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مديرية املوارد البشرية

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

تعيني املوظفني اجلدد
يف درجة متصرفني من الدرجة الثالثة
احتضنت القاعة الكبرى باإلدارة املركزية صباح يوم الثالثاء  42ماي  ،4102حفل تعيين
املوظفين الجدد الناجحين في مباراة توظيف املتصرفين من الدرجة الثالثة والحاصلين على
إلاجازة املهنية من املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ،والتي أسفرت عن نجاح 21
مرشحا منهم  53عن مسلك التنشيط السوسيو ثقافي  02عن مسلك التدريب الرياض ي و00
عن مسلك الطفولة الصغرى ،ضمنهم  5موظفين.

وقد تم حفل التعيين بحضور
السيد املفتش العام والسيدة
مديرة املوارد البشرية التي ألقت
كلمة ترحيبية وتوجيهية باسم
السيد وزير الشباب والرياضة.
إضافة إلى السيد مدير التعاون
والتواصل والدراسات القانونية
الذي

ألقى

حول

عرضا

اختصاصات وتنظيم الوزارة على
ضوء مقتضيات املرسوم رقم
132.31.2

الصادر بتاريخ

112.

بتحديد اختصاصات

12

ماي

وتنظيم الوزارة.
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و إثر ذلك ،انطلقت عملية اختيار مقرات
التعيين حسب الاستحقاق من طرف الناجحين
وذلك حسب التخصصات ،بناء على جدول
توزيع املناصب الشاغرة باملديريات إلاقليمية
املختلفة الذي أعدته مديرية املوارد البشرية
بعد تحديد مختلف الحاجيات البشرية و
الخصاص في التأطير الذي يطال املؤسسات
الرياضية والشبابية والنسوية وكذا مراكز
حماية الطفولة.
هذا وقد اختتم هذا الحفل بدعوة جميع
املوظفين الجدد إلى حفل شاي نظم على شرف
انضمامهم الفعلي إلى أطر القطاع
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