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ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالغ
في شأن تعيين متصرفين من الدرجة الثالثة
الثالثاء  5شتنبر 7102
احتضنت الـقاعة الكبرى بمقر وزارة الشباب والرياضة ،صباح يوم الثالثاء
 5شتنبر  ،7102حفل تعيين  46متصرفا من الدرجة الثالثة من خريجي املعهد امللكي
لتكوين ألاطر من بينهم  2موظفين الذين اجتازوا مباراة التوظيف التي تم إجراؤها بتاريخ
 7يوليوز  7102بنجاح.
وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقتها السيدة مديرة املوارد البشرية وذلك بحضور
السيد رئيس قسم املوارد البشرية والسيد رئيس مصلحة التدبير التوقعي ،والتي حثت
خاللها جميع املوظفين الجدد على العمل و املثابرة من أجل لادندما السرعع يي الحياة
املهنية ،ذكرت السيدة املديرة جميع الحضور باإلستراتيجية العامة لوزارة الشباب
والرياضة وكذا بالدور املناط بهم إلعطاء القيمة املضافة التي تحتاجها جميع مؤسسات
الوزارة الشبابية والرياضية والطفولة واملرأة سواء من حيث التأطير والتنشيط والتهذيب
والتربية وصقل املواهب.
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وقد ادنخرط جميع
املوظفين الجدد بعد ذلك
يي عملية التعيينات بكل
روح

للمسؤولية

ولادنضباط

مستشعرين

ومستحضرين
العملية،

التي

أهمية
جرت

باالختيار التلقائي الحر
لجميع

املوظفين ،على

أساس إلاستحقاق ،ملقرات
تعيينهم التي تم تحديدها
بناء على الخصاص بتشاور
مع املديرين إلاقليميين
باملصالح الخارجية.
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و بهذه املناسبة ،ال بد من التنويه بجميع املوظفين الجدد و خاصة من اختاروا
العمل بمراكز حماية الطفولة إدناثا و ذكورا بكل طواعية و تلقائية مع متمنياتنا الصادقة
لهم جميعا بالتوفيق و النجاح يي مهامهم الجديدة ،فهنيئا للجميع بتعيينهم ،و هنيئا
لوزارة الشباب و الرياضة بأبنائها الجدد.

وقد جاءت التعيينات موزعة حسب املؤسسات باملديريات إلاقليمية كما يلي:
املؤسسات

التعيينات

إناث

ذكور

الشباب

01

6

9

الرياضة

71

1

71

إلانعاش النسوي
و رياض ألاطفال

6

6

1

حماية الطفولة

02

01

2

املجموع

52

70

14

روابط الفيديوهات:
 https://www.youtube.com/watch?v=nztYEWi90EE https://www.youtube.com/watch?v=72Mumb13q-shttps://www.youtube.com/watch?v=l9yAncdntac -
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