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 مباراة داخلية

 حـــــــترشي طلب

 /تنفيذايتتنفيذيني  /مرديراتردرا  شغل مناصب شاغرة ملل   

 لللمالس اليطين حلقيق الإنسا .التابعة  لللاا  اهجوييةاب

 

حردى الللاا  اهجوييةداخل  س نيات عىل ال قل  5 أ   يتيفر عىل خربة  ،اإ

 ؛مبقر اجمللس يف ميقع لللمسؤولية والتس يري الإداري( 2س نتني )أ و 

 

 :  املوارات املطليبة

 ات يف تأ طري امليظفني و التنس يق بني اجملميعات؛كفا  -

 ؛ التياصلهمارات يف   -

 القردرة عىل وضع خطط معل وتنفيذها بفعالية ؛ -

ملام مبوام اجمللس اليطين وابلللجنة  -  ؛ اهجوييةاإ

  لللغتني العربية والفرنس ية أ ساس ية ؛القردرة عىل التحرير اب -

 ة....(؛و/ أ و الإس باني القردرة عىل التحرير بلغة اثلثة )الإجنلزيية -

ملام مبوارات التس يري الإداري واملايل؛ -  اإ

 

IV-       الرتش يحملف : 

 : منيتكي  ملف الرتش يح 

مؤرش  لللمنصب املطليبواملؤهالت  تربز احليافز تعليلية رساةل -

 املبارش؛من طرف املسؤول  اعلهي

 ؛ذاتية حرديثة لللمرحشسرية  -

ن شأ هنا معىل مردى ثالث س نيات مقرتحات  لتقردمي تيجهييةمذكرة  -

نسا  ىل  2)يف  تطيير دور الللاا  اهجويية حلقيق الإ  ؛صفحات( 3اإ

يفا  ت بعرد القيام بعملية الفرز ال ويل مللفات الرتحش لللتأ كرد من مردى اس 

لهيا مبوماملرتحشني لللرشوط املطليبة،  ة دراسة سيمت تشكيل هجنة يعورد اإ

ملفات الرتحش املس تيفاة لللرشوط املطليبة، وذكل لفرز املرتحشات 

 واملرتحشني املؤهلني لإجرا  املقابةل.

رسال ملف الرتش يح  ىليمت اإ د اإ يارد ارية، املالية واملمرديرية الشؤو  الإ

دجنرب  18ال ربعا  ييم أ جل لتسلمي الطلبات هي أ خر البرشية علام أ   

 عىل الساعة الرابعة والنصف بعرد الزوال. 2019

 لللمزيرد من املعليمات املرجي ربط التصال بشعبة امليارد البرشية ابجمللس.

 

I- الإطـــار: 

طار يف  لمالسلل تابعةال  اهجويية لللاا  الإدارية يألكو ال  وضع تمتمي اإ

دارة تهني  ،الإنسا  حلقيق اليطين ىل اإ  أ نه امليظفني معيم عمل اإ

 بلك )ة( ذيتنفي )ة( مردير منصب شغلل  التباري جمال فتح سيمت

 التالية: ابهجوات من

  اذلهب واد - ادلاخةل -

 السطات - البيضا  ادلار -

 الرشق -

 ماسة - سيس -

II-  اليظيف اليصف: 

 ،لمالسلل ال مني العامترتكز هممة املردير)ة( التنفيذي)ة( حتت اإرشاف  -

 عىل :

داري لللجنة اهجويية حلقيق الإنسا  ؛السور عىل ال  -  تس يري التنظمي الإ

الللجنة اهجويية يف جمال الهنيض  برامجو  اسرتاتيجيةعىل تنفيذ  عملال -

نسا  وحامية  ؛  حقيق الإ

عرداد ورفع التقارير - مانة  اإ  ؛ الللجنة اهجوييةة، و رئاسة العاملل 

 ؛ لللجنة اهجوييةامليارد البرشية التابعة تأ طري  -

التنس يق بني الللجنة اهجويية واملصاحل املركزية لللمالس اليطين حلقيق  -

 الإنسا ؛  

III- :)يشرتط يف املرحش)ة 

نسا ؛)فات( اجمللس اليطين حلقيق  أ   يكي  من ميظف  -  الإ

دارة  عىل 5اباكليراي + أ   يكي  حاصال عىل دبليم - ال قل يف جمال الإ

 ؛  والتس يري أ و ما يعادهل

 


