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يموتقدالترابيالصعيدعلىالتكوينمنظومةوتطويرإحداثمواكبةفيالمساهمة

.التكوينهندسةمجالفياالستشارة

اتدورتنظيمخاللمنالتكوينمنالجهةطرفمنعنهاالمعبرللحاجياتاالستجابة

.البشريةمواردهالفائدةتحسيسيةوايامتكوينية

.2018نهاية سنة المصالح برسم وتنظيم مباراة توظيف خاصة برؤساء األقسام •

.الموجود في بعض المصالحالخصاصتوظيف موظفين جدد لسد مبارةتنظيم •

و االنتقالااللحاقبدل مجهود هام الستقطاب موظفين مميزين للعمل بالجهة عن طريق عمليتي •

توفيركوكذلأحسنظروففيللعملمناسبمكانبتوفيرذلكوالموظفينلحاجياتاالستجابة

.الموظفينأداءتحسينبهدفالالزمةاألجهزةجميع



طور عدد الموظفين بالجهة جدول ت

جموع الم عدد الموظفين بمباراة ت عدد االلحاقا عدد الموظفين السنة

05 00 05 2016

24 08 11 05 2017

موظف44 14 06 24 2018



م ل ب الس طور عدد الموظفين بالجهة حس جدول بتحديد ت

سلم  7و6ال سلم  9و8ال سلم  10ال سلم فما 11ال
فوق

السنة

02 01 01 03 2016

03 03 01 14 2017

01 08 07 04 2018



ن بالجهة ضيي طور عدد األعوان العر جدول بتحديد ت

ن  ألعوا عدد ا
العرضيين السنة

06 2016

12 2017

4 2018

ن 22 عو
ي ض عر ع المجمو



سنة : إحصائيات الموظفين بالجهة  ن  ى 2016م 2018إل
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2016إحصائيات الموظفين برسم سنة 

المكلفين بمهمة 

11أطر السلم 

10أطر السلم 

9و 8السلم 

7و 6السلم 

االعوان العرضيين
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37%

2017إحصائيات الموظفين برسم سنة 

ة المدراء و المكلفين بمهم

11أطر السلم 

10أطر السلم 

9و 8السلم 

7و 6السلم 

االعوان العرضيين
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2018إحصائيات الموظفين برسم سنة 

المدراء و المكلفين بمهمة 

11أطر السلم 

10أطر السلم 

9و 8السلم 

7و 6السلم 

االعوان العرضيين



ملخص عدد الموظفين خالل السنوات الثالث 
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إحصائيات الموظفين بالجهة

المدراء و المكلفين بمهمة 

11أطر السلم 

10أطر السلم 

9و 8السلم 

7و 6السلم 

االعوان العرضيين
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استنتاج
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تدبير مجلس الجهة يرتكز على 
تنظيم عصري وعلى االستثمار 

الناجع في الموارد البشرية 
محرك حقيقي لكل عملية تنموية

الموارد البشرية  ركيزة 
أساسية لتطور اإلدارة 

وتحقيق أهدافها

.المتقدمةوالجهويةالالمركزيةترسيخفيالبشريةالمواردفياالستثمارأهمية


