
 

 استمارة ترشح للدورة التكوينية حول 
 "  واملايل اإلداري التصرف أخطاء"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخرية: . -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   تكوينية مماثلة: هل سبق أن شاركت يف دورة   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  الفساد ومكافحة احلوكمة"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات  -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  التفاوض آليات"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخرية: . -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   تكوينية مماثلة: هل سبق أن شاركت يف دورة   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 " TUNEPS اخلط  على العمومي الشراء منظومة عرب  اخلط  على الصفقات"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات  -
 ........................................................................................................

 ............................................................ ............................................ 
 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  هبا االنتفاع  زال معدات ف  التفويت إجراءات"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... خالل الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها  -
 ........................................................................................................

 ...................................................................................... .................. 
 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  العمومية ابملصاحل اجلودة  أنظمة إرساء"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل  -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   تكوينية مماثلة: هل سبق أن شاركت يف دورة   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 " اإلدارية الواثئق ورقمنة للواثئق االلكرتونية اإلدارة"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت  -
 ........................................................................................................

........................................................................... ............................. 
 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 " املخاطر ف  والتصرف احلوكمة"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث  -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   تكوينية مماثلة: هل سبق أن شاركت يف دورة   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 " األهداف حسب امليزانية ف  التصرف"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل  -
 ........................................................................................................

 ........................................................................................... ............. 
 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 " .…Word ,Excel, Accessاملكتبية األعمال"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل  -
 ........................................................................................................

 ........................................................................................... ............. 
 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  وتقييمها وفتحها العروض  وقبول املنافسة  عن اإلعالن"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت  -
 ........................................................................................................

........................................................................... ............................. 
 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  العمومية الوظيفة قانون "  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات  -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   تكوينية مماثلة: هل سبق أن شاركت يف دورة   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  والتسخني التربيد"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات  -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  الطبخ "  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخرية: . -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة: هل سبق   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  املغازة ف  التصرف"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات  -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  أدب الوطنية اإلعالمية املنظومة ف  التحكم"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... خالل الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها  -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   تكوينية مماثلة: هل سبق أن شاركت يف دورة   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  الصحي  التجهيز"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخرية: . -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة: هل سبق   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  احلديث اإلداري  التصرف تقنيات"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث  -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   تكوينية مماثلة: هل سبق أن شاركت يف دورة   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "   املهنية واألمراض الشغل حوادث عن للتعويض القانوين  النظام"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات  -
 ........................................................................................................

 ............................................................ ............................................ 
 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 " املقابيض وكالة ف  التصرف"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث  -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   تكوينية مماثلة: هل سبق أن شاركت يف دورة   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  العمومية ابملصاحل التواصل مهارات تطوير"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... خالل الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها  -
 ........................................................................................................

 ...................................................................................... .................. 
 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  العمومية املرافق ف  األداء تقييم تقنيات"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... خالل الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها  -
 ........................................................................................................

 ...................................................................................... .................. 
 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  التنظيف"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل الثالث سنوات األخرية: . -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة: هل سبق   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
 "  األداء وتطوير  الذات  التحفيز آليات"  

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها خالل  -
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 

 نعم              ال   تكوينية مماثلة: هل سبق أن شاركت يف دورة   -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 

 

 ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب 
                       

 



 

 ترشح للدورة التكوينية حول  استمارة
  "Principes de la transformation digitales  " 

 

  االسم واللقب:

  املعرف الوحيد:

  مركز العمل: 

  الرتبة: 

  : الفاكس/اهلاتف

  الربيد االلكرتوين: 

 : املهام املوكولة للمرتشح 

 * وجواب(تعمر )

 

 

 
 

أذكرها: ...........   .. ............... خالل الثالث سنوات األخرية: .عدد الدورات التكوينية اليت شاركت فيها  -
 ........................................................................................................

 ...................................................................................... .................. 
 نعم              ال   هل سبق أن شاركت يف دورة تكوينية مماثلة:  -
 

 إمضاء املعين ابألمر      إمضاء الرئيس املباشر 

 

 

 

 

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
  .وال يقبل آي مطلب يرد مبكتب الضبط بعد هذا التاريخ  2022جوان  20: أخر آجل لقبول الرتشحات يوم مالحظة 
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