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 بالغ حصفي

ن امليين ة حتخفي وزارة امرتبَة اموطنَة وامخكٍو ة وامرتبًو   ابلأطر الإداًر

 واملؤسسات امخؼوميَة امرائدة

 

ةزخر هبا حاميت ابلأطر غن اػزتازه وخفره أأغرب امس َد رش َد بن اخملخار  وأألد  ،املنظومة امرتبًو
 أأمساذلي  هظمخو اموزارة  امليين اهمتزي حفل ،اموزٍر املنخدب خادل برجاوي امس َد رفقة ،حرؤسوخالل 

ة حبضور  ًومَوز اجلاري، ابمرابط، 37ربؼاء الأ  امس َد غبد انوطَف امؼبدلوي مدٍر امشؤون الإداًر
 واماكثبني امؼامنيمنساء ورجال امخؼومي، محمد امسادس نوهنوض ابلأغامل الاجامتغَة  وانووجسديك مبؤسسة

ن امليين واملدٍٍرن قوميَني املرلًزني مقطاغي امرتبَة اموطنَة وامخكٍو  وامرشاكء الاجامتغَني واجليوًني والإ
ة  ة والإداًر بو فرصة ساحنة مالػرتاف ابدلور اذلي ًوؼ جشلك ىذه املناس بة أأن احملخفى هبم، والأطر امرتبًو

 ،يف ىذا امس َاق ،مؼخرباخدمة نومنظومة ونووطن،  اهنو بذمً اميت  اجمليودات قدٍرخوم رجال ووساء امخؼومي 
ع أأن الأغامل ثؤدي أأن اموزارة حزخر بكفاءات ابملوموس قد برىنت  ،املخوجة واملامرسات اجلَدة واملشاًر

ع امرؤًة  قدما لإجناحامسري وقادرة ػىل  ،الإصالح وفوسفة وحمتكل روحبلك جشاػة هممهتا  مشاًر
صالح)    .(3525-3500الاسرتاثَجَة مالإ

ة طري مجؼَة أأساثذة امرتبَة املوس َقيمن ثأأ و موحات فنَة خختوو اذلي  ،ىذا احلفلغرف وقد  
ة أأيب ومشا  06 مفائدةجوائز الاس خحقاق امليين جسومي   ذر امغفاري ابمرابط،رلة ثومَذات وثالميذ اثهًو

ة وامرتبوًة  سكل امخؼومي ملك من جوائز  8ػىل املس خوى اموطين، موزػة بني املمتزية من الأطر الإداًر
مصنف الإدارة، لام مت  2جوائز مصنف امخدٌرس و 2،  مبؼدل والإػدادي وامثاهوي امخأأىَيل الابخدايئ

ة  ةحكرمي ثةل من الأطر امرتبًو الارثقاء  يفممارسات جيدة ورائدة و  سامهت مبشاًرع وبرامج والإداًر
ة ن الأطربخكرمي ىذا احلفل ، لام متزي ابملنظومة امرتبًو قوميَنيدٍٍرن ، ومسابقا مدٍر املوارد امبرشًة وحكٍو   اإ

ن امليين عمن قطا حكرمي مسؤومني وأأطر، فضال غن ػىل امخقاػد أأحيال املصاحل مس خوى  ػىل امخكٍو
ة و لملر ا ػداد الاسرتاثَجَة  ملسامههتم اخلارجية،ًز ع مبوو ٍن امل اموطنَة نوخكو يف اإ   رهتا.يين وأأمه املشاًر

ن  منذ س نة  ،اجلائزة اموطنَة مالس خحقاق امليين ػىل ثنظمي دأأبت اموزارةواجلدٍر ابذلمر، فاإ
يف س َاق  وذكل، نورتبَة وامخؼومي لأغامل الاجامتغَةنوهنوض اب محمد امسادسبرشالة مع مؤسسة  3557

واجلودة، وحفز ىَأأة امخدٌرس والإدارة ة وجشجَع ثقافة املبادرة واهمتزي الارثقاء جبودة امؼموَة امخؼوميَ
جناح أأوراش امرؤًة  ة ػىل املبادرة وجشجَؼيا ػىل امخجدًد والابخاكر وثقدٍر اخنراطيا امواغي يف اإ امرتبًو

صالح  ة.فضال غن حمثني هجودىا املخواصةل يف اإ  ،3525-3500الاسرتاثَجَة مالإ  ػالء امرساةل امرتبًو
 

 


