بسم هللا الرمحن الرحمي
جملس الوزراء

تعلن مفوضية الإختيار للخدمة املدنية القومية عن فتح ابب التقدمي لوظائف شاغرة (خربات) بوزارة الارشاد وا ألوقاف وذكل وفق ًا للآيت  :ــــ
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المطلوب
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عنيس قسال ا عيتس
ي ئمنس
ي ش قي

ات إنسمني

الحصووووعلىى وووو ى
()81ى وووخبىة ووو ى
فوومىالووخلىالع ووعبى
اإلنسووووخنعلى وووو ى
الالهعت.
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عنيس قسال ا عيتس
ي ئمنس
ي ل اي

ات إنسمني

الحصووووعلىى وووو ى
()81ى وووخبىة ووو ى
فوومىالووخلىالع ووعبى
اإلنسووووخنعلى وووو ى
الالهعت .ى
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مجموع سنوات

الدبلوم
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للل
يفضلللن يك ي لللتك ي لهذللل
ي تظللللمن بللللا طائللللم ي منفلللل
ي لسيحي .
إجـــــللللللـمغت ي الهلللللليا ي ايلللللل
ويإلنجايزي تح ثم ً وكهما .
إجللللمغت ي ه مبللللن بلللل ي حم لللل
يآل ي.
يفضللن بللا يل غعي للم ايللم
يو غوعي ت عيبيللل فلللي بجلللم
ي تظيف ل وي هخصللا ي ل اللت
و اللللال ي علللللت اللللي وجللللل
ي خصتص.
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يبدأأ التقــــدمي اإعتبار ًا مـــن الثالاثء املوافق 0228/3/02م ) )On Lineعرب املوق الالكرتوين ملفوضية الإختيار
للخدمة املدنية القومية.
ينهتي التقدمي بهناية يوم الثالاثء املوافق 0228/3/07م.
عيل املتقدمني للوظائف املذكورة أأعاله مراعاة ا أليت  :ــــ
إارفاق صور من املستندات التية ويه  :ـــــــ
الشهادات الأاكدميية موثقة من وزارة التعلمي العايل والبحث العلم .
الرمق الوطين أأو البطاقة القومية.
شهادات اخلربة العملية الصادرة من القطاع العام تعمتد دلي املس ئول التنفيذي ا ألول ابلوزارة أأو املؤسسة أأو الوحدة أأوالهيئة .
شهادات اخلربة العملية الصادرة من القطاع اخلاص تعمتد دلي املسجل التجاري.
شهادات اخلربة العملية الصادرة من املنظامت ادلولية تعمتد دلي مفوض العون الإنساين.
شهادات اخلربة اخلارجية تعمتد دلي السفارات السودانية ابدلول املعنية اب ألمر ووزارة اخلارجية.
أأية شهادات أأخري مفيدة .
ملزيد من املعلومات يريج مراجعة موق املفوضية عيل الإنرتنت...

www.Sudarecboard.gov.sd
وهللا املوفق ،،،،،،،،،،،،،،،،

