تعميم رقم ( )17لسنة 2021
بشأن
مرشحي كلية الدفاع الوطني  -الدورة العارشة 2022
إىل كافة الوزارات والجهات االتحادية

املحرتمني

تحية طيبة وبعد،
تهديكم الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية أطيب التحيات متمنية لكم دوام التوفيق والنجاح.
يف إطار التعاون املشرتك بني كلية الدفاع الوطني والهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية فيام يتعلق بدورات الدفاع
الوطني ،نود أن ننوه بأنه قد تم فتح باب الرتشيح لالنتساب لدورة الدفاع الوطني العارشة والتي ستعقد خالل الفرتة من
 14أغسطس  2022إىل  22يونيو .2023
وملا لهذه الدورة من أهمية لصقل مهارات املوظفني وتنمية معارفهم مبوضوعات اسرتاتيجية ووطنية وجوانب ذات صلة
باألمن الوطني ومفاهيم القيادة االسرتاتيجية ،فإننا نرجو منكم التكرم برتشيح من ترونه مناسبا ً من املوظفني األكفاء لدى
جهتكم املوقرة ممن يشغلون الدرجة الوظيفية األوىل فام فوق لاللتحاق بالدورة مع العلم بأن الربنامج يقوم عىل أساس
التفريغ الكامل للموظف من عمله وأن الخريجون سيمنحون درجة املاجستري يف الدراسات االسرتاتيجية عند االنتهاء من إمتام
الربنامج بنجاح.
هذا وسيخضع املرشحون إىل عملية تقييم ومقابالت شخصية واختبارات لتحديد املستوى يف فرباير  2022من قبل كلية
الدفاع الوطني والتي ستقوم عىل ضوئها الكلية باعتامد القامئة النهائية للمرشحني.
وعليه ،يرجي التكرم بتوجيه املعنيني يف جهتكم املوقرة بإدخال بيانات املرشحني لاللتحاق بالدورة من خالل الرابط أدناه وذلك
خالل موعد أقصاه  3يناير .2022
هذا ونؤكد استعداد الهيئة التام لتقديم الدعم واملساندة ملا فيه الصالح العام.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
صدر بتاريخ  6ديسمرب 2021
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