الوسيز

ٍيلل
وسارة
القوى العاملة

ر.أ.و لشئوٌ ملتب الوسيز
أ.أمً األفزاد
وامليشآت

الوكيل الدائه

أ.أمً املعلومات ووصائل االتصال

أ.ع ملتابعة تيفيذ التلليفات

أ.عالقات عامة ومزاصه

أ.ع للتخطيط ومتابعة ارتطة

أ.ع لألمً
أ.ع للشئوٌ القاىوىية

أ.حتليل وتصنيه اليظه

ر.أ.و للعالقات ارتارجية
أ.ع للتنجيل ارتارجي

أ.ع للخاصبات

أ.الشبلات

أ.ع للنؤمتزات واالتفاقيات

أ.ع للنعلومات والتخليل األحصائي

أ.ع رتدمة املواطيني

أ.إحصاءات العنل والقوى العاملة

أ.للتفتيش املالي واإلداري

أ.ع للشئوٌ الدولية
واإلقلينية

أ.املعلومات
أ.ع للتوثيق وامللتبات

أ.ع للنلتب الفين

أ.شئوٌ امليظنات الدولية

أ.قضه شئوٌ صياصية

ر.أ.و للضالمة والصخة املَيية وتأمني بيئة العنل

ر.أ.و لزعاية القوى العاملة
أ.عالقات العنل

أ.ع لعالقات العنل

أ.خدمات عنالية

أ.ع لفض مياسعات العنل ادتناعية

أ.ع للضالمة والصخة املَيية

أ.امللتبات

أ.التوثيق واليشز

ر.أ.و للتدريب املَين
أ.تزاخيص واعتناد
املزاكش ارتاصة

أ.ع لشئوٌ امليظنات اليقابية

ر.أ.و للتشػيل ومعلومات صوق العنل
أ.التشػيل بالداخل

أ.للتشػيل بارتارج

أ.دراصات األجور واإلىتاجية

أ.ع لتفتيش العنل

إدارةعامة
إدارةتابعةللزئيطاملباشز
إدارةفزعية
قضه

أ.شئوٌ املزأة وتلافؤ
الفزص

أ.التفتيش على عنل
الطفل

أ.االحتياجات التدريبية
وإعداد ارتطة

أ.ع للتشػيل

أ.معلومات صوق العنل

ر.أ.و للشئوٌ املالية واإلدارية
أ.امليشاىية
أ.املشرتيات واملخاسٌ

أ.ع شئوٌ شزكات إذتاق العنيالة

أ.ع ملعلومات صوق العنل ودراصات األجور
واإلىتاجية

أ.شئوٌ التوظف

أ.ع تزاخيص وتيظيه عنل األجاىب

أ.لتخطيط التدريب

أ.تشػيل ورعاية العنالة غري
امليتظنة

أ.ملتابعة التدريب

أ.املعاقني واألقشاو

أ.ع تشػيل ورعاية العنالة غري
امليتظنة واملعاقني واألقشاو

أ.مزاقبة املخشوٌ الضلعي

أ.ع للشئوٌ املالية

أ.املزاجعة املضتيدية والقيود
احملاصبية

أ.وثائق ارتدمة
أ.ع لشئوٌ املزأة والطفل

أ.الربامج التخصصية

أ.التقييه واملتابعة

أ.ع لتخطيط ومتابعة التدريب املَين
رئيطإدارةمزكشية

أ.ع ملزكش التدريب والتينية

أ.الربامج الينطية

أ.ع لشئوٌ مزاكش التدريب

أ.ع لتأمني بيئة العنل

أ.ع مللتب املتابعة

أ.شئوٌ امليظنات اإلقلينية

أ.قضه شئوٌ اقتصادية

أ.للشئوٌ الضياصية
واآلقتصادية

أ.ع للتيظيه واإلدارة

أ.ختطيط ق.ع

أ.صياىة اذتاصبات

أ.ع للعالقات العامة

أ.الضلزتارية ارتاصة

أ.األسمات

أ.الرتتيب

أ.تيظيه وأصاليب العنل

أ.اإلعالو

أ.ع لشئوٌ املديزيات

ر.أ.و ليظه وتليولوجيا املعلومات

ر.أ.و للنوارد البشزية

أ.ع لشئوٌ العاملني
أ.ع للشئوٌ اإلدارية

أ.رعاية العاملني
أ.خدمات داخلية

أ.شئوٌ املقز

أ.اصتخقاقات ومعاشات
أ.حزكة وصياىة

أ.صلزتارية وحمفوظات

