
      

 

 

  

 

( تعبأ من قبل الموظف المتقدم شخصٌاً.8( الى )1الفقرات من )            

-1 اسم الشخص اسم األب اسم الجد اسم العائلة تارٌخ المٌالد مكانه  

......................................:الهاتف رقم...........................................................................:ه بسهولةاذكر العنوان الذي ٌمكن مراسلتك علٌ  
2-  

-3  ..................................:السنة الدراسٌة....................................................:إذا كنت تواصل دراستك حالٌا فوضح اسم المؤسسة العلمٌة  

-4 اذكر معلومات عن آخر مؤهل علمً تحصلت علٌه حسب الحقول االتٌة : هذه الفقرة من اختصاص الفرع  

لقد اطلعت على اصل الشهادة 
المذكورة و المدون بهذا الحقل 

 مطابقا لها تماما

تارٌخ الحصول 
 علٌها

 التخصص
اسم الشهادة 
 الحائزة علٌها

 مقرها
عدد سنوات 

 الدراسة
 اسم المؤسسة العلمٌة

............................ الموظف المختص بالفرع  ....................  .......................  .............  ....................  .......................................  

...........................:...................اسمه  ............................  ....................  .......................  .............  ....................  .......................................  

..............................:..............توقٌعه        

ال           اذا كان الجواب بنعم فأرفق صورة مصدقة منها.      نعم         ؟   هل تلقٌت دورات تدرٌبٌة فً مرتبتك الحالٌة  5-  

-6 اذا كان لدٌك بٌان خدمة من الوزارة فارفق صورة منه .  

....................................:.....مرتبتها  ................................................................................................:ما هو مسمى الوظٌفة المتقدم علٌها   

..................................:.......رها ــمق  ................................................:................................................................................جهتها الحكومٌة   
7-  

أقر أنا الموضح اسمً أعاله بأن المعلومات المدونة فً جمٌع الفقرات الواردة فً هذا النموذج و الشهادات المرفقة ) اقرار( 
من وظٌفة فً هذه المسابقة, وأن التزم بالبقاء لمدة ال تقل عن سنة  معه صحٌحة و غٌر مزورة, كما أننً لست متقدما ألكثر

لممارسة مهام الوظٌفة فً حال نجاحً علٌها و فً حالة ثبوت عكس ذلك فً أي مما ذكر فإننً أتحمل ما تفرضه علً النظم و 

 .شر الوظٌفة التً أنجح علٌها بالمسابقةاألوامر و التعلٌمات النافذة ومنها عدم قبولً للمسابقة القادمة لمدة سنتٌن أذا لم أبا

 هـ14/        /                التارٌخ .................................................................... التوقٌع

8-  

 ( تعبأ من قبل إدارة شئون الموظفٌن التابع لها الموظف.13( الى )9الفقرات من )
-9 الحكومٌةبٌان بخدمات الموظف   

الجهة التً ٌعمل 
 فٌها الموظف

 األسباب
 ةــدمـدة الخـم

 مسمى الوظٌفة رقمها المرتبة الراتب
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 من الى
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 طلب توظٌف
 ) للموظفٌن و المستخدمٌن (

 أ - 101

 

 

 الصورة الشمسٌة

 3  ×  4 

 ....................... فرع منطقة

 رقم
 السجل المدنً



            

            

            

نٌعلى احدى الفقرتٌن التالٌت اذا كان المتقدم للتعٌٌن بالمؤهل العلمً فقط او هو مستخدم فعلى مدٌر شئون الموظفٌن فً جهته االدارٌة التأشٌر  01-  

نشعر الوزارة بعدم وجود وظٌفة مناسبة, وال مانع لدٌنا من اخالء طرفه               

......................ذات الرقم:  ...........................بالمرتبة:  ...................................نشعر الوزارة بوجود وظٌفة شاغرة مناسبة بمسمى           

نرجو توجٌهه علٌها . .........................................ومقرها:    

)أ, ب, ج, د, هـ( فً حالة عدم صدور قرار بشًء منها على المذكور ()رجاء عدم التأشٌر على الفقرات    

عشر شهرا الماضٌة قرار بأي شًء مما ٌأتً : االثنًالموظف المذكور لم ٌصدر بحقه خالل   11-  
ٌوم فأكثر. 15)ب(الحسم من راتبه تأدٌبا لمدة  )جـ(كف ٌده عن العمل.   )أ( الحرمان من العالوة . 

لم ٌصدر فً الوقت الحاضر قرار بترقٌته الى مرتبه أعلى من المرتبة الحالٌة.)د(والمذكور    

  )هـ(والمذكور لٌس مبتعثا للدراسة فً الوقت الحاضر وغٌر مفرغ للدراسة. وهو حسن السٌرة و السلوك.

(...................................................................)تقرٌر كفاٌة المذكور األخٌرة هو   12-  
بأن جمٌع المعلومات المدونة بكل الفقرات السابقة فً هذا النموذج صحٌحة  .........................."اقرار" تقر إدارة شئون الموظفٌن فً 

 ومأخوذة من واقع الملف ومن السجالت و االوراق الرسمٌة.
13-  

  الموظف المختص مدٌر شئون الموظفٌن

..................................:....توقٌعه .....................................:.....اسمه  ..............................:..........توقٌعه  ................................:..........اسمه    

هـ14   التارٌخ     /      /       الختم الرسمً   

( من هذا النموذج:9التسجٌل بوزارة الخدمة المدنٌة على ما جاء فً الفقرة )تصدٌق إدارة المراجعة و   14-  

هـ14التارٌخ     /     /       مالحظات   مسجل الجهة: مدٌر إدارة المراجعة و التسجٌل 

.................................................... .........................................................................:...........................اسمه  ..........................:................اسمه    

.................................................... .........................................................................................:........توقٌعه  .............................:...........توقٌعه   
 

-15 بقٌة النموذج ٌعبأ من قبل المختصٌن فً وزارة الخدمة المدنٌة  

ان كان الجواب بال فهل هً التً تلٌها- نعم ال هل الفقرات السابقة مكتملة - نعم ال    

هل توفرت لدٌه الخبرة المطلوبة- نعم ال شترك فً المسابقة بالمؤهل العلمً فقطهل ا - نعم ال    

موظف متقدما بالمؤهل العلمً اوكان الان -   (4وقع المختص على فقرة )هل  - نعم ال    

(10هو مستخدما فهل أشر على فقرة ) نعم ال معلومات عن الخدمة و الخبرة كاملةهل ال - نعم ال    

هل توفرت لدٌه المؤهالت و الشروط-   وظٌفة فً جهته اإلدارٌةهل ال - نعم ال    

أكمل المذكور سنتٌن فً المرتبةهل  - نعم ال المطلوبة لالشتراك فً المسابقة نعم ال   

 

اذا كان المتقدم بالمؤهل العلمً- مرتبة الوظٌفة تلً مرتبته مباشرةهل  - نعم ال    

شهادته و تخصصه فما هً درجة  
 

 

................................................................................................................................مسمى الوظٌفة المتقدم لها :    

............................  مقرها  
هـ14 خ المسابقة      /      /    تارٌ ....................................... مقرها:  ....................................مرتبتها:     

......................................................امسه:  التاريخ  

 المراجع
...............................................امسه:  التاريخ  

 الموظف المختص

 

...................................................توقيعه:  .............................................توقيعه:    
 

-16 لقد دققت البٌانات وتوفرت لدى المتقدم الشروط المطلوبة للتعٌٌن على المرتبة و الوظٌفة الموضحة .  

هـ14    /     /      التارٌخ .......................توقٌعه:   ........................اسمه:     الموظف المختص بشعبة المراجعة 

-17 العدد الجهة المرشح لها مسمى الوظٌفة رقمها مقرها  

........................................  ........................................  ........................................  ........................................  ........................................   

........................................  ........................................  ........................................  ........................................  ........................................   

-18 هذه الفقرة لتدوٌن أي معلومات لم ٌرد ذكرها فً الفقرات السابقة:  

................................................................................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

   


