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طلب ترشيح لوظيفة مستثناة من المسابقة
(للمستخدمين)
-1

اسم المرشح الرباعً
االب

االول

الجنس
الجد

ذكر

العائلة

أنثى
تارٌخ المٌالد

رقم البطاقة الشخصٌة :

مكان المٌالد

الجهة التً صدرت منها  ........................ :تارٌخ صدورها :
 -2الحالة االجتماعٌة
أعزب
متزوج

 -4أذكـــر اللغـــــــــــــات
األجنبٌة التً تجٌدها
أ............................. -
ب............................-
جـ............................-

/

/

 14هـ

هذه الفقرة توقع من المختص بإدارة شئون الموظفٌن
المعلومات فً  2 ، 1مطابقة لما فً البطاقة الشخصٌة .
اسم المختص ............................................................. :
توقٌعه .................................................................... :

أذكر العنوان الذي ٌمكن مراسلتك علٌه مبتدأ باسم المدٌنة ................................................................................ :
-3
 ....................................................................رقم الهاتف ................................................................ :
 -4هل أنت طالب حالٌا ً بإحدى الكلٌات أو المدارس أو المعاهد الحكومٌة ؟  ..................إذا كان الجواب بنعم فوضح ما ٌلً :
اسم الكلٌة أو المعهد أو الدراسة  .............................................................السنة الدراسٌة ............................
هل أنت منتظم أو منتسب ؟  ..........................................هل تصرف لك مكافأة شهرٌة ؟ ...................................
 -5أذكر معلومات عن آخر شهادة تحصلت علٌها حسب الحقول التالٌة مع إرفاق صورتٌن منها :
اسم الشهادة الحائز علٌها

التخصص

مكان الدراسة

اسم الكلٌة أو المدرسة

عدد سنوات
الدراسة

تارٌخ الحصول
على الشهادة

التقدٌر

 -6هل سبق أن عملت فً جهاز الدولة ؟  ........................إذا كان الجواب بنعم فماهً الجهة الحكومٌة ؟ ...........................
وهل الوظٌفة رسمٌة

نعم

ال

وما سبب انفكاكك عن العمل  ....................تارٌخ ذلك

/

/
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 -7هل تعمل اآلن فً جهاز الدولة ؟ إذا كان الجواب بنعم فماهً الجهة الحكومٌة ...........................................................
نوع العمل .................................................................

-8

أذكر خدماتك و خبراتك الوظٌفٌة السابقة و الحالٌة فً الحكومة أو المؤسسات العامة أو الخاصة وأرفق ما ٌثبت ذلك :
مسمى الوظٌفة

-9

الراتب
الشهري

المرتبة

مدة الخدمة
إلى
من

الجهة التً
عملت بها

سبب االنفكاك

هذه الفقرة خاصة بالخرٌجٌن من الجامعات الخارجٌة .
 هل دراستك على حسابك الخاص أم على حساب الدولة : إذا كان الجواب على حساب الدولة فما هً الجهة التً ابتعثتك ؟ ..................................................................بعض المدة من  ......................الى ...........................
طول المدة
 -وماهً مدة صرف البعثة علٌك ؟

 -11هل سبق أن فصلت من خدمة الدولة ألسباب تأدٌبٌة خالل الثالث سنوات األخٌرة ؟ ...................................................
 -11هل أنت محال للتحقٌق أو المحاكمة فً الوقت الحاضر ؟ ................................................................................

مالحظةىهامةىبالندبةىلمنىلهىدابقىخدمةى :ى
المادة (  ) 32من نظام التقاعد المدنً تجٌز احتسـاب الخدمـات السـابقة للخدمـات الالحقة بشرط تقدٌم الموظف طلب بذلك
خالل سنة على األكثر من تارٌخ عودته للخدمة .
( إقــــــــــــــــــــــرار )
أقر أن الموضح أسمً فً أول النموذج بأننً حسن السٌرة و السلوك وأن المعلومات المدونة فً جمٌع الفقـرات السـابقة
فً هذا النموذج و الشهادات المرفقة به صحٌحة و غٌر مزورة  .وفً حال ثبوت عكس ذلك فإننً أتحمل جمٌع ما تفرضه
علً النظم و األوامر و التعلٌمات النافذة بما فً ذلك العقوبات المنصوص علٌها فً نظام مكافحة التزوٌر .
التوقٌع  .............................التارٌخ

/
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 -12معلوماتىرنىالوظوفةىالمطلوبىترذوحهىرلوكاى :ى
مسمى الوظٌفة المرشح لها

ــ

مرتبتها

رقمها

اإلدارة التابعة لها

رمزها

مقر الوظٌفة

المدتندىالنظاميىفيىادتثناءىالوظوفةىمنىالمدابقةى :ى
) فقرة (
 .1نص المادة (
 .2قرار مجلس الخدمة المدنٌة رقم (
 .3مستندات نظامٌة أخرى (

) من الالئحة التنفٌذٌة لنظام الخدمة المدنٌة .
) و تارٌخ  14 / /هـ .
).

ٌ -13قر مدٌر إدارة شئون الموظفٌن بـ  ..................................................أن الترشٌح تم وفقا ً للشروط
و الضوابط الواردة فً قرار مجلس الخدمة المدنٌة رقم  562/ 1و تارٌخ  1419 / 7 / 14هـ بناءاً على
توصٌة لجنة الترشٌح للوظائف المستثناة من المسابقة ( المرفق ) وأن جمٌع المعلومات المدونة بكل الفقرات
السابقة فً هذا النموذج تم مطابقتها مع ما قدمه المرشح من وثائق و شهادات .
مدٌر شئون الموظفٌن
االســـم :
الختم الرسمً

التوقٌع :
التارٌخ :

/
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