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استمارة الرتقية
االسم األول

اسم األب

اسم اجلد

اسم العائلة

رقم احلفيظة

مكان صدورها

تاريخ صدورها

تاريخ امليالد ومكانه

رقم الكمبيوتر
املرتبة احلالية
رقم الوظيفة

تستكمل هذه املعلومات من قبل املوظف املكتملة لديه شروط الرتقية وال  ......معلومات يتم تعديلها وأن يطلع الرئيس املباشر على مستنداتها

مسمى الوظيفة
املؤهالت العلمية من أول مؤهل دخلت مبوجبه اخلدمة مع إيضاح آخر شهادة حصلت عليها:

مكان الدراسة

اسم املؤسسة العلمية

التخصص

اسم الشهادة

تاريخ التخرج

التقدير

التدريب الذي حصلت عليه خالل خدمتك املدنية :
اسم املؤسسة العلمية

ختصص التدريب

مكان التدريب

مدة التدريب

 ال

من تاريخ

بدأت خدمتك املدنية بتاريخ

/

/

متواصلة

حصلت على املرتبة احلالية بتاريخ

/

/

وحالياً بالدرجة  ..................................من تاريخ

هل حصلت على بيانات خبدماتك من الديوان العـام للخدمة املدنية
هل ســبق وأن صفي جزء من خدماتك  ال

 ال

 نعم حتى تاريخ

جمموع خدماتك يف بيان الديوان بعد حذف فرتات االنقطاع تساوي سنة
هل تزاول عمال خيتلف عن مسمى وظيفتك احلالية  ال

هل سبق أن ابتعثت للدراسة  ال  نعم من

/

 ........................................شهر......................................

 نعم نعــم أعم ــل
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يوم

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

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

و تاريخ

/

 مل أكلف بعمل آخر
/

/

أتعهد أن مجيع املعلومات أعاله مطابقة ملا لدى من أوراق رمسية مصدقة وعلى مسئولييت
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/

/

/

هل تزاول العم ــل املكلف به حاليـا باإلضافـة إىل عمل وظيفتك  ال  نعم
/

/

 نعم حتى تاريخ

هل صدر قـرار بتكليفك بعمل خيتلف عن مسمى وظيفتك احلاليـة  ال  نعم برقم
/

إىل تاريخ

 نعم

/

إىل

إىل تاريخ

والنتيجة

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

/
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استمارة الرتقية
يستكمل من قبل الرئيس املباشر للموظف

نتيجة تقارير الكفاية

هـ ــل ه ـ ـ ــو مكفوف اليد أو حيـ ــقق مـعـ ـ ـ ـ ــه

الدرجة التقدير التاريخ هل أوق ــع علي ــه ج ـ ــزاء  ال

 ال

 نعم نوعه
 نعم من

هل أبت ـ ـعـث للدراسـ ــة  ال

 نعم

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

/

/

بسبب

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

تارخيه

/

/

إىل تاريخ

/

/

ونتيج ــة دراس ـت ــه  ناجح  مل يــوفــق  قطع ابتعاثه بتاريخ /

/

أقرر بأن املعلومات بهذه البطاقة صحيحة وقد متت مراجعتها على ملفه
وما لدي من أوراق رمسية وعلى مسئولييت
اسم الرئيس

املباشــر.......................................................

وظيفته

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

توقيعه

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

التاريخ / /

اخلتم

بيان مبا طرأ على بيان خدماته املصدق من الديوان
اسم الوظيفة

مرتبتها

رقمها

الدرجة

اجلهة اليت عمل بها

األسباب

التاريخ

رقم القرار

تستكمل من قبل إدارة شئون املوظفني التابع هلا املوظف

بأن مجيع املعلومات بهذه البطاقة مت استكماهلا ومراجعتها

تقرر إدارة شئون املوظفني بـ
ويوجد مبلف املوظف لدينا ما يؤكد صحتها وعلى مسؤوليتنا
اسم املوظف املختص
توقيعه

مدير شئون املوظفني
يف

/

/

اخلتم

توقيعه

يف

/

/

خيص الديوان

لقد مت مطابقة املعلومات الواردة بهذه البطاقة على بطاقة املوظف واستكملت مجيع املعلومات
اسم املوظف بالديوان
توقيعه
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اسم املشـرف
يف

/

/

توقيعه
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يف

/

/

تارخيه

