
                                                                                                                                                     
                  تدريب حديثي التخرج في دوائر الخدمة المدنية طلب االلتحاق ببرنامج    ذجنمو 

 ( من تعليمات تدريب حديثي التخرج 6اسناداً الحكام المادة )

                

 

 

 : اسم الدائرة
 معلومات مقدم الطلب:

 الرقم الوطني:  اسم المتدرب:
 

تاريخ تقديم  
 الطلب:

 

البريد   :تاريخ الميالد  رقم الهاتف:
 :االلكتروني

 

 
 ةالعلمي التالمؤه

 

التخصص   اسم الجامعة:
 الرئيسي:

التخصص  
 الدقيق:

تااااااااااريخ  
 التخرج

 
    
    

الشهادات 
 المهنية:

 جهة اصدارها تاريخ الحصول عليها اسم الشهادة
   
   

الخبرات 
 العملية:

 المسمى الوظيفي الفترة الزمنية مكان العمل

    
    

لى تي تدربت بها باالضافة اال، اذا كانت االجابة نعم أرجو ذكر اسم الدائرة ال نعم    ؟  سابقا  هل التحقت في برنامج تدريب حديثي التخرج 
 فترة التدريب؟

 ما الهدف الذي تتوقع تحقيقه من خالل هذا التدريب؟
 
 

ب نقص سيكون سب ي خطأ أوأ، وأعلم بأن أقر أن جميع البيانات الواردة أعاله صحيحة واتعهد بتحمل المسؤولية القانونية جراء تلك البيانات الواردة في الطلب إقرار:
 بإلغاء طلبي.

 2022//           :التاريخ     .اسم وتوقيع مقدم الطلب :......................................................................................................
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)الشروط العامة لبرنامج تدريب حديثي التخرج(   
بلشقق ا بلصا ققى ى ققل لفكققو بلس ققال ف  و أو بلققيع  ل أو وققا  ثالل  ققا ولقق  وهقق  ينطبققع ى ققل  الققر بلتققيف ر يث  ققخ جققيي  بلت قق    أن .1

 .  ض ى ل ي  كه أكث  ون ثالث سن بت
 أن    ن  الر بلتيف ر ىني يقي   بلط ر جا اًل ى ل لفكو بلس ال ف  و أو بليع  ل أو وا  ثالل  ا جيًب ألنل. .2
  ال    ن  الر بلتيف ر و ظفًا س بء في بلقطاع بلثال أو بل اص ىني يقيوه بط ر بلتيف ر وخالل فت ة ينفيذ ع ناوج بلتيف ر. أن .3
ال  ج ز بلج ع بش ى وتقابون عقين بلتقيف ر بل قنم  ب  كقر هقذل بلتث أ قات وأ  يقيف ر هخق  ينم قه أ  ك قو ج  وأقو أو خا قو أو فقي  .4

 م ات بل جت ع بل يني.بلنقابات أو بإليصالبت أو ون
 ( أش  .6ال يقى وية بلتيف ر في بليبئ ة ىن ش   ن وال يا ي ىن ) .5
 %( ون إك الي ىيل و ظفي بليبئ ة في بلفئتين بألولل وبلثانأو.5أن ال يا ي ىيل بل تيفبين في ذبت بل قت ىن ) .6
 ل هذل بلتث أ ات.ال  ج ز قب ل ون سبع له بن بلتصع عب ناوج بلتيف ر وجقع وتط سايه وفقا ألج ا .7
ال  جقق ز قبقق ل نفققد بل تققيفر فققي أكثقق  وققن ع نققاوج يققيف ر بشقق ى وتققابون فققي بلققيبئ ة أو فققي أ  لبئقق ة أخقق    إال أنققه  جقق ز أن يت قق ن  .8

 ع ناوج بلتيف ر ينفيذ نشا ات أو ق اء فت ة زونأو في لبئ ة أخ   وفقا ل تص أ  بل ثت ي لب ناوج بلتيف ر.
 الة وقن ع نقاوج بلتقيف ر فقي ك أقع بلقيوبئ  بصقي أقصقل وق ة وبجقية  ي قو فتق ة بنطسقاا يث  قخ جقيي  بلت ق   س ح لصييثي بلت ق   بإلسقتف .9

 .ى أه
 )الوثائق المطلوب ارفاقها(

   فة ىن بل   و بلش صأو. .1
   فة ىن بل ؤهى بلث  ي. .2
   فة ش صأو. .3
 وثأقو ىيل بشغال وظأفو ج  وأو. .4
 


