
 

 ( اتفاقية الظل الوظيفي11نموذج رقم )
 

يجب تعبئة بيانات هذا الطلب من قبل  الوظفل م ملل العلله ينلي ياعلين اللىلظو فلل  مظايسلة اللشري  الوبا لش 

 والوظف  الوش د ومديش االدارة قب  إرساو هذا الطلب إل   إدارة الوظارد البششية.

 

 الشخصية: البيانات
 :السسه :االسه

 الوسو  الظفيفي: :الظفيفيةالدرجة 

 الوديش: الودة الونسضية يي الظفيفة اللالية:

 فنظان البشيد اإللكاشوني: رقه الهات :

 

 تفاصيل الظل الوظيفي:
  مجاو الظ  الظفيفي:

  الوظف  الوش د:

  اسه السسه )إذا كان مخالفا(:

  مدة الظ  الظفيفي:

  تاريخ البدء:

  تاريخ االناهاء:

  الظاجبات خالو الظ  الظفيفي:

 
يشج  تلديد كيفية مساهوة هذا الظ  الظفيفي يي تلسيق وإنجاز يهداف الاطظيش الولددة يي خطة الاطلظيش الخاةلة 

 بكه.

 

 

 

 

 

 

 

 
 الااريخ: توقيع الموظف:

 موافقة الرئيس المباشر

 الااريخ: الاظقيل:

 الوسو  الظفيفي االسه:

 موافقة الموظف المرشد

 الااريخ: الاظقيل:

 الوسو  الظفيفي االسه:

 موافقة مدير االدارة

 الااريخ: الاظقيل:

 الوسو  الظفيفي االسه:

 



 طلب حضور مؤتمر/ ندوة 
 

يجب تعبئة بيانات هذا الطلب من قب  الوظف  واللىلظو فلل  مظايسلة اللشري  الوبا لش واالدارة العليلا فلل  

أن يي طلبات ال تشاو  فل   هذه الوظايسات الخاةلة بهذا الطلب قب  إرسالي إل  إدارة الوظارد البششية. فلوا 

 لن ياه يخذها بعين االفابار.

 

فاةللي  الوللاتوش( وطلللب الاسللجي  يللي الوللاتوش الوعبللأ البيانللات مللل هللذا يشجلل  إريللار نشللشة الوللاتوش )بيللان ت

 النوظذج.   

 

 التفاصيل الشخصية:
 :السسه :االسه

 الوسو  الظفيفي: :الدرجة الظفيفية

 الوديش: مدة الخدمة يي الظفيفة اللالية:

 اللغات: الجنسية:

 فنظان البشيد اإللكاشوني: رقه الهات :

 

 التدريبية أو التعليمية التي ترغب بالتسجيل فيها:تفاصيل الدورة 
  اسه الواتوش:

  تاريخ الواتوش:

  مظقل الواتوش:

 
 يشج  تلديد كيفية مساهوة هذه الدورة يي تلسيق يهداف الاطظيش الولددة يي خطة الاطظيش الفشدية الخاةة بك.

 

 

 

 

 

 

 

 إقرار الموظف
   لسد قشيت ويهوت سياسة اللكظمة االتلادية ييوا ياعلق باكالي  الادريب. وييهه ييضاً ينلي إذا تظقفلت فلن العول

يإنلي يجلظز ين يطللب منلي تسلديد كل  او جل ء ملن  الواتوش/النلدوة لدى اللكظمة االتلادية طظافية خلالو ملدة 

 تكالي  هذه الدورة.

 
 الااريخ: توقيع الموظف:

 موافقة الرئيس المباشر 

 الااريخ: الاظقيل:

 الوسو  الظفيفي االسه:

 موافقة االدارة العليا

 الااريخ: الاظقيل:

 الوسو  الظفيفي االسه:

 


