
 رئاسة مجلس الوزارء         
 واالدارة  الجهاز المركزى للتنظيم   

 قطاع التدريب            
 مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى 

              ---  
 نموذج ترشيح متدرب

 لبرامج تنمية مهارات شاغلى وظائف االدارة العليا
 :Email  :اسم الجهه 

 :رقم بريدى  :فاكس :تليفون 
 : البيانات التدريبية -١

 مكان االنعقاد  تاريخ عقدها  رقم الدورة  نامج المرشح له البر
  الى  من   
     
 / الرقم القومى      :  بيانات المرشح -٢

 انثى / ذكر : النوع         
 : االسم 

 :      /      /     تاريخ الميالد 
 : ة تاريخ الحصول علي      : المؤهل الدراسى 
 : تاريخ شغلها       : مسمى الوظيفة 
 : تاريخ الحصول عليها        :الدرجة المالية 

 : مسمى الوظيفة المرشح لشغلها 
 البرامج التدريبية السابقة 

 التقدير المكان التاريخ المدة اسم الدورة م
 
 
 

     

 : مسئولى التدريب بالجهه 
 يعتمد          : االسم 

 الرئيس المختص         :التوقيع 
          : التاريخ 
 ختم            

 : رأى المركز 
 ال          نعم          

      :استيفاء الشروط 
 
 



 رئاسة مجلس الوزارء         
    الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة 

            قطاع التدريب 
 مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى 

              ---  
 نموذج ترشيح متدرب

 كبير اخصائيين بدرجة مدير عام / لالعداد لشغل وظائف كبير باحثين 
 :Email  :اسم الجهه 

 :رقم بريدى  :فاكس :تليفون 
 : البيانات التدريبية -١

 مكان االنعقاد  تاريخ عقدها  رقم الدورة  نامج المرشح له البر
  الى  من   
     
 / الرقم القومى      : ح  بيانات المرش-٢

 انثى / ذكر : النوع         
 : االسم 

 :      /      /     تاريخ الميالد 
 : تاريخ الحصول علية       : المؤهل الدراسى 
 : تاريخ شغلها       : مسمى الوظيفة 
 : تاريخ الحصول عليها        :الدرجة المالية 

 : مسمى الوظيفة المرشح لشغلها 
 : يانات تنظيمية ب-٣

 ٠ عدد ومسميات الوظائف الخالية والممولة والمدرجة بجدول وظائف الجهه سوف تقوم بتعيين المرشح خالل ذات العام التدريبى
 كبير اخصائيين      كبير باحثين 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠     ٠٠٠٠٠٠  
 اعتماد السلطة المختصة 

      :االسم 
    :التوقيع 
     :التاريخ 

 ختم            
 ٢٠٠:    /    /   التاريح 

 
 : رأى المركز 

 ال          نعم          
 :استيفاء الشروط 

      
 ٠استيفاء كافة البيانات الواردة باالستمارة ولن يعتد اال باالستمارة المستوفاة بالكامل والمعتمد  -
 ٠هورية استيفاء اسم وظيف وتوقيع السلطة المختصة وختم االستمارة بشعار الجم -



      
 رئاسة مجلس الوزارء       

    الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة 
            قطاع التدريب 

 مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى 
              ---  

 نموذج ترشيح متدرب
 الوسطى واالشرافية والتخصصية والمكتبية الحديثة لبرامج با

 :Email  :اسم الجهه 

 :رقم بريدى  :فاكس :تليفون 
 : البيانات التدريبية -١

 مكان االنعقاد  تاريخ عقدها  رقم الدورة  نامج المرشح له البر
  الى  من   
     
 / الرقم القومى      :  بيانات المرشح -٢

 انثى / ذكر : النوع         
 : االسم 

 :      /      /     تاريخ الميالد 
 : تاريخ الحصول علية       : المؤهل الدراسى 
 : تاريخ شغلها       : مسمى الوظيفة 
 : تاريخ الحصول عليها        :الدرجة المالية 

 : مسمى الوظيفة المرشح لشغلها 
 البرامج التدريبية السابقة 

 التقدير المكان التاريخ المدة اسم الدورة م
 
 
 

     

 : مسئولى التدريب بالجهه 
 يعتمد          : االسم 

 الرئيس المختص         :التوقيع 
          : التاريخ 
 ختم            

 : رأى المركز 
 ال          نعم          

      :استيفاء الشروط 
 



  
 رئاسة مجلس الوزارء       

    الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة 
            قطاع التدريب 
 لحكومى مركز اعداد القادة للقطاع ا

              ---  
 نموذج ترشيح متدرب

 تكنولوجيا المعلومات والحاسب االلكترونىلبرامج 
 :Email  :اسم الجهه 

 :رقم بريدى  :فاكس :تليفون 
 : البيانات التدريبية -١

 مكان االنعقاد  تاريخ عقدها  رقم الدورة  نامج المرشح له البر
  الى  من   
     
 / الرقم القومى      : مرشح  بيانات ال-٢

 انثى / ذكر : النوع         
 : االسم 

 :      /      /     تاريخ الميالد 
 : تاريخ الحصول علية       : المؤهل الدراسى 
 : تاريخ شغلها       : مسمى الوظيفة 
 : تاريخ الحصول عليها        :الدرجة المالية 

 : مسمى الوظيفة المرشح لشغلها 
 البرامج التدريبية السابقة 

 التقدير المكان التاريخ المدة اسم الدورة م
 
 
 

     

 : مسئولى التدريب بالجهه 
 يعتمد          : االسم 

 الرئيس المختص         :التوقيع 
          : التاريخ 
 ختم            

 : رأى المركز 
 ال          نعم          

      :استيفاء الشروط 
 



 رئاسة مجلس الوزارء         
    الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة 

            قطاع التدريب 
 مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى 

              ---  
 نموذج ترشيح متدرب

 العالية / بالدرجة الممتازة ) ب ( مستشار ) أ ( مستشار لالعداد لشغل وظائف 
 :Email  :اسم الجهه 

 :رقم بريدى  :فاكس :تليفون 
 : البيانات التدريبية -١

 مكان االنعقاد  تاريخ عقدها  رقم الدورة  نامج المرشح له البر
  الى  من   
     
 / الرقم القومى      :  بيانات المرشح -٢

 انثى / ذكر : النوع         
 : االسم 

 :      /      /     تاريخ الميالد 
 : تاريخ الحصول علية       : دراسى المؤهل ال

 : تاريخ شغلها       : مسمى الوظيفة 
 : تاريخ الحصول عليها        :الدرجة المالية 

 : مسمى الوظيفة المرشح لشغلها 
 : بيانات تنظيمية -٣

 ٠ ل ذات العام التدريبىعدد ومسميات الوظائف الخالية والممولة والمدرجة بجدول وظائف الجهه سوف تقوم بتعيين المرشح خال
 )  ب (                  مستشار    ) أ (  مستشار 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠     ٠٠٠٠٠٠  

 اعتماد السلطة المختصة 
      :االسم 

    :التوقيع 
     :التاريخ 

 ختم            
 ٢٠٠:    /    /   التاريح 

 
 : رأى المركز 

 ال          نعم          
 :استيفاء الشروط 

      
 ٠يرجى استيفاء كافة البيانات الواردة باالستمارة ولن يعتد اال باالستمارة المستوفاة بالكامل والمعتمد  -
 



   ال نعم 
 احتیاطي       اصلى 

   ال نعم 

 
    رئاسة مجلس الوزارء    

    الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة 
            قطاع التدريب 

 مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى 
              ---  

 رشيح متدرب لالعداد لشغل الوظائف المدنية القيادية نموذج ت
  ١٩٩١لسنة  ) ٥( تطبيقاً الحكام القانون رقم 

  :اسم الجهه 
 :فاكس :تليفون 

 : البيانات التدريبية -١
 تاريخ عقدها رقم الدورة البرنامج المرشح له

   
 / الرقم القومى      :  بيانات المرشح -٢

 انثى / ذكر : النوع         
 : االسم 

 :      /      /     تاريخ الميالد 
 : تاريخ الحصول علية       : المؤهل الدراسى 
 : تاريخ شغلها       : مسمى الوظيفة 
 : تاريخ الحصول عليها        :الدرجة المالية 

 : هل المرشح من داخل الجهه 
  :  ة المرشحصف     : الوظيفة القيادية المرشح لشغلها 

       
 تاريخ موافقة الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة على االعالن       

        اسم الصحيفتين وتاريخ النشر                :االعالن عن شغل الوظيفة        
 اً فى حالة عدم النشر                                                        موافقة السلطة المختصة على قصر االعالن داخلي

 : البيانات التنظيمية -٣
 : عدد مسميات الوظائف الخالية والممولة والمدرجة بجدول وظائف الجهة 

 (                 ) ممتازة (                 )                عالية (               )             مدير عام 
   ٢٠٠:     /    /  شيح تاريخ موافقة اللجنة القيادية على التر

  ٢٠٠:   /   /  لمختصة لمحضر اللجنة القيادية بالوحدة تاريخ اعتماد السلطة ا
رار السلطة المختصة بالتعيين ال يصدر اال بعد اجتياز المرشح التدريب المقرر بنجاح وفقاً الحكام القانون ـأن قـ هذا علماً ب-

 ٠ والئحة التنفيذية ١٩٩١لسنة  ) ٥( رقم 
   ) يض بدون تفو( اعتماد السلطة المختصة رئيس اللجنة القيادية                                       

      :                       االسم     :م ـاالس
 :                      الوظيفة     :الوظيفة 
      :                     التوقيع    : التوقيع 
 )الوحدة تم اخ(          ٢٠٠    /    :    / التاريخ 

         : رأى المركز 
 :استيفاء الشروط 

      
  ١/١/٢٠٠٤استيفاء كافة البيانات الواردة باالستمارة ويتم االخذ بها اعتباراً من  -
 قيادية اذارئيس مجلس الوزراء بتأجيل تدريب المرشح لشغل الوظيفة ال/ يرفق قرار السيد االستاذ الدكتور  ) ١( *  -

اقتضت مصلحة العمل الملحة واذا لم توجد وقت الترشيح دورات تدريبية متاحة وبشرط ايفاده فى اول دورة تدريبية 
 ٠ ١٩٩٣ لسنة ١٥٠١وفقاً الحكام المادة االولى من قرار رئيس مجلس الوزراء  ( لعيينةالحقة 

 


