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 مكان
 الميالد.......

   
 تاريخو:..........

تاريخو :  رقم جواز السفر :...............
........... 

 مصدره........

 ىذه المعلومات تكتب بمعرفة الموظف المختص ىذه المعلومات تكتب بمعرفة المتعاقد
 

 مسمى  م
 المؤىالت 

 

 التخصص
 سنة 
 التخرج

 عدد سنوات
 الدراسة

 ةإسم المدرس
 أو الجامعة

 مقر 
 الدراسة

المؤىالت غير 
 المحتسبة

 سبـب عـدم احتسابـهـا

1         

2         

3         

4         

 -ىل سبق لك العمل في المملكة :  -
 -أذكـر فيمـا يلـي خبراتـك العمليـة بما فــي ذلك خبراتـك فـي المملكـة إن كان لك سابق خــبرة :  -

 

       المعلومات تكتب بمعرفة الموظف المختصىذه  تكتـب بمعرفة المتعاقد   تىذه المعلوما

 

الخبرات غير  سبب ترك العمل جهة العمل النهاية البداية الوظيفة مسمى م
 سبــب عـدم احتسابهـــا المحتسبة

1        

2        

3        

4        

5        

 بل الموظـف المختـصىذه المعلومات تتم تعبئتها من ق
 موافقة وزارة الخدمة المدنية مدتو  تاريخ بداية العقد مقرىا الجهة التابعة لها رقمها  مرتبتها مسمى الوظيفة

 الرقم /       
 التاريخ/       
 ( رياالً   وفق المؤىل العلمي )                    ( رياالً وفق سنوات الخبرة )                       االستحقاق

 ....................رياالً وفق جدول  ............................................................مجموع الراتب المستحق رقماً )                    (  رياالً كتابة 
 إقرار 

... بــ ن جميــم المعلومــات الموالــحة أعــاله بــحيحة وم ابقــة للواقــم   وفــي أقــر أنــا ................................................................  
عـدم حالة اتضاح خالف ذلك أكـون عرالـة ألشـد العقوبـات التـي منهـا إلدـاو عقـدي وترحيلـي ومرافقـي علـى نفقتـي الخابـة   وأوافـق علـى مقـدار الراتـب و 

 مختصين عند التعاقد وعليو أوقم .أحقيتي في الم البة باحتساب أي مؤىالت أو خبرات لم تحتسب لي من ال
 /          ىـ : .......................................................  التوقيم : ..................................  التاريخ :     /      االسم

ات الرسمية المصدق عليها من الجهات المختصة والمحفوظ لقد تمت مراجعة المعلومات الموالحة في ىذا النموذج وسجلت من واقم الوثائق والشهاد
 نسخة منها بالملف الخاص بالمتعاقد المذكور أعاله   وبناًو على ذلك جرى التوقيم .

 وظيفة باحب الصالحية                                  الختـم الرسمـي                                                                           الموظــف المختــص      
 توقيعو:............................................                            االسم : ............................................                                                                         

                                              إسمو : ...........................................                                                                                 ..........................................                                                                                   التوقيم  .. 

 الصورة
 الشمسية

 ب اقة تعاقد



 - 42 - ترسل ىذه الب اقة مم قرار مباشرة إلى مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية . (  /ب5ش نموذج رقم ) 


