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 ألنجا ( 10اللؤال الثاني:  ............... )

موظف منشدحست الختسدان اثندات مدت  4بفنض أنك عضو في لجنة تنقسا ، وبهألف المفاضاة بست عألأل 

( وهددي التالسددة لامنتبددة الوظسفسددة لامنشددحست، وتددم اتاحددة لددك Xبسددنهم لاتنقسددة لوظسفددة مددا بالمنتبددة )

 البسانا  التالسة: 

شنوط شغل الوظسفة: أت سكوت المنشح حاصال عاي مؤهل متولط، وأت سكدوت لدخ خبدنة تألنسبسدة  -1

 لمألة شهنست. أو مقبولة مع طبسعة عمل الوظسفة مباشنة

 بسانا  المنشحست ارنبعة الوظسفسة كما ساي: -2

  لدنة، ومؤهادخ العامدي ألبادوم متولدط )بعدأل الثانوسدة(  5المنشح )س(: خبنتخ في المنتبة الحالسة

وفي تخصص ستفق مع طبسعة الوظسفة، وتقوسم أألائخ في اللنوا  الثالث ارخسنة كدل منهدا بألنجدة 

 مع الوظسفة المنشح لها.  أشهن  9شنة خبنا  تألنسبسة مبا خ)جسأل جألا(، ول

  لددنة، ومؤهاددخ العامددي ألباددوم )بعددأل الثانوسددة( وفددي  3المنشددح )ص(: خبنتددخ فددي المنتبددة الحالسددة

تخصددص ستفددق مددع طبسعددة الوظسفددة، وتقددوسم أألائددخ بألنجددة )جسددأل( فددي اللددنتست ارخسددنتست والتددي 

 أشهن.  4سفة المنشح لها بواقع تلبقهما بألنجة )ممتاز(، ولألسخ خبنا  تألنسبسة مباشنة مع الوظ

  لنة، ومؤهاخ العامي بكالونسوس وفي تخصص ستفدق  4المنشح )ع(: خبنتخ في المنتبة الحالسة

مددع طبسعددة الوظسفددة، وتقددوسم أألائددخ فددي بواقددع )جسددأل جددألا( فددي اللددنة ارخسددنة وبواقددع )جسددأل( فددي 

 أشهن.   10نشح لها بواقع اللنتست اللابقتست لها، ولألسخ خبنا  تألنسبسة مقبولة لاوظسفة الم

  لنة، ومؤهاخ العامي )ثانوسة( وفي تخصص ستفق مدع  5المنشح )ل(: خبنتخ في المنتبة الحالسة

طبسعة الوظسفة، وتقوسم أألائخ في اللنوا  الثالث ارخسنة كل منها بألنجة )ممتداز(، ولألسدخ خبدنا  

 أشهن.   8تألنسبسة مقبولة لاوظسفة المنشح لها بواقع 

  ما ساي:عمل المفاضاة بست الموظفست المنشحست الختسان أفضل اثنست منهما، ملتعسنا ب :والمطاوب

 ل ع ص س المنشح

 المعسان
تفصسل النقاط 

 المحتلبة
 االجمالي

تفصسل النقاط 

 المحتلبة
 االجمالي

تفصسل النقاط 

 المحتلبة
 االجمالي

تفصسل النقاط 

 المحتلبة
 االجمالي

         التألنسب

تقوسم 

 ألاءار

 

 
       

 الخبنا 
 

 
       

         المؤهال 

     اجمالي 

     تنتسب 

 المختانست
 ارول:

 الثاني:

 ........................................................................................مالحظا : توأل ذكنها بشأت المفاضاة:
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 ألنجا ( 10ل العبانا  التالسة: .............................. )أكم::  ثالثال اللؤال

ل الوالء واالنتماء الوظسفي  -1  :منها ،مت خالل عألة عناصنستحصَّ

- .................................................... 

- .................................................... 

- .................................................... 
مت خالل عألة طنق وهدي:  شغاها ، وستمأو مؤقتة .............ستم شغل الوظسفة بصفة  -2

 .................. ،......................، ......................... ،.......................... 

 صنسف الوظائف، هما: تسوجأل نظامات ل -3

 .................. ......: وسنكدددددددددددز االهتمدددددددددددام عادددددددددددي  ......................... -

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

 .................. .....: وسنكددددددددددددز اهتمامددددددددددددخ عاددددددددددددي  ......................... -

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

 تنقلم الجنلسة حلب مباألئ القانوت الألولي الخاص الي: -4

.................. ....................... ......................... : وهددي .............. -

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

 ......................................................: وهي .............. -

والمتمتدددع بهدددا  ..............لدددم سفدددنق نظدددام الخألمدددة المألنسدددة بدددست المتمتدددع بجنلدددسة  -5

ستم اثبا  الجنلسة ، و...............في شغل الوظسفة العامة ما عألا الوظائف  ...........

اللعوألسة أو مدا هدو معمدول بدخ  الصاألنة وفقا لنظام الجنلسة ...................بموجب 

 . ...................................حالسا مثل

 ،...................................... :بعض الوظدددائف لدددنا لاللتحددداق بهدددا مثدددللددد حدددألأل -6

............................... ،.................................. 

.................. فددة العامددة بدداختالف وتعددألأل تختاددف المددؤهال  المطاوبددة لشددغل الوظس -7

والمدددددؤهال  قدددددأل  ....................... ......................... ..........................

 ...... ..... .................. ....................... ......................... ...تكدددددددددوت: 

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

ألة، ا  الملددتحقة لاموظددف تعددوسض تعوسضددت المدد -8 الخددنوج مددت الخألمددة رلددباب محددألَّ

ومنهدا معسندة، سلتحقُّ الموظف تعوسًضا ُسعاأِلل في مقألانه منتب ثالثة أشهن في حاال  

 :ما ساي

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

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

 .................................................... 
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 ألنجا ( 01: ............. )نابعاللؤال ال

  أمام العبانة الخاطئة)×( أمام العبانة الصحسحة وعالمة )√( ضع عالمة 

إذا كددات ناتددب الموظددف سلدداوي أو سزسددأل عاددي أول ألنجددة فددي منتبتددخ الوظسفسددة التددي سنقددي إلسهددا،  .1

 تب أول ألنجخ تتجاوز ناتبخ )    (سمنح نا

إذا أعدأل عندخ فدي اللدنة ارخسدنة تقدوسم أألاء  :تنقسة الموظدفلالنظن فسخ مت الحاال  التي ال سجوز  .2

 وظسفي بتقألسن أقل مت جسأل جألا. )   (

 . )   (قسام الموظف بالعمل لأَلى جهة عمل بخالف الجهة المعسَّت فسها أصالً  االنتألاب سعني .3

أل قسامددخ بانتكدداب الجنسمددة الُموِجبددة الملددؤولسَّةمددالموظددف ُسعَفدد   .4 ددة لمجددنَّ  ت الملددؤولسَّة الجنائسَّ

 )   ( تنفسًذا روامن نئسلخ. الجنائسة

أل صألون قنان تعسسنخ في الوظسفة .5  . )   (سلتحقُّ الموظف ناتبخ بمجنَّ

عاد  خ توقسعُ م ستم طالما ل إفشاء ارلنان الوظسفسَّةبعألم االلتزام  خسازمال  اخألمةَ الموظف ل بعأل تنك .6

 . )   (إقنان أو تعهُّأل بحفظ اللنسَّة

لددم سشددتنط نظددام الخألمددة المألنسددة فددي التعسددست انقضدداء مددألة معسنددة عاددي تددانس  التمتددع بالجنلددسة  .7

 (   ) المكتلبة.

 (    ). لنة ومنها وظائف مباشنة ارموال العامة 17الحأل ارألن  لاتعسست بالوظسفة العامة هو  .8

 (    ). معاهأل في الألاخل تفي بهذا الغنضوجألتخ لاخانج لتعاسم لغا  اجنبسة اذا سجوز االبتعاث  .9

سحظن تعسدست مدت لدبق أت حكدم عاسدخ بحدأل شدنعي أو باللدجت فدي جنسمدة مخادة بالشدنف أو  .10

 (   ) لنوا  مت تانس  الحأل أو اللجت.  بعأل منون ثالث ، وسزول الحظنارمانة مؤقتا

 

 حمأل عبألالباني مبنوكمع تمنساتي بالتوفسق، أل/عاطف م

 

 الألنجة االجمالسة ارعمال الفصاسة اإلجمالي النابع الثالث الثاني ارول اللؤال

 011 01 01 01 01 01 01 الألنجة العظمي

        الألنجة الفعاسة

 


