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 . 1معلومات شخصية لمقدم الطلب :ــ
االسم األول

اسم الجد

اسم األب

الفخذ  /القبيلة

العائلة

صورة حديثـة
الجنسية الحالية

()6×4

الجنسيةالسابقة/األصل

(خلفية بيضاء)

رقم الهوية
الوطنية
تاريخ الميالد

مكان الميالد

رقم الحفيظه

مصدرها

تاريخها

عدد األبناء

الحالة االجتماعية
متـزوج
أرمـــــل

أعــزب
مطلــــق

ذكور

بنات

العـــــــــــنوان
المنطقة

الحـــي/القــرية

المدينة

الشارع
الهاتف

العنوان الوطني
البريد االلكتروني

ج: 1
ج: 2

ت:

 .2معلومات العـــائلة -:
الــــــوالديـــــــــــــــــن

معلومات العائلـــة
االســــــــــــــــــم األول
اســــــــــــــــــــــم األب
اســــم الجــــــــــــــــــد
اسم العائلة الشهــرة
الفخـــــــــــــــــــــــــــذ
القبيلـــــــــــــــــــــــــة
الجنسية الحاليــــــــة
الجنسية السابقـــــــة
مســــتوى التعليــــــم
الديانــــــــــــــــــــــــة
المذهـــــــــــــــــــــــب
المهــــــــــــــــــــــــنة
عنــــــوان الــــــوالـد

الوالـــــد

الوالــــدة

معلومات
الجــــــد
(لألب)

معـــلومات الزوجـــــــات لطـــالب الـتوظيــف
األولى

الثانيــــــة الثالثـــــــــة

الرابعــــــة
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 .3معـلومات مسـتــوى ومراحل التـعـــليـم :ــ
الشهـــــادة

جهة التخرج

تاريخ التخرج

التقدير

مكان الدراسة

التخصص

االبتـدائـيــــــــــــــــــــة
المتوسـطـــــــــــــــــــة
الثـانويـــــــــــــــــــــــة
الجامعية المتوسطـــــة
دبلوم بعد الثانويــــــــه
البكالوريـــــــــــــــوس
دبـلــــوم عالــــــــــــي
بـعد البكالوريـــــــوس
الماجستــــــــــــــــــــير
الدكتــــــــــــــــــــــوراه

 .4أسم شخصين تعرفهم بالرئاسة:ــ
االســــــــــــــــــــــــــــم

اليوجد

االدارة التي يعمل بها

وسيلة االتصال

عنــوان السكــن
ج/
ت/
ج/
ت/

.1
.2
77

 .5الدورات التدريبية :
اسم الدورة

اليوجد
من تاريخ إلى

مدتها
من

/

/

14هـ

الى

/

/

14هـ

من
الى

/
/

من
الى

/
/

/
/

14هـ
/

/

14هـ
14هـ
14هـ

جهةالتدريب

مكان الدورة

التقدير/النتيجة
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 .6الخدمات الوظيفية الحالية والسابقة :
مسمى الوظيفة

المـرتبة/
الرتبـــة

اليوجــد
بــــداية الخدمــــة

جـــــهة العـــمل

من

 .7الخدمـات واألعمـال خـارج المملكــة :
اســم الدولـــــــة

جهـــة العمــــــــــــل

إلى

سبب اإلنفكاك

اليوجـد
بـــداية الخـــدمة ونهـــايتها
الـــــــــي

مـــــــــــــن

أهم المشاكل التي واجهتك

 .8اللغــات التـي تجيــدهـــــا :

اللغة

مستوى التحدث

مستوى الكتابة

مستوى القراءة

مبتدئ

متوسط

متقدم

مبتدئ

متوسط

متقدم

مبتدئ

متوسط

متقدم

مبتدئ

متوسط

متقدم

مبتدئ

متوسط

متقدم

مبتدئ

متوسط

متقدم

مبتدئ

متوسط

متقدم

مبتدئ

متوسط

متقدم

مبتدئ

متوسط

متقدم

 .9الهوايات المفضلة  /المهارات التي تجيدها :
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 .11المناطق التي سبق اإلقامة بها داخل المملكة :
المدينــــــــــة

المنطقــــــــــة

التاريـــــــــخ

المــــــــــــدة

 .11الـدول التـي سبق السـفر لهـــا :
المدينــــــــــة

الدولـــــــــة

لم يسبق لـي السفر للخارج

التاريـــــــــخ

المــــــــــــدة

 .12الدول التي سبق اإلقامة بها خارج المملكة لمدة تزيد عن ( )12شهر:

المدينــــــــــة

الدولـــــــــة

السبـــــــــــــب

التاريـــــــــخ

سبـب الزيـــــاره

لم يسبق لي اإلقامة بالخارج

المــــــــــــدة

السبـــــــــــــب

 .13الحالة الصحية :
هل يوجد لديك أو بالعائلة أمراض وراثية :

نعم

ال

الوصف..............................................................................................................................................:

هل تتناول أي أدوية
الوصف:

نعم

حاليا-:

................................... -1

.....................................-2

....................................... -3

................................... -4

.....................................-5

....................................... -6

ال
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 .14أسباب الرغبة للــــــعمل بالرئاسة:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

 .15معلومات عن وضعك الحالي :
 -1هل سبق أن فصلت من الخدمة بالدولة ألسباب تأديـبـية ؟.....................................................................
 -2هل انت محال للتحقيق او المحاكمة في الوقت الحاضـر ؟........................................................................
 -3هل انتت طالتب حاليتا بىحتدى الكليتات او المتدارس او المعاهتد الحكوميتة  ...........اذا كتان الجتواب

بنعم فوضح مايلي :
اسم الكلية او المدرسة او المعهد  ..................................................... :السنة الدرسية ............................
هل انت منتظم او منتسب؟ ......................................هل تصرف لك مكافأة شهرية ؟.................................


هذه الفقرة خاصة باخلرجييـن من اجلامعات اخلارجية .

 -4هل دراستك على حسابك الخاص ام على حساب الدولة ............اذا كانت على حسا ب الدولة فماهي جــهة
بعض المدة
االبتعاث؟ .............................................وماهي مدة صرف البعثة عليك ؟ طول المدة
من  .........................الى .........................

 .16معرفات التواصل االجتماعي :
يجب توضيح جميع معرفات التواصل االجتماعي الخاصة بك ( تويتر ,انستجرام ,سناب شات ,
مدونات إلكترونية ....................الخ) :

أ.

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

ب.

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

ج.

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

د.

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

هـ .

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

و.

.............................................
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وثيقة أصل ومنشأ
ومهنته

نشهد حنن املوقعني أدناه أن املدعو

تارخيها

حامل اهلوية الوطنية رقم
من عائلة /قبيلة

مصدرها
/ /

بتاريخ

هـ

ومكان ميالده يف

ونشأ يف

وأن والده

ومهنته

حامل هوية وطنية رقم
مصدرها

ومكان ميالده يف

ونشأ يف

تارخيها

/ /

هـ

بتاريخ

/ /

هـ

وأصله
كما نشهد بأن اجلد سعودي األصل واملنشأ و من سكان اململكة العربية السعودية عام 2331هـ .
وعلى ذلك جرى التوقيع .

املعرفان
االسم رباعياً

االسم رباعياً

رقم اهلوية الوطنية

رقم اهلوية الوطنية

تارخيها

/ /

هـ مصدرها

تارخيها

/ /

رقم اهلاتف /اجلوال

رقم اهلاتف /اجلوال

التوقيع

التوقيع

هـ

مصدرها

التصديق
تصديق األمارة أو مركز الشرطة

تصديق شيخ القبيلة أو العمدة

االسم رباعياً

االسم رباعياً

التوقيع

التوقيع

التاريخ

التاريخ
اخلتم الرمسي

/ /

هـ

اخلتم الرمسي
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مشهد جنسية األم
أسم أم املتقدم رباعياً
رقم اهلوية الوطنية ألم املتقدم
أسم والدة ام املتقدم رباعياً
رقم اهلوية الوطنية لوالدة ام املتقدم
اسم والد ام املتقدم رباعياً
رقم اهلوية الوطنية لوالد ام املتقدم

نشهد حنن املوقعني أدناه بأن املوضحة هوياتهم أعاله أم وجد وجدة
) وأنهم
املتقدم .................................................حامل هوية وطنية رقم (
سعوديني األصل واملنشأ ومن سكان اململكة العربية السعودية عام 2331هـ وعلى ذلك جرى التوقيع.
األسم رباعياً

الشاهد األول

األسم رباعياً

رقم اهلوية الوطنية
تارخيها

رقم اهلوية الوطنية
مصدرها

تارخيها

العنوان

العنوان

رقم اجلوال

رقم اجلوال

هاتف ثابت

هاتف ثابت

أمري املنطقة

األســــــــــــــم
املنطقة التابع هلا
التوقيــــــــــع

الشاهد الثاني
مصدرها

مالحظة  :يكتفى بالتصديق من أحد اجلهات التالية :
أو العمدة مع تصديق الشرطة
أو شيخ القبيلة
أو رئيس املركز
أو احملافظ

اخلتم الرمسي

