
2-صورة الجنسیة
3-صورة البطاقة المدنیة

4- صورة للمؤھل الدراسي

6-شھادة لمن یھمة االمر من التامینات االجتماعیة
7-شھادة خبرة من الجھة السابقة

ريان المد ن دولة الكويت اإلدارة العامة للط

نمـــــوذج لشـــــغل الوظيفـــــة

یرجى ارفاق المستندات المطلوبة بالبرید االلكتروني مع الطلب:

5- صورة شھادة المیالد

1-عدد (4) صور شخصیة و تسلیمھا عند الحضور

8-كتاب الترشیح من دیوان الخدمة المدنیة 



ان المدن  دولة الكويت اإلدارة العامة للطير

ةـــــغل الوظيفـــــلش وذجـــــنم

 صـورة شخصية

4x6 

 ارة: اإلشـ 

الـتـاريـخ:  

 البيانات الشخصية 

.. .................................................................................... : الرباع   االسم  

 :  
 
.....................الجنسية:  ...................................................... الرقم المدن  

...........................مكان الميالد:   ......................................... يالد: تاريــــخ الم  

وج         أعزب            االجتماعية: حالة ال مطلق          مي    

   
 
وج    حال إذا كنت ف وجة   /    مي    كم عدد األطفال؟     مي  

........................................................................................................................
...................................................................................................... عنوان السكن: 

....................................... (: 2هاتف النقال )....................................  (: 1ف النقال )هات
يد اإل : الير  

 
ون ................................................................................................... لكي 

   التحصيل العلم

 : ...................................... التخصص:  ............................................... المؤهل العلم 
........................................ التقدير: ......... .......................................... سنة التخرج: 

ية:   مقبول         جيد            ممتاز             مستوى اللغة اإلنجلير 

مقبول          جيد           ممتاز                   ـوب: ــاسـحـتـوى الـسـم



ان المدن  دولة الكويت اإلدارة العامة للطير

ةـــــغل الوظيفـــــلش وذجـــــنم

ال           نعم              من قبل؟ ل سبق لك العمله

ة: إذا     التحقت بها، مع ذكر سنوات الخير
كانت اإلجابة نعم فأذكر جهات العمل الت 

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

ال            نعم            هل تشكو من مشاكل صحية؟

 إذا كانت اإلجابة نعم فأذكر نوعها: 

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

.......................................................................................................................
؟ ان المدن  ت العمل باإلدارة العامة للطير

لماذا اخي 

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

  :نتيجة المقابلة الشخصية من قبل مدير اإلدارة

 مدير اإلدارة  :

  : إعتماد رئيس القسم

  : إعتماد وكيل القطاع

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

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

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



ان المدن  دولة الكويت اإلدارة العامة للطير

ةـــــغل الوظيفـــــلش وذجـــــنم

 األسباب بالقبول أو الرفض :

  :اعتماد مدير الشئون اإلدارية

 إقرار بالعلم : 

  الجهات الحكومية.  2012( لسنة 11إقرار باالطالع واستالم نسخة من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ) -
 بشأن توجيهات وارشادات السلوك لموظف 

  مجال التخصص.  -
 
 إقرار بالعمل ف

" عىل أن يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعيينه فإذا لم يتسلم العمل  1979/ 4/ 4( من مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادرة بتاريــــخ 12تنص المادة ) -

حكومية اعتير القرار كأن لم يكن ". خالل شهر من تاريــــخ إبالغه بصورة القرار ولم يتقدم خالل هذه المدة بعذر تقبله الجهة ال

" عىل أن يوضع المعير  ألول مره تحت التجربة لمدة سنة يجوز فصله من  1979/ 4/ 4( من مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادرة بتاريــــخ 13تنص المادة ) -

خاللها أو خالل شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمته ". 

................ .... ........ .............................. التوقيع: ................... ................ ........................................ ... ............ ........  م: االس 

  :  
 
 رأي اللجنة النهان
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