
                   

 

                                                                                                                                 إدارة التطوير والتنمية                                                                                                                                                وزارة التربية              

 مراقبة التدريب وتنمية القوى العاملة                                                                                                                         قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

 قسم التدريب التربوي                 

 استمارة ترشيح لربنامج تدرييب

                               :                                                                                                                            بيانات املشارك 

  :رقم اهلاتف الشخصي ...............................:..... االسم الرباعي 
                       :                                                                                                                            ..الرقم املدين: ....................... منطقة السكن الفعلي

 .....................................:مركز العمل  .............................................املسمى الوظيفي : 
 ثانوي           متوسط       ابتدائي      ل رياض أطفا املرحلة التعليمية :............................. املنطقة التعليمية : 

 رقم هاتف مركز العمل :                                   رقم امللف : 

 ................املؤهل الدراسي احلاصل عليه : ........ ..عدد سنوات اخلربة : ...........اجلنسية :............

 :  بيانات الربنامج التدرييب

 ............................................................................................:  اسم الربنامج التدرييب

 مساءا       صباحا    :  الفترة الزمنية ....../....../...... إىل يب :   من ....../....../...... تاريخ عقد الربنامج التدري

 اجلهراء    مبارك الكبري واألمحدي                اجلابرية          مركز تدريب : –مقر عقد الربنامج التدرييب 

 إقرار وتعهد : 

االنتظام بالربنامج التدرييب طبقًا ملواعيد  تبتعليماأقر أن املوقع ادناه أن البيانات املذكورة أعاله صحيحه و أتعهد بااللتزام "
بأية تعليمات وتوجيهات صادرة من اجلهات القائمة على تنفيذ وتنظيم الربنامج التدرييب ،ويف احلضور واالنصراف والتقيد 

  حالة عدم تنفيذ ذلك حيق للجهات املعنية اختاذ ما تراه مناسبَا من اجراءات وعقوبات".
 

 .سبوعني من تاريخ عقد الربنامج التدرييبا يستدعي إعفاءه مبدة ال تقل عن أغ املشرف الفين يف حال توفر مإبالوعلى املرشح 
 

برنامج  أو قبوله يف، ملن ثبت اجتيازه للربنامج التدرييب بشهادة أو قرار امتام إعفاء احلاالت التالية :  قبول جيوز  وعليه
متنع من حضور الربنامج ، للحاالت املرضية املثبتة بتقارير صحية شرط اثبات قبوله تدرييب يف نفس الفترة الزمنية

 عمره اهناء اخلدمة واالستقالة والتقاعد ، للموظفة احلامل واحلاضن لطفل مل يتجاوزاالنتداب اخلارجي و، حلاالت التدرييب
وعدم تالئمه مع الفئة املستهدفة ، حلاالت االجازات الوجوبية واالجازات الوظيفي  السنتني ، ملن ثبت تغيري املسمى

 ، الدراسية والتفرغ 
 

 توقيع املوجه الفين املختص +اخلتم    املباشر + اخلتم   دير ملتوقيع ا   توقيع الشخصي للمشارك:     لا
 

نعتذر عن قبول اي استمارة تتضمن اية بيانات ناقصة أو غري كاملة االختام والتواقيع وتعترب الغية ،ويلتزم املشارك بتعبئة 
 وتسليمها إلدارة التطوير والتنمية.ويلتزم املشرف الفين بالتدقيق وتسليمها للجهة املختصة االستمارة 


