وزارة التربيـة والتعليـم
اإلدارة العامة لالمتحانات

عام 9102

بطاقــــة ترشيــــح
(اقرار بعدم وجود موان )
رئيس  /وكيل (للجنة اإلدارة /للجنة النظام والمراقبة)

الوظيفة :
مديرية التربية والتعليم بـ :
تـحيــة طيبــة – وبعـــد ؛؛؛

الســـيـد /
بإدارة :
يسرنـا ترشيحكـم بصفـة مبدئيـة للعمـــل (

) للجنة ( اإلدارة /النظام والمراقبة)
) و الذى يشمل الطالب

المتحـان الثانويـة العـامـة عـام  9102بقطـــــــاع (

)

التابعين لمديريات التربية والتعليم بـ (

 بشـــــرط تال تكــــــون لديــــأ تى مـــــــن المــوانــــــ العامــــة و الشـــروط الةاصــــة الـــواردة بالنشــــرة
رقــــم ( )0لســـــنة 9102م بشــــلن الموانـــــ التــــ تحـــــول دون االشــــتراأ اـــــن تعمــــال االمتحانـــــات
العامة - :
 .0الحرمان من تعمال االمتحانات .
 .9توقي تى جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ً ـ مالم يتم محو الجزاء ـ عـدا (اإلنـذار  ،الةصـم مـن ارجـر
ةمسة تيام القل) .
 .3تن تكون محاال للمحاكمة التلديبية تو الجنائية.
 .4تن تكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنن .
 .5تن تكون من المحالين للمعاش قبل (  30تغسطس ) من هذا العام .
 .6تن يكــــون لــــديكم تقــــارب متقــــدم ين رداء االمتحــــان حتــــن الدرجــــة الثانيــــة علــــن مســــتوى الجمهوريــــة وحتــــن
الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة المرشح لها.
 .2تن تكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة لهذه اللجنة .
 .8تن تكون مدير عام إدارة تعليمية.
 .2تن يكون لديأ تقارب من العاملين باللجنة حت الدرجة الرابعة ان ذات اللجنة المرشح لها.

 درجــــات القـرابــــــــة هـــــن - :
الدرجـــــة ارولـــن  :ارب  -اربنـاء  -االم  -الزوج تو الزوجة .
الدرجــة الثــــانية  :ارخ تو ارةـت – الجـد تو الجـدة – ارحفـاد .
الدرجة الثالثـــة  ( :تبناء ارخ وارةت ـ العم والعمة ـ الةال والةالة ـ تبناء ارحفاد )
الدرجة الرابعــــــــ ة  (:تبناء تبناء ارخ وارةت ـ تبناء العم والعمة ـ تبناء الةال والةالة ـ تبناء تبناء ارحفاد)

وان حالة موااقتكم علن العمل وعدم وجود تى من الموان الموضحة عاليه ترجو ملء اإلقرار الموضـح ةلـف
االستمـارة واعتمــاده بصحة البيانات مشفوعا بالموااقة من الجهة التاب لها حتن يتسنن اتةاذ اإلجراءات
الالزمة .
مــــ وااـــــر التحيــــــة ؛؛؛
مدير عام االمتحانات
(ةالد عبد الحكم )

رئيس قطاع التعليم العام
(ت .د /رضا حجازي)

توضع صورة
حديثة

إقــــــــرار

وتعتمد خبامت

تقر تنا /
) وتنن تطلعت علن الموان
تننن تقبل العمل المرشح له بقطاع (
و الشروط و الضوابط الت تحول دون االشتـراأ اـن العمـل وال يوجـد تى مـن هـذه الموانـ لدى .

الشعار من جهة
العمل

المقـر بما ايـه
التوقي واضحـا ً :

البيـانـــات
االسم بالكامل :
الوظيفـــة:

جهة العمل :

اإلدارة:

مديرية التربية والتعليم:

الدرجـــة :

المرتب ارساسن :

الحالة االجتماعية

المؤهـــــل :

تاريخ الميالد:

محل الميالد :
كود المعلم :

الرقم القومن
عنوان السكن :
تليفون العمل :

تليفون المنزل:

التليفون المحمول :

و
التوقيـ :

اعتمـاد جهـة العمـل
السيـد ارستـاذ  /مديـر عـام اإلدارة العامـة لالمتحانـات
بعــد التحيــة ،،،
رجاء اإلحاطة بلن السيد /
يعمـل لدينـا وتن جميـ البيانـات المذكـورة بعاليـه صحيحـة .
توقي الرئيس المباشر

ةاتم المصلحة

(

)

استمارة ترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنه االدارة أو لجنه النظام والمراقبة
المتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي 8102/8102

البيانات الشخصية للمرشح

صورة حديثة
مقاس 6  4

االسم بالكامل :
الوظيفـــة األصلية:
اإلدارة:
الدرجـــة :

جهة العمل :
المديرية التعليمة :
تاريخ التعيين :

الحالة االجتماعية

المؤهـــــل :

تاريخ الميالد:

محل الميالد :
كود المعلم :

الرقم القومي

عنوان السكن :
التليفون المحمول :
بيانات العمل المتقدم له

(رئيسا ً  /وكيالً) بلجنة ( االدارة  /النظام والمراقبة )
(

على المرشح

تحديد العمل المشرح له بخط يده)

بيان بالخبرات السابقة للمرشح

إقرار
أقر أنا /
بأن جميع البيانات الموجودة باالستمارة صحيحة و على مسئوليتي و أنى اطلعت على كافة الشروط
والضوابط الواردة باإلعالن و أقبل العمل المرشح له (رئيسا ً  /وكيألً) للجنة االدارة  /النظام والمراقبة بأى
قطاع على مستوى الجمهورية .

المقـر بما فيـه
التوقيع واضحـا ً :

