
ارتباط جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية باطضنموذج ترشيح   

 

 
 

 نموذج ترشيح 

 جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافيةل والضابط البديل ارتباط ضابط

داء لتميز األالملك عبدهللا الثاني  جائزةلدورات والضابط البديل االرتباط  ضابطترشيح وضع هذا النموذج بهدف 
والخبرات التي تساعد في إنجاح العملية التقييمية وتحقيق  والسماتتتوفر لديهم الصفات  ممنالحكومي والشفافية، 

 يعبئ ئة النموذج بكل دقة وموضوعية ليتمكن المركز من استخدام البيانات الواردة.تعبمنكم ، لذا يرجى فضل النتائجأ
 األمين العام/ ر/المؤسسة ويتم اعتماده وتوقيعه من قبل )الوزي هذا النموذج من قبل مدير الموارد البشرية في الوزارة/

لى المركز.إرساله إالمؤسسة و  المدير العام...الخ( ويتم ختمه بالختم الرسمي للوزارة/  
 

 

 
 ضابط ارتباط جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

 
 

 البيانات الشخصية: (1

ولأل اسم اال اسم األب اسم العائلة  
   

الفرعي األرضي/رقم ال البريد اإللكتروني المحمول رقم الهاتف   
   

 

 المستوى التعليمي: (2
 
   كر التخصص:..........................................................(.بكالوريس )ذ 
 (..كر التخصص:...........................................................)ذ  ماجستير 
 (..التخصص:............................................................كر )ذ   ةدكتورا 
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 خر خمس سنوات:آلالخبرات العملية  (3
 

 تاريخ االنتهاء تاريخ بدء العمل الوحدة الدائرة/ المسمى الوظيفي الرقم
1     
2     

3     

4     

5     

 

 :الحاصل عليها الدورات التدريبية (4
 
   والمهارات الشخصية مثل الحاسوب، والدورات ، المتعلقة في مجال العمل العلميةكر الدورات التدريبية يمكن ذ

 المتعلقة بمجال التميز.
 

 مدة الدورة تاريخ الدورة الجهة المان حة اسم الدورة الرقم
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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 (:تالمؤسسة )إن وجد الوزارة/ داخل الموظف بها قامالمبادرات التي  (5
 

 حالة التطبيق تاريخ التقديم اسم المبادرة الرقم
1    
2    
3    
4    
5    

 

 عامة معلومات (6

(، والذي يستخدم كنموذج EFQMروبية إلدارة الجودة )و التميز الخاص بالمؤسسة األ  بنموذجمعرفة ال (1
 .لجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

                                                 نعم ال 
 

مالحظات:...............................................................................................
......................................................................................................... 

 

 رات السابقة.المؤسسة في الدو  العمل كضابط ارتباط في الوزارة/ (2

                                                 نعم ال 

مالحظات:...............................................................................................
......................................................................................................... 
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 جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافيةالبديل لرتباط اال ضابط 
 

 

 البيانات الشخصية: (1

ولأل اسم اال اسم األب اسم العائلة  
   

الفرعي رقم األرضي/ال البريد اإللكتروني المحمول رقم الهاتف   
   

 

 التعليمي:المستوى  (2
 
 .)..........................................................:كر التخصص  بكالوريس )ذ 
 .)............................................................:كر التخصص  ماجستير)ذ 
 .).............................................................:كر التخصص  دكتوراة )ذ 
 

 الخبرات العملية آلخر خمس سنوات: (3
 

 تاريخ االنتهاء تاريخ بدء العمل الدائرة/ الوحدة المسمى الوظيفي الرقم
1     
2     

3     

4     

5     
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 الدورات التدريبية الحاصل عليها: (4
 

  ،كر الدورات التدريبية العلمية المتعلقة في مجال العمل والمهارات الشخصية مثل الحاسوب، والدورات يمكن ذ 
 المتعلقة بمجال التميز.

 

 مدة الدورة الدورة تاريخ الجهة المان حة اسم الدورة الرقم
1     
2     
3     
4     
5     

 

 عامة معلومات (5

(، والذي يستخدم كنموذج EFQMبنموذج التميز الخاص بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة )معرفة ال (1
 .لجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

                                                 نعم ال 
 

مالحظات:...............................................................................................
......................................................................................................... 

 

 في الوزارة/ المؤسسة في الدورات السابقة. بديل العمل كضابط ارتباط (2

                                                 نعم ال 

مالحظات:...............................................................................................
......................................................................................................... 

 

 

االرتباط لجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء  ضابطنموذج ترشيح د بأن المعلومات الواردة في تعهأ هقع أدناوأنا الم

 .افية صحيحةفوالش الحكومي

 

............................... :التاريخ                                               ............................ سم:الا  

 

  الختم الرسمي                                              .......................... :التوقيع
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