
  المدنية الخدمة جدارة برنامج في والتقديم التسجيل آلية

 ان حال وفً صحتها، عدم له تبٌن حال فً اعتراض وتمدٌم بٌاناته توثٌك صحة من والتأكد جدارة نظام على الدخول. 1

 علما الوظٌفٌة، اإلعالنات على التمدٌم أٌمونة على والضغط جدارة لنظام الرئٌسٌة للصفحة الرجوع علٌه صحٌحة البٌانات

 على بنً ألنه الترشٌح ٌلغى خطأ أي وجود حالة وفً ، بموجبها المفاضلة موستت بٌاناته صحة على موافمة ٌعتبر ذلن بأن

 . خاطئة معلومات

 . الطلب فً لذلن المخصص المربع فً التأشٌر خالل من لإلعالن الدخول فً الرغبة تحدٌد. 2

 ، ممراتها حسب المعلنة الوظائف بٌن من االختٌار خالل من المتمدم لدى أولوٌتها ترتٌب حسب المكانٌة الرغبات تحدٌد. 3

 : التالً مراعاة مع

 ترتٌب عند االعتبار بعٌن ٌؤخذ سوف والذي( المباشرة ممر) األساسً الوظٌفة ممر هو لوسٌن بدون المدرج الممر •

 .الممر هذا فً بالمباشرة المتمدم ٌلزم وسوف الترشٌح فً الرغبات أولوٌات

 .للجهة التابعة الرئٌسٌة اإلدارة للمتمدم ٌعكس لوسٌن بٌن المدرج اآلخر الممر •

 

 أي تمبل لن حٌث به واالحتفاظ الطلب ملخص طباعة أٌمونة خالل من الطلب ملخص طباعة اختٌار متمدم كل على. 4

 طباعته تارٌخ ٌكون ان ٌجب والذي الطلب ملخص أرفاق دون المدنٌة الخدمة وزارة لبل من تظلم أو استفسار أو مراجعة

 . المحددة التمدٌم فترة نهاٌة تارٌخ ٌسبك

 

 : المدنية الخدمة وزارة جدارة التسجيل نموذج مع للتعامل عــامــة إيضاحات

 األكثر األسئلة)  خالل من وإرشادات تعلٌمات جدارة نموذج مع التعامل عند مولعها فً المدنٌة الخدمة وزارة هٌئت. 1

 الموضحة واإلرشادات التعلٌمات لراءة أهمٌة على وتؤكد(  مفصلة النموذج من حمل كل مستوى على التعلٌمات ، شٌوعا  

 . الترشٌح مرحلة على تؤثر لد التً األخطاء فً الولوع لتحاشً الطلب تعبئة فً الشروع لبل

 تلن مصدالٌة عدم أدى لو حتى المتمدم على مسئولٌتها جدارة نموذج على المتمدم لبل من إضافتها ٌتم التً البٌانات. 2

 .التوظٌف عملٌة مراحل من مرحلة أي فً الطلب الستبعاد مستنداتها بأصول لٌاسا   البٌانات

 .صحتها من والتأكد مراجعتها جدارة مكونات من جزئٌة أي حفظ لبل متمدم كل على. 3

 ألدمٌة ، التراكمً المعدل،  المؤهل)  المفاضلة عناصر جانب إلى المتمدم لبل من تحدٌدها ٌتم التً المكانٌة الرغبات. 4

 ٌجب لذلن ، عدمه من الترشٌح استحماق فً لصوى أهمٌة لها( ”االختبار تتطلب التً للوظائف“ االختبار درجة ، التخرج

 حسب للوظائف التفصٌلً اإلعالن من انطاللا   ذلن ٌتم بان أولوٌتها وترتٌب المكانٌة الرغبات تحدٌد عند ذلن مراعاة

 .المتاحة الوظائف وعدد والممر الوظٌفً المسمى

 التً األسماء متابعة ضرورة على التأكٌد مع االنترنت شبكة على الوزارة مولع عبر المرشحٌن أسماء إعالن سٌتم. 5

 اإللكترونٌة بوابتها خالل من دعوتها سٌتم

 لغرض الوزارة مكاتب أو فروع من ألي   المراجعة عند المستندات أصول اصطحاب أسماؤهم إعالن ٌتم من على. 6

 الستكمال المحددة الفترة خالل منه المطلوبة المستندات أصول تكتمل لم أو ٌراجع ال ومن التعٌٌن مسوغات استكمال

 .بالتوظٌف الرغبة عن عدوال   ٌعتبر ذلن فإن التعٌٌن مسوغات

 الشخصٌة ابلةالمم اجتٌاز بعد ٌتم النهائً الترشٌح فإن شخصٌة ممابلة اإلعالن بحسب تتطلب التً للوظائف بالنسبة. 7

 .الوظٌفة لها تتبع التً الحكومٌة الجهة تجرٌها التً


