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 1نموذج طلبات النقل الخارجي  حقول  :1جدول

 اإلسم  هذا الحقل لكتابة إسم الموظف طالب النقل الخارجي يستخدم
 السجل المدني هذا الحقل لكتابة السجل المدني للموظف طالب النقل الخارجي    يستخدم
 الوظيفة هذا الحقل لكتابة مسمى الوظيفة لطالب النقل الخارجي   يستخدم
 المرتبة والرقم هذا الحقل لكتابة رقم المرتبة والرقم التسلسلي لطالب النقل الخارجي  يستخدم
 بداية الخدمة هذا الحقل لكتابة تاريخ بداية الخدمة للموظف طالب النقل الخارجي                                    يستخدم
 المؤهل لنقل الخارجي هذا الحقل لكتابة إسم المؤهل العلمي للموظف طالب ا يستخدم
 جهة العمل الحالية هذا الحقل لكتابة إسم جهة العمل الحالية للموظف طالب النقل الخارجي   يستخدم
 التخصص هذا الحقل لكتابة مسمى التخصص الدقيق للموظف طالب النقل الخارجي  يستخدم
 جهة النقل هذا الحقل لكتابة إسم الجهة المراد النقل لها لطالب النقل الخارجي  يستخدم
 التزامات للوزارة أخرى.  -3إيفاد داخلي    -2إبتعاث     -1هذا الحقل لكتابة التزامات الوزارة سواء  يستخدم
 مدة االبتعاث وااليفاد اإليفاد  هذا الحقل لكتابة المدة المحددة لإلبتعاث للموظف طالب النقل الخارجي أو يستخدم
 بداية المدة هذا الحقل لكتابة تاريخ بداية المدة المحددة للموظف طالب النقل الخارجي   يستخدم
 اسباب طلب النقل هذا الحقل لكتابة أسباب طلب النقل للموظف طالب النقل الخارجي  يستخدم
 االسم لطالب النقل هذا الحقل لكتابة إسم طالب النقل الخارجي.  يستخدم
 التوقيع هذا الحقل لتوقيع طالب النقل الخارجي   يستخدم
 التاريخ هذا الحقل لكتابة تاريخ تحرير طلب النقل الخارجي للموظف   يستخدم

 مرئيات جهة العمل  يستخدم هذا الحقل لكتابة مرئيات جهة عمل طالب النقل الخارجي

 الموافقة  يستخدم هذا الحقل لكتابة موافقة جهة عمل طالب النقل 

 عدم الموافقة  يستخدم هذا الحقل لكتابة عدم موافقة جهة عمل طالب النقل

 المبررات يستخدم هذا الحقل لكتابة مبررات جهة عمل طالب النقل 

 لعمل الحالية مدير جهة ا يستخدم هذا الحقل لكتابة إسم مدير جهة عمل طالب النقل  

 اإلسم  يستخدم هذا الحقل لكتابة إسم مدير جهة عمل طالب النقل  

 التوقيع  يستخدم هذا الحقل لوضع توقيع مدير جهة عمل صاحب طلب النقل  

 مسمى الوظيفة  يستخدم هذا الحقل لكتابة مسمى وظيفة مدير جهة عمل صاحب طلب النقل 

 التاريخ  يستخدم هذا الحقل لكتابة التاريخ المحرر به النموذج الخاص بتوقيع مدير جهة عمل طالب النقل الخارجي 

 الختم  يستخدم هذا الحقل لوضع ختم اإلدارة التابع لها صاحب طلب النقل الخارجي 


