
 المملكة العربية السعودية
  وزارة الدفاع

  رئاسة هيئة األركان العامة
  اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

  كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران
 إدارة األمن / التصاريح

  )/ بعـد تعبئته  (ســــــري

  ضابطهوية 

صورة شخصية 

٦×٤

  الرقم  الرتبة  االسم ( رباعي )

  العائلة/القبيلة  الجد  األب  األول

  المنطقة  الوحدة  القوة

  برية          بحرية          جوية          دفاع جوي

  التخصص  جهته  تاريخه  رقم القرار  تاريخ التخرج

علوم عسكرية       جامعي        فني      
  اخرى

  الوظيفة التي يعمل بها  الوظيفة المثبت عليها  تاريخ الترقية للرتبة الحالية  تاريخ االلتحاق بالخدمة

  رقم بطاقة األحوال  تاريخ االنتهاء  مصدرها  رقم حفيظة النفوس

  مكان المنشأ  تاريخ الميالد  كان خارج المملكة إذاالدولة   (المدينة)الميالد مكان 

  اسم وعنوان أقرب قريب  رقم الجوال  عنوان السكن  الحالة االجتماعية
  متزوج                     أعزب

  مكان اإلقامة  مكان الوالدة  المنشأ  الجنسية  أسم األب واألم (رباعي)  م

١.  

٢.  

  أسم الزوجة (رباعي)
  تاريخها  مكان الوالدة  المنشأ  الجنسية

  الحالية  األصلية

١.  
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  ضابطهوية 

صورة شخصية 

٦×٤

  المؤهالت الدراسية:

  فصيلة الدم  الحالة الصحية  اللغات التي يجيدها
  إنجليزي                 فرنسي                       أخرى

الدورات التي حصل عليها بالداخل والخارج: 
  التقدير  تاريخ التخرج  انعقادهامكان   مدتها  أسم الدورة  العدد

١.

٢.

٣.

٤.

٥.

٦.

الوظائف واالماكن التي عمل بها: 
  الى  من  الوحدة  أسم الوظيفة  العدد
١.

٢.
٣.

  المرحلة
المؤهل 

  والتخصص
تاريخ التخرج  مكانها  أسم المؤسسة التعليمية

  االبتدائية

  المتوسطة

  الثانوية

  الجامعية

  العدد
أسماء 
  األبناء

تاريخ الميالد

١.

٢.

٣.

٤.

٥.

٦.

٧.

٨.

٩.
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 صورة شخصية 

٦×٤ 

  األقدميات والترقيات االستثنائية:

  منحت له: التياألوسمة والميداليات 

  قضائها:اإلجازات التي حصل عليها وأماكن 

  االنفكاكتاريخ   مكان قضائها  مدتها نوعها  عدد    تاريخ االنفكاك  مكان قضائها  مدتها  نوعها  عدد

٨          ١          

٩         ٢          

١٠         ٣          

١١           ٤          

١٢           ٥          

١٣           ٦          
  

     النموذج:تاريخ تعبئة 
        

  : الضابط المسئول:              المسئول عن تعبئة النموذج

  االسم:                                             االسم:

    الرتبة:                      الرتبة:

 التوقيع:                                           التوقيع:

 

 

 

  اداء العمل  الصفات الشخصية  السنة  

        تقارير الكفاءة السنوية
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