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 -* المعلومات الشخصية  :
 

  - --------  ----------NAME----------------------------------------------------- ـم   ـــــــــــــــــــــــاالسـ

    ----------- Date of Birth------------------------------------------------------ تاريخ و مكان الوالدة 

 ----------------Sex--------------- -Nationality------------ لجنسيــةا ----------- س ـــــــــــــــــــــــنالج

 Marital Status ـ --------------- ------------------------------------------------- ـة االجتماعيةـــــالحال

 ة ــــــــــــــرقـم الــهوي

 

 وانـــــــــــــــــــــالعن

 Place of Issue---------------------------- ID   مكان إصدارها -------------------

 ---------------------------------------------Expiry Date---------:االنتهاء تاريخ 

-----------------------------------------------------------------------Address -- 

 فــــــــــــــــــــــــالهات

رقم هاتف أخر يمكن 

 االتصال به 

 ------------Tel.------------Mobile-----------------الجوال-----------------------

 Another Phone Number can be  Contacted ---------------------------- 

   ------------------------------------------------------------ Kinshipصلة القرابة

 Minimum Salary ----------------Position--- ---حد األدنى للراتب ال ------------ ةــــــالوظيفة المطلوب

 

 Qualifications *:                                                 :                                        * المؤهالت العلمية
  Specialization----------------------------تخصص     Degree  -------------------------شهادة / درجة 

 Year --------------لعام Grade -----------------بتقدير   --From ----------------------------من جامعة / كلية 

 

                                                                                   Work Experience ** الخبـرات العملية 

  

 مكان العمل

Location Work 

 مدة العمل
 الوظيفة

Job Title 

 الراتب

Salary 

 سبب ترك العمل

Reason for Leaving 
 من

From 

 الى

To 
1       
2       
3        
4       

 

 نمـوذج طلــب وظيفــة
 



2 

 

                                                                                       Courses * * الدورات التدريبية 

 الرقم
 اسم الدورة 

Name of Course 

 مدة التدريب

Duration of the 

training 
 تاريخ انعقاد الدورة 

The date of the session 
 من

From 

 الى

To 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

  

     * Languages  Excellent(A)Good(B) Accepted(C(    )اللغات ممتاز)أ( ،جيد )ب(،مقبول)ج* 

 اللــغـة

Language 

 محادثــة

Conversation 

 قراءة

Reading 

 كتابة

Writing 

    العربية

    االنجليزية

    أخرى

 

                                                           Other skills *   ) نعم / ال  (          * مهارات أخرى 

  --)software ( 1.Utilizing the Computer -------------------------------ج(برام-----استخدام الكمبيوتر) (1

 -* شروط خاصة ) نعم ، ال والتفاصيل ( :
 Do you have any health problems .1-)----(-----  ------------( -----اكل صحية )ي من اية مشهل تعان .1

 Are you ready to do all the tasks.2                                               األعمالمستعد للقيام بكافة  أنتهل .2

         assigned to you(-------)--------------------------------------------------  - (--------)  كالمترتبة علي   

  .shifts Are you willing to work 3(    ------)-----------------( ----مستعد للعمل بنظام ورديات ) أنتهل .3

 

     Admitted to  the information providedـة           ات المقدمــر بصـحة المعلومـأقـــــ

                                                                                            Signature  التوقيـ  
                    

 

 

 

 Required Documents                                                                                                      األوراق المطلوبة

  *        .C.V                                                                                                                         *السيرة الذاتية 

 * copy of the identity                                                                                                    *نسخة  من الهوية  

 courses & qualifications    * copy of the                                         *نسخة  من المؤهالت والدورات )إن وجدت (

   *   copy of the certificates of previous experience*نسخة من شهادات الخبرة السابقة في العمل ) إن وجدت (        

 


