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 -1الوظيـــفة المطلوبة:

Position Required

 -2المعلومـــات الشـــخصية

Personal Data
إســم األب

اإلسم األول:
First Name:

مكـــان الوالدة:
الجنـــــس:

إسم الجــد:
Father's Name:
Place of Birth:

الحالة اإلجتماعية:

Grandfather's Name:

متزوج

أعـزب

Surname:

تاريخ الوالدة:

أنثـى

ذكـر

العــائلة:
Date of Birth:
Female

أخرى

Other

Single

Male

Sex:

Married

Marital Status:

الجنسيـــــة:

Nationality:
اسم االم(ثالثة مقاطع):

National No.:

الرقم الوطني:

Mother name:

تاريـخ االنتهــاء/الهوية:

Date of Expiry:

العنــــــوان:

Address:

رقم هاتف المنزل:

Telephone No. )Residence):

رقم الهانف
الخلوي:

Mobile No. :

البريد اإللكتـروني:

E-Mail:

 -3المؤهــالت العلـــمية

Academic Qualifications

الرقـــم

الدرجــة

التخصــص

اســم الجامعة أو المعهد

تاريخ التخرج

التـقدير

لغـــــة الدراســــة

No.

Degree

Specialization

Name of University /Institute

Date of
Graduation

Rating

Language of Study

1

أقل من الثانوية
Below High School
Certificate

2

ثانوية عامة
High School
Certificate

3

دبلوم متوسط
Diploma

4

بكالوريوس
B.A./B.Sc.

5

ماجسـتير
M.A./M.Sc.

1

 -4الخبــرة (إبدأ من األحدث)
مكــان العمـــل
الرقـم
Name of Employer

No.

)Experience (Start with the most recent
العمــل

الوظـيــفة

من

Job Title

From

Employment
To
إلى

سـبب تـرك العـمل
Reason of Leaving

1
2
3
4
5

 -5المعــرفون
اإلســـم :

References
 Name:المنصـب:

رقم الهاتف الخلوي :
العنــوان :
اإلســـم :

Mobile Number:
Address:

 Name:المنصـب:

رقم الهاتف الخلوي :
العنــوان :
اإلســـم :

Position:

Position:
Mobile Number:
Address:

 Name:المنصـب:

رقم الهاتف الخلوي :
العنــوان :

Position:
Mobile Number:
Address:

أنا ـــــــــــــــــــ أشهد بأن جميع المعلومات الواردة فى هذا الطلب صحيحة وأتحمل مسؤوليتها القانونية
 hereby certify that the information given in this application is valid and true & I bear complete legalـــــــــــــــ I
responsibility for this.

التـــــاريخ:

Date:

التــــوقيع :

Signature:

الوثائق المطلوبة:
 الشهادات العلمية والعملية :كشف عالمات الثانوية العامة ،كشف عالمات الجامعة ،مصدقة الجامعة،
شهادات الخبرة ،السيرة الذاتية.
 صورة عن الهوية الشخصية ودفتر العائلة.
 صورة شخصية.
 شهادة عدم محكومية.
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