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صورة شخصية

بيانات شخصية


االسم واللقب بالكامل0----------------------------------------------------------------:النـــــــــوع:
اسم األب--------------------------------------------------------------- :الوظيفة:
أسم األم--------------------------------------------------------------- :الوظيفة:

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

تـــاريخ امليـــــــــالد---------------------------------------------------------------:

مكان امليالد:

اجلنــســيـــــــــــــــــــة ----------------------------- :الديانة ----------------------------:

الـربيـد االلـكـرتوني
عـــنـــوان

ذكر



أنثى

الكنيسة:

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

الســــكن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :

التلـيــفـــــــــــــــــون  --------------------------------------------------------------- :املوبايل-----------------------------------------------------:

الــرقــم الــقـــــومي -----------------------------------------------:بتاريخ
احلالة االجتماعية:





متزوج

عدد األبناء الذيـــن تـعـولـهــم (إن كنت متزوجا)

 ----------------------------سجل مدني --------------------:



أرمل

مطلق



أعزب

---------------------------------------------------------------

اسم الزوج /الزوجة  --------------------------------------------------------------- :الوظيفة

--------------------------------------------------:

املوقف من التجنيد :معفى نهائيا --------------------------------------------------معفى

مؤقت-----------------------------------------

يف انتظار أن تطلب

للخدمة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أديت اخلدمة العسكرية  --------------------:برقم --------------------تاريخ
األندية واهليئات الدينية أو

--------------------صادرة من --------------------

االجتماعية املشرتك فيها ---------------------------------------------------------------

بيانات أساسية
-1الشهـادات الحـاصل عليهـا:
الشهادات

جهة احلصول عليها

الشهادة احلاصل عليها والتخصص

دكتـــــــــــــــــــــــوراه
مـــاجــســتــــــــــــــــري
بكالوريوس /ليسانس
هل تدرس حالياً  ----------------------------ماذا تدرس

 ----------------------------اين----------------------------

1

تاريخ احلصول عليها
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 -2اللغات األجنبية التي تجيدها:
مقبول

اللغات األجنبية

جيد

متوسط

ممتاز

جيد جدا

 -3التدريبات الحـاصـل عـليهـا ومـصـدرهـا:
نوع التدريب

مدة التدريب

اجلهة

 -4الخبرات والوظائف السابقة:
نوع اخلربة أو الوظيفة

اجلهة (مكان العمل)

مدة العمل

ما هي اجنح اخلربات اليت مارستها (خربة واحدة )---------------------- ---------------------------------------------------------------
هل مازلت تعمل ---------------------------------------------------------------اسم اجلهة
تاريخ ترك آخر عمل

---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------الســـــــبـــب---------------------------------------------------------------

أخر اجر كنت تتقاضاه  ----------------------------األجر األساسي  ----------------------------املتغريات
هل تتوقع مرتب معينا -----------------------------------------وما هو
إذا كنت تعمل ما هي

-----------------------------------------

---------------------------------------------------------------

الفرتة الزمنية املناسبة لترتك العمل السابق ---------------------------------------------------------------

2
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بيانات للهيئة
هل تريد عمال يف الصباح --------------------بعد الظهر --------------------صباحا وبعد الظهر إن لزم
هل تود العمل يف مدينة معينة -----------------------------------------داخل وخارج املدينة
هل تفضل العمل اإلداري -----------------------------------------العمل امليداني
هل ميكنك املبيت خارج املنزل

--------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

يف مواقع العمل---------------------------------------------------------------

هل لديك قدرات خاصة يف:
املوضوع

التسويق

ترمجة

حترير

تأليف

إدارة

توثيق

سكرتارية

مكتبات

إدارة

إدارة

عــــــالقات عامة

خمازن

سيارات

واتصال

الدرجة %

هل لديك قدرات يف جماالت

اخرى-----------------------------------------

هل جتيد التعامل مع الكمبيوتر

ما هي

-----------------------------------------

-----------------------------------------درجة استخدامك للكمبيوتر -----------------------------------------

إي برامج الكمبيوتر لديك بها خربة أكثر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هــــل جتــيـد القــــيـــــــــــــــــــــــــادة -----------------------------------------هل لديك رخصة قيادة
هل لديك أقارب يف اهليئة ؟-----------------------------------------وفى أي فرع

-----------------------------------------

-----------------------------------------

من هم ؟------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هل سبق وان عملت باهليئة -----------------------------------------بأي وحدة
هل سبق أن قدمت طلبات عمل يف اهليئة

-----------------------------------------

؟-----------------------------------------ومتى ؟-----------------------------------------

اذكر شخصني ميكن الرجوع إليهم لالستعالم ووظيفة وعنوان وتليفون كل منهم:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ) 2
كيف عرفت عن اهليئة لتقدم طلبا فيها ؟------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إقرار الطالب
أقر أنا -----------------------------------------أن البيانات املذكورة أعاله صـييية وثثـل حـاليت حتـى تارهـمت ثثـيال صـيييا وأقبـل
يف حالة عملي باهليئة انمت إذا ظهر أي بيان أو معلومات أدليت بها كاذبة أو تقارير غري الواقع أن جتيز اهليئـة فصـلى فـورا مـن
عملي بدون إخطار سابق أو بدون إبداء األسباب.
توقيع الطالب
حتريـرا يف

/ --------

-------

/

-----------------------------------------------

---------

-------

3

