صورة مشسية
Photograph

Application for Employment
طلب توظيف

الوظيفة املطلوبة

Job applied for

االسم الثالثي

Name (first/middle/family)

اسم االم الثالثي

Mother’s name (firs/middle/family)

اتريخ الوالدة

Date of birth (day/month/year)

)السنة/الشهر/(اليوم
Current nationality

اجلنسية احلالية

Nationality at birth

اجلنسية عند الوالدة
العنوان

Address

هاتف – حممول

Phone number – mobile

هاتف منزل

Phone number – residence

بريد الكرتوين

e-mail

فئة الدم

Blood Group

الوضع االجتماعي

Marital Status
Single
أعزب



Married
متزوج



Divorced
مطلق



Widow
أرمل



Are you registered with NSSF?
هل أنت مسجل يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي؟

No 
Yes 
If yes, a statement from NSSF is required.
 جيب تقدمي افادة خدمة من الصندوق،يف حال نعم

Is your spouce registered with NSSF?
زوجك مسجل يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي؟/هل زوجتك

No 
Yes 
 جيب تقدمي افادة خدمة من الصندوق،يف حال نعم

Do you have medical insurance (other than NSSF)?
هل لديك أتمني صحي اخر (غري الصندوق)؟
Do you spouce and children have medical
insurance (other than NSSF)?
زوجك أتمني صحي (غري الصندوق)؟/هل لدى زوجتك

No



Yes



No



Yes
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) االوالد+ الزوجة/أفراد العائلة (الزوج

Family members (husband/wife + children)
Full name االسم الثالثي

Date of Birth اتريخ امليالد

Relationship
صلة القرىب

 الدراسة/ العمل احلايل
Current work / studying

Nationality

Day/Month/Year

Do you have a driving license?
هل لديك رخصة سوق سيارة

Education
↓

From
↓

No

To
↓



Yes



املعهد/اجلامعة/الشهادة واسم املدرسة
Certificate and name of institute

اىل
↓

من
↓

تفاصيل الدراسة
↓

Last formal class

اخر صف مدرسي

University

اجلامعي

Vocational
Training

املعهد املهين

) مت (متوسط- ) ج (جيد- ) م (ممتاز:اللغات

Languages: E (Excellent) - G (Good) - F (Fair)
Spoken

Written

Read

القراءة

الكتابة

التكلم

Arabic

عريب

English

انكليزي

French

فرنسي

3
Previous employment (starting from the last)

)الوظائف السابقة (مبتدائ من اخر وظيفة

Dates: From ___________________ To _______________ من ______________________ اىل

:التاريخ

Position:__ _____________________________________________________________________:املنصب
Salary:___ ______________________________________________________________________:الراتب
Name & address of employer:_________________________________________ __:اسم وعنوان صاحب العمل
Description of work:_________________________________________________ __________:نوع العمل
Reason for leaving:________________________________________________ _________:أسباب ترك العمل

Dates: From _____________________ To _______________  من ______________________ اىل:التاريخ
Position:______________________________________________________________________:املنصب
Salary:________________________________________________________________________:الراتب
Name & address of employer:_________________________________________:اسم وعنوان صاحب العمل
Description of work:___________________________________________ _______________:نوع العمل
Reason for leaving:_______________________________________________________:أسباب ترك العمل

Dates: From ___________________ To _______________ من ______________________ اىل

:التاريخ

Position:__ _____________________________________________________________________:املنصب
Salary:___ ______________________________________________________________________:الراتب
Name & address of employer:_________________________________________ __:اسم وعنوان صاحب العمل
Description of work:_________________________________________________ __________:نوع العمل
Reason for leaving:________________________________________________ _________:أسباب ترك العمل

4
مراجع:
الرجاء ذكر امساء وأرقام هاتف ثالثة اشخاص (استثناء االقارب) يعرفونك معرفة
اتمة.
-1

References:
Please give the names & phone numbers of three
persons (not relatives) to whom you are well
known.
1-

-2

2-

-3

3-

االمضاء________________________________ :

____________________________ Signature:

التاريخ________________________________ :

Date:

املرفقات (يف حال قبول املوظف من قبل اجلمعية)
•
•

سجل عديل (ال حكم عليه)

صورة شهادة دراسة

•

افادات خربة

•

صورة بطاقة هوية  /بيان قيد افرادي

•

صورة بيان قيد عائلي (للمتزوج)

•

صورة ابسبور (ان وجد)

•

صورة رخصة سوق سيارة (ان وجد)

•

صورة مشسية عدد 2

•

صورة عن بطاقة الضمان االجتماعي ( NSSFان وجد)

•

صورة عن بطاقة التأمني الصحي اخلاص (ان وجد)

____________________________

