اتريخ تسليم الطلب_______ :

جملس كنائس الشرق األوسط

اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

دائرة خدمة الالجئني الفلسطينيني
منطقـة غـزة

الـ ـم ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــفA3:

صـورة شخصيـة
حديثـة

ُسـ ـج ـ ـل بـ ـواس ـط ـ ـ ـ ـ ـة_______ :
طــــلب وظيفـــــة

على املتقدمـ /ـ ـة اسـتمال اطللـخب ـد ـد /هل و إدراج أ ـة مللممـلإ إ ـلفية علـى اطفـة ة اطرابلـة
وأن رفــم مــط اطللــخب مــل لـ "السـ ة التاتيــة وصــوراع ــو الوائــة املاصــة لعــيةالو ال لميــة وامل ـتاو
ال ملية وصورة شخصية ومزاولة اعهنة إن وجد".
الوظيفة اعطلوبة:
االسم األول:

اسم األب:

اسم األم:

اسم اجلد:

اسم ال ائلة:

______

______

______

______

______

اتريخ الوالدة :اليوم  /الشهر  /السنة
/

رقم بطاقة حتقية
الشخصية

/

___________________

___________________

احلالة االجتما ية:

النوع االجتما ي

 أنثى

مكان الوالدة/اعدينة

البلد

 ذكر

 عقد قران

 متزوجـ /ـة

 علزب

 منةفلـ /ـة  مللقـ /ـة

 أرمـلـ /ـ ـة

اسم الزوج /ـ ــة___________________ :

ةل ي مل/ت مل؟

نـ ـ ـ ـ ـوع الـ ـمـ ـل ___________________

مكان ال مل____________________ :

األبناء و أمساؤةم

النوع

االجتما ي

اتريخ الوالدة
يوم شهر سنة

اع الني (غ الزوجة و األبناء)  :أب

 أم

األبناء وأمساؤةم

 أخ ( دد) :

اسم و نوان أقرب شخص لك لالتصال به يف احلاالو الطارئة:
1

 ال

 نلم

اتريخ الوالدة

النوع

االجتما ي

يوم

شهر سنة

 أخت ( دد) :

صلة القرابة_____________ :

االس ـ ـ ـم____________________________ :

ال نـوان______________________________________________________ :
اعدينـة_______________________ :

نوان سكنك احلال

اهلاتف /اجلوال /الوطنية_____________ :

_________________

_______________

_________________

_______________

_________________

صندوق بريد_______ :

نوانك التيدي

اعدينة ____ :البلد_____ :

الرمز التيدي_______ :
اعدينة ___ :البلد____ :

اهلاتف_____________ :

اهلاتف___________ :
ةل ملت لدى مج ياو مماثلة؟  ال

مو اتريخ:

 نم

/

/

اىل اتريخ /

/

آخر وظيفة ________________ :الدرجة األخ ة _________:الدائرة/الفرع_______:
ةل سبة وأن تقدمت بطلب مل لدى جهاو أخرى؟  ال
ةل ت اين مو أمراض مزمنة أو ا اقة جسدية؟

 ال

نم

اتريخ تقدمي الطلب / /

 ن م (اذكر التفاصيل)

__________________________________________________________

ةل صدر حبقك أي حكم مو جهة قضائية حمليا أو دوليا (ما دا تلك املاصة مبخالفاو الس )؟
 نم

 ال

__________________________________________________________

اع رفة لللغاو و مستواةا

أذكر/ي (ال شيء /ض يف/جيد/جيد جداع/ممتاز)

اللغـة
ال ربية
إجنليزية
الفرنسية
أخرى (حددةا)

مستوى اع رفة
حمادثة

كتابة

قراءة

تفاصيل مهاراو اعكتبية/السكراترية/است مال األجهزة اعكتبية
أذكر/ي (ال شيء /ض يف/جيد/جيد جداع/ممتاز)
مدة اعمارسة
مــدة
مستوى اعهارة
الن ــوع
ال ملية
التدريب

طبا ة ربية
طبا ة إجنليزية

م اجلاو الكلماو

حاسوب شخصي
إنرتنت E-mail +
أخرى (حدد/ي)

أذكر/ي ثالثة م رفني (مو غ أقاربك) يستشهد هبم حملياع:
2

سـ ـنواو

االسم الكامل

وظيفتـهـ /ـا

اع رفة

رقم ةاتفهـ /ـا

نواهنـ /ـا التيدي

اعيةالو ال لمية:
اسم

اعيةل

الكلية /اجلام ة

دد

اع دل

اعكان التخصص

سنواو

مئوي نقاط

الدراسة

اتريخ

ةل

التخرج

خترجت

شهر سنة

بكالوريوس
ماجست
أخرى (حدد/ي)

ةل أنت مسجل حالياع يف جام ة أو م هد أو جهة دراسية؟
 نم

نوع التسجيل  حضوري  لعراسلة

 ال

اسم اجلهة الدراسية ومكاهنا

التخصص /الشهادة اعقصودة

___________________________

_________________________

تفاصيل املتة ال ملية ومدهتا
(ابتداء مو آخر مل لك)

مو
شهر

3

إىل
سنة شهر

سنة

اتريخ التخرج اعتوقع
/

/

ةل متانع اتصالنا ب ملك السابة /احلال لالستفسار نك؟  ال  ن م

وظيفتك

راتبك

اسم

الشهري

اعيسسة

اعدينة

أسباب تركك
ال مل

است مل ةتا اجلزء الستكمال أية م لوماو وردو يف الطلب أو إلدراج مالحظاو هلا القة بطلبك ةتا.

ةل لديك فكرة و شروط ال مل مع اجلم ية ؟

 نم

 ال

اعاةية الشهرية اليت ترغبـ/يو يف احلصول ليها ____________ :شيكل
استكمل ةتا اجلزء ب ينة مو كتابتك النثرية للرتكيز لى أسباب رغبتك لل مل مع اجلم ية وتصورك
عستقبلك الوظيفي وكيفية متشي ذلك مع طموحاتك اعهنية للرتكيز لى ختاتك السابقة.

4

أشــهد ن اع لومــاو صــكيكة وكاملــة وأين أوافــة لــى أن تتكقــة إدارة اجلم يــة مــو صــكتها للطريقــة
اليت تراةا مناسبة ،مع لمي ن أي م لوماو خاطئــة أو صقصــة بصــورة جوةريــة ست رضـ للفصــل مــو
املدمة يف حالة ت يي .
التاريخ/ / :
5

اسم مقدمـ /ـة الطلب ______________ :التوقيع_________ :

