املدرسة البطريركية للروم الاكثوليك – بيت ساحور
طلب توظيف

صورة شخصية

رمق الطلب ________ :
اترخي الطلب________ :

أو ًال :املعلومات الشخصية
الامس الرابعي ___________________________________________________ :
العنوان_______________________ :
اترخي وماكن الوالدة_________________ :
اجلنس ية______________________ :
اجلنس____________________ :
عدد الاوالد ____________________ :
احلاةل الاجامتعية___________________ :
رمق الهوية _______________________ :الهاتف _______________________ :
الوظيفة املطلوبة  __________________ :دوام اكمل _____________ :دوام جزيئ_____________ :
اترخي اماكنية العمل____________ :
معلومات عامة:
⃝ نعم ⃝ ال
 احلاةل الصحية :هل دليك/ي أية اعاقات معينة أو أي مرض مزمن
يف حاةل نعم :ارشح عن احلاةل_____________________________________ :
 هل معلت مبدارس يف السابق :
يف حاةل نعم :اذكر/ي املسمى الوظيفي واملدة وسبب ترك العمل
__________________________________________________
⃝ نعم

⃝ ال

⃝ نعم ⃝ ال
 هل دليك أي اقارب يعملون يف املدرسة البطريركية للروم الاكثوليك
يف حاةل نعم :اذكر/ي الامس و املسمى الوظيفي للك مهنم _______________________________________
 هل تقدمت بطلب مس بق يف املدرسة
 هل معلت مس بقا يف املدرسة
يف حاةل نعم ،ما نوع الوظيفة_____________________ :

⃝ نعم

⃝ ال

⃝ نعم

⃝ ال

اثني ًا :الؤهالت العلمية (مبتدئ ًا بأعىل درجة)
ادلرجة العلمية

اجاميل ساعات
التدريب

التقدير/املعدل

التخصص

امس املعهد/
اجلامعة

عدد س نوات
ادلراسة

اثلث ًا :ادلورات التدريبية (يرىج ذكر ادلورات اليت تزيد مدهتا عن شهر واحد)
موضوع ادلورة

امس وماكن املعهد أو املؤسسة

مدة ادلورة
من

اىل

س نة
التخرج

رابع ًا  :اخلربات السابقة
املسمى الوظيفي

الفرتة

هجة العمل

سبب ترك العمل

الراتب

نبني أمه الواجبات واملسؤوليات اليت مقت هبا أثناء معكل:
...................................................................................................................................................... .1
...................................................................................................................................................... .2
املسمى الوظيفي

الفرتة

هجة العمل

سبب ترك العمل

الراتب

بني أمه الواجبات واملسؤوليات اليت مقت هبا أثناء معكل:
...................................................................................................................................................... .1
.................................................................................................................. .................................... .2
املسمى الوظيفي

الفرتة

هجة العمل

سبب ترك العمل

الراتب

بني أمه الواجبات واملسؤوليات اليت مقت هبا أثناء معكل:
................................................................................................................................ ...................... .1
...................................................................................................................................................... .2

خامس ًا  :اللغات
اللغة

ممتاز

حمادثة
جيد

مقبول

ممتاز

قراءة
جيد

مقبول

ممتاز

كتابة
جيد

مقبول

سادس ًا  :املهارات والهواايت
___________________________________________________________________

سابع ًا  :املعرفون
الامس الرابعي

املهنة

رمق
1
2
3
* الرجاء عدم اضافة معرفني اقارب عىل ان يكون الاشخاص يعرفونك معرفة اتمة.

العنوان

رمق الهاتف

أشهد بأن مجيع املعلومات الواردة يف هذا الطلب حصيحة وأحتمل مسؤوليهتا القانونية
التارخي____________________ :
الامس __________________________ :
التوقيع__________________________ :
مالحظة :جيب ارفاق
 )1السرية اذلاتية )2 ،صورة خشصية و )3صور شهادات ادلراسة واخلربة مع هذا الطلب.

