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الرجاء إلصاق صورة 
 شخصية حديثة

 
 

Please attach 
Recent Photo 

 Employment Application Form  استمارة طلب توظيف

 :DATE  :التاريخ

 :NAME                 :االسم

 :POSITION DESIRED  :الوظيفة المطلوبة

 :APPROX. DATE VALIABLE  :أقرب تاريخ لاللتحاق
 :Salary Expected  :الراتب المطلوب

  
  

 

  General Information  معلومات عامة

 Nationality  :ةالجنسي

 :Present Employer  :صاحب العمل الحالي

 :Present Position  :الوظيفة الحالية

 :Kind of Visa (for not locals)  ):لغير المواطنين(نوع التأشيرة 

 PERSONAL INFORMATION.1  المعلومات الشخصية.١
   

                    ذكرأنثى   Male                     Female 

 :Email  :البريد اإللكتروني

 .Street                                 No  :الشارع رقم                        :شارع ال

 P. O. Box  :صندوق البريد

 :City:                            Country  :الدولة                    :            مدينةال

 :Telephone No  : رقم الهاتف

 :Mobile No  :المتحرك الهاتف رقم

 :Date of Birth:                           Place of Birth  :مكان الوالدة                   :تاريخ الوالدة

                               :Nationality                            :الجنسية

 :Passport No.:                              Valid until  :صالح حتى      :            رقم جواز السفر

 :Passport issue: Place and Date  :تاريخ ومكان إصدار جواز السفر
 ?How were you referred to us  كيف توصلت إلينا؟

 ?Have you previously been employed by Government sector  هل سبق لك العمل في القطاع الحكومي؟

 :Where  :أين

 Marital Status:   Single              Married  متزوج              أعزب             :الوضع العائلي
                                 مطلق     أرمل                            Divorced           Widowed  
 :If you have dependent children ,state names & age  : تعولهم أذكر اسماهم وأعمارهمإذا كان لك أطفاال
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  الديانة
                 مسلم                مسيحيأخرى  

Your Religion: 
 

Muslim                     Christian                  Other  

   
 EDUCATION .2  التحصيل العلمي. ٢
   

 Name and address of school /university  اسم وعنوان المدرسة أو الجامعة
   

 To      إلى From من  Name and address of school /university  /Degree or Certificate  اسم وعنوان المدرسة أو الجامعة / الدرجة أو الشهادة  

        
        
          
   

 ?Are you now studying  أالن؟هل تقوم بأي دراسة 

                  نعم     ال   Yes                     No  
 ?Where  أين ؟

 ?If so, what do you study  إذا كنت تدرس حاليا فما هي الدراسة؟
   

 ?When it will finish  ؟:متى تنتهي
 ?What kind of techniques you do  أية تقنيات تجيد استعمالها؟

   
  language Qualifications .3  إجادة اللغات. ٣

   

 ?What languages do you know  ما هي اللغات التي تجيدها؟
Writing       كتابة   Reading     قراءهٌ      Speaking       تحدثا

 متوسط
Fair 

 جيد جدا
Fluent 

 متوسط
Fair 

 جيد جدا
Fluent 

 متوسط
Fair 

 جيد جدا
Fluent 

      Arabic                    عربي
       English   انجليزي  
      Other         أخرى   

  
   

  physical information.4  معلومات عن الحالة الصحية. ٤

   
 Physical Disability (Explain fully)  هل تعاني من أي عجز جسماني؟

                  نعم   ال     Yes                     No  
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 WORK HISTORY .6  األعمال السابقة. ٦

   
 :No. of Posts: begin with present or most recent (a  :خر عمل قمت بهآبدأ با: عدد الوظائف  )أ 

   
 :Name of company (b  :سم الجهةا  )ب 

   
 :Address of company (c  :عنوان الجهة  )ج 

   
 :.Phone No (d  :رقم الهاتف  )د 

   
  :ابدأ بأخر عمل قمت به: الوظائف 

 
The Posts: begin with present or recent: 

  وترك كل وظيفة استالمتاريخ 
Date of employment 

  طبيعة العمل
Your position 

 الراتب الكلي

Gross salary  
  سبب ترك الوظيفة

Reason of leaving 

    From  من  (a    )أ 

        

 To  إلى  (b    )ب 
   

        

    From  من  (c    )ج 

        

    To  إلى  (d    )د 

        

نم  (e    )ه   From    

         

 To  إلى  (f    )و 
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  PERSONAL REFERENCES.7  أشخاص للتعريف عنك. ٧

   

 )من غير األقارب وأصحاب العمل (الرجاء ذكر اسم شخصين يمكن الرجوع إليهما للتعريف عنك 

Please List 2 Personal References (not employers or relatives)   

 1 2  
 :Name    :االسم

     

 :Position    :الوظيفة
     

 :Address    :العنوان
     

 :Phone No    :رقم الهاتف
     

 :Mobile No    :رقم المتحرك
     

 :Email    :البريد اإللكتروني
   

 ?In case of emergency, notify Name  ذكر اسم شخص للتعرف عليك في الحاالت الطارئة؟ا
   

 :Name  :االسم
   

 :Relationship  :الصلة به
   

 :Address  :العنوان
   

 :Mobile No  :رقم المتحرك
   

 OTHER INFORMATION.8  معلومات أخرى. ٨

   
 Are there any other qualifications you think we should  المؤهالت األخرى التي ينبغي توضيح ذكرها؟

know about? 
   

 Others (Hobbies,ect)  الهوايات
   
   

اشهد بان هذه المعلومات دقيقة وكاملة فإعطاء معلومات غير شاملة أو زائفة في طلب استخدام هو موضوع خطير ويمكن أن يكون سببا 
.في الفصل من العمل  

I certify that this information is accurate and complete.  Giving incomplete or false information in an 
application for employment is a serious matter and is grounds for dismissal. 

   
  الرجاء التوقيع هنا               

                      
Please sign here 


