
  نموذج طلب توظيف                
 

EMPLOYMENT APPLICATION FORM 
 

 
 معلومات شخصية

PERSONAL INFORMATION 
 

 

NAME:                                                          :االسم Date of birth:   تاريخ الميالد:  

Address:  :العـنـوان Nationality:  : الصورة اجلنسية 

       

   Religion  : الديانة PHOTO 

Home Tel. #.  املنزل رقم هاتف     

Marital Status  احلالة االجتماعية No. of Children:  : عدد األطفال  

 
 التعــلـيـم

Education 

 أمساء املدارس والكليات واجلامعات

Name of School / College / University 

 املؤهالت وتاريخ حصولك عليها

Qualifications obtained & date of certification. 

    

    

    

    

 

 
 معلومات إضافية عن دراستك وتدريك

Additional Studies / Training 

    

    

    

 
ـات   الـلـغـ  

Language Sills 

 ضعيف  –مقبول  –جيد –حيد جدا  –ممتاز  –يرجى توضيح اللغوي باستقدام  عبارة 
Please indicate you proficiency by marking A.B.C or D under each heading. A-native language or bi-lingual standard. B – Fluent 

Knowledge acquired during long residence, extensive use or wide reading. C – useful working knowledge, for Travel routine 

correspondence, etc. D –slight knowledge.  
 

Language اللغة Spoken حتدث 
Written كتابـة Comprehension استيعاب Reading قراءة 

English إجنليزي     

Arabic عريب     

Other أخرى     

 

 

 

 

 



  نموذج طلب توظيف                
 

EMPLOYMENT APPLICATION FORM 
 

 

 
 

 مهارات الكمبيوتر
Computer Skills 

 

 

 

 

 

 

 الخبرات العملية
Work Experience 

Company Name 

 اسم الشركة      
 Joining Date 

مباشرة العمل تاريخ   
  Leaving Date 

تاريخ آخر يوم عمل      

    Position 
املركز الوظيفي          

  Function 
نوع الوظية       

Remarks 
 مالحظات

      

      

      

 
 معلومات عامة

General Information 
 
 الوظيفة املتقدم هلا ؟
What type of position are you applying for? 

 ملخصص الشهري املتوقع ا
Total salary range expected? 

 هل لديك االستعداد ملباشرة العمل ؟
When would you be available to start work? 

 هل أنت مستعد للعمل يف أي مكان توجه إليه ؟  
Have you any restriction as to location now or in the future? 

 
 

 

 

 سابق إنذار .ملعلومات اليت أوردهتا بعالية صحيحة وإذا تبني للشركة خالف ذلك حاليا أو مستقبال فإن للشركة احلق يف االستغناء عن خدميت فورا دون أقر بان ا      
I affirm the truth of all into nation given above and accept that at any time after employment should the above mentioned information 

prove to be false or untrue, I would be liable to immediate dismissal without notice indemnity.  

 

 
 : Signature  _________________________________________  التوقيع :   

 
 : Date  ____________________________________________  التاريخ   : 

 
 

 

 


