
المؤھل

الوظیفة

الالتاریخنعم

النعم

الحالة االجتماعیة : ..........................................................................

التخصص

االسم الثالثي : ................................................................................

الجنسیة :       ................................................................................

تاریخ المیالد : ................................................................................

مكان المیالد : .................................................................................

ثانیا : المؤھالت العلمیة :

سنة التخرجالتقدیر

نرجو كتابة المؤھالت العلمیة حسب الجدول التالي :

ثالثا : الخبرات العملیة :

نرجو كتابة التسلسل الوظیفي مبتدئا بآخر وظیفة :

إلى سنةجھة العمل

مدة الدراسةالجھة

من سنة

طلب عمل في سلك التدریس

أوال : معلومات شخصیة :

ھل سبق وتقدمت بطلب تدریس في األكادیمیة ؟

ھل استدعیت للمقابلة؟ 

سبب ترك العمل

1-    المادة التي ترغب في تدریسھا : 

2-    المراحل الدراسیة التي قمت بتدریسھا سابقا : 

3-    المراحل الدراسیة التي ترغب في تدریسھا : 

رابعا : خاص بالمدرسین :

 

الصورة

 



القدرة

ضعیف مقبول جید جداممتاز

ضعیف مقبول جید جداممتاز

1-    ما الذي یزعجك في اآلخرین؟

سادسا : معلومات عامة :

مستوى اللغة االنجلیزیة : 

لغات إضافیة :

خامسا : المواھب والقدرات :

نرجو إدراج أھم المواھب والقدرات المتوفرة لدیك والتي یمكن لألكادیمیة االستفادة منھا:

الشرح والتفصیل :

4-    لماذا اخترت ھذه المرحلة ؟ 

لماذا ترغب في العمل باألكادیمیة ؟ :

سابعا : العالقات مع اآلخرین:

مستوى القدرة على استعمال الكمبیوتر :

أو الراتب الحاليآخر راتب حصلت علیھ : 

5-    ما الذي یمیز تدریسك؟

6-    اقترح لنا بعض األسالیب الحدیثة واإلبداعیة التي ستستعملھا في توصیل مادتك :

2-    ما الذي یزعج اآلخرین منك؟



تاریخ انتھائھا :اإلقامة حالیا على : 

نوع اإلقامة :

ال نعمھل اإلقامة قابلة للتحویل؟

4-    كیف ستتعامل مع رئیسك في العمل؟

5-    متى ستلجأ للعقاب وكیف ستعاقب؟

رقمھا :

تاسعا : معلومات عن اإلقامة :

3-    كیف ستتعامل مع غیر المسلمین في المدرسة؟

ضع عالمة ( + ) على ما تم إرفاقھ:

صورة شخصیة حدیثة

صورة عن جواز السفر واإلقامة

(مالحظة : خاص بشئون الموظفین)

ھل ھناك أیة مشاكل متوقعة في التحویل؟

عاشرا : مرفقات ھامة :

لن ینظر في أي طلب ما لم یتم توفیر التالي :



التاریخ التوقیع : 

صورة عن الشھادة العلمیة

صورة عن شھادات الخبرة

صورة عن البطاقة المدنیة

صورة عن موافقة إدارة التعلیم الخاص إذ كان یعمل في مدرسة خاصة

صورة عن البطاقة المدنیة للكفیل (في حالة اإلقامة التحاق بعائل)

مالحظة : یمكن إضافة أیة معلومات أخرى على أوراق إضافیة 

الحادي عشر : االتصال :

العنوان :

النقال : الھاتف :


