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 نموذج طلب وظٌفة

 
 
 ـــــــرقم الطلب:  -------------------------:   تاريخ تقديم الطلب 

 (1) :  الوظيفة المطلوبة ------------------------- 
       (2) ------------------------- 

 

 المعلومات الشخصٌة (1
 االسم الرباعي      :------------------------------------------------ 
 مكان الوالدة: ---------------------:       تاريخ الميالد------------------- 
 األوالد:  عدد     -----------------:    الحالة االجتماعية------------------- 
      :         هوية قدس     هوية سلطة وطنية         نوع الهوية 
 رقم الهوية         :---------------------- 
 عنوان السكن الدائم:-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  البريد اإللكتروني----------الهاتف الجوال  ---------:       المنزلهاتف---------- 
 

 المؤهالت العلمٌة (2
سنة الحصول  المدرسة/المعهد/الجامعة التخصص المؤهل العلمً

 علٌها
 المعدل/التقدٌر

     الدكتوراة

     الماجستير

     الدبلوم العالي

     البكالوريوس

 دبلوم متوسط 
 كلية مجتمع

    

     وية العامةالثان

 
 )ٌرجى تعبئة الجدول التالً ابتداء من آخر مسمى وظٌفً( الخبرات العملٌة (3

 المهام الرئٌسٌة  سبب ترك العمل  سنوات العمل مكان العمل المسمى الوظٌفً

     

     

     

     

     

     

 الدورات التدرٌبٌة (4
 للدورة المواضٌع الرئٌسٌة خ الدورةتارٌ مدة الدورة الجهة القائمة علٌها اسم الدورة

     

     

     

     

     

     

 رأة لإلرشاد القانونً واالجتماعً؟ٌن العمل فً مركز الم/لماذا ترٌد (5



 2 

 في مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعييرجى كتابة بعض األسطر لتوضيح اهتمامك الشخصي بهذه الوظيفة 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 
 

 ؟مة الوظٌفة لمؤهالتكءمال (6
 مة الوظيفة لمؤهالتك الشخصية والعلمية والمهنيةالكيفية التي ترى/ترين فيها مالء يرجى كتابة بعض األسطر لتوضيح

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فً قضاٌا المرأة ؟رؤٌتك للعمل  (7
 ،، ما هي أهمية تخصيص العمل في هذا المجالالعمل في مجال حقوق المرأةفي ك أييرجى كتابة بعض السطور لتوضيح ر

 .الساحة الفلسطينية  فيمالحظاتك حول شكل العمل الحالي وما هي 
 

----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------- 

 المعرفون/المعرفات (8

العالقة التً تربطك  الوظٌفة االسم
 معه/معها

 البرٌد األلكترونً رقم الهاتف

     

     

     

 

 معلومات إضافٌة (9

 ال   نعم  س عملك؟      . هل أنت على رأ1

---------------------------------------------------------------------فلماذا ستترك هذه الوظٌفة ، نعمإذا كان الجواب . 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

برجاء تحدٌد الوقت الذي  ؟إذا كان الجواب نعم، فهل أنت جاهز/ة الستالم وظٌفة جدٌدة فورا، أم أنك بحاجة لبعض الوقت. 3

 ؟تحتاجه لتقدٌم استقالتك من عملك الحالً وااللتحاق بوظٌفة جدٌدة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

 ------------------:الراتب المتوقع----------------آخر راتب حصلت علٌه. 4

 
 توقٌع مقّدم/مقّدمة الطلب
-------------- 

 
 مالحظات اإلدارة

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 التوقيعات:
 


