مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY HOSPITAL

إدارة الخدمات المساندة
SUPPORT SERVICES DEP.
وحدة اإلشراف على موظفي الشركات المتعاقدة
CONTRACT SUPERVISION UNIT
(الموارد البشرية)
HUMAN RESOURCE

نمـوذج طلــب وظيفــة
* المعلومات الشخصية -:
االســـــــــــــــــــــــــم

NAME---------- -------- - ----------------------------- ------------------------

تاريخ و مكان الوالدة

Date of Birth ----------- ------------------------------------------------------

الجنـــــــــــــــــــــــس

 -----------الجنسيــة Sex--------------- -Nationality----------------------------

الحالــــــة االجتماعية

 --------------- -------------------------------------------------ـMarital Status

رقـم الــهويــــــــــــــة

 ------------------مكان إصدارها ID----------------- Place of Issue-----------تاريخ االنتهاءExpiry Date------------------------------------------------------ :

العنـــــــــــــــــــــوان

Address ----------------------------- -------------------------------------- ------

الهاتــــــــــــــــــــــــف

-----------------------الجوالTel.------------Mobile------------------------ -----

رقم هاتف أخر يمكن

Another Phone Number can be Contacted ----------------------------

االتصال به

صلة القرابة Kinship ------------------------------------------------------------

الوظيفة المطلوبــــــة

 ------------الحد األدنى للراتب Position---------------- Minimum Salary--- ---

* Qualifications:

* المؤهالت العلمية :

شهادة  /درجة  Degree -------------------------تخصص Specialization----------------------------
من جامعة  /كلية  From-- ----------------------------بتقدير  Grade-----------------لعام Year --------------

* الخبـرات العملية
مكان العمل
Location Work

* Work Experience
مدة العمل
الى
من
To
From

الوظيفة
Job Title

1
2
3
4

1

سبب ترك العمل
الراتب
Reason for Leaving Salary

* الدورات التدريبية
الرقم

* Courses

اسم الدورة
Name of Course

مدة التدريب
Duration of the
training
الى
من
To
From

تاريخ انعقاد الدورة
The date of the session

1
2
3
4
5
6
7

*اللغات ممتاز(أ) ،جيد (ب)،مقبول(ج) (* Languages Excellent(A)Good(B) Accepted(C
اللــغـة
Language
العربية
االنجليزية
أخرى

قراءة
Reading

محادثــة
Conversation

* مهارات أخرى ( نعم  /ال )

كتابة
Writing

* Other skills

 )1استخدام الكمبيوتر()-----برامج 1.Utilizing the Computer(-- ( software-------------------------------

* شروط خاصة ( نعم  ،ال والتفاصيل ) -:
 .1هل تعاني من اية مشاكل صحية (1. Do you have any health problems-(----)----- ------------ )-----
2. Are you ready to do all the tasks

.2هل أنت مستعد للقيام بكافة األعمال

المترتبة عليك ( assigned to you )-------(---------------------- ------------------------ ---- - )--------
.3هل أنت مستعد للعمل بنظام ورديات ()------(----------------- )----

أقـــــر بصـحة المعلومــات المقدمــة
التوقيـ

األوراق المطلوبة
*السيرة الذاتية
*نسخة من الهوية
*نسخة من المؤهالت والدورات (إن وجدت )
*نسخة من شهادات الخبرة السابقة في العمل ( إن وجدت )

3. Are you willing to work shifts

Admitted to the information provided
Signature

Required Documents
* C.V.
* copy of the identity
* copy of the courses & qualifications
* copy of the certificates of previous experience

2

