إعالن رقم ______________ :
الوظيفة ________________ :
القسم _________________ :

بلـــدية النـــاصرة
ص.ب  31ميكود 16100
تلفون 04-6459200
فاكسميليا 04-657824

نموذج ب (المادة )4
إستمارة شخصية/طلب وظيفة شاغرة
تعليمات لتعبئة النموذج
تتم تعبئة النموذج وترفق اليه نسخ مصادق عليها من الشهادات عن ثقافة المتقدم وتجربته ,وعلى المرشح إرفاق
سيرة ذاتية عن حياته.
)1

تفاصيل شخصية :
اسم العائلة

اإلسم الشخصي

اإلسم بالعبرية :

اسم األب

الجنس  :ذكر  /أنثى

اإلسم السابق (إذ تغير) :
العنوان  :شارع :

تاريخ التغيير :
بيت :

رقم الهاتف :

)2

المدينة/القرية :

تاريخ الوالدة :

ميكود :
مكان الوالدة :

تفاصيل العائلة

الوضع العائلي :
اسم الزوج/ة قبل الزواج :
مكان عمل الزوج/ة :

)3

رقم الهوية

اسم الزوج :
تاريخ الوالدة :

األوالد
تاريخ الوالدة

اإلسم
1
2
3
4
5
6

)4

معرفة لغات

كامل = +
لغات
عربي
عبري
انجليزي

)5

جزئي = V
قراءة

محادثة

كتابة

الثقــــافـــة

تفاصيل الثقافة
عدد سنوات التعليم
تاريخ اإلنهاء
اسم المدرسة/الجامعة
مكان المدرسة/الجامعة

ثانوية

مهنية/دورات

عالية

الموضوع الرئيسي
اللقب أو الشهادة
مالحــظات

)6

تفاصيل عن أماكن عمل سابقة
مكان العمل

)7

الوظيفة

سبب انهاء العمل

أقارب يعملون في البلدية أو أعضاء في المجلس البلدي

اسم العائلة والشخص

)8

من يوم الى يوم

الراتب األخير

خدمة في الجيش

من تاريخ :

القرابة

القسم

نعم  /ال
حتى تاريخ :

الوظيفة

المكان

رقم شخصي :

 )9تصريح حول تسجيالت جنائية (الزامي)-:
أصرح بهذا بعدم وجود تسجيالت أو ملفات جنائية بحقي .
أصرح بهذا بعدم وجود تسجيالت حول اعتداءات جنسية بحقي.
يوجد بحقي تسجيالت جنائية.
)10

)11

إمتحنت في السابق في السلطة المحلية
األشخاص التالية أسماءهم يعرفونني وبإمكانهم التوصية بي

نعم  /ال كتابة  /شفهيا

اإلسم

)12

المهنة

بتاريخ ____________ :
العنوان

أهل أقوم بإعالتهم
اإلسم الكامل

القرابة
أب
أم
حمو
حماه

تاريخ الوالدة

العنوان

الشخص األقرب  _______________ :القرابة  ________________ :العنوان________________________ :

)13

كيف سمعت عن الوظيفة الشاغرة ؟

□

قرأت اإلعالن في جريدة___________________________

□
□سمعت عن الوظيفة عن طريق مستخدم في البلدية
□عن لوحة اإلعالنات في___________________________
سمعت عن الوظيفة عن طريق صديق

بهذا أتقدم بترشيح نفسي للوظيفة الشاغرة المذكورة أعاله.
أشهد بأن جميع المعلومات التي ذكرته صحيحة.

التاريخ____________________:

التوقيع________________________:

