طلــب استخــــدام
EMPLOYMENT APPLICATION
RASCO – IMS 621 –FM - 02

شــركة راس النوف
لتصنيــع النفط والغاز

رقم الطلب :
تاريخ التسجيل ...................................................:
تاريخ اإلحالة للمقابلة ...........................................:
الموظف المختص ...............................................:

االسم بالكامل
. ..................................................................:
الجنسيــــة
. ..................................................................:
رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر . .......................:
العنوان . ............................................................................................................... :
الهــــاتف . .............................................................................................................:
تاريخ الميالد  ...................................:مكان الميــالد  ......................................:الجنس
مطلق ( )

أرمل ( )

أنثى ( )

ذكر( )

عدد األوالد

الحــالة االجتماعية :

أعزب ( )

متزوج ( )

هل لديك أي عجز بدني

نعـــم ( )
ال ( )

أ ذكر نـــوعه . ................................................................... :
. ..................................................................

نوع الوظيفة أو العمل المطلــوب  . .................................................:المرتب المطلوب شهريا
هل سبق ان عملت مع أمانة او المؤسسة الوطنية للنفط ؟
هل تعمل االن ؟

اسم مستخدمــك

نعم ( ) ال ( )

نعــم ( ) الوظيفة
ال ( ) ...........

أخر مرتب المصلحة
............ .............

أمانة
...........

هل تستطيع أن تتصل بالجهات التي عملت أو تعمل بها ؟
هل يمكنك ان تبدأ العمل في حالة القبول ؟ نعم ( ) ال ( )

اللغات التي تجيدها
متـوسط

محادثـــة
جيد

بطالقة

متوسط

قـــراءة
جيد

بطالقة متوسط

كتــابــــة
جيد

بطالقة

المؤهــالت الدراسيــة  /آخر مستوى دراســي تحصل عليه مقدم الطلب .
الدراســـة

البلد

المدينــة

تاريخ اإلبتداء

تاريخ االنتهاء

مجال التخصص

الشهادة أو المؤهل
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الخبرة الســابقة
مبتدئا بأخر عمل قمت به وإذا عملت مع صاحب عمل واحد
عدد الوظائف ويمكنك استعمال ورق إضافية إذا لزم األمر

التاريــــخ
من

صاحب العمل

عنوان صاحب
العمل

الوظيفة

الدرجة

الى

المرتب
عند
البدء

سبب ترك
العمل

نوع العمل

عند
الترك

ملحق /
أذكر ثالث أشخاص تعرفهم ويمكن إلدارة الشــركة أن تتصل بهم عند الحــاجة
الوظيفة

االســــم

العنوان

1
2
3
إقـــرار  :أنا  ....................................................... /أفر بأن البيانات الواردة في هذا الطلب صحيحة ومطابقة للواقع وأتحمل
مسؤولية أي مخالفة لذلك .
/
/
التـــاريخ :
المقـــابـــالت
التوقيع

إجراء المقــابلة

خــاص بإدارة شؤون العــامليـــن
تاريخ المقابلة

.........................................................................
..........................................................................
.........................................................................

أوصــي بتعيينه على وظيفــة .........................................:
غيــر منــاسب لشغــل الوظيفة........................................:
سبــــــب الرفــــض ...................................................:
التـاريخ

/

.........................................................................
..........................................................................
........................................................................

/
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