
استمارة عامل بالمركز/ الحلقات

نقل بدون مكافأة:

١- صور شخصية (للرجال) ٢-صورة بطاقة الهوية من الجهتين ٣-صورة بطاقة حساب البنك الدولي IBAN ٤- وصف وظيفي المرفقات المطلوبة:

لالستخدام الرسمي فقط:
المستلم:

مدخل البيانات:

التاريخ:

التوقيع:التاريخ:

االسم:

 المركز/  الحلقات:

الرقم الشخصي:

بيانات مقدم الطلب:

 جديد/ تعديل البيانات:

اسم المركز المنقول منه :

رقم الحساب:اسم البنك:

التاريخ:توقيع الرئيس / المشرف  :

الختم

التوقيع:

*
**

ش.ق.ن. ٣/٧/٢٠١٨

المؤهل العام:

العنوان:

الجوال:الفاكس:الهاتف:

مجمع:طريق/ شارع:شقة:

أرقام االتصال:

المنطقة:

  أنثى   ذكرالجنس:

وقت العمل في المركز:

  صباحًا  بعد العصر  بعد المغرب  بعد العشاء

   الجمعة    الخميس   األربعاء   الثالثاء    األثنين   األحد   السبت

 أيام التدريس:

طبيعة العمل بالمركز:
منسقإداريمعلم  رئيس مركز

المؤهل الخاص:

الحالة اإلجتماعية:جهة العمل:الوظيفة:

المركز / الحلقات السابقة (إن وجد): اسم المركز/ الحلقات

توقيع الرئيس/ المشرف:توقيع صاحب الطلب:

الختم

التعليق :

   القراءات  علم التجويد  التالوة   حفظ القرآن الكريم

  بكالوريوس  دبلوم جامعي    أعلى   ثانوية  دون الثانوية

الجنسية:

البريد االلكتروني:

تاريخ الميالد:

مبنى:

تاريخ التخرج:

موجه معلم أولمشرف

*
*

*
*
*
*

رقم العامل : 

تاريخ تقديم الطلب:

أخرى :

المساق الدراسي:

التالوة الصحيحةالتالوة والتجويدالتأسيس على القراءة العربية حفظ القرآن الكريم
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