صورة شمسية حديثة

سيرة ذاتية للعمل الميداني
اختيار العمل المناسب:

مراقب ميداني

رقم الطلبF└─┴─┴─┘ :

□ Field Controller

/رئيس فريق

□ Supervisor

بيانات شخصية

/

محقق ميداني □ Interviewer
Personal information

.1االسم

 .2الشهرة

 .3اسم الوالد

 .4اسم الوالدة الكامل

 .5الجنس
 □ 1.أنثى
 □ 2.ذكر

 .6تاريخ الميالد
يوم /شهر /سنة

 .7مكان الوالدة ورقم السجل

 .8الوضع العائلي

……………../……../

......... ./.........................................

للمتزوجين :

 .9االسم الثالثي الزوج أو الزوجة:

 .11هل لديك أقارب أو أصدقاء
يعملون في إدارة االحصاء
المركزي؟

 .12اذا نعم عدد اسمائهم ونوع القرابة:
االسم

 □ 1.نعم

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

 □ .1أعزب

 □ .3مطلق

 □ .2متزوج

 □ .4غيره

 .10عدد االوالد (صفر اذا ال
يوجد)

نوع العالقة :قرابة /صداقة

 □ 2.كال

التعليم
.1هل تحمل شهادة التعليم الثانوي
وما يعادلها؟
 □ 1.نعم □ 2.كال

 .2ما هو أعلى مستوى تعليمي
جامعي حصلت عليه؟

 .3ما مجال االختصاص الجامعي؟

Education
 .4ما هو اسم الجامعة أو المؤسسة
التعليمية ؟

 .5هل ال زلت تتابع الدراسة
بانتظام ؟
 □ 1.نعم □ 2.كال
الخبرة المهنية (الحالية)
.1هل تعمل حالياً؟
 □ 1.نعم □ 2.كال
 .5حدد ما هو دوام عملك:
الخبرة المهنية (السابقة)
 .1ما هوالعمل أو المهنة التي
قمت بها ؟

)Professional experience (the current one
 .2ما هوالعمل أو المهنة التي تقوم بها
حالياً؟

.2ما هو إسم المؤسسة أو الشركة
التي عملت فيها؟

.3ما هو إسم المؤسسة أو الشركة التي
تعمل فيها؟

 .4أذكر أسم رب العمل ورقم هاتفه

 .6أذكر سنة المباشرة في هذا العمل:
)Professional experience (the previous one
 .3أذكر أسم رب العمل ورقم هاتفه فترة العمل :شهر  /سنة /الى شهر  /سنة
…………….......…/……............
…………….......…/……............
…………….......…/……............
…………….......…/……............
…………….......…/……............

Application form for fieldwork1

عنوان السكن الحالي ووسيلة االتصال

Current address and contact information

.1إسم المبنى أو الملك

 .2الطابق

 .3اسم الشارع أو بقرب من معلم
معروف

 .4اسم المنطقة

 .5المدينة أو البلدة

 .6القضاء

 .7المحافظة

 .8رقم هاتف المنزل

 .9رقم الموبيل الشخصي

 .11اسم فرد من االسرة أو
.10رقم هاتف أو موبايل الزوج أو
االقارب يمكن االتصال به في حالة
الزوجة
الطوارئ
 .14هل لديك سيارة؟
...........................................@..................................

 .13البريد اإللكتروني

 .12رقم هاتفه أو موبيله

مكان العمل -عدّد المناطق حيث يمكنك العمل على الميدان

Areas of work- Please list all the areas where you can
work on the field

المحافظة
االقضية

معلومات خاصة بالحساب المصرفي الخاص بالفرد والتي سوف يُطلب استكمالها الحقا اذا تم اختيار الفرد للعمل في
المسح
رمز SWIFT / BIC
اسم فرع المصرف وعنوانه الكاملين:
اسم المصرف الكامل:

Bank information

رقم الحساب المصرفي الكامل

االسم الكامل لصاحب الحساب المصرفي

رقم الحساب الدولي للبنك:
IBAN
قسم مخصص لالدارة

Leave blank
Comments

Interviewed by:

Date of the interview

Cazas
1.
2.
3.
4.

Result of the interview

Other information

