مؤسسة الدراسات الفلسطينية
برنامج التدريب الداخلي
استمارة الطلب
إلزامي
مجال العمل المفضل:
يرجى ترقيم مجاالت العمل المفضلة الثالثة بالترتيب ،في مشروع االستضافة المنشود:
 الترجمة
 التسويق (منشورات المؤسسة)
 المعلوماتية (الموقع اإللكتروني)
 المكتبة

 األبحاث
 االتااالت
 اإلدارة
 التحرير (بالعربية)

يمأل طالب االستضافة ما يلي (طباعة)
 .1اسم العائلة:

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

االسم األول:

اسم األب:

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

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

 .4تاريخ الوالدة:
(اليوم/الشهر/السنة)

 .2الجنس

 .3الوضع
االجتماعي

...........

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

 .5مكان الوالدة

 .6الجنسية الحالية

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

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

 .7العنوان الدائم:

 .8العنوان الحالي:

.............................................................................
.....................................................
البريد اإللكتروني:
الفاكس:
الهاتف:

........................................................................
................................................
الفاكس:
الهاتف:

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

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

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

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

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

 .9الشخص الذي تريد إبالغه عند الطوارئ
االسم:

الهاتف:

العنوان:

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

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

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

 .01التأمين :أقر أنني مؤمن تأميناً صحياً وتأميناً من الحوادث
اسم شركة التأمين:
رقم البوليصة:
اللغة األم........................ :

.11إتقان اللغات
1

اللغة

كتابة

قراءة
بصعوبة

بسهولة

بسهولة

تكلم
بصعوبة

بسهولة

فهم
بصعوبة

بسهولة

بصعوبة

العربية
اإلنجليزية
الفرنسية
غيرها (أذكر اللغة)
 .12التعليم العالي (الكلية /الجامعة أو ما يساويهما)
المؤسسة (االسم والمكان
والبلد)

الدرجات والشهادات التي
حالت أو ستحال عليها

ارتيادها
إلى
من
(الشهر/السنة) (الشهر/السنة)

.13السيرة المهنية :أذكر تفصيالً أي خبرة مهنية اكتسبتها ،وصف المهام التي أوكلت إليك.

.14المهنة التي تنويها:

 .15أي معلومات أخرى ذات الة:

أ) المنح الجامعية وشهادات التميز:

2

موضوع الدراسة األساسي:

ب) الكتب والدراسات التي نشرتها:
ت) هل طلبت فيما مضى العمل في مؤسسة الدراسات الفلسطينية:

ال

نعم

ث) هل أُوقفت يوماً ،أو ات ُ ِهمت أو است ُدعيت إلى محكمة لدفع تهمة جنائية ،أو ادر حكم يدينك ،أو غُ ِرمت أو سُجنت
لمخالفتك أي قانون (باستثناء مخالفة السير البسيطة)؟
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،فال كل حادثة في تاريح مرفق.
 .16مهارة الحاسوب:
برامج أخرى

MS Word

MS Excel

MS Access

MS PowerPoint

أذكر البرامج

 .17تاريخ االستضافة المرتقب:

تاريخ البدء:
تاريخ االنتهاء:
.18التوايات :أذكر اسم شخاين ال يمتان إليك بقرابة ،تختارهما للتعريف بك
االسم والوظيفة

الهاتف والبريد اإللكتروني

العنوان الكامل

أـ

بـ

 .19أشهد أن البيانات واألجوبة أعاله احيحة وكاملة ،على حد علمي ،ويمكن التحقق منها في أي وقت.
ولقد قرأت أهداف مؤسسة الدراسات الفلسطينية وشروط برنامج االستضافة ،وأنوي التزامها.

التوقيع:
التاريخ:

3

