
  إإستماررةة االترشيح
  

 .………………………………………………………………………………....)االلَقب ( االِشهرةة 

  ( َحسَب جواازز االَسفر )
   ..…………………………………………………………………………………………... ااالسم

  ( َحسَب جواازز االسفر )
  …………………………………………………………………………………………… االجنس

  ..………………………………………………………………………… تارريخ ووَمكانن ووبَلد االوالددةة

  ..………………………………………………………………………………………… االجنسية

  …………………………………………………………………………………… االوضعية االعائلية

  ...…………………………………………………………………………………… مكانن ااإلقامة

  .…………………………………………………………………………………… هاتف / فاكس

  ..………………………………………………………………………………………… ااإل يميل

 ...…………………………………………………………………………………… لُغة االتَحاددثُث
  
  
  أليٍي من االدووررااتت تُرشحواا نفسُكم ( نوعع االرياضة أأوونوعع االتََخُصص ) ؟ 

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

  
 .………………………………………………قة في أألمانيا ( َمتى ٬، االَسبب ٬، االُمدةة ) ااإلقاماتت االسابِ 

  
…………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

  
 ……………………………………………االدرِرااساتت االُمنَجزةة خاررجج االبالدد ( ألَكثر من ِستة أأسابيع ) 

  
…………………………………………………………………………………………………... 

  
…………………………………………………………………………………………………... 

  



  ( ااإلعدااددية ٬، االثانوية ٬، ددرِرااسة ِمَهنية ٬، َمدااررسس َختصصية ٬، َمعاهد ٬، االتَحصيل االدرِرااسي 
  َمعاهد عُليا ٬، جاِمعاتت ) 

  االتََخرجج  َعددد َسنوااتت االدرِرااسة  نوعع االدرِرااسة
     

  
  
  
  
  

  
  

  فقط لإلجابة  )  Xيُرجى ووضع إإشاررةة   (ددرَرجة االَمعرِفة باللغاتت  :    
  االَمعرفة           

  االلُغة
  إإتقانن ووبِطالقة    َمعرفة ُمتَقدمة    إإبتداائيةَمعرفة   وجد َمعرفةتال

رااءةةً ووَكِتابة     قِ
  ووثيقة إإتقانن

  االلُغة
            االَعَربية

            ااإلنكليزية
            االَفرنسية
            ااإلسبانية
            ااأللمانية

   
  رةة االرياضية االَعَمليةاالِخب

ختاررةة :
ُ
  مشارركتكم يف ااملباررياتت لنوعع االرياضة االتَخصصية اامل

   ...............................يف نادديي / هيئة   ..............................إإىل عامم  ...............................منُذ عامم 
  

ستو 
ُ
 ىى االوطين وواالدوُويل : ( أأفضل ااإلجناززااتت )ااإلنتصاررااتت االرياضية ااجلَديرةة بالذكر على اامل

  
…………………………………………………………………………………………………... 

  
…………………………………………………………………………………………………... 



 
عوقني ) :

ُ
شارركة بدووررةة اامل

ُ
َعوقني (  فقط للرااغبني يف اامل

ُ
  االنَشاطط يف ررياضة اامل

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

  
  ررياضاتت أأُخرىى  : ااخلربااتت االذااتية يف

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

  االنَشاطط االِمَهني
زااوولة حالياً :

ُ
  االتَسمية االدقيقة للِمهنة اامل

…………………………………………………………………………………………………... 

  ااجلهة االيت تَعَملواا لصاحلها حالياً  : 
…………………………………………………………………………………………………... 

توجب َعليكم أأددااؤؤها يف نشاطكم ااملِهين ااحلايل ؟
ُ
  ماهي االَوظائف االرَئيسية اامل

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

  االنَشاطط االِمهني االذيي تََم ُمماررسته إإلى ااآلنن  : 
سؤوولة    إإىل عامم      ُمنُذ عامم   

َ
  نوعية االَعمل        َمكانن االَعمل  /  ااجلِهة اامل

        
        
        
        



شارركة يف ددووررةة االص
ُ
حتمل ُمماررسته بعَد ااإلنتهاء مَن ماهي ااألسبابب االيت ددَعتُكم إإىل طلب اامل

ُ
قل ٬، ووما هو االنشاطط اامل

  االدررااسة  ؟ 
   .......................................................................................................................... : االدوواافع        

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

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

  

ستقبلي منظو       
ُ
 ...........................................................................................................رر االعمل اامل

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

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

  

ررََكتِكم االَفّعsَsّاالة يف االدرُرووسس االَعَملية ( االَعَملياتت ) ااجلِرااحية االسابِقة ووااألَضراارر االبَدنية االيت ُميِكن أأنن تُؤثر على ُمشا
  االَعَملية أأوو َمتنََع ِمنها  ( يُرجى ووضع إإشاررةة ضربب على ااِإلجابة ) 

  
  توجد                               التوجد                             

  
  يف حالل ووجودد َعملياتت سابِقة ٬، ماهي هذه االَعملياتت  ؟

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

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

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

  
تكاِملة 

ُ
طابِقة لِلَحقيقة وواامل

ُ
علوماتت اامل

َ
   .ِ}ذاا أأؤُؤكُِد على أأنين قُمُت بِإعطاء اامل

شارركة االيت وورَردَدتت يف َمنشورر ااإلعالنن عن االدوَوررااتت أأُقُِر ِمبا جاء يف  
ُ
    .ُشرووطط اامل

  
  

         ...............................                            …..................................   
  االتوقيع                                           االَمكانن وواالتارريخ                     


