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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 جــامعــة طرابلس

 ـــــــــــــــــــــ  انــلـبـن ــــــــــــــــــــ
Republican Decree No: 3484 Date: 15/10/1986 - No:  1736 Date: 14/4/2009 

Member of the Universities Association of Lebanon (UAOLB) 
Member of the Association of Arab Universities (AARU) 

Member of the Muslim World League (MWL) 
Member the Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW) 

14/4/2009بتاریخ:  )1736(رقم:  – 15/10/1986بتاریخ: )3484(رقم:  ینجمھوریال ینمرسومال  
 عضو رابطة جامعات لبنان

ّمانع -عضو اتحاد الجامعات العربیة   
لقاھرةا -عضو رابطة العالم اإلسالمي   

العالم اإلسالميعضو اتحاد جامعات   الرباط - 

 الحرم الجامعي في طرابلس
 اإلسالميشارع اإلصالح، مجمع اإلصالح 

 +961 6 447200/1/3/4ھاتف: 
393538 70 961+خلیوي: 

447202 6 961+فاكس: 
  info@ut.edu.lbالبرید: 

 لبنان -طرابلس 

Tripoli Campus 
Islah Street, Islah Islamic Complex 

 Tel: + 961 6 447200/1/3/4 
Mobile: +961 70 393538 

 Fax: +961 6 447202 
E.mail: info@ut.edu.lb 

Tripoli - Lebanon 

2 1 www.ut.edu.lb 

 توظيفطلب 
 :الشهرة :االسم

 :احمللة ورقم السجل :مكان واتريخ الوالدة
 :املذهب :اجلنسية

 :مهنته :اسم األب
 :مهنتها :اسم األم

 :عدد األوالد :الوضع العائلي
 :العمل :اسم وشهرة الزوج/ة

 :عنوان السكن
 :رقم اهلاتف احملمول :رقم اهلاتف الثابت

 التعليم األساسي

 يف أية مدرسة التحقت؟
 :املرحلة االبتدائية
 :املرحلة املتوسطة
 :املرحلة الثانوية

 التعليم العايل

 امتياز فين تعليمية جامعية حتديد نوع الشهادة
 غري ذلك(حدد) دبلوم إجازة فنية

 :اتريخ احلصول على الشهادة :االختصاص :اسم اجلامعة
 العمل احلايل

 :سنة طالب جامعي
 :عنوا�ا :اسم املدرسة :مدرس/ة

 :املادة أو املواد املعطاة سابقاً 
 :مراحل التعليم

 :العنوان :اسم املؤسسة :موظف/ة
 :املطلوبة حالياً الوظيفة  :نوع الوظيفة السابقة

 :عدد سنوات اخلربة :بدل الساعة للمتعاقد :الراتب الشهري
 :الرقم املايل والرتب  ال  نعم :مسجل يف صندوق التعويضات

 :رقم املؤسسة أو املدرسة يف صندوق الضمان رقم الضمان االجتماعي
 :أسباب ترك العمل احلايل :اسم وشهرة مدير العمل احلايل

 عدد الساعات تعاقد دوام كامل :الوقت املخصص للعمل
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   ال  نعم :هل اتبعت دورات تدريبية
 
 

 :اذكر آخر أربع دورات

1  
2  
3  
4  

 
 :نشاطات أو هوا�ت أخرى

1  
2  
3  

  علمية  اجتماعية  ثقافية  دينية :الكتب اليت تفضل مطالعتها
  ال  نعم هل لديك كمبيوتر شخصي  أحيا�ً   دائماً  :احملافظة على الصالة يف أوقاهتا

  مستعدة لاللتزام  ملتزمة :االلتزام ابللباس الشرعي خاص ابإل�ث
 يرفق مع هذا الطلب املستندات التالية:

 نسخة مصدقة عن إخراج القيد أو اهلوية. 1
 نسخة مصدقة عن إخراج القيد العائلي للمتزوجني. 2
 صوراتن مشسيتان. 3
 نسخة مصدقة عن شهادة البكالور� القسم الثاين أو ما يعادهلا. 4
 نسخة مصدقة عن شهادة اإلجازة اجلامعية أو التعليمية أو ما يعادهلا. 5
 شهادة صحية. 6
 سجل عديل للذكور فقط. 7

 التوقيع  طرابلس يف
   املوافق

 خاص ابإلدارة
 
 

خالصة املقابلة الشخصية 
 اجلامعةمع إدارة 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.isesco.org.ma/fuiw.org/en/conseil_executif.php
tel:961%206%20447200/1/3/4
mailto:info@ut.edu.lb
tel:961%206%20447200/1/3/4
mailto:info@ut.edu.lb
http://www.ut.edu.lb/

	الاسم: 
	مكان وتاريخ الولادة: 
	الجنسية: 
	اسم الأب: 
	اسم الأم: 
	الوضع العائلي: 
	اسم وشهرة الزوج / ة: 
	العمل: 
	عدد الأولاد: 
	مهنتها: 
	مهنته: 
	المذهب: 
	المحلة ورقم السجل: 
	الشهرة: 
	رقم الهاتف الثابت: 
	رقم الهاتف المحمول: 
	المرحلة الابتدائية: 
	المرحلة المتوسطة: 
	المرحلة الثانوية: 
	جامعية: 
	إجازة فنية: 
	تعليمية: 
	دبلوم: 
	امتياز فني: 
	غير ذلك (حدد): 
	تاريخ الحصول على الشهادة: 
	الاختصاص: 
	اسم الجامعة: 
	سنة:: 
	موظف / ة: Off
	مدرس / ة: Off
	طالب جامعي: Off
	اسم المدرسة: 
	المادة الأولى: 
	المرحلة1: 
	المادة الثانية: 
	المرحلة2: 
	المادة الثالثة: 
	اسم المؤسسة:: 
	المرحلة3: 
	الرقم المالي: 
	عنوان المؤسسة: 
	الوظيفة المطلوبة: 
	نوع الوظيفة السابقة: 
	عدد سنوات الخبرة: 
	الراتب الشهري: 
	بدل الساعة / للمتعاقد: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	رقم المؤسسة أو المدرسة في صندوق الضمان: 
	رقم الضمان الاجتماعي: 
	اسم وشهرة مدير العمل الحالي: 
	أسباب ترك العمل الحالي: 
	عدد الساعات: 
	تعاقد: 
	دوام كامل: 
	نعم: Off
	لا: Off
	دورة1: 
	دورة2: 
	دورة3: 
	دورة4: 
	هواية1: 
	هواية2: 
	هواية3: 
	دينية: Off
	ثقافية: Off
	اجتماعية: Off
	علمية: Off
	دائماً: Off
	أحياناً: Off
	لديّ: Off
	ليس لديّ: Off
	ملتزمة: Off
	مستعدة للإلتزام: Off
	التاريخ الميلادي: 
	الموافق له بالتاريخ الهجري: 
	التوقيع: 
	عنوان السكن: 


