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رسا جتذيذ

ثؼذانزظهيًبد انؼبنيبد

يف خذيخ جمهض انىسارح انظيفيخ ادلؼظًخ دائزح انززثيخ وانزؼهيى اداو اهلل ثظظجزهب وهببءْب
ادثب ػزض هك االخ  /االخذ

يف يىضغ

__________________________________________________________________

_______________________

يف ادلذرطخ ديُيبد َب درجخ

______________

َسس

رك رؼهيى اْثثىا واطغسس

رسا جتذيذ كزوا واطغسس ػزض ؛.

ادلذكىر  /ادلذكىرح َى رثثىرد ػزض ؛.
َبو
E jamaat No.

اثٍ  /ثُذ

يزىعٍ

سوجخ

ربريخ انىالدح

وانذ  /سوج َى شغم

ػهًي اطزؼذاد
ديين رؼهيى

اىل انذرجخ

يٍ ادلذرطخ

اىل انذرجخ

يٍ اجلبيؼخ انظيفيخ ( طُذ حبصم هتئي ْىئي رى طُذ نكهىو)

طبثق يثبل ػبيل منرب

دَيىي رؼهيى :

فىرى السو ؛

كظظبطط رك رسا ْيت؟
مجهخ يذح اخلذيخ :

يف يىضغ اخلذيخ يذح

رؼهيًي اطزؼذاد Teaching Ability
سيُجيخ رزيُُكك ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُـخ ْـ

Result

ْفهت يب كزُب دٌ رؼهيىاْثثظسس؟

اوقبد انزؼهيى وقذ  :قجم انظظظز :

Theory

Practical

ثؼذانظظظز:

هي اوقبد َب ػالوِ رؼهيى ين خذيخ كزرب ْىئي رى كزُب دٌاْثثسس ؛؟
يىاظجخ اوقبد ادلذرطخ
درجبد

رؼذاد
انغهجبء

يف احلبل وظيفّ

ثححّ ؤ ثثز اثز كيىو ؛؟
َزيجخ

درجبد

رؼذاد

َزيجخ

انغهجبء

اْئُذِ يغ االضبفّ كزُى وظيفخ اْثثظى ؟

Special Remarks

مجهخ وظيفخ

اْداة ادلؼبشزح

انؼبيم احلبضز يب ػبيم انؼالقخ طبهتسس طهىك
كيفيخ ادلشاج
يؤيُني طبهتسس طهىك
منبس واطغسس يظبجذ يب حبضزي
يشبْذ جمبنض يب حبضزي

ثيجي طُظزهبؤ يب شبيم ؛ ؟ اككز ؛ رى كئي طُزظهب يب ؛؟
رؼهيى ين خذيخ يب شبيم هتبوا َى طجت
ثني انُبص وجبْخ ثبثخ رفصيم يب

Special Remarks

Applicant's
_________________________________________________________________________________ Address
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________

Mobile

______________________

Resi. Tel. with STD Code:

__________________________________________________

Attalim email address

__________________________________________________

Other email address

Mobile

ْيذيؼهى ْىئي رى اُْب دطزخظ

Mobile

طيكزيززي َب دطزخظ

حظت ثبال رثثىرد يزؼهق ممهىك طيذَب

طع

هي رثثبص كيذي ؛ اَسس رؼهيى ين خذيخ واطغسس يُبطت ؛ .

رسا فضم هتبوا ادثب ػزض ؛
انؼبيم احلبضز َب دطزخظ
Mobile :

ربريخ

َىد  :ادلذكىر  /ادلذكىرح َب اخزجبر ين فىرى كىثثي يغ ْذا ػزض كزوو ضزوري ؛ .
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General Remarks

وظيفخ

دطزخظ

