
 
  

APPLICATION FOR ADMIN POSITION 
 طــــلب توظيف )إداري(

 
Please complete all portions of this employment application 

الـــــــلب التوظيف كامــــبئة طــــــيرجى تع   
 

 

 
1.PERSONAL INFORMATION                                                                           معلومات شخصية          

3.EDUCATION                                                                                                                   التحصيل الدراسي      
School Name /Place  إسم الجامعة أو المعهد/ (البلد)المكان    Degree/ نوع الشهادة   Year /السنة 

    
    
    
    
    
 
4.LANGUAGE(S)                                                                                                                         اللغات  
 
Language/ اتاللغ      

Speaking/ محادثة  Reading /       القراءة Writing     /  الكتابة   
Excellent 
 ممــــتاز 

Good 
 جـــــيد 

Fair 
 مقبول

Excellent 
 ممــــتاز 

Good 
 جـــــيد 

Fair 
 مقبول

Excellent 
 ممــــتاز 

Good 
 جـــــيد 

Fair 
 مقبول

Arabic  اللغة العربية          
English  اللغة اإلنجليزية          
Other لغات أخرى            

 
 

POSITION APPLYING FOR: ……………………………………........................………………. لوظيفة المطلوبةا  

First Name, Middle Name, Last Name -                                            (     حسب ما هو في البطاقة المدنية)الكامل  االسم  
 
 
Date of Birth (DD/MM/YY)                    تاريخ الميالد 
 
 

Nationality of Passport        بلد الجواز                        

Present Address                                                                                           العنوان الحالي                                
 
 
 
2.CONTACT INFORMATION بيانات االتصال                                                                                                       

Home Cell هاتف   /المنزل        /الهاتف النقال  

Cell  ) other) Work/Other  /الهاتف النقال)آخر(     /هاتف العمل 

Email Address / اإللكتروني اإليميل   

 
Marital Status  الحالة اجتماعية       �Single/ �         آنسة /أعزبMarried/ متزوج          � Other/ اخرى  ………………… 
 



 
5.EXPERIENCE )Begin with the present or most recent job)                          ..إبدا باألحدث  الخبرات العملية  
1- Employer/ اسم الشركة Address/ العنوان   Title/ الوظيفة   From/ من To/ الى 
 
 

    

Reason for Leaving/ السبب في ترك العمل    
Brief Description of Duties and Responsibilities  ملخص المهام والمسؤوليات 
 
 

2- Employer/ اسم الشركة Address/ العنوان   Title/ الوظيفة    From/ من To/ الى 
 
 

    

Reason for Leaving السبب في ترك العمل    
Brief Description of Duties and Responsibilities ملخص المهام والمسؤوليات     
 
 

3- Employer اسم الشركة Address/ العنوان   Title/ الوظيفة    From/ من To/ الى 
 
 

    

Reason for Leaving/ السبب في ترك العمل    
 

Brief Description of Duties and Responsibilities/ ملخص المهام والمسؤوليات     
 
 

 
What was the last salary ما هو آخر راتب تتقاضاه   
What is the expected salary     ما هو الراتب المتوقع

 
6.REFERENCES                                                                                                                             المراجع  
List names of three references (not relatives) who we may be contact regarding your application 

  اذكر ثالثة أشخاص )غير األقارب( لالتصال بهم بخصوص طلب الوظيفة 
 

Name in Full/ الكامل  االسم   Company/ الشركة   Position/ الوظيفة Contact Number/ رقم الهاتف    
    
    
    
 
How did you know about the job كيف علمت عن هذه الوظيفة  
Do you have relatives in the school هل لديك أقارب في الكلية  
 

حسب التي دونتها في هذا الطلب أن كافة المعلومات  هانا الموقع أدناأقر 
وأن أي معلومات خاطئة ستؤدي  .معرفتي واعتقادي هي صحيحة وكاملة

  الى رفض التوظيف وسيعتبر الطلب مرفوض

I certify that the information provided in this application, 
and according to my knowledge, is correct. I understand 
that giving false information will result a refusal to hire and 
my application will be rejected. 

 المستندات المطلوبة مع الطلب:
 –الشهادات الدراسية  -الجواز-البطاقة المدنية -صورة شخصية  –السيرة الذاتية 

 شهادات الخبرة والدورات العلمية والعملية. 
 البطاقة المدنية للزوجة واألبناء )إن وجد(  -للكويتيين: الجنسية وشهادة الميالد

 علماً بأنه لن ينظر بالطلب في عدم استكمال األوراق المطلوبة

Required Documents COPY of the followings:  
Resume (CV)- Passport Photo – Civil ID – Degrees and 
certificates – Experience and reference letters.  
For Kuwaitis;  Citizenship – Birth Certificate – Civil Id for 
spouse and children (if available)  

  SIGNATURE OF APPLICANT مقدم/مقدمة الطلب توقيع :.............................................Date  .....................  التاريخ/

 


