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االسم 名前

اسم الشخص المتقدم إلى الوظيفة

اللقب 名字

لقب المتقدم إلى الوظيفة أو اسمه العائلي

تاريخ الوالدة 誕生日

تاريخ والدة المتقدم إلى الوظيفة

مكان الوالدة 出生地

اسم مكان والدة المتقدم إلى الوظيفة

الجنسية 国籍

بلد جنسية المتقدم إلى الوظيفة

الحالة المدنيّة 配偶者の有無

الحالة المدنية للمتقدم إلى الوظيفة

أعزب \ عزباء 独身

ليس متزوجا أو مرتبط عاطفيا

متزوج 既婚

له \ لها زوجة أو زوج

أرمل \ أرملة 独身

أعزب \ عزباء بسبب موت الزوج \ الزوج

العنوان 現住所

مكان سكن المتقدم إلى الوظيفة بالضبط

Sivu 1 22.05.2023



Hakemus
Ansioluettelo / CV

التليفون 電話番号

رقم التليفون، الذي يمكن االتصال بالمتقدم للوظيفة عليه

البريد اإللكتروني メールアドレス

عنوان البريد اإللكتروني للمتقدم للوظيفة

الموقع اإللكتروني ウェブサイト

الموقع اإللكتروني الخاص أو المتعلق بالعمل للمتقدم إلى الوظيفة
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١٩٩١-١٩٩٥ \ جامعة دمشق \ دمشق،
سوريا

 باكالريوس في إدارة األعمال

1991-1995年／シアトル大学／ワシントン州シアトル
経営学士

شكل متعارف عليه في الواليات المتحدة إلدراج التاريخ التعليمي

مدرسة ابتدائية 小学校

مدرسة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والحادية عشرة في الواليات المتحدة األمريكية

المدرسة اإلعدادية 中学校

مدرسة في الواليات المتحدة األمريكية تتوسط المدرسة االبتدائية والمدرسة الثانوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١١ و١٤ سنة

المدرسة االثانوية 高等学校

مدرسة في الواليات المتحدة بعد المدرسة اإلعدادية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٨ سنة

الكلّية 大学

االسم األمريكي لمستوى تعليمي ينتهي بدرجة علمية من الجامعة

حضانة 幼児学校

االسم البريطاني للتعليم لالطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنة الثانية والرابعة

مدرسة أطفال \ حضانة 小学校

االسم البريطاني للمرحلة التعليمية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والسابعة
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مدرسة اِبتدائية 中学校

االسم االبريطاني للمرحلة التعليمية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بينَ السابعة والعاشرة

المدرسة الثانوية シックス・フォーム・カレッジ

االسم البريطاني للمرحلة التعليمية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والستة عشر

المعهد الثانوي \ المدرسة الثانوية 大学

االسم البريطاني للمرحلة التعليمية لألطفال بين السادسة عشر والثامنة عشر

الجامعة  

االسم البريطاني لمرحلة التعليم العالي
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١٩٩٨- اآلن \ الشركة الوطنية لصنع
األحذية \ القاهرة، مصر

مدير

المسؤوليات:

1998年-現在/Jackson Shoes
有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む

مثال للصيغة المتعارف عليها إلدراج التاريخ التعليمي الخاص بك

الخبرة العملية في... ・・・・で働いた経験があります。

تستخدم لإلشارة إلى فترة عمل كان الهدف منها اكتساب الخبرة في بيئة عمل معينة

فترة تدريب في... ・・・・でのインターンシップを行いました。

تستخدَم  لإلشارة إلى فترة عمل مؤقتة كان الهدف منها اكتساب الخبرة في بيئة عمل ما. يُستخدَم المصطلح غالبا عند العمل في الخارج
لفترة ما

عمل تطوعي في... ・・・・でのボランティア活動を行い増ました。

تُستخدم لإلشارة إلى فترة عمل غير مدفوعة األجر، الهدف منها عادة هو مساعدة المحتاجين
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فهم جيّد قراءةً وكتابةً ・・・・の読解と会話両方に秀でています。

تستخدم لتبيّن أن المرشح له مستوى مقبول في الكفاءة اللغوية

يكتب ويتكلم ... بطالقة ・・・・の読解と会話両方に秀でています。

تستخدم لتبين أن المرشح يتكلم لغة ما بطالقة

متمرس في الكمبيوتر パソコンを使いこなせます。

تستخدم لتبين أن المرشح يستطيع أن يستخدم كل الوظائف األساسية للكمبيوتر

مهارات ممتازة في االتصال \ المفاوضات \
التقديم

優れたコミュニケーション力／交渉能力／プレゼンテ
ーション能力

تستخدم لتبيّن أن المرشح جيّد في االتصال \ التفاوض \ التقديم

مستوى متقدم في مهارات برمجة
مايكروسوفت أوفيس سويت \ هوتمايل.

高度なマイクロソフトオフィスの技術／基本的なHTM
Lプログラミング技術

تستخدم لتبيّن أن المرشح لديه معرفة عميقة في كيفية استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس وهوتمايل

معرفة مايكروسوفت وورد \ أكسال \ أكساس
\ باوربوينت.

マイクロソフトワード／エクセル／アクセス／パワー
ポイントの知識

تستخدم لتبيّن أن المرشح لديه معرفة سابقة في معرفة كيفية استخدام معالج النصوص، جداول البيانات، البيانات وبرامج العرض

.CAM / CAD على معرفة بـ CAD/ CAMの知識

تستخدم لتبيّن أنّ المرشح يعرف كيف يستخدم برامج تصميم على الكمبيوتر

يحمل رخصة قيادة سيارات كاملة... ・・・・の免許を保有しています。

تستخدم لتبيّن أن المرشح يستطيع قيادة السيارة بشكل قانونيّ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 4 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

