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  تفاصيل شخصيةتفاصيل شخصية    ..أأ

1234

               
5         6                78     9

           

1111

 سنة شهر يوم  
         

12 131415

   املهنة الوالدة سنة اسم العائلة االسم    
    

 

16171819

    العامُ )نللًت( 1 أعنل بىظًفُ جصًُٓ 1 ذنس  1 أعصب 1
        الىطيًُ )لٔىمًت( 2 أعنل بىظًفُ ناملُ 2 أىجِ 2 متصوج 2
  مهابٌ 3 ال أعنل 3   أزمل 3
  مٔىحدت 4     مطلل 4

      5                   

  المجال التعليميالمجال التعليمي  ب.ب.
21M.Ed.

             
  تفاصيل عن الوالدين واألخوةتفاصيل عن الوالدين واألخوة    ..جـجـ

 

21222324

                  

 التربية الزياضية .2

 מתמטי חינוך

 جعليم الدراسات الاسالمية .3

הוראת לימודי 

 אסלאם

م .1
ّ
  الحعليم والحعل

 הוראה ולמידה

 الديً اإلضالمٌتعلًه  أ.

 اللػُ العسبًُتعلًه  ب.

 السياضًاتتعلًه  جــ.

 تعلًه اللػُ االجنلًصيُ د.

 الطفىلُ املبهسَتعلًه  ه.

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 خته األنادميًُ وتازيخ االضتالو

 

 )ج.م.(  أكادميية القامسي
 كلية أكادميية للرتبية   

    124ص.ب  3313333باقة الغربية 

 
                                                                                                                                                                 

 قسم الخسجيل               

              6266666-44 
              6266652-44   

 

 

 

 

 

 

-------/-------- العاو الدزاضٌ  
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  regqsm@qsm.ac.il 
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 عيىاٌ الصوج: )البلدَ، املًهىد، ص.ب، الصازع( .31   األو األب  األو األب

   ابتدآًُ 2 2 وظًفُ ناملُ 2 2

  اعداديُ 4 4 وظًفُ جصًُٓ 3 3

  اضه ادتد: .32  ثاىىيُ 5 5 مطتكل 4 4

   جامعٌ 6 6 متكاعد 5 5

 عدد ضيىات تعلًه األب .33  مل يدزس 8 8 مؤمً 6 6

 عدد ضيىات تعلًه األو       

 

    9 9 ال يعنل 7 7
      ِمتىف 8 8

  18عدد األخىَ حتت جًل  .34  

3536

 معله مؤٍل نبري  1  أىًَت مبؤضطُ فىم ثاىىيُ 1

 معله مؤٍل 2  أتعله حالًا ومل أحصل علِ الصَادَ  2

 مسشد مؤٍل نبري 3  لكب أول         اضه املؤضطُ:    3

 مسشد مؤٍل 4  ماجطتري         عدد الطيىات: 4

5 
 

 :اإلىَاْدنتىزاَ         ضيـُ 
 

5 
شَادَ معله  ضأحصل مع ىَايُ الطيُ علِ

 مؤٍل نبري

6  6 

37 38

  
 
 
 

 
حىضبتَا ألٍداف تيعًنًُ يف الهلًُ وأٌ قطنا مً ٍره املعلىمات ضًته إطالع لدٍ بأٌ التفاصًل الىازدَ يف ٍره االضتنازَ ضًته  معلىو .39

التيعًه املالٌ واملعسيف بياْ علِ الكىاىني الطازيُ حبًح ال تطتػل املعلىمات ألغساض  إطازوشازَ املعازف ودآسَ اإلحصاْ املسنصيُ علًَا يف 

 أخسّ.

واحملافعُ علِ أىعنُ الهلًُ وااللتصاو بالكسازات الصادزَ عيَا خالل ضيىات دزاضيت فًَا أتعَد بتيفًر التعلًنات الىازدَ يف دلًل الطالب  

ونرلو أتعَد بدفع األقطاط الدزاضًُ حطب ما ٍى معلً عيَا يف الدلًل املالٌ للهلًُ ننا وألتصو بالتىقًع علِ تعَد مالٌ لدفع الكطط 

 دلًال قاطعا لىاجيب ٍرا.  _مل أوقع علِ التعَد املالٌ ما _الدزاضٌ عيـد قبـىلٌ للدزاضُ ويعترب ٍرا التصسيح

 

 أصزح بأن جميع الحفاصيل الواردة في هذه الاسحمارة ثامة وصحيحة
 

 

 

  اضه املطاز   اضه الهلًُ
  ختصص أول   عدد الطيىات

  ختصص ثاٌ   ضيُ االىَاْ

  عدد ضيىات التعلًه أعنل 1
  مهاٌ العنل األخري ال أعنل 2
  ىىع الىظًفُ عنلت يف املاضٌ 3


