
 
 

 
 األردن-جلس األعلى للسكان للمطلب نموذج   

 Internshipالتدريب برنامج 
 

 المعلومات الشخصية .1
 

 اسم االب:                                اسم العائلة:                                     الجنس:                                             األول:  االسم  •
 

 )يوم/شهر/سنة(:                                                      مكان الميالد)المدينة/البلد(: تاريخ الميالد •
 

 ---------------لجنسية: ا •
 

 --------------------------------------------------------:-------------- بريدي(رمز البلد، المدينة، الشارع، اللعنوان )ا •

 

 البريد اإللكتروني:                                             : الخلوي الهاتف                                           الهاتف:  

 
 التعليم  .2

 
 --------------------- )االسم، المدينة، الدولة(: المعهد الحاليلجامعة أو ا •

 

 ------------------------التخصص العلمي:  •
 

 --------------- عليا(درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وأي دبلوم دراسات )عليها المتوقع الحصول العلمية الدرجة  •
 

     ------------------------    (:   )يوم/شهر/سنةتاريخ بداية الدراسة •
                

 -------------------)يوم/شهر/سنة(: الشهادةعلى  الحصولتوقع تاريخ  •
 (الشهادة بعد انتهاء فترة التدريب الحصول على تاريخ توقعيجب أن يكون مالحظة: )

 

 اللغات  .3

  

 ------------------- األم؟ماهي لغتك  •
 

 ------------------------األخرى التي تتقنهااللغات  •
 

 (: يوم/شهر/سنة) بللتدري ناسبةالتواريخ الم .4
 

 (( أشهر.6( أسابيع وبحد أقصى ستة )6عن ستة ) فترة التدريب المسموحة يجب ان ال تقل عة: مالحظ)
 -------- ------- الى:             -------------- من:
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 )يرجى اختيار واحد(: الساعات المفضلة للتدريب .5
 

 ساعة في األسبوع( 35دوام كامل ) 
 -------------------------------------------: تحديد الساعات المطلوبة ولماذادوام جزئي، يرجى  

 
 
 

 :رسالة االهتمام .6
المشاركة في برنامج  يرجى إدراج أهداف محددة والفوائد المتوقعة من  المجلس.رنامج التدريب في لبللتقدم  اشرح باختصار أسبابك

 :Internship التدريب
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 :  Internshipالتدريب بيان فهم شروط . 7
 

 :سيتم تطبيق الشروط التالية ،المجلس أنه، في حالة قبولي كمتدرب في أتفهم
 
واإلدارة العام  إدارة األمينسأكون تحت إال أنني  ،المجلسفي موظف  يعلى الرغم من عدم اعتبار الحالة: أ(

 .موظفيهالمجلس الى فهم أنه ليس من حقي الحصول على االمتيازات التي يمنحها تالوحدات. أ المخولة منه لمدراء

شهري  فقط ولن  (  دينار100سيقوم المجلس بتقديم دعم مالي على شكل بدل مواصالت بقيمة ) ب( الدعم المالي:

 .هي مسؤوليتي الخاصة المعيشة. فلتغطية نفقات  تحمل كافة التكاليفويجب أن أيتحمل  المجلس اية تكاليف أخرى  

. 
 

أي  مل المجلستحيال  :)لمن هم من خارج المملكة األردنية الهاشمية(  على الحياة التأمينو رعاية الصحيةج( ال
 يكون لدييجب أن  لذلك التدريب؛مسؤولية عن التكاليف أو الوفيات الناجمة عن المرض أو الحوادث خالل فترة 

يتم )لن  يتم تغطيتي من خالل هذا التامين خالل فترة التدريب ساري المفعول بحيثصحي وتأمين على الحياة  تأمين
 (على الحياة بوليصة التأمينوبوليصة التأمين الصحي بطاقة او إال إذا قدمت نسًخا من بعين االعتبار طلبك  اخذ
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سوف   أنا مسؤول عن الحصول على جواز السفر والتأشيرات الالزمة عند الحاجة. د( جوازات السفر والتأشيرات:

 بالتدريب.المتعلقة تنص على قبول الفرد كمتدرب والشروط  فقط رسالة المجلس يصدر
 في اطلع عليهابصفتي متدرب، سأحترم سرية المعلومات التي أقوم بتجميعها أو التي  ( سرية ونشر المعلومات:ـه

من  موافقة خطيةدون تتضمن معلومات تم الحصول عليها من المجلس نشر أي تقارير أو أوراق ب ولن اقوم. المجلس

 .المجلس

ال يمكن و. يمكن توقع ذلكوال  ل داخل المجلسبالعم المجلسال يرتبط برنامج التدريب الداخلي في  التوظيف: ليةو( آ

 خالل فترة التدريب. في المجلسالتقدم للوظائف المعلن عنها داخليًا لموظللمتدرب 

 

 موقععلى المعلن  Internship طلب التدريبوتعبئة نموذج  تحميل للتدريبشخاص المهتمين بالتقديم على األ •

 الخاص بالمجلس وإرساله مرة أخرى إلى البريد اإللكتروني www.hpc.org.joااللكتروني المجلس 

hpc@hpc.org. jo ب" طلب متدر ، مع وضع   Internship همع امرفق " في خانة الموضوع و : 

o السيرة الذاتية المحدثة 

o  وما هو متوقع من في المجلس األسباب التي تجعله يسعى للحصول على تدريب داخلي  توضحتغطية رسالة

 دريبالت

o  2 معرفين عددمن  توصيةرسائل 

o  الجامعة الملتحق فيها  رسمي منكتاب 

 hpc@hpc.org. joعلى البريد االلكتروني  15/4/2019لتقديم الطلبات الموعد النهائي  •

يمكن إرسال وثائق عتبر غير كامل ولن يتم مراجعته )يالمذكورة س قائوثيفتقد الي من ال طلبيرجى مالحظة أن أي  •

 (.اختيار المرشح للتدريب األردن بمجردمن خارج  والتأمينات للمتدربينالتأشيرات 

ومن ثم ط المذكورة سيتم ادراج طلبك في قاعدة البيانات الخاصة بالتدريب وفي حال استكمال طلبك للوثائق والشر •

 .العلمية والمؤهالتللخبرات مجال العمل المناسب لك وفقا  الطلبات وتحديدسيتم دراسة 

 
 

                                                    -----------:   التاريخ )يوم/شهر/سنة(    _____________________________________:   التوقيع


