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 كاناد غلوبال وورك
 طلب ترشيح دولي (أعمال)

 
 
 
 

  : بيانات شخصية1قسم 
 اسم العائلة:  اسم األب:  االسم األول:

 
 

 العنوان (رقم، شارع، مدينة، والية، الرمز البريدي):
 

 

 أعاله):العنوان البريدي (إذا كان مختلفا عن المذكور 
 

 عنوان البريد اإللكتروني:  هاتف رقم:
 

 تاريخ الميالد:  الحالة االجتماعية:
 

 :يرجى إرفاق ما يلي 
o :سيرة ذاتية حديثة / تاريخ مفصل للسيرة الذاتية بخصوص الخبرة في العمل والتعليم والمعلومات األخرى 
o نسخة من جواز السفر مع معلومات شخصية بشأن جميع أفراد األسرة 

  
 

 هل لديك أقارب في كندا؟

                ال                                نعم    
 

 في حالة نعم، يرجى ذكر المدينة التي يعيشون بها واإلقليم والوالية وكم المدة التي قضوها في كندا؟
 
 

 

  خدمات الهجرة المطلوبة (اتركه فارغا إذا لم تكن متأكدا):
   مؤقتة (عمل، دراسة، إذن زيارة)؛تأشيرة إقامة  
  استشارة الهجرة؛  
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  إقامة دائمة؛  
  ___________:أخرى

  : البيانات الشخصية للزوج (الزوجة) / الشريك2قسم 
اسم العائلة:  اسم األب:  االسم األول:

العنوان (رقم، شارع، مدينة، والية، الرمز البريدي):

مختلفا عن المذكور أعاله):العنوان البريدي (إذا كان 

عنوان البريد اإللكتروني:  هاتف رقم:

تاريخ الميالد:  الحالة االجتماعية:

 :يرجى إرفاق ما يلي 
o  ات يم والمعلوم ل والتعل ي العم رة ف وص الخب ة بخص يرة الذاتي ل للس اريخ مفص ة / ت ة حديث يرة ذاتي س

 األخرى:
o جميع أفراد األسرة نسخة من جواز السفر مع معلومات شخصية بشأن

هل لديك أقارب في كندا؟

       ال                 نعم

في حالة نعم، يرجى ذكر المدينة التي يعيشون بها واإلقليم والوالية وكم المدة التي قضوها في كندا؟
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  خدمات الهجرة المطلوبة (اتركه فارغا إذا لم تكن متأكدا):
  تأشيرة إقامة مؤقتة (عمل، دراسة، إذن زيارة)؛  
  استشارة الهجرة؛  
  إقامة دائمة؛  
  ___________:أخرى 
 

  : األطفال3قسم 
 هل يعمل؟   تاريخ الميالد  االسم

  (نعم / ال)
 هل هو طالب؟ 

  (نعم / ال)
 هل سيهاجر معك؟ 

  (نعم / ال)
          
          
          
          

  : مستوى تعليمك4قسم 
  المؤهل  التخصص  كلية / جامعة  إلى  من
          
          
          

  : تعليم الزوجة (الزوج) / الشريك5قسم 
  المؤهل  التخصص  كلية / جامعة  إلى  من
          
          
          

  سنوات، األحدث أوال) 10: وظيفتك (آخر 6قسم 
  المهام الرئيسية  اسم الوظيفة  اسم الشركة  إلى  من
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  سنوات، األحدث أوال) 10وظيفة شريكك (آخر : 6قسم 
  المهام الرئيسية  اسم الوظيفة  اسم الشركة  إلى

  : خططك المستقبلية7قسم 

قائمة خبراتك في األعمال (يرجى إرفاق ورقة منفصلة):

لديك خطة مشروع لالستثمار؟ في حالة نعم، يرجى تقديم بعض البيانات:هل 

    ال                      نعم         هل زرت كندا من قبل؟ 

______________________في حالة نعم، متى؟ __

  ال                           نعم                   هل لديك منطقة / إقليم مفضل ترغب البقاء فيه؟

____________________في حالة نعم، أين؟ ____
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 لماذا ترغب في الهجرة إلى كندا؟ (استمر في االجابة في ورقة منفصلة إذا كان ذلك ضروريا)
 
  
  
  
  
  
 

  اللغات التي تجيدها 8قسم 
 

 ما هي درجة مهارتك في تحدث اللغة اإلنجليزية؟ (حدد إذا كان بطالقة، متوسط أو أقل مهارة)
 

 القراءة:      االستماع:      الكتابة:    التحدث:
 

 

 أيلتس / اللغة الذي تم اجتيازه:اختبار 
 

 _____ القراءة: _____ االستماع: ______ الكتابة: _____ التحدث: ___النتائج: اإلجمالي:  __
 

  اللغات التي يجيدها شريكك :9قسم 
 

 ما هي درجة مهارتك في تحدث اللغة اإلنجليزية؟ (حدد إذا كان بطالقة، متوسط أو أقل مهارة)
 

 القراءة:      االستماع:      الكتابة:    التحدث:
 

 

 اختبار أيلتس / اللغة الذي تم اجتيازه:
 

 ______ القراءة: ______ االستماع: _____ الكتابة: _____ التحدث: ___النتائج: اإلجمالي:  _
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  : أخرى10قسم 

 

 معلومات أخرى ترغب في إخبارنا بها:
 
 
 
 

 

 لالستعمال الداخلي فقط: 
 المفوض (هنا في كندا)بيانات الممثل 

 
 

 رخصة رقم: 
 
 

 اسم الموظف المختص باالتصال / رقم الهاتف / عنوان البريد اإللكتروني:
 
 

 توقيع مقدم الطلب:
 
 

 
 

 المالحظات:
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