
الطلب مقدم   LETTERA FORMALE - CANDIDATURA DI LAVORO[ ] 

 

 

 تاريخ   
 عنوان  

 

المحتر المدير/  المحترم  سيدي د(، تحية طيبة وبع…………… لسادة شركة أو مؤسسة ) إلى ا /   

 
ةإطّلعت على إعالنكم المنشور في الجريد  

/ ةأكتب ردأ على اإلعالن الصادر في الجريد  
 يسرني أن أتقدم بطلبي هذا لشغل وظيفة )............(

هإيمانا مني بأن مؤهالتي تجعلني جديراً ب   
أعوام ٣تدربت في مجال علم األعصاب لمدة   

في جامعة بوسطن حيث حصّلت أطروحتي عن تنمية   
زالدماغ في مرحلة الطفولة درجة امتيا  

 عملت أيضاً في مستشفي جامعة نيويورك 
 حيث ساهمت في نجاح بحث في األمراض العصبية خالل

ة دمن المهارات التقنية الجدي الفترة التدريبية واكتسبت العديد  
 لقد حضرت دورة تنشيطية تقام من وزارة الصحة 

ةفي قطر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمي  
ةكما تحدثت في عدة مؤتمرات و بسبب ذلك إكتسبت الخبرة و المعرف  

العمل أجل من والتنقل للسفر مستعد يكما أنن  
 مسألة في بالنظر تتفضلوا ان منكم ملتمسا المدير سيدي يا، إليكم اتوجه خبراتي، و كفاءاتي ضوء في

 ترشيحي
هذا طلبي في بالنظر تتفضلوا ان منكم ملتمسا إليكم اتوجه ومهاراتي، خبرتي على بناءاً   

يأرفق مع طلبي هذا نسخ عن جميع أوراقي الدراسية و الثبوتية المتضمنة على ما يل  
 

المرفقة الوثائق  
الذاتية السيرة  
بكالوريوس شهادة  
الطلب مقدم/  تقديم خطاب  

  االسم  
الهاتف رقم  

 التوقيع
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الطلب مقدم   LETTERA FORMALE - CANDIDATURA DI LAVORO[ ] 

 

 

 تاريخ
 عنوان  

 

المحتر المدير/  المحترم  سيدي د(، تحية طيبة وبع…………… لسادة شركة أو مؤسسة ) إلى ا  

(Al)Gentile Signore / All’istituto/ fondazione/ stimato Direttore  

ةأكتب ردأ على الإعلان الصادر في الجريد   

Rispondo all’ annuncio pubblicato sul giornale (…) 

ةإّطلعت على إعلانكم المنشور في الجريد / 

Ho consultato l’annuncio pubblicato sul giornale   

 يسرني أن أتقدم بطلبي هذا لشغل وظيفة )............(

Sono lieto di candidarmi per la posizione (di...........)  

هب جديرا  إيمانا مني بأن مؤهلاتي تجعلني   

nella convinzione che le mie qualifiche mi rendano all’altezza/meritorio  

أعوام في جامعة بوسطن ٣تدربت في مجال علم الأعصاب لمدة   

الدماغ أطروحتي عن تنمية حّصلتحيث    

زفي مرحلة الطفولة درجة امتيا  

Mi sono formato nel campo delle neuroscienze per tre anni alla Boston University, 

dove la mia tesi sullo sviluppo del cervello infantile ha ottenuto il Massimo dei voti/una 

lode. 

الفترة عملت أيضاً في مستشفي جامعة نيويورك حيث ساهمت في نجاح بحث في الأمراض العصبية خلال 

 التدريبية

Ho anche lavorato presso l'ospedale universitario di New York, dove ho contribuito 

con successo nella ricerca in patologie neurologiche durante il periodo di 

formazione/tirocinio 

e ho acquisito molte competenze nelle nuove tecnologie 

ةدمن المهارات التقنية الجدي واكتسبت العديد     

ةلقد حضرت دورة تنشيطية تقام من وزارة الصحة في قطر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمي  

Ho frequentato un corso di aggiornamento del Ministero della Salute in Qatar in  

collaborazione con l'OMS 
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ةكما تحدثت في عدة مؤتمرات و بسبب ذلك إكتسبت الخبرة و المعرف  

Sono stato anche relatore in numerose conferenze e per questo ho acquisito 

esperienza e conoscenza 

العمل أجل من والتنقل للسفر مستعد يننكما أ  

Sono altresì disponibile a viaggiare per lavoro 

خبراتي و كفاءاتي ضوء في ومهاراتي خبرتي على بناءاً   /  

Alla luce delle mie competenze ed esperienze  

mi rivolgo a lei, signor direttore 

المدير سيدي يا، إليكم اتوجه   

هذ طلبي في بالنظر تتفضلوا ان منكم ملتمسا  

ترشيحي مسألة في بالنظر تتفضلوا ان منكم ملتمسا  

chiedendoLe cortesemente di prendere in considerazione questa mia 

domanda/valutare la mia candidatura  

يأرفق مع طلبي هذا نسخ عن جميع أوراقي الدراسية و الثبوتية المتضمنة على ما يل  

Allego alla mia domanda copie di tutta la documentazione degli studi come segue 

المرفقة الوثائق  

allegati 

الذاتية السيرة  

curriculum vitae  

بكالوريوس شهادة  

Diploma di laurea 
 

الطلب مقدم/  تقديم خطاب  

Domanda di candidatura  

Nome  الاسم  

Recapito telefonico  الهاتف رقم   

Firma   التوقيع      

 


