
Jelentkezés
Önéletrajz / CV

Önéletrajz / CV - Személyes adatok
magyar arab
Vezetéknév االسم

Keresztnév

Vezetéknév اللقب
Családi név

Születési dátum تاريخ الوالدة
Születési dátum

Születési hely مكان الوالدة
Születési hely

Állampolgárság الجنسية
Állampolgárság

Családi állapot الحالة المدنيّة
Jelenlegi családi állapot

Egyedülálló أعزب \ عزباء
Egyedülálló

Házas متزوج
Férjezett vagy van felesége

Özvegy أرمل \ أرملة
Egyedülálló a házastárs halála miatt

Cím العنوان
A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik
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Jelentkezés
Önéletrajz / CV
Telefon التليفون

Telefonszám

E-mail البريد اإللكتروني
Működő e-mail cím

Honlap الموقع اإللكتروني
Személyes vagy szakmai honlap

Önéletrajz / CV - Tanulmányok
magyar arab
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration

١٩٩١-١٩٩٥ \ جامعة دمشق \ دمشق، سوريا
 باكالريوس في إدارة األعمال

Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására

Általános iskola مدرسة ابتدائية
6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban

Középiskola المدرسة اإلعدادية
Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek

Középiskola / Gimnázium المدرسة االثانوية
14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban

Főiskola الكلّية
Egyetemi oktatási szint az USA-ban

Óvoda / Bölcsöde حضانة
Az Egyesült Királyságban 2-4 éves kor közötti oktatási intézmény

Óvoda مدرسة أطفال \ حضانة
Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény
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Általános iskola مدرسة اِبتدائية

Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény

Középiskola المدرسة الثانوية
Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény

Gimnázium / Középiskola المعهد الثانوي \ المدرسة الثانوية
Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény

Egyetem الجامعة
Egyesült Királyságban felsőoktatás

Önéletrajz / CV - Munkatapasztalat
magyar arab
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane,
WA
Menedzser
Feladatköröm:

١٩٩٨- اآلن \ الشركة الوطنية لصنع األحذية \
القاهرة، مصر

مدير

المسؤوليات:
Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni

Munkatapasztalat a .... الخبرة العملية في...
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására

Szakmai gyakorlat a ... فترة تدريب في...
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg
akkor, ha egy ideig külföldön is dolgoztál

Önkéntes munka a ... عمل تطوعي في...
Önkéntesség

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések
magyar arab
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Írásban és szóban is jó .... فهم جيّد قراءةً وكتابةً

Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet

Folyékony írásban és szóban is ... يكتب ويتكلم ... بطالقة
Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet

Alapvető számítógépes ismeretek متمرس في الكمبيوتر
Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni

Kiváló kommunikációs / tárgyalási /
prezentációs készség

مهارات ممتازة في االتصال \ المفاوضات \
التقديم

Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei

Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML
programozási ismeretek

مستوى متقدم في مهارات برمجة مايكروسوفت
أوفيس سويت \ هوتمايل.

Mély Microsoft Office és HTML ismeretek

Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint
ismeretek

معرفة مايكروسوفت وورد \ أكسال \ أكساس \
باوربوينت.

Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és
prezentációs szoftvereket

CAD / CAM ismeretek .CAM / CAD على معرفة بـ
Számítógépes dizájn szoftverek ismerete

... típusú jogosítvány يحمل رخصة قيادة سيارات كاملة...
Ha a jelentkező tud autót vezetni
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