
                  

 

 عضوية طلب

 

 شخصية معلومات

 ……………………………………………………………             االسم

 ……………………………………………………………  الميالد تاريخ

 ……………………………………………………………   االيميل

 ……………………………………………………………   الموبايل

 ……………………………………………………………     اإلقامة مكان

 ……………………………………………………………   العلمية المؤهالت

    

    اللغات

 B1         ☐ B2        ☐ C1 ☐       مبتدئ ☐  : االنجليزية

 B1         ☐ B2        ☐ C1 ☐       مبتدئ ☐  : الهولندية

 ……………………………………………………………   : أخرى لغات

 
 

 : تعهد
 

 عضو أكون وأن الشبكة أهداف تحقيق في المساهمة على أعمل وأن هولندا في القانونية سوريا شبكة وقوانين بقواعد بااللتزام أتعهد
 وأي . األعضاء خصوصية على والحفاظ بالشبكة نشاطي خالل من عليها أحصل التي المعلومات سرية  على بالحفاظ أتعهد كما . فعال
 . للمسائلة سيعرضني التعهد بهذا وبالتزامي عني يصدر إخالل

 
 : الخصوصية

   حفظ من لدي مانع ل 
   الشخصية بيانات 

ت     القانونية سوريا  شبكة قبل من الذاتية وسير
 استخدام من لدي مانع ول  . هولندا  ف 

ط الحاجة عند  أو  السفر  تكاليف لتعويض فيها  الموجودة المعلومات    فقط متاحة تكون أن بشر
 تتم ل  وأن الشبكة لموظف 

 . أخرى جهة مع مشاركتها 
 

 

  : التاريخ

 : التوقيع

 

 

  . الطلب دراسة تتم لن الذاتية السيرة إرفاق عدم حال في . العضوية طلب مع الذاتية السيرة إرفاق يرجى- 

 

 

 استبيان



                  

 

  : الشبكة في به العمل في ترغب الذي المجال ماهو

 □ (سنوات ٥ عن التقل لمدة القانوني العمل ممارسة شرط) القانونية اللجنة

 □ األبحاث قسم

 □ (الهولندية أو االنجليزية اللغة إاتقان شرط) الترجمة قسم

 □ اإلعالمي القسم

 □ االداري والدعم التطوير قسم

 □ ..........................................................................  : آخر مجال

 : للشبكة انضمامك سبب ماهو

 □ الدولي القانون بموضوعات معرفتي زيادة

 □ لسوريا العدالة وتحقيق المجرمين لمحاسبة واالوروبيين السوريين المحاميين مع العمل

 □  عمل فرص عن والبحث معارفي دائرة توسيع

 □ هولندا في والدراسة العمل بخصوص نصائح على الحصول

 □ .......................................................................  : أخرى أسباب

 : المستقبلية خططك ماهي

 □ ماجستير ☐                  جامعة ☐       : الحقوق مجال في الدراسة متابعة

 □ .....................................................( : ماهو)  آخر فرع دراسة

 □  عملي تدريب عن البحث

 □  مجال أي في ☐              الحقوق مجال في ☐  : عمل عن البحث

 : الشبكة عن سمعت كيف

 

 : وتوصيات اقتراحات
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