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 تطوعبيانات ماستمارة 

 
 ساسي األبيانات ال -1
 ..................................... : االسم.................................  

 ذكر        أنثى       النوع : اريخ الميالد : .... / ... / ..........ت 

 وان العن:........................................................................................................ 

 جهة العمل ..................................................... : 

 الوظيفة ................................................................................................: 

  الهويةرقم ................ :.......................................................... 

             .................................. : تليفون منزل : ..................................              عمل 

  جوال ................................  : 

 : البريد االلكتروني ........................................................................................ 

 

 املستوى التعليمى -2
      

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

 :......................................................................... التخصص 

 

 

 تطوع فيهالذى تريد الطبيع  النشاط  -4
 

  انجاز عمل الجمعية فيمساعدة                اسواق خيرية                           مؤتمرات  

 التدريب     حمالت اعالمية وتوعوية   مهرجانات                       

 ............................. أخرى )تذكر(    

 ) يمكن اختيار أكثر من فئة (الفئات الىت ترغب فى مساعدتها  -5
 

                         األسر                 شباب                  ال                        لاطفاأل  

 ....................... أخرى )تذكر(    

 تمارة :رقم االس
 

      

 تمارة : 
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 األوقات املناسب  لك للتواجد جبه  التطوع -6
 

 مساءاً                         طوال اليوم       صباحاً             ت         ـــالسب
 صباحاً                 مساءاً                         طوال اليوم          األحـــد 
 صباحاً                 مساءاً                         طوال اليوم           األثنيــن

      مساءاً                         طوال اليوم                صباحاً        الثالثــاء   
      صباحاً                 مساءاً                         طوال اليوم         األربعـاء

            صباحاً                 مساءاً                         طوال اليوم الخميــس         
           صباحاً                 مساءاً                         طوال اليوم        جمعــة ال
 
 : .......  ساعة   عدد ساعات التطوع يوميا  *
 

 مدة التطوع  -7
 

 روشه 3:   شهر           
 شهور فأكثر 6           شهور 6:  شهور 3       
 

 كيفي  املساعدة  -8
 
   داخل محافظتى        داخل النطاق الجغرافى لمحل السكن  

      ظتىخارج محاف  
 

 يمكنك المساعدة من خاللها ( : التيلديك و  التي) اذكر المهارات و الخبرات املهارات واخلربات  -9

 

 .................................................................................. : إدارية أعمال -
 .................................................................................. : تدريب -
 .................................................................................. : كمبيوتر -
 .................................................................................. : اعمال اجتماعية -
 .................................................................................. : ةحمالت وانشط -
 .................................................................................. : استشارات فنية -
 .................................................................................. : خدمات إنسانية -
 .................................................................................. : تعليم -
 .................................................................................. : أخرى تذكر-
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 د الضرورة :  شخص يمكن االتصال به عن 
 

         االسم ...................................................
 ................................................... الجوال

 
 

 على األقليوم (   14بوعين ) بأس أغادر أنقبل  الجمعية  بإبالغ أتعهد بعدم المواصلةغبتي ر عند 

 

  فعالً أو قوالً  للجمعيةوكاملة. كما أتفهم أنه في حالة أي أساءة  صحيحةأتعهد بأن جميع البيانات المدونة أعاله هي

 . يمكن أن يؤدي إلى أنهاء مهمة تطوعي

 

 

 

 االسم :

 :التوقيع                                                                                                               

 تاريخ تحرير االستمارة :   /   /  
  

 


