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 اسم المركز: 

 تطوعالطلب استمارات 

                                   -------------------اللقب:     ----------------------------------المتطوع:   اسم

 ----------------------------------------------السكن:   العنوان

 -------------التلفون:-----------------------------------البرید االلكتروني:

 --------------------------المؤهل الدراسي:

 ---------------------) الوظیفة الحالیة (ان وجدت

 ---------------------:وجد) كان العمل (انم

 --------------------------لغات األخرى التي تحسنها:ال

 الخبرة التطوعیة السابقة:  ال توجد توجد خبرة (أكمل الحقل التالي رجاًء)

 العمل التطوعي السابق 

 الى من الجهة التي تطوع فیها التطوعي عنوان العمل

    

    

    

 

 الخبرات والمهارات:

 هل لدیك حاجات خاصة: 

  نعم ال

 الرجاء ارفاق السیرة الذاتیة:  
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 هل عندك مشاكل صحیة تود اخبارنا بها:  

  نعم ال

 -------------------------------------------------إذا اجبت نعم: ماھي؟:
 

 
 

 التطوع المطلوبدور 
 

 عدد سنوات الخبرة تفاصیل الدور التطوعي ✔ وصف الدور
    إدارة عامة

    اعمال حسابیة
    تكنلوجیا المعلومات

    تواصل اجتماعي
    الحصاالت

    دعم النشاطات
    الترویج لجمع التبرعات

    البحوث
    التدریب

    تقدیم الخدمات والخبرات
    اعالم ودعایة
    اعمال ترجمة

    غیرھا
 

 معلومات أخرى خاصة بالعمل
 

 المیداني  البیت  المكتب موقع العمل التطوعي:  .1
 

 -----------------------------عدد ساعات التطوع في األسبوع  .2
 -------------------تاریخ المتوقع المباشرة بالعمل .3

 ---------------------في أي یوم من أیام األسبوع
 

 كیف تم التعرف بنا
 

 تواصل اجتماعي   االنترنت   مؤسسات خیریة
 وسائل االعالم   دورات ونشاطات   ترویجیةنشرات وكراسات 

 غیرھا  صدیق



 

 
 

Shakiry Charity for Social Solidarity 
Unit 1D,  
289 Cricklewood Broadway 
London, NW2 6NX, UK 

 

 مبرة الشاكري للتكافل االجتماعي
 بغداد –اإلدارة العامة 
 70166IZرقم التسجیل 

 العراق/بغداد/حي الریاض
 4مبنى/  15ز/  910م/

 ھاتف لندن:  5244 8452 20 (0) 44+
 admin@shakiry.com:  البرید األلكتروني
 sahib@shakiry.com:  البرید األلكتروني

 www.shakirycharity.orgالموقع األلكتروني: 
  

 تفاصیل التزكیة 
 الرجاء ادراج معلومات عن شخصین من خارج مبرة الشاكري یمكننا االتصال بھم

 

 الشخص الثاني الشخص االول التفاصیل

   االسم

   المھنة/ الوظیفة

   العنوان

   البرید االلكتروني

   التلفون

 
 

 االتصال في حالة الطوارئ
 

ارجو ادراج تفاصیل الشخص الذي یمكننا التواصل معھ في حالة الطوارئ(المرض/الحوادث/غیرھا) من 
 خارج مبرة الشاكري.

 
 ----------------------------------------------االسم:

 --------------------------------------------التلفون:
 -----------------------------------------نوع الصلة:

 
اتعھد بااللتزام بتعلیمات وأنظمة مبرة الشاكري بشأن األمانة وااللتزام بالدوام وسریة المعلومات 

والصحة والسالمة والتعاون ضمن العمل الجماعي واالحترام المتبادل إضافة الى احترام الخصوصیات 
 والمساوات بین الجمیع.

 
 التوقیع  

 
 التاریخ
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 الستعماالت اإلدارة
 

 ---------------------------------------------------------اسم مقدم الطلب:
 --------------------------------------------عدد ساعات التطوع المطلوبة:

 ----------------------------------------------------المدة الزمنیة للتطوع:
 ---------------------------------------------------------------مالحظات:

 
 

 ----------------------------االسم:            ---------------------------------االسم: 
 ----------------------------الوظیفة:         -------------------------------الوظیفة: 
 ------------------------------التوقیع:        --------------------------------التوقیع: 

 
 

 -------------------------------التاریخ:      --------------------------------التاریخ: 
 
 
 
 
 

 


	استمارات طلب التطوع

