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 إستمارة معلومات السیرة الذاتیة  – 6الملحق 

 
یجب أن تقوم المرشحة باستكمال ھذه اإلستمارة وإرجاعھا إلى المكتب العالمي، بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة، بأسرع وقت 

 التوقیت العالمي.ب 0900في تمام الساعة  2017يناثلا/ تشرین  ربمفون6الموافقیوم األثنین ممكن في موعد أقصاه 

إستمارة الترشیحات، بعد إستكمالھا وقیامكم أنتم بتوقیعھا مع المنظمة العضو التي قامت  – 5ویجب إرجاع ھذه اإلستمارة مع الملحق 
 بالترشیح / ویشمل ذلك قسم الموافقة ، إذا كان مطلوباً.

  اسم العائلة

  االسم األول

  العنوان (للمراسالت)

  رقم الھاتف

  ید إلكترونيبر

 مجموعة العمر

 یُرجى الحذف بحسب المالءمة

  أو أقل 30
31-40  
41-50   
51-60  

   61أزید من 

/ فتیات اسم المنظمة الوطنیة للمرشدات 
 الكشافة

 

  اسم الجمعیة الفرعیة (إذا كان ذلك ینطبق)

  -اللغات التي تتحدثھا 

 اللغة األم

 

  اللغات األخرى التي تتكلم بھا

  ت األخرى للقراءة أو الفھماللغا

أود أن أخدم في اللجنة أو مجموعة العمل 
 التالیة.

یُرجى الحذف وفقاً لذلك. ویمكنكم إختیار 
 لجنة واحدة واختیار مجموعة عمل واحدة.

 

  لجنة الشئون المالیة

  لجنة التدقیق والمخاطر

  لجنة الحوكمة

  لجنة موارد المتطوعات

  ة بالحیاةمجموعة العمل لألقالیم النابض
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  مجموعة العمل لتقدیم عرض القیمة 

  مجموعة العمل لالثباتات والتقییم

  مجموعة العمل إلستراتیجیات النمو واالستبقاء

یُرجى إعطاء التفاصیل عن أسباب رغبتك 
في العمل في اللجنة أو مجموعة العمل التي 

 قمت باختیارھا

 

یُرجى إیضاح المھارات والخبرات التي 
إلى اللجنة أو مجموعة العمل التي ستجلبینھا 

 قمت باختیارھا

 

یُرجى إعطاء تفاصیل عن الوظائف بأجر 
التي قمت بشغلھا خالل السنوات الخمس 

 األخیرة (إذا كان ذلك ینطبق)

 

  ما ھو منصبك الحالي في منظمتك الوطنیة؟

یُرجى إعطاء تفاصیل عن المشاركة في 
ع بیان اآلونة األخیرة مع منظمتك الوطنیة م

 التواریخ.

 

ھل لدیك أي مشاركة حالیة في الجمعیة 
العالمیة؟ وإن كان كذلك، یُرجى إعطاء 

 التفاصیل.

 

ھل اشتركت مع الجمعیة العالمیة في 
الماضي؟ وإن كان كذلك یُرجى إعطاء 

 التفاصیل مع بیان التواریخ.

 

ھل شاركت أو تطوعت في اآلونة األخیرة 
تطوعیة أخرى سواء كانت مع أي منظمات 

 وطنیة أو دولیة؟ یُرجى إعطاء التفاصیل.

 

 
 
 
 

توجد مصفوفة المھارات واردة بالمھارات األساسیة والمفیدة ألعضاء اللجان أو مجموعات العمل الفعالة. وبالنسبة  – 2في الملحق 
الجدول أدناه. مع إعطاء أمثلة تبرھن أنك  في مفیدةللجنة أو مجموعة العمل التي قمتي باختیارھا، یُرجى بیان المھارات األساسیة وال

 مارست بنجاح تلك المھارات.
 

= مھارات  M= مستوى منخفض من المھارات،  Lفي حالة عدم وجود خبرة،  0لمستوى المھارات، یُرجى استخدام الرقم صفر 
 = مھارات بمستوى مھني. P= مھارات بمستوى عالي و  Hبمستوى متوسط، 
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 المھارة
 )2تباسھا من الملحق قرجى ا(یُ 
 

 أمثلة الخبرة  المستوى

    

    

    

    

    

    

 

إذا كان لدیك مھارات أخرى تشعرین بأنھا 
 ستكون ذات قیمة، یُرجى بیانھا ھنا.

 

أعضاء اللجان ومجموعات العمل یتراسلون عن طریق البرید اإللكتروني واسكایب. ھل لدیك في الوقت 
 یة التوصل إلى اإلنترنت بصورة منتظمة؟الحالي إمكان

 نعم/ ال

 نعم/ ال ھل تستطیعین الرد بسرعة للمراسالت اإللكترونیة؟

یُرجى إعطاء التفاصیل ألي خبرات دولیة 
ویشمل ذلك السفر واإلقامة والعمل في بلدان 

 أخرى.

 

  االسم
 

  المنظمة العضو
 

  التوقیع
 

  التاریخ
 

 
في  2017يناثلا/ تشرین  ربمفون6الموافقیوم األثنین ة أو اإلستمارات بعد إستكمالھا في موعد أقصاه یُرجى إرجاع االستمار

 تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقیت العالمي:
 

 ,Volunteer Nominations, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Bureau عن طریق البرید:
Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, UK 

 
  VolunteerEngagement@wagggs.org عن طریق البرید اإللكتروني:

 

mailto:VolunteerEngagement@wagggs.org
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