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دليل النامذج الخاصه بوحدة التطوع
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منوذ ج  ) 1 ( بطاقة الوصف الوظيفي

ثالثاً: املهام والصالحيات

أوالً: بيانات الوظيفة

رقم الوظيفةمدير التطوعاملسمى الوظيفي

إدارة التطوعإداريالفئة الوظيفية القسم

تخطيط وتنظيم ومتابعة إجراءات التطوع وضامن سري العملية الغرض من الوظيفة
التطوعية بشكل سليم حسب الئحة التطوع.

ثانياً: العالقات التنظيمية الرأسية

املدير العاماملسؤول املبارش

املوظفون التابعون 
إدارياً لشاغل الوظيفة
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التخطيط لقسم إدارة التطوع واملشاركة يف خطط املنظمة االسرتاتيجية والتشغيلية

تأهيل العاملني داخل املنظمة عىل التعامل مع املتطوعني

نرش ثقافة التطوع داخل املنظمة وخارجها بالتعاون مع اإلدارات واألقسام األخرى

تحديد االحتياج التطوعي وتصميم األدوار التطوعية وتسويقها بالتعاون مع اإلدارات املعنية

املساهمة يف إعداد موازنة املنظمة

إجراء املقابالت الشخصية مع املتطوعني والرتشيح حسب املعايري بالتعاون مع اإلدارات املعنية

القيام بعملية التوجيه للمتطوعني وتهيئتهم للعمل باإلدارات املعنية

تسكني املتطوعني وتسجيلهم رسمياً بالجمعية

تحديد االحتياج التدريبي للمتطوعني والتأكد من ضامن وجود عائد عىل التدريب

املشاركة يف تقويم أداء املتطوعني وإعداد التقارير الالزمة 

متابعة إجراءات االرشاف والدعم وضامن سريهام بالطريقة املتفق عليها
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رابعاً: العالقات الوظيفية واملهام الخاصة

االتصاالت الداخلية 
املطلوبة للعمل

1
3

2
4

خامساً: املواصفات املطلوبة لشاغل الوظيفة

سادساً: معايري أداء الوظيفة

12
13

دراسة احتياج املتطوعني والعمل عىل توفريها

أية مهام أخرى يكلف بها يف حدود نطاق العمل

جميع إدارات وأقسام الجمعية

مديرة القسم النسايئ

االتصاالت الخارجية 
املطلوبة للعمل

1

3

2
4

مدير اإلدارة العامة للتطوع يف وزارة املوارد 
البرشية الشؤون االجتامعية

املدير التنفيذي للمجلس التنسيقي

الصالحيات
1
2
3

إجراء املقابالت الشخصية مع املتطوعني والرتشيح حسب املعايري

التواصل املبارش مع املتطوعني للتأكد من حالة املتطوع

إعداد امليزانية والخطة السنوية لقسم التطوع

2مؤهالت أو بكالوريوس )خربة يف العمل الخريي دبلوم )خربة يف العمل الخريي 6 شهور وأكرث(1
6 شهور وأكرث(

2معارف املعرفة بنظام الوزارة يف التطوعمعرفة األنظمة العامة يف الجمعيات باململكة1

مهارات
2 مهارات التعامل مع الحاسبالثقة بالنفس1

2خربات أو خربة يف العمل الخريي 6 شهور خربة يف العمل الخريي6 شهور وأكرث )دبلوم(1
وأكرث )بكالوريوس(

2التقارير تقارير أداء املتطوعني1

34 رسعة االنجاز والدقة يف التعامل مع حسن املظهر والتعامل مع اآلخرين
البيانات

معايري التقييم
1
3

2
4

عدد الفرص التطوعية التي تم شغلها

عدد املتطوعني

معدل استمرار املتطوعني

تقارير القسم الدورية

القيام بعمليات وإجراءات التقدير والتكريم للمتطوعني

إجراء مقابالت مغادرة املتطوعني وقياس مستوى رضا املتطوعني، وحرص مالحظاتهم ووضع
الخطط التصحيحية 15

14
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سابعاً: الظروف التي تؤدى فيها هذه الوظيفة
1. داخل الجمعية

2. اون الين حسب الظروف 
3. استخدام جهاز الحاسب 

اعتامد بطاقة الوصف

اعتامدمراجعةاعداد

د/ إبراهيم البلطانأ/ سليامن السلوميوفاء العقالن
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منوذج )2(  حتديد االحتياج التطوعي يف اجلمعية

العددأهمية الدوروصف عام للدورماإلدارة/ القسم األدوار التطوعية املمكنة االحتياج الوظيفي

تاريخ تحديد االحتياج التطوعي: .....................................................................................................................
مالحظة: أهمية الدور من 1 إىل 5 )حيث أن 1 هو األهم – 5 هو األقل أهمية(
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منوذج رقم )3( تصميم الفرصة التطوعية 
اسم منسق الجهة 

طبيعة الفرصة التطوعية 

املهارات املطلوبة للمتطوع 

مسمى الفرصة التطوعية

املؤهالت واالشرتاطات 
للمتطوع

مهام ومسؤوليات املتطوع 

الدعم املقدم للمتطوع 

رقم جوال منسق الجهة

آلية اإلرشاف

مكان الفرصة التطوعية 

مواصفات املتطوعني

اإلطار الزمني

الفوائد العائدة عىل املتطوع 

إجاميل الساعات إجاميل الساعات إجاميل الساعات إجاميل الساعات

عدد املتطوعني 
الجنساملطلوب

العمر 
املناسب 

للمتطوعني

كالهامأنثىذكر

الفريق

فردي فردي  جامعيجامعي

موقع التنفيذ
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إدارة املخاطر

قيمة املهمة الشهرية

اإلجراءات املقرتحة للتعامل  مع املخاطر  )التحديات(
املخاطر
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منوذج رقم )4( املقابلة الشخصية 
الفرصة التطوعية

  مدير التطوع

  املدير الفني

  وجود دوافع غري واضحة لدى املتطوع

  التفضيل للعمل مع الجامعة أو
  العمل بشكل فردي 

  دوافع املتطوع للتقدم للفرصة
  )ماذا تتوقع أن تضيف لك هذه الفرصة؟(

  املهام واألدوار التي تفضل القيام بها
  كمتطوع؟

  املستوى العام للمتقدم ومناسبته
  للفرصة التطوعية

اسم املتقدم

  التوقيع

  التوقيع

عاٍل

  قيادة :....................
  إدارة:.......................
  عضو:.......................

املعيار

مناسبة خربات املتطوع وتجاربه السابقة مع الفرصة التطوعية ومهامها

مستوى املرونة التي أظهرها املتطوع 

نوعية االسئلة التي طرحت حول الجمعية وانشطتها

التزام املتطوع بالوقت يف الحضور للموعد املحدد

مستوى الحامس للفرصة

قدرة املتطوع عىل التعلم والتطوير 

القدرة عىل التواصل بفاعلية أثناء املقابلة

مستوى الثقة بالنفس لدى املتطوع

اهتاممات املتطوع األخرى 

       نعم                          نوعاً ما                        غري مناسب متاماً

       مناسب جداً            نوعاً ما                        غري مناسب متاماً

ضعيفمتوسط
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منوذج رقم)5( تعهد خاص  للمتطوع

  االسم

التوقيع 

أتعهد أنا ....................................................... .................                برقم هوية .........................................

بأن :

1. أحافــظ عــى الرسيــة التامــة يف أداء ملهــام املطلوبــة بــكل دقــة ورسيــة طيلــة  فــرة 
التطــوع  ابتــداء مــن اليــوم بتاريــخ ......./........./.............  وحتــى ....../.............../...............

2. أراعــي الكتــان التــام بعــد إنهــايئ العمــل فيــا يخــص الجمعيــة وخاصــة فيــا يخــص 
البيانــات واملعلومــات املاليــة واإلداريــة. 

3. أحافظ عى مرافق الجمعية وجميع أدوات التطوع .
4. التزم بالسلوك املهذب واإليجايب اتجاه  زماليئ يف التطوع  وإدارة التطوع . 

5. عدم التفاعل مع وسائل  اإلعالم إال  بإذن الجهة .
6. التزم بتوصيات إدارة التطوع بالجمعية.
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منوذج رقم )6( اتفاقية تطوع 
  مسمى الفرصة التطوعية

  ما تتوقعه الجمعية منكم

  ما ميكن أن تتوقعه من
  الجمعية:

  رقم الجوال

  ملهمة األساسية

  طبيعة الفرصة

  الربيد االلكرتوين

  املدينة  املكان

التطــوع يف األوقــات املتفــق عليهــا وإعالمهــا ألي طــارئ 
يطــرأ عليكــم وترغبــون يف تعديــل هــذه األوقــات.

االلتــزام بأهــداف املؤسســة وسياســاتها املوضحــة يف دليــل 
السياســات واإلجــراءات والــذي ســيتم تعريفكــم عليــه.

تحقيــق املســتهدفات املتفــق عليهــا مــن الفرصــة التطوعيــة 
وهــي:

التعريــف الكامــل بالجمعيــة وسياســاتها وبالفرصــة التطوعيــة 
ومــا ميكــن أن تســاهموا بــه لخدمــة أهــداف الجمعيــة.

التوجيــه املبــارش ملســاعدتكم عــىل القيــام مبهامكــم وكذلك 
التدريــب والتأهيل.

الدعــم املقــدم مــن مرجعكــم اإلداري ومدير التطــوع والرئيس 
املبارش.

فرصتكــم  خــالل  مــن  تقدمونــه  مــا  لــكل  والتكريــم  التقديــر 
الســاعات  بعــدد  التطوعيــة  الشــهادات  وإصــدار  التطوعيــة، 

. بالتطــوع فيهــا  التــي قمتــم 

السيد/ة ..................................................................   ورقم الهوية/ .........................................................
يرس جمعية رعاية االيتام بالرس  أن ترحب بكم كأحد املتطوعني بقسم/  ............................................ بفرع 
............................ . وحيث أن لكم الرغبة بالتطوع يف الفرصة املوضحة أعاله فقد تم تحديد مدير التطوع 

األستاذ/ة .................................. ليكون مرجعكم اإلداري املبارش للحصول عىل الدعم الالزم كمتطوع/ـة، نرجو 
أن ال ترتددوا يف التواصل معه بخصوص أي استفسارات حول حالة مهامكم التطوعية، كام تم تحديد األس
تاذ/ة..................................   مدير / رئيس قسم ............................... ليكون رئيسكم املبارش واملرجع الفني 

لفرصتكم التطوعية.

الفرتة الزمنية:
كا تم االتفاق معكم ملدة .............  يوم/أسبوع/شهر/سنة بواقع ............... ساعة يف اليوم/األسبوع.

بدءاً من يوم                      وتاريخ    /   /      14هـ  وحتى يوم            وتاريخ   /   /   14.
نرجو إذا مل تتمكنوا من الحضور يف املواعيد املتفق عليها أو لديكم ظروف معينة وكنتم ترغبون يف 

تغيري هذه املواعيد التنسيق مع  مرجعكم اإلداري املبارش .
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نتطلع ألن تكونوا يدا واحدة مع فريق العمل بالجمعية لخدمة املجتمع،  وأن تساهموا بتجربة تطوع جديرة 
باالهتامم ومستدمية للطرفني

  املتطوعـ/ـة

  مدير التطوع

  التوقيع

  التوقيع

تم إرفاق صورة الهوية
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منوذج  رقم )7( اعتذار  ملتطوع

عزيزي/عزيزيت املتطوع/ـة : ......................

ــا ينــم عــن شــخصية مبــادرة وتســعى للخــر والتأثــر. نقــدر  تقدمــك للتطــوع يف جمعيتن
لــك حرصــك عــى خدمــة جمعيتنــا  ويؤســفنا  بأننــا نعتــذر منــك عــن املشــاركة يف هــذه 

الفرصــة آملــن أن تنضــم إلينــا يف  فرصــة أخــرى .

تنوية : 
عملك عى النقاط التالية سيزيد من فرصة قبولكم للفرص التطوعية القادمة : 

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

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

.........................................................................................                                           
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منوذج )8( ختطيط اللقاء التعريفي باملتطوعني اجلدد
 تخطيط اللقاء التعريفي باملتطوعني الجدد 

املسؤولاألدواتالنقاط األساسيةالغرض

التعريف بالجمعية

التعريف بالتطوع 
وقسم إدارة 

التطوع

التفاصيل األدوار 
التطوعية

     املهمة واألهداف والغايات.
     الخطة التشغيلية للجمعية.

     الهيكل اإلداري وفروع
     ومباين الجمعية.

منطلقات ورؤية الجمعية 
إلرشاك املتطوعني 

بالجمعية.
دليل سياسات وإجراءات 

التطوع.
استعراض الوصف الوظيفي 

للدور التطوعي.
نطاق االرشاف واملتابعة .

التسهيالت املقدمة 
للمتطوعني.

التأكيد عىل دور املتطوعني 
وااللتزام الزمني منهم.

التعريف باإلدارة الفنية 
املرشفة واألقسام التابعة 

لها.
التعريف مبهام موظفي 

اإلدارة ا لفنية املرشفة.
 توضيح مؤرشات األداء 

واملهام املطلوبة يف  
الدور التطوعي والسلوك 

املتوقع ورسية البيانات 
املتعلقة باملستفيدين.

لقاء مبارش.
عرض تقدميي.
جولة تعريفية.

محارضة 
تعريفية

لقاء مبارش
األدلة 

التعريفية

لقاء مبارش
اجتامع مع 

فريق عمل 
اإلدارة الفنية

    مدير التطوع مبساندة 
املرجع اإلداري.

مدير التطوع
مبساندة املرجع 

اإلداري

مدير التطوع
مبساندة املرجع 
اإلداري والرئيس 

املبارش  )املرشف 
الفني(
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فريق العمل

الدعم

التعريف بفريق العمل من 
اإلدارات األخرى ووظائفهم 
وعالقتهم بالدور التطوعي.
آلية التواصل والتنسيق مع 

فريق العمل.

التعريف بنوع الدعم 
املقدم من املنظمة 

للعمل التطوعي.
الصحة والسالمة.

املخاطر املحتملة وإجراءات 
الدعم املقدمة.

جولة تعريفية 
لكل إدارة 

وقسم

لقاء مبارش
اجتامع

محارضة 
تعريفية

مدير التطوع
مبساندة املرجع 

اإلداري

مدير التطوع
مبساندة املرجع 

اإلداري
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منوذج  )  9  ( حتديد االحتياج التدرييب للمتطوعني

الفرصة التطوعية

الفرصة التطوعيةالفرصة التطوعيةالفرصة التطوعية

فرتة التطوع بعد 
الحصول عىل التدريب

التأهيل املقرتح لسد 
الفجوات

مؤرش تحسن األداء 

مسؤول قياس األثر 

  مدير التطوع

  املدير الفني

اسم املتطوع

املرشف الفني

  التوقيع

  التوقيع
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منوذج  رقم )    10 ( الشكوى والتظلم

مسمى الفرصة التطوعية

سم من نظر يف املشكلة/ التظلم

اسم من أغلق الشكوى/ التظلم

نوع املشكلة تاريخ املشكلة 

القسم 

تاريخ النظر فيها

تاريخ إغالق الشكوى/ التظلم

رقم الجوال

التوقيع

التوقيع

تاريخ بدء التطوع

اسم املتطوع

تنفيذ التوجيه:

خاص باملتطوع

من يحق له االطالع عىل الشكوى أو التظلم

خاص مبن ينظر يف املشكلة / التظلم

 إغالق الشكوى

     شكوى/      /     14هـ

املرشف

مل يتم ، والسبب:

     تظلم

املدير التنفيذي  مدير التطوع

وصف املشكلة:

التوجيه:

تم
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منوذج ) 11( طلب تعويض عن مصروفات

مسمى الفرصة التطوعية

رقم اآليبان

املرشف الفني

مدير التطوع

إحالة الطلب

مبلغ الرصف اإلجاميل

اسم املرصف/ البنك

التوقيع

تاريخ الرصف

التوقيع

تاريخ تقديم الطلب

مكان الرصفاملبلغبيان باملرصوفات

اسم املتطوع الرباعي حسب الهوية

1- يُعبأ من قبل املتطوع 

2- يُعبأ من قبل املرشف الفني

3- يُعبأ من قبل مدير املتطوع

4- يُعبأ من قبل املتطوع

تم إعطاء اإلذن للمتطوع برصف املبلغ وتم مراجعة النموذج والتأكد من 
إرفاق كافة الفواتري وسالمتها حسب معايري املحاسبة يف الجمعية.

املحاسباملدير املايلاملدير التنفيذي

التوقيع

شخص آخر ............................

تم استالم املبلغ
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منوذج رقم )12( تقييم أداء املتطوع 
عنوان الفرصة التطوعية

مدة الفرصة التطوعية

مكان الفرصة التطوعية  

وصف الفرصة التطوعية ووظيفة املتطوع

أبرز اإليجابيات

جيدممتازالتقييم ضعيفجيد جدا

أبرز املعوقات

بداية الفرصة التطوعية ونهايتها

4.رسعة التجاوب مع املرشف وتعديل املالحظات 
املطورة ملهاراته. 

3. التزام املتطوع بأخالقيات العمل التطوعي 
واآلداب العامة.

2. التزام املتطوع بالوقت.

1. مستوى أداء املتطوع للفرصة التطوعية.

املنطقة

 باأليام : )...................( يوم   ، بالساعات : ) ...................( ساعة

من :            /          /                      إىل         /           /    

املدينة
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مقرتحات للتحسني

توصيات املرشف عىل العملية التطوعية 

اسم املتطوع :                                                          التوقيع :                                                      التاريخ :

اسم املرشف عىل العملية التطوعية :                                                                                التوقيع :  
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منوذج)13( تقييم املتطوع لتجربته التطوعية

من خالل تجربتكم التطوعية مع الجمعية، وعىل مقياس من 1 - 5 حدد مدى تطابق الوصف مع الفرصة 
التطوعية التي شغلتها حيث أن ) 1 = بدرجة منخفضة جدا ، 2 = بدرجة منخفضة ، 3 = بدرجة متوسطة ، 

4 = بدرجة كبرية ، 5 = بدرجة كبرية جدا (

الفرصة التطوعية

  ماهي الفوائد و األمور اإليجابية التي استفدتها من خالل قيامك بهذه الفرصة التطوعية؟

  هل لديك أي مقرتحات لتحسني تجربة التطوع بالجمعية ؟

اإلدارة/ القسم الذي تم التطوع فيه

بنود التقييم بدرجة م
منخفضة جدا

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية جداَ

الجنس

منوذج التسجيل للفرصة التطوعية املعلنة 
مناسب

رسعة تجاوب مسؤول التطوع عن االستفسارات 
وتوضيحها

قدمت يل الجمعية التهيئة الكافية للقيام 
باملهام املوكلة إيل 

املساعدة واملرونة يف العمل 

 إجراءات قبويل يف الفرص التطوعية املعلنة 
مناسبة

منوذج التسجيل للفرصة التطوعية املعلنة 
مناسب

الدعم الذي قدمته الجمعية يل ساهم يف 
تحسني أدايئ للفرصة التطوعية

التقدير الذي قدمته يل الجمعية اشعرين بأهمية 
مساهمتي ومناسب للفرصة التطوعية املنفذة

سأويص زماليئ بالتطوع يف الفرص التطوعية 
التي تعلن عنها هذه الجمعية

1

5

3

7

2

6

4

8

9
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منوذج)14( شهادة التطوع

تتقدم جمعية *** *******************

بالشكر الجزيل لألستاذ/ *********************** ورقم هويته/ ***********
عىل مساهمته يف سد حاجة أرامل وأيتام الجمعية من كسوة الشتاء وذلك من

خالل تطوعه يف الفرصة التطوعية/...............................................
لعدد/ ....... ساعات تطوعية.

خالل الفرتة من ..../..... /١٤٤٠   هـ وحتى .../.... /١٤٤٠ه
داع�� اهلل له داوم التو�يق والسداد.

املدير العامالرقم التسلسيل ٠٠١                   الختم
د/***************
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منوذج )15( اتفاقية فريق تطوعي
بحمداللــه وتوفيقــة تــم توقيــع هــذه االتفاقيــة بتــا ريــخ :   /       /    14 هـــ وتنــص االتفاقيــة 
عــى مــا يــي: الطــرف االول: جمعيــة رعايــة االيتــام بالــرس , وممثلــه يف التوقيــع عــى هــذه 
االتفاقيــة األســتاذ/ة......................................... مســمى الوظيفــي .............................  مبوجــب  ســجل  

مــدين  . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
الطــرف الثــاين: فريــق ............................................................ ومقــره......................... وممثلــه يف تنفيــذ 
ــب  ــتاذ/ة.......................................... مبوج ــق األس ــى الفري ــرف ع ــس وامل ــة الرئي ــذه االتفاقي ه

ــوال:............................  ــدين  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. و  ج ــجل م س
ال يقيــد هــذا العقــد أي الطرفــن مــن توقيــع مذكــرات واتفاقــات مــع أي جهــات أخــرى ويثمــر 

هــذا العقــد عــن التعــاون بــن الطرفــن وفــق البنــود التاليــة:
كــون الطــرف األول يتمتــع بصفــة رســمية وذات كيــان رســمي يكــون الطــرف األول املظلــة 
القانونيــة واملرجعيــة يف تبنــي مبــادرات الطــرف الثــاين بنــاًء عــى خربتــه يف تفعيــل 
املبــادرات االجتاعيــة، حيــث يحــدد مــدة االتفاقيــة مــن تاريــخ:     /      /     14 هـــ اىل تاريــخ :     /      /      
14هـــ . ويف حــال رغبــة أحــد األطــراف اســتمرار االتفاقيــة يتقــدم بخطــاب للطــرف االخــر برغبتــه 

ــتمرار. باالس

التزامات الطرف األول:
1. ان يكــون الطــرف األول املظلــة القانونيــة والجهــة املرجعيــة للطــرف الثــاين يف تنفيــذ 

املبــادرات االجتاعيــة.
2. تخصيــص حســاب بنــي أو وســيلة ماليــة لتحصيــل املبالــغ املخصصــة يف تنفيــذ املبــادرات 

االجتاعيــة للطــرف الثــاين وفــق اإلجــراءات النظاميــة.
3. أن يتبنى الطرف األول تنفيذ املبادرات وفق اتفاقية الطرفن. 

ــأنها  ــن ش ــي م ــاين والت ــرف الث ــا الط ــي يحتاجه ــمية الت ــات الرس ــات واملكاتب ــدار الخطاب 4. إص
ــن . ــل الطرف ــن قب ــات م ــاد الخطاب ــم اعت ــادرة ويت ــذ املب تنفي

5. يكون االجتاعات الرسمية مبكان مخصص لالجتاعات داخل الجمعية.
6. تقديم كافة احتياجات وتسهيالت للطرف الثاين.

7. إصدار بطاقات تعريفية للمتطوعن من أعضاء الفريق.
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التزامات الطرف الثاين:
1. االلتزام بأنظمة وقوانن الطرف األول .

2. صياغة الخطابات وكل من شأنه تنفيذ املبادرة. 
3. إبــراز هويــة الطــرف األول يف جميــع املبــادرات االجتاعيــة واملناســبات املتفــق عليهــا 

ــا . ــدة له ــورة جي ــار ص ــرف األول وإظه ــج الط ــويق لربام والتس
4. املساهمة يف تحقيق رؤية ورساله وأهداف الطرف األول.

5. تقديم تقرير مفصل عن أعال الفريق نهاية املبادرة االجتاعية. 

حيــث يتــوىل الطــرف الثــاين مســؤولية املبــادرة االجتاعيــة بشــكل كامــل بعــد توقيــع االتفاقيــة 
ويلــزم الطرفــن برسيــة املعلومــات والحفــاظ عــى التفاصيــل الخاصــة بتنفيــذ املبــادرات وعــدم 

إفشــاء أي معلومــات للغــر دون الحصــول عــى موافقــة خطيــة مــن الطــرف اآلخــر.
كــا ميكــن التعديــل عــى االتفاقيــة وصياغتهــا مبوجــد اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم بــن الطرفــن 

تكــون الحاقيــه ملــدة االتفاقيــة بتاريــخ جديــد.
يف حــال اخــالل تحــد الطرفــن ببنــود االتفاقيــة فــإن الطــرف املتــرر مــن هــذا الخلــل يحــق لــه 

فســخ االتفاقيــة أثنــاء رسيانهــا مــن خــالل اشــعار الطــرف االخــر مبــدة مناســبة.

والله املوفق

               الطرف األول                                                                                                       الطرف الثاين 
             مدير الجمعية                                                                                                     اسم الفريق

................................                                                                                                                                           
       أ/ سليان السلومي                                                                             اسم قائد الفريق: ..................

      التوقيع:.........................                                                                                     التوقيع:.........................
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