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 Dateالتاريخ/ 

Personal Account Information بيانات الحساب الشخصي 
First Name *   االسم األول* 

Middle Name *   اسم األب* 

Last Name *   اسم العائلة* 

Qatari ID No.  (مقيم في قطر) رقم البطاقة الشخصية 

Nationality *   (جواز السفر) الجنسية* 

Gender *   الجنس* 

Date of Birth *   تاريخ الميالد* 

Educational/Work Information بيانات العمل والدرجة العلمية 
School/University /College/Institute  اسم المدرسة/ الجامعة/ الكلية/ المعهد 

Study Level (Current) *   (درجة الصف الدراسي) المرحلة الدراسية الحالية* 

Speciality *   التخصص التعليمي / مجال الدراسة* 

Attended Training Courses *   دورات وورش تدريبية حضرتها وحصلت عل شهادة منها* 

Any Work Experiences *   أي خبرات عملية حصلت عليها* 

Any Attendance & Participations *   أي حضور أو مشاركات في فعاليات وأنشطة* 

Any Societies You Participate or Volunteer With *   جمعيات/ مؤسسات شاركت أو تطوعت معها* 

Contact Information بيانات التواصل 
Active Land Phone No. *  فعال  رقم هاتف أرضي* 

Active Mobile No. *   رقم جوال فعال* 

Active Email *   عنوان بريد الكتروني فعال* 

Preferred Contact Method *   الطريقة التي تفضلها للتواصل معك* 

Preferred Communication Languages  اللغة التي تفضلها للتواصل معك 

Emergency Active Contact Mobile No. *   رقم فعال للتواصل في حاالت الطوارئ عند الحاجة* 

Name & Relationship  اسم صاحب الرقم وعالقته بك 

Other Contact Information to Add (if available)  (ان وجد) أي بيانات تواصل تود إضافتها 



 
	

Personal Information & Skills	 شخصية ومهارات  معلومات 
Any Health Problem You Are Suffering From *   أي مشاكل صحية تعاني منها* 

The Best Days to Do Your Volunteering Works *   األيام التي تفضلها للتطوع* 

The Best Times to Do Your Volunteering Works *   األوقات التي تفضلها للتطوع* 

Computer & Technology Skills Competency *   مهارتك التقنية في استخدام التكنولوجيا* 

Other Skills   مهارات أخرى تتميز بها 

Hobbies  هواياتك المفضلة 

Ideas, Proposals & Activities to be Implemented 
by Qatar Cancer Society 

أي أفكار إبداعية أو مقترحات لمشاريع وبرامج  
 تتمنى أن تتبناها الجمعية القطرية للسرطان

Other Comments or Suggestion    أي تعليقات أو اقتراحات أخرى 

Upload Documents  أضف ملفات 
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