جمعية اإلمارات للغوص
 اإلمارات، ديب,33220 ب.ص
:هاتف
:فاكس
www.emiratesdiving.com

Emirates Diving Association
P.O. Box 33220, Dubai, UAE
Tel: 04 393 9390
Fax: 04 393 9391
www.emiratesdiving.com

طلـ ــب عضـ ـ ــويـ ــة

MEMBERSHIP APPLICATION
Name:

:االسم
:الجنسية

Nationality:

:تاريخ الميالد

Date of Birth:
Diving Certification Level:

:شهادة الغطس

Certifying Authority:

:جهة الترخيص

*Freelance Dive Professionals, please see the separate Registration Guidelines.

. يرجى اإلطالع على اإلرشادات المذكورة يف التسجيل المستقل للغواص المحترف،*مدريب الغوص والمرشدين المحترفين المستقلين

:فصيلة الدم

Blood Group:

:صندوق البريد/العنوان

Address/P.O. Box:

:رقم الهاتف

Tel:

:البريد االلكتروين

Email:
INTERESTS
Environmental Issues
Diving Medicine
Diving Safety
Diving Regulations
Local Diving
Diving Competitions
Underwater Photography

Freediving
Diving Destinations
Pearl Diving
Reef Check
Clean Ups
Volunteer Work
Diving/Social Events

الغوص الحر بدون معدات
مناطق الغوص
الغوص على اللؤلؤ
مشروع الشعاب المرجانية
حمالت النظافة
العمل التطوعي
رحالت الغوص و األحداث االجتماعية

Other Interests:

ضع عالمة أمام اهتماماتك
أمور البيئة
طب الغوص
األمن و السالمة يف الغوص
أنظمة و قوانين الغوص
)الغوص القديم (المحلي
مسابقات الغوص
التصوير تحت الماء
:اهتمامات أخرى

ARE YOU A DIVE CLUB MEMBER?
Dive Club Name:

 نادي غوص؟/هل أنت عضو يف فريق
:اسم فريق الغوص

I hereby comply to the rules and regulations of the Association.
I further undertake to protect the environment and the property
of the Association as and when used.

 كما أتعهد.أتعهد أنا الموقع أدناه بالتقيد بكافة أحكام و أنظمة الجمعية
.بالمحافظة على البيئة البحرية و على ممتلكات الجمعية عند استعمالها

Date:

:التاريخ

Signature:

:التوقيع

PLEASE ENCLOSE:
1. Passport photo
2. Copy of Diving Certification
3. Yearly Membership Fee: AED100

FOR OFFICIAL USE ONLY
Approved at the Board Meeting
Held on:
Membership No:
Secretary General:

:الرجاء إرفاق اآليت
) صورة شخصية واحدة (صورة جواز سفر.1
) صورة عن شهادة الغوص للجهتين (األمامية والخلفية.2
 درهم100 : رسوم العضوية السنوية.3

Attach Photo

االستخدام الرسمي
تم قبول الطلب بجلسة مجلس االدارة
:يف
:رقم العضوية
:أمين السر

