رابطة المرأة العربية في القطاع البحري

استمــارة طلب عضويــة
تحميل

APPLICATION FORM

صورة شخصية
حديثة

االسم رباعى:FULL NAME /

Personal Photo

رقم قومى أو جواز سفر سارى :ID or passport number/
تاريخ األنتهاء
تاريخ

EXPIRY DATE /

الميالد BIRTHDATE /

:

:

السن :

AGE

الجنسية : NATIONALITY /

خانة يكتب بها السن وال
تقبل فوق ال  60مربوطة
بتاريخ الميالد

جهة الميالد :

PLACE OF BIRTH

/

عنوان محل اإلقامة :ADDRESS /
الوظيفة (المهنة) : JOB /
عنوان العمل : WORK ADDRESS /
رقم الهاتف:PHONE NUMBER /
السكن

Code

Number

العمل

Number

 Codeفاكس

+add No

Number

FAX

WORK

HOME

Code
موبايل

MOBILE

+add No

+add
Email

E-MAIL

MARITAL STATUS

+add No

+add No

البريد اإللكتروني :

الحالة اإلجتماعية :

Number

عزباء 

المؤهل الدراسى :
Educational Qualifications

بكالوريوس
ليسانس
ماجستير Masters
PHD
دكتوراة
ضابط ثالث Third officer
ضابط ثانى Second officer
First officer
ضابط أول
كبير ظباط Chief officer
Captain
ربان
مهندس ثالث Third engineer
مهندس ثانى Second engineer
كبير مهندسين Chief engineer

Single

متزوجة 
Married

Code

ارملة 
Widow

مطلقة 
Divorced

يتم كتابة االختيارات ويكتب تحتها بالتفصيل

Bachelor’s

تحميل صورة المؤهل الدراسى

إذا كان +add
هناك اكثر من
مؤهل

Data to be collected بيانات يجب إستيفائها
University graduate in one of the maritime specialties خريجة جامعية فى أحد األختصاصات البحرية
Merchant vessel captain ربان سفينة تجارية
Lecturer in one of the maritime specialties
محاضرة فى أحد األختصاصات البحرية
Maritime management administrator
مسؤولة فى األدارة البحرية
 سنوات5 تعمل فى القطاع البحرى على المستوى المهنى منذ ما ال يقل عن
Working in the maritime sector at the professional level for at least 5 years

إفادة موثقة من جهه العمل بالوظيفة الحالية

تحميل

Documented testimony from the current job

ما هي توقعاتك لما ستقدمة الرابطة لكى خالل فترة عضويتك؟

What are your expectations of what the Association will offer during your membership period?

ما هى خبراتك في مجال العمل البحرى أو مجاالت أخري تخص المرأة ؟

What are your experiences in maritime work or other fields related to women?

هل خضعتي لدورات تدريبية سابقا ً (أين وفي أي مجال)؟

Have you undergone previous training courses (where and in which field)?

إليك؟
ِ هل إنتسبتي إلى رابطة أو جمعية سابقا ً وما هي المهام التي أوكلت
Have you ever been to an association and what tasks have you been entrusted with?

هل يمكنك اإللتزام بعدد ساعات معينة شهريا ً للمشاركة في أنشطة الرابطة ؟وما القدرات التي يمكنك المشاركة بها إلفادة
األخرين؟
Can you commit to a certain number of hours per month to participate in the activities of the Association and what capabilities can you
share to benefit others?

هل لديك أي مقترحات أو تعليقات لتطوير الرابطة؟
Do you have any suggestions or comments that may help in developing the Association?

Which of the following activities do you prefer to participate in?

أيا ً من األنشطه األتيه تفضل المشاركة بها؟

ال

نعم

Long-term training

* تدريبات طويلة األجل

ال

نعم

Short-term training

* تدريبات قصيرة األجل

Workshops

* ورش عمل

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

Conferences

* مؤتمرات

* استشارات فى التخصص البحرى

Consulting in marine specialties

)* أخرى (مثل
Other
Conditions and eligibility criteria for the membership of
the Arab Women's Association in the maritime sector

(AWIMA) شروط ومعايير األهلية لعضوية رابطة المرأة العربية في القطاع البحري
 تقبل المرأة التي لم تبلغ بعد سن التقاعد في عضوية الرابطة ؛: السن
1

1. Age: A woman who has not yet reached the age of retirement shall be admitted to the Association

العمل في اإلدارات البحرية أو األكاديميات البحرية أو قطاعات النقل البحري أو الميادين ذات الصلة بذلك ؛

2

52 ) أشهر3 يبلغ الحد األقصى لسن أي عضو مؤهل للحصول على تمويل للزمالة دعما للتدريب الطويل األجل (ما يزيد على
 وذلك إلتاحة سنوات كافية من الخدمة لتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة ؛، عاما

3

2. Working in maritime administrations, maritime academies, maritime sectors or related fields;

3. The maximum age for any eligible member to receive fellowship funding in support of long-term training (over 3 months) is 52 years, to allow
adequate years of service to apply knowledge and skills acquired;

َّ
لكي تكون
، (AWIMA) المرشحة للزمالة مؤهلة للحصول على تدريب طويل األجل تحت رعاية رابطة المرأة العربية في القطاع البحري
َّ
يسمي المرشحة يجب أن يوافق رسميا على ضمان عودة الحائزة على الزمالة إلى اإلدارة التي تتبع لها للعمل فيها لعدد
ّ فإن البلد الذي
معين من السنوات ؛
ّ

4

4. In order for the candidate to be eligible for long-term training under the auspices of the Arab Women's Association in the maritime sector, the
nominating country must formally agree on ensuring return of the fellowship to the administration to which they belong to work at for a certain
number of years;

 أو ربان، ( أن تكون خريجة جامعية في أحد االختصاصات البحريةAWIMA) يجب على عضو رابطة المرأة العربية في القطاع البحري
 أو تعمل في القطاع البحري على المستوى،  أو مسؤولة في اإلدارة البحرية،  أو محاضرة في أحد االختصاصات البحرية، سفينة تجارية
. سنوات5 المهني منذ ما ال يقل عن

5

5. A member of the Arab Women's Association in the Maritime Sector must be a university graduate in a maritime field or a ship
captain or a lecturer in a maritime field or a marine management officer, or a maritime worker at a professional level for at least 5
years

.................  فرع..................( يسدد على الحساب البنكى للرابطة رقم10 USD)قيمة االشت ارك السنوى للعضوية عشرة دوالر اميركى
The annual membership fee is ten US dollars (10 USD) payable on the bank account of the
Association No. .......... ... in case you are notified of membership acceptance

فى حالة اخطاركم بقبول العضوية

.يتم معرفة المشارك بقبولة بالعضوية عن طريق اظهار اشارة الكترونية معينة ويتم اظهار اشارة ايضا عند سدادها لقيمة االشتراك السنوى

The participant will be notified of the acceptance of membership by showing a specific electronic signal and a reference will also be made when
paying for the annual subscription value

المقرة بما فيه

تاريخ تقديم االستمارة

ارسال الطلب
رفض

قبول
تاريخ قبول العضوية

