
 

 

 

 تعليمات التقدم لإلشتراك بالدورة 
التعامل مع الغرفة سوف يكون من قبل المنشآت من يخوت السفارى األعضاء بالغرفة والمرخصة من وزارة السياحة فقط ، ولن يتم التعامل  -

 مباشرة مع السادة العاملين من أطقم اليخوت. 
المنشآت من يخوت السفارى األعضاء بالغرفة والمرخصة من وزارة السياحة فقط ، ولن يتم التعامل مباشرة التعامل مع الغرفة سوف يكون من قبل  -

 مع السادة العاملين من أطقم اليخوت.

  (مراجعة المرفق لمعرفة خطوات السداد اإللكتروني جنيه للفرد. )تسدد إلكترونياً، برجاء ٢٥٠قيمة الدورة المقررة لالشتراك  -

وأستكمال كامل البيانات المطلوبة للمشتركين، ثم إعادة إرسالها بالبريد اإللكتروني  ملء الجدول المرفق المخصص يتم التسجيل في الدورة عن طريق -
 )في حالة عدم إستكمال البيانات بالشكل المطلوب لن يتم قبول طلب التسجيل من قبل المنشأة(. training@cdws.travel على

ل صور  يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى لكل المشاركين المثسجل أسمائهم بالملف المرسل من المنشأة )وجه و ظهر( بحيث أن تكون ك -
 واحد.   PDFالبطاقات فى ملف

ى ان يقوم  فى حالة حاجة المنشأة إلجراء تعديل سواء بالحذف أو اإلضافة ألى من البيانات الذى سبق إرسالها للغرفة بالفعل ، يجب على المدير الفن  -
 بتظليل الجزء المراد تعديله مع ذكر السبب و إعادة إرسالة مره أخرى.

وفى حالة عدم التطابق لن يتم   بمطابقة الصور الخاصة بالرقم القومى للمشاركين المرفقة بالجداول للتأكد من صحة وتطابق البياناتستقوم الغرفة  -
 قبول الطلب ، لن يتم اإللتفات للطلبات غير مستوفية البيانات طبقاً لتعليمات ملىء وإستيفاء الجدول. 

 

 بالدورة تعليمات تنظيمية لحضور السادة المشاركين 

  دقيقة على األقل للتسجيل ببطاقة الرقم القومي ٤٥الحضور لمقر إنعقاد الدورة قبل بدء الدورة ب  •

دورة تالية من سيقوم باإلشتراك بالدورة ولم يلتزم بالحضور فى الميعاد المقرر لها سيتم إحتسابها دورة أولى له وفى حالة رغبته فى اإلشتراك بأي  •
  القيمة المقررة للدورة.سيقوم بتسديد 

ساعة على األقل حتى يتم إسترداد قيمة الدورة أو ترحيلها لميعاد  ٤٨في حالة عدم الرغبة في حضور الدورة يجب أن يتم اإلبالغ قبل بدء الدورة ب  •
  ساعة لن يتم رد قيمة الدورة. ٤٨أخر وفي حالة عدم االلتزام باإلبالغ في خالل 

  من ال يلتزم بمواعيد الحضور. يُمنع من حضور الدورة كلُ  •

 غير مسموح باستخدام الهاتف نهائياً أثناء الدورة، ويتم وضعه على وضعية الصامت. •

 من حق الُمحاضر أن يلغى إشتراك المتدرب بالدورة في حالة عدم اإللتزام بتعليمات الُمحاضر. •

 غير مسموح بترك قاعة التدريب تحت أي عذر. •

 القاعة.غير مسموح بالتدخين داخل  •

 غير مسموح بالمأكوالت والمشروبات داخل القاعة أثناء الدورة ما عدا شرب الماء. •

الخاصة  في حالة مخالفة أي من التعليمات قد يتم عدم السماح بالدخول أو إستكمال الدورة للمخالف مما سوف يترتب عليه عدم إصدار بطاقة الغرفة  •
 لسياحية.بأطقم اليخوت للعمل على متن يخوت السفارى ا

 .١٩اإللتزام باإلجراءات االحترازية الخاصة بكوفيد  •

 
 
 
 

https://www.cdws.travel/ar/info/membership-services/online-payment
https://www.cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/c6d50-MemberEmployeeBulkInsertionFormula.xlsx
mailto:training@cdws.travel


 

 

 

 تعليمات واجب اإللتزام بها بعد إنتهاء الدورة 

o للغرفة  يمكن التقدم  بعد اإلنتهاء من الدورات التدريبية الُمشار إليها ، يجب على السادة المديرين الفنيين لليخوت أو السادة الممثلين القانونيين لليخوت
قيمة  للحصول على بطاقات الغرفة للسادة العاملين من أطقم اليخوت الذين قاموا بحضور الدورة بالفعل إلصدار البطاقات الخاصة بهم وبعد سداد  

فة التنسيق فى هذا  جنية لكل بطاقة ، علماً بأنه لن يتم التعامل مع السادة العاملين بشكل مباشر ويجب على المنشأة العضو بالغر١٠٠ إصدار البطاقة 
 الشأن.

o  ًجنيهاً مصرياً.١٠٠ قيمة تكلفة إصدار أو تجديد بطاقة الغرفة سنويا 

o  فة الالزمة ال يجوز للمنشآت السماح بعمل أى من السادة العاملين من أطقم يخوت السفارى إال بعد حضور الدورات الُمشار إليها وإستخراج بطاقة الغر
رفة تقوم بالتنسيق مع الجهات األمنية المعنية بعدم السماح لليخوت بالسروح إال بعد اإللتزام باإلشتراك بالدورة ، علماً بأن وزارة السياحة والغ
 والحصول على بطاقة الغرفة.

o لك  ال يجوز للسادة العاملين من أطقم اليخوت العمل على متن يخوت غير المرخص بها من وزارة السياحة واألعضاء بالغرفة وفى حالة مخالفة ذ
  سوف يتم سحب بطاقة الغرفة ووقف المخالفين عن العمل.

 
 مع تمنيات الغرفة بالتوفيق والسداد ،

 غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية
 

 


