استمارة طلب عضوية
تاريخ تقديم الطلب :
تجديد عضوية

عضوية جديدة
رقم العضويــة  :رر

عدد سنوات الخبرة في مجال العمل:

اإلسم :
تاريخ ومكان امليالد :

الجنسيـ ــة :

جهـة العمل :

املهنــة :

العنوان :

البريد اإللكتروني :

الهاتف :

تعـهــد :
اتعهد في حال اعتماد عضويتي بجمعيــة اإلمارات للمستشارين واملدربيين اإلدريين  ،التقيد بأحكام النظام األساس ي الوزاري للجمعيات ذات النفع العام  ،وقوانين الجمعية ،
وان اكون عضو فعال بأنشطة الجمعية .
مميزات العضوية :
 .1اعتماد ( مستشار  /مدرب ) من قبل الجمعية في حال اجتياز املتطلبات املعتمدة .
 .2يحصل العضو على خصومات لدورات تأهيل املستشارين واملدربين التي تعقد في الجمعية ايضا دورات دبلوم التدريب االداري واملستشار االداري
 .3الحصول على دبلوم التدريب االداري وتقديم الحقيبة التدريبية بنجاح للحصول على مدرب معتمد وفق الشروط املوضوعه لهذا البند  ،و تصدر البطاقة
مدرب معتمد سنويا مرتبطة بتجديد رسوم االشتراكية العضوية السنوية اضافة الى ذلك يمكن لالعضاء املشاركة الترشيح لجائزة افضل مدرب اداري
على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة .
 .4مشاركة وحضور األعضاء فعاليات وأنشطة الجمعية مجانا
 .5الترويج لألعضاء املدربين املعتمدين رسميا بالجمعية ،عبر وسائل التواصل اإلجتماعي الخاص بالجمعية  ،ايضا ارسال بياناتهم والسيرة الذاتية لديهم الى
الجهات الحكومية او الخاصة املتعاقدة مع الجمعية .
 .6تنتهي اشتراكية العضوية سنويا كل  31ديسمبر من كل سنة
 .7مشاركة األعضاء وانضمامهم من خالل تشكيل لجان متنوعة في الجمعية .
مالحظ ـ ــة -:
االوراق املطلوبة لالنضمام للعضوية ارسال ( صورة الهوية – الجواز– السيرة الذاتية – صورة شخصية )
تتم املو افقة على طلب العضوية بعد اإلعتماد النهائي من قبل اعضاء مجلس اإلدارة وذلك وفقا ألحكام النظام األساس ي الوزاري .
توقيع مقدم الطلب
رسوم اشتراكية العضوية السنوي املقدرب  1050د.إ ).ملواطنين دولة االمارات شامل الضريبة
رسوم اشتراكية العضوية السنوي املقدرب  2100د.إ ).للمقيمين في دولة االمارات شامل الضريبة
التوقيـ ـ ــع :
رقـم البطاقــة :
العضو املزكـي :
اإلستعمال الرسمي  :اعتماد إدارة الجمعي ـ ــة الخاص ـ ــة بقرار
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