خطوات تسجيل الحساب واستكمال البيانات وطلب إصدار البطاقة للمتقدمين ألول مرة:

قبل البدء في الخطوات ُيرجى التأكد من أن لديكم التالي:
صورة شخصية حديثة للوجه كامل (ال تتعدى  6أشهر) مقاس  260x260خلفية بيضاء وبجودة عالية بدون نظارة شمس وبدون قبعة
.1
.2

صورة من بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر على نفس الصفحة) أو جواز السفر لألجانب

.3

صورة من بطاقة منظمة التدريب السارية (وجه وظهر على نفس الصفحة) أو البطاقة اإللكترونية

.4

صورة شهادة اسعافات أولية سارية

.6

صحيفة الحالة الجنائية للمصريين  /تصريح العمل لألجانب

.7

نموذج استمارة تقييم الدورات لمحترفي الغوص والسنوركل مستوفاة كافة البيانات وموقعة ومختومة )مرفق(

.5

صورة من المؤهل الدراسي (متوسط على األقل)

ُيفضل استخدام جهاز حاسب آلي عن استخدام أجهزة الهاتف المحمول
.8
المرحلة األولى :تسجيل الحساب للمتقدمين ألول مرة بطلب استخراج البطاقة
-1

برجاء إتباع الرابط التاليhttp://members.cdws.travel/registration :

-3

قم بتعيين كلمة السر الخاصة بحسابكم

-4

الضغط على (Registerرسم توضيحي لخطوات تسجيل الحساب )1

-5

سوف يصلكم رسالة على البريد اإللكتروني الخاص بكم الذي قمتم بتسجيله ،برجاء فتح الرسالة و الضغط على View Page

-6

عند الضغط على  View Pageسوف يتم فتح صحفة تعديل حسابكم ،برجاء استكمال البيانات في الخانات المخصصة و تحميل

-

تغيير الصورة الشخصية بصورة أخرى حديثة (ال تتعدى  6أشهر) مقاس  260x260خلفية بيضاء وبجودة عالية طبقاً لالشتراطات

-

صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لألجانب

-

صورة شهادة اسعافات أولية سارية

-

المؤهل الدراسي

-

صحيفة الحالة الجنائية للمصريين

-2

ادخل البريد االلكتروني الخاص بك

المرفقات التالية (كل مرفق في خانته) :

الموضحة بعاليه
-

صورة من بطاقة منظمة التدريب السارية

كما يرجى ملء كافة البيانات األخرى والتأكد من صحتها وبعد االنتهاء يتم الضغط على SUBMIT FOR REVIEW
(رسم توضيحي لخطوات تسجيل الحساب)2
-7

سوف تقوم إدارة شئون العضوية بمراجعة كافة البيانات والمرفقات والتأكد من صحتها وفي حالة عدم إستكمال البيانات أو المرفقات

سوف يستقبل مقدم الطلب رسالة بريد الكتروني توضح المالحظات الواجب تالفيها
-8

الحساب

وفي حالة استيفاء كافة البيانات والمرفقات بشكل صحيح سوف يتم قبول الطلب وسوف يستقبل مقدم الطلب رسالة بنجاح تفعيل

