اشتراطات وإجراءات االلتحاق بدورة المديرين الفنيين لمراكز الغوص ويخوت السفاري
للمتقدم للدورة:
• االشتراطات الواجب توافرها ُ
 .1أن يكون المتقدم حاصل على شهادة مدرب غوص من المستوى الثاني على األقل صادرة من إحدى المنظمات
بالغرفة
المعتمدة ُ
ُ
 .2أال يقل سن المتدرب عن  25عام.

 .3أن يكون حاصل على مؤهل متوسط على األقل.
 .4إجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وتحدث وكتابة.

 .5أن يكون حاصل على بطاقة الغرفة لم ازولة المهنة على أن تكون سارية.
•

معلومات وقواعد هامة بالنسبة للدورة:

 .1الدورة مجانية.

المشار إليها وذلك
 .2لن يتم قبول اعتماد أي مدير فني ألي مركز غوص أو يخت سفاري إال بعد اجتياز الدورة ُ
للمتقدمين ألول مرة.

 .3في حالة عدم اجتياز الدورة ألي سبب من األسباب ُيسمح للمتقدم باالشتراك بالدورة للمرة الثانية بعد سداد قيمة
الدورة المقررة لالشتراك  2000جنيه.
المتدرب االشتراك في دورة المدير
 .4في حالة عدم اجتياز الدورة للمرة الثانية ألي سبب من األسباب لن يستطيع ُ
الفني إال بعد مرور عام من تاريخ أخر دورة ولن يتم قبول اعتماده كمدير فنى إال بعد اجتياز الدورة المقررة.
 .5يحق لمن يعمل كمدير فني بالفعل االشتراك بالدورة بهدف التطوير واالرتقاء باألداء.

 .6يحق لمن يرغب وينطبق عليه االشتراطات السابقة االشتراك بالدورة ،ليكون مؤهالً بعد اجتياز الدورة للعمل كمدير
فني.

 .7من اجتاز الدورة بالفعل وعمل كمدير فني ونتج عن أدائه مخالفة للمعايير و/أو االشتراطات الفنية المعمول بها

وترتب على آثاره أن تم توقيع عقوبات ،يجب عليه اجتياز الدورة مرة أخرى بعد مرور عام من توقيع العقوبة عليه

كمدير فني مع تسديد القيمة المقررة للدورة الالحقة  2000جنيه.

المشار
 .8يمكن لمن تم توقيع عقوبات عليه من قبل الغرفة أن يتقدم لالشتراك بالدورة طبقاً لالشتراطات المقررة و ُ
إليها بعاليه.

•

تعليمات حضور الدورة:

مساء.
 .1ميعاد حضور الدورة من  8:30صباحاً الى 5:30
ً

 .2من سيقوم باالشتراك بالدورة ولم يلتزم بالحضور في الميعاد المقرر لها سيتم احتسابها دورة أولى له وفى حالة
رغبته في االشتراك بأي دورة تالية سيقوم بتسديد القيمة المقررة للدورة  2000جنيه.

كل من ال يلتزم بمواعيد الحضور.
ُ .3يمنع من حضور الدورة ُ
إلغائها.
 .4غير مسموح بالتغيب – يجب ُحضور الخمسة أيام كاملة الحتساب الدورة وإال سيتم ُ
للمحاضر.
 .5غير مسموح باستخدام الهاتف نهائياً أثناء الدورة ،ويتم وضعه على وضعية الصامت ُ
ويسلم الهاتف ُ
المحاضر.
المحاضر أن يلغى اشتراك المتدرب بالدورة في حالة عدم االلتزام بتعليمات ُ
 .6من حق ُ
 .7غير مسموح بترك قاعة التدريب تحت أي عذر.
 .8غير مسموح بالتدخين داخل القاعة.

 .9غير مسموح بالمأكوالت والمشروبات داخل القاعة أثناء الدورة ما عدا شرب الماء.
•

تعليمات وكيفية التسجيل:

 -يلتزم الراغبين باالشتراك بالدورة بإرسال المستندات المطلوبة التالية على البريد اإللكتروني

: training@cdws.travel
-

صورة بطاقة الغرفة السارية.

-

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

-

طلب االلتحاق المرفق بعد ملء بياناته كاملة والتوقيع عليه و إعادة إرساله.

-

صورة المؤهل الدراسي.

االشتراك سيكون بأولوية التسجيل بالدورة.

لالستفسار عن طريق خدمة  :WhatsAppعلى رقم ( 01203888582من الساعة  9ص إلى الساعة  4م).

