طلب العضویة الخاص باألفراد

املنظمة الدولية ملراكز
اإلصالح والتأهيل.

ارجو تعبئة الطلب كامالً بالخط األسود  ،بدالً من ذلك یمكن تسجیل الدخول عىل الصفحة االلكرتونیة الخاصة باملنظة  www.icpa.orgانھ رسیع  ،سھل و ا ٓمن  .الحقول املعلمة * مطلوب تعبئتھا من اجل انشاء الحساب
الخاص بك.
العضویة
نوع الطلب( :أرجو الضغط)*

حساب عضوية جديد.

تجديد.

إذا كان خيار التجديد ,أرجو إدخال رقم التعريف الخاص بك واملكون من ( ٦أرقام).
نوع العضوية *:

كاملة $٥٠ ,سنوياً

محرتفة $ ٢٥٠ ,سنوياً

ھل تود استقطاع مبلغ التجدید وتجدید العضویة تلقائیاً يف املستقبل؟

نعم

ال

معلومات شخصیة
اللقب (:سید/سیدة /ا ٓنسة  /دكتور ,أخرى) *
اإلسم األول *:
اإلسم العائيل *:
لقب ٌمرفق ,مؤهل علمي *:
الجنس *:

أنثى

ذكر

تاريخ امليالد*( :اليوم-الشهر-السنة)
الربيد اإللكرتوين*:
بريد الكرتوين بديل:
إسم الرشكة:

العنوان الربيدي \ الشارع*:
املدينة\ الحي*:

امل ُسمى الوظيفي*:

املنطقة\ الوالية*:

رقم هاتف املكتب*:
(إدراج رمز الدولة)

الدولة*:

رقم الهاتف املحمول*:

الرمز الربيدي*:

(إدراج رمز الدولة)

ا ٔي قطاع یصف الرشكة بشكل ا ٔقرب؟ا ٔي خیار یصف

الخدماتاإلصالحیةالوطنیة

الحكومي

الغري ربحي

دورك الوظیفي؟

القطاعالخاص

األكادميي

القطاع الثالث \ التطوعي

ا ٔي خیار یصف دورك الوظیفي؟

املامرسةاالصالحیة

اإلدارة ال ُعليا

إستشاري /عمل حر

أصحاب مشاریع تجاریة

أكادميي

نعم

ال

ھل تود استالم ا ٓخر التحدیثات الخاصة مبنظمتنا مرفقة بعروض خاصة من
رشكائنا (ال نشارك ا ٔي من املعلومات الخاصة بك اىل طرف ثالث):

التوقيع:

التاريخ:

ھام :عدم إرفاق أي تفاصیل خاصة بالدفعات املالیة اىل ھذا النموذج .سیتم إبالغكم فور تلقي الطلب الخاص بكم.سنتواصل معكم من أجل توفري تفاصيل خاصة بالدفعات .لن نقوم بحفظ او تسجيل تفاصيل الدفع .إذا قمت بإختيار التجديد
التلقايئ السنوي للعضوية فإن الرسوم سيتم اقتطاعها تلقائياً.ماذا يحدث الحقاً :إلنشاء حساب جديد فإن الطاقم سيقوم مبعالجة التفاصيل  ,ستتلقى إشعار عندما يتم تسجيل وتفعيل عضويتك بنجاح .عند تلقي اإلشعار فانه يتحتم عليك الولوج اىل
املوقع اإللكرتوين  www.icpa.orgإلستكامل ملف التعريف الخاص بكم.إرسال ھذا النموذج اىل العنوان التايل ICPA, Att: Beth Johnston, Avenue Louise 132A, Brussels, 1050, Belgium:أو عرب الربيد اإللكرتوينcontacticpa@icpa.org:

