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 دورات السباحة

: شروط االلتحاق .1
  ععمعًا 60 وأال يزيد عن ععمعًا 12 عن العمرأن ال يقل . 
  أن ييون الالقعًا  صيعًا وودديعًا. 
 أن ييون صسن السير والسلوك. 

 

: بيانات الدورة .2
  أيعمم ووااق سعععين يوميعًا 6مدة الدورة  .
 ميعن العسجيل وععوالة دمعذج االلعصعق في مقعر الدفعع المددي الراليسية في المصعفظعت .
  شيقالًا ليل مشعرك70رسوم االشعراك في الدورة  .
 يشرف على الدورة مدروين ذوي خورة ويفعءة. 
  ودجعح شهعدة مععمدة من الدفعع المدديللسوعصة اخعوعر عملييمدح من يجععز . 

 

: المستندات والوثائق المطلوبة .3
 ورة عن وطعاة الهوية  
 سدد اوض وقيمة الرسوم أعاله 

 

 دورات اإلنقاذ والسالمة املائية
: شروط االلتحاق .1
  ععمعًا 35ععمعًا وان ال يزيد عن 16أن ال يقل السن عن. 
  أن ييون الالقعًا  صيعًا. 
  أن ييون الالقعًا ودديعًا .
 أن ييون صسن السير والسلوك .
 إجعدة السوعصة واجعيعز اخعوعر القوول. 
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: بيانات الدورة .2
  سعععت عدريوية يوميعًا 3سععة عدريوية ووااق  70مدة الدورة  .
 ميعن العسجيل وععوالة دمعذج االلعصعق في مقعر الدفعع المددي الراليسية في المصعفظعت .
  شيقالًا ليل مشعرك150رسوم االشعراك في الدورة  .
 يشرف على الدورة مدروين ذوي خورة ويفعءة. 
 يمدح من يجععز امعصعن الدورة ودجعح شهعدة مععمدة من الدفعع المددي. 

 
: المستندات والوثائق المطلوبة .3
  ورة عن وطعاة الهوية 
 شهعدة خلو من األمراض مععمدة من وزارة ال صة .
 شهعدة صسن سير وسلوك مععمدة من وزارة الداخلية. 
 سدد اوض وقيمة الرسوم أعاله 

 راليس اسم  العدريب في يل مصعفظة يمع هو موضح في الجدول لمزيد من االسعفسعر يرجى االع عل على رام جوال
: الععلي

 المصعفظة الجوال االسم الرعوة #
 خعديودس 0599061155 دور ع فور دقيب  1
 رفح 0597955147 مصمد الصعج يوسف دقيب 2
 الوسطى 0592976507 أسعمة جروان. م دقيب 3
 غزة 0598955229 رامي دوعوش مالزم اول 4
 الشمعل 0592080265 صعمد عود القعدر مالزم اول 5

 


