
No. ......................................... :الرقم  
Date: ................................... :التاريخ 
Attached: ........................ :المرفقات 

  
א

Application Form for Amateur License
  
  
  
 P.O.Box-6:  ..........................................:  صندوق البريد -٦  : Name (First)-1 ......................................) :األول: ( االسم -١

      : City  ......................................................:    المدينة    :Father....... .......... ....... .. .......... ....... .. .......... :      األب 
  :Zip Code  .........................................:      الرمز البريدي   :Family  ..... .......... ....... .. .......... ....... .. .......... : العائلة 

  .Contact  No -7 .......................................::  هاتف االتصال-٧  :Date of birth-2  .......... ....... .......... ....... .. ..:  تاريخ الميالد   -٢
 .Mobile No -8  ............................:...............:  رقم الجوال-٨  Nationality-3: ... .......... ....... .. .......... ....... .. ..... :  الجنسية -٣
 .Fax No -9 ...............................................::  رقم الفاكس-٩  ID No and Type-4:..... ....... .......... ....... .. : رقم الهوية ونوعها -٤
  Email -10  ........................................::  البريد اإلليكتروني-١٠  ID Date of issue-5: ..... ..... .......... ....... . :  تاريخ إصدار الهوية  -٥
٢فئـة  ١فئـة   :فئة الرخصة المطلوبة -١١  11-Class of License:   
  

 
Class IClass II 

 
 

 :Type of application-12  :نوع الطلب -١٢
   

 تعديل الفئة إلغاء الرخصة تالف/ بدل فاقد  تحديث بيانات تجديد جديد
New 

 
Renew 

 
Data Update 

 
Duplicate 

 
Cancellation 

 
License Up grade 

           

           
 ?Do you hold a foreign  amateur license-13 ال نعم هل لديك رخصة هواة السلكي أجنبية ؟-١٣
  

 

Yes  No
 

 
 If yes, please attach a copy of the license and fill in the following :      في حالة اإلجابة بنعم الرجاء إرفاق صورة الرخصة وتعبئة اآلتي

 
 فئة الرخصة تاريخ اإلصدار رقم الرخصة

License No. 
................................. 

Date of Issue 
............................... 

Class of License 
.......................... 

 
 إشارة نداء بلد اإلصدار

Issuing country 
............................................... 

Call Sign 
............................... 

  
ات أقر بأنني أطلعت على الئحة خدمة السلكي الهواة والضوابط الفنيـة واإلجـراء      

التنفيذية لالئحة خدمة السلكى الهواة ، وأتعهد بالتقيد بما ورد فيها وبأن جميـع              
  ٠المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة

I have read the By-law of Amateur Radio Service and it's 
Technical Conditions and Executive Procedures and commit 
to abide by them. I certify that all the information given 
above is correct. 

  
 التاريخ التوقيع

Signature  
............................................... 

Date 
............................... 
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صورة مشسية 

  ٤×٣مقاس 
photo 


