
 

  

 

 

 

Membership Application Form 

E Mail address: cieeaia2015@gmail.com 

Membership Rules 

1.  Have completed a degree at post graduate level and have interest in studies and 

research related to environment and health. 2. Abide by the constitution of the IHES-

UK. 3. Applicants must be approved by the IEHS-UK Executive Committee. 4. Pay the 

annual membership fee £ 05  for the employed & £  04 for unemployed and students 

on Higher Education and pensioners. 5. Contribute to the activities & scientific 

conferences organised by the Society.  

                                             شروط العضوية

العليا و ذو اهتمام بقضايا البيئة و ان يكون العضو حاصال على شهادة الدراسات الجامعية  .1
 الصحة. 

لجمعية البيئة و الصحة العراقية في المملكة المتحدة. ان يلتزم بالنظام الداخلي .2   
لالنتساب و الحصول على موافقة الهيئة اإلدارية عليه.   ا  ان يقدم طلب. 3   
ولغير العاملين وطلبة الدراسات العليا , لعاملينباوند ل  05البالغ   دفع االشتراك السنوي . 4   

.اوندب 04  و المتقاعدين  
   
 في النشاطات و الفعاليات العلمية للجمعية و تقديم المقترحات.   المشاركة.5

Title     .................................................................. 

  First Name………………………………………………… ..……االسم األول 

  Surname  .………………………………………………………………قبالل

 

 ........................................................................................... Address العنوان

  

 ...................................................................................................  Mobile رقم التلفون

   

 .................................................................................  Email يالبريد اإللكترون

 

mailto:cieeaia2015@gmail.com


 

  

 

 

  Qualifications و االختصاصالعليا الشهادات االكاديمية  

1.                                                                        

2.                                                                 

3. 

4. 

 ........................................................................................  Occupation المهنة

  (Environment & Health topics of interest)   في البيئة و الصحة أية موضوعات تهمك 

............................................................................................................................ 

 

   Signatureالتوقيع

 

  على حساب الجمعية التالي: الهيئة اإلدارية و دفع بدل االشتراك السنويتتم العضوية بعد موافقة 

Membership approved by EC after paying Annual membership fees to: 

Bank: NatWest bank;                                                                                                             

Account Name: The Iraqi Environment and Health Society-UK LTD                              

Account Number: 92873804                                                                                                   

Sort Code: 60-17-11                                                                                                                

على بريد     Scan  or Photoارسالها كنسخة الكترونية  تسليمها باليد في المؤتمر أو  يرجى ملئ االستمارة و  

 cieeaia2015@gmail.comail address : mE:الجمعية االلكتروني التالي 

 (We welcome your donations)ونرحب أيضا بالتبرعات لدعم الجمعية وضمان دوام نشاطاتها 

                         Our Society solely rely on charitable donations to achieve our objectives 

 

 جمعية البيئة و الصحة العراقية  في المملكة المتحدة وأهال وسهال بكم كأعضاء  في 

       جيهان بابان الدكتورة األستاذة 

 جمعية البيئة و الصحة العراقية  في المملكة المتحدةرئيسة 
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