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REPs UAE .سجل محترفي التدریب إ.ع.م 

REGISTRATION FORM استمارة التسجیل

– PLEASE READ THIS BEFORE YOU START! ھام: یرجى قراءة ما یلي قبل البدء
To successfully complete your application, you MUST HAVE the following before you start.  Any missing parts will delay the processing 
of your application. 
تكملة إجراءاتكم البدء. أي جزء ناقص قد یؤدي إلى التأخیر في لتعبئة ھذه االستمارة بنجاح یجب أن یكون لدیكم ما یلي قبل. 
✔  Fitness Education Certificateالتعلیم الریاضي شھادة في
Entry level and most relevant certificate & degree transcript (if applicable) to be submitted. 
يجب ان يتم ثقديم شهادات املبتدأين واي شهادات أخرى ذات صلة ونسخة طبق الأصل من الدرجة العلمية )في حالة وجودها( 

✔  Your Current Fitness Industry Specific CVنشاط اللیاقة البدنیة الحالي. السیرة الذاتیة
This will help with the application process. 
إجراءات قبول الطلب تساعد في 
✔  First Aid / CPR Certificate.شھادة اإلسعافات األولیة / سي. بي. آر
Up to date First Aid/CPR Certificate is required. 
اإلسعافات األولیة / سي. بي. آر مطلوب شھادة حدیثة في. 
✔  Passport Size Photoصورة شمسیة
.Required for ID Cardمطلوبة للبطاقة الشخصیة 

✔  Payment – AED400 per year  درھم سنوی ا044الدفعة ـ
Before REPs can complete your application, payment must be made. (cash, cheque or debit/credit card) 
قبل أن یجیز سجل محترفي التدریب طلبكم یجب سداد الرسوم )نقداً أو بشیك أو ببطاقة االئتمان / البطاقة النقدیة( 
Registration Period:فترة التسجیل
Registration period is for 12 months and expires on the last day of the month. 
 شھراً وتنتھي في أول یوم من الشھر21فترة التسجیل ھي 

SECTION 1: PERSONAL DETAILS   البيانات الشخصية 1الجزء :  
IMPORTANT: *INDICATES FIELDS WHICH ARE MANDATORY FOR THIS SECTION.  INCOMPLETE INFORMATION WILL DELAY 
PROCESSING   .هام : أشر إلى المجاالت االلزامٌة فً هذا القسم. ٌؤدي النقص فً المعلومات إلى تأخٌر البت فً الطلب

*FULL NAME: م الكامل:االس

*GENDER: النوع

*NATIONALITY: الجنسٌة

*DATE OF BIRTH:  تارٌخ المٌالد

*EMIRATE: اإلمارة

*EMAIL ADDRESS:ًالبرٌد االلكترون

*PHONE (MOBILE): الهاتؾ المحمول

SECTION 2: CURRENT JOB TITLE : المسمى الوظٌفً الحالً   1الجزء  

http://www.repsuae.com/
mailto:info@repsuae.com


 

 

SECTION 3: WORKPLACE : مكان العمل   3الجزء  

GYM الصالة الرٌاضٌة  

BRANCH الفرع  

SECTION 5: FITNESS EDUCATION CERTIFICATE  : شھادة التعلیم الریاضي5الجزء 
IMPORTANT: In all cases, please attach copies of completion certificates and/or a transcript detailing course/degree outline.    

ھام: في جمیع الحاالت، یرجى ارفاق نسخ من شھادات اإلكمال و/أو سجل عالمات یتضمن تفاصیل الدورة / الدرجة

SECTION 7: PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE : التأمٌن ضد المسؤولٌة المهنٌة  7الجزء  
Please check one: Are you interested to avail of our liability insurance for Personal Trainers and Fitness Instructors? 

ٌرجى التأشٌر على واحدة: هل ترؼب فً الحصول منا على تأمٌن المسؤولٌة المدنٌة الخاص بالمدرب الشخصً ومدرب اللٌاقة البدنٌة؟

YES           NO 

IMPORTANT:  Please fill up the Insurance form or for online applications, click here to download.  ھنا  للتنزیلhere ھام: یرجى تعبئة استمارة طلب التأمین أو الطلب على الشبكة، أنقر

SECTION 8: PAYMENT DETAILS : تفاصٌل الدفع  8الجزء  

      Cash  نقدا         Card بطاقة     Cheque (beneficiary name: REPs UAE) شٌك باسم المستفٌد:   REPs UAE 

SECTION 4:  0الجزء  
Please check () the category or categories of registration for which you are applying.  REPs will determine your final category based on certificates provided.

A  Personal Trainer مدرب شخصي

B  Gym Instructor   مدرب صالة ریاضیة

C  Group Fitness Instructor مدرب لیاقة بدنیة جماعیة H  Aqua Fitness Instructor مدرب لیاقة بدنیة مائیة 

D  Group Fitness Instructor Freestyle مدرب لیاقة بدنیة جماعیة أسلوب حر I  Children’s Fitness Instructor مدرب لیاقة بدنیة لألطفال 

E  Yoga Instructor  مدرب یوغا 

SECTION 6: First Aid / CPR : اإلسعافات األولٌة / سً. بً. آر. 6الجزء  

Is your CPR Up to date? هل شهادة سً.بً.آر سارٌة المفعول؟   YES, expiration date:  ( تارٌخ االنتهاء)نعم    NO. ال 

F  Pilates Instructor المقدمة  مدرب بیالطس

G  Pilates Instructor Comprehensive مدرب بیالطس شامل 

http://www.repsuae.com/insurance
http://www.repsuae.com/insurance


 

SECTION 9: TERMS AND CONDITIONS : الشروط واألحكام 9الجزء 

I wish to apply for REPs registration and agree (please read carefully): 

 To follow REPs Code of Ethical Practice (a copy can be downloaded at www.repsuae.com) and to be
bound by any REPs complaints process. 

 That all information provided on this form is accurate and true.

 That REPs has permission to contact any third party to verify any details of my registration
application.  To also allow to pass on any contact details to third parties that provide services, and for 
them to contact me. 

 To undertake any audits or reviews REPs may undertake to verify my level of registration and/or
competencies. 

 To allow REPs to disclose to third parties my registration status, and any reasons for non-registration.

 To undertake any identified training or assessment at my own cost, which REPs recommends as
needed to gain entry on to REPs register. 

 To make payment of the registration fee to REPs, payment is for application, not acceptance.
Refunds are not given for unsuccessful registrations. 

 That all online forms completed in my name that correctly provide my date of birth and email
address will be binding. 

 To undertake sufficient ongoing education (Continuing Professional Development).  20 CPD points
over 2 years. 

 To maintain a current email address at all times, and receive all email communications from REPs.

 All payments for registration are for 12 months from the date of certification, and refunds are not
given for change of mind, unsuccessful registration, or failure to meet registration standards. 

 This agreement is between the applicant as detailed in section 1, and the UAE Register of Exercise
Professionals limited. 

By signing here I agree to the terms and conditions above. 

أرغب في التقدم بطلب تسجیل لدى سجل محترفي التدریب REPs UAE وأوافق )یرجى القراءة بعنایة( 
 والتقید بأي من )www.repsuae.com( :یمكن تنزیل نسخة من الموقع( REPs على االلتزام بقواعد الممارسات األخالقیة لدى 

 .REPs إجراءات الشكاوى لدى
 .بأن جمٌع المعلومات المقدمة فً هذه االستمارة دقٌقة وصحٌحة

 بأن لدى REP  أي تفاصٌل  اإلذن لالتصال بأي طرؾ آخر للتحقق من تفاصٌل طلب التسجٌل الخاص بً. كما أسمح أٌضا  بتمرٌر
 اتصال إلى آخرٌن ٌقدمون خدمات لكً ٌتصلوا بً.

  بأن أخضع ألي تدقٌق أو مراجعة قد تجرٌهاREPs .للتأكد من مستوى التسجٌل و/أو الكفاءات

  على السماح لـREPs .بأن تكشؾ لآلخرٌن وضعٌة تسجٌلً وأسباب عدم التسجٌل

 وصى به الخضوع ألي تدرٌب أو تقٌٌم محدد على حسابً الخاص، تREPs  للتمكن من القٌد فً سجلREPs.

  على دفع رسوم التسجٌل إلىREPs .والدفعة مقابل الطلب ولٌس القبول . لن ٌتم رد المبالػ عند رفض الطلب

  ،بأن جمٌع النماذج التً ٌتم تعبئتها على الشبكة باسمً والتً تتضمن تارٌخ مٌالدي وعنوان البرٌد االلكترونً الخاص الصحٌحٌن
 تكون ملزمة.س

  )نقطة سً. بً. دي. خالل سنتٌن. 14الخضوع لتعلٌم مستمر كاٍؾ )تطوٌر مهنً مستمر

  االحتفاظ بعنوان البرٌد االلكترونً الحالً فً جمٌع األوقات، واستالم جمٌع المراسالت بالبرٌد االلكترونً منREPs.

  دة وال ترد المبالػ عند صرؾ النظر عن التسجٌل أو عدم النجاح شهرا  من تارٌخ الشها 21جمٌع الدفعات مقابل التسجٌل هً لفترة
 فً التسجٌل أو عند اإلخفاق فً تلبٌة معاٌٌر التسجٌل.

 ( وسجل محترفً التدرٌب بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة.2أن هذه االتفاقٌة هً بٌن مقدم الطلب فً الجزء )
رة أعاله.بالتوقٌع أدناه أوافق على الشروط واألحكام المذكو

: Dateالتارٌخ  :Signature التوقٌع A

http://www.repsuae.com/
http://www.repsuae.com/


 SECTION 10: CODE OF ETHICS : القواعد اإلخالقٌة 24الجزء 

REPs UAE seeks an ethical advancement of the sport and fitness industry.  It is true to the mission of REPs UAE to ensure that registered 
exercise professionals maintain ethical standards when practicing their profession.  The REPs UAE Code of Ethics enables further 
protection to individuals seeking a healthy and balanced lifestyle.  It is expected that all exercise professionals maintain a high degree of 
professionalism and ethical behavior.  All REPs UAE registered exercise professionals agree to abide by this Code of Ethics. 

سجلٌن بالمعاٌٌر األخالقٌة إلى تعزٌز الجانب األخالقً فً الرٌاضة ومجال التربٌة البدنٌة. من صمٌم مهام سجل محترفً التدرٌب أن ٌضمن التزام محترفً التدرٌب الم REPsتسعى 

لتمتع بأسلوب حٌاة صحٌة ومتوازنة. من المتوقع من جمٌع محترفً التدرٌب المزٌد من الحماٌة لؤلفراد الذٌن ٌسعون إلى ا REPsفً ممارستهم للمهنة. توفر القواعد األخالقٌة لدى 

 د بهذا القانون األخالقً.أن ٌحافظوا على درجة عالٌة من االحترافٌة والسلوك األخالقً. ٌوافق جمٌع محترفً التدرٌب المسجلٌن لدى سجل محترفً التدرٌب على التقٌ

The exercise professional will: ترفي التدريب أن :على مح 
PROFESSIONAL STANDARDSالمعاٌٌر الشخصٌة  

 Maintain their level of qualification and undergo continuing professional development activities

 Promote and maintain practice based on current knowledge and research

 Act within the boundaries of their qualification and registration level

 On requests detail their qualifications, experience, and registration details to participants

 Recognize when it is important to refer a participant to another professional

 Project an image of professionalism and good health

 Understand legal responsibilities and accountability as an exercise professional

 Accept responsibility for professional decisions

 .المحافظة على مستوى تأهٌلهم وممارسة أنشطة التطوٌر المهنً المستمر

 .تعزٌز وإدامة ممارسات قائمة على المعرفة والبحث

 .العمل ضمن حدود مؤهالتهم ومستوى تسجٌلهم

 .تقدٌم تفاصٌل مؤهالتهم وخبراتهم وتفاصٌل تسجٌلهم للمشاركٌن عند الطلب

 آخر. إدراك مدى أهمٌة إحالة مشارك إلى مدرب

 .إبراز صورة وأهمٌة االحترافٌة والصحة الجٌدة

 .فهم المسؤولٌات القانونٌة والمحاسبة بالنسبة لمحترؾ التدرٌب

 .تحمل المسؤولٌة عن القرارات المهنٌة

RELATIONSHIPS العالقات  
 Act with integrity as an exercise professional

 Promote the welfare and best interests of participants

 Ensure clarity, honesty and accuracy in all communications with participants and others

 Avoid inappropriate behavior in relation with participants while working as an exercise professional

 .العمل بنزاهة كمحترؾ تدرٌب

 ركٌن.تعزٌز رفاهٌة ومصالح المشا

 .التأكد من الوضوح واألمانة والدقة فً كافة االتصاالت مع المشاركٌن واآلخرٌن
 .تفادي السلوك ؼٌر المالئم فً العالقة مع المشاركٌن عند العمل كمحترؾ تدرٌب

RESECT AND TRANSPARENCY االحترام والشفافیة 
 Respect individual difference and diversity

 Treat everyone equitably and sensitively within the context of their activity and ability – regardless of age, disability, gender and 
ethnic background 

 Challenge any form of discrimination against a participant

 Keep clear records of dealings with participants

 Respect and preserve confidential information relating to participants in terms of personal, social, health, and fitness 
information 

 Only disclose information to other professionals that is necessary and with permission of the participant

 Inform participants transparently of any financial costs related to activity

 Ensure relationships between registered professionals and their clients should be based on documented, contractual
arrangements, which are clear, transparent and unambiguous.  These contracts serve as protection to clients and REPs UAE 
professionals in case of dispute 

 .احترام االختالؾ والتنوع بٌن األفراد

 .معاملة الجمٌع بمساواة وحساسٌة ضمن سٌاق نشاطهم وقدراتهم بؽض النظر عن السن أو العجز أو النوع أو الخلفٌة العرقٌة

 .مواجهة أي شكل من أشكال التمٌٌز ضد المشاركٌن

 .حفظ سجالت واضحة للتعامل مع المشاركٌن

 .احترام المعلومات السرٌة الخاصة بالمشاركٌن والمحافظة علٌها ، والخاصة بالمعلومات الشخصٌة واالجتماعٌة والصحٌة والبدنٌة

.ٌجوز فقط اإلفصاح عن المعلومات إلى محترفً التدرٌب اآلخرٌن، التً تكون ضرورٌة وبإذن من المشارك

 مشاركٌن بالتكالٌؾ المالٌة ذات الصلة بالنشاط بمنتهى الشفافٌة.إبالغ ال 
عدم الؽموض. التأكد من أن العالقات بٌن محترفً التدرٌب المسجلٌن والمتعاملٌن معهم قائمة على ترتٌبات موثقة وتعاقدٌة، تتسم بالوضوح والشفافٌة و

 ى سجل محترفً التدرٌب بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة عند حدوث أي نزاع.تكون هذه العقود بمثابة حماٌة للمتعاملٌن ومحترفً التدرٌب لد



SAFETY السالمة 

 Maintain the safety of participants

 Not advocate of condone use performance enhancing substances

 Identify and respect the physical limits of ability of participant

 Show a duty of care and deal with accidents and emergencies appropriately

 Ensure participants have prepared adequately for activity

 .المحافظة على سالمة المشاركٌن

 طة(.عدم التوصٌة بقبول استخدام أي مواد معززة لؤلداء )منش

 .تحدٌد واحترام القدرات البدنٌة المحدودة للمشارك

 .إبراز االهتمام والتعامل مع الحوادث والحاالت الطارئة بطرٌقة مالئمة

 .التأكد من جاهزٌة المشاركٌن بصورة كافٌة للنشاط

GENERAL عــام 

 Not do anything that bring themselves, another fitness professional, a fitness centre, REPs UAE, or the fitness

industry in to dispute 

 Ensure advertising of services is truthful, inoffensive and does not make claims that can not be supported.

 نٌة وسجل محترفً التدرٌب بدولة اإلمارات عدم القٌام بأي شًء ٌمكن أن ٌثٌر النزاع بٌنهم ومحترفً اللٌاقة البدنٌة ومركز اللٌاقة البد

 العربٌة المتحدة أو قطاع التربٌة البدنٌة.

 .التأكد من صدق الدعاٌة للخدمات وبدون طابع عدوانً وعدم اإلدعاء بأشٌاء ال ٌمكن تأٌٌدها 

Any individual who believes a registered exercise professional is in breach of this Code can make a complaint to REPs UAE, 

cases may be referred to a REPs UAE disciplinary committee.  In the event that REPs YAE shall find a registered professional 

in breach of the Code of Ethics, disciplinary action may be taken, sanctions may include suspension or termination of REPs 

UAE membership, and a reprimand or formal warning. 

ة، أي شخص ٌعتقد بأن هناك محترؾ تدرٌب مسجل مخالؾ لهذا القانون ٌمكنه رفع شكوى إلى سجل محترفً التدرٌب بدولة اإلمارات العربٌة المتحد

بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة. إذا اتضح لسجل محترفً التدرٌب  REPsرفً التدرٌب وٌجوز إحالة الحاالت إلى اللجنة التأدٌبٌة لدى سجل محت

رفً بالدولة أن هناك محترؾ تدرٌب خالؾ القانون األخالقً ٌجوز اتخاذ إجراء تأدٌبً، وقد تشمل العقوبة إٌقاؾ أو إنهاء العضوٌة فً سجل محت

التدرٌب بالدولة ولفت النظر أو االنذار الرسمً.

: Dateالتارٌخ       :Signature التوقٌع     

A

SECTION 10: SUBMITTING YOUR APPLICATION : تقدیم الطلب24الجزء  
PLEASE SUBMIT YOUR COMPLETED APPLICATION (PAGES 1 TO 3) TO REPs IN THE FOLLOWING WAYS: 

 لسجل محترفي التدریب 3 إلى 2یرجى تسلیم طلبك بعد تعبئتھ )الصفحة )REPs بالطرق التالیة: 

REPs طلب التسجٌل االلكترونً أو عنوان المكتب   

ONLINE REGISTRATION or REPs UAE APP 

 REPs طلب التسجٌل االلكترونً أو
www.repsuae.com and click on Register 

www.repsuae.com وانقر على التسجٌل 

OFFICE ADDRESS:  
        : عنوان المكتب 

Office 208, Building 7, Gold and Diamond Park 

     مكتب رقم 148 ـ المبنى 7 ـ منتزة ؼولد وداٌموند
Al Quoz, Dubai, United Arab Emirates 

 القوز، دبً، اإلمارات العربٌة المتحدة



SECTION 11: REPs LOCAL TRAINING PROVIDERS FOR ENTRY LEVEL 

المحليون لمستوى االلتحاق لدى سجل محترفي ـ مقدمو خدمة التدريب 11الجزء    
PERSONAL TRAINER / GYM INSTRUCTOR COURSES دورات المدرب الشخصً / مدرب الجٌم  

www.study.afpt.no 

www.aikaro.com 

www.bfitme.com 

+971 50 924 1521

+971 56 460 5284

+971 56 459 5900

www.bodyhack.co +971 52 482 5462

www.careersport.net 

www.empiricuae.com 

+971 4 360 4530

+971 4 557 9989

www.impactbts.com +971 50 521 6590

www.iq-lifestyle.com 

www.mefitpro.com 

+971 52 166 2068

+971 4 323 3232

Academy for Personal Trainers AFPT 

AFPT اكادیمیة المدربین الشخصیین 
Aikaro Soiutioins (ETA College) 

)ETAحلول ایكارو )كلیة 
BFIT Sports Services 

بي.اف.أي.ئي. سبورتس سولیوشنز
Body Hack 

بودي ھاك
Career Sport Fitness Academy 

أكادیمیة كاریر سبورت فیتینس
EMPIRIC 

ایمبیریك
Impact British Training Solution 

امباكت بریتش ترینینغ سولیوشن
IQ Lifestyle 

آي. كیو. الیف ستایل
MEFITPRO 

میفیتبرو
Smart Academy 

سمارت أكادیمً
Sport Performance Institute (SPI) 

معھد األداء الریاضً

www.smarfitness.ae 

www.spifitness.com 

+971 4 4385055

+971 50 284 0074

YOGA / PILATES COURSES البٌالطس دورات الٌوؼا / 

1000 Petaled Lotus 

بٌتالت لوتس 2444  

www.1000petaledlotus.com +971 55 529 7704

Art Of Living 

 فن الحٌاة
www.artofliving.org +971 4 380 7343

BodyHack 

دي هاكبو  
Real Pilates 

 لاير بٌالطس

www.bodyhack.co 

www.real-pilates.com 

+971 52 482 5462

+971 4 345 3228

Yoga Ashram 

 ٌوؼا استرام
www.yogaashram.com +971 4 360 9028

Yoga First 

 ٌوؼا فٌرست
Zen Yoga 

 زٌن ٌوؼا

www.yogafirst-me.com 

www.yoga.ae 

+971 50 374 6207

+971 4 367 0435

http://www.study.afpt.no/
http://www.aikaro.com/
http://www.bfitme.com/
http://www.bodyhack.co/
http://www.careersport.net/
http://www.empiricuae.com/
http://www.impactbts.com/
http://www.mefitpro.com/
http://www.smarfitness.ae/
http://www.spifitness.com/
http://www.1000petaledlotus.com/
http://www.artofliving.org/
http://www.bodyhack.co/
http://www.real-pilates.com/
http://www.impactbts.com/
http://www.yogafirst-me.com/
http://www.yoga.ae/



