
 

 1  2004) ديسمبر( كانون األول 31 – 19 البحرين . تسجيل في دورة تدريب المدربين طلباستمارة

 دورة تدريب المدربين

  استمارة طلب تسجيل في دورة تدريب المدربين

   2004) ديسمبر ( كانون األول31 – 19البحرين 

   

  كانون األول31 – 19البحرين في الفترة   فيأرجو تسجيلي في دورة تدريب المدربين التي ستقام
  .2004) ديسمبر(

   

  : مالحظات 

  ).  دوالر أمريكي3950(الشتراك سيهمل أي طلب غير مرفق مع رسوم ا) 1

  .يحق لألكاديمية رفض الطلبات التي ال تستوفي الشروط المطلوبة) 2

   

   معلومات شخصية-1

   االسم الثالثي 

   )مهم(االسم باللغة اإلنكليزية 

   اسم الشركة أو المؤسسة

   العمل أو الوظيفة 

   العنوان

   )مع مفتاح المدينة والدولة(التلفون 

   )مع مفتاح المدينة والدولة(الفاكس 

   البريد االلكتروني
   

   المؤهالت الدراسية والعلمية-2

 سنة التخرج المعهد/الكلية/الجامعة التخصص الشهادة
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   الخبرة العملية-3

  إلى تاريخ–من تاريخ  المؤسسة الوظيفة/ العمل 

      

      

      

      

      

   

  ):إن وجدت( الدورات التدريبية التي حضرتها -3

 التاريخ المؤسسة التدريبية مدة الدورة اسم الدورة

        

        

        

        

        

   

  ):إن وجدت( الخبرة التدريبية -4

   هل تريد أن تصبح مدربا محترفا ومعتمدا؟

   ورات في الماضي؟ منذ متى؟هل أقمت أي د

   ما هي هذه الدورات التي أقمتها؟

   كم دورة أقمت؟

   كم كان متوسط عدد الحضور في كل دورة؟

   ما هي الفئة المستهدفة لدوراتك؟

   كيف تقوم بتسويق دوراتك؟

   هل وقتك كله مخصص للتدريب، أم لديك عمل آخر؟ 

ما هي موضوعات التدريب التي دربتها أو التي ستقوم، أو 
 ترغب، بتدريبها؟ 
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  : طريقة الدفع-5

o حوالة مصرفية 

o تحويل مباشر 

   

 التوقيع    التاريخ  

   

  :إلى العنوان التالي)  دوالر أمريكي3950(يرجى إرسال هذا الطلب مرفقا برسوم الدورة 

  بالبريد اإللكترونيإرسال الطلب 

 Fax: + 973 1779 7867: أو بالفاكس إلى

   

  :تحويل الرسوم إلى الحساب التالي

   

Account Name:    Alpha Training UK Limited 
Bank Name:         HSBC Bank plc 
                              International Branch 
Bank address:     PO Box 181  
                              27-32 Poultry  
                              London EC2P 2BX  
                              United Kingdom  
  
Account No:        58723227 / 603-863242-130 
IBAN                    GB47 MIDL 4005 1558 7232 27 
BIC                       MIDLGB22  

Sort Code:              40-05-15 
  

   

  . شكرا لكم.الفاكسسيتم تأكيد الحجز بالبريد اإللكتروني أو 

******  

  

 


