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كيفية التسجيل؟
. يمكنك التسجيل بالتلفون، أو بالفاكس، أو بالبريد اإللكتروني              

: طريقة الدفع 
  شيك من الشركة أو المؤسسة           
  تحويل مصرفي مباشر         
استنادا إلى طلب شراء أو ترشيح معتمد من الشركة أو               (مؤسستي     /   يرجى إرسال فاتورة إلى شركتي             

ي طلبات للتسجيل غير         يرجى مالحظة أنه يجب دفع األجور كاملة قبل بدء الدورة، حيث ستهمل أ                  ) . المؤسسة    
. مصحوبة بأجور الدورة       

sales@alphatraining.co.uk  إرسال الطلب مرفقا بالبريد اإللكتروني           

6994 351 4 971 +:  أو بالفاكس إلى    

سيتم تأكيد الحجز بالبريد اإللكتروني أو           .أو بالفاكس لتأكيد الحجز         يرجى إرسال صورة للتحويل بالبريد اإللكتروني            
.  الفاكس  

:يرجى الدفع إلى الحساب المصرفي التالي    
 كيه للتدريب واالستشارات        يوألفا   : اسم الحساب    

بنك االتحاد الوطني    :  اسم المصرف   
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة       981ب . ص :  عنوان المصرف  

8001043909: رقم الحساب    

 التسجيل إالغاء 
%  10رشيح شخص بديل للدورة، أو يتم خصم            إذا تم إلغاء التسجيل قبل سبعة أيام أو أكثر من بدء الدورة فيمكن ت          

. وإذا لم يحضر المشارك في الدورة فإن األجور لن تسترد             .  من أجور الدورة   
بين أو عددهم، أو توقيت الجلسات، أو          يحق لمؤسسة ألفا، إذا اقتضت الضرورة، تغيير محتوى الدورة، أو المدر                 

  . المدفوعة لهم    وإذا تعذر انعقاد الدورة فسيتم إشعار المشاركين بذلك وإعادة األجور              . مكان انعقاد الدورة    
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الفاكس  

التلفون  

العنوان 

العمل أو الوظيفة    

اسم الشركة أو المؤسسة        

االسم باللغة اإلنكليزية      

االسم الثالثي  
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المكان  رسوم الدورة  عدد األيام التاريخ   الدورة  

التاريخ   التوقيع 


