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Registration Form             استمارة التسجیل 
 

Please register me (us) in the following course: التاليةة في الدور)نالتسجي (أرجو تسجيلي : 

Fees (US$) 
)دوالر(األجور   

Days 
 عدد األیام

Venue 
 المكان

Date 
 تاریخ الدورة

Course Title 
 عنوان الدورة

Course ID 
 رقم الدورة

      
 

Name Phone 
 التلفون

Email 
 البرید اإللكتروني

 االسم

    

    

    

    

    

 

My Contact Details:     البيانات الشخصية How to Register?         كيفية التسجيل 

Name   االسم 

Position  الوظيفة 

Organisation   المؤسسة/ الشركة  

Address  العنوان 

City and Country  والبلدالمدينة  

Phone (Work)  تلفون العمل 

Phone (Mobile)  تلفون الجوال 

Fax  الفاكس 

Email  البريد اإللكتروني 

Payment and Invoice Details:     بيانات كيفية الدفع:  

Contact Name  اسم الشخص المسؤول 

Position  الوظيفة 

Organisation   المؤسسة/ الشركة  

Address  العنوان 

City and Country  والبلدالمدينة  

Phone (Work)  تلفون العمل 

Phone (Mobile)  تلفون الجوال 

Fax  الفاكس 

Email 

 

 البريد اإللكتروني

You may register by phone, fax 
or email. 

Method of Payment  
 By Company Cheque   

 By Bank Transfer   
 Please Invoice my 

Company (Official Purchase 
Order and contact details 
required). 
 Please note that full payment must be 
received prior to the event. Only those 
delegates whose fees have been paid 
in full will be admitted to the event.  

Bank Details:  
All payments must be made to the 
following account:  
Account Name: Alpha UK Training 
Bank Name: Union National Bank 
Bank Address: PO Box 981 Dubai, 
UAE 
Account No: 800 104 3909 

Cancellation:  
If a confirmed registration is cancelled 
more than 7 calendar days prior to the 
program start date, a substitute 
participant may be nominated to 
attend the same program, or a 10% 
cancellation charge is applied. Full fee 
will be charged in case the participant 
is a no-show. Due to unforeseen 
circumstances, Alpha reserves the 
right to alter the date, venue and/or 
speakers.  

Discounts: 
10% for early registration (60 days 
before the event) 
5% for groups (3 or more) 

يمكنك التسجيل بالتلفون، أو بالفاكس، أو 
  .بالبريد اإللكتروني

  :طريقة الدفع

   شيك من الشركة أو المؤسسة

   تحويل مصرفي مباشر

/  يرجى إرسال فاتورة إلى شركتي 
استنادا إلى طلب شراء أو ترشيح (مؤسستي 

يرجى ). معتمد من الشركة أو المؤسسة
مالحظة أنه يجب دفع األجور كاملة قبل بدء 

الدورة، حيث ستهمل أي طلبات للتسجيل غير 
  .مصحوبة بأجور الدورة

  :التالييرجى الدفع إلى الحساب المصرفي 
ألفا يو كيه للتدريب : اسم الحساب
  واالستشارات
  بنك االتحاد الوطني: اسم المصرف

 دبي، 981ب . ص: عنوان المصرف
  اإلمارات العربية المتحدة

  8001043909: رقم الحساب

يرجى إرسال صورة للتحويل بالبريد 
  .تأكيد الحجزلاإللكتروني أو بالفاكس 

  إالغاء التسجيل
إذا تم إلغاء التسجيل قبل سبعة أيام أو أكثر 
من بدء الدورة فيمكن ترشيح شخص بديل 

. من أجور الدورة% 10للدورة، أو يتم خصم 
إذا لم يحضر المشارك في الدورة فإن األجور و

  .لن تسترد
يحق لمؤسسة ألفا، إذا اقتضت الضرورة، 

تغيير محتوى الدورة، أو المدربين أو عددهم، 
  . الجلسات، أو مكان انعقاد الدورةأو توقيت 

  الخصم
 يوما من 60للتسجيل المبكر قبل % 10

  . الدورة

 )ثالثة مشاركين أو أكثر(للمجموعات % 5
  

Date :  التاریخ 

Please send this registration form by email or fax  إرسال الطلب مرفقا بالبريد اإللكتروني أو بالفاكسيرجى  

Fax: + 971 (04) 351 6994  Email: dubai@alphatraining.co.uk 
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