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Register No.:

نموذج طلب االلتحاق بالكلية العربية األلمانية
للحصول على دبلوم مدرب عالمي من المركز العالمي الكندي ()CGC
عزيزتي الطالبة ..عزيزي الطالب؛ لكي يتم النظر في الطلب ،برجاء اإلجابة عن جميع األسئلة بدقة ووضوح وإرسال الوثائق اآلتية مع الطلب حتى
تاريخ أقصاه  2012/9/30لمحدودية األماكن:
* صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة
* للطالب الذين مازالوا يدرسون السنة األخيرة في الثانوية العامة يمكنهم إرسال الصورة المصدقة عن الشهادة في شهر يوليو أو أغسطس
* صورة عن إثبات الشخصية (الهوية الشخصية (الجنسية) ،جواز السفر.)..،
*  4صور شمسية
* صورة عن الحوالة البنكية بقيمة  200يورو (عنوان البنك يوجد في أسفل الجدول)
البيانات الشخصية
اإلسم باللغة العربية

األب

األول

الجد

Surname

اإلسم بالحروف الالتينية
تاريخ الميالد
الجنسية

رقم جواز السفر

الجنس

Father

G. Father

مكان الميالد
□ ذكر □ أنثى

اللقب

رقم الهاتف

First

رقم الفاكس

(الدولي)

عنوان السكن
البريد اإللكتروني
هل لديك عمل حاليا؟ ما نوعه؟
هل يتطلب حصولك على فيزا في حال توجهك لبلد مقر الجامعة (ألمانيا)؟ □ نعم □ ال
المؤهالت العلمية

هذا البند خاص للذين أنهوا الدراسة الجامعية أو تخرجوا من إحدىالجامعات.

الجامعة  /الكلية
سنة التخرج

التخصص
النسبة المئوية

الدولة التي حصلت عليها الشهادة

أنا الموقِّع أدناه أقر بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة؛ وأتعهد بتحمل المسؤولية الناجمة عن أية مخالفة في صحة المعلومات الواردة.
______________________
التوقيع

		
_______________________________
		
_________________
							
اإلسم
				
التاريخ
يرسل الطلب إلى عنوان الكلية الرسمي المثبت في أسفل الصفحة
شكرا الختياركم االلتحاق بالكلية العربية األلمانية ،تحول الرسوم التسجيل األولية ( 200يورو) على الحساب الكلية التالي:
Beneficiary Name: ARABIC GERMAN COLLEGE Ltd
Account Number: 2810638
IBAN: DE11 7007 0024 0281 0638 00
Swift Code: DEUTDEDBMUC
Bank Name: DEUTSCHE BANK
Bank Address: MUNICH - GERMANY

Landsberger Str. 155 , 80687 Munich - Germany · Tel: +49 (0)89 579 59-614 or -615 · Fax: +49 (0)89 579 59-200
registration@agcollege.de · www.agcollege.de

