Master Edition: 3
رقم الدفعة3 :
Registration Number:
الرقم:
Date of registration:
التاريخ:
Personal information
معلومات شخصية
Last Name :
الكنية

Middle Name :
االسم المتوسط

First Name :
االسم

Sex (Male or Female) :
الجنس (ذكر أو أنثى):
Marital status :
الحالة العائلية:
Number of children :
عدد األوالد:
Nationality :
الجنسية:
Date of Birth :
تاريخ الوالدة:
رقم الهوية أو جواز السفر:

Passport or ID no :
Place of Issue :

مكان اإلصدار:
Current position :
المنصب الحالي:
Organization :
جهة العمل:
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Address
العنوان

عنوان البريد اإللكتروني

Fax number
E-mail address
رقم الفاكس

Business
العمل

Phone number
رقم الهاتف

Address
العنوان
عنوان البريد
اإللكتروني

Mobile

E-mail address
الخليوي

Home
المنزل

Phone number
رقم الهاتف

Education

Major

Graduation
year

Entry
year

االختصاص

سنة التخرج

سنة
االلتحاق

Location

University or
Institution

الموقع
الجامعة أو المعهد العالي

بدءا ً من الجامعية
الشهادات

Degree

Honors received

2

درجات الشرف الدراسية
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وثائق مهنية

Professional Certificates

جيد Good

Fair

العالمة

التاريخ Date

Score

اللغة
عربي
انكليزي

ممتاز Excellent

الشهادة

Language
Arabic
English

Certificate

)TOEFL: (TEST OF English as a Foreign Language
امتحان اللغة االنكليزية كلغة أجنبية
)GMAT : (Graduate Management Admission Test
امتحان إدارة لقبول الخريجين

Date

Score/ certificate

التاريخ

Other training received
التدريب

الشهادة  /العالمة

PROFESSIONAL INFORMATION
معلومات مهنية
Sector
القطاع

Organization
اسم جهة العمل

Position
المنصب

End date
تاريخ االنتهاء

Start Date
تاريخ البدء
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Provide the following information :
:قدم المعلومات التالية
Current Company / organization Name :
اسم جهة العمل الحالي

Number of personnel in the organization :
عدد العاملين في المنظمة

Total Number of personnel under your management :
عدد العاملين تحت إدارتك

Describe your current job at your organization
صف عملك الفعلي الحالي

Page
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Describe your current position and outline your responsibilities at your organization
صف منصبك الحالي وحدد مسؤولياتك

المقر المؤقت إلدارة األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية
 سورية، دمشق،)16036(  ب. ص، حديقة تكنولوجيا المعلومات، شارع الغزاوي، فيالت غربية، المزة،مركز تدريب دمشق
www.araeb.org.sy :موقع إلكتروني

+963 – 11- 612 73 46:فاكس
www.facebook.com/araeb.syria

+963 – 11 – 612 73 44 :هاتف

SPONSORING ORGANIZATIONS

GENERAL MANAGER SIGNATURE
المؤسسات المانحة
توقيع صاحب الصالحية

Will you be sponsored by your organization :
هل ستقدم لك مؤسستك منحة دراسية:
نعم

ال

Yes

No

? What does this scholarship cover
ماذا تغطي هذه المنحة ؟
……………………………………………………… كامل الرسوم Tuition fees
……………………………………………………… نفقات المعيشة Living expenses
 ………………………………………………………………….أخرى – Other
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Letter of Interest
رسالة تبين سبب اختيارك للماجستير ولألكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية

)Please explain your objectives and motivation to attend this Master program at ARAEB (max. 500 words
يرجى شرح األهداف والحوافز التي دفعتك للتسجيل في هذا الماجستير في األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية (الحد األعظمي  500كلمة )
....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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APPLICANT S SIGNATURE
توقيع المتقدم
أوافق على االلتزام بكل األنظمة المتعلقة بهذا البرنامج .بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب هي كاملة وصحيحة .وإذا تم قبولي ،أوكد
I certify that all information provided as part of this application is true and correct to the best of my
knowledge.
If I am selected to attend this program, I agree to be committed to all the related regulations.
………………………………… Date of Application
تاريخ الطلب
………………………………………… Signature
توقيع المتقدم

APPLICATION CHECK LIST
قائمة الوثائق المطلوب تقديمها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

طلب االنتساب موقع من صاحب الطلب
ملف معلومات الطالب التفصيلية
السيرة الذاتية ( CV -للعاملين)
رسالتين توصية مهنية (للعاملين)
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر
صور عن الشهادات (جامعية فأعلى)
كشف عالمات رسمي (للخريجين الجدد ممن يحمل إشعار تخرج غير مبين عليه معدل التخرج)
صور شخصية حديثة عدد ()4
ُ
إشعار تسديد رسم امتحان اللغة اإلنكليزية (سواء قبل أم لم يقبل في الدرجة):
 بمبلغ ( )5000ل.س فقط خمسة آالف ليرة سورية للسوريين ومن في حكمهم -بمبلغ ( )$50فقط خمسون دوالر أمريكي من الطالب العرب واألجانب

 -يتم اإليداع في حساب األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية لدى البنك العربي – سورية ،رقم الحساب ( .) 30476

7

TOEFL / GMAT scores/ or equivalent, if available

10.
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