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متطلبات قبول الدكتوراه

السیرة الذاتیة
موضح فیھا المعلومات الشخصیة وعنوان السكن

صورة الجواز
شھادة البكالوریوس مع الماستر والسجالت األكادیمیة

توصیات وشھادة خبرة
اختبار اللغة في حال توفره

بربوزال

متطلبات قبول البكالوریوس

االسیرة الذاتیة
صورة الجواز

شھادة الثانوي مع السجل األكادیمي
(توصیات وشھادة خبرة (في حال توفرھا

خطاب ابتعاث او ضمان مالي
.في حال طلب معادلة، ارجوا إرسال السجل االكادیمي السابق و وصف المواد

 PDF جميع المستندات بصیغة 

تعبئة النموذج التالي على الرابط

أو من خالل الباركود
http://kdi.net.au/applynow.html

متطلبات قبول الماجستیر

السیرة الذاتیة
صورة الجواز

شھادة البكالوریوس مع السجل االكادیمي
توصیات وشھادة خبرة

خطاب ابتعاث او ضمان مالي
.بطاقة التسجیل في ھیئة التخصصات الصحیة اذا التخصص صحي

Mohammed Alkalbi

السیرة الذاتیة صورة الجواز شھادة البكالوریوس مع السجل الاك توصیات وشھادة خبرة خطاب ابتعاث او ضمان مالي .بطاقة التسجیل في ھیئة التخصصا تعبئة النموذج pplynow.html أو من خ شخصیة وعنوان السكن ماستر والسجلات الأكادیمیة وس الأكادیمي ي حال توفرھا لي وا إرسال السجل الاكادیمي السابق و وصف المواد



الخدمات المقدمة

التقديم على معاهد اللغة والجامعات لقبوالت منفصله أو مدمجة مشروط أو مباشر

الفيزا

القبوالت الجامعية

استخراج الفيزا والمتابعة للطالب ومرافقيه وأيضا تجديدها عند الحاجة. إضافة الستخراج الفيزا السياحية

التأمين الطبي

 تسجيل الطالب في نظام التامين الطبي للطلبة الدوليين

 الخدمات المدفوعة

 التدريب للطلبة الخريجين في شركات استرالية في نفس التخصص في جميع مدن استراليا



متطلبات الفيزا

متطلبات الخدمات

 ارفاق الجواز للمتقدم والمرافقين
 عنوان السكن بالسعودية

 عنوان السكن في استراليا ان وجد
 COE ارفاق القبول النهائي

 ارفاق شهادات الميالد لألطفال مترجمة
 ارفاق مرت العائلة اذ متزوج مترجم

 تعبئة فورم الفيزا والتواصل على الواتساب و التوضيح في خانة المالحظات التالي *
 اذ المتقدم لدية فيزا استرالية سابقة

 اذ تم رفض فيزا استرالية سابقًا له
البلدان التي عاش فيها المتقدم ألكثر من ثالث شهور مع التواريخ اذ لدية جواز غير الجواز السعودي

 متطلبات التامين الطبي

 الجواز
 تاريخ بداية التامين  و تاريخ النهاية

 عنوان السكن
 ايميل

 رقم الجوال

متطلبات التدريب
 سيرة ذاتية 

 التخصص 
  المدينه المطلوب التدريب فيها

@kdiaus

+966 58 235 7717

CONTACT US

+61 406 57 7665 kdinternational.com.au@kdiaus

Mohammed Alkalbi

Mohammed Alkalbi

تقدم والمرافقين لسعودية ي استراليا ان وجد ول النهائي الميلاد للأطفال مترجمة ئلة اذ متزوج مترجم زا والتواصل على الواتساب و التوضيح في خانة الملاحظات التالي * فيزا استرالية سابقة استرالية سابقًا له فيها المتقدم لأكثر من ثلاث شهور مع التواريخ اذ لدية جواز غير الجو المدينه الم سيرة ذاتية التخصص CONTACT US @kdiaus ين الطبي ين و تاريخ النهاية

تقدم والمرافقين لسعودية ي استراليا ان وجد ول النهائي الميلاد للأطفال مترجمة ئلة اذ متزوج مترجم زا والتواصل على الواتساب و التوضيح في خانة الملاحظات التالي * فيزا استرالية سابقة استرالية سابقًا له فيها المتقدم لأكثر من ثلاث شهور مع التواريخ اذ لدية جواز غير الجو المدينه الم سيرة ذاتية التخصص CONTACT US @kdiaus ين الطبي ين و تاريخ النهاية


