
الصيفي القصباء  مخيم 
تسجيل استمارة 

التاريخ: 

الطالب معلومات 

الكامل االسم 

 : KHDA شهادة معتمدة من   
 

ال          نعم  

الجنس: 

ذكر          أنثى 

الميالد: تاريخ 

الوالدين  بيانات 
 

اسم ا�م   اسم ا�ب        

لم  ا�لكتروني  البريد  لب         ا�لكتروني  البريد 
 

بديل  هاتف  رقم  الهاتف          رقم 

العنوان 

لجنسية ا

لعمر ا

المدرسة  

الصف   

الجواز  رقم 

الهوية رقم 

؟ عنا  سمعتم  كيف 

ا�عالنات  المجالت/  الصحف/  بوك       الفيس  صديق          
 

أخرى المكان    زيارة  ا�لكتروني    الموقع  



الجدول 

ا�ول ا�سبوع 
11 يوليو  – 7

روبوتات

الثاني ا�سبوع 
18 يوليو  – 14

مجة بر

الثالث ا�سبوع 
25 يوليو  – 21

إلكترونيات

الخامس ا�سبوع 
8  أغسطس  - 4

روبوتات

السادس ا�سبوع 
22 أغسطس  -  18

مجة  بر

السابع ا�سبوع 
29 أغسطس  - 25

إلكترونيات

الحضور   سياسة 

ويُعد  البرنامج.  فترة  طوال  المحدد  بالوقت  يلتزم  وأن  الحصص  جميع  الطالب  يحضر  أن  المتوقع  من 
كل  بداية  في  الحضور  بمراقبة  المدرب  وسيقوم  إلزاميًا،  الدراسية  الحصص  أنشطة  في  والمشاركة  الحضور 

حصة.

إحضار  "أسباب طارئة"  أي  أو  أقصاها حصتان �سباب طبية  الحضور لمدة  القادر على  الطالب غير  يجب على 
ويحق  ا�خرى،  الحصة  موعد  لتحديد  المفقودة  الحصة  من  واحد  أسبوع  غضون  في  مناسبة  إثبات  شهادة 

المناسب. والوقت  المدربين  توافر  على  بناًء  ا�خرى  الحصة  جدولة  للمؤسسة 

مرتين. من  أكثر  الحضور  عن  للمتغيبين  الشهادات  منح  يتم  لن 

        موافق             غير موافق

.1

.2

.3

الرابع ا�سبوع 
1أغسطس  - 28يوليو 

االفتراضي الواقع 

واحد: �سبوع  السعر 
إماراتيًا درهمًا   965

�سبوعين: السعر 
إماراتيًا درهمًا   1,700 ا�سعار:

أسابيع: لثالثة  السعر 
إماراتيًا 2,250درهمًا 

أكثر: أو  أسابيع  �ربعة  السعر 
إماراتيًا درهمًا   3,000



د  وتعه� التزام 

ا�تية: ا�سئلة  عن  ا�جابة  يرجى 

الصيفي مخيمنا  الختياركم  شكراً 

بي. الخاصة  ا�لغاء  حقوق  تفاصيل  تتضمن  والتي  أدناه،  المذكورة  الشروط  على  أوافق 

أو أي فرد آخر. أنني أبرم عقًدا مع معهد استيما وليس مع أي جهة أخرى أو مدربين  أدرك 

أن أطفالي  أدرك  إلخ،  أو مرض السكري...  أو مرض مزمن  الذين يعانون من حاالت طبية  أولئك  إلى  بالنسبة 
تجاه  مسؤولية  أية  منظمة  أو  شخص  أي  يتحمل  ولن  الخاصة  علىمسؤوليتي  التدريب  برنامج  سيدخلون 

ذلك.
 

ذلك. الظروف  اقتضت  إذا  وشروط  ترتيبات  أي  تغيير  في  بالحق  لنفسها  تحتفظ  استيما  أن  أدرك 

رد  يتم  لن  التسجيل  أثناء  الشروط  عن  التعبير  يتم  لم  وما  ملزم،  التزام  هو  التدريبية  برامجنا  في  التسجيل 
السفر  ترتيبات  ذلك  في  بما  سبب؛  �ي  النادي  حضور  عن  المتغيبين  الذين  للمشاركين  البرنامج  رسوم 

محدد.  موعد  لتوافر  وفقًا  للتعويض  أخرى  حصصًا  استيما  تستوعب  وقد  وا�صابة، 

أو  ا�خرى  برامجنا  في  الستخدامها  ائتمانية  مذكرة  طلب  التوقف  في  يرغبون  الذين  للمشاركين  يجوز 
نقدية. مبالغ  أي  استرداد  يتم  ولن  ا�قارب،  أو  لصدقاء  كهدية  تقديمها  يمكن 

       موافق            غير موافق

الدراسية  المناهج  خارج  بأنشطة  القيام  طالبها  من  تطلب  ا�كاديمية  المعاهد  أو  المدارس  بعض  (مالحظة: 
بقيمة  إضافية  رسوم  فرض  سيتم  دبي   – البشرية  والتنمية  المعرفة  هيئة  في  بها  المسموح  المراكز  من 

الشهادة) إماراتي على  درهم   100

إضافية) إماراتي  درهم   100  ) دبي؟   – البشرية  والتنمية  المعرفة  التنمية  هيئة  من  مصدقة  شهادة  تريد  هل 

ال        نعم  

الخاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  ومشاركتها  بالنشاط  القيام  أثناء  لطفلك  صور  التقاط  على  توافق  هل 
بنا؟

ال        نعم  

.1

.2

.3

.4

.5

.6

وتوقيعه ا�مر  ولي  اسم 
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