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Registration Form
التاريخ:
اسم البرنامج:

االحتياجات الخاصة:
)  /ال (

هل تعاني من مرض مزمن أو اعاقة؟ نعم (

من فضلك امأل التفاصيل من واقع جواز سفرك:

)

التفاصيل الشخصية

اذا كانت االجابة (نعم) اذكر نوع المرض ---------------- :مع
تسليم تقرير طبي.
اذكر نوع االعاقة :سمعية (

) بصرية (

) جسدية (

)

أخرى اذكرها ---------------- :

االسم األول:

االسم الثاني:

االسم األخير:

لقب العائلة:

* للمعهد الحق في فصل المتدرب في حالة اكتشاف اخفاء الحالة
المرضية للمتدرب وال يتحمل المعهد اي مسئولية عن ما قد يتعرض
له المتدرب اثناء التدريب بالمعهد.

رقم البطاقة السكانية
رقم جواز السفر
الجنسية

اإللغاء و استرداد الرسوم:
 -1اذا ألغت األكاديمية البرنامج يسترد المتدرب ما دفعه بالكامل.
 -2اذا كان االنسحاب من جانب المتدرب قبل بداية البرنامج عليه ان
يمأل استمارة االنسحاب ويسترد  %05من سعر البرنامج اذا كان
االنسحاب بعد بداية البرنامج ال يسترد المتدرب الرسوم.
-3تستغرق استرجاع الرسوم من أسبوعين الى أربع أسابيع.
-4المتدرب المدعوم من تمكين يلتزم بالحضور وإنهاء البرنامج
المسجل فيه ،اذا رغب في االنسحاب بعد بدء البرنامج التزم بدفع
قيمة البرنامج كامالا.

ذكر

النوع

انثى

رقم الموبايل

-

االيميل الشخصي
مجمع

شقة

طريق

بناية

ص.ب

المدينة

 --------------------------------------------------------------------

اتفاق التسجيل:
أشهد أن المعلومات التي قدمت لي على هذاالطلب هي دقيقة وكاملة.

Fill this part if you are sponsor:

الكفيل

 لقد قرأت وفهمت األحكام والشروط الواردة بشأن رسوم التعليموالرسوم والمتطلبات و سياسة إلغاء واسترداد الرسوم .

اسم الشركة
رقم االتصال

توقيع المتدرب
مجمع

/

/

التاريخ

Office Use Only
سجل بواسطة
/

:شقة

طريق

العنوان

بناية

ص.ب

 -----------------------------------------------------------------

/

:العنوان

المدينة
-

رقم الهاتف

-

رقم الموبايل
االيميل

التاريخ
:رقم الطالب

) اذا كانت االجابة
) (ال
من فضلك  -:هل لديك أقارب بالمعهد ؟ ( نعم
بنعم اكتب اسم الموظف والقسم الذي يعمل به-------------------------------- :
تعليمات هامة:

التعليق

:توقيع المسجل

* جميع الدورات تخضع للطلب  .تحتفظ االكاديمية بالحق في إلغاء أو تأجيل
الدورات في وقت قصير دون أي خسارة أو تحمل المسؤولية  ،ذلك ضروريا وفقا
لتقديرها المطلق.

المستندات المطلوبة
صورة من جواز السفر
نسخة من البطاقة السكانية
صورة شخصية
خطاب الجهة الكافلة اذا كان المتدرب مكفول
نسخة من المؤهالت العلمية التي حصلت عليها

12345-

