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معلومات الطلب

تفاصيل االتصال

االسم الكامل

مكان الوالدة     تاري�خ الميالد 

جنسية )جنسيات( الجنسية األصلية
أخرى

العنوان الربيدي 

رقم الهاتف األرضي  
)رمز البلد + الرقم(

الهاتف النّقال  
)رمز البلد + الرقم(

الموقع اإللكرتوني/ الربيد اإللكرتوني
حساب وسائل 

التواصل االجتماعي

 

سرية ذاتية )الحد األدنى 200 كلمة(

الرسوم والمساحات

 ت�توفر االستوديوهات في موقعني. رسوم االست�ئجار والمساحات هي كالتالي. 
الرجاء وضع عالمة على مساحة االستوديو المطلوب وموقعه. )انظر الى الصفحة 3 لخطة االستوديوهات(

استوديوهات الحمرية، منطقة الحمريةمبنى المقتنيات، ساحة الفنون 

 أبعاد االستوديو الكبري: 
عرض 7.78 م x طول 17.10 م x ارتفاع 4.20 م

يتوفر استوديو عدد 2 بت�كلفة 2300 درهم إماراتي شهريًا

أبعاد االستوديو الكبري: 
عرض 8.00 م x طول 13.80 م x ارتفاع 4.60 م

يتوفر استوديو عدد  1 بت�كلفة 3000 درهم إماراتي شهريًا

 أبعاد االستوديو المتوسط: 
عرض 6.00 م x طول 8.45 م x ارتفاع 4.10 م

يتوفر استوديو عدد 4 بت�كلفة 1725 درهم إماراتي شهريًا

أبعاد االستوديو المتوسط: 
عرض 8.00 م x طول 10.00 م x ارتفاع 4.60 م

يتوفر استوديو عدد  1 بت�كلفة 2400 درهم إماراتي شهريًا

 أبعاد االستوديو الصغري: 
عرض 4.00 م x طول 6.00 م x ارتفاع 4.10 م

يتوفر استوديو عدد 4 بت�كلفة 1000 درهم إماراتي شهريًا

 أبعاد االستوديو الصغري: 
عرض 4.00 م x طول 8.00 م x ارتفاع 4.60 م

يتوفر استوديو عدد 6 بت�كلفة 1200 درهم إماراتي شهريًا

بيت عبيد الشامسي، ساحة الفنون

 أبعاد االستوديو: 
عرض 3.50 م x طول 10.00 م x ارتفاع 3.45 م

يتوفر استوديو عدد 2 بت�كلفة 1500 درهم إماراتي شهريًا
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معلومات حول است�ئجار االستوديوهات

فرتة االســت�ئجار المتوقعة 

الشهر/الســنة – الشهر/السنة
  –  )12 شــهرًا كحد أقصى(

قائمة التحقق

يرجى الت�أكد من إتمام وإرفاق جميع المستندات المطلوبة قبل وضع العالمات في المربعات الموجودة إلى اليمني. يجب أن ت�كون الطلبات 
والمعلومات الداعمة كاملة ودقيقة. 

 األوراق الالزمــة للطلب

نموذج الطلب

)JPEG ،dpi 300 ،جواز السفر )صورة ملونة عرب الماسح الضوئي

)JPEG ،dpi 300 ،صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر )صورة ملونة عرب الماسح الضوئي

سرية ذاتية )مستند صيغة مايكروسوفت وورد فقط(

studios@sharjahart.org يرجى ارسال نموذج الطلب و األوراق الالزمة إلى
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