
 الشروط و االحكام 
 

 طرق حجز الكورسات والدبلومات: •

الحجز عن طریق التوجھ لألكادیمیة أو من خالل التحویل البنكي، وال یعترف بالحجز من خالل التلیفون أو   یتم
 شبكات التواصل األجتماعي. 

 طرق سداد الكورسات و الدبلومات: •

o  :طریقة سداد قیمة الكورس 
 ۲عند حجز الكورس   ٪٥ 
 ٥۰٪   عند بدایة الكورس 
 ۲في منتصف الكورس ٪٥ 

o  :طریقة سداد قیمة الدبلومة 
 ۲عند حجز الدبلومة   ٪٥ 
 ۲عند بدایة الدبلومة  ٪٥ 
 ٥۰٪ في منتصف الدبلومة 

من قیمة الورشة، ویتم سداد القیمة المتبقیة بالكامل   ٪۲٥فیما یخص الورش بأنواعھا یكون الحجز بقیمة  •
 عند بدء الورشة 

 سحاب) من الكورسات والدبلومات:شروط (تغییر/األن •

o :من قیمة الكورس او  ٪۱۰أیام ، و اال یتم خصم  ۷یتم ذلك قبل البدء بمدة ال تقل عن   في حالة األنسحاب
 الدبلومة . 

o :أیام ، على أن یكون التأجیل لمرة واحدة فقط و اال یتم خصم  ۷یتم ذلك قبل البدء بمدة ال تقل عن  فى حالة التغییر
 ة الكورس او الدبلومة.من قیم ٪۲٥

o :من قیمة الكورس او الدبلومة، او تحویل المبلغ لموعد  ٪۲٥یتم خصم  فى حالة األنسحاب بعد البدء بمحاضرة
 اخر وذلك لمرة واحدة فقط وال یتم بعدھا استرداد اي قیمة أخرى. 

o او تحویل المبلغ لموعد من قیمة الكورس او الدبلومة ٪٥۰: یتم خصم في حالة األنسحاب بعد البدء بمحاضرتین ،
 اخر وذلك لمرة واحدة فقط وال یتم بعدھا استرداد اي قیمة أخرى. 

o  ال یتم استرداد أي قیمة مدفوعة، وال یتم تحویل المبلغ ألي محاضرات او أكثر ۳فى حالة األنسحاب بعد البدء بـ :
 موعد اخر.

o الورشة ال یتم أسترداد أى قیمة مدفوعة، ولكن یسمح : في حالة األنسحاب بعد بدء فیما یخص الورش بأنواعھا
 بالتغییر أو التأجیل لموعد اخر وذلك لمرة واحدة فقط

o أشھرمن بدایة الكورس او الدبلومة .  ۳: یتم ذلك في مدة ال تتعدى الـ في حاالت األسترداد 

 شروط عامة:  •

o  للحصول على الشھادة.من مدة الكورس  ٪۷٥على الطالب تحقیق نسبة حضورال تقل عن 
o . في حالة الغاء محاضرة من قبل األكادیمیة أو إلجازات الرسمیة نلتزم بالتعویض عن طریق محاضرة بدیلة 
o   في حالة تغیب الطالب عن محاضرة لظروف شخصیة ال تلتزم األكادیمیة بالتعویض، اال بما تنظمھ األكادیمیة و

 المحاضر 
o ،واألكادیمیة غیر مسئولة عن فقدانھا. المتعلقات الشخصیة مسئولیة الطالب 
o  في حالة وجود إي اقتراح أو شكوى یتم كتابتھا والتوجھ بھا لالستقبال أو أرسالھا عبر البرید

 ساعة عمل.  ٤۸على أن یكون الرد خالل  info@artsquareacademy.com اإللكتروني
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