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مالحظات هامة:
 الدورات بدأ من الساعة  10:00صباحا ً إلى  2:00عصراً
 عد االل زا بحضور المدة الزم ية ال املة للبر امج يؤدى إلى ليف الم درب بإعادة حضور البر امج ليا .
 يحظر اس خدا ال ليفون المحمول داخل قاعات ال دريب.
 السلوك غير الالئق داخل قاعات ال دريب قد يؤدى إلى إلغاء البر امج للم درب و/أو حرما ه من االل حاق ببرامج جديدة لمدة
معي ة حددها إدارة البر امج.


سوف يقو المر ز بإرسال رسالة بالبريد ا ل رو

بالدورات ال

ي

سجيلها أو عمديل موعمدها أو م ا هما وذلمك قبمل موعمد

ل دورة بوقت اف لذا يرجى ال أ د من وضوح وصحة ابة البريد ا ل رو

الخاص بسمياد

يم همذه االسم مارة وم ابع مه

ييما بعد.


حق للم درب ا ع ذار عن الدورة قبل ميعاد بدء الدورة بثالثة أيا عمل عل األقل عل أن يرد له رسو الدورة ي حالمه طلبمه
مع خص سبة  %10من قيمة رسو الدورة مصاريف إدارية  ,مما يحمق للم مدرب أن يحصمل علم
إذا

اممل قيممة رسمو المدورة

أجيل الدورة بمعرية مر ز طوير اآلداء الجامع و بعد طلب اب م ه.

 يسدد العضو داخل الجامعة قيمة االش راك بالدورة ( 500ج يه) و من خارج الجامعة ( 600ج يه) قبل بداية الدورة ال دريبية
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