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األحكام والشروط

Terms & Conditions

 متطلبات الدورة0.1

1.0 Course Requirements
All applications must ensure they provide their
national ID when completing the booking form
and also bring their national ID on the first day
of the course. The courses are run under COE
guidelines for permitted use of the college. The
courses are open to female Saudi Nationals
aged 15 years old and above. A Saudi National
includes a female with a Saudi father and a
non-Saudi mother or a non-Saudi national with
a Saudi mother.

يجب على جميع المتقدمات التأكد من كتابة رقم الهوية الوطنية
عند ملء استمارة الحجز و أيضا إحضار بطاقة الهوية الوطنية
 يتم تشغيل هذه الدورات في إطار. في اليوم األول من الدورة
.المبادئ التوجيهية لكليات التميز لالستخدام المسموح به للكلية
الدورات متوفرة للسيدات من الجنسية السعودية الالتي تتراوح
 تشمل الجنسية السعودية. سنة وما فوق15 أعمارهن ما بين
السيدات من أب سعودي وأم غير سعودية أو غير سعودية
. الجنسية من أم سعودية

 استمارة الحجز للتسجيل1.1

1.1 Booking Form

Places are limited and shall be allocated on a األماكن محدودة ويتم تخصيصها على أساس " من حضر أول ا
‘first come, first served’ basis. Returning the  إعادة استمارة الحجز تعمل على إعطاؤك حجزا ا. " يخدم أول ا
booking form will provisionally book a place.  لن يتم تأكيد األماكن إلى حين استالم المبلغ و إصدار. مؤقتا ا
. إيصال الدفع
Places are not confirmed until payment has
been received and a receipt issued

 شروط الدفع2.1

1.2 Payment Terms
A stamped receipt shall be issued prior to the
course. Full payment is required within, at
least, 5 working days prior to the course start
date and places are not confirmed until
payment is received. Should a booking be made
within 5 working days of the course start date,
then payment must be made immediately. The
participant(s) agrees to meet all bank,
transaction and conversion charges to pay the
full amount, in SAR.

 يطلب سداد.يجب أن يتم إصدار إيصال مختوم قبل بدء الدورة
 أيام عمل على األقل قبل تاريخ بدء5 المبلغ كامال في غضون
 ينبغي. الدورة و ل يتم تأكيد األماكن حتى يتم استالم المبلغ
،  أيام عمل من تاريخ بدء الدورة5 إجراء حجز في غضون
ات على/ يجب أن توافق المشاركة. ثم يجب أن يتم الدفع فورا ا
تلبية جميع الرسوم المصرفية والمعامالت و التحويالت لدفع
. كامل المبلغ بعملة اللاير السعودي

.*رسوم الدورة غير قابلة لالسترداد

* The course fee is non-refundable.
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 اإللغاءات3.1

1.3 Cancellations
The Oxfords Partnership reserves the right to
cancel a course at short notice should events
beyond our control makes this unavoidable, or
if the minimum numbers of participants
required per class have not been met. If this
should occur, participants will be offered an
alternative course date or a full refund of the
original invoice shall be undertaken.

كلية شراكة أكسفورد لها الحق في إلغاء الدورة خالل فترة
قصيرة في حال حصول أحداث خارجة عن سيطرتنا مما
 أو إذا لم يتم تحقيق الحد، يجعل هذا اإللغاء غير قابل لتجنبه
 في حال. األدنى من العدد المطلوب من الطالبات لكل فصل
حدوث هذا األمر سيتم تقديم موعد دورة بديلة للمشتركات أو
.استرداد كامل المبلغ من الفاتورة األصلية

 أسترجاع الرسوم4.1

1.4 Refund

Participants will not be entitled to course fee عند دفع رسوم الدورة والبدء فعليا في الدراسة فال يحق
refund once the payment has been processed.  سيتم أسترجاع الرسوم في.للمشاركات أسترداد الرسوم
3.1 الحالت المذكورة فقط في فقرة اإللغاءات
Refund will be offered only in the
circumstances described in point 1.3
Cancellations.
 أتمام الدورة5.1

1.5 Course Completion

Course Completion certificate will be issued by إلصدار شهادة أتمام الدورة من قبل كلية شراكة أكسفورد يجب
the Oxford Partnership College upon successful على الطالبات األهتمام بالتقدم العلمي الواضح والمرضي
completion of the course i.e. at the end of the واإللتزام بالحضور بحيث لتقل نسبة الحضور كحد أدنى عن
.%80
course participant must demonstrate evident
and satisfactory academic progress or must
attend minimum 80% of the sessions.
 المسؤولية6.1

1.6 Liability
The Oxford Partnership cannot accept any
liability for any loss or damage to property or
for any actions whatsoever of course
participants. The Oxford Partnership is not
liable for any course expenses, such as travel,
incurred by participants.

ل تتحمل شراكة أكسفورد أي مسؤولية عن أي خسائر أو
أضرار في الممتلكات أو عن أي تصرفات من أي نوع
 شراكة أكسفورد ليست مسؤولة عن أي نفقات. للمشتركات
 المدفوعة من قبل،  مثل نفقات السفر،خاصة بالدورة
.المشاركات

 مدونة قواعد السلوك7.1

1.7 Code of Conduct
By registering on the course the participants
are agreeing to adhere to the Oxford
Partnerships code of conduct and abide by our
values.

بمجرد التسجيل في هذه الدورة فإن المشتركات توافق على
اللتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بشراكة أكسفورد
. واللتزام بقيمنا

The Oxford Partnership code of conduct is as
follows:

:مدونة قواعد السلوك الخاصة بشراكة أكسفورد هي كالتالي
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1. All
participants
should
conservative formal attire.

dress

in  يجب على جميع المشاركات ارتداء لباس رسمي.1
. محتشم

2. Smoking in any of the college facilities,
training rooms, workshops, laboratories,
toilets, offices and other areas which fall
within the perimeter of the college is
strictly prohibited. Any person found
violating this may be asked to leave the
course.

 يمنع منعا ا باتا ا التدخين في أي من مرافق الكلية.2
،وقاعات التدريب وورش العمل والمختبرات
 والمكاتب وغيرها من المناطق، ودورات المياه
 وأي شخص يقوم، التي تقع ضمن محيط الكلية
.بانتهاك ذلك فإنه قد يطلب منه النسحاب من الدورة

.  يمنع منعا ا باتا ا إقامة الحفالت.3

3. Parties are strictly prohibited.
4. Unauthorized usage of recording and والتصوير
photography devices is prohibited.

 يحظر استخدام أجهزة التسجيل.4
. الفوتوغرافي الغير مصرح بها

5. Participant may also be asked to submit  قد يطلب من المشاركات القيام بتسليم هاتفهم.5
their mobile phone. In this event a  وفي هذه الحالة سوف تحصلين على.المحمول
property ticket will be issued.
. بطاقة برقم الهاتف
6. All participants must sign in and out of the
college, at reception. This is important
health & safety requirement and in the
case of an emergency.

 يجب على جميع المشاركات التوقيع عند الدخول.6
 وهذا يعتبر من. والخروج من الكلية في الستقبال
متطلبات الصحة والسالمة المهمة وكذلك في حالة
. الطوارئ

7. Behaviour incompatible with religion,  يحظر القيام بأي سلوك يتنافى مع الدين واألخالق أو.7
morality or / and acting against local, social ،أي سلوك من شأنه أن يؤثر على الوضع األكاديمي
norms which could affect adversely أو سمعة موظفات الكلية والمسؤوليات الجتماعية
. للطالبة
reputation of the TOP employees, students
and the institution itself is prohibited.
8. Damaging college property or disabling
them from working is strictly prohibited.

 يمنع منعا ا باتا ا العبث وتدمير ممتلكات الكلية أو.8
. تعطيلها من العمل

* Note if you violate the above you may be * يرجى مالحظة بأنه في حال انتهاك أي من البنود أعاله فإنه
. قد يطلب منك النسحاب من الدورة
asked to leave the course.
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