عقد بيع وشراء برنامج دورة متكاملة (حزمة)
من دورات اللغة التركية واألجنبيّة
إن الطالب الذي يقوم بالتسجيل في دورات اللغة التركية أواللغات األجنبية التي يُقدّما مركز بحوث وتطبيق اللغة التركية
واللغات األجنبية (تومر) التابع لجامعة أنقرة من خالل شراء برامج دورات متكاملة (حزمة) ،يكون – باإلضافة إلى
الشروط العامة للتسجيل وااللتحاق بالدورات في تومر -قد قبل بالشروط التالية:
ً
ّ
 .1يتم احتساب تخفيضات برامج الدورات المتكاملة (حزمة الدورات) انطالقا من األسعار العادية /غير المخفضة
للدورات ،وال يستفيد الطالب من التخفضيات األخرى لتومر.
مرة واحدة ولكامل ثمن/
الدفع
يتم
أن
بشرط
االئتمان،
ي أو عبر بطاقات
ّ
 .2يتم سداد قيمة أجور الدورات بشكل نقد ّ
أجرة الحزمة.
 .3تتم إعادة أجرة الحزمة في الحاالت التالية:
• وجود حالة مرض ُمو ّثقة للطالب تمنعهُ من االستمرار في حضور الدورة،
• صدور تعيين الطالب أو وليّه – وظيفيّاً – أو إسناد ُمه ّمة وظيفيّة طويلة في محافظة ال يوجد فيها فرع

لتومر،
ي لبلده ألي سبب.
• عودة الطالب األجنب ّ

 .4إن إعادة أجرة حزمة الدورات تشمل جميع الدورات /المستويات التي لم تُستخدم ،وتتم اإلعادة عبر احتسابها
األول من الدورة من أجل ترك الدورة أو
انطالقا ً من األجرة الكاملة .يُمكن للطالب تقديم عريضة خالل األسبوع ّ
إيقاف (تجميد) التسجيل .وفي حال ترك الطالب الدورة خالل األسبوع الثاني ،فإنه يتم اعتبارهُ ُمكمالً للدورة وال
تتم إعادة أي جزء من أجرة ذلك المستوى.
 .5يُمكن للطالب أن ينقُل تسجيله في حزمة الدورات ألي فرع آخر من فروعنا .كما يُمكنهُ استخدام حزمة الدورات
التي حصل عليها بخصوص اللغات األجنبيّة في أيّة لغة يريدها.
لمرة واحدة فقط .وفي حال كانت
 .6يُمكن للطالب أن يقوم بتجميد (إيقاف تسجيل) حزمة الدورات التي قام بشراءها ّ
فترة إيقاف التسجيل أطول من  4أشهر فإنه يتم إخضاعهُ من جديد لفحص تحديد المستوى ويُتابع الدورة في
المستوى المناسب .وال يجوز أن تفوق ُمدّة إيقاف التسجيل سنة واحدة.
 .7يُمكن للطالب  -إذا رغب في ذلك  -أن يقوم بإحالة حقّه في الدورة لشخص أو أشخاص آخرين عبر تقديم
ّ
الحق لفحص تحديد مستوى م ّجاني ،ويُتابع هذا األخير
عريضة .كما يتم إخضاع الشخص الجديد الحاصل على
الدراسة في الدورة التي حصل على حقّها من المستوى الذي يُناسبهُ.
ب نابعة من تومر ،فإن تومر يُمكنهُ
 .8في حال لم يتم التم ّكن من افتتاح فصول دراسية في المستويات الالحقة ألسبا ٍ
ّ
الطالب إيقاف /تجميد تسجيلهم لمرحلة واحدة (شهر أو شهران بحسب الدورة التي تم شراؤها).
أن يطلب من
ّ
ً
وإذا لم يتم افتتاح فصول في نهاية هذه المرحلة أيضا ،فإن تومر يقوم بإعادة أجور المستويات المتبقية مع بدائل
التخفيضات ال ُمطبّقة في المستويات السابقة.
 .9إن أجرة حزمة الدورة المتكاملة ال تتأثر بالزيادات/العالوات التي ستُطبّق على أجور الساعات التعليميّة بعد
تاريخ التوقيع على هذا العقد.
يتكون من  ................مستوى وتم التوقيع عليه على نسختين
هذا
المتكاملة
الدورات
 .10إن عقد بيع وشراء حزمة
ّ
بتاريخ . ............./.............../.............

الطالب أو وليّه

مسؤول قسم شؤون الطالب
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