
 Fees of Music Course 

 

Program Class Duration 
(min) 

Annual 
Registration 

Fees* 

Insurance 
Fees** 

Trial Classes 
(min) 

30 45 60 30 45 60 

16 Classes 240 352 432 

25 25 

25 30 35 

12 Classes 186 276 342 

4 Classes 65 100 120 

 Vocal/Dr. 
Ayman 45min 

- 480 - 

 Theory Class 
45min 

Group Private 

10  22 

 

* Registration Fees: are nonrefundable annual fees.  

** Insurance Fees: Refundable upon termination of the course and regular  

payments. 

 

Terms and conditions:  

First: Absence conditions: 

1- Students are allowed to be absent twice during a paid course in condition 

he/she will inform the center 24 hours prior to the scheduled class.  

2- Makeup classes should be scheduled to substitute for the missed classes during 

the same week of being absent, so the course will not be extended for more 

than scheduled classes.  

3- Classes can be cancelled or postponed only through phone calls, and not 

through SMS. During working hours (From Saturday to Thursday from 11am to 

8pm). 

4- All Music classes will be renewed automatically unless the student will inform 

the registration office with his/her well to stop the classes. 

5- Insurance fees will be used to cover the unpaid fees of the delayed renewed 

course.  

 

Second: Course membership suspension: 

 

1- Enrolled students are allowed to suspend their 

ongoing classes once for 14 days during a paid 

course (12 classes or 16 classes).  



2-  In case of 

a second suspension 20 JD fees are legible to be paid for the second suspension. 

3- In order to preserve the timing and the day of the paid and suspended course, 

extra 20 JD fees are required. 

 

Third: insurance fees redeeming: 

1- Insurance fees (25JD) can be redeemed in case of the full payment for the new 

course on the last class of the prior course. 

2- In case of registration termination the administration should be informed 

clearly and officially before the end of the course. 

3- The student should show the receipt of the insurance fees.  

 

Fourth: Extra Fees: Will cover fees of the graded music examinations and 

assessments of the ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music). In addition 

extra fees are legible to be paid for any workshops, seminars, piano 

accompaniments, rehearsals prior to the examination dates, music instruments and 

books or instrument tuning and maintenance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الداخلي رسوم التسجيل والنظام    

 
 البرنامج

 رسوم الدروس حسب الوقت
 )بالدقيقة(

رسوم تسجيل 
*سنوية  

رسوم 
**تأمين  
 

حسب درس تجريبي 
 الوقت
()بالدقيقة  

30 45 60 30 45 60 

درس   432د 352د 240د  16

د25 د25   

د25 د30   د35   

درس   312د 276د 186د  12

درس   120د 100د 65د  4
غناء مع د. أيمن 

 تيسير
 - 480د -

 الدروس النظري

دقيقة 45     
 فردي جماعي
د10 د22   

 

.تدفع سنوياً وهي غير مستردة: رسوم تسجيل سنوية *  

  .في حال عدم الرغبة بالتجديد الكورسمستردة في نهاية : **رسوم تأمين

 

 شروط وأحكام عامة

 بالنسبة للغياب: :أولا 

بيوم غ عن الغياب قبل موعد الدرس سمح للغياب مرتين بعذر مقبول في الكورس الواحد، علي أن يبل  ي -1

 ..على األقل

في نفس أسبوع الغياب، حتى ال يمتد الكورس المدفوع لمدة أطول من تحديد موعد للدروس التعويضية   -2

 تاريخ انتهائه.

المسؤولين عن سبب الغياب وتاريخه ووضع واعالم  فقط يتم الغاء الدروس عن طريق مكالمة هاتفية -3

 8ظهرا وحتى  11الدروس التعويضية خالل فترة الدوام الرسمي )من السبت وحتى الخميس من الساعة 

 مساء(.

 يتم تجديد البرنامج تلقائيا ما لم يتم اإلبالغ عن عدم الرغبة في التجديد بشكل رسمي لإلدارة. -4

تخصم الغيابات من رسوم التأمين  في حال عدم الحضور للدرس األول من البرنامج الجديد، وعدم إبالغ  -5

 اإلدارة عن عدم الرغبة بالتجديد. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :يد الشتراكمثانيا: بالنسبة لتج 

مجاناً خالل  ة واحدةتجميد االشتراك  لمردرس(  16وادرس  12)في كورس يحق للمشترك  -1

 .يوماً  14اقصاها لمدة  الكورس

 دينار رسوم تجميد دون حق االحتفاظ بالموعد. 20لمرة ثانية يتم دفع التجميد  حال طلب في  -2

 دينار تدفع قبل التجميد. 20دفع رسوم اضافية ومقدارها يتم بالموعد  االحتفاظلضمان  -3

 

 : شروط إعادة رسوم التأمين:ثالثاا 

أقصاه آخر درس  رسوم التسجيل كاملة في موعد في حال تسديد دينار( 25) يعاد التأمين كامال -1

 مسجل في الكورس المتفق عليه.

 إبالغ اإلدارة بشكل رسمي عن عدم الرغبة بالتجديد والتوقف قبل انتهاء الكورس المدفوع. -2

 إظهار الوصل المالي األصلي الذي يفيد بدفع مبلغ التأمين. -3

 

 :وأي رسوم أخرى  رابعاا: رسوم التسجيل و المتحانات

 .تدفع سنويادينار(  25رسوم التسجيل ) -1

، ومستحقات رسوم المصاحبة  ABRSMلل النصف فصلية رسوم تسجيل االمتحانات  -2

الموسيقية، وتركيب األوتار وأثمان اآلالت الموسيقية  شراء الكتبو االمتحانات،وقت لالموسيقية 

 رة.وصيانتها تعتبر رسوم إضافية تدفع بشكل منفصل وتحدد من قبل اإلدا

 

 

      

 

 

 

 

 


