ABCHORIZON ACADEMY STUDENT CONTRACT
Level 5 Higher National Diploma HND (Computing – Business – Art & Design)
Introduction
1.

2.

The purpose of this document is to identify the terms of the contract which you will have with
abchorizon Academy if you accept the offer of a place on a program of study which has been made
to you and you meet any conditions which the Academy may impose. You will be asked to sign and
return a copy of this contract once the Academy has confirmed that you have met all the conditions.
Please ensure that you print your full name as well as signing your name.
Papers and Admission Requirements:
1- A copy of the baccalaureate certificate certified by the Ministry of Foreign Affairs of the country
obtained, or any university acceptance certificate such as SAT, Yös or Level 3 Subsidiary or
Diploma.
2- A Copy of two personal proofs containing the name and personal photo.
3- Three personal photographs
4- To Fill in the BTEC registration form, (please download the application in the link below and fill it in
carefully then sign it): Download Link.
5- Download and print out this contract Download Link.
6- Read the contract well, fill it in and sign it (English and Arabic version)
7- Read the students’ handbook: Business, Computing
8- Read the personal data file: Download Link.
9- To fill scholarship form (please download the application in the link below and fill it in carefully then
sign it): Download Link.

Academy and Program relationship
Your continuing relationship with the Academy is linked to your continuing relationship with your
program. You agree as part of this contract to abide by the rules and regulations notified to you by
your program from time to time in the course of your studies.
English Language
Student has conditional acceptance until getting only IELTS Certificate with a specific requirement
score.
The Academy will provide students UP to 5 levels of English courses for with discount up to 50%
that help him/her to get requirement scores, but if the student fails in any Level that leads to repeat
this level with extra fees.
Requirement scores are:
a

IELTS, 5.5 for HND Level 5.

b

IELTS, 6.5 for Level 7.
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The Academic Progression

The Academy duties
Subject to what follows, abchorizon Academy will deliver your chosen program of study in
accordance with the descriptions set out in the Academy prospectus online and on the Academy
Admissions Office. The Academy also reserves the right to vary the content and delivery of programs
of study; to discontinue, merge or combine options within programs of study, and to introduce new
options or courses. Changes in course provision may arise from desirable developments in the relevant
subject, or alterations in teaching practice and/or facilities; as well as from causes such as resource
constraints or staff movements. These changes may occur either before or after admission, but they
will take account of the reasonable expectations of any student admitted to or engaged on a specific
program of study. In the unlikely circumstances of the Academy deciding to make substantial and
material changes to a program of study after acceptance of a place by a student, the student will not
be able to withdraw from that program of study.
Teaching for HND level (2, 5) or level 7 students is the responsibility of both the Academy and the
Program concerned. Your Program handbook will provide details of the facilities available in the
Academy, and the tutorial arrangements.
The Academy will provide library, laboratory, IT and other facilities in accordance with the descriptions
set out in the Academy prospectus, unless prevented from doing so by adverse circumstances beyond
its control. If so prevented, the Academy will take all reasonable steps to provide an acceptable
alternative.
The Academy will not provide hardcopy of books for English course levels and units' books. All
books fees are separated.

The Student’s duties
You should read it carefully, since breach may lead to your expulsion from the Academy or to other
sanctions.
You agree, as part of this contract, to abide by the Academy Statutes and Regulations as amended
from time to time, and by the Statements and Codes of Policy, Practice and Procedure which are made
under them from time to another. These include:
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c

Regulations concerning your studies, residence, conduct and behavior:

For example, regulations relating to examinations, the ownership and exploitation of intellectual
property, discipline, the use of IT and library facilities, health and safety issues.
d

Codes of practice for the conduct expected from members of the Academy and/or reflecting
legislative requirements. For example, codes of practice on harassment and data protection.

Student fees
By signing and returning this document, you agree and abide to pay the fees and charges due from
you to the Academy:

Studying in the Campus or online:
Total cost of study at the Academy (4900 $ USD) Except HND Interior Design 5500$ including
registration fee is 500$ USD
• The total study duration is 4 semesters (Each Semester lasts for 6 months) except the duration of
the (Foundation English Coerces)
• First payment at registration is (500$ USD) + 1st semester fee 1100$ USD.
• Quarterly payments are set at 1100$ USD before the start of each semester.
• Registration fees are not refunded after Handing over the documents (Registration Documents).
• Student should freeze their registration in case they are unwilling to join or they will be charged for
that semester.
• Students are recharged in the case of the repeating (semester, some units, re-evaluating of untis).

A failure to pay fees and charges when due may lead to the imposition of sanctions by the Academy,
including suspension from access to Academy facilities or termination of the Academy.
Under any circumstances you may not be entitled to a refund of all or a proportion of the fees
(if, for example, you withdraw from a program of, or you decide to terminate your studies).

A failure to pay fees and charges when due may lead to the imposition of sanctions by the Academy,
including suspension from access to Academy facilities or termination of the Academy.
Under any circumstances you may not be entitled to a refund of all or a proportion of the fees
(if, for example, you withdraw from a program of, or you decide to terminate your studies).
Personal Data
By signing and returning this document you agree to the collection and use of your individual
personal data, including sensitive personal data, by the Academy for the purposes and in the manner
described in ‘Student Personal Data’ as amended from time to time, which can be found at
www.abchorizon.com
Accommodation

abchorizon is not responsible for Students' accommodation.
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Jurisdiction
This contract shall be governed and construed in accordance with Turkish Law. By signing and
returning this document you submit to the exclusive jurisdiction of the Turkish courts for the
resolution of any disputes which may arise out of or in connection with the contract and your studies.
All representations, warranties, terms and commitments not expressly set out in this contract
(whether implied by law, conduct, statute or otherwise) are included to the maximum extent
permissible at law.

I ACCEPT the terms set out above, and recognize that they make up a complete record of the contract for
my participation in the program of study at abchorizon Academy.
I also Agree that the Academy does not give a guarantee and is not responsible for the process of
amending diplomas in any country.
All names, in full, as they appear on your birth certificate/passport
PLEASE PRINT LEGIBLY
First Name: .......................................................................................................................... .
Last Name: ...........................................................................................................................
Middle Name(If available) : .......................................................................................................................
Date of birth

(e.g. 23-Jan-XX)

dd
mm
yyyy
Program: ..................................................................................................................................

SIGNED by:………………………………
Passport-sized
PHOTO

Signature:

Staple firmly
BUT
Do not obscure
your face

Date:

Please return your completed contract to the Admission Department.
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عقد بين الطالب وأكاديمية

ABC horizon

الدبلوم العالي البريطاني املستوى الخامس (كمبيوتر-إدارة-تصميم داخلي)

مقدمة العقد:
ان الهدف من هذه الوثيقة هو تحديد شروط العقد الذي سيكون بينكم و بين األكاديمية abchorizonفي حال قبولكم
العرض المقدم اليكم باالنتساب لبرنامج دراسي في األكاديمية و تلبيتكم ألية شروط قد تفرض من قبلنا .في حال
التأكد من تلبيتكم لكافة شروط االنتساب للألكاديمية سيطلب منكم توقيع و إعادة نسخة من هذا العقد .كما يرجى التأكد
من كتابة االسم الكامل و التوقيع.
العالقة بين البرنامج الدراسي و األكاديمية:
إن عالقتكم المستمرة مع األكاديمية مرتبطة بعالقتكم المستمرة ببرنامجكم الدراسي و كطرف في هذا العقد انتم تتعهدون
بااللتزام بالقواعد و القوانين التي توجه إليكم من قبل برنامجكم الدراسي من حين آلخر خالل دراستكم.
األوراق وشروط القبول :
 - 1صورة عن شهادة التوجيهي البكالوريا مصدقة من وزراة خارجية البلد الحاصل عليه ,أو أي شهادة قبول جامعي
مثل الـ  SATأو  Yösأو BTEC Work Skills Level 2
 - 2صورة إثباتين شخصيين يحتويان على االسم والصورة الشخصية.
 - 3ثالث صور شخصية
 - 4امالء طلب التسجيل في ( BTECأرجو تحميل الطلب في الرابط أدناه وتعبئته بدقة وتوقيعه :رابط التحميل
 -5حمل واطبع هذا العقد الموجود على الرابط ادناه واقراءه جيدا رابط التحميل
 - 6املىء العقد ثم وقع عليه (النسختين االنكليزية والعربية )
 - 7قراءة دليل الطالب حول هذا البرنامج علوم الكمبيوتر  ,إدارة االعمال
 - 8قراءة ملف الخصوصية رابط التحميل
 - 9امأل طلب التقديم على المنحة (أرجو تحميل الطلب في الرابط أدناه وتعبئته بدقة وتوقيعه رابط التحميل
اللغة االنكليزية:
يتم قبول الطالب بشكل شرطي حتى الحصول على شهادة إجتياز امتحان ال ILETSبالدرجة المطلوبة من قبل
هيئة , BTECسيقوم األكاديمية بتقديم حتى خمس دورات (مستويات) مدعومة ماليا حتى  %50لمساعدتهم
بالوصول الى الدرجة المطلوبة في امتحان  ILETSفقط و في حال رسوب الطالب في اي دورة سيتوجب عليه
إعادة الدورة مع دفع رسوم اضافية.
الدرجات المطلوبة:
امتحان  5.5 IELTSالطالب .HND level 5
امتحان  6.5 IELTSالطالب .level 7
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التقدم األكاديمي لبرامجنا :

واجبات األكاديمية:
بناءً على ما يلي ،إن أكاديمية  abchorizonستقوم بإنجاز برنامج الدراسة المختار من قبلكم بناءً على االعالن
الذي تم نشره على الموقع االلكتروني والموجود في مكتب القبول الخاص باألكاديمية .كما أن األكاديمية يحفظ حق
تغيير المحتوى وتسليم برامج الدراسة وهي :عدم المتابعة أو دمج أو جمع الخيارات ضمن برامج الدراسة ،وتقديم
خيارات ودورات تدريبية جديدة .إن التغييرات في الدورات التدريبية قد تنشأ عن التطورات المرغوبة في المجاالت
ذات الصلة أو التبدالت في عمليات التدريس و /أو المرافق التعليمية ،مثال على ذلك القيود المتعلقة بالموارد أو
تحركات العاملين .إن بند التغييرات في الدورات التدريبية قد يحصل قبل أو بعد القبول ،ولكنهم سيأخذون بعين
االعتبار التوقعات المعقولة ألي طالب تم قبوله أو قام باالرتباط ببرنامج دراسي معيّن.
في ظروف غير مرجّحة قد يتخذ األكاديمية قراراً بالقيام بتغييرات جوهرية وماديّة على برنامج دراسي معين ،ولن
يتمكن الطالب من االنسحاب بعد أن يتم قبوله في ذلك البرنامج الدراسي.
الدراسة في برنامج  HNDفي المستويات الثاني او الخامس أوالمستوى السابع ،سيكون الطالب من مسؤوليات
األكاديمية من جهة والبرنامج المعني من جهة أخرى .إن دليل البرنامج الدراسي سوف يقدم لك المزيد من المعلومات
التفصيلية عن التسهيالت المتاحة في األكاديمية وعن الترتيبات الخاصة بها.
سيقدّم األكاديمية عدّة تسهيالت ومنها المكتبة ،المختبر،المرافق الحاسوبية ،وال عديد من التسهيالت األخرى وفقا ً
للتوصيفات المنصوص عليها في نشرة األكاديمية ّإال إذا حالت دون ذلك ظروف خارجة عن إرادة األكاديمية وفي
حال حصول ذلك ،سيقوم األكاديمية بالخطوات الممكنة إليجاد البدائل المقبولة.
لن يقوم األكاديمية بتقديم نسخ ورقية عن الكتب الخاصة بدورات اللغة اإلنكليزية وكتب المواد الدراسية ،ورسوم
جميع النسخ الورقية من الكتب ستكون منفصلة.
واجبات الطالب :
يجب عليك القراءة بتم ّعن ،حيث أن خرق القوانين قد يؤدي إلى الفصل من األكاديمية أو اتخاذ اجراءات أخرى.
بناءً على العقد ،أنت توافق على االلتزام بالنظام األساسي و القوانين و التصريحات والنظام الداخلي الخاص با
األكاديمية  ،كما يمكن أن يتم تعديلها بين فترة وأخرى .كما أنك توافق على الممارسات واإلجراءات التي يمكن أن
تتم تحت تلك البنود ،وذلك يتضمن :
األنظمة المتعلقة بدراستك ،إقامتك ،سيرتك وسلوكك ،مثال على ذلك األنظمة المتعلقة باالمتحانات ،استخراج
وامتالك الملكية الفكرية و االنضباط و استخدام المكتبة والمرافق الحاسوب ية واألمور المتعلقة بالصحة والسالمة.
قواعد الممارسات السلوكية المتوقعة من جميع أعضاء الجامعة و/أو تعكس المتطلبات التشريعية ،على سبيل المثال
 :قواعد الممارسة بشأن المضايقات وحماية البيانات.
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البيانات شخصية:
عند توقيع وتسليم الوثيقة يكون الطالب قد وافق على جمع و استخدام البيانات الشخصية بما فيها الخاصة من قبل األكاديمية
ألغراض خاصة به كما ورد ذكرها في فقرة (بيانات الطالب الخاصة) والقابلة للتعديل مع مرور الوقت و الموجودة
في موقعنا www.abchorizon.com
اإلقامة:
ال ت لتزم األكاديمية بتأمين سكن او اقامة للطالب.

الرسوم المترتبة على الطالب:
عند توقيع وتسليم الوثيقة يكون الطالب قد وافق و التزم بتسديد الرسوم و التكاليف المسحقة لأل كاديمية.
الدراسة في األكاديمية أو أونالين :
إجمالي تكلفة الدراسة في األكاديمية ( 4900$دوالر أمريكي) ما عدا اختصاص التصميم الداخلي والديكور سيكون بـ
 $5500متضمنة رسوم التسجيل  500دوالر امريكي
•
•
•
•
•
•

إجمالي الدراسة  4فصول دراسية عدا مدة دراسة اللغة االنجليزية
الدفعة األولى عند التسجيل ( 500$دوالر أمريكي)  +رسوم الفصل األول  1100$دوالر أمريكي.
تحدد الدفعات الفصلية بقيمة  1100$دوالر امريكي قبل بداية كل فصل دراسي .
التعاد رسوم التسجيل بعد تسليم الوثائق .
يحتسب الفصل كامال على الطالب تلقائيا في حال عدم التقدم بطلب تاجيل دراسي قبل بداية الفصل .
تحتسب رسوم اضافية في حال اعادة او عدم تجاوز مواد او فصول او اعادة تقييم المواد

تفرض عقوبات من قبل األ كاديمية على الطالب في حال اإلخالل في تسديد الرسوم و التكاليف المترتبة .وتشمل هذه
العقوبات دخوله إلى مبنى األكاديمية أو أحد أقسامه وحتى فصله منه.
اليمكن للطالب تحت أي حالة من الحاالت استرجاع الرسوم المدفوعة كليا أو جزئيا كاإلنسحاب من البرنامج أو قرار
الطالب الشخصي بإنهاء الدراسة.
التوثيق الحكومي:
يخضع هذا العقد وتفسر بنوده وفقا للقانون التركي .عند توقيع وتسليم الوثيقة يخضع الطالب لسلطة القضاء في المحاكم
التركية من أجل حل أي نزاعات قد تنشأ عن العقد أو فيما يتعلق به و بالدراسة.
جميع التعهدات والضمانات والشروط وااللتزامات غير المنصوص عليها بوضوح في هذا العقد (سواء التي ينطوي
عليها القانون أوالسلوك أو النظام الداخلي أو غير ذلك) تندرج ضمن المدى المسموح به قانونيا.
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أوافق على الشروط المبينة أعاله ،وأقر بأنهم يشكلون سجال كامال لعقد مشاركتي في برنامج الدراسة في
أكاديمية .abchorizon

أوافق أيضًا على أن األكاديمية ال تقدم ضمانًا وليست مسؤولة عن عملية تعديل الشهادات في أي بلد.
الرجاء كتابة االسم بوضوح كما ورد في شهادة الميالد أو جواز السفر
االسم األول............................................................................................. :
االسم األخير ........................................................................................ :
االسم األوسط (إن وجد)................................................................................... :

اريخ

.

(مثال)1990 / 6 / 1 :

/
الميالد/ :
يوم  /شهر /سنة
برنامج الدراسة.......................................................................................... :

لتوقيع:

تم التوقيع من قبل الطالب :
يرجى لصق الصورة

التوقيع :

الشخصية هنا
التاريخ :

يرجى إرجاع كامل المستند إلى قسم القبول الجامعي .
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