
TERMS & CONDITIONS FOR EDUCATION COURSES

شروط وأحكام الدورات التعليمية

1. Bahrain Institute for Pearls & Gemstones

The Bahrain Institute for Pearls and Gemstones whose 
registered office is at Floors 3 and 4, East  Tower, Bahrain 
World Trade Centre, Manama, Kingdom of Bahrain 
(“DANAT”) provides educational training courses, 
verification services and scientific research in relation to 
pearls, gemstones and jewellery.

2. Educational Courses

DANAT provides a variety of gemmological educational 
training courses covering a range of subjects relating to 
pearls, gemstones, diamonds and jewellery. DANAT’s 
educational courses offer a balance of  theoretical 
knowledge and practical application using gemmological 
equipment and are intended to meet the educational needs 
of all students from beginners to professionals.

Training courses are either conducted by DANAT or provided 
by third party training providers arranged by DANAT.

DANAT’s training courses are subject to change and 
availability and are provided on an assumption that there 
will be sufficient students for each training course. Where 
student numbers are insufficient the training course will be
cancelled or re-scheduled.

For the latest DANAT training courses please access DANAT’s 
website as follows:
https://www.danat.bh/education/courses/.

3. These Terms & Conditions

These Terms and Conditions apply to all DANAT’s training 
courses. Student applicants are required to read these Terms 
& Conditions before submitting and signing a “Student 
Application”. The submission and signing of a “Student 
Application” will amount to a student’s unconditional 
and unqualified agreement to these Terms & Conditions. 
Further terms and conditions may apply for training courses 
provided by third party training providers arranged by 
DANAT. Students will be informed of such further terms and 
conditions (if any) at the time they prepare their “Student 
Application”.

4. Application  

Students are invited to complete and submit a “Student 
Application” should they wish to participate in a DANAT
training course. The “Student Application” can be submitted 
online via DANAT’s website https://www.danat.bh/appedu/. 
DANAT’s acceptance of any “Student Application” is subject 
to payment of the applicable fee, availability and the student 
meeting any applicable eligibility criteria. Students will be 
advised by email within three business days of submission 
of a “Student Application” as to whether they have been 
accepted.

جار الكريمة معهد البحريــن للؤل   .1

الكريمــة  جــار  للؤلــؤ  البحريــن  لمعهــد  الرئيســي  المقــر  يقــع 
مركــز  الشــرقي،  البــرج  والرابــع،  الثالــث  الطابقيــن  فــي  (دانــات) 
ــات“)،  البحريــن التجــاري العالمــي، المنامــة، مملكــة البحريــن (”دان
والبحــث  الفحــص  وخدمــات  تعليميــة  تدريبيــة  دورات  ويقــدم 

والمجوهــرات.  الكريمــة  جــار  اللؤلــؤ  مجــال  فــي  العلمــي 

التعليمية  الدورات    .2

التدريبيــة  الــدورات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  دانــات  معهــد  يُقــدم 
مــن  عــدًدا  تشــمل  الكريمــة  جــار  علــم  مجــال  فــي  التعليميــة 
مــاس  الكريمــة  جــار  باللؤلــؤ  المتعلقــة  المواضيــع 
والمجوهــرات (”الــدورات التدريبيــة“). وتتميــز الــدورات التدريبيــة 
والتطبيــق  النظريــة  المعرفــة  بيــن  بالتــوازن  دانــات  يقدمهــا  التــي 
جــار  علــم  فــي  المتخصصــة  المعــدات  باســتخدام  العملــي 
لجميــع  التعليميــة  االحتياجــات  تلبيــة  إلــى  وتهــدف  الكريمــة، 

والمحترفيــن.  منهــم  المبتدئيــن  الطــالب 

مؤسســات  خــالل  مــن  أو  دانــات  قبــل  مــن  التدريبيــة  الــدورات  تقــَدم 
دانــات. قبــل  مــن  تنظيمهــا  يتــم  كمــا  أخــرى  تدريبيــة 

قــد تخضــع الــدورات التدريبيــة للتغييــر ويتوفــر فيهــا عــدد معيــن مــن 
الطلبــة  مــن  كاٍف  عــدٍد  وجــود  لتقديمهــا  يفتــرض  كمــا  المقاعــد، 
مــن  الكافــي  العــدد  توفــر  عــدم  حــال  وفــي  تدريبيــة.  دورة  كل  فــي 

جديــد. موعــد  لهــا  يحــدد  أو  التدريبيــة  الــدورة  تُلغــى  الطــالب، 

كترونــي  لمعرفــة أحــدث الــدورات التدريبيــة، يُرجــى زيــارة الموقــ
لدانــات علــى الرابــط التالــي:

https://www.danat.bh/education/courses/

كام الشروط    .3
 

التدريبيــة.  الــدورات  جميــع  علــى  ــكام  الشــروط  هــذه  تُطّبــق 
وعلــى الطــالب المتقدميــن للــدورات التدريبيــة قــراءة هــذه الشــروط 
والتوقيــع  الطالــب»  تســجيل  «اســتمارة  تقديــم  قبــل  ــكام 
الطالــب»  تســجيل  «اســتمارة  الطالــب  تقديــم  ويُعــد  عليهــا. 
الشــروط  تلــك  علــى  مشــروطة  غيــر  موافقــة  عليهــا  والتوقيــع 
الــدورات  علــى  إضافيــة  وأحكاًمــا  شــروًطا  تطبــق  قــد  ــكام. 
ــرى التــي تنظمهــا دانــات،  التدريبيــة التــي تقدمهــا المؤسســ
ُوجــدت)  (إن  افيــة  ــكام  الشــروط  بتلــك  الطــالب  ويُخطــر 

بهــم.  الخاصــة  الطالــب»  تســجيل  «اســتمارة  إعــداد  عنــد 

الطلب   .4
 

علــى الطــالب مــلء بيانــات «اســتمارة تســجيل الطالــب» وتقديمهــا 
يمكــن  التدريبيــة.  الــدورة  فــي  المشــاركة  فــي  الرغبــة  حــال  فــي 
طريــق  عــن  ترنــت  عبــر  الطالــب»  تســجيل  «اســتمارة  تقديــم 
وال   ./https://www.danat.bh/appedu/ :كترونــي دانــات  موقــع 
الرســوم  ســداد  بعــد  إال  الطالــب»  تســجيل  «اســتمارة  دانــات  يقبــل 
معاييــر  بجميــع  الطالــب  ووفــاء  التدريبيــة  الــدورة  وتوفــر  المطبقــة 
أقصاهــا  مــدٍة  فــي  الطــالب  يُخطــر  وجــدت).  (إن  المطبقــة  التأهــل 
تــم  إذا  الطالــب»  تســجيل  تقديــم «اســتمارة  مــن  عمــل  أيــام  ثالثــة 

كترونــي.  البريــد  طريــق  عــن  الطلــب  قبــول 
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Where a training course has eligibility criteria, for example, 
a proficiency in English, a minimum age or a level of 
qualification, the student will be required to confirm in the 
“Student Application” that the relevant eligibility criteria has 
been met and provide the appropriate evidence. Eligibility 
criteria, if applicable, will be detailed in the description of 
the training course and/or the terms and conditions of the 
third-party training provider as applicable.

5. Fees

The applicable fee for any given training course is due and 
payable at the time the “Student Application” is accepted 
by DANAT. Fee payment methods are detailed on the 
course invoice. In the event that the applicable fee is not 
paid before the start of a given training course then DANAT 
reserves the right to cancel the application.

The applicable fee does not include banking charges, 
visa, travel or accommodation costs, each of which, if 
applicable, will be payable by the student unless explicitly 
stated otherwise in the relevant training course programme 
description.

The student will be advised when the applicable fee is 
received by DANAT whereupon the student’s place on the 
relevant training course will be confirmed.
   
Details of training course fees are set out on DANAT’s 
“Student Application”. Such fees are subject to change from 
time to time.

6. Cancellation & Withdrawal

A student may cancel their participation in a training course 
provided that the student notifies DANAT in writing of their 
cancellation. Where the notice of cancellation is received 
by DANAT no less than 7 calendar days before the start of 
the training course the student will be refunded 100% of the 
fees they have paid or at the student’s option rescheduled 
to participate in the next available course. Where the notice 
of cancellation is received within 7 calendar days of the 
start of the training course the student will be refunded 
50% of the fees they have paid or at the student’s option 
rescheduled to participate in the next available course. 
For cancellations once the training course has started 
there will be no refund. Where a student withdraws from 
a training course, for whatever reason, no refund will be 
payable although, DANAT may, in its entire discretion, in 
consideration of the reasons of the withdrawal, reschedule 
the student to participate in the next available course.

Where further terms and conditions apply (in addition to 
these Terms & Conditions) in respect of third-party training 
providers then the position as to the cancellation, withdrawal 
and refund policy for such training courses will be set out in 
such further terms and conditions.

مثــل  للتأهــل  معاييــر  التدريبيــة  الــدورات  حــدى  كان  حــال  فــي 
جليزيــة أو حــد أدنــى مــن الســن أو مســتوى  الكفــاءة فــي اللغــ
«اســتمارة  فــي  يؤكــد  أن  الطالــب  علــى  المؤهــالت،  مــن  أدنــى 
وتقديــم  المطلوبــة  التأهــل  معاييــر  اســتيفاء  الطالــب»  تســجيل 
للتأهــل،  معاييــر  وجــود  حــال  فــي  ذلــك.  علــى  المناســبة  باتــات 
أو  التدريبيــة  الــدورة  وصــف  فــي  المعاييــر  تلــك  توضيــح  يتــم  ســوف 
ــرى التــي تقــدم  ــكام والشــروط الخاصــة بالمؤسســ فــ

االقتضــاء. عنــد  كالهمــا  أو  التدريبيــة،  الــدورة 

5.     الرسوم

دانــات  قبــول  فــور  التدريبيــة  الــدورات  لجميــع  الرســوم  تُســتحق 
التدريبيــة  الــدورة  فاتــورة  وتتضمــن  الطالــب»،  تســجيل  «اســتمارة 
علــى تفاصيــل طــرق ســداد الرســوم. فــي حــال عــدم ســداد الرســوم 
الطلــب. إلغــاء  فــي  بحقــه  دانــات  يحتفــظ  التدريبيــة،  الــدورة  بــدء  قبــل 

ال تشــمل الرســوم المســتحقة الرســوم البنكيــة وتكاليــف التأشــيرة 
أو الســفر أو الســكن. فعلــى الطالــب ســداد كًال مــن تلــك الرســوم 
إن ُوجــدت، مــا لــم يُذكــر فــي وصــف برنامــج الــدورة التدريبيــة المعنيــة 

مــا يخالــف ذلــك بوضــوح.

المســتحقة.  الرســوم  اســتالم  فــور  الطالــب  بإخطــار  دانــات  يقــوم 
المعنيــة. التدريبيــة  الــدورة  فــي  تســجيله  تأكيــد  يتــم  وعليــه، 

علــى  بدانــات  الخاصــة  الطالــب»  تســجيل  «اســتمارة  تحتــوي 
لتعديــالت  تخضــع  قــد  والتــي  التدريبيــة،  الــدورات  رســوم  تفاصيــل 

خــر.  حيــٍن مــن 

غاء واالنسحاب 6.     ا

أن  علــى  التدريبيــة  الــدورات  فــي  مشــاركته  إلغــاء  للطالــب  يجــوز 
دانــات  اســتالم  حــال  فــي  غــاء.  ب لدانــات  خطًيــا  إخطــارًا  يقــدم 
غــاء فــي مــدٍة ال تقــل عــن ســبعة أيــام قبــل بــدء الــدورة  خطــار ب
أو  الطالــب  إلــى  بالكامــل  الرســوم  جميــع  إعــادة  يتــم  التدريبيــة، 
يتــم تحديــد موعــًدا جديــًدا لمشــاركته فــي الــدورة التدريبيــة التاليــة 
خطــار  دانــات  اســتالم  حــال  وفــي  اختيــاره.  حســب  المتوفــرة 
غــاء خــالل الســبعة أيــام قبــل بــدء الــدورة التدريبيــة، يتــم إعــادة  ب
نســبة (50٪) مــن الرســوم إلــى الطالــب أو يتــم تحديــد موعــًدا جديــًدا 
لمشــاركته فــي الــدورة التدريبيــة التاليــة المتوفــرة حســب رغبتــه. ال 
غــاء فــور بــدء الــدورة  يتــم إعــادة الرســوم إلــى الطالــب فــي حــ
ي  التدريبيــة الــدورة  مــن  الطالــب  انســحاب  حــال  وفــي  التدريبيــة. 
ســبٍب كان، ال يحــق لــه اســترداد أي مــن تلــك الرســوم، ولكــن يجــوز 
االنســحاب،  أســباب  إلــى  وبالنظــر  المطلــق  تقديــره  وفــق  لدانــات 
التدريبيــة  الــدورة  فــي  للمشــاركة  للطالــب  جديــًدا  موعــًدا  تحديــد 

توفرهــا. عنــد  التاليــة 

فــي حــال تطبيــق شــروًطا وأحكاًمــا إضافيــة (بجانــب هــذه الشــروط 
فــإن  ــرى،  التدريبيــة  بالمؤسســات  يتعلــق  فيمــا  ــكام) 
فيمــا  واالســترداد  واالنســحاب  غــاء  لسياســة  بالنســبة  الوضــع 
تلــك  عليــه  تنــص  مــا  وفــق  يتحــدد  التدريبيــة  الــدورات  تلــك  يخــص 

افيــة.  ــكام  الشــروط 
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7. Intellectual Property Rights

Where DANAT provides study materials in relation to any 
training course, DANAT reserves any rights in relation
to the intellectual property rights of such materials and 
whilst a student may use such materials for the purposes of
the training course the student shall not copy, modify or 
enhance such materials or do anything that might infringe
the intellectual property rights in such materials.

8. Liability

The total liability of DANAT towards any student shall not 
exceed the sum of any fees received from such student. 
DANAT shall not be liable for consequential, indirect 
or special losses. DANAT’s liability shall not be limited 
in any way in respect of death or personal injury caused 
by negligence; fraud or fraudulent misrepresentation; or 
any other losses which cannot be excluded or limited by 
applicable law.

9. Data Protection

DANAT shall process a student’s data in compliance with 
the obligations placed on it under relevant data protection 
laws. To see DANAT’s privacy policy please visit:
https://www.danat.bh/privacy_policy/.

Data collected from a student such as name, address, email, 
further contact details, employment, visa/residency status 
and educational background will be used by DANAT to 
provide the student with educational services as described 
herein. DANAT will retain such data for as long as it is 
required for the purposes for which it was collected. A 
student may request access, restrict access, update, correct 
and/or request removal of their personal data from DANAT’s 
databases. DANAT relies upon the student’s consent to use 
the student’s personal data from the purpose of providing 
educational services to the student. The student may 
withdraw such consent at any time however without such 
consent DANAT may not be able to provide the educational 
services to the student. DANAT will not provide a student’s 
contact information to non-affiliated third parties and 
will only send a student DANAT marketing material if the 
student expressly consents to this in the Student Application. 
DANAT will provide the student’s data to third party training 
providers where the student has applied to participate in 
a training course which will be delivered by a third-party 
training provider. DANAT will ensure that in providing such 
data to the third-party training provider that the third part 
training provider undertakes to use such data only for the
purpose of providing educational services and will comply 
with all applicable data protection laws.

DANAT will only include the student in marketing material 
if the student expressly consents to this in the Student 
Application.

DANAT will rely on the student’s most recent instructions 

وق الملكية الفكرية 7.    حقــ

الــدورات  مــن  بــأٍي  خاصــة  دراســية  مــواد  دانــات  توفيــر  حــال  فــي 
بالملكيــة  المتعلقــة  الحقــوق  بجميــع  دانــات  يحتفــظ  التدريبيــة، 
المــواد  تلــك  اســتخدام  للطــالب  ويجــوز  المــواد.  لتلــك  الفكريــة 
ــراض الــدورة التدريبيــة ولكــن ال يحــق للطالــب نســخ تلــك المــواد 
إلــى  يــؤدي  قــد  فعــٍل  بــأي  القيــام  أو  عليهــا  الزيــادة  أو  تعديلهــا  أو 

المــواد. تلــك  فــي  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  علــى  االعتــداء 

المسؤولية     .8

تقتصــر المســؤولية التــي يتحملهــا دانــات بالكامــل تجــاه الطالــب 
وال  الطالــب.  مــن  دانــات  عليــه  حصــل  الــذي  الرســوم  مبلــغ  علــى 
يتحمــل دانــات المســؤولية عــن الخســائر التبعيــة أو غيــر المباشــرة 
ــوال  أو الخاصــة. ال يتحمــل دانــات المســؤولية فــي أي حــاٍل مــ
عــن  الناتجــة  الشــخصية  ابــة  أو  الوفــاة  حــاالت  يخــص  فيمــا 
يمكــن  ال  أخــرى  خســائر  أي  أو  التدليــس،  أو  االحتيــال  أو  مــال 

المطبــق. القانــون  بموجــب  منهــا  الحــد  أو  اســتبعادها 

9.     حمايــة البيانات

االلتزامــات  مــع  يتوافــق  بمــا  الطــالب  بيانــات  دانــات  يســتخدم 
ذات  البيانــات  حمايــة  قوانيــن  بموجــب  عاتقــه  علــى  الواقعــة 
بدانــات،  الخاصــة  الخصوصيــة  سياســة  علــى  لالطــالع  الصلــة. 

التالــي:  كترونــي  الموقــع  زيــارة  يُرجــى 
https://www.danat.bh/privacy_policy/.

مثــل  الطــالب  مــن  جمعهــا  تــم  التــي  البيانــات  دانــات  يســتخدم 
ــرى  االتصــال  وبيانــات  كترونــي  والبريــد  والعنــوان  االســم 
الخدمــات  لتوفيــر  والتعليــم  امــة  أو  التأشــيرة  وحالــة  والعمــل 
دانــات  ويحتفــظ  للطــالب.  االســتمارة  هــذه  فــي  الــواردة  التعليميــة 
ُجمعــت  الــذي  الغــرض  لتأديــة  إليهــا  الحاجــة  وفــق  البيانــات  بتلــك 
مــن أجلــه. ويجــوز للطالــب طلــب االطــالع علــى بياناتــه الشــخصية 
أو  عليهــا  االطــالع  تقييــد  أو  لدانــات  التابعــة  البيانــات  قواعــد  فــي 
يتطلــب  ذلــك.  كل  أو  بعــض  أو  إلغاءهــا  أو  تصحيحهــا  أو  تحديثهــا 
الحصــول  علــى  للطــالب  الشــخصية  للبيانــات  دانــات  اســتخدام 
بغــرض  اســتخدامها  أجــل  مــن  بذلــك  منهــم  موافقــٍة  علــى 
تلــك  ســحب  للطالــب  ويجــوز  لهــم.  التعليميــة  الخدمــات  توفيــر 
دانــات  يتمكــن  ال  قــد  ولكــن  ــات،  مــن  وقــٍت  أي  فــي  الموافقــة 
علــى  الحصــول  بعــد  إال  للطــالب  التعليميــة  الخدمــات  توفيــر  مــن 
الخاصــة  التواصــل  بيانــات  توفيــر  لدانــات  يحــق  وال  الموافقــة.  تلــك 
يُرســل  وســوف  بدانــات،  المرتبطــة  غيــر  ــرى  للجهــات  بالطــالب 
الطالــب  موافقــة  حــال  فــي  فقــط  للطــالب  تســويقية  مــواد  دانــات 
بيانــات  دانــات  يوفــر  الطالــب».  تســجيل  فــي «اســتمارة  ذلــك  علــى 
ــرى التــي تقــّدم الطالــب بطلــب  ــ الطــالب لمؤسســات التدري
للمشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة التــي تُقدمهــا تلــك المؤسســات. 
التدريبيــة  للمؤسســات  البيانــات  تلــك  تقديــم  عنــد  دانــات  ويتعهــد 
ــرى بــأن يحصــل علــى تعهــٍد مــن تلــك المؤسســات باســتخدام 
تلــك البيانــات فقــط بغــرض توفيــر الخدمــات التعليميــة، والتزامهــا 

المطبقــة.   البيانــات  حمايــة  قوانيــن  بجميــع 

ال يجــوز لدانــات إرســال مــواد تســويقية للطالــب إال بعــد الحصــول 
علــى موافقــٍة صريحــٍة منــه بذلــك فــي «اســتمارة تســجيل الطالــب».

يعتمــد دانــات علــى آخــر التعليمــات المقدمــة مــن الطــالب ويمكــن 
والمشــاركة  إليهــم  المرســلة  التســويقية  المــواد  تعديــل  للطــالب 
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and students can amend their marketing and participation 
in marketing content preferences at any time by emailing 
education@danat.bh.

10. Conduct

DANAT provides a safe and positive learning environment 
for all students. Accordingly, students are required to act 
professionally and appropriately during any training course 
and must show respect to others and abide by all healt and 
safety requirements from time to time in place. Prohibited 
conduct includes but is not limited to: threatening and 
harassing behaviour; acts or threats of violence; dishonesty; 
disruptive, insubordinate or unlawful behaviour; property 
damage or theft; any misbehaviour that is not in keeping 
with a professional environment or contrary to usual custom 
and practice.

Students are expected to dress appropriately for the training 
courses taking into consideration safety and professional 
considerations.

For onsite training courses, students will be obliged to follow 
the relevant rules applicable to the site. These will include, 
but are not limited to, applicable rules relating to health & 
safety, surveillance and the use of recording devices.

For online training courses login details should not be shared 
and lessons are not to be recorded or streamed.

Failure to behave could result in the student being dismissed 
from a training course (with no refund) and refusal to apply 
and participate in future training courses.

11. Assessments & Attendance

Where a training course requires the student to submit 
coursework or undergo an assessment or examination 
the student is required to undertake these on his/her own 
in accordance with any applicable timeframe. It is solely 
the responsibility of the student that he/she understands 
the training course and any assessment or examination 
requirements and to complete these by the applicable 
timeframe. Where a course requires a certain minimum level 
of attendance to complete the course this will be notified to 
the student. Where the student fails to attain the required 
level of attendance then the student may be withdrawn from 
the training course (with no refund) and not be provided 
with a certificate of completion for the training course. If 
the failed attendance was for a good reason, as determined 
by DANAT, DANAT,may in its absolute discretion, allow the 
student to attend a future course subject to the availability of 
that future course.

Where a training course and/or assessment takes place 
outside Bahrain (whether completely or partially) the 
student should refer to the training course details and/or the 
terms and conditions of the third-party training provider as 
applicable for further details.

ــات عــن  فــي خيــارات المحتــوى التســويقي فــي أي وقــٍت مــن 
طريــق إرســال رســالة إلكترونيــة إلــى العنــوان التالــي: 

.education@danat.bh

السلوكيات      .10

ولهــذا  الطــالب،  لجميــع  وإيجابيــة  آمنــة  تعلــم  بيئــة  دانــات  يوفــر 
المناســب  النحــو  وعلــى  بمهنيــٍة  التصــرف  الطــالب  علــى  يجــب 
وااللتــزام  ريــن  احتــرام  عليهــم  ويجــب  التدريبيــة،  الــدورة  أثنــاء 
مــن  المفروضــة  ومتطلبــات الســالمة  الصحيــة  المتطلبــات  بجميــع 
ــر، وتشــمل الســلوكيات المحظــورة علــى ســبيل المثــال ال  حيــٍن
الحصــر: ســلوكيات التهديــد والتحــرش، وأعمــال العنــف أو التهديــد 
والغيــر  والتمــرد  التخريبيــة  والســلوكيات  انــة،  وعــدم  بــه، 
ســوء  أنــواع  وجميــع  الســرقة،  أو  الممتلــكات  وإتــالف  القانونيــة، 
والممارســات  عــراف  أو  المهنيــة  للبيئــة  المخالفــة  الســلوك 

المعتــادة.  

مــع  التدريبيــة  للــدورات  المناســبة  المالبــس  ارتــداء  الطــالب  علــى 
المهنيــة.   والمتطلبــات  الســالمة  متطلبــات  االعتبــار  بعيــن  ــذ 

وفــي حــال عقــد الــدورات التدريبيــة فــي موقــع معيــن، علــى الطــالب 
االلتــزام بالقواعــد المعنيــة المطبقــة فــي تلــك المواقــع التدريبيــة، 
القواعــد  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  القواعــد  تلــك  وتشــمل 
واســتخدام  والمراقبــة  والســالمة  بالصحــة  المتعلقــة  المطبقــة 

التســجيل.   أجهــزة 

تســجيل  وعــدم  الدخــول  تســجيل  بيانــات  مشــاركة  عــدم  يجــب 
ترنــت. عبــر  المقدمــة  التدريبيــة  الــدورات  حالــة  فــي  بثهــا  أو  الــدروس 

الطالــب  فــإن  المناســبة  بالســلوكيات  االلتــزام  عــدم  حــال  فــي 
اســترداد  (دون  التدريبيــة  الــدورة  مــن  للفصــل  نفســه  يعــرض 
فــي  للمشــاركة  بطلــٍب  بالتقــدم  لــه  الســماح  وعــدم  الرســوم) 

المســتقبل. فــي  التدريبيــة  الــدورات 

11.     التقييــم والحضور

تقديــم  الطالــب  علــى  التدريبيــة  الــدورة  اشــترطت  حــال  فــي 
القيــام  الطالــب  علــى  االختبــار،  أو  للتقييــم  الخضــوع  أو  واجبــات 
وحــده  الطالــب  ويتحمــل  المحــددة،  المواعيــد  فــي  بمفــرده  بذلــك 
أو  التقييــم  متطلبــات  وجميــع  التدريبيــة  الــدورة  فهــم  مســؤولية 
اشــترطت  حــال  وفــي  المحــددة.  المواعيــد  فــي  وإكمالهــا  االختبــار 
جــاز، يُخطــر الطالــب  الــدورة التدريبيــة حــًدا أدنــى مــن الحضــ
بذلــك. فــي حــال عــدم تحقيــق الطالــب للمســتوى المطلــوب مــن 
اســترجاع  الــدورة التدريبيــة (دون  مــن  االنســحاب  لــه  يجــوز  الحضــور، 
فــي  التدريبيــة.  الــدورة  إكمــال  شــهادة  علــى  يحصــل  وال  الرســوم) 
يجــوز  دانــات،  تقديــر  وفــق  وجيــٍه  لســبٍب  الحضــور  عــدم  كان  حــال 
الــدورة  بحضــور  للطالــب  الســماح  المطلــق  تقديــره  وفــق  لدانــات 

توفرهــا.  حــال  فــي  القادمــة  التدريبيــة 

أو  التقييــم  عمليــات  أو  التدريبيــة  الــدورات  انعقــاد  حــال  فــي 
كالهمــا خــارج مملكــة البحريــن (ســواء كلًيــا أو جزئًيــا)، يجــب علــى 
وأحــكام  شــروط  أو  التدريبيــة  الــدورة  بيانــات  إلــى  الرجــوع  الطالــب 
ــرى أو كالهمــا حســب االقتضــاء للمزيــد  المؤسســات التدريبيــة 

التفاصيــل.  مــن 
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12. Notices

Notices and other communications other than complaints 
shall be sent to DANAT at:

Floors 3 and 4, East Tower, Bahrain World Trade Centre, 
Manama, Kingdom of Bahrain

Telephone: +973 17201349

Email: education@danat.bh

13. Waiver

No failure, delay or omission by DANAT in exercising 
any right, power or remedy provided by law or under 
these Terms & Conditions shall operate as a waiver of that 
right, power or remedy, nor shall it preclude or restrict 
any future exercise of that or any other right, power or 
remedy.

14. Severance

If any provision of these Terms & Conditions (or part 
of any provision) is or becomes illegal, invalid or 
unenforceable, the legality, validity and enforceability 
of any other provision of these Terms & Conditions 
shall not be affected. No single or partial exercise of 
any right, power or remedy provided by law or under 
these Terms & Conditions shall prevent any future 
exercise of it or the exercise of any other right, power 
or remedy. A waiver of any term, provision, condition 
or breach of these Terms & Conditions shall only be 
effective if given in writing and signed by the waiving 
party, and then only in the instance and for the purpose 
for which it is given.

15. Complaints

Should a student have any complaints with regard to 
any training course they must notify DANAT of their 
complaint so that this can be considered and addressed 
appropriately. Complaints can be sent to our dedicated 
email: feedback@danat.bh.

16. Disability Support

DANAT welcomes applications from students with 
learning and health disabilities and will provide the 
relevant support for such students. If you have any 
learning or health disabilities that may require additional 
support for your studies with DANAT or require special 
consideration for any exam or coursework please provide 
this information in the “Student Application”.

طارات 12.   ا

إلــى  الشــكاوى  عــدا  مــا  المراســالت  مــن  وغيرهــا  طــارات  تُرســل 
التالــي:  العنــوان  علــى  دانــات 

التجــاري  البحريــن  مركــز  الشــرقي،  البــرج  والرابــع،  الثالــث  الطابقــان 
البحريــن.  مملكــة  المنامــة،  العالمــي، 

رقــم الهاتف: 17201349 973+

 education@danat.bh :كترونــي البريــد 

التنازل    .13

أو  ســلطاته  أو  حقوقــه  مــن   ٍ دانــات  ممارســة  عــدم  حــال  فــي 
أو  ــكام  الشــروط  هــذه  أو  القانــون  بموجــب  التعويــض  ســبل 
عــن  تنــازًلا  يُعــد  ال  ذلــك  فــإن  بــه،  القيــام  عــدم  أو  ذلــك  فــي  التأخــر 
إلــى  يــؤدي  وال  الســلطة،  تلــك  أو  التعويــض  ســبيل  أو  الحــق  ذلــك 
اســتبعاد تلــك الممارســة أو الحــد منهــا فــي المســتقبل أو ممارســة 

أخــرى. ســلطٍة  أو  آخــر  تعويــٍض  ســبيل  أو  حــٍق  أي 

14.   اســتقالل بنود العقد

أي  (أو  ــكام  الشــروط  هــذه  فــي  ــكام  أحــد  كان  حــال  فــي 
ــكام) غيــر قانونــي أو باطــًال أو ال يمكــن تنفيــذه  جــزء مــن تلــك 
أو أصبــح كذلــك فيمــا بعــد، فــإن ذلــك ال يمــس بقانونيــة أي حكــٍم 
ــكام أو ســريانه أو قابليــة تنفيــذه. فــي  آخــر فــي تلــك الشــر
التعويــض  ســبل  أو  الســلطات  أو  الحقــوق  مــن  أٍي  ممارســة  حــال 
ــكام  الشــروط  هــذه  بموجــب  أو  القانــون  عليهــا  ينــص  التــي 
ــا، فــإن ذلــك ال يمنــع ممارســة ذلــك الحــق  لمــرٍة واحــدٍة فقــط أو جزئًي
أي  أو  المســتقبل  فــي  ذلــك  التعويــض  ســبيل  أو  الســلطة  تلــك  أو 
حــٍق أو ســبيل تعويــٍض آخــر أو ســلطٍة أخــرى. وال يصبــح التنــازل عــن 
ــكام أو النصــوص أو مخالفــة هــذه الشــروط  أٍي مــن الشــ
ــكام ســارًيا إال فــي حــال تــم ذلــك خطًيــا وبعــد توقيــع الطــرف 
غــراض  و الحــاالت  فــي  فقــط  التنــازل  ذلــك  تطبيــق  مــع  المتنــازل، 

التنــازل. اســتدعت  التــي 

الشكاوى    .15

فــي حــال رغبــة أٍي مــن الطــالب تقديــم شــكوى فيمــا يخــص أٍي مــن 
بشــكواه  دانــات  إخطــار  الطالــب  علــى  يجــب  التدريبيــة،  الــدورات 
وتُرســل  المناســب.  النحــو  علــى  وحلهــا  فيهــا  النظــر  يمكــن  حتــى 

لذلــك:  المخصــص  كترونــي  البريــد  عنــوان  علــى  الشــكاوى 
 feedback@danat.bh

16.   دعــم ذوي االحتياجات الخاصة

االحتياجــات  ذوي  الطــالب  مــن  المقدمــة  بالطلبــات  دانــات  يرّحــب 
صحيــة  إعاقــات  أو  التعلــم  صعوبــة  مــن  يعانــون  والذيــن  الخاصــة 
ذوي  مــن  الطالــب  كان  حــال  فــي  المطلــوب.  الدعــم  لهــم  يوفــر 
خــالل  خاصــة  اعتبــارات  أو  دعــم  إلــى  وبحاجــة  الخاصــة  االحتياجــات 
فــي  المعلومــة  تلــك  ذكــر  يُرجــى  فإنــه  الواجبــات  أو  االمتحانــات 
ــا علــى عنــوان البريــد  «اســتمارة تســجيل الطالــب» أو التواصــل معن

التالــي:  كترونــي 
education@danat.bh
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17. Force Majeure

Force Majeure means an event or sequence of events beyond 
a party’s reasonable control preventing or delaying it from 
performing its contractual obligations. DANAT shall not be 
liable if delayed in or makes changes to or is prevented from 
performing its obligations under these Terms & Conditions 
due to Force Majeure. There will be no refunds to students 
where a training course is cancelled due to Force Majeure
within 7 calendar days before the scheduled start of 
the training course although DANAT will endeavour to 
reschedule an affected student to participate in the next 
available course (subject to availability)

18. Lost or Damaged Equipment and Precious Items

Students are responsible for any equipment or precious 
items available for use during any relevant training 
course. Students are responsible to pay the replacement 
cost for any lost or damaged precious item. Students are 
also responsible for meeting the repair or replacement 
cost of any damaged equipment beyond normal wear and 
tear. If a lost item is subsequently found, the replacement 
cost paid by a student will be refunded.

19. Water Activities

Training courses that include, but not limited to boat 
trips, diving and snorkeling (“Activities”  and each one an 
“Activity” ), may be subject to the following conditions: 
(1) an eligibility criteria (as provided by DANAT) to ensure 
students are fit enough to participate in the relevant 
Activities and within their qualification and experience 
levels as applicable; (2) submitting evidence satisfactory to 
DANAT that students meets the relevant eligibility criteria 
(which could include third party confirmation(s) such as a 
doctor medical evaluation); (3) confirmation that students 
will follow relevant safe practices; (4) Activities will be at 
the student’s entire risk and students will arrange for their 
own insurance in respect of such activities; (5) students will 
ensure that any equipment they use is in good working order 
and is safe for the proposed Activities; (6) that Activities are 
inherently risky and can be a physically strenuous activity 
that could result in injury or death and that the student 
assumes this risk and that DANAT or any of its officers
will not be liable to the student or their heirs in the event 
of any injury to the individual or their death; and (7) water 
based Activities may be conducted at a location that is 
remote from any medical help.

20. Locker Use

Students may use DANAT’s onsite lockable storage units 
(“lockers”) to store their personal belongings subject to 
the following conditions: (1) use of a locker is limited to 
DANAT’s office hours and lockers must be emptied and 
the locker key returned to DANAT’s Education Department 
at the end of each day with nothing to remain in a locker 
overnight; (2) lockers are not designed for the protection or 

القاهرة القوى    .17

يعجــز  ــداث  مــن  سلســلة  أو  حــدث  تعنــي  القاهــرة  القــوى 
أدائــه  ويمنــع  المعقــول  النحــو  علــى  فيهــا  التحكــم  عــن  الطــرف 
اللتزاماتــه التعاقديــة أو تأخيــر ذلــك. وال يتحمــل دانــات المســؤولية 
الشــروط  هــذه  بموجــب  التزاماتــه  أداء  فــي  تأخــره  حــال  فــي 
قدرتــه  عــدم  أو  االلتزامــات  تلــك  فــي  تغييــرات  إجــراءه  أو  ــكام 
الــدورة  إلغــاء  حــال  فــي  القاهــرة.  القــوى  بســبب  أدائهــا  علــى 
قبــل  أيــاٍم  ســبعة  غضــون  فــي  القاهــرة  القــوى  بســبب  التدريبيــة 
الموعــد المقــرر للــدورة التدريبيــة، ال يحــق للطــالب اســترداد الرســوم 
للطــالب  جديــًدا  موعــًدا  تحديــد  ســيحاول  دانــات  ولكــن  المســددة، 
المتوفــرة  القادمــة  التدريبيــة  الــدورة  فــي  للمشــاركة  المتضرريــن 

توفرهــا). حــال  (فــي 

ــياء الثمينة أو تلفها 18.  فقد المعد

ــياء  أو  المعــدات  جميــع  عــن  المســؤولية  الطالــب  يتحمــل 
التدريبيــة  الــدورات  جميــع  أثنــاء  لالســتخدام  المتوفــرة  الثمينــة 
جميــع  اســتبدال  تكاليــف  ســداد  مســؤولية  ويتحمــل  المعنيــة، 
مســؤولية  يتحمــل  كمــا  التالفــة.  أو  المفقــودة  الثمينــة  ــياء 
التالفــة  المعــدات  لجميــع  االســتبدال  أو  ــالح  تكاليــف  ســداد 
علــى  العثــور  حــال  وفــي  العــادي.  االســتهالك  غيــر  آخــر  لســبٍب 
ــياء المفقــودة بعــد ذلــك، يســترد الطالــب تكاليــف االســتبدال 

دفعهــا.  التــي 

19.    الغوص

تخضــع الــدورات التدريبيــة التــي تشــمل رحــالت القــارب، والغــوص، 
المفــرد  وبصيغــة   ، “ ” أنشــطة الجمــع  (بصيغــة  والغطــس 
قبــل  مــن  ليــة (محــددة  معاييــر  التاليــة: (1)  للشــروط   ( ط“ نشــا ”
البدنيــة  القــدرة  لديهــم  الطــالب  أن  مــن  للتأكــد  وذلــك  دانــات) 
وخبراتهــم  لمؤهالتهــم  وفقــًا  المعنيــة  شــطة  ممارســة  علــى 
تقديــم   (2) الحــال،  مقتضــى  حســب  شــطة  بتلــك  المتعلقــة 
باتــات الُمرضيــة لدانــات داللــًة علــى اســتيفاء الطالــب بمعاييــر 
مــن  التأكيــدات  تشــمل  أن  يمكــن  (والتــي  الصلــة  ذات  ليــة 
مــن  تأكيــد   (3) طبيــب)،  مــن  طبــي  تقييــم  مثــل  الثالثــة  ــراف 
يتحمــل   (4) الصلــة،  ذات  الســالمة  تعليمــات  باتباعــه  الطالــب 
وســيقوم  شــطة  ممارســة  عنــد  الكاملــة  المســؤولية  الطــالب 
الطــالب بترتيــب تغطيــة التأميــن الخاصــة بهــم فيمــا يتعلــق بتلــك 
فــي  بهــم  الخاصــة  المعــدات  أن  الطــالب  ســيضمن   (5) شــطة، 
شــطة محفوفــة  شــطة، و(6 حالــة جيــدة وآمنــة لممارســ
ممارســة  عــن  ينتــج  قــد  حيــث  شــاًقا،  جهــًدا  وتتطلــب  بالمخاطــر 
تحّمــل  الطالــب  وعلــى  وفاتــه،  أو  الطالــب  إصابــة  شــطة  تلــك 
مــن  أي  أو  دانــات  يتحمــل  وال  المخاطــر  تلــك  عــن  المســؤولية 
موظفيــه أي مســؤولية تجــاه الطالــب أو ورثتــه فــي حــال إصابتــه أو 
شــطة فــي موقــع بعيــد ال يتوفــر فيــه  ــه، و(7) يجــوز ممارســ وفات

طبيــة. مســاعدة  أي 

الخزانة استخدام     .20

فــي  فــال  ب المــزودة  التخزيــن  وحــدات  اســتخدام  للطــالب  يجــوز 
المتعلقــات  لتخزيــن  (”الخزانــات“)  دانــات  يوفرهــا  التــي  الموقــع 
اســتخدام  يقتصــر   (1) التاليــة:  الشــروط  بموجــب  الشــخصية 
الخزانــات علــى ســاعات الــدوام لدانــات، ويجــب إفــراغ تلــك الخزانــات 
نهايــة  فــي  دانــات  فــي  التعليــم  إدارة  إلــى  الخزانــة  مفتــاح  وإعــادة 
الخزانــات   (2) الليــل،  أثنــاء  فارغــة  الخزانــة  تكــون  بحيــث  يــوٍم  كل 
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security of items of value and therefore the use of a locker is 
at a student’s risk with DANAT accepting no responsibility or
liability for any claim, loss, damage or expense arising to 
a student’s belongings due to a student’s use of a locker; 
(3) lockers should not be used to store items other than 
personal belongings and should not be used to store (i) 
any combustible, inflammable or hazardous materials 
or substances; (ii) food or items which decay or have an 
objectionable odour; and (iii) any item that would result in a 
violation of any applicable law and/or regulation relating to 
DANAT’s premises; (4) if a student does not empty a locker 
at the end of the day, DANAT may empty the locker and 
dispose of the contents as if the contents are abandoned 
property of no value; (5) DANAT may inspect the contents 
of a locker at any time; (6) a fee will be charged for (i) the 
loss of a locker key; and (ii) damage to a locker and/or a 
locker key; (7) lockers are not to be used to store DANAT’s 
property; (8) misuse of a locker will constitute a failure to 
behave under these Terms & Conditions and could result 
in the student being dismissed from a training course (with 
no refund) and refusal to apply and participate in future 
training courses; and (9) DANAT is fully indemnified and 
held harmless from and against any claims, losses, damages 
and expenses incurred by DANAT as a result of the misuse 
of a locker.

21. International Students

International students, being students of a nationality different 
to where a training course is located, will be responsible for 
arranging their visa, travel and accommodation in order to 
attend the relevant training course.

22. Governing Law

These Terms & Conditions and any dispute or claim arising 
out of, or in connection with, them, its subject matter or 
formation (including non-contractual disputes or claims) 
shall be governed by, and construed in accordance with, the 
laws of the Kingdom of Bahrain.

23. Jurisdiction

The courts of the Kingdom of Bahrain shall have exclusive 
jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of, 
or in connection with, these Terms & Conditions, its 
subject matter or formation (including non-contractual 
disputes or claims).

وبالتالــي  تأمينهــا  أو  الثمينــة  ــياء  لحمايــة  مصممــة  ليســت 
الخاصــة  مســؤوليته  علــى  يكــون  للخزانــة  الطالــب  اســتخدام  فــإن 
المطالبــات  مــن  أٍي  عــن  التــزام  أو  مســؤولية  دانــات  يتحمــل  وال 
بمتعلقــات  المتعلقــة  المصروفــات  أو  التلفيــات  أو  الخســائر  أو 
اســتخدام  عــدم  يجــب   (3) للخزانــة،  اســتخدامه  بســبب  الطالــب 
الخزانــات لتخزيــن أشــياء أخــرى غيــر المتعلقــات الشــخصية، ويجــب 
القابلــة  المــواد  جميــع  (أ)  يلــي:  مــا  لتخزيــن  اســتخدامها  عــدم 
ــياء  أو  عمــة  و(ب)  الخطيــرة،  أو  االشــتعال  أو  لالحتــراق 
جميــع  و(ج)  كريهــة،  روائــح  منهــا  ينبعــث  التــي  أو  للتحلــل  القابلــة 
الخاصــة  اللوائــح  أو  القانــون  انتهــاك  إلــى  تــؤدي  التــي  ــياء 
بمقــر دانــات أو كالهمــا، (4) فــي حــال عــدم إفــراغ الطالــب للخزانــة 
مــن  والتخلــص  الخزانــة  إفــراغ  لدانــات  يجــوز  اليــوم،  نهايــة  فــي 
قيمــة،  لهــا  ليــس  متروكــة  ممتلــكات  كانــت  لــو  كمــا  محتوياتهــا 
جميــع  فــي  الخزانــة  محتويــات  علــى  التفتيــش  لدانــات  يجــوز   (5)
ــات، (6) يحصــل دانــات علــى رســٍم مقابــل مــا يلــي: (أ) فقــدان 
ــة، و(ب) تلــف الخزانــة أو مفتــاح الخزانــة أو كالهمــا، (7)    مفتــاح الخزان
يُمنــع اســتخدام الخزانــات فــي تخزيــن ممتلــكات دانــات، (8) يمثــل 
الشــروط  هــذه  بموجــب  تصــرٍف  ســوء  الخزانــة  اســتخدام  ســوء 
التدريبيــة  الــدورة  مــن  الطالــب  طــرد  إلــى  يــؤدي  وقــد  ــكام، 
(دون اســترداد الرســوم) وعــدم التقديــم والمشــاركة فــي الــدورات 
التدريبيــة القادمــة، (9) يجــب تعويــض دانــات بالكامــل وإبــراء ذمتــه 
التــي  والمصروفــات  والتلفيــات  والخســائر  المطالبــات  جميــع  مــن 

الخزانــات. اســتخدام  إســاءة  نتيجــة  يتحملهــا 

انب الطالب     .21

عــن  تختلــف  جنســية  يحملــون  الذيــن  انــب  الطــالب  يتحمــل 
اســتخراج  مســؤولية  التدريبيــة  الــدورة  فيهــا  المقامــة  البلــد  جنســية 
التأشــيرة الخاصــة بهــم وترتيــب إجــراءات الســفر والســكن مــن أجــل 

المعنيــة.   التدريبيــة  الــدورة  حضــور 

22. القانــون الواجب التطبيق

المطالبــات  أو  النزاعــات  وجميــع  ــكام  الشــروط  هــذه  يحكــم 
أو  انعقادهــا  أو  بموضوعهــا  أو  بهــا  المتصلــة  أو  عنهــا  الناشــئة 
التعاقديــة)  غيــر  المطالبــات  أو  المنازعــات  ذلــك  فــي  (بمــا  شــكلها 
لهــا. وفًقــا  وتُفســر  البحريــن  مملكــة  فــي  بهــا  المعمــول  القوانيــن 

القضائي االختصاص   .23

لتســوية  الحصــري  االختصــاص  البحريــن  مملكــة  لمحاكــم  يكــون 
ــكام  هــذه  عــن  الناشــئة  المطالبــات  أو  المنازعــات  جميــع 
والشــروط أو موضوعهــا أو انعقادهــا أو التــي تتعلــق بهــا (بمــا فــي 

التعاقديــة). غيــر  المطالبــات  أو  المنازعــات  ذلــك 
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