
A C A D E M Y

دروس ناي و كوله عرب السكايب

مع محمد فتيان )باللغة العربية، اإلنجليزية أو األملانية(

اآلن یمكنك تعلم آلة الناي أو الكوله مع محمد فتیان من أي مكان تكون فیه عرب السكایب.

* األسعار تعتمد يف عملة اليورو. األسعار يف الدوالر أو أية عملة أخرى تعتمد عىل سعر الرصف الحايل لليورو.

ما األشیاء التي تحتاجھا
ناي أو كوله )يف حال ال یوجد لدیك آلة سوف یتم مساعدتك 	 

برشاء اآللة املناسبة(

كومبیوتر أو البتوب/ آیباد/ أو أیة أجھزة تحتوي عىل كامیرا 	 

للصوت والصورة مع مایكروفون )متوفرة بأغلب األجھزة 

الحدیثة(

برنامج سكایب	 

إنه لیس فقط درس وینتھي وإمنا سیكون لك ملف خاص عىل 

اإلنرتنت تحصل من خالله عىل موسیقا ونوطات تساعدك للتدریب 

واملتابعة يف التمرین والتطور.

األسعار

الرشوط املدة السعر *

ملرة واحدة فقط 30 دقيقة ٢٥ يورو  )30 $( درس تجريبي

ساعة ميكنك إستخدامها يف أي وقت 60 دقیقة 6٥ يورو )78 $( درس واحد

ساعتني يتم إستخدامهم يف 30 يوم 60 دقیقة ٢ × 60 يورو = 1٢0 يورو )$143( درسین حزمة واحدة

أربع ساعات يتم إستخدامهم يف 30 يوم 60 دقیقة 4 × ٥0 یورو = ٢00 يورو )٢39$(  4 دروس حزمة واحدة

٢4 ساعة يتم إستخدامهم ضمن فرتة اإلشرتاك ٢4 × 40 يورو = 960 يورو )1146$( 6 أشهر اإلشرتاك

كیف سنبدأ؟
إرسال رسالة عرب الواتساب عىل الرقم )00491٥7٥831071٥( . 1

 skype@fityan-academy.com  أو إىل الربيد اإللكرتوين

سوف تحصل عىل موعد بالوقت والتاریخ املناسب. ٢

الدفع بالطریقة املناسبة لك عن طریق تحویل بنيك أو خدمة . 3

باي بال بالعملة التي تفضلھا يجب أن يكون املبلغ املطلوب 

مدفوع مقدما عىل األقل ٢4 ساعة قبل موعد الدرس وسيتم 

الرد بإستالم املبلغ وتأكيد املوعد.

خذ درسا تجريبيا:

٣٠ دقيقة  بقيمة 25 يورو

املستویات

أھال وسھال بك يف أي مستوى تكون علیه مبتدئا أو متقدما أو ھاویا سیتم مساعدتك بالوصول لھدفك املطلوب من تعلم اآللة.

www.fityan-academy.com )قريبا(


