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 مرفق بأستمارة التسجيل
 
 

     طرف اول  2-46089مدرسة عاليه  سجل تجاري رقم  / السادة-1
.......................................................أو الوصي عميه - ولى أمر الطالب/ السيد- 2  

  طرف ثاني.............................بطاقة سكانية رقم................................ اسم الطالب
 

.........../............ ألية تحصيل الرسوم الدراسية لمعام الدراسي       
  تسجيل جديد –بالنسبة لمطالب المستجدين -1
يتم دفع رسوم الفصل الدراسي االول كاممة عند التسجيل واال فال يعتبر الطالب مسجال وال يحجز له مقعدا -أ  

.فصمى الدراسة الثاني والثالث قبل بداية الفصل الدراسي  بشهرين م يتم سداد رسو-ب  
بالنسبة لمطالب المرفعين-2  
يتم سداد كامل رسوم الفصل الدراسي األول قبل بدايته بأربعة أشهر عمي االقل وسداد القسط الثاني والثالث قيل  بداية -أ

. الفصل الدراسي بشهرين  
ال يعتبر الطالب مسجال ضمن قوائم المدرسة لمعام الدراسي الجديد اذا لم يتم تسديد الرسوم الدراسية حسب ما ورد بالفقرة - ب  
الرسوم الدراسية السنوية -3  
رسوم الفصل الدراسي االول   

 رسوم الفصل الدراسي االول  المرحمة

:رياض االطفال - 1  
 الصف االول لمروضة

 الصف الثاني لمروضة 

  
  دينار مصاريف الترم االول506+ دينار مصاريف كتب25
  دينار مصاريف الترم االول506+  دينار مصاريف كتب50

:المرحمة االبتدائية-2  
 من الصف االول الي الصف الثاني االبتدائي

 من الصف الثالث الي الصف السادس االبتدائي

 
  دينار مصاريف الترم االول 531.200+    دينار مصاريف كتب80

  دينار مصاريف الترم االول531.200+  دينار مصاريف كتب 100
المرحمة االعدادية-3      دينار مصاريف الترم االول880+ دينارمصاريف كتب150 

المرحمة الثانوية-3   دينار مصاريف الترم االول1000+  دينارمصاريف كتب300 

 رسوم الفصل الدراسي الثاني 
 رسوم الفصل الدراسي الثاني المرحمة

رياض االطفال اول وثاني- 1 دينار379.500    

المرحمة االبتدائية-2   دينار398.400 

المرحمة االعدادية-3   دينار660 

المرحمة الثانوية-3   دينار750 
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 رسوم الفصل الدراسي الثالث

 
 رسوم الفصل الدراسي الثالث المرحمة

رياض االطفال اول وثاني- 1 دينار379.500    

المرحمة االبتدائية-2 دينار398.400   

المرحمة االعدادية-3 دينار660   

المرحمة الثانوية-3 دينار750   

الية سداد الرسوم الدراسية-4  
يكون سداد في قسم المحاسبة بالمدرسة نقدا او بشيك او تحويل بنكي في حساب مدرسة عالية والمدرسة غير -أ

مسئول عن عدم تسجيل الطالب اال بعد صرف الشيك من البنك وبعد ان يظير اسم ولى الطالب او الوصي 
 عميو في حسابتيا عند التحويل البنكي

بالنسبة لمطمبة المسجمين في المدرسة وتبعا الطار عمل ضبط الرسوم المدرسية السنوية المعتمدة من - ب
المدرسة يمكن لممدرسة فرض رسوم اضافية إلعادة تسجيل بعد موافقة وزارة التربية والتعميم عمييا  عمى ان تدفع 

في المواعيد التي تحددىا المدرسة 
عدم استرداد رسوم المدرسة-5  
 عند الغاء تسجيل الطالب في المدرسة مادام العام اىذه الرسوم غير مسترده وال يمكن المطالبة باسترداده- أ

 الدراسي بدء 
يقر ولي امر الطالب او الوصي عميو بموجبو بعدم المطالبة باسترداد الرسوم والمصاريف المدفوعة عند -ب

تقديم طمب كتابي بسحب ممف الطالب او الغاء تسجيل الطالب في المدرسة بعد بداية الفصل الدراسي بيوم 
.  واحد 

رسوم % 5يقر ولي امر الطالب او الوصي عميو بانو يحق استرداد رسوم الفصل الدراسي االول بعد خصم -ب
 (يوم 30 )ادارية بشرط ابالغو المدرسة كتابيا بسحب ممف الطالب وبإلغاء التحاقو قبل بداية العام الدراسي ب

عمى االقل  
مطالبة المدرسة بالرسوم  -6
يقر ولى االمر عند غياب الطالب عن المدرسة ألي سبب كان سواء بسبب القوة القاىرة او سبب يرجع - أ

لممدرسة او الوزارة او المممكة او بسبب يرجع لمطالب او لولى االمر وميما كانت مدة الغياب ال يعطي حق 
لولى االمر باستقطاع اي مبمغ من الرسوم والمصاريف المستحقة لممدرسة ويتعيد بدفع رسوم الفصل الدراسي 

كامال 
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يقر ولي امر الطالب او الوصي عميو في حالة عدم دفع الرسوم الدراسية لمفصل الدراسي االول او - ب
المصروفات في مواعيد استحقاقيا فانو يحق لممدرسة رفض تسميم ولي االمر سحب الممف اال بعد  سداد الرسوم 

وباأللية المذكورة اعاله بالبند السابق  
يقر ولي امر الطالب او الوصي عميو بموجبو بأحقية مدرسة عالية بمطالبتو بالرسوم الدراسية المذكورة في -ت

 يوم من موعد االستحقاق وىو االول من يناير من كل عام ويقر بانو يحق 15حالة تخمفو عن الدفع لمدة 
لممدرسة وقف تسميمو شيادة الطالب عن الفصل الدراسي حتى تيم دفع كامل الرسوم 

مصروفات الفصل الدراسي االول غير مرتبطة بمصروفات الفصل الدراسي الثاني او الثالث - ث
يحق لممدرسة لمجوء الى المحكمة المختصة لممطالبة بالزام ولى امر الطالب او الوصي عميو بسداد الرسوم - ج

المدرسية اذا تخمف عن الدفع في مواعيد استحقاقيا 
مستندات المطموبة لقيد الطالب -7
يتعيد ولى االمر بتوفير المستندات المطموبة والسابق االشارة الييا فيما ال يتعدى سبعة ايام من تاريخ توقيع -ا

العقد وفي حالة عدم التزام ولى االمر بتوفير كافة المستندات المطموبة في الموعد المحدد فان المدرسة غير 
مسؤولة عن اعتماد الممف من وزارة التربية والتعميم وعميو سيتم ارجاع الممف وعدم استقبال الطالب مع التزام 

ولى االمر بدفع رسوم الفصل الدراسي 
في حالة ارتكاب الطالب او ولى االمر اي من المخالفات الرسمية او االخالقية او النظام العام لممدرسة - ب

فمن حق المدرسة أيا كان التوقيت مع الزامو بدفع رسوم الفصل الدراسي كامال 
في حالة ابالغ ولى االمر بمشاكل الطالب الدراسية دون جدوى او تحسن فانو يحق لممدرسة انياء ىذا العقد -ت

في نياية العام الدراسي  
 
مسؤوليات ولى االمر -8
تزويد المدرسة بنسخ عن جميع التقارير الطبية والنفسية او التعميمية الخاصة بالطالب قبل التحاقو بالمدرسة -أ

وتعد ىذه المستندات شرطا اساسيا في تمكين المدرسة من تقديم افضل خدمات تعميمية ليؤالء الطمبة  
تقديم خطاب لمدير المدرسة  يوضحون فيو بان الطالب يعاني من صعوبات في التعميم وينبغي عمى ولى -ب

االمر بتزويد المدرسة بنسخ عن جميع التقارير الطبية وفي حالة اخفاء عمدا ولى االمر ىذه المعمومات يحق 
لممدرسة الطمب من ولى االمر سحب الطالب من المدرسة وال يحق لو المطالبة باسترداد الرسوم الدراسية التي 

دفعيا  
التواصل بين المدرسة وولى االمر -9

يعد التواصل الفعال ركيزة اساسية في بناء عالقات شراكة بين المدرسة واولياء االمور تساىم في تعزيز خبرات 
تعمم الطمبة وسيتم عن طريق موقع المدرسة االلكتروني والمنشورات او النشرات الدورية عمى نحو يتيح التواصل 
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مع جميع اولياء االمور واستخدام جميع عناوين االتصال التي قدميا اولياء االمور الطالعيم عمى  قدرة متابعة 
الطالب لدروسو ابالغ اولياء االمور بمستويات تقدم ابناؤىم من خالل ارسال تقارير دورية وعقد االجتماعات 

معيم بتقديم تقييمات عن الطالب 
مسؤوليات اولياء االمور -10

يتعيد ولى االمر بتزويد المدرسة باي تغيير في معمومات االتصال  والتعامل بشكل الئق مع كادر المدرسة عند 
االستفسار عن ابنائيم  حضور جميع االجتماعات والمراجعات المتعمقة بتقدم ابنائيم وادائيم واخطار المدرسة 

عن سبب تغيب ابنائيم وتأييد سياسة المدرسة التي تنص عمى اتخاذ اجراءات صارمة لحاالت التأخر والغياب 
المستمرة عن المدرسة  

يقر ولى االمر بانو قراء واطمع عمى ما ىو مكتوب ويتعيد بااللتزام بو  
  
  

________________ ________________________________________:اسم ولي االمر   
______________ _________________________________________: بطاقة سكانية رقم  

____________________________________________: التوقيع   
____________________________________________:  التاريخ   


