
تم االتفاق ب� الطرف� اآلتي�:
الطرف األول:  مدارس اإلخاء األهلية             

الطرف الثا :  السيد / ...........................................  جنسيته/...............  هوية رقم / ..............  جوال / ..............    

      ويل أمر (الطالب-الطالبة) / ..................................................    هوية رقم / .................     

            املرحلة الدراسية / ................................          املسار/..................            الصف / ................. 
                                             

تم االتفاق ب� الطرف� عىل البنود التالية:

أوال: مسئوليات املدارس:
• تهيئة بيئة مدرسية متكاملة و تعلم ايجايب حيث تساعد (الطالب-الطالبة)عىل قضاء يوم درايس جميل و مثمر. 

• االلتزام بتعليامت وأنظمة ولوائح وبرامج وزارة التعليم فيام يخدم األهداف العامة للتعليم.
• االهتامم بالجانب الرتبوي والتعليمي (للطالب-للطالبة) وتوفري متخصصني لتحقيق ذلك.

• التواصل مع (الطالب-الطالبة) وويل األمر يف كل مايخدم بناء شخصيتهام بالصورة الصحيحة.

ثانًيا:آليات التسجيل واالنسحاب:
• تعلن مواعيد التسجيل باملدارس كل عام درايس و الحجز مبكرا يضمن مقعد باملدارس للعام الجديد.

• كل مرحلة دراسية مستقلة بذاتها و عىل ويل األمر املبادرة بتسجيل (ابنه-ابنته) يف املرحلة الدراسية التالية ليكون
   (الطالب-الطالبة) ضمن كشوفات املدارس للعام الدرايس الجديد.

• عند رغبة الطرف الثاين سحب ملف  (ابنه-ابنته) ال يتم هذا اإلجراء إال عن طريق ويل األمر مبارشة أو بوكالة رشعية منه.
• إلدارة املدارس وحدها فقط حق القبول أو الرفض لتسجيل (الطالب-الطالبة) بعد اختبار القبول و املقابلة الشخصية يف

   حال وجود مقعد شاغر. 
• عىل ويل أمر (الطالب-الطالبة) تسليم وإكامل كافة املستندات الرسمية ( املرفقة ) املطلوبة للتسجيل فور القبول 

    وال تعتمد يف حال نقصها ، كام يلزم ويل األمر تحديث بيانات التواصل أو أي مستندات رسمية حال تجديدها وإبالغها
    رسميًا للمدارس.

• إلدارة املدارس حق إنهاء العقد وعدم استمرار (الطالب-الطالبة) باملدرسة لتكرر سلوكيات مؤثرة عىل البيئة التعليمية 
  وذلك بخطاب رسمي قبل نهاية الفصل الدرايس األول أو الثاين.

• يف حالة رغبة ويل األمر سحب ملف (ابنه-ابنته) من املدرسة يقوم بتبليغ إدارة املدرسة كتابيا قبل شهر من اختبارات 
   نهاية العام الدرايس وإحضار مخالصة مالية من اإلدارة املالية للمدارس. 

• يحق لويل األمر اسرتداد 80 ٪ من قيمة رسوم الفصل الدرايس املدفوعة حال طلب االنسحاب خالل االسبوع األول فقط 
   من الدراسة  وال تسرتد أي رسوم بعد ذلك ، و ينطبق ذلك عىل حالة اإلنقطاع. 

• لعدم توفر كادر كامل من املتخصصني ال تقبل املدارس حاليا ذوي القدرات واالحتياجات الخاصة ويف حال عدم إبالغ 
  ويل األمر املدارس بحالة (ابنه-ابنته) واكتشاف ذلك أثناء الدراسة فإن إلدارة املدارس الحق يف إنهاء العقد.

مسار دوليتعل�م عام
�نات�نني

       
        www.alekhaaschools.com : املوقع اإللكرتوين للمدارس
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ترخيص االبتدايئ: 0201212          ترخيص املتوسط: 0201252          ترخيص الثانوي: 01201305           ترخيص البنات:4311410013     
مدارس البنني:

مدارس البنات:

جدة - حي العزيزية - شارع القنديل متفرع من شارع البلدية
   

جدة - حي الشاطيء - شارع طاهر الزمخرشي خلف برج امللك
   

عقد تسجيل بمدارس اإلخاء األهلية

طرف أول                                   الختم                                      طرف ثا 

                                                               مدارس اإلخاء األهلية                                                              ويل أمر (الطالب-الطالبة)                                                       

 االسم / ................................                                                   االسم / ................................

  التوقيع / ................................                                                 التوقيع / ................................

  التاريخ : ......./......./................                                                 التاريخ : ......./......./................

           



ثالًثا: أنظمة ولوائح االنضباط:
• توقيع الطرف الثاين عىل عقد االلتحاق يعني موافقته عىل االلتزام بأنظمة ولوائح  السلوك و املواظبة الخاصة بالتعليم

   واملدارس والتي تنظم العالقة بني املدارس و(الطالب-الطالبة) وأولياء األمور وميكن للطرف الثاين اإلطالع عىل لوائح 
   السلوك واملُواظبة عىل املوقع اإللكرتوين للمدارس.   

• عىل الطرف الثاين االلتزام باملواعيد املدرسية من حضور (الطالب-الطالبة) قبل بداية الطابور الصباحي، واملغادرة بعد
   نهاية اليوم الدرايس مبدة التزيد عن 45 دقيقة كام يجب إلزام (الطالب-الطالبة) بعدم إحضار الجوال للمدارس.

• خروج (الطالب-الطالبة) أثناء اليوم الدرايس بدون علم إدارة املدارس يعطي اإلدارة الحق يف اتخاذ عدد من اإلجراءات 
   مبا فيها إنهاء العقد.

• يتحمل (الطالب-الطالبة) قيمة أي تخريب أو تلفيات متعمدة يف ممتلكات املدارس و مقتنياتها مع غرامة مالية تحددها
   إدارة املدارس.

• هناك مبادرات واجتامعات ولقاءات تتطلب حضور الطرف الثاين ومنها مجالس (اآلباء-االمهات) أو مناقشة بعض األمور
   الخاصة (للطالب-للطالبة) باملدارس لذا عىل ويل األمر التجاوب مع إدارة املدارس حتى يتسنى لها تقديم أفضل خدمة 

    تربوية وتعليمية.

رابًعا:االلتزمات املالية وآلية التسديد وضوابطها:  
• الرسوم الدراسية لعام درايس كامل (للطالب-للطالبة) باملدارس للفصلني األول والثاين.  

• تسديد  ٥٠٪ من الرسوم الدراسية قبل بداية الفصل الدرايس األول و 50٪ قبل بداية الفصل الدرايس الثاين من كل عام
   درايس ما عدا رياض األطفال فتسدد رسوم الفصل الدرايس األول عند التسجيل 80 ٪ و الفصل الدرايس الثاين ٪20.

• تسديد  قيمة رضيبة القيمة املضافة كاملة عند سداد القسط األول وذلك (للطالب-للطالبة) الغري سعوديني .

مسار دوليتعل�م عام
�نات�نني

       
        www.alekhaaschools.com : املوقع اإللكرتوين للمدارس

    
              هاتف: 6610445 -012          فاكس: 2635812              ص.ب: 969             الرمز الربيدي: 21421              

    
              هاتف: 2061239 -012                            

مدارس البنني:

مدارس البنات:

جدة - حي العزيزية - شارع القنديل متفرع من شارع البلدية
   

جدة - حي الشاطيء - شارع طاهر الزمخرشي خلف برج امللك
   

هذا و قد جرى التوقيع من قبل الطرف� املتعاقدين عىل هذا العقد بعد أن تمَّ االتفاق والرتايض بينه» والله ويل التوفيق....

طرف أول                                   الختم                                      طرف ثا 

                                                               مدارس اإلخاء األهلية                                                              ويل أمر (الطالب-الطالبة)                                                       

 االسم / ................................                                                   االسم / ................................

  التوقيع / ................................                                                 التوقيع / ................................

  التاريخ : ......./......./................                                                 التاريخ : ......./......./................

           
ترخيص االبتدايئ: 0201212          ترخيص املتوسط: 0201252          ترخيص الثانوي: 01201305           ترخيص البنات:4311410013     

• تسديد رسوم املواصالت املدرسية للعام الدرايس الجديد كاملة بنسبة  100٪  قبل بداية العام الدرايس بأسبوعني عىل األقل
   شاملة رضيبة القيمة املضافة.

• يحق إلدارة املدارس حجب التواصل التقني عن (الطالب-الطالبة) وويل أمره مبا يف ذلك نتائج االختبارات الدورية 
   و النهائية حتى يتم  استيفاء االلتزامات املالية.

• حق خصم اإلخوة باملدارس يكون فقط للتسديد املبكر للرسوم الدراسية قبل بداية الدراسة.
• تسلم كتب منهج املسار الدويل (للطالب-للطالبات) بعد تسديد املستحقات املالية.

• يف حال تقديم الطرف الثاين شيك وتم إرجاع الشيك من قبل البنك عليه سداد قيمة الشيك نقداً. 
• عند تعليق الدراسة لظروف خارجة عن إرادة املدارس مع إستمرار املدارس يف تقديم الخدمة التعليمية عرب البدائل

   التقنية اليحق للطرف الثاين املطالبة بأي خصومات أو إعفاء من الرسوم الدراسية . 


