استمارة رقم ( )1
)Registration form (2222-2022
GRADE: ……………………..

الاسم ألاول
……………………………

………………………………

النوع :

ADMISSION DATE: /

/2222

الاسم كما ورد في جوازالسفر
أسم الجد
أسم الوالد
……………………………

أسم العائلة (اللقب )
……………………………………..

……………………………

Name as in the passport
Father's Name
Grand Father's Name

Family Name
أنثى

REGISTRATION: …………………….

KG

………………………………………..

……………………………………..

First Name
………………………………………

ذكر

تاريخ امليالد بامليالدي :

/

Boy
/

/

م

اجلنسية :

/

Girl
/

Gender:

Date of Birth:

Nationality ( as Iqama ) :

حمل امليالد :

Place of Birth:

رقم جواز سفر الطالب

اخلاص او املضاف علية

:

Student's Passport No:

تاريخ االنتهاء :

Expiry date:

رقم هوية الطالب:

Student's Iqama /Id :

تاريخ االنتهاء . :

Expiry date :

الديـان ــة :

Religion:

اخر مدرسة التحق بها الطالب :
طالب مدرسة

Previous school:
طالب جديد

معلومات خاصة بالوالدين Parents / Guardian's Information /
أسم األب :

Father's name :

اجلنسية :

Nationality :

املهنة :

Occupation :

رقم اهلوية :

Iqama /Id / No :

تاريخ االنتهاء :

Expiry date :

اجلــوال :

Mobil :

أســم األم :

Mather's name :

اجلنسية :

Nationality :

الــمهنة :

Occupation :

رقم اهلوية :

Iqama /Id / No :

تاريخ االنتهاء

Expiry date :

اجلوال :

Mobile:

رقم شخص قريب :

Relative No#

الربيد اإللكرتوني :

E-mail address :

اقر انا الموقع ادناه بصحة كافة المعلومات المذكورة ف استمارة التسجيل هذه واوقع بذلك عىل كامل مسئوليت ودون ادن مسئولية عىل المدرسة.
اسم وىل األمر :

……………………………………………………….………………………..

التوقيع ………………………………………………… :

استمارة رقم ()2
عقد اإللتزامــات والشروط للعام الدراسي 2222-2222م
التاري خ :

/

2222/

اقر انا وىل أمر الطالب/الطالبة:

......................................................................... ...................................................................

الصف:

....................................................

بأنت ملزم تجاه مدرسة نوابغ الرياض العالمية بما يىل :
 -1حضور ابنى/ابنتي إلى المدرسة بانتظام واتباعه للقواعد الصادرة من المدرسة .
 -2قراءة اإلقرار المالى الخاص بالعام الدراسى  2023 -2022جيدا ً وااللتزام بة وأي إخالل بأى بند من بنودة سينتج عنة حرمان
الطالب /الطالبة من الحصول على اى ملفات او نتائج امتحانات او شهادات أو اشتراكه فى انشطة المدرسة وإلدارة المدرسة الحق الكامل فى
اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية لضمان سداد المصاريف .
 -2اليحق لى باسترداد أي جزء من المصاريف المدرسية فى حال انسحابى من المدرسة بعد األسبوع الثانى من بداية المدرسة متضمنا فى
ذلك مصاريف المواصالت والرسوم الدراسية .
 -4إننى أتعهد بتشجيع ابنى /ابنتى على المحافظة على ممتلكات المدرسة والفصل الدراسى مع التعهد بدفع اى تكاليف تتنج عن تلف اى من
تلك الممتلكات داخل الفصل الدراسى سواء كانت ناتجة عن طالب بمفردة أو اشترك فيها .
 -5إننى سألتزم بتقدم طلب رسمى مكتوب عند الرغبة فى سحب اوراق الطالب من المدرسة قبل يومين من التاريخ المحدد للسحب وذلك
إلعطاء فرصة للترتيبات المالية وإنهاء تجهيز الوثائق والمستندات .
 -6فى حالة حدوث اى مرض خطير أو حادث وكانت المدرسة غيرة قادرة على التواصل معى فإن للمدرسة الحق فى أخذ ابنى/ابنتى لتلقى
المساعدة الطبية الالزمة .
 -7إننى ألتزم باخطار المدرسة بأى تغيرات فى بيانات الطالب كتابيا ً .
 -8تمنع الهواتف المحمولة منعا باتا فى المدرسة وسوف يكون هناك تفتيش دورى وإذا وجد اى هاتف سوف يتم سحبة ومصادرته ومن ثم
تسلمية لولى أمر الطالب بعد التوقيع على تعهد بعدم السماح للطالب بإحضار الهواتف مرة اخرى وفى حالة وجود المحمول بعد التوقيع على
التعهد يتم مصادرته ويبقى مع إدارة المدرسة حتى نهاية العام كما أن المدرسة غير مسئولة فى حاله إحضار الطالب ألي من الجوال أو االيباد
وتم فقدانه فى المدرسة .
 -9أن أتقيد بعدم الدخول الى ساحة المدرسة أو الفصول أثناء اليوم الدراسي أن ألتزم بالمنطقة االدارية في المدرسة.

 - 12السياسة اخلاصة بالسلوك واملواظبة ( حتسب الدرجات شهرياً ):
يخصص  05درجة لكل فصل دراسي وتضاف إلى المجموع العام
يحسم على الطالب ( درجة واحدة ) عن كل يوم تكرر غيابه بدون عذر مقبول خالل الفصل الدراسي.
يحسم على الطالب ( درجتان

) عن كل يوم إذا غاب عن المدرسة بدون عذر مقبول في األسبوع الذي يسبق أو يلي اإلجازة .

يحسم على الطالب ( درجتان

) عن كل يوم غاب فيه بدون عذر في األسبوع الذي يسبق االختبارات.

يحسم على الطالب ( نصف درجة ) عن كل تأخير عن الطابور  ،ويبدأ الحسم بعد التأخر للمرة الثالثة بدون عذر مقبول.
يحسم على الطالب ( درجة واحدة ) عن كل تأخير عن الطابور  ،ويبدأ الح سم بعد التأخر للمرة الرابعه بدون عذر في الشهر الواحد.
يحسم على الطالب ( ربع درجة ) عن كل تأخر عن الحصة  ،ويبدأ الحسم بعد التأخر للمرة الثالثة بدون عذر .

 - 11قواعد السلوك واملواظبة للطالب :

المخالفة التي يقوم بها الطالب/ـة

اإلجراء

درجة المخالفة

حسم درجة واحدة

عدم التقيد بالزي المدرسي.
الخروج والدخول من الفصل دون استئذان.
عدم إحضار الكتب واألدوات المدرسية.
النوم داخل الفصل - .إعاقة سير الدرس.
تناول الطعام والمشروبات في الفصل.
إهمال أداء الواجبات المدرسية.
التلفظ بألفاظ غير الئقة على زمالئهم .
عدم الفاعلية في الطابور الصباحي .
إحضار أجهزة االتصال الشخصية.
التلفظ على زمالئهم بلفظ غير الئق

الدرجة
األولى

حسم  2درجات

الغش في االمتحان والواجبات.
العبث بممتلكات المدرسة.
إثارة الفوضى في المدرسة .
إساءة استخدام الحاسب اآللي.
امتهان الكتب المدرسية.
الشجار مع زمالئهم أو تهديدهم.

الدرجة
الثانية

حسم  02درجات

تعمد إتالف أو تخريب أجهزة المدرسة.
ممارسة السرقة.
التحرشات السلوكية.
إحضار األدوات الخطرة أو األدوات الحادة.
إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات اآلخرين .

الدرجة
الثالثة
الدرجة
الرابعة

حسم  05درجة

التلفظ بكلمات نابية على أحد منسوبي المدرسة .
العبث بالمواد الخطرة بالمدرسة .
تعمد مهاجمة طالب وإيذائه.

 -12إننى سألتزم بتقديم أى شكوى منى أو اقتراح أو استفسار مكتوب ويتم تقديمة إلى المدرسة وسيكون الرد خالل يومين وفى حالة أى شكوى منى على
إحدى العاملين أو المدرسات أو احد الطالب فى المدرسة ال يحق لى الحضور التحقيق الذى سوف تقوم بة المدرسة معها ولى الحق فقط بمعرفة نتيجة
التحقيق
 -02فى حالة تغيب الطالب فترة االختبارات ولم يقدم للمدرسة عذر طبى بذلك ال يتم اعادة االختبار مرة اخرى .
 -04ال يحق لولي امر الطالب مشاهدة ورقة اختبار ( ابنه  /ابنته ) اال بعد تقديم طلب رسمي للمدرسة ويحق للمدرسة قبوله او رفضة وفقأ لتعليمات الوزارة

 -05االلتزام بالزي المدرسي ،ويحق للمدرسة لمن يخالف ذلك خصم درجات من سلوك المواظبه.
 -06يسمح بإرتداء الحذاء األبيض واألسود فقط  ،وإرتداء الجاكيت الشتوي باللون الرمادي واألسود فقط وغير هذين اللونين تعتبر مخالفة.
 -07ال يحق لولى االمر االعتراض على اختيار أماكن الفصول .
 -08يحق إلدارة المدرسة إيقاف خدمة النقل عن الطالب  /الطالبة في حال عدم استكمال رسوم المواصالت قبل بداية كل فصل دراسي .
االسم ....................................................................... . :
التوقيع ........................................................................ :
التاريخ ........................................................................ :

استمارة رقم ()3
العقــــــد المــــــالي للعام الدراسي  " 2223 – 2222لقسم رياض االطفال"
يعتبر هذا العقد سنوي يحق للمدرسة عدم تجديده بأخطار ولي االمر عن طريق عنوانه المسجل أو برسالة نصية على رقم جواله
المدون لدى المدرسة أو ايميله الخاص.
ابرم هذا العقد بين ولي أمر الطالب والمدرسة على أن تقوم المدرسة بتعليم أبنه أو أبنته لدينا لعام دراسي كامل وتكون ألية التعليم
حسب تعليمات الوزارة سواء كان التعليم عن بعد (أون الين)  ،او بحضور الطالب للمدرسة.
ويكون تقييم الطالب على حسب تعليمات الوزارة و باأللية التي يتم تحديدها.
هذا العقد بين كال من :
 -1مدارس نوابغ الرياض العالمية ( الطرف االول )
 -2ولى امر الطالب المذكور ادناه ( الطرف الثاني )
أُقر أنا الموقع ادناه السيد ....................................................................................... /
ولي أمر الطالب /

.بالصف

.........................................................................................

.................................................

التزامي الكامل بتسديد كافة الرسوم الدراسية للعام الدراسي  2223 / 2222م كاملة وذلك لمدة عـام دراسـي واحد عند فتح باب
التسجيل و في حال عـدم تمكني من السداد فـإني ألتزم بتسديد الرسوم الدراسية على النحو التالي :

.1الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي  2223 / 2222م :
الرسـوم
 12522لاير
 11222لاير
 11522لاير

المرحلة الدراسية
Pre KG
KG 1
KG 2

 الرسوم الدراسية الموضحة بالجدول بدون ضريبة القيمة المضافة ويتم اضافة الضريبة على حسب ما تقرره الدولة.
 في حالة تم فرض قرار من الدولة بشان تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السعوديين أو اى ضريبة اخرى سيتم تطبيقها
من بداية القرار .
 في حال دفع الرسوم الدراسية كاملة قبل 2222 /20/21م يتم خصم . %12
في حالة السحب بين الفصول أو التسجيل يحسب الفصل الدراسي االول والثاني والثالث على النحو التالي:
المرحلة الدراسية

الفصل الدراس االول

الفصل الدراس الثان

الفصل الدراس الثالث

اجماىل الرسوم

Pre KG
KG 1

0222
0022

3152
3322

3152
3322

 12522لاير
 11222لاير

KG 2

0022

3022

3022

 11522لاير

الرسوم الدراسية املقررة لكل مرحلة تشمل رسوم حجز املقعد واألقساط ويف حال السحب يُسرتجع مبلغ حجز املقعد قبل تاريخ
 ، 2222/8/15وبعد تاريخ  2222/8/15م يتم خصم  522ريال حيث ان املدرسة ترفض قبول الطالب بسبب حجز املقعد البنائكم
 ال يعتمد تسجيل الطالب اال بعد تسليم امللف كامل من ولي االمر وسداد الرسـوم.

. -2ولمن يرغب في تقسيط الرسوم سوف تكون على النحو التالي :
مراحل التمهيدي ورياض األطفال:



حجز المقعد

الصف

المبلغ

من تاريخ 2222/25/20
حتى تاريخ 2222/20/20

القسط االول
2222/0/5

القسط الثاني
2222/12/1

القسط الثالث
2223/23/1

Pre-KG
KG 1

12522

1222

3222

3152

3152

11222

1222

3022

3322

3322

KG 2

11522

1222

3022

3022

3022

سداد رسوم حجز المقعد من تاريخ 2222/25/20حت  2222/20/20م بعد ذلك يتم دفع رسوم القسط االول وال يدخل الطالب الصف
عند سداده رسوم حجز المقعد فقط  ،بل يلزم عليه لدخول الصف سداد رسوم القسط األول كما موضح بالجدول أعاله .

 .3الرسوم الدراسية ( األقساط ) :
 و في حالة التأخر أو االمتناع و عدم دفع األقساط في المواعيد المحددة و التي التزمت بها فإنني أُقر بموافقتي على أنه إلدارة المدرسة
الحق الكامل في عدم تسليم نتائج االختبارات أو الشهادات أو الملفات لحين تسديد الرسوم المتأخرة ,واليحق للطالب المشاركة في انشطة
المدرسة من رحالت او مسابقات اوأي نشاط تقوم به المدرسة ,ولها مطلق الحق في اتخاذ كافة االجراءات االدارية والقانونية التي تراها
مناسبة لتحصيل األقساط بما يضمن للمدرسة استيفاء كافة حقوقها الشرعية و المدنية .
 يتم رفع الخصومات الممنوحه لولي األمر في حالة عدم االلتزام بالسداد في المواعيد المقررة.
 الخصم المستحق لولي االمر يخصم من القسط األخير.
 في حالة تاخير الطالب أو الطالبة عن بداية الفصل الدراسي ( أو الحضور بعد بداية الدراسة ) فال يخصم أي مبلغ عن الفترة التي لم
يحضرها و يتم دفع القسط كامال.
 لألخوات واألخوة المسجلين بالمدرسة يحتسب خصم مبلغ  522لاير بداية من األخ الثاني في الرسوم الدراسية وال يخص رسوم الباص.
 .0في حالة السحب :
 من تاريخ  2022/0/ 5م إلى 2022/0/31م يتم خصم  522لاير.
 من تاريخ 2022/0/ 1م إلى 2022/0/0م يتم خصم  % 5من إجمالى الرسوم الدراسية للعام الدراسي كامالً والباص .
 من تاريخ 2022/0/ 0م إلى 2022/0/13م يتم خصم  %12من إجمالى الرسوم الدراسية و الباص للعام الدراسي كامالً ،و ال يتم
استرجاع الكتب المدرسية أو الزي المدرس .
بعد تاريخ  2022/0/13م ال يحق لولي األمر استرداد أي مبالغ مسددة سواء رسوم دراسية أو حافالت مدرسية و خالفه مهما كانت

األسباب.
يكون السحب بخطاب رسمي للمدرسة ،وينظر لتاريخ استالم الخطاب وال ينظر بحضور الطالب أو غيابة.


وهذا إقرار مني بذلك
االسم ........................................................................ :
التوقيع ........................................................................ :
التاريخ ........................................................................ :

