
Today’s Learners are Tomorrow’s Leaders  (1)رلم نموذج  

 هـ( 1441/1440-م  0202/0201عمد تسجيل طالب/ طالبة لدى مدارس الكون العالمية )

./.....إنه بتاريخ   تم االتفاق بين كل من الطرف األول: مدارس الكون العالمية،  02......./........

 --------------------------------------------: الطالبةتسجيل الطالب/ على   ،والطرف الثاني:  -------------------------------------------

   الصف: -------------  رلم الملف: --------------------   الجنسية: -------------------------هوية: ---------------------------------------   

جوال األم: ----------------------------------   جوال األب: ----------------------------------- هوية األب: ---------------------------------------  

 مد التالية:وذلن وفك بنود الع  ،-----------------------------------: الطوارئرلم التواصل في حاالت 

 

 المادة األولى : نظام الرسوم الدراسية ومدة العمد

 فصل دراسً واحد        سنة دراسٌة كاملة  مقدار الرسوم الدراسٌة عن      – 1

 (www.gis.sch.saمرفق الئحة تفصٌلٌة بالرسوم المدرسٌة، علما أن هذه الالئحة موجودة على موقع المدرسة ) 

الثانً بسداد الرسوم المستحقة على ابنه/ ابنته، والموضحة فً الجدول المرفق. وتكون على دفعتٌن، األولى ٌقوم الطرف  - ٢

 قبل بداٌة الفصل الدراسً األول، والثانٌة قبل بداٌة الفصل الدراسً الثانً .

 ٌحق للطرف األول فسخ العقد فً حال عدم انتظام الطرف الثانً بالسداد . - ٣

لاير غٌر مستردة( للعام الدراسً التالً، لحجز مقعد البنه/ البنته/ ألبنائه.  ٢222الثانً بسداد دفعة مقدمة ) ٌقوم الطرف - ٤

 وال ٌكون الطرف األول ملزما بتوفٌر المقعد فً حال عدم سداد الطرف األول فً المهلة المحددة فً العقد.

 تخفٌض الرسوم  والخصومات الممنوحة :   - ٥

% لألخ الثالث فأكثر(، على أن 0٥% لألخ الثانً( و )02ٌتمتع األخوة بخصم على الرسوم الدراسٌة فقط، مقداره )   - 

 تطبق نسبة الخصم على الطالب ذات الرسوم الدراسٌة األدنى. 

  .نقل المدرسً(بحسب منطقة اإلقامة )مرفق الئحة رسوم الالنقل محددة رسوم  *ال خصومات على النقل المدرسً. كما أن 

كما أن الطرف األول غٌر ملزم بتأمٌن المواصالت للطالب فً حال لم ٌقم الطرف الثانً بتعبئة نموذج التسجٌل فً النقل 

 المدرسً وسداد الرسوم فً المهلة المحددة )مرفق نموذج التسجٌل فً النقل المدرسً(.

 .من رسوم العام الدراسً% ٥2علٌه دفع ذي ٌتقدم للتسجٌل للفصل الدراسً الثانً ٌترتب *الطالب ال

 

 طالب مسجل نسحابشروط االمادة الثانية: 

، والرسوم االدارٌة (لاير ٢222) رسوم حجز المقعد أي فصل دراسً، تستقطعنسحاب الطالب قبل بداٌه فً حال ا-0

 .(ن وجدقً المبلغ )إوٌرد له با، لاير( 0222للطالب الجدٌد )

 ،لاير( ٢222رسوم حجز المقعد ) اسبوعٌن من بداٌه الفصل الدراسً، تستقطع ولأفً حال انسحاب الطالب خالل -٢

، ورسوم النقل المدرسً % من إجمالً الفصل الدراسً االول٢٥ و، (لاير 0222الرسوم االدارٌه للطالب الجدٌد )و

.(توجد )إن
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(1)رلم نموذج   

الرسوم االدارٌه للطالب ، ولاير(٢222) رسوم حجز المقعد ع الثالث، تستقطعنسحاب الطالب خالل األسبوفً حال ا -٣

 (.تن وجد، ورسوم النقل المدرسً )إ% من إجمالً الفصل الدراسً االول٥2و   ،لاير(0222) الجدٌد
الرسوم ، ولاير(٢222مقعد )الرسوم حجز ستقطع ، ت)وما ٌلٌه(نسحاب الطالب خالل األسبوع الرابع فً حال ا -٤

 (.تن وجد، ورسوم النقل المدرسً )إالفصل الدراسً االولوكامل رسوم  ،(0222االدارٌه للطالب الجدٌد)

 الماليةاإلدارية والمادة الثالثة: احتفاظ الطرف األول بحموله 

 لرسوم المستحقة علٌه. م ولً األمر نتٌجة الطالب فً حال عدم سداده لللمدارس الحق فً عدم تسلٌ

ٌلتزم الطرف الثانً بتحدٌث بٌاناته لدى قسم الملفات )عنوان السكن، جهة العمل، أرقام التواصل، اإلقامة، تجدٌد جواز السفر، ...(، 

 وٌتحمل الطرف الثانً مسؤولٌة كافة العواقب المترتبة على عدم دقة البٌانات أو تحدٌثها. 

با على سمعة المدرسة وطالبها، وٌلزم بدفع الرسوم المقررة حتى ٌحق إلدارة المدرسة فصل الطالب متى رأت أنه ٌؤثر سل

 تارٌخ فصله.

مدارس الكون هً مدارس عالمٌة )خاصة( ٌحق إلدارتها قبول أو رفض أي طالب مستجد ٌتقدم للتسجٌل. فإدارة المدرسة ال 

لاير  ٤22الرٌاضٌات، برسوم قدرها تقبل أي طالب مستجد إال بعد أن ٌخضع الطالب المتحانات دخول فً اللغة اإلنكلٌزٌة و

% كحد أدنى على كل ٦2لاير للمتقدمٌن لقسم رٌاض األطفال(، وعلى الطالب أن ٌحصل على  ٢22سعودي غٌر مستردة )

مادة على حدة كشرط أساسً لقبوله. وال ٌجوز للطالب أو لولً األمر التشكٌك فً مصداقٌة تصحٌح امتحانات الدخول أو 

المتحانات التً خضع لها الطالب. وال ٌتم حجز مقعد للطالب الذي ٌنجح فً امتحانات الدخول إال بعد طلب االطالع على ا

 كافة المستندات المطلوبة.ل هإحضار

بناء على توجٌهات وزارة التعلٌم السعودٌة، نجاح الطالب هو نجاح مواد ولٌس نجاح مجموع. وعلٌه ال ٌرفع الطالب من 

% لطالب المنهج البرٌطانً الثانوي( ٥2% كحد أدنى )أو ٦2د الدراسٌة نتٌجتها لم تصل إلى صفه إذا كانت أي من الموا

مهما كان المجموع العام مرتفعا. وامتحانات اإلكمال )أو الدورة الثانٌة( تعطى مرة واحدة مباشرة بعد أول عطلة نهاٌة أسبوع 

 .جدٌد عقد أي طالب غٌر مرفعاسً أن ترفض تتلً انتهاء العام الدراسً. كما ٌحق للمدرسة نهاٌة كل عام در

كل طالب ٌقوم بسوء استخدام أو تخرٌب أي من محتوٌات المدرسة أو تجهٌزاتها أو مرافقها مطالب بدفع 

 كافة تكالٌف التلف الذي تسبب به. وٌحق للمدرسة مطالبة ولً األمر بدفع قٌمة التالف بالكامل.

االستمرار باستخدام النقل المدرسً فً أي وقت، وذلك فً حال عدم تقٌد الطالب  ٌحق للمدرسة منع الطالب من استخدام أو

بتعلٌمات قسم النقل المدرسً، وأهمها االلتزام بمواعٌد الحافالت المدرسٌة، واحترام السائق )ومساعدته فً قسم رٌاض 

حتوٌات الحافلة، والبقاء فً المقعد األطفال(، واحترام الركاب اآلخرٌن، وعدم التسبب بالضجٌج والشغب، وعدم العبث بم

 المخصص للطالب أثناء تحرك الحافلة.

ألر أنا الطرف الثاني بأني لد اطلعت على استمارة التسجيل ونص هذا العمد بين المدرسة وولي األمر، وأتعهد بااللتزام 

 بكافة البنود والشروط الواردة فيه. وعليه أولع. 

 

 الطرف الثاني                                                        الطرف األول                 

  مدرسة الكون العالمٌة            

 ----------------------------------التوليع :                                                              ----------------------------------التوليع :  
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STUDENT INFORMATION 

Student No.: ____________  Joining Date: _________________ 

Name of Applicant (student) in English: 

(NB. Name of Student as per passport) 

_____________________________________________________________________________________ 

 First Name  Father’s Name Grandfather’s Name  Last Name 

 

Name of Applicant (student) in Arabic: (بالعربي بلالطا اسم) 

_____________________________________________________________________________________ 

 العائلة إسم   الجد إسم  األب إسم  األول االسم 

 

Date of Birth: ___ / ___ / ___ 

Nationality: _____________________ 

Gender: Male □ Female □ 

Place of Birth: _____________________ 

Grade Level Applied to: _____________ 

Religion:       □ Muslim       □ Non-Muslim

Iqama No./Saudi I.D.: __________________ Issue Date: ___ /___ /___ Expiry Date: ___ /___ /___ 

Passport #: ___________________________ Issue Date: ___ /___ /___ Expiry Date: ___ /___ /___ 

Address: ________________________________________ E-mail: _______________________________ 

 

KGS-ELEMENTARY-INTERMEDIATE-SECONDARY: Fax No.: 652-2926 

Telephone No.: 614 2031 / 652 3444 / 652 5054 Website:  www.gis.sch.sa 

Address:  P.O. Box 53733, Jeddah 21593 E-mail: info@gis.sch.sa 

يشسيشسشس  
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Student Picture 

 صورة الطالب/الطالبة
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Emergency Contact 

Name: ________________________________ Phone No.: _________________________ 

Previous School 

From 
Year to Year 

School Name Location 
Language of 
Instruction 

Curriculum 

     

     

     

     

     

     

     

 

Family Information 

Parents are:  □ Married  □ Divorced 

Father Full Name: ___________________________________ Mobile No.: _______________ 

 Job Title: _____________________________________ E-mail: ____________________ 

 Business Address: ____________________________  

Mother Full Name: ___________________________________ Mobile No.: _______________ 

 Job Title: _____________________________________ E-mail: ____________________ 

 Business Address: ____________________________  
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Brother (s) and Sister (s) of applicant (if any): 

Name Date of Birth 
Gender 
(M/F) 

Grade Level School Attending 

     

     

     

     

     

 

Method of Transportation 

□ School Bus □ Father □ Compound Bus □ Personal Driver 

Does the applicant suffer from any chronic disease? If yes, specify: 

____________________________________________________________________________________ 

In case of medical history, chronic disease or allergy, you are kindly asked to inform the 

school nurse at the beginning of the academic year. 

Please be advised that any placement at GIS is conditional on the student’s ability to 

perform satisfactory in the grade level and/or program assigned. 

I, certify that the information given above is accurate. (Failure to provide complete and 

accurate information will result in re-evaluation of enrollment at GIS.) 

___________________________________________________________________________________ 

Name of Parent/Guardian   Signature   Date 

Documents Required as per Saudi Ministry of Education 

 1. A copy of the parents’ passports (showing the entry visa). 

 2. A copy of parents’ iqama. 

 3. A copy of the student’s iqama. 

 4. A copy of student’s birth certificate. 

 5. A copy of the student’s passports (showing the entry visa) 

 6. A copy of the Vaccination Card 

 7. Original school report cards from grade 1 until current level (certified 
from the Ministry of Education) 

 8. Leaving certificate from previous school. 

 9. Two passport size student photos. 
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 يتعليمات االشتراك في النقل المدرس

 ٌومٌا   الطالب بطالة بإبراز االلتزام بالنمل المشتركٌن الطالبات و الطالب جمٌع على. 

 ٌرجى شكوى أي وجود حالة وفً. الحافلة مشرفة أو الحافلة لسائك باإلساءة أمر ولً أو طالب ألي ٌسمح ال 

 .المدارس فً والنمل الحركة مسؤول إلى الرجوع

 الحافلة نظافة على والمحافظة لتوجٌهاتها واالستماع الحافلة مشرفة احترام الطالب على ٌجب. 

 تمرره ما بحسب لمدة الحافلة ركوب من حرمانه إلى الطالبة/الطالب ٌعرض الحافلة داخل الفوضى إحداث 

 .الشؽب تكرار حال فً اإلدارة

 بانتظار ملزم ؼٌر والسائك المحدد، الموعد وفً الحافلة النتظار المخصص المكان فً التواجد الطلبة على 

 الطالب ولت على منا حرصا   وذلن أساسٌة، كماعدة المحدد الولت عن دلائك ثالث من أكثر الطالبة/ الطالب

 .مصالحهم و

 اإلدارة إلى الرجوع دون طرٌمه عن مشكلة أي حل ومحاولة الحافلة إلى األمر ولً صعود باتا   منعا   ٌمنع. 

 موعد أن حٌث بهم، الخاصة الحافلة إلى بنظام االنصراؾ ولت التوجه بالحافالت المشتركٌن الطلبة على 

 .ٌتأخر لمن أخرى حافلة توفٌر المدرسة تتحمل وال. الدوام انتهاء من دلٌمة 51 بعد ٌكون الحافلة انطالق

 لإلستالم  الحضور عدم حال فً المخصص المولع من الطالبة/الطالب الستالم الحضور األمر ولً على 

 . المسؤولٌة كامل بتحمل تعهد تولٌع األمر ولً فعلى

 على دلٌمة عشرة بخمس الحافلة موعد لبل( السائك أو) المدارس فً والنمل الحركة بمشرؾ االتصال ٌجب 

 المدرسة من الطالبة/الطالب بمؽادرة الرؼبة حال فً أو المدرسة، عن الطالبة/ الطالب تؽٌب حال فً األلل

 .اإلبالغ عدم حال فً المسؤولٌة كامل األمر ولً وٌتحمل. مبكرا

 بالجلوس التمٌد وضرورة النمل، و الحركة مسؤول عن الصادرة التعلٌمات واحترام المدرسة بموانٌن االلتزام 

 .النمل مسؤول إرشادات بحسب للطالبة/ للطالب المخصص الممعد فً

 الباص محتوٌات على والمحافظة واألخالق، بالهدوء التحلً بالنمل المشتركٌن الطالبات و الطالب جمٌع على. 

 الحافلة محتوٌات من ابنته/ ابنه ٌتلفة ما كل تكالٌؾ/ لٌمة بدفع االلتزام األمر ولً على. 

 المدارس فً الحركة مسؤول إلى خطٌا   تمدم أن ٌجب المدرسً النمل بخصوص األمور أولٌاء من شكوى أي. 

 الحافلة ركوب من الطالب حرمان إلى سٌودي الحافلة داخل األمان حزام وربط السالمة بتعلٌمات التمٌد عدم 

 المبلػ إسترجاع فً الحك األمر لولً ولٌس

 تحدٌد المولع مٌرات ونظاماالكبنظام  تخضع للمرالبة جمٌع الحافالت (GPS)  

  اسم ولً األمر : ................................   تولٌعه: ..................  التارٌخ: ................
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 : _____________________________اسم الطالب/الطالبة

 رقم هاتف ولي األمر: __________ _________رقم الملف: __

 الطوارئ: ____________ اسم الشخص: ____________  رقم 

أقر بأني قرأت قوانين وشروط استخدام النقل المدرسي واستلمت نسخة 

 مختومة منها، وأتعهد بالتزام ابني / ابنتي المدّونة بياناته/بياناتها أعاله.

 _______________________________اسم ولي األمر: 

 م2020/ __  /: __ التاريخ___________________ :التوقيع

  لطالبل شخصية* إرفاق صورة 

 رسم كروكي لموقع المنزل
 : _____________________الشارع الرئيسي ________________________ :الحي

 : __________________ أقرب معلم للمنزل: ____________________ الشارع الفرعي
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(4نموذج رقم )  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

د البري ا علىرسالهإمن الشروط السابقه نرجو منكم  ا  في حالة عدم وجود أي مالحظة:

    .  لي مع رقم التسلسل الخاص بالطالبلكتروني التااإل

 

ENTRANCE EXAM 

alkon.filing@gis.sch.sa 

 

mailto:alkon.filing@gis.sch.sa
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ENTRANCE EXAM

Date for administering the exam: ____________________ 

Student name: _________________________________________________________________ 

Nationality:  ____________________________________ Gender: Male □ Female □ 

Previous School: ____________________________________ Previous Grade ___________ 

Going to Grade: ____________________________________ Mobile No. _______________ 

Entrance Exam Fees:  SR 400 (non-refundable) (Grades) 

The reasons for leaving the previous school: 

____________________________________________________________________________________ 

The reasons for attending our school: 

____________________________________________________________________________________ 

ENTRANCE EXAM RESULTS

Math: _________ English: _________ □ Passed □ Not Passed 

Comments: _____________________________________________________________________ 

Approved by: _____________________________ Signature: _____________________ 

Date: _____________________________ 

Passing the entrance exam does not guarantee acceptance. 

Acceptance depends on (1) passing the entrance exam, (2) availability of seats. 

Entrance exam results will be available after one week. 

For results, contact us at 054 568 4278. 
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ENTRANCE EXAM 

Date for administering the exam: ____________________ 

Student name: _________________________________________________________________ 

Nationality:  ____________________________________ Gender: Male □ Female □ 

Previous School: ____________________________________ Previous Grade ___________ 

Going to Grade: ____________________________________ Mobile No. _______________ 

Entrance Exam Fees:  SR 200 (non-refundable) (KGs) 

The reasons for leaving the previous school: 

____________________________________________________________________________________ 

The reasons for attending our school: 

____________________________________________________________________________________ 

ENTRANCE EXAM RESULTS

Math: _________ English: _________ □ Passed □ Not Passed 

Comments: _____________________________________________________________________ 

Approved by: _____________________________ Signature: _____________________ 

Date: _____________________________ 

Passing the entrance exam does not guarantee acceptance. 

Acceptance depends on (1) passing the entrance exam, (2) availability of seats. 

Entrance exam results will be available after one week. 

For results, contact us at 054 568 4278. 



Pre - KG SR 6, 500 SR 6, 500SR 13, 000

Kindergarten 1 SR 7, 500 SR 7, 500SR 15, 000

Kindergarten 2 SR 8, 500 SR 8, 500SR 17, 000

Reception Year SR 9, 000 SR 9, 000SR 18, 000

Grade 1 SR 10, 000 SR 10, 000SR 20, 000

Grade 2 SR 10, 000 SR 10, 000SR 20, 000

Grade 3 SR 10, 000 SR 10, 000SR 20, 000

Grade 4 SR 10, 500 SR 10, 500SR 21, 000

Grade 5 SR 10, 500 SR 10, 500SR 21, 000

Grade 6 SR 10, 500 SR 10, 500SR 21, 000

Grade 7 SR 11, 250 SR 11, 250SR 22, 500

Grade 8 SR 11, 250 SR 11, 250SR 22, 500

Grade 9 and 10
IG and SAT SR 12, 750 SR 12, 750SR 25, 500

Grade 11 and 12
IG and SAT SR 13, 750 SR 13, 750SR 27, 500

An additional mandatory payment for
Miscellaneous Fees: (SR 1, 000)

is paid with registration
(for Uniforms, Copybooks,

Educational Trips & Entertainment Trips.)

TERMS OF PAYMENT
1st Term: August - September 2020

2nd Term: 1st - 30th January 2021

NB: Please note that students
 in KG and IG must settle

Term-One fee upon registration.

FOR NEW STUDENTS
Entrance Exam Fees (KG): SR 200

(Nonrefundable whether
accepted or not)

Entrance Exam Fees (Grades): SR 400
(Nonrefundable)

Registration Fees: SR 1, 000
(Nonrefundable)

Deposit: SR 4, 000

The 5 % VAT will be added to all the above fees.

Level
Total Annual Fee

2020 - 2021
1st Payment Fee 2nd Payment Fee

RENEWING STUDENTS
Downpayment: SR 2, 000
(Deductable from the fees

and nonrefundable)

10 % DISCOUNT for the 2nd Child
15 % DISCOUNT for the 3rd Child

and more

School FeesSchool Fees2020
2021

School Year



The 5 % VAT will be added to all the above fees.

Total Annual Fee
2020 - 2021

ROUTE

RuwaisSR 3, 500

BaghdadiaSR 3, 500

Sharafiah SR 3, 500

Hamra SR 3, 500

MakkahSR 7, 500

Total Annual Fee
2020 - 2021

ROUTE

MakaronahSR 4, 500

FaisaliahSR 4, 500

MushrifaSR 4, 500

Fayha’a - JameaaSR 4, 500

SulaymaniahSR 4, 500

RawdaSR 4, 500

SalamahSR 4, 500

SafaSR 4, 500
Naseem - Woroud - Bani Malak SR 4, 500

Thoghar - Kilo 2 - Kilo 3 - Kilo 4 SR 4, 500

Bawadi (Sari - Quraish) SR 4, 500

Bawadi (Al Nuzhaa) SR 4, 500

Rehab - Azizia SR 4, 500

Rehab - Manarat (Highway) SR 4, 500

Nuzlah - Mada’in SR 4, 500

Qowaiza SR 5, 500

Mashrou - Ajaweed - Sanabel
Adel - Jawhara SR 5, 500

Marwah - Rabwah SR 5, 500
Zahraa - KhalidiaSR 5, 500

Samer - ManaratSR 5, 500

Mohamadiah - Nahdah - NaeemSR 5, 500

Mahjar - WazeeriahSR 5, 500

 مالحظة: رسوم التسجيل في النقل المدرسي
٥٠٠ ريال من ضمن الرسوم 

وغير مستردة في حال اإللغاء 

School Bus Registration Fees: SR 500
(Non-refundable in case of cancellation)

School Bus Fees2020
2021

School Year


