
 

 
 

Today’s Learners are Tomorrow’s Leaders 

   عقد تزجيؿ طالب/ طالبٌ لدل مدارس الككف العالميٌ 

 هػ( ظععض/طععضـ    ططصط/ضطصط)

 

فً مدارس  ـ ططصط -ضطصط الجديد للعاـبالتزجيؿ  الرغبٌ خاؿ فًك يزعدنا ابّغكـ انى  بكـ ترخب العالميٌ الككف  مدرزٌ

 .قراءة بنكدق جيدان ثـ إمضاُى ك العقد هذا علٍ اِطّعمف زيادتكـ  نرجك  الككف ك اِنضماـ لعاُلتنا الكبيرة

 تـ اِتفاؽ بيف كؿ مف الطرؼ األكؿ: مدارس الككف العالميٌَ ضطصطإنى بتارير ......./........../

 -------------------------الطالب/ الطالبٌ:  تزجيؿ َ علٍ-------------------------------كالطرؼ الثانً: 

 --------------------رقـ الملؼ:    -----------------------الجنزيٌ:   --------------------------هكيٌ: 

  ---------------------------جكاؿ األب:   ------------------------------هكيٌ األب:   ---------الشؼ:  

 ----------------------األـ:  جكاؿ

 كما ك اؤكد التزامً بالتالً :

 التزجيؿ طلب تقديـ عند كإمضاُى العقد قراءة. 

 التزجيؿ عند المقدمٌ كالمزتندات البيانات بشخٌ اِلتزاـ . 

 القادـ الدرازً للعاـ التزجيؿ بطلب التقدـ قبؿ الخالً للعاـ الدرازيٌ الرزكـ كامؿ تزديد. 

 أدناق المكضد الجدكؿ خزب الدرازيٌ الرزكـ كامؿ بتزديد اِلتزاـ: 

 رسىو انفصم االول رسىو انفصم انثانً
انرسىو انذراسٍة انسنىٌة 

0202-0200 
 انمرحهة

 حضانة  ر.س. 000666  ر.س. 00566  ر.س. 00566
 روضة أونى  ر.س. 050666  ر.س. 00566  ر.س. 00566
 روضة ثانٍة  ر.س. 000666  ر.س. 00566  ر.س. 00566
 تمهٍذي  ر.س. 000666  ر.س. 00666  ر.س. 00666

 انصف االول  ر.س. 060666  ر.س. 060666  ر.س. 060666
 انصف انثانً  ر.س. 060666  ر.س. 060666  ر.س. 060666
 انصف انثانث  ر.س. 060666  ر.س. 060666  ر.س. 060666
 انصف انرابع   ر.س. 000666  ر.س. 060566  ر.س. 060566
 انصف انخامس  ر.س. 000666  ر.س. 060566  ر.س. 060566
 انصف انسادس  ر.س. 000666  ر.س. 060566  ر.س. 060566
 انصف انسابع  ر.س. 000566  ر.س. 000056  ر.س. 000056
 انصف انثامن  ر.س. 000566  ر.س. 000056  ر.س. 000056
 برٌطانً (-انصف انتاسع و انعاشر ) امرٌكً  ر.س. 050566  ر.س. 000056  ر.س. 000056
 برٌطانً ( -انصف انحادي عشر و انثانً عشر ) امرٌكً   ر.س. 000566  ر.س. 000056  ر.س. 000056

 

 التزجيؿ عند تُدفع: المتفرقٌ رزكـلل إضافيٌ إلزاميٌ دفعٌلاير  صصصض . 

 

الدفع سركط  

 الفصل الدراسً األول: أغزطس - زبتمبر ضطصط

 الفشؿ الدرازً الثانً : ض - صظ يناير ططصط

 ٍفً التزجيؿ عند الطّب علٍ يجب أنى مّخظٌ يرج ( ًمراخؿ الركضات ك القزـ البريطان KG ك IG )   تزديد رزكـ

 الفشؿ اِكؿ .

 

 

 

 



 

 

 

 تزجيؿ الطّب الجدد

 أـ قبكؿ الطالب تـ زكاء لّزترداد قابلٌ غيرلشفكؼ الركضات  زعكدم لايرصصطالدذكؿ  امتخاف رزكـ ِ  

 زكاء لّزترداد قابلٌ غيرللشفكؼ مف اِكؿ ابتداًُ لػايٌ الشؼ الثانً عسر  زعكدم لايرصصعالدذكؿ  امتخاف رزكـ 

 ِ أـ قبكؿ الطالب تـ

 لّزترداد قابلٌ غير زعكدم لاير صصصض: التزجيؿ رزكـ 

  ٍزعكدم لاير آِؼ ع: دفعٌ أكل 

 

للطّب الخالييف تزجيؿال تجديد  

  لّزترداد قابلٌ كغير الرزكـ مف تخزـ زعكدم لاير صصصط: دفعٌ علٍ الخزاب 

 الثانً للطفؿ ذشـ% صض 

 فأكثر الثالث للطفؿ ذشـ %غض 

أعّق المذككرة الرزكـ جميع إلٍ المضافٌ القيمٌ ضريبٌ٪ غض إضافٌ زيتـ   

 

 المؤقت باإلیقاؼ زیتزبب المخددة الفترة فً الرزكـ زداد عدـ مباسرة المخازبٌ ببرنامح مرتبط الطالب خزاب أف بما 

 الذاص. اِلكتركنً للخزاب

 لً كلیس المالیٌ المزتخقات تزدید عدـ خاؿ فً الدرازیٌ ها/ كسهادتى ة /الطالب ملؼ خجز المدرزٌ إلدارة بخؽ 

 .الدرازیٌ الرزكـ كامؿ زداد بعد إِ بها بالمطالبٌ الخؽ

 كإمضاء التزجیؿ تجدید عملیٌ إزتكماؿ لخیف ططصط-ضطصطللعاـ  المدرزٌ لكاُد مف الخالً الطالب خذؼ یتـ 

 .اإلتفاقیٌ

 إجراءات فً التأذیر لعدـ كذلؾ الملؼ زخب فً الرغبٌ خاؿ فً الخاليٌ التزجيؿ فترة ذّؿ المدرزٌ إدارة إبّغ 

 .التشديؽ

 آليٌ الذشكمات الممنكخٌ 

% لألخ الثالث فأكثر(َ علٍ أن تطبق نسبٌ الخصم ػط% لألخ الثانً( و )ضطيتمتع األخوة بخصم علٍ الرسوم الدراسيٌ فقطَ مقداره ) (ط

 علٍ الطالب ذات الرسوم الدراسيٌ األدنٍ. 

 ال خصومات علٍ النقل المدرسً.   (ظ

 يحق للطرف األول فسخ العقد فً حال عدم انتظام الطرف الثانً بالسداد. (ع

 سركط انزخاب طالب مزجؿ

لاير(َ والرسوم االداريٌ للطالب الجديد  ضضضظأي فصل دراسًَ تستقطع رسوم حجز المقعد ) يٌبدافً حال انسحاب الطالب قبل  (ط

 لاير(َ ويرد لى باقً المبلغ )إن وجد(. ضضضط)

لاير(َ والرسوم اإلداريٌ  ضضضظلمقعد )فً حال انسحاب الطالب خالل أول اسبوعين من بدأيى الفصل الدراسًَ تستقطع رسوم حجز ا (ظ

 .% من إجمالً الفصل الدراسً االولػظلاير(َ و ضضضطللطالب الجديد )

لاير(َ والرسوم اإلداريٌ للطالب الجديد ضضضظفً حال انسحاب الطالب خالل األسبوع الثالثَ تستقطع رسوم حجز المقعد ) (ع

 .% من إجمالً الفصل الدراسً االولضػلاير(َ وضضضط)

لاير(َ والرسوم اإلداريٌ للطالب ضضضظً حال انسحاب الطالب خالل األسبوع الرابع )وما يليى(َ تستقطع رسوم حجز المقعد )ف (غ

 .(َ وكامل رسوم الفصل الدراسً االولضضضطالجديد)

( وجدت إن)الفصللوذا  المواصالت رسوم خصم يتم َ الدراسً الفصل بدايٌ من األولين األسبوعين خالل الطالب باانسح فً حال (ػ

 .بالكامل

 

 

 

 

 



 

 

 المستندات المطلوبٌ :

 :وهً المطلوبٌ المستندات كافٌ بتوفير األمر ولً يقوم

 ولً االمر سفر جواز من صورة 

 الطالب سفر جواز من صورة 

 المفعول ساريٌ ولً االمر إقامٌ من صورة 

 المفعول ساريٌ الطالب إقامٌ من صورة 

 الطالب ميالد شوادة من صورة. 

 الـ لمراحل التطعيم شوادة صورة من KG و GR1 – 2GR -3GR 

 الحاجٌ تطلبت إذا موثقٌ تكون أن علٍ للطالب السابقٌ الدراسيٌ الشوادات جميع. 

 ٌالسابقٌ المدرسٌ من ماليٌ مخالص. 

  ًّ  التسلسل الدراس

 Transcript  ابتداء من الصف التاسع 

 للطالب شخصيٌ صورة ظ عدد. 

 الطالب بنجاح القبول امتحانات قسم من موقع بيان 

 العقد توقيع تاريخ يوم من غط يتعدى ال فيما إليوا باألعلٍ اإلشارة والسابق الناقصٌ المستندات بتوفير األمر ولً يتعود. 

 

 مدة العقد

 عام دراسً كامل            فصل دراسً ثانً                                 فصل دراسً أول                                

 

 ـ ططصط -ضطصط الدرازً العاـ ذّؿ المفعكؿ زارم العقد هذا. 

التزجيؿ كنص هذا العقد بيف المدرزٌ ككلً األمرَ كأتعود  ك سركط أقر أنا الطرؼ الثانً بأنً قد اطلعت علٍ ازتمارة

 كعليى أكقع. افٌ البنكد كالسركط الكاردة فيى باِلتزاـ بك

 

 الطرؼ الثانً                                                        الطرؼ األكؿ                 

 

 مدرسٌ الكون العالميٌ                                                          

 

                              ------------------ع:  التكقي                                           --------------------التكقيع: 

              ---------------تارير العقد :                

  

 


