
 

  

 

 

 

     

 

 (.......)....(  الصؾ االبتدائية  )المرحلة 

 :معلومات عن الطالب 

 الد:       /       /     ــ...... الجنسية:   ........................  تاريخ المي................................................اســــم الطالب / رباعياً: ..

 ............  تاريخها:       /       /      :..  مصـدرها.................. :ادة الميالدرقم شه  .........  .. المدينة/.الدولة/ .......... :ان الميالد مك

 ....................  مصـدرها: ............  تاريخها:       /       /     : الطالب هويةوع ن  .................................  الب:ـوية الطــم هـرق

 ............   نوعهــا:  هل التحق الطالب بالدراسة قبل المرحلة االبتدائية: ............  .........................المدرسة المحول منها الطالب:  ...

 معلومات عن ولي األمر: 

 ..........  الهوية:  ................. رقم ..........  ية:ـالجنس   .........رابة:   قـلة الـص  ..................ر:   ....................ـــم ولي األمــسا

 ..........لعمل: ....تؾ اها ........... .   المهـــنة: المؤهل العلمي:  .............  ..مصـدرها: .............       تاريخـــــها:       /       /    

 ...........  هاتؾ المنزل: .........   الوظيفة:  ..........مستوى تعليم األم:  ........  ..............................................  عنوان العمل: 

 ...........................................................عنوان السكن:   ...........  ............جوال األب: .......................  جوال األم : ...

مع األهالي عن طريق رسائل الجوال, فنأمل كتابة األرقام بوضوح حيث تعتبر وسيلة تتخذ المدارس التواصل 
 رسمية لالتصال, وفي حال تعديل أرقام التواصل يرجى إبالغ المدرسة بأسرع وقت ممكن.

 فً حالة تعذر االتصال بك عند الحاجة نرجو ذكر اسم وهاتف من ٌمكن التواصل معهما:

 .......  هاتؾ العمل: ............................... الجوال: .......................................... صلة القرابة: .........االسم: .............. -  1

 ...................... ..........  هاتؾ العمل:...... الجوال: .......................................... صلة القرابة: .......................االسم:  -  2

 :الحالة الصحية للطالب

 ...............................................................وهو:        نعم     ال   ؟معين هل يعاني الطالب من مرض

 ...............................................................وهو:        نعم     ال    يعاني الطالب من حساسية معينة؟ هل

 البيانات االجتماعية: 

 ...رتيبه بين اإلخوة واألخوات ..تأم مستأجر:  .......... عدد أفراد األسرة:  ....... ملك مع من يسكن الطالب: .......... نوع السكن:  .......... 

  الدراسية:الرسوم 

 إجمالي الرسوم القسط الثاني األول القسط المرحلة

       االبتدائية

       المتوسطة

 وزارة التعليم

 إلادارة العامت التعليم باملنطقت الشرقيت          

 مكتب التعليم بالظهران

 مدارس واحة اإلبداع األهلية
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 :النقل والمواصالت 

   ال ذهاب وعودة           عودة فقط             نعم هل ترؼب في االشتراك في الحافلة المدرسية؟

 المنطقة التي تؽطيها حافالت المدارس

 رسوم المواصالت       

 ذهاب وعودة 
الدوحة  داخل الحي )

 ( والحرس الوطني

 
 ذهاب فقط / 

 ودة فقطـــع
 داخل الحي 

الدوحة والحرس  )
 ( الوطني

ذهاب 
ودة ــوع
 الحي خارج

ذهاب فقط/ 
عودة فقط 

 خارج الحي 

 –إسكان الحرس الوطني  –الراكة  –الربوة  –الدانة  –الدوحة 
بندرية  –العقربية  –الثقبة  –إسكان القاعدة الجوية -حي القصور 

 الفاخرية -الخزامى  –التحلية  –الجسر  –العزيزية  –الخبر 
        

 

 :مالحظة هامة 
  بذلك قبل نهاية الفصل الدراسي بشهر. كتابياً إخطار وكيل المدرسة في حالة رؼبة ولي األمر االنسحاب من الحافلة يجب  

 

 الرسوم الدراسٌة: دفع نظام 
 يتم دفع القسط األول كامالً عند التسجيل. -
 يدفع القسط الثاني كامالً قبل نهاية الفصل الدراسي األول بشهر. -
 تدفع رسوم المواصالت كاملًة عند التسجيل للراؼبين في االشتراك بالحافلة. -
 الرسوم الدراسية هي القسط األول. بالنسبة للطالب المستجدين للفصل الدراسي الثاني تكون -
 فً حال سداد كامل الرسوم المستحقة قبل نهاٌة الفصل الدراسً األول بشهر.%( من الرسوم الدراسٌة  لالبن الثانً وما بعده 01ٌحسم نسبة ) -

 

 ضوابط االسترجاع 
 . ( لاير 1111خالل األسبوع األول من الدراسة يحتسب على الطالب مبلػ ) في حالة االنسحاب  -
 .( لاير  2111على الطالب مبلػ )  الثاني من الدراسة يحتسبفي حالة االنسحاب خالل األسبوع  -
 .يحتسب قسط الفصل الدراسي كامالً في حالة االنسحاب بعد أسبوعين من الدراسة  -
 .تحتسب رسوم الفصل الدراسي كاملة فلة في حالة االنسحاب من الحا -

 تعهد والتزام

 

 بإحضار ما ٌطلب منً من مستندات الستكمال ملف ابنً نظامٌاً خالل األسبوع األول من التسجٌل  أتعهد
 وفً حالة عدم االلتزام ال ٌعتبر ابنً مقٌداً نظامٌاً بالمدارس.

 وكذلك عدم التأخر  بالمملكة أتعهد بأن ٌلتزم ابنً باآلداب اإلسالمٌة وأنظمة وزارة التربٌة والتعلٌمو
 نهاٌة الدوام.الصباحً أو 

 لتزم رسة ومرافقها وملحقاتها واألدوات والوسائل التعلٌمٌة وأدوأتعهد بأن ٌحافظ ابنً على مبنى الم
 حدث خلل فً ذلك. بتحمل المسؤولٌة المادٌة إذا

  اتخاذ  –فً حال عدم الوفاء بما جاء باستمارة التسجٌل من التزامات مالٌة أو نحوها  –ٌحق للمدارس
بنً مسجالً نظامٌاً للعام ت القانونٌة واإلدارٌة أمام محاكم المملكة أو خارجها, وال ٌعتبر اكافة اإلجراءا

, وال ٌحق لً مطالبة المدرسة بالوثائق الدراسٌة المعتمدة حتى أسدد كامل مستحقات المدرسة التالً
هد بموافقتً , وأتعارج المملكة ولٌس لً حق االعتراض أو المطالبة بأي حق مالً أو غٌره داخل وخ

   وهذا تعهد وإقرار والتزام منً بذلك.على كامل البنود الواردة فً استمارة التسجٌل , 

 /     /   ..................... التوقٌع: ....................... التارٌخ: ...........................: ...ولً األمر  ســما


