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2018-2019االمدررسة وووولي ااألمر للعامم االدررااسي  عقد  
  :ااسم االطالب

  :االسنة
) 2") وو (االمدررسة("مدررسة نورردد أأنغليیا االعالميیةـ االخورر ذذ.مم.مم وو قطرعبر االبحارر االتعليیم  )1( بيین عقدهھھھذاا االأأبرمم 

ً  مرااألاالواالد/وولي  االشركة االمسؤوولة عن ددفع ررسومم  االشخص أأوو )3(وو(وولي ااألمر)  عالههأألطالب االمذكورر ل قانونا
إإذذاا  ).3) وو (2االطرفف االمسؤوولل عن االدفع" االشخص أأوو ااألشخاصص االممثليین في (" ٬، تُشيیر عباررةةعقدهھھھذاا اال يف. االطالب

٬، عندئٍذ يیكونن عالههأأاالمشارر االيیهھ االطالب وواالد أأوو وولي أأمر خالفف  وو شركةأأ شخصٌ كانن االطرفف االمسؤوولل عن االدفع هھھھو 
.عقدهھھھذاا االمسؤوولة بالنحو االمحددد في االملحق االمرفق بنهھايیة هھھھذاا االشخص أأوو هھھھذهه االشركة   

 
على االنحو بالكامل االرسومم االدررااسيیة ٬، يیلتزمم االطرفف االمسؤوولل عن االدفع بسداادد من قبل االمدررسة عقدقبولل هھھھذاا اال مقابل

ي طبقة للعامم االدررااسمُ  أأخرىى سوممعالووةة على أأيي رر(MOEHE) يوواالتعليیم االعال االتعليیماالذىى وواافقت عليیهھ ووززااررةة 
2018- .عقدحكامم هھھھذاا االعليیهھ بناءااً على أأ االمواافقةحسبما تم  2019  

 
مكتب االقبولل  االى عقداالواالد وواالطرفف االمسؤوولل عن االدفع حسبما كانن مطبقاً يیقومم وولي ااألمر باعاددةة هھھھذاا االبمجردد توقيیع 

ووأأيیة مبالغ أأخرىى مستحقة االدفع. مطلوبة وومستندااتت ووررااققمشفوعاً بأيي أأ المدررسةب  
سوفف يیختم تقريیر االطالب عند نهھايیة االعامم ااألكادديیمي ووبهھذاا يیكونن قد أأكمل االسنة االدررااسيیة .  

 
ياالمال عقداال  
1.  وواالتعليیم االتعليیم ووززااررةة االمقرررةة وواالمواافق عليیهھا من قبل االسنويیة االرسومم من ووغيیرهھھھا االدررااسيیة االرسومم 

ً  دفعتُ  (MOEHE) ياالعال باإللتحاقق االطالب  قبولل فورر فاتوررةة. سوفف تصدرر االفصل ددررااسيأأوو كل  سنويیا
. 2018 يیوليیو 31في  االدفع ستحقيی االدررااسي ااألوولل االفصل بداايیة قبل تسجيیلهھم تم االذيین للطالبب بالنسبة. المدررسةب
فيیتم  لفصل االدررااسي االثالثوول٬، 2018نوفمبر  30االثاني٬، يیتم سداادد االرسومم بحلولل يیومم  لفصل االدررااسيلبالنسبة وو

بداايیة االفصل االدررااسي٬، يیتم االسداادد خاللل  بعدبالنسبة للطالبب االمسجليین . وو2019فبراايیر  28االسداادد بحلولل يیومم 
ً بالنسبة للطالبب أأيیامم من تارريیخ ااستالمم االفاتوررةة.  )7( سبعة  ي٬،االدررااس االعامم بدء بعد بالمدررسة االتحقواا االذيینأأيیضا

  .االطالب أأههدب االذىى االفصل االدررااسي نصف من بداايیةً  دررااسةاال ررسومم فرضضستُ 
 

2.  من الباالط حرمانن لمدررسيیةل يیحق ٬، عندئذٍ ااالستحقاقق تارريیخ بعد يیوماً  30 ألكثر من ثالثيینإإذذاا لم يیتم سداادد االرسومم  
ً 60ستيین ( من كثرأل دفعاال عدممااستمراارر  . في حاللاالسدااددقاعاتت االدررااسيیة إإلى أأنن يیتم االحضورر   لمدررسةفل ) يیوما
  .االمستحقة االمبالغ جميیع لحيین سداادد االمدررسة من ااألمر بفصل االطالب يف االحق

 
3.  عيیجملضمانن تحصيیل  دفعاالطرفف االمسؤوولل عن اال ضد قانونيیةاال جرااءااتتإلاا ااتخاذذبالحق في  لمدررسةتحتفظ اا 

 منووغيیرهھھھا  معقولةوواالرسومم االقانونيیة اال نفقاتتاالمدررسة ووتعويیض أأيي ووكل اال هھاتكبدي تاالت علقةاالمُ  وواالمبالغ رسومماال
هھھھو االشخص االمسؤوولل عن االدفع  وولي ااألمرلم يیكن   ذذااااتت االقانونيیة. إإااالجرااءهه هھھھذ ااتخاذذ مقابل االمتكبدةة االتكاليیف

ً بتعويیض اال وولي ااألمرعندئٍذ يیلتزمم   أأيي مناالمتكبدةة  االخسائروو وواالنفقاتت االتكاليیف أأيي ووكل ووضدمن  مدررسةأأيیضا
 ااتخاذذ لمدررسةووفي هھھھذهه االحالة يیحق ل نفقاتتاالوو االدررااسيیة االرسومم دفعاالمسؤوولل عن اال االطرفف ددفعنتيیجة لعدمم  نوعع
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 االمستحقة االمبالغ ددفع يیتم لم ذذااإإ قانونيیة تكاليیفأأيي وو االدررااسيیة االُمتأخرةة رسومماال فعلد وولي ااألمر ضد يقانون ااجرااء
.دفعاالمسؤوولل عن االموعد ااستحقاقهھا من قبل االطرفف  يف  

 
4. ٬، حيیث تم االمقعد حجز ررسومم يیدفعواا ننأأ االطالبب جميیع٬، يیتعيین على االتسجيیل ااعاددةة/االجديیدةة تتالتسجيیالفيیما يیتعلق ب 

 فورر رسوممهھھھذهه اال ددفع يیجب.  (MOEHE) ياالعال وواالتعليیم االتعليیم ووززااررةةى قيیمة هھھھذهه االرسومم من قبل عل ااالتفاقق
م لحجز مكانن بالمدررسة. ووسوفف تخصم ررسومم حجز قبولك ووااعاددتهھ إإلى االمدررسة بما يیؤكد عقداال هھھھذاا على توقيیعاال
ذذاا قررر إإ حالل أأوولل قسط يیدفع في االفصل االدررااسي ااألوولل ووسوفف ال يیجوزز ااستردداادد هھھھذهه االرسومم فيمن  مقعداال

  .عليیهھ متفقاال االمكانن عرضضاالشخص االمسؤوولل الحقاً عدمم ااالستفاددةة من 
 

5. بعد ااررسالل ااخطارر إإلى  ووقت أأيي يف عقداال هھھھذاا االغاء٬، فإنهھ يیجوزز المدااررسسكاملة ب ررااسيیةدد سنةفورر ااستكمالل االطالب  
مدتهھ فصل ددررااسي كامل. يیتطلب ااالخطارر االذيي مدتهھ فصل ددررااسي كامل أأنن يیكونن ااخطاررااً مكتوباً موّجهھ  االمدررسة

عند االتأخيیر عن ددفع االرسومم لفصل ددررااسي ووااحد يیطلب من وولي ااألمر ددفع االرسومم بالكامل للفصل   .االمدررسةإإلى 
االدررااسي االثاني.  

 
6. دد االرسومم ااسدباالتقيید ددوونن االمعلنة  اهھھھداافهھأأووقاتت لتحقيیق جميیع ااال ياالمدررسة على بذلل قصاررىى جهھدهھھھا فتواافق  

  ااألهھھھداافف.تحقيیق هھھھذهه التزاامهھا دداائماً باالمدررسة بوفاء لاالدررااسيیة 
 

عقدااليینص عليیهھا  خرىىأأمسائل   
7. ووأأنن توصي  االسنة االدررااسيیة االسابقة قد ااستكملاالطالب  أأنن يیكوننيیجب ٬، االى االمدررسة عائد ططالب تسجيیلعاددةة ال 

.لطالبباعاددةة تسجيیل اا االمدررسة  
 

8. من ووقٍت آلخر.  االقابلة للتعديیل اساتت االمدررسةوواالخضوعع لجميیع سيیلى ااالمتثالل عوووولي أأمرهه  االطالب يیواافق 
وووولي  االطالب وويیواافقاالمطبقة.  سيیاساتهھا ووااجرااءااتهھابصحابب االمصلحة أأ جميیععلى اابالغغ  االمدررسةووستحرصص 

شكل من ااألشكالل مبما من شأنهھ االمساسس  أييعدمم االتصرفف بموااقف ووجميیع اال يمسؤووليیة فعلى االتصرفف بااألمر 
 يحصة فذذوويي مصحة أأوو شخاصص أأوو أأكيیاناتت  ييألوو مدررسة نورردد أأنغليیا االعالميیةـ االخورر وو/أأوو مكانة سمعةب

هھذاا بأنن االطالب أأوو وولي ااألمر قد أأخّل بااذذاا شعرتت  فوررااً سحب هھھھذاا االعرضض  ياالمدررسة بالحق ف. ووتحتفظ االمدررسة
.االشرطط  

 
9. ٬، تلبيیة االمدررسة ييأأتعذرر٬، بر ذذااإإووقت  أأيي يف االماثل هھھھنا لطالبل مقعدسحب عرضض  ياالمدررسة بحقهھا فتحتفظ  

بأيي شكٍل  خريینااآل االطالبب تعلمبنن يیضر أأنهھ أمن شكانن ااستمراارر قيید االطالب بالمدررسة ذذاا إإوو أأ االطالب ااحتيیاجاتت
االدررااسيیة  رسومموواال قابل لالستردداادداال مبلغ االتأميینبردد  االمدررسة٬، سوفف يیلتزمم مثل هھھھذهه االحاالتت يووفمن ااألشكالل. 

.االمدررسة مغاددررةة االطالبيیاً حتى  تارريیخ تناسبمحتسبة   
 

10. في أأيي ووقٍت٬، بناءااً  االمدررسة ذذاا شعرتتمسبق إإوو ااستبعادد االطالبب ددوونن ااشعارر توقيیف اابالحق فى لمدررسة ااتحتفظ  
 سلوكك أأنن االمدررسة أأتتاا ررإإذذوو ٬، أأخريیناالطالبب ااآلاالطالب يیُؤثر على تحصيیل  سلوكك على تقديیرهھھھا االمنفردد٬، أأنن
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هھا شخاصص لأأوو أأكيیاناتت  أأييوواالخورر  دد أأنغليیا االعالميیةمدررسة نوررمكانة وو أأ/وواالطالب يیترتب عليیهھ االمساسس بسمعة 
. حصة فى االمدررسةمصلحة أأوو   

 
11. يین (عشرةة كامل الب لمدةة أأسبوعيیناالط غابب ذذااإإ ووقت ي أأييف لطالبل مقعد عرضض سحب يف بحقهھا لمدررسةتحتفظ اا 

.مسبق ااخطارر ددووننأأيیامم متتاليیة)   
 

12. لمناقشة االجواانب  وواالمعلميین ااألمورر ءووليیاأل فصل ددررااسيقل كل االمدررسة على عقد ااجتماعع ووااحد على ااألتواافق  
 تقدممبالووقاتت جميیع ااأل يف تاممٍ  على علمٍ  سوفف تحرصص االمدررسة على اابقاء ااآلباء/أأووليیاء ااألموررالبب وولطاالتعليیميیة ل
مستوىى االطالب تحسيینأأووليیاء ااألمورر بالمساعدةة في /باءااآل قيیامم يیةكيیفوو لطالبفي مستوىى اا  

 
13. مشتمالً على كل تواارريیخ االفصل وونصف  االمدررسي االتقويیم بداايیة االعامم االدررااسى االجديید فيسوفف تنشر االمدررسة  

االفصل االدررااسي لهھذهه االسنة االدررااسيیة.  
 

14. مسؤووليیة وولي  نهھأأذذلك على بأيي تصرفف من عدمهھ٬، فسوفف يیُفسر االطالب قيیامم لى ااشاررةة إإ عقدذاا االكلما وورردد في هھھھ 
ااألمر في االتأكيید على االطالب بقيیامهھ أأوو عدمم قيیامهھ بهھذاا االتصرفف مرةة أأخرىى.  

 
االنزااعع ااجرااءااتت فض   

15. بحيیث تتألف هھھھيیئة االتحكيیم عن ططريیق تهھ سويیيیتم تفإنهھ  عقدخالفف بيین االطرفيین بخصوصص هھھھذاا االأأيي نزااعع أأوو إإذذاا نشأ  
االمدررسة ووعضو آآخر يیتم ااختيیاررهه بوااسطة االطرفف االمسؤوولل عن االدفع٬،  تختاررهه مستقل  من عضو ووااحد االتحكيیم

االصاددرر بأغلبيیة ااألصوااتت وواالمصدقق عليیهھ  مجلس االتحكيیميیكونن قراارر اً. ثالث ااً عضو وويیختارر هھھھذاانن االعضواانن
.ووملزمم لكال االطرفيین نهھائي وواالصاددرر كتابيیاً بمثابة حكم  

 
عقداالفسخ   

16. بالرغبة في االغاء  ااخطارر مكتوبب ٬، باستثناء مصاددررةة االتأميین٬، بعد ااررساللغراامةتوقيیع بدوونن  عقدهھھھذاا االيیجوزز فسخ  
ذذاا لم يیكن إإدفع االطرفف االمسؤوولل عن اال مواافقة تارريیخ يیامم من) أأ7( غضونن سبعة ياالمدررسة فووااستالمهھ من قبل  عقداال

االرسومم االدررااسيیة  ااستردداادد أأيي جزء منوو ة أأمدفوع لغامبأأيیة  ااسترجاععن يیتم ل. الدررااسةبدأأ االتحاقهھ ب االطالبب قد
.عالههأأاالفقرااتت  يفيیالً فصباستثناء ما وورردد ت  

 
االقانونن االحاكم  

17. ددوولة قطر االمطبقة في لقواانيیني بناءااً على ااجميیع االنوااحفسر من يیة ووتُ عقدتخضع هھھھذهه اال   
االسريیة  

18. ررقميیة٬، ووسوااء وو أأ مكتوبةكانت هھھھذهه االمعلوماتت أأسوااء (االمعلوماتت االحتفاظظ بسريیة أأيي/كل ب عقدهھھھذاا اال يیتعهھد ططرفا 
 خر نتيیجةااآل االطرففمن  ) يیتحصل عليیهھا أأيي ططرفف بأيي شكل من ااألشكاللمناقشاتتأأكانت االمعلوماتت مطرووحة في 

٬، أأوو جمهھوررللمتاحة بصوررةة عامة ) 1تكن هھھھذهه االمعلوماتت االمتحصل عليیهھا: ( ما لم ٬،عقدوو فيیما يیتعلق بهھذاا االأأ لـ
إإذذاا كانن االطرفف  )3(وو ٬، أأن مصدرر مستقلاالذيي حصل على االمعلوماتت م يلطرفف االمتلقلمعرووفة بالفعل  )2(

.خرىىأأسلطة مختصة  ووأأمحكمة  رااررموجب قباالمعلوماتت  االمتلقي للمعلوماتت مضطر لإلفصاحح عن  
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جمع االمعلوماتت االشخصيیة بيیانن   
19.  االطلب نموذذجج  بموجب ااألمورر أأووليیاء ووأأ/وو االطلباتت يمقدم من جمعهھا يیتم االتى االشخصيیة لبيیاناتتاا تناوولل يیتم سوفف 

 مم.مم.ذذ قطر  االبحارر عبر االتعيیلم قبل من ووااستعمالهھا تهھاسريیب ااالحتفاظظ يیتم ووسوفف االمختص نافريیق خاللل من هھھھذاا
:يیلي ما االحصر ال االمثالل سبيیل على ذذلك فى ماب ٬،صلة ذذااتتوو قانونيیة غرااضضأل") نحن("  

 
)1( ٬،)االمدررسة( االخورر االعالميیةـ أأنغليیا نورردد مدررسة في االمتقدميین قبولل مالءمة مدىى تقيیيیم   
)2( وواااللتحاقق٬، للقبولل طلباتتاال فحص   
)3( االمرتبطة٬، االمعلوماتت من ذذلك ووغيیر يكادديیمااأل االسجلوو االمتقدميین اامتحاناتت نتائج من االتحقق   
)4( اااللتحاقق٬، قبولل بعد وواالعمليیاتت االمدررسة ااددااررةة ااجرااءااتت   
)5(  ااخبارريیة ررسائل ٬،االحصر ال االمثالل سبيیل على ٬،ذذلك فى بما وواالطالبب ااالمورر ووليیاءأأ االى ررسائل ااررسالل 

 االخدماتت ييمزوودد ووأأ االمدررسة تقدمهھا ياالت االدررااسيیة االمناهھھھج عن االخاررجة نشطةألوواا االفعاليیاتت عن وومعلوماتت
االمستقليین٬،  

)6( ٬،وواالبحثيیة ااالحصائيیة غرااضضلأل   
)7( ٬،خرىىااأل االمدررسيیة غرااضضلأل   
)8( .بالخريیجيین االخاصة ااألنشطة   

 
ً  مواافقتك لطلب سعىن فسوفف ةة٬،مباشر يیةتسويیق ألغرااضض االمدررسة من االمرسلة االرسالة من ررسالة أأيي تكان ذذااإإ  مسبقا

.االقانونن  ااقتضى كلما  
 االخدماتت يمقدموو) قطر حكومة فيیهھا بما( االهھيیئاتت مثل ٬،ثالثة ططرااففأأ االى االبيیاناتت بعض عن ااإلفصاحح لنا وويیجوزز

 الجرااء ططرفنا من االمعيینيین) مقرهھھھا بحكم االمدررسة لهھا تخضع ياالت االقضائيیة االواليیة خاررجج ووأأ ددااخل سوااء( وواالمقاووليین
 كشفن لن وونحن. االمختلفة االفرووعع بيین االبيیاناتت نقل ذذلك وويیشمل. االمدررسة لصالح دداارريیةااإلوو كادديیميیةااأل االبحوثث بعض
: لم ما ٬،خاررجيیة منظماتت ووأأ هھھھيیئاتت أأيي إإلى شخصيیة بيیاناتت يیةأأ عن  

 
)1( .االبيیانن هھھھذاا فى رااحةص  عليیهھ منصوصص فصاححااال ذذلك يیكن   
)2( أأوو/وو االطالب٬، أأمر وولي/ وواالد بذلك يیسمح   
)3( .االقانونن يیقتضيیهھ ووأأ بهھ يیسمح   

 
 االواليیة خاررجج ااوو ددااخل موجوددةة تكونن قد االتى( تابعةاال االجهھاتت بيیاناتت قاعدةة نظم يف االشخصيیة االبيیاناتت تخزيین يیمكن

 هھھھذهه تشكل ووسوفف باالطل نجاحح فورر ااالنترنت عبر اااللكتروونيیة االبوااباتت ووعلى) االمدررسة بهھا تقع االتى االقضائيیة
 على االمعلوماتت تخزيین يیضاأأ وويیمكن. لطالبببا االخاصة يیةاالرسم االطلب مقدمم سجالتت من جزءااً  االشخصيیة االبيیاناتت
.ااالفترااضيیة االدررااسيیة االفصولل مثل للطالب اااللكتروونيیة االمصاددرر  

 
 االبيیاناتت هھھھذهه ااتالفف يیجوزز فإنهھ االقانونن٬، بموجب بهھا ااالحتفاظظ مطلوبب غيیر االشخصيیة االبيیاناتت هھھھذهه كانت ووحيیثما

ً  االقانونن يیقتضيیهھ حسبما ووأأ لطلباا ررفض تارريیخ من شهھرااً  24 غضونن يف منهھا االتخلص أأوو االشخصيیة .لذلك خالفا  
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 الددررااجهھا) PTFA( وواالمعلميین ااألمورر أأووليیاء صدقاءأأ جمعيیة االى االشخصيیة االبيیاناتت هھھھذهه بإفشاء نسمح أأنن لنا يیجوزز
 االبيیاناتت هھھھذهه ااددررااجج يف ــا/أأمرهه وولي ووأأ ــا/وواالدهه ووأأ االطلب مقدمم يیرغب لم إإذذاا. ااألخرىى ووفعاليیاتهھا االجمعيیة ددليیل يف

.االرغبة بهھذهه ااعالمنا يیتعيین فإنهھ  PTFA االجمعيیة ددليیل ضمن  
 

 االموقع على لمدررسةل نشاطط أأوو ااسم أأوو ااعالمي فيیديیو مقطع على االطالب صوررةة ووضع في حقالب االمدررسة تحتفظ
 فى بما االتابعة االجهھاتت أأوو للمدررسة االمشتركة االمرااسالتت أأوو االتسويیقيیة االمواادد ووأأ ااالجتماعيیة لوسائطاا أأوو اااللكترووني

.االمنشوررااتت ووأأ االسنويیة االتقارريیر ذذلك  
 

 حسب ااألخت/ااألخخ هھھھذهه/بهھذاا االخاصة االسجالتت تحديیث يیتم سوفف فإنهھ ٬،االمدررسة يف ختأأ/أأخخ لبالفع لطالبل كانن إإذذاا
ً مناسب ذذلك كانن حيیثما بالمدررسة٬، لتحاقهھاا لدىى االطالب أأووررددهھھھا االتي االمعلوماتت .ا  

 
.االطلب تيیجةن على بدووررهه ؤثريی قد مما االطلب فحصب مدررسةاال قيیامم دممع االمطلوبة االبيیاناتت تقديیم عدمم على يیترتب قد  

 
 نتخذ ووسوفف. لديینا بهھا االمحتفظ االشخصيیة االبيیاناتت صحة من للتأكد لمعقولةوواا لعمليیةاا االخطوااتت كافة ااتخاذذ يیتم سوفف
 أأوو بهھا مصرحح غيیر بشكل إإليیهھا لوصوللاا لتجنب االشخصيیة االبيیاناتت ووسالمة منأأ لضمانن االممكنة جرااءااتتااإل جميیع

 بهھا مقصودداال االغرضض لغيیر فيیهھا االتصرفف ووأأ هھاتعديیل ووأأ هھانسخ أأوو عنهھا ااالفصاحح أأوو هھاااستخداام ووأأ هھامعج أأوو عرضي
.ذذلك خالفف أأوو  

 
:ااإللكترووني االموقع خاللل من ةاالمدررس لدىى مطبقةاال االخصوصيیة سيیاسة شرووطط على ااإلططالعع يیمكن  

 http://www.nordangliaeducation.com/our-schools/al-khor/privacy-policy 
:أأددناهه توقيیعاالوو ااإلططالعع ىرجيیُ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االمدررسة في  االقاددمم ااألكادديیمي للعامم ططفلك مقعد لحفظ للمدررسة االطلب ووإإعاددةة اناتتيیاالب ملء االرجاء
 

_____________________ االتارريیخ: ____________________________ ااألمر وولي/االواالد توقيیع  
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: _____________________________________ ااألمر وولي/لواالد االقطريیة االهھويیة ررقم  
_____________________________________ : _____للطالب االقطريیة االهھويیة ررقم  

 
 

:شيیل شركة تتحملهھا سوفف االدررااسيیة االرسومم كانت إإذذاا أأددناهه االبيیاناتت ملء يیرجى  
______________________________________________________ االشركة ااسم  
): _________________________________________ ووجد إإنن" (شيیل" بـ االوظظيیفي رقماال  

 
:االثاني االخيیارر  

-2019 ياالدررااس للعامم NAISAK االمدررسة االى يیعودد ال سوفف يططفل أأنن بموجبهھ ؤؤكدأأ 2018 .  
 

_____________________ االتارريیخ: ____________________________ ااألمر وولي/االواالد توقيیع  
: _____________________________________ ااألمر وولي/لواالد االقطريیة االهھويیة ررقم  
: __________________________________________ للطالب االقطريیة االهھويیة ررقم  
: ______________________________________ االمدررسة مغاددررةة تارريیخ  
: ___________________________________________________ االمدررسة تركك سبب  

________________________________________________________________  
): _________________________________________ووجد إإنن" (شيیل" بـ االوظظيیفي االرقم  
).االمغاددررةة مقابلة موعد لترتيیب االمدررسة مغاددررتكم تارريیخ قبل بكم تتصل سوفف االمدررسة بأنن االعلم يیرجى(  

 
 
 
 
 


