
 مدرسة الدرة العالمية

AL DURA INTERNATIONAL SCHOOL 

 المدرسةالعقد المبرم بين ولي األمر  و 

 م2022 –م 2021/ هـ 1443 -هـ 1442للعام الدراسي 

 ____________: الصف_______________________________       : ـة/اسم الطالبـ

 مقدمة: 

.  ضمان تقديم خبرات تعليمية مرتكزة على توفير التنشئة السليمة لهملتعد العالقات البناءة بين المدرسة واألسرة عامالً 

سرة أن تكون  هذه العالقات البناءة مستندة إلى أحكام وشروط واضحة في صيغة عقد يلتزم ومن مصلحة المدرسة واأل

 .به الطرفان
ولياء أكما ينبغي على ،أولياء األمور مشاكل إضافة إلى هذا العقد، ينبغي على المدرسة تطبيق إجراءات فاعلة لمعالجة 

 .وبناتهم توفير خبرات تعليمية فاعلة ألبنائهملهذه اإلجراءات  حترامااألمور في الوقت عينه 
ولضمان حصول جميع األطراف على معرفة واضحة بمسؤولياتها وواجباتها، نشجع األسر على قراءة هذه الوثيقة بدقة، 

 .بعد حصولهم على إجابات وافية من المدرسة على جميع استفساراتهم وتساؤالتهم والتوقيع عليها

تعاريف مهمة: 

 هي الوثيقة الموقعة بين المدرسة وولي األمر: العقد

أو الشخص الذي لديه حق  ـة/الطالبـ لىالذين يتمتعان بحق الوصاية القانونية الدائمة عـة /الطالبـهما والدي : ولي األمر

 .الوصاية بقرار من المحكمة

 .سنة دراسية/ من يتم التحاقه وتسجيله في المدرسة لتلقي التعليم في أي صف  وه :ـة/الطالبـ

الُمعتمدة في المدرسة، والتي تسعى المدرسة إلى تعميمها على جميع األطراف المعنية واألنظمة هي القواعد : السياسة

وقد تكون هذه األهداف ذات صلة بأي من الجوانب المتعلقة بعمل المدرسة، مثل الجانب .  من أجل تحقيق أهداف محددة

 .ـة/الطالبـ األكاديمي أو الجوانب المتعلقة بالصحة أو السالمة أو سلوك

تعليمية للمدرسة وحصوله على خدمات ـة /تسجيل الطالبـهي أي مبلغ مالي مستحق للمدرسة لقاء : الرسوم الدراسية

 .ومشاركته باألنشطة التي تقام بالمدرسة

هو المنهج المطبق في المدرسة والمرخص من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية واعتماده : المنهج الفلبيني

 األكاديمي من وزارة التعليم بالفلبين

شروط العقد: 

 .ـة على العقد وكتابة اسمه الثالثي بخط يده وتوقيعه على كل صفحة من العقد/ضرورة إطالع ولي أمر الطالبـ -1

 .جميع بنود العقد هو عقد ملزم للطرفين -2

 .ـة في المدرسة/هي عام دراسي واحد أو فترة بقاء الطالبـ: مدة العقد -3

 .ـة/يزود ولي االمر بنسخة من العقد مع احتفاظ المدرسة باألصل في ملف الطالبـ -4
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 القيم   الرسالة  الرؤية 

 (د  2) نموذج 

 المملكة العربية السعودية

 (280)وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام األهلي

 اإلدارة العامة للتعليم العام العالمي و األجنبي

 مكتب التعليم العالمي واألجنبي بمحافظة جدة

تقديم تعليم وتعلم متميز للجميع بما يواكب التوجهات  متعلم منتج للمعرفة منافس عالمياً   

المملكة في  التعليمية ضوء السياسة العالمية في 

وآمنة تعليمية جاذبة وبمشاركة  مجتمعية في بيئة 

وتثري البحث العلمي بالمهارات والقدرات ترتقي 

 وتشجع االبداع واالبتكار 

العمل   -اإلنجاز  –النزاهة 

 –التكامل  –المؤسسي 

 الشفافية  –االبداع  –المبادرة 
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نبذة عن المنهج الفلبيني: 
بموجب نظام التعليم الفلبيني ، المسموح به والمرخص من قبل وزارة التعليم   K-12تقوم مدرسة الدرة العالمية بتنفيذ منهج التعليم األساسي •

 .السعودية والمعتمدة من قبل وزارة التعليم في مانيال بالفلبين

 (3إلى المستوى  1المستوى )مرحلة رياض األطفال : هناك ثالثة مراحل في المدرسة •

 (6-1من الصف )المرحلة االبتدائية                                              

 (من الصف السابع إلى الصف التاسع) المرحلة المتوسطة                                              

 (العاشر إلى الصف الثاني عشرالصف )المرحلة الثانوية                                              

 .إلى أربع فتراتابريل وينقسم شهر أغسطس إلى فالسنة الدراسية تبدأ في شهر مرخص لها المنهج الفلبيني بما أن المدرسة •

 .الموضوعات التي يتم تدريسها تتوافق مع السياسات التعليمية إلدارة التعليم في الفلبين•

 .يتم تدريس اللغة العربية واإلسالمية كما هو مطلوب من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية•

 .مكثفالمنهج الفلبيني منهج جداً •

ـها إلى نظام تعليمي مخالف عن / في حالة رغبتك نقلهتختلف السنة الدراسية في المنهج الفلبيني عن بقية المناهج التعليمية األخرى لذلك •

 .ابنتك االنتظار عدة أشهر بدون دراسة/ يتحتم على ابنكالمنهج الفلبيني 

سياسة المدرسة: 

 :سياسة القبول والتسجيل: أوالً 

سياسة القبول: 
 :  رياض األطفال -1

يكون عمر : المستوى الثالث أماسنوات 4يكون عمر الطفل المستوى الثاني ، سنوات 3يكون عمر الطفل  بأنالمستوى األول يقبل فيها 

 .، يحسب عمر الطفل على حسب أول يوم دراسي في مدرسة الدرة العالمية سنوات5الطفل 

 :المرحلة االبتدائية -2

فقط ، كحد  بتسعين يوماً في موعد بدء العام الدراسي ويستثنى من تقل أعمارهم دون ذلك  يقبل فيها الطالب الذين أكملوا ست سنوات-

 .أشهر 9سنوات و5أي  أدنى

وأولياء  أشهر6سنوات و5واجتازوا مرحلة رياض األطفال أي بمائة وثمانين يوماً يقبل فيها الطالب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات -

ولكن شريطة تحقق إدارة المدرسة من توافر قبل بلوغهم السن الموضح في الفقرة السابقة  أمورهم يرغبون التحاقهم مبكراً بالمدرسة

 :المعايير التالية 

 .اتفاق شرط السن المحدد لهذه الفئة •

  (فصلين دراسيين)أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة لألطفال تثبت االجتياز وااللتحاق بها لمدة عام دراسي كامل •

 .أن يكون متمكناً من المهارات النهائية وفق استمارة التقرير الصادرة من الروضة •

 .أن تتضمن استمارة التقرير توصية من معلمة الطفل بإلحاقه بالصف األول االبتدائي•

 .قسم البنينتكون في ( بنين)أما الصفوف العليا قسم البنات تكون في ( بنين)الصفوف األولية للمرحلة االبتدائية  -

 :الثانوية+ المتوسطة المرحلة  -3

يقبل فيها من أنهى الدراسة في الصف السادس االبتدائي بنجاح، أو حصل على شهادة معادلة لها مصدقة ومعترف بها لمن درس خارج 

واجتياز المقابلة الشخصية، بحيث ال يزيد عمره عن ، األجنبي بمحافظة جدة اإلدارة العامة للتعليم العام العالمي و من  المملكة مع أمر قبول

  .سنة12

 :  التسجيلسياسة 

 .تعبئة استمارة التسجيل1)

 (خاص برياض األطفال و الصف األول االبتدائي) تعبئة الكشف الطبي من أي عيادة طبية 2)

 .(خاص برياض األطفال والصف األول االبتدائي ) صورة من شهادة التطعيم مستكملة التطعيمات الالزمة و صورة من شهادة الميالد 3)

 .( 6×4)مقاس ( 3عدد )صور شمسية 4)

 .  من اإلقامة سارية المفعول مع األصل للمطابقة لغير السعودي وكرت العائلة للسعوديصورة 5)

 .صورة من جواز السفر لغير السعودي6)

 تعبئة السجل الصحي الشامل مكتمل المعلومات7)

 .أصول الشهادات الدراسية السابقة للمتقدمين للدراسة من الصف الثاني ابتدائي فما فوق 8)

 مدرسة الدرة العالمية

AL DURA INTERNATIONAL SCHOOL 
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 مدرسة الدرة العالمية

AL DURA INTERNATIONAL SCHOOL 

 ً  :سياسة الحضور واالنصراف: ثانيا
فال بد من تعاون أولياء األمور بإحضارهم . للحفاظ على مستوى الطلبة يجب االنتظام في الحضور الصباحي قبل أن يدق جرس الحصة األولى

 .إلى المدرسة والحرص على عدم تأخرهم للحفاظ على المستوى المطلوب ألبنائهم و بناتهم 
 .تقع مسؤولية حضور الطلبة إلى المدرسة على عاتق أولياء األمور

عدد أيام الدراسة: 
 .أيام فاألسبوع من يوم األحد إلى يوم الخميس 5عدد أيام الدراسة 

 أوقات الدوام: 
 10:00 - 7:00(       الفترة األولى)رياض األطفال       •
 1:30 – 10:30(       الفترة الثانية)رياض األطفال       •
 1:30 – 7:00(     الصفوف األولية)االبتدائية             •
  2:30 – 7:00( قسم البنات)المتوسطة والثانوية ( + الصفوف العليا)االبتدائية •

 3:00 – 7:30( قسم البنين)المتوسطة والثانوية ( + الصفوف العليا)االبتدائية •

تعليمات االنصراف: 

 (خاص برياض األطفال)
 .لكل طالب في بداية العام الدراسي( واحدة فقط مجاناً )تقوم المدرسة بإصدار بطاقة خروج •

 .  ـة/بإبرازها الستالم الطالبـ( األب ، األم ، حامل البطاقة) يلتزم ولي األمر •

 .يمنع خروج الطالب بدون هذه البطاقة•

على ولي األمر الحرص على عدم فقدان بطاقة الخروج حيث لن تتأكد المدرسة من هوية حامل البطاقة كائن من كان وفي حالة فقدانها •

 (تفرض رسوم اضافية على اإلصدار الثاني )  يرجى ابالغ إدارة المدرسة بسرعة ليتم اصدار بطاقة أخرى

ـة يجب اشعار المدرسة بذلك مع ضرورة تزويد المدرسة بصورة من /في حال رغبة ولي األمر بتفويض شخص اخر الستالم الطالبـ•

 .هوية الشخص المفوض
 .ـة /في حال نسيان ولي األمر البطاقة يحق للمدرسة التأكد من هوية ولي أمر الطالبـ•
 .يمنع تصوير البطاقة أو تزويرها ويتحمل ولي األمر كامل المسؤولية في حال حدوث ذلك •

 .ال يسمح ألي طالب بالخروج مع زميل له أو أي قريب أو قريبة بدون خطاب رسمي يرسل إلدارة المدرسة•
 .ال تتحمل المدرسة أي مسؤولية في حال مخالفة أحد النقاط السابق ذكرها•
. لن يتوفر إشراف من قبل المدرسة على الطلبة المتأخرين بعد الساعة الرابعة عصراً كما تخلي المدرسة مسؤوليتها في حال حدوث ذلك•

 لذلك نوجه ألولياء األمور الحضور في الوقت المحدد لالنصراف

إجراءات القبول والتسجيل: 
ـة صورة من شهادة آخر سنة دراسية لها لمعرفة مستواه الدراسي /عند التقديم في قسم القبول والتسجيل في المدرسة  تحضر الطالبـ1.

 .  وسلوكها وانضباطها

  .يقوم ولي األمر بتعبئة استمارة التسجيل واستكمال األوراق الخاصة به2.

 .ة اختبارات القبول والمقابالت الشخصية التي تحددها المدرسة في حالة احتاج ذلك/تجرى الطالب 3.

 .يقوم ولي األمر بتسديد الرسوم المستحقة ـة للمقابلة واختبار القبول/بعد اجتياز الطالبـ4.

يأتي مبكراً يكون على أساس من  المسائيةأو الصباحية عند التسجيل لمرحلة رياض األطفال في الفترة  (خاص بمرحلة رياض األطفال)5.

مع العلم بأن عند . في الفترة التي يريدها إلى أن يكتفي العدد ثم يُسجل تلقائياً في الفترة التي توجد بها مقاعد له األولوية في التسجيل 

 .فإنه ليس ضمانًا لطفلك بأنه مسجل لدينا رسميًاحجزك للكتب أو ال 
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 مدرسة الدرة العالمية

AL DURA INTERNATIONAL SCHOOL 

 ً  :سياسة التأخير الصباحي: ثالثا
لقسم رياض  10:30قسم البنين ،  7:30قسم البنات ،  7:00)للحفاظ على مستوى الطلبة يجب االنتظام في الحضور الصباحي قبل أن يدق جرس الحصة األولى 

 (.  األطفال في الفترة المسائية

 .فال بد من تعاون أولياء األمور بإحضارهم إلى المدرسة والحرص على عدم تأخرهم للحفاظ على المستوى المطلوب ألبنائهم و بناتهم

يجب اتباع االجراءات التالية في حالة التأخر الصباحي: 
للمرة ). ـة صباحاً فإنها تذهب إلى مكتب االنضباط للتوقيع على التأخير مع ذكر السبب قبل الذهاب إلى الفصل ألخذ الموافقة/عند تأخر الطالبـ1.

 (األولى والثانية فقط
دقائق بعد الفسحة أو بعد األنشطة المدرسية دون علم مسبق لمعلمة المادة أو لرائدة الفصل فإنها يتم ارسالها لمكتب  5ـة /عند تأخر الطالبـ2.

 االنضباط إلعطائها ورقة إذن بدخول الفصل وحضور الحصة

 .رمرة تأخي 1فإنه يكتب في شهادتها مرات  3ففي حالة مجموع التأخير .3

فيجب عليها اخبار معلمة المادة ـة عن الحصة بعد الفسحة أو بعد األنشطة المدرسية مع علم معلمة المادة أو رائدة الفصل /عند تأخر الطالبـ4.

 .خطياً التي تلي حصتها 

 :الطالبات المتأخرات يخضعون لعقوبات وإجراءات متخذة موضحة بالجدول التالي5.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـة الشهري ومسؤول على جميع ما فاته من دروس أو نشاطات تخص /سيؤثر سلباً على تقييم الطالبـبدون عذر ـة /أي تأخير صباحي للطالبـ6.

 .المادة

 العقوبة أو االجراء المتخذ لتنفيذه عدد مرات التأخير

 إنذار شفوي مرتان

 إنذار خطي مرات 3

 مرات 3أكثر من 

الحصة وال يحضر أي  ـة من حضور الحصة األولى وال يعطى جدول اختبار المادة المقررة في تلك/يمنع الطالبـ -

 .نشاط يخص تلك المادة
بعدم تكرارها وحل  ـة لدراسة حالته ومخاطبة ولي األمر وأخذ التعهدات الالزمة/ة الطالبيـ/يُحال إلى المرشد -

 .مشكلة التأخير
 .يتم حسم من درجات السلوك والمواظبة -

 ً  :سياسة االستئذان: رابعا
 .البد من وجود أسباب تستدعي خروجه قبل موعد االنصراف فيجب على أولياء األمور التوقيع بخروج ابنه أو ابنته عند مكتب االنضباط

 يجب اتباع االجراءات التالية عند االستئذان: 
 (  ورقة استئذان. )يجب على ولي األمر كتابة تقرير أو إذن خطي يذكر فيه سبب االستئذان ويفضل أن يكون قبلها بيوم1.

 .  ابنته مع الشخص المعني/ ـة مع غير ولي األمر فالبد من احضار هوية الشخص وإذن من ولي األمر بخروج ابنه /في حالة خروج الطالبـ2.

 .االستئذاناتعند الخروج يجب أن يوقع ولي األمر أو الشخص المفوض في سجل 3.

 .ـة الشهري و مسؤول على جميع ما فاته من دروس خالل استئذانه/سيؤثر سلباً على تقييم الطالبـبدون عذر ـة /أي استئذان للطالبـ4.

 .ابنته دون إذن من مكتب االنضباط أو اإلدارة المدرسية/ ال يسمح لولي األمر أخذ ابنه 5.

 :يجوز منح إذن الخروج لألسباب التالية 6.
أي سبب غير ذلك ( مرض أو أسباب أخرى)الحكومية ، حاالت الطوارئ  أوالدوائرـة في القنصلية /موعد عند الطبيب ، حضور رسمي للطالـبـ

 .ال يسمح بخروج الطالبة من المدرسة
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 مدرسة الدرة العالمية

AL DURA INTERNATIONAL SCHOOL 

 ً  :سياسة الغياب : خامسا

 200البد أن تتفق أيام االنتظام في الدراسة مع عدد أيام الدراسة المطلوبة حسب ما قررته وزارة التعليم في الفلبين وهي 

 .حسب ما قررته وزارة التعليم بالمملكةيوم  45وأن ال يزيد الغياب عن يوم 

 الغياب بعذر: 

 :هناك أسباب للغياب بعذر وهي  -
المرض الشديد ، الوفاة ال سمح هللا ، خروج الطلبة لحضور أنشطة خارج المدرسة ، موعد عند الطبيب ، اختبارات القبول الجامعي ، تجديد 

 .أما غير ذلك فيعتبر غياب بدون عذرتأشيرة ، اإلجازات االضطرارية و اإلجازة السنوية ألولياء األمور / جواز سفر 

 يجب اتباع االجراءات التالية في حالة التغيب ليوم أو أكثر: 
والعمل  باإلضافة إلى رقم هاتف المنزل( األب ، األم ، أحد األقارب ) أرقام هاتف نقال للتواصل مع األسرة ( 3)تزويد ادارة المدرسة بـ 1.

 (.إن وجد)

تقديم خطاب يوضح فيه عدد أيام الغياب وتقديمه إلدارة المدرسة قبل يومين من موعد الغياب مع ذكر سبب الغياب في الخطاب عند 2.

 .التغيب لمدة يوم كامل أو مدة أطول من ذلك
 . (اذا كان سبب الغياب مرضي ) يلزم ولي األمر ارسال التقرير الطبي 3.
بمرض معدي كالحصبة ، جدري الماء ، اإلنفلونزا ، القمل ، التهابات معدية نرجو منكم إبقاء  –ال قدّر هللا –ـة /في حالة إصابة الطالبـ4.

ـة في المنزل وعدم إرساله للمدرسة حتى انتهاء مدة انتقال العدوى وتزويدنا بتقرير طبي عند عودة الطالب يوضح الحالة /الطالبـ

 .الصحية، كما سيتم تعويض ما فاته من اختبارات وشرح للدروس 
 . ـة بإشعار غياب وعلى ولي األمر افادتنا بسبب الغياب وتوقيعه واعادته إلدارة المدرسة/في حال عدم وجود تقرير طبي يتم تزويد الطالبـ5.

إلى المرشدة الطالبية لدراسة حالته ( خالل الشهر ) لثالث ايام متصلة او خمس ايام متقطعة بدون عذر مقبول ـة المتغيب /يٌحال الطالبـ6.

 .ومخاطبة ولي األمر لمعرفة سبب الغياب وأخذ التعهدات الالزمة بعدم تكرارها
ولن يتم إعادة اي بدون اشعار المدرسة سيعتبر تسجيله ملغي من أسبوعين من بداية العام الدراسي في حال غياب الطالب المستجد أكثر 7.

 .رسوم مدفوعة مسبقاً 

متقطعة كانت أم متصلة يوم  45لمدة فجأة وبدون إشعار إدارة المدرسة ـة عن الحضور خالل العام الدراسي /في حالة انقطاع الطالبـ.8

ويتم ترحيل ملفه الى ادارة ولن يتم اعادة أي رسوم مدفوعة مسبقا ـة منقطع عن الدراسة /فإنه حسب تعليمات وزارة التعليم يعتبر الطالبـ

 .التعليم

 .ـة الشهري/سيؤثر سلباً على تقييم الطالبـبدون عذر ـة /أي غياب للطالبـ9.

 .ـة مسؤول على جميع ما فاته من دروس خالل تغيبه/الطالبـ. 10

مشاريع أو تجارب أو )ـة أخذ جميع االختبارات القصيرة واختبارات الربع والقيام بجميع األعمال المطلوبة في الفصل /يجب على الطالبـ. 11

 .ضمن الجدول الزمني الذي تحدده إدارة المدرسة( أنشطة مدرسية وما إلى ذلك

االجراءات المتبعة عند التغيب إلجازة طارئة ألولياء األمور: 
يجب على ولي األمر تقديم خطاب إلى المدرسة وملء استمارة طلب إجازة خالل الفصل الدراسي من مكتب التسجيل إذا كان التغيب 1.

 .بسبب إجازة طارئة

ـة الدروس المغطاة خالل فترة تغيبه ويكون ولي األمر مسؤول عن تدريسه و لن يتم منح أي معاملة خاصة أو وقت /سيزود الطالبـ2.

 .ـة الذين يقضون إجازاتهم خالل أيام الدراسة/إضافي للطالبـ

 .ـة التي تتمتع باإلجازة خالل أيام الدراسة/لن يتم منح أي معاملة خاصة أو وقت إضافي للطالبـ3.

ها لذا عليه فإن الشروط التالية للذين يقضون /ها عدد من الدروس واألنشطة واالختبارات الدورية والربعية خالل تغيبه/سوف يفوته4.

 :إجازتهم خالل الفصل الدراسي
 .ـة/أولياء األمور هم المسؤولون على جميع الدروس التي تم إعطاءها أثناء غيابه حسب أهم النقاط التي تعطيها المعلم•
 .ـة باالختبارات الدورية والربعية التي لم يأخذها بحسب الجدول المعطى من إدارة المدرسة/سوف يقوم الطالبـ•
 .ـة في إجراء االختبارات في الموعد المحدد بدون عذر مقبول، فسوف يحصل على عالمة صفر تلقائيًا/إذا أخفق الطالبـ•
 .ـة في إجراء االختبارات في الموعد المحدد بسبب مرضه فيجب تقديم تقرير طبي من المستشفى/إذا أخفق الطالبـ•
٪ 5أوراق العمل أو غيرها من األنشطة من قبله ولكن سيخصم من درجاته في العمل المدرسي بنسبة /ـة المشروع/سيتم إنجاز الطالبـ•

 .تلقائياً وذلك نتيجة لتغيبه
 .ودرجة المواظبة ستتأثر وذلك بسبب تغيبه لتلك الفترة...... ( الواجبات / المشاركة )ـة في أعمال السنة /درجات الطالبـ•
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 مدرسة الدرة العالمية

AL DURA INTERNATIONAL SCHOOL 

 ً  :سياسة السلوك : سادسا
 المدرسة تسعى جاهدة لتوفر لطلبتها بيئة تعلم خالية من المخاطر وآمنة نفسياً، على النحو الذي يتيح للطلبة تحقيق أقصى ما بوسعهم على

، وتعزيز السلوك االيجابي بعمل برامج توعوية وأنشطة متنوعة تخدم المنهج المدرسي وفي نفس  صعيدي التقدم الدراسي والتطور الشخصي

ة الوقت تسعى للحد من السلوكيات السلبية في المجتمع وتطبيق نظم ولوائح وزارة التعليم المستمدة من تعاليم الشريعة االسالمية وفق الئح

يرجى من ولي األمر االطالع على قواعد السلوك والمواظبة على موقع وزارة التعليم والتوقيع بالعلم على ) السلوك المعتمدة من وزارة التعليم 

 (التعهد المرفق

ـة المخالف للقواعد واللوائح المدرسية/فيما يلي موجز من مستويات اإلجراءات العالجية التي تطبق على الطالبـ: 
 .توجيه الطالبة من قبل المعلمة إلى عدم االنخراط إلى سلوك غير الئق و تذكيرها باللوائح واألنظمة: توجيه تربوي: المستوى األول   •
اإلحالة إلى المرشدة الطالبية ليتم دراسة الحالة بكل سرية تامة حسب نوع ( : إذا تطلب ذلك)تدخل أحد األطراف : المستوى الثاني•

 .الحالة السلوكية

تقوم المرشدة باالجتماع مع ولي األمر لمناقشة المخالفة والتعاون مع المدرسة لالتفاق على : اجتماع مع ولي األمر : المستوى الثالث•

 آلية لعالج السلوك السلبي والتذكير بقواعد السلوك والمواظبة المعتمدة من وزارة التعليم

 .ـة وعدم تكرار المخالفة/تعهد بين ولي األمر وبين متطلبات المدرسة لتحسين سلوك الطالبـ: التوقيع على تعهد : المستوى الرابع•
 

تعليمات مهمة  : 
بناء على قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة من وزارة  الجزاءاتـة سيتم تطبيق عليه أشد /عند تكرار المخالفات ولم يستجب الطالبـ1.

 .التعليم

عند استدعاء ولي األمر ولم يحضر فإنه يتحمل كافة اإلجراءات التي ستترتب على ذلك وستتخذ المدرسة اإلجراء الالزم والمبني على 2.

 .قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة من وزارة التعليم

 ً  :سياسة لبس الزي المدرسي : سابعا
 .المدرسة تفرض على جميع الطالب والطالبات لجميع المراحل االلتزام بلوائح وقواعد ارتداء الزي المدرسي وذلك من األحد إلى الخميس

فيما يلي أنظمة لبس الزي المدرسي: 

الزي المدرسي  : 

 .بلوزة بيضاء بأكمام قصيرة وتنورة ، جوارب بيضاء وحذاء أسود: ( مرحلة رياض األطفال إلى الصف الثالث االبتدائي)للبنات -

 .بلوزة بيضاء بأكمام طويلة وتنورة ، جوارب بيضاء وحذاء أسود: ( الثاني عشرمن الصف الرابع إلى )للبنات -

 .، جوارب بيضاء وحذاء أسود وبنطالبلوزة بيضاء بأكمام قصيرة : ( جميع المراحل)للبنين -

 .يجب على كل طالب وطالبة ارتداء الزي المدرسي من األحد إلى األربعاء أما يوم الخميس ارتداء الزي الرياضي-

 الزي الرياضي : 
 .الزي الرياضي موحد لجميع الطالب والطالبات-

 .ارتداء األحذية المطاطية والزي الرياضي المحدد من المدرسة وذلك فقط يوم الخميس وأثناء حصص الرياضة-

 .الضيق ولبس البلوزة من غير أكمام البنطال، ( الشورت أو البرمودا)القصير  البنطالال يسمح لبس -

 .والمرحلة الثانوية لبس العباءة عند خروجهن من المدرسة( الصفوف العليا)يجب على طالبات المرحلة االبتدائية (: قسم البنات)مالحظة 

تعليمات مهمة: 
في يوم الخميس من نهاية كل شهر يسمح لهم بارتداء أي نوع من اللباس الالئق مع مراعاة عدم لبس القصير ولبس البلوزة من غير -

 .الضيق وعدم لبس الكعب والنعال  البنطالأكمام و 

 .عدم لبس بلوزة ملونة تحت بلوزة الزي المدرسي-
 .عدم لبس النظارات الشمسية داخل الفصل إال في حالة الضرورة أو إذن طبي-
 (.بنات)عدم ثني األكمام الطويلة لبلوزة الزي المدرسي -

 .  ال يسمح بلبس القبعات داخل المدرسة-

 .ال يسمح بلبس الحذاء الرياضي خالل أيام األسبوع ما عدا الخميس-

 (.يمكن فقط ارتداء ساعة اليد واألقراط البسيطة بالنسبة للطالبات)عدم ارتداء مجوهرات باهظة الثمن -

 .لن تكون المدرسة مسؤولة إذا فُقدت أي مجوهرات أو مقتنيات أخرى-
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 مدرسة الدرة العالمية

AL DURA INTERNATIONAL SCHOOL 

 ً  :سياسة الحفاظ على ممتلكات المدرسة: تاسعا
من المتوقع أن يحترم الطالب ممتلكات المدرسة والحفاظ عليها من التخريب والتدمير وذلك بعمل برامج توعوية وأنشطة متنوعة تخدم -

 المنهج المدرسي وفي نفس الوقت تسعى للحد من هذه السلوكيات السلبية في المجتمع وتطبيق نظم ولوائح وزارة التعليم المستمدة من تعاليم

يرجى من ولي األمر االطالع على قواعد السلوك والمواظبة على موقع ) الشريعة االسالمية وفق الئحة السلوك المعتمدة من وزارة التعليم 

 (وزارة التعليم والتوقيع بالعلم على التعهد المرفق

 .يتحمل الطالب المسؤولية المالية عن أي كسر أو تدمير أو تشويه للممتلكات، سواء تم ذلك عمدا أم ال-

 في حالة الضرر المتعمد للممتلكات يتعرض الطالب إلجراءات تأديبية حسب قواعد السلوك  المعتمدة من وزارة التعليم-

 ً  :سياسة استخدام الجوال واحضار األجهزة اإللكترونية: ثامنا
 .غير مسموح للطالب والطالبات باستخدام الجوال خالل اليوم الدراسي-

 .ـة الفصل من الصباح حتى آخر الحصة/تكون جميع الجواالت مع معلمـ-
ـة المادة قبل /يجب على الطالب طلب إذن من معلمـ: في حالة الطوارئال يسمح إجراء المكالمات الخارجية أو تلقيها إال في حاالت الطوارئ ، -

 .استخدام الجوال

ـة أو إحضاره /ـة لعقوبة عند إخفاء الجوال عن المعلمـ/غير مسموح إحضار بأي من األجهزة اإللكترونية ما عدا الجوال و سيخضع الطالبـ-

 .أي من األجهزة اإللكترونية

 .سيتم مصادرة األداة المذكورة وتسليمها إلى مكتب االنضباط أو مكتب مديرة المدرسة-
 .سيتم إعادة الجهاز المصادر إلى ولي األمر في نهاية العام الدراسي-

 .المدرسة لن تكون مسؤولة في حالة الخسائر واألضرار التي لحقت بالجهاز-

 :سياسة التواصل مع إدارة المدرسة: عاشراً 
 :نرجو اتباع الطرق التالية في حال رغبتكم بالتواصل مع إدارة المدرسة أو المعلمات 

 (  الخاص بالمدرسة)اب، البريد اإللكتروني  الواتسالهاتف الثابت ، الهاتف النقال ، برنامج -

 .، حضور اجتماع األمهات ، حضور االجتماعات الفردية التي تحددها إدارة المدرسة( نوتة الواجبات)دفتر المتابعة -

 ( قائدة المدرسة ،المشرفة التعليمية ، المعلمة ) أخذ مواعيد مسبقة لمقابلة -

 (  alduraschool@)الخاص بالمدرسة  االنستجراممتابعة حساب -

تعليمات مهمة  : 
 .ـة إال بعد أخذ إذن مسبق من إدارة المدرسة/يمنع التواصل المباشر بين أولياء األمور والمعلمـ-

 .تحدد أوقات زيارة أولياء األمور من قبل إدارة المدرسة-

 .في حال تغير أرقام التواصل ألولياء األمور يرجى تزويد المدرسة بذلك-

ـة وفقًا /في حال لم يحضر أولياء األمور أي اجتماع ألي سبب من األسباب ، يحق للمدرسة اتخاذ أي إجراء ضروري لمصلحة الطالبـ-

 .لقواعد وزارة التعليم
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 :السياسة األكاديمية: الحادية عشراً 
 .تحرص المدرسة على مستوى الطالب األكاديمي وتتبع سياسة واضحة مع أولياء األمور للوصول إلى الهدف المطلوب

المناهج التعليمية المطبقة في المدرسة: 

 :الجدول أدناه معلومات مفصلة حول جميع المناهج التعليمية المطبقة في المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المواد الدراسية التي يتم تدريسها في كل مرحلة: 

 :الجدول أدناه معلومات مفصلة حول المواد المطبقة في كل مرحلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهة اإلشراف الفئة المرحلة المنهج

 في الفلبين وزارة التعليم جميع الطالب والطالبات المراحل جميع من الفلبين  مناهج

 منهج لغتي 

 العلوم اإلسالمية 

 العلوم االجتماعية

 االبتدائية

 المتوسطة

 الثانوية

  جميع الطالب والطالبات

 (للناطقين العرب)

بالمملكة  وزارة التعليم

 منهج أحب العربية  العربية السعودية

 التربية اإلسالمية

وجغرافية المملكة  تاريخ

 العربية السعودية

 االبتدائية

 المتوسطة

 الثانوية

   جميع الطالب والطالبات

 (لغير الناطقين ، غير العرب)

 التعلم الذاتي منهج

 رياض األطفال

 جميع األطفال
بالمملكة  وزارة التعليم

 العربية السعودية

منهج أحب العربية ، 

 األرقام وأشكال وألوان
 المعلمة من إعداد جميع األطفال

 المرحلة

 المادة

رياض 

 األطفال

 االبتدائية
(3،2،1) 

 االبتدائية
(6،5،4) 

 المتوسطة
(8،7) 

 المتوسطة
(9) 

 الثانوية
(10) 

Arabic Language (لغير الناطقين)  √ √ √ √ √ √ 

Islamic Education ( لغير الناطقين)  √ √ (5،4)  √ √ √ 

Saudi History and Geography ( لغير الناطقين)   (6)      √ √ 

Filipino   (للفلبينيين)

(للناطقين) لغتي ، العلوم االسالمية ، العلوم االجتماعية منهج  
√ √ √ √ √ 

English √ √ √ √ √ √ 

Mathematics √ √ √ √ √ √ 

Science √ √ √ √ √ √ 

Civics and Culture  يتحدث عن الفلبين  √ √ 

MAPEH (Music, Arts, Physical Education, Health) √ √ √ √ √ 

Character Education √ √ 

Computer Education √ 

H.E.L.E. (Home Economics & Livelihood Educ. ) and 
Computer 

√ √ √ √ 

Social Studies  √ √ √ 

T.L.E. (Technology & Livelihood Educ.)and Computer  √ √ √ 

Values Education √ √ √ 

Trigonometry √ 

Statistics & Calculus √ 
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 مدرسة الدرة العالمية
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 (:الصف الحادي عشر والثاني عشر)المسارات في المرحلة الثانوية 

 :المسارات األكاديميةالجدول أدناه معلومات مفصلة حول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسية اإللزامية التي يتم تدريسها في كل مرحلةالمواد: 

 :وفقاً للتعاميم الصادرة من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بخصوص بعض المواد الدراسية التي يجب االلتزام بها فعليه

الثاني عشر  وحتى الصفاألول االبتدائي من الصف بدًء الناطقين العرب  يتم تدريس مادة لغتي والعلوم االسالمية واالجتماعية لجميع الطلبة-

 .في حصة اللغة الفلبينية وفي فصل خاص بهموذلك 

بدًء ولغير العرب الغير ناطقين يتم تدريس مادة أحب العربية ، التربية اإلسالمية و تاريخ وجغرافية المملكة العربية السعودية لجميع الطلبة -

 .الثاني عشروحتى الصف األول االبتدائي من الصف 
منهج اللغة  إلغاءللمدرسة برغبته ، بالتالي سيتم إشعار خطي فإنه يقدم اللغة الفلبينية ابنته مادة /عند رغبة ولي األمر بتدريس ابنه: مالحظة-

 .وسيكتفي فقط بمنهج الغير ناطقين( العربللناطقين )العربية ،العلوم االسالمية واالجتماعية 

تعليمات مهمة: 

 (.للفلبينيين فقط)واللغة الفلبينية باستثناء اللغة العربية والعلوم اإلسالمية واالجتماعية يتم تدريسها باللغة اإلنجليزية  جميع المواد1.

 .تقييم الطالب والطالبات مرتكز على أدائهم باختالف المواد التي يتم تدريسها في كل مرحلة2.

ـة ألي نقطة من نقاط الدرس يتوجب على ولي األمر ابالغنا /ـة وفي حال عدم فهم الطالبـ/يتم شرح الدروس في الحصص من قبل المعلمـ3.

 .بذلك ليتم اعادة الشرح 
 .على الطالب والطالبات المشاركة في جميع أنشطة الفصل المتعلقة بالدروس والقيام باألنشطة المطلوبة داخل الفصل والواجب المنزلي4.

ـة في المنزل واالهتمام بحل الواجبات ، الحفظ ، واالطالع على الخطابات المرسلة ، التحضير /على األسرة متابعة دروس الطالبـ5.

 .لالختبارات والتقييمات ، المشاركة في األنشطة المنهجية والالمنهجية

األنشطة الصفية أو  ةـ/عند إعداد المعلمـ, موارد أخرى في التدريس وإعطاء األنشطة ولكنه يخدم المادة والدرس نفسهـة /المعلمـتستخدم 6.

أسئلة االختبار فإن بعض األنشطة أو األسئلة ليست هي نفسها الموجودة في الكتب المدرسية ولكن ال يكون خارج عن الدرس أو المادة 

 .وليس على الحفظ فقط ةـ/مفهوم الطالبـوالتي يعتمد فيها على 

لتحديد نقاط عقد اجتماعات مع ولي األمر ـة التعليمي بصفة دورية وبناًء على ذلك تقرر /تقوم إدارة المدرسة بمتابعة مستوى الطالبـ7.

والعمل بما ويلتزم ولي األمر بالحضور الضعف ووضع الخطط العالجية بإشراف المشرفة التعليمية والمرشدة الطالبية لرفع المستوى 

 .يقرر في تلك االجتماعات

 .ـة /تتحمل األسرة مسؤولية عدم تجاوبها والتعاون مع المدرسة في رفع المستوى التعليمي واالكاديمي للطالبـ8.

 .له سيتم مراسلة ولي األمر واشعاره بذلك  المعطاهـة لحل واجباته والمهام /في حال إهمال للطالبـ9.

 .احتمال الرسوب وإعادة السنةـة /ـة متدنياً بعد متابعته طوال العام الدراسي فإنه سيعرض للطالبـ/في حال بقاء مستوى تحصيل الطالبـ01.

وتزويد المدرسة يحق للمدرسة مطالبة ولي األمر بعرضه على جهة مختصة ـة /على الطالبـ صعوبات تعليميةفي حال مالحظة أي 11.

تخلي مسؤوليتها من أي تأخر تعليمي فان المدرسة عدم التجاوب بتقرير من هذه الجهة خالل المهلة المحددة من ادارة المدرسة وفي حال 

 .ة/للطالبـ
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 المسارات األكاديمية

ABM  المحاسبة واألعمال واإلدارة Accounting, Business and Management 

GAS األكاديمي العام General Academic Strand 

HUMSS العلوم اإلنسانية واالجتماعية Humanities And Social Science 

STEM العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
Science, Technology, Engineering and 
Mathematics 
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 مدرسة الدرة العالمية
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 :سياسة التقييم واالختبارات : الثانية عشراً 
.. ـة بنظام االختبارات في نهاية كل ربع باإلضافة إلى االختبار النصفي ، أوراق العمل ، المشاركة ، الواجب ، مشروع  /يتم تقييم الطالبـ1.

الختبار لكل ربع على حدة أي بمعنى عند االنتهاء من اختبارات مواد الربع األول بالدروس المحدد لذلك ويكون ادرجة  100الخ بدرجة 

 .فإنه لن يتطرق له في الربع الثاني وهكذا ينطبق على الثالث والرابع

 .ـة لكل مادة ، وجدول االختبارات للتحضير لها/يتم تسليم قبل االختبارات وفي فترة المراجعة أهم النقاط التي يجب أن يستذكرها الطالبـ2.

وإذا حصل على أقل من  درجة75حصوله على درجة النجاح في كل مادة وهي  11إلى الصف  1ـة من الصف /يشترط لنجاح الطالبـ3.

 .حسب تعليمات وزارة التعليم في الفلبينراسباً ذلك بالمادة فيعتبر 

 .ـة/ـة بعد أخذ موافقة من ولي األمر بتسليم الشهادة للطالبـ/بعد كل ربع تعطى للطالبـ A4تصدر شهادة بمقاس 4.

 .A3في نهاية العام الدراسي تصدر له شهادة نهائية باجتيازه للمرحلة بمقاس 5.

في حالة عدد المواد الراسب فيها  .سيتوجب عليه حضور دروس تقوية إلى أن يحين موعد االختبارمادة أو مادتين في حال رسوبه في 6.

 .الفلبينحسب تعليمات وزارة التعليم في الدراسية يستوجب عليه إعادة السنة أكثر من مادتين 

 :عدد االختبارات النصفية لكل مرحلة 7.

 (فقرات 10)اختبار نصفي      1:                      رياض األطفال 

 (فقرة15)اختبارين نصفيين   :   الصف األول إلى الصف الثالث 

 (فقرة 20)اختبارات نصفية  3: الثاني عشرالصف الرابع إلى الصف 
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 مدرسة الدرة العالمية
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 :سياسة التقييم واالختبارات : الثانية عشراً تابع 
تعليمات مهمة عن االختبارات  : 

 .ـة تقديم االختبارات في حالة الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية بشرط اثبات ذلك/يحق للطالبـ1.

 .ـة تأجيل االختبارات في حالة المرض الشديد وبتقرير طبي من المستشفى أو لديه ظرف طارئ استدعى ألخذ إجازة/يحق للطالبـ2.

 ـة متغيبة عن االختبار بدون عذر /أما غير ذلك فتعتبر للطالبـ3.

 

 موعد تأدية االختبار فترة تقديم العذر حالة الطالبة م

1 

 بعذرالمواد  غائبة في مادة أو جميع

لديها درجات أثناء سير االختبار و

 أعمال السنة

أثناء سير االختبار 

 أو قبلها

 البديل في موعده المحدد تدخل االختبار

 :إذا كانت متغيبة عن اختبارات

 الثانيفستختبر بداية الربع  األولالربع  -1

 الثالثفستختبر بداية الربع  الثانيالربع  -2

 الرابعفستختبر بداية الربع  الثالثالربع  -3

 ما تقرره إدارة المدرسةفستختبر حسب  الرابعالربع  -4

2 

أثناء  بعذرالمواد  غائبة في جميع

وليس لديها درجات سير االختبار 

 أعمال السنة

أثناء سير االختبار 

 أو قبلها

 :إذا كانت متغيبة عن اختبارات

 الثانيفستختبر بداية الربع  األولالربع  -1

 .الثالثفستختبر بداية الربع  الثانيالربع  -2

 الرابعفستختبر بداية الربع  الثالثالربع  -3

 .ما تقرره إدارة المدرسةفستختبر حسب  الرابعالربع  -4

وذلك بعد االنتهاء من االختبارات النصفية ، المشروعات والبحوث ، 

ولكن متأثرة المشاركة والنشاطات الصفية ،الواجبات المنزلية والمواظبة 

 .من درجات أعمال السنة لكل مادة% 5بخصم 

 :ألكثر من ربعاالختبارات أما إذا كانت متغيبة عن 

باإلضافة إلى تغطية الثالث فستختبر بداية الربع  الثانيو األولالربع  -1

 .جميع االختبارات واألنشطة التابعة للربع الثالث

باإلضافة إلى الرابع فستختبر بداية الربع  والثالث الثانيو األولالربع  -2

 .تغطية جميع االختبارات واألنشطة التابعة للربع الرابع

3 
غائبة عن االختبار البديل لمادة 

 بدون عذرواحدة أو جميع المواد 
 ليس لديها عذر

تدخل االختبار للمادة التي تغيبت عنها في اليوم الذي يليه وحسب الجدول 

 .ـة/المعطى للطالبـ

4 

خارج  الطالبة منقولة من داخل أو

 :المملكة في الفترات التالية

 

الربع الثاني منقولة في بداية  -أ

وليس لديها درجات أعمال السنة 

 للربع األول 

عند بداية الربع 

 الثاني

 :تدخل االختبار البديل في موعده المحدد وذلك لـ

بعد االنتهاء من الربع الثاني سيكون بداية الربع األول  اختبارأ-

االختبارات النصفية ، المشروعات والبحوث ، المشاركة والنشاطات 

للربع األول ولكن متأثرة الصفية ،الواجبات المنزلية والمواظبة 

 .من درجات أعمال السنة لكل مادة% 5بخصم 

 .باإلضافة إلى تغطية جميع االختبارات واألنشطة التابعة للربع الثاني

الربع الثالث منقولة في بداية  -ب

وليس لديها درجات أعمال السنة 

 للربع األول والثاني

 

عند بداية الربع 

 الثالث

 

 الربع الثالث سيكون بداية الربع األول  اختبار -ب

 الربع األولسيكون بعد االنتهاء من اختبار  الربع الثاني اختبار

وذلك بعد االنتهاء من االختبارات النصفية ، المشروعات والبحوث ، 

للربعين المشاركة والنشاطات الصفية ،الواجبات المنزلية والمواظبة 

 .من درجات أعمال السنة لكل مادة% 5ولكن متأثرة بخصم 

 .باإلضافة إلى تغطية جميع االختبارات واألنشطة التابعة للربع الثالث
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 :السياسة المالية: عشراً الثالثة 
 المدرسي التسجيل ، المتنوعة ، الرسوم الدراسية ، الكتب ، المواصالت ، الزي  -فيما يلي السياسات المالية للمدرسة بشأن الرسوم- 

 :2022 - 2021للعام الدراسي 

غير . )عند التسجيل( ٪ ضريبة القيمة المضافة15شاملة )لاير سعودي رسوم التسجيل  230يجب على الطالب الجدد دفع : التسجيل رسوم 1.

 (مستردة

٪ ضريبة القيمة 15شاملة )لاير سعودي  575يجب على الطالب الجدد والقدامى دفع رسوم متنوعة بقيمة : أنشطة متنوعة رسوم 2.

 .مستردةغير وهي . عند التسجيل( المضافة

 : الدراسيةالرسوم 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

"  عند السداد بشكل ربع سنوي" قبل بداية كل ربع دراسيمقدما ( االبتدائية إلى الثانوية)سداد الرسوم الدراسية للمراحل األساسية يتم أ-

م أو فور فتح  2021-07ابتداء من شهر " عند السداد بشكل شهري" مقدما قبل بداية الشهر األول والثاني من كل ربع دراسي، أو 

 .التسجيلباب 

أو فور فتح باب م 2021يوليو ابتداء من شهر  قبل بداية كل ربع دراسيمقدما لمرحلة رياض األطفال سداد الرسوم الدراسية يتم ب-

 .التسجيل

وقيمته وسيتم احتساب الضريبة بعد  من الرسوم الدراسية فقطاضافة الخصومات ان وجدت وتصدر الفواتير بتوضيح بيان الخصم يتم 4.

 : (التسجيلال يشمل الخصم على المصروفات المتنوعة ورسوم )كالتاليالخصم حسب الخصومات المعتمدة وهي 

 :خصم االخوةأ-

 .% 10الثاني   االخ خصم 

 % .20الثالث   خصم االخ 

 .% 100األخوة وغيره من خصم االخ الرابع 

 (:ال ينطبق على الطالب المتفوقين المنقولين من مدارس أخرى : ) خصم المتفوقينب-

  % .15  المركز االول من العام الماضيخصم 

 % .10خصم المركز الثاني من العام الماضي 

 % .5خصم المركز الثالث من العام الماضي 

 .% 25خصم ابناء منسوبي السفارة الفلبينية ت-

 .يمكن االستفادة من اكثر من خصم لكل طالب ويستفيد من الخصم األكبرال ث-

 :الطالبات المستجدين والمنقولين من و إلى المدرسة/ السياسة المالية للطالب 5.

ويسلم إلى إدارة المدرسة بعد توقيعه ( إن وجد)ـة ، يجب تقديم إشعار خطي موقع من ولي األمر مع ذكر السبب / في حال انسحاب الطالب

 :العتماده من قبلهم في الحاالت التالية

ـة قبل بدء الدراسة يعفى من أي خصم يتعلق بالرسوم الدراسية فقط أما بالنسبة للرسوم المتنوعة والرسوم / في حالة انسحاب الطالب-

 .(الكتب ، رسوم الحافلة المدرسية ، إلخ). استرادهااألخرى المدفوعة لن يتم 

 ـة بعد بدء الدراسة يتم سداد كامل رسوم الربع الدراسي كامالً  / في حالة انسحاب الطالب-

ـة إذا لم يحضر أي يوم من أيام الربع الدراسي دون إشعار مسبق بذلك ، ويجب سداد / ال يتم استرداد الرسوم أو سحب ملف الطالب-

 .كامل الرسوم للربع الدراسي
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 االجمالي شامل الضريبة % 15 المضافةضريبة القيمة  الرسوم الدراسية المرحلة

 5,980 780= 4*195 5200= 4*1300 3روضة  إلى 1روضة 

 6,555 855=4*213.75 5700= 4*1425 إلى الصف العاشر الصف األول

 7,130 930=4*232.5 6200= 4*1550 الصف الحادي عشر والثاني عشر
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المسجلين بالمدرسة من الربع األول أو أي ربع دراسي يليه فيتم تسجيلهم بسجالت المدرسة للربع الذي يليه مباشرة ، وفي للطالب -

حال الرغبة في االنسحاب تطبق الالئحة المذكورة، ما لم يتم إشعار إدارة المدرسة بعدم رغبة ولي أمر الطالب بإكمال الربع الدراسي 

 .كامالً الذي يليه وال يتم قبول انسحاب الطالب بعد بدء الربع او االنقطاع عن الحضور ويجب سداد رسوم الربع 

 .تطبيق الئحة االنسحاب حسب الفترة المذكورة سواء حضر الطالب أم لم يحضر يتم -

 .ادناه الواردهحسب الرسوم ( غير مستردة)يجب سداد رسوم النقل المدرسي قبل بداية كل ربع دراسي : النقل المدرسي رسوم 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مستردة وغير قابلة لالستبدالغير تسدد قبل استالمها حسب الرسوم المعتمدة وهي : رسوم الزي والكتب المدرسية 7.

 .مستردةغير  ـة المستجدة في المدرسة وقبل موعد االختبار وهي/تسدد للطالبـ: اختبار القبول رسوم 8.

 :سداد الرسوم يكون بإحدى الطرق التالية سياسة 9.

 :عن طريق مكتب المحاسبة في المدرسةأ-

 دفع نقدي•

 (نقاط البيع)الشبكة •

 (العالميةمدرسة الدرة )تحرير شيك باسم •

 :على حساب المدرسة في البنك األهلي التجاري ،باسم مدرسة الدرة العالمية على رقم اآليبان التاليحوالة بنكية ب-

 

 

في حال تم تحويل الرسوم الدراسية إلى حساب مدرسة الدرة البنكي ، نرجو إشعارنا بصورة من عملية التحويل وذلك بإرسالها إلى البريد 

ـة كامالً والسنة الدراسية و اسم المحول والرقم المرجعي للحوالة /مع توضيح اسم الطالب( adiscashier@gmail.com)االلكتروني التالي 

 .وتاريخ التحويل، أو تسليم صورة التحويل إلى مكتب المحاسبة مع توضيح كافة البيانات المطلوبة 
تعليمات مهمة: 

 .ـة آخر/ـة من الرسوم الدراسية المسددة إلى حساب طالب/ال يمكن نقل حساب الطالب1.

 .يتم استرداد الرسوم الدراسية ألي طالب لم يحضر أي يوم من العام الدراسيال 2.

للسنة الدراسية التي ـة /الطالبـااللتزام فلن يتم قبول تسجيل عدم يجب االلتزام بسداد الدفعات المستحقات في مواعيدها المعلنة وفي حالة 3.

 .تليها

يقل عن قيمة شهر من الربع االول قبل بداية الربع االول او قبل الربع الذي  في حال عدم االلتزام بسداد ما الـة /الطالبـيتم تسجيل لن 4.

 . يتم التسجيل به

 ـة وفق ما ورد أعاله/جميع الرسوم المسددة غير مستردة ما عدا الرسوم الدراسية في حال انسحاب الطالبـ5.

بتاريخ  51/تخضع جميع الرسوم والخدمات اإلضافية لنظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م6.

 .المختصةاو حسب ما يتم تحديده من قبل الجهات % 15بنسبة ( هـ 18/09/1441تم تعديله بتاريخ )هـ   03/05/1438

 من ذلك ضريبة الرسوم الدراسية فقط للطالب والطالبات السعوديين فقط لتحمل الدولة للضريبة مالم يتم االشعار بخالف ذلك ويستثنى 7.

رقم التسجيل الضريبي لشركة الحسن العالمية المحدودة وفروعها طبقاً لشهادة التسجيل الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 8.
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 االجمالي شامل الضريبة  %15 ضريبة القيمة المضافة الرسوم االتجاهات رسوم النقل المدرسي

 1المسار 
 2,300 300= 4*75 2000= 4*500 اتجاه

 4,025 525= 4*131.25 3500= 4*875 اتجاهين

 4-3-2المسار 
 2,530 330= 4*82.5 2200= 4*550 اتجاه

 4,255 555= 4*138.75 3700= 4*925 اتجاهين

0 1 1 0 0 0 6 9 7 1 5 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 9 A S IBAN 
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PRESCHOOL 

Child Disc 
Tuition fee 

1st Quarter  2nd Quarter  3rd Quarter 4th Quarter 
Fees Vat15% 

1st --- 
5200 780 

2990 2990 
5980 

2nd 10% 
4680 702 

2961 2961 
5382 

3rd 20% 
4160 624 

2392 2392 
4784 

4th 100% (New) Reg. 230SR / Misc. 575 / Tui. fee (free) 

GRADE 1 TO GRADE 10 
Option A : Installment 

Child Disc 
Tuition fee 1st Quarter  2nd Quarter  3rd Quarter 4th Quarter 

Fees Vat15% First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eight 

1st --- 
5700 855 

820 820 820 820 820 820 820 820 
6555 

2nd 10% 
5130 769,5 

738 738 738 738 738 738 738 733,5 
5899,5 

3rd 20% 
4560 784 

656 656 656 656 656 656 656 652 
5244 

4th 100% (New) Reg. 230SR / Misc. 575 / Tui. fee (free) 

Option B: Quarterly 

Child Disc 
Tuition fee 

1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 
Fees Vat15% 

1st --- 
5700 855 

1640 1640 1640 1635 
6555 

2nd 10% 
5130 769,5 

1475 1475 1475 1474,5 
5899,5 

3rd 20% 
4560 784 

1311 1311 1311 1311 
5244 

4th 100% (New) Reg. 230SR / Misc. 575 / Tui. fee (free) 

GRADE 11 TO GRADE 12 
Option A: Installment 

Child Disc 
Tuition fee 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 

Fees Vat15% First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eight 

1st  --- 
6200 930 

900 900 900 900 900 900 900 830 
7130 

2nd 10% 
5580 837 

810 810 810 810 810 810 810 747 
6417 

3rd 20% 
4960 744 

715 715 715 715 715 715 715 699 
5704 

4th 100% (New) Reg. 230SR / Misc. 575 / Tui. fee (free) 

 الرسوم الدراسية
فنرجو االلتزام ( للتقويم الدراسيوفقًا سيتم اإلعالن عن موعد الدفعات الحقًا )مواعيدها المعلنة في يتم سداد الدفعات المستحقة : الرسوم الدراسية

 .ـة في السنة التي تليها/الطالـبـيتم قبول تسجيل بها ، وفي حال عدم االلتزام بالسداد فلن 
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 شروط عامة: 
 .ال يسمح ألولياء األمور أو أي شخص من خارج المدرسة التجول في المدرسة حتى خالل اليوم األول من المدرسة•

 .عند انصراف الطالب والطالبات ، ينتظر أولياء األمور في المناطق المخصصة فقط•
 .يصدر تصريح خاص لألشخاص المسموح لهم بالدخول بعد التشاور مع إدارة المدرسة•

ألولياء األمور الحق في مرافقة أبنائهم وبناتهم إلى فصولهم الدراسية وذلك في مرحلة رياض األطفال أو الطالب والطالبات •

صباحا وبعد اتخاذ أماكنهم في الفصل يجب على أولياء  8:00المستجدين في المدرسة في أول يوم دراسي لهم فقط وحتى الساعة 

األمور مغادرة المدرسة وال يبقون داخل المدرسة إال بوجود أسباب تستدعي بقائهم ، أما بدون سبب فسيتم إنذاره شفوياً وإن تكرر يتم 

 .توقيعه على تعهد

 .على أولياء األمور عدم التعرض ألي من منسوبات المدرسة ويحق للمدرسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة مخالفة ذلك •

 .في حال استدعاء ولي األمر أو الشخص المفوض ولم يحضر فانه سيتحمل كافة اإلجراءات المترتبة على ذلك•

ـة أي آثار من الناحية النفسية أو الصحية فإنه سيتم ابالغ ولي األمر بإحضار تقرير طبي من /ـة على الطالبـ/عند مالحظة المعلمـ•

 .ـة من الدخول إلى المدرسة/مستشفى معتمد وفي حالة امتنع ولي األمر بذلك يمنع الطالبـ

 .عدم تدخل أولياء األمور في الخطة التشغيلية للمدرسة•

 .( عدم اكتمال المستندات يؤدي الى إلغاء التسجيل) ـة /إكمال المتطلبات اإلدارية من أوراق ومستندات تخص ملف الطالبـ•

 

 .االلتزام بدفع رسوم الرحالت المدرسية او األنشطة  في المواعيد المحددة في خطابات الرحالت المرسلة •

عدم رغبتكم بتجديد المقعد الدراسي ألبنكم ، ابنتكم للسنة الدراسية المقبلة قبل شهرين من نهاية العام / إخبار المدرسة برغبتكم•

 .الدراسي الحالي 

 .االنضباط داخل المدرسة والحفاظ على ممتلكات المدرسة الخاصة والعامة ونظافتها •

 .االلتزام بالزي المدرسي لجميع المراحل واالهتمام بالمظهر العام والنظافة الشخصية والترتيب •

ـة من األماكن المخصصة وليس عند /االلتزام بآلية اإلنزال واألركاب والتعاون مع حارس المدرسة بحيث يتم انزال واركاب الطالبـ•

 .المنعطف حفاظا على سالمتهم  والمدرسة تخلي مسؤوليتها في حالة عدم االلتزام 

حسب توجيهات وزارة التعليم فإنه ال يسمح بدخول األمهات والزائرات إلى الفصول الدراسية والتجول في مرافق المدرسة ألسباب  •

 . تنظيمية وتربوية واالكتفاء بمقابلة المديرة او الوكيلة او المرشدة الطالبية او المعلمة داخل ادارة المدرسة فقط 

ـة او اي من منسوبات المدرسة بشكل مباشر أو غير مباشر خالل األنشطة والحفالت من قبل األمهات /يمنع تصوير الطالبـ•

 .والزائرات ويحق للمدرسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة مخالفة ذلك 

 .في حال وجود استفسار أو اقتراحات أو مشاكل يرجى مراجعة إدارة المدرسة لتوجيهكم إلى الجهات المختصة•

ـة والمدرسة ، ويقع /جميع األنظمة والقوانين أعاله قد تم صياغتها حرصاً من إدارة المدرسة على حقوق كل من ولي األمر والطالبـ•

 .البنته ويلتزم بالسياسات المطلوبة وكافة المتطلبات األكاديمية والمدرسية/ على عاتق ولي األمر شرح السياسة البنه 

 :ـة في الحاالت التالية/للمدرسة الحق في استبعاد الطالبـ•

 .ـة/عدم تعاون ولي األمر في تحسين سلوك الطالـبـ-

 .ـة/صحة المعلومات الواردة في ملف الطالبـعدم -

 .عدم الكشف عن الحاالت الطبية الحرجة-

 .إطالق الشائعات والتشهير بالمدرسة ومنسوباتها من قبل ولي األمر-

 .ـة أو ولي األمر/التشهير باسم المدرسة أو بأحد منسوبيها أو طالبها على مواقع التواصل االجتماعي من قبل الطالبـ-

 .وجود خالفات قضائية بين المدرسة وولي األمر-

 .غير ذلك بما تراه إدارة المدرسة أن يكون في مصلحة الجميع-

 .ـة  بالفائدة /إدارة المدرسة بجميع مقترحاتكم حيال تطوير المدرسة وما يعود على الطالبـترحب •

 .حسب ما تراه إدارة المدرسة أن يكون في مصلحة الجميعيجدد العقد تلقائياً وعلى -
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