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   اوال :  رسوم التسجيل

غير تحصل لمرة واحدة فقط من الطالب عند التسجيل و  لاير (  1000وفتح الملف )قيمة رسوم التسجيل     -1

 قابلة لالسترداد فى اى حال من االحوال نهائيا ، 

من المدرسة إلى مؤسسة تعليمية اخرى داخل او خارج قطر و رغب   هانتقال  سحب ملف الطالب و  فى حالة  -2 

 . في العودة إلى المدرسة مرة ثانية فانه يترتب عليه دفع رسوم التسجيل مجددا 

واذا تم قبول  صل الدراسي االول كاملة ، خالل الفصل الدراسي االول يتم دفع رسوم الف الطالباذا تم قبول  -3

 كاملة . م دفع رسوم الفصل الدراسي الثاني الثاني يتالطالب خالل الفصل 

في حالة أداء الطالب إلمتحانات الفصل الدراسي االول حتى و لو لم يحضر يترتب عليه دفع رسوم الفصل  – 4

 . كامال

 وطريقة السداد   ثانيا : الرسوم الدراسية 

على قسددطين فى اول  بداية كل فصددل دراسددي  دفعة واحدة عند االضددافية مقدما  والدراسددية    سدددد الرسددومت    - 5

 . وزارة التعليم والتعليم العاليحسب تعليمات  فبراير (  –) اكتوبر  دراسيالفصل ال

 رسوم حجز المقعد ال تسترد بأي حال من األحوال و تخصم من رسوم الفصل األول في حالة دوام الطالب. – 6

نهاية شددهر  سددتحف في تاريأ أقصددا  ، تأو بشددي   نقدا ال يتم تجزئتها تدفع كاملة   الفصددل الدراسدديرسددوم   -7

 الثداني    للفصدددددلبدالنسددددبدة    شددددهر فبراير  نهدايدةو  ) القسددددط االول ( ،    األول  للفصدددددلبدالنسددددبدة    اكتوبر

 ) القسط الثاني ( . 

 

لن يتم التعامل بشيكات مرة اخرى مع   الحساب مغلقاو   بدون رصيدفى حالة رجوع شي  من البن      -8

 ولى االمر .   

الدراسدددددية متكيدددددرة كدددددل عدددددام حسدددددب تعليمدددددات وزارة التعلددددديم والتعلددددديم العدددددالي  الرسدددددوم  -9

  مة الرسوم المعتمدة من الوزارة فى اول كل عام . وحسب قي

 م   2022 /2021السياسة المالية للعام الدراسي 
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يحف إلدارة المدرسة أو من ينوب عنها اتخاذ اإلجراءات القانونية لسداد المبلغ المتبقي على ولى االمر فى   -10

 المصاريف القضائية المترتبة على اإلخالل بأي شرط من شروط االلتحاق. حالة عدم السداد مضافا إليه كافة 

في حالة إنتهاء السنة الدراسية وعدم قيام ولى األمر بسداد كامل الرسوم الدراسية فانه لن يسمح للطالب   -11

   السابف .بالدوام نهائيا فى اول العام الدراسي التالي حتى سداد المبالغ المتأخر  عليه من العام 

الدراسية سواء كانت نتيجة الفصل الدراسي   الرسوميجوز للمدرسة حجب نتيجة الطالب فى حال تأخر سداد    –12

 االول او الثاني .

 او اى جهة اخرى   سداد الرسوم من خالل جهة العملثالثا : فى حالة  

لدراسية المقررة يفيد التعهد بتسديد الرسوم ااو جهة اخرى  يشترط تزويد المدرسة بكتاب من جهة العمل    -13

وذل  حتى ال يتعرض لتطبيف االئحة قبل سداد الرسوم ، على ان يسدد المبلغ كامال بنفسة للمدرسة اذا  لهؤالء  

 تأخرت الجهة عن الدفع او امتنعت .  

أبناء ولي الطالب الذين تسدد عنهم جهات عمل أولياء أمورهم او جهات اخرى ال يمنحوا خصم األشقاء و  -14

الشهادات    حجبمع العلم سيتم    ،  خصم اإلخوةن  ة عمل وليهم يستفيدون مداد من جهاألمر غير المشمولين بالس

 في حال عدم دفع الجهة المسئولة الرسوم الدراسية في وقتها . 

عن سداد المبلغ مسئول   لكامل المبلغ المطلوب فإن ولي األمر  او جهة اخرى  في حالة عدم سداد جهة العمل  -15

 المتبقي .  

)غير ولى االمر( ، كجهة العمل مثال او  لجنة الزكاة ، و   لرسوم الدراسية للطالب من جهتين  اذا صدرت ا – 16

تم السداد من جهتين مختلفتين فإنه سوف يتم اعتماد الرسوم الدراسية من الجهة االسبف بالدفع على ان يتم رد 

 الرسوم االخرى للجهة االخرى .

لجهة العمل او   الدراسية الخاصة بابنائه  المصروفات( بلمن يهمه االمر  ادة )  في حالة طلب ولى االمر اف  –  17

 العالي بدولة قطر   تعليمات وزارة التعليمليس باجمالي الرسوم وذل  حسب  و  تفصيال    تستخرج  الى جهة اخرى

 . 

العام كامل فان    رسومالدراسية عن فصل دراسي واحد و قامت الجهة بدفع    الرسوماذا سدد ولى االمر    –  18

المدرسة ستقوم بخصم ما تبقى على ولى االمر ورد الباقي للجهة و ليس لولى االمر المطالبة باعتماد المبلغ  

بردها لولى    فى حالة تقديم موافقة كتابية من الجهة المختصة او المعنية ن الجهة على ان يرد له ما دفعه  كامل م

 االمر .  

فى حالة اذا لم تعطي الجهة المبالغ المصدرة من المدرسة فان المدرسة غير مسئولة عن ذل  حيث ان   –  19

الرسوم المصدرة من المدرسة او ال تعتمد قيمة الكتب او الباص   قيمةمعينة من    نسبةبعض الجهات قد تعطي  

 وذل  حسب سياسة كل جهة فى المنح . 
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 سحب الملف من المدرسة  :    رابعا

 قبل بداية العام األكاديمي الجديد  أى  فترة األجاز في  يحف الولياء امور طالب المدرسة سحب ملفاتهم     -20

 مجانا.

 . في حاله السحب قبل مرور شهر من الدوام احتساب ايام دوام الطالب يتم -21

 الدوام اكثر من شهر بالمدرسة. يتم احتساب رسوم الفصل كاملة في حاله - 22

 . و ليس الحضور الفعلي معيار احتساب ايام الدوام يكون من خالل تاريأ تسجيل الطالب – 23

 ترم االول عند السحب فى الترم الثاني . تطبف نفس معايير ال - 24

اال بعد سداد  كافة المستحقات   عند سحب الملف  (NSIS)من النظام الوطني للطلبه    ال يتم شطب الطالب  -25

 وزارة التعليم والتعليم العالي .  المالية للمدرسة حسب تعليمات 

 احكام عامة  خامسا :  

خصم    -  26 الثاني10يتم  االبن  بعد  لإلخوة  الدراسية  المصروفات  من  بعد   %  وما  الثالث  االبن   ،   اى 

والعامالت بالمدرسة بشرط اكمال العام الدراسي كاحد العاملين فاذا % البناء العاملين  15كذل  يطبف خصم   

على ان يمنح خصم العاملين مرة واحدة حتى لو كان عام الدراسي فيتم استرجاع الخصم ، ترك المدرسة خالل ال

   كال الوالدين من العاملين . 

 من كل عام للمدرسة الحف   مايوشهر  الطالب المتأخرين عن سداد رسوم الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية    -  27

 فى عدم قبوله للعام الذى يليه  . 

فى الفصل الدراسي الثاني إال   او سحب اى اوراق من ملف الطالب  كذل  ال يتم اصدار اى شهادات او معامالت  

 . بعد سداد رسوم الفصل الثاني

اذا اراد ولى االمر إعادة تصحيح أي ورقة إجابة خالل المدد المقررة لذل  فانه يلتزم بدفع تكاليف هذ    –  28

علما بان هذ  الرسوم غير   الخدمة حيث انها ليست الزامية بالمدرسة وعليه دفع الرسوم المقررة فى حينها

هاية الفصل الدراسي  فاذا اراد اصدار  كذل  الشهادات الدراسية تصدر لولى االمر لمرة واحدة فى ن،  مستردة  

 بدل فاقد او تالف يلتزم بسداد تكاليف ذل  .  

               المدرسة مديريعتمد ،               = = = = = = =


