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ملخص
تعمل شركة وعد التعليمية – باستمرار  -من خالل فريق من قيادات مدارسها على تحديث وتطوير سياسة القبول والتسجيل وتنظيماتها؛ بناء علـى املس ــتجدات املحلية والعاملي ــة في
مجــال التعل ــيم وال ــتعلم ،وألهمي ــة مواكب ــة العص ــر في ك ــل م ــا يتعلق بأنظم ــة القب ــول والتس ــجيل.
تصف سياسة القبول جميع العناصر املتعلقة بقبول وتسجيل الطالب الجدد في مدارس شركة وعد التعليمية .إذ تم تحــديث السياسة ،وإصدارها على شكل دليــل قبــول وتســجيل
الطــالب في املراحــل املدرسية – بدءا من عمر ثالث أعوام وحتى السابعة عشر  -وتطــويره والخــروج بوثيقة موحــدة لكل مدارس البــنين والبنــات التي تنضوي تحت مظلة شركة وعد
التعليمية..
ل
تنظم سياسة القبو والتسجيل إج ـراءات العمــل التفصيلية الناظمة للعمل والكفيلة باالستجابة على كل تساؤالت العمالء من داخل مدارس شركة وعد التعليمية ومن خارجها،
واختصارا للجهــد والوقت؛ لتضمن لجميع إدارات املدارس سهولة العمل وضبط آلياته .وقد اشتملت السياسة على معايير القبول وأنظمتـه ،واشتراطات التسجيل في كافة املراحـل
التعلـيمية للسـ ــعوديين وغـ ــير السـ ــعوديين ،والرسوم الدراسية وجدولة وطريقة سدادها واستردادها ،وسياسة املنح الدراسية .وغير ذلك من التنظيمات والتعليمات األخرى .تسري
بنود هذه السياسة على العام الدراس ي الجاري.

عن القبول والتسجيل
ّ
ُ
ً
ً
ّ
الطالب وأبنائهم ّ
سجيل – ومرجعيتها املدير التنفيذي للمدارس  -واجهة رئيسة ملدارس شركة وعد التعليمية ،فهي تعنى باستقبال أولياء أمور
الراغبين في
تعتبر وحدة القبول والت
ِ
ّ
ً
ّ
مدير وحدة القبول والتسجيل ألولياء أمورهم ،حيث يطلعهم على النظام العام للمدارس في
االلتحاق باملدارس وعلى مدار العام كامال .حيث يتم إلحاق الطالب باملدارس بعد
ِ
مقابلة ِ
ّ
ل ّ
ّ
النواحي ّ
جميع ّ
والتسجيل ّ
ّ
امليسرة شرط استيفائهم الشروط واملعايير املوضوعة من قبل وحدة القبول والتسجيل.
واإلدارية ،ومرافقها؛ وفق آلية القبو
التعليمية
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الفصل األول :المعايير العامة للقبول
ً
ّ
تم وضع معايير االلتحاق في املدارس بحيث تكون واضحة للجميع .ومن تفاصيلها:
ل ّ
ً
أوال :تتألف لجنة القبو والتسجيل من:
.1

املدير التنفيذي ،رئيسا.
ّ
مدير وحدة القبول والتسجيل ،عضوا.

.3

مدير املرحلة ،عضوا.
املكلفين من املشرفين املقيمين واملعلمين إلجراء االختبارات والتصحيح والرصد واملقابالت ،أعضاءً.

.2
.4

ً
بكل املعلومات املطلوبة من أجل أن تكون ّ
واضحة ّ
ثانيا :جميع العاملين والعامالت في مدارسنا مسؤولون وشركاء أساسيين في تزويد أولياء األمور ّ
وجلية لديهم ،لخدمة أبنائنا
الصورة
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نجاح مهم في الحصول على مخرجات ونواتج تعلم تسهم في خدمة
الطلبة ضمن منظومة التعليم املتطورة التي تنتهجها املدارس منذ تأسيسها بالتعاون مع أولياء األمور بصفتهم شريك ٍ
دينهم ،واملشاركة في نهضة وطنهم ،والوصول به إلى أسمى الطموحات.
ثالثا :شروط القبول والتسجيل
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
 .1في روضة املدارس ال يقل عمر الطالب املتقدم عن ثالث سنوات وال يزيد عن خمس سنوات وأحدعشر شهرا عند بدء العام الدراس ي .وأال يقل عمر الطالب عن خمس
.2
.3

سنوات وستة أشهر حين التقديم على الصف األول االبتدائي.
ّ ّ
االبتدائي ال يقل عمر الطالب املتقدم عن خمس سنوات وتسعة أشهر عند بدء العام ّ
ف ّ
الدراس يّ.
ّ
األول
في الص
ّ
ال تقبل املدارس أي طالب معيد (راسب) في صفه.

ّ
رابعا :تقرر لجنة القبول والتسجيل املؤلفة من املدير التنفيذي ومدير املرحلة ومدير وحدة القبول ّ
والتسجيل قبول الطالب من عدمه بعد ذلك بموجب ما يلي:
ّ
ّ
 .1توفر املقعد املطلوب في الصف الذي يرغب الطالب االلتحاق به،
.2
.3
.4

نتيجة الطالب في املقابلة واالختبار.
ّ
في حال اجتياز الطالب  /الطالبات في اختبارات القبول؛ تعطى أولوية للطالب الذين لهم إخوة في املدارس.
ينظر في بقية الطلبات حسب أولويات اجتياز اختبار القبول ،فتوفر الشاغرّ ،
ثم تاريخ تقديم الطالب.

ّ
إال بقرار من الرئيس التنفيذي لشركة وعد التعليميةً ،
بناء على توصية من املدير التنفيذي للمدارس املعنية.
خامسا :ال يتم تجاوز عدد الفصول املقرر للعام الدراس ي
ً
سادسا :يشــترط لقبــول الطالب  /ة في بــرنامج التــدخل املبكــر (غرفة املصادر) أن يكــون قــد تم تشخيصــه مــن متخصص في التربية الخاصة.
ً
سابعا :ال ُيقبل أي طالب  /ة في مدارسنا ممن لديهم صعوبات تعلم ،بطء تعلم ،طيف توحد ،والذين يعانون من تخلف عقلي أو اختالالت واضحة في القوام ،أو في الحواس.
ثامناُ :يقبل الطلبة املوهوبون – حسب تشخيص وتنسيب مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله ،وشركة دروب  -في املدارس ضمن منظومة خاصة في التصنيف والتعليم اإلثرائي والرسوم
ومتعلقاته.
ً
ً
تاسعا :ال يزيد عدد طالب الفصل الواحد عن  25طالبا  /ة .وقد يصل إلى  26طالبا  /ة باستثناء من املدير التنفيذي.
عاشرا :ال يزيد عدد أطفال فصل الروضة عن  22طفال  /ة إال باستثناء من مديرة املدرسة.
حادي عشر :يخضع جميع الطلبة من الصف األول االبتدائي وحتى الثالث الثانوي إلى اختبارات قبول ،ويقبلون في مدارسنا إذا ما اجتازوها بنجاح .مع مراعاة خصوصية البرنامجين
الوطني والبريطاني.
ثاني عشرُ :يقبل الطلبة غير املسلمين في مدارس الشركة شريطة قبول ولي األمر حضور ابنه  /بنته حصص التربية اإلسالمية.
ثالث عشر :تخضع الرسوم الدراسية واألسعار لضريبة القيمة املضافة لجميع الطلبة غير السعوديين ،وذلك حسب أنظمة اململكة العربية السعودية.
رابع عشر :إلدارات املدارس الحق بفصل الطالب  /ة إذا ما توافرت موجبات رسمية لذلك .مع ضرورة توقيع رئيس وجميع أعضاء لجنة اإلرشاد والتوجيه في املدارس.
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ّ
خامس عشرُ :يعتبر جميع طالب املدارس املنتسبين لها ،والذين ّ
أتموا العام الدراس ي املنصرم غير مسجلين في املدارس للعام الدراس ي الجاري ،وعليهم اتباع إجراءات التسجيل التالية
في بداية فترة التسجيل لكل عام دراس ي:
.1

تعبأة استمارة التسجيل للعام الدراس ي الجاري..

.2

توقيع عقد خدمات التعليم ،وسداد الرسوم الدراسية املتفق عليها في العقد.

سادس عشر :ال يقبل الطالب الذين ال يدرسون في برامج دولية في أكاديمية وعد خالل العام ّ
الدراس ّي ،باستثناء طلبة الصف األول االبتدائي.

الفصل الثاني :اإلجراءات الرئيسة للقبول والتسجيل
ّ
ً
وتسلم للمدارس بداية التسجيل للفصل ّ
أوالّ :
الدراس ّي األول ،ويمكن أن يستمر ذلك  -إذا توفرت األماكن -
تقدم طلبات االلتحاق (أو بالتسجيل االلكتروني) للمدارس للعام الجديد
ّ ّ ّ
ّ
الثاني للتسجيل في الفصل اس ي الثاني أو قبل بداية الفصل ّ
حتى األسبوع الثالث من ّ
الدراس ّي الثالث للتسجيل في الفصل
الدراسة في العام الجديد أو قبل بداية الفصل الدراس ي
الدر
الدراس ي الثالث.
ّ
ً
ّ ّ ّ
ثانياّ :
تقدم طلبات االلتحاق باملدارس للفصل الدراس ي الثاني وتسلم للمدارس بعد ثالثة أسابيع من بداية الفصل الدراس ي في كل املدارس والروضات التابعة لشركة وعد التعليمية،
ويمكن أن يستمر ذلك -إذا توفرت األماكن  -حتى األسبوع الثالث من الد اسة في الفصل ّ
الدراس ّي الثاني.
ر
ّ
ً
تقدم طلبات االلتحاق باملدارس للفصل ّ
ثالثاّ :
الدراس ّي الثالث وتسلم للمدارس بعد ثالثة أسابيع من بداية الفصل الدراس ي في كل املدارس والروضات التابعة لشركة وعد التعليمية،
ويمكن أن يستمر ذلك -إذا توفرت األماكن  -حتى األسبوع الثالث من الد اسة في الفصل ّ
الدراس ّي الثالث.
ر
ّ
ً
ّ
ر ً
ابعا :يقدم ولي األمر طلب التسجيل مستوفيا املرفقات املطلوبة ويسجل تاريخ الطلب بعد تسليمه لوحدة القبول والتسجيل باملدارس.
ً
خامسا :يتقدم الطالب للمقابلة أو االختبار في التاريخ الذي تحدده وحدة القبول والتسجيل بالتنسيق مع إدارة املرحلة التي تقدم لها الطالب حيث يتم االتصال بولي األمر إلبالغه
ً
بذلك رسميا.
ً
س ً
ادسا :تقرر لجنة القبول خالل يومين من نهاية االختبار قبول الطالب من عدمه ،وتقوم إدارة القبول والتسجيل بإبالغ النتيجة لولي أمر الطالب رسميا.
سابعا :ال ٌي ّ
ً
يستوف اآلتي:
سجل الطالب  /ة رسميا ما لم
ِ
.1

سداد متأخرات الرسوم الدراسية لألعوام السابقة إن وجدت.

.2

توقيع عقد خدمات التعليم وسداد الرسوم املعتمدة للعام الدراس ي الجاري ،حسب ما ينص عليه العقد.

 .3نقل امللف الرقمي للطالب في برنامج نور للمدارس املتقدم إليها.
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ً
والشهادات والكتب وإبالغ مدرسته ّ
ولي األمر ً
يتعهد ّ
ثامناّ :
السابقة بنقله في برنامج نور بالتنسيق خالل أسبوعين من بدء العام الدراس ّي كحد أقص ى.
خطيا بإحضار ملف الطالب الورقي
وفي حال عدم إتمام ذلك؛ تحجب درجات الطالب في جميع االختبارات لحين إحضار امللف.
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الفصل الثالث :مدارس دار الذكر
أوال :المقابلة الشخصية واختبارات القبول
 .1الصف األول االبتدائي :يختبر الطالب شفويا في املهارات االجتماعية واللغوية والحس حركية ،مع التأكد من سالمة حواسه وقوامه؛ لضمان ُحسن تفاعله وسالمة تواصله،
ّ
وبالتالي جودة تعلمه ،ونموه الشخص ي.
ّ
الطالب ،ومن ثم يخضع الختبار القبول في املرحلة ،واملؤلف من ّ
شقين :األول للغتين العربية واإلنجليزية والثاني
 .2الصفوف الثاني االبتدائي وحتى الثالث الثانوي :تتم مقابلة
للرياضيات ،إذ ُيشترط حصوله على  % 75كحد أدنى لقبوله.
 .3يتقابل اللجنة ولي أمر الطالب للتأكد من الجوانب التالية في شخصيته:

.1
.2
.3
.4
.4

مالحظة سالسة التواصل اإلنساني.
التأكد من شخصية ولي األمر بعد التواصل مع مدرسة ابنه السابقة.
معرفة مدى اهتمام أو ال مباالة ولي األمر من خالل فقرة (املواظبة والسلوك) في شهادة ابنه املدرسية.
تعبير ولي أمر الطالب بشكل إيجابي عند تعريضه ملشكلة طالبية يوجهها ابنه.
طبيعة االختبارات واملقابالت

.1
 .2عدد فقرات االختبار  15فقرة (بحيث يكون نصيب كل مادة  5فقرات).
 .3طبيعة االختبار متعدد وكل سؤال يحتوي على أربع خيارات.
 .4يتكون كل اختبار من نموذجين .A & B
 .5مدة االختبار  30دقيقة.
ُ ّ
 .6تسلم النتيجة خالل يومي عمل.
 .7درجة القبول  %75في كل فرع.
 .8درجة القبول املشروط من  %74 - 60في كل فرع.
 .9يكون استثناء القبول (القبول املشروط) من قبل املدير التنفيذي بمدارس الذكر واالشتراطات حسب مستوى الطالب .يستثنى من ذلك الصفوف األولية.
 .10املقابلة السلوكية (ينفذها مدير املرحلة أو من يمثله) مراعيا االعتبارات التالية:
يتكون كل اختبار من أسئلة تقيس الحد األدنى من السنة الدراسية السابقة في كل مادة.

.i
.ii
.iii
.iv
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مدة املقابلة من  15-10دقيقة.
فحص الجانب السلوكي والشخصية.
فحص املظهر العام.
التأكد من القيم واألخالق.

ثانيا :الرسوم الدراسية
.1
املرحلة

الرسوم الدراسية الكاملة:
الصف

الصف األول
الصفوف
األـولية

الصف الثاني
الصف الثالث
الصف الرابع

الصفوف
العليا

املرحلة
املتوسط

املرحلة
الثانوية
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الصف الخامس
الصف السادس
الصف السابع
الصف الثامن
الصف التاسع
الصف العاشر
الصف الحادي عشر
الصف الثاني عشر

املسار

الرسوم الدراسية
بالريال

الدفعة األولى
 31يوليه 2022

الدفعة الثانية
 27نوفمبر 2022

الدفعة الثالثة
 26فبراير 2023

عادي

22350
24350
22350
25850
24850
27000
24850
27000
24850
27000
27000

8940
9740
8940
10340
9940
10800
9940
10800
9940
10800
10800

6705
7305
6705
7755
7455
8100
7455
8100
7455
8100
8100

6,705
7305
6705
7755
7455
8100
7455
8100
7455
8100
8100

بلس

27480

10992

8244

8244

بلس

27480

10992

8,244

8244

بلس

27480

10992

8244

8244

بلس

31480

12592

9444

9444

بلس

31480

12592

9444

9444

بلس –  12مادة

25560
12,780

10224
5112

7668
3834

7668
3834

بلس
عادي
بلس
عادي
بلس
عادي
بلس
عادي
بلس
بلس

بلس –  6مواد

.2
املرحلة

الرسوم الدراسية للفصلين الثاني والثالث:
املسار

الفصل الثاني والثالث

الفصل الثالث

الصف

عادي
بلس
عادي
بلس
عادي
بلس
عادي
بلس
عادي
بلس

15645
17045
15645
18095
17395
18900
17395
18900
17395
18900
18900

8940
9740
8940
10340
9940
10800
9940
10800
9940
10800
10800

بلس

19236

10992

بلس

19236

10992

بلس

19236

10992

بلس

22036

12592

بلس

22036

12592

بلس –  12مادة

17892

10224

الصف األول
الصف الثاني

الصفوف األـولية

الصف الثالث
الصف الرابع
الصفوف العليا

املرحلة املتوسط

املرحلة الثانوية

الصف الخامس
الصف السادس
الصف السابع
الصف الثامن
الصف التاسع
الصف العاشر
الصف الحادي عشر
الصف الثاني عشر
.3

بلس

رسوم املستلزمات غير الدراسية:

الصفوف
الصف األول
الصف الثاني
الصف الثالث
الصف الرابع
الصف الخامس
الصف السادس
الصف السابع
الصف الثامن
الصف التاسع
الصف العاشر
الصف الحادي عشر
الصف الثاني عشر
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الز ّي املدرس ي (للزي الواحد) بالريال
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

ثالثا :الرسوم اإللزامية
ملدارس شركة وعد التعليمية رسوم إلزامية يفرضها النموذج التربوي التعليمي الذي تطبقه املدرسة املعنية منها على سبيل املثال رسوم الزي املدرس ي .وتختلف هذه الرسوم من مدرسة
إلى أخرى .فيما يلي تفصيل الرسوم اإللزامية.
 .1رسوم اختبار القبول:
ل
هي رسوم إلزامية تدفع مقابل جلوس الطالب املتقدم للمدارس املعنية الختبار القبو الذي تشترطه تلك املدارس على الطالب املتقدم للتسجيل فيها ،وهي رسوم غير مستردة .تدفع
هذه الرسوم قبل جلوس الطالب لالختبار.
 .2متفرقات:
هي مبلغ إلزامي يدفع لقاء املصادر التعليمية التي يحتاج إليها الطالب ّ
لصفه مثل املصادر ،رحالت ،قرطاسية ،مصادر تعلم ’،واختبا ات خارجية وذلك ً
وفقا لألسعار املذكورة في الئحة
ر
األسعار التي تضعها املدرسة في بداية السنة الدراسية.
 .3الزي املدرس ي:
هو مبلغ إلزامي لقاء الحصول الزي املدرس ي الذي يحتاج إليه الطالب خالل اليوم الدراس ي.

رابعا :سداد الرسوم الدراسية
تعتبر الرسوم الدراسية جزء ال يتجزأ من اقتصاديات التعليم ،وألن االقتصاد املدرس ي شريان حيوي لدعم واستمرارية التعليم والتعلم؛ وضعت املدارس الكيفية الواضحة لسداد
الرسوم الدراسية املطلوبة.
أوال :سداد الرسوم الدراسية
تُدفع الرسوم الدراسية للعام الدراس ي حسب الئحة األسعار املعلنة للعام الدراس ي الجاري للمدرسة املعنية ،وتطبق بشأنها اإلجراءات التالية:
الد اس ي ّ
التالي ،مع بداية الفصل الد اس ي الثالث من العام ّ
ّ
الدراس ي واملوافق لشهر مارس من كل عام ميالدي بمبلغ وقدره %10من قيمة اجمالي
ر
 .1يحق للطالب حجز مقعد للعام ر
ّ
ً
ً
الرسوم الدراسية ويعتبر ذلك رصيدا من الرسوم في حساب الطالب ،ويحسم من رسوم الفصل األول تلقائيا.
 .2تسدد الرسوم الدراسية السنوية بحسب جدول الدفعات املنصوص عليه في عقد خدمات التعليم.
 .3تخضع سياسة الخصم على الرسوم الدراسية للمدرسة املعنية للنص املدرج في الفصل الرابع.
 .4إن عدم دفع الرسوم الدراسية أو/وأي رسوم أخرى مترتبة على أحد أفراد العائلة بشكل كامل للسنة الدراسية الجارية يمنعه من التسجيل للسنة الدراسية المقبلة،
ويستطيع فقط التسجيل عند تسديد المبالغ المستحق تسديدﻫا بالكامل .وال يتم تسليم أي سجالت تعليمية ،أو ملفات أو تقارير األداء المدرسي ،وال يرفع حجب سجل
الطالب من نظام نور؛ إال عند تسديد جميع الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى بشكل كامل في بداية كل سنه دراسية.
ّ
يتعين على الطالب الجدد الذين يسجلون خالل الفصل الدراسي الثاني دفع  % 50من إجمالي الرسوم الدراسية وكامل التكاليف اإللزامية اإلضافية إن وجدت مثل  -اآليباد،
.5
الزي المدرسي ،المصادر اإللكترونية ،والرسوم المتفرقة  -فور تسجيلﻬم وقبل حضورﻫم إلى المدرسة في الفصل الدراسي الثاني.
 .6ال يمكن االستفادة من والجمع بين أكثر من عرض واحد من العروض التي تمنح أي قدر من الخصومات.
 .7يمكن التسجيل للسنة الد اسية املقبلة فقط عندما ّ
تسدد جميع الدفعات املترتبة على السنة الدراسية الحالية.
ر
ّ
تشكل الدفعة األولى ً
جزءا من الرسوم الدراسية وهي غير قابلة لالسترداد.
.8
 .9تستكمل عملية التسجيل فقط عند دفع الدفعة األولى والتوقيع على عقد الخدمات التعليمية.
 .10يجب تسديد الدفعات بشكل كامل قبل املواعيد النهائية ّ
املحددة في عقد الخدمات التعليمية.
 .11يتم اإلعالن عن أي رسوم قد تترتب للتسجيل الختبارات مرتبطة بمنهاج كامبريدج خالل العام الدراس ي وقبل تاريخ التقييم.
 .12يحق للمدرسة في حال التأّخّر عن دفع الرسوم الدراسية لمدة تفوق (15يوما)؛ فرض أي من  /أو جميع الجزاءات التالية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
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عدم تسليم السجالت التعليمية.
عدم السماح للطالب بالمشاركة في األنشطة المدرسية والحصص اإلثرائية.
إلغاء أي خصومات على الرسوم الدراسية.
إلغاء أي منحة دراسية.
اإلدراج على القائمة السوداء.
اللجوء إلى استخدام وكالة تحصيل الديون.

 .7المطالبة بالتعويﺾ أمام الجﻬات المختصة لدفع جميع الرسوم المستحقة.
ويبقى فرض الجزاءات قائما حسب تقدير إدارة املدارس املطلق.

ثانيا :طرق سداد الرسوم
ّ
توفر مدارس شركة وعد التعليمية ثالث طرق لسداد الرسوم الدراسية وهي الشيك البنكي املصدق ،التحويل عن طريق بطاقات مدى ،والتحويل عن طريق الحسابات البنكية التالية
بحسب املدرسة املسجل بها الطالب ،وال يعتد بأي طريقة أخرى:
اإليداع
التحويالت
طريقة الدفع
يمكن اإليداع النقدي في بنك الجزيرة
يمكن إجراء التحويالت املباشرة عبر اإلنترنت باستخدام البيانات التالية:
 شبكة املدفوعات السعودية (مدى) أو بطاقةّ
باستخدام الحساب التالي:
البنكي :شركة مدارس دار الذكر االهلية
حساب املدارس
ائتمان (فيزا/ماستركارد).
010995007775001
()8060100010995007775001SA
 شبكة املدفوعات السعودية (مدى) أو بطاقةائتمان (فيزا/ماستركارد).

يمكن إجراء التحويالت املباشرة عبر اإلنترنت باستخدام البيانات التالية:
ّ
البنكي :شركة مدارس دار الذكر االهلية
حساب املدارس
()9310000015456944000203SA

يمكن اإليداع النقدي في بنك األهلي
باستخدام الحساب التالي:
15456944000203

عند التحويل أو اإليداع عن طريق البنك ترسل صورة من العملية إلى العنوان التاليsadad@althikr.edu.sa :

خامسا :قنوات التواصل مع وحدة القبول والتسجيل
الخدمات المقدمة
وحدة القبول والتسجيل
المدير التنفيذي
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الهاتف  /التحويلة
910 / 126590700 0
00966555594287
601 / 126590700 0
00966505350200

اإليميل
enrollment@althikr.edu.sa
care@althikr.edu.sa

الفصل الرابع :مدارس أكاديمية وعد
أوال :المقابلة الشخصية واختبارات القبول
.1
.2

مرحلة التعليم املبكر :يشترط لقبول الطالب/الطالبة في مرحلة التعليم املبكر (رياض األطفال) مالئمة عمر املتقدم الشتراطات وزارة التعليم.
ّ ّ
ف روضة ّ 3
ّ
واألول
االبتدائي :يشترط لقبول الطالب في الصف روضة  3والصف األول ابتدائي اآلتي:
الص
 .1أال يقل عمر املرشح للقبول عن العمر الذي تحدده وزارة التعليم عند بدء العام ّ
الدراس يّ.
 .2يخضع الطالب الختبار قبول عاملي يسمى  ،4CATإذ ُيشترط حصوله على  100حيث الدرجة القصوى هي  142كحد أدنى لقبوله .مع التأكد من سالمة
حواسه لضمان ُحسن تفاعله وسالمة تواصله ،وبالتالي جودة تعلمه ،ونموه الشخص ي.
.3

.3

.4

الصفوف من الثاني االبتدائي وحتى الثالث الثانوي:
ُ
يختبر الطالب املرشح للقبول في الصفوف من الصف الثاني االبتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي الختبار قبول عاملي يسمى  .4CATإذ يشترط حصوله على  100حيث
الدرجة القصوى هي  142كحد أدنى لقبوله.
يتقابل لجنة القبول ولي أمر الطالب للتأكد من الجوانب التالية في شخصيته:

.1
.2
.3
.4
.5

.6

أن يكون قد سبق للمرشح الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام وتسعة أشهر التعلم في مرحلة رياض األطفال مدة ال تقل عن عام دراس ي.

مالحظة سالسة التواصل اإلنساني.
التأكد من شخصية ولي األمر بعد التواصل مع مدرسة ابنه السابقة.
معرفة مدى اهتمام أو ال مباالة ولي األمر من خالل فقرة (املواظبة والسلوك) في شهادة ابنه املدرسية.

تعبير ولي أمر الطالب بشكل إيجابي عند تعريضه ملشكلة طالبية يواجهها ابنه.
االستثناءات وطبيعة االختبارات واملقابالت
 .1يكون استثناء القبول (القبول املشروط) من قبل املدير التنفيذي بمدارس اكاديمية وعد .وتكون االشتراطات حسب مستوى الطالب .يستثنى من ذلك رياض
األطفال والصف األول االبتدائي.
 .2املقابلة السلوكية (ينفذها مدير املرحلة أو من يمثله) مراعيا االعتبارات التالية:
 .iمدة املقابلة من  15-10دقيقة.
 .iiفحص الجانب السلوكي والشخصية.
 .iiiفحص املظهر العام.
 .ivالتأكد من القيم واألخالق.
تتم مراجعة إجراءات القبول والتأكد مما يلي:

 .1اجتياز االختبار واملقابلة باعتماد املدير التنفيذي بمدارس اكاديمية وعد أو من يمثله.
 .2التأكد من اجتياز اشتراطات التعليم بالنسبة للطالب املستجدين خاصة (عمر الطالب).
 .3سداد كامل الرسوم الدراسية املتفق عليها.
ّ
يوقع ولي األمر على تعهد بإحضار ملف الطالب في موعد أقصاه قبل بدء العام الدراس ي .وفي حال عدم التسليم يعتبر االبن غير مسجل في املدرسة.
.4
ِ
ُ
 .5لن يعتمد قبول الطالب في املرحلة إال بعد استالم ملفه كامال وقبوله رسميا في برنامج نور.
 .7القبول غير املشروط في مدارس أكاديمية وعد
ّ
وهو قبول الطالب املرشح للتسجيل في املدارس بمجرد استالم ولي أمره رسالة – ورقية أو رقمية – من املدارس حول ضمان حصول ابنه على مقعد مدرس ي ضمن البرنامج
ّ
الدراس ي الذي يرغب به ،وذلك بعد اجتيازه اختبارات القبول من أول مرة ،وتوفر مقعد شاغر في الصف الذي يناسبه ،والبرنامج الذي يرغب به.
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.8

القبول املشروط في مدارس أكاديمية وعد

هو خطاب قبول الطالب من املدارس يضمن له حجز املقعد والقبول النهائي باملدارس متى ما حقق الشروط املوضحة في خطاب القبول املشروط .وعادة تكون حسب النص التالي:
(تم قبول الطالب بشرط التزامه وولي أمره في حضور ساعات الدعم املطروح وإجراءاته من املدارس ،واجتياز الطالب مستوى محدد من اختبار  CAT 04و حصوله على الدرجة
املطلوبة).
اشتراطات القبول املشروط للطالب :
إذا لم يحصل الطالب املرشح على درجة النجاح البالغة  100فإنه سيخضع لالشتراطات التالية :

.1
.2
.3

توفر املكان للطالب املرشح.
إذا كان الطاب في فئة الدعم اإلضافي؛ ّ
لولي األمر الخيار في اختيار البرامج الداعمة ،مع أضافة قابلية التزام االبن في االختبار ملرة ثانية.
حضور دورة عالجية إلزامية خالل الفصل الدراس ي األول والفصل الثاني إذا لزم األمر أو /وأخذ االختبار مرة أخرى مع اختيار واحدة أو أكثر من طرق الدعم
التالية:

.4
.5

.i

دورة لغة أنجليزية خاصة ملدة  4أسابيع.

.ii

دورة صيفية ملدة  4أسابيع.

.iii

حزمة دعم (موضوعات واقتراحات ومحتوى وروابط توفرها املدرسة).

جميع طرق الدعم تخضع لرسوم اضافية تحدد في خطاب القبول املشروط.
على الطالب غير الناطقين باللغة العربية ،حضور دورة الزامية للغة العربية املطروحة من وزارة والتعليم ،مع االلتزام بدفع قيمة مالية إضافية لذلك ،تحددها
املدارس في خطاب القبول املشروط.

.6
.7

على ولي األمر دفع املبلغ املطلوب قبل بداية برنامج الدعم وقبل اختبار اإلعادة.
الطالب الذين حصلوا على أقل من درجة القبول و  /أو لم يستوفوا الشروط و  /أو الدعم املقترح أعاله؛ يتم إعادة تقييمهم في مرحلة الحقة مع دفع نصف رسوم
التقييم (سواء كان التكرار لواحدة أو أكثر في املواد الثالثة) من أجل تلبية الحد األدنى ملتطلبات شروط القبول

.8

اذا تم القبول املشروط للطالب حسب مهاراته اللغوية أو الرياضية؛ عليه حضور حصص التقوية اإللزامية (مرتين في األسبوع ،بواقع ساعة ونصف في اليوم) بعد
نهاية الدوام املدرس ي تحدد تكاليفها في خطاب القبول املشروط.
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ثانيا :الرسوم الدراسية
.1

.2

الرسوم الدراسية الكاملة

الصفوف

الرسوم الدراسية
بالريال

الدفعة األولى
 2022يوليه 31

الدفعة الثانية
 2022نوفمبر 27

الدفعة الثالثة
 2023فبراير 26

رياض أطفال 1
رياض أطفال 2
رياض اطفال 3
الصف األول
الصف الثاني
الصف الثالث
الصف الرابع
الصف الخامس
الصف السادس
الصف السابع
الصف الثامن
الصف التاسع
الصف العاشر
الصف الحادي عشر
الصف الثاني عشر

33804
33804
35165
35040
36108
36108
36360
36375
40604
40604
40604
48945
48945
54029
54029

13522
13522
14065
14016
14444
14444
14544
14550
16242
16242
16242
19578
19578
21612
21612

10141
10141
10550
10512
10832
10832
10908
10913
12181
12181
12181
14684
14684
16209
16209

10141
10141
10550
10512
10832
10832
10908
10913
12181
12181
12181
14684
14684
16209
16209

الرسوم الدراسية للفصلين الثاني والثالث :

الصفوف
رياض أطفال 1
رياض أطفال 2
رياض اطفال 3
الصف األول
الصف الثاني
الصف الثالث
الصف الرابع
الصف الخامس
الصف السادس
الصف السابع
الصف الثامن
الصف التاسع
الصف العاشر
الصف الحادي عشر
الصف الثاني عشر
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الفصل الثاني والثالث
23663
23663
24615
24528
25276
25276
25452
25463
28423
28423
28423
34262
34262
37821
37821

الفصل الثالث
13522
13522
14065
14016
14444
14444
14544
14550
16242
16242
16242
19578
19578
21612
21612

 .3رسوم املستلزمات غير الدراسية
مالحظات :اقتناء االيباد اجباري لجميع الطالب املنتقلين للصف الثالث وما فوق:

الصفوف

أيباد  +غطاء

رياض أطفال 1
رياض أطفال 2
رياض اطفال 3
الصف األول
الصف الثاني
الصف الثالث
الصف الرابع
الصف الخامس
الصف السادس
الصف السابع
الصف الثامن
الصف التاسع
الصف العاشر
الصف الحادي عشر
الصف الثاني عشر

2588.5
2588.5
2588.5
2588.5
2588.5

أنظمة وبرامج االيباد وتجديد الرخص
(تدفع ً
سنويا)

الز ّي املدرس ي بالريال

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

230
230
230
799.52
799.52
799.52
799.52
799.52
799.52
799.52
799.52
799.52
799.52
799.52
799.52

ثالثا :الرسوم اإللزامية
ملدارس شركة وعد التعليمية رسوم إلزامية يفرضها النموذج التربوي التعليمي الذي تطبقه املدرسة املعنية منها على سبيل املثال رسوم الزي املدرس ي .وتختلف هذه الرسوم من مدرسة
إلى أخرى .فيما يلي تفصيل الرسوم اإللزامية.
 .1رسوم اختبار القبول:
هي رسوم إلزامية تدفع مقابل جلوس الطالب املتقدم للمدارس املعنية الختبار القبول الذي تشترطه تلك املدارس على الطالب املتقدم للتسجيل فيها ،وهي رسوم غير مستردة .تدفع
هذه الرسوم قبل جلوس الطالب لالختبار.
 .2متفرقات:
ّ
ً
هي مبلغ إلزامي يدفع لقاء املصادر التعليمية التي يحتاج إليها الطالب لصفه مثل املصادر ،رحالت ،قرطاسية ،مصادر تعلم ’،واختبارات خارجية وذلك وفقا لألسعار املذكورة في الئحة
األسعار التي تضعها املدرسة في بداية السنة الدراسية.
 .3ايباد:
ّ
ً
هو مبلغ اختياري لقاء اقتناء ايباد عند التحاق الطالب بأكاديمية وعد ألول مرة في الصفوف  12 -3وذلك وفقا للسعر املحدد واملعلن عنه في بداية السنة الدراسية باملتفرقات بشرط
توفر الجهاز باملخزون .ويشمل سعر أنظمة وبرامج تثبتها املدارس في الجهاز الستخدام الطالب ألول سنة ،على أن يتم تحديث البرامج وتجديد الرخص وحماية االنترنت في السنة التي
يليها ً
وفقا للسعر املحدد واملعلن عنه في بداية السنة الدراسية باملتفرقات.
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.4

برمجيات االيباد :

اقتناء االيباد من خارج املدارس يعد إلزامي من الصف الثالث االبتدائي في املدارس إلى الصف الثالث الثانوي مع توفير إمكانية تثبيت وتركيب البرمجيات واالدوات التعليمية وصيانتها
في املدارس وتوفير حماية الستخدام االنترنت والسماح بالدخول لشبكة املدارس ذلك بعد تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك مع االقرار باملوافقة على وضع قيود لعدم استخدام
سنويا ً
االيباد إال لألغراض تعليمية الخاصة باملدارس وذلك برسوم يتم دفعها ً
وفقا للسعر املحدد واملعلن عنه في بداية السنة الدراسية باملتفرقات؛ على أن يكون االيباد وفق املواصفات
التالية:
#

.5

Generation

Release Year

1

Apple iPad pro

5th

iPad models

2021

2

Apple iPad pro

4th

2020

3

Apple iPad pro

3rd

2018

4

Apple iPad 10.2

9th

2021

5

Apple iPad 10.2

8th

2020

6

Apple iPad 10.2

7th

2019

7

Apple iPad Air

4th

2020

8

Apple iPad Air

3rd

2019

9

Apple iPad mini

6th

2021

الزي املدرس ي:

هو مبلغ إلزامي لقاء الحصول الزي املدرس ي الذي يحتاج إليه الطالب خالل اليوم الدراس ي.
.6

رسوم اختبارات املسارات الدولية:

هو مبلغ إلزامي لقاء الجلوس الختبارات املسارات الدولية التي تقيس جاهزية الطالب للمرحلة املقبلة .تعلن رسوم االختبارات في بداية كل عام دراس ي.
ّ
 .1اختبارات تحقق كامبردج للمرحلة االبتدائية :تقام هذه االختبارات عن نهاية املرحلة االبتدائية في مسار كامبردج ،بنهاية الصف الخامس ،وتقيم جاهزية الطالب
لالنتقال إلى املرحلة املتوسطة (اإلعدادية).
ّ
 .2اختبارات تحقق كامبردج للمرحلة اإلعدادية :تقام هذه االختبارات عن نهاية املرحلة اإلعدادية في مسار كامبردج ،بنهاية الصف الثامن (الثاني املتوسط) ،وتقيم
جاهزية الطالب لالنتقال إلى املرحلة الثانوية األساسية
ً
 .3اختبارات كامبردج العامة الدولية للتعليم الثانوي :يتم تقييم الطالب في هذه االختبارات عادة عند نهاية الصف العاشر  -األول الثانوي ،فيما تم دراسته خالل عامين
دراسيين ،وتؤهله مع الشهادات املتقدمة لاللتحاق بالجامعات العاملية املرموقة.
 .4اختبارات كامبردج الدولية للمستوى املتقدم التكميلي:
ً
عادة ،وليس حص ًرا ،عند نهاية السنة الثانية الثانوية ،وتعتمدها الكثير من الجامعات املرموقة كشهادة ّ
مخولة لاللتحاق بالجامعات بسنة
تتم هذه االختبارات
تحضيرية.
 .5اختبارات كامبردج الدولية للمستوى املتقدم:
تختتم هذه االختبارات مسيرة الطالب املدرسية مع كامبردج ،وتقام في السنة الثالث الثانوية .تعتمد جميع الجامعات الدولية هذه الشهادة كمؤهل رئيس ي لاللتحاق
بالدراسة الجامعية.
 .7اشتراك :IGCSE Pod
وهي رسوم الزامية لطالب املرحلة الثانوية في مدارس أكاديمية وعد ،عبارة عن ناشر رقمي للتدريب على أكثر من  ٢٧مادة .يعتمد البرنامج على مقاطع مرئية وصوتية قصيرة مرتبطة
مباشرة بمنهج كمبريدج وبالتعاون مع متخصصين في املحتويات العلمية للمناهج واالختبارات .تعلن رسوم االشتراك في بداية كل عام دراس ي.
 .8مالزم مراجعة الصوف :١٢-١٠
هي عبارة عن مجموعة من الكتب املطبوعة تسلم للطالب في بداية العام لتجهيزهم الختبارات املسارات الدولية في مدرسة أكاديمية وعد ،فيها نماذج الختبارات كامبردج من سنوات
سابقة ،وتمارين تدريبية ،ومختصرات للمفاهيم األساسية .تعلن رسوم االشتراك في بداية كل عام دراس ي.
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رابعا :سداد الرسوم الدراسية
تعتبر الرسوم الدراسية جزء ال يتجزأ من اقتصاديات التعليم ،وألن االقتصاد املدرس ي شريان حيوي لدعم واستمرارية التعليم والتعلم؛ وضعت املدارس الكيفية الواضحة لسداد
الرسوم الدراسية املطلوبة.
أوال :سداد الرسوم الدراسية
تُدفع الرسوم الدراسية للعام الدراس ي حسب الئحة األسعار املعلنة للعام الدراس ي الجاري للمدرسة املعنية ،وتطبق بشأنها اإلجراءات التالية:
الد اس ي ّ
التالي ،مع بداية الفصل الد اس ي الثالث من العام ّ
ّ
الدراس ي واملوافق لشهر مارس من كل عام ميالدي بمبلغ وقدره %10من قيمة اجمالي
ر
 .1يحق للطالب حجز مقعد للعام ر
ّ
ً
ً
الرسوم الدراسية ويعتبر ذلك رصيدا من الرسوم في حساب الطالب ،ويحسم من رسوم الفصل األول تلقائيا.
 .2تسدد الرسوم الدراسية السنوية بحسب جدول الدفعات املنصوص عليه في عقد خدمات التعليم.
 .3تخضع سياسة الخصم على الرسوم الدراسية للمدرسة املعنية للنص املدرج في الفصل الرابع.
 .4إن عدم دفع الرسوم الدراسية أو/وأي رسوم أخرى مترتبة على أحد أفراد العائلة بشكل كامل للسنة الدراسية الجارية يمنعه من التسجيل للسنة الدراسية المقبلة،
ويستطيع فقط التسجيل عند تسديد المبالغ المستحق تسديدﻫا بالكامل .وال يتم تسليم أي سجالت تعليمية ،أو ملفات أو تقارير األداء المدرسي ،وال يرفع حجب سجل
الطالب من نظام نور؛ إال عند تسديد جميع الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى بشكل كامل في بداية كل سنه دراسية.
ّ
يتعين على الطالب الجدد الذين يسجلون خالل الفصل الدراسي الثاني دفع  % 50من إجمالي الرسوم الدراسية وكامل التكاليف اإللزامية اإلضافية إن وجدت مثل  -اآليباد،
.5
الزي المدرسي ،المصادر اإللكترونية ،والرسوم المتفرقة  -فور تسجيلﻬم وقبل حضورﻫم إلى المدرسة في الفصل الدراسي الثاني.
 .6ال يمكن االستفادة من والجمع بين أكثر من عرض واحد من العروض التي تمنح أي قدر من الخصومات.
 .7يمكن التسجيل للسنة الد اسية املقبلة فقط عندما ّ
تسدد جميع الدفعات املترتبة على السنة الدراسية الحالية.
ر
ّ
تشكل الدفعة األولى ً
جزءا من الرسوم الدراسية وهي غير قابلة لالسترداد.
.8
 .9تستكمل عملية التسجيل فقط عند دفع الدفعة األولى والتوقيع على عقد الخدمات التعليمية.
 .10يجب تسديد الدفعات بشكل كامل قبل املواعيد النهائية ّ
املحددة في عقد الخدمات التعليمية.
 .11يتم اإلعالن عن أي رسوم قد تترتب للتسجيل الختبارات مرتبطة بمنهاج كامبريدج خالل العام الدراس ي وقبل تاريخ التقييم.
 .12يحق للمدرسة في حال التأّخّر عن دفع الرسوم الدراسية لمدة تفوق (15يوما)؛ فرض أي من  /أو جميع الجزاءات التالية:

.8
 .9عدم السماح للطالب بالمشاركة في األنشطة المدرسية والحصص اإلثرائية.
 .10إلغاء أي خصومات على الرسوم الدراسية.
 .11إلغاء أي منحة دراسية.
 .12اإلدراج على القائمة السوداء.
 .13اللجوء إلى استخدام وكالة تحصيل الديون.
 .14المطالبة بالتعويﺾ أمام الجﻬات المختصة لدفع جميع الرسوم المستحقة.
عدم تسليم السجالت التعليمية.

ويبقى فرض الجزاءات قائما حسب تقدير إدارة املدارس املطلق.
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ثانيا :طرق سداد الرسوم
ّ
توفر مدارس شركة وعد التعليمية ثالث طرق لسداد الرسوم الدراسية وهي الشيك البنكي املصدق ،التحويل عن طريق بطاقات مدى ،والتحويل عن طريق الحسابات البنكية التالية
بحسب املدرسة املسجل بها الطالب ،وال يعتد بأي طريقة أخرى:

السداد بمدارس أكاديمية وعد
طريقة الدفع
 شبكة املدفوعات السعودية (مدى) أو بطاقةائتمان (فيزا/ماستركارد).

التحويالت
يمكن إجراء التحويالت املباشرة عبر اإلنترنت باستخدام البيانات التالية:
بنك البالد
رقم الحساب605119464940005 :
آيبان1415000605119464940005SA :

الودائع
يمكن القيام بودائع نقدية في بنك البالد
باستخدام البيانات التالية:
بنك البالد
رقم الحساب605119464940005 :

الدفع بشيك ّ
البنك األهلي
يحرر لحساب :شركة مدارس
رقم الحساب11447171007300 :
اكاديمية وعد األهلية.
آيبان7810000011447171007300SA :
اسم الشركة في البنك األهلي
شركة مدارس أكاديمية وعد األهلية فرع شركة وعد التعليمية املحدودة.
عند التحويل أو اإليداع عن طريق البنك ترسل صورة من العملية إلى العنوان التاليcustomer@waadacademy.edu.sa :

البنك األهلي
رقم الحساب114471710073 :

خامسا :قنوات التواصل مع وحدات القبول والتسجيل
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الخدمات املقدمة

الهاتف  /التحويلة

اإليميل

وحدة القبول والتسجيل

 920014774تحويله 1

customer@waadacademy.edu.sa

املدير التنفيذي

 920014774تحويله 1

customer@waadacademy.edu.sa

الفصل الخامس :مدرسة بلوم
أوال :المقابلة الشخصية واختبارات القبول
.1

الروضة األولى والثانية ّ
تتم مقابلة طفل مرحلة ّ
والتمهيدي وكذلك بالنسبة لطالب الصفوف األولية األول والثاني والثالث من قبل إدارة املدرسة للتأكد من مهاراته

.2

االجتماعية والحركية ومدى مالءمته لبرامج املدرسة.
ّ
أال يقل عمر املرشح للقبول عن العمر الذي تحدده وزارة التعليم عند بدء العام الدراس ّي.

.3

يحق ملن أكمل ثالثة أعوام ولم يبلغ سن السادسة طلب التسجيل باملدرسة.

.4

يحق ملن أكمل عامه الخامس وستة أشهر أن يتقدم بطلب التسجيل للصف األول االبتدائي.
يبدأ التسجيل لكل عام دراس ي مع بداية الفصل الدراس ي األخير للعام الذي يسبقهُ ،ويغلق بإكمال الشواغر في املدرسة ،وتكون أولوية التسجيل ملن سدد حجز املقعد
ً
أوال.

.6

في حال لم يكتمل التسجيل؛ يستمر التسجيل في املدرسة أول شهر في السنة الدراسية ،ويغلق بإكمال الشواغر.

.5

 .7متطلبات التسجيل:
ّ
توفر شهادة التحصينات األساسية مكتملة حتى سن قبوله.
.1
ّ
توفر شهادة إج ـراء الكش ــف الط ــبي م ــن املستش ــفى أو املرك ــز الص ــحي أو الوح ــدة الص ــحية املدرسية.
.2
.3

صورة من سجل األسرة املضاف به الطفل السـعودي ،وإذا تعـذر إحضـار ذلك أو كان الطفل غير مضاف به؛ فيحضر صورة من شهادة امليالد.

.4

خطاب تسنين مـن الوحـدة الصـحية أو املستشـفى أو املركـز الصـحي ملـن لـيس لديه شهادة ميالد.

.5

خلو الطالب/ة من اي حالة صحية تستدعي تعامل وع ناية بشكل مختلف عن االقران مثل (التوحد ،وطيف التوحد ،وتشتت االنتباه ،وفرط الحرك ..،إلخ).

.6

أصول املستندات ملطابقة االسم وتاريخ امليالد مع عدم االحتفاظ بها باملدرسة.
التقارير االكاديمية آلخر فصل د اس ي في حال االلتحاق الطالب/ة ً
سابقا في مدرسة أخرى.
ر

.7
.8

إجراءات التسجيل:
 .1يتم قبـول الطالب/ة حسـب سعة املدرسة والعـدد الـذي يمكـن اسـتيعابه بهـا ،وفي حالة الزيادة توضع قائمة باالنتظار حسب أولوية التسجيل.
 .2ال يشــترط لقبــول الطالب/ة في أحــد مســتويات املدرسة أن يكــون قــد أنهــى املســتوى الذي قبله ،مع االلتزام ّ
بالسن املحددة لكل مستوى أال للصفوف الدراسية األول
والثاني والثالث االبتدائية فيشترط أن يحضر شهادة آخر مرحلة دراسية.
 .3يتم اعتماد قبول الطالب/ة من مديرة املدرسة ،وبتوقيعها وختمها.

ثانيا :الرسوم الدراسية
.1

الرسوم الدراسية كاملة:

املرحلة

الروضة
الصفوف األولية
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الصفوف

إجمالي الرسوم

روضة أول

24,500

الدفعة األولى
 01يونيو 2022
9800

الدفعة الثانية
 27نوفمبر 2022
7350

الدفعة الثالثة
 26فبراير 2023
7350

روضة ثاني

25,500

10200

7650

7650

تمهيدي
الصف األول

26,500
27,500

10600
11000

7950
8250

7950
8250

الصف الثاني

28,000

11200

8400

8400

الصف الثالث

28,500

11400

8550

8550

.2

الرسوم الدراسية للفصل الثاني والثالث

املرحلة

الروضة

الصفوف األولية
.3

الصفوف
روضة أول
روضة ثاني
تمهيدي
الصف األول

الفصل الثاني والثالث
17150
17850
18550
19250

الفصل الثالث
9800
10200
10600
11000

الصف الثاني

19600

11200

الصف الثالث

19950

11400

رسوم املستلزمات غير الدراسية:
الصفوف
روضة أول
روضة ثاني
تمهيدي
الصف األول

الز ّي املدرس ي ( يشمل زي رسمي  +زي رياض ي )
 500ر.س
 500ر.س
 500ر.س
 500ر.س

ثالثا :الرسوم اإللزامية
ملدارس شركة وعد التعليمية رسوم إلزامية يفرضها النموذج التربوي التعليمي الذي تطبقه املدرسة املعنية منها على سبيل املثال رسوم الزي املدرس ي .وتختلف هذه الرسوم من مدرسة
إلى أخرى .فيما يلي تفصيل الرسوم اإللزامية.
 .1رسوم اختبار القبول:
ل
هي رسوم إلزامية تدفع مقابل جلوس الطالب املتقدم للمدارس املعنية الختبار القبو الذي تشترطه تلك املدارس على الطالب املتقدم للتسجيل فيها ،وهي رسوم غير مستردة .تدفع
هذه الرسوم قبل جلوس الطالب لالختبار.
 .2متفرقات:
هي مبلغ إلزامي يدفع لقاء املصادر التعليمية التي يحتاج إليها الطالب ّ
لصفه مثل املصادر ،رحالت ،قرطاسية ،مصادر تعلم ’،واختبا ات خارجية وذلك ً
وفقا لألسعار املذكورة في الئحة
ر
األسعار التي تضعها املدرسة في بداية السنة الدراسية.
 .3الزي املدرس ي:
هو مبلغ إلزامي لقاء الحصول الزي املدرس ي الذي يحتاج إليه الطالب خالل اليوم الدراس ي.

رابعا :سداد الرسوم الدراسية
تعتبر الرسوم الدراسية جزء ال يتجزأ من اقتصاديات التعليم ،وألن االقتصاد املدرس ي شريان حيوي لدعم واستمرارية التعليم والتعلم؛ وضعت املدارس الكيفية الواضحة لسداد
الرسوم الدراسية املطلوبة.
أوال :سداد الرسوم الدراسية
تُدفع الرسوم الدراسية للعام الدراس ي حسب الئحة األسعار املعلنة للعام الدراس ي الجاري للمدرسة املعنية ،وتطبق بشأنها اإلجراءات التالية:
الد اس ي ّ
التالي ،مع بداية الفصل الد اس ي الثالث من العام ّ
ّ
الدراس ي واملوافق لشهر مارس من كل عام ميالدي بمبلغ وقدره %10من قيمة اجمالي
ر
 .1يحق للطالب حجز مقعد للعام ر
ّ
ً
ً
الرسوم الدراسية ويعتبر ذلك رصيدا من الرسوم في حساب الطالب ،ويحسم من رسوم الفصل األول تلقائيا.
 .2تسدد الرسوم الدراسية السنوية بحسب جدول الدفعات املنصوص عليه في عقد خدمات التعليم.
 .3تخضع سياسة الخصم على الرسوم الدراسية للمدرسة املعنية للنص املدرج في الفصل الرابع.
 .4إن عدم دفع الرسوم الدراسية أو/وأي رسوم أخرى مترتبة على أحد أفراد العائلة بشكل كامل للسنة الدراسية الجارية يمنعه من التسجيل للسنة الدراسية المقبلة،
ويستطيع فقط التسجيل عند تسديد المبالغ المستحق تسديدﻫا بالكامل .وال يتم تسليم أي سجالت تعليمية ،أو ملفات أو تقارير األداء المدرسي ،وال يرفع حجب سجل
الطالب من نظام نور؛ إال عند تسديد جميع الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى بشكل كامل في بداية كل سنه دراسية.
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

ّ
يتعين على الطالب الجدد الذين يسجلون خالل الفصل الدراسي الثاني دفع  % 50من إجمالي الرسوم الدراسية وكامل التكاليف اإللزامية اإلضافية إن وجدت مثل  -اآليباد،
الزي المدرسي ،المصادر اإللكترونية ،والرسوم المتفرقة  -فور تسجيلﻬم وقبل حضورﻫم إلى المدرسة في الفصل الدراسي الثاني.
ال يمكن االستفادة من والجمع بين أكثر من عرض واحد من العروض التي تمنح أي قدر من الخصومات.
يمكن التسجيل للسنة الد اسية املقبلة فقط عندما ّ
تسدد جميع الدفعات املترتبة على السنة الدراسية الحالية.
ر
ّ
تشكل الدفعة األولى ً
جزءا من الرسوم الدراسية وهي غير قابلة لالسترداد.
تستكمل عملية التسجيل فقط عند دفع الدفعة األولى والتوقيع على عقد الخدمات التعليمية.
يجب تسديد الدفعات بشكل كامل قبل املواعيد النهائية ّ
املحددة في عقد الخدمات التعليمية.
يتم اإلعالن عن أي رسوم قد تترتب للتسجيل الختبارات مرتبطة بمنهاج كامبريدج خالل العام الدراس ي وقبل تاريخ التقييم.
يحق للمدرسة في حال التأّخّر عن دفع الرسوم الدراسية لمدة تفوق (15يوما)؛ فرض أي من  /أو جميع الجزاءات التالية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عدم تسليم السجالت التعليمية.
عدم السماح للطالب بالمشاركة في األنشطة المدرسية والحصص اإلثرائية.
إلغاء أي خصومات على الرسوم الدراسية.
إلغاء أي منحة دراسية.
اإلدراج على القائمة السوداء.
اللجوء إلى استخدام وكالة تحصيل الديون.

المطالبة بالتعويﺾ أمام الجﻬات المختصة لدفع جميع الرسوم المستحقة.
ويبقى فرض الجزاءات قائما حسب تقدير إدارة املدارس املطلق.
ثانيا :طرق سداد الرسوم
ّ
توفر مدارس شركة وعد التعليمية ثالث طرق لسداد الرسوم الدراسية وهي الشيك البنكي املصدق ،التحويل عن طريق بطاقات مدى ،والتحويل عن طريق الحسابات البنكية التالية
بحسب املدرسة املسجل بها الطالب ،وال يعتد بأي طريقة أخرى:

كيفية السداد بمدارس بلوم
طريقة الدفع
 -تحويل إلى حساب بنك الجزيرة

التحويالت
اسم املستفيد :شركة مدارس دار الذكر األهلية
10995005710001

 شبكة املدفوعات السعودية (مدى)عند التحويل أو اإليداع عن طريق البنك ترسل صورة من العملية إلى العنوان التاليfinance@bloom.edu.sa:

اإليداع
يمكن اإليداع النقدي في بنك الجزيرة باستخدام
البيانات التالية:
SA6260100010995005710001

خامسا :قنوات التواصل مع وحدات القبول والتسجيل
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الخدمات املقدمة

الهاتف  /التحويلة

اإليميل

وحدة القبول والتسجيل

(– 0126126393 )0508574444تحويله 104

finance@bloom.edu.sa

مديرة املدارس

– 0126126393تحويله 102

parents@bloom.edu.sa

الفصل السادس :تغيير خطة الرسوم الدراسية
ً
لولي أمر الطالب الخيار في تغيير خطة الرسوم الدراسية إذا ما تم تقديم طلب التغيير خطيا قبل انتهاء األسبوع األول من بداية العام الدراس ي .وفي حال موافقة إدارة املدارس املعنية
على ذلك فعلى ولي األمر سداد مبلغ ألف ريال مقابل تكاليف الخدمات اإلدارية الالزمة للتغيير.
سابعا :الحاالت التي ال تنطبق عليها سياسة الخصومات:
ال تنطبق سياسة الخصومات على الرسوم الدراسية في حال التسجيل بعد انقضاء الفصل الدراس ي االول.
ثامنا :تطبيق الضرائب:
.1

جميع االسعار املذكورة في هذه السياسة هي قبل الضرائب بما في ذلك الضريبة املضافة.

.2

تنطبق الضرائب شاملة الضريبة املضافة على الرسوم واملصاريف والخدمات واملنتجات التي تقدمها مدارس شركة وعد التعليمية حسب النظام الضريبي املطبق في
اململكة العربية السعودية.

الفصل السابع :سياسة استرداد الرسوم الدراسية والرسوم
اإللزامية والرسوم االختيارية
أيضا ً
عرف العام الدراس ي على أنه  3فصول دراسية يبدأ كل منهم بتاريخ معين وينتهي بتاريخ محدد ً
ُي ّ
طبقا للتقويم الدراس ي املعلن من وزارة التعليم ،بحيث يؤخذ بداية
ّ
للطالب املنسحبين الذين يطالبون باسترداد الرسوم الخاصة بهمُ .وي ّ
عد تاريخ استالم املدارس لخطاب االنسحاب هو التاريخ املعتبر وليس تاريخ الخطاب.
الفصل ونهايته بعين االعتبار
ً
ُ
تعتبر الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات حق من حقوق املدارس ،والطالب معا ،مقابل تقديم األولى خدمات تربوية وتعليمية للطالب بموجب عقد موقع من الطرفين ،وهي غير قابلة
لالسترداد إال لظروف غير متوقعة قد تجبر أولياء األمور على سحب الطالب من المدرسة .ويمكنّ استرداد جزء من المبلغ أو المبلغ كامال بتعبئة نموذج الغاء التسجيل وتقديمه
إلى وحدة القبول والتسجيل في املدرسة التي يدرس بها الطالب.
أوال :الرسوم الدراسية
تخضع إجراءات استرداد الرسوم الدراسية للخطوات التالية:
ّ
ً
ّ
ّ
الطالب قبل ثالثين يوما من تاريخ البداية الرسمي للدراسة في الفصل الدراس ّي األول؛ فإنه يحق للطالب استرداد كامل ّ
الرسوم
 .1عند إبالغ املدارس رسميا بإلغاء تسجيل
ً
ّ
الدراسية التي قام بدفعها سابقا دون املدفوعات الغير قابلة لالسترداد واملنصوص بها في املادة رقم  7الفقرة الثانية
ّ ّ
يحق للطالب املنسحب استرداد أي مبلغ من الرسوم الدراسية حسب استحقاق الدفعات في حال إلغاء التسجيل في اثناء الفصول الدراسية
 .2ال
ّ ّ
ل
 .3ال يحق للطالب املنسحب استرداد أي مبلغ من الرسوم الدراسية للدفعة االولى في حال كانت املدة املتبقية لبداية الفصل الدراس ي األو  ٢٩يوم أو أقل.
ّ ّ
يحق للطالب املنسحب استرداد أي مبلغ من الرسوم الدراسية للدفعة الثانية في حال كانت املدة املتبقية لبداية الفصل الدراس ي الثاني  13يوم أو أقل.
 .4ال
ّ ّ
 .5ال يحق للطالب املنسحب استرداد أي مبلغ من الرسوم الدراسية للدفعة الثالثة في حال كانت املدة املتبقية لبداية الفصل الدراس ي الثالث  13يوم أو أقل.
ً
ُ .6ي ّ
عد الطالب في حكم املستمر في دراسته وغير منسحب مطلقا إال في حال تعبئة نموذج إلغاء التسجيل وتوقيعه من ولي أمر الطالب/ة وتقديمه إلى وحدة القبول
والتسجيل في املدرسة التي يدرس بها الطالب والتي بدورها ستطبق اإلجراءات املذكورة في الفصل السابع من سياسة القبول والتسجيل.
.7

في حال ُطُلب من الطالب مغادرة المدرسة أو االنسحاب منﻬا ،يبقى ولي أمره مسؤوالً عن تسديد الرسوم الدراسية مستحقة السداد حتى تاريخ املغادرة ،وال يتم
تسليم ملف الطالب والتقارير الدراسية إال بعد سداد كامل المستحقات المالية للمدرسة وإخالء طرف ولي األمر.
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.8

يتم معاملة االسترداد املالي للخطة املالية (الدفع املبكر) بحسب تاريخ االنسحاب وفق تعبئة نموذج انسحاب رسمي في مكتب القبول والتسجيل على أن يتم احتساب
مبلغ االسترداد بعد خصم رسوم تأكيد التسجيل واملدفوعات الغير قابلة لالسترداد املنصوص بها في املادة  7من الفقرة الثانية على يتم استرداد الرسوم الدراسية
حسب النسب التالية في خالل التقدم بطلب انسحاب في الفترة املسموح بها باالنسحاب املذكورة ً
سابقا:
املدة

االنسحاب قبل  30يوم من بداية الفصل

االنسحاب قبل  14يوم من بداية الفصل

االنسحاب قبل  14يوم من بداية الفصل

الدراس ي األول

الدراس ي الثاني

الدراس ي الثالث

النسبة

 %100من الرسوم الدراسية

 %60من الرسوم الدراسية فقط

 %30من الرسوم الدراسية فقط

املستردة

دون الرسوم الغير قابلة لالسترداد

دون الرسوم الغير قابلة لالسترداد

دون الرسوم الغير قابلة لالسترداد

ً
ثانيا :املدفوعات غير القابلة لالسترداد تحت أي ظرف من الظروف:
تعتبر املدفوعات التالية غير قابلة لالسترداد تحت أي ظرف من الظروف.
 .1رسوم اختبار القبول.
 .2رسوم البرمجيات واملصادر التعليمية اإللكترونية واالختبارات الدولية والخارجية.
 .3الزي المدرسي.
 .4رسوم تأكيد التسجيل ( 3500ريال ) المدفوعة واملضمنة ضمن قيمة الدفعة األولى من رسوم الطالب الدراسية.
ً
 .5مدفوعات الضريبة املضافة أيا كان نوع الخدمة التي طبقت الضريبة بحقها.

الفصل الثامن :سياسة إلغاء التسجيل
يمكن لولي أمر الطالب /الطالبة إلغاء تسجيل الطالب /ة من املدرسة املسجل بها في أي وقت شاء خالل العام الدراس ي بموجب الشروط التالية:
ً
ل
 .1إشعار املدرسة املعنية بإلغاء التسجيل بتعبأة نموذج طلب إلغاء التسجيل املوقع من ولي األمر والذي يمكن الحصول عليه من وحد ة القبو والتسجيل ويسلم رسميا
.2

لإلدارة.
ً
ل
يعتبر إلغاء التسجيل نافذا من تاريخ اعتماد وحدة القبو والتسجيل وسداد ولي األمر لجميع املبالغ املستحقة ملدارس شركة وعد التعليمية وتوقيعه على مستند إخالء
الطرف.

.3

في حال استالم وحدة القبول والتسجيل طلب إلغاء التسجيل وعدم سداد جميع املبالغ املستحقة ملدارس شركة وعد التعليمية يظل تسجيل الطالب /ة ساري املفعول
وبالتالي يتحمل ولي األمر أي رسوم تأتي نتيجة لذلك.

.4

في حال طلب إلغاء التسجيل خالل أي من فصول الدراسية أو حتى الفصل الصيفي فإن إدارة املدرسة املعنية تخلي مسؤوليتها عن أي أثر سلبي قد يلحق بالطالب /ة
نتيجة لذلك.

.5

تسري سياسة استرداد الرسوم الدراسية والرسوم اإللزامية والرسوم االختيارية املدرجة في الفصل السادس من هذه الوثيقة لتصفية العالقة املالية بين املدرسة املعنية
وولي األمر.
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الفصل التاسع :برامج المنح
أوال :برنامج منح شركة دروب
يجسد برنامج منح شركة دروب املبادئ ّ
الخيرة للشركة وإيمانها باحتضان الطالب من ذوي القدرات العقلية العالية ورعايتهم في سبيل تمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم.
حيث تتحمل شركة دروب التكلفة املادية للمنح الدراسية والتي تشمل الرعاية األكاديمية والنفسية وتطوير املهارات من خالل برامج صممت خصيصا لذلك.
 .1شروط املنحة
ً
ً
ً
 .1أن يكون الطالب مواطنا سعوديا أو مقيما بشكل نظامي في اململكة العربية السعودية.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.2

أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يجتاز الطالب املقاييس املستخدمة (املستوى األكاديمي ،مقياس الذكاء العاطفي ،مقياس تورانس لقياس االبداع ،مقياس رايفن لقياس الذكاء السيال).
أن يحصل الطالب على تقدير ممتاز في اختبار القبول في املدارس.
أن يجتاز الطالب املقابلة الشخصية.
أن يكون الطالب مسجال في مدرسة من مدارس التعليم داخل اململكة العربية السعودية ،ويمكن أن يكون املتقدم من طالب مدارس دار الذكر أو أكاديمية وعد.
أن يكون الطالب في الصف الرابع ابتدائي وما يليه.
توفر املقاعد الدراسية في الصفوف املطلوب القبول فيها.
أن ُيحضر الطالب شهادات دراسية معتمدة من التعليم.

ً
ً
أن يكون الطالب الئقا صحيا وال يعاني من أمراض مزمنة أو إعاقة جسدية أو لفظية.
املستندات املطلوبة لطلب املنحة الدراسية:
تعبئة نموذج طلب املنحة الدراسية.

.1
.2
.3
.4

صورة من الشهادات الدراسية التفصيلية للثالث سنوات السابقة لطلب املنحة الدراسية.
صورة من بطاقة األحوال أو اإلقامة.
تقرير طبي بحالته الصحية.
تقرير عن الحالة االقتصادية للعائلة.

ثانيا :برنامج منح مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع (موهبة):
ليس للمدارس اشتراطات خاصة ولكنها تستقبل الطالب املوهوبين الذين اجتازوا اختبارات القدرات العقلية التي يجريها مركز قياس من خالل املؤسسة سنويا ،والذين تم توجيههم
ملدارس الشراكة.
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