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الموافقات
تؤكد التوقيعات أدناه أن هذه السياسة قد تمت مراجعتها وقبولها ،وتوضح أن الموقعين هم على علم بجميع المتطلبات الواردة
في هذه الوثيقة وملتزمون بضمان توفيرها.
التوقيع

االسم
راجعها

السيدة نيكوال هايتوم

راجعها

السيدة جانيت عزوز

راجعها

السيد شجاع الدين

راجعها

السيد محمد رياس

راجعها

الدكتور محمد سعيفان

اعتمدها

السيد أحمد المناعي

Approved

Approved

Approved

Approved

Approved

Approved

الموقع الوظيفي
مديرة أكاديمية الجزيرة

مديرة أكاديمية المها للبنات

مدير أكاديمية المها للبنين

رئيس الشؤون المالية

مدير التعليم
الرئيس التنفيذي

التاريخ
03rd Feb 2021

03rd Feb 2021

03rd Feb 2021

7th Feb 2021

7th Feb 2021

7th Feb 2021

سجل التعديالت
تتم مراجعة هذه السياسة لضمان استمرار صلتها بالنظم والعمليات التي تصفها .فيما يلي سجل باإلضافات أو اإللغاءات
السياقية.
رقم الصفحة

الموضوع
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مجموعة (تعلُّم) للتدريب و التعليم

الرسالة
ّ
ي ذي طابع فريد متميّز.
إنشاء مؤ ّ
سسات تعليميّة متميّزة ،ملتزمة بتقديم تعليم شمول ّ
هدفنا هو مساعدة ك ّل طفل على تعلّم المعرفة اإلسالميّة واكتسابها إلى جانب بناء أساس متين في جميع
الموا ّد الدّراسيّة .وهذا سوف يساعدهم على اكتساب قيم إسالميّة صحيحة وتطويرها بما ينعكس على
ي ،وعلى مساهماتهم االجتماع ّية في المجتمع الّذي يعيشون فيه.
سلوكهم الخلق ّ
الرؤية
ّ
سسة متقدّمة في خبراتها التّعليم ّية عن طريق توفير تعليم عالي الجودة معتمد
نطمح إلى أن نكون مؤ ّ
على األخالق اإلسالميّة الّتي تهدف إلى خدمة اإلنسانيّة.
الشّعار
مبدعو اليوم ،هم قادة الغد.
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الرسوم للعام الدراس ّي 2022/2021
سياسة ّ
اللوحي (التّابلت)
رسوم تقديم الطلب /التسجيل /الحجز /الكمبيوتر
ّ
الوصف
رسوم تقديم الطلب

رسوم التسجيل

رسوم الحجز

ي للطالب
الكمبيوتر اللوح ّ

استبدال الكمبيوتر اللوحي للطالب-
 DELLفقط

األحكام والشروط
• غير مدرجة في رسوم الفصل
ي.
الدراس ّ
• غير قابلة لالسترداد.
األول حتى
ف
• تُطبّق من ال ّ
ص ّ
ّ
الصف  12للطالب الجدد فقط.
• غير مدرجة في رسوم الفصل
ي.
الدراس ّ
• غير قابلة لالسترداد.
• تنطبق على الطالب الجدد فقط.
• تخصم من رسوم الفصل
ي األول.
الدراس ّ
• غير قابلة لالسترداد.
• تنطبق على الطالب الحاليين
فقط.
• غير مدرجة في رسوم الفصل
ي.
الدراس ّ
• غير قابل لالسترداد.
• تنطبق فقط على الطالب الجدد
ي.
والذين ليس لديهم جهاز لوح ّ
اللوحية
الكمبيوترات
استبدال
المكسورة من  DELLمع ضمان
لمدة ثالث سنوات.
(يرجى الرجوع إلى سياسة الكمبوتر
ي  DELLالمدرسية)
اللوح ّ

المبلغ (اللاير القطري)

تاريخ استحقاق الدفع
طوال فترة التسجيل

537

3,222

3,222

4,750.00

وفق سياسة استبدال
التّابلت

فور اجتياز الطالب المتحان القبول والموافقة
عليه.

فور فتح الحجوزات للطالب الحاليين وقبل
فتحها للطالب من خارج األكاديمية.
مرة واحدة للطالب الجدد والحاليين من الصف
الرابع إلى الصف الثاني عشر.
الوحدات اإلضافية يستحق عليها رسوم بنا ًء
على طلب الطالب /ولي األمر.

االستبدال األول خالل سنة دراسية واحدة ،وهو
ي من
ي و  1200لاير قطر ّ
 500لاير قطر ّ
االستبدال الثاني فصاع ًدا (يستمر لمدة 3
سنوات).

دفع الرسوم الدراسية
يتم دفع الرسوم الدراسية على دفعتين متساويتين باستخدام إحدى طرق الدفع التالية:
✓ الدّفع نقدًا.
✓ شيك.
✓ بطاقة االئتمان.
✓ وديعة بنكية مباشرة.
ي.
✓ تحويل بنك ّ
✓ من خالل القسيمة (للقطريين فقط).
ي  ،يجب تسليم نسخة من قسائم اإليداع أو التحويالت المصرفية إلى مكتب الحسابات باليد أو
ي المباشر والتحويل المصرف ّ
بالنسبة لإليداع المصرف ّ
مسحها ضوئيا وإرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى  pay@aja.edu.qaمع اسم الطالب ورقمه كمرجع.
تفاصيل البنك الخاص باألكاديمية:
اسم الحساب AL JAZEERA ACADEMY:
مصرفQatar Islamic Bank – CORPORATE BRANCH, DOHA :

رقمQA60 QISB 0000 0000 0111 8598 2002 2 :IBAN

سياسة الرسوم  -2022/2021سياسة رقم 34
أكاديمية الجزيرة

Page |5

الرسوم الدراسية واألقساط األخرى
الرسوم واألقساط األخرى على النحو التالي:
تستحق ّ
✓
•
•
•
•
•

الطالب القطريون:
تستحق رسوم التسجيل أو الحجز على الفور في وقت التسجيل.
ي الثاني بحلول  28فبراير
ي األول ،وتسديد دفعة الفصل الدراس ّ
ي األول في غضون شهر واحد من بداية الفصل الدراس ّ
يجب تسديد دفعة الفصل الدراس ّ
.2022
ي األول.
الدراس
الفصل
دفعة
مع
تسديدها
يجب
،
الدراسية
الرسوم
عن
المختلفة
األخرى
والرسوم
الكتب
رسوم
ّ
ي /السنة.
الدراس
الفصل
بداية
في
مباشرة
اإليصال
تغطية
من
المتبقي
المبلغ
دفع
اآلباء
على
ن
ي
يتع
التعليمية،
القسائم
على
للحصول
المؤهلين
للطلبة
بالنسبة
ّ
ّ
ي.
يجب تقديم القسائم التعليمية للطالب المؤهلين خالل شهر واحد من بداية العام الدراس ّ

الشيكات المؤجلة الدفع ت ُقبَل من قبل المدرسة لكل فصل دراسي على النحو التالي:
ي.
مؤر ًخا بح ّد أقصى  30يو ًما
ي األولّ ،
ً
ي األول ،على أن تُسلّم قبل بداية الفصل الدراس ّ
اعتبارا من بداية الفصل الدراس ّ
• * الشيك األول للفصل الدراس ّ
مؤر ًخا بتاريخ  28فبراير  2022الذي يتعيّن دفعه قبل  1فبراير .2022
ي الثانيّ ،
• *الشيك الثاني للفصل الدراس ّ
يجب أن تتبع شركة قطر للبترول وقطر للغاز والشركات التابعة لها نفس جدول الدفع.
•

*سيتم االحتفاظ بالشيكات كضمان لتسليم القسيمة ودفع فرق الرسوم ،وإذا لم يقم ولي األمر بتسليم القسيمة المستحقة خالل الفترة المذكورة ،فستقوم
األكاديمية بإرسال الشيكات إلى البنك.
*سيتم إيداع الشيكات المؤجلة الدفع في البنك في تاريخ استحقاقها.
✓

الطالب غير القطريين:
•
•
•

رسوم التسجيل أو الحجز تستحق على الفور في وقت التسجيل.
ي الثاني بحلول 28
الدراس
الفصل
دفعة
وتسديد
األول،
ي
الدراس
الفصل
بداية
يجب تسديد دفعة الفصل األول في غضون شهر واحد من
ّ
ّ
فبراير .2022
ي األول.
رسوم الكتب والرسوم األخرى المختلفة عن الرسوم الدراسية ،يجب تسديدها مع دفعة الفصل الدراس ّ

الشيكات المؤجلة الدفع ت ُقبَل من قبل المدرسة لكل فصل دراسي على النحو التالي:
ّ
ي.
مؤر ًخا بح ّد أقصى 30
ي األولّ ،
ً
ي األول ،على أن تُسلم قبل بداية الفصل الدراس ّ
اعتبارا من بداية الفصل الدراس ّ
• * الشيك األول للفصل الدراس ّ
مؤر ًخا بتاريخ  28فبراير  2022الذي يتعيّن دفعه قبل  1فبراير .2022
ي الثانيّ ،
• *الشيك الثاني للفصل الدراس ّ

* سيتم إيداع الشيكات المؤجلة الدفع في البنك في تاريخ استحقاقها

الشيكات المرتجعة
في حال ارتجاع الشيك للمرة األولى ،سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية:
 .1في البداية ،سيت ّم التّواصل مع أولياء األمور هاتفيا بإرسال رسالة نصية ،عبر تطبيق  ،SIMS Parentإلبالغ وليّّ األمر بوجوب الدفع خالل يومين.
ي التخاذ اإلجراء المطلوب.
 .2في حالة عدم الدفع خالل اليومين ،سيت ّم إعادة إرسال الشيك إلى البنك .وإذا أُعيد للمرة الثانية ،فسيتم إرساله إلى القسم القانون ّ
 .3خالل فترة متابعة الدفع ،ستتخذ األكاديمية التدابير التالية:
ي غير المدفوع.
ي للطالب عن الفصل الدراس ّ
▪ لن يُسمح لولي األمر باستالم التقرير األكاديم ّ
ي المقبل.
▪ لن يتم تسجيل الطالب للعام الدراس ّ
ي شهادات أو خطابات تشير إلى فترة تسجيل الطالب في األكاديمية.
▪ لن تصدر األكاديمية أ ّ
▪ لن يتم قبول المدفوعات المستقبلية عن طريق الشيكات.

اإلجراءات المتخذة في حال عدم دفع الرسوم
 .1لن يتم إصدار المستندات وأوراق التقرير الخاصة بالطالب إلى أن يتم دفع المبالغ المتأخرة بالكامل.
 .2لن يسمح لطالب الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بالتسجيل في االمتحانات الخارجية.
ّ
ف حتى يتم تسوية المبالغ المتأخرة بالكامل ،وذلك بالتشاور مع وزارة التعليم والتعليم
 .3تحتفظ األكاديمية
بالحق الكامل لمنع الطالب من دخول ال ّ
ص ّ
العالي.
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ّ
مستحق .تقوم األكاديمية بتخصيص المقاعد على أساس من
ي المقبل للطالب الذين لديهم رصيد
 .4لن تؤكد األكاديمية حجز المقاعد للعام الدراس ّ
أوال يُخدم ً
يأتي ً
أوال ،وال يوجد ضمان لتأكيد المقعد إذا لم يتم تسوية المبالغ المتأخرة.
ّ
ي مدارس أخرى.
 .5تحتفظ األكاديمية
بالحق الكامل في حظر أسماء الطالب في نظام وزارة التعليم من أجل منعهم من التسجيل في أ ّ

الطالب المكفولون من الشركات
•

لن تقوم األكاديمية بمتابعة الشركات الكافلة بشكل مباشر ،مثل :شركات (  QPو  Oxyو  Oryxو  RasGasوما إلى ذلك ( باستثناء وزارة
ي.
الخارجية والديوان األمير ّ

•

ي الصادر عن
يجب على أولياء األمور دفع الرسوم وفقًا للشروط واألحكام المذكورة أعاله واستردادها وفقًا لسياسة الشركة بنا ًء على اإليصال الرسم ّ
األكاديمية.

جدول الرسوم الدراسية
الصف /المرحلة
الروضة
التمهيدي
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

الفصل األول

15,025
15,025
19,775
19,775
19,775
19,775
19,775
19,775
24,700
24,700
24,700
29,625
29,625
31,625

الفصل الثاني

15,025
15,025
19,775
19,775
19,775
19,775
19,775
19,775
24,700
24,700
24,700
29,625
29,625
31,625

إجمالي مبلغ الرسوم الدراسية

30,050
30,050
39,550
39,550
39,550
39,550
39,550
39,550
49,400
49,400
49,400
59,250
59,250
63,250

جدول رسوم طلبة الدعم التعليمي
الصف /المرحلة
الروضة
التمهيدي
الصف األول
الصف الثاني
الصف الثالث
الصف الرابع
الصف الخامس
الصف السادس
الصف السابع
الصف الثامن

الفصل األول

3,388
3,388
4,452
4,452
4,452
4,452
4,452
4,452
5,565
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الفصل الثاني

3,387
3,387
4,452
4,452
4,452
4,452
4,452
4,452
5,564

إجمالي مبلغ الرسوم لطلبة الدعم التعليمي

6,775
6,775
8,904
8,904
8,904
8,904
8,904
8,904
11,129
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الصف التاسع
الصف العاشر
الصف الحادي عشر
الصف الثاني عشر

5,565
5,565
6,678
6,678

11,129
11,129
13,355
13,355

5,564
5,564
6,677
6,677

شروط وأحكام الدفع الخاصة برسوم ذوي طلبة الدعم التعليمي مطابقة ألحكام وشروط رسوم الدراسية العادية .ستقوم األكاديمية بتعليق خدمات ذوي االحتياجات
ّ
ي؛ السترداد األموال ،تطبق الشروط
ي طفل إذا لم يتم دفع المبلغ كام ًال من الرصيد
التعليمية الخاصة أل ّ
المستحق خالل ثالثين يو ًما من بداية الفصل الدراس ّ
واألحكام.

الرسوم األخرى
•
•

رسوم الكتب بما في ذلك الكتب المدرسية والمواد التعليمية الالزمة ،باستثناء الدفاتر والقرطاسية.
سوف تستخدم األكاديمية نوعين من الموارد التعليمية :الكتب الورقية والكتب اإللكترونية.
الصف

الكتب

الروضة والتمهيدي

•

•
•

537

الصف األول إلى الصف السادس

1,289

الصف السابع إلى الصف الثاني عشر

2,148

موردنا أو الشراء من الخارج
ي من ّ
رسوم الزي المدرسي :وفقًا لتعليمات وقوانين وزارة التعليم والتعليم العالي ،يمكن لولي األمر اختيار شراء الز ّ
ي الرسم ّ
ي
مع مراعاة التصميم واأللوان المعتمدة من األكاديمية فقط .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مكتب التسجيل .لراحتكم ،يتوفر متجر للز ّ
ي المدرس ّ
داخل مبنى المدرسة إذا كان أولياء األمور مهت ّمين بالشراء.
رسوم النقل :إن األكاديمية ال توفر وسائل النقل.
ي أضرار ناتجة عن ابنهما/ابنتهما في ّ
ّ
ي من أصول األكاديمية،
ول
من
تتقاضى
الحق ،وسوف
رسوم األضرار :لألكاديمية
حق أ ّ
ي األمر رسو ًما عن أ ّ
ّ
وسوف يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.

شروط وأحكام أخرى
•
•
•
•
•

بحق قبول الطالب في قائمة االنتظار ً
ّ
بدال من الطالب الذين لم يدفعوا أقساط الرسوم المتأخرة.
تحتفظ األكاديمية
ي رسوم تسجيل من طفل آلخر ،حتى داخل األسرة.
ي .ال يمكن تحويل أ ّ
تجدر اإلشارة إلى أنّ تسجيل ك ّل طالب جديد يتم التعامل معه بشكل فرد ّ
سيت ّم التعامل مع التنقالت الداخلية داخل أكاديميات "تعلّم" كتسجيل جديد في األكاديمية الجديدة؛ تطبق الشروط واألحكام.
ي
ي -قابلة للتحويل إلى األشقاء بعد خصم رسوم الحجز للعام الدراس ّ
ي الحال ّ
المبالغ الفائضة المحتفظ بها في حساب الطالب في نهاية العام الدراس ّ
ي األمر إظهار مستندات إثبات لإلخوة التي سيتم تأكيدها من قبل قسم التسجيل والشؤون المالية في المدرسة).
المقبل (يجب على ول ّ
ستقوم األكاديمية بر ّد الرسوم الدراسية فقط وفقًا للشروط واألحكام أدناه:
.1

.2
.3
.4

ي الكامل المدفوعة قابلة لالسترداد بعد خصم رسوم الحجز ،إذا تم إخطار قسم التسجيل
استرداد  :٪100إنّ رسوم الفصل الدراس ّ
والشؤون المالية كتابيا بسحب الطالب دون حضور (تأكيد أنّ سجل حضور الطالب هو صفر -أيام) في غضون أول ثالثين يو ًما بعد
ي.
بدء الفصل الدراس ّ
الرسوم النسبية أو الحجز الكامل  -أيّهما أعلى ،سيت ّم تحصيلها عن عدد األيام التي حضرها الطالب ،إذا قدم نموذج السحب إلى قسم
ي( .السنة الدراسية الواحدة  10أشهر).
التسجيل في غضون  15يو ًما تقويميا من اليوم األول للفصل الدراس ّ
سيت ّم خصم رسوم شهر واحد أو الحجز الكامل  -أيهما أعلى ،إذا أرسل الطالب نموذج السحب إلى المسجل خالل  30يو ًما تقويميا
ي( .السنة الدراسية الواحدة  10أشهر).
من اليوم األول للفصل الدراس ّ
ي رسوم إذا لم يت ّم إخطار قسم التسجيل والشؤون المالية كتابيا بسحب الطالب خالل الثالثين يو ًما األولى بعد
استرداد  :٪0لن يتم ر ّد أ ّ
ي.
بدء الفصل الدراس ّ

سق الموارد عدم
 .5رسوم الكتب غير قابلة لالسترداد في حال حضور الطالب للصف وقد ت ّم إصدار الكتب .يلزم التأكيد من قبل من ّ
إصدار الكتب ،وعندها تستر ّد األموال ّ
للطالب المنسحب.
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قرروا مغادرة األكاديمية لفترة مؤقتة (رهنًا بموافقة المدير) ،ملزمون بدفع الرسوم كاملة لهذه الفترة المؤقتة.
 .6الطالب المسجلون الذين ّ
 .7يت ّم ر ّد الرسوم الدراسية للطالب الذين ت ّم فصلهم ،وسيت ّم احتساب هذا المبلغ على أساس حضور الطالب؛ تطبق الشروط واألحكام.
ي مدفوعات زائدة متعلقة بالقسيمة التعليمية لوزارة التعليم والتعليم العالي ،بعد خصم فروق القسيمة والمستحقات األخرى
 .8سيت ّم ر ّد أ ّ
بنا ًء على طلب مكتوب من ولي األمر ،أو سيتم ترحيلها إلى العام الدراسي المقبل.
ي بعد التأكد من قسم تكنولوجيا المعلومات.
 .9سيت ّم ر ّد المبلغ المدفوع مق ّد ًما للطالب إذا ت ّم سحب الطالب دون الحصول على الجهاز اللوح ّ
•

ّ
بالحق في اتخاذ اإلجراء المناسب في حال عدم دفع الرسوم وفقًا للسياسة المذكورة أعاله.
تحتفظ األكاديمية

•

سيت ّم تحرير أسماء الطالب من نظام وزارة التعليم التعليم العالي للتسجيل في مدرسة أخرى عندما يؤ ّكد قسم ال ّ
ي
شؤون الماليّة عدم وجود أ ّ
مستحقات عليهم في الرصيد.
يجب على أولياء األمور توقيع عقد أولياء األمر مع األكاديمية.

•

•

إقرار ولي األمر

أنا ،الموقع/ـة أدناه ،أوافق على القواعد المذكورة أعاله ،وأوافق على االلتزام بها إلى جانب جميع قواعد وأنظمة األكاديمية األخرى للفترة التي يتم فيها
تسجيل ابني /أبنائي في األكاديمية.
اسم ولي األمر……………………………………………………………..:
اسم الطالب/ـة………………………………………………………………
الصف…………………………………………………………………… :
توقيع ولي األمر وتاريخ التوقيع…………………………………………… ... :
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