






 

 

 2019/2020عقد مالي لعام 

 
  رقم:

 

يخ   التار
  

  اسم الطالب  رقم الطالب
    

  
    

  
 

    

    الرسوم الدراسية
ع الخصم:      نو

   التسجيل : رسوم 
   

    إجمالي المبلغ المستحق
 

  وأحمل الرقم الوطني:  : أنا الموقع أدناه
    

  وعنواني
  

  ولي أمر الطالب:
  

 

 

وذلك بدل الرسوم المبنية في الجدول أعاله ، ويستحق دفع الرسوم الدراسية كاملة في موعد أقصاه ٣٠/ ٣ / ٢٠٢٠ . ويعتبر هذا 
العقد بمثابة سند تنفيذي بكامل القيمة المبنية أعاله قابًال للتنفيذ بمواجهة ولي األمر الموقع أدناه حسب القانون .

- يلتزم الطالب بكل القوانين وانظمة المدرسة واحترام جميع العاملين فيها وجميع مرافقها ويتحمل اي عمل يخل النظام .

- يتم خصم كامل الرسوم في حال انسحاب الطالب عند بدء العام الدراسي الرسمي المعلن عنه من وزارة التربية والتعليم.
 

أقر بما ورد أعاله وأوفق على كافة ما ورد بهذا العقد من دون أي تحفظ واقر ايضا أنني اطلعت على دليل التسجيل كامًال لهذا العام 
وأوافق على جميع ما ذكر فيه . 

أقر بأن في ذمتي المشغولة لصالح شركة 
المها العربي لتعليم واإلستثمار  - مدارس  

وروضة المحمدية بمبلغ وقدره

توقيع ولي األمرخاتم وتوقيع اإلدارة المالية 

رسوم المواصالت ( اتجاهين ، اتجاه واحد )

اسم  ولي األمررقم ولي األمر 

اإلجماليالفصل الثانيالفصل األولالبيان



 2019/2020عقد مالي لعام 
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_________________ _________________ _____ /___/___ 

   _________________ _________________ _________________ / 
 

 _________________  _________________ _____ /___/___ 
 

_________________ 
 

أرجو تسجيل ابني / ابنائي في المواصالت 

رقم المنزلاسم الشارعالمنطقة

الصفاسم الطالب
اتجاه واحد

مساًءصباحا
الرسوماتجاهين

خارطة عنوان المنزل

نموذج التحاق بالمواصالت

اسم ولي األمر :
هاتف المنزل :

القبول والتسجيل :

مسؤول الحركة :

التوقيع :

الخلوي :
التاريخ : التوقيع :

التاريخ :



 الطلبة القادمين من مدارس داخل المملكة , إحضار ملف الطالب من مدرسته والذي يتضمن :
 - شهادة انتقال مصدقة حسب األصول من المديرية التي ينتقل منها الطالب .

 - آخر نتيجة مدرسية .
 - سجل الطالب المدرسي .
- صورة عن دفتر العائلة .

- شهادتا الصفين الثامن والتاسع للطلبة المقبولين في الصف العاشر .
 - البطاقة الصحية .

 - بطاقة النتيجة السنوية .
 - صورة حديثة مصدقة من شهادة الوالدة .

 - صورة شخصية حديثة عدد  ( ٢ )  .
 - صورة عن إذن اإلقامة من وزارة الداخلية أو الموافقات الالزمة للطلبة غير األردنيين.

- صورة عن جواز السفر ساري المفعول للجنسيات غير األردنية .
- براءة ذمة من المدرسة السابقة .

- إذا لم يتم إحضار الوثائق مصدقة حسب األصول خالل أسبوعين يعتبر العقد الغيا .

مديرة المدارس


