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بسم هللا الرحمن الرحيم

بعون هللا وتوفيقه أنه يف يوم

اتفاقية برانمج رحال (ايرلندا تعلم واستمتع أبمان)

املوافق  / /هـ يف مدينة الرايض مت االتفاق بني كل من:

1ـ الطرف األول :مؤسسة ضةة تقنية ة قانةةمبوج الةج تقسةةا تقنةةمبو و ة ( )1010207431يف 1426/2/19ه ة
وعةاتضمب ص.ب 62018 :تقرايض  11585همبتف 4656789 :فمبكس.4630166 :
2ـ ـ ـ ـ الطـ ـ ــرف الثـ ـ ــا :

متهيد:

بص ة ة ة نل

وق ة ةةمب

ة ةةمب -وص ة ة ة مب ا عا ة ة ة تق مبقة ة ةةج /

حسج تمل ااممبت تقن ري ل تملذكاوه يف تقةماذج تملرفق يف هذت تق يد.

تيةةدا تملؤسسة بةةررميب تةةدويب يءةةدص ق ةةةمبب ابالصة تقىةةمبب س عنمةةمبال عاة تقةةة س وت سةةنياق وت ةرتبج يف ت ةةمبذ تقي ةرتوتت
وتقنك ةةف يف تمل ىة يف ب جة تلنممبع ة خمنا ة سإلضةةمبف ت ت اة يسمبسة مبت تقالة تإلسا ية سسة بةةررميب وحةةمب تيرقةةةدت ت اة
وتسنمنع أبممبن وح ث يرغج تق مبقج ت نةممبا ت هذت تقربرميب فيد تت ق تق رفمبن ومهمب بكمبما تقرضمب وتألها ة تمل نةربج ابةرعمب
ونظمبممب عا تق ةاال وتقىروط تقنمبق .
أوالً :ي نرب تقنمء د تقسمببق ل ب ينة ي من هذه ت ت مب .
اثنياً :الربانمج:

يءدص بررميب وحمب تيرقةدت ت ا وتسنمنع أبممبنا ت ت ا يسمبس مبت تقال ت سا ي وتةم مءمبوتهت ف ءمب وعا بةمبب
ابالصة تق مبقةةج وتةم ة ينةةل بة سةل وين ي ةةدي بنيمةا مسةةؤوق نل مةةن تةا تاتلةةده يف كنمةع لديةةد وخمناةف كةةذق يركة
تق ةةربرميب عاة ة س ةةااك مبت تق مبق ةةج م ةةن ت ةةا تقن تم ةةل س التب تق مبمة ة وتإلس ةةام و يينص ةةر تق ةةربرميب عاة ة الووتت تقالة ة
فيسج با هةمبك تق ديد من تألنى تقثيمبف وتقرايض من تا مبم تملسمببيمبت مع تق اب ت ترين من تقدو تألترى
وتقذهمبب يف وحات مثريج ت ما عا وفع ووحء تمل ةاي وهذت يسمبعد عا ت ا تقال بىكا يفةا مممب ها م نمبال عا ةل مةع
تحلرص عا يمةء وسامنء تا هذه تقرحات.

اثلثاً :مكان الربانمج:

س ة كان تن ي ةةمبال تق ةةربرميب يف الوق ة تيرقة ةةدت يف يح ةةد تملؤسس ةةمبت تقن ا م ة تمل نم ةةدج يف ك ةةمب ت ا ة يسمبس ة مبت تقال ة ت سا ي ة
تصاصمب قا ج تق مري من  10سة حىت  18سة .
رابعاً :مدة الربانمج:

تقربرميب تملالنمبو من ا تق رص تقثمبين ها:
وحةةمب 1ا ومدتةةل  5يسةةمبب ع ت ةةدي مةةن وي ة
ّ 
تقا ن إبذن هللا يف 1438/11/13ه المواف
وحةةمب 2ا ومدتةةل  8يسةةمبب ع ت ةةدي مةةن وي ة
ّ 
تقا ن إبذن هللا يف 1438/12/04ه المواف

1438/10/07هــ المواف ـ 2017/07/02م ومةءةةمب تقرلةةاض ألوض
2017/08/06م.

1438/10/07هـــ الموافـــ 2017/07/02م ومةءةةمب تقرلةةاض ألوض
2017/08/27م.
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خامساً :تكاليف الربانمج:

وقرحمب  2هي  44750واي تىما تقنكا تذكرج تق ريتن تقدوق ة ذهةمبس
قرحمب  1هي  35750واي
ّ
تقنكا تألسمبس ّ
وع ة ةاالج وايض – البا ةةن – وايضا وتس ةةنالرتج تقنأاب ةةريج وتقن ةةأمص تقص ةةيي قاي ةةمب ت تق مبول ة ة وتك ةةمبق ف تقدوتس ة ة وتألنى ة ة
وتقةةرحات وتقةةدووتت تقندوي ة وتقسةةكن مةةع تق مبلا ة مةةع تإلعمباب ة وتسةةنالرتج ابةةر ل ةات وكمبف ة تملاتصةةات .ويةةن تحنسةةمبب
تقنكا تملسنيي عا تق رص تقثمبين بةمبب عا تق ةرض تقسةمبو و ةس تسةديد تقرسةاا مل اامةمبت يكثةر عةن تق ةرض نرلةا ايوج
تملا ع ت قكرتوين تخلمبص سق رص ت و ا.

سادساً :إلغاء الربانمج:
ق قا رص تقثمبين تسرتلمبض ي م اغ مدفاض قامؤسس ب د تص ي غرتممبت تإلقلمبب قأل رتص تألترى مثا ت اط تق ةريتن
وتمل ءد وتق مبلا ا ولمبض س ي تمل اغ قا مبقج وفيمب قانمبيل:
 ق قا رص تقثمبين تسرتلمبض  %75من مجمبيل تمل اغ تملدفاض ذت مت قلمبب تقس ر ا تملاعد أبس اعص.




ق قا رص تقثمبين تسرتلمبض  %50من مجمبيل تمل اغ تملدفاض ذت مت قلمبب تقس ر ا تملاعد أبس اض.
ق قا رص تقثمبين تسرتلمبض  %25من مجمبيل تمل اغ تملدفاض ذت مت قلمبب تقس ر ا تملاعد ب اا.
ين تسرتلمبض ي م اغ من ب د ياا تقس ر.

سابعاً :ييدا تق رص تقثمبين قامؤسس تمل ااممبت تمل ااب مةل بصاوه ال يل وصي ي وينيما تق رص تقثمبين وحده ي ت ةمبت
تظءر بس ج عدا ال ل تمل ااممبت يو صينءمب.

اثمناً :قامؤسس تق يث وت تن مبو وتقنسة ا يف تمل ءد تقدوتسي حما تة ذ تقربرميب وتملؤسسمبت تألترى ذتت تق ا بنةس ق
تقربرميب ويكان وتضيمب ين تملؤسس هي من ييرو تمل مبهد وتملؤسسمبت تألترى ذتت تق ا هبذت تقربرميب مثا :يممبكن تقسكن
وتق مبا وتقنةيا وتاف ن مبب عن تق مبقج.

اتســعاً :ييةةر تق ةةرص تقثةةمبين أبنةةل يان ة ا تق مبقةةج سخلاةةق وتملظءةةر تحلسةةن وعةةدا تسةةنالدتا تقا ة س غةةري تقالةةق و

ةةق تق مبقةةج

تملدتن تقنسة ا سقربرميب و ذت ت ص تنل مدتن ف يق قامؤسس تسن مباله من تقربرميب و عمبالتةل قاة اال الون م مبق ة مبنان ة يو
ممبق .

عاشراً :يير تق رص تقثمبين أبن تق مبقج ي مبين من ي يمرتض يو حسمبس من مأكا ت يو يالوي م ة م مة يو حمبالج و
عا ل تإلفصمبح عةءمب ا ت قنيمبق سقربرميب.

إحدى عشر :يير تق رص تقثمبين أبن يني د ويان ا تق مبقج سقن ا ممبت تقصمبالوج من تملؤسس وتملدوس وتق مبلا تقيت يسكن م ءمب
وكممب عا تق مبقةج ت قنة تا سقيةمبنان تق ةمبا مءاوية تيرقةةدت وينيمةا تق ةرص تقثةمبين ي ت ةمبت مبنان ةل يو ممبق ةل مةن لةرتب عةدا
تي د تق مبقج يو تقن تمل سقن ا ممبت.
اثنا عشر :ق قامؤسس تسن مبال تق مبقج من تقربرميب و عمبالتل قا اال الون م مبق تملؤسس أب م مبق مبنان يو ممبق ةل عةةد

عدا تقني د يو ت قن تا سقن ا ممبت تقصمبالوج من تملؤسس يو تملدوس يو تق مبلا تقيت يسكن م ءمب يو سقيمبنان تق مبا قدوقة تيرقةةدت
و ق قامؤسس م مبق ل تق رص تقثمبين سقن ايض عن يي يضرتو د تايق تملؤسس بس ج تق مبقج.
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اثلث عشر :يير تق رص تقثمبين أبنل ت اع عا ما ع تق رص تألو وعا تمل ااممبت وتقىروط تملالاالج ف ل وي نرب تا ةل عاة
هذت تق يد ثمبب ماتفي صر عا ءمب.

رابع عشر :املراسالت واإلنذارات:

تكان تملرتسات وتإلنذتوتت بص تق رفص عا تق ةمبوين تقاتوالج هبذت تق يد فيط و ي ند بلري ذق .

الثا عشر :النزاع بني الطرفني:

كا ن تض يةىأ بص تق رفص تمبص بنة ذ هذت تق يد يكان من تتنصمبص تقيةمبب يمبك تقرايض عا حسج تقة تض.

الثالث عشر :حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
توقيع الطرف الثا

توقيع الطرف األول

المعلومات التعريفيه للطالب
ارجو تعبئة الملحق كامالً.
تس تق مبقج:
لات و
و لات تق مبقج

س اال ت ةس

و همبتف تملة

وعةاتنل
تقربيد ت قكرتوين:

تقصف تقدوتسي:
وميثال يف هذه ت ت مب

الج هايل و ة ل و

ا

تس تملدوس :
بص نل

الج هاي و ة ل و

بريد تقكرتوين:

همبتف تق ما

تس ابالص تتر قاناتصا:

لات و :

ا
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توقيع الطرف الثاني
ولي امر الطالب:
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