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 اتفاقية على إعارة األجهزة الطرفية الرقمية

 

 بين

 

 أضف اسم المدرسة

 

 

 وبين

 

 

.......................................………………………………………… 

 -عاًما(  18األمر )أولياء األمر( إذا لم يكن قد أتم عمر مذكور فيما يلي باسم التلميذ/التلميذة )يُمثله ولي  –

 

 حيث تم االتفاق على البنود التالية: 

 

 ، تسليم المواد التعليمية1المادة رقم 

التلميذ/التلميذة المادة التعليمية الموصوفة تفصيالً فيما يلي )الجهاز الطرفي( ليستخدمه في العام الدراسي  أضف اسم المدرسةتمنح 

الحالي. وتبقى المادة التعليمية باإلضافة إلى البرامج المتوفرة عليها وكذلك كافة ذاكرات البيانات المستخدمة باالقتران مع الجهاز 

 ة النسخ االحتياطية في ملكية المدرسة.الطرفي الجوال، بما في ذلك كاف

 

 جهاز آيباد المادة التعليمية:

 جيجابايت، رمادي اللون 128بوصة، شبكة محلية السلكية،  10.2، 2019آيباد  تحديد النوع:

 شركة آبل  الُمصنع

 حافظةكابل الشحن، قابس الشبكة،   الملحقات

 

 ، نطاق االستخدام2المادة رقم 

 التعليمية مسموح به في السياق المدرسي. استخدام المادة

 

 ، المسؤولية3المادة رقم  

عاًما( يضع في اعتباره أن يُبلغ المدرسة على الفور باألضرار  18يجب على التلميذ / التلميذة )أو ولي أمره في حالة عدم إكماله عمر 

 التي تظهر على الجهاز الطرفّي.

عاًما( مسؤول عن كافة األضرار التي تقع عمدًا أو بسبب اإلهمال الجسيم  18الة عدم إكماله عمر التلميذ / التلميذة )أو ولي األمر في ح

)وال سيّما تلك الناجمة عن سوء االستخدام( وعن انخفاض قيمة المادة التعليمية، حيث عليه تعويض األضرار الناجمة عن ذلك )القيمة 

 الطرفي. الوقتية(. ويسري ذلك أيًضا في حالة فقدان الجهاز
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 ، التسليم لطرٍف ثالثٍ 4المادة رقم  

 يُحظر تسليم المادة التعليمية لطرف ثالٍث أو السماح لطرٍف ثالٍث باستخدامها.

 

 ، التسليم بحالة ال تشوبها شائبة5المادة رقم 

ا على الموافقة على أنه، بموجب هذه عاًما( يؤكد بموجب توقيعه / توقيعه 18التلميذ / التلميذة )أو ولي األمر في حالة عدم إكماله عمر 

 االتفاقية، قد استلم الجهاز الطرفي في حالة سليمة تماًما وخاليًا من أي عيوب.

 

 اإلرجاع ،6المادة رقم 

دة في تحتفظ بالحق في إلغاء الموافقة على تسليم المادة التعليمية، وال سيّما إذا خرق التلميذ / التلميذة األحكام الوار أضف اسم المدرسة

 هذه االتفاقية.

 إرجاع المادة التعليمية، يجب إرجاعها في اليوم الدراسي التالي. أضف اسم المدرسةإذا طالبت 

صاها وفي حالة انتهاء األيام الدراسية أو تم تبديل المدرسة، فإن التلميذ/التلميذة ُملزم بإرجاع المادة التعليمية إلى المدرسة في مدة أق

 تاريخ االنتهاء.

 عند إعادة المادة التعليمية، سيتم إضافة ملحوظة إضافية معنية في هذه االتفاقية. 

 

 ، أحكام أخرى7المادة رقم 

على هذا االتفاق في صيغة كتابية. وال يكون التخلي عن شرط الصيغة الكتابية ساريًا إال و األجزاء التكميلية يجب أن تكون التعديالت أ 

 ا.إذا تم االتفاق عليه كتابيً 

 إذا كان أحد األحكام المنصوص عليها في هذه االتفاقية غير ساٍر، فإن هذا ال يؤدي إلى عدم سريان االتفاقية بأسرها. 

 

 

 

 

 ……………………، الموافق …………………

 

 

_____________________________   ____________________________ 

 التلميذ*التلميذة / ولي األمر      إدارة المدرسة


