
 م2021/2022الرسوم الدراسية للعام 

 الرسوم الدراسية:  .1

 قسم البنين قسم البنات   المرحلة 

 
 الرسوم المعتمدة  

 من قبل الوزارة 
 الخصم 

 صافي الرسوم السنوية  

 المعتمد من المدرسة

 الرسوم المعتمدة  

 من قبل الوزارة 
 الخصم 

 صافي الرسوم السنوية  

 المعتمد من المدرسة

    12000 -- اير  12000 الحضانة 

    12500 4000 اير  16500 بنات( -الروضة والتمهيدي )بنين

    14500 3500 اير  18000 بنات( -الصف األول االبتدائي )بنين

    15500 2500 اير  18000 بنات( -الصف األول مكثف )بنين

    15500 2500 اير  18000 بنات( -الصف الثاني إلى الصف الثالث )بنين

 16000 4500 20500 16000 2000 اير  18000 الصف الرابع إلى الصف السادس

 16500 4000 20500 16500 1500 اير  18000 الصف السابع إلى الصف التاسع
 

 

 وتدفع قبل بدء الفصل الدراسي وال يطبق عليها خصم الدفعات رسوم مرحلة الروضة والتمهيدي فصلية  -

 حالة التسجيل الجديد: في  -

o    لاير غير شاملة للكتب الدراسية.  6250الدفعة األولي لتسجيل مرحلة الروضة 

o  لاير غير شاملة للكتب الدراسية. 4000الدفعة األولي لتسجيل مرحلة االبتدائي 

 ***:  يطبق على الصفوف من األول إلى الثامن فقطخصم الدفعات *** -

o   خالل األسبوع  لرسوم الدراسية في حالة دفع كامل رسوم الفصل الدراسي  لاير من ا  500يستحق الطالب خصم
 األول من الفصل الدراسي.  

 

 خصومات اإلخوة:  .2

 االبن الرابع ومن بعده  االبن الثالث  االبن الثاني  االبن األول 

 لاير   2000 لاير   1000 لاير   1000 بدون خصم 

 

 : لالنسحاب من المدرسة السنويةإجمالي الرسوم الدراسية قيمة الخصم من  .3

من إجمالي    قيمة الخصم

 الرسوم السنوية 

 دة ــالم

 مثال

 الرسوم  – لاير  5000)الرسوم المدفوعة 

 (10000السنوية  

 المبلغ المرتجع لولي االمر  الرسوم المستحقة 

 لاير 4000 لاير 1000 2022-2021قبل بدء الدراسة للطالب المسجلين في العام  لاير   1000

 لاير   3500 لاير   1500 خالل األسبوع األول من بدء دراسة الفصل الدراسي  % 15

 لاير   2000 لاير   3000 خالل األسبوع الثاني من بدء دراسة الفصل الدراسي  % 30

 لاير   500 لاير   4500 الفصل الدراسي خالل األسبوع الثالث من بدء دراسة   % 45

 ********  لاير   5000 األسبوع الثالث من بدء دراسة الفصل الدراسي بعد  % 50

 

 **** رسوم الكتب الدراسية سيتم تحديد قيمتها الحقا.

 

 

 تعليمات أولياء األمور  



 .الطالب والمدرسة في العديد من النواحيلتحسين أداء  عزيزي ولي األمر، إن تعاون أولياء األمور مع المدرسة ضروري

ً  نفسياً أو جسدياً أو هأعلمنا إذا كان الطالب يعاني من مشاكل خارج المدرسة تؤثر علي .1  .دراسيا

ال تتردد بالتواصــل مع المدرســة عبر الهات  أو البريد االلكتروني أو بةيارة المدرســة إذا كان لديس اســتفســارات أو  .2

 .  شكاوى

 .مين يكون من خالل إدارة المدرسة ويمنع التعامل مع المعلمين مباشرةالتواصل مع المعل .3

يمنع دخول أولياء األمور للفصــول الدراســية أو التجول أو الجلو  في ســاحات وأروقة المدرســة نهائيا مهما كان   .4

 .السبب

 .يرجى االطالع على المالحظات اليومية في دفتر مذكرات الطالب والتجاوب معها .5

م بالرسـائل والمكالمات الهاتفية الواردة من المدرسـة ويجب تحديث أرقام االتصـال لدى قسـم التسـجيل يرجى االهتما .6

 .في حالة تغيير أرقام الهات  والجواالت

دم خالل   .7 ار إال بوجود عـذر طبي يـق اة إعـادة لالختـب ة لن يكون هـن دورـي ارات اـل االختـب ا يتعلق ـب اري     3فيـم ام من ـت أـي

   االختبار.

ــباب لن يتم إعادة   .8 ــباب والذين لم يدخلوا االختبار ألسـ ــل ألي طالب دخل االختبار مهما كانأل األسـ اختبار نهاية الفصـ

 صحية يتم اختبارهم في الدور الثاني.

ــمل ألولـياء األمور بمراجـعة أوراب االختـبارات ويحق لولى األمر طـلب مراجـعة درجات   .9 ـــكل   3ال يســ مواد فقط وتشــ

 .البالمدرسة لجنة للتحقق من درجة الط

 .كن طيب الخلق عند وجود استفسار أو شكوى .10

او ايذاء منســوبي المدرســة ألن ذلس اســلوب غير متحاــر أو اخالقي وللمدرســة الحق في  تجنب الصــراأ أو إهانة .11

 ً  .مالحقة من يفعل ذلس قاائيا

 .ال يحق ألولياء األمور تجاهل سلطة المدرسة أو الطعن في قراراتها .12

 .المدرسة والمدرسة هي المسؤول الوحيد في الفصل بين مشاكل الطالبتجنب االحتكاة بطالب   .13

يمنع أولياء األمور من اصـطحاب أبنائهم من الفصـول مباشـرة بدون إذن مسـبق من مشـرس القسـما الرجاء االنتظار   .14

 عند بوابة الطالب حتى خروج الطالب.

 .يتوجب على أولياء األمور الحاور عند استدعائهم .15

 .أجيل االختبارات منعا باتايمنع تقديم أو ت .16

 .ينصل أولياء األمور بتنسيق إجازاتهم السنوية على ضوء مواعيد إجازات السنة الدراسية .17

 .عدم إعطاء المعلمين أي نقود أو هدايا .18

 .ينصل أولياء األمور بمساعدة أبنائهم في مراجعة دروسهم وواجباتهم اليومية .19

 .الفصول وال يحق لولي أمر الطالب التدخل أو االعتراضتتولى المدرسة توزيع الطالب على   .20

ا ماعدا ذلس تراعي المدرسـة  (شـهادة طبية)تمنل المدرسـة أولوية الجلو  في المقاعد األمامية لمن لديه عذر طبي   .21

 .طول القامة عند توزيع الطالب وال يحق ألولياء األمور التدخل في هذا الشأن أو االعتراض عليه

ثناء الدوام أمام المنازل المجاورة للمدرســة واالصــطفاس في األماكن المخصــصــة بجانب المســجد عدم االصــطفاس أ .22

  والمقابلة للمدرسة من الجهة الشرقية.

للمدرـسة الحق بالطلب من ولى األمر إجراء الفحوـصات الطبية النفـسية لطفله ويحق للمدرـسة فـصل الطالب مباـشرة   .23

  اض نفسية.إذا أثبتأل التقارير أنه يعاني من أمر

في حالة تغيير رقم االتصـــال الرئيســـي يجب على ولى األمر تحديث البيانات مباشـــرة وإال فان الرقم المســـجل فى   .24

 . استمارة التسجيل يعتبر هو المعتمد
راسي  يحق للمدرسة في حالة عدم دفع القسط الدراسي المقرر عدم ادراج اسم الطالبـــ / ـــه ضمن قائمة الطالب الدارسين للفصل الد .25

 المسجل فيه وللطرس األول الحق باعتبار الطالبـ / ـه غير مسجل لديه وال يعفيه ذلس من سداد كامل رسوم الفصل الدراسي.



في حال مغادرة الطالب المدرسـة وسـحب ملفه خالل الفصـل الدراسـي فان الطالب ملةم بدفع قيمة رسـوم الفصـل الدراسـي كامال قبل   .26

 سحب المل .

 استخدام الكتب المصورة منعاً باتاَ وبأي حال من األحوال.يـمنع  .27

 ال يسمل للطالب الدخول للفصل بدون الكتب الدراسية المقررة. .28

ســعر مجموعة الكتب ثابأل وللمدرســة الحق في تصــوير الكتب التي لم تســتطع تأمين النســ  األصــلية منها دون أي خصــم من ســعر   .29

 المجموعة.

 ولي األمر الستالم النواقص حال توفرها.بالتواصل مع ب المسلمة ستقوم المدرسة في حالة وجود نواقص في الكت .30

في حالة تأخر ولي األمر عن تســليم كامل الوثائق المطلوبة لمل  التســجيل خالل شــهر من تاري  التســجيل يعتبر تســجيل ابنه الغي   .31

 ت الرسوم الدراسية.( من تعليما3ويطبق عليه نظام خصم الرسوم الدراسية المعتمد في الفقرة )

ترفيع الطالب المسجلين في مرحلة الروضة ورياض األطفال للص  األول االبتدائي مرتبط بتعاميم سن القبول من الوزارة والمدرسة   .32

 غير ملةمة بترفيعه في حالة تعارض سن الطالب مع تعميم الوزارة.

 


