الرسوم الدراسية للعام 2022/2021م
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الرسوم الدراسية:
المرحلة

قسم البنين

قسم البنات
الرسوم المعتمدة من قبل
الوزارة

الخصم

صافي الرسوم السنوية المعتمد
من المدرسة

الروضة والتمهيدي (بنين-بنات)

 12000لاير

1000

11000

الصف األول إلى الثالث (بنين-بنات)

 14000لاير

2000

12000

الرسوم المعتمدة من قبل
الوزارة

الخصم

صافي الرسوم السنوية
المعتمد من المدرسة

الصف الرابع إلى الصف السادس

 14500لاير

2500

12000

 13000لاير

1000

12000

الصف السابع والثامن

 15500لاير

2500

13000

 15000لاير

2000

13000

الصف التاسع

 17500لاير

2500

15000

 16000لاير

1000

15000

الصف العاشر

 18500لاير

3500

15000

 17000لاير

2000

15000

الصف الحادي عشر والثاني عشر

 19500لاير

3500

16000

 19000لاير

3000

16000

-

رسوم مرحلة رياض االطفال والروضة فصليه وتدفع قبل بدء الفصل الدراسي كاملة وال يطبق عليها بند خصم الدفعات
يحق للطرف األول زيادة الرسوم الدراسية حسب ما تق ت ضيه مصلحة الشركة ويكون الطرف الثاني ملتزم بما يتقرر من زيادة للرسوم الدراسية.
الطالب/الطالبة المسجل بالمدرسة ملزم بدفع رسم حجز مقعد ( 500خمسمائة لاير) قبل نهاية العام الدراسي وإكمال دفع رسوم القسط األول كامال قبل بداية العام
الدراسي الجديد ،وبغير ذلك يعتبر مقعد الطالب ملغي وللمدرسة الحق بتسجيل طالب جديد مكانه وتحسب رسوم حجز المقعد من الرسوم الدراسية عند بدء العام
الدراسي.
رسوم حجز المقعد غير مستردة بأي حال من األحوال.
يلتزم الطرف ال ثاني بإكمال الدفعة األولى من اجمالي الرسوم الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي.
في حالة شراء الكتب من المدرسة فا ن قيمة الكتب الدراسية غير مستردة بأي حال من األحوال حتى في حالة عدم حضور الطالب للمدرسة نهائيا او االنسحاب قبل بدء
الدراسة.
يحق للطرف األول في حالة عدم دفع القسط الدراسي المقرر عدم ادراج اسم الطالب/الطالبة ضمن قائمة الطالب الدارسين للفصل الدراسي المسجل فيه وللطرف األول
الحق باعتبار الطالب/الطالبة غير مسجل لديه وال يعفيه ذلك من سداد كامل رسوم الفصل الدراسي.
غياب الطالب عن المدرسة ال يعفيه من سداد كامل رسوم الفصل الدراسي وال يعتبر غياب الطالب منسحب من المدرسة.
إذا تغيب الطالب لمدة شهر متواصل دون بيان عذر رسمي بالغياب من قبل ولي األمر وقبول العذر من قبل االدارة المدرسية فسيتم إلغاء اسم الطالب من سجالت
المدرسة وسيتم عدم احتساب نتيجة الفصل الدراسي له.
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الخصومات الممنوحة لولي األمر من إجمالي الرسوم السنوية:

-

خصومات اإلخوة:

-

أ  -يستحق ولي األمر خصما في حال تسجيله أكثر من الطالب/الطالبة بالمدرسة وفق جدول الخصومات أدناه
االبن األول

االبن الثاني

االبن الثالث

االبن الرابع ومن بعده

بدون خصم

 500لاير

 1000لاير

لاير

ب  -يطبق خصم األخوة على مستوى الفصل الدراسي الواحد ويمنح لولي األمر عند نهاية الفصل الدراسي.
ت – في حالة انسحاب أحد األخوة خالل الفصل الدراسي يلغي خصم األخوة الممنوح له في الفصل الدراسي الذي انسحب فيه.
ث -يُلغى خصم اإلخوة عن مرحلة الروضة والتمهيدي في حالة حصول الطالب  /الطالبة على خصم التسجيل المبكر.

-

خصم الدفعات:

يطبق هذا الخصم على الطالب المسجلين بالصفوف من األول االبتدائي وحتى الصف الثاني عشر فقط وبموجبه يستحق ولي األمر خصما من اجمالي الرسوم الفصلية في
حال التزامه بالدفعات وفق التواريخ المحددة ادناه.
أ -يستحق الطالب خصم  250لاير من الرسوم الدراسية الفصلية في حالة دفع كامل رسوم الفصل الدراسي خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي.
ب -يستحق الطالب خصم  150لاير من الرسوم الدراسية الفصلية في حالة إكمال دفع رسوم الفصل الدراسي خالل األسبوع األول من الربع الثاني للفصل الدراسي.
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قيمة الخصم من إجمالي الرسوم الدراسية السنوية لالنسحاب من المدرسة:

قيمة الخصم من إجمالي الرسوم السنوية

تاريخ طلب سحب ملف الطالب

 1000لاير

عند سحب ملف الطالبـ/ـة قبل بدء الدراسة

%15
%30

عند سحب ملف الطالبـ/ـة خالل األسبوع األول من بدء دراسة الفصل الدراسي
عند سحب ملف الطالبـ/ـة خالل األسبوع الثاني من بدء دراسة الفصل الدراسي

%45

عند سحب ملف الطالبـ/ـة خالل األسبوع الثالث من بدء دراسة الفصل الدراسي

%50

عند سحب ملف الطالبـ/ـة بعد األسبوع الثالث من بدء دراسة الفصل الدراسي

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

تعليمات أولياء األمور
عزيزي ولي األمر ،إن تعاون أولياء األمور مع المدرسة ضروري لتحسين أداء الطالب والمدرسة في العديد من النواحي.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

أعلمنا إذا كان الطالب يعاني من مشاكل خارج المدرسة تؤثر عليه نفسيا ً أو جسديا ً أو دراسيا ً.
ال تتردد بالتواصللل مع المدرسللة علر الهات أو اللريد االلكتروني أو بةيارة المدرسللة إذا كان لديس اسللتفسللارات أو
شكاوى.
التواصل مع المعلمين يكون من خالل إدارة المدرسة ويمنع التعامل مع المعلمين ملاشرة.
يمنع دخول أولياء األمور للفصلللول الدراسلللية أو الت ول أو ال لوا في سلللاحات وأروقة المدرسلللة نها يا مهما كان
السلب.
يرجى االطالع على المالحظات اليومية في دفتر مذكرات الطالب والت اوب معها.
يرجى اال هتمام بالرسللا ل والمكالمات الهاتفية الواردة من المدرسللة وي ب تحديث أرقام االتصللال لدى قسللم التس ل يل
في حالة تغيير أرقام الهات وال واالت.
فيملا يتعل باالختللارات ا لدور ية لن يكون هنلاع إعادة لالختللار إال بوجود عذر طلي يقلدم خالل  3أ يام من تاريخ
االختلار.
لن يتم إ عادة اختلار نهاية الفصللللل ألل طالب دخل االختلار مهما كانس األسلللللاب والذين لم يدخلوا االختلار ألسلللللاب
صحية يتم اختلارهم في الدور الثاني.
ال يسلللللللمء ألولياء األمور بمراجعة أوراا االختلارات ويح لولى األمر طلب مراجعة درجات  3مواد فقط وتشلللللللكل
المدرسة ل نة للتحق من درجة الطالب.
كن طيب الخل عند وجود استفسار أو شكوى.
ت نب الصللراأ أو إهانة او ايذاء منسللوبي المدرسللة ألن ذلس اسلللوب حير متحاللر أو اخالقي وللمدرسللة الح في
مالحقة من يفعل ذلس قاا يا ً.
ال يح ألولياء األمور ت اهل سلطة المدرسة أو الطعن في قراراتها.
ت نب االحتكاع بطالب المدرسة والمدرسة هي المسؤول الوحيد في الفصل بين مشاكل الطالب.
يمنع أولياء األمور من اصلطحاب أبنا هم من الفصلول ملاشلرة بدون إذن مسلل من مشلرس القسلما الرجاء االنتظار
عند بوابة الطالب حتى خروج الطالب.
يتوجب على أولياء األمور الحاور عند استدعا هم.
يمنع تقديم أو تأجيل االختلارات منعا باتا.
ينصء أولياء األمور بتنسي إجازاتهم السنوية على ضوء مواعيد إجازات السنة الدراسية.
عدم إعطاء المعلمين أل نقود أو هدايا.
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ينصء أولياء األمور بمساعدة أبنا هم في مراجعة دروسهم وواجلاتهم اليومية.
تتولى المدرسة توزيع الطالب على الفصول وال يح لولي أمر الطالب التدخل أو االعتراض.
تمنء المدرسللة أولوية ال لوا في المقاعد األمامية لمن لديه عذر طلي (شللهادة طلية)ا ماعدا ذلس تراعي المدرسلة
طول القامة عند توزيع الطالب وال يح ألولياء األمور التدخل في هذا الشأن أو االعتراض عليه.
عدم االصطفاس أثناء ال دوام أمام المنازل الم اورة للمدرسة واالصطفاس في األماكن المخصصة.
للمدرسة الح بالطلب من ولى األمر إجراء الفحوصات الطلية النفسية لطفله ويح للمدرسة فصل الطالب ملاشرة
إذا أثلتس التقارير أنه يعاني من أمراض نفسية.
في حالة تغيير رقم االتصلللللال الر يسلللللي ي ب على ولى األمر تحديث الليانات ملاشلللللرة وإال فرن الرقم المسللللل ل فى
استمارة التس يل يعتلر هو المعتمد.
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يح للمدرسة في حالة عدم دفع القسط الدراسي المقرر عدم ادراج اسم الطاللـللل  /ـللله ضمن قا مة الطالب الدارسين للفصل الدراسي
المس ل فيه وللطرس األول الح باعتلار الطاللـ  /ـه حير مس ل لديه وال يعفيه ذلس من سداد كامل رسوم الفصل الدراسي.
في حال مغادرة الطالب المدرسللة وسللحب ملفه خالل الفصللل الدراسللي فرن الطالب ملةم بدفع قيمة رسللوم الفصللل الدراسللي كامال قلل
سحب المل .
َ
ً
يـمنع استخدام الكتب المصورة منعا باتا وبأل حال من األحوال.
ال يسمء للطالب الدخول للفصل بدون الكتب الدراسية المقررة.
للمدرسة الح في تصوير الكتب التي لم تستطع تأمين النسخ األصلية منها.
في حالة وجود نواقص في الكتب المسلمة ستقوم المدرسة بالتواصل مع ولي األمر الستالم النواقص حال توفرها.
في حالة تأخر ولي األمر عن تسللليم كامل الوث ا المطلوبة لمل التسلل يل خالل شللهر من تاريخ التسلل يل يعتلر تسلل يل ابنه الحي
ويطل عليه نظام خصم الرسوم الدراسية المعتمد في الفقرة ( )3من تعليمات الرسوم الدراسية.
ترفيع الطالب المس لين في مرحلة الروضة ورياض األطفال للص األول االبتدا ي مرتلط بتعاميم سن القلول من الوزارة والمدرسة
حير ملةمة بترفيعه في حالة تعارض سن الطالب مع تعميم الوزارة.
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