
الرسوم

الرسوم
واحدة ملرة تدفع دينار الجدد للطلبة االنتساب رسم

عام كل من و بني ما الفترة في وتدفع الثاني القسط من وتخصم مستردة غير دينارا الدراسي للعام مقعد حجز رسم
عام كل من و بني ما الفترة في وتدفع الثاني القسط من وتخصم مستردة غير دينارا املدرسة، باص في مقعد حجز رسم

الجديدة للسنة مسجال الطالب يعتبر حتى القادمة للسنة التسجيل لرسوم ومسددا املاضي للعام أقساطه كافة تسديد االمر ولي على
والجدد القدامى للطلبة عام كل من من اعتبارا التعليمية املراحل لكافة التسجيل يبدأ

العام بداية في دفعات أريع على مؤجلة شيكات االمر ولي يسلم
الدراسي العام بداية من أسبوعني قبل املدرسة مخازن لدى املدرسي والزي املدرسية الكتب تتوفر

الخصومات
األصغر لألخ الخصم ويمنح فوق فما ولدين لديها التي العائلة على الخصم نظام يطبق األخوة خصومات

الدراسي القسط من نسبة يخصم الثاني األخ
الدراسي القسط من نسبة يخصم الثالث األخ

الدراسي القسط من نسبة عنه تخصم الرابع األخ
آب شهر خالل التسجيل عند واحدة دفعة القسط يدفع ملن خصم

أخرى مدرسة إلى الطالب انتقال حالة في مستردة غير املدفوعة املدرسية األقساط
املحدد املوعد في األقساط تسديد من التأخر حالة في أعاله املذكورة الخصومات تلغى

الظروف من ظرف أي تحت املواصالت من الطالب انسحاب حالة في املواصالت رسوم إعادة يجوز ال
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نحن من

التعليمية املراحل

املدرسية االنشطة

القبول سياسة
املطلوبة االوراق

الرسوم
االقساط

املنح برنامج

∠

البيان ∠∠نشأة

التعليمي ∠∠النظام

والرسالة ∠∠الرؤية

العام املدير ∠∠كلمة

والتعليمية العامة ∠∠االدارة

∠∠شركاؤنا

التنظيمي ∠∠الهيكل

∠

∠∠

االبتدائية ∠∠املرحلة

االعدادية ∠∠املرحلة

الثانوية ∠∠املرحلة

املصادر ∠∠غرفة

∠

الطالبية ∠∠االندية
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والتسجيل القبول

والخدمات املرافق

االخبار منبر

∠∠الرياضة

∠∠الكورال

والشعر املوسيقى ∠∠مهرجات

∠∠مسرحيات

املهن ∠∠يوم

التعليمية ∠∠الزيارات

∠∠الرحالت

التطوعي العمل ∠∠برنامج

والطلبة االمور اولياء ∠∠مجالس

∠

القبول ∠∠سياسة

املطلوبة ∠∠االوراق

∠∠الرسوم

∠∠االقساط

املنح ∠∠برنامج

∠

∠∠االخبار

∠∠فعاليات

الصور ∠∠البوم
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