
 

 

  الرسوم المدرسّیة

 للعام الدراسي 2021-2020

 
 

 الرسوم المدرسّیة للعام الدراسي 2020-2021 كما أصدرها مجلس اخوة المدارس / الفریر للشرق األوسط هي كما یلي:
 
 
 

 رسوم تسجیل غیر مستردة (للطالب الجدد) الرسوم الصف

Pre 2 + Pre 1 
 

2360 200 

Kg2 + Kg1 2360 300 

 
 
 
 
 

  المرحلة األولى
 

 رسوم تسجیل غیر مستردة الرسوم الصف  البرنامج الدراسي
 (للطالب الجدد)

 300 2500 األول األساسي  البرنامج الوطني

 300 2530 الثاني األساسي

 300 2560 الثالث األساسي

International 300 2850 األول األساسي 

 300 2890 الثاني األساسي

 300 2920 الثالث األساسي

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  المرحله الثانیه

 

 رسوم تسجیل غیر مستردة الرسوم الصف  البرنامج الدراسي
 (للطالب الجدد)

 300 2590 الرابع األساسي البرنامج الوطني

 300 2620 الخامس األساسي

 300 2800 السادس األساسي

 300 3070 السابع األساسي

International 300 3000 الرابع األساسي 

 300 3100 الخامس األساسي

 300 3270 السادس األساسي

 300 3450 السابع األساسي
 
 
 
 
 
 
 

(MYP) برنامج البكالوریا الدولیة 
 

 رسوم تسجیل غیر مستردة (للطالب الجدد) الرسوم الصف

 300 5100 السادس األساسي

 300 5300 السابع األساسي

 300 5500 الثامن األساسي

 300 6000 التاسع األساسي

(Pre IB DP) 700 6880 العاشر األساسي 
 
 
 
 
 
 



 

 المرحلة الثالثة
 

 رسوم تسجیل غیر مستردة الرسوم الصف  البرنامج الدراسي
 (للطالب الجدد)

 300 3100 الثامن األساسي البرنامج الوطني

 300 3470 التاسع األساسي

 300 3680 العاشر األساسي

International 300 3680 الثامن األساسي 

(Pre GCE) 300 4130 التاسع األساسي 

(GCE) 300 4410 العاشر األساسي 

SAT 700 6950 التاسع األساسي 

 700 7300 العاشر األساسي
  
 
 

  المرحلة الرابعة
 

 رسوم تسجیل غیر مستردة الرسوم الصف  البرنامج الدراسي
 (للطالب الجدد)

 300 4000 األول الثانوي البرنامج الوطني

 300 4250 الثاني الثانوي

International 
(GCE) 

 300 4700 األول الثانوي

 300 4700 الثاني الثانوي

IBDP 700 7650 األول الثانوي 

 700 7800 الثاني الثانوي

SAT 700 7650 األول الثانوي 

 700 7800 الثاني الثانوي
 
 
 
 
 



 

 رسوم إضافیة
 

  بالدینار الرسم

  30 طلب تسجیل (للطلبة الجدد)

 8 رسم تأمین صحي للطلبة

 100 القرطاسیة والكمبیوتر

 35 برامج تعلیمیة صف 1 – صف 9

CAS–Grade 11 IB 150 مواصالت 

CAS–Grade 12 IB 100 مواصالت 

Grade 12 IB -1200 امتحانات البكالوریا 

 120 رسوم تخریج – صف 12

KG2 – 60 رسوم تخریج 
 
 

 آلیة تحصیل األقساط المدرسّیة:

 یجب دفع الرسوم الدراسیة بالكامل قبل أسبوع من بدایة العام الدراسي.

 ألي تسجیل جدید،  یجب دفع 35٪ من المبلغ اإلجمالي لرسوم المدرسة نقدا  أو شیك فوري عند  التسجیل.●

 یمكن دفع المبلغ المتبقي  بالشیكات الشهریة فقط قبل بدایة ینایر من العام الدراسي.●

 تعتبر األقساط المدرسّیة للسنة الدراسّیة مستحّقة  بالكامل  بعد التسجیل  وال یجوز  المطالبة باستردادها أو بأي جزء منها ألي سبب كان.●

 رسوم االشتراك في باصات المدرسة تسدد في بدایة السنة الدراسّیة، وال یعتبر الطالب مسجل بالباص ما لم یتم دفع قسط االشتراك.●

 في حال تعّثر تحصیل أحد الشیكات تعتبر  جمیع الشیكات المحّررة مستحقة .●

قبل● علیه المترتبة األقساط بتسویة األمر ولي یقم لم ما المدرسي الزي أو الكتب شراء أو بالكلّیة االلتحاق طالبة / طالب ألي أبدًا یسمح                          لن
 تاریخ بدء الفصل الدراسي األول وفق ما سبق.

 ال یتم خصم رسوم التسجیل من الرسوم الدراسیة.●

 
  رسوم الحافالت

 
 



 

 تعتمد إدارة المدرسة مبدأ التجزئة في الباص حسب الجدول
 التالي:

 نقلتان یومیًا نقلة واحدة یومیًا

الداخلیة– دوار قبل ما حتى الدین صالح شارع – الحسین            جبل
 النزهة – ضاحیة األقصى

460 590 

 650 490 طلعة البالستیك – الشمیساني – حي الضباط

 620 450 كلّیة الشرطة – العبدلي – وزارة الصناعة والتجارة

مشاغل – الثالث الدوار عّمان الریاضیة–عرجان–جبل        المدینة
 األمن العام-مستشفى حمزة

490 650 

 670 500 الدوار الرابع – الدوار الخامس

– العام األمن ضاحیة – الحسین ضاحیة – المهندسین           اسكان
 أم السماق الجنوبي

510 720 

السابع-عبدون-النادي السادس–الدوار    الدوار
 األرثوذكسي-الصویفیة-دیر غبار-الرابیة-أم أذینة

520 740 

– راشد األمیر ضاحیة – خلدا العلي– تالع الرشید–           ضاحیة
 اسكان الضباط-الجاردنز

530 740 

شارع – فقط المالهي مدینة لغایة الجبیهة – الكرسي           منطقة
 األردن لغایة إشارة الدوریات

570 740 

 740 570 مرج الحمام – البنیات - الیاسمین

 740 570 ضاحیة الزیتونة – الجبیهة (مدارس الالتین)

 740 570 الجندویل لغایة النادي األهلي - البیادر

 820 620 دابوق - مدخل الفحیص – بدر الجدیدة

 
 
 



 

 التسجیل في حافالت الكلّیة

والعناوین األسماء لتسجیل للكلّیة الحضور 2020/2021 القادم الدراسي للعام الكلّیة حافالت في ابنائهم بتسجیل الراغبین الطلبة أمور أولیاء جمیع                     على
 لدى:

  (1) قسم الحركة

  (2) قسم المحاسبة لدفع المستحقات المالّیة الخاصة بذلك

  (3) تسلیم األوراق بعد ذلك للسكرتیر التنفیذي.

 

 

 مالحظات:

 1. باصات الكلّیة ال تمّر إّال في الشوارع الرئیسة المعّبدة.

 2. ال یسجل أي طالب / طالبة في الباصات إال بعد تسویة األمور المالیة كاملة لدى قسم المحاسبة (قسط الباص منفصل كلیًا عن قسط المدرسة).

 3. نرجو االنتباه إلى أن عدد المقاعد محدود لذا ستكون األولویة لمن یسجل أوًال وبخالف ذلك الكلّیة غیر مسؤولة عن أي تأخیر.

 

 

 

 

 

 


