
 

 

 )جذٔل ذٕصٚغ انشسٕو انذساسٛح ػهٗ دفؼاخ(

 2016 - 2015نؼاو 

رسوم الفصل         

  الدراسي األول

رسوم الفصل 

  الدراسي الثاني

  1/3/2016  1/1/2016  1/11/2015  عند التسجيل  الرسوم  الصف

K1-2-3  12500  3125  3125  3125  3125  

Grades(1-2-3  13500  3375  3375  3375  3375  

Grades(4-5-6  14500  3625  3625  3625  3625  

Grades(7-8-9  16500  4125  4125  4125  4125  

 

 انشسٕو انذساسٛح الذشًم انكرة انذساسٛح ٔأساق انؼًم انرٙ ًٚكٍ انحصٕل ػهٛٓا يٍ خالل يٕسد خاسجٙ. .1

% نهذفغ انًمذو نهشسٕو انذساسٛح ػٍ انسُح كايهح. )حٛث الٚرؼذٖ ذاسٚخ انسذاد 5ٚحصم ٔنٙ األيش ػهٙ خصى   .2

 أٚاو( . 7ػٍ تذاٚح انذساسح ب 

يصشٔفاخ انفصم انذساسٙ األٔل ؿٛش يشذثطح تًصشٔفاخ انفصم انذساسٙ انثاَٙ إال فٙ حانح ذشن انطانة انذساسح   .3

 تانًذسسح.

انخاصح تانفصم انذساسٙ فٙ حانح ذشن انًذسسح تششط إتالؽ ٚحك نٕنٙ األيش إسرشداد انًصشٔفاخ انذساسٛح   .4

 ٕٚو.15انًذسسح كراتٛا فٙ ذاسٚخ لثم تذء انفصم انذساسٙ تفرشج الذمم ػٍ 

ٕٚو(  15ٔفٙ حانح إتالؽ ٔنٙ األيش انًذسسح تشؿثرّ فٙ سحة يهف انطانة يٍ انًذسسح خالل يذج ذمم ػٍ ْزا )  .5

انرانٙ ٔالٚحك نّ إسرالو انًهف إال تؼذ سذاد انشسٕو كايهح نٓزا انفصم فئَّ ٚهرضو تسذاد سسٕو انفصم انذساسٙ 

 انذساسٙ.

فٙ حانح انرمذو تطهة سحة انًهف فٙ انًٕػذ انًحذدٔكاٌ ٔنٙ األيش لذ سذد انًصشٔفاخ كذفؼح كايهح يمذيح   .6

 ٔحصم ػهٗ َسثح انخصى فئَّ ٚحك نٕنٙ األيش اسرشداد انًصشٔفاخ يغ خصى:

a.   انًمذو كايهح.َسثح خصى انسذاد 

b.  .َسثح انخصى انخاصح تاألخٕج فًٛا ٚخص انفرشج 



فٙ حانح ػذو سذاد ٔنٙ األيش نهًصشٔفاخ فٙ يٕاػٛذ اسرحمالٓا فئَّ ٚحك نهًذسسح ػذو إسرمثال انطانة خالل   .7

خ فرشج انذساسح كًا أَّ الٚحك نٕنٙ األيش اسرالو ا٘ ذماسٚش دساسٛح نّ أ سحة انًهف إال تؼذ سذاد انًصشٔفا

 (.5ٔتاٜنٛح انًزكٕسج أػالِ فٙ تُذ سلى )

فٙ حانح ػذو إنرضاو ٔنٙ األيش ترٕفٛش كافح انًسرُذاخ انًطهٕتح فئٌ انًذسسح ؿٛش يسؤٔنح ػٍ ػذو إػرًاد انًهف   .8

 يٍ انٕصاسج ٔسٛرى سد انًهف نّ ٔػذو إسرمثال انطانة يغ انرضايّ تذفغ سسٕو انفصم انذساسٙ لثم إسراليّ نهًهف.

فٙ حانح اسذكاب انطانة أٔ ٔنٙ األيش أ٘ يٍ انًخانفاخ انشسًٛح أ األخاللٛح أٔ انُظاو انؼاو نهًذاسط فًٍ حك   .9

انًذسسح إذخار ياذشاِ يُاسثا تًا فّٛ اسرثؼاد انطانة يٍ انًذسسح أٚا كاٌ انرٕلٛد يغ إنرضايّ تذفغ يصشٔفاخ 

 انفصم انذساسٙ كايال.

ثة كاٌ ٔيًٓا كاَد يذج انـٛاب الٚؼطٙ انحك نٕنٙ األيش تاسرمطاع أ٘ يثهؾ يٍ ؿٛاب انطانة ػٍ انًذسسح أل٘ س  .11

 انشسٕو انًسرحمح.

فٙ حانح ذكشاس إتالؽ ٔنٙ األيش تًشاكم انطانة انذساسٛح دٌٔ جذٖٔ أٔ ذحسٍ نّ فئَّ ٚحك نهًذسسح إَٓاء ْزا  .11

 انؼمذ فٙ َٓاٚح انؼاو انذساسٙ.

ذسسح حكٕيٛح أٔ أْهٛح ذطثك انًُٓج انسؼٕد٘ أٔ يذسسح ذطثك انُظاو الًٚكٍ ذحٕٚم انطانة يٍ انًذسسح إنٗ ي  .12

 انذٔنٙ تؼذ يشٔس أسثٕػٍٛ يٍ تذاٚح انؼاو انذساسٙ.

 


