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العـــام الدراســـي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ١

• السلوك القويم
• منهج لغوي ثري للّغتيـن

َّة ة واإلنجليزي َّ     العربي
د لدعم • التعلم الذاتي المرشَّ

   العقول الباحثة و أصحاب
   التفكير اإلبداعي

• االنضباط والدافعية لبلوغ
   الحد األقصى لإلمكانيات

   الفردية
• التعاون البنّاء و المستمر

   بين األهل والمدرسة
• تعـزيـز الـشعور بـاالنتماء

   إلى المجتمع العالمي
• تقبـل اآلخـر واحترامـه
   وتبني ثقافة االختالف

قيمنا: رؤيتنا: رسالتنا:

٦العـــام الدراســـي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ 

خطوات التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني  للمدارس

١٢٣

الدخول على رابط
التسجيـل وتعبئـة
البيانـــات كافـــة 

المطلوبة

معـكم التواصـل  يتم 
التسجيـل قسـم  قبل  من 

الستكمال إجراءات التسجيل
القبول اختبار  تحديد  و 

بشأن معكم  التواصل  يتم 
خالل الطالب/ة  قبول 
٤٨ ساعة بحد أقصى

https://bit.ly/3JfS7lC

١٢٣٤

الدخول على رابط
التسجيـل وتعبئـة
البيانـــات كافـــة 

المطلوبة

معـكم سيتواصـل 
التسجيـل قسـم 

الستكمال إجراءات
القبول واختبار  التسجيل   

إجــراء إمكــانية   
القبـول اختبـار 

والمقابلة الشخصية
بُعـد عـن 

إرسال  نتائج
االختبار في خالل

٤٨ ساعة إلى
إيميل ولي األمر

https://qrgo.page.link/3iWTY



العـــام الدراســـي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ٥
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 عند الت
صور شخصية حديثة عدد 

٣ بخلفية بيضاء مقاس  ٤  *             ٦   

الميالد شهـادة 

الشهادات الدراسية آلخر عامين من المدرسة السابقة

الهوية:

هوية مقيم لغير السعوديين

هوية ولي األمر لغير السعوديين

الهوية الوطنية للسعوديين

جواز سفر الطالب/الطالبة

مالحظة: بعد االنتهاء من إجراءات القبول والتسجيل، يتم تزويد المدرسة بملف الطالب/ة الورقي واإللكتروني والذي  يحتوي
                    على جميع شهادات المراحل السابقة.

للسعوديين العائلـة  بطاقـة 

كرت التطعيــم

٢العـــام الدراســـي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ 

الرسوم الدراسية : 

٥٣,٠٠٠  ر.س٤٦,٠٠٠  ر.س٤٢,٠٠٠  ر.س٣٠,٠٠٠  ر.س

KG3

٢٩,٥٠٠  ر.س

KG1, KG2١ - ٦  
من الصف

٧ - ٩  
من الصف

١٠ - ١١  
من الصف

٥٤,٠٠٠  ر.س

١٢  
الصف

يجب تسـديد الدفـعات بشكل
كامل قبل المواعيد النهائية
مواعيد جدول  في  المحددة 

تسديد الرسوم الدراسية.

مالحظة مهمة

يعتبر الطالب/ة مسجّل/ة عند
دفع رسوم التسجيل والدفعة
الدراسيــة الرسوم  من  األولى 
وهي غير قـابلة لالسترداد وغير
مخصومة من القسط  الدرلسي.



٤العـــام الدراســـي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ 

الئحة الخصومات المقدمة للعام الدراسي: 
١٤٤٥٢٠٢٤/٢٠٢٣

ر يسري خصـم التسجيـل المبكّ
للطالب/الطالبات الجدد للسنة

الدراسية األولى فقط.

يمكن لولي األمر االستفادة
من نوع واحد أو أكثر من

أنواع الخصم المذكورة، على
أن ال يتعدى مجموع الخصم

للطالب/ة نسبة        ٪

مالحظــة

لمزيد من االستفسارات بشأن الخصومات، الرجاء التواصل مع إدارة المدرسة 

١٥

*
العـــام الدراســـي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ٣

 KG1, KG2من ١٠ - ١١من ٧ - ٩   من ١- ٦

٩,٥٠٠١٤,٠٠٠١٦,٠٠٠

١٧,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٤,٠٠٠

١٨,٠٠٠

٦,٠٠٠٦,٠٠٠٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠

١٠,٠٠٠

الدفعة األولى مع
التسجيل مباشرة

الـصف

جدول مواعيد تسديد الرسوم الدراسية:

٢٠٢٣م
الدفعة الثانية

١٥       سبتمبر

١٥
الدفعة الثالثة

٢٠٢٣م     ديسمبر

١٥
٤,٠٠٠

١٠,٠٠٠

٦,٠٠٠

١٠,٠٠٠

٤,٠٠٠٨,٠٠٠٩,٠٠٠١٢,٠٠٠

١٢  

١٨,٠٠٠

١٨,٠٠٠

٦,٠٠٠

١٢,٠٠٠ الدفعة الرابعة
٢٠٢٤م        مارس

ـ

KG3
م

١٢٣

خصم األخوة
٢٠٢٣/٥/١ من

إ��

خصم السداد
الكامل

م
م٢٠٢٣/٥/٣٠

خصم التسجيل
ر حتى   المبكّ
٢٠٢٣/٤/٣٠

ـ


