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 الرسوم الدراسية للعام الدراسي2023- 2022م 

 ف ـــالص

 

 

 

الرسوم الدراسية  

للعام الدراسي  

 م   2022 -2023

 االجور بدون الكتب 

 رسوم التسجيل 

 ) طالب جدد ( 

 م 2023/2022القسط االول من الرسوم الدراسية للعام الدراسي 

 م 2022سبتمبر/وتدفع بشيك يستحق خالل شهر  

القسط الثاني من الرسوم  

الدراسية للعام  

 م  2023/2022الدراسي

وتدفع بشيك يستحق خالل  

 م 2022شهر ديسمبر/

من   القسط الثالث 

الرسوم الدراسية  

للعام الدراسي  

 م   2023/2022

و تدفع بشيك  

 شهر   يستحق خالل 

 م 2023مارس / 

 المجموع النهائي 

 )بدون رسوم التسجيل( 

 درهم   19,138 درهم  6100 درهم  6099 درهم  6939الكتب =  840+  6099 درهم 525 درهم  18298 الثاني عشر 

 درهم   19,163 درهم  6100 درهم  6099 درهم  6964الكتب =  865+  6099 درهم 525 درهم  18298 الحادي عشر 

 درهم   19,278 درهم  6100 درهم  6099 درهم   7079اختبارت =  125الكتب + 855+  6099 درهم 525 درهم  18298 العاشر 

 درهم  17277 درهم  5389 درهم  5389   درهم   6499اختبارت وكتب خارجية =  285الكتب +  825+5389 درهم 525 درهم  16167 التاسع االساسي 

 درهم  16106 درهم  5035 درهم  5033 درهم   6038اختبارت وكتب خارجية =  280الكتب + 725+ 5033 درهم 525 درهم  15101 الثامن االساسي 

 درهم   15,045 درهم  4679 درهم  4678 درهم    5688 اختبارت وكتب خارجية = 285الكتب +  725+4678 درهم 525 درهم  14035 السابع االساسي 

 درهم  9904 درهم  2962 درهم  2961 درهم   3981اختبارت وكتب خارجية =  295الكتب +  725+2961 درهم 525 درهم  8884 السادس االساسي 

 درهم  9944 درهم  2962 درهم  2961 درهم   4021اختبارت وكتب خارجية =  330الكتب +  730+2961 درهم 525 درهم  8884 الخامس االساسي 

 درهم  9979 درهم  2962 درهم  2961 درهم   4056اختبارت وكتب خارجية =  355الكتب +  740+2961 درهم 525 درهم  8884 الرابع االساسي 

 درهم  9791 درهم  2902 درهم  2902 درهم   3987اختبارت وكتب خارجية =  400الكتب+  685+ 2902 درهم 525   درهم 8706 الثالث االساسي 

 درهم  9,606 درهم  2902 درهم  2902 درهم   3802اختبارت وكتب خارجية =  215الكتب+ 685+  2902 درهم 525 درهم  8706 الثاني االساسي 

 درهم  9,566 درهم  2902 درهم  2902 درهم   3762اختبارت وكتب خارجية =  215الكتب+ 645+  2902 درهم 525 درهم   8706 االول االساسي 

 درهم  9,057 درهم  2843  درهم  2842 درهم  3372= منصة 30+ الكتب  500+ 2842 درهم 525 درهم   8527 رياض االطفال 

 المواصالت
 رسوم المواصالت للعام  

 م2023/2022الدراسي 

القسط االول من رسوم الباص للعام الدراسي  

 م 2023/2022

القسط الثاني من رسوم الباص للعام الدراسي 

 م2023/2022

القسط الثالث من رسوم الباص للعام الدراسي 

 م2023/2022

 درهم 1200 درهم 1200 درهم 1700 درهم 4100 ( 1) دبي

 درهم 1500 درهم 1500 درهم 2100  درهم 5100 ( 2) دبي

 درهم 1350 درهم 1350 درهم 1900 درهم 4600 الشارقة 
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