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رصىو انكتب نهعاو 

انذراصي 

 و2021/2022

انرصىو انذراصيت 

نهعاو انذراصي 

 و2021/2022

% ين رصىو 10

انتضجيم نهعاو انذراصي 

و وتذفع 2021/2022

و تخصى ين   نقذا  

انرصىو انذراصيت 

 نهقضط األول

 

انرصىو ) ثهث(  1/3انقضط االولتتًت 

 و2021/2022انذراصيت نهعاو انذراصي 

وتذفع بشيك يضتحق  + رصىو انكتب

 و2021خالل شهر صبتًبر/

 ) ثهث(  1/3انقضط انثاني 

انرصىو انذراصيت نهعاو 

و وتذفع 2021/2022انذراصي

بشيك يضتحق خالل شهر 

 و2021ديضًبر/

انرصىو   ) ثهث ( 1/3انقضط انثانث 

انذراصيت نهعاو انذراصي 

و و تذفع بشيك 2021/2022

  2022يضتحق خالل شهر يارس /

انًجًىع انكهي نالجىر 

 انًذرصيت يع انكتب 

 5569درهى= 1300درهى+  4269 درهى  1830 درهى 18298 درهى  1300 انعاشر

 درهى

 درهى 19598 درهى 6100 درهى 6099

 درهى 19598 انحادي عشر

 درهى 19598 انثاني عشر

 درهى 17367 درهى 5389 درهى 5389 درهى 4974=1200درهى+  3774 درهى 1615 درهى 16167 درهى 1200 انتاصع االصاصي

  4723درهى= 1200درهى+  3523 درهى 1510 درهى 15101 درهى 1200 انثاين االصاصي

 درهى

 درهى 16301 درهى 5035 درهى 5033

 4478درهى= 1200درهى + 3278 درهى 1400 درهى 14035 درهى 1200 انضابع االصاصي

 درهى

 درهى 15235 درهى 4679 درهى 4678

 3281درهى= 1200درهى+  2081 درهى 880 درهى 8884 درهى 1200 انضادس االصاصي

 درهى

 درهى 10084 درهى 2962 درهى 2961

 درهى 10084 انخايش االصاصي

 درهى 10084 انرابع االصاصي

 3032درهى= 1000درهى+  2032 درهى 870 درهى     8706 درهى 1000 انثانث االصاصي

 درهى

 درهى 9706 درهى 2902 درهى 2902

 درهى 9706 انثاني االصاصي

 درهى 9706 االول االصاصي

 2692درهى= 700درهى+ 1992 درهى 850 درهى 8527 درهى 700 رياض االطفال

 درهى

 درهى 9227 درهى 2843 درهى 2842

 

رصىو انًىاصالث نهعاو  انًىاصالث

 و2021/2022انذراصي 

انًذرصيت حجز يقعذ في انحافهت 

و تخصى  وتذفع عنذ تقذيى انطهب

 ين انقضط االول

انقضط االول ين انرصىو تتًت 

انباص نهعاو انذراصي 

 و2021/2022

انقضط انثاني ين انرصىو انباص 

 و2021/2022نهعاو انذراصي 

انقضط انثانث ين انرصىو 

انباص نهعاو انذراصي 

 و2021/2022

 درهى 1050 درهى 1050 درهى 1000 درهى 500 درهى 3600 دبي

 درهى 1350 درهى 1350 درهى 1400 درهى 500 درهى 4600 دبي)يناطق انجذيذة (

 درهى 1200 درهى 1200 درهى 1200 درهى 500 درهى 4100 انشارقت
( يمت تسلمي ادلفؼة امنلدية وامش ياكت مؼاً ، والامزتام بتؼلاميت املدرسة خبصوص طريلة تسديد الاكساط .1مالحظات:  

ص (2 ػادة امتسجيل فلط.يف حاةل دفع ويل الأمر اكمل امرسوم املدرس ية وكرر الانسحاب كبل بداية امؼام ادلرايس ،حيق هل اسرتداد امرسوم املدفوػة ،ػىل أأن ُتخ م مهنا رسوم امتسجيل أأو ا   

ذا اكن امطامب مسجاًل يف املدرسة ملدة أأس بوػني أأو أأكل ،يمت احتساب شهر من كمية امرسوم ا3 ملدرس ية .( ا   

ذا اكن امطامب مسجاًل يف املدرسة ملدة تزيد غن أأس بوػني وشهر كحد اكىص ،يمت احتساب شهرين من كمية امرسوم ادلراس ية .4 ( ا   

ذا اكن امطامب مسجاًل يف املدرسة لأكرث من شهر ،يمت احتساب كمية امفصل ادلرايس اكمالً 5 (ا   

لا  غ ويل الأمر اح( يف حال وجود أأي تغيري بأأسؼار امكتب سيمت ابال6  


