
 

 

 
 

 2021/2020ـة الـمـالـيـة للعام الدراس ى السياسـ

 

 على الطلبة املقبولين االلتزام بالدوام املدرس ي من أول يوم دراس ي. 
 بإسقاط إسم الطالب وإشغال مقعده نقوم آسفينألمر، سخمسة أيام بدون إخطار خطي سابق من قبل ولي الفي حال تغيب الطالب          
 .التربية واالدارة العامة للتعليم الخاصالرسوم الدراسية تعتبر قابلة للزيادة بناء على قرارات وزارة          

 

 املراحل الدراسية
 الرسوم

 املعتمدة

نسبة خصم 

التعليم عن 

 بعد

رسوم التعليم 
 عن بعد

 األقساط ومواعيد استحقاقها
الرسوم في حالة 

إلغاء التعليم 

رسم  عن بعد
 التسجيل

القسط 

 األول 

1-9-2020 

القسط 

 الثاني

1-12-2020 

القسط 

 الثالث

1-2-2021 

 2019 270 270 360 100 1000 %50 2019 أول روضة

 2019 330 330 440 100 1200 %40 2019 ثاني روضة

 املرحلة اإلبتدائية
) الصف األول إلي 

 الصف الخامس (
2718 25% 2038.500 100 700 650 588.500 2718 

 املرحلة املتوسطة
) الصف السادس إلي 

 الصف الثامن (
3761 25% 2820.750 100 1000 900 820.750 3300 

 املرحلة الثانوية
إلي ) الصف التاسع 

 الصف الثاني عشر (
4109 25% 3081.750 100 1000 1000 981.750 3700 

  -:الخصم املمنوح

 عن االبمممممممممممممممممممممناء امللت قين باملدرسمممممممممة .1
ن
دينار  100بواقع  يمنح ولي األمر خصمممممممممما

 دينار كويتي عن كل شقيق أخر. 50للشقيق األول و 

عمل يمنح خصممممممممم عام للميع الطلبة الغير مشمممممممممولين بالسممممممممداد من   ات  .2

 أولياء أمورهم.

  :الرسوم املستحقه في حالة انسحاب الطالب اثناء العام الدراس ي 
د.ك ( غير مستر ع بناء على الئ ة وزارة  100رسم التسليل)  .1

 التربية م اإلدارة العامة للتعليم الخاص.

الطالب املنسحب في الفترة من بداية اليوم الدراس ي األول للطلبة  .2
% من قيمة الرسوم اإل مالية و ال 30 يست ق عليه 31/10حتى 

 يعتبر رسم التسليل  زء منها.

نهاية الفصل الدراس ي  إلي 1/11الطالب املنسحب في الفترة من  .3
% من قيمة الرسوم اإل مالية واليعتبر 50يست ق عليه  األول 

 رسم التسليل  زء منها .

و ما بعده  بداية الفصل الدراس ي الثانيالطالب املنسحب من  .4
  ق عليه الرسوم الدراسية كاملة .يست

 اإللتحاق املتأخر :

الدراسمممم ي االول تسممممت ق  الفصمممملإلي نهاية  1/9الطالب امللت ق في الفترة من  .1

 عليه الرسوم الدراسية كاملة.

% فقط 50الدراس ي الثاني تست ق عليه  الفصلالطالب امللت ق من بداية  .2

 من قيمة الرسوم اإل مالية.

 معلومات هامة :


