
                                                                                             Rosary School – IRBIDخ / ارثذـــــبد انٕردٌــــخ راْجــيذرص

                                                                                          Tel : 027272315-027240650    527245702/   527272720  –حهفٌٕ 

                                                                                                                                          FAX: 027240650 527245705  -فاكس

  1028/ 1027 ً ـــــــــــــبو انذراصــــــــــــــــهعخ نـــــــــــــــزح ْبيــــــــــــــَش

 انكزاو األيٕر أٔنٛاء اثحضز      

  يشٚذًانغهبخُا ٔ ٔانسؼادة انظحت جًٛؼًايخًٍُٛ نكى  1027/1028انجذٚذ  نؼايُا انذراسٙ  باأليم ٔانؼشًٚت  انًسٛزة َبذأ             

 االػخبار.بؼٍٛ  أخذْاانخسجٛم ٔانزسٕو انًذرسٛت راجٍٛ  بئػادةنخؼهًٛاث انخاطت ا أٚذٚكىبٍٛ  ٔاضؼٍٛٔانُجاح يٍ انخقذو      

   8102/ 7102حسجٛم انغهبت نهؼاو  إػادة:  أٔال            

  . 4/1027 /8انضجذ ٔحزى ٌٕو  3/1027 /22انضجذ يٍ ٌٕو  ًءٚخى انخسجٛم خالل ساػاث انذٔاو انزسًٙ ابخذا                   

 نهغهبت انًؼغاة  ثعذ ْذِ انًٓهخ اإلدارةٔ .جذًا يحذٔدح   ٌ انًقبعذأل انقذايٗ انغهبتحسجٛم  إػادةفٙ  اإلسزاعَزجٕ ٔػهّٛ             

 :اٜحٛت األسسٔفق  ٚخى انخسجٛم إػادةٔ  .عذو اإلحزاجَزجٕ يُكى  .انغبنت يقعـــذِذ ــٌفقعهبت جذد ٔػُذْا سخبذأ بقبٕل             

 .2527/2527انذراسٛت  انًسخحقت نهسُت  اطاألقسحسذٚذ  -2

 .ّ(ـــيٍ دفؼ أسبٕعذ يزٔر ـــ)ٔال ٚسخزد بؼ  .ْٕٔ رسى نحجش انًقؼذ انًذرسٙ .ًٍَبأرد ادٌُبًر 15دفغ يبهغ ٔقذرِ  -1

 .كايهت ابؼذ حسذٚذْ إال فخزة سابقت   أٚتانخشاياحٓى انًانٛت ػٍ  بئٚفاءقبٕل حسجٛم انغهبت انذٍٚ نى ٚقٕيٕا  ذو ــبؼ َؼهًكى  -3

 أ٘ قبم بــذاٚت انفظم انثاَــٙ (.خالل شٓز كإٌَ األٔل ) انزسٕو ػهٗ دفؼخٍٛ, انذفؼت األٔنٗ: قبم بذاٚت انذٔاو انذراسٙ ٔانذفؼت انثاَٛت حذفغ -4

 حزك انًذرست. ال حزد األقساط انًذرسٛت بؼذ أسبٕع يٍ دفؼٓا فٙ حال اضغز انغانب -5

 خقال إنٗ يذرست أخزٖ.أ٘ عانب سبق ٔأخذ ٔرقت اَ ٚؼاد قبٕلال  -6

 ) ٔسٛحذد الحًقا حارٚخ بٛغ انًالبس ٔانكخب.( انخسجٛم ٔحسذٚذ انقسظ األٔلٔطم  ػُذ إبزاسٚخى شزاء انكخب ٔانًالبس  -7

 .فقظ  ًٓا يُكىهسخسٛخى انبٛغ بُاًء ػهٗ انٕرقت انخٙ سُٔ .ّئٌزغت ثشزا انذيانكزبة نزحذٌذ اصى  هبتسخٕسع ٔرقت ػهٗ انغ -8

 :ٔانثــــبٍَـــــــخ  األٔنىخ ـــــنهزٔض ذد ــــانج  انغهجخم ــــرضجٍ زاءادـــــجإب :   ـــثبٍَ  -9

 7/2527/ 22 انسبجٕٚو  م ــــــذأ انخسجٛـــــٚب -

- ّٔ  .ذدــــذ انًحــذ بانًٕػــٔٚزجٗ انخقٛنهغانب , ٔرقى انٓاحف نخحذٚذ يٕػذ انًقابهت  انغانب /انغانبتانزٔضت باسى  إدارةد حش

   انقذايٗ ٔاإلخٕة انجذدانغهبت  مـــ، ٔآخز يٕػذ نخسجٛـاعهبخُـ ٕةـــإلخ األٔنٕٚت، ٔحؼغٗ ى انزٔضت يحذٔدةــفٙ قس  انًقاػذ  -ظخ :يالح     

 .نهــزٔضت ذدــم انغهبت انجـــبخسجٛ سُبذأ  خ ــٔبؼذ ْذا انخارٚ.شاو ــَزجٕ انخقٛذ ٔاالنخ .2527-4-2 انسبجٕٚو            

 انًذرصٍـــــخ :  األقضبطثبنثب :    

 األردًَانًجهغ ثبنذٌُبر  انصــــف

 شبيم انكزت ٔانقزعبصٍخ ٔانُشبعبد خالل انضُخ .  150  +   890 ) ٌذفع انقضظ قجم ثذاٌخ انذٔاو انًذرصً ( KG1: األٔنىانزٔضخ 

  خالل انضُخٔحفهخ انزخزج انكزت ٔانقزعبصٍخ ٔانُشبعبد شبيم  200  +  890  ) ٌذفع انقضظ قجم ثذاٌخ انذٔاو انًذرصً ( KG2: انثبٍَخانزٔضخ 

 957 انصف انثبًَ  --  األٔلانصف 

 1020 انصف انزاثع  --انصف انثبنث 

 1077 انصف انضبدس --انصف انخبيش 

 1139 انصف انثبيٍ --انصف انضبثع 

 1191 انصف انعبشز --انصف انزبصع 

 1436 عهًً  ـ ثبَٕي  األٔل
 ًــعهًي بَٕــــث ًَ انثب

 1592 )خ انذٔاو انًذرصًــــجم ثذاٌــــــع انقضظ قــــٌذف)

  .انغانب انزابغ % يٍ قسظ 25 -،  انغانب انثانث% يٍ قسظ 20 -  انغانب انثاَٙ% يٍ قسظ 5ٚخظى       - بد :ــــــــانزخفٍض 

 : عزٌقــــــــــخ دفــــع رصٕو انًٕاصـــالدراثعب :  

 .انٕاحذ ػُذ إػادة انخسجٛم نًؼزفت ػذد انغهبت فٙ انباص ٌزى انحجز ثبنجبص.  2527ٕو انًٕاطالث كايهت فٙ يذة أقظاْا َٓاٚت شٓز أٚهٕل حذفغ رس   -

 ٚت انؼاو انذراسٙ. ال حظم إنٛٓا حافالث انًذرست بؼذ بذا ػُٕاٌ سكُّ إنٗ يُغقت أخزٖ ٌزغٍز انًذرست غٛز يسؤٔنت ػٍ حأيٍٛ انًٕاطالث نهغانب انذ٘   -         

 انًذرسٛت نهًٕقغ, سٛخحًم األْم يسؤٔنٛت حٕطٛم أبُائٓى يٍ ٔإنٗ انًذرست. ، ٔفٙ حال حؼذر ٔطٕل انحافهتنًٕقع انضكٍ  انذقٍقزحذٌذ انانزجاء   -

 . انخٕجٛٓٙ ٔانذنف انفزَسٙو انًذرسٙ خاطًت عهبت اإلضافٛت  بؼذ اَخٓاء انذٔا ٔانحظضانغهبت انًشاركٍٛ فٙ األَشغت  يسؤٔنٛت حأيٍٛ انًذرستال حخحًم    -       

 . يٍ أٔنٛاء أيٕر انغهبت انًشخزكٍٛ فٙ انحافالث خاطت األعفال اَخظارْى أياو انًُشل السخاليٓـــى َزجٕ - 

 انًٕاصالد ٔأجٕرْب انضٌُٕخ
 انًُغقخاصـــــــى  

 انزجزئخفً حبل  األردًَ ثبنذٌُبر انًجهغ

 200 350       زٚبتـــــانق انًُاعق

  220                        390 تــــــــــانجايؼ حٙ

 250                         450 اٌــــــــــــاإلسك

 انًذرصخيذٌزح                                    خّ انُعًخ ٔانجزكئعبو دراصً يهثيع رًٍُبرُب نكى                                                 

 األخذ فزَشٍضكب خًٍش                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


