AL MAHD INTERNATIONAL SCHOOL – Doha
مدرسة المهد العالمية  -الدوحة

السياسة المالية للعام األكاديمي 1028-1029
-1الرسوم للمرحلة اإلبتدائية:
الرسوم الدراسية

الصف

رسوم الكتب

رسوم المواصالت

رسوم التسجيل1,220 :لاير قطري
الصف األول

24,881

1318

4392

الصف الثاني

24,881

1610

4392

الصف الثالث

24,881

1903

4392

الصف الرابع

24,881

1903

4392

الصف الخامس

24,881

2196

4392

الصف السادس

24,881

2635

4392

-2رسوم مرحلة الروضة :
الرسوم الدراسية

الصف

رسوم الكتب

رسوم المواصالت

رسوم التسجيل1,220 :لاير قطري
التمهيدي

15,635

924

4,392

الروضة

15,635

924

4,392

 .Aرسوم التسجيل تُحصل مرة واحدة للطالب المستجد " اليمكن استرداد المبلغ في أي حال من األحوال " .
 .Bيتم دفع حجز مقعد للعام التالي في بداية شهر مارس بقيمة "  1,500لاير قطري " ويتم خصمه من أول قسط من
الرسوم الدراسية " اليمكن استرداد المبلغ في أي حال من األحوال " .
 -3مواعيد استحقاق الرسوم الدراسية:
أ -القسط األول يشمل " الرسوم الدراسية للفصل األول  +رسوم الكتب  +رسوم المواصالت تستحق الدفع
بتاريخ ."1028/9/12-1028/8/21
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AL MAHD INTERNATIONAL SCHOOL – Doha
مدرسة المهد العالمية  -الدوحة
ب -القسط الثاني يشمل " الرسوم الدراسية للفصل الدارسي الثاني  +رسوم المواصالت تستحق الدفع بتاريخ
."1029/1/20-1029/2/20
 -4كيفية الدفع:
أ -الدفع نقداً .
ب -الدفع بواسطة شيك باسم " شركة المهد العالمية"
ت -في حال الدفع بواسطة تحويل ِ
بنك يرجى إتباع التالي:
اسم المحول له  :شركة المهد العالمية.
اسم البنك :البنك التجاري.
رقم الحساب1080081108002 :
QA26 CBQA 0000 0000 4580 5822 08001 : IBAN
 -5الخصم لألخوة:
أ-الطفل األول يتم دفع جميع الرسوم الدارسية بالكامل.
ب-الطفل الثاني يتم دفع جميع الرسوم الدارسية بالكامل.
ج-الطفل الثالث وما بعدهُ يتم خصم  %20على الرسوم الدارسية فقط.
 -6في حال انسحاب الطالب يوجد حالتين:
أ -إذا تم انسحاب الطالب بقرار من أولياء األمر سيطبق االتي :
.2ال يتم استرجاع رسوم التسجيل او رسوم حجز المقعد نهائيا .
.1استرداد رسوم الكتب اذا كانت لم تستخدم نهائيا .
.3رسوم المواصالت و الرسوم الدراسية  :إذا كان انسحاب الطالب من بعد تاريخ بدء الفصل الدراسي
بحد أقصاه شهر سيخصم بنسبة  %20من قيمة المبلغ المدفوع باالضافة إلى المدة التى قضاها الطالب بالفصل
الدراسي واذا كانت المدة أكثر من شهر سيخصم بنسبة  %0من قيمة المبلغ المدفوع باالضافة للمدة التى قضاها
الطالب بالفصل الدراسي .
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AL MAHD INTERNATIONAL SCHOOL – Doha
 الدوحة- مدرسة المهد العالمية
 يحق للمدرسة االمتناع عن تسجيل طالب للعام الدراسي التالي في حال مخالفته قوانين المدرسة او إن كان-ب
.يعاني في مشاكل سلوكية ال تالئم المجتمع المدرسي

_____________________________
Mr. Wayne Talbot

_______________________________
Ms. Bothyna Farouk

Principal

Account Manager
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