AL MAHD INTERNATIONAL SCHOOL
مدرسة المهد العالمية

السياسة المالية للعام األكاديمي 1029-1010
-1الرسوم للمرحلة اإلبتدائية:
الصف

الرسوم الدراسية

رسوم الكتب

الصف األول

26,100

1450

4500

الصف الثاني

26,100

1770

4500

الصف الثالث

26,100

2100

4500

الصف الرابع

26,100

2100

4500

الصف الخامس

26,100

2400

4500

الصف السادس

26,100

2900

4500

رسوم التسجيل1,220 :ريال قطري

رسوم المواصالت

-2رسوم المرحلة التأسيسية:
الصف

الرسوم الدراسية

رسوم الكتب

التمهيدي

16,400

1000

4,500

الروضة

16,400

1000

4,500

رسوم التسجيل1,220 :ريال قطري

رسوم المواصالت

 .Aرسوم التسجيل للطالب الجدد " اليمكن استردادها".

 .Bرسوم حجز مقعد للطالب الحاليين و الجدد للعام األكاديمى  9191 - 9102هى  1,500ريال قطري وتبدأ فى فبراير  9102على أن
يتم خصم رسوم حجز المقعد من الفصل الدراسي األول.

 .Cرسوم امتحان القبول للطالب الجدد و تدفع مرة و احدة فقط وهى  911ريال قطري وال يمكن استردادها في حالة قبول الطالب أو
رفضه.

 .Dرسوم المواصالت لكل من ( اإلتجاه الواحد أو ذهاب وعودة ) هى بنفس القيمة و تدفع فى بداية كل فصل دراسي.

 -3مواعيد استحقاق الرسوم الدراسية:
أ-

القسط األول يبدأ من  0أغسطس وحتى  0سبتمبر  9102و يشمل الرسوم الدراسية  ,رسوم الكتب و رسوم المواصالت.

ب -القسط الثانى يبدأ من  5يناير و حتى  5فبراير  9191و يشمل الرسوم الدراسية و رسوم المواصالت.
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 -4طرق الدفع وبيانات البنك:
أ -يمكن الدفع نقداً.

ب -أو يمكن الدفع بواسطة شيك باسم " شركة المهد العالمية"
ت -أو يمكن الدفع بواسطة تحويل بنكى على الحساب التالي:
اسم المحول له  /اسم الحساب  :شركة المهد العالمية.

اسم البنك :البنك التجاري.

رقم الحساب1501509910110 :
QA26 CBQA 0000 0000 4580 5822 08001 :IBAN

وفي حالة التحويل البنكي ارسال نسخة من التحويل على كال البريدين

التاليينbfarouk@amis.qa & mteresa@amis.qa:

 -5الخصم لألخوة:
أ -الطفل األول :ال يوجد خصم.
ب -الطفل الثاني :ال يوجد خصم.

ت -الطفل الثالث وما بعدهُ يتم خصم  %01على الرسوم الدارسية فقط.

 -6إنسحاب الطالب:

أ -يرجى مراعاة التالى عند طلب ولى األمر سحب ابنه  /ابنته من المدرسة:

 -0رسوم التسجيل او رسوم حجز المقعد او رسوم امتحان القبول غير قابلة لإلسترداد مره أخرى.

 -9رسوم الكتب يمكن إستردادها فى حالة عدم إستخدام الكتب فى خالل فترة شهر واحد فقط من بداية العام األكاديمى.
 -3في حال بدأ الطالب الدراسة ثم انتقاله أو انسحابه قبل نهاية الشهر األول من بداية الفصل الدراسي يتم دفع الرسوم بعدد أيام التمدرس
التي حضرها الطالب مع خصم قيمة حجز المقعد.
 -1في حالة انسحاب الطالب أو نقله يجب إشعار مسؤولة التسجيل قبل شهر من بداية الفصل الدراسي.
ملحوظة :فى حالة مرور أكثر من شهر على إلتحاق الطالب بالمدرسة؛ فلن يتم إسترداد الرسوم الدراسية

 -5فى حالة إنسحاب الطالب من المواصالت التى توفرها المدرسة؛ سيتم إحتساب  0111ريال قطري على كل شهر تم استخدامه اذا كان
اتجاه أو اتجاهين أو حتى أقل من شهر.

ب -يحق للمدرسة بعدم قبول أى طالب للعام األكاديمى القادم
ت -اذا لم يتبع الطالب سياسة إدارة السلوك للمدرسة أو اذا كان يعانى من مشاكل سلوكية ال تالئم المجتمع وال توفر بيئة أمنة للمدرسية.
ث -إذا لم يحترم ولي األمر سياسات المدرسة,
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م .بثينه فاروق

أ .فاطمه موسى

مدير الحسابات

المديرة
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