
إجراءات إعادة التسجيل للعام الدراسي للبرنامج الدولي  2024/2023

السادة أولياء األمور الكرام؛

نتطلع شوقا لبدء العام الدراسي الجديد ، آملين أن تكونوا وأوالدنا الطلبة بوافر الصحة والخير والسالمة. فأهًال وسهًال بكم وكل عام وأنــتم بـخـير. 

يبدأ التسجيل لطلبة البرنامج الدولي  من 19/ 3/ 2023 ويستمر الى 30/ 3/ 2023 من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 1:30ظهرًا. 

طرق دفع األقساط والرسوم المدرسية:

1. نقدًا أو أقساطًا في مقر المعهد: في حالة التسديد على أقساط ، يتم تسديد دفعة نقدية بقيمــة (1000 دينارًا) للبرنامج الدولي وباقي المبـــلغ 

يقّسم على أربعة شيكات مؤّجلة على أن ال يتجاوز موعد صرف الشيك األخير نهاية شهر آذار/ 2024، وتدفع جميعها (النقد والشيكات) مــــعا لـــدى 

أمين الصندوق.

جدول األقساط والرسوم المدرسية:

Tel.: +962 6 5238216 - Fax: +962 6 5234231   -   P.O.Box: 830578 Amman 11183 Jordan   email: jubilee@jubilee.edu.jo- Website: www.jubilee.edu.jo

األقساط والرسوم المدرسية (دينار أردني)
ملحوظات

الوطني

4200  للطالب اليومي
7000  لطالب السكن

 IGCSE برنامج
البند        الصف

 

األقساط

الكتب والقرطاسية 

الزي 

مستلزمات
 السكن الداخلي

المواصالت 
حسب التجمعات 
في كل منطقه

العاشر 

الحادي عشر

الثاني عشر

تشمل هذه الرسوم ثالث مواد علمية فقط لبرنامج الشــــهادة 
البريطانية Alevel ،  ويدفع الطالب ثمن كتب المواد اإلضافية 

حسب توفرها من المدرسة لدى اختيار الطالب لها.

  تشمل:2 بنطلون - 1 قميص - 2 بولو

  في حالة الرغبة لشراء المزيد فيتوفر ذلك لدى مســـــتودع المدرسـة
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تدفع سنويًا

تدفع سنويًا

    التسجيل لجولة واحدة %75 من الرسوم حسب منطقة السكن

التوصيل لمجمع الشمال / مجمع الجنوب

الــمنـــطــقة األولى
الــمنـــطقة الثـــانـيـة
المنــطقة الثـــالــثـــة
المـــنــــطقة الرابعــة
المنطقة الخامســة
المنطقة السادسـة
المنطقة السابعــــة
مــحـافــظــــة جــــرش
طــــــلـــــبـــة الـــــسكـن
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(نص  كم/ كم طويل) - بلوزة صوف -  جاكيت قطن

   ال يتم تسجيل الطالب بالمواصالت بعد بدء الفصل الدراسي
   إال بعد الـرجوع لقســــم الحركــــة لمعرفة وجــــود متســـع في 

   مقاعد الحافلة أم ال

(تدفع سنويًا)

الرجاء من المراجعين الكرام، االلتزام بإجراءات السالمة العامة


