
 

 

Non-Profit Organization 

REGISTRATION AND TUITION FEES  

FOR THE ACADEMIC YEAR 2017-2018 

Application Fees: KD 55  (not refundable) 

* Please note that Tuition Fees have been increased by 3% based on Ministerial Decree no. 6564 dated 1/12/2016                 

Grade Tuition Fees 
Method of Payment 

Families w/ 1-2 students * Families w/ 3 or more students 

Nursery KD 2265/- 
Two Installments: - First day of school 

- First week of January 

Three Installments:- First day of school- 

First week of December - First week of February KG. 1 KD 2125/- 

KG. 2 KD 2636/- 

GR.1 - GR.4 KD 3527/- 
Two Installments: - First day of school 

- First week of January 

Three Installments: - First day of school- 

First week of December - First week of February 

GR.5 - GR.8 KD 3738/- 
Two Installments: - First day of school 

- First week of January 

Three Installments: - First day of school- 

First week of December - First week of February 

GR.9 - GR.12 KD 3954/- 
Two Installments: - First day of school 

- First week of January 

Three Installments: - First day of school- 

First week of December - First week of February 

* Parents w/ 1-2 students may submitt a request to pay in 3 installments to the business office at time of enrollment. Re-enrollment for the 

next academic year is available only for those students who have paid their tuition fees in full. 

(1) If my child is accepted in this school I agree to pay the full requested tuition fees. Failing to do so the school has the right to take the necessary 

actions to collect the required tuition. This includes preventing my child from attending classes. I understand that UAS does not accept 

payment by credit card and has the right to reject payments by personal cheques.  

(2) I am aware that re-enrollment/enrollment in the school is for one full academic year. I understand that the fees will not be refunded in full or 

part after the student has completed his re-enrollment/enrollment and is accepted by the school. 

(3) Students  transferring from other schools will pay the tuition fees from the date they join the school.  Based on the full calculation of the 

quarter in which the student joined.  

(4) Students who are accepted and admitted must pay the required deposit to be officially registered in the school records. If the student joins the 

school after August 15, he/she is required to pay the full first installment. 

(5) New accepted students will pay KD. 100/- registration fee (not refundable). + KD. 350/- Student’s file openning, registration online and book 

order, this amount will be credited to the tuition fees.  

(6) In case of withdrawal before August 1, 2017, the school will deduct KD. 100/- from the deposit, Failure to submit the withdrawal form to the 

Admission Office before August 1, 2017, will result in no refund. 

(7) Students withdrawing during the first semester will still have to pay the full tuition fees for the entire semester, even if they attended one day. 

Students withdrawing during the second semester will pay the full tuition fees for the whole year.  

(8) To reserve a seat for the next academic year there is a deposit payable of  KD. 350/- for each student: (KD. 100/- Re-enrollment fees + KD. 

250/- Student’s registration online and book order). This amount  must be paid when submitting the (Re-Enrollment Form) at the Admission 

Office which should be done before January 31, 2017. The school will not be responsible to secure a seat for students re-enrolling or 

registering after the mentioned dates. This amount will be credited to the tuition fees. The student is not considered enrolled or registered in 

the school before this amount is paid in full. 

(9) The 1st installment is due before the first day of the school year; students whose tuition fees have not been paid before school begins, 

will not be allowed to start school. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017 – 2018  Enrollment 

I, the undersigned agree on the above mentioned rules as well as all the school rules and regulations. 

Name of Student: __________________________________________   Grade(2017-2018): _________    Date: _____________ 

Name of Guardian / Parent:______________________________________    Signature: ________________________________ 



 

 

 ذات نظام مالي ال يهدف إلى الربح 

 7102-7102ي للعام الدراس والتسجيل الدراسية المصاريف

 د.ك.  )غير مسترجعة( 55/-مصاريف فتح ملف: 

 .1/11/1115صادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ  5556رقم  وزاريبناء على قرار  %3* برجاء العلم بزيادة الرسوم الدراسية بنسبة 

 طرق الدفع
 الصـــف الرسوم الدراسية

   *  طالب 7أو  0عدد  أكثرطالب أو  3عدد 

 -أول يوم دراسي -:على ثالث دفعات
 من شهر فبراير أول أسبوع - من شهر ديسمبر أول أسبوع

 أول يوم دراسي -: على دفعتين
 يناير أول أسبوع من شهر -

KD 2765/- التمهيدي 

KD 7075/-  0الروضة 

KD 7636/-  7الروضة 

 -دراسيأول يوم  -: على ثالث دفعات
 من شهر فبراير أول أسبوع - من شهر ديسمبر أول أسبوع

 أول يوم دراسي -: على دفعتين
 يناير أول أسبوع من شهر -

KD 3572/-  4 – 0من الصف 

 -أول يوم دراسي -: على ثالث دفعات
 من شهر فبراير أول أسبوع - من شهر ديسمبر أول أسبوع

 أول يوم دراسي -: على دفعتين
 يناير أسبوع من شهرأول  -

KD 3232/-  2 – 5من الصف 

 -أول يوم دراسي -: على ثالث دفعات
 من شهر فبراير أول أسبوع - من شهر ديسمبر أول أسبوع

 أول يوم دراسي -: على دفعتين
 يناير أول أسبوع من شهر -

KD 3454/-  07 – 4من الصف 

 أن ث دفعا،، علما  بيحق لولي األمر الذي لديه طالب أو طالبين، طلب أن يتساوى في طريقة دفع األقساط مع من لديه ثالث طالب أو أكثر والتي لن تتعدى عن ثال
 إتمام عملية إعادة التسجيل للعام الدراسي القادم يشترط فيها دفع األقساط بالكامل.  

التي حددتها لمواعيد ا الدراسية كاملة وفي مواعيدها حسب الجدول أعاله، وفي حالة تخلفي عن السداد في لمصاريفقبول ابني/ابنتي فاني أتعهد بدفع اإذا وافقت إدارة المدرسة على  (1)
دارة إ الم االخطارا، الرسمية الصادرة منمحلي المختار صندوق المدرسة المعلق أمام مكتب المحاسبة وذلك الستالمدرسة يحق للمدرسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاهي واعتبار 

نالسداد وتقصيري بمراجعة مكتب المحاسبة بهذا الشأن بهذا الخصوص، وللمدرسة الحق الكامل بإيقاف ابني / ابنتي عن الدراسة في حالة تخلفي عن المدرسة ني على علم كامل ، وا 
 بأن المدرسة ال تتعامل بالبطاقات االئتمانية ولها حق عدم قبول شيكات شخصية كوسيلة لدفع المصاريف الدراسية. 

 بالمدرسة. لتسجيل وقبول الطالبأو أي جزء منها بعد استكمال إجراءات ا مصاريف المدفوعةفي المدرسة يكون لسنة دراسية كاملة، وال يمكن استرداد ال /إعادة التسجيلإن التسجيل (2)
 .الطلبة المنقولين من مدارس أخرى اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالمدرسة مع عدم اإلخالل باحتساب الربع الفصلي الملتحق به الطالب كامالا  مصاريفتدفع  (3)
من العام الدراسي فعليهم التمام  11/8المدرسة. باستثناء الطلبة الذين تم قبولهم بعد على الطلبة المستجدين الذين تم قبولهم بالمدرسة دفع مصاريف التسجيل ليتم تسجيلهم فعلياا ب (4)

 تسجيلهم فعلياا بالمدرسة دفع القسط األول بالكامل.
الطالب للمرة األولى وتسجيل د.ك مصاريف فتح ملف  311/-كما يدفع مبلغاا وقدره  )وهو مبلغ غير مسترجع(.  ك رسم تسجيل.د 111/-وقدره  اا مبلغ ونيدفع الطلبة المستجد (1)

 .الدراسية مصاريفلالطالب الكترونياا وتنزيل البرامج التعليمية والكتب، ويعتبر هذا المبلغ جزءاا من ا
ينتفي هذا الحق بعد هذا د.ك من المبلغ المدفوع، أما في حالة مخالفة هذا الشرط فلن يرد المبلغ حيث  111/-ستقوم المدرسة بخصم  1/8/2112يوم قبـل  نسحاباالفي حالـة  (6)

 التاريخ.

بغض النظر  %111الدراسية للعام الدراسي الكامل وخالل الفصل الدراسي الثاني  مصاريفمن إجمالي ال %11دفع  الطلبة المنسحبين خالل الفصل الدراسي األوليتوجب على  (2)
 .حتى ولو داوم يوماا واحداا  عن الفترة التي قضاها الطالب بالمدرسة

  :دفعة نقدية قيمتهاللعام الدراسي القـادم يجب تسديـد  المعاد تسجيلهملحجز مكـان للطلبة  (8)

نزال البرامج التعليمية والكتب( 751/-د.ك رسم إعادة التسجيل +  011/-تتضمن ) د.ك للطالب الواحد 351/- وذلك عنـد تسليم نموذج  د.ك رسم تسجيل الطالب الكترونيا  وا 
ة عدم إتمام في حال قيدإعادة ال في أماكن للطلبة الراغبينر إن المدرسة غير مسئولـة مطلقـا عن توفيتسجيل تخصم من حساب المصاريف الدراسية. مكتب الل التسجيل(إعادة )

 .31/1/2112االجراءات قبل تاريخ 

 ا  مباشرة الدوام في حال عدم استكماله.يستحق القسط األول من المصاريف الدراسية قبل بدء العام الدراسي، ولن يسمح ألي طالب إطالق (9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بصفتي ولي أمر الطالب أدناه أوافق وأقر بما جاء أعاله وأتعهد وألتزم باتباع جميع تعليما، وقوانين المدرسة.

 _______________التاريخ : _  ___ _____: ____(2112/2118) الصف  _____ _________________________اسم الطالب: _________
 _____________________________التوقيع:           _____________________________اسم ولي األمر: _____________________


