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طلبة رم متأملون بأعمالهم الفكرية والسلوكية ، متفوقون محليا 
و إقليميا وعالميا بنتائجهم التحصيلية. 

للوطن راسخ في عقائده وتقاليده االصيلة،  جيل مؤمن باهللا مخلص 
ويتقن  الرقمي  العصر  متطلبات  يدرك  والمعاصرة  األصالة  بين  يوائم 

أساليبه ووسائله.

رؤيتنارؤيتنا

المعنيين  بين كافة  التعاون  إلى  الدولية  ادارة مدرسة رم  تسعى 
بالعملية التربوية لتحقيق أهداف التعلم عموما من خالل اختيار 
وتسخير  التعلم  أهداف  لتحقيق  المالئمة  التدريس  استراتيجيات 
وإثارة  لتحفيز  وخارجها  المدرسية  البيئة  داخل  اإلمكانات  كافة 
الرغبة بالتعلم لدى الطالب وصوال إلى التميز في الفهم والتحصيل 

رسالتنا رسالتنا 

079 222 2862 079 874 5638
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Rum students reflect on their intellectual and 
behavioural work. They excel locally, regionally and 
Internationally with their achievements. A generation 
that believes in God and is loyal to the homeland; a 
generation that is rooted in its beliefs and traditions - 
harmonising between what's authentic and 
contemporary.

The administration of Rum International School seeks 
cooperation between all concerned parties in the 
education process to achieve the overall learning 
objectives through appropriate teaching strategies. 
This is to harness all the possibilities within the 
school environment as well as the outside world, 
stimulating and provoking the desire to learn in order 
to excel.

Our VisionOur Vision

Our MissionOur Mission

079 222 2862 079 874 5638
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العملية  عناصر  مستكملة  المعالم  واضحة  الدولية  رم  ومدرسة  روضة  انطالقة  كانت 
شمولي  بشكل  والكمي  النوعي  التطور  في  أخذت  حيث  الناجحة،  والتربوية  التعليمية 

ومتوازن لجميع عناصر العمل التربوي. تتكون المدرسة من الفروع التالية:

079 222 2862 079 874 5638
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الروضة

االول االساسي – الثالث االساسي

الرابع االساسي – السادس االساسي

السابع االساسي – الثامن االساسي

التاسع الدولي

التاسع الوطني

العاشر الدولي

العاشر الوطني

الحادي عشر الدولي 

الحادي عشر الوطني العلمي واالدبي

الثاني عشر الدولي

الثاني عشر الوطني العلمي واالدبي

 ١٧٠٠

٢٠٠٠

٢٢٠٠

٢٥٠٠

٣٢٠٠

١٦٠٠

٣٥٠٠

١٦٠٠

٣٧٥٠

١٨٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

طلبة التعليم المساند: بعد االطالع على تقييمهم
وتشخيصهم تحدد القيمة االضافية لرسوم التعليم المساند 

079 222 2862 079 874 5638



٥

تدفع رسوم المواصالت على دفعتين االولى
في شهر آب والثانية في شهر كانون ثاني

رسوم المواصالت تخدم الطالب فقط لغايات الدوام المدرسي
وال تغطي النقل لغايات االنشطة او الدوام االضافي يومي الجمعة او السبت

ال خصومات على رسوم المواصالت
تقرر االدارة قيمة المواصالت بعد رسم ولي االمر خارطة المنزل

وال تلتزم االدارة بالسعر المقرر في حال الرسم غير الواضح او الدقيق

يدفع ٧٠ ٪ في حال تسجيل الطالب جولة واحدة

السلط 

الفحيص – الحمر – الكمالية 
 دابوق – بدر – ماحص

عمان 

٥٠٠ – ٨٠٠

٤٠٠-٦٠٠

٦٠٠-١٠٠٠

رسوم المواصالت تشمل جولتين صباحية ومسائية

روضئ وطثرجئ رم الثولغئ

079 222 2862 079 874 5638
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(٢٠٠ دينار للطالب القديم وتعتبر جزءا من الرسوم المدرسية

وال تسترد بمجرد دفعها حتى لو لم يستمر تسجيله)

(١٠٠ دينار للطالب الجديد وهي ال تعتبر جزءا من الرسوم المدرسية

وال تسترد بمجرد دفعها حتى لو لم يستمر تسجيله)

(١٠٠) دينارا للطالب الراغب بالتسجيل في باصات المدرسة 
وتعتبر جزءا من رسوم النقل وال تسترد بمجرد دفعها وال 

تحول الى حساب الرسوم المدرسية او اللوازم في حال الغاء 
التسجيل في الباصات  

ال تقبل رسوم التسجيل في حال وجود ذمم من العام 
السابق اال اذا كان ولي االمر ملتزما بمواعيد دفعاته

يبدأ تسديد االقساط المدرسية واللوازم والباصات ابتداء من 
٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٨/٢٠  ما عدا طلبة التوجيهي 

الوطني والدولي فيكون حتى ٢٠٢١/٧/٣

الرسوم المقرة اعاله ال تشمل اي خدمات اخرى كالكتب 
والدفاتر والمواصالت ورسوم االمتحانات الخارجية 
واالنشطة والتأمينات واية خدمات تطرحها االدارة

رسوم تسجيل الطلبة القدامى تحصل لحجز مقعده للعام 
الدراسي الجديد حتى موعد أقصاه ٢٠٢١/٦/٣٠ حيث يحتفظ 

الطالب القديم بمقعده اذا سجل بعد هذا التاريخ في حال 
سمحت السعة االستيعابية المقررة من قبل االدارة بذلك.

079 222 2862 079 874 5638



٧

تظتخر الثخعطات شغما غطغ:
١-خصومات االخوة: وتبدأ من االخ الثاني ٥٪، الثالث ١٠٪ والرابع ١٥٪ وهكذا.......

٢-خصم التسديد الفوري: قيمته ٥٪ على الدفع النقدي قبل ٢٠٢١/٨/٣٠.

٣-مكرمة التفوق: وتكون بتكريم بمبالغ مالية قيمة للحاصلين على ترتيب على مستوى المملكة أو 
المحافظة حسب النتائج الرسمية النهائية في مرحلة الصف الثاني عشر الدولي او الوطني. 

٤- تعتبر الخصومات االضافية المعطاة في السنوات الدراسية السابقة ملغاة وتلتزم ادارة المدرسة 
       برد كامل الخصومات التي تقرر رسميا حسب القوانين والتعليمات.

٥- الخصومات المقررة اعاله تحسب على الرسوم االساسية فقط.

٦- يحق الدارة المدرسة الغاء اي خصم اضافي في اي وقت من العام الدراسي اذا استجد ما يستدعي ذلك. 

٧- تعتبر االقساط المدرسية السنوية وحدة واحدة ال تجزأ وال يمكن استردادها وتستحق كاملة في 
ذمة ولي االمر في حال نقل الطالب او فصله من قبل ادارة المدرسة لمخالفته التعليمات المسلكية 

الخاصة بالمدرسة.

079 222 2862 079 874 5638
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طلبة رياض االطفال

يسدد ٥٠٪ من الرسوم السنوية وكامل اللوازم وقسط المواصالت االول ( ان وجد) قبل ٢٠٢١/٨/٣٠.

يسدد ٥٠٪ ما بين ٢٠٢١/١٢/١ – ٢٠٢٢/١/١٥ من العام الدراسي.

طلبة الصفوف من االول وحتى الحادي عشر

يكون الدفع أما نقدا ( كامل المبلغ) او شيكات بنكية ال يتجاوز اخر شيك ٢٠٢٢/٣/٣٠ من العام الدراسي.

يمكن قبول الدفع بكمبياالت توقع في المدرسة بشرط ان تكون الكمبيالة االخيرة بقيمة الخصومات 

تسترد الى ولي االمر في حال التزامه بالمبلغ االصلي خالل اسبوع من تاريخ موعد كل  كمبيالة على اال تتجاوز 

حال  في  مستحقة  تصبح  الكمبياالت  كامل  بان  علما  الدراسي  العام  من   ٢٠٢٢/٤/٣٠ تاريخ  الكمبياالت 

عدم الوفاء باول كمبيالتين.

اللوازم وقسط مواصالت الفصل االول تدفع كاملة مع الدفعة االولى من الرسوم السنوية والتي تتراوح 

ما بين ٢٥٪ - ٥٠٪ حسب عدد االخوة في االسرة الواحدة قبل بداية العام الدراسي.

لغايات  البعض  ببعضها  العائالت  حسابات  دمج  سيمنع  لذا  منفصلة  عائالت  المدرسة  في  االقارب  الطلبة 

التنظيم وعدم االلتباس.

ال تقبل الشيكات المجيرة اطالقا.

طلبة التوجيهي الوطني والدولي

يسدد القسط السنوي كامال مع اللوازم ما بين ٦/٣٠ /٢٠٢١– ٢٠٢١/٧/٣٠ قبل بدء العام الدراسي. 

هناك وثيقة التزام مسلكي يوقعها ولي االمر المسجل مع
العقد المالي لضمان االنضباط المدرسي وااللتزام.

079 222 2862 079 874 5638


