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قرارك..

یرسم مستقبلهم

#قرار_یرسم_املسار



ریاض األطفال

المرحلة االبتدائیة

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانویة

مراحل التعليم للبنين والبنات

المنھج الوزاري المعتمد للقسم األھلي
 Top Star :االبتدائي

super goal  :المتوسط
Mega Goal :الثانوي
مناھج الحاسب اآللي

مناهج التعليم
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نبذة عـــامــــــة



المزايا
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فصول دراسیة مجھزة بأحدث تقنیات التعلم
مختبرات علمیة ومعامل حساب آلي

 مالعب وساحات ریاضیة
 ألعاب داخلیة آمنة لألطفال

 مسابح مجهزة بأعلى وسائل األمن والسالمة
قاعات تدریب مجهزة بتقنيات حديثة

المرافق المدرسية

كفاءات علمیة

خبرات تعلیمیة وتربویة

مواكبة حثیثة لكل جدید

تنمیة مھنیة مستمرة

مواد تعليميةكوادر التعليم

أسطول حافالت مجھز بكافة وسائل 
السالمة ویغطي كافة األحیاء المجاورة

خدمات النقل

المزايا
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األنشطة المدرسية

قیاسات مستمرة للتحصیل العلمي ومتابعتھا مع ولي األمر

المتابعة المستمرة
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أنشطة علمیة متنوعة
أنشطة تدریبیة ومھنیة

أنشطة ثقافیة واجتماعیة
دورات تدریبیة متخصصة بالقدرات والتحصیلي

أنشطة ریاضیة
برامج متخصصة وأنشطة متنوعة الكتشاف الموهوبين ورعايتهم

برامج تطوعية لخدمة المجتمع المحيط

مراكز متمیزة في اختبارات القدرات العامة والتحصیلي على 
مستوى منطقة الریاض

القدرات والتحصیلي

المزايا



الرسوم الدراسية
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1444هـالرسوم الدراسية
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آلية التسجيل
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شروط القبول والتسجيل

آلية تسجيل الطالب في المدارس ا�هلية

1

مع ا�صل للمطابقة

1

مع ا�صل للمطابقة

2

للسعوديين

3

لغير السعودين مع ا�صل للمطابقة

 صورة من جواز السفر
 واقامة سارية المفعول

للطالب وولي ا�مر
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4 صور شخصية حديثة 
مقاس (4×6) للبنين
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لقسم رياض ا�طفال
وطالب الصف ا�ول االبتدائي

بلوغ الطالب السن النظامي
(وفق تعليمات الوزارة)
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استمارة كشف طبي من نظام نور
وأن يكون موقع� ومختوم� من
أي مستوصف حكومي أو أهلي 

لطالب الصف ا�ول االبتدائي

 شهادات رياض ا�طفــال من7
 خـــارج المملـكة يجـــب أن

 يصــادق عليها الملحق الثقافي
أو السفارة السعودية

لطالب الصف ا�ول االبتدائي
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صورة من شهادة التطعيمصورة من شهادة الميالد
مكتمل التطعيمات

صورة من بطاقة العائلة
 و يكون الطالب مضاف� بها

يستثنى من السن النظامي المحدد في الشرط ا�ول لطالب ا�ول االبتدائي من تقل أعمارهم عن ست سنوات بمئة وثمانين يوًما، بالشروط التالية:

1- إنهاء مرحلة التمهيدي بموجب شهادة رياض أطفال معتمدة من نظام نور تثبت انتظام الطالب\ـة لمدة ثالث فصول دراسية (عام دراسي كامل).

2- أن يكون الطالب متمكن من المهارات النمائية ا�ساسية وفق استمارة التقرير (السجل) الصادر من الروضة.

3- أن تتضمن استمارة التقرير (السجل) توصية من معلمة الطفل بإلحاقه بالصف ا�ول االبتدائي.

1- اجتياز المقابلة الشخصية و ا�كاديمية بالمرحلة المطلوب التسجيل فيها.

2- استالم خطاب قبول موجه للمدارس المنتقل منها حتى يتم تحويله على نظام نور و استالم الملف الورقي مكتمًال.

3- مخالصة مالية من المدرسة السابقة إن كان الطالب مقيد« في مدرسة أهلية أو عالمية.

4- إتمام إجراءات التسجيل وتوقيع العقد المالي عن طريق مسؤول ا¼يرادات والتسجيل.

5- تسديد رسوم الفصل الدراسي كاملة عند التقدم بطلب التسجيل.

6- يتم تسليم الطالب/ـة نموذج اعتماد تسجيل للذهاب به إلى القسم المسجل فيه العتماد تسجيله.

7- مصادقة اخر شهادة من إدارة االختبارات والقبول بإدارة التعليم في حال كان الطالب منتقًال من مدرسة عالمية  أو من خارج المملكة.

متطلبات التسجيل في المدارس
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طرق السداد
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للتواصـــل
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للتسجيل
s.ataa.sa
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