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الرسوم 

:الخدمة على الحصول قبل الرسوم تدفع    

 الخدمات التكلفة المدة مالحظات

الداخلٌة األنشطة مجانٌة دائما    

الرسمً الزى 25 تٌشٌرت لكل   

الخارجٌة الرحالت 25 التجارٌة المجمعات   

شهرٌا مرات 4  السباحة تدرٌب 200   

ساعة نصف لكل  الفردي التدرٌب جلسة 100   

ساعة لكل  الفردي التدرٌب جلسة 200   

 ساعتان
مجاالت 4  

 تطبٌق ٌتم ال
 اختبارات

 األولً التقٌٌم 350
 والمقابلة

 علمٌة اختبارات 
 معتمدة

 مع الرسمً التقٌٌم 700
 التقرٌر

 الصباحٌة الفترة 3250 ساعات 4 

 النهارٌة الفترة 5000 ساعات 8 

 الظهٌرة فترة 3000 ساعات 4 

 داخل المواصالت 700 شهرٌا وعودة ذهاب
 الدوحة

 داخل المواصالت 350 شهرٌا فقط عودة أو ذهاب
 الدوحة

 خارج المواصالت 1000 شهرٌا وعودة ذهاب
 الدوحة

 خارج المواصالت 600 شهرٌا فقط عودة أو ذهاب
 الدوحة

 

 أشهر ٦ لمدة المقدم الدفع حال فً سنة لمدة شهرٌا لاير ٢٥٠ قدره خصم على الطالب ٌحصل •

 الرسوم بخصوص موافقتهم أخذ ٌتم الخٌرٌة الجمعٌات إحدى من الكفالة بنظام المقبولٌن لطلبةا •
 من تسدد أو الكفالة مبلغ من تخصم أن على الخارجٌة كاألنشطة بالتعلٌم ترتبط ال التً اإلضافٌة

 قبلهم

 .شهر كل بداٌة من أٌام ٥ التأخٌر ٌتجاوز ال أن على شهر كل بداٌة شٌكات أو نقداًا  الدفع ٌمكنكم  •

 أو سنوي نصف المدفوع المبلغ استرجاع وٌمكن استرجاعها ٌمكن ال شهرٌاًا  تدفع التً الرسوم •
 تم حال فً بالمواصالت المرتبطة الرسوم تغٌٌر للمركز ٌحق.الجاري الشهر خصم بعد سنوي
 الحكومٌة الجهات قبل من الوقود سعر تغٌٌر
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 :  باألسبوع أٌام 4 / الجزئً الدوام أسعار

 الخدمات التكلفة المدة مالحظات

 الصباحٌة الفترة 2700 ساعات 4 

 النهارٌة الفترة 4100 ساعات 8 

 الظهٌرة فترة 2500 ساعات 4 

 الدوحة داخل المواصالت 550 شهرٌا وعودة ذهاب

 الدوحة داخل المواصالت 300 شهرٌا فقط عودة أو ذهاب

 الدوحة خارج المواصالت 800 شهرٌا وعودة ذهاب

 الدوحة خارج المواصالت 400 شهرٌا فقط عودة أو ذهاب

 الطالب حالة على بناءا الخدمات اختٌار سٌتم : مالحظة . 
 
 

 :  باألسبوع أٌام 3 / الجزئً الدوام أسعار

 الخدمات التكلفة المدة مالحظات

 الصباحٌة الفترة 1800 ساعات 4 

 النهارٌة الفترة 2800 ساعات 8 

 الظهٌرة فترة 1700 ساعات 4 

 الدوحة داخل المواصالت 400 شهرٌا وعودة ذهاب

 الدوحة داخل المواصالت 200 شهرٌا فقط عودة أو ذهاب

 الدوحة خارج المواصالت 600 شهرٌا وعودة ذهاب

 الدوحة خارج المواصالت 300 شهرٌا فقط عودة أو ذهاب

 الطالب حالة على بناءا الخدمات اختٌار سٌتم : مالحظة . 
 

 : باألسبوع ٌومٌن / الجزئً الدوام أسعار

 الخدمات التكلفة المدة مالحظات

 الصباحٌة الفترة 1250 ساعات 4 

 النهارٌة الفترة 1850 ساعات 8 

 الظهٌرة فترة 1200 ساعات 4 

 الدوحة داخل المواصالت 300 شهرٌا وعودة ذهاب

 الدوحة داخل المواصالت 150 شهرٌا فقط عودة أو ذهاب

 الدوحة خارج المواصالت 400 شهرٌا وعودة ذهاب

 الدوحة خارج المواصالت 200 شهرٌا فقط عودة أو ذهاب

 الطالب حالة على بناءا الخدمات اختٌار سٌتم : مالحظة . 
 

 


