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وممتعي زمتمتعليميمجتمعإلىطالبناينتميحيث،الرائعةمدارسنافيحار ًّاترحيًبابكمنرحب
مناهجوالبها،نفخرالتيوالتربوي ةاألكاديمي ةالعلمي ةالكفاءاتمنمجموعةتقودهومثير،

التيهرةالُمبالنتائجورغماألداء،معاييرمنعاٍلمستوىلناتحّققالتيالمتقد مةالتعليمي ة
اطالبنإعدادفيتكتملفالصورة،فقطالقصةمنجزءأن هاإّلاأكاديمي ًّاطلبتنايحّققها

يرسمواكبةفيتساندهمالتيالمعاصرةواألخالقوالقيموالسماتبالمهاراتوتمكينهم
.والتطو رالتغي رسريعالمستقبلقطار

متحم سينيكونواأنعلىالمبكرةسنواتهمفيوهمطالبنابتشجيعبدورناونقوم
يفونِشًطاإيجابي ًّادوُراوليلعبوامتمي زة،بفاعلي ٍةالحقيقيالعالمليشاركواوطموحين؛
.وبيئتهممجتمعهم ركيزوالتالتعاونوتعزيزاإلثارةحيثالواقع،فيرؤيتهاهيمدارسنالفهمطريقةأفضلإنّ 

ايةللغفخور مجتمع نحن،متمي زكادر  يحفزهبالحياة،نابًضامجتمًعاترونحيثالقيم،على وابنافأبالعامة،العالقاتقسمخاللمنوعائالتهمالجددبالطالبللترحيبدوًماومستعد ون
.بنااالتصالأوزيارتنافيتترددوافاللكم،مفتوحة

اإلدارةمجلسرئيس
التميميرضامحمدأحمدالمهندس

الرؤية 
نصبح الشريك التعليمي المفضل وأن نوفر أن 

بيئة وخبرة تعليمية فريدة تسعى دائمًا لنمو
للطالبمتوازن 

الرسالة 
منهاج وطني معزز بتجارب وخبرات تقديم 

علم أكاديمية تتجاوز المعايير السائدة، تعزيز الت
ى المبدع ودعم التعليم المبتكر، والتركيز عل

إلطالق إمكانات وطاقات 21مهارات القرن ال
.  اإلمكاناتالطالب وربطهم بعالم واسع من 

بلغتنا العربية وروحاإلعتزاز ذلك مع غرس كل 
حة تعاليم ديننا الحنيف، وغرس المواطنة الصال

األخالقيةوالقيم 

,,



يفهوالحقيقياالستثمارأنواإلبداعالموهبةملتقىالمحمديةوروضةمدارسمناإيمانًا
لحمسُمثلى،محمديةأخالقوصاحبمتعلمطموحجيلإنشاءإلىمدارسناتهدفلذاأبناءنا
اآلخرينويحترموقدراته،ذاتهيحترمراسخة،إسالميةبقيم
كونوايكييمكنماأفضلاألحباء،طلبتناتأهيلفياألمانةهذهفيمسؤوليتنالندركوإننا
مدركينالعالمنحومنفتحينوهويتهم،دينهميعرفونأفضللمجتمعوقادةرو اًدا

.أفضلغدأجلمنسويةفيعملونلمسؤولياتهم
وترسيخوجلعزباهللاإليمانطريقالصحيح،الطريقعلىوضعهمفيمسؤوليتناوندرك

المهنيةالحياتيةبالمهاراتبتزويدهمومسؤوليتناوقلوبهم،عقولهمفيالصحيحةالعقيدة
لحياةاصعوباتبإيجابيةويتـقبّـلواالعصروتحدياتتطوراتيواكبواكيالضروريةوالعلمية

.القمةالىيدفعهمجديدمنفيهاماعنباحثين
اتهموبقدربالذاتالثقةفيهمغارسينذواتهمعنإيجابيةنظرةفيهمننم يكينسعىكما

.االخرينخدمةفييضعوهاكياياهااهللوهبهموالتيفيهمالكامنة
لتكون،ابنائكمشخصيةصقلفيالكراماألهلأيهامعكمشركاءنكونألننسعىكما

طالعواستالكتشافمستمرةدافعيةمعومبتكرةمبدعةوواعية،ذاتهامنواثقةشخصية
والضعفالقوةلنقاطمدركينالمستمروالبحثالمعرفةفيورغبةبحبجديدهوماكل

.النموبدايةوالتغييرهوالتغيير،بدايةهواإلدراكالّنفيهمالكامنة
العامالمدير

التميميإيمانالدكتورة

,,
الروح والقيم اإلسالمية

الشمولية والتوازن
المواطنة

التعاون
اإلبداع واإلبتكار

التميز

فلسفتنا



التعلم، بيئة تعليمية مريحة،غنية بالمحفزات التي تحفز الطالب على
.التفكير واإلبداع 

ر تعليمي استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة على يد كاد
.مدرب 

لصفوف توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات التعليمية في ا
.والمرافق المختلفة 

ة من مرافق حديثة مجهزة بطريقة مميزة لتثري العملية التعليمي
.مختبرات للحاسوب،مختبرات علمية، مكتبة، مرسم ومشغل 

استخدام مناهج مميزة للغة اإلنجليزية إلثراء مهارات االستماع،
.المحادثة، القراءة والكتابة 

.تدريس اللغتين العربية واإلنجليزية بطريقة إبداعية وفعالة
قة تدريب الطالب على التفكير اإلبداعي، التفكير الناقد، زيادة الث

.بالنفس والقدرة على التعبير
. ليًا أنشطة مدرسية مميزة تهتم بتنمية قدرات الطالب جسديًا وعق
تفتخر مدارسنا بتقديم الوجبات الصحية لطالبها بإشراف طاٍه

.  متخصص في كفتيريا المدرسة
. مسرح مجهز بأحدث وسائل العرض والصوتيات 

. ة يقيم الطالب الصالة يوميا في قاعة مجهزة خصيصا ألداء الصال

نحن المحمدية

أبناؤنا هالمستقبل يصنع



ة مدارسنا من المدارس الرائدة في اعتماد نظام صديق للبيئتعتبر 
.   تدوير النفايات وإعادة باستخدام الخاليا الشمسية 

عة مبنى حديث ومجهز بنظام تكييف وتبريد مركزي وغرف صفية واس
  .

بطالبنا بشكل متفرد، التعامل معهم حسب قدراتهم االهتمام 
.وتشجيع مواهبهم أهم مايميز مدارسنا

الطالب بأنفسهم ، زيادة تقدير الذات من خالل أنشطة تعزيز ثقة 
.موجهة ودورات تدريبية

نجليزية اإلخاصة مجهزة بطريقة فعالة وبيئة جذابة للغة غرف 
.والقرآن

خاصة بأدوات وألعاب تنمي اإلبداع وتتحدى الذكاء وتعزز روح غرف 
.التنافس اإليجابي بين طالبنا

ضاء خضراء وبيئة طبيعية محيطة بالمدرسة بعيدة عن الضومدرسة 
.والتلوث، تدعم العملية التعليمية وتسهلها

مميزة تنمي اإلبداع، تصقل الموهبة، تنمي روح الفريق أنشطة 
.طالبنالدى والمبادرة 

ه يمارس الطالب فيها موهبت...للموهبة واإلبداعملتقى المحمدية 
ثرية وغنية مع كافة المستلزماتفي بيئة ويستمتع بوقته 

.التي تغطي عدة جوانبواألدوات 
قيمي يختص بمدارس وروضة برنامج هو " أعتز بإسالمي " برنامج 

سلم المحمدية، يربي طالبنا على أخالق سيدنا محمد صلى اهلل عليه و
درة الجانب الخيري ، المباتنمية ,القادم القدوة الطيبة للجيل وإيجاد 

.والتكافل

نحن المحمدية



+We don’t grow
when things 
are easy .
We grow when
face challenges. 



التفاعلية الصفوف 
مختبرات تقنية المعلومات 

مختبرات العلوم 
غرفة اللغة االنجليزية 

(المكتبة) مركز مصادر التعلم 
غرفة القرآن الكريم 

غرفة الفن 
القاعات الرياضية 
المسرح المدرسي 

قاعة الصالة والخطابة 
ملتقى الموهبة واإلبداع 

ما الذي يجعل من مدرستنا خيارك األول ؟
نحن ندرك مدى أهمية اختيار المدرسة المناسبة لطفلك

ر أعلى سيكون طفلك متحمًسا وملهًما بالتعلم في بيئة تغذي الطموح وتوف
.األكاديميةالتحديات 

اإللهام اليومي من سوف يحصل طفلك على فرص مذهلة ، من كونه جزءًّا 
 .اللذي يمارسه في مدارسنا 

ات مع تطوير المهارواثق ، سوف ينمو طفلك كفرد المدارس المحمدية ، في 
.ناجًحا في عالمنا الدولي المتطور باستمرارليكون والمواقف المطلوبة 



Every child has deferent learning
style and pace .

Each child is unique not only capable of 
learning but also capable 

of succeeding

Dr Eman AlTamimi
MSK GM

“



ة برامج تعليمية تساعد الطالب على النمو السليم والمتوازن في الجوانب األكاديميتطبيق -
.كادر تعليمي مدرب ضمن نظام المنتسوري ، من خالل جتماعية واالواألخالقية 

صف مخصص للقرآن الكريم مجهز إلمداد الطالب بكل ما يتعلق بالدين اإلسالمي من قرآن -
.آداب، أخالق إسالمية كريم ، وأحاديث نبوية ،

-English Classroom  ن طالب ضملقاعة صفية مجهزة بأركان تعليمية كاملة تقدم ل
.  مناهج عالمية معتمدة 

. صالة طعام منفصلة ونظيفة ومعقمة بإستمرار تحتوي على جميع األدوات التي يحتاجها-
.قاعة ألعاب داخلية وخارجية آمنة لممارسة كافة النشاطات الترفيهيه -

ابتداء من مجموعة اللعب وحتى التمهيدي
في روضة المحمدية نقدم األفضل لطالبنانحن 



MSK
Who will take the next step
of AlMuhammadiya ?

Ahmad AlTamimi
MSK Founder 

The 



تعتمد مدارس المحمدية المنهاج الوطني في نظامها التعليمي ، لكنها تثري هذا المنهاج -
.تدريس حديثة واستراتيجيات بأساليب 

فريق العمل التربوي واألكاديمي في المحمدية باإلضافة لدعم طلبتنا من خالل  ار ياخت-
برنامج مكثف للغة اإلنجليزية 

بمناهج مساندة معتمدة عالمًيا لتقوي مادة اللغة االنجليزية ، الرياضيات ، العلوم ، معزز -
.الحاسوب 

غرف صفية واسعة مجهزة بألواح تفاعلية ومعززة بوسائل تعليمية لدعم الجوانب -
. المعرفية لطلبتنا 

لتحفيظ القرآن الكريم باإلضافة إلى برنامج أعتز بإسالمي لتعزيز محمدية برنامج قناديل  -
.األخالق األسالمية لدى الطلبة 



اإلجراءات 
.تعبئة وتقديم طلب منفصل لكل طالب مرفقًا به جميع الوثائق المطلوبة•
إضافة إلى سيقوم قسم القبول والتسجيل بالترتيب لجولة في المدرسة ألولياء األمور والطالب•

.اجتماع مع مدير المرحلة التعليمية ذات العالقة
.افيةخالل االجتماع مع مسؤول القبول والتسجيل سوف يتم تزويدك بمعلومات مباشرة إض•
.سيتم تأكيد القبول بعد استالم رسوم التسجيل•
.شهادة قبول رسمية للطالب الجدد/سيتم إصدار رسالة•
.في صف البستان 2016يقبل مواليد •
.في صف التمهيدي 2015يقبل مواليد   •
.في الصف األول األساسي2014يقبل مواليد   •

شكرا الهتمامك في مدارس وروضة المحمدية
يسرنا اختيارك للمحمدية لمستقبل طفلك 

ونحن هنا لنجعل عملية االنتقال سلسة بقدر اإلمكان

خدمة العمالء
القبول والتسجيل

اإلجراءات



الوثائق المطلوبة 
:واألول األساسي ( البستان ، التمهيدي)لصفوف الروضة : أوأل 

.تحمل الرقم الوطني أو صورة مصدقة عنها من األحوال المدنية أصلية شهادة الميالد : الطالب األردني -
.شهادة ميالد صادرة عن الدائرة المختصة في بلده أو صورة مصدقة عن جواز السفر : األردني غير الطالب -
.لطلبة الروضة والمرحلة األساسية عن بطاقة المطاعيم صورة -
.( 2)شخصية عدد صور -

:العاشر األساسي وحتى األساسي الطلبة من الصف الثاني : ثانيًا 
:ملف الطالب من مدرسته والذي يتضمن إحضار , القادمين من مدارس داخل المملكة الطلبة -
.من المديرية التي ينتقل منها الطالب األصول مصدقة حسب نتقال شهادة ا•
.آخر نتيجة مدرسية •
.الطالب المدرسي سجل •
.صورة عن دفتر العائلة •
.شهادتا الصفين الثامن والتاسع للطلبة المقبولين في الصف العاشر •
.البطاقة الصحية •
.بطاقة النتيجة السنوية •
.الوالدة صورة حديثة مصدقة من شهادة •
(  .2) حديثة عدد  شخصية صورة •
.األردنيينالموافقات الالزمة للطلبة غير أو من وزارة الداخلية اإلقامة عن إذن صورة •
.براءة ذمة من المدرسة السابقة -

الثانوي: ثالثا 
.  مراجعة قسم القبول والتسجيل -

خدمة العمالء
خدمة العمالءالقبول والتسجيل

القبول والتسجيل
الوثائق المطلوبة

تصديق الوثائق وشهادات اإلنتقال 
عند سيتم تزويدكم بقائمة الوثائق الالزمة لكل مرحلة

حجز المقعد 
نرجو االطالع على الوثائق الالزمة من خالل موقع 

المدرسة االلكتروني 



خدمة العمالء
القبول والتسجيل

التعليمات 
من م 2020/3/01األحد الموافق  في مدارسنا صباح يوم القدامى والجدد  تجديد تسجيل الطلبة يبدأ -

.سةالمدرصباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرا ، من خالل تعبئة نموذج حجز مقعد ومراجعة الثامنة الساعة 
حق المدارس االعتذار عن قبول الطالب دون إبداء األسباب من -
% .70االعتذار عن قبول الطالب الذي يقل معدله عن -
صم االعتذار عن استمرار الطالب في المدارس خالل الشهر األول إذا كان مخالفا للنظام العام ويتم حينها خ-

.رسوم التسجيل فقط 
ذي سبقهيتم إجراء الخصميات بالتتابع بحيث يتم إجراء الخصم التالي من المبلغ المتبقي بعد الخصم ال-
.المدرسة يلزم الطلبة جميعا بارتداء الزي المقرر في -
لولي تعتبر خصومات أبناء الموظفين قائمة ما دام الموظف على رأس عمله ، وخالفًا لذلك تلغى وال يحق-

األمر المطالبة بها 
للمدارس حرية استخدام معدالت وأسماء وصور طالبها في الدعاية عند اللزوم-
د تمت بمثابة تعهد قأمره ملزمة للطالب وولي وأسس وتعليمات أنظمة كل ما في هذا الكتيب من يعتبر -

.  مدارسناتم تسجيله في إذا الموافقة عليه من قبلهما 
حجز المقعد 

لجميع الطلبة2021/ 2020المقعد للعام الدراسي حجز 
(  بعد االطالع على نظام القبول والتسجيل كامال ) 

كرسوم  تسجيل ال تحتسب من قيمة الرسوم الدراسية دينار ( 100)الطالب رسومًا مقدارها يدفع -
.اإلنسحاب وذلك للطلبة الجددترد في حال وال 

.الطالب بعد إحضار آخر شهادة مدرسيةيقبل -
باإلضافة فوقاألول وحتى العاشر فما التسجيل للطلبة من الصف عند قبول إلمتحان الطالب يخضع -

.لمقابلة شخصية مع إدارة المدرسة
.يخضع طالب الروضة لمقابلة مديرة الروضة عند التسجيل -
.كاملة لطلبة المحمدية 2020-2019تسديد األقساط المدرسية للعام الدراسي الحالي -
.الطالب بعد إحضار آخر شهادة مدرسيةيقبل -

خدمة العمالء
القبول والتسجيل

التعليمات 
حجز المقعد



خدمة العمالء
2021-2020الدراسي للعام الرسوم المدرسية القبول والتسجيل (البرنامج الوطني)

القسط  المدرسي الصف
1150 مجموعة اللعب
1300 روضة أولى
1350 روضة ثانية
1450 األول
1500 الثاني
1550 الثالث
1600 الرابع
1650 الخامس
1700 السادس
1750 السابع
1800 الثامن 
1900 التاسع 
2000 العاشر
2500 الحادي عشر

خدمة العمالء
القبول والتسجيل
الرسوم المدرسية

:رسوم حجز المقعد 
تحتسب من قيمة حجز المقعد ال دينار  كرسوم  ( 100)الطالب رسومًا مقدارها يدفع 

.االنسحاب وذلك للطلبة الجددالرسوم وال ترد في حال 
ضدرسوم  تأمين بدل مطبوعات باإلضافة إلى دينار  ( 50)يدفع الطالب رسومًا مقدارها 

أردنيدينار ( 500بقيمة ال تتجاوز )الحوادث أثناء الدوام الرسمي 
الكتب المدرسية و المناهج المساندة 

وتشمل كتب وزارة التربية ( دينار  75) رسوم الكتب في البرنامج الوطني مقدارها 
.والتعليم و كتب المناهج المساندة 

.دينار ( 40) رسوم كتب مجموعة اللعب 
.دينار ( 50) البستان رسوم كتب 
.دينار ( 60) التمهيدي رسوم كتب 

الزي المدرسي 
دينار ( 80) رسوم الزي المدرسي للقطع األساسية للطلبة الجدد 

( تيشيرت , بنطلون رياضة, هودي , قميص , بنطلون ) وتشمل 
أما الطلبة القدامى  يتم شراء القطع وفق حاجة الطالب وتسدد القيمة مباشرة عند 

استالمه 
تسدد قيمة الزي المدرسي عند استالمه وذلك حسب حاجة الطالب  

حسب ) دينار لكل طالب بدل اشتراك ( 15) رسوم برنامج رعاية مركز الحسين للسرطان 
.دينار لكل طالب ( 60) رسوم حفل التخرج لطلبة التمهيدي  ( . الرغبة 



خدمة العمالء
القبول والتسجيل

تسديد الرسوم 
: والزي المدرسي بعد أن الكتب ويسلم الطالب مسجالً يعتبر 

.من القسم المالي بدفع القسط المطلوبتقديم إيصاالً -
.تسديد حساب السنة الدراسية السابقة للطلبة القدامى -

:رسوم التسجيل للطلبة القدامى 
.دينار عند توقيع عقد التسجيل وتحتسب من قيمة الرسوم 300يدفع الطالب -
.2021/3/18حتى تاريخ   بموجب شيكات مؤجلةيدفع باقي المبلغ- .رسوم مواصالت في عقد منفصل --

:رسوم تسجيل الطلبة الجدد 
.دينار عند توقيع عقد التسجيل وتحتسب من قيمة الرسوم 300يدفع الطالب -
.2021/3/18حتى تاريخ   بموجب شيكات مؤجلةيدفع باقي المبلغ- .رسوم مواصالت في عقد منفصل --

اإلنسحاب
: م حسب الموعد المقرر من قبل وزارة التربية والتعلياالنسحاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 

.كامل رسوم حجز المقعد ورسوم التسجيل ورسوم المواصالت يتم خصم -
: االنسحاب بعد بداية الفصل األول حسب الموعد المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم 

.من قيمة الرسوم ورسوم المواصالت وكامل الرسوم االضافية ( % 70) يتم خصم ما قيمتة  -
:  حسب الموعد المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم االنسحاب بعد بداية افصل الثاني 

.من قيمة الرسوم ورسوم المواصالت وكامل الرسوم االضافية ( % 100) يتم خصم ما قيمتة --

خدمة العمالء
القبول والتسجيل

تسديد الرسوم
اإلنسحاب 



خدمة العمالء
القبول والتسجيل

سياسة الخصومات 
: خصم االخوة 

.األخ األعلى صفا ال يوجد له خصم -
. من األقساط المدرسية لألخ األول % 5مقداره خصم - .لألخ الثاني  من األقساط المدرسية % 10خصم مقداره -
.األقساط المدرسية الثالث من لألخ % 15خصم مقداره -
.يليه من األقساط المدرسية الرابع ومن لألخ % 20خصم مقداره -

:خصم التسديد المبكر 
من الرسوم السنوية األساسية لمن يسدد الرسوم الدراسية السنوية ٪ 20خصم مقداره -

.2020/3/30في موعد أقصاه كاملة من الرسوم السنوية األساسية لمن يسدد الرسوم الدراسية السنوية٪ 15مقداره خصم -
.2020/4/30ولغاية –2020/4/1في الفترة من كاملة من الرسوم السنوية األساسية لمن يسدد الرسوم الدراسية السنوية٪ 10خصم مقداره -
.2020/5/31ولغاية –2020/5/1في الفترة من كاملة من الرسوم السنوية األساسية لمن يسدد الرسوم الدراسية السنوية ٪ 7خصم مقداره -
.2020/6/30ولغاية –2020/6/1في الفترة من كاملة من الرسوم السنوية األساسية لمن يسدد الرسوم الدراسية السنوية ٪ 5خصم مقداره -
.2020/8/31ولغاية –2020/7/1في الفترة من كاملة

ت في حال التأخر عن السداد في الوقجميع الخصومات الممنوحة لولي األمر الغيًةتعتبر - .المحدد وكذلك في حال اإلنسحاب 
.خرىاألالخصومات على الرسوم الدراسية السنوية األساسية دون اإلضافات والرسوم تكون -
على األويؤخذ بالخصم األسباب طالب مهما كانت ألي ال يسمح بازدواجية الخصومات والمنح -

.  في حال تعدد فرص الخصومات والمنح 

خدمة العمالء
القبول والتسجيل

الخصومات

DISCOUNT 



خدمة العمالء
القبول والتسجيل

المنح المدرسية 
-٪ من الرسوم المدرسية للطالب  األول على صفه  من طلبة المدارس المحمدية30مقداره  خصم -

% . 95والذي  حصل على معدل ال يقل عن   -العاشر من الصف الخامس ولغاية الصف 
-ة  ٪ من الرسوم المدرسية للطالب  الثاني على صفه  من طلبة المدارس المحمدي20خصم مقداره  -

. % 95والذي  حصل على معدل  ال يقل عن   -العاشرمن الصف الخامس ولغاية الصف 
ة في على الرسوم الدراسية للطالب الحاصلين على مركز أول على مستوى المملك%  20خصم مقداره  -

.أي من الرياضات أو جائزة دولية  ألصحاب المواهب  المتميزة الفنية أو األدبية  
.الخصومات على الرسوم المدرسية دون رسوم التسجيل أو رسوم المواصالت -

منحة حفظة القرآن الكريم 
على الرسوم الدراسية لحفظة القرآن الكريم كامال بعد خضوعه المتحان % 100خصم خاص بنسبة -

.لجنة متخصصة 
جزء من القرآن 20على الرسوم المدرسية للطالب الذي يحفظ ما ال يقل عن %  40مقداره خصم -

في السنة % 75والذي  حصل على معدل ال يقل عن   -متخصصة الكريم بعد خضوعه المتحان لجنة 
.السابقة 

من القرآن الكريم جزء 10على الرسوم المدرسية للطالب الذي يحفظ ما ال يقل عن %  20خصم مقداره -
.  في السنة السابقة% 75والذي  حصل على معدل ال يقل عن   -متخصصةبعد خضوعه المتحان لجنة 

التفوق الدراسي للطلبة القادمين من خارج المدرسة منحة 
.المتحان المنح العاشر التقدم –الثامن فما فوق في الصفوف % 90للطالب الحاصل على معدل يحق -
دارس في الوطني بإشراف القسم الفني في المالعاشر للقسم –الثامن امتحان المنح للصفوف عقد ي-

(.للصف التاسع والعاشر  اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والرياضيات ) مواد
لمنحة ولي أمر الطالب الذي يحصل على المنحة بأن يدفع الرسوم كاملة في حالة إخالله بشروط ايتعهد -

.ويكتب ولي األمر التعهد لدى قسم القبول والتسجيل عند توقيع العقد
مجلس الطالب الحاصل على المنحة الدراسية منحته الدراسية في حالة تعرضه لعقوبة عن طريقيفقد -

.االنضباط الطالبي في المدارس

خدمة العمالء
القبول والتسجيل
القبول والتسجيل 



المواصالت 
ورسوم المواصالت المناطق التي نغطيها 

اتجاه واحد ذهاب وإياب  المناطق 

300 350 -حي ام البالنة -بجانب المدارس ( أ ) شفابدران 
بلدية بيرين-طاب كراع -عيون الذيب 

350 400 -اسكان االمانة -حي الكوم ( ب)شفابدران 
أبونصير -القصبات–مرج الفرس 

400 450 –حي المنصور -ام الزويتينية -( حي الروضة ) ضاحية الرشيد –الجبيهة 
طلوع الجاذبية  

500 550 قرى –الشمالي –حي الشهيد –دورار المشاغل –حي الخزنة ( 1)طبربور 
( sos)  االطفال  

550 600 ريبا ج–الرصيفة –الشميساني –الجاردنز –( لغاية دوار الواحة )تالع العلي 

خدمة العمالء
القبول والتسجيل

المواصالت 



خدمة العمالء
القبول والتسجيل

نظام المواصالت 
شروط االستفادة من االشتراك بالمواصالت 

على واحدالالطالب من خدمة المواصالت بعد تسديد رسوم المواصالت للفصل الدراسي يستفيد -
.أقل تقدير 

.مستردة للفصلين رسوم المواصالت غير -
صول العقد في حال صعوبة وويلغى . أو الضيقةغير المعبدة و دخول الشوارع المغلقة أيتعذر -

.اختالف الوصف أو الموقع 
.المواصالت الطالب الذي ال يلتزم بتعليمات استخدام الحافلة من استخدام يحرم -
ى أسعار للمدارس تعديل أجور النقل خالل العام الدراسي بما يتناسب مع الزيادات التي تطرأ عليحق -

.نسب زيادتها المحروقات ووفق 
:تسدد رسوم المواصالت حسب التالي -
االنسحاب وال ترد في حال دينار رسوم اشتراك وتسجيل في المواصالت وحجز مقعد 100•

.وتحسب من رسوم المواصالت 
.2020/8/22دفعة قبل •
.ودفعة مستحقه قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بموجب شيكات •
.عليها مع إدارة المدرسة وقسم الحركةاالتفاق منطقة أخرى غير واردة فيما سبق يتم أي -
.مناسبااإللتزام بمواعيد الجوالت بما يراه مسؤول الحركة -
رسة غير في حال تغيير عنوان السكن بعد بداية الدوام إلى منطقة ال تصل لها الحافالت فإن المد-

.مسؤولة عن نقلهم بعد ذلك 
. يقوم أولياء األمور بانتظار أبنائهم أمام المنزل الستالمهم -
دة للباص الحق في المغادرة وعدم اإلنتظار في حال تأخر الطالب عن النزول إلى الحافلة خالل م-

.أقصاها دقيقتين
.تبدأ الجوالت الصباحية من الساعة السادسة صباحا -

خدمة العمالء
القبول والتسجيل
نظام المواصالت 

يعتبر دليل التسجيل جزءًا ال يتجزأ من عقد التسجيل 



لتواصلكم
الدائم معنا 

اإلتصال على  
00962 6 523 50 60

البريد اإللكتروني 
info@msk.edu.jo
الموقع اإللكتروني 

www.msk.edu.jo
أو عن طريق وسائل
التواصل اإلجتماعي 

:خالل بإمكانكم التواصل معنا مباشرة من 

شفا بدران –عمان 
بالقرب  من جامعة العلوم التطبيقية   

88ب  . ص 11934: البريدي الرمز 
info@msk.edu.joلكتروني  اإلالبريد 

5060 523 6 962+: تلفون  5065 523 6 962+: فاكس 
+866653877962: موبايل 
+    287528379962: موبايل 

مدارس وروضة المحمدية
ملتقى الموهبة واإلبداع

الموقع اإللكتروني 
www.msk.edu.jo


