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رسالتنــا: 
خلق بيئة آمنة توفر لطلبتنا التميز، واالبتكار، والتفكير الناقد، واملواطنة العاملية مع 

اعتزازنا بهويتنا الثقافية.

روضة ومدارس
أكاديمية مدى الدولية 1
وطني )ثنائي اللغة( بنين - بنات

روضة - أساسي



أكاديمية مدى الدولية )1( للبنين والبنات  
من الروضة وحتى الصف السابع )وطني ثنائي اللغة(  

يقع املبنى يف واحدة من أفضــل مناطق غرب عمان، بحيث يضمن   - 
سهولة وســرعة الوصول إليه من كافة أحياء مدينة عمان، حيث يقع 
يف منطقة الدوار الثامن - ضاحية األمير راشد - شارع املدينة الطبية.

● النظام التعليمي: 
مدرســتنا مجتمع تعلمي عائلي يقدم بيئة آمنة تزيد من وعي الطالب بذاته وتحفزه ىلع    - 

التعلم  والتطور. 

تتبنــى أكاديمية مــدى أحدث طــرق التدريس القائمــة ىلع دمج تكنولوجيــا املعلومات    - 
واالتصاالت مع األساليب التربوية الحديثة. 

نظــام التدريس يف أكاديمية مدى الدولية هو نظام ثنائي اللغة ويضم املراحل من الروضة    -
وحتى الصف الســابع حيث يدّرس مناهج وزارة التربية والتعليم مضاًفا إليها مناهج متقدمة 

 .)Life Skills, French, Science, Math( باللغة اإلنجليزية ومواد

- مــن ميــزات برنامج ثنائي اللغة أنه يؤدي إلى تحســين مهارات الطالــب يف اللغتين العربية 
واإلنجليزيــة للطالــب بحيــث يؤهل 
الطالب ملتابعة دراســته بأي برنامج 

وطني أو دولي فيما بعد.

- نــدرس منهــاج املهــارات الحياتيــة 
الذي يهدف لتنمية مهارات  »تفوق« 
الطالب االجتماعيــة والقيادية ويزود 
الطالب بدروس عمليــة منوعة مثل 
بالنفس  والثقــة  تحمل املســؤولية 

ومهارات االتصال والتواصل. 

- لغــرس روح التحــدي واملغامــرة لدى 
طلبتنا تتبنى أكاديمية مدى حصص كشفية ضمن البرنامج األسبوعي لجميع طلبة املدرسة.

- نــدرس منهــاج "Protect ED" وهو برنامج كندي يدرس باللغــة اإلنجليزية يهدف إلى تعريف 
طلبتنا ىلع املخاطر التي تواجههم وحماية أنفســهم منها، ويعالج موضوعات هامة منها 
الســالمة البدنية، السالمة الشخصية، الســالمة العاطفية، السالمة ىلع اإلنترنت، السالمة 

النفسية، التنمر، الحياة الصحية. 

- نســتخدم تطبيق إلكتروني ىلع الهواتف الذكية يمّكن ولي األمر من التواصل مع املدرســة 
واملعلمين ومعرفة الواجبات والعالمات واإلعالنات املختلفة.

قع 
ملو

ا



● جدول األقساط املدرسية للعام الدراسي 2021/2020:

• البيئة التعليمية:

جميع الغرف الصفية مزودة بحواسيب   -
ومتصلة  تفاعليــة  إلكترونية  وألــواح 

باإلنترنت. 

جميع ساحات ومالعب املدرسة مظللة.  -

املبنى مزود بكاميرات مراقبة وأجهزة   -
إنذار للحريق وجميع متطلبات السالمة 

العامة. 

القسط السنوي الصف

1250 )KG-1( روضة أولى

1300  )KG-2( روضة ثانية

1350 الصف األول 

1400 الصف الثاني 

1450 الصف الثالث 

1500 الصف الرابع 

1550 الصف الخامس 

1700 الصف السادس 

1850 الصف السابع

● تعليمات التسجيل ودفع األقساط املدرسية:

يتم خصم 200 دينار من األقســاط املدرســية يف   -
حالة انسحب الطالب قبل بدء الدوام الرسمي.

يخصم قيمة فصل دراسي كامل )والتي تعادل %60   -
من القســط السنوي( إذا انســحب الطالب بعد بدء 

دوام الفصل األول وقسط سنوي كامل إذا انسحب الطالب بعد بدء دوام الفصل الثاني. 
● تعليمات املنح والخصومات:

يمنح خصم تشــجيعي قيمته 5% ملن يدفع كامل األقســاط املدرسية يف بداية العام 
الدراسي وقبل 2020/8/25.

منح حفظ القرآن  الكريمخصم األخوة

100 %القرآن كاماًل-األخ األكبر

40 %15 جزء5 %األخ الثاني

25 %10 أجزاء10 %األخ الثالث

15 %5 أجزاء15 %األخ الرابع فأكثر
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 ● رسوم املواصالت:

جولتين جولة املنطقة الفئة

350 250 ضـاحيـة األميـر راشـد. األولى

400 300 الجـنـدويـل. الثانية

430 330 الدوار الثامن/ الدوار السابع/ البيادر/  الكرسي/ ش مكة. الثالثة

450 350
دابوق/ عبدون/ الرابية/ الصويفية/ املطار/ بدر الجديدة/ مرج 
الحمام/ الدوار الســادس/ أم أذينة/ الدوار الخامس/ دير غبار/ أم 

السماق/ أم أذينة.
الرابعة

490 380

خلــدا/أم الســماق/ أم أذينة/ دابــوق/ تالع  العلــي/ الجاردنز/
الرابيــة/ صويلــح/ الشميســاني/ أم األســود/ بــدر  الجديــدة/ 
الكماليــة/ الفحيــص/ ماحــص/ طبربور/ الهاشــمي/ عرجان/ 

البنيات/ الياسمين.

الخامسة

530 420
الجبيهة/ أبو نصير/ ضاحية الرشــيد/ جبل الحســين/ املدينة 

الرياضية/ العبدلي/ جبل اللويبدة.
السادسة

حسب تقدير اإلدارة املناطق التي لم يرد ذكرها. السابعة

 ● مالحظة: 
 - املنح والخصومات تحتسب ىلع القسط الدراسي فقط.  

- يباع الزي يف معرض هدايانا/ الدوار السابع.


