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

اعتزازنا بهويتنا الثقافية.



أكاديمية مدى الدولية )2( للبنين والبنات  
من الروضة وحتى الثانوي )وطني - دولي( 

تــم اختيار موقع املبنــى بعناية فائقة يف منطقة الدوار الســابع   - 

بإطاللة عالية تشرف ىلع أغلب معالم مدينة  عمان الجميلة.

● 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. 

النظــام الدولي البريطاني للصفوف مــن )الروضة حتى الصف الثامن(. يعمل ىلع خلق جيل    - 
واثق، مسؤول، ملهم، مبتكر وفعال. 

النظام الوطني ثنائي اللغة للصفوف من )الروضة وحتى الحادي عشر(. من ميزات هذا النظام   -
أنــه يدرس مناهج وزارة التربية والتعليم ويضيف لها مناهج متقدمة باللغة اإلنجليزية ومواد                

 .)Life Skills, French, Science, Math(

الحياتية  نــدرس منهــاج املهــارات    -
"تفّوق" الذي يهــدف لتنمية مهارات 
الطالب االجتماعيــة والقيادية ويزود 
 الطالب بــدروس عملية متنوعة مثل 
بالنفس  والثقــة  تحمل املســؤولية 

ومهارات االتصال والتواصل. 

لغــرس روح التحــدي واملغامرة لدى   -
طلبتنا تتبنى أكاديمية مدى حصص 
كشــفية ضمــن البرنامج األســبوعي 

لجميع طلبة املدرسة.

نــدرس منهاج "Protect ED" وهو برنامج كندي يــدرس باللغة 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، والحياة الصحية. 

نســتخدم تطبيق إلكتروني ىلع الهواتف الذكية يمكن ولي األمر من التواصل مع املدرســة    -
 واملعلمين ومعرفة الواجبات والعالمات واإلعالنات املختلفة. 
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● تجهيزات املبنى: 
يتميــز مبنــى أكاديمية مــدى الدولية بأنه مجهز بأىلع مســتوى من التجهيــزات الحديثة    - 

ملواكبة  التطور ابتداًء من: 
غرف صفية واســعة مزودة بحواسيب وشاشــات إلكترونية ونظام صوتي متطور وجميع    - 

الغرف الصفية  متصلة باإلنترنت السلكي والالسلكي. 
مقاعد دراسية مريحة، خزائن للطالب، شاشات عرض، ألواح إلكترونية تفاعلية.    -

مالعب رياضية متنوعة داخلية وخارجية، كرة قدم، كرة سلة، مختبرات حاسوب، مختبرات    - 
 علوم، مشــاغل للتربية املهنية، مكتبة شاملة، كافتيريا، مرسم، غرفة  موسيقى، مكتبة 

إلكترونية ومصلى. 
نظــام تدفئة وتبريد مركزي  VRF System  ونظام لتجديد الهواء الفاســد ومحطة مركزية    - 

لتحلية مياه الشرب. 
كاميرات مراقبة،  نظام صوتي مركزي، أجهزة إنذار للحريق وجميع متطلبات السالمة العامة.    - 

● جدول األقساط املدرسية للعام الدراسي 2021/2020:
)CP/CS( دولي وطني )ثنائي اللغة( الصف

2050  1750 Kg1 
2100  1800 Kg2 
 2400  1950 Grade 1 
 2500 2000 Grade 2 
 2600 2050 Grade 3 
 2700  2100 Grade 4 
 2800  2150 Grade 5 
 2900  2200 Grade 6 
 3000  2300 Grade 7 
3250  2400 Grade 8 

-  2500 Grade 9 
-  2600 Grade 10 
- 3000 Grade 11 

● تعليمات التسجيل: 
يتــم خصــم 200 دينار من األقســاط    -
املدرســية يف حالة انسحب الطالب 

قبل بدء الدوام الرسمي.

يخصــم قيمة فصــل دراســي كامل   -
)والتــي تعــادل 60% مــن القســط 
الســنوي( إذا انســحب الطالــب بعد 
بدء دوام الفصل األول وقسط سنوي 
كامل إذا انســحب الطالــب بعد بدء 

دوام الفصل الثاني.

 Check Point يتم إضافة رسوم امتحان  -
للصــف الخامــس الدولــي )100 دينار( 

والصف الثامن الدولي  )150 دينار(.
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● 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 منح من الثامن حتى الحادي عشر

100 %القرآن كاماًل-األخ األكبر100 %99 فما فوق

40 %15 جزء5 %األخ الثاني75 %  98.9-98

25 %10 أجزاء10 %األخ الثالث50 % 97.9-97

15 %5 أجزاء15 %األخ الرابع فأكثر40 %  96.9-95

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

- يباع الزي يف معرض هدايانا/ الدوار السابع.
 ● رسوم املواصالت:

جولتين جولة املنطقة الفئة

350 250
محيط املدرســة )1( من الدوار الثامن باتجاه السابع ثم  باتجاه شارع 
املطار )مسجد عائشة( ثم باتجاه دوار  النهضة وحتى الدوار الثامن.

األولى

400 300
محيط املدرسة )2( الدوار الثامن باتجاه إشارة عطا علي  ثم باتجاه 

إشارة الصناعة وحتى دوار النهضة باتجاه  الدوار الثامن.
الثانية

 430 330 الصويفية/البيادر/ضاحية األمير راشد/الكرسي/الجندويل. الثالثة

450 350 الدوار السابع/الدوار السادس/دير غبار/عبدون. الرابعة

490 380 مرج الحمام/قرية النخيل/طريق املطار/البنيات/الياسمين. الخامسة

530 420
خلدا/أم الســماق/ أم أذينة/دابوق/تالع  العلي/الجاردنز/الرابية/
صويلح/الشميساني/أم األسود/بدر  الجديدة/الكمالية/الفحيص/

ماحص/طبربور/الهاشمي/عرجان.
السادسة

550 430
الحســين/املدينة  الرشــيد/جبل  نصير/ضاحيــة  الجبيهة/أبــو 

 الرياضية/العبدلي/جبل اللويبدة.
السابعة

حسب تقدير اإلدارة املناطق التي لم يرد ذكرها الثامنة


