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 المتوسطة والثانوية: المرحلة

Stage : L&U Secondary + Advanced Levels

Type of Learning : (on-campus)

) ( حضوري: نوع التعليم

Approved curriculum and program for the stage :

 المنهج البريطاني:المنهج والبرنامج المعتمد الخاص بالمرحلة

British Curriculum

Education
Levels

Stage

Type of Certificate
1- School Certificate
2- Check points
3- Global Prospective

*شهادة المدرسة
DELF المستوى الثاني من شهادة الـ

Lower
Secondary
Years
(7–8)

بنهاية
الصف الثامن

Upper
Secondary
Years
( 9 – 10 )

بنهاية
الصف
العاشر

Advanced
Levels
Years
( 11 – 12 )

بنهاية
الصف الثاني
عشر

4- DELF " diplôme d’études en langue française "
المهارات التي تكتسبها طالبة الصف السابع والثامن دولي في مادة اللغة الفرنسية
.  الطالبة تستطيع ان تفهم وتستخدم العبارات البسيطة: Delf Junior A1 * في نهاية الصف السابع الطالبة مؤهلة للدخول لالختبار
.تستطيع ان تسال وتجيب عن كل ما يخص الحياة اليومية
 الطالبة تستطيع ان تفهم وتستخدم العبارات التي تتعلق بالعالقات: Delf Junior A2* في نهاية الصف الثامن الطالبة مؤهلة لدخول االختبار
 كذلك تستطيع أن تقارن االشياء وتتكلم عن حدث حصل في الماضي أو الحاضر أو،  الخروج والتنقل وإعطاء رأيها في مواضيع بسيطة،االجتماعية
. في المستقبل
1- School Certificate
2- IGCSE

*شهادة المدرسة

1- School Certificate
2- IGCSE )( لمن لم يتمكن من قبل من أداء االختبارات
3- AS Level
) وما عداه فله خيارات أخرى ( لمن يسير وفق المستوى المطلوب
4- A2 Level

*شهادة المدرسة

مواد التربية اإلسالمية
. ة على قيم وأسس ومبادئ أصيلة مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية بما يعمل على تحقيق التوازن والتوافق لكيانه اإلنساني/تنشئة التلميذ
Islamic Studies:
To help raise our children in harmony with the original values, foundations and principles of the Holy Quran and the Sunnah for them to reach a sound psychological balance and parity in the
society.
: مادة اللغة العربية
. ة من خالل استخدامها من التعرف على معانيها ومواطن الجمال في الفاظها وتراكيبها وأساليبها بحيث يصبح قادرا ً على التواصل مع الطرف اآلخر بأسلوب منطقي شيق وجاذب وإنماء الذوق األدبي/" لغة القرآن الكريم" يتمكن التلميذ
Arabic Language :
The use of the Holy Quran language helps Students identify its meanings and feel the beauty of its rich vocabulary, structures and methods. This will enable them to communicate eloquently,
logically and in literary forms.
: مادة الدراسات االجتماعية
.عبارة عن دراسة متكاملة للعلوم االجتماعية واإلنس انية في األزمنة الثالثة مع اكتساب وضوح في الرؤية للهوية الوطنية يزداد من خاللها االعتزاز بالوطن وترجمته إلى أفعال وأقوال بناءة
Social Studies:
It is a comprehensive study that includes Humanities as well as Sociology for the three historical periods. It helps gain a clear vision about National Identity to enhance the learners’ loyalty to
the country in both constructive verbal attitudes and stance.
.ة األكاديمي فالعقل السليم في الجسم السليم/ وتخفيف التوتر وينعكس ذلك إيجابيًا على أداء وتحصيل الطالب، وتنمية المهارات الحركية، تعمل على بن اء الثقة بالنفس: التربية البدنية
The importance of PE
It Builds Self-Confidence, Develops Motor Skill, Relieves Stress, which will positively reflect on the student academic performance.
. كما تساعد في طباعة المعلومات في أذهان اليافعين، فهي تساعد على تطوير اللغة والتفكير وتعمل على تطور نمو الجانب األيسر من الدماغ بشكل أفضل، فوائد تعليم الموسيقى ال حصر لها: الموسيقى
Why Music Education is so important
Music education offers the learners endless benefits. It helps develop language and reasoning. The left side of the brain is better developed with music and can help imprint information on
young minds.

School Environment:
Clean, welcoming environment Spacious classrooms
Comprehensive digital and physical resources.
Students feel at home with classmates and teaching staff.
Senior students enjoy more independence and set a responsible example to younger peers. It will be Productive atmosphere.

Intermediate International Section
Section

Tuition
fees

Intermediate
International
Years 7,8,9

38,500
SAR

1st

Term
fees

2nd Term
fees

3rd Term
fees

Note

12,000
SAR

12,000
SAR

Books, PE uniform (1set), School
uniform (1 set) are free of charge.

14,500
SAR

Secondary International Section
Year
Year 10
Year 11 (IGCSE and AS)
Year 12 (AS and A Levels)

Tuition
fees
41,500
SAR
41,500
SAR
43,500
SAR

1st Term
fees
15,500
SAR
15,500
SAR
16,500
SAR

2nd Term
fees
13,000
SAR
13,000
SAR
13,500
SAR

3rd Term
fees
13,000
SAR
13,000
SAR
13,500
SAR

Note

Books+1 school uniform+1 PE
uniform are free of charge.

Notes:
1) The reservation fee is 3,000 SR. per enrolled student paid at the end of
the year. This fee is deductible from next year tuition fees but nonrefundable regardless of the reason(s) and/ or time of withdrawal.
2) Tuition fees include books, school uniform (1set) and PE uniform (1set).
3) A discount of 5% will be granted when settling the tuition fees in full
before the beginning of academic year .
4) To be eligible for any other discount the school may offer ,the full school
fees is required to be paid on time .
5) External tests for international certifications are not included in the
above.
6)The above Tuition fees are excluding VAT . (15% vat will be added to all
non-Saudi Students).
7) Parents/Guardians are required to sign the school fees and due date
agreement.

:مالحظة مهمة
 لاير) دفعة مقدمة من الرسوم للعام الذي يليه3000( ) يطلب بنهاية العام الدراسي دفع مبلغ1
ابنتهم للعام الدراسي القادم وال تسترد هذه الدفعة/لتأكيد رغبة األهالي في استمرارية ابنهم
.ة ألي سبب من األسباب كحق تعويضي للمدرسة/عند العدول عن استمرارية االبن
.  من الزي الرياضي1  وعدد،  من الزي المدرسي1) الرسوم الدراسية تشمل الكتب وعدد2
%5 ة حسم/) عند دفع الرسوم الدراسية دفعة واحدة قبل بداية العام الدراسي يمنح التلميذ3
 ) أية حسومات أخرى تقررها المدرسة ال تمنح إال لمن قام بسداد الرسوم كاملة وفي4
. موعدها
. ) االختبارات الخارجية للشهادات الدولية غير متضمنة فيما ذكر أعاله5
.  لغير السعوديين%15 ) الرسوم أعاله غير متضمنة لضريبة القيمة المضافة6
) يشترط توقيع ولي األمر على االتفاقية الخاصة بسداد الرسوم الدراسية في أوقاتها7
. المحددة

