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تعليمات تسجيل الطلبة:
أوًلا: الوثائق المطلوبة عند تسجيل طلبة الروضة واألول 

األساس هي:
صورتان حديثتان مصدقتان عن شهادة ميالد الطفل . 	

صادرة عن دائرة األحوال المدنية تحمل الرقم الوطني 
للطفل.

صورة عن بطاقة التطعيم.. 	
صورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسم الطالب من . 	

أربعة مقاطع.
إحضار الطفل شخصًيا.. 	

ثانًيا: الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلبة من الصف الثاني 
األساس إلى الصف الثاني الثانوي هي:

شهــــــادة انتقـــال )مصدقة من مديريــــة التربيـــة والتعليـــم  	
المنقول منها الطالب(.

آخر نتيجة مدرسية. 	
صورة حديثة مصدقة عن شهادة ميالد الطالب. 	
سجل الطالب المدرسي. 	

بطاقة النتائج المدرسية. 	
صورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسم الطالب من  	

أربعة مقاطع.
صورة عن هوية األحوال المدنية. 	
صورة عن دفتر العائلة. 	
صورة عن إذن اإلقامة من وزارة الداخلية لغير األردنيين. 	
صورة عن جواز السفر ألبناء غزة )جواز السفر المؤقت(. 	
والتـــاسع  	 الثـــامن  للصفين  السنوية  النتـــائج  إحضار 

للطلبة المقبولين في الصف العاشر.
الطلبـة المقبولون من خارج المملكة تصدق وثائقهم  	

من مديرية التربية والتعليم.
موافقـــة دائـــرة المتـــابعة والتفتيـــش لحملـــة الجنسيــة  	

الفلسطينية.
بدء  	 قبل  أعاله  المذكـــورة  الوثـــائق  جميع  استكمـــال 

الدوام المدرسي.

أسس القبول في مدارس الكلية العلمية اإلسالمية
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إجراء التسجيل

أسس القبول في مدارس الكلية العلمية اإلسالمية

دخـــول ولي األمر إلـــى الرابط اإللكتروني على الموقع اإللكتروني للمدرســـة ) http://iec-school.com ( وتعبئة البيانات . 	
المطلوبة.

يقوم مدير المدرسة بالتواصل مع ولي أمر الطالب لتحديد موعد إجراء مقابلة شخصية. . 	
بعد اجتياز المقابلة الشخصية يقوم ولي األمر بمراجعة قسم التسجيل كّل في موقعة لتوقيع عقد االنتساب.. 	
يقوم ولي األمر بمراجعة الدائرة المالية كّل في موقعه لتسديد الرسوم وفق اآلليات اآلتية:. 	

الدفع مباشرة في الدائرة المالية. 	
	 . eFAWATEERCOM أو الدفع اإللكتروني من خالل

يقبل الطلبة في العام الدراسي 2022/2021، وفق الترتيب اآلتي: 	
يقبل الطفل في البستان إذا كان من مواليد العام 2017 	
يقبل الطفل في التمهيدي إذا كان من مواليد العام 2016 	
يقبل الطفل في األول األساس إذا كان من مواليد العام 2015 	
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البرنامج الوطني - الجبيهة للعام الدراسي 2022-2021

الصف
رسوم 

 التعليم 
للفصل 

األول

رسوم 
 التعليم

 للفصل 
الثاني

رسوم 
 التعليم 
السنوية

رسوم التربية 
 الخاصة

)دعم الطالب(

--1,3009502,250البستان - التمهيدي

1,3501,0002,3501,000.0األول 

1,4601,0002,4601,000.0الثاني

1,4901,0502,5401,000.0الثالث 

1,5101,1002,6101,000.0الرابع 

1,6501,1502,8001,000.0الخامس

1,6001,2002,8001,000.0السادس

--1,6001,2002,800السابع

--1,6751,2252,900الثامن 

--1,7501,3003,050التاسع

--1,8501,3503,200العاشر

--1,9501,4003,350األول ثانوي )علمي وأدبي(

--2,1001,5003,600الثاني ثانوي )علمي وأدبي(

--2,1501,5503,700أول ثانوي صناعي

--2,3001,6003,900ثاني ثانوي صناعي

جميـــع الرســـوم المبينـــة أعـــاله غير  	
كانـــت  مهمـــا  تحـــول  وال  مســـتردة 

األســـباب.

يحســـم )10 %( من رسوم التعليم  	
 )% 15( و  الثانـــي  لالبـــن  الســـنوي 
لالبـــن الثالـــث فمـــا فـــوق، شـــريطة 
فـــي  المدرســـية  الرســـوم  تســـديد 
الفصـــل  بدايـــة  قبـــل  موعدهـــا 
الدراســـي األول والفصل الدراســـي 

الثانـــي مـــن العـــام الدراســـي.

مالحظات:
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 البرنامج األمريكي - الجبيهة للعام الدراسي 2022-2021

عنـــد تســـجيل أي طالـــب جديد في  	
رســـم  يدفـــع  األمريكـــي  البرنامـــج 
غيـــر  دينـــار   100 مقـــداره  انتســـاب 
ضمـــن  مـــن  تحســـب  وال  مســـتردة 

واحـــدة. ولمـــرة  الرســـوم 

جميـــع الرســـوم المبينـــة أعـــاله غير  	
كانـــت  مهمـــا  تحـــول  وال  مســـتردة 

األســـباب.

يحســـم )10 %( من رسوم التعليم  	
 )% 15( و  الثانـــي  لالبـــن  الســـنوي 
لالبـــن الثالـــث فمـــا فـــوق، شـــريطة 
فـــي  المدرســـية  الرســـوم  تســـديد 
الفصـــل  بدايـــة  قبـــل  موعدهـــا 
الدراســـي األول والفصل الدراســـي 

الثانـــي مـــن العـــام الدراســـي.

الصف
رسوم 

 التعليم 
للفصل 

األول

رسوم 
 التعليم

 للفصل 
الثاني

رسوم 
 التعليم 
السنوية

رسوم التربية 
 الخاصة

)دعم الطالب(

1,9301,3203,2501,500.0األول 

1,9801,3703,3501,500.0الثاني

2,0301,4203,4501,500.0الثالث 

2,1001,4503,5501,500.0الرابع 

2,1801,4703,6501,500.0الخامس

2,3501,6504,0001,500.0السادس

--2,4501,7504,200السابع

--2,6001,7504,350الثامن 

--2,7001,9004,600التاسع

مالحظات:
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البرنامج البريطاني ) الجبيهة (  IG + IB للعام الدراسي 2022-2021

 رسوم التعليم الصف
للفصل األول

 رسوم التعليم
 للفصل الثاني

 رسوم التعليم 
السنوية

رسوم التربية 
 الخاصة

)دعم الطالب(

2,0501,4003,4501,500.0األول 

2,1001,4003,5001,500.0الثاني  

2,1001,4503,5501,500.0الثالث 

2,1001,5003,6001,500.0الرابع 

2,2301,5203,7501,500.0الخامس  

2,2501,6003,8501,500.0السادس 

 Pre IGCSE 2,4001,6504,050السابع--

Pre IGCSE 2,4001,6504,050الثامن--

IGCSE 2,4501,7004,150التاسع--

IGCSE 2,6501,8004,450العاشر--

--GCE3,1002,1505,250 الحادي عشر

GCE 3,1002,1505,250الثاني عشر--

IB 2,5001,7004,200تاسع--

IB 2,7501,9004,650عاشر--

IB 3,1502,1505,300الحادي عشر--

IB 3,4002,3005,700الثاني عشر--

جميـــع الرســـوم المبينـــة أعـــاله غير  	
كانـــت  مهمـــا  تحـــول  وال  مســـتردة 

األســـباب.

يحســـم )10 %( من رسوم التعليم  	
 )% 15( و  الثانـــي  لالبـــن  الســـنوي 
لالبـــن الثالـــث فمـــا فـــوق، شـــريطة 
فـــي  المدرســـية  الرســـوم  تســـديد 
الفصـــل  بدايـــة  قبـــل  موعدهـــا 
الدراســـي األول والفصل الدراســـي 

الثانـــي مـــن العـــام الدراســـي.

مالحظات:
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رسوم النقل لجميع البرامج للعام الدراسي 2022-2021

مالحظات:

عند تسجيل طالب جديد في الفصل الدراسي الثاني يدفع القسط األول من رسوم التعليم فقط. 	
إذا كان الطالـــب غيـــر مشـــترك في النقل المدرســـي للفصل الدراســـي األول ورغب في االشـــتراك في النقل المدرســـي  	

للفصـــل الدراســـي الثاني يدفع رســـوم النقل المدرســـي للفصل الدراســـي األول فقط .
خطوط الجوالت تنتهي عند نقاط محددة وال تشمل جميع أرجاء المناطق. 	
هناك مناطق بعيدة غير مذكورة أعاله تحدد في حينها وبموافقة خطية من مسؤول الحركة. 	

فئة المنطقة حسب 
المسافة

الفصل 
الدراسي األول

الفصل 
الدراسي الثاني

مجموع رسوم 
النقل السنوي

350230580فئة أولى

350250600فئة ثانية 

400300700فئة ثالثة
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Virtual Tour

https://www.truemarkets3d.net/?p=1698
• AL-JUBEIHA

• SCAN ME
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Area category 
according to distance 

First  
Installment

Second 
Installment

Total annual 
transportation 

fees

First Category 350 230 580

Second Category 350 250 600

Third Category 400 300 700

School Transportation Fees for all Programs 2021-2022

Note:
٭  A new student enrolling IEC school at the beginning of the second semester will pay the first semester 

installment of the fees only.
٭  A student who decides to subscribing for the school transportation for the second semester only, will 

be requested to pay the transportation fees of the first semester.
٭  Some remote areas are not mentioned here and will be agreed on in time upon the written approval 

from the person in charge of the transportation division.
٭  Transportation rounds end at specified points and do not cover all parts of areas categories.
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National Program (Jubeiha) 2022-2021

Grade
First 

Semester 
Installment

Second 
Semester 

Installment

Annual 
School 
Fees

Special 
Education Fees
(Student Support)

KG1 & KG2 1,300 950 2,250 --

1st Grade 1,350 1,000 2,350 1,000.0

2nd Grade 1,460 1,000 2,460 1,000.0

3rd Grade 1,490 1,050 2,540 1,000.0

4th Grade 1,510 1,100 2,610 1,000.0

5th Grade 1,650 1,150 2,800 1,000.0

6th Grade 1,600 1,200 2,800 1,000.0

7th Grade 1,600 1,200 2,800 --

8th Grade 1,675 1,225 2,900 --

9th Grade 1,750 1,300 3,050 --

10th Grade 1,850 1,350 3,200 --

11th Grade 1,950 1,400 3,350 --

12th Grade 2,100 1,500 3,600 --

11th Grade Vocational 2,150 1,550 3,700 --

12th Grade Vocational 2,300 1,600 3,900 --

٭  All fees are un-refundable.

٭  A 10% discount of the annual 
tuition fees is granted for the 
second sibling, and a 15% 
is granted for each younger 
remaining siblings children. 
This discount is conditional 
to the payment of the second 
installment on time (prior to 
the commencement of the 
semester).

Note:
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Grade
First 

Semester 
Installment

Second 
Semester 

Installment

Annual 
School 
Fees

Special 
education fees

(Student 
support)

1st Grade 1,930 1,320 3,250 1,500.0

2nd Grade 1,980 1,370 3,350 1,500.0

3rd Grade 2,030 1,420 3,450 1,500.0

4th Grade 2,100 1,450 3,550 1,500.0

5th Grade 2,180 1,470 3,650 1,500.0

6th Grade 2,350 1,650 4,000 1,500.0

7th Grade 2,450 1,750 4,200 --

8th Grade 2,600 1,750 4,350 --

9th Grade 2,700 1,900 4,600 --

American Program (Jubeiha) 2022-2021

٭  A new student registering 
for the American program 
for the first time, should pay 
an affiliation fee equal to 
100JDs which is not part of 
the annual school fees and 
which cannot be reclaimed.

٭  All fees are un-refundable.

٭  A 10% discount of the annual 
tuition fees is granted for the 
second sibling, and a 15% 
is granted for each younger 
remaining siblings children. 
This discount is conditional 
to the payment of the second 
installment on time (prior to 
the commencement of the 
semester).

Note:
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Grade
First 

Semester 
Installment

Second 
Semester 

Installment

Annual 
School 
Fees

Special 
education fees

(Student support)
1st Grade 2,050 1,400 3,450 1,500.0

2nd Grade 2,100 1,400 3,500 1,500.0

3rd Grade 2,100 1,450 3,550 1,500.0

4th Grade 2,100 1,500 3,600 1,500.0

5th Grade 2,230 1,520 3,750 1,500.0

6th Grade 2,250 1,600 3,850 1,500.0

7th Grade Pre IGCSE 2,400 1,650 4,050 --

8th Grade Pre IGCSE 2,400 1,650 4,050 --

9th Grade IGCSE 2,450 1,700 4,150 --

10th Grade IGCSE 2,650 1,800 4,450 --

11th Grade GCE 3,100 2,150 5,250 --

12th Grade GCE 3,100 2,150 5,250 --

9th Grade IB 2,500 1,700 4,200 --

10th Grade IB 2,750 1,900 4,650 --

11th Grade IB 3,150 2,150 5,300 --

12th Grade IB 3,400 2,300 5,700 --

٭  No fees can be reclaimed.

٭  A 10% discount of the annual 
tuition fees is granted for 
the second child, and a 
15% is granted for all other 
children. This discount is 
conditional to the payment 
of the second installment on 
time (before the beginning 
of the semester).

Note:

School Fees International Shcool (GCE - IGCSE + IB)-(Jubeiha) 2022-2021
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Students are admitted in the academic year 2021/2022 
according to the following:

 	 Students born in 2017 are admitted to KG 1.
 	 Students born in 2016 are admitted to KG 2.
 	 Students born in 2015 are admitted to the First 

Grade.

1. The guardian enter the link on the school’s website 
and fill in the  required information.

2. The school principal contacts the guardian to 
schedule a personal interview.

3. After passing the personal interview, the guardian 
reviews the registration department, each in his 
location, to sign the affiliation contract.

4. The guardian reviews the financial department, to 
each in his location to pay the fees according to the 
following ways :

	 A. Direct payment in the financial department.
	 B. Online payment through EFAWATEERCOM.

Registration procedureAdmission Requirements
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Requirements for Registration:
A) Initial requirements for the registration of KG and 
First Grade students:

1. Two recent validated copies of the child’s Jordanian 
birth certificate holding the National Number.

2. Copy of the vaccination card of the student.
3. Recent passport photograph with the child’s full 

name on the back side.
4. Personal interview with the child.

B) Registration requirements for students of the second 
grade up to the second secondary grade:

	 A transfer certificate (validated by the Directorate 
of private Education from which the student is 
transferred).

	 Last school results report. (Marks certificate).
	 Two recent validated copies of the child’s 

Jordanian birth certificate.
	 Student’s academic record.
	 Previous school reports

	 Recent passport photograph with the student’s 
full name on the back side.

	 Copy of the Civil Status ID Card.
	 Copy of jordanian family book.
	 Copy of the student’s valid residence permit for 

foreigners.
	 Copy of the student’s passport for those from Gaza, 

who hold temprory passport. 
	 The official results of the 8th and 9th calsses for the 

students to be registered at the 10th grade.
	 Students transferred from schools outside Jordan 

are required to validate their documents by the 
Private Education Directorate in Amman.

	 The official approval of the Inspection and Follow 
up Department for holders of the Palestinian 
Nationality.

	 All the above mentioned documents are to be 
submitted before the commencement day of the 
academic year.

Admission Requirements
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Accreditations  & Partners

SAT / AP
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