
 

 

 

 

 الرسوم الدراسية لعام 2021/ 2022

School Fees for 2022/2022 
 

 

 الصف

Grade 

 المبلغ السنوي 

Annual Payment 

 القسط األول

1st payment 

 القسط الثاني

2nd payment 

 KG1 .0001602,           1,080.000           1,080.000 الروضة

 ,KG2 .0002602, 00130.01, 00130.01 التمهيدي 

 ,Grade 1 .0003903, .0006951, .0006951 األول اإلبتدائي 

 ,Grade 2 .0003903, .0006951, .0006951 الثاني اإلبتدائي

 ,Grade 3 .0003903, .0006951, .0006951 الثالث اإلبتدائي 

 ,Grade 4 000.6003, 000.8001, 000.8001 الرابع اإلبتدائي

 ,Grade 5 000.6003, 000.0081, 000.801 اإلبتدائيالخامس 

 ,Grade 6 00600.03, 000.8001, 000.8001 السادس اإلبتدائي

 Grade 7 .000960,3 .000980,1 .000980,1 السابع

 Grade 8 .000960,3 .000980,1 .000980,1 الثامن

 ,Grade 9 000.3204, 000.1602, 000.1602 التاسع

 ,Grade 10 00320.04, 000.1602, 000.1602 العاشر 

 ,Grade 11 .0004604, .0002302, .0002302 الحادي عشر 

 ,Grade 12 .0004604, .0002302, .0002302 الثاني عشر 

 :Additional Fees رسوم إضافية: 

 .OMR entrance exam (nonrefundable) 20 .1 رياالً عمانياً رسوم اختبار تحديد المستوى )غير مستردة(.  20 .1

 OMR registration fees (nonrefundable) 200 .2 .لاير عماني رسم تسجيل )غير مستردة( 200 .2

 .OMR for breakfast 170 .3 .لاير عماني لوجبة اإلفطار 170 .3

 OMR for IGCSE for Grade 10 385 .4 لالمتحانات الدولية  للصف العاشر. لاير عماني  385 .4

 .OMR for (Chromebook) for Grade 5 170 .5 . لصف الخامسل( Chromebookجهاز )للاير عماني  170 .5

 .6. 15 OMR for wifi (annually) (.Wi fiرياالً عمانيًا سنويًا مقابل ) 15 .6

 .OMR for printing services (annually) 2 .7 . خدمات الطباعةرياالن عمانيان سنويًا مقابل  .7

 .OMR for PE uniform 15 .8 رياالً عمانيًا للمالبس الرياضية. 15 .8

 .OMR as deposit for educational trips 35 .9 ريااًل عمانيًا للرحالت التعليمية. 35 .9

 .OMR A re-registration 100 .10 .لاير إلعادة التسجيل للعام الذي يليه 100 .10
 

 

 

 :Transportation by School Buses النقل بواسطة الحافالت المدرسية:

 One Trip or Two Trips ذهاب أو إياب Round Trip ذهاب وإياب  Area المنطقة

 الوادي الكبير إلى مطار مسقط الدولي

Wadi Kabir to Muscat Airport 

 

520.000 

 

275.000 

 الدولي إلى السيبمطار مسقط 

Muscat Airport to Al Seeb 

 

590.000 

 

310.000 

 


