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Kindergarten

Elementary School

Middle School

High School

Educational Stages
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Highly qualified staff

Professional competencies

Teaching and pedagogical experiences

Continuous professional development

Teaching Staff

Overview

Curriculum

American accredited by Cognia
(KG Up To Grade 12)

British (Cambridge Assessment 
International Education



Advantages
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School activities

Quality Education

Various school activities

Fun and sport activities

Scientific Projects

Classera Educational Platform

Parents communication care unit

 Educational follow up centre

 

Advantages 



A transportation fleet equipped with all 

safety features

4

School facilities

Transportation services

Technology Equipped Classrooms 

Science and computer laboratories

Playground and sports arenas

Safe indoor games 

Advantages 



School Fees
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School Fees 2022 - 2023



 Registration
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شروط القبول والتسجيل

آلية تسجيل الطالب في المدارس العالمية

يستثنى من السن النظامي المحدد في الشرط ا�ول لطالب ا�ول االبتدائي من تقل أعمارهم عن ست سنوات بمئة وثمانين يوًما، بالشروط التالية:

1- إنهاء مرحلة التمهيدي بموجب شهادة رياض أطفال معتمدة من نظام نور تثبت انتظام الطالب\ـة لمدة ثالث فصول دراسية (عام دراسي كامل).

2- أن يكون الطالب متمكن من المهارات النمائية ا�ساسية وفق استمارة التقرير (السجل) الصادر من الروضة.

3- أن تتضمن استمارة التقرير (السجل) توصية من معلمة الطفل بإلحاقه بالصف ا�ول االبتدائي.

1

مع ا�صل للمطابقة

1

مع ا�صل للمطابقة

2

للسعوديين

3

لغير السعودين مع ا�صل للمطابقة

 صورة من جواز السفر
 واقامة سارية المفعول

للطالب وولي ا�مر
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4 صور شخصية حديثة 
مقاس (4×6) 
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لقسم رياض ا�طفال
وطالب الصف ا�ول االبتدائي

بلوغ الطالب السن النظامي
(وفق تعليمات الوزارة)
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 شهادات رياض ا�طفــال من
 خـــارج المملـكة يجـــب أن

 يصــادق عليها الملحق الثقافي
أو السفارة السعودية

لطالب الصف ا�ول االبتدائي
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صورة من شهادة التطعيمصورة من شهادة الميالد
مكتمل التطعيمات

صورة من بطاقة العائلة
 و يكون الطالب مضافº بها

1- اجتياز المقابلة الشخصية و ا�كاديمية بالمرحلة المطلوب التسجيل فيها.

2- استالم خطاب قبول موجه للمدارس المنتقل منها حتى يتم تحويله على نظام نور و استالم الملف الورقي مكتمًال.

3- مخالصة مالية من المدرسة السابقة إن كان الطالب مقيد« في مدرسة أهلية أو عالمية.

4- إتمام إجراءات التسجيل وتوقيع العقد المالي عن طريق مسؤول ا¼يرادات والتسجيل.

5- تسديد رسوم الفصل الدراسي كاملة عند التقدم بطلب التسجيل.

6- يتم تسليم الطالب/ـة نموذج اعتماد تسجيل للذهاب به إلى القسم المسجل فيه العتماد تسجيله.

7- إحضار جميع أصول الشهادات الدراسية السابقة مع تصديق آخر شهادة  وفق ما يلي:

> الطالب المنتقلين من داخل الرياض (حكومية أو أهليـــة) آخر شهادة مصدقــة من إدارة التعليم.  

> الطالب المنتقلين من خارج الرياض آخر شهادة مصدقة من إدارة التعليم.  

> الطالب القادمين من خارج المملكة آخر شهادة مصدقة من وزارة التعليم وخارجية البلد القادم   

        منه والسفارة السعودية والملحق الثقافي السعودي.

متطلبات التسجيل في المدارس
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Payments
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Contact us:
���������

s.ataa.sa
Registration
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