
2022 - 2021
دليل الّتسجيل

1997م - 1417 هـ

جديدنا
هذا العام

روضة الرّضوان
ثنائيّة اللّغة!

الربنامج الّدوّيل
“IGCSE”

(من الّصف األّول حتّى الّصف الخامس)

(تعتمد مناهج الربنامج الّدوّيل)

نفخر  بحصول طالبتنا الرّضوانيّة
رنيم الّزويري علـى

 املركز األّول

عىل مستوى اململكة
يف الفرع العلمي مبعّدل
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شعارنا:
        

رؤيتنـــا:
                       

      

رسالتنا:
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الربنامج الوطنّي



الّرسوم الّدراسّية واالشرتاكات :
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روضة الرّضوان ثنائيّة اللّغة!
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تابع ...  الّرسوم الّدراسّية واالشرتاكات 
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تابع ...  الّرسوم الّدراسّية واالشرتاكات 
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الحوافـــــــــــــز :
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الربنامج الّدوّيل
“IGCSE”



الّرسوم الّدراسّية واالشرتاكات األخرى: 

ملزيد من تفاصيل الربنامج الّدويل يرجى االتّصال عىل األرقام:
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"IGCSE" 

“IGCSE” الربنامج الّدوّيل ألّول مرّة يف
(من الّصف األول حتّى الّصف الخامس)
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للربنامجني الّدوّيل والوطنّي
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- املواصالت
- خصومات تسديد الرّسوم

- برنامج انتظار األهايل
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أوًال: مناطق الـمواصـالت ورسومهـا:
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خصومات تسديد الّرسـوم:
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برنامج (انتظار األهايل) لقسمي الّروضة والّصفوف الّثالثة األوىل ثالًثا: 
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مـاذا حّققـنا يف التّعليم اإللكرتوين
خالل أزمة "كورونا" ؟
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     تطبيق ُملهم الّتعليمّي
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تطبيق
“MULHIM ُملهم”

التّعليمّي
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