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مدارسنا في سطور

رؤيتنا

ً
أجياال مبدعة
نحن منارة علم تخرج

ّ
والتكـيف مـدى
التعـــلــم
قــــادرة على
ّ

متغير ضـمــن بيئة
الحيـــاة في عـالـم
ّ
مدرسية آمـنة.
ّ

رسالتنا

تــقــديــم تــعــلــيــم مــتــمـ ّـيــز فـــي بيئة
ِّ
توظـف من خاللها
أكاديمية،
تربوية
ّ
ّ

ّ
إستراتيجيات تعليمية ّ
تحقق
خلقة،

راق في اكتســـاب المعارف،
مستــوى ٍ

وتنمية مـهـــــارات البحــــث العـلــــمي
والتفكير اإلبداعي.

أهدافنا

ً
جزءا
دعم اإلبداع واالبتكار ،وجعلهما
من حياة الطلبة.
تــدريــس مــنــاهــج متقدمة تــواكــب

التطور العلمي.
ّ

غــرس ثقافة البحث واالكــتــشــاف،
ّ
والتعلم المستمر.
الوطنية وتأصيل ثقافة
الروح
ّ
ترسيخ ّ
االنتماء.

توفير بيئة جاذبة للحوار وتقبل اآلخر.

الروضة

روضة

مستقلة في مبانيها تقع في حرم

ولــيــة ،تــهــدف إلــى إعــداد
الــمــدارس
األردنــيــة ّ
الــد ّ
ّ

أطفالها للحياة ،وتنمية قــدراتــهــم ،مــن خالل

ّ
صحية
التعلم والتعليم ،ضمن بيئة
تكنولوجيا
ّ
مدرسية آمنة.
ّ

JIS

مجموعة اللعب ()Play Group
روضة أولى ()KG1
روضة ثانية ()KG2

Kindergarten

البرامج التعليمية
المعتمدة

ولية (:)SAT,IGCSE
البرامج ّ
الد ّ
وتضم :
• الصـــف األول وحتى الســـادس األســاسـي برنامج
).Cambridge Primary (CP
P

• صفــوف تحضـيـرية ،الصفـيــن الســابــع والثامن
(.Cambridge Secondary (CS
• الــــصــــف الــــتــــاســــع وحــــتــــى الــــثــــانــــي عــشــر
 A-Level,IGCSE,SATللبنـــات .

JIS

• الصف التاســــع والعاشر  IGبنين .

• الصف التاسع وحتى الثاني عشر  SATبنين وبنات.

International Programs

الوطني
البرنامج
ّ

• منــاهــج وزارة التــربـيــة والتعـلـيم مع تكثيف
واهتمام بتدريس ّ
اللغـــات األجنبية كاإلنجليزية
والفرنسية منذ مرحلة الروضة .

• تدريس مواد  Math, Scienceوحـاســـــوب ّ
باللغة
اإلنجليزية من الصف األول األساسي .

وتضم :

JIS

• الصف األول وحتى الرابع األساسي بنين وبنات.

• الصف الخامس وحتى الثاني عشر (علمي ،أدبي ) بنات.
• الصف الخامس وحتى العاشر بنين.

National Program

إنجازات المدارس

حـافـظـت المـدارس وعلى مـدار أعـــوام عديدة من
الحـصــول على مــراكـــز متقدمـة في البرنامجـيـن
الوطـــني واألجـنــبــي على مســتــــوى المـمـلــكــة
ّ
والمدارس الخــاصـة بإشــــراف هيئة إداريــة ،وكــادر
متميز.
تعليمي
ّ
ّ

المرافق المدرسية
الغرف الصفية

JIS FACILITIES

CLASSROOMS

المالعب COURTS

المكتبة LIBRARY

المختبرات LABS

المرافق المدرسية

JIS FACILITIES

الـمــــســـــرح AUDITORIUM
مسرح األميرة بسمة بنت طالل

المسبح

الـمــــســـــرح AUDITORIUM
مسرح محمد يوسف الحموري

مختبر اللغة

SWIMMING POOL

LANGUAGE LAB

األنشطة والنوادي

النادي الرياضي
Sport Club

Activities & Clubs

ّ
تعزز

النادي الثقافي

ولية قدرات
المدارس
األردنية ّ
الد ّ
ّ

ومهارات طلبتها من خالل المشاركة
الفاعلة في مختلف المسابقات على
مستوى ّ
كل من الوزارة ومديرية التعليم

JIS

الخاص .ومن أبرز النوادي في مدارسنا:

Activities & clubs

Knowledge & Culture Club

النادي العلمي
Science Club

النادي الصحي
Health Club

نادي الموسيقا والدراما

النادي الديني

Drama and Music Club

Religious Club

الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2019/2018
النظام الوطني
المرحلة

الروضة

الصفوف األولى

أساسية دنيا

أساسية عليا

الثانوية

الصف

الرسوم
الدراسية

الرسوم
اإلضافية

مجموعة اللعب

1365

150

البستان

1575

150

التمهيدي

1575

150

األول األساسي

1995

240

الثاني األساسي

2100

240

الثالث األساسي

2100

240

الرابع األساسي

2205

240

الخامس األساسي

2310

240

السادس األساسي

2415

240

السابع األساسي

2520

240

الثامن األساسي

2625

240

التاسع األساسي

2835

240

العاشر األساسي

2940

240

الحادي عشر العلمي

3360

240

الحادي عشر األدبي

3360

240

الثاني عشر العلمي

3780

240

الثاني عشر األدبي

3780

240

الرسوم اإلضافية للروضة والمدارس (غير مستردة)
ً
دينارا.
• رسم تسجيل ألول مرة ومقداره ()150

• الرسوم اإلضافية تشمل (الوسائل التعليمية ،والحاسوب ،والزيارات التعليمية
خالل الدوام ،والكتاب السنوي ،والدفاتر ،والتأمين ضد الحوادث داخل حرم المدرسة).

الخصومات

ً
خصما ألبناء التربويين وأعضاء النقابات المهنية ،وبعض المؤسسات
• تمنح المدرسة
بناء على نظام الخصومات المعتمد للعام الدراسي .201٩/201٨
األخرى ،وذلك
ً
• خصم االبن الثاني بنسبة  ، % 10وخصم االبن الثالث ومن يليه بنسبة .% 15

رسوم المواصالت
الفئة

األولى

الثانية

المنطقة

الرسوم/
اتجاهين

تالع العلي ،الجاردنز ،منطقة الدستور،
ومحيط المدرسة

ً
دينارا
550

المدينة الرياضية ،ضاحية الرشيد ،الجامعة
األردنية ،الجبيهة ،أبو نصير ،الدوار السابع،
أم السماق ،خلدا ،الرابية ،الشيمساني

ً
دينارا
650

الكمالية ،اإلرسال ،صويلح ،دابوق ،الجندويل،

الثالثة

الكرسي ،البيادر ،طبربور ،ضاحية األمير حسن،
النزهة ،جبل الحسين ،العبدلي ،اللويبدة،

عبدون ،أم أذينة ،الصويفية ،المدينة الطبية،

ً
دينارا
700

الدوار الخامس ،الدوار السادس

الرابعة

مرج الحمام ،ضاحية النخيل ،جامعة البتراء

ً
دينارا
750

• رسوم الجولة الواحدة (الصباحية أو المسائية)  % 60من رسوم المواصالت.
• ال تمنح أية خصومات على رسوم المواصالت.
تقدم المدارس خدمتها للفئة الرابعة ،ما لم يكن عدد الطلبة أكثر من عشرة.
• ال ّ

Yearly fees for the scholastic year 2018/2019
International Programme
School
Kindergarten

Primary

Secondary
IGCSE
A-Level
SAT
SAT Secondary

Transportation Fees

Class

School Fees

Additional
Fees

KG 1

2100

170

KG 2

2100

170

Grade One

3045

290

Grade Two

3045

290

Grade Three

3360

290

Grade Four

3360

290

Grade Five

3885

290

Grade Six

3885

290

Grade Seven

3990

290

Grade Eight

3990

290

Grade Nine

4830

290

Grade Ten

4830

290

Grade Eleven

5250

290

Grade Twelve

5250

290

Grade Nine

3600

290

• One way fees are 60% of the total transportation fees.

Grade Ten

3800

290

• No Discounts on transportation Fees.

Grade Eleven

4200

290

Grade Twelve

4500

290

Additional Fees (non-refundable)
• First time registration fee is 150 JD that is paid once.
• Additional fees which include (learning tools, using computer labs, field trips
during school times, notebooks, and medical insurance for accidents that only
take place inside school premises).

Discounts
• Depending on the school discount system for the scholastic year 2018/2019,
the school gives special discounts for academics and association members and
some other organizations.
• For the siblings: 10%first sibling, 15%second sibling and above.

Category

Area

Fees (Two
Ways)

First

Nearby Areas Tla’a Al Ali,Gardenes
street,Rashid Ave

550 JD

Second

Sport City, Dahiet Al Rashid, Jamaa,
Jubiha, Abu Nusseir, Rabieh, Khelda,
Um Al Summaq, Shemesani, 7th Circle

650 JD

Third

Kamileieh,Al Ersal, Sweileh, Dabouq,Al
Jandweel, Al Korsi, Baiader Tabrbour,
Dahiet Prince Al Hassan, Nuzha, Jabal Al
Husien,Abdali,Weibdeh, Abdoun Medical
City,5th Circle,6th circle, Jandaweel

700 JD

Fourth

Petra University,Marj Al Hamam,Dahit Al
Nakheel

750 JD

• For the Fourth category number of students must be above 10 .

Endorsed Teaching
Programmes:

The International Programme
• From KG1 till grade 6 CP (Cambridge Primary
Checkpoint).
• Preparatory Classes grades 7&8 (Cambridge
Secondary Checkpoint).
• Grades 9 till 12 IGCSE & A-Level.

JIS

• Grades 9 till 12 HSD (High School Diploma)

The National Programme
• The Ministry of Education curricula, adopting
special curricula for teaching English and
French languages starting from Kg1.

JIS

• Teaching Math, Science and Information
Technology starting from Grade One.

National Program

International Programs

Achievements
Under the supervision of our distinguished
administrative and teaching staff, JIS
students have received many awards in both
programmes National/ International.

JORDANIAN INTERNATIONAL
SCHOOLS
Beacon of Knowledge and Creativity
since 1992

Vision

The Jordanian International Schools
will endeavor to become a lifelong
learning community committed to
academic excellence in changing
global society.

Mission

Our mission is to encourage and
recognize excellence of students
and staff, provide a supportive
environment for them to be life-long
learners and promote thinking and
research to nature productive and
responsible citizens.

Core Value is to
• Support creativity and innovation.
• Teach curricula that keep pace with
scientific development.
• Instill a culture of research,
discovery and lifelong learning.
• Consolidate the national spirit and
culture of belonging.
• Establish an upscale environment
for dialogue and accepting others.

Tla’a Al-Ali - Usamah Ben Munqeth Street
: +962 6 5623777

E-mail : info@jis.edu.jo

: +962 6 5684252

www.jis.edu.jo

