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Tuition fees 
2022-2023

Grade

KG1

KG2

KG3

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Tuitiion fee

24,500

25,500

26,500

27,500

28,000

28,500

1ST Payment
1st June

9,800

10,200

10,600

11,000

11,200

11,400

2nd Payment
27th November

7,350

7,650

7,950

8,250

8,400

8,550

3rd Payment
26th Feb 2023

7,350

7,650

7,950

8,250

8,400

8,550
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Payment Methods

        Come in person to pay Mada 
Payment Network or Credit Card

Electronic transfer
online payment

SA6260100010995005710001
Account Name : DAR AL THIKR SCHOOLS BR
Please send a picture of the transfer to the email

finance@bloom.edu.sa

- -4444857 050 2300380555 6393612 012

- School fees do not include school uniform, external examination fees, or school trips.

- School uniform will be purchased separately from the school fees.

- Parents will receive from the school a list of stationery items to be purchased externally.

- School trips are optional; some are subject to fees to be charged prior to the trip.

- Parents can benefit from a 5% discount for every additional registered sibling

List of Non Tuition Fees

Uniform  (Mandatory package: Uniform + PE )

500 SR



الرسوم الدراسية
وتقويم الدفع
2023-2022
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الرسوم الدراسية
2023-2022

الصفوف
رياض األطفال 1

رياض األطفال 2

رياض األطفال 3

الصف األول

الصف الثاني

الصف الثالث

إجمالي الرسوم

24,500

25,500

26,500

27,500

28,000

28,500

الدفعة األولى
1 يونيو 2022

9,800

10,200

10,600

11,000

11,200

11,400

الدفعة الثانية
27 نوفمبر 2022

7,350

7,650

7,950

8,250

8,400

8,550

الدفعة الثالثة
26 فبراير 2023

7,350

7,650

7,950

8,250

8,400

8,550
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طرق الدفع المتوفرة في روضة بلوم

قائمة رسوم المستلزمات الغير دراسية

- الرسوم المدرسية ال تشمل الزي المدرسي أو رسوم االمتحانات الخارجية أو الرحالت المدرسية.

 - يتم شراء الزي المدرسي بشكل منفصل عن الرسوم الدراسية.

 - سيحصل أولياء األمور من المدرسة على قائمة باألدوات المكتبية التي سيتم شراؤها من الخارج.

- الرحالت المدرسية اختيارية. بعضها يخضع لرسوم يتم تحصيلها قبل الرحلة.

-سيستفيد أولياء األمور من خصم األشقاء 5% على كل أخ أو أخت يتم تسجيلهم إضافيا .

        الحضور بصفة شخصية في روضة بلوم
الدفع عن طريق :

التحويل االلكتروني
الدفع عبر االنترنت

SA6260100010995005710001
الحساب باسم : فرع شركة مدارس دار الذكر األهلية للبنين

الرجاء إرسال صورة الحوالة على البريد االلكتروني : 
finance@bloom.edu.sa

- -4444857 050 2300380555 6393612 012

الزّي المدرسي ( يشمل زي رسمي + زي رياضي )

500 ريال 


