
 
 

 2022/  2021�عليمات العام الدرا�ىى 
 -أوال : املصروفات الدراسية / إش��اك السيارة :

 -:  2022/ 2021الـزى املـدرسـى  للعام الدرا�ىى   انيا :ث
 

 

1- 

 

األول ر�اض  

 أطفال 

 أصفر          :  �ى شـ��ت   صيفا

 +  سو��� كح��  أصفر : سو�ت ش��ت شتاءا  

 اء ر�اضة.، شراب أبيض ، حذسادة  باإلضافة إ�� بنطلون ر�اضھ كح�� 
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الثا�ى ر�اض  

 أطفال 

 :  �ى شـ��ت  ف��وزى ( أكوا ) صيفا

 : سو�ت ش��ت ف��وزى ( أكوا ) +  سو��� كح��شتاءا  

، شراب أبيض ، حذاء ر�اضة. باإلضافة إ�� بنطلون ر�اضھ كح�� سادة   

3- 

 

   رضخأ:  �ى شـ��ت   صيفا اإلبتدائى

 : سو�ت ش��ت أخضر +  سو��� كح��شتاءا  

 ، شراب أبيض ، حذاء ر�اضة.باإلضافة إ�� بنطلون ر�اضھ كح�� سادة  

 هرى :  �ى شـ��ت  أزرق ز صيفا  اإلعدادى   -4

 : سو�ت ش��ت أزرق زهرى +  سو��� كح��شتاءا  

  ، شراب أبيض ، حذاء ر�اضة.كح�� سادة  باإلضافة إ�� بنطلون ر�اضھ 

 صيفا :  �ى شـ��ت  �ا�ى ( ز�تو�ى )  الثانوى  -5

 شتاءا : سو�ت ش��ت �ا�ى ( ز�تو�ى ) +  سو��� كح��

 ، شراب أبيض ، حذاء ر�اضة.باإلضافة إ�� بنطلون ر�اضھ كح�� سادة  

 للمحجبات إ�شارب أبيض �جميع املراحل .  -م�حوظة : 

ضــيق ) بــدون رجــو األل�ــ�ام بــالزى املدر�ــىى املطبــوع عليــة البــادج ا�خــاص باملدرســھ وكــذلك البنطلــون كح�ــ� ســادة ( غ�ــ� ن**

 ا�خالف�ن .خطوط أو عالمات مع ضرورة  اإلل��ام بالنظافھ و املظهر الالئق للطالب  ولن �سمح بدخول 

 للبنات ) ل الئقتصفيف الشعر �ش�  –حالقھ الذقن  –قص الشعر  -يجب االهتمام بالنظافھ العامھ ( قص االظافر**
 

 .  2021خالل شهر د�سم�� والقسط الثا�ي من إش��اك السيارة  �سدد القسط الثا�ى للمصروفات الدراسية   -

 

 

أقساط إش��اك السيارة * املصروفات الدراسية والنشاط املدر�ىى والرسوم اإلضافية  �� ك�ن ش�� للمو

 مصروفات واجبة السداد بال�امل مهما �غ��ت الظروف * 



 
 

 تنبيـــــھ هـــــام :

سبق مكتوب بواسطة و�� األمر ويسلم للسكرتار�ة و�تم  لن �سمح بخروج أى تلميذ من املدرسة اإل بإخطار م  -

 خروجھ قبل الساعة الثانية ظهرا ولن �سمح بخروجھ �عد ذلك . 

باملدرسة �غياب التلميذ وسببھ ولو ليوم واحد وخاصة �� مرحلة اإلعدادى  ع�� األسرة إخطار شئون الطلبة  -

نوى ح�ى تكون املدرسة واألسرة ع�� علم بموقفھ (�� حالھ املرض يظل التلميذ باملن�ل ح�ى يتم شفاءه مع والثا

 ضرورة إحضار شهادة طبيھ ) .

  املدرسيھ . ع�� التلميذ  ان يتغيب عن املدرسھ �� حالھ عدم إش��اكھ بالرحلھ

بل أو �عد اليوم الدرا�ىى ألى سبب وأن  املدرسة ع�� األسرة التنبيھ ع�� التلميذ �عدم تواجده خارج املدرسة ق -

 لن تلتفت ألى مشا�ل تحدث لھ نتيجة ذلك .  

 .ى م��ا  يمنع منعا باتا التح�� باملصوغات الذهبية وا�ح�� أثناء اليوم الدرا�ىى واملدرسة غ�� مسئولة عن فقد أ -

  والتليفون ا�حمول �جيل بأنواعها إحضار األشياء الثمينة واألجهزة وخاصة أجهزة الت باتا يمنع منعا -

وخالفھ وسوف تصادر هذه األشياء وستطبق عل��ا  الئحة اإلنضباط وأن املدرسة     CDأو شرائط الفيديو و الـ 

 . غ�� مسئولة عن فقد اى م��ا 

 

 

 

م التلميذ ��  و�� األمر مع اإلدارة والسكرتار�ة باملدرسة الساعة الثانية ظهرا ، و يتم إستال ينت�ى �عامل السيد 

   املواعيد ا�حددة لالنصراف من البوابة ا�خصصة النصراف التالميذ بالفناء الرئي�ىى

تلميذ من أى   ولن �سمح بخروج أى تالميذ ) لبا�� ال4) ، ( 3) لر�اض األطفال والبوابة رقم (2البوابة رقم (

 بوابة أخرى 

 

 خطار شئون الطلبة باملدرسة بذلك ** �� حالة �غي�� عنوان الطالب أو رقم التليفون ير�� إ** 
 

 **  مع مراعاة اإلل��ام ب�افة اإلجراءات اإلح��از�ة** 
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