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األول رايض 
 أطفال

             صيفا :  تى شـريت  فريوزى ) أكوا (

 شتاءا : سويت شريت فريوزى ) أكوا ( +  سويرت كحلى

 ، شراب أبيض ، حذاء رايضة.ابإلضافة إىل بنطلون رايضه كحلى سادة 
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الثاىن رايض 
 أطفال

                 صيفا :  تى شـريت  أصفر         

 شتاءا : سويت شريت أصفر +  سويرت كحلى

، شراب أبيض ، حذاء رايضة. ابإلضافة إىل بنطلون رايضه كحلى سادة    
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                                  صيفا :  تى شـريت  أخضر دائىـــاإلبت

 سويرت كحلىشتاءا : سويت شريت أخضر +   

 ، شراب أبيض ، حذاء رايضة.ابإلضافة إىل بنطلون رايضه كحلى سادة 

 صيفا :  تى شـريت  أزرق زهرى  دادى ـــــ اإلع  -4

 تاءا : سويت شريت أزرق زهرى +  سويرت كحلى ش

   ، شراب أبيض ، حذاء رايضة.ابإلضافة إىل بنطلون رايضه كحلى سادة 

ــــ الثان -5             صيفا :  تى شـريت  كاكى ) زيتوىن (   وى ــــ

 شتاءا : سويت شريت كاكى ) زيتوىن ( +  سويرت كحلى

 ، شراب أبيض ، حذاء رايضة.ابإلضافة إىل بنطلون رايضه كحلى سادة 

 للمحجبات إيشارب أبيض جلميع املراحل .   - ملحوظة :

ــي  (  ــادة )  ري ضــــــــ ــه وكذل  البنطلون كحلى ســــــــ       ** نرجو األلتزام ابلزى املدرســــــــــى املطبوا علية البادر ا اك ابملدرســــــــ

 أو عالمات مع ضرورة  اإللتزام ابلنظافه و املظهر الالئ  للطالب  ولن يسمح بدخول املخالفني . بدون خطوط

 تصفيف الشعر بشكل الئ  للبنات (  – حالقه الذقن  –الشعر  قص  -جيب االهتمام ابلنظافه العامه ) قص االظافر**
 



 -:  هــــــــــام

 

للسكراترية   - ويسلم  األمر  وىل  بواسطة  مكتوب  مسب   إبخطار  اإل  املدرسة  من  تلميذ  أى  خبرور  يسمح                     لن 
 ويتم خروجه قبل الساعة الثانية ظهرا ولن يسمح خبروجه بعد ذل  . 

 

األسرة إخطار شئون الطلبة ابملدرسة بغياب التلميذ وسببه ولو ليوم واحد وخاصة ىف مرحلة اإلعدادى  والثانوى على   -
شفاءه يتم  حىت  ابملنزل  التلميذ  يظل  املرض  حاله  )ىف  مبوقفه  علم  على  واألسرة  املدرسة  تكون                                  حىت 

 مع ضرورة إحضار شهادة طبيه ( . 
 

  على التلميذ  ان يتغيب عن املدرسه ىف حاله عدم إشرتاكه ابلرحله املدرسيه . -

 

                         على األســـــــــــرة التنبيــه على التلميــذ بعــدم تواجــده خــارر املــدرســـــــــــــة قبــل أو بعــد اليوم الــدراســـــــــــى ألى ســـــــــــبــب  -
 وأن املدرسة لن تلتفت ألى مشاكل حتدث له نتيجة ذل  .  

 
 مينع منعا ابات التحلى ابملصو ات الذهبية واحللى أثناء اليوم الدراسى واملدرسة  ري مسئولة عن فقد أى منها  . -

 
                          والتليفـــــــــــــــون ا مـــــــــــــــولأبنواعهــــــــــــــا  األلكرتونيــــــــــــــهإحضــــــــــــــار األشــــــــــــــياء الثمينــــــــــــــة واألجهــــــــــــــزة  ابات مينـــــــــــــــع منعـــــــــــــــا -

 0  وخالفه وسوف تصادر هذه األشياء وستطب  عليها  الئحة اإلنضباط وأن املدرسة  ري مسئولة عن فقد اى منها

 

 

 

                     ينتهى تعامل السيد وىل األمر مع اإلدارة والسكراترية ابملدرسة الساعة الثانية ظهرا ، و يتم إستالم التلميذ
 0ىف املواعيد ا ددة لالنصراف من البوابة املخصصة النصراف التالميذ ابلفناء الرئيسى 

 .  من أى بوابة أخرى ولن يسمح خبرور أى تلميذ  0( لباقى التالميذ 4( ، )3( لرايض األطفال والبوابة رقم ) 2البوابة رقم ) 

 

 تليفون يرجى إخطار شئون الطلبة ابملدرسة بذل  ** ** ىف حالة تغيري عنوان الطالب أو رقم ال

 


