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يبدأ دوام الهيئة التدريسية للعام الدراسي  0202/0202م يوم الثالثاء .0202/8/02

 -0يبـدأ دوام الطـــلبة للعام الدراسي  0202/0202م يوم الثالثاء  0202/9/2باستثناء الصف االول االساسي الذي
سيبدأ دوامه يوم االربعاء . 0202/9/0

 -3دوام الطلبة لهذا العام سيكون على النحو االتي:

* دوام يومي منتظم داخل المدرسة للصفوف الروضة والتمهيدي واالول والثاني والثالث وينتهي الدوام الساعة
الثانية عشرة ظهرا  .والصف الثاني عشر ينتهي الدوام الساعة الواحدة ظهرا.

* اما الصفوف الرابع  +السادس  +الثامن  +العاشر  3ايام بالمدرسة كما هو مبين في الجدول حيث سيعطى الطلبة
سيتم تزويد الطالب به .وينتهي الدوام الساعة الواحدة ظه ار .
جميع المواد ويومان يتّم تعليمهم عن بعد ضمن برنامج محدد ّ
* الخامس +السابع  +التاسع  +الحادي عشر  3ايام بالمدرسة كما هو مبين في الجدول حيث سيعطى الطلبة جميع
سيتم تزويد الطالب به  .وينتهي الدوام الساعة الواحدة ظه ار .
المواد ويومان يتّم تعليمهم عن بعد ضمن برنامج محدد ّ
الـــــــــــدوام

الصــــــــــــف

الــــــدوام يــــومي اعتبا ار من0202/9/2

االول +الثاني  +الثالث
رابع  +سادس  +ثامن  +عاشر  +ثاني عشر

ايام الدوام الرسمي لهذه الصفوف في المدرسة 0202/9/ 7+3+1
وسيتم تزويدهم بالبرنامج الخاص بهم

خامس +سابع +تاسع +حادي عشر +ثاني عشر

ايام الدوام الرسمي لهذه الصفوف في المدرسة 0202/ 9/ 8+5+ 0
وسيتم تزويدهم بالبرنامج الخاص بهم

 -4يبدأ دوام الروضة كاآلتي :

يوم االثنين

0202/9/7

يوم االربعاء 0202/9/9

 -2الرجاء التقيد بلبس الكمامة والقفازات طيلة ايام الدوام المدرسي .
 -6على االهل تزويد الطلبة باحتياجاتهم الغذائية والمائية ,

روضه أولى

روضه ثانية

( ( KG1

( ) KG2

 -7دوام اإلدارة  :كل يوم اعتبا ار من تاريخ  0202/8/07خالل شهر آب الحالي مــــن الساعة ( ) 3:32 -8بعد الظهر.
()2

 -8يبدأ بيع الكتب والـــزي يوم الخميس 0202/8/07م ويستمر إلى يوم االثنين 0202/8/32م من الساعة( . ) 3:32- 8:22
حسب الترتيب الموجود في الجدول

برنامج بيــــــــع الكـــــــــتب والــــــــــــزي المدرسي كالتالي
الصــــــــــــف

اليــــــــوم والتــــــاريخ
من الساعة  8:22الى 22:32

من الساعة  22:32الى 2:22

من الساعة  2:22الى 3:32

الخميس

0202/ 8 / 07

الصف العاشر

الصف الحادي عشر

الصف الثاني عشر

الجمعة

0202/ 8 /08

الصف االسابع

الصف الثامن

الصف التاسع

السبت

0202 / 8 /09

الصف الرابع

الصف الخامس

الصف السادس

االحد

0202/ 8 / 32

الصف االول

الصف الثاني

الصف الثالث

االثنين

0202/ 8/ 32

روضة  KG1زي مدرسي

تمهيدي  KG2زي مدرسي

مالحظات هامة :

 -2الرجاء االلتزام بالموعد المحدد والتباعد ولبس الكفوف والكمامة ونعلمكم بأنه تم تعقيم جميع الكتب المدرسية .
 -0تباع الكتب بناء على النموذج الذي وزع على الطلبة من خالل الوتساب وتم تعبئته من قبلكم
-3على األهل تفقد الكتب حال استالمها قبل مغادرة محاسب المكتبة.

 -4في حال وجود أخوة يرجى شراء الكتب والزي المدرسي في موعد األخت أو األخ األكبر .

 -2ال تبديل وال تـــرجيـــــع لـلـــــزي المدرسي فعلى األهل اصطحاب الطالب معهم ....ويمنع القياس

أما كتـــب  KG1 +KG2فسيتم تسليمها في األسبوع الثاني من دوام الروضة  ،ألن ثمنها مدفوع مسبقا.

6ــ على االهل تسديد الدفعة االولى من القسط المدرسي الذي استحق منذ  0202/8/2م قبل شراء الكتب والزي المدرسي.
وابراز الوصل للمحاسب بالمكتبة راجين عدم االحراج .

 - 7تم الغاء حصص العبقري الصغير ( الوها ) للصفوف من الصف األول حتى الصف الرابع نظ ار للظروف الراهنة .
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