
 

 

 

االلتزززززإافاق الزززززاتاالمطزززززتقطاواالماداقزززززمالنزززززلا لزززززطفااتااااابااطزززززتقطاا زززززال الد ززززز   ا  ززززز ت اا زززززت  اتا

 الادباالم ال ا يت اتطد مهااالىالجقماالتطج لا الن الا اق اًالقطاالمناقدماال  ص مالداالبا
 أ الًا/االمطتقطاواال اصماقالاالباا

 (اأشه 6جم  هاا اريماالمف الاقمااالاينلالنا)،انط ماادانمااناالهايمااإلااات ما جاازاالطف ا اإلقااماا .1

 .ا4x6(اصاااش ص ماحطيثماادانمالداالباا5لطتا)اا .2

 .شهاتةارياضااالطفالا)اا ضماا لزززىاا اضماثان ما(اأ المنايهممااالا اقا تم اااالاالبا .3

  ماالطاقنمااعاا الصمااال مااناالمطا ما.شهاتةاانتنالاالاالبااناالمطاا .4

 .شهاتةاا التاالاالباااثنماا .5

 .شهاتةاالتا   اااضحاقهااكلاالتا  ماواالتياحصلالد هااالاالباااثنما .6

 ثان زززاًا/ااطتقطاوا ليااألا ا قحثاالحالماا

 (اأشه ا.6مف الاقمااالاينلالنا)نط ماادانمااناالهايمااإلااات ما جاازاالطف ا اإلقاامالالفا االبا،اجم  هاا اريماال .7

تاقال ملا المإايااااطززززت  اااصززززطتااناجهماال ملالاليااألا ا)ااألبا ااألفا(اااضززززحاًااف تاواال اتبا الال فما  ززززقماااللتحاا .8

 التيايطتدمهاا.

 .اماافياحالمالطفاال ملايطت  اااث اواق طفاال ملاانااحاك االط ل .9

طااناالجهاواال  ززززم ماحطززززبااألصززززالاقاإلضززززالمافلىانطزززز ماانا   الاتااةالدما ااطززززمقياا تمالنطزززز ماادانماانالنطااإليجاااا .10

  المهرقا .

 (افنا جطافياحاالواالاالتاأ االهج .ااألفطالتاأ اهج انالال ماااألا ا)اانط مااناشهاتةا .11

 نط ماادانمااناشهاتةا لاةااألبالأليتافاصاتاةاانااطت ف اواالط لما ااثنم. .12

 صاتاةااناالمحممماقمااي صاالاصي.نط مااناشهاتةا .13

 نط مااناشهاتةااإللالماالصاتاةاانااحاك االط لم. .14

 اإللاتةالناأبا  ائلات لاأ  ىااناجم  اوا اؤ طاواتا لاالط لم. .15

افياحالماالتماتاق الاالاالب:ا

الطاا  ماا ❖ المحا بالطتاثالثاش ماوااال مالتططيطال  افا )اايت اتطد  ا الطاا  ما)(اتاه ات ملاا6000 هيا المتبا

اا1500 ااال طاتحص دهااقاالتفاتااعااحا باالمطا ماللىااناتماناالطل مااال لزززىاننطاَا)اا حجإاالمن ط( الإباالمطا ياا

 فا.ا2023تاه اا(اق ه اأغطاسا

(اش كاااليال  افاالمااصالوااحطتةاقن مما2لطتا)ال تفاتةاانا طاماالقنلاالمطا يايت اتطد  اافياحالماال غ مااناا ❖

 فا.ااا2024 الثانياق ه ايقاي اا2023تاه الملاش كااال لاق ه ا  تم  اا1000

 المالحظزززززززززززززززززاو

(اتاه الدص ااال لاات ملاالمتباالطاا  ما الإباالمطا يايت اا ت فائهااللىاثالثاتل اوااعااا6000تاجطاا افاتاا  ما)اا ⮚

  ال اقياش ماوااال مااؤجدمااا2023ش  ااناتماناالطل مااال لىاننطاَاات طأااناشه اأغطاسا

  الثانياق  كاااليااؤجلااا2023  تم  اا(اتاه ا  ت اا ت فائهااللىاتل ت نااال لىات طأااناشه اااا2000ياجطاا افالدمااصالوا)اا ⮚

الط لما الن الاا ⮚ ال هاتاواانا اااا ق الا يت ا لنا قالمطا ما قالتطج لا ال اصما المنالطا التطج لا احط تيما للىا لالق الا نظ اًا

 انتص اللىاال هاتاواتا لاالط لما

 ا ماالمقنالااقهااالاالبا.اال هاتاواالطاا  ماالصاتاةاتا لاالط لمالناتن لالماال اتمناا تمطةاانااتااةاالمط ⮚

حفظااإليم لاال  صيا كدمماالم  اااا اا ت طافاااليم لاال اصاقم االذبات اا ت طااهااط ناًالقطاالتطج لافياالمطا مالنا ⮚

 طريقاق نااجاالتطج لااإللمت  نيا.

 ا ال الد    ا.ااإللتإافاق الاتاالمطتقطاواالماداقمالنلا لطفافتااااأبااطتقطا ⮚

 إدارة المدرســة اي جىاتحطيطاا  االمطا ماق ملاصح حالقطاالتطج لا)ال عااقااااإليماناأ ال عاالمقااماا ⮚

االمطتقطاواالماداقمالدتطج لاقالص ااال لاقمطااسااؤ طمااالتحاتاال  ريمااا

 2023/2024اطا مااقاااااليمانا/ااطا ماالمقاامااالد افاالطاا ياا


