
 

     لوسودة القواعد التي ت مظناقشتها طرف مجموعة الرا قبة  مقترحا ت  - القواعد الظنظمة للرحل ت
 امتظناع عن التصوي ت5 رفض و 3و ت ت الوافقة عليها في التجتماع العام باغلبية الوصوا ت ضد 

 
عموميا ت          -

  الوسئولي التي ينكن  فمثل يتم تدوين بيانا ت  للمعلوما ت الهامة الاوصة بالرحل ت اللزمة.  ملف يتم تهيز         ·
 قيمة تقريبية لتنكاليف الرحلة ...الخ، و ينكن حفظ هذا اللف في منكتبة القوسم  بها مع ارقام التليفونا ت و التصال
.الثانوي

. كافية  قبل موعد الرحلة بفترة في دفع مبلغ مقدم يجب اتاحة الفروصة لولياء المور          ·
 

: القوسم البتدائي          -
 الدراسي لادة العلوم ت ت شعار : نحن نوستنكشف مديظنتظنا ينكن تديد الرحل ت با يتوافق مع الظنهج         ·

.و بيئتظنا
حدائق الظنتزة،     حديقة اليوان ،  الرحل ت / التاها ت و الهداف: تجولة ميدانية ( مزارا ت : النكتبة ، ا لقلعة،         ·

.... حقل أو عزبة، سيرك ، محطة مياه ، ميظناء، الخ
.كما نووصي ايضا بتوفير عروض للطفال في دار الوبرا او مراكز البداع         ·

 
 

: ثل ث رحل ت طويلة لعدة أيام في مرحلةالرحلة العدادية و الثانوية          - : 
 

الصف الثامن          -
الوعد: آخر العام الدراسي         ·

 ايام دراسة3الفترة:          ·
 القاهرة / الفيوم  أو  الهة: سيوة         ·

 
الصف العاشر          -

 عن خلط الفصلي الوعد: بداية العام الدراسي : للق اندماج بي الموعا ت الديثة الظناتة         ·
( ايام ( حتي ينكن استغلل اسبوع كامل بيوم الوسب ت5ي ال ايام دراسية 4الفترة:          ·      

  أو  الهة: التاريخ الفرعوني في وصعيد مصر ( القصر ، أسوان ، ابو سمبل )         ·
( سيظناء ( بوسا طة ، دير سان ت كاترين ، عي هيدرا   

 
الصف الثاي عشر          -

الوعد : بعد امتحانا ت البيتور التحريرية و قبل المتحانا ت الشفوية         ·



 أيام نظرا لطول الوسافة ينكن بذلك الذهاب في نهاية السبوع الولي و العودة في6حتي    ايام دراسية5الفترة :          ·
.نهاية السبوع الثانية اذا رغب الدرس الظنظم للرحلة و الفصل بذلك

أو اي مديظنة او اقليم آخر في البلدان الظناطقة باللانيةالهة : برلي          · .
: قواعد عامة

 
 مدرسي ، احدهم مدرس الفصل، و احدهم علي القل تنكون مدرسة2الشرفون : يرافق كل فصل عدد          ·

.في الفصل علي ان تنكون احداهن علي القل انثي
! و يتعي علي الطالبا ت اللتي لن يوسمح لهن بالشاركة في الرحلة تأدية مهام خاوصة تؤدي في الزامية    الشاركة         ·

. ) في حالة ما اذا قام الصفي الطابقي بالرحلة في نفس الوق ت11 ، 9 ، 7 (   الدراسي القل الصف
. في الرحل ت لن ترشح للمظنح الدراسية اللانية الطالبا ت اللتي لن تشارك

. طالبا ت من فصل واحد5يلغي قرار عدم القيام بالرحلة في حالة اعتذار 
.يتم الغاء الرحلة في حالة عدم اكتمال العدد النكافي ما يوسبب زيادة تنكلفة الرحلة عن الد العقول         ·

الرحل ت : بالضافة لا سبق ينكن بالتفاق مع الدير تظنظيم رحل ت داخلية في مصر في الرحلة العدادية و الثانوية تتظناسب مع الواد
. الدراسية

  ادارة الدرسة ترحب بالتبادل الطلبي و  بان  الستعداد الفردي لنكل مدرس . مع العلم يتوقف تظنظيم رحل ت التبادل الطلبي علي
توسانده و تشجعه

 تبدا رحل ت التبادل الطلبي من الصف الثامن ؟؟؟ و هي تتوقف علي الدرس الوسئول ... ...


