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 أولياء األمور األعزاء  السادة
 
 

 بعد التحية،،،
 

تتضةةةةةةةةمن   هةةةةةةةة   و0202/0202إن إدارة المدرسةةةةةةةةة بدةةةةةةةةدد إعةةةةةةةةداد ي بيةةةةةةةةة ال تةةةةةةةة  ل عةةةةةةةةا  الدراسةةةةةةةة  الم بةةةةةةةة   

هةةةةةة  مةةةةةة ء  حةةةةةةةع مةةةةةةاو بةةةةةة ن وسةةةةةةي ة ي ةةةةةة  ال تةةةةةة  الوحيةةةةةةدة المتا. ترغبةةةةةةون ئةةةةةة  لةةةةةةرا  ا عبةةةةةةر المدرسةةةةةةة ال تةةةةةة  التةةةةةة 

  استمارة ال ت  ال ترونياو 

 .4/0/0202حتى  81/8/0202فى الفترة المحدده من 

تي بةةةون لةةةراءا عبةةةر المدرسةةةة، إا بيسةةةمأ مي  ةةةا ب رجةةةا  أيةةةة  تةةة  سةةةب   برجةةةاء  الداةةةة المتناهيةةةة ئةةة  تةةةدوين مةةةا

 .ي ب ا

 :ال ترونياو برجاء مراعاة ال واعد اآلتية الت  أارت ا إدارة المدرسة عند تدوين   

 . ةيتم شراء الكتب بالكامل من المدرسة ولذلك ال توجد استمارات الكتروني 4-8بالنسبة للصفوف  .2

 .بالنسبة ل دفوف من الخامس إل  الثان  علر، نوجه عنايت   بضرورة م ء ابستمارة ال ترونياو  .0

ع ةةة  حةةةدة دا مةةةاو، وب يسةةةتثن  مةةةن الةةة  بحةةةوزة  ةةة  ت ميةةةاة ( بمةةةا ئي ةةةا األي ةةةس والمعةةةاج ) ب بةةةد أن ت ةةةون جميةةة  ال تةةة   .3

 .األخوات

 .يلتزم الطالبات بشراء جميع كراسات التدريبات المصاحبة للكتب الدراسية من المدرسة  .4

 (.يمكن إرجاع الكتب إذ ال)الكتب التى طلبتموها من المدرسة تلتزمون بأخذها كاملة عند بيع الكتب  .5
ولةةةن ي بةةة  البرنةةةامي تسةةةجي  أيةةةة ي بةةةات بعةةةدها، ومةةةن  4/0/0202: هوووو آخةةةر موعةةةد لمةةة ء اسةةةتمارة ي ةةة  ال تةةة  ال ترونيةةةاو  .6

 .ث  ئ  هاا الحالة ع ي   بلراء ال ت  بمعرئت  

ئةةةة  حالةةةةة اسةةةةتخدا   تةةةة  مسةةةةتعم ة ب بةةةةد أن ت ةةةةون نحيفةةةةة تمامةةةةاو وخاليةةةةة مةةةةن أيةةةةة م ححةةةةات م توبةةةةة أو تسةةةةيير أو محةةةةو  .7

 (. وري تور)بالممحاة أو المدحأ 

هةةاا  ئةة  حةةا  ي ةةب   لةةراء وأ لةةروي المةةا ورة أعةة ا، ل ال تةة  التةة  حدةة ت  ع ي ةةا بمعةةرئت   غيةةر مسةةتوئا  إاا تبةةين أن أحةةد  .8

 .من سعر ال تا % 22ادرها  ةال ت  بح او تفرض رسو  إضائي

 
 م  أيي  التحيات     

 
 00/2/0202اإلس ندرية ئ  

 
 األخت هي ينا جاد                                                                

 المدير المال  واإلدارى ل مدرسة                                                                                               
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