
 
 

 م  2021/     2020  األطفال للعام الدراسي رياض   طالبمستلزمات 
 

 المواد المطلوبة 
 الروضة األولى 
 العدد المطلوب 

 الروضة الثانية 
 العدد المطلوب 

 الروضة الثالثة 
 العدد المطلوب 

 8 10 10 سم 3×5صورة صغيرة للطفل ملونة مقاس  

ويكتب اسم الطفل على كل  (  خارجية  - غيار كامل للطفل ) مالبس داخلية 
 مع األخذ بعين االعتبار دخول فصل جديد يتطلب تغيير المالبس ،قطعة

3 2 2 

 انش 2.5، حجم ينت فتح ملف أبيض سادة ذو
 ) سوف يتم اعادة الملف ان لم يكن المقاس مناسب ( 

1 1 1 

 2 2 2 مناديل مضادة للبكتيريا )ديتول( حجم كبير 

 لالستخدام الشخصي خالل اليوم معقم جل 
 يتم االحتفاظ به في المدرسة  1

 ييحضره الطالب في الحقيبة بشكل يوم 1

 1 0 0 بدون سلك  (  ورقة ) يكتب عليه اسم الطفل  40دفتر عربي 

 حقيبة الطعام 
 مكتوب عليها اسم الطالب والصف ) عربي / انجليزي ( 

1 1 1 

 قارورة ماء للشرب 
 كتوب عليها اسم الطالب والصف ) عربي / انجليزي ( م

1 1 1 

 مجموعة قلم سبورة روكو ) قابل للمسح ( + مساحة سبورة 
 مالحظة: رأس مدبب 

1 1 1 

 حقيبة للقرطاسية تكفي االدوات الخاصة بالطفل  
 ...... (   -صمغ   –أقالم رصاص  –أقالم ملونة  –) مقص 

 
من االهل، واحضارها مع الطفل منذ  فارغه  الحقيبةمالحظة: سيتم توفير 

 اليوم األول. 
ستوفر االدوات من المدرسة، وستقوم المعلمات بكتابة أسماء الطالب 

على األدوات، واالحتفاظ بها في المدرسة ليستخدمها الطفل بشكل  
 شخصي.

1 1 1 

 انش  10.30X14.30 مقاس ورق دانتيل ) مستطيل الشكل (شده 
 الستخدامه بديل عن صينية الطعام 

1 1 1 



 
 

 

 

 مالحظات : 

  األول للمدارس منذ اليوم على كل قطعةالصف  و دوات كاملة مع كتابة اسم الطفلالرجاء إرسال جميع األ -1

الطفل حذاء يجب ارتداء األحذية السوداء المريحة مع جوارب بيضاء دائماً ماعدا أيام التربية البدنية فسيرتدي  -2

 رياضة ) يمنع ارتداء الصندل (خاص بال

 

 

 :  الزي المدرسي وزي الرياضةمستلزمات  

الدور  –معرض الشركة متوافر في الخبر مول وفير الزي المدرسي والزي الرياضي. شركة أديم للزي الموحد لت -1

 8820534بجانب سيتي ماكس. ت:  –األول 

 (للرياضة واالخضر مع الزي الرسمي )الجاكيت االزرقشركة  اديم   عندايضاً الجاكيت المسموح بارتدائه متوفر  -2

 كما يرجى خياطة اسم الطفل عليه.

حذاء رياضي مريح يُفضل بشريط الصق ) أبيض ، أسود  للبنين والبنات ( وليس برباط خيوط لسالمتهم  -3

 ولسهولة االرتداء . 

 

 تمنياتنا لطالبنا عام ملئ بالمتعة والفائدة 

 


