
Stationary List of the Year 2021-2022  قائمة القرطاسية 

Grade Level Math and Science Dept.  العلوم والرياضيات English Dept. Special Subjects المواد الخاصة Humanities اإلنسانية  العلوم  

 المواد المطلوبة   Material Neededالمواد المطلوبة   المواد المطلوبة   Material Neededالمواد المطلوبة  

10 Muq.  ة  ، آلة حاسبة ، أدوات هندسة  و  200دفتر رقة مربعات صغتر
  40، البتوب ) رياضيات ( / أحياء: دفتر شفافيات ال يقل عن 

 ورقة ، أقالم حتر ورصاص / الب توب / الب كوت 

Laptop, 
Headphones 

بية الرياضية :فرشة للتمرينات   التر
 حبل للقفز -االرضية 

جهاز البتوب / دفتر /أقالم حتر  
 بة مناديل ورصاص / عل

10 Dip. tablet /laptop- Math notebook- scientific 
calculator -physics notebook -headphones - 

labcoat 

Laptop, 
Headphones 

Drama : Stop watch. 
Physical and health education: 

Volleyball, any gadget to 
monitor/record 

walking/running exercise, 
jumprope.  

 لفنون البرصية :جهاز البتوب /اقالم 
اة/كراسة رسم   رصاص /ممحاة/متر

ألوان فلوماستر رفيع  -----/A3 كانسون
خشبيه او الوان  عريض/ألوان –

ية فلوماستر / ادوات هندس  

جهاز البتوب / دفتر /أقالم حتر  
 ورصاص / علبة مناديل 

11 Muq.   /دفتر , اقالم , الوان , البتوب,الب كوت,سماعه رأس كمبيوتر
 آلة حاسبة 

ة  ، آلة حاسبة ،   200{رياضيات}  دفتر   ورقة مربعات صغتر
 أدوات هندسة ، البتوب 

ورصاص  ورقة ، أقالم حتر   40أحياء: دفتر شفافيات ال يقل عن  
 الب توب / الب كوت  / 

Laptop, 
Headphones 

بية الرياضية :فرشة للتمرينات   التر
 حبل للقفز -االرضية 

جهاز البتوب / دفتر /أقالم حتر  
 ورصاص / علبة مناديل 

11 Dip. · TI 84 Graphic calculator (optional), Scientific 
Calculator (Mandatory), Math Binder, A4 five-

star Math copy book for each semester, 
Algebra-2 Textbook, and a Laptop 

Laptop, 
Headphones 

بية الرياضية :فرشة للتمرينات   التر
 حبل للقفز -االرضية 

جهاز البتوب / دفتر /أقالم حتر  
 ورصاص / علبة مناديل 

12 Muq.  الب توب            -ب كوت ال  -اقالم  -ملف- الكيمياء : دفتر
ياء :دفتر , اقالم , الوان , البتوب,الب كوت,سماعه رأس   ز فتر

ورقة    200كمبيوتر   / آلة حاسبة        ) رياضيات (  دفتر 
ة  ، آلة حاسبة ، أدوات هندسة ، البتوب  .   مربعات صغتر

ورقة ، أقالم حتر ورصاص   40أحياء: دفتر شفافيات ال يقل عن  
                        الب كوت الب توب /  / 

)مربعات ( لكل فصل ، الب توب ، آلة   150رياضيات: دفتر  
 حاسبة ، أدوات هندسية ، أقالم فوسفورية )للتظليل( 

Labtop   بية الرياضية :فرشة للتمرينات التر
 حبل للقفز -االرضية 

جهاز البتوب / دفتر /أقالم حتر  
 ورصاص / علبة مناديل 

12 Dip. · TI 84 Graphic calculator (Mandatory), Math 
Binder, A4 five-star Math copy book for each 

semester, AP Calculus Textbook, and a Laptop 

Laptop, 
Headphones 

بية الرياضية :فرشة للتمرينات   التر
 حبل للقفز -االرضية 

جهاز البتوب / دفتر /أقالم حتر  
 مناديل  ورصاص / علبة

 


