
 

 بدم هللا الخحسن الخحيم
 حزخة اولياء االمهر السحتخمين.

 تحية طيبة وبعج،
وحخصا  مشا عمى العسمية التعميسية والدالمة مع أنعسة وتعميسات وزارة الرحة،  بعج دراسة الهضع الحالي وتساشيا  

فتخة  شيخ آب " خاللالتالية  التختيبات والتعميسات السجرسيةقخرت إدارة الكمية االبخاهيسية بالقجس  ،العامة لمجسيع
 .2012/2020حدب تذعيب الرفوف للعام الجراسي الدابق " التسكين
ساسي األلدابع من الرف ا 2020\00\11الدبت السوافق يهم  ساسية العمياالسخحمة األ دوام يبجأ -1

ي يكهن الجوام وجاهيا  يهمين فو  ،حيث يتم تقديم كل شعبة الى مجسهعتين االساسيالثامن  وحتى
 يام يتم فييا التعمم عن بعج وفق الخطة السجرسية السعجة ليحه الفتخة.األسبهع لكل مجسهعة وباقي األ

ساسي األمن الرف التاسع  2020\00\11االحج السوافق يهم  ساسية العمياالسخحمة األ دوام يبجأ -2
لى إ م كل شعبةحيث يتم تقدي يزاف اليه الرف الدادس االساسي"" ،ساسياألالعاشر  وحتى

يام يتم فييا التعمم عن بعج ، وباقي األمجسهعتين ويكهن الجوام وجاهيا  يهمين في االسبهع لكل مجسهعة
 وفق الخطة السجرسية السعجة ليحه الفتخة.

من الرف األول األساسي وحتى  2020 \00\11السوافق  االثشينساسية الجنيا يبجأ دوام السخحمة األ -3
 -على الشحو التالي:الجوام  ساسي حيث يكون األ الخامسالرف 
وأربعة  وبجون تقديم الذعب صفهف األول األساسي والثاني األساسي يكهن الجوام فييا وجاهيا   -

 .سبهعأيام في األ
 قدسين يوتقدم الذعب الوجاهيَا  ساسي يكهن الجوام فيياصفهف الثالث األساسي والخابع األ -

 سبهع.أربعة أيام في األالجوام و 
ساسيين يتم تقديم كل شعبة الى مجسهعتين ويكهن الجوام الدادس األصفهف الخامذ و  -

يام يتم فييا التعمم عن بعج وفق الخطة يهمين في األسبهع لكل مجسهعة وباقي األ وجاهيا  
 السجرسية السعجة ليحه الفتخة.

اليهجج فتخة تسكين ويكهن الجوام لمعام  2019/2020فيسا يخص طالب التسييجي لمعام الجراسي الدابق  -4
 ول االساسي.م لمرف األحيث يتم تخفيعي 01/09/2020الجراسي الججيج في 

جخهل بي طالب متأخخ بعج الداعة الثامشة ولن يدسح أل  صباحا   7:15الداعة  تفتح الكمية أبهابيا -5
مبشى الكمية في  ابشائيمظيخا  وعمى أولياء األمهر تختيب مغادرة  12:30داعة الالجوام تيي ويش ،الكمية

خارج الداحة  ابشائيمالى ساحات الكمية وعمييم انتعار خهل جىالي باللألحيث ال يدسح  ،الهقت السحجد
    ي سبب كان.أل طالب بالبقاء في الكمية بعج انتياء الجوام كسا اليدسح ألي

ة لعجم تهفخ مقرف في الكمية حخصا  فة خفيدميم من مياه لمذخب ووجبحزار ما يمطالب إعمى ال -6
 عمى الدالمة العامة.

يتم عبخ تحجيج  ....." " االدارة، مكتب التدجيل، السحاسبة ، السكتبةمخاجعة الجوائخ السختمفة في الكمية -7
لغيخ الطمبة من دخهل وال يدسح   ،فقط(  0522030331) آب  مهعج مدبق من خالل رقم واتذ

 ن مهعج.الكمية دو  ىحات ومبشسا
وفق  2020/2021لمعام الجراسي القادم بشاءىم في الكمية إتسام عسمية تدجيل أمهر عمى أولياء األ -8

 .ال يجرج اسسو ضسن قهائم الطالبيعتبخ مدتشكفا  و سدجل ال غيخنعام الكمية والطالب 
 .(  SUN)القجس متهفخ لجى شخكة زغيخيسية بالدي السجرسي الخاص بالكمية االبخاه -9

 شاربين شارع صالح الدين.مكتبة متوفرة لدى شركة ) للعام الدراسي القادم (  كتب اللغة االنجليزية  -10
الكسامات والسحافظة  ارتجاءبتعليسات وزارة الرحة دون استثشاء بزرورة التقيج التام الجسيع  على-11

 .على التباعج االجتساعي 
و أ ارتفاع في درجة الحرارة او لجيه الحزور إلى الكلية ألي شخص يذعر بالسرض عجم ضرورة-12

 دخل في فترة حجر. 


