
 

 
 

 

 اتـقسم اللغ                                                                                   
 .أالطفال ستقبالأ... 10/2120/  13االربعاء الموافق  * يوم

 

 -:10/2120 / 14الخميس الموافق  يوم الرجاء إحضار االتى *
 

 

 ة كبيرةصابون (2) + سحب علبة مناديل كبيرة(1)  -1
 

 

2- Hand gel  صغيره مناديل مبلله + )معقم ( خاص بالطفل      
   

  بأسمه مميزهزجاجه  مياه خاصه بالطفل  -3
 

 . كبيرحجم  )مادة الصقة( صمغ جاف (2)عدد +مسطرة هندسية  - 4
 

 .باإلسم مسند أكل مميز -6       صور شخصية حديثة للطفل. 6عدد  -5
 

                      .دوسيه بالستيك بكبسوله 4عدد  -8            ة.           أغلفة شفاف (5) عدد -7
 

من نوع جيد  white boardقلم  + بحجم الكتاب( White boardسبورة ) -9

 علبة ألوان خشب مميزة باإلسم. - 10               مميز باسم الطفل.
 ورقه(           24اسكتش بجالد احمر )  -11

 ورقه( 24اسكتش بجالد ازرق)        

 ورقه( 24اسكتش بجالد اخضر )       

 مجموعه فوم جليتر.   -13      بجالد احمرورقه(  28اسطر )  9كراسه  1عدد   -12

 مريله لالنشطه .  -15           صلصال من نوع جيد .                      -14
 

 

 

 
 مميز بإسم الطفل من اليوم األول .   Face shieldالتزام الطفل بأرتداء ال  -

 

)الرجاء لصق التيكيت الخاص بالمدرسة و  يسجل أسم الطفل بالكامل على جميع ادواته -

 مكتوب عليه االسم بالكامل(.

 -مورتدلة -حرصا على صحة أطفالنا..ممنوع إحضار ساندوتسات لحوم محفوظة)النشون -

 ا مواد حافظة.والشيبسى والعصائر التى به ...(-همبورجر

    7:30 الرجاء المحافظة على المواعيد المدرسية ) الحضور الى المدرسة الساعة  -

 ( ظهرا  1:30 واستالم الطفل الساعةصباحا 

 مع ضرورة إحضار الكارنية عند استالم الطفل وال يتم التسليم بدون كارنية . 

 

Kg2 

 محافظة اسيوط

 سنودس النيل االنجيلى

 اسيوط التعليميةادارة 

 مدارس السالم اإلعدادية الثانوية المشتركة

 وطـــــرب أسيـــــت حــــارع طلعـــش 11
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 العربىقسم                                                                                  
 ...أستقبال أالطفال. 10/2120/  13االربعاء الموافق  * يوم

 -:10/2120/  14الخميس الموافق  الرجاء إحضار االتى يوم *
 

 

 ( صابونة كبيرة2علبة مناديل كبيرة سحب + )(1)  -1
 
 

2- Hand gel   صغيره     خاص بالطفل )معقم ( + مناديل مبلله 
   

  زجاجه  مياه خاصه بالطفل مميزه بأسمه -3
 

 . كبيرصمغ جاف )مادة الصقة( حجم  (2)مسطرة هندسية +عدد  - 4
 

 مسند أكل مميز باإلسم. -6        صور شخصية حديثة للطفل.      6عدد  -5
 

                      .بكبسوله يكدوسيه بالست 4عدد   -8                 أغلفة شفافة.            (5) عدد -7
 

مميز  من نوع جيد  white boardقلم + ( بحجم الكتابWhite boardسبورة ) -9

 علبة ألوان خشب مميزة باإلسم. -10                                   .       باسم الطفل

 ورقه(           24اسكتش بجالد احمر )  -11

 ورقه( 24اسكتش بجالد ازرق)        

 ورقه( 24اسكتش بجالد اخضر )       

 مجموعه فوم جليتر.   -13        ورقه(  28اسطر )  9كراسه  1عدد   -12

 مريله لالنشطه .  -15      من نوع جيد .                   صلصال   -14
 

 

 

 
 إسم الطفل من اليوم األول .مميز ب   Face shieldالتزام الطفل بأرتداء ال  -

 

يسجل أسم الطفل بالكامل على جميع ادواته )الرجاء لصق التيكيت الخاص بالمدرسة و  -

 مكتوب عليه االسم بالكامل(.

 -مورتدلة -حرصا على صحة أطفالنا..ممنوع إحضار ساندوتسات لحوم محفوظة)النشون -

 ...(والشيبسى والعصائر التى بها مواد حافظة.-همبورجر

    7:30 لرجاء المحافظة على المواعيد المدرسية ) الحضور الى المدرسة الساعة ا -

 ( ظهرا  1:30 واستالم الطفل الساعةصباحا 

 حضار الكارنية عند استالم الطفل وال يتم التسليم بدون كارنية .مع ضرورة إ                 

 محافظة اسيوط

 سنودس النيل االنجيلى

 ادارة اسيوط التعليمية

 مدارس السالم اإلعدادية الثانوية المشتركة

 وطـــــرب أسيـــــت حــــارع طلعـــش 11

 2333083أسيوط    ت/  105ص . ب / 

 Assiut Governorate 

 Synodes El-Nile Schools 

Assiut Educational Directorate 

Salam Prep. Secondary Schools 

  P.O Box 105 Assiut    

 Tel: 088/2333083 

Website : www.salampsschool.com  

                    www.sps-assiut.com 
 

 

  Schools have got the NAQAAE                المدارس حاصلة على شهادة الجودة واإلعتماد    

Kg2 

 ملحوظه
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