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 2022 – 2023قواعد اللباس للطلبة 
 المدرسي الزي

 األوالد العمانیون
 دشداشة بیضاء عادیة. •
 كمة. •
 نعال أسود، أو بني ، أو أبیض. •

 األوالد غیر العمانیین
 بنطال رمادي، أو أسود، أو أزرق داكن. •
قمیص أبیض بكم قصیر، مع قبة وأزرار أمامیة ( الیسمح بقمیص "بولو").یتم دس القمیص تحت البنطال، مع حزام  •

 إذا لزم األمر.
 حذاء مقفل برباط، وجوارب. •

 جمیع البنات
مریول ( مئزر) أزرق داكن (بسیط، واسع، مع فتحة عنق مربعة أو دائریة). المریول طویل حتى كاحل الرجل  •

 د فتحة ال تعلو عن أسفل الركبة).(یسمح بوجو
قمیص أبیض مفتوح بأزرار أمامیة، مع قبة وأكمام تغطي حتى كوع الید كحد أدنى ( الیسمح بقمصان "بولو"  •

 والقمصان القطنیة ذات فتحة العنق الدائریة)
 لحاف أزرق داكن ( خیاري). •
 حذاء تقلیدي ، مسطح، بلون واحد ( أبیض، أو أسود، أو أزرق داكن). •
 جوارب بیضاء أو سوداء فقط. •
 ال یسمح بالمكیاج. •

 

وأحذیة الریاضة ( إال  لعالي، ونعال الشاطئ "فلیب فلوب"الیسمح بالكعب ا –ملحوظة: األحذیة ( للبنات واألوالد) 
 خالل حصص الریاضة البدنیة).

 السترات
خالل فترة الطقس البارد، یمكن للطالب والطالبات ارتداء سترة باللون األزرق الداكن، أو األسود أو األبیض (بسحاب أو 

 أزرار)، أو جاكیت المدرسة األزرق الداكن ( متوفر في مخزن المدرسة).
 الحلي

ات ذوات األذنین المثقوبتین إرتداء یمكن للطالب والطالبات ارتداء ساعة بسیطة (الیسمح بالساعة الذكیة)، ویمكن للبن
المدرسة ال تتحمل مسؤولیة  (أقراط األنف غیر مسموح بھا).زوج من األقراط المسماریة ، والیسمح بایة حلي أخرى 

 ضیاع المجوھرات الثمینة.
 الشعر

 إن صبغ الشعر غیر مسموح بھ في المدرسة.
 یجب أن یكون الشعر قصیراً ومرتباً. –األوالد 
 یجب أن یكون الشعر مربوطاً إلى الوراء في جمیع األوقات، ومرتباً، وبعیداً عن الوجھ. –البنات 

 طالء األظافر
 ظلھ، غیر مسموح بھ في المدرسة. /لونھ /طالء األظافر، مھما كان نوعھ 

 الزي الغیر مدرسي (أثناء المناسبات)
 إرشادات عامة 

 د المدرسة.المالبس التي تناسب وتحترم ثقافة المجتمع وقواع

 یجب أال تھدد المالبس صحة أو سالمة أي طالب أو موظف آخر
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 یجب تأمین جمیع األحذیة بشكل مناسب بالقدم.السالمة لضمان ویجب ارتداء األحذیة في جمیع األوقات. 
 

 األوالد
 مسموح إرتداء الدشداشة الملونة ، الكمة  أو المصر

 القمیص األبیض أو الملون
 غیر مسموح بھا البنطال القصیر (الشورت) و البیجامات 

 غیر مسموح بإرتداء الجینز الممزق أو المقطوعمسموح إرتداء الجینز ولكن 
  غیر مسموح بھاقمصان الریاضة 

 
 البنات

 امغیر مسموح بھ القصیرة تنورةالفستان  / ال(طول إلى الكاحل) طویلھیسمح بارتداء فستان / تنورة 
 األبیض أو الملون (طول أكمام إلى المرفق على األقل)القمیص 

 لحاف ملون مسموح بھ

 الممزق أو المقطوعالضیق أوغیر مسموح بإرتداء الجینز مسموح إرتداء الجینز ولكن 
 غیر مسموح بھاالبنطال القصیرو البیجامات 

 الحلي
ویمكن للبنات ذوات األذنین المثقوبتین إرتداء یمكن للطالب والطالبات ارتداء ساعة بسیطة (الیسمح بالساعة الذكیة)، 

 زوج من األقراط المسماریة ، والیسمح بایة حلي أخرى بإستثناء أیام المناسبات (العید الوطني أو الیوم العالمي)

 الشعر
 صبغ الشعر غیر مسموح بھ في المدرسة.

 
 

 وفقًا للمناسبة المحددةسیتلقى الطالب وأولیاء األمور تعلیمات واضحة ومزیداً من التفاصیل 
 
 

 المالبس الریاضیة 
یجب على جمیع الطالب ( البنات واألوالد) ارتداء مالبس المدرسة الریاضیة، والتي یمكن شراؤھا من مخزن 

المدرسة.ال یسمح على اإلطالق بارتداء الحلي، من أي نوع كانت، خالل دروس الریاضة البدنیة، وذلك منعاً لخطر 
فسھ أو لالخرین. وفي حال ارتداء الحلي، سیرسل المعلمون الطالب إلى الصفوف إلزالتھا، ولن اإلصابة للشخص ن

 إتالف ھذه المجوھرات. /سرقة  /تتحمل المدرسة أیة مسؤولیة عن ضیاع
 

قمیص تي شیرت بلون القسم ( متوفر في مخزن المدرسة)، بنطال ریاضة أزرق داكن أو أسود ، ویجب أن  –البنات 
عاً.الیسمح بارتداء البناطیل المالصقة للجسم. یجب عدم ربط غطاء الرأس بشكل فضفاض، بل یجب ربطھ یكون واس

 بأمان.
 قمیص تي شیرت بلون القسم (متوفر في مخزن المدرسة). –األوالد 

 
رتداء واقي جوارب المدرسة الطویلة داكنة اللون ، وحذاء كرة لقدم. إ –( للبنات واألوالد)  وكرة القدم، لعبة الركبي

 قصبة الرجل خالل لعبة كرة القدم.
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یجب ارتداء أحذیة الریاضة المناسبة. ال یسمح بأحذیة "كونفرس"، "بامبس"، "فانز"، واألحذیة التي  – حذاء الریاضة
 تغطي الكاحل.

نظارات بنطال سباحة قصیر أزرق داكن أو أسود لألوالد ، وثوب سباحة قطعة واحدة للبنات، مع  – مالبس السباحة
 مائیة. یجب على جمیع البنات اعتمار قبعة السباحة.

 المعدات
 حقیبة مدرسیة مناسبة •
 حقیبة المالبس الریاضیة •
 مقلمة ( أقالم ، أقالم رصاص، مسطرة، ممحاه، قلم تظلیل). •
 دفتر مالحظات •
 دفتر التواصل ( یوفره معلم ، معلمة الریادة). •

 
 

 المعدات المتخصصة
 

 GDC)حاسبة الرسوم البیانیة (  – الدولیة للتعلیم الثانوي والبكالوریا الدولیة العامة الشھادة لبرنامج  الریاضیات مادة
 لایر عماني. 60إلزامیة . ثمنھا في مخزن المدرسة 

 

لریاضیات المرحلة األساسیة الثالثة، مجموعة   fx-95ES Plusحاسبة كاسیو  – 9،  8،  7مادة الریاضیات للسنوات 
  األدوات الھندسیة.

 2Hأقالم للكتابة باللون األزرق ، و األسود ، واألحمر، واألخضر، قلما رصاص  – 13-7جمیع دروس العلوم للسنوات 
HBK  )سم)، ممحاة، إصبع الصق، مقص، قلم تظلیل، محفظة بالستیكیة. 30، مسطرة 
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