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Since 2006

نظام دوام الطلبة للعام الدراسي 2023-2022
Classroom

دوام الطلبة:
2022 8 29
2022 8 31

استقبال الطلبة:
الصف
طالب الروضة
من الصف  1وحتى 4
ومن الصف  5بنات وحتى  12بنات
من الصف  5ذكور وحتى  12ذكور

الدخول
باب الروضة

اخلروج
باب الروضة

تفتح البوابة الساعة 7:15

ينتهي الدوام الساعة ( 12:40من االثنين للخميس)
ينتهي الدوام الساعة ( 11:00يوم الجمعة)

الباب األمامي (إناث)

البوابة اخللفية

الباب األمامي (ذكور)

البوابة اخللفية

تفتح البوابة الساعة 7:15

تفتح البوابة الساعة 7:15

ينتهي الدوام الساعة ( 2:00من االثنين للخميس)
ينتهي الدوام الساعة ( 11:00يوم الجمعة)
ينتهي الدوام الساعة ( 2:00من االثنين للخميس)
ينتهي الدوام الساعة ( 11:00يوم الجمعة)

مالحظة:

احلافالت :

050 256 8095
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ساعات الدّوام وجدول توقيت احلصص:

جدول توقيت احلصص من االثنني وحتى اخلميس

الروضة
النشيد الوطين واإلذاعة 7:50
8:00
الحصة األولى
8:35
الحصة الثانية
9:05
الفسحة األولى
9:30
الحصة الثالثة
10:05
الحصة الرابعة
10:35
الفسحة الثانية
الحصة الخامسة 11:00
الحصة السادسة 11:35
الحصة السابعة 12:10

من األول حتى الرابع
8:00
8:30
9:05
9:30
10:00
10:35
11:00
11:30
12:05
12:40

النشيد الوطين واإلذاعة

الحصة األولى
الحصة الثانية
الحصة الثالثة
الفسحة األولى
الحصة الرابعة
الحصة الخامسة
الحصة السادسة
الفسحة الثانية
الحصة السابعة
الحصة الثامنة

7:30
7:40
8:25
9:10
9:55
10:15
11:00
11:40
12:20
12:35
1:15

من اخلامس إىل الثاني عشر
7:40
8:25
9:10
9:55
10:15
11:00
11:40
12:20
12:35
1:15
2:00

النشيد الوطين واإلذاعة

الحصة األولى
الحصة الثانية
الفسحة الثالثة
الحصة الرابعة
الفسحة
الحصة الخامسة
الحصة السادسة
الحصة السابعة
الحصة الثامنة

7:30
7:40
8:25
9:10
9:55
10:40
11:00
11:45
12:30
1:15

7:40
8:25
9:10
9:55
10:40
11:00
11:45
12:30
1:15
2:00

جدول توقيت احلصص يوم اجلمعة
الروضة

من األول حتى الرابع

النشيد الوطين واإلذاعة 8:00 7:50
8:30 8:00
الحصة األولى
9:05 8:35
الحصة الثانية
9:30 9:05
استراحة
10:00 9:30
الحصة الثالثة
10:35 10:05
الحصة الرابعة
11:00 10:35
استراحة

النشيد الوطين واإلذاعة

الحصة األولى
الحصة الثانية
الفسحة
الحصة الثالثة
الحصة الرابعة

من اخلامس إىل الثاني عشر

7:40 7:30
8:25 7:40
9:10 8:25
9:30 9:10
10:15 9:30
11:00 10:15

النشيد الوطين واإلذاعة

الحصة األولى
الحصة الثانية
الفسحة
الحصة الثالثة
الحصة الرابعة

7:30
7:40
8:25
9:10
9:30
10:40

7:40
8:25
9:10
9:30
10:15
11:00

إجراءات دخول املدرسة:
12
96

PCR

19

2

0507531361

الزيّ املدرسيّ:

حذاء الزي الرمسي  :أسود جلميع الطلبة

الذكور :من الصف األول وحتى الثاني عشر
اإلناث :من الصف األول وحتى اخلامس

عزيزي الطالب:
التزامك بالزي املدرس ي
يجعلك قدوة لزمالئك
ويزيد من احترام
اآلخرين لك

اإلناث :من الصف العاشر وحتى الثاني عشر
اإلناث :من الصف السادس وحتى التاسع
الشيلة :رمادي فاتح للطالبات

حذاء الزي الرياضي  :أبيض جلميع الطلبة

الزي الرياضي جلميع طالب املدرسة (ذكور وإناث )
الزي الرمسي لطالب الروضة ( ذكور وإناث )

قنوات التواصل:
facebook

telegram

فيس بوك
FB.COM/alkhalilprivateschool

https://bit.ly/3mtTWSk

website

تلجرام

موقع املدرسة
alkhalilschools.com

complaints
https://bit.ly/3DhzHxd
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instagram

مالحظات ومقترحات

قنواتنا الذكية

انستجرام
akips2020

:قنوات التواصل
054 401 9007

03 782 0676

hussein.abuirteimeh@alkhalilschools.com
ghazwan.kaial@alkhalilschools.com
doaa@alkhalilschools.com
gharam@alkhalilschools.com

054 522 5645

finance@alkhalilschools.com

050 150 1797

nahla.sallam@alkhalilschools.com

052 854 6859

mohamad.dahabra@alkhalilschools.com

050 753 1361

suad.abukashef@alkhalilschools.com

050 256 8095

it@alkhalilschools.com

055 680 9331

:سياسة استخدام االنرتنت واهلاتف احملمول

: مالحظات هامة

#backtoschool

.

 بكم متيزنا.. أنتم شركاؤنا
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