
 

 

  القواعد الخاصة بالزى المدرسى ٤. ٣. ٨

  

بالزى ) من الصف ا�ول إلى الصف الثانى عشر(تلتزم كل طالبة بالمدرسة ا�لمانية للراھبات بالقاھرة 
  .المدرسى المنصوص عليه طبقا للنظام الداخلى للمدرسة

فس اليوم الذى � ترتدى فيه ويجب على الطالبة التى � تلتزم بذلك إحضار اعتذار كتابى من ولى ا�مر فى ن
  .الزى المدرسى

  

  ):من الصف ا9ول إلى الصف الرابع(الزى المدرسى بالنسبة للمرحلة ا�بتدائية 

 بنطلون أزرق طويل -

 جيب شورت كاروھات أزرق -

 بولو شيرت أبيض ووردى -

 يحمل شعار المدرسة) بغطاء للرأس(سويت شيرت أزرق  -

 جاكت شتوى أزرق -

 لمعمول بھا فى المرحلة الثانوية بالنسبة لIحذية والجواربوتسرى نفس القاعدة ا -

  

  ):من الصف الخامس إلى الصف الثانى عشر(الزى المدرسى بالنسبة للمرحلة الثانوية 

أو بنطلون جينز أسود بأرجل مستقيمة أو بنطلون من القماش ) الخاص بالمدرسة(بنطلون جينز أسود  -
 )بنفس موديل البنطلون الخاص بالمدرسةعلى أن يكونا (ا�سود بأرجل مستقيمة 

 بولو شيرت أبيض وأزرق وبنفسجى -

 يحمل شعار المدرسة) بغطاء للرأس(سويت شيرت رمادى داكن  -

 جاكت شتوى رمادى داكن عليه شعار المدرسة بالحجم الصغير وله سوستة -

 جيب داكن وجيب فاتح للصيف، على أن يصل طول الجيب إلى الركبتين -

 ودشراب أبيض أو أس -

 كولون شفاف أو أبيض أو أسود  -

 حذاء منخفض أو صندل أو حذاء رياضى باللون ا�بيض أو ا�سود أو اللونين معا -

 يسمح بلبس البوت المنخفض مع البنطلون، ولكن يجب أن يكون أسفل البنطلون -

ب بارتداء بولو شيرت وسويت شيرت مختلفين، على أن يكونا ١٢أ و١٢يسمح لطالبات الفصلين  -
نفس موديل الزى المدرسى وبھما شعار المدرسة، وأن يكون الزى موحدا بالنسبة لطالبات على 

 الفصل الواحد

  

  ):من الصف ا9ول إلى الصف الثانى عشر(تسرى القواعد اCتية أثناء حصص التربية الرياضية 

 ى] يسمح للطالبات بالمشاركة فى حصص التربية الرياضية إلى عند ارتدائھن الزى الرياض -

 يشمل الزى الرياضى تى شيرت وشورت أو بنطلون رياضى، ومايوه إذا اقتضى ا�مر -

 ] يسمح بدخول الملعب إ] بأحذية ] تستخدمھا الطالبات فى الخارج -

 يجب ربط الشعر الطويل -

 ] يسمح بلبس الحلى، يجب تغطية الحلقان الصغيرة بالبbستر أو خلعھا -

ت أسود وتى شيرت أبيض يحمل شعار المدرسة فى الشركة  يوجد شور٤ -  ١بالنسبة للصفوف من  -
 المتعاقدة معھا المدرسة 



  ] يوجد زى رياضى محدد من الشركة المتعاقدة معھا المدرسة١٢ -  ٥بالنسبة للصفوف من  -

 

 ارتداء تى شيرت فى حصص التربية الرياضية ١٢ - ٥يجب على كل طالبة فى الصفوف من  -
  بحروف واضحةمكتوب على ظھره اسم الطالبة

 

  :قواعد عامة

باستثناء (� يسمح بارتداء أى قطع غير القطع الرسمية التى توفرھا الشركة المتعاقدة معھا المدرسة 
  ).١٢ - ٥الجينز ا9سود أو البنطلون ا9سود بالنسبة للمرحلة الثانوية أى الصفوف من 

  

  رة وحالة الجويمكن للطالبات تحديد القطع التى ترتدينھا طبقا لدرجة الحرا -

فى حالة انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فى أشھر ديسمبر ويناير وفبراير يسمح للطالبات  -
بارتداء جاكت خاص أو بالطو فوق الزى المدرسى، وذلك فى طريق الذھاب إلى المدرسة وعند تحية 

 .العلم

 يسمح للطالبات بارتداء الشال الذى يقع عليه اختيارھن -

المحجبات بارتداء الطرحة باللون ا�بيض أو ا�سود على أن يتم إدخالھا فى ياقة يسمح للطالبات  -
 المbبس

 � يسمح بلبس الحلى الملفت للنظر و� يسمح بالبيرسينج فى الوجه -

  

تم تحديد ھذه القواعد فى لجنة العمل المكونة من أولياء أمور ومدرسين وطالبات، ووافق عليھا ا]جتماع العام 
 وتم استكمالھا فى ا]جتماع العام للسادة أعضاء ھيئة ٩/١٢/٢٠٠٩ضاء ھيئة التدريس المنعقد فى للسادة أع

  .٤/١١/٢٠١١التدريس المنعقد فى 

  

  :الشركة المتعاقدة معھا المدرسة فى الوقت الحالى

  روز مارى

   شارع الشريف١٨ و١٦

  )أمام مول الحرية(مصر الجديدة 

   شارع جميل١٨

  الضاھر
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