
 طُىدص انٍُم اإلَجٍهً  
 يذرطت انظالو نغبث بأطٍىط

 

 7102/  7102يخغهببث انعبو انذراطً 
 األول اإلبخذائً انظف 

 

 انهغت انعزبٍت

 ورقت بجالد أحًز 01كشكىل حظت 

 ورقت بجالد أطفز 01كشكىل إيالء 

 ورقت بجالد أسرق  72كزاطت حذرٌببث 

 ورقت بجالد شفبف 72َىحت أو كزاطت ٌىيٍبث 

Maths - 40 Sheets of Paper Copybook with a brown cover 

English 
- 40 Sheets of Paper Dictation notebook with a green cover  

- 40 Sheets of Paper Classwork notebook with a yellow cover  

 

 يهحىظت :

 ( ويغهز نهٍذ يع كم عبنب فً حقٍبخه Wipesإحضبر يُبدٌم حىانٍج ويُبدٌم يبههت ) -

 عهً انكشبكٍم وانكخب كخببت االطى وانبٍبَبث  -

نٍ ٌظهى ألي شخض بذوٌ انكبرٍَه . أيب انكبرٍَه انثبًَ  واالحخفبػ ببنكبرٍَه انخبص ببطخالو انغفم  -

 فٍغهف وٌزحذٌه انغفم وانزجبء االنخشاو بذنك نألهًٍت .

 بزجبء كخببت بٍبَبث انغفم عهً يظخهشيبحه وكخبه وأدواحه انشخظٍت وانجبكٍج انخبص به  -

 عهى يىقع انًذرطت كم يب ٌظخجذ يٍ أخببرانزجبء يخببعت  -

comAssiut.-WWW.SLS 
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 طُىدص انٍُم اإلَجٍهً
 يذرطت انظالو نغبث بأطٍىط

 

 7102/  7102يخغهببث انعبو انذراطً 
 اإلبخذائً  ثبًَانظف ان

 

 انهغت انعزبٍت

 سرقورقت بجالد أ 01 واجبكشكىل 

 ورقت بجالد أطفز 01 طىحٍبثكشكىل 

 حًزورقت بجالد أ 72 إيالءكزاطت 

  خضزورقت بجالد أ 72كزاطت حذرٌببث 

 يجهذة بأي نىٌورقت  72 رطذ إحقبٌكزاطت 

 يجهذة بأي نىٌورقت  72َىحت أو كزاطت ٌىيٍبث 

Maths - 60 Sheets of Paper Copybook with a green cover 

English(A.L.) 

- 60 Sheets of Paper Copybook for homework with a red cover  

- 40 Sheets of Paper Copybook for classwork with a yellow cover 

- 40 Sheets of Paper Dictation notebook with a blue cover  

 يجهذ بأي نىٌورقت  01كشكىل  انذٌٍ اإلطاليً

 بجالد أبٍضورقت  01كشكىل  انذٌٍ انًظٍحً

 

 يهحىظت :

 كخببت االطى وانبٍبَبث عهً انكشبكٍم وانكخب  -

 انزجبء يخببعت كم يب ٌظخجذ يٍ أخببر عهى يىقع انًذرطت -

comAssiut.-WWW.SLS 
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 طُىدص انٍُم اإلَجٍهً  
 يذرطت انظالو نغبث بأطٍىط

 

 7102/  7102يخغهببث انعبو انذراطً 
 اإلبخذائً  ثبنثانظف ان

 

 انهغت انعزبٍت

 سرقورقت بجالد أ 01 واجبكشكىل 

 بًُورقت بجالد  72 إيالءكزاطت 

  حًزورقت بجالد أ 72حذرٌببث كزاطت 

 بجالد أطفزورقت  72 أطبنٍب وحزاكٍبكزاطت 

 يجهذة بأي نىٌورقت  72َىحت أو كزاطت ٌىيٍبث 

Maths - 60 Sheets of Paper Copybook  

English(A.L.) 
- 60 Sheets of Paper Copybook for homework with a red cover  

- 40 Sheets of Paper Copybook for classwork with a green cover 

English(O.L.) 
- 40 Sheets of Paper Copybook for homework with a green cover  

- 40 Sheets of Paper Copybook for classwork with a yellow cover 

 يجهذ بأي نىٌورقت  01كشكىل  انذٌٍ اإلطاليً

 أطفزبجالد ورقت  01كشكىل  انذٌٍ انًظٍحً

 

 يهحىظت :

 كخببت االطى وانبٍبَبث عهً انكشبكٍم وانكخب  -

 انزجبء يخببعت كم يب ٌظخجذ يٍ أخببر عهى يىقع انًذرطت -

Assiut.com-WWW.SLS 
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 طُىدص انٍُم اإلَجٍهً  
 يذرطت انظالو نغبث بأطٍىط

 

 7102 / 7102يخغهببث انعبو انذراطً 
 اإلبخذائً  زابعانظف ان

 

 انهغت انعزبٍت

 حًزورقت بجالد أ 01 حعبٍزكشكىل 

 أحًزورقت بجالد  01 إيالء شكىلك

  ورقت بجالد أحًز 01كشكىل قزائٍت 

 ( ورقت بجالد أحًز011 – 21كشكىل َحى )

 ورقت بجالد أحًز 21كشكىل اطئهت قزاءة ويحفىظبث 

 بجالد أحًزورقت  01كشكىل واجب قزاءة ويحفىظبث 

 ورقت بجالد أحًز 01كشكىل نهخظ انعزبً 

 طغىر )خظ عزبً( بجالد أحًز 9كزاص 

Maths 
 ( جالد شفبفClassworkورقت ) 21كشكىل 

 ( جالد شفبفHomeworkورقت ) 01كشكىل 

English 

 ( جالد أبٍضClassworkورقت ) 01كشكىل 

 ( جالد أبٍضHomeworkورقت ) 01كشكىل 

 ( جالد أطفزTime for Englishورقت ) 01كشكىل 

Science 7  ورقت  جالد أسرق 01كشكىل 

Social 7  ورقت 01كشكىل 

 ورقت  72 زاصك انذٌٍ اإلطاليً

 بجالد أطفزورقت  01كشكىل  انذٌٍ انًظٍحً

 

 يهحىظت :

 كخببت االطى وانبٍبَبث عهً انكشبكٍم وانكخب  -

 يىقع انًذرطتانزجبء يخببعت كم يب ٌظخجذ يٍ أخببر عهى  -

Assiut.com-WWW.SLS 
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 طُىدص انٍُم اإلَجٍهً  
 يذرطت انظالو نغبث بأطٍىط

 

 7102/  7102يخغهببث انعبو انذراطً 
 اإلبخذائً  خبيضانظف ان

 

 انهغت انعزبٍت

 خضزورقت بجالد أ 01 حعبٍزكشكىل 

 خضزورقت بجالد أ 01 إيالء شكىلك

  خضزأورقت بجالد  01كشكىل قزائٍت 

 خضزأ( ورقت بجالد 011 – 21كشكىل َحى )

 خضزأورقت بجالد  21كشكىل اطئهت قزاءة ويحفىظبث 

 خضزأورقت بجالد  01كشكىل واجب قزاءة ويحفىظبث 

 خضزأورقت بجالد  01كشكىل نهخظ انعزبً 

 خضزأطغىر )خظ عزبً( بجالد  9كزاص 

Maths 
 ( جالد شفبفClassworkورقت ) 21كشكىل 

 ( جالد شفبفHomeworkورقت ) 01كشكىل 

English 

 ( جالد أبٍضClassworkورقت ) 01كشكىل 

 ( جالد أبٍضHomeworkورقت ) 01كشكىل 

 ( جالد أطفزTime for Englishورقت ) 01كشكىل 

Science 7  ورقت  جالد أحًز 01كشكىل 

Social 7  ورقت 01كشكىل 

 جالد أطفزورقت  72 زاصك انذٌٍ اإلطاليً

 بجالد أطفزورقت  01كشكىل  انذٌٍ انًظٍحً

 

 يهحىظت :

 كخببت االطى وانبٍبَبث عهً انكشبكٍم وانكخب  -

 انزجبء يخببعت كم يب ٌظخجذ يٍ أخببر عهى يىقع انًذرطت -

Assiut.com-WWW.SLS 
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 طُىدص انٍُم اإلَجٍهً  
 يذرطت انظالو نغبث بأطٍىط

 

 7102/  7102يخغهببث انعبو انذراطً 
 اإلبخذائً  ظبدصانظف ان

 

 انهغت انعزبٍت

 سرقورقت بجالد أ 01 حعبٍزكشكىل 

 سرقورقت بجالد أ 01 إيالء شكىلك

  سرقأورقت بجالد  01كشكىل قزائٍت 

 سرقأ( ورقت بجالد 011 – 21كشكىل َحى )

 سرقأورقت بجالد  21كشكىل اطئهت قزاءة ويحفىظبث 

 سرقأورقت بجالد  01كشكىل واجب قزاءة ويحفىظبث 

 سرقأورقت بجالد  01كشكىل نهخظ انعزبً 

 سرقأطغىر )خظ عزبً( بجالد  9كزاص 

Maths 
 ( جالد شفبفClassworkورقت ) 21كشكىل 

 ( جالد شفبفHomeworkورقت ) 01كشكىل 

English 

 ( جالد أبٍضClassworkورقت ) 01كشكىل 

 ( جالد أبٍضHomeworkورقت ) 01كشكىل 

 ( جالد أطفزTime for Englishورقت ) 01كشكىل 

Science 7  بٍجورقت  جالد  21كشكىل 

Social 7  ورقت 01كشكىل 

 جالد أطفزورقت  72 زاصك انذٌٍ اإلطاليً

 بجالد أطفزورقت  01كشكىل  انذٌٍ انًظٍحً

 

 يهحىظت :

 كخببت االطى وانبٍبَبث عهً انكشبكٍم وانكخب  -

 انزجبء يخببعت كم يب ٌظخجذ يٍ أخببر عهى يىقع انًذرطت -

Assiut.com-WWW.SLS 
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