دليل الزي المدرسي لطلبة المدرسة اإلماراتية
School uniform guideline for students at Emirates school

2020-2019 إصدار

املقدمة

معالي حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم
تمثل املدرسة نقطة االنطالق التي تبدأ منها عملية تربية النشء وتعليمه باإلضافة إلى دورها ا إإليجابي في عملية
تكوين الوعي االجتماعي للمتعلمين وتوعيتهم بأساليب وأدوات ومعطيات العلم واملعرفة مع التأكيد على أهمية
التمسك بالقيـم واملثل العليا للموروث الثقافي واالجتماعي وتعميق الحس الوطني بالواجب و غرس حب النظام
والتعاون بين الطالب و الهيئة اإلدارية ،و احترام النظم و التعليمات بما يسهم في بلورة شخصية املتعلم ،وجعله
ً
قادرا على ممارسة مفهوم املواطنة بما يفرضه من واجبات و مسؤوليات.
إن تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة ضرورة وطنية في كل األحوال و علي األخص في ظل الظروف و
املتغيرات العاملية واإلقليمية ،ملا لهذه الهوية من أهميه تتمثل في تعزيز الروابط الوجدانية و التاريخية و الثقافية
نحو الو طن و التي تشحذ الهمم العالية و تدفع الى العمل الجاد من أجل تحقيق رفعة الوطن و تقدمه و حمايته.
و في ضوء هذا فقد رأت الوزارة اهتماما منها بأبنائها الطلبة واملعلمين و اإلداريين بتوحيد الزي الذي يرتدونه
ً
خالل اليوم الدراس ي كما حرصت الوزارة على إعداد دليل ارشادي متضمنا آليات توحيد الزي  ،تلتزم به املناطق
ً
التعليمية و تطبقه املدارس التابعة لها طبقا للمعايير و املواصفات الواردة في هذا الدليل.

األهداف
ي.
 • تعزيز قيم املساواة والعدالة في نفوس الطلبة ،من خالل توحيد الز إ
 • تنمية الحس باملسؤولية الوطنية ،وااللتزام بالواجب لدى الطلبة تجاه املدرسة واملجتمع.
 • تقوية الروابط والعالقات اإليجابية بين الطلبة من خالل توحيد الزي املدرس ي وشعورهم باالنتماء ملجتمع
املدرسة.
 • تعزيز قيم الفضيلة والسلوكيات اإليجابية لدى الطرفين بتوفير زي موحد يمتاز بالحشمة ويعكس أصالة

املجتمع وعراقته والتمسك بعاداته وتقاليده.
 • توحيد الزي املدرس ي والرياض ي في الحلقة الدراسية الواحدة يسهل عملية النقل الفردي خالل العام الدراس ي
من مدرسة إلى أخرى ويوفر الجهد واملال على ولي األمر.

 • عدم التبذير في االكسسوار في الحقائب واملالبس.
 • تحديد الجهات املصنعة لزي املدرس ي من قبل الوزارة.

املربرات
 • توحيد الزي للطلبة على مستوى املدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة مع وضع شعار وزارة التربية

والتعليم على هذا الزي سوف يساعد على تكوين اتجاهات إيجابية نحو النظام املدرس ي ويعزز قيـم الوالء
واملسؤولية املجتمعية.
 • تخفيف معاناة أولياء األمور من خالل توفير الوقت والجهد واملال عند شرائهم الزي املدرس ي ألبنائهم إوبناتهم.
 • توفير أحد عناصر البيئة املدرسية الجاذبة من خالل شعور الطلبة باملساواة والعدالة في التعامل وتحقيق
التجانس في املظهر.
 • تهيئة الجو النفس ي املالئم وتوفير الدافعية لدى الطلبة ملمارسة األلعاب الرياضية بزي موحد في جو يسوده
اإلحساس بأهمية الرياضة ،وأنها جزء من املنهاج املدرس ي.
 • املحافظة على سالمة الطلبة ،وصحة أبدانهم وأجسادهم من خالل الزي الرياض ي الذي تتوافر فيه عناصر

السالمة والصحة واألمان.

ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ( بنين  -بنﺎت )
) Kindergarten ( Boys – Girls
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 بنني- الزي الرمسي لرياض األطفال

Formal uniform for kindergarten - Boys

:تفاصيل الزي
 قميص أبيض ذو كم ) قصري أو طويل ( مع خطوط كحلية على األكمام.1
 بروز شعار املدرسة اإلماراتية على زي الطالب.2
.  بنطلون كحلي طويل أو قصري.3
Uniform Description:
1. White shirt ( short or long sleeve) with dark blue lines on the

sleeves
2. The logo of Emirate school on student uniforms.
3. Dark blue trouser long or short.

 بنني- الزي الرياضي لرياض األطفال
Sport uniform for kindergarten - Boys
:تفاصيل الزي
.جاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط زرقاء بشعار املدرسة اإلماراتية
.قميص رياضي أزرق بأكمام قصرية مع خطوط كحلية بشعار املدرسة اإلماراتية

.بنطلون رياضي قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون األزرق

.1
.2

.3

Uniform Description:
1.

Dark blue cotton jacket with light blue lines and the
Emirate school logo.

2.

Sport short sleeve polo shirt in Blue with dark blue lines
with the logo of Emirate school.

3.

Cotton trousers sports dark blue and on the sides light
blue lines.

 بنات- الزي الرمسي رياض أطفال
Formal uniform for kindergarten - Girls
:تفاصيل الزي
فستان أبيض ذو قطعتني من األعلى ذو كم قصري أو طويل مع خطوط كحلية على
 على، ومن األسفل تنورة كحلية خبطوط بيضاء،األكمام مع شعار املدرسة اإلماراتية

)أن يكون اجلزء األسفل متصل مع اجلزء األعلى (باألزرار
Uniform Description:
1. white dress from the top with a short or long sleeve with
dark blue lines on the sleeves with the logo of the Emirate
school, from the bottom a dark blue skirt with white lines
and the bottom part should be connected to the top (with
buttons).

.1

 بنات- الزي الرياضي لرياض األطفال
Sport uniform for kindergarten - Girls
:تفاصيل الزي
. اإلماراتية.جاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط وردية بشعار املدرسة

.1

قميص رياضي قطن باللون الوردي مع خطوط كحلية بشعار املدرسة

.2

.اإلماراتية
بنطلون قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون الوردي

.3

Uniform Description:
1. Dark blue cotton jacket with pink lines with the
logo of the Emirate school.
2. Sport short sleeve polo shirt in pink with blue
lines with the logo of Emirate school.
3. Cotton pants are painted in blue and on the
sides lines are pink.

حلقة أولى ( بنين  -بنﺎت )

) Cycle One ( Boys – Girls
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 بنني- الزي الرمسي حلقة أوىل
Formal uniform for cycle one - Boys
:تفاصيل الزي

 قميص أبيض ذو كم قصري أو طويل مع خطوط زرقاء على األكمام.1
 بروز شعار املدرسة اإلماراتية على زي الطالب.2
. بنطلون أزرق طويل.3
Uniform Description:
1. White shirt ( short or long sleeve ) with blue lines on the
sleeves with the logo of the Emirate school.

2. The logo of Emirate school on student uniforms.
3. Long blue trouser.

 بنني- الزي الرياضي حلقة أوىل
Sport uniform for cycle one - Boys
-:تفاصيل الزي
.جاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط زرقاء بشعار املدرسة اإلماراتية
.قميص رياضي أزرق بأكمام قصرية مع خطوط كحلية بشعار املدرسة اإلماراتية

.بنطلون رياضي قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون األزرق

.1
.2

.3

Uniform Description:
1. Dark blue cotton jacket with light blue lines and
the Emirate school logo.
2. Sport short sleeve polo shirt in blue with dark blue
lines with the logo of the Emirate school.
3. Cotton trousers sports dark blue and on the sides
light blue lines.

 بنات- الزي الرمسي حلقة أوىل
Formal uniform for cycle one - Girls
-:تفاصيل الزي
.مريول مدرسي أزرق بشعار املدرسة اإلماراتية

.1

.قميص أبيض ذو كم طويل مع خطوط زرقاء بشعار املدرسة اإلماراتية

.2

Uniform Description:
1. Blue school dress with logo of the Emirate school.
2. white shirt long-sleeved with blue lines and the logo of
Emirate school.

 بنات- الزي الرياضي حلقة أوىل

Sport uniform for cycle one - Girls
:تفاصيل الزي
. جاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط وردية بشعار املدرسة اإلماراتية.1
. قميص رياضي قطن باللون الوردي مع خطوط كحلية بشعار املدرسة اإلماراتية.2
. بنطلون قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون الوردي.3
Uniform Description:
1. Dark blue cotton jacket with pink lines with the logo
of the Emirate school.
2. Sport short sleeve polo shirt in pink with dark blue
lines with the logo of Emirate school.
3. Cotton trousers sports dark blue and on the sides
light pink lines.

حلقة ثانية ( بنني  -بنات )
) Cycle Two ( Boys – Girls

ﺩﻟــــــــﻴﻞ ﺍﻟــــــﺰﻱ ﺍﻟﻤــــــــــﺪﺭﺳــــﻲ
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 بنني- الزي الرمسي حلقة ثانية

Formal uniform for cycle two - Boys
:تفاصيل الزي
 قميص أبيض ذو كم ) قصري أو طويل ( مع خطوط كحلية على األكمام.1
 بروز شعار املدرسة اإلماراتية على زي الطالب.2
.  بنطلون كحلي طويل أو قصري.3
Uniform Description:
1. White shirt ( short or long sleeve) with dark blue lines on the

sleeves
2. The logo of Emirate school on student uniforms.
3. Dark blue trouser long or short.

 بنني- الزي الرياضي حلقة ثانية
Sport uniform for cycle two - Boys
-:تفاصيل الزي
.جاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط رمادية بشعار املدرسة اإلماراتية
.قميص رياضي رمادي بأكمام قصرية مع خطوط كحلية بشعار املدرسة اإلماراتية
.بنطلون رياضي قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون الرمادي

.1
.2
.3

Uniform Description:
1. Dark blue cotton jacket with gray lines and the
Emirate school logo.
2. Gray polo shirt with dark blue lines and the logo
of the Emirate school.
3. Cotton trousers sports dark blue and on the sides
gray lines.

 بنات- الزي الرمسي حلقة ثانية

Formal uniform for cycle two - Girls
:تفاصيل الزي
. مريول مدرسي كحلي بشعار املدرسة اإلماراتية.1
. قميص أبيض ذو كم طويل بشعار املدرسة اإلماراتية.2
Uniform Description:
1. Dark blue school dress with logo of the Emirate school.
2. Long-sleeved white shirt with the logo of the Emirate
school.

 بنات- الزي الرياضي حلقة ثانية

Sport uniform for cycle two - Girls

:تفاصيل الزي

.جاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط زرقاء بشعار املدرسة اإلماراتية
.قميص رياضي أزرق بأكمام طويلة مع خطوط كحلية بشعار املدرسة اإلماراتية
.بنطلون رياضي قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون األزرق

Uniform Description:
1. Dark blue cotton jacket with light blue lines with
the Emirate school logo.
2. Blue shirt long sleeve with dark blue lines and the
logo of Emirate school.
3. Sports cotton trousers dark blue and on the sides
light blue lines.

.1
.2
.3

حلقة ثالثة ( بنني  -بنات )
) Cycle Three ( Boys – Girls
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 ذكور- الزي الرمسي حلقة ثالثة

Formal uniform for cycle three - Boys
-:تفاصيل الزي
 كندورة.1
)  غترة ( محدانية.2
Uniform Description:
1. Kandoora.
2. Ghetra wrapped in circular way.

الزي الرياضي حلقة ثالثة  -بنني
Sport uniform for cycle three - Boys
تفاصيل الزي:

.1
.2
.3

جاكيت أسود قطن مع خطوط باللون األمحر واألخضر واألبيض بشعار املدرسة
اإلماراتية.
قميص رياضي قطين باللون األسود مع خطوط باللون األمحر بشعار املدرسة اإلماراتية.
بنطلون رياضي قطن باللون األسود مع خطوط باللون األخضر واألبيض.

Uniform Description:
1. Black cotton jacket with red, green and white lines with the
logo of Emirati school.
2. Black Cotton polo shirt, red lines with the logo of Emirati
school.
3. black cotton trousers with green and white lines

 بنات- الزي الرمسي حلقة ثانية

Formal uniform for cycle two - Girls
:تفاصيل الزي
.قميص أزرق ذو كم طويل مع شعار املدرسة اإلماراتية

.1

.تنورة كحلية وعليها خطوط زرقاء رفيعة

.2

. جاكيت رمسي كحلي مع خطوط زرقاء بشعار املدرسة اإلماراتية على الصدر

.3

Uniform Description:
1.

Long sleeve blue shirt with Emirati school logo.

2. Dark blue skirt and has thin blue lines.

3. Dark blue jacket with blue and emirate school logo
on the chest.

 بنات- الزي الرياضي حلقة ثالثة

Sport uniform for cycle three - Girls
:تفاصيل الزي
.جاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط بنفسجية بشعار املدرسة اإلماراتية
.قميص رياضي بنفسجي بأكمام طويلة مع خطوط كحلية بشعار املدرسة اإلماراتية
.بنطلون رياضي قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون البنفسجي

.1
.2
.3

Uniform Description:
1.

Dark blue cotton jacket with purple lines and the Emirate school
logo.

2.

Purple cotton shirt with dark blue lines with the logo of Emirate
school.

3.

Cotton trousers sports dark blue and on the sides purple lines.

اجلاكيت الشتوي
Cardigan

ﺩﻟــــــــﻴﻞ ﺍﻟــــــﺰﻱ ﺍﻟﻤــــــــــﺪﺭﺳــــﻲ
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تفاصيل اجلاكيت:

 .1جاكيت شتوي قطن باللون الكحلي مع خطوط بيضاء
على الرقية واألكمام .
 .2شعار املدرسة اإلماراتية على الصدر .

Details of jacket:
1. Dark blue jacket with white lines on
the neck and sleeves.
2. Emirati school logo on chest.

أسعار زي املدرسة اإلماراتية
School Emirates uniforms prices

ﺩﻟــــــــﻴﻞ ﺍﻟــــــﺰﻱ ﺍﻟﻤــــــــــﺪﺭﺳــــﻲ
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أسعار الزي الرمسي لرياض األطفال

Formal uniform for kindergarten prices

األسعار املعدلة

البند  /اسم الشركة
قميص  -رياض األطفال ذكورإ

31

بنطلونإ/شورت  -رياض األطفال ذكورإ

35

جاكيت رياضة  -رياض األطفال ذكورإ

40

قميص رياضة  -رياض األطفال ذكورإ

25

بنطلون رياضة  -رياض األطفال ذكورإ

37

فستان (قابل للفصل) -رياض األطفال إناث

45

جاكيت رياضة  -رياض األطفال إناث

40

قميص رياضة  -رياض األطفال إناث

25

بنطلون رياضة  -رياض األطفال إناث

37

أسعار الزي الرمسي حلقة أوىل
Formal uniform for cycle one prices
البند  /اسم الشركة
قميص  -حلقة أولى ذكورإ
بنطلون  -حلقة أولى ذكورإ
جاكيت رياضة  -حلقة أولى ذكورإ
قميص رياضة  -حلقة أولى ذكورإ
بنطلون رياضة  -حلقة أولى ذكورإ
قميص  -حلقة أولى إناث
مريول  -حلقة أولى إناث
جاكيت رياضة  -حلقة أولى إناث
قميص رياضة  -حلقة أولى إناث
بنطلون رياضة  -حلقة أولى إناث

األسعار املعدلة
35

42
40

25
39

35
42

40
25

39

أسعار الزي الرمسي حلقة ثانية

Formal uniform for cycle two prices
البند  /اسم الشركة
قميص  -حلقة ثانية إناث
مريول  -حلقة ثانية إناث

جاكيت رياضة  -حلقة ثانية إناث
قميص رياضة  -حلقة ثانية إناث

بنطلون رياضة  -حلقة ثانية إناث
قميص  -حلقة ثانية ذكورإ

بنطلون  -حلقة ثانية ذكو إر
جاكيت رياضة  -حلقة ثانية ذكورإ

قميص رياضة  -حلقة ثانية ذكورإ
بنطلون رياضة  -حلقة ثانية ذكورإ

األسعار املعدلة
39
49
40
30
39
40
48
40
30
39

أسعار الزي املدرسي حلقة ثالثة

Formal uniform for cycle three prices
البند  /اسم الشركة
قميص  -حلقة ثالثة إناث
تنورة  -حلقة ثالثة إناث
جاكيت  -حلقة ثالثة إناث
جاكيت رياضة  -للتعليم الثانوي إناث
قميص رياضة  -للتعليم الثانوي إناث
بنطلون رياضة  -للتعليم الثانوي إناث
جاكيت رياضة  -للتعليم الثانوي ذكورإ

قميص رياضة  -للتعليم الثانوي ذكورإ
بنطلون رياضة  -للتعليم الثانوي ذكورإ

األسعار املعدلة
39
43
139

43
30
37

43
30
37

مت حبمد اهلل
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