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

2021-2020إصدار 



معالي حسين بن إبراهيم الحمادي 
وزير التربية والتعليم

نشء وتعليمه تمثل املدرسة نقطة االنطالق التي تبدأ منها عملية تربية ال
ي للمتعلمين باإلضافة إلى دورها اإليجابي في عملية تكوين الوعي االجتماع

يد على وتوعيتهم بأساليب وأدوات ومعطيات العلم واملعرفة مع التأك
تماعي وتعميق أهمية التمسك بالقيـم واملثل العليا للموروث الثقافي واالج

و الحس الوطني بالواجب و غرس حب النظام والتعاون بين الطالب
ورة شخصية الهيئة اإلدارية، و احترام النظم و التعليمات بما يسهم في بل
ه من املتعلم، وجعله قادرًا على ممارسة مفهوم املواطنة بما يفرض

.واجبات و مسؤوليات
نية في كل إن تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة ضرورة وط

ليمية، ملا األحوال و علي األخص في ظل الظروف و املتغيرات العاملية واإلق
تاريخية و لهذه الهوية من أهميه تتمثل في تعزيز الروابط الوجدانية و ال
لعمل الثقافية نحو الو طن و التي تشحذ الهمم العالية و تدفع الى ا

.الجاد من أجل تحقيق رفعة الوطن و تقدمه و حمايته
علمين و و في ضوء هذا فقد رأت الوزارة اهتماما منها بأبنائها الطلبة وامل

رصت اإلداريين بتوحيد الزي الذي يرتدونه خالل اليوم الدراس ي كما ح
تزم به الوزارة على إعداد دليل ارشادي متضمنًا آليات توحيد الزي ، تل

عايير و املناطق التعليمية و تطبقه املدارس التابعة لها طبقًا للم
.املواصفات الواردة في هذا الدليل

His Excellency Hussein Bin Ibrahim Al Hammadi

Minister of Education 

The school represents the starting point from which the process of education 

and educating young people comes in addition to its positive role in the 

process of creating social awareness of learners and educating them about the 

methods, tools and data of science and knowledge, emphasizing the 

importance of adhering to the values and ideals of cultural and social heritage, 

The respect of the systems and instructions to contribute to the development 

of the personality of the learner, and make it able to practice the concept of 

citizenship with the duties and responsibilities.

The promotion of national identity in the hearts of our students is a national 

necessity in all cases, especially in light of the global and regional conditions 

and changes. This identity is important in strengthening the emotional, 

historical and cultural ties towards the country, which sharpens the high 

motivation and drives to work. To strive for the advancement and protection 

of the country.

In light of this, the Ministry considered the interest of its students, teachers and 

administrators in standardizing the uniforms they wear during the school day. 

The Ministry also prepared a guide manual including uniformization 

mechanisms, which are adhered to the school districts and applied by its 

schools according to the standards and specifications in this guide .



 باملجتمع وقيمه وعاداته وتقاليد
َ
ه، فإن الزي التربية مرتبطة ارتباطا وثيقا

تماعية املدرس ي يتأثر بكل ما يطرأ على هذه املجتمع من تغيرات ثقافية واج
قد جاء باعتباره مكونا أساسيًا من مكونات البيئة املدرسية وفي ضوء هذا ف

دارية لكونه اهتما الوزارة بتوحيد الزي املدرس ي للطلبة والهيئة التعليمية واإل 
ظام تعبيرًا عن أهمية هذا املكون األصيل والذي ُيعد جزءًا من مكونات الن

.نجازاملدرس ي مما يسهم في تعزيز املناخ التربوي الحافز على التعلم واإل 
تعليمه تمثل املدرسة نقطة االنطالق التي تبدأ منها عملية تربية النشء و 
تعلمين باإلضافة الى دورها اإليجابي في عملية تكوين الوعي االجتماعي للم

أهمية وتوعيتهم بأساليب وأدوات ومعطيات العلم واملعرفة مع التأكيد على
ق الحس الوطني التمسك بالقيم واملثل العليا للموروث الثقافي واالجتماعي وتعمي

ترام بالواجب وغرس حب النظام والتعاون بين الطالب والهيئة  اإلدارية، واح
رًا على النظم والتعليمات بما يسهم في بلورة شخصية املتعلم، وجعله قاد

.ممارسة مفهوم املواطنة بما يفرضه من واجبات و مسؤوليات
ي كل األحوال و إن تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة ضرورة وطنية ف

ه الهوية من على األخص في ظل الظروف و املتغيرات العاملية واإلقليمية، ملا لهذ
حو الوطن و أهمية تتمثل في تعزيز الروابط الوجدانية و التاريخية والثقافية ن

الوطن التي تشحذ الهمم العالية وتدفع الى العمل الجاد من أجل تحقيق رفعة
.وتقدمه و حمايته

ن واإلداريين وفي ضوء هذا فقد رأت الوزارة اهتمامًا منها بأبنائها الطلبة واملعلمي
إعداد بتوحيد الزي الذي يرتدونه خالل اليوم الدراس ي كما حرصت الوزارة على

مية وتطبقه دليل ارشادي متضمنًا آليات توحيد الزي تلتزم به املناطق التعلي
.يلاملدارس التابعة لها طبقًا للمعايير واملواصفات الواردة في هذا الدل

املقدمة 

Education is closely linked to the society and its values, customs and traditions. The 

school uniform is influenced by all cultural and social changes that occur in this 

society as an essential component of the school environment. In light of this, 

Which is part of the components of the school system, which contributes to 

enhancing the educational climate, which stimulates learning and achievement.

The school represents the point of departure from which the process of raising and 

educating young people begins, in addition to its positive role in the process of 

creating social awareness of learners and educating them about the methods, tools 

and data of science and knowledge, emphasizing the importance of adhering to the 

values and ideals of cultural and social heritage, , And respect systems and 

instructions to contribute to the development of the personality of the learner, and 

make him able to practice the concept of citizenship with the duties and 

responsibilities.

The promotion of national identity in the hearts of our students is a national 

necessity in all circumstances, especially in light of the global and regional 

conditions and changes. This identity has the importance of strengthening the 

emotional, historical and cultural ties towards the country, which sharpen the high 

motivation and push to work hard for Achieving the nation's progress, progress 

and protection.

In light of this, the Ministry considered the interest of its students, teachers and 

administrators to unify the uniforms they wear during the school day. The Ministry 

also prepared a guidebook, including uniformization mechanisms, which are 

adhered to by the school districts and implemented by its affiliated schools 

according to the standards and specifications in this guide.

Introduction



.حيد الزي تعزيز قيم املساواة والعدالة في نفوس الطلبة، من خالل تو • 

لطلبة تنمية الحس باملسؤولية الوطنية، وااللتزام بالواجب لدى ا• 

.تجاه املدرسة واملجتمع

وحيد الزي تقوية الروابط والعالقات اإليجابية بين الطلبة من خالل ت• 

.املدرس ي وشعورهم باالنتماء ملجتمع املدرسة

بتوفير زي تعزيز قيم الفضيلة والسلوكيات اإليجابية لدى الطرفين• 

ك موحد يمتاز بالحشمة ويعكس أصالة املجتمع وعراقته والتمس

.بعاداته وتقاليده

يسهل توحيد الزي املدرس ي والرياض ي في الحلقة الدراسية الواحدة• 

وفر عملية النقل الفردي خالل العام الدراس ي من مدرسة إلى أخرى وي

.الجهد واملال على ولي األمر

.عدم التبذير في االكسسوار في الحقائب واملالبس• 

.تحديد الجهات املصنعة لزي املدرس ي من قبل الوزارة• 

Objectivesاألهداف 

 •Promote the values of equality and justice among 

students, through uniformity.

• Develop a sense of national responsibility, and 

commitment to the duty of students towards school and 

society.

• Strengthen positive relationships  among students 

through uniformity of school uniforms and a sense of 

belonging to the school community.

• To promote values of virtue and positive behavior on both 

sides by providing a unified uniform that is characterized 

by decency and reflects the originality of society and its 

conformity and adherence to its customs and traditions.

• Unify the uniform and sports uniform in one cycle, 

facilitates the process of individual transfer during the 

school year from school to another and provides less effort 

and money to the parents.

• Reduce wasting money on the accessories in bags and 

clothes.

• Identification of uniforms manufacturers by the Ministry



ة على توحيد الزي للطلبة على مستوى املدارس الحكومية والخاص• 

الزي مستوى الدولة مع وضع شعار وزارة التربية والتعليم على هذا

ي سوف يساعد على تكوين اتجاهات إيجابية نحو النظام املدرس 

.ويعزز قيـم الوالء واملسؤولية املجتمعية

املال تخفيف معاناة أولياء األمور من خالل توفير الوقت والجهد و • 

.عند شرائهم الزي املدرس ي ألبنائهم وبناتهم

لطلبة توفير أحد عناصر البيئة املدرسية الجاذبة من خالل شعور ا• 

.رباملساواة والعدالة في التعامل وتحقيق التجانس في املظه

ة ملمارسة تهيئة الجو النفس ي املالئم وتوفير الدافعية لدى الطلب• 

األلعاب الرياضية بزي موحد في جو يسوده اإلحساس بأهمية 

.الرياضة، وأنها جزء من املنهاج املدرس ي

الل املحافظة على سالمة الطلبة، وصحة أبدانهم وأجسادهم من خ• 

.مانالزي الرياض ي الذي تتوافر فيه عناصر السالمة والصحة واأل 

Justificationsاملربرات

• Unify the uniform for students in public and private schools at the state 

level, with the Ministry of Education logo on the uniform, will help to 

create positive attitudes towards the school system and promote values of 

loyalty and community responsibility.

• Relieve the suffering of parents by saving time, effort and money when 

buying uniforms for their children and daughters.

• Providing one of the elements of School environment attraction through 

the students' sense of equality and fairness in dealing and achieving 

familiarity in appearance.

• Create the appropriate psychological atmosphere and provide 

motivation for students to play sports in unified uniform in an atmosphere 

of a sense of the importance of sport, and as a part of the school 

curriculum.

• Safeguarding the safety of the students and the health of their bodies 

through the sportswear where healthy and safety elements are available.



.تشكيل فريق العمل• 

/ اجتماع فريق العمل لتحديد املوديل •

بكل القماش للهيئة اإلدارية واملوديل الخاص

.حلقة دراسية

شكل مناقشة اإليجابيات والسلبيات للزي ب•

.ياتعام لتعزيز اإليجابيات والحد من السلب

.تحديد نوع األقمشة•

Work Mechanismsآليات العمل

•Setting team work

•Meeting with the team work to determine the 

model / fabric of the administrative body and the 

model for each educational cycle.

•Discuss the pros and cons of uniforms in general 

to enhance positives and reduce negatives.

•Determine the type of fabrics.
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(بنات -بنين ) رياض األطفال 
Kindergarten ( Boys – Girls )

ي  ــــدرســــــــــزي المــــــيل الــــــــدل
SCHOOL UNIFORM GUIDELINES



:تفاصيل الزي
مع خطوط كحلية على األكمام )قصري أو طويل (قميص أبيض ذو كم 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 الرمسي لرياض األطفال
Formal uniform for kindergarten - Boys



:تفاصيل الزي

.شعار املدرسة اإلماراتيةجاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط زرقاء ب1.

.تيةشعار املدرسة اإلماراقميص رياضي أزرق بأكمام قصرية مع خطوط كحلية ب2.

.بنطلون رياضي قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون األزرق3.

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.

بنني-الزي الرياضي لرياض األطفال
Sport uniform for kindergarten - Boys



:تفاصيل الزي

فستان أبيض ذو قطعتني من األعلى ذو كم قصري أو طويل مع خطوط كحلية على1.
ء، على األكمام مع شعار املدرسة اإلماراتية، ومن األسفل تنورة كحلية خبطوط بيضا

(باألزرار)أن يكون اجلزء األسفل متصل مع اجلزء األعلى 

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).

بنات-الزي الرمسي رياض أطفال
Formal uniform for kindergarten - Girls



:تفاصيل الزي

.اإلماراتية.شعار املدرسةجاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط وردية ب1.

شعار املدرسة قميص رياضي قطن باللون الوردي مع خطوط كحلية ب2.
.اإلماراتية

بنطلون قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون الوردي3.

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.

بنات-الزي الرياضي لرياض األطفال
Sport uniform for kindergarten - Girls



ي  ــــدرســــــــــزي المــــــيل الــــــــدل
SCHOOL UNIFORM GUIDELINES

(  بنات -بنين ) حلقة أولى 
Cycle One ( Boys – Girls )



:تفاصيل الزي
قميص أبيض ذو كم قصري أو طويل مع خطوط زرقاء على األكمام 1.
بروز شعار املدرسة اإلماراتية على زي الطالب 2.
.طويلأزرق بنطلون 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 الرمسي حلقة أوىل 
Formal uniform for cycle one - Boys



-:تفاصيل الزي

.شعار املدرسة اإلماراتيةجاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط زرقاء ب1.

.تيةشعار املدرسة اإلماراقميص رياضي أزرق بأكمام قصرية مع خطوط كحلية ب2.

.بنطلون رياضي قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون األزرق3.

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.

بنني-الزي الرياضي حلقة أوىل 
Sport uniform for cycle one - Boys



-:تفاصيل الزي

.مريول مدرسي أزرق بشعار املدرسة اإلماراتية1.

.بشعار املدرسة اإلماراتيةقميص أبيض ذو كم طويل مع خطوط زرقاء2.

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 الرمسي حلقة أوىل 
Formal uniform for cycle one  - Girls



:تفاصيل الزي
.شعار املدرسة اإلماراتيةجاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط وردية ب1.

.اتيةشعار املدرسة اإلمارقميص رياضي قطن باللون الوردي مع خطوط كحلية ب2.

.بنطلون قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون الوردي3.
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.

بنات-الزي الرياضي حلقة أوىل 
Sport uniform for cycle one  - Girls



ي  ــــدرســــــــــزي المــــــيل الــــــــدل
SCHOOL UNIFORM GUIDELINES

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



:تفاصيل الزي
مع خطوط كحلية على األكمام )قصري أو طويل (قميص أبيض ذو كم 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 الرمسي حلقة ثانية 
Formal uniform for cycle two - Boys



-:تفاصيل الزي

.شعار املدرسة اإلماراتيةجاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط رمادية ب1.

.شعار املدرسة اإلماراتيةقميص رياضي رمادي بأكمام قصرية مع خطوط كحلية ب2.

.بنطلون رياضي قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون الرمادي3.

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.

بنني-الزي الرياضي حلقة ثانية 
Sport uniform for cycle two - Boys



:تفاصيل الزي
.مريول مدرسي كحلي بشعار املدرسة اإلماراتية1.
.بشعار املدرسة اإلماراتيةقميص أبيض ذو كم طويل2.

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 الرمسي حلقة ثانية 
Formal uniform for cycle two  - Girls



:تفاصيل الزي

.شعار املدرسة اإلماراتيةجاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط زرقاء ب1.

.ةشعار املدرسة اإلماراتيقميص رياضي أزرق بأكمام طويلة مع خطوط كحلية ب2.

.بنطلون رياضي قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون األزرق3.

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.

بنات-الزي الرياضي حلقة ثانية 
Sport uniform for cycle two  - Girls



ي  ــــدرســــــــــزي المــــــيل الــــــــدل
SCHOOL UNIFORM GUIDELINES

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



ذكور-الزي الرمسي حلقة ثالثة 
Formal uniform for cycle three  - Boys

:تفاصيل الزي

.قميص أبيض ذو كم قصري 1.

بروز شعار املدرسة اإلماراتية على زي الطالب 2.

.بنطلون كحلي طويل خبطوط زرقاء رفيعة3.
Uniform Description:

1. White T-shirt  short sleeve.

2. The logo of Emirate school on student uniforms. 

3. Dark blue trouser and has thin blue lines. 



:تفاصيل الزي
جاكيت أسود قطن مع خطوط باللون األمحر واألخضر واألبيض بشعار املدرسة 1.

.اإلماراتية

.اتيةقميص رياضي قطين باللون األسود مع خطوط باللون األمحر بشعار املدرسة اإلمار2.

.بنطلون رياضي قطن باللون األسود مع خطوط باللون األخضر واألبيض3.

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

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



:تفاصيل الزي
.قميص أزرق ذو كم طويل مع شعار املدرسة اإلماراتية1.

.تنورة كحلية وعليها خطوط زرقاء رفيعة2.

.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 الرمسي حلقة ثالثة 
Formal uniform for cycle two  - Girls



:تفاصيل الزي

.شعار املدرسة اإلماراتيةجاكيت قطن كحلي غامق مع خطوط بنفسجية ب1.

شعار املدرسة قميص رياضي بنفسجي بأكمام طويلة مع خطوط كحلية ب2.
.اإلماراتية

.سجيبنطلون رياضي قطن باللون الكحلي وعلى اجلوانب خطوط باللون البنف3.

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.

بنات-الزي الرياضي حلقة ثالثة 
Sport uniform for cycle three  - Girls



ي  ــــدرســــــــــزي المــــــيل الــــــــدل
SCHOOL UNIFORM GUIDELINES

اجلاكيت الشتوي
Cardigan 



:تفاصيل اجلاكيت

ضاء جاكيت شتوي قطن  باللون الكحلي مع خطوط بي1.
.  على الرقية واألكمام 

.  شعار املدرسة اإلماراتية على الصدر 2.
Details of jacket:

1. Dark blue jacket with white lines on 

the neck and sleeves.

2. Emirati school logo on chest.



ي  ــــدرســــــــــزي المــــــيل الــــــــدل
SCHOOL UNIFORM GUIDELINES

أسعار زي املدرسة اإلماراتية 
School Emirates uniforms prices



األسعار  اسم الشركة/ البند 

31 رياض األطفال ذكور -قميص 

35 رياض األطفال ذكور -شورت /بنطلون 

40 رياض األطفال ذكور -جاكيت رياضة 

25 رياض األطفال ذكور -قميص رياضة

37 رياض األطفال ذكور -بنطلون رياضة 

45 رياض األطفال إناث-(قابل للفصل)فستان  

40 رياض األطفال إناث-جاكيت رياضة 

25 رياض األطفال إناث-قميص رياضة 

37 رياض األطفال إناث-بنطلون رياضة 

أسعار الزي الرمسي لرياض األطفال
Formal uniform for kindergarten prices



األسعار  اسم الشركة/ البند 

35 حلقة أولى ذكور -قميص 

42 حلقة أولى ذكور -بنطلون 

40 حلقة أولى ذكور -جاكيت رياضة

25 حلقة أولى ذكور -قميص رياضة 

39 حلقة أولى ذكور -بنطلون رياضة

35 حلقة أولى إناث-قميص 

42 حلقة أولى إناث-مريول 

40 حلقة أولى إناث-جاكيت رياضة 

25 حلقة أولى إناث-قميص رياضة

39 حلقة أولى إناث-بنطلون رياضة

أسعار الزي الرمسي حلقة أوىل
Formal uniform for cycle one prices



األسعار  اسم الشركة/ البند 

39 حلقة ثانية إناث-قميص 

49 حلقة ثانية إناث-مريول 

40 حلقة ثانية إناث-جاكيت رياضة

30 حلقة ثانية إناث-قميص رياضة

39 حلقة ثانية إناث-بنطلون رياضة

40 حلقة ثانية ذكور -قميص 

48 حلقة ثانية ذكور -بنطلون 

40 حلقة ثانية ذكور -جاكيت رياضة 

30 حلقة ثانية ذكور -قميص رياضة 

39 حلقة ثانية ذكور -بنطلون رياضة 

أسعار الزي الرمسي حلقة ثانية
Formal uniform for cycle two prices



األسعار  اسم الشركة/ البند 

55
حلقة ثالثة ذكور -قميص 

65 حلقة ثالثة ذكور -بنطلون 

43 للتعليم الثانوي ذكور -جاكيت رياضة 

30 للتعليم الثانوي ذكور -قميص رياضة 

37 للتعليم الثانوي ذكور -بنطلون رياضة 

39 حلقة ثالثة إناث-قميص
43 حلقة ثالثة إناث-تنورة 

139 حلقة ثالثة إناث-جاكيت 

43 للتعليم الثانوي إناث-جاكيت رياضة 

30 للتعليم الثانوي إناث-قميص رياضة 

37 للتعليم الثانوي إناث-بنطلون رياضة 

أسعار الزي املدرسي حلقة ثالثة
Formal uniform for cycle three  prices



ي  ــــدرســــــــــزي المــــــيل الــــــــدل
SCHOOL UNIFORM GUIDELINES

منافذ البيع 
Sales Points



اإلمارة 
منافذ البيع

أرقام التواصل الوقت الزمني 

إمارة 
أبوظبي

03م 10:00-ص 10:00بوابة الشرق مول -بني ياس -االمارات يونيفورم  7665776

7555 552 02م 10:00-ص 10:00، أبو ظبي، مصفح فرع دملا مول (املكتبه املتحده) مكتبة جرير  

3999 673 02م 10:00-ص 10:00شن تاورز ، أبو ظبي، الكورنيش فرع نيشن جاليريا، ني(املكتبه املتحده) مكتبة جرير  

0409 556 02م 10:00-ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، ، أبوظبي فرع الراحة مول ، الراحة 

6906 666 02م 09:00-ص 10:00أبو ظبي شارع الشيخ راشد بن سعيد  بجانب الوحده مول ,  مكتبة املكتبة 

4067 444 02م 09:00-ص 10:00انيقسم تفتيش املب-ابو ظبي  شارع املرور قرب  بلدية ابوظبى , مكتبة املكتبة 

9930268-056م 11:00-ص 10:00مقابل ابو ظبي مول ,  منطقة الزاهية,  أبو ظبي,  سمارت بيبي

9930503-056م 11:00-ص 10:00شارع معاريج  بجانب مسجد  عبدهلل بن مسعود, املصفح -أبو ظبي, السفير مركز 

1175484-056م 11:00-ص 10:00مدينة خليفه أ بجانب مدرسة مدينة خليفة أ, السفير مول , سمارت بيبي

506427314ص12-م 4م و من1-9صدارخنجي لألزياء خلف اتصاالت خالديه

506427314ص12-م 4م و من1-9صدار خنجي لألزياء  السلع جمعية

506427314ص12-م 4م و من1-9صدار خنجي لألزياء الرويس 

506427314ص12-م 4م و من1-9صالرويس-االستايل االماراتي 

506427314ص12-م 4م و من1-9صالفوعة مول –االستايل اإلماراتي 

506427314ص12-م 4م و من1-9ص( السفير مول ) دار خنجي لألزياء خليفه أ 

506427314ص12-م 4م و من1-9صدار خنجي لألزياء غياثي جمعية

506427314ص12-م 4م و من1-9صدار خنجي لألزياء  بدع زايد جمعية

506895896ص12-م 4م و من1-9صريد اند ريالكس مزيد مول طابق الثاني محمد بن زايد

501201244ص12م الى 4م و من1-9صديزين االمارات لولو بني ياس

025631993-0551737097ص12-م 4م و من1-9صساس الخياطة اليونيفورم الشهامه الجديدة مقابل ديرفيلدز مول 



أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
ابو ظبي

6427314 050ص12-م 4م و من1-9صاملرفأ-االستايل اإلماراتي 

02م 11:00-ص 10:00فرع الخالدية -شركة املقص الفني  6661260

02م 11:00-ص 10:00فرع  امليناء مول -شركة املقص الفني  6329999

02م 11:00-ص 10:00فرع مزيد مول -شركة املقص الفني  5533054

03م 11:00-ص 110:00فرع العين -شركة املقص الفني 7669804

02م 11:00-ص 10:00فرع  بدع زايد-شركة املقص الفني  8847676

056ص12:00–ص 8:00الخالدية مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00بني ياس-لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00الكابيتل مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00بين الجسرين-لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00املشرف مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00الرويس مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00الشوامخ-لولو  اكس بريس 9933377

056ص12:00–ص 8:00مركز التجارة العاملي-لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00(مدينة العين ) شارع خليفة -الفالح بالزا-لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00(مدينة العين ) القويتات -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00(مدينة العين ) البراري مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00(مدينة العين ) الفواه مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00(مدينة العين ) زاخر  -لولو هايبر ماركت  9933377

0001 887 02ص12:00–ص 8:00الظفرة مول –لولو هابير ماركت 



أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
أبوظبي 

7665776-03م 11:00-ص 110:00مجمع االمارات التجاري فرع -العين -االمارات يونيفورم 

7665776-03م 11:00-ص 210:00مجمع االمارات التجاري فرع -العين -االمارات يونيفورم 

7665776-03م 11:00-ص 10:00جمعية العين التعاونية -املرخانية مول -االمارات يونيفورم 

7665776-03م 11:00-ص 10:00عالية مول -اليحر الجنوبي -االمارات يونيفورم 

7665776-03م 11:00-ص 10:00جمعية العين التعاونية-الهيلي خليف -االمارات يونيفورم 

انه,  العين  منطقة الجيمي، الخبيص ي ,  مركز السفير  9930267-056م11:00–ص 09:00بجانب سوق الزعفر
9930503-056م11:00–ص 09:00بجانب اتصاالت, ( الرمال مول ) بوتيك مول ,  ,العين , سمارت بيبي 

العامره )مالياليحر الش,  العين,  مكتبة الدرع الذهبي لتجارة القرطاسية واالدوات املكتبية
12داخل العالية مول محل رقم , (حاليا

م 11:00–ص 10:00
050-7308779

7308779-050م 10:00–ص 10:00ق االول البراري مول اوتليت الطاب,  منطقة الظاهر , العين, أوسكار اليبري للقرطاسية 

7228820 03م10:30-م 4:30-م 1:30-ص9:00وسط ااملدينه  بجانب مسجد الشيخه سالمه, العين , املشير للخياطة

اين االمارات مكاني مول الطابق الثاني 0504108401-024410073ص12-م 4م و من1-9صديز

2401 784 03م06:00–ص 10:00مصنع في أي بي ، العين ، املنطقة الصناعية 

2972550 050م06:00–ص 10:00مصنع في أي بي ،  العين ، املنطقة الصناعية ،  بجانب بنك ابو ظبي االسالمي

8099607 050م 11:00-ص 10:00العين –رمال مول 

9934 766 03م10:00–ص 10:00في أي بي للنسخ والقرطاسية،  العين ،  الشارع العام  بجانب دوار الساعه

506427314ص12-م 4م و من1-9صياس مارت فرع بني ياس

-024410073ص12-م 4م و من1-9صديزاين االمارات مكاني مول الطابق الثاني

0504108401

506427314ص12-م 4م و من1-9صمركز رامز فروغ في االمارات

507020441ص12-م 4م و من1-9صجاديان للمالبس

2870 768 03م10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ،العين،  فرع الفوعة  مول 



أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
أبوظبي

037617070م 10:00–ص 10:00العين ، فرع الجيمي مول، العين, ( املكتبه املتحده) مكتبة جرير

1500 755 03م09:00–ص 09:00فرع املعترض, العين , مكتبة املكتبة 

4429 766 03م09:00–ص 09:00فرع اليحر, العين , مكتبة املكتبة 

6906 666 02م10:00–ص 10:00الطابق الثاني, فرع البوادي مول ,  العين , املجرودي 

9930265-056م11:00–ص 09:00شارع حمدان بن محمد , العين  منطقة الجيمي ,   اسواق سفير 

9930267 056م11:00–ص 09:00انهبجانب سوق الزعفر ,  الخبيص ي, العين  منطقة الجيمي,  مركز السفير 

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور  شارع املطار

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور  بوابة الشرق 

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور ديرفيلدز

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور مارينا مول 

97125599598م10:00–ص 10:00صناعات اإلمارات  في كابيتال مول 

97137800816م 11:00–ص 10:00.العين-مجمع اإلمارات التجاري -(فرع العين)مدارس بوتيك 

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور بوادي مول 

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور الجيمي مول 

0504464431/05026262772ص12م الى 4م و من1-9صالفنون للتطريز  بني ياس مول 

0504464431/05026262772ص12م الى 4م و من1-9صفي مركز مدينة زايد الفنون للتطريز 

0566166626ص 12م الى 4م و من1-9ص( مدينه زايد الصناعيه الجديدة )امليلم للخياطة



أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
دبي 

3598359 04م 11:00-ص 10:00فرع دبي-شركة املقص الفني 

9933377 056ص12:00–ص 8:00الورقاء-لولو هايبر ماركت 

9933377 056ص12:00–ص 8:00القصيص-لولو هايبر ماركت 

9933377 056ص12:00–ص 8:00البرشا-لولو هايبر ماركت 

9933377 056ص12:00–ص 8:00الراشدية-لولو هايبر ماركت 

9933377 056ص12:00–ص 8:00املركز العربي-لولو هايبر ماركت 

7665776 03م 11:00-ص 10:00بناء دار النهضة -الهيل -االمارات يونيفورم 

2625552 04م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ،  دبي،  فرع الصفية 

5420 256 04م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، دبي، فرع العربي سنتر ، خوانيج

0655 544 056م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع  ، دبي ، فرع البرشا 

4400 339 04م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، دبي، فرع الجميرا 

2400 286 04م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، دبي  مركز بن سوقات 

8690 852 04م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي  للتوزيع ، دبي، فرع حتا 

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سنشري مول 

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور دبي فيستيفال سيتي

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سيتي سنتر مردف

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور مول اإلمارات

9979551 056م 11:00-ص 10:00إبن بطوطة مول 

4226066 04ص12-م 4م و من1-9صfo1رابيدو شارع االتحاد مركز املال بالزاالطابق الثاني محل رقم 

2559554 04م 10:00–ص 10:00فرع االتحاد مول 1منطقه محيصنه -الخوانيج , دبي  , املشير  للخياطة 

504953804ص12-م 4م و من1-9صرويلكس لالقمشه بردبي

2966628 04م 10:00–ص 10:00ميمقابل  بنك ابو ظبي االسال -شارع الوحيده -املمزر -ديره , دبي , املشير  للخياطة 



أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
الشارقة  

7665776-03م 11:00-ص 10:00مقابل بلدية الشارقة-شارع الشيخ زايد -االمارات يونيفورم 

0569933377ص12:00–ص 8:00الشارقة-لولو هايبر ماركت 

0569933377ص12:00–ص 8:00الحزانة الشارقة-لولو هايبر ماركت 

5539935 06م 11:00-ص 10:00فرع الشارقة-شركة املقص الفني 

9722234-9722234/050-050م 11:00-ص 10:00خياط دار العين

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سيتي سنتر الشارقة 

9992 563 06م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، الشارقة، فرع الشارقة  ، منطقة املناخ 

5547 884 06م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، الشارقة ، فرع الذيد 

1337 224 09م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، الشارقة ، فرع كلباء 

065527035م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، الشارقة ، فرع القرائن 

0777 606 09م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، الشارقة ، فرع خورفكان 

050ص12-م 4م و من1-9صالذيد –االستايل االماراتي  6427314

5938801 058ص12-م 4م و من1-9صرابيدو شارع الشيخ سلطان كورنيش كلباء منطقه سور كلباء

5938806 058ص12-م 4م و من1-9ص2-1شارع الشيخ خالد بن محمد اقاسمي منطقه املصلي محل رقم رابيدو

4359763 050ص12-م 4م و من1-9صسوبرماركت املروه/3شركة رابيدو يونيفورم مصفوف

505796812ص12-م 4م و من1-9صخورفكان-مركز يعقوب للتجارة 

050ص12-م 4م و من1-9صفرع الشارقة –بمبينو للتجاره املالبس  7862781



أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
عجمان 

7665776-03م 11:00-ص 10:00شارع الشيخ محمد بن راشد -الجرف -االمارات يونيفورم 

0569933377ص12:00–ص 8:00عجمان-لولو هايبر ماركت 

504633992ص12-م 4م و من1-9ص2مشغل محمد مشرف صناعيه 

5928802 058ص12-م 4م و من1-9صخلف سيتي سنتر/2شركه رابيدو يونيفورم الجرف 

0509722234/0562228681م 11:00-ص 10:00خياط عارف

الصين، ، منطقة الجرف الصناعية، بالقرب من لكي سنتر، خلف سوق (فرع عجمان)صناعات اإلمارات 
7460314 06م06:00–ص 10:00عجمان

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سيتي سنتر عجمان

6566 749 06م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ،عجمان ، فرع عجمان ، الزهراء 

إمارة 
أم القيوين

9933377 056ص12:00–ص 8:00ام القوين-لولو هايبر ماركت 

6993 764 06م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع أم القيوين  ، فرع أم القيوين 

5938805 058ص12-م 4م و من1-9صرابيدو شارع ملك فيصل منطقه الراس مقابل بنك االمارات دبي الوطني

إمارة
رأس الخيمة 

7665776-03م 11:00-ص 10:00خلف سنتر بوينت -الظيت الجنوبي -االمارات يونيفورم 

0569933377ص12:00–ص 8:00راس الخيمة مول -لولو هايبر ماركت 

2355331 07م 11:00-ص 10:00فرع راس الخيمة -شركة املقص الفني 

، الطابق األرض ي، شارع القرم، مقابل رأس 2، بناية القرم ( فرع راس الخيمة)صناعات اإلمارات
2042 243 07م06:00–ص 10:00.الخيمة مول، رأس الخيمة

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور  شارع املطار

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور منار مول 

3320 233 07م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، رأس الخيمة، فرع دوار السفينة 

7655 244 07م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، رأس الخيمة ، فرع الظيت 

2423 236 07م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، رأس الخيمة ، فرع  الشمل



أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
رأس الخيمة

5083 244 07م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، رأس الخيمة، فرع الرفاعة

8076115-055م 10:00–ص 09:00داخل الجامعة االمريكية براس الخيمة, رأس الخيمة,  االبتكار 

050ص12-م 4م و من1-9صفرع رأس الخيمة–بمبينو للتجاره املالبس  7862781

050ص12-م 4م و من1-9صدانتين للتجاره 7321492

إمارة 
الفجيرة

7665776-03م 11:00-ص 10:00شارع الرجيالت -قذفع -االمارت يونبفورم 

0569933377ص12:00–ص 8:00الفجيرة-لولو هايبر ماركت 

0569933377ص12:00–ص 8:00دبا-لولو هايبر ماركت 

2222107 09م 11:00-ص 10:00فرع الفجيرة -شركة املقص الفني 

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سيتي سنتر الفجيرة

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سفير  مول 

1337 224 09م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع الفجيرة ، فرع الفجيرة

1689 243 09م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع  الفجيرة، فرع دبا الفجيرة

507862781ص12-م 4م و من1-9صفرع الفجيره-بمبينو للتجاره املالبس 

5938802 058ص12-م 4م و من1-9صرابيدو شارع املطار  بناية النجوم الثالث الدفاع املدني



ي  ــــدرســــــــــزي المــــــيل الــــــــدل
SCHOOL UNIFORM GUIDELINES

مت حبمد اهلل


