
 إلتحاقه في الكلية الحربيةاألمتعة الفردية الواجب إصطحابها من قبل كل تلميذ ضابط لدى 

 

 

 النوع العدد النوع العدد
1+1  األمتعة فرشاة للثياب + فرشاة للحذاء 

12+12 مقص أظافر 1 +مالبس داخليةفانيال   
2  +2  تي شيرت عسكري لون زيتي 12 ورق محارم + محارم حمام 

كلغ( 2مسحوق لغسيل الثياب ) 1 لون زيتيكلسات عسكري  12   
 منشفة وجه 3 قرطاسية

 منشفة حمام 2 قلم رصاص 2
2 

 من كل لون 
 قلم حبر ناشف

أسود(-أخضر-أحمر-)أزرق   
 منشفة للقدمين 2
 شرشف أبيض للسرير 3

1 
 من كل لون 

Permanent قلم حبر 
(F)  أسود( قياس-أخضر-أحمر-)أزرق  

)قصير عند الكاحل( كلسات رياضة أبيض 8  
2+1 وسادة صغيرة  +وجه وسادة لون أبيض   

 مصباح كهربائي صغير + بطاريات 1 دفتر صغير )يوضع في الجيب( 2
 بيجاما 2 علبة هندسة 1
 مشاية 1 ممحاة 1
خاص للركض حذاء رياضة 1 مبراة  1  
عمسطرة لقياس المسافات مثلثة األضال 1 انش( 6سادة )شورت للرياضة لون أسود  2   
(سادة)تيشرت للرياضة لون رمادي  4 دفاتر مدرسية 6  
(سادة)رياضية مع سروال لون أسود جاكيت  1 ملفات نيلون عادية 6  
لون أسود سادة + نظارات سباحة مايو سباحة 1 قلم حبر سائل 1  
10 

 من كل نوع
(Papier Calque A4) ورق ناسخ 

(A4) ورق نيلون شفاف قياس 
(A4) ورق  ملمتري قياس 

 أدوات النظافة والقيافة
 صابون للوجه 2

 قلم للكتابة على اللوح األبيض 2
(White Board Marker) 

ستحمام + شامبواسائل  2  
 ليفة حمام 1

 معجون حالقة 2 مختلف
 فرشاة حالقة 1 مقص ورق صغير 1
 شفرات حالقة )علبة( 2 دالية 2
عطر خفيف لما بعد الحالقة والحمام  1 قفل وسط باألرقام دون مفتاح 3  
(PLASTER)  2 بويا ودهن اللوز أسود  1 علبة تلزيق جرح    
 فرشاة + معجون أسنان 1 اسفنجة لمسح األحذية 1
 مزيل للرائحة (Deodorant) 1 ابرة خياطة + ماسورة سوداء 1
 فتاحة معلبات دون سكين 1

 بطاقة هوية, جواز سفر, ... (جلب كافة المستندات المدنية )اخراج قيد, 
 عدم جلب أي أدوات كهربائية وألكترونية ) ماكينة حالقة, هاتف, راديو, .... (  

 الصفحة األخيرة

 


