
 

 ت املتاحة واحملددة  بالروضة املتقدم اليها .( يتم قبول األطفال وفق للسن األعلى مرتبًا تنازليًا وفق الكثافا1) 

  يوم من تاريخ اعالن نتيجة القبول بالروضات يعترب الطفل غري مقيد بالروضة التى مت تنسيقه عليها.15فى حالة عدم سداد املصروفات خالل ( 2) 

 .قومى للطفل( جيب التأكد من كتابة الرقم القومى للطفل صحيحًا حيث أنه سيتم التعامل بالرقم ال3)

 

   رقم الطلب 

 

 

 يوزع جمانـا

2023 /2024 

للعام الدراسى  إيصال تقديم

2023 /2024 

       
   

 
  

 

 2023/2024للعام الدراسى  مرحلة رياض األطفال

 (واملميزة )للمدارس الرمسية لغات

  

 

  النــــوع   اســم الطفل
 

  الديــانة

 

  اجلنسية                الرقم القومي

 

  حمل االقامة

 

    تاريخ امليالد

 

  جهة امليالد

 
ن فى ــالس

1/10/2023 

 ةسن شهر يوم

     

 

  املهنة   اسم والد الطفل أو وىل األمر

 

        الرقم القومي لوالد الطفل أو وىل األمر
  

      
  تليفون

 

 

  عنوان والد الطفل أو وىل األمر الذى ميكن مراسلته عليه

 
 

    )أقر أنا وىل األمر بأن كل البيانات املدونة بعاليه صحيحة وعلى مسئوليتى (  

 ...............................................................: ........... التوقيع 

 

 حيث سيتم االتصال بولى األمر فى حالة حدوث أى خطأ بالبيانات صحيحاً   تليفون ولى األمر  كتابة  يجب ملحوظة:
 

 
 

 

   

 .................................................................................   الطلب المقدم من السيد :  ...................................  ........................................ استلمت أنا :  

 

    2023  / :       /      اريخ بت.   بتنسيق رياض االطفال  االلتحاقطلب   ........................................................بمركز  تنسيق :
  

 
 .......................................................  :  توقيع الموظف المختص

 

 

 

 حمافظة اإلسكندرية

 مديرية الرتبية والتعليم

 التعليمية..........................   إدارة  

 يعتمد،،،
 رئيس المركز 

صااروفات :   فى حالة قبول الطفل على و ملحوظة هامة فااص امل حاااق ود ىل األمر التوجه للمدرسة املقبول بها الستكمال أوراق االلت

لااه  عاان إ اااق طف ضاامنيا  نااازال  تاارب ت عااد يع هااذا املو عاان  لاا   ماان يتف املقررة فى خالل ) مخسة عشرة يوما ( من إعالن النتيجة و

 باملدرسة.

 تاريخ تقديم الطلب 

/          /2023 

 حمافظة اإلسكندرية

 مديرية الرتبية والتعليم

 التعليمية..........................   إدارة  

 اقـــطلب التح



 

              

 

              

 

 العام الدراسى يوزع جمانـا

2023/2024 

 
 
 
 

 
 

 

 ( إقـــرار) 
 

ــ اقر ان   .................  ..................................................................    ا /ــــــــ

 قومى  رقم 

 .........................................................................    / لـلي امر الطفو 

 رقم قومى  
 

لي بأنين قدمت اوراق التحاق جنلي / سيي  محل ييا  ا ةجنليت  لتن بيألر فيا   يي.....................دارة .....إط  ة.... التعليم

ةية  ةولن اتقدم بالتنسي  بأي ادارة تعليمي   -   2024/    2023اسى وذلك للعام الدر   .فقط دون غريها  خي  ااف اخحي دا

نية   سكندريةاإل مليان ا دو ييار الحغ ييتت اخت خيحت  يية ر مين ددارة تعليم ، وفى لالة التقدم بأكثح من طلب ألكثح 

 مبعحفة مديحية الرتبية والتعليت دون الحجوع لوىل األمح.

 الحغملان متت مبعحفتى وحتت مسئوليتى . ورن الحغملان ا دونة بملطاقة

ةيحة  ميدة سسية ر كما اتعهد بسداد ا صحوفان ا درسية ا قحرة للمدرسة التى تحشح هلا جنلى خال  

             يوم( من تاريخ درالن النتيجة با دارس ودال يسقط لقه فى الرتشيح هلذه ا درسة وغريها هذا العام . 15يومًا )

 بذلك ،،، وهذا إقرار منى

 

 :   م  ــاالس

 :    التوقيع

 :     التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اافةة اإلسكندرية

 الرتبية والتعليت مديحية

 التعليمية   ................ددارة  



 

 (3( من )1صفحة رقت )   2023/2024 الدراسيللعام  -  لغان الحمسية ا دارس 
 

 اولة إدارة :    املنتـــــــــــــــــــــــز

 العنوان اسم املدرسة كود ا درسة م العنوان اسم املدرسة كود ا درسة م

 الرأس السوداء -ش اجلراج  امحد فتحى سرور الرمسية لغات 10070012 11 سيدى بشر -ارض الفضاىل  حممد رجب )الفضاىل( الرمسية لغات 10070002 1

 الرأس السوداء -خل  الكتان  الشهيد حممود مجال ) الربادعى سابقا ( 10070013 12 الرأس السوداء -مساكن العبور  منري اجلمال الرمسية لغات 10070003 2

 الرأس السوداء -ش اجلراج  عاط  صدقى الرمسية لغات 10070014 13 امام ا ى -سيدى بشر  الفريق على جاد الرمسية لغات 10070004 3

 صندوق الدعم -العوايد  امحد حسن الباقورى الرمسية لغات 10070015 14 سيدى بشر -د.صاحل محدى  عبد الرازق عبد اجمليد الرمسية لغات 10070005 4

 الرمسية  بنني لغاتابو بكر الصديق  10070016 15 الرأس السوداء -ش اجلراج  فاروق جرانة الرمسية لغات 10070006 5
 الرأس السوداء -ش اجلراج 

 الرمسية بنات لغاتام املؤمنني  10070017 16 ملك حفنى -سيدى بشر  صالح الدين الدسوقى الرمسية لغات 10070007 6
 الرأس السوداء -جلراج ش ا

 خل  الرأس السوداء لغات  10070018 17 ا لرأس السوداء-أرض الكتان  عصمت عبد اجمليد الرمسية لغات 10070008 7
 الرأس السوداء -ش اجلراج 

 الرمسية لغات 2املتحدة  10070019 18 الرأس السوداء -ش عبد الوهاب  السيدة نفيسة الرمسية لغات 10070009 8
 كن الشركة املتحدةمسا

 سكندر ابراهيما  -ميامى حممد رجب ميامى )ارض الكابالت( الرمسية لغات 10070020 19 الرأس السوداء -ش اجلراج  مصطفى كمال حلمى الرمسية لغات 10070010 9

 مساكن الشركة املتحدة ( الرمسية لغات6)املتحدة حممد رجب  10070021 20 ش الشركة العربية بالعوايد عبد القادر أبو عقادة الرمسية لغات 10070011 10
 

 
 

 

 املنتــــــــــــــــزة ثانإدارة :    

 العنوان اسم املدرسة كود ا درسة م العنوان اسم املدرسة كود ا درسة م

 طوسون -ل  االسكان خ حممود عباس العتى الرمسية لغات 10090005 5 مساكن الضباط -طوسون  طلعت حرب الرمسية لغات 10090001 1

 خل  املصنص ا ربى امحد جمدى أبو زيد الرمسية لغات 10090006 6 طوسون -خل  االسكان  عبد املنعم واصل الرمسية لغات 10090002 2

 خل  اإلصالح الزراعى ة لغاتاملشري عبد ا ليم أبوغزالة  الرمسي 10090007 7 املندرة القبلية -النبوى املهندس  تقسيم الزهور الرمسية لغات 10090003 3

 خل  اإلصالح الزراعى عمر بن اخلطاب الرمسية لغات 10090008 8 املندرة -ش ترعة ا رمني  أمينة السعيد  الرمسية لغات 10090004 4

 
 

 
 

 إدارة :    شـــــــــــــــــــــــــرق

 لعنوانا اسم املدرسة كود ا درسة م العنوان اسم املدرسة كود ا درسة م

 سبورتنج -ش األقصر  12 خالد أبو إمساعيل الرمسية لغات 10060015 12 ش حممد أمني شهاب24 هدى شعراوى  الرمسية لغات 10060003 1

 ش الطاهرية 20 مجال محدان الرمسية لغات 10060016 13 ثروت -ش فهمى ويصا  ثروت الرمسية لغات 10060004 2

 ميدان العوايد الشيخ زايد الرمسية)بنني( لغات 10060017 14 كيلوباترا -ش العبيسى  6 لغاتكيلوباترا الرمسية  10060005 3

4 10060006 
الشهيد ماجد شاكر )مسوحة(  الرمسية 

 لغات
 عزبة سكينة  بالعوايد كلية الزراعة الرمسية لغات 10060018 15 مسوحة جبوار مديرية األمن

 10060019 16 الصا ية -ى الناموس كوبر كورونا الرمسية لغات 10060007 5
الشهيد عمرو ابراهيم )البستان ( الرمسية 

 لغات
 فلمنج - صابوجنىش د. 

 مسوحة -توت عنخ آمون  19 اشرف اخلوجه الرمسية لغات 10060020 17 أمام اإلذاعة -ش شوكت 1 شوكت الرمسية لغات 10060008 6

 ش كوبرى الناموس حسني كامل بهاء الدين  10060021 18 مسوحة - ةالرتفيهيالغابة  د.أمحد زويل الرمسية لغات 10060009 7

 العوايد ارض العوايد الرمسية)بنات( لغات 10060022 19 جممص املدارس السيوف ابن سينا  الرمسية لغات 10060010 8

 زيزينيا ا الرمسية لغاتزيزيني 10060023 20 زيزينيا -ش ابراهيم العطار  حممود تيمور الرمسية لغات 10060011 9

 جممص املدارس السيوف (لغات )اجلمهورية اجلديد الرمسية 10060024 21 الطريق السريص الغابة الرتفيهية عبد السالم احملجوب الرمسية لغات 10060013 10

     ميدان العوايد حمفوظ الرمسية لغات جنيب 10060014 11

 

 
 

 

 ـــــركإدارة :    اجلمــــــــــــــــــ

 العنوان اسم املدرسة كود ا درسة م العنوان اسم املدرسة كود ا درسة م

 اللبان -ش األل  عامود  فاطمة الزهراء الرمسية لغات 10040006 6 خل  ثقافة األنفوشى باجلمرك األنفوشى الرمسية لغات 10040001 1

 ش رأس التني -اجلمرك  إمساعيل صربى الرمسية لغات 10040007 7 اللبان -ش حبرى بك  5 نبيل الوقاد الرمسية لغات 10040002 2

 الشهيد امحد حسن عبداملطلب الرمسية لغات 10040008 8 األنفوشى -طابية الفضة  السواحل ) أ ( الرمسية لغات 10040003 3
أمام حمطة سيدى  -ش اجلزائر 

 املنري

 اجلمرك -جعفر ش  جعفر الرمسية لغات 10040009 9 املنشية  -ميدان املرصد  مسية لغاتامحد لطفى السيد الر 10040004 4

    ش رأس التني 1 جممص الشهداء )بنات( الرمسية لغات 10040005 5

 



 

 (3( من )2صفحة رقت )   2023/2024للعام الدراسي  -  لغان الحمسية ا دارس 

 إدارة :    وســــــــــــــــــــــــط

 العنوان اسم املدرسة كود املدرسة م العنوان اسم املدرسة كود املدرسة م

 وابور املياه باب شرقي )وابور املياه( الرمسية لغات ثالشهيد صالح غي 10050011 11 الشالالت -ش ارسطو  اجلربتى الرمسية لغات 10050001 1

 الشاطبى -ش بورسعيد  35 بورسعيد الرمسية لغات 10050012 12 حمرم بك -ش الظاهر  مسري الرمسية لغات 10050002 2

 كامب شيزار -ش بنى سوي   حفنى ناص  الرمسية لغات 10050013 13 طرق ا رية 95 بلقيس الرمسية لغات 10050003 3

 ش مسجد ا ضرى رمسية لغاتاحتاد اجلمهوريات ال 10050014 14 أمام مسرح سيد درويش الشهيد حممد درويش ) العبور( الرمسية لغات 10050004 4

 امربوزو -ش بلقيس  1 الشهيد على صاحل الرمسية لغات 10050015 15 الرصافة -ش االبعدية  الرصافة الرمسية لغات 10050005 5

 الصواحل الرمسية لغات 10050016 16 ش سليمان يسرى فهمى عبد اجمليد الرمسية لغات 10050006 6
 ش مسجد القصبجى الرصافة

 حمرم بك -ش د. صروف  صالح الدين الرمسية لغات 10050017 17 ش سليمان يسرى سليمان يسرى الرمسية لغات 10050007 7

 ش نبيل الوقاد حمرم بك18 على خاطر الرمسية لغات بناتجممص  10050018 18 امربوزو -ش الناصر حممد  ابن أنس الرمسية لغات 10050008 8

الرمسية ( املأمون سالمة )الشهيد عمر خالد  10050009 9

 لغات
 حمرم بك الرمسية لغات بننيجممص  10050019 19 الرصافة - ش فتح الباب

ش امحد 18

 ايوب/الرصافةحمرم بك

 موديةاحمل 25منطقة حمور  احملمودية الرمسية لغات 25حمور  10050020 20 االبراهيمية -ش هيليوبولس  املشري امحد امساعيل الرمسية لغات 10050010 10

 إدارة :     غــــــــــــــــــــــــــــرب

 العنوان اسم املدرسة كود املدرسة م العنوان اسم املدرسة كود املدرسة م

 القبارى  -ش املكس  102 طاهر بك الرمسية لغات 10030007 7 ش قنال احملمودية 54 راغب الرمسية لغات 10030001 1

 القبارى   -ش البهيقى  نور املعرفة ) كبس القطن ( الرمسية لغات 10030008 8 قنال احملمودية -كرموز لغات الزهور  التجريبية 10030002 2

 القبارى -ش الصريفى 12 املفروزة الرمسية لغات 10030009 9 3جمزر  -املكس  النور الرمسية لغات 10030003 3

 ناصر ) أ ( الرمسية لغات 10030010 10 القبارى  -ش األمري لؤلؤ   اإلخالص  ) أ ( الرمسية لغات 10030004 4
غيط  -ش قنال احملمودية  121

 العنب

 بشاير اخلري غيط العنب الرمسية لغات طفى سليمانلأمرية  10030011 11 القبارى  -ش األمري لؤلؤ  اإلخالص ) ب ( الرمسية لغات 10030005 5

     تيناش الكرن اإلخالص  ) ج ( الرمسية لغات 10030006 6

 إدارة :     العــــــــــــــــــــــــامرية

 العنوان اسم املدرسة كود املدرسة م العنوان اسم املدرسة كود املدرسة م

 مساكن غرب النوبارية ابن رشد الرمسية لغات 10020005 5 العامرية جبوار اإلدارة جابر بن حيان الرمسية لغات 10020001 1

 الرواد الرمسية لغات 10020006 6 العامرية جبوار اإلدارة اإلسالمية )بنات(  الرمسية لغاتروفيدة  10020002 2
جبوار ضباط  -مدينة ا رية 

 مريغم

 النهضة الرمسية لغات 2سند 10020007 7 مدينة ضباط مريغم ضباط مريغم الرمسية لغات 10020003 3

     زاوية عبد القادر أم سلمة الرمسية لغات 10020004 4

 إدارة :     العجمـــــــــــــــــــــى

 العنوان اسم املدرسة كود ا درسة م العنوان اسم املدرسة كود ا درسة م

 جبوار مستشفى العجمى العام ( الرمسية لغات2طالئص العجمى )العجمى 10080007 7 اهلانوفيل  -   17.5ك  اللواء حممد جنيب الرمسية لغات 10080001 1

 جبوار حديقة املكس خدجية بنت خويلد)بنات( ()أ(الرمسية لغات 10080008 8 البيطاش -خل  النقل العام  محزة بن عبد املطلب  الرمسية لغات 10080002 2

 البيطاش -خل  النقل العام  جعفر بن أبى طالب الرمسية لغات 10080009 9 ش أم زغيو جنيب الكيالنى  الرمسية لغات 10080003 3

 جبوار مستشفى العجمى العام (  الرمسية لغات3اجيال الغد )العجمى  10080011 10 البيطاش -اخر ش ا نفية  التنوير )البيطاش( الرمسية لغات 10080004 4

 الشهيد صابر ابوالعينني الرمسية لغات 10080012 11 جممص املدارس خل  صيدلية فضة زيد بن حارثة الرمسية لغات 10080005 5
 -ساكن حرس ا دود أمام م

 املكس

 الدخيلة -ش شركة املياة  د /حسن صبحى الرمسية  لغات 10080013 12 شهر العسل -البيطاش  سعد بن ابى وقاص الرمسية لغات 10080006 6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 (3( من )3صفحة رقت )  2023/2024للعام الدراسي  -  ا ميزة و الفحنسى ا دارس الحمسية  لغان

 

 2023/2024للعام الدراسى  - يزةملغان ا  الحمسية  دارس ا

 

 العنوان است ا درسة اإلدارة كود ا درسة م

 العوايد  -السيوف خلف صندوق الدرت  )مةرتك( ار  روالن ا نتزه 10070001 1

 مسولة  -ميدان فيكتور رمانوي   امد زهحان )مةرتك( شحق 10060001 2

 مسولة  -  رمام ش ا عهد الدينى 29 النجار )بنان( مصطفى شحق 10060002 3

 

 2023/2024للعام الدراسى  -فحنسى لغان  الحمسية ا دارس 

 

 العنوان است ا درسة اإلدارة كود ا درسة م

 الحرس السوداء -ش اجلحاج  خلف الحرس السوداء لغان )فحنسى( ا نتزه 10071001 1

 شحق 10061001 2
ة لغان باتحا الحمسيكليو

 فحنسى()
 كيلوباتحا -ش العمليسى  6

 

 

 

 

 

 


