
 رياض االطفاللتنسيق  ليات التقدم بمرحلة التقدم آ

 2016-2015للعام الدراسى 

 :-شروط التقدم                      

 تنسيق المدارس الرسمية الحكومية :-اوال

  و لمدة شهر 2015-6-1التقدم اعتبار من  يبدء    -

 سنوات  6سنوات واقل  4اكبر من  2015-10-1ان يكون سن الطفل فى  -
 االلتزام بالمربع السكنى من خالل العنوان ببطاقة الرقم القومى -

 (التوزيع جغرافى ) طبقا  

 قائمة انتظار  10+ طفل  40كثافة القاعة    -

ولحين وصول نشرة المصروفات للعام الدراسى %  10+ جنيها  149المصروفات  -
  . من التوجيه المالى واالدارى 2015-2016

 يوما من اعالن النتيجة  15سداد المصروفات خالل    -

 يتقدم ولى االمر مباشرة الى اقرب مدرسة لسكنه    -
  -: ملف التقدم يوزع مجانا و يحتوى على   -
  .طلب االلتحاق   -
  . صورة شهادة الميالد للطفل بالرقم القومى   -
  .صورة بطاقة الرقم القومى لولى االمر   -
 اقرار ولى االمر بعدم التقدم باكثر من مدرسة داخل االدارة او اكثر من ادارة   -

  

 تنسيق المدارس القومية :-ثانيا

  .و لمدة شهر  2015-7-1يبدأ التقدم اعتبار من   -
 سنوات 6سنوات واقل  4اكبر من  2015-10-1ان يكون سن الطفل فى   -

المدارس القومية يكون التنسيق مركزى يتم التقدم من على االنترنت من موقع  -  
ويقوم بكتابة رغباته على  alex-edu.orgمديرية التربية والتعليم باالسكندرية 

  . االستمارة االلكترونية وحفظها وطباعة بيانات الطفل و رقم التقدم
لكل  2016-2015االلتزام بالمصروفات للمدارس القومية للعام الدراسى     -

 . مدرسة

 

 



 

 تنسيق المدارس الرسمية لغات :-ثالثا 

  .و لمدة شهر  2015-7-1يبدأ التقدم اعتبار من  -

  سنوات 6سنوات واقل  4اكبر من  2015-10-1ان يكون سن الطفل فى     -

بادارته من خالل مراكز التقدم  التنسيق مركزى يقوم ولى االمر بالتقدم  -

الموجودة بكل ادارة والتى سوف يتم االعالن عنها باالدارات التعليمية او 

على موقع مديرية التربية والتعليم باالسكندرية ويقوم ولى االمر بكتابة 

رغباته اوال بادارته ثم يقوم باستكمال الرغبات بباقى االدارات االقرب 

رج العرب فهى لالطفال القاطنين بادارة برج العرب فاالقرب ما عدا ادارة ب

 . فقط طبقا لعنوان ولى االمر ببطاقة الرقم القومى

ولحين  % 10جنيها يضاف  750مصروفات رياض االطفال رسمى لغات  -

من التوجيه  2016-2015وصول نشرة المصروفات للعام الدراسى 

 . المالى

 يوما من اعالن النتيجة  15سداد المصروفات خالل  -

ملف التقدم يوزع مجانا و يمكن طباعته من على موقع مديرية التربية  -

  -: alex-edu.orgوالتعليم باالسكندرية 

  .طلب االلتحاق  -

  . استمارة الرغبات -

  . صورة شهادة الميالد للطفل بالرقم القومى   -

  .االمر صورة بطاقة الرقم القومى لولى   -

 اقرار ولى االمر بعدم التقدم باكثر من ادارة -

 

 

 

 

 

 



 

 تنسيق المدارس الرسمية لغات مميز :-رابعا  

  و لمدة شهر 2015-7-1يبدأ التقدم اعتبار من . 
  سنوات 6سنوات واقل  4اكبر من  2015-10-1ان يكون سن الطفل فى 

. 
  مراكز التقدم التنسيق مركزى يقوم ولى االمر بالتقدم بادارته من خالل

الموجودة بكل ادارة والتى سوف يتم االعالن عنها باالدارات التعليمية او 
على موقع مديرية التربية والتعليم باالسكندرية ويقوم ولى االمر بكتابة 

 ــ: رغباته اوال من اللغات المميز حيث يوجد 

 (  ثالث مدارس لغات مميز باالسكندرية فقط)                     

 مدرسة محمد زهران ادارة شرق    -1
 ادارة شرق مدرسة مصطفى النجار  -2
 ادارة المنتزة  مدرسة ارض روالن  -3

و يمكن لولى االمر استكمال باقى رغباته بادارته من المدارس اللغات بادارته ثم 
يقوم باستكمال الرغبات بباقى االدارات االقرب فاالقرب ما عدا ادارة برج العرب 

القاطنين بادارة برج العرب فقط طبقا لعنوان ولى االمر ببطاقة الرقم فهى لالطفال 
 .القومى 

%  10جنيها يضاف  1469.8مصروفات رياض االطفال رسمى لغات  .1
من  2016-2015ولحين وصول نشرة المصروفات للعام الدراسى 

 . التوجيه المالى

 يوما من اعالن النتيجة  15سداد المصروفات خالل 

ملف التقدم يوزع مجانا و يمكن طباعته من على موقع مديرية التربية . 
  -: alex-edu.orgوالتعليم باالسكندرية 

 طلب االلتحاق. 
 استمارة الرغبات . 
 صورة شهادة الميالد للطفل بالرقم القومى . 
 صورة بطاقة الرقم القومى لولى االمر. 
  اقرار ولى االمر بعدم التقدم باكثر من ادارة 


