مدارس النيل املصرية NES
فتح باب التقدم لاللتحاق بمدارس النيل المصرية
اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق 2021 / 03 / 09

المرحلة التمهيدية ()Pre-KG

أكتوبر -الشيخ زايد – السادات – العبور -بورسعيد  -دمياط الجديدة –
المنيا  -أسيوط الجديدة – قنا  -طيبة الجديدة بمحافظة األقصر -
الشروق
الصف األول رياض االطفال ()KG1

أكتوبر -الشيخ زايد – السادات – العبور -الياسمين – األندلس –
بورسعيد  -دمياط الجديدة – المنيا  -أسيوط الجديدة – قنا  -طيبة
الجديدة بمحافظة األقصر -أسوان الجديدة  -الشروق
الصف الثاني رياض االطفال ()KG2

الشيخ زايد – السادات – الياسمين – األندلس – بورسعيد  -دمياط
الجديدة  -أسيوط الجديدة  -طيبة الجديدة بمحافظة األقصر  -أسوان
الجديدة  -الشروق
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شروط االلتحاق بالصف األول لمرحلة رياض األطفال (:)KG1
•

أن يكون سن الطالب ال يقل عن  3سنوات و  6شهور وال يزيد عن  4سنوات و 11شهر و 29يوم في االول
من أكتوبر من العام الدراسي .2022/2021

•

أن يكون الطالب سليماً من أي إعاقات نفسية أو ذهنية أو غيرها من االعاقات التي تحتاج إلى برامج
خاصة.

• أن يكون أحد الوالدين على األقل حاصالً على مؤهل جامعي عال (بكالوريوس أو ليسانس على األقل مع
تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل) ،بشرط أن يكون الطفل تحت واليته أو وصايته قانوناً (يجب
تقديم ما يثبت الوصاية القانونية على الطفل).
• يقوم ولي االمر أو الوصي القانوني على الطالب بتقديم استمارة التقديم االلكترونية مطبوعة وموقعة من ولي
األمر أو الوصي القانوني بصحة البيانات وستكون مسلسلة حسب رقم الطالب في قاعدة البيانات مع باقي
األوراق المطلوبة للمدرسة المتقدم لها وال يعتد بأي طلب غير موقع من ولى األمر أو الوصي القانوني أو غير
مسلسل.
• اجتياز الطفل االختبارات المطلوبة والتي سيتم تحديد موعدها عبر الموقع الخاص بالتقديم ،وتشمل االختبارات

المهارات اآلتية( :المظهر الشخصي والسلوك ،مهارات الرياضيات ،المعرفة/المعلومات العامة ،المهارات
الحركية ،مهارات التفكير)
• البد من حضور الوالدين (أو الوصي القانوني على الطفل) للمقابلة الشخصية.
• يتم تقييم الوالدين (أو الوصي القانوني علي الطفل) وفقاً لإلطار التالي:
(مقابلة الشخصية مع إدارة المدرسة يتم من خاللها تقييم ولي األمر – أو الوصي القانوني عن الطفل  -على
أساس معلوماته وقناعاته وسلوكه في تربية طفله والتعامل مع الغير بما يتالئم مع منظومة المدرسة التربوية
وحسن التعامل مع إدارتها)
• يتم قبول الطلبة طبقاً لألفضلية المطلقة لمجموع الدرجات (تقييم الطفل  +تقييم ولي األمر أو الوصي القانوني).
في حالة تساوي الدرجات ،يكون السن شرطاً تفضيلياً بحيث يقبل األكبر سناً
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تابع شروط االلتحاق بالصف األول لمرحلة رياض األطفال (:)KG1
• يتم االستعالم عن نتيجة القبول على نفس موقع التقديم.

• أن يكون ولي األمر مسئوالً عن توصيل نجله/كريمته من وإلى المدرسة في حالة قبول نجله/كريمته
بالمدرسة وليس له/لها مكان في األتوبيس أو ال يصل األتوبيس إليه.
• يقوم ولي االمر أو الوصي القانوني بالتوقيع على كافة التعهدات واإلق اررات التي تحددها وتقرها إدارة
المدرسة بما يكفل االلتزام الكامل بالنظم المالية واإلدارية والتعليمية التي تحددها إدارة المدرسة مع االلتزام
بكافة قواعد شروط القبول المتضمنة في ملف قبول الطالب أمام الموظف المختص بالمدرسة.

• في حالة تقديم ولي األمر أو الوصي القانوني بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن
حالة الطفل يحق إلدارة المدارس فصل الطالب من مدارس النيل المصرية حال اكتشافها في أي عام
دراسي وليس لولى األمر أو الوصي القانوني الحق في أي مطالبات او تعويض.
المستندات المطلوبة:
• االستمارة االلكترونية المطبوعة (بعد استيفائها) من الموقع الرسمي للمدارس (.)http://nes.moe.edu.eg

• عدد  8صور شخصية حديثة للطفل.
• أصل شهادة ميالد الطالب (كمبيوتر).
• أصل أو صورة معتمدة من مؤهل األب أو مؤهل األم مالم يكن المؤهل مثبتاً ببطاقة الرقم القومي.
• صورة بطاقة الرقم القومي لولي االمر مع تقديم االصل لالطالع عليها عند التقديم.
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