
 

 

 محتويات الملف الكاملطلبات التقديم و

 )ابليكشن ( نموذج التقديم - 3 ( صـور شخصية حديثة 6عدد )   -2 شهادة ميــالد بالكمبيوتر -1

 امتحان القبول بالنجاح -5   األب واألمصورة من بطاقة      -4

 :   بيــان نجاح من اإلدارة التعليمية  عليه ختم بصمة واألخر ختم اإلدارة -6

 للمتقدمين للصف األول إلى الصف السادس يطلب بيان نجاح للمرحلة السابقة فقط - أ   

 +أصل شهادة األبتدائيةللمتقدمين للصف األول األعدادى بيان نجاح للصف السادس  - ب

 ابتدائىسادس + يطلب بيان نجاح ألولى اعدادى   األعدادى للمتقدمين للصف الثانى - ج

 ابتدائى سادس+  انى اعدادىثو+للمتقدمين للصف الثالث األعدادى  يطلب بيان نجاح ألولى  - د

 للمتقدمين للصف األول الثانوى  يطلب بيان نجاح لثالث اعدادى + أصل شهادة األعدادية - هـ

 : طلبـــات التحــويل -7

 . ة التعليمية إلداراالمدرسة ومختوم من طلب تحويل والصف السادس لجميع مراحل النقل  -أ

 ) أربع صور ، يؤخذ اثنين للمدرسة (

 يختم طلب التحويل من المدرسة واإلدارة التعليمية الخارجية إذا كان الطالب محول من إدارة -ب

 . التعليمية القاهرة الجديدةغير إدارة أخـرى  

 اليوجد لهم طلبات تحويل  داخل المحافظة  تعليمية  إدارة أى المتقدمين للصف األول الثانوى من  -ج

 ةداراإلمن مختوم  يكون لهم طلب تحويل  محافظة أخرى المتقدمين للصف األول الثانوى من  -د

           مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .ومختوم  من  التعليمية التابعة للمدرسة    

 (  تعتمد الشهادات من المجلس الثقافى البريطانى   I Gالمحولين من  )   -هـ 

  (  ADVANCED ADالمحولين من الدبلومة األمريكية تعتمد الشهادات من الجهة المانحة )   –و 

   دفــع المصروفات   -9 تحـويل الكترونى من المدرسة السابقة  -8

 العـــائدين من الخــارج

 نموذج التقديم -3     ( صـور شخصية حديثة 6) عدد   -2 شهادة ميــالد بالكمبيوتر -1

   امتحان القبول بالنجاح -5   صورة من بطاقة ولى األمر -4

 معــفى  .    التعليمية مكتوب فيه األمتحانات التى سيؤديها أو  القاهرة الجديدةخطاب مصرى عـائد من إدارة  -6

 واحضار خطاب " الحاق مصرى عائد التعليميةفى األدارة اعتماد نتيجة األمتحانات من الموجهين -7

 "  من اإلدارة التعليمية  

 (  تعتمد الشهادات من المجلس الثقافى البريطانى   I Gالمحولين من  )   -8

 ( ADVANCED ADالمحولين من الدبلومة األمريكية تعتمد الشهادات من الجهة المانحة )   -9

 االيصال بملف الطالب .ويوضع صورة من دفــع المصروفات  -8

 الوافـــدين

 .نفس اجـراءات العائدين مع ضرورة  إقـامة سارية وجواز سفـر سارى 


