إعالن هـ ـ ــام
تعلن مدارس النيل المرصية عن فتح باب التقدم لاللتحاق والتحويل للمدارس
بالمراحل االتية:
()Pre-KG & KG1-KG2
()GR1-GR2-GR3-GR4-GR5-GR6-GR7-GR8
اس (2022م 2023 /م)
للعام الدر ي
تعلن إدارة مدارس النيل المرصية عن فتح باب التقدم لاللتحاق والتحويل لمدارس النيل
الشوق بمدينة ر
المرصية بفروعها( :العبور بمدينة العبور – ر
الشوق  -االندلس و الياسمي
بالقاهره الجديده – أكتوبر بالسادس من أكتوبر – الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد –
السادات بمدينة السادات  -بورسعيد – دمياط الجديدة  -المنيا  -أسيوط الجديدة -قنا-
طيبة الجديدة بمحافظة االقرص -أسوان الجديدة)
()Pre-KG & -KG1-KG2

()GR1-GR2-GR3-GR4-GR5-GR6-GR7-GR8
 وي ـ ـ ــتم التق ـ ـ ــدم رالف ـ ـ ـ رـتة م ـ ـ ــن ي ـ ـ ــوم االثن ـ ـ ــي الموافـ ـ ـ ـ 2021/12/6م
إلكتوني ـ ـ ــا وتلـ ـ ـ ـ
ر
ر
ح ـ ـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ــوم الجمع ـ ـ ـ ــة المواف ـ ـ ـ ـ 2022/1/7م ،وتل ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـراب ا لك ـ ـ ـ ــتو ي
http://nes.mo.gov.eg
نهيب بالسادة أولياء األمور بتسجيل كافة البيانات بدقة ،ثم طباعة استمارة التقدم
واالحتفاظ بها ،وتسليمها دارة المدرسة عند الحضور جراء ا تبارات القبو .
 رشوط االلتحاق بمدارس النيل المرصية .1أال يزيد سن الطالب المتقدم للصف األو برياض األطفا عن  4سنوات و 11شهر و 29يوم ي
اس(2022م2023/م)
األو من أكتوبر للعام الدر ي
شهرا وً 29
 .2أال يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة  Pre-KGعن  3سنوات وً 11
يوما ي األو من
اس 2022م2023/م
أكتوبر للعام الدر ي
ً
جامع عا ِ (بكالوريوس أو ليسانس عىل
 .3أن يكون أحد الوالدين عىل األقل حاصال عىل مؤهل
ي
األقل مع تقديم ما يثبت حصوله عىل هذا المؤهل) ،ر
بشط أن يكون الطفل تحت واليته أو
ً
وصايته قانونا (يجب تقديم ما يثبت الوصاية القانونية عىل الطفل).
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ر
تغط المهارات اآلتية( :مهارات الرياضيات،
الة
 .4البد أن يجتاز الطفل اال تبارات المطلوبة ي
ي
المعرفة/المعلومات العامة ،المهارات الحركية ،مهارات التفكت) ،كما أنه يجب عليه أن يجتاز
الشخص.
ا تبارات السلوك مع المظهر
ي
ً
ً
ً
سنا.
األكت
 .5ي حالة تساوي درجة ا تبار القبو  ،يكون السن رشطا
تفضيليا بحيث يؤ ذ ر
ول األمر بالسؤا عن موقف نجله/كريمته
 .6يتم إبالغ أولياء أمور الطلبة المقبولي فق  ،ويقوم ي
ي حاله القبو من عدمه.
عىل الطفل) للمقابلة الشخصية ،و حالة عدم
 .7البد من حضور الوالدين (أو
الوص القانو ي
ي
ي
رسم موث من الشهر العقاري بالتقدم ال مدارس النيل المرصية
وجود األبوين يتم تقديم توكيل
ي
ول األمر أو ما يفيد بالوالية التعليمية للطفل.
أو من إحدى السفارات المرصية بالخارج بمقر عمل ي
ر
االستاتيجيات
الوص القانو ي  ،ويتم من ال المقابلة معرفة مدى مالئمة
 .8مقابلة الوالدين أو
ي
ر
ر
ول األمر لضمان حسن
الة تتبعها مدارس النيل ،ومدى مالءمته لقناعات ومعلومات ي
التبوية ي
التعاون.
ر
الة تحددها وتقرها إدارة مدارس النيل
 .9يقوم ي
ول األمر بالتوقيع عىل كافة التعهدات وا قرارات ي
ر
ر
الة تحددها إدارة المدارس،
المرصية ،بما يكفل االلتام الكامل بالنظم المالية وا دارية والتعليمية ي
مع ر
االلتام بكافة قواعد رشوط القبو .
ر
ر
بحضاتكم التأكد من كافة البيانات والمستندات المقدمة؛ ألنه يف حال اكتشاف أي بيانات
نهيب
غي صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن (حالة الطفل) يحق إلدارة المدارس فصل
أو وثائق ر
ر
ر
لول األمر الحق يف أي
اس ،وليس ي
الطالب من مدارس النيل المضية فور اكتشافها يف أي عام در ي
مطالبات أو تعويض.
المستندات المطلوبة:
حال قبول الطالب بالمدرسة عىل ول االمر التقدم بالمستندات التالية:
ر
الرسم للتقديم.
االلكيونية (مطبوعة بعد استيفائها) من الموقع
• االستمارة
ي
• عدد  8صور شخصية حديثة للطفل.
ر
(الكيونية).
• أصل شهادة الميالد للطالب
ً ر
• أصل أو صورة معتمدة من مؤهل األب أو مؤهل األم مالم يكن المؤهل مثبتا يف بطاقة
القوم.
الرقم
ي
لول األمر مع تقديم األصل لالطالع عليها عند التقديم.
• صورة بطاقة الرقم
القوم ي
ي
ر
الت تراها مؤيدة لقبول الطفل/
• إلدارة شئون الطلبة بكل مدرسة طلب المستندات ي
الطالب سواء تقديم جديد أو تحويل.
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Admission Announcement
The Egyptian Nile Schools announce the opening of the admission
and transfer to schools in the following stages:
(Pre-KG & KG1-KG2)
(GR1-GR2-GR3-GR4-GR5-GR6-GR7-GR8)
For the academic year 2022/2023
Nile Egyptian Schools administration announces
the opening of admission and transfer to the
school branches: (Al-Obour City - Al-Shorouk in
Al-Shorouk City - Al-Andalus and Al-Yasmine in
the Fifth Settlement - October in the Sixth of
October - Sheikh Zayed in Sheikh Zayed City Sadat in Sadat City - Port Said - New Damietta
- Minya - New Assiut - Qena - New Tiba - Luxor
Governorate - New Aswan)
(Pre-KG & KG1-KG2)
(GR1-GR2-GR3-GR4-GR5-GR6-GR7-GR8)
Applications are applied electronically from
Monday to 6/12/2021 until Friday 7/ 1/2022,
through the electronic link
http://nes.moe.gov.eg
Parents need to accurately record all the data,
then print the application form, keep it and hand
it over to the school administration when
attending for admission tests
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Requirements needed for joining the Nile
Egyptian Schools
1. The age of the student applying for the
KG1 should not be more than 4 years, 11
months and 29 days on the first of October
of the 2022/2023 academic year.
2. The Pre-KG applicant’s age should not be
more than 3 years, 11 months and 29 days on
the first of October of the 2022/2023
academic year.
3. At least one of the parents should have
high university degree (at least a
Licence’s or a Bachelor’s degree, with a
copy of the certificate degree), provided
that the child is under his parentship or
legal guardianship (evidence of legal
guardianship of the child must be
submitted).
4. The child must pass the required tests
that cover the following skills: (math
skills, general knowledge/information,
motor skills and thinking skill) and pass
the behavioural and personal appearance
tests.
5. In case of the equal scores of the
admission tests, age is a preferential
condition so that the oldest is chosen.
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6. Only the parents of the accepted students
are notified, and the parent may ask about
the position of his/her son/daughter,
whether or not he/she is accepted.
7. The parents (or the child’s legal
guardian) must be present for the personal
interview, and in case of the absence of
the parents, an official power of attorney
certified by the land registry is submitted
to apply to the Egyptian Nile Schools or by
one of the Egyptian embassies abroad at the
parent’s workplace or what indicates the
educational mandate of the child.
8. The objective of the parent/legal guardian
interview is to determine the
appropriateness of the educational
strategies followed by Nile Schools with
the convictions and information of the
parent to ensure good cooperation.
9. The parent/legal guardian signs all the
pledges and declarations determined and
approved by Nile Egyptian Schools
Administration to ensure full compliance
with the financial, administrative and
educational systems determined by the
company and schools, while complying with
all the rules of admission terms.
Parents need to make sure that all data and
documents submitted are verified; in case of
figuring out any incorrect data or documents or
concealing any information about the child’s
condition), the school administration has the
right to dismiss the student immediately in any
academic year, and the parent/guardian has no
right to any claims or compensation.
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Required Documents:
If the student is accepted, the Parent/guardian
must submit the following documents:
• The electronic form (printed after
completing it) from the official
website for submission.
• 8 recent personal photos of the child.
• The student's original birth
certificate (electronic)
• An original or certified copy of the
father's qualification or the mother's
qualification, unless the qualification
is included in the national ID card.
• A copy of the parent’s/guardian's
national ID card, with the original
being submitted for review upon
submission.
• Students’ affairs in each school may
request further documents that could
support the admission of the
child/student, whether a new submission
or a transfer.

Page 6 of 6

