مدارس النيل المصرية الدولية NIES
فتح باب التقديم والتحويل لمدارس النيل المصرية الدولية
 .1مدرسة النيل الدولية – محافظة المنوفية )التقديم في  KG1وفتح باب التحويل من  KG2إلى )Grade 4
 .2مدرسة النيل الدولية – محافظة األصقصر )التقديم في  KG1وفتح باب التحويل من  KG2إلى )Grade 4
 .3مدرسة النيل الدولية – محافظة أسيوط )التقديم في  KG1وفتح باب التحويل من  KG2إلى )Grade 4
 .4مدرسة النيل الدولية – محافظة دمياط )التقديم في  KG1وفتح باب التحويل من )KG2
 .5مدرسة النيل الدولية – محافظة أسوان )التقديم في  KG1وفتح باب التحويل من )KG2

المستندات المطلوبة للتقديم لرياض االطفال في مدارس النيل
 عدد  8صور شخصية حديثة للطفل.
 أصل شهادة ميالد الطفل "كمبيوتر".
 اثبات صقيد وبيان درجات على ان يكونا معتمدين من االدارة التعليمية بختم الشعار ( للطالب المحولين).
 أصل أو صورة معتمدة من مؤهل االب ومؤهل االم.
 صورة البطاصقة الشخصية لولي االمر مع تقديم االصل لالطالع عليها عند التقديم
 تقديم أصل إيصال إيداع بنكي بمبلغ  500جنيها على كرسوم تقديم ملف الطالب بالمدرسة على حساب شركة مصر
لالدارة التعليمية ببنك مصر وبياناته كالتالى  ،عل ًما بأن رسوم التقديم ال ترد:

فتح باب التقديم للعام الدراسى 2019/2018
 يونيو 2018
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مدارس النيل المصرية الدولية NIES
طريقة التقديم فى مدارس النيل
 موصقع وزارة التربية والتعليم على شبكة االنترنت ()moe.gov.eg
شروط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية 2018
 ال يقل سن التلميذ عن ثالث سنوات وستة أشهر وال يزيد عن  4سنوات و  11شهر و  29يوم في االول من أكتوبر
 أن يكون الوالدين أو أحدهما حاصالً على مؤهل جامعي.
 يقوم ولي االمر أو الوصى على الطفل بتقديم االستمارة االلكترونية المطبوعة موصقعة من ولي األمر بصحة البيانات
وستكون مسلسلة حسب رصقم الطالب في صقاعدة البيانات  ،مع باصقي األوراق المطلوبة بمديرية التربية والتعليم التابع
إعتبارا من  2018/6/24وحتى . 2018/7/19
لها المدرسة وذلك
ً
 إذا كان الطلب غير موصقع من ولى األمر أو غير مسلسل ال يعتد به .
 إجتياز الطالب االختبارات المطلوبة وهي تغطي المهارات ( المظهر الشخصي والسلوك – مهارات الرياضيات –
المعرفة والمعلومات العامة – المهارات الحركية – التفكير)
 البد من حضور الوالدين أو الوصى القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية.


القبول طبقا ُ لالفضلية المطلقة لمجموع الدرجات.

 يتم تقييم الوالدين وفقا ُ للمقابلة الشخصية على اساس معلوماته وصقناعاته وسلوكه في تربية الطفل والتعامل مع
الغير بما يتالئم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعامل مع إدارتها.
 في حالة تساوي الدرجات االفضلية للسن األكبر.
 يتم االستعالم عن نتيجة القبول على نفس موصقع التقديم .
 صقيام ولي االمر بالتوصقيع على كافة التعهدات واالصقررات.
 في حالة تقديم ولي االمر بيانات خاطئة أو غير مطابقة مع شروط االلتحاق يحق للمدرسة استبعاد الطفل نهائيا ً من
إختبارات القبول.
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مدارس النيل المصرية الدولية NIES
مدارس النيل المصرية الدولية
شههههادة النيهههل الدوليهههة ههههى شههههادة مصهههرية مصصهههمة وفهههق المعهههايير الدوليهههة تحهههت إشهههرا

وحهههدة شههههادة النيهههل

الدوليهههة بصهههندوق تطهههوير التعلهههيم بمجلهههس الهههوزرا وبالشهههراكة مهههع هيئهههة االمتحانهههات الدوليهههة بجامعهههة كامبريهههد
البريطانية تحت إشرا

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ههههذا النظهههام التعليمهههي يبنهههي شخصهههية الطالهههب ويكسهههبه المعهههار

والمههههارات التهههي تنمهههي رو ا بهههداع والتفكيهههر

واالبتكار وتعده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليا وعالميا.
مهههدارس النيهههل ههههى مهههدارس غيهههر هادفهههة للهههربح تقهههدم نظامههها تعليميههها متميهههزا بمعهههايير عالميهههة وهويهههة مصهههرية
بحيهههح يحصهههل طهههالب ههههذه ال مهههدارس علهههى الشههههادة المصهههرية الدوليهههة تمهههام التعلهههيم صقبهههل الجهههامعي والتهههي تؤهلهههه
لاللتحهههاق بالجامعهههات فهههي مصهههر والخهههار مهههن خهههالل منهههاه دراسهههية جديهههدة ومتطهههورة ُ
صهههممت وفقههها للمعهههايير
العالميهههة مهههن خهههالل التعهههاون مهههع هيئهههة االمتحانهههات الدوليهههة بجامعهههة كامبريهههد البريطانيهههة وتحهههت إشهههرا

وزارة

التربية والتعليم والتعليم الفني.
تووووشهادةوووويل اددوليوووووددو شويووووًدلقشم وووولدت يقيوووولدي ووووش د وووو دقوووول يجدت يقوووو دقوموووومدشقوووووق دهوووو د ووووش د وووو ثد
دالت لهوووولعددو لوقيووووًدو ت ووووي دشدوووووت تدي ووووادقوووووتشيلعدقت قووووًدقوووويددو ووووش ادو ق يووووًددوت يقيووووًتدققوووولدي

ووووًد

لقشم وووولدت يقيوووولدقوووووتشهيلدو ق شقوووولعددال تقوووول د وووو ددوقوووووتش،ددوق وووو دشدووووو شو تدشي ووووش د وووو دتل يوووومدهوووومدد
دولقوووشملددوت يقووو دشقتلي توووردويووول ادتايشيوووًدمدعدويووواادقتقيووواادشهيةوووًدتووو ايعد لويوووًددو ووول ادشي قوووردق تقووو د
شد ووو ديت ووو يلعدووووشمددو قوووودشقتم يووولعدقوا ووولعددووووت ددو ووولو ددو وووش اددو اقوووًد

ووو د د يلووول دهووومدددووووشميد

ويوي شدد قوةشوييدشقلت ييدق دت ي دهشيلتي ددوقوايًدشت قيادشالةي دو شمي .د
تهد المدارس إلى خدمة الطبقة المتوسطة التي ال تستطيع إلحاق أبنائها بالمدارس الدولية ذات المصروفات السنوية
المرتفعة ،تؤهل المدارس خريجيها لاللتحاق بأي جامعة دولية .كما تهد

المدارس إلى توفير نظام تعليمي متكامل ال

يحتا الطالب فيه إلى دروس خصوصية تزيد من العب المالي على أوليا األمور والعب الذهني على الطالب وال
يحتا إليها المعلمين في نفس الوصقت لتقاضيهم مرتبات مناسبة.
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الرؤية
تقههديم نمههوذ تعليمههي جديههد متميههز يقههدم لكههل طالههب تعلههيم عههالي الجههودة يقههوم علههى المشههاركة مههع أوليهها األمههور
والمجتمههع فههي إدارتههه وتحقيههق أهدافههه ويمههنح الطالههب شهههادة إتمههام التعلههيم مهها صقبههل الجههامعي معتههر

بههها عالميهها ً

وتعادل الشهادات الدولية.
الرسالة
تقههههديم نمههههوذ مههههن المههههدارس يقههههو م بتطبيههههق معههههايير الجههههودة المحليههههة والعالميههههة فههههي جميههههع نههههواحي العمليههههة
التعليميهههههة والتهههههي تشهههههتمل علهههههى المنهههههاه  ،والمعلمهههههين ،والقيهههههادة ا داريهههههة الفعالهههههة ،والتقهههههويم ،والمنشههههه ت
والتجهيزات.
نظام النيل التعليمى
لظل ددوليوددوت يق دهشدلظل دقت لقودثللة ددو غًديوتي ف :د
 االرتقا بالمهارات فى جميع العلوم بحيح تتوازن مع المعار

المقدمة للطالب.

 تحقيق التكامل بين األطر المعرفية والمهارية للمناه فى إطار عملية تعليمية متكاملة.
 تقييم مدى تحقيق نوات التعلم المستهدفة من خالل استخدام طرق تقييم متنوعة ومتطورة.
 ا ستخدام الموظف لوسائل التكنولوجيا الحديثة لتفعيل النواحى التطبيقية من المناه المختلفة.
 تنميهههة مههههارات الطهههالب الفنيهههة والموسهههيقية والرياضهههية مهههن خهههالل منهههاه حديثهههة للتربيهههة الفنيهههة والتربيهههة
الموسيقية والتربية الرياضية تساعدهم على اكتشا

صقدراتهم ا بداعية واالعتزاز بمواهبهم.

 ترسيخ القيم األخالصقية والتربوية والوطنية وتعميق صقيم التسامح واالنفتا على العالم.
 إعداد طالب يتمتعون بالمهارات التى تمكنهم من التعامل مع تحديات المستقبل.
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السمات التنافسية لنظام النيل التعليمى
 تمييووواددوق وووليياددو شويوووًدقووويدوووو ودةووواد ًدقووووت دقًدقووو دهيةوووًددالقت للووولعددو شويوووًدي لق وووًد لقيايووو لد
دويايملليًدق ددو لهظد

ددويشيًددوقوايً.

 قللهجدقتقياادثللةيًددو غًدوقا ًدايلضددألم لو.
 قلوووولهجدقالووووًدقوووويددوقا ووووًدداليت دةيووووًدش توووو ددوقا ووووًددوثللشيووووًدالدت تقوووو د وووو د توووول دق وووو ديووووت د
دوتو دقرد ق ااد ادو دشإلقلدت تق د

دقول ادقتلش ًد ثاد دقوا لعددوت .

 قللهجدغيادقويشوًدو غًددو اييًدشدوايل يلعدشدو ادولعددال تقل يًدشت لشوش يلددوق شقلع.
 قللهجدقت لق ًدو تاييًددو ليًتدشدوتاييًددوقشوي يًدشدوتاييًددوايل يً.


قجدت لشوش يلددوق شقلعده د قي د شدل ددو ق يًددوت يقيً.

 تلقيًدقيلادعددوي ثدشدوت ياددول ،دو ،ددوم

.

 قلووولهجد غيوووادقوووويشوًدو ت وووي دويووووددو ووولق دهووو دقووووادولووووًديلاليت ووولادشايووول اددأل قووولودشدوتومووويمد
و قةاش لع.


وووشد ادقووووايًدق ايوووًد لوووشدادوتتوووويعدش ووو ادو ت يوووي دشدالقت للووولعدهووو دقووووادت توووا دهووو دققلاوووولتيلد
يلوق ليياددو شويًده دق لوددوت يي دشدالقت لللعدتقلثودهيةلعدد قت لللعددو شويً.

 إوتووواد د دومووو

ديقلووولهجددوتاييوووًددو يليوووًدشدوتاييوووًددوشمليوووًددوولووووًديوووشااداددوتاييوووًدشدوت وووي دشدوت وووي د

دو ل .
د
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د

دوةيل دعددوققلش ًدو م
يتووووووياددولظوووووول دو موووووو

.د
ددو وووووووشود وووووو دةوووووويل تييدتووووووو اهقلد لق ووووووًد ليايوووووو لددويايملليووووووًديلوةوووووواد ًد

قووووووو دش ووووووو ادةووووووويل اددوليووووووووددو شويوووووووًتديوووووووول شمدتموووووووشياددوت وووووووي تد شيل تقووووووول دشادااددوتاييوووووووًدشدوت وووووووي د
شدوت ي ددو ل  :د
دألشو ددي ددتقل دقا ًددوت ي ددألولو ديقوق  :د
ةيل اددوليودد

د يًددو شويً د
)Certificate of Nile International Preparatory Education (CNIPE

شدوثلليووووًد ي وووو ددلتيوووول ددوت ووووي دويوووووددو وووولق دهوووو دليليووووًددووووووفددوثوووولل د ةووووادشدوتوووو دتاهوووووددوموووو

دو و وووولمد

يلو لق لعده دقوادشدوولالديقوق  :د
ةيل اددوليوددوثللشيًددو شويً د
) Certificate of Nile International Secondary Education (CNISEد
دوقاد وددو ادويًدولظل ددوليوددوت يق د
يغمووو دلظووول ددوليووووددوت يقووو ددوقاد ووووددو داوووويًديووو ددقووويدقا وووًدايووولضددألم ووولودإوووو ددوقا وووًددوثللشيوووًدشهوووشد
لوتلو  :د
دقا ًدايلضددألم لو:دKG1 – KG2ددوقا ًدداليت دةيً:ددووفددألشوددو ددووفددوول ع دددوقا ًددال د يً:ددووفددوولي دإو ددووفددوتلو دددوقا ًددوثللشيً:ددووفددو لةادإو ددووفددوثلل د ةا دد

6 of 9

مدارس النيل المصرية الدولية NIES
د

د تقل دشادااددوتاييًدشدوت ي د
توووو د د تقوووول دةوووويل دعددوليوووووددو شويووووًدشدوقلوووولهجددوولوووووًدييوووولدقوووويدشادااددوتاييووووًدشدوت ووووي ديقش وووو ددو وووواداد
دوشادا،داو د121تدشدوول اديتليخد 2016/4/2د
المناه
و قووو داعدقلووولهجدولووووًد ووو عديلالت ووولمدقووو د لق وووًد لقيايووو لددويايملليوووًتدشدوتووو ايعدييووولدثلووولة ددو غوووًد يوووثد
تووووو اعددو غوووووًددو اييوووووًدشدوتاييوووووًد دو يليوووووًدشدو ادوووووولعددال تقل يوووووًديلو غوووووًددو اييوووووًدشيووووولو ددوقوووووشد ديلو غوووووًد
د ل يايووووًتدشتقووووعدقاد ووووًددوقلوووولهجدقوووويدويووووودقوتةوووولاييدقوووووايييدش للوووو .د قوووولديووووت دتتهيوووووددوق قووووييد
يلوقووو داعدقووويدوووو وددوتيووولادقيووولادعدي وووو شيدهووو د ووولودد تيووولااد ووو د شادعدت ايييوووًدولووووًدهووو ددو لق وووًد
دألقاي يًتدث ديت شيد شادعد وا،د3دقادعده ددوولًدقيد لق ًد لقياي ل .د
المعلمون
دوق قووشيدهوو ددو لووواددألولووو دهوو دلظوول ددوليوووددوت يقوو دوقوولدويوو دقوويد شاد يووش،دشيلوول دهوو ددو ق يووًددوت يقيووًد
دو لةقووووًد وووو ددوت يوووواددول وووو ،دشدوت ي وووو دشداليت وووولا،تدشقيوووولادعددالتووووولوتدشدوقيوووولادعددال تقل يووووًتدشدو وووو ااد
وووو د ووووود دوقةوووو عتدشقيوووولادعدت لشوش يوووولددوق شقوووولعدشدالتووووولالع.دشي وووو ددلت وووول ددو للووووواددوقتقيوووواادقوووويد
دوق قووييدقوويدمش،ددوويوواادهوو ددوت لقووودقوو ددلقوولمدت يقيووًدقوت ووًدشددو وو ااد وو دتلقيووًدقيوولاتي ددوقيليووًد هوو د
ويودل لحددوقلظشقًددوت يقيً .د
شقووويدد ثوووادقووولديقيوووادق قووو دةووويل دعددوليووووددو شويوووًدوووو ا تي ددوقيليوووًد ووو ددوت لقوووودقووو ددوقلووولهجدغيووواددو لةقوووًد
ددو تل ددوشد دشو يد
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ددوتو د دقول ادت يقيًدقتلش ًدوت يادقوا لعددوت  .د
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المنش ت والتجهيزات
ال تقووولوددوقلظشقوووًددوت يقيوووًتدي ووو دتوووشهيادقيووولل دق اوووويًد ووووايًدقووويد يوووثددوقوووول ًددوقووووووًدو ملوووو د
دوشد وووو دهوووو ددو وووووشود شولا يوووولديقوووولديتشدهووووادقوووو ددوق ووووليياددوق يووووًدشدو شويووووًدشياهوووووددوقوووو داعددوتوووو دت ووووش د
يتمييووووادلظوووول ددوليوووووددوت يقوووو دو

تقوووول ددووووو شو .دشي وووو دتووووشهياددوت ييووووادعدد تيووووًتد وووو دوووووييوددوقثوووولودالد

دو وا :د
 ق لقوددو قييشتادشو قلعدداللتالع.
 ق لقوددو ش دو قاد وددو ادويًددألشو .
 ق لقوددأل يل دشدو قيل دشدو يايل دو قاد وددوقت قً.
 غافدو يدشدوتوقي .
 غافدو قشوي دق يااديلو اوددووشت ددوقم ش دت وددوتي ل دقتم يلعدتل يمدقللهجددوتاييًددوقشوي يً.
 ق
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دقوت ًدت وددوتي ل دقتم يلعدتل يمدقللهجددوتاييًددوايل يً.

مدارس النيل المصرية الدولية NIES
التقديم فى مدارس النيل
التقدم للطالب المصريين عن طريق الرابط التالى
 http://nies.moe.edu.eg/EAdmission.aspxد
دوت دو م

ددوغيادقوايييد دماياددواديمددوتلو د

 http://nies.moe.edu.eg/FAdmission.aspxد
د
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