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المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية )
م

المدرسة – الادارة
/المديرية

.1

الشويفات الدولية
القاهرة الجديدة ـ القاهرة

الاجراء المتخذ من قبل
الوزارة

المخالفات



تحصل المدرسة المصروفات بالدوالر



ايداع المصروفات فى بنك غير حكومى بالمخالفة بالقرارات الوزارية

وضع المدرسة تحت
االشراف المالي واالداري

المنظمة


اختالف المصروفات من ولى امر الخر حسب اختالف سعر الدوالر
وهى مخالفات صريحه للقرار الوزارى رقم  422لسنة . 2014

.2

.3
.4
.5

الامريكية الدولية بمصر
القاهرة الجديدة –
القاهرة
المصرية المتكاملة
للغات
العاشر من رمضان ـ
الشرقية
هضبة الاهرام الخاصة
للغات
الهرم التعليمية -الجيزة
النسور الدولية
ابو النمرس التعليمية ـ
الجيزة

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري



اختالف المصروفات من ولى امر الخر حسب اختالف سعر
الدوالر وفى ذلك مخالفة صريحة للقرار الوزارى رقم  422لسنة
2014
زيادة نسبة المصروفات عن النسب المحددة قانونا ً .
زيادة المصروفات للقسم االمريكى لل طلبة غير المستجدين ( القدامى
لكل الصفوف الدراسة بنسب تزيد من  %7بالمخالفة ألحكام الفقرة
( )5من المادة ( )4من القرار الوزارى  422لسنة  2014والمادة 3
من القرار الوزارى  290لسنة 2014
عدم اخطار المدرسة الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام
دراسى بشهر على االقل بالمخالفة بالقرار الوزارى المنظم .



قامت مدرسة هضبة االهرام الخاصة للغات ( القسم االمريكى )بقبول
عدد  42طالب بمرحلة رياض االطفال وعدد  170طالب بصفوف
الم رحلة االبتدائية وذلك بالمخالفة الترخيص الصادر بالمدرسة حيث
انها مرخصة للمرحلة الثانوية فقط .

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري



عدم وجود تجديد التراخيص الخاصة بالمدرسة اى أن المدرسة تعمل
فى الوقت الحالى بدون ترخيص .
بمعاينة مبنى الدبلومة االمريكية وجد ان الطالب الموجودين طلبة
مدرسة اللغات القسم الثانوى وليسو طالب الدبلومة االمريكية
تحويل عدد  17طالب وطالبه الى مدرسة العزب الخاصة دبلومه
امريكيه ( بدون بيان نجاح )

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري









1

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
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م

المدرسة – الادارة /المديرية

.6

أحمس ـ ابو النمرس
التعليمية ـ الجيزة

بن سينا الخاصة للغات
ادارة كرداسة التعليمية ـ الجيزة






عدم تسجيل المتحصالت والمنصرف
عدم سداد انصبه المديرية
عدم توثيق عقود العاملين
عدم تقديم مستندات صرف االنشطة



وجود تضارب فى عدد الفصول والطالب عام 2014
 2015/وكذلك فى عدد الطلبة المقيدين بسجل
المدرسة والمقيدين بسجل االدارة التعليمية
عدم وجود اوراق امتحانات للطلبة المقيدين بالصف
الحادى عشر عام 2013/2012
وجود باصات فى الفناء وتشققات فى الحوائط مما
يسبب خطر على حياه الطالب



المدرسة لم يصدر لها قرار وزارى بالترخيص سواءاً
جزئى او كلى (دولى )
طلبة القسم البريطانى بالمدرسة مقيدين على مدرسة
فيوتشرز الدولية المرخصة بالقرار الوزارى رقم 454
لسنة  2014تابعة الدارة الخليفة والمقطم التعليمية
بمحافظة القاهرة



وجود عدد  68طالب غير موجود بسجالت القيد لعام
2014/2013
تقديم عدد  2سجل للصف الثالث الثانوى مختلفين
االول  120طالب والثانى  63طالب
قبول طالب دون تحويل
قبول طالب ببيانات ناقصة
عدم الحصول على سجالت حقيقية العداد الطالب
عدم وجود طالب بسجالت القيد الموجودة باالدارة
ووجودهم بسجل المدرسة للعام 2016/2015



عدم سماح البرتوكول بين المدرسة والجهة المانحة
للشهادة باستكمال السلم التعليمي لمرحلة التعليم
الثانوي




.7
.8

المخالفات

فيوتشرز بريتش سكول
( طلائع المستقبل الخاصة
للغات )
الخليفة والمقطم  -القاهرة





نوبل الدولية
ابو النمرس التعليمية -الجيزة






.9
10

نرمين اسماعيل 4
القاهرة الجديدة-القاهرة

الاجراء المتخذ من قبل
الوزارة
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري

المدارس /االقسام  -التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية )
صدر قرار بإغالقها اداريا
2
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م

المدرسة – الادارة /المديرية

1

نفرتارى – السالم – القاهرة

2

الواحة الخاصة للغات -ادارة العمرانية -الجيزة

المخالفات

الاجراء المتخذ من قبل
الوزارة




والكائنة فى  7ش نفرتارى
غلق ادارى لعدم الترخيص

غلق ادارى



غلق اداري (للقسم الدولي ) لكونها باشرت
العمل قبل الحصول علي ترخيص

غلق ادارى

المدارس الخاصة (عربي – لغات ) التي تم وضعها تحت االشراف المالي واالداري
م

المدرسة – الادارة /
المديرية

.1

منيل الروضة
تابعه الدارة مصر القديمة ـ
القاهرة

2
.3
4
5
6
7
8
9

 الفصول غير مؤهله وغير امنه وتحتاج الى صيانه شامله
 وجود قاعات داخل المدرسة كمراك ز تعليمية إلعطاء الدروس الخصوصية
 المدرسة لم تقوم بتوفيق اوضاعها مع الهيئة العامة البنية التعليمية حيث انها منشأة قبل
الهيئة

هضبة االهرام الخاصة
ادارة الهرم



بورسعيد الخاصة
ادارة المطرية -القاهرة



المدرسة بقبول طالب فوق الكثافة المكررة والحصول على مصاريف دراسية منهم
وعدم تسجيلهم للمدرسة وقيامة تسجيلهم فى مدارس اخرى مقابل مبالغ مالية
ألصحاب هذه المدارس االخرى عدم اخطار اولياء امورهم لذلك والسماح للحضور لهم
بالمدرسة رغم عدم تسجيلهم بها بالمخالفة القانونية
تاريخ وضعها تحت االشراف المالي واالداري  2015/9/25لوجود حكم قضائى بتعيين
حارس قضائى .

رمسيس الخاصة
ادارة شبرا -القاهرة



تاريخ وضعها تحت االشراف المالي واالداري  2016/9/6لوجود قرار ترميم للمدرسة
لم ينفذ من جانب الممثل القانونى للمدرسة .

شيكوالني الخاصة
ادارةشبرا -القاهرة



تاريخ وضعها تحت االشراف المالي واالداري 2015/11/9لوجود نزاع قضائي بين
الشركاء .

ابن الفرات الخاصة
ادارة شبرا-القاهرة



تاريخ وضعها تحت االشراف المالي واالداري 2015/11/9لوجود نزاع قضائي بين
الشركاء .
-

آتون – ادارة الخليفة
والمقطم –القاهرة

لوجود نزاع قضائي بين الشركاء .

اقرأ الخاصة
العمرانية –الجيزة



المنار الحديثة الخاصة
العمرانية الجيزة



قام بتسجيل عدد  79طالب بالصف الثانى االبتدائى والثانى والثالث االعدادى رغم انهم
مسجلين بمدرسة هضبة الهرم التابعة إلدارة الهرم التعليمية وذلك مخالف للقرارات
الوزارية
قام بتسجيل عدد  36طالب بالصف األول االبتدائى رغم انهم مسجلين بمدرسة هضبة
الهرم التابعة إلدارة الهرم التعليمية وذلك مخالف للقرارات الوزارية



قام بتسجيل عدد  68طالب بالصف الثانى االبتدائى حتى الثالث االعدادى رغم انهم
مسجلين بمدرسة هضبة الهرم التابعة إلدارة الهرم التعليمية وذلك مخالف للقرارات
الوزارية

رواد مصر – كرد اسه الجيزة

10
11

المخالفات

الشبان المسلمين
ادارة مغاغة-المنيا

خمالفة املدرسة تقرير هيئة االبنية التعليمية بزايدة عدد الفصول عنالرتخيص املمنوح
عدم حترير عقود للعاملني وضياع حق العاملني يف التأمني .املوقف املايل للمدرسة(عدم توريد املصروفات الي حساب بنكي)
3

الاجراء المتخذ من
قبل الوزارة
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري
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12

قامت املدرسة ابزالة دور علوي ابملدرسة دون الرجوع للجهات

القومية للتعليم االساسي
دسوق – كفر الشيخ

املختصة –الرتبية والتعليم و االبنية التعليمية وقامت بتشغيل املبين

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري

وتفعيله

13

مت قبول عدد  11طالب ابملخالفة حاصلني علي االعدادية االزهرية

االبراهيمية الخاصة
دسوق – كفر الشيخ

ويف نفس الوقت قامت املدرسة بفصل الطالب املفصولني ابملخالفة

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري

دون الرجوع للجهات املختصة وقد أتشر من معايل الوزير احملافظ
بتسكني االوالد يف الثانوي العام وابقائهم ابملدرسة

14

استقطاع جزء من الفناء وذلك القامة حفالت برتخيص من جملس

السيد الشيخ
بيال -كفر الشيخ

املدينة  ،وقبول عدد  83حتويل مجاعي من خمتلف احملافظات دون

وضع المدرسة تحت االشراف
المالي واالداري

الرجوع للمديرية  /بناء الدور الثالث علوي ابملدرسة برتخيص من
جملس املدينة وتفعيل وتشغيل الفصول دون الرجوع للهيئة واملديرية ،
بناء بعض الفراغات اجلديدة دون الرجوع للهيئة

المدارس الخاصة (عربي – لغات ) التي تم غلقها غلقا ً اداريا ً
م

المدرسة – الادارة  /المديرية

.1

الروضة  -إدارة الخانكه
القليوبية
االندلس – ادارة المعصرة القاهرة

المخالفات


المدرسة تعمل بدون ترخيص ( ترخيص تشغيل ـ ترخيص
مبانى )

غلق ادارى



غلق بتاريخ  2016/5/31للعمل بدون ترخيص .

غلق ادارى

أمر غلق رقم  152لسنة / 2016تم التنفيذ بمعرفة حي
حلوان للعمل بدون ترخيص .

غلق ادارى

2
3

سمارت كول –حلوان
القاهرة

الاجراء المتخذ من قبل
الوزارة



4
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الروضة الثانوي –حلوان –القاهرة



أمر غلق رقم  153لسنة /2016تم التنفيذ بمعرفة حي
حلوان للعمل بدون ترخيص .

غلق ادارى



أمر غلق رقم  154لسنة /2016تم التنفيذ بمعرفة حي
حلوان للعمل بدون ترخيص .

غلق ادارى



أمر غلق رقم  155لسنة /2016تم التنفيذ بمعرفة حي
حلوان للعمل بدون ترخيص .

غلق ادارى

انشاء بدون ترخيص  -صدر قرار معايل احملافظ

غلق ادارى

4
طيبة الثانوي-حلوان-القاهرة

5
تراست –حلوان – القاهرة

6
مدرسة بدر –محافظة الفيوم



7

بغلق املدرسة ادارايً .

المدارس الخاصة (عربي – لغات ) التي تم انذارها
م

المدرسة – الادارة  /المديرية

المخالفات

الاجراء المتخذ من قبل
الوزارة

.1

طالئع الفاروق
– الخانكة -القليوبية

تشغيل فصول بالمخالفة للترخيص

انذار

توجيه االنذار بتاريخ  2016/9/5للخالف بين الشركاء

انذار

توجيه االنذار بتاريخ  2016/9/5مخالفة اشتراطات الهيئة

انذار

البارون –ادارة الخليفة والمقطم –القاهرة

توجيه االنذار بتاريخ  2016/9/5مخالفة زيادة فصول بدون
ترخيص

انذار

الدواوين-ادارة السيدة زينب-القاهرة

توجيه االنذار بتاريخ  ، 2016/6/28تم توجيه انذار أخر بتاريخ
 2016/10/19تشغيل فصول بدون ترخيص

انذار

مكة –ادارة المرج –القاهرة

2
3

سان فنسان دي بول -ادارة الخليفة والمقطم –
القاهرة

4
5

5
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المبتديان-السيدة زينب-القاهرة

توجيه االنذار بتاريخ  2016/1/26ممارسة نشاط دروس
خصوصية بالمخالفة .

انذار

الزهراء– 2ادارة بني مزار التعليمية -المنيا

الالئحة املقدمة من املدرسة لالعتماد علي القرار

انذار

6
7

 420لسنة  2014غري مطابقة للرتخيص الصادر
من اهليئة للمدرسة وقام املمثل القانوين للمدرسة

برفع دعوي قضائية مبجلس الدولة رقم 5/5923
ق لعدم اعتماد الالئحة بـ 22فصل

البريطانية الحديثة – ملوي –المنيا

8

 -عدم وجود دفاتر ماليه.

انذار

-عدم وجود عقود للعاملني .

 انذار املدرسة الزالة املخالفات .الناصرية الثانوية الخاصة –ابو تيج –اسيوط

9

-زايدة الكثافة جبميع الفصول و قبول عدد

انذار

( )420طالب ابلصف االول الثانوي للعام

 2017/2016ابملخالفة لالئحة الداخلية .

-عدم وجود مدرسني متعاقدين علي قوة املدرسة

ابملخالفة لنص املادة رقم  44،45من القرار
الوزاري  420لسنة 2014

انذار ملخالفة زايدة املصروفات .

انذار

زايدة الكثافة العددية للطالب والفصول

انذار

الشروق الخاصة-ادارة جرجا-سوهاج

عمل كانتني خشب ابلفناء،تغيري فراغات وتغيري

انذار

الزهراء الخاصة-ادارة جرجا-سوهاج

بناء اربعة فصول ابلدور اخلامس بسقف

المستقبل الخاصة للغات –أسوان

10
11

مدرسة األقباط الخاصة-إدارة الفشن التعليمية
بني سويف

12

مسميات ،مت بناء دورين علويني

13

انذار

خشب،تغيري فراغات ومسميات  ،بناء مبين
مالصق للمدرسة

14

النهضة الخلوتية االسالمية –ادارة جرجا
التعليمية-سوهاج

مت بناء الدور الرابع علوي علي املبين الرئيسي ،

انشاء مبين مالصق للسور اجلنويب،مت تسقيف فناء

رايض االطفال  ،مت هدم السور من انحية
املستشفي  ،تغيري مسميات للفراغات

6

انذار
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15

محمود علم الدين الخاصة –ادارة طهطا-
سوهاج

زايدة الفصول بعدد ()3زايدة عن الرتخيص

انذار

16

سيتي الخاصة – ادارة سوهاج التعليمية -
سوهاج

زايدة عدد الفصول بعدد( ، )28عمل كانتني

انذار

ابلفناء  ،بناء دور خامس علوي  ،تغيري مسميات

الفصول واماكنها

المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية )
ولم يصدر لها قرارات وزارية بالترخيص حتي تاريخه وال تتبع أي جهات
م
1
2

المدرسة – الادارة  /المديرية

المخالفات

ما يسمي بمد رسة ( البريطانية الدولية )(–)ISIادارة
القاهرة الجديدة -القاهرة
ما يسمي بمدرسة ( البريطانية الدولية ) ادا رة الشيخ زايد
-الجيزة

مزاولة النشاط دون الحصول علي الترخيص من الوزارة ،اعالنها
عن المصروفات الدراسية وتحصيلها بالجنية االسترليني .
مزاولة النشاط دون الحصول علي الترخيص من الوزارة ،
وتحصيل المصروفات بالعملة غير المصرية  ،وعدم تحية العلم
المصري  ،وعدم تدريس المناهج القومية

الاجراء المتخذ من قبل
الوزارة
انذار
انذار

المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية ) التي تم انذارها
م

المدرسة – الادارة  /المديرية

1

القاهرة  - BBCادارة السالم –

2
3

الفؤاد الدولية – ادارة شرق الزقازيق – الشرقية
البشائر المتكاملة -ادارة البساتين ودار السالم –القاهرة
(ضمن مجموعة مدارس  30يونيو

المخالفات

الاجراء المتخذ من قبل
الوزارة

عدم تنفيذ تحية العلم  ،وعدم ترديد النشيد الوطني أثناء الطابور ،
وزيادة بنسبة المصروفات  ،ووجود عدد من العاملين ليس لهم
عقود
تحصل مصروفات االمتحانات بالدوالر االمريكيزيادة في نسبة المصروفات المدرسية

انذار

لم يتم التجديد للقسمين ( االمريكي -البريطاني) ؛ عدم اعتماد
( )62عقد للعاملين  ،عدم وجود موافقات أمنية لعدد ( )9طالب ،
وزيادة أعداد فصول القسم البريطاني وزيادة بكثافات فصول
القسم البريطاني

7

انذار
انذار

اإلدارة العامة للتعليم الخاص والدولي
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4

التربية الحديثة – القاهرة الجديدة – القاهرة

ال توجد الئحة داخليه  ،عدم وجود بعض العقود المعتمدة للعاملين
المدرسة تحصل المصروفات بالدوالر وال تقدم
ايصاالت بالسداد

انذار

5
6

الكونتننتال – ادارة العبور – القليوبية

ال توجد الئحة داخليه  ،عدم اعتماد بعض عقود العاملين

جرين فالي – ادارة العبور – القليوبية
ايليت –ادارة القاهرة الجديدة -القاهرة

ال توجد الئحة داخليه  ،عدم اعتماد بعض عقود العاملين  ،لم يتم
التجديد
عدم اعتماد بعض عقود العاملين

انذار
انذار

7
8

اكتوبر للغات (مانور هاوس الدولية) – ادارة الدقي –
القاهرة
الياس الخاصة للغات – ادارة حلوان – القاهرة

ال توجد الئحة داخليه  ،عدم اعتماد بعض عقود العاملين

انذار
انذار

ال توجد الئحة داخليه  ،يتم تحصيل المصروفات بالزيادة

انذار
انذار

لم تجديد القرار الوزاري  ،عدم اعتماد بعض عقود
العاملين ،عدم اعتماد الالئحة الداخلية

انذار

12

طيبة الخاصة لغات-ادارة  6أكتوبر – الجيزة

عدم التجديد للقرارات الوزارية  ،عدم اعتماد بعض عقود العاملين
 ،سجالت تحضير المواد القومية غير مطابقة لخطة توزيع المنهج

انذار

13

المدينة الخاصة – ادارة  6أكتوبر – الجيزة

زيادة عدد الفصول بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر
لها عدم اعتماد بعض عقود العاملين  ،سجالت
تحضير المواد القومية غير مطابقة لخطة توزيع
المنهج

انذار

14

دار التراث الدولية –ادارة  6أكتوبر  -الجيزة

تحصل المدرسة قيمة المصروفات بالجنية طبقا ً لسعر صرف الدوالر ويتم
تحصيل مبلغ  1500دوالر لكل طالب يسجل أول مرة بالمدرسة أو ما
يقابله بالجنية المصري طبقا لسعر الصرف بالبنك المركزي يوم السداد ،

انذار

9
10
11

منارة الفاروق االسالمية – ادارة القاهرة الجديدة –
القاهرة
االرض المخضرة – ادارة الوراق التعليمية – الجيزة

عدم اعتماد بعض عقود العاملين

عدم اعتماد بعض عقود العاملين  ،مادة الدراسات االجتماعية
غير مدرجة بالجدول رغم تدريسها

15

الفيوتشر الفرنسية – ادارة القاهرة الجديدة –القاهرة

ال توجد الئحة داخلية  ،عدم اعتماد بعض عقود العاملين

16

البريطانية بالرحاب – ادارة القاهرة الجديدة – القاهرة

عدم اعتماد بعض عقود العاملين  ،زيادة عدد الفصول
بالمخالفة للقرار الوزاري

انذار
انذار

17

االفاق الجديدة – القاهرة الجديدة – القاهرة

عدم التجديد للقرارات الوزارية  ،اليوجد الئحة داخلية ،
زيادة عدد الفصول بالمخالفة للقرار الوزاري

انذار

18

االبداع – ادارة أوسيم – الجيزة

اليوجد الئحة داخلية  ،زيا دة نسبة المصروفات

19

واحة اكتوبر(االلمانية –االمريكية ) بفرلي هيلز –
الشيخ زايد – الجيزة

انذار
انذار

20

الهدي الدولية – ادارة  6أكتوبر – الجيزة

عدم اعتماد بعض عقود العاملين

21

نارمر الدولية – ادارة القاهرة الجديدة – القاهرة

عدم اعتماد بعض عقود العاملين  ،ادارية تقوم بتدريس
اللغة العربية للصفوف ( االول – الثاني – الثالث )
 لمراجعة وفحص كتب التاريخ العالمي والجغرافيا التيتدرس ب المدرسة وتبين وجود بعض االخطاء التاريخية
التي تمس االمن القومي المصري .

22

صحارا الخاصة للغات ادارة عابدين -القاهرة

عدم توفيق اوضاعها مع الهيئة العامة لالبنية التعليمية
المدرسة ليس لها فناء ويتم عمل طابور الصباح فوق
السطح
قيام المدرسة بتغطية نسبة كبيرة من الفناء واستغالل
الفناء المغطى كجراج لألتوبيسات وسطح المظلة كفناء

-

عدم اعتماد بعض عقود العاملين  ،اليوجد
الئحة داخلية.

-

يتم تحصيل المصروفات بزيادة  %7في كل المراحل
الدراسية بالمخالفة للقرارات الوزارية .

8

انذار
انذار

انذار
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القاهرة االنجليزية -القاهرة الجديدة -القاهرة

المدرسة تحصل رسوم االمتحانات بالدوالر

انذار

24

الشويفات الدولية – ادارة  6اكتوبر -الجيزة

ال يوجد عقود معتمدة لعدد (  ) 262من العاملين
ال يوجد موافقات امنيه لعدد  12طالب أجنبي

انذار

25

نيو فيوتشر الدولية إدارة المنتزة – االسكندرية

26

الحرية لغات ودول ى – إدارة شرق االسكندرية -
االسكندرية

27

دار اللغات (لغات ودولى ) إدارة شرق اسكندرية

28

بايونيرز لغات ودولى – إدارة المنتزه اسكندرية

-

-

-

زيادة كثافة
عدم وجود تصاريح عمل لألجانب
قيام المدرسة بتحصيل مبلغ  200عن كل طلب التحاق برياض
االطفال دون إيصال .
إضافة طلبه بسجالت شئون الطلبه دون اعتماد من االدارة .
قبول طلبات التحاق للطالب بدءاً من ديسمبر  2015للعام الدراسى
. 2017/2016
تحصيل مبالغ مقابل طلبات االلتحاق برياض االطفال .
عدم اعتماد العديد من عقود العاملين .

-

ايداع المتحصالت فى اكثر من بنك غير حكومى
.
عدد  10عاملين ال تتطابق ومؤهالتهم الدراسية
مع عملهم بالمدرسة .
عدم وجود عدد كبير من ملفات العاملين .
تحصيل مبلغ  200مقابل طلب االلتحاق برياض
االطفال بدون تحرير ايصاالت وأفادت المدرسة
ان هذه المبالغ رسوم التحاق .
فتح حسابات بنكية باسم المدرسة دون موافقة
االدارة التعليمية .
لم يتم تحديد تاريخ إليصاالت التحصيل وأول
توريد بنكى فى  2015/11/25بالمخالفة للمادة
( )32من القرار الوزارى  420لسنة . 2014

-

30

البداية الدولية
القاهرة ـ القاهرة الجديدة

-

امتنعت المدرسة عن تحصيل المصروفات
والسجالت الماليه بدعوى عدم تواجدها
بالمدرسة .
عدم قيام المدرسة باإلعالن عن المصروفات فى
االماكن المحدده لذلك .
تحصيل مبلغ  250جنيه مقابل طلب االلتحاق
برياض االطفال دون تحرير إيصاالت بذلك .
ال يوجد عقود معتمدة لعدد ( )28للعاملين

31

سقارة القاهرة ـ المعادى

-

32

مدارس د  .نرمين اسماعيل الدولية
القاهرة ـ القاهرة الجديدة

لم يتم تجديد القرار الوزارى رقم ()166
الصادر بتاريخ  ( 2012/3/27القسم االمريكى
)
لم يتم تجديد القرار رقم ( )138الصادر بتاريخ
 ( 2001/7/3القسم البريطانى ) .
اليوجد الئحة داخلية .
لم يتم تجديد القرار الوزارى رقم () 195
بتاريخ  ( 207/6/18الخاص بمرحلة رياض
االطفال ومرحلة التعليم االس اسى )

33

الواحة الدولية التابعة إلدارة المعادي التعليمية بالقاهرة

-

ال توجد الئحه داخلية.
اليوجددد تصدداريح عمددل لعدددد ( ) 50مددن العدداملين األجانددب (جدداري
استخراجها ) .
التوجد عقود معتمدة لعدد ( )12من للعاملين
التوجد زيارات من التوجيه الفني والمتابعة من قبل
اإلدارة والمديرية

-

29

البريطانية لغات
إدارة العجمى اسكندرية

-

-

-

-

9
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34

النمرس
مدرسة د /سعاد كفافي التابعة إلدارة أبو
التعليمية بالجيزة
العائلة المقدسة  ،بإدارةعابدين التعليمية بالقاهرة

36

القدس الشريف بادارة االبساتين ودار السالم
التعليمية بالقاهرة

37

جيل المستقبل  ،بإدا رة العبور التعليمية بالقليوبية

35

التوجد عقود معتمدة للعدد (  )7من العاملين
 يوجد عدد فصل واحد (  )Kg1وعدد ( )7طالب بالقسم االمريكى . التوجد عقود معتمدة لعدد ( )3من للعاملين ال توجد الئحه داخلية . التوجد عقود معتمدة لعدد ( )3من للعاملين. لم يتم تقديم الئحة المصروفات 2017/2016القسم البريطاني :
 اليوجد الئحة داخلية . اليوجد عقود معتمدة للعدد (  )30من العاملين -التوجد زيارات من التوجيهات الفنية للمواد القومية .

انذار
انذار
انذار

 اليوجد الئحة داخلية . -اليوجد عقود معتمدة للعدد (  )33من العاملين

انذار

38

نور الدولية التابعة إلدارة البساتين ودار السالم
التعليمية بالقاهرة ( تابعة لمجموعة مدارس 30يونيو

 اليوجد الئحة داخلية . اليوجد عقود معتمدة للعدد (  )72من العاملين -التوجد زيارات من التوجيهات الفنية للمواد القومية

انذار

39

شمس المعارف التابعة إلدارة البساتين ودار السالم
التعليمية بالقاهرة

اليوجد عقود معتمدة للعدد (  )15من العاملين، .يوجد  68جاري التأمين

انذار

40

الفرنسية ليسية فولتير
الجيزة ـ كرداسة

41

كلية رمسيس
القاهرةـ الوايلى

42

ممفيس الخاصة للغات – العبور – القليوبية

-

43

دريم الدولية6-أكتوبر –الجيزة

-

44

االمريكية الدولية –الشيخ زايد-الجيزة

-

عدم تجديد القرار الوزاري الصادر للمدرسة
ال يوجد الئحة داخلية  ،ال يوجد نشرة بالمصروفات
الدراسية
ال يوجد عقود معتمدة لعدد  15من العاملين من
اجمالي 36
انذار المدرسة لمخالفة تحصيل المصروفات بما يعادل
الدوالر .

45

حياة –القاهرة الجديدة -القاهرة

-

قائمة المصروفات معلنة بالدوالر ويقدر االيصال
بالجنية المصري

انذار

46

االنجليزية الحديثة – القاهرة الجديدة – القاهرة

-

المدرسة تحصل رسوم االمتحانات بالدوالر

انذار

-

المدرسة تعمل وفقا لقرار الوزارى إلنشاء المدرسة
القرية الذكية رقم ( ( )229الصادر بتاريخ
 ( 2007/7/8لم يتم تجديد القرار )
ال يوجد تحديد لعدد الفصول او الكثافة فى قرار
االنشاء
ال يوجد الئحة داخلية
يوجد زيادة فى نسبة المصروفات جميع الصفوف
تتراوح من  %15الى %14
لم يوجد اى زيادة لموجهى المواد القومية طوال العام
للمدرسة ( الزيارة الوحيدة تمت لمقر االخر بالقرية
الذكية وكانت من توجيه اللغة العربية )
قرار االنشاء رقم ( )50بتاريخ  1998/2/14للمرحلة
الثانوية فقط ولم يتم تجديده
اليوجد عقود معتمدة لعدد ( )41من العاملين وأفادت
المدرسة انهم يعملون بنظام الحصه
يوجد زيادة نسبة تحصيل المصروفات 2015/2014
الى  2016/2015وصلت الى  %22للصف االول
الثانوى
عدم توفيق اوضاع المدرسة مع الهيئة العامة لالبنية
التعليمية

-

-

10

انذار

انذار

انذار
انذار

انذار

اإلدارة العامة للتعليم الخاص والدولي

ـــــــــــــــــ
ليسية بالزاك –القاهرة الجديدة  -القاهرة

47

-

انذار

المصروفات باليورو و الجنية المصري
الئحة المدرسة غير معتمدة .

مراكز تدريب خاصة تم وضعها تحت االشراف المالي واالداري
م

1

المركز – الادارة  /المديرية

املعهد املتوسط للدراسات

املتكاملة –

محافظة الفيوم

الموضوع

مت فتح املركز بدون علم هيئة االبنية التعليمية ومت

-

الاجراء المتخذ من قبل
الوزارة
اشراف مالي وادارى

نقل املقر وتغيري النشاط

مت استصدار قرار من معايل احملافظ بوضع املعهد

-

حتت االشراف املايل واالداري (جاري التنفيذ)

مراكز تدريب خاصة تم غلقها اداريا ً
م

1

المركز – الادارة  /المديرية

مركز اليامسني – ادارة الوايلي –

-

الموضوع

الاجراء المتخذ من قبل
الوزارة

تم اغالقه إداريا ً بتاريخ 2016/8/29

غلق ادارى

القاهرة
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