
 

 

 
  تعلن كلية رمسيس الجديدة – قسم رياض األطفال لغات 

 

 عن نظام التقديم للعام الدراسى  2021– 2020

 

+ استمارة التقديم االلكترونى على الموقع االلكترونى للمدرسة من 1 يونيو  

 2020 وحتى آخر يونيو 2020 من الساعة - 9 صباحا حتى الساعة

 -  12ظهرا على هذا الرابط:

www.nrcschools.com/admission/kgadmission.html 

 
 +الخطوات: 

1 – ملء استمارة التقديم الكترونيا وأختيار يوم المقابلة مع مالحظة ان التقديم يتم 

 مرة واحدة فقط .
2 – البد من متابعة بريدك االلكترونى الستالم رسالة بها استمارة التقديم وطبعها 

وبها موعد المقابلة. اذا لم تجد الرسالة التى بها استمارة التقديم برجاء مراجعة 

.)Spam or junk folder) 
 3- البد من االتصال بالمدرسة على رقم 01223971994 من الساعة

 – 8 صباحا وحتى – 5 مساء لتأكيد موعد المقابلة مسبقا بعد ملء استمارة 

 التقديم واال لن يدرج اسم طفلك للمقابلة.
4 – فى موعد المقابلة سيتم مقابلة الوالدين بينما يتم مقابلة الطفل لتقييم مهاراته 

 والبد من التواجد فى المدرسة قبل ميعاد المقابلة بنصف ساعة.   
 5 – البد من تقديم المستندات المطلوبة باألضافة الى نسخة مطبوعة من 

 استمارة  التقديم يوم المقابلة.   

6 – استمارة التقديم متاح لألطفال الذين ستكون اعمارهم من 4 الى 6 سنوات 

 يوم 1 اكتوبر 2020.
 7 – لن تتاح اى استمارة تقديم بعد نهاية يونيو 2020.

 8 – األيام المخصصة للمقابالت تبدا من 1 يونيو 2020 الى نهاية يونيو 2020 

1( االوراق المطلوبة :-  

- صورة من البطاقة الصحية بعد لصق الدمغات المطلوبة من ادارة التامين الصحى 

بالعباسية ) امام الكاتدرائية وبجوار صيدلية صابر ( .  

- اصل وصورة شهادة ميالد الطفل / الطفلة ) كمبيوتر ( .  

- عدد 12 صور شخصية للطفل / للطفلة ) مكتوب عليها اسم الطفل ( .  

- صورة من الرقم القومى لالب و االم .  

- صورة من المؤهل الدراسى لالب واالم . 



 

 

   

- ايصال غاز طبيعى أو فاتورة تليفون أو كهرباء الثبات محل اقامة للطفل. 

- اذا تعذر حضور األب أثناء تقديم االوراق يتم التقديم عن طريق األم بموجب توكيل 

رسمى عام أو خاص فيما يتعلق بشئون تعليم الطفل صادرمن األب لألم – طبقا لكتاب 

وزارة التربية والتعليم. 

 

- فى حالة الطالق او التطليق يتم تقديم حكم قضائى واجب النفاذ بالوالية التعليمية طبقا 

لقانون الطفل وإعماال لتعليمات وزارة التربية والتعليم.     

) لن يتم قبول طلب االلتحاق دون توافر االوراق السابقة (  . 

 

2( شروط القبول  :-  

- حضور االب واالم المقابلة . 

- يفضل أجادة الوالدين اللغة االنجليزية لمعرفة امكانية مساعدة نجلهم فى الدراسة .  

- اجتياز المقابلة التى ستتم معهم ( مقابلة االهل ومقابلة الطفل ( .   

- تعطى االولوية لالطفال الذين لهم اخوة بالمدرسة بشرط استيفاء المعايير الموضوعة 

وفقا لدرجة ونتيجة المقابلة. 

لمرشحون للقبول ترتيبا تنازليا- يرتب ا بحسب من قام بأجتياز المقابلة حيث يتم ترجمة 

عمر الطفل الى درجة تضاف الى نتيجة المقابلة بحيث يتم منح الطفل األكبر سنا درجة 

أعلى من الطفل األصغر سنا بحسب الشهور واأليام لسن الطفل )11,30 درجة الى 

واحد درجة(. 

- يتم قبول األطفال الحاصلين على اعلى الدرجات فى النتيجة األجمالية للمقابلة مضافا 

اليها درجة السن.  

- لن يلتفت ألى  استمارة فى حالة عدم استيفاء جميع المستندات المطلوبة. 

 

ناظرة رياض االطفال                                                     مديرة الكلية 

 

امانى يوسف                                                              هالة توما 


