
 بيان باسماء المدارس المزودة بمعمل حاسب آلي حديث 

 رقم التليفون العنوان اسم المدرسة االدارة  المحافظة م

 2309949 -097 التخطيط سابقا   - 3مبنى مجمع المصالح  -أسوان  قاعة تدريب مركز التطوير المديرية اسوان   1

 2315540 -097 مديرية التربية والتعليم -ش المطار  قاعة مركز األحتبارات  المديرية اسوان   2

 2852235 -075 ادارة نصر النوبة التعليمية   قاعة تدريب أدارة نصر نصر اسوان   3

 4717770 -097 ادارة ادفو التعليمية  قاعة تدريب أدارة ادفو دراو اسوان   4

 4734589 -097 ادارة دراو التعليمية   قاعة تدريب أدارة دراو ادفو اسوان   5

 2315160 شارع سعد زغلول -اسوان  مدرسة طه حسين ع بنين اسوان   اسوان   6

 2266109 خور عواضة -مدينة أسوان  مدرسة شوقى عابد بنات اسوان   اسوان   7

 اسوان   اسوان   8
مدرسةةةة سةةةوزان مبةةةار  ع 

 بنات
 2309937 شارع سعد زغلول -اسوان 

 ـــــ االعقاب ادارة أسوان االعقاب االعداديه الجديده  اسوان   اسوان   9

 4661010 مركز اسوان -ابو الريش قبلي  مدرسة ابو الريش قبلى ع اسوان   اسوان   10

 2250876 شرق السكه الحديد ادارة اسوان عمر بن الخطاب بنات  اسوان   اسوان   11

 2266598 كيما  -مدينة أسوان   مدرسة العروة الوثقي ع اسوان   اسوان   12

 اسوان   اسوان   13
مدرسة محمد حسنى مبار  

 ع
 2268167 خور عواضه ادارة اسوان

 اسوان   اسوان   14
مدرسةةةةةة نجيةةةةةب محفةةةةةوظ 

 للغات فرنسي
 2314909 اسوان خلف استاد اسوان  ادارة اسوان

 اسوان   اسوان   15
مدرسةةةةة اللغةةةةات انجليةةةةز  

 االعدادية
 2327589 طريق الخزان ادارة اسوان -اسوان 

      
 لجان تم زيادتها للعمل كلجان أختبار

 رقم التليفون العنوان اسم المدرسة االدارة  المحافظة م

 4734281 إدارة دراو ، نجع العرب دراو االعدادية المشتركة دراو اسوان 1

 0974717585 شارع المهاجرين -ادارة ادفو مدينة ادفـومدرسةةةةةةةةةةة ام المةةةةةةةةةة منين  ادفو     اسوان   2



 االعدادية

 0974718111 الكشاف بجوار هيئة مياه الشرب –ادفو ادارة  مدرسة اللغات االعدادية ادفو     اسوان   3

 3517003 شارع مصنع السكر ادارة كوم أمبو  السيدة نفيسة كوم امبو اسوان 4

 كوم امبو اسوان 5
مدرسة الشةعراو  اعداديةة 

 بنات
 3509735 البيارة دارة كوم أمبو 

 كوم امبو اسوان 6
مدرسةةةة القهمةةةةور  لغةةةةات 

 االعدادية
 3509706 السبعين دارة كوم أمبو 

 974610714 ابوسنبل التهجير -مركز  نصر النوبة ابوسنبل االعدادية نصر النوبة اسوان 7

      

       


