
 األقصـــــــــر

 رقم التليفون  العنوان اسم المدرسة االدارة م

 األقصر 1
 مركز االختبارات 

 بمركز التطوير التكنولوجى
 مدرسة الشهداء 

 بمدينة األقصر-بالعوامية 
952275679 

 األقصر 2
 مدرسة التجريبة

 الرياضية 
إلدارة األقصر التابعة -العوامية

 التعليمية
- 

 أبو بكر التجريبية  األقصر 3
التابعة إلدارة -األقصر-ش التليفزيون

 األقصر التعليمية
2270915 

 األقصر الثانوية العسكرية األقصر 4
التابعة -األقصر-ش خالد بن الوليد

 إلدارة األقصر التعليمية
2272226 

 المؤمنين ث بناتأم  األقصر 5
التابعة إلدارة -األقصر-نجع الطويل

 األقصر التعليمية
2373682 

 أرمنت 6
 مدرسة االعدادية 

 بنات 
التابعة إلدارة أرمنت -أرمنت الحيط 

 التعليمية
626529 

 أرمنت 7
 مدرسة ارمنت 

 ع الحديثة

 ارمنت بجوار 
التابعة إلدارة -قسم شرطة أرمنت

 أرمنت التعليمية
2620302 

 أرمنت ع بنات ارمنت 8
لتابعة إلدارة -أرمنت الوبورات

 أرمنت التعليمية
2620386 

 الشهيد عبد الرحمن ارمنت 9
-ش الشهيد عبد الرحمن بأرمنت
 التابعة إلدارة أرمنت التعليمية

2621972 

 2311005 التابعة إلدارة القرنة التعليمية-القرنة مدرسة القرنة االعدادية القرنة 10

 مدرسة الضبعية االعدادية بنين القرنة 11
التابعة إلدارة --القرنة-الضبعية

 القرنة التعليمية
291367 

 سعد زغلول التجريبية لغات القرنة 12
التابعة إلدارة --بالقرنةالطارف 

 القرنة التعليمية
  

 الزينية 13
 مدرسة الزينية 
 قبلى االعدادية

التابعة إلدارة الزينية -الزينية قبلى
 التعليمية

2400322 

 الزينية 14
 مدرسة الزينية قبلي

 تعليم اساسي 
التابعة إلدارة الزينية -الزينية قبلي

 التعليمية
2402515 



 الزينية 15
 مدرسة الدندراوى 

 االعدادية
التابعة إلدارة -الزينية-المدمود

 الزينية التعليمية
2422417 

 اسنا 16
 مدرسة التجريبية 

 لغات االعدادية
التابعة إلدارة إسنا -اسنا ــ توماس

 التعليمية
2577544 

 اسنا 17
 اسنا االبتدائية 

 الحديثة

 ش الخضرى متفرع 
التابعة إلدارة --من ش أحمد عرابى

 إسنا التعليمية
_ 

 نجع العرب ب إسنا 18
التابعة إلدارة إسنا ---1اسنا توماس 

 التعليمية
  

 كيمان المطاعنة إسنا 19
التابعة إلدارة --كيمان المطاعنة باسنا

 إسنا التعليمية
  

 الشهيد محمد عبد ربه أبو العباس اسنا 20
التابعة إلدارة إسنا --اصفون باسنا

 التعليمية
  

 الحميدات اإلعدادية الجديدة إسنا 21
التابعة إلدارة إسنا ---الحميدات باسنا

 التعليمية
  

 مدرسة النجوع بحرى اإلعدادى اسنا 22
التابعة إلدارة --اسنا-بحرىالنجوع 

 إسنا التعليمية
456507 

 مدرسة المعال ع اسنا 23
التابعة إلدارة إسنا --اسنا-المعال

 التعليمية
490895 

 مدرسة ابو بكر الصديق االعدادية بالدير اسنا 24
التابعة إلدارة إسنا --اسنا-الدير

 التعليمية
461893 

 مدرسة العضايمة ع اسنا 25
التابعة إلدارة إسنا --اسنا-العضايم

 التعليمية
450845 

 قسم تطوير اسنا اسنا 26
التابعة --مدرسة اسنا الثانوية بنين

 إلدارة إسنا التعليمية
2517712 

 الترعة اسنا 27
التابعة إلدارة إسنا --الترعة باسنا

 التعليمية
  

   التابعة إلدارة إسنا التعليمية--اسنا الشهيد محمد نور اسنا 28

 الطود 29
 مدرسة الشهيد محمود

 النوبى االعدادى  
 بنات بالمريس

التابعة إلدارة الطود --الطود-المريس
 التعليمية

  



 نجع الدار الطود 30
--الطود-الدار بالعديسات بحرينجع 

 التابعة إلدارة الطود التعليمية
  

   الطود-العديسات قبلي نجع قباح نجع قباح الطود 31

 مدرسة البغدادى االعدادية البياضية   32
التابعة إلدارة --البياضية-البغدادى

 البياضية التعليمية
2398129 

 مدرسة البياضية االعدادية بنات البياضية   33
التابعة إلدارة البياضية -البياضية

 التعليمية
2300369 

 الشهيد سيد زكريا البياضية 34
التابعة إلدارة البياضية -البياضية

 التعليمية
2410355 

 
 

   
 


