
 بيان باسماء المدارس المزودة بمعمل حاسب آلي حديث  وصالحة للالختبارات

 رقم التليفون العنوان اسم المدرسة االدارة  المحافظة م

 7941265 المنتزه -ميدان الساعة فيكتوريا   ابن خلدون االعدادية بنات المنتزة اإلسكندرية 1

 7941265 المنتزه -ابوقير امام محطة القطار حنفى محمود االعدادية المنتزة اإلسكندرية 4

 3443553 مساكن الحرمين -المنتزة  أمينة السعيد اإلبتدائية المنتزة اإلسكندرية 3

 الفاروق االعدادية بنات المنتزة اإلسكندرية 2
  -مدينة فيصل سيدى بشر قبلى سكة حديد

 المنتزه
7351945 

 ال يوجد اإلصالح خلف مركز التدريب المنتزة  سعدالدين الشاذلي اإلعدادية المنتزة اإلسكندرية 7

 7726356 المنتزه -مساكن االمريكان سيدى بشر عمرو شعيراالعدادية المنتزة اإلسكندرية 9

 7793593 سيدي بشر بحري المنتزة على بن ابي طالب اإلعدادية ص المنتزة اإلسكندرية 5

 ال يوجد عزبة المهاجرين المنتزة -خورشيد  المهاجرين اإلعدادية  المنتزة اإلسكندرية 5

 ال يوجد االصالح خلف التدريب المنتزة محمد أحمد عطيه دويدار اإلعدادية المنتزة اإلسكندرية 6

 7733563 جمال عبدالناصر المنتزة-المندره رفعت المحجوب اإلعدادية ص المنتزة اإلسكندرية 13

 طارق بن زياد اإلعدادية ص المنتزة اإلسكندرية 11
 مساكن طلعت مصطفى  -العصافرة قبلي 

 المنتزة
3439373 

 االسكندرية  14
   

 العجمى
 2374776 البيطاش ش مكة الشهيد محمد علي ع

 االسكندرية  13
   

 العجمى
 3347394 الهانوفيل مساكن االيجيكاب مدرسة مجدى بن حليم ع

 االسكندرية  12
   

 العجمى
 4436936 الدخيلة خلف مسجد ناجى مدرسة الدخيلة ع 

 االسكندرية  17
   

 العجمى
 3361253 شارع البيطاش بجوار المخبز االلى البيطاش االبتدائية

 االسكندرية  19
   

 العجمى
 3363333 شهر العسل شارع السالم سعد بن ابى وقاص ب

 االسكندرية  15
   

 العجمى
 اجيال الغد االعدادية

 الهانوفيل خلف مستشفى العجمى 5البوابة 
 إدارة العجمى -العام  

3343161 

 االسكندرية  15
   

 العجمى
 اليوجد بالعجمى الهانوفيل  5البوابة  أمير الشعراء ب

 االسكندرية  16
   

 العجمى
   المكس امام مساكن السواحل   الشهيد صابر ابو العينين ب

 االسكندرية  43
   

 العجمى
 3232376 طريق مطروح 34قرية سيدى كرير ك  سيدى كرير ابتدائى ص  ب

 االسكندرية  41
   

 العجمى
 اليوجد 49بجوار مساكن ك  ب(  49الكيلو )عثمان بن عفان 

 االسكندرية  44
   

 العجمى
 2335353 ش الحنفية البيطاش التنوير ع تجريبى

 االسكندرية  43
   

 العجمى
 3316333 خلف جراج النقل العام بالبيطاش جعفر بن ابى طالب ع



 االسكندرية  42
   

 العجمى
 اليوجد ابو يوسف امام بنزينة توتال قبلى االدريسى م ع

 االسكندرية  47
   

 العجمى
 اليوجد يمين الكوبرى 41الكيلو  شهداء الثورة ع 

 االسكندرية  49
   

 العجمى
 اليوجد 49بجوار مساكن ك  عثمان بن عفان م

 7321212 ش الشركة العربية مجمع السيوف مدرسة اسماعيل القبانى شرق    االسكندرية  45

 2475227 سموحة-ش ادمون فرمون  مدرسة سموحة بنين شرق    االسكندرية  45

 7323959 ش الشركة العربية مجمع السيوف مدرسة ام القرى شرق    االسكندرية  46

 7379714 ش الشركة العربية مجمع السيوف مدرسة فاطمة الزهراء شرق    االسكندرية  33

 العطارين االعدادية بنات وسط االسكندرية  31
  -محطة مصر  خلف سنترال محطة مصر

 إدارة وسط 
3633351 

 7525134 ش مسجد العلم وااليمان شدس العلم واأليمان ص شرق االسكندرية  34

 7395959 ش حجر النواتية باكوس اسامة بن زيد شرق االسكندرية  33

 7395995 ش قنال المحمودية كوبرى الناموس كورونا شرق  االسكندرية 32

 2452657 توت عنخ امون سموحة  16 اشرف الخواجة شرق االسكندرية  37

 7395994 ش الشركة العربية مجمع السيوف ابن سيناء شرق االسكندرية  39

 اليوجد كوبرى الناموس قنال المحمودية د حسين كامل بهاء الدين شرق االسكندرية  35

 7233537 ش الدير كليوباترا كليوباترا الرياضية شرق االسكندرية  35

 اليوجد قرية الناصرية ابيس الرابعة  التحرير ع شرق االسكندرية  36

 اليوجد العوايد  نجيب محفوظ ب شرق االسكندرية  23

 اليوجد العوايد  الشيخ زايد ب شرق االسكندرية  21

 7245519 طريق الحرية 226 رشدي ب شرق االسكندرية  24

 2454535 ش الخضر االبراهيمية 1 صالح سالم شرق االسكندرية  23

 2473655 ش اسماعيل سرى سموحة مدرسة الخنساء ع شرق    االسكندرية  22

 32339552 ابيس القرية العاشرة مركز التطوير التكنولوجى المديرية االسكندرية  27

 مركز األختبارات بسموحة المديرية االسكندرية  29
 فرمون تقاط اسماعيل سرى ش ادمون 

 سموحة هيئة االبنية التعليمية
32473652 

  
 

    


