
 أجهزة  01بيان باسماء المدارس المزودة بمعمل حاسب آلي حديث  

 رقم التليفون العنوان اسم المدرسة االدارة  المحافظة م

 شرق شبرا القليوبية 1
صفية زغلول 

 اإلبتدائية
 -أمام كريستال عصفور -طريق اسكو  -مجمع المدارس 

 قسم ثاني شبرا الخيمة 
 ال يوجد

 شرق شبرا القليوبية 2
النيل اإلعدادية 

 بنات
 -أمام كريستال عصفور -طريق اسكو  -المدارس مجمع 

 قسم ثاني شبرا الخيمة
 ال يوجد

 شرق شبرا القليوبية 3
الدلتا للصلب 
 اإلعدادية بنين

 42239050 قسم ثاني شبرا الخيمة-مساكن الدلتا للصلب  -ش حسين عطية 

 شرق شبرا القليوبية 4
الرافعي 

 اإلعدادية بنات
 48241592 قسم ثاني شبرا الخيمة-محطة جامع سالمة بصيلة -مايو  01ش 

 شرق شبرا القليوبية 5
مجمع أسماء 
بنت أبى بكر 

 اإلعدادي بنات
 44702194 / 44706265 بجوار قسم ثاني شبرا الخيمة -مايو  01ش 

 شرق شبرا القليوبية 6
هدى شعراوى 
 اإلعدادية بنات

 –مسجد الحرمين  -عطية الذكرى  -ش ترعة الشابورى 
 قسم ثاني شبرا الخيمة

44702723 

 شرق شبرا القليوبية 7
مايو  01

 اإلعدادية بنين
 مساكن الخزف والصينى -محطة بنزايون  -مايو  01ش 

 قسم ثاني شبرا الخيمة -
42439044 

 طوخ القليوبية 8
الشهيد 

عبدالحميد 
 حسن التجريبية

 2470050 مدينة طوخ

 طوخ القليوبية 9

مدرسة 
السفاينة 
اإلعدادية 
 المشتركة

 ال يوجد الطريق السريع   بطوخ القليوبية -قرية السفاينة 

 القليوبية 10
القناطر   

 الخيرية
حسن ابو بكر 

 التجريبية
 42185701 التقسيم السياحى -الخيرية القناطر 

 القليوبية 11
غرب شبرا 

 الخيمة 

محمد متولي 
الشعراوي 

 اإلبتدائية بنين
 ال يوجد قسم شبرا الخيمة أول  -منطي أرض عفيفه هانم 

 القليوبية 12
غرب شبرا 

 الخيمة 

محمد متولي 
الشعراوي 

 اإلبتدائية بنات
 ال يوجد قسم شبرا الخيمة أول  -منطي أرض عفيفه هانم 

 القليوبية 13
غرب شبرا 

 الخيمة 
السنية 

 التجريبية لغات 
 ال يوجد قسم شبرا الخيمة أول  -مساكن حجازي 

 القليوبية 14
غرب شبرا 

 الخيمة 

محمد متولي 
الشعراوي 

 اإلعدادية بنين
   قسم شبرا الخيمة أول  -منطي أرض عفيفه هانم 

 القليوبية 15
غرب شبرا 

 الخيمة 
الشرقاوية 

 اإلعدادية بنات
   قسم شبرا الخيمة أول   -الفرنواني أمام محطة الكهرباء

 القليوبية 16
غرب شبرا 

 الخيمة 
السالم 

 اإلعدادية
 44703188 قسم شبرا الخيمة أول  -ش كريستال عصفور مساكن نوبار 

 بنها القليوبية 17
ابن خلدون 

 اإلبتدائىة
 3243918 بنها الجديدة -خلف المحافظة 



 بنها   القليوبية 18

مدرسة ومكتبة 
منشأه بدوى 
تعليم أساسى 

 إعدادى

 ال يوجد بنها -منشأة بدوى 

 بنها   القليوبية 19

مدرسة الشهيد 
مصطفى عمر 

بيومى تجريبية  
 لغات

 ال يوجد خلف بنك التنمية -ش الكونيش  -بنها 

 بنها   القليوبية 20
مدرسة  أنس 
بن مالك تعليم 

 أساسى إبتدائى  
 3233208 مدينة بنها -أتريب  

 بنها   القليوبية 21

محمد مدرسة  
متولي 

الشعراوي 
 اإلعدادية

 3236113 خلف إدارة جامعة بنها  -بنهــا الجديدة 

 بنها   القليوبية 22
مدرسة  ناصر 
 اإلعدادية بنين

 3223628 الشارع المقابل للنجدة -بنهــا الجديدة  

 بنها   القليوبية 23
مدرسة  بنها 
 اإلعدادية بنين

 4223628 المتفرع من ميدان سعد زغلول -ش هانى كامل 

 بنها   القليوبية 25
مدرسة  

سوزان مبارك 
 اإلعدادية بنات

 3222895 خلف المحافظة  -بنها الجديدة 

 بنها   القليوبية 26
مدرسة  

مصطفى كامل 
 التجريبية

 3236143 بنها  -الفلل 

 القليوبية 27
شبين 
 القناطر

مدرسة كفر 
تعليم –شبين 

أساسى 
 اإلعدادى 

 ال يوجد القليوبية -شبين القناطر  -كفر شبين 

 القليوبية 28
شبين 
 القناطر

مدرسة شبين 
القناطر 

 اإلعدادية بنين
 مدينة  شبين القناطر  –القليوبية  

 بجوار بنك التنمية و اإلئتمان الزراعى  –

2720519 

 القليوبية 29
شبين 
 القناطر

كفر شبين تعليم 
 أساسى إبتدائى

 اليوجد  شبين القناطر  -كفر شبين  

 قها   القليوبية 30
مدرسة قها 

التجريبية 
 اإلبتدائىة

 2603525-013 قها بجوار مجلس المدينة  

 كفر شكر  القليوبية  31
يناير  51

 التجريبية 
 2512723 مدينة كفر شكر 

 كفر شكر  القليوبية  32
عبد العزيز 

حبشى  تعليم 
 أساسى

 اليوجد عزبة حبشى  كفر شكر 

 كفر شكر  القليوبية  33
صفوت محي / د

 الدين  اإلعدادية 
 2520428 مدينة كفر شكر 

 قليوب القليوبية  34
الصباح الجديدة 

 تعليم أساسى 
 42164085 قليوب -قرية الصباح

 قليوب القليوبية  35
سنديون تعليم 

 أساسى
 42164086 قليوب-سنديون 



 قليوب القليوبية  36
فاروق القطامى 

 اإلبتدائىة
   قليوب-عرب عراقى 

 قليوب القليوبية  37
قليوب 

التجريبية 
 المتكاملة

 42105555 قليوب -قليوب البلد

  
      


