
 محافظــــة كفـــــر الشيــــــــــخ

 رقم التليفون العنوان اسم المدرسة االدارة  م

   دسوق -قرية محله ابو علي  محلة ابو علي  دسوق 1

   دسوق -شارع سعد  -دسوق  ب -ع  -النجاح  دسوق 2

   شارع االستاد الرياضي -دسوق  ب -ع  -الدسوقي  دسوق 3

   شارع الغفران  -دسوق  الشهيد البدوي دسوق 4

   شارع المدارس -دسوق  النصر ب دسوق 5

   شارع المدارس -دسوق  قسم التطوير بدسوق دسوق 6

 دسوق 7
قاعة مصادر التعلم  

 مجمع االشراف -
   شارع الشركات  -دسوق 

 دسوق 8
دسوق االعدادية 

 بنات
   شارع المدارس -دسوق 

 كفرالشيخ  9
 أ  -ت   -وحدة مسير 

   كفر الشيخ -قرية مسير 

 كفرالشيخ  10
 -ت   -الشهيد حمدي 

   خلف مديرية التربية والتعليم -كفر الشيخ  أ 

 كفرالشيخ  11
 أ  -ت   -الحديثة 

   بجوار االدارة التعليمية -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  12
 أ -ت  –سخا 

   منطقة البحوث الزراعية -سخا 

 كفرالشيخ  13
 ع  -دقلت 

   كفر الشيخ -ة دقلت قري

 كفرالشيخ  14
 ع -صندال 

   كفر الشيخ -قرية صندال

 كفرالشيخ  15
ت  –هدى شعراوي 

   شارع سكة روينة -كفر الشيخ  أ  –

 كفرالشيخ  16
 ع  -شنو 

   كفر الشيخ-قرية شنو 

 كفرالشيخ  17
 -ع   -سيدي غازي 

   كفر الشيخ -مدينة سيدي غازي  بنات 

  كفرالشيخ 18
 أ  -ت  -سيدي غازي 

   كفر الشيخ -مدينة سيدي غازي 

 كفرالشيخ  19
 أ   –الدماطية ت 

   كفر الشيخ -قرية الدماطية 



 كفرالشيخ  20
 ع  –كفر الطايفة 

   كفرالشيخ-قرية كفر الطايفة 

 كفرالشيخ  21
 أ  –ت  –المنتزه 

   تقسيم األوقاف الجديدة  -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  22
 ور لغات الزه

   حي الزهور  -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  23
 الوحدة العربية 

   بجوار مستشفى الرمد -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  24
 ج  -ب  -اريمون 

   كفر الشيخ -قرية اريمون 

 كفرالشيخ  25
)  اللغات التجريبية 

   بجوار مستشفى الرمد -كفر الشيخ  ( 1قاعة  

 كفرالشيخ  26
)  يبية اللغات التجر

   بجوار مستشفى الرمد -كفر الشيخ  ( 2قاعة   

 كفرالشيخ  27
مركز التطوير 

قاعة ) التكنولوجي 

1 ) 

 3220689 طريق صبري القاضي -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  28
مركز التطوير 

قاعة ) التكنولوجي 

2 ) 

 3220689 طريق صبري القاضي -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  29
مركز التطوير 

قاعة ) ولوجي التكن

3 ) 

 3220689 طريق صبري القاضي -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  30
مركز التطوير 

قاعة ) التكنولوجي 

4 ) 

 3220689 طريق صبري القاضي -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  31
مركز التطوير 

قاعة ) التكنولوجي 

5 ) 

 3220689 طريق صبري القاضي -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  32
مركز التطوير 

قاعة ) كنولوجي الت

6 ) 

 3220689 طريق صبري القاضي -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  33
مركز التطوير 

) التكنولوجي 

 ( 7قاعة

 3220689 طريق صبري القاضي -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  34
مركز التطوير 

قاعة ) التكنولوجي 

8 ) 

 3220689 طريق صبري القاضي -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  35
مركز التطوير 

قاعة ) تكنولوجي ال

9 ) 

 3220689 طريق صبري القاضي -كفر الشيخ 

 كفرالشيخ  36
مركز التطوير 

قاعة ) التكنولوجي 

11 ) 

 3220689 طريق صبري القاضي -كفر الشيخ 

 بلطيم 37

قسم التطوير 

قاعة )التكنولوجى   

1) 

   إدارة بلطيم التعليمية



 بلطيم 38

قسم التطوير 

قاعة )التكنولوجى   

2) 

   إدارة بلطيم التعليمية

 بلطيم 37
قسم التطوير 
قاعة ) التكنولوجى   

 بلطيم بجوار مدرسة الصديق االبتدائية (1
  

 بلطيم 38
قسم التطوير 
قاعة ) التكنولوجى   

 بلطيم بجوار مدرسة الصديق االبتدائية (2
  

39 
 بلطيم

صالح الشرنوبي 
 الرسمية للغات

 بلطيم بجوار مكتب البريد

  

40 
 بلطيم

 سيدي فتح االعدادية

 بلطيم بجوار مسجد سيدى فتح

  

41 

 بلطيم

 بلطيم االعدادية

 طريق المصيف  بين المستشفى العام والمدرسة الفكريه

  

42 
 بلطيم

 زيان رفاعي الثانوية

 بلطيم خلف مركز الشرطه

  

43 
الحامول االعدادية  الحامول

 (1قاعة )بنات   
 0088083 التعليمية بجوار االدارة  -الحامول 

44 
الحامول االعدادية  الحامول

 (2قاعة )بنات   
 0088083 بجوار االدارة التعليمية  -الحامول 

45 
الحامول االبتدائية  الحامول

 الجديدة
 0081083 امام بنك اسكندرية  -الحامول 

46 
الحامول الثانوية  الحامول

قاعة )الصناعية بنين 
1) 

   بجوار مركز الشرطة  -الحامول 

47 
الحامول الثانوية  الحامول

الصناعية بنين 
 (2قاعة)

   بجوار مركز الشرطة  -الحامول 

48 
الحامول الثانوية  الحامول

الصناعية بنين 
 (0قاعة)

   بجوار مركز الشرطة  -الحامول 

49 
الحامول التجارية  الحامول

 بنات
   تعليميةبجوار االدارة ال -الحامول  

50 
جمال عبد الناصر  الحامول

 االبتدائية
   الكفر الشرقي -الحامول 

51 
   الزعفران -الحامول   الظافر االبتدائية الحامول

52 
   الزعفران -الحامول   أ -الوحدة ت  الحامول

53 
 قلين

 قلين المحطة االعدادية بنين ج

  

54 
 قلين

 قلين المحطة أحمد شوقي ب

  



55 

 قلين

 قلين المحطة شهداء الثورة لغات

  

56 
 قلين

 قلين المحطة  قلين ع بنات 

  

57 
 قلين

 قلين المحطة قلين ع بنات 

  

58 
 قلين

 قلين المحطة قلين ث بنين ج

  

59 
 قلين

 قلين المحطة الثانوية بنات

  

60 
 قلين

 قلين المحطة قلين ع بنين ق

  

61 
 قلين

 قلين المحطة قلين ث بنين ق

  

62 
 قلين

 قلين المحطة االعدادية بنين ج

  

63 
) زوين االبتدائية  فوه

 (1قاعة 
   فوة ش البحر

64 
زوين االبتدائية  فوه

 ( 2قاعة )
   فوة ش البحر

65 
فوه الثانويه  فوه

 (1قاعة ) المشتركة 
   فوة ش الفتح

66 
فوه الثانويه  فوه

 (2قاعة )المشتركة 
   فوة ش الفتح

67 
) عدادية بنات فوه اال فوه

 (1قاعة 
   فوة ش البحر

68 
)  فوه االعدادية بنات  فوه

 ( 1قاعة
   فوة ش البحر

69 
)  فوه االعداديه بنين  فوه

 (1قاعة 
   فوة ش البحر

70 
)  فوه االعداديه بنين  فوه

 (2قاعة 
   فوة ش البحر

71 
)  فوه الثانويه بنات  فوه

 ( 1قاعة
   فوة -االدارة التعليمية  

72 
)  فوه الثانويه بنات  فوه

 (2قاعة 
   فوة -االدارة التعليمية االدارة التعليمية  

73 
   سيدى سالم -منشأة عباس  وحدة منشأة عباس  سيدي سالم

74 
   سيدى سالم  -المنشأة الجديدة  المنشأة الجديدة ع سيدي سالم

75 
   سيدى سالم  -بوريد  عمر نوح ع سيدي سالم



76 
   سيدى سالم بجوار االدارة التعليمية سيدى سالم ع بنين المسيدي س

77 
   سيدى سالم بجوار مركز الشرطة سيدى سالم ع بنات سيدي سالم

78 
سيدى سالم الثانوية  سيدي سالم

 بنين
   سيدى سالم خلف االدارة التعليمية

79 
   سيدى سالم - -قرية السيد البالصى السيد البالصى ت أ سيدي سالم

80 
   سيدى سالم  -البكاروة الغربية  طلبة البستاوى ت أ سيدي سالم

81 
 بيال

 047/3604520 بيال -بيال خلف بنك مصر  بيال االعدادية بنين 

82 
 بيال

 047/3604520 بيال -بيال خلف بنك مصر  بيال االعدادية بنين 

83 
 بيال

 473604532 بيال  -بيال شارع النيل بيال الثانوية بنين

84 
 بيال

 473604532 بيال شارع النيل بيال الثانوية بنين

85 
 بيال

بيال االعدادية بنات 
   بيال شارع الجالء بجوار االدارة التعليمية (القديمه)

86 
 بيال

بيال االعدادية بنات 
 047/3608027 بيال خلف بنك مصر الجديدة 

87 
 بيال

بيال االعدادية بنات 
 047/3608027 صربيال خلف بنك م الجديدة 

88 
 بيال

بيال الثانوية بنات 
 0473606063 بيال أمام السنترال الرئيسى الجديدة

89 
 بيال

قسم التطوير  بادارة 
 0473602392 (مدرسة المعداوى)بيال أمام مجلس المدينة  بيال

90 
 بيال

قسم التطوير  بادارة 
 0473602392 (مدرسة المعداوى)بيال أمام مجلس المدينة  بيال

91 
 الرياض

 اللغات ب
 الرياض

  

92 
 الرياض

 السالم ب
 الرياض

  

93 
 الرياض

 نور الدين سرحان ب
 الرياض -فرج الكبرى 

  

94 
 الرياض

 محمود طه ب
 الرياض -الحاج علي 

  

95 
 الرياض

 الرياض االعدادية بنات

  

96 
 الرياض

 الرياض الشهيدين ع

  



97 
 الرياض

 ياضالر -الثابت  الثابت  ت أ

  

98 
مطوبس االعداية  مطوبس

 بنات
   شارع البحر -مطوبس 

99 
   بجوار االدارة الزراعية -مطوبس  نجية سالم لغات مطوبس

100 
مركز المعلومات  مطوبس

 باالدارة
   مدرسة النهضة ش المستشفى -مطوبس 

101 
قسم التطوير  مطوبس

 بمطوبس
   مدرسة النهضة ش المستشفى -مطوبس 

102 
قسم التطوير  بسمطو

 بمطوبس
   مدرسة النهضة ش المستشفى -مطوبس 

103 

 مطوبس
مطوبس الثانوية 

   بجوار االدارة التعليمية -مطوبس  التجارية

      


