
 محافظة الدقهلية 

 رقم التليفون  العنوان اسم المدرسة االدارة  المحافظة م

 المديريه الدقهليه 1

مركز اختبارات 
التطوير 

التكنولوجي 
معمل )

 (االختبارات

 2381907 المديرية التعليمية-المنصورة ش جامعة الدول العربية متفرع من ش بورسعيد

 شرق الدقهليه 2
مدرسة 

المنصورة ت أ 
 (بنين ) 

 2315103 التابعة الدارة شرق التعليمية-51رقم ( المختلط سابقا) ش فريدة حسان

 شرق الدقهليه 3

مدرسة أحمد 
زويل االعدادية 

الحديثة ) بنات 
) 

 2313807 التابعة الدارة شرق التعليمية-المنصوره امام مبنى المحافظه

 شرق الدقهليه 4
مدرسة السيدة 

خديجة 
 اإلعدادية بنات

 2290664 التابعة الدارة شرق التعليمية-ش ميت الصارم عزبه الشال المنصوره

 شرق الدقهليه 5
مدرسة جديلة 

 تعليم أساسى
 2319919 التابعة الدارة شرق التعليمية-المنصوره -جديله 

 شرق الدقهليه 6
مدرسة اللغات 

الرسميه 
 االعدادية

 2317132 التابعة الدارة شرق التعليمية-توريل بجوار فيال المحافظ-المنصوره

 غرب الدقهليه 7

مدرسة شجرة 
الدر االعدادية 

معمل ) بنات 
 (حاسب الى

 2245083 التابعة الدارة غرب التعليمية-المنصوره -ش الجالء  ناصيه احمدماهر 

 غرب الدقهليه 8
مدرسة ثمرة 

الحياة 
 االعدادية بنات

 2245101 التابعة الدارة غرب التعليمية-المنصوره-ش سيدى عبدالقادر

 غرب الدقهليه 9
مدرسة الجالء 
 االعدادية بنين

 -------- التابعة الدارة غرب التعليمية-المنصوره-ش الجالء

 غرب الدقهليه 10
مدرسة الحديثة 

 االعدادية بنين
 2243644 التابعة الدارة غرب التعليمية-المنصوره -ش الجالء  ناصيه احمدماهر 

 غرب الدقهليه 11
مدرسة ابن 

لقمان 
 االعدادية بنين

 2242965 التابعة الدارة غرب التعليمية-المنصوره -ش الجمهوريه 

 6393254 اجا -البهو فريك  مدرسة البهو  اجا الدقهليه 12



فريك االعدادية 
 م

 اجا الدقهليه 13
مدرسة 

الالوندي 
 االعدادية م

 6451891 اجا -الالوندى 

 اجا الدقهليه 14
مدرسة أجا 

 االعدادية بنات
 6450673 بجوار مكتب البريد -اجا 

 اجا الدقهليه 15
مدرسة برج 

نور االعدادية 
 بنين

 6393282 اجا -برج النور  

 اجا الدقهليه 16
مدرسة فيشابنا 

 االعدادية م
 6339228 اجا -فيشا بنا 

 اجا الدقهليه 17
مدرسة كفر 

عوض 
 االعدادية م

 6380219 اجا -كفر عوض 

 اجا الدقهليه 18
مدرسة منشأة 

اإلخوة 
 االعدادية م

 6392835 اجا -منشأة االخوة  

 اجا الدقهليه 19
مدرسة منية 

سمنود 
 االعدادية بنين

 6494402 اجا -منية سمنود  

 اجا الدقهليه 20
مدرسة ميت 

العامل 
 االعدادية بنات

 6326024 اجا -ميت العامل  

 اجا الدقهليه 21
مركز 

 االختبارات
 6453042 اجا -مدرسه الوحده العربيه 

 6453042 اجا -مدرسه الوحده العربيه  معمل التدريب اجا الدقهليه 22

 الجماليه الدقهليه 23

مدرسة عمر 
بن الخطاب 

الجديدة 
 االعدادية

 7736649 الجمالية -المشابك ليسا  

 الجماليه الدقهليه 24
مدرسة ميت 

 مرجا االعدادية
 7732580 الجمالية -طريق المنصورة  -ميت مرجا 

 الجماليه الدقهليه 25
الجماليه  

اعداديه بنات 
 (5معمل )

 7736249 الجماليه ش طريق دمياط بجوار المؤسسه

 الجماليه الدقهليه 26
الجماليه  

اعداديه بنات 
 (2معمل )

 7736249 الجماليه ش طريق دمياط بجوار المؤسسه

 6690735 السنبالوين -حى الحوال  اللغات التقدميه السنبالوين الدقهليه 27



 السنبالوين الدقهليه 28
مدرسة 

 االعدادية بنين
 6690111 ش الزراعة  -السنبالوين 

 السنبالوين الدقهليه 29
مدرسة السالم 
 االعدادية بنين

 6690784 طريق المعاهده  –السنبالوين 

 السنبالوين الدقهليه 30
مدرسة اللغات 

 م.االعدادية 
 6692710 طريق المعاهده  –السنبالوين 

 المديريه الدقهليه 31

مركز اختبارات 
التطوير 

التكنولوجي 
معمل تدريب )
5) 

 -المنصورة ش جامعة الدول العربية متفرع من ش بورسعيد
 المديرية التعليمية 

2381907 

 المديريه الدقهليه 32

مركز اختبارات 
التطوير 

التكنولوجي 
معمل تدريب )
2) 

 -ش جامعة الدول العربية متفرع من ش بورسعيد -المنصورة
 المديرية التعليمية 

2381907 

 المطريه الدقهليه 33

) مدرسة 
الشهيد صالح 

محمد عبد 
العظيم 

المطرية (
اإلعدادية 

 للبنات

 7750400 الدقهلية -المطرية-الدين تقاطع ش محمد فريد وصالح 

 المطريه الدقهليه 34

مدرسة عبد 
المنعم سند 
اإلعدادية 

 للبنات

 7750356 الدقهلية-المطرية-ش الميناء القبلى خلف محكمة 

 المنزله الدقهليه 35
المنزله للتعليم 

 االساسى
 7700078 شارع المصنع -المنزله 

 المنزله الدقهليه 36
مدرسه اللغات 

معمل )بالمنزله 
5) 

 7707994 (بجوار المركز الجديد 551المنزلة )المنزلة -ش المدارس 

 المنزله الدقهليه 37
مدرسه اللغات 

معمل )بالمنزله 
2) 

 7707994 (بجوار المركز الجديد 551المنزلة )المنزلة -ش المدارس 

 المنزله الدقهليه 38
مدرسه اللغات 

معمل )بالمنزله 
3) 

 7707994 (بجوار المركز الجديد 551المنزلة )المنزلة -ش المدارس 

 بلقاس الدقهليه 39
مدرسة بلقاس 
 اإلعدادية بنات

 2784461 بلقاس -ش المدارس 

 2784924 بلقاس  -بجوار مجلس المدينة مدرسة بلقاس  بلقاس الدقهليه 40



 اإلعدادية بنين

 بلقاس الدقهليه 41
مدرسة علي 

 العطار
 760647 بلقاس -بجوار نادى المعلمين  

 بنى عبيد الدقهليه 42
مدرسة 

االعدادية 
 الجديدة

 2640627 الدقهلية-بنى عبيد 

 بنى عبيد الدقهليه 43

معمل تدريب 
( 5)التطوير

بمدرسه بنى 
 عبيد التجاريه

 2640540 الدقهلية-بنى عبيد

 بنى عبيد الدقهليه 44

معمل تدريب 
( 2)التطوير

بمدرسه 
شهداء بنى 

 عبيد ث

 2640902 لدقهلية-بنى عبيدا

 الدقهليه 45
تمى 

 االمديد
مركز 

 االختبارات
 6851887 االمديدتمى  -ديوان االداره

 الدقهليه 46
تمى 

 االمديد

ديوان ادارة 
تمى 

االمديدالتعليميه 
معمل تدريب )
5) 

 6851887 ديوان االدارة التعليميه-تمى االمديد

 الدقهليه 47
تمى 

 االمديد

ديوان ادارة 
تمى 

االمديدالتعليميه 
معمل تدريب )
2) 

 6851887 االدارة التعليميهديوان -تمى االمديد

 الدقهليه 48
تمى 

 االمديد

ديوان ادارة 
تمى 

االمديدالتعليميه 
معمل تدريب )
3) 

 6851887 ديوان االدارة التعليميه-تمى االمديد

 6500742 مركز دكرنس -الصايغ  مدرسة الصايغ دكرنس الدقهليه 49

 دكرنس الدقهليه 50
مدرسة 
دكرنس 

 االعدادية بنات
 7474274 - 7487083 مركز دكرنس-خلف السنترال 

 دكرنس الدقهليه 51
مدرسة على 

 مبارك بنين
 7474112 مركز دكرنس-بجوار مركز الشرطة 

 دكرنس الدقهليه 52
مركز 

 االختبارات
 6851887 دكرنس-ديوان االداره



 دكرنس الدقهليه 53
مدرسه سالم 

 مدين
 7486441 دكرنس-اشمون الرمان

 دكرنس الدقهليه 54
مدرسه القباب 

الصغرى 
 االبتدائيه

 -------- دكرنس-القباب الصغرى

 7929845 شربين بجوار مجلس المدينه ام المؤمنين شربين الدقهليه 55

 شربين الدقهليه 56

شربين 
النموذجيه 
الرسميه 

 المميزه للغات

 7942943 شربين شارع المركز

 شربين الدقهليه 57
مدرسة الشهيد 

عبدالرحمن 
 عوده الثانويه

 7920121 شربين بجوار المرور

 شربين الدقهليه 58
مدرسة 

االعدادية بنين 
 بشربين

 7920097 شربين -ش البحر 

 شربين الدقهليه 59
مدرسة 
السعدية 
 االعدادية

 7934962 شربين -السعدية 

 شربين الدقهليه 60

مدرسة الشهيد 
عودة 

االعدادية 
 بشربين

 7934893 شربين بجوار المرور

 شربين الدقهليه 61
معمل 

 (5)التدريب
 7933256 بمدرسه محيى الدين ابوالعز الصناعيهشارع المركز  -شربين

 شربين الدقهليه 62
معمل 

 (2)التدريب
 7920256 شارع المركز بمدرسه محيى الدين ابوالعز الصناعيه -شربين

 شرق الدقهليه 63
مدرسة اللغات 

الرسميه 
 االعدادية

 2317132 توريل بجوار فيال المحافظ-المنصوره

 الدقهليه 64
شرق 

 المنصوره

ارض 
المحاريث 
والهندسه 

 (الثوره ب)

 -------- (سيدى يونس)المنصوره شارع المديريه 

 طلخا الدقهليه 65
السيدةعائشة 
 االعدادية بنات

 2520247 طلخا -طلخا طريق نبروة 

 طلخا الدقهليه 66
الشهيد محمد 

 السيد حسن
 -------- بجوار مصنع الكاكوال -طلخا

 طلخا الدقهليه 67
طلخا االعداديه 

 بنين الجديده
 -------- بجوار مصنع الكاكوال -طلخا



 طلخا الدقهليه 68

طلخا الرسميه 
المتميزه 
المتكامله 

معمل )للغات 
5) 

 -------- بجوار مصنع الكاكوال -طلخا

 طلخا الدقهليه 69

طلخا الرسميه 
المتميزه 
المتكامله 

معمل )للغات 
2) 

 -------- بجوار مصنع الكاكوال -طلخا

 طلخا الدقهليه 70
مدرسة جوجر 

 ع م
 2591359 طلخا -جوجر  

 طلخا الدقهليه 71

معمل التدريب 
بمدرسه 
عاطف 

 الشرقاوى 

 2529780 ش عاطف الشرقاوى -طلخا 

 الدقهليه 72
غرب 

 المنصوره
ناصر الرسميه 

 للغات
 -------- المنصوره شارع الثانويه

 الدقهليه 73
غرب 

 المنصوره
سندوب 

 االعداديه بنات
 2243608 المنصوره -سندوب 

 الدقهليه 74
غرب 

 المنصوره

مدرسة شجرة 
الدر االعدادية 

معمل ) بنات 
 (التدريب

 2245083 المنصوره -ش الجالء  ناصيه احمدماهر 

 الدقهليه 75
غرب 

 المنصوره
مدرسه 

 الثانويه بنات
 2375520-2244351 المنصوره ش احمد ماهر امام كليه اداب المنصوره

 الدقهليه 76
غرب 

 المنصوره
الفردوس 

 الرسميه للغات
 2234299 المنصوره -المجزر بجوار ابراج على -ش حى الفردوس

 الدقهليه 77
غرب 

 المنصوره

معمل التدريب 
بمدرسه طناح 

ث الحديثه 
 بنين

 2110325 مركز المنصوره -طناح بجوار مركز الشرطه 

 الدقهليه 78
غرب 

 المنصوره

مدرسه طناح 
للتعليم 

 االساسى
 -------- مركز المنصوره -طناح 

 الدقهليه 79
منية 
 النصر

مدرسة الشهيد 
السيد حجازى 

 االعدادية 
 7540384 مركز منية النصر/ ميت عاصم 

 الدقهليه 80
منية 
 النصر

مدرسة 
مصطفى حكم  

 االعدادية 
 7496686-7491729 منية النصر/ الدراكسة 



 الدقهليه 81
منية 
 النصر

مدرسة الشيخ 
محمد مغربية 

 اإلعدادية
 7495405 منية النصر

 الدقهليه 82
منية 
 النصر

حمدي السيد 
 اإلعدادية

 7498875 منية النصر  -ميت الخولى  

 الدقهليه 83
ميت 

 سلسيل

مدرسة اللواء 
هارون محمد 

حسن 
 االعدادية بنات

 2710104 ميت سلسيل الطريق الزراعى

 الدقهليه 84
ميت 

 سلسيل

ميت سلسيل 
االعدايه بنات 

معمل )
 (االتدريب

 27010104 ميت سلسيل الطريق الزراعى

 الدقهليه 85
ميت 

 سلسيل

ميت سلسيل 
االعدايه بنات 

معمل الحاسب )
 (االلى

 27010104 ميت سلسيل الطريق الزراعى

 ميت غمر الدقهليه 86
مدرسة 

االعدادية بنين 
 ميت غمر

 6903538 ميت غمر –ش المحطة 

 ميت غمر الدقهليه 87
مدرسة 

المطورة ميت 
 غمر

 6953214 ميت غمر -يوليو   22ش 

 ميت غمر الدقهليه 88
مدرسة بشال 

 بنات
 6110044 ميت غمر -بشال  

 ميت غمر الدقهليه 89
مدرسة جيهان 
السادات ميت 

 غمر
 6900228 ميت غمر -ش ابطال الفالوجا  

 ميت غمر الدقهليه 90
مدرسة شهداء 
التحرير بميت 

 غمر
 6919510 ميت غمر -دقادوس

 ميت غمر الدقهليه 91
مدرسة 

صهرجت 
 الكبرى بنات

 6820333 ميت غمر -صهرجت الكبرى

 ميت غمر الدقهليه 92

ميت غمر 
للتعليم 

) االساسى 
 (5معمل 

 -------- ارض مصنع ميت غمر -ميت غمر 

 ميت غمر الدقهليه 93
ميت غمر 

للتعليم 
) االساسى 

 -------- ارض مصنع ميت غمر -ميت غمر 



 ( 2معمل 

 نبروه الدقهليه 94
مدرسة بهوت 
 االعدادية بنين

 2440800 نبروة -بهوت 

 نبروه الدقهليه 95
مدرسة طنيخ 

 االعدادية
 2550658 نبروة -طنيخ 

 نبروه الدقهليه 96
مدرسة نبروه 
 االعدادية بنين

 2400311 مدينة نبروة

       


