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  ويته الكبول وفكًا للطً  1/10/2015حتى مواليد  2/10/2013ضً التكدو لسياض األطفال مً مواليد

 والهجافة .

  األحد املوافلمً يوو  (  فسىطى –  مميص – اجنليصىالسمسية ) يبدأ تيطيل زياض األطفال للندازس   

 على االىرتىت على موقع مديسية الرتبية والتعليه باألضهيدزية  30/7/2019حتى   2019/ 1/  11

 (edu.com-www.alex ) 
 اجراءات التقدم لرياض األطفال 

 املوجودة مبحتويات امللف قبل ملء البياىات  التيبيُ على وىل األمس باالطالع على التعلينات

 يوو مً بعد إعالٌ اليتيجة . 15والسغبات وخصوصًا أٌ دفع املصسوفات تهوٌ فى خالل 

  ُجيب أٌ تهوٌ زغبات الطفل مهتوبة مبعسفة  وىل االمس وحتت مطئوليت. 

    يكوو وىل األمس بتطجيل بياىات طفلُ على موقع املديسيةwww.alex-edu.com     ًم

 خالل شَادة امليالد بالسقه الكومى وتطجيل السغبات ثه يكوو بطباعتَا.

  صوزتني يتوجُ وىل األمس ألحد مسانص االضتالو  باإلدازت ببطاقة السغبات االلهرتوىية املطبوعة +

واضتنازات التكدو )طلب ) واألصل لإلطالع فكط ( وصوزة مً شَادة امليالد بالسقه الكومى ميَا 

 االقساز( ملساجعة البياىات مً خالل شَادة امليالد. –االلتحام 

  يكوو املسنص مبساجعة بياىات االضتنازات االلهرتوىية املطبوعة بهل دقة مً خالل شَادة

امليالد ثه يكوو خبته صوزة ميَا وتطلينَا إىل وىل األمس إذا ناىت البياىات ضلينة وتطليه وىل 

س االيصال املوجود فى نعب طلب االلتحام بعد تطجيل زقه االضتنازة االلهرتوىية عليُ األم

 ويعترب ٍرا االيصال مطتيد زمسى مً املسنص لوىل األمس بتطليه ملف التكدو لطفلُ.

  السغبات( ال يته اضتالو االضتنازة وعلى   –االضه  –فى حالة وجود خطأ فى البياىات )السقه الكومى

التكدو بطلب حرف أو تعديل البياىات إىل املسنص  )مسنص التعديل(. وعلى وىل األمس  وىل األمس

اعادة التطجيل على املوقع بصوزة صحيحة ثه اعادة تطليه االضتنازة االلهرتوىية إىل مسنص 

 االضتالو.

 ( يكوو املسنص بالدخول على املوقع مً خاللuser name – password لتأنيد صحة البياىات )

 ل أضبوع على األنجس مً اضتالو االضتنازات مً وىل األمس.خال

  فى حالة عدو تطليه اضتنازة السغبات االنرتوىية املطبوعة إىل أحد املسانص ال ُيعتد بَا ويطكط

 حل الطفل فى التكدو لتيطيل زياض األطفال.

 ص بسقه امللف يتاح لوىل األمس الدخول على املوقع للتأند مً عنلية تأنيد البياىات مً املسن

 املطبوع على االضتنازة.

 ) ال جيوش لوىل األمس التكدو بسغبات للندازس السمسية ) اجنليصى ( واملدازس السمسية ) فسىطى 

 

http://www.alex-edu.com/

