
 محافظت القاهرة

 مديريت التربيت والتعليم

 مركز المعلوماث

 5 من 1 صفحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.cairomoe.gov.eg الموقع :    ict.cairomoe@gmail.com    Iإيميل :    I   42442842ث/ف :    Iالعباسيت    -ميدان عبده باشا  –ش سليم عبده 1العنوان : 



 محافظت القاهرة

 مديريت التربيت والتعليم

 مركز المعلوماث

 5 من 4 صفحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.cairomoe.gov.eg الموقع :    ict.cairomoe@gmail.com    Iإيميل :    I   42442842ث/ف :    Iالعباسيت    -ميدان عبده باشا  –ش سليم عبده 1العنوان : 

 هامة بخصوص تسليم النتائج تعليمات

 .ال يتم إرسال نتيجة الطالب غير المصريين بسبب عدم وجود رقم قومى 

  التربية الدينية(  –الدراسات االجتماعية  –طالب المدارس الدولية يدرسون المواد القومية فقط )اللغة العربية

 الطالب.ويكتب )معفى( فى باقى المواد و )مصدقة( فى المجموع وحالة 

  عند استالم النتائج بمعرفة مسئول مركز المعلومات باإلدارة من المدارس يتم استالم إقرار بالعدد الذى تم

لدى مسئول  بجميع اإلقراراتكاملة من المدرسة ويتم االحتفاظ  استالمه وأن صحة النتيجة مسئولة مسئولية

 أخطاء فى النتيجة. شاف أيةالمعلومات باإلدارة التعليمية للرجوع إليها فى حالة اكت

  عند تسليم النتائج بواسطة مسئول مركز المعلومات باإلدارة إلى مسئول المنطقة بمركز معلومات المديرية يتم

الذى تم تسليمه لمسئول مركز المعلومات باإلدارة  Accessبه ملف الـ  CDتسليم النتيجة مجمعة على 

ة من مدير عام اإلدارة التعليمية بعدد المدارس وإجمالى عدد وكذلك إحضار إحصائية رسمية مختومة ومعتمد

 .CDالطالب وتكون مطابقة للموجود داخل الـ 

  "يتم االلتزام بكتابة إسم اإلدارة بشكل موحد على مستوى الملف المجمع بدون أى إضافات مثالا "روض الفرج

 وليس "إدارة روض الفرج" أو "روض الفرج التعليمية" أو غيرهم.

 ال يوجد نهاية صغرى ونجاح ورسوب بالفصل الدراسى األول ويتم إرسال فصل الدراسى األول فقط: ال

 النتيجة لجميع الطالب المنطبق عليهم باقى الشروط.

  :فى حالة غياب الطالب فى أى مادة يتم كتابة "غ" فى عمودى الدرجة والمستوى الفصل الدراسى األول فقط

 الخاصين بهذه المادة.

  فى حالة غياب الطالب فى جميع المواد يتم كتابة "غ" فى المجموع والمستوى الدراسى األول فقط: الفصل

" )صفر( ومستوى ألن )صفر( تعنى حضور الطالب فى بعض/كل المواد 0الخاصين بالطالب وليس "

 " )صفر( درجة.0وحصولة على "

  :الناجحين فقطصة بالطالب يتم استالم النتائج الخاالفصل الدراسى الثانى والدور الثانى. 

  يتم االلتزام بتوصيفات الجداول المعدة لتجميع النتائج والنهايات العظمى والصغرى للمواد حسب الجداول

 المرفقة.



 محافظت القاهرة

 مديريت التربيت والتعليم

 مركز المعلوماث

 5 من 3 صفحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.cairomoe.gov.eg الموقع :    ict.cairomoe@gmail.com    Iإيميل :    I   42442842ث/ف :    Iالعباسيت    -ميدان عبده باشا  –ش سليم عبده 1العنوان : 

 توصيف جدول نتيجة الصف الثالث االبتدائى

 التوصيف الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول العمود

 صغرى عظمى صغرى عظمى

      دارةاسم اإل

 الخاص بإدارة اإلحصاء     مسلسل المدرسة

      اسم المدرسة

      رقم الجلوس

      اسم الطالب

      الرقم القومى

  00 000 - 000 درجة اللغة العربية

      مستوى اللغة العربية

  00 00 - 000 درجة الرياضيات

      مستوى الرياضيات

  00 00 - 000 درجة اللغة األجنبية

      مستوى اللغة األجنبية

 درجة / مصدقة )لطالب المدارس الدولية( 000 000 - 000 مجموع المواد األساسية

 دارس الدولية(ممستوى / مصدقة )لطالب ال     مستوى المواد األساسية

  00 00 - 000 0 درجة نشاط اختيارى

      0مستوى نشاط اختيارى 

  00 00 - 000 0درجة نشاط اختيارى 

      0مستوى نشاط اختيارى 

 درجة / مصدقة )لطالب المدارس الدولية( 000 000 - 000 المجموع بعد األنشطى

 دارس الدولية(ممستوى / مصدقة )لطالب ال     المستوى بعد األنشطة

  00 00 - 000 ينيةدرجة التربية الد

      مستوى التربية الدينية

  00 00 - 000 درجة المستوى الرفيع

      مستوى المستوى الرفيع

  00 00 - 000 درجة النشاط الرياضى

      مستوى النشاط الرياضى

  00 00 - 000 درجة النشاط الفنى

      مستوى النشاط الفنى

 دارس الدولية(مناجح / مصدقة )لطالب ال     حالة الطالب
اترك ي  فى الفصل الدراسى األول فارغا

 



 محافظت القاهرة

 مديريت التربيت والتعليم

 مركز المعلوماث

 5 من 2 صفحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.cairomoe.gov.eg الموقع :    ict.cairomoe@gmail.com    Iإيميل :    I   42442842ث/ف :    Iالعباسيت    -ميدان عبده باشا  –ش سليم عبده 1العنوان : 

 الرابع وحتى السادس االبتدائى الصفوف منتوصيف جدول نتيجة 

 التوصيف الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول العمود

 صغرى عظمى صغرى عظمى

      اسم اإلدارة

 الخاص بإدارة اإلحصاء     مسلسل المدرسة

      اسم المدرسة

      رقم الجلوس

      اسم الطالب

      مىالرقم القو

  00 000 - 000 درجة اللغة العربية

      مستوى اللغة العربية

  00 00 - 000 درجة الرياضيات

      مستوى الرياضيات

  00 00 - 000 درجة الدراسات االجتماعية

      مستوى الدراسات االجتماعية

  00 00 - 000 درجة العلوم

      مستوى العلوم

  00 00 - 000 درجة اللغة األجنبية

      مستوى اللغة األجنبية

 درجة / مصدقة )لطالب المدارس الدولية( 000 000 - 000 مجموع المواد األساسية

 دارس الدولية(ممستوى / مصدقة )لطالب ال     مستوى المواد األساسية

  00 00 - 000 0رى درجة نشاط اختيا

      0مستوى نشاط اختيارى 

  00 00 - 000 0درجة نشاط اختيارى 

      0مستوى نشاط اختيارى 

 درجة / مصدقة )لطالب المدارس الدولية( 070 000 - 700 المجموع بعد األنشطة

 دارس الدولية(ممستوى / مصدقة )لطالب ال     المستوى بعد األنشطة

  00 00 - 000 لدينيةدرجة التربية ا

      مستوى التربية الدينية

  00 00 - 000 درجة المستوى الرفيع

      مستوى المستوى الرفيع

  00 00 - 000 درجة النشاط الرياضى

      مستوى النشاط الرياضى

  00 00 - 000 درجة النشاط الفنى

      مستوى النشاط الفنى

  00 00 - 000 درجة نشاط الكمبيوتر

      مستوى نشاط الكمبيوتر

 دارس الدولية(م)لطالب ال ناجح / مصدقة     حالة الطالب
 فى الفصل الدراسى األول اترك فارغا ي



 محافظت القاهرة

 مديريت التربيت والتعليم

 مركز المعلوماث

 5 من 5 صفحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.cairomoe.gov.eg الموقع :    ict.cairomoe@gmail.com    Iإيميل :    I   42442842ث/ف :    Iالعباسيت    -ميدان عبده باشا  –ش سليم عبده 1العنوان : 

 توصيف جدول نتيجة الصفين األول والثانى اإلعدادى

 التوصيف الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول العمود

 صغرى عظمى صغرى عظمى

      اسم اإلدارة

 الخاص بإدارة اإلحصاء     مسلسل المدرسة

      سةاسم المدر

      رقم الجلوس

      اسم الطالب

      الرقم القومى

  00 00 - 000 درجة اللغة العربية

      مستوى اللغة العربية

  00 00 - 000 درجة اللغة األجنبية

      مستوى اللغة األجنبية

  00 00 - 000 درجة الدراسات االجتماعية

      مستوى الدراسات االجتماعية

  00 00 - 000 ة الرياضياتدرج

      مستوى الرياضيات

  00 00 - 000 درجة العلوم

      مستوى العلوم

 درجة / مصدقة )لطالب المدارس الدولية( 000   000 - 000 مجموع المواد األساسية

 دارس الدولية(ممستوى / مصدقة )لطالب ال     مستوى المواد األساسية

  00 00 - 000 0درجة نشاط اختيارى 

      0مستوى نشاط اختيارى 

  00 00 - 000 0درجة نشاط اختيارى 

      0مستوى نشاط اختيارى 

 درجة / مصدقة )لطالب المدارس الدولية( 000 000 - 700 المجموع بعد األنشطة

 دارس الدولية(ممستوى / مصدقة )لطالب ال     المستوى بعد األنشطة

  00 00 - 000 درجة التربية الدينية

      مستوى التربية الدينية

 المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات 00 00 - 000 درجة المستوى الرفيع

 المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات     مستوى المستوى الرفيع

 المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات 00 00 - 000 درجة اللغة األجنبية الثانية

 المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات     األجنبية الثانيةمستوى اللغة 

 المدارس الرياضية فقط 00 000 - 000 درجة التربية الرياضية

 المدارس الرياضية فقط     مستوى التربية الرياضية

  00 00 - 000 تربية الفنيةدرجة ال

      تربية الفنيةمستوى ال

  00 00 - 000 الكمبيوتردرجة 

      الكمبيوترى مستو

 دارس الدولية(مناجح / مصدقة )لطالب ال     حالة الطالب
اترك ي  فى الفصل الدراسى األول فارغا

 


