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   الكتاب فهرس     
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  الباب األول       المصطلحات التربوية فى االدارة المدرسية                  

٣ 

قبل ان نبدأ فى الخطوات العملية لتطوير االدارة المدرسة البد ان نقف على بعض المصـلحات التربويـة              

وان يتم التعرف على االدارة المدرسية كعلم تربوى حيث ان قاعدة بيانات المدرسة االلكترونية فى النهاية هى اداة                  

 اتخاذ قرار وفى تطوير عملة وترشيد وقتة الذى كان يهدر فى اشياء يمكن للحاسـب                يستخدمها مدير المدرسة فى   

 .ان يقوم بها 

 

א א
 
 المعرفة الدقيقة لما تريده من الرجال أن يعملوه ثم التأكد من أنهم يقومون بعملهم بأحسن طريقة وأرخصـها                   – ١

 فريدريك تايلور....... 

 علي عبدالمجيد... ى تنسيق وترتيب العديد من ضروب النشاط االجتماعي القدرة عل– ٢

  جملة عمليات وظيفية تمارس بغرض تنفيذ مهام بواسطة آخرين عن طريق تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة– ٣

 مجهوداتهم وتحقيق أهداف المنظمة      

 :وتكمن أهمية اإلدارة الفعالة في  

 اعي اإلدارة الزمة لكل جهد جم– ١

  اإلدارة تسعى نحو تحقيق األهداف– ٢

  ليست مجرد تنفيذ األعمال بواسطة اإلداريين بل الجميع يشارك– ٣

  تحقق االستخدام االمثل للقوى المادية والبشرية – ٤

  تعمل على اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات – ٥

 
א א א

 
 هني لعمل األشياء بطريقة منظمة للتفكير قبل العمل والعمل في ضوء  التخطيط هو عملية ذكية وتصرف ذ- ١

  الحقائق بدل من التخمين       

  التنظيم هو تقسيم العمل الى عناصر ومهمات ووظائف وترتيبها في عالقات سليمة وإسنادها الى أفراد– ٢

  بمسؤوليات وسلطات تسمح بتنفيذ سياسات المنظمة      

 كيفية التي تتمكن بها اإلدارة من مواجهة الفروق الفردية في بيئة العمل وتحقيق التعاون بين التوجيه هو ال– ٣

  العاملين وحفزهم للعمل بأقصى طاقاتهم مع توفير البيئة المالئمة إلشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم     

 ال والتأكد منان الموارد المتاحة الرقابة هي اإلشراف والمتابعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير األعم– ٤

  تستخدم وفقا للخطة الموضوعة     
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א א א א א −:א
 

 الرئيس اإلداري هو الشخص الذي يوجه ويعاون أو يربط نشاطات اآلخرين ويراقبها     

رسومة بكفاءة وفاعلية من خالل استخدام اسـاليب    وعمله يتركز على التحقق من أن المنظمة تسير نحو أهدافها الم          

التخطيط والتنظيم المتنوعة واالستثمار الفضل للموارد البشرية المتاحة عن طريق الربط بين الغايـات والوسـائل                 

 :ويمكن تحديد وظائفه في 

  تحديد األهداف المراد الوصول اليها – ١

  المحددة  تحديد العناصر المستخدمة للوصول الى األهداف– ٢

  تحديد السياسات التي تحكم سير العمل– ٣

  إقرار اإلجراءات الروتينية في تنفيذ األعمال بشكل تفضيلي – ٤

  إقرار البرامج الزمنية والخطط النهاية التي يسير عليها أفراد إدارته – ٥

  تحديد الهيكل التنظيمي إلدارته– ٦

  توجيه اآلخرين في تنفيذ أعمالهم – ٧

 :أن يتمتع هذا الرئيس بالمهارات التالية ويجب  

 )االبتكار واإلحساس بالمشاكل ووضع األفكار للحلول (  مهارات تصورية – ١

  االستفادة من التكنولوجي– القدرة على التفويض والسيطرة على الوقت –توفر المعلومات (  مهارات فنية – ٢

 ..)لى المزج بين اإلدارة والقيادة  القدرة ع–الحديثة القدرة على اتخاذ القرار       

 .... )  االحترام المتبادل –العالقات اإلنسانية (  مهارات إنسانية – ٣
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اإلدارة العامة اعم واشمل وتعتبر اإلدارة المدرسية موضوعا متخصصا من مواضـيع اإلدارة العامـة وتشـترك                 

 العناصر من حيث التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة  االدراة المدرسية مشتقة من طبيعة التربيـة                االدارتات في 

التي تقوم بتحقيق أهدافها  وتعتبر اإلدارة العامة هي األساس الذي اشتقت اإلدارة المدرسية منها أصولها وقواعدها                 

 ومفاهيمها 

 

א א א א א א א
 

اإلدارة المدرسية جزء من اإلدارة التعليمية  حيث يتصل عمل اإلدارة التعليمية بالنظام التعليمي ككـل وبتحقيـق                  

 األهداف العامة للتعليم بينما اإلدارة المدرسية محور عملها يدور حول كل ما تقوم به المدرسة لتحقيق أهدافها 
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رسية عنصر مهم من عناصر العملية التربوية تعمل على حفز عناصـر العمليـة التربويـة الماديـة                  اإلدارة المد 

والبشرية وتنشيطها  أو كل نشاط منظم مقصود وهادف تتحقق من ورائه األهداف التربوية المنشودة من المدرسة                  

طريق تخطـيط وتنظـيم     أو هي مجموعة عمليات وظيفية تمارس بغرض تنفيذ مهام مدرسية بواسطة آخرين عن              

وتنسيق ورقابة مجهوداتهم وتقويمها وتؤدى هذه الوظيفة من خالل التأثير في سـلوك األفـراد وتحقـق أهـداف                   

 المدرسة 

وتهدف الى تنظيم المدرسة وتوجيه حركة العمل بها على أسس علمية تمكنها من تحقيق أهدافها وتكمن أهميتها في                  

 - :عدة مهام هي

 ية ضرورية لكل مرحلة تعليمية  اإلدارة المدرس– ١

  تنفيذ األعمال بواسطة اآلخرين – ٢

  االستخدام االمثل للموارد البشرية والمادية – ٣

  اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات – ٤

 ومن وظائف اإلدارة المدرسية 

  تسيير شئون المدرسة – ١

  عملية إنسانية تهدف تنظيم العمل المدرسي – ٢

 مكانات والقدرات واستغاللها  تطوير اال– ٣

  توفير الظروف المالئمة لنجاح العمل واإلبداع – ٤

 

א א −:א
  القصور في العمل – ١

  التقصير في تحديد مسئوليات الفرد– ٢

  التأخير في إنجاز العمل – ٣

  األعمال الخاطئة – ٤

 عمل  نقص جودة الجهد المبذول إلنجاز ال– ٥

  الجهد الضائع – ٦
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 اإلدارة االوتوقراطية والتي تعتبر أن السلطة اإلدارية مفوضة اليها من سـلطة أعلـى منهـا مسـتوى وان              :

 -:المسئولية الضمنية قد منحت لها وحدها وتتفاوت بين المستبد العادل والدكتاتور المتعالي وتتميز 

  الحزم واالنضباط - ١

  عدم تقبل النقد الموضوعي  أو التراجع عند اكتشاف الخطأ– ٢

  االجتماعات في أضيق الحدود وغير دورية وبدون جدول أعمال ووقت االجتماع قصير – ٣

  انعدام الحوار بين العاملين – ٤

  يقوم هذا النمط على فكرة الزعامة – ٥

 طء شديد  حدوث تحسن نسبي في تأدية العمل والنمو الذاتي في ب– ٦

  اإلدارة من وجهة نظر هذا النمط عملية إصدار قرارات – ٧

  تقوم بقتل األفكار واالبتكار والتجديد – ٨

 :وقد أشارت أدبيات اإلدارة الى 

  العاملين تحت هذا النمط يؤدون أعمالهم تحت سيطرة الخوف في جو من القلق – ١

 من العاملين وبكافة الطرق دون أي اعتبارات إنسانية  هذا النط يسعى الى تحقيق أقصى استفادة ممكنه – ٢

 

 االدارة المتساهلة وهذا النمط يتميز بشخصيته المتواضعة وبمعلوماته الغنية في مجاالت متعلقـة بمهنتـه                :

 -:وتتميز بما يلي 

  تظهر شخصية المدير على طبيعتها في معظم األوقات – ١

 عاملين ويبدون أرائهم وينفذون ما يرونه مناسبا ويسيرون على الطريقة التي  المدير يترك الحرية المطلقة لل– ٢

 يختارونها       

  انعدام السيطرة على المرؤوسين بطريقة مباشرة او غير مباشرة – ٣

  يسود القلق والتوتر محيط العمل بدرجة كبيرة – ٤

 وقت نظرة لكثرة المناقشات واالعتراضات اجتماعات هذا النمط تعقد بدون ترتيب مسبق ولكنها طويلة ال– ٥

  ولكنها ال تصل الى حل     

 

 :وينظر الى هذا النمط في اإلدارة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر على أنها  

  ينعدم فيه التخطيط والتنظيم والتنسيق– ١

  ال يكسب العاملين خبرات ومهارات جديدة – ٢

  المدير  ال يبعث العالمين على احترام شخصية– ٣
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  ال يأخذ بعناصر العملية اإلدارية المعاصرة وقواعدها – ٤

  يسبب االضطراب والفوضى والخلل – ٥

  يتعرض هذا النمط دائما الى النقد الحاد والشديد من اإلدارات العليا – ٦

 

بمبـدأ المشـاركة     اإلدارة الديموقراطية  والتي تهدف الى خلق نوع من المسئولية لدى المرؤوسين ويأخذ               :

 -:الجماعية  وتمتاز بما يلي 

 ين بجميع المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار ل تزويد العام– ١

  توزيع أجزاء العمل على العاملين – ٢

  العاملون يعملون كمجموعة واحدة – ٣

  عدم التعصب للرأي واالستماع الى الرأي األخر – ٤

 وية للعاملين العمل على رفع الروح المعن– ٥

 -:ومن خصائص هذا اإلدارة 

  ممارسة اكبر قدر من النقد الذاتي – ١

  استخدام التصرف الذكي والتفكير العقالني في تحليل المشكالت – ٢

  توسيع قاعدة االشتراك في اتخاذ القرار – ٣

  يسمح ويشجع يتمتع اآلخرين بنفس القدر من الحرية والحقوق – ٤

  يتمتع بمميزات خاصة عن اآلخرين  أن ال يطلب أو– ٥

  أن يعامل اآلخرين بكرامه واحترام – ٦

  أن يجعل من تنمية شخصيات من معه همه األكبر-٧

  إنجاز المسئوليات بكل أمانه وإخالص– ٨

  دعم الحقوق المدنية واإلنسانية – ٩

  تقديم المصلحة العامة على الخاصة -١٠

 

א א אא א א −:א
 أن القيادة المدرسية الناجحة هي 

  التي تستطيع تحقيق أهداف المدرسة بيسر وبأقل جهد ممكن - ١

  التي تستطيع تقدير القوى التي تحدد نوع السلوك اإلداري  األنسب للمواجهة - ٢

 ة إلنجاح العمل  التي تستطيع توفير الظروف واالمكانات المناسبة المادية والبشري– ٣ 

   التي تستطيع أن تربط بين األفكار والقيم المبادىء وأهداف المدرسة – ٤

ومعظم السمات المطلوبة متوفرة في الديموقراطية إذا استكملت مقومات النجـاح اإلداري باكتسـاب المهـارات                

 نجاح العمل اإلداري المدرسي والمعلومات والمعارف والمفاهيم  وع العمل على تجديد وابتكار الطرق المناسبة إل
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א א
 

 -:عند اختيار مدير المدرسة يجب توفر السمات التالية 

  الحماس والذكاء والعزم والتصميم والشخصية االجتماعية المثابرة – ١

  الرغبة في النمو المهني والتواصل – ٢

  الحاسمة ت لديه القدرة على اتخاذ القرارا– ٣

 ك القدرات المهنية واإلدارية الالزمة بكفاية  امتال– ٤

  العمل ضمن فريق جماعي – ٥

 -:وهناك عدة طرق لالختيار منها 

  االختبارات التحريرية والشفهية نظرا لكثرة المتقدمين – ١

  اإلعداد المناسب وإلمامه بما يخدم مجاله الجديد مثل – ٢

  األهداف العامة لسياسة التعليم – ١

 حاجات الطالب ورغباتهم فهم – ٢

  معرفة التوجيه واإلرشاد النفسي– ٣

  تطور تاريخ التعليم بالمملكة – ٤

  مبادىء اإلدارة المدرسية االدراة العامة – ٥

  النواحي القانونية والفنية واإلدارية – ٦

  اجتماعيات التربية – ٧

   التقويم في المدرسة- ٨

 لعلمي  علم النفس التربوي وطرق البحث  ا– ٩

  المناهج وطرق التدريس والتخطيط التربوي – ١٠

  المعلومات والتنظيم المدرسي ا تكنولوجي-١١
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א א מ א
 

  دقة توزيع األعمال لموظفي المدرسة – ١

  مواظبة العاملين في المدرسة – ٢

  الكفاءة اإلنتاجية للعاملين في المدرسة – ٣

 المدرسة  حالة مرافق – ٤

  العالقات اإلنسانية داخل المدرسة  وخارجها – ٥

  نتائج االختبارات – ٦

  الرد على المكاتبات والتوجيه واإلرشاد – ٧

 

א מ א א
 

 التخطيط والتنظيم  وتعتبر من العمليات المهمة والضرورية التي يجب أن يعطيها مـدير المدرسـة الوقـت                   – ١

  الالزم ومن أمثلة ذلك والجهد

  التخطيط لعمل الجدول المدرسي–أ 

  التخطيط للقبول والتسجيل –ب 

  توزيع ميزانية المدرسة -جـ

 التنفيذ بعد االنتهاء من التخطيط وتوزيع األعمال يبدأ كل شخص بتنفيذ األعمال المسندة اليـه وذلـك بعـد                    – ٢

  والميول واالستعدادات التنسيق والتشاور في توزيع األعمال حسب القدرات

 التوجيه ويقوم بالدور األساسي فيه مدير المدرسة وذلك من خالل التفاهم واالحترام المتبادل ووفق الوسـائل                 – ٣

 – الجلسات االنفرادية والجماعيـة      – القدوة   –االتصال المباشر   ( التربوية والفنية وهناك عدة طرق للتوجيه مثل        

  .. ) -التلميح 

  يتولى مدير المدرسة مهمة اإلشراف على تنفيذ البرامج  اإلشراف– ٤

  التقويم وذلك للتأكد من الوصول الى األهداف المخططة لها وفق طرق تربوية مع اقتراح التعديل والتطوير – ٥

 

א מ
 

 مهام فنية مثل : أوال 

  وضع الخطة السنوية للمدرسة – ١

  دعم كافة الوان النشاط– ٢
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١٠ 

  توفير الخدمات التربوية والنفسية للطالب – ٣

  زيارة الفصول– ٤

  توجيه العاملين – ٥

  تخطيط وتنظيم االختبارات – ٦

  تقديم التقارير الفنية – ٧

  حضور االجتماعات – ٨

 مهام إدارية ومالية وأمنية : ثانيا 

  تنفيذ القوانين واللوائح– ١

  قبول التالميذ– ٢

 لى الفصول  توزيع الطالب ع– ٣

  التأكد من سالمة مرافق المدرسة – ٤

  متابعة غياب العاملين – ٥

  اعتماد الوثائق والشهادات – ٦

  تكوين اللجان ورئاستها – ٧

  االتصال بالجهات العليا وتقديم المقترحات والطلبات – ٨

 

א א א א א
  

 القواعد العامة إلعداد الخطة : أوال 

  أن تكون الخطة مبنية على حاجات حقيقية – ١

  المرونة – ٢

  العمل على إعداد خطط طويلة وقصيرة – ٣

  تشتق أهداف الخطة القصيرة من الخطة الطويلة – ٤

 )  التقويم– الجدولة الزمنية – اإلجراءات –األهداف (  تتضمن الخطة المدرسية أربعة عناصر – ٥

  التقويم المستمر – ٦

 )  تحديد المشكالت والمعوقات – بيانات –معلومات ( مقومات الخطة المدرسية :ثانيا 

 مشروعات الخطة السنوية  يتم اختيار المشروعات وفق احتياجات المدرسة : ثالثا 
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א
 

ـ                 تقبل مـع   االتصال هو تبادل المعلومات وإرسال المعاني  أو إرسال وتحويل المعلومات من المرسل الـى المس

 ضرورة فهم المعلومات من قبل المستقبل 

وسيلة يمكن بواسطتها تحسين التفاعل وتبادل المعلومات بين األفراد والجماعات لتحقيق نتـائج طيبـة               : االتصال  

 وعالقات حسنة بينهم 

 العليا الـى    هو عملية نقل المعلومات والتعليمات واألوامر والقرارات من مستوى اإلدارة         : االتصال في المدرسة    

 مستوى التنفيذ 

 

א א א א א −:א
 

  تناول المشكالت التي تنشأ في  المدرسة ودراستها – ١

  تنظيم العناصر المادية والبشرية بطريقة فعاله – ٢

  اتخاذ القرارات المدرسية الرشيدة – ٣

  المدرسة ووضع الخطط  تحديد أهداف– ٤

  تكوين عالقات إنسانية سليمة – ٥

  تطوير العالقات وقيادة وتوجيه األفراد – ٦

 

−:א
  الرسالة – ٢      المصدر– ١

  المستقبل –  ٤      قناة االتصال - ٣

  التغذية –  ٥

א −:א
 االت شفهية  اتص– ٢     اتصاالت غير لفظية – ١

       اتصاالت مكتوبة – ٣

 

א −:א
  اتصاالت من أعلى الى أسفل – ١

  اتصاالت من األسفل الى األعلى – ٢

  االتصاالت األفقية – ٣
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א   -:  א

  الشرح – ٢       اإلصغاء – ١

  التقييم – ٤      السؤال والمناقشة– ٣

  االستجابة – ٥

 

א א −:א
  االتصال المباشر بين المدير والمعلمين – ١ 

  التعميمات والنشرات – ٢

  المجالت والصحف – ٣

  الدراسات والتقارير – ٤

  الزيارات – ٥

 

−:א
  عدم وجود تخطيط كاف– ١

  وجود فرضيات غير واضحة – ٢

  واأللفاظ التالعب بالمعاني– ٣

  ضعف في اإلصغاء – ٤

  عدم القدرة على فهم ظروف الطرف األخر– ٥

  عدم اختيار وسيلة االتصال المالئمة – ٦

  تكرار الكلمات في الرسالة دون فائدة – ٧

  عدم تجانس األفراد – ٨

 

−:א
  اختيار األسلوب المناسب– ١

  تحسين عملية االتصال – ٢

  تقديم المعلومات في شكل يتفق ورغبات الفرد– ٣

  تمكين مستقبل الرسالة من التعبير عن وجهة نظره– ٤

  التكرار غير الممل لعملية االتصال – ٥
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א −:א
القرار هو اختيار بين بدائل مختلفة أو هو عبارة عن البديل األفضل الذي يتم اختياره من بين عدد مـن البـدائل                      

 مكنة التنفيذالم

 

א אא א −:א
  تحديد الهدف من اتخاذ القرار – ١

  الوصف او التشخيص – ٢

  وضع الحلول البديلة – ٣

  المفاضلة بين البدائل– ٤

  تنفيذ ومتابعة القرار– ٥

  تقييم النتائج – ٦

 

א א א −:א
 لومات  قصور البيانات والمع– ١

  وقت القرار – ٢

  الجوانب النفسية والشخصية لصانع القرار– ٣

  عدم المشاركة في اتخاذ القرار– ٤

 

א א א א −:א
  إتاحة الفرصة أما الجميع للتعبير أرائهم – ١

  خلق المناخ الصالح لتشجيع التعبير عن االراء – ٢

 ين  تحقيق الثقة في اآلخر– ٣

  المشاركون األكثر تحمسا للقرار– ٤

  أداء المهام على أحسن وجه – ٥
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א א א א
 المدير المتسلط المدير الفعال البند

 به المعلم من توجيهات هي المصـدر        ديعتبر ما يزو   يوجهه لالستفادة من المراجع والمصادر المراجع

 الوحيد 

 يفتش عن أخطاء المعلم داخل الفصل  يشرف على عمل المعلم في الفصل هالتوجي

 يتخذ جميع القرارات بنفسه  يجعل المعلم يشارك في اتخاذ القرار اتخاذ القرار

 يصدر الكالم منه فقط يحترم المعلم ويترك له حرية الكالم االتصال

يراعي الفروق الفردية ويدعم اهتمامات المعلم       االهتمامات

 واقتراحاته

 إرضاء نسبي الهتمامات

يهدف الى توجيهه نحو األسئلة والى تحقيـق         التقويم

 نمو المعلم

 يكتفي بوضع درجات المعلم

يكتفي بما جاء في الكتـاب المدرسـي والتعليمـات           يؤكد على األفكار المبدعة  النتاج

 الوزارية 

طلب من المعلم االلتزام بترتيب الصف علـى نحـو          ي يترك للمعلم الحرية في إدارة صفه وتنظيمه  تنظيم الصف

 معين 

 

−:א
 

التلميذ هو جوهر العملية التعليمية لذا يجب أن تنطلق العالقة من الحرص على االرتفاع بمستوى التلميذ العلمـي                  

 ع وإشباع الرغبات والحاجات والصحي والفكري واألخالقي واالجتماعي وتنمية المهارات والقدرات وتشجيع اإلبدا

 

א −:א
تحكم هذه العالقة نظام اإلدارة المتبع  ويجب أن يسود هذه العالقة التفاهم والـود والمحبـة والهـدف المشـترك                     

 لمصلحة التالميذ ورفعة مستواهم 

 

א −:א
 

 على الفهم المشترك لدور كل واحد اتجاه األخر وان المدير والمجتمع الخارجي مكمالن لبعضهما               تقوم هذه العالقة  

 ويسعيان معا لتحقيق هدف واحد ويجب أن يستفيد كل منهما من امكانات وقدرات األخر 
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א א א −:א
تاج الى توفير الثقة واالنفتـاح والرغبـة فـي اإلصـغاء            وهذه العالقة تح  :  مدير المدرسة وعالقة المساعدة      – ١

والتصرف الصحيح  وتبقى هذه العالقة طالما عمال معا كمنتجين دون أن يكون احدهما مسيطر واآلخر مسـيطر                  

 عليه وتتطلب من المدير فهم المعلم وتحديد مصادر خوفه وسلبيته من اإلشراف 

للدور الذي تقوم به العالقات اإلنسانية في إيجاد جـو مـن االلفـه               مدير المدرسة والعالقات اإلنسانية نظر       – ٢

والمحبة فالعالقات اإلنسانية هي اندماج األفراد العاملين في موقف عمل بطريقه تدفعهم للتعاون للحصـول علـى                 

 :ة الى اكبر قدر من اإلنجاز مع تلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية والنفسية  وتهدف العالقات اإلنساني

  تحقيق التعاون المشترك بين العاملين –أ 

  حفز األفراد على العمل وتحقيق األهداف-ب

  إشباع الحاجات لإلفراد -جـ 

א א א א א −:א
 اإلدارة باألهداف– ٢     إدارة الوقت– ١

 ر  إدارة التغيي– ٤    الفاعلية في اتخاذ القرار– ٣

  الفاعلية في االتصاالت – ٥

 

א א א −:א
 

 )  أسلوب المدير– نوع المدرسة –لحجم المدرسة (  أن هناك تفاوت في أهمية الوقت بين المديرين نظرا – ١

  أن وقت مدير المدرسة في العمل محدد بساعات معينة – ٢

  كل أو معظم وقته للعمل  أن فاعلية إدارة الوقت تقتضي استخدام– ٣

 

א א א −:א
 

  يحدد األعمال التي تعتبر مضيعة للوقت – ١

  يعمل توازن بين الظهور واالختفاء – ٢

  يتأكد أن عدد الموظفين ليس زائد عن الحاجة – ٣

  أن التنظيم المدرسي السيئ يتميز بكثرة اللجان واالجتماعات – ٤

  نظاما جيد لتدفق المعلومات  يضع– ٥

  إذا تكررت مشكلة فيجب وضع سياسة لتجنب التكرار– ٦

  يطلب ممن يحدثه الدخول في الموضوع مباشرة – ٧

  األعمال التي سينفذها اليوم بأهم يضع قائمة – ٨
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  استخدام مذكرة المواعيد اليومية – ٩

  عدم االسترسال في مواضيع شخصية -١٠

 النشغال بالعمل بالفاعلية في األداء  عدم مساواة ا-١١

  منح مدير المدرسة الصالحيات الكافية – ١٢

  تفويض السلطات – ١٣

  توفير وسائل اتصال مناسبة - ١٤

  

א א א −:א
 

  أن الكفاءة اإلدارية هي محصلة التفاعل بين القدرات والدوافع – ١

 ارة المدرسة على البحث عن الدوافع للمديرين واتجاهاتهم  يتوقف إصالح إد– ٢

  أن مهارات مدير المدرسة ليست فنية فقط بل مهارات تعامل – ٣

  أن المدخل لعالج مشكالت إدارة المدرسة هي تطبيق للمنهج السلوكي – ٤

 

א א א −:א
 

 فر للمدير حرية الحركة والتصرف أن تتو– ١

  أن يتوافر جو االستقرار – ٢

 أن تمد اإلدارة العليا المدير بالمعلومات– ٣

  المشاركة في تحديد أهداف المدرسة – ٤

  أن يكون الرؤساء على درجة من التفاهم لمشاكل العمل – ٥

 أن يتوفر الوكيل الكفء – ٦

 

א א א א −:א
 

  الخوف من المسئولية – ١

  تملق الرؤساء – ٢

  عدم اللجوء الى التخطيط – ٣

  تغليب النظرة الشخصية في اتخاذ القرار– ٤

  عدم تحديد األهداف بوضوح – ٥

  قصور البيانات والمعلومات – ٦
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א א −:א
 

  وجود الدافع الى اإلنجاز – ١

  والمشاركة طبة في االنخرا توافر الغر– ٢

  وجود الرغبة في االنتماء– ٣

  الرغبة في تحمل المخاطر– ٤

  المرونة في التفكير – ٥

  االستفادة من الموارد المتاحة – ٦

  القدرة على اتخاذ القرار– ٧

  القدرة على اإلقناع والتأثير– ٨

  التركيز على النتائج واألهداف المحققة – ٩

 تنظيم الوقت  القدرة على -١٠

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

א  א

 א



אא  א

  

٢٠ 

א א
 :المقدمة

إن اإلدارة التربوية تمثل بيئة إدارية مفتوحة على ما حولها ، وتمتاز بدينميكيتها التي تجعلها تواكب  

 .تطلباتها واحتياجات المجتمع الذي تعيش بهالتغييرات البيئية ، وتحاول أن توائم وتوازن ما بين م

   

إن القيادة المدرسية المأمولة لمدرسة المستقبل البد أن تكون مهيأة ومعدة للقيام بدورها القيادي بكفاءة 

فهي بحاجة  إلى  أن تقضي وقتاً أطول في تطوير البيئة التربوية في المدرسة ، وأن تبني عالقات . وفعالية

خل المدرسة أو خارجها لتمكنها من تحقيق أداء فعال عن طريق بناء شبكة اتصال تسهل عملية إنسانية سواء دا

 . انتقال المعلومات وتكوين فريق عمل يحقق األهداف التربوية الموضوعة

 

. وذلك كله يشترط أن توفر مهارات أداء محددة في كل قائد تربوي حتى يتمكن من القيام بدوره بكفاءة

لتي تواجه القائد التربوي في المدرسة كبر حجم المعلومات المتدفقة بواسطة طرق االتصال فمن التحديات ا

،مما أدى إلى ضرورة تسلحه بمهارة الفلترة واالنتقاء لتلك ...)الفاكس، التعاميم ، البريد االلكتروني(المختلفة 

ها في اتخاذ القرارات التربوية، ومن المعلومات المتنوعة والمختلفة وتحديد مدى دقتها وموضوعيتها لإلستفادة من

 . ثم تنظيم المعلومات وفهرستها ليتمكن من الوصول إليها في وقت قصير عند الحاجة إليها

 

 إن توجهات غالبية الدراسات المستقبلية في مجال االدارة التربوية تدعو إلى تطوير اإلدارة المدرسية بما

 الحيات أكبر لمديري المدارس يتمشى مع التطورات التكنولوجية ومنح ص    

 

  لذا فإن بناء أنموذج عربي للقيادة التربوية في مدرسة المستقبل يقوم على متالزمة من السلوك والمعرفة

 .والمهارات المفترض توفيرها فيمن يقوم بهذا العمل  

 

א ارات المناسبة ، فهي هو العلم الذي يهتم بتوجيه األعمال والسيطرة عليها وضبطها ، واتخاذ القر :א

والمعنى اإلجرائي المراد في هذه الدراسة هو االدارة .  العمليات والوظائف الموجهة لتحقيق أهداف محددة

 .المدرسية التي تسعى إلى تحقيق األهداف التربوية

 

א بأسلوب  التي تقوم بتوجيه القوى العاملة في المدرسة نحو تحقيق األهداف التربوية  هي:א

علمي ديمقراطي يدفع العاملين لالنقياد له والتعاون في سبيل تحقيق األهداف التربوية، والقائد هو المشرف على 

 . تنفيذ الخطط التربوية 

 



אא  א

  

٢١ 

النزعة نحو الجديد المجهول والمستقبل ،أساسها يقوم على الخروج على المألوف  هي :א

 على األساليب التقليدية المتعارف عليها في المدارس ، والمعنى اإلجرائي والرغبة في المغامرة ، والثورة

الضوابط : المقصود في هذه الدراسة هو استنباط المبادئ العامة التي يتوقع أن تحكم  مدرسة المستقبل مثل

 ... . لمدير مدرسة المستقبل  أالزمةواللوائح التنظيمية ، والمهارات 

 

א −:אא
إن طبيعة العصر فرضت نفسها على االدراة المدرسية فهي تهدف إلى  إعداد قائد ناجح لمدرسة المستقبل  

 . يواكب التقدم التكنولوجي، قادراً على  القيام بدوراً إيجابياً في الخطط التنموية التربوية  

 

ومتنوعة في عصر تكنولوجي سريع التغير ، وهناك عوامل إن القيادة المدرسية تواجه تحديات مختلفة  

 :ومنها ما يليعدة تساهم في ذلك ، 

 

 .االنفجار المعرفي والذي يطالب بتحديث القيادة المدرسية لتكون أكثر مالءمة مع احتياجات عصر العولمة −١

 .في القائد التربوي عدم التناسب في اإلعداد المهاري للطلبة الخريجين مع المهارات الحديثة المطلوبة  −٢

تنوع المهارات المطلوبة للقيادة المدرسية المستقبلية والتي ترتكز على  تنوع الخبرات العلمية العملية، وذلك  −٣

ما تفرضه العولمة ، ومتطلبات مدرسة المستقبل وهذا  بحاجة إلى قوى عاملة قادرة على التكيف معه ووفق 

 .مهارات محددة

ادة المدرسية على تجديد معلوماتها وتنوع التخصصات واكتساب العديد من المهارات الثورة العلمية تجبر القي −٤

 .والقدرات 

إن شروط التوظيف ال تشترط على المتقدم فهم التكنولوجيا الحديثة  وتطويعها في حل المشكالت التربوية   −٥

 . بفعالية 

 .المهارات المطلوبة بدقةاختبارات المقابالت الشخصية ال تبنى على أسس علمية تمكن من تحديد  −٦

 .زيادة عدد الطالب ، والقوى البشرية العاملة في المدرسة −٧

 قيود اللوائح واألنظمة التربوية −٨

وجود حلقة مفقودة ما بين المخططين التربويون والمشرفون وبين المستوى التنفيذي الذي تمثله مدرسة  −٩

 .المستقبل

  - : وذلك يتطلب من القيادة المدرسية ما يلي

 .قدرة على االستيعاب المستمر للتطورات العلمية المتنوعة وتطويعها في المجال التربويال −١

 .استمرارية تقويم وتطوير المناهج التعليمية بما يتفق مع التطورات التربوية الحديثة −٢

 .صقل مواهب القيادة المدرسية عن طريق التربية المتكاملة والمستمرة  −٣



אא  א

  

٢٢ 

 .العمل المدرسيالقدرة على متابعة سير إجراءات  −٤

 .اإلشراف بفعالية على أعداد كبيرة من القوى البشرية والطالب −٥

إعادة هيكلة المدرسة لتعزيز دورها التربوية واالستفادة من االمكانات التقنية الحديثة لتخفيف الضغوط  −٦

 .الوظيفية

 يق العمل التعاوني تنمية ثقافة مؤسسية تربوية في البيئة المدرسية تهدف إلى إتقان األداء عن طريق فر −٧

 .تحديث األنظمة واللوائح التربوية بما يتناسب مع االتجاهات التربوية المعاصرة −٨

 .تقليل الفجوة ما بين المخططين والمشرفين وبين التنفذيين −٩

 

وهكذا فالقيادة المدرسية الفعالة البد أن تكون قادرة على تفعيل دور كل فرد في المدرسة وتوجيهه إلى   

كفاء الذي يساهم في تطوير إنتاجية المدرسة تربوياً، وذلك عن طريق المعرفة الحقيقية لقدرات كل فرد األداء األ

كما قال . وهي التي تدرك كيفية التعامل مع التغيير بدالً من مقاومته. وتكليفه بالمهام الوظيفية المناسبة المكاناته 

 .ب احداث تحول في االتجاهات التي تقود السلوك وتوجههوذلك يتطل". القيادة هي تعلم حب التغيير:"توم بيترس 

 

א א א א :א
 يرتكز عمل القيادة المدرسية على اإلشراف الشامل وتطوير الواقع التربوي للمدرسة ، وتحفيز الهيئة 

  وفق المعايير التربوية المعاصرة ، ولتحقيق ذلك البد اإلدارية والتعليمية والطلبة للعمل بكفاءة وفعالية       

 :منها مايليمن توفر مجموعة من المهارات المطلوب في قيادة مدرسة المستقبل ،        

القدرة على استخدام الحاسب اآللي في إعداد برامج تربوية ، تهدف إلى تصميم أنشطة علمية متنوعة لتمكين  .١

 .مية ، وتحتوي على أنشطة ذات درجات متفاوتة في الصعوبةالطالب من تقويم حصيلته العل

 .القدرة على استخدام الحاسب اآللي في إعداد برامج تربوية ، تمكن الطالب المتأخر من الدراسة الذاتية  .٢

القدرة على االستماع والصبر وتحمل اآلخرين ، واحترام مشاعر الذين يعملون معه، والقدرة على التواصل  .٣

 .وات مختلفة في داخل المدرسة وخارجهاباستخدام قن

 .استخدام الحاسب اآللي في تحضير الدروس ، ومراجعة تحضير كل معلم بواسطة شبكة محددة .٤

اعداد المعلمين ليكونوا قادرين على استخدام الحاسب في تحضير الدرس ، واستالم الواجبات ، وعرض  .٥

 ...الدرس 

 .استخدام الحاسب اآللي في اعداد السجالت المدرسية المختلفة  .٦

تصميم خطوات اجرائية لتقارير األداء الخاصة للعاملين باستخدام أكثر من قناة تقويمية، واإلستعانة ببرامج  .٧

 .الحاسب المختلفة

ل التي تمكن من أجهزة اإلتصا: مثل. استخدام األجهزة المتطورة التي تمكن من اإلشراف اإلداري المتميز  .٨

كشف أماكن متعددة في المدرسة من موقع مكتب وكيل المدرسة ، أجهزة الهاتف في الفصول المتصلة بغرف 



אא  א

  

٢٣ 

المراقب ، أجهزة الدخول والخروج من المدرسة بواسطة كروت ممغنطة محددة ، أحدها للعاملين تكون بلون 

 . توضع في أروقة المدرسة ومغنطة محددة وأخرى للطلبة ، وأجهزة كاشفة للحريق والدخان

أن : المباني المدرسية المطورة ، بحيث تمكن من اإلشراف على الطلبة في الفصول بأكثر من وسيلة مثل .٩

تكون جدران الفصول على الممرات نصفها العلوي زجاجي ، يمكن المراقب من مالحظة الطالب ، ويمكن 

 .من اإلشراف على أداء المعلم من الخارج 

دين القدرة العملية على تطبيق االدارة المفتوحة التي تعتمد على المشاركة الفعلية لجميع اكساب القيا .١٠

العاملين في المدرسة والذين يتحملوا المسئولية الكاملة لتحقيق األهداف التربوية ورفع األداء وتحقيق الجودة 

 .التربوية الشاملة

تمكن من اإلشراف على القوى البشرية متابعة إجراءات العمل باستخدام أجهزة وأدوات متطورة   .١١

 .والطالب بسهولة ودقة ووضوح

ويشارك في اتخاذ . القدرة على تكوين فريق عمل مترابط يعمل على تحقيق األهداف التربوية المحددة .١٢

 .القرارات المدرسية وحل المشكالت

خدم في التغذية بناء مهارة صياغة األسئلة التي تمنح معلومات عن تقويم األداء بدقة ووضوح تست .١٣

 .االسترجاعية الرسمية وغير الرسمية

التركيز على إحداث تغييرات تعود بالفائدة على العمل التربوي في المدرسة ، وأن تكون هناك مرونة في  .١٤

 .تعديل بعض الخطوات اإلجرائية بما يتناسب مع الواقع التربوي

لومات شريانها األساسي في ظل رقابة  تقوم األداء الفعال بحاجة إلى شبكة مرنة من األفراد تعتبر المع .١٥

 .على مبادئ علمية صحيحة

 . تلقي المعلومات وتقويمها ثم استخدامها االستخدام األمثل  .١٦

 .تحديد المعلومات التي يمكن تداولها وافشائها بحيث التشكل ضرراً على إدارة المدرسة  .١٧



אא  א

  

٢٤ 

 

א ، א א א אא ؟א
 

المخططين (إن مدرسة المستقبل المأمولة بحاجة مهارات أداء متقدمة ،والبد أن تقتنع المستويات التربوية العليا 

بأهمية التغيير بما يواكب االتجاهات التربوية المعاصرة ، ولكي تتمكن مدرسة المستقبل من تحقيق ) والمشرفين 

 :د من اإلستعداد لها بما يليالنجاح الب

تصميم برامج تدريبية قصيرة ، تركز كل منها على بناء مهارة واحدة محددة ، وهذا يمكن قائد مدرسة  .١

 .المستقبل من اكتساب مهارات متطورة تمكنه من الترقي في عمله

 .تطوير البرامج التدريبية السابقة بحيث جعلها تواكب التقدم التكنولوجي .٢

 . المدارس إلى البرامج التدريبية المتنوعة مع االهتمام ببرامج السلوك اإلداريترشيح مديري .٣

 .تحفيز مديري المدارس على حضور الندوات وورش العمل  .٤

 .تشجيع مديري المدارس على اقتناء واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في المدارس .٥

والجهة المشرفة عليها ، تمكنها من ) ذية الجهة التنفي(تصميم قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين المدارس  .٦

 .تبادل المعلومات ، والمشاركة في اتخاذ القرارات التربوية

اإلدارة التربوية اإللكترونية تمثل نموذج تنظيمي يتماشى مع متطلبات العصر  ، حيث يتم تشكيل التنظيم  .٧

ز بالمرونة واستخدام أليات التربوي على أسس ومعايير تضمن أعلى مستويات الكفاءة في األداء ويمتا

 . اإلدارة االلكترونية في وظائف اإلدارة التربوية

تصميم الخطط التربوية ، وتوزيع الخدمات التربوية ، البريد االلكتروني ، : االدارة االلكترونية تستخدم في .٨

ية ، والصوتي، تخطيط وتوزيع القوى البشرية وفق التخصصات ومعطيات محددة ، األعمال االلكترون

الشبكات الداخلية والخارجية ، تنظيم وتوزيع األعمال ، الرد على االستفسارات ،صنع القرارات التربوية، 

بنك المعلومات عن الخدمات التعليمية ومؤسساتها ، بنك معلومات عن المناهج التعليمية ، بنك معلومات عن 

 ....األسئلة السنوية وفق السنة الدراسية والتخصص 

ة تنظيمية في البيئة التربوية الستيعاب التقنيات الجديدة سواء عن طريق اعادة الهيكلة للعمليات بناء ثقاف .٩

 التنظيمية بما يساعد على توافق التنظيم التربوي مع الواقع واحتياجات الخطط التنموية

  ومتفاعالً فيما ادماج التقنيات في نظم األداء الوظيفي التربوي بحيث يصبح التنظيم التربوي نسيجاً متكامالً .١٠

 .بين مكوناته

القيادات المدرسية بحاجة الى تنمية االتجاهات اإليجابية المؤيدة للتطوير التقني لدى القوى البشرية على  .١١

 مختلف المستويات 

 .منح مديري المدارس الفرصة لبناء مهارات مناسبة لدى القوى البشرية في المدرسة .١٢
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٢٥ 

رة التربويةباختفاء التقسيمات التقليدية ويحل مكانها شبكات من يمتاز الهيكل التنظيمي الخاص باالد .١٣

 .الحاسبات اآللية التي توضح خطوط االتصال ما بين االدارة التربوية ومدارس المستقبل

التوعية بأهمية استخدام التكنلوجيا الحديثة واألدوات واألجهزة في سير إجراءات العمل وتحقيق مبدأ العدالة   .١٤

 .والكفاءة 

يق آليات الجودة التربوية قدر االمكان وخاصة ما يتعلق بميكنة تنفيذ الخطوات اإلجرائية في اإلدارة تطب .١٥

 .المدرسية وتكوين فرق عمل متعاونة تحقق التكامل الوظيفي

 .اكتساب مهارة اختيار الشكل المناسب لعرض المعلومات ، واالهتمام بالتغذية العكسية .١٦

 . التربوية التي تشكل األساس لعملية التحسين المستمرةالتركيز على العمليات اإلدارية .١٧

تصميم نماذج قياس األداء التربوي بأسلوب يقيس واقع األداء بطريقة منطقية تمكن من المتابعة الدقيقة  .١٨

 .الموضوعية وتعديل األخطاء إن وجدت  

 . فيرها أيضاً في التدريبتصميم آليات حديثة  تالئم واقع مدرسة  المستقبل لمراقبة الجودة التربوية وتو .١٩

تنوع قنوات االتصال التي تربط ما بين المدرسة والمجتمع المحيط بها من جهة،وما بينها وبين الفئات  .٢٠

 ....المختلفة داخل المدرسة سواء معلمين وطالب ومشرفين

 .والتدريب على استخدامها في التعليم) Multimedia(استخدام الوسائط المتعددة  .٢١

 .لوسائط المتعددة ، يتوفر بها الفنيين والمختصين انشاء مراكز ل .٢٢

 .التدريب المستمر  .٢٣

على مختلف المستويات مما يفتح مجال ) كاالنترنت(استخدام التدريب عن بعد باستثمار الشبكات العالمية  .٢٤

 .أوسع للتدريب 

قائد مدرسة اعتماد منهج التدريب الموجه باألداء ألنه يركز على المهارات والمعارف التي يحتاجها  .٢٥

 .المستقبل فعلياً لتطوير أدائه  الوظيفي 

، والذي يحدد مدى تطبيق )Bird and Warr( انتهاج مبدأ تقويم النتائج في البرامج التدريبية وفق نموذج  .٢٦

 . مخرجات البرنامج التدريبي في بيئة العمل الوظيفي بالمدرسة
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 و أبعادها بخطوة أساسية مهمة هي تعريف وتحديد المشكلة نظام معلومات المدرسة تطوير  تبدأ مرحلة

 : للوقوف على كيفيه حلها ومن مشاكل نظام النظام اليدوي ما يلي    

 إدارة هبو صعمما يؤدى الى رة من الطالب التي تتدفق الى المدرسة عاما بعد أخرتزايد اإلعداد الكبي .١

العملية التعليمية فى المدرسة دون توفير نظم اليه تساعد على حل المشكالت الموجودة بالنظم اليدوية 

 .التقليديه

هرت فانه يصعب  حدوث أخطاء تراكمية تنجم عنها مشاكل قد ال تظهر فى كثير من األحيان وإذا ظتزايد .٢

 .معالجتها والتعامل معها 

 .ال يساعد على االبتكار  .٣

  .تحليل تفصيلى ال يواكب التطوير فى نظم المعلومات الحديثة وغير قادر على استخراج  .٤

 . فى رصد الدرجات وتجميعها األخطاءكثرة  .٥

 . األداءال يحقق ترشيد لالنفاق وال جودة فى  .٦

 .بطئ اتخاذ القرارات السريعة بسبب عدم الحصول على التقارير وقت االحتياج لها  .٧

 .اهدار وقت مدير المدرسة فى اعمال ادارية تسغرق وقت طويل  .٨
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אא  א

א
א א א



אא א אא א  א

٣١ 

 

אא א א
 

  يمكن استخرجها من قاعدة البيانات التيتوفير بيانات تفصيلية عن المؤشرات  )١(

 خفض تكاليف التشغيل الحالي مع اإلقالل من العمل المكتبي )٢(

 دقة وجودة وتامين البيانات والمعلومات  )٣(

 فى الكنترول رجات الطالب حماية التالعب  بد )٤(

 تطبيق قواعد المراجعة النهائية بعداله مطلقه على جميع التالميذ  )٥(

 تعزيز المصداقية فى البيانات بالنسبة ألولياء االمور   وذلك من خالل سرعة ودقة الحصول على النتيجة )٦(

 ية واإلدارات التعليمة وعلىومعرفة النتيجة ونشرها عن طريق االنترنت وشبكة المعلومات داخل المدير        

  اسطوانات ليزر       

  فى عملية الرصد األخطاءتقليل  )٧(

  المؤسسة التعليمة إدارةتوفير المعلومات لتحقيق مبدأ الالمركزية فى  )٨(

  على االنترنتالمدرسةحصول الطلبة على الدرجات لحظة ظهور النتيجة من خالل موقع  )٩(

 ى مستوى مدرس الفصل يمكن من صرف  حافز التميز حتىعلموزعة شرائح للنجاح توافر النتائج  )١٠(

  مدرس الفصل وبالتالى رفع القدرة إنتاجية واالبتكار ورفع اإلنتاج يحقق الهدف منه الممثل فى تحفيز        

 .التنافسية لما ينتجه من طلبة متميزه وهو ما يعنى رفع القدرة التنافسية لالقتصاد المصرى عموما         

 اء بمستوى ما يقدم من خدمات من خالل توفير نظام للحوافز يعمل على تعظيم االنتاجية فى اطار االرتق )١١(

 TQMيحقق الجودة الشاملة  او الجودة الكلية         

  من خالل ربط نسب النجاح لمدرس الفصل بما يتقاضاه من اجر األنفاقالرقابه على  )١٢(

 إقرارها تم التي األهداف عالقة مباشرة بين عملية تخصيص الموارد وتحقيق إيجاديركز على  )١٣(

 اساس لبناء وأعداد موازنة اداء للمدرسة  )١٤(

 المعلومات من اجل تتبع النتائج واالرتقاء بالعملية التعليمية )١٥(

رس   المعلومات فى التوقيت المناسب التخاذ القرارات التصحيحيه نحو متابعة الطلبة و الفصول و المدا )١٦(

 الضعيفة 

 المصداقية فى عرض نتائج االمتحانات وذلك باستخراج النتائج الفعليه )١٧(

 الشفافية والمسائلة من خالل معرفة نتائج مدرسين مواد الفصول  )١٨(

 اساسا جيدا لتقييم اداء العاملين  وذلك من خالل ربط الحافز باإلنتاج )١٩(

 اساسا للتخطيط من اجل المستقبل )٢٠(

 وتحديد المدارس الضعيفة وتكثيف المتابعة عليها   وتكريمهم المدارس المتميزة تحديد )٢١(



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אא

א א



א אא  א
 

٣٤ 

א  א

 :الهدف

 للحصول علـى    المدرسةتوحيد البيانات التي تتعامل معها      ل بشبكة واحدة    بالمدرسة  األعمال االداريه    ربط .١

 وخدمة متخـذي القـرار عـن طريـق إمـدادهم            لتضارب البيانات مصدر صادق ووحيد للبيانات منعا      

 البيانات الالزمة التخاذ قرار سليم على أسس موضوعيةبالمعلومات و

التمكن من حصول إدارة المدرسة واإلدارة التعليمية والمديرية  ومجلس األمناء والوزارة علـى تقـارير                 .٢

 .  سريعة ودقيقة للوقوف على حالة النظام التعليمي بصفة مستمرة ومحدثة دوريا 

 لتشغيل الحالي مع اإلقالل من العمل المكتبيتوفير الوقت والجهد والمال وخفض تكاليف ا .٣

 السرعة والدقة والمصداقية في ظهور نتائج االمتحانات النهائية  .٤

تعزيز المصداقية في البيانات بالنسبة ألولياء األمور  وذلك من خالل سرعة ودقة الحصول على النتيجـة                  .٥

  المدرسةومعرفة النتيجة ونشرها عن طريق االنترنت وشبكة المعلومات داخل 

الحصول على أفضل خدمة للمدرس والموظف والطالب وفى أسرع وقت ممكن وذلك عن طريق إدخـال                 .٦

 جميع البيانات التي يحتاجها جميع األفراد المشاركين فى الحركة التعليمية 

א  −:א

يكنة وتحويل النظام اليدوي إلى النظـام       تضم جميع األعمال اإلدارية في المدرسة لم      تفصيلية  هي قاعدة بيانات    

 . واستخراج إحصائيات تجميعية  لخدمة متخذ القراراآللي

  . ISOوتطبيق المعايير القومية على المدارس  لتأهيلها للحصول على شهادة الجودة الشاملة 



א אא  א
 

٣٥ 

אא א א א
 :المكلفين بالعمل داخل المدرسة 

 االلكترونية سواء من التطوير التكنولـوجى  المدرسةالموظف الذي تم تدريبية على : دخال البيانات على الحاسب     إ

 تفريغة فى حاله عدم وجود عجز بالمدرسة نظرا للكم الهائـل مـن البيانـات                ويفضلاو الحاسب االلى او غيره      

 .المطلوب إدخالها وتحديثها بصفه مستمرة

 : اإلدارات والمديرية المكلفين بالمتابعة من

 .مدير المدرسة  .١

 .مدير إدارة المعلومات بالمديرية واإلدارات  .٢

 . االلكتروينة  المدرسةفريق متابعة  .٣

 .الموجة المالي واالدراى  .٤

 .موجهين المواد  .٥

 القرارات الوزارية لوحدة المعلومات 

والقرار رقـم     ٤/١١/٢٠٠٣بتاريخ   ٢٦٢ القرار الوزاري رقم      يتم تشكيلها بناء على      وحدة المعلومات بالمدرسة  

 .بتشكيل وحدة للمعلومات مكونه من خمس أفراد في كل مدرسة ق  ٦/٩/٢٠٠٥ بتاريخ ٢٥٠
  

 :א

جـدول  ) ٦(شـئون عـاملين     ) ٥(التوريدات) ٤(السكرتاريه  ) ٣(شئون الطلبة   ) ٢(رئيس وحدة المعلومات    ) ١(

 .الكنترول ) ٧(الحصص 

يتم متابعة هذا العمل من خالل مدير المدرسة ويكون مسئول مسؤلية شخصية عن تعاون وحـدة المعلومـات                  

 .وتوفير البيانات المطلوبة وتسلمها إلى مدخل البيانات في المواعيد المحددة 

 مرفق صوره لوحدة المعلومات بالمدرسة 



א אא  א
 

٣٦ 

אאא

 الى تايخ  من تاريخ  العمـــــــــــــل

اجتماع مع مديرى المدارس المطلوب تطبيق المدرسة االلكترونية عليهـا          

 .وعرض الهمية استخدام قاعدة البيانات فى تطوير االدارة المدرسية 

  

اجتماع مع مسئولى المدرسة االلكترونية بالمدارس وعرض اهمية قاعـدة          

االلكترونية فى تطوير العمـل االدارى داخـل المدرسـة          بيانات المدرسة   

 وتوزيع استمارة بيانات 

  

 يقوم مدير المدرسة بتشكيل وحدة المعلومات 

عقد اجتماع مع وحدة المعلومات بالمدرسة ومناقشة دور كل فرد في توفير            

 البيانات في الوقت المناسب حتى ال يتعرض للمسائلة

  

دارس للتاكد من تهيئة المدرسة لتحويلهـا الـى         نزول فريق متابعة الى الم    

 مدرسة الكترونية  مرفق نموذج استمارة المتابعة االولى للمدرسة 

  

   تفريغ مشاكل المدارس واعداد تقرير بالحلول المقترحة 

تعلـيم المدرسـة    ( اسـطوانات    ٣نشرة للتدريب وتجهيز مادة التـدريب       

عة كتاب المدرسة االلكترونيـة     طبا) جوست– قاعدة بيانات    –االلكترونية  

 فكر جديد لتطوير االدارة المدرسية 

  

 – شئون طلبة    –البيانات االساسية   (البدء فى التدريب على قواعد البيانات       

 )  الجدول المدرسى –شئون عاملين 

  

   متابعة المدارس فى ادخال البيانات سواء ميدانيا او عن طريق المنتدى

   خالل االنترنت من استالم البيانات 

   اجتماع اسبوعى على موقع المدرسة االلكترونية 

   التدريب على قاعدة بيانات الكنترول 

   التدريب على قاعدة بيانات الحسابات المدرسية المخازن

   مسباقة افضل المدارس االلكترونية تطبيقا 

   

   

   
 



 
 
 

 مدير وحدة معلومات
 

 التوريدات
 

 الجدول 
 

شئون العاملين
 والمرتبات

 

حسابات مدرسية  آنترول
 

  شئون طلبة

  لوحدة معلوماتالفنيالمسئول 
 لمدرسة االلكترونية ا

    

        

 مدخلين البيانات 

   



 
 
 

  

 
 

 

       ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :  المدرسةاسم   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :إدارة    بيانات خاصة بالمدرسة    

         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   هاتف المدرسة   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:   المرحلة 

       ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ : للمدرسةااللكتروني البريد 

 :   الحكومة االلكترونية بالمدرسة خاصة بمسئول  بيانات     
  

 الشخصي Email  الشخصي رقم الهاتف  للمدرسة االلكترونيةمتفرغ الوظيفة  المتدرباسم 

    
 

 

  : .........عدد سنوات تعاملك مع الحكومة االلكترونية: ........ السن :......................................... المؤهل الدراسي    

 ممتازة (  ) جيدة  (  ) متوسطة ( ) ضعيفة  ( ) ال اعرف اشغله   :  (  ) جادتك للتعامل مع الكمبيوتر مدى أ

 ال (  ) نعم   : (  ) هل تعرف نظام التشغيل وندوز 

 ...................: .................................................................ما هى الدورات التي حصلت عليها فى الكمبيوتر 
א   :א

     تم إنزال برنامج المدرسة اإللكترونية بالمدرسةهل 

  ال                    نعم          

 هل تم تدريبك على المدرسة االلكترونية

 ال                                 نعم             

 هل تم تدريبك على الدخول على  االنترنت
            ال                            نعم                    

 إلدارة أخر تاريخ تم فيه تسليم البيانات

              /     /    المعلومات

  بالمدرسةتحديث البياناتهل تم 

  ال      ال       نعم         

 هل المدرسة متصلة االن على االنترنت

  ال          نعم                
 : السبب

            

 ال          نعمهل الجهاز المحمل علية البرنامج  متصل باالنترنت   ال          نعمهل المدرسة بها خط تليفون مخصص لالنترنت 

          ال         نعــم      مدربين على الحاسب وحدة المعلومات أفراد هل………………… ت المتصل باالنترنتليفونالرقم 

 

 ال              نعم   هل الموظف الذى يعمل على االنترنت هو مسئول الحكومة االلكترونية        النعمالكمبيوتر المحمل علية المدرسة االلكترونية  هل يوجد  مشاكل بجهاز

  :اخرى  خط التليفون     لحكومة االلكترونية      ا    برامج التشغيل         مكونات الجهاز         :   مشاكل الصيانة  

                   :אא 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 −:א 

 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

 
א אא
מ ............................... ............................... :מא............................... ...............................:א

............................... ............................... :א................................... ...........................:א

   



 
 
 

  

 
 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:   المرحلة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:  المدرسةاسم ٠٠٠٠٠٠٠٠ : إدارة    بيانات خاصة بالمدرسة    

      .......:......      الى.....:....: وقت الزيارة من :   /    /          تاريخ الزيارة    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   هاتف المدرسة

       ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: البريد االلكتروني  للمدرسة

 :  خاصة بمسئول الحكومة االلكترونية بالمدرسة   بيانات     

 الشخصي Email   الشخصيرقم الهاتف  للمدرسة االلكترونيةمتفرغ الوظيفة  المتدرباسم 

    
 

 

 ..................................................: ..................................ما هى الدورات التي حصلت عليها فى الكمبيوتر 
א  א  :א

 )يرفق التشكيل(تم تشكيل وحدة المعلومات بالمدرسة 

  ال                    نعم          

 يوجد خط تليفون بالمدرسة 

 ال                                 نعم             

 متصل بالجهازخط التليفون 
            ال                            نعم                   

       :ما هى خطة جهاز الكمبيوتر المحمل عليه المدرسة االلكترونية  

 هل هناك احدث من هذا الجهاز بالمدرسة   نعم       ال 

 

 االنترنتالجهاز قادر على االتصال ب

  ال          نعم                

 :.......................اسباب عدم التوصيل

 : قواعد البيانات المفعله بالمدرسة 

 

 ال               نعمالجهاز المحمل علية البرنامج  متصل باالنترنت   ال          نعمهل المدرسة بها خط تليفون مخصص لالنترنت 

           ال        نعــم      تم اعداد بريد االلكترونى خاص بالمدرسة   ………………… ت المتصل باالنترنتليفونالرقم 

 

   ال      نعم    feschool@yahoo.comتم ارسال بريد الكترونى للمديرية على

 مسئول الحكومة االلكترونية والبريد االلكترونى بيانات المدرسة وباسم 

 يضيف كيف الى المجموعة وتعريفه  com.feschool@yahooتم اعداد ماستنجر واضافة 

 ال              نعم   المدارس االخرى   

  ال          نعم  تم تدريب على برنامج خدمات االنترنت للمدرسة االلكترنية   ال          نعمتم تحميل المدرسة االلكترونية االصدار الثانى  

  :اخرى  مكونات الجهاز           برامج التشغيل        الحكومة االلكترونية          خط التليفون :   مشاكل الصيانة     

 :اسباب العطل وما تم لالصالح ال          نعم  الطابعة تعمل وتم اختبار طباعة اى تقرير من قاعدة البيانات ال          نعم  xp  ،  office xpتم تحميل الجهاز بوندوز 

 : اسباب عدم الشراء            النعم   ٢٥٦تم شراء الفالش ميمورى  الاالوراق متوفره بالمدرسة               تعم        

   

                   :אא 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

 : ترونية  مع الكمبيوتر مدى أجادتك مسئول المدرسة االلك : بيانات تملئ بعد اعتماد االستمارة

 ممتازة (  ) جيدة  (  ) متوسطة ( ) ضعيفة  ( ) ال يعرف يشغله    (  ) 

  مهتم جدا (  ) متعاون  (  ) متوسط التعاون    (  ) غير متعاون : (  )  تطبيق المدرسة االلكترونية  فيمدى تعاون المدير 
  تمت فعال من خالل متابع المديرية أنها صح عالمة تم وضع التيط  كافة النقاأنيجب التأكد من  : ملحوظة قبل التوقيع

 
א אא

............................................................ :מא................................................................:מא

............................................................. :א..............................................................:א

מא .................................................:א

...............................................:א
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א אא א

٤٢ 

)אא(
 : وتحتوى على 

 – اسـم مـدير المدرسـة        – مساحة الفناء    – حالة المبنى    – الدراسيةالفترة  ( البيانات األساسية بالمدرسة    

  ) -تليفون المدرسة 

 ) مالعب – أفنية – طفايات حريق – خزانات تحليل – مياه  دورات – سور – كهرباء –مياة (المرافق  

 خـزن   – اله كابتة    – دوالب صاج    – دوالب خشب    – ترابيزات مدرسين    – كراسي   –تخت  ( التجهيزات  

 ) انترية –سبورات -مكاتب _ حديدية 

 معامـل علـوم     – مجـاالت    – فصول دراسـية     – إداريين   – مدرسون   – ناظر   –حجرة مدير   ( المباني  

 – معمـل أوسـاط      –مصلى  _  مقصف   – اخصائى   – تأمين صحي    – مكتبة   – مخازن   –سب االلى   وحا

 )مناهل معرفة 

 
א :אאאאא

الكتاب وملئ    بطباعة استمارة التخطيط المرفقة فى         :يكلف المسئول الفنى لوحدة معلومات المدرسة االلكترونية      

 االستمارة بالبيانات المتاحة فى قواعد البيانات االخرى واستكمال 

 . بملئ باقى بيانات االستمارة من واقع تجهيزات المدرسة :يكلف مدير المدرسة

قائمة المدارس الموجود والتاكد      باختيار المدرسة من      :يكلف المسئول الفنى لوحدة معلومات المدرسة االلكترونية        

وادخـال البيانـات    ..  الوحده المحليـة القريـة       من البيانات المستخرجه الرقم التعريفى للمبى والرقم االحصائى         

 ومـواد    وهيئة التدريس واالدارين والعمال       الفصول   وميزانية  االساسية للمدرسة والمرافق والتجهيزات والمبانى      

 . المدرسة االلكترونية المدرسين وبيانات مسئول

 

א א א א
 . استمارة  التخطيط والمرفق صوره لها 
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 كامل        فتره واحده       فترتان يوم ٠   ٠نظام المدرسه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: اسم ناظر المدرسة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ : اسم مدير المدرسه

 صالح            متوسط          يحتاج ترميم :     حاله المبنى٠٠٠٠٠٠٠٠٠ : اسم المدرسة صاحبه المبنى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ : متوسط الكثافة
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                         اجمالى عدد الطلبة بالمدرسه  :ميزانيــــــــه الفصــــول والطلبــــــــــــة : أوال
 الصف السادس الصف الخامس الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

    عدد

   الفصول
 جمله بنات بنون ف جمله بنات بنون ف جمله بنات بنون ف جمله بنات بنون ف جمله بنات بنون ف جمله بنات  بنين  ف

                         فصول فعلية

                         الفصول الطائرة

       ريس                                 اجمالى عدد المدرسين  القائمين بالتد: هيئـــه التـــــــدريس : ثانيا 

 وكيل ناظر مدير مدير أ البيان
مدرس 

 اول

مدرس 

 فصل

 مدرس 

 مجاالت

 مشرف 

 نشاط

 امين 

 مكتبه

 امين 

 معمل

 امين 

 مرافق

اخصائى 

اجتماعى
 مالحظاتاخرى

               الموجود أصلى

               الموجود منتدب

               الموجود مكافاة

               العجز

  والعمــــــــال اإلداريين: ثالثا 
 مالحظات عامل بالمكافآه عامل أصلى شئون عاملين طلبهمعاون شئون  أمين توريدات سكرتير البيانات

        الموجود أصلى

        الموجود منتدب

        العجز 
 

       مدى كفايته        العيون    عدد صالح    عدد : دورات المياه         مهدوم                      جديدة            أسوار       قديمة          مياه        كهرباء       : المرافق :المبانى المدرسية:رابعا

 خزان مياه          طفاية حريق      خزان تحليل                   صرف صحى        عمومى         

 

 معامل كمبيوتر

 البيان
 حجره

 مدير

 حجره

 ناظر

 حجره

المدرسين

 حجره

 ادارين

 فصول

 دراسيه
 مجاالت

 معامل

 علوم
 مناهل حاسب الى  اوساط مصلى مقصف اخصائى تامين مكتبه مخازن

 معرفه

                 الموجود 

                 العجز 

                 

 

       مجهز  يوجد أفنيه وتستغل مالعب        يوجد مالعب مستقلة         فناء خاص لرياض أطفال أفنيه كافيه          أفنيه غير كافيه       : االفنيه والمالعب  : هيزاتموقف التج: خامسا 

 مالحظاتانترية ورات خشبيهسب مكاتب خزن حديديه اله كاتبه دوالب صاج دوالب خشب ترابيزه مدرسين ترابيزه  تلميذ كرسى تخت البيان

             الموجوده 

             صالح 

             غير صالح 

             العجز 

             الزياده 
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מ
هو القسم المسئول عن  تسجيل البيانات االساسية للطلبة داخل المؤسسة التعليمية واستخراج كافة التقارير               

لدعائم الرئيسية بها فإذا كان المسئول عنها علـى         حد ا أى مدرسة   أهذا القسم  ب   يعتبر  و  الخاصة بشئون الطالب  

   والعكس صحيحهدرجة عالية من الفهم لطبيعة عمله ساعد ذلك فى نجاح العمل االدارى بالمدرس

 

   

 جميـع   فـي  تـه إدخال بيانات الطلبة منذ التحاقهم بالمدرسة مـع متابع         هى قاعدة بيانات يتم من خاللها       

 .الصفوف التعليمية

 :وتشمل 

-النـوع -اسـم الطالـب  –) منذ دخوله للمدرسـة  رال يتغي(  الطالب   كود :مثل    االساسية   لطالبابيانات  

 –تليفون الطالب   –صورة الطالب    - اسم الوالد ووظيفته  –محل الميالد   -تاريخ الميالد -العنوان-الديانة-الجنسية

 ….…  - الرقم القومى –  اسم االم– رقم المحمول -مرألتليفون ولى ا

 - تحويل الطلبة من والى المدرسة       –  التحق بها الطالب   التيالصفوف والفصول   مثل  : البيانات التراكمية   

-....)  التربيـة المسـرحية      –االذاعـه المدرسـية     ( النشاط الرياضي وجماعات النشـاط       –الغياب اليومي   

 العقوبات التي تعـرض لهـا       – المواهب   –ت الطالب    سلوكيا –المجموعات الدراسية التي اشترك في الطالب       

 . سلوكيات الطلبه - لغات الطلبه –  العالج– التطعيمات –الطالب 
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 وكيل المدرسة لشئون الطالب /مسمى الوظيفة  

 مدير المدرسة /المرجـعـيـة  

 /المسئـوليـات  

 .تعليم العامة وأهدافه في المرحلة التي يعمل بها ووسائل تحقيقها التعرف على أهداف ال .١

 .العمل على تحقيق أهداف التعليم فيما يخص شئون الطالب  .٢

 .تسجيل الطالب في سجل القيد العام  .٣

 .تسجيل التالميذ المستجدين بالمدرسة بسجل المستجدين ومتابعة اإلشراف عليه  .٤

 . من المدرسة بالسجل الخاص بذلك تسجيل التالميذ المحولين والمنقولين .٥

 .إعطاء الطالب أوراق التعريف والسفر والتحويل إلى الوحدة الصحية  .٦

 .حفظ ملفات الطالب في األماكن الخاصة بها وفهرستها  .٧

 .إعداد سجل الحضور والغياب اليومي لجميع طالب الصفوف الدراسية  .٨

 .ل الحضور والغياب اليومي تدوين الغياب يومياً لجميع طالب الصفوف الدراسية بسج .٩

 .القيام بنصابه من الحصص الدراسية ومتابعة التحضير أوالً بأول  .١٠

 .االستعالم يومياً عن أسباب غياب الطالب  .١١

 .التعاون مع إدارة المدرسة فيما تحتاجه من أعمال  .١٢

 .المساهمة في اإلشراف على طابور الصباح ومتابعة الطالب المتأخرين  .١٣

ون الطالب من المادة التاسعة عشرة في القواعد التنظيمية لمدارس التعليم           ئالمدرسة لش جميع ما يخص وكيل      .١٤

 .العام 

 :التوقـيـع   :الوظـيفـة   :إعــداد  

 :التوقـيـع   :الوظـيفـة   :اعـتـماد  
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א  
 -: االعمال التى يقوم بها مسئول شئون الطلبة هى 

دارة التعليمية لعمل إلو الوحدة الصحية لكتابة الملزمين للعام الدراسى الجديد وتبليغ اأ  التوجه لمكتب الصحة - ١

 ٠التجهيزات  الخاصة لهم 

 . استالم الملفات للطلبة الجدد -٢

 التى   كتابة سجل قيد التالميذ المقيدين بالمدرسة حسب صفوفهم وحالة قيدهم وديانتهم وجميع البيانات- ٣

 ٠تخصهم وإرسال صورة منها لقسم شئون الطلبة باإلدارة 

  كتابة قوائم الفصول من واقع النتائج للعام السابق  مع مرات الحاالت الخاصة بالنقل او البقاء بالصف او - ٤

 وتسليمها لرائد الفصل فى حالة عدم وجود وكيل لشئون الطلبة وكذلك صورة ألمين ٠المنقول بحكم القانون 

 التوريدات بالمدرسة لتسليم الكتب عليها وصورة للسكرتير لجمع المصروفات المدرسية 

  تسجيل الغياب اليومى للتالميذ  وسببه وتبليغ ادارة المدرسة به يوميا وكتابة إنذارات الغياب عند ما يصل - ٥

 الغياب للمدة المنصوص عليها قانونيا وتبليغ اولياء االمور 

 د للشهادات العامة مثل الصف الثالث االعدادى السادس االبتدائي وتسليمه للجنة النظام ١٢  كتابة كشوف -٦

 والمراقبة 

 إعداد استمارات التقدم لدخول االمتحان بالنسبة للصف الثالث االعدادى  وكذلك ملف التقدم للمرحلة اإلعدادية  – ٧

 واعداد كشوف التنسيق المرسلة للمرحلة اإلعدادية 

 جهة تطلب بيانات عن الطلبة بالمدرسة  مثل إدارة اإلحصاء أىوأ ر اثبات القيد عند طلب ولى االمر  تحري- ٨

 ٠ى قرار أوغيرها مما يساعد متخذ القرار قبل صدور 

   كتابة صورة  من تالميذ كل صف وتسليمها للجنة النظام والمراقبة بالمدرسة لعمل امتحانات النقل بالمدرسة- ٩

  بأسماء التالميذ المحولين من وإلى المدرسة خالل العام  تسليم كشف– ١٠

 لقسم شئون الطلبة  ) صف أول  (   مستجدين ٤١ تسليم صورة   -١١

  تسليم صورة من الملزمين بالمدرسة لقسم شئون الطلبة  لعمل مقارنة بين الملزمين والمقيدين لمعرفة نسبة - ١٢

  ٠التسرب من المدرسة

 ماء المنقطعين  من الدراسة وتبليغ االدارة بهم لعمل الالزم معهم سأعداد كشف بإ_  ١٣ 

  تسليم نتائج االمتحانات لقسم شئون الطلبة بعد الدوراالول وكذلك الدور الثانى – ١٤

 .   وضع اوراق االجابة داخل ملفات التالميذ- ١٥



אא א[א ]א

٤٨ 

א    א א
 الوقت وب ــــــالمطلل ــــــ    العم

 ولأتسليم نتائج المدرسة دور 

 بول ملفات االلزام للصف األول ق

  االعداد للدور الثانى 

 ٧ ،  ٦شهر 

 ٨، ٧شهر  تصفية الصفوف وعمل اإلحصائيات والنتائج والقوائم وتسليمها للقسم وإعداد سجل قيد التالميذ 

 ٩ ، ٨شهر  مراجعة السجالت على الواقع

  نوفمبر ١٥ د للشهادات العامة وإحصاء ١٢كشوف عمل 
 

 ١١، ١٠شهر 

 )نصف العام ( االعداد المتحانات النقل بالمدرسة    

 وعمل استمارات التقدم للشهادة االعدادية
١٢ ، ١١شهر 

 ١شهر  تحليل نتائج الفصل الدراسى االول وتسليمها للقسم

 ٢شهر  احصاء فبراير 

 ٣،٤شهر   الصحة للعام المقبل واعتماده وتسليمهكتابة الملزمين مت مكتب

 اعداد كشوف االمتحانات العملية ألخر العام 
 

 ٤،٥شهر 

 ٥شهر  ٠عداد كشوفها إخر العام وآمتحان إلاالستعداد 

 

  إحصاء الغياب مستمر طوال فترة الدراسة  واثبات القيد طوال العام -: ملحوظة 
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 : تية ساسية  اآلاأليكلف شئون الطلبة بتوفير البيانات 

 - رقم القيد    –تاريخ القيد   – تاريخ الميالد    – محل الميالد    – العنوان   – الديانة   – الجنسية   – النوع   –االسم رباعي   

 –اسم األم   –عنوان ولى االمر    – ولى األمر     وظيفة – اسم ولى األمر     – عنوان الوالد    – وظيفة الوالد    –اسم الوالد   

 - عدد االخـوه   –والمستوى التعليمي لألم    – المستوى التعليمي لألب     – وظيفة األم    –الرقم القومي للطالب إن وجد      

 . محمول ولى االمر ان وجد – رقم تليفون ولى االمر المنزل والعمل – رقم تليفون الطالب –التربية بين االخوه 

 

 ولى ملكترونية في ملف التقديم وذلك عند تقددراج استمارة الحكومة اإلإب    استالم ملفات التقديميكلف لجنة 

ن أ ملف التقديم يتم إعطائه استمارة الحكومة االلكترونية لملئ البيانات ويقوم شئون الطلبة بالتأكد ىءمللاألمر 

 .  وال يوجد بيان ناقص مألوهاجميع البيانات تم 

 بتعبئة استمارة البيانات التفصيلية للتلميذ الخاصة بمشروع الحكومة االلكترونية والتي تم طلبةيكلف شئون ال

توزيعها على جميع المدارس من اإلدارة العامة للمعلومات بوزارة التربية والتعليم ويتم استكمال كافة البيانات 

 البيانات الغير متوفرة إلى ولى األمر الغير متاحة في السجل من خالل ملف تقديم الطالب ثم من خالل إرسال

 .لتكميلها والتوقيع عليها 

 بإدخال البيانات األساسية للطلبة الجدد فى المدرسة والمحولين من يكلف مدخل بيانات الحكومة االلكترونية

 .مدارس أخرى قبل دخول العام الدارسى بحولي أسبوعين 

في ظهرها اسم الطالب إلى الكمبيوتر على أن يتم إرجاعها    بتسليم صور الطلبة  مكتوب يكلف شئون الطلبة

 .خالل أسبوعين 

وفى حالة  Web camبسحب الصور من خالل االسكنر أو كاميرا الفيدو  يكلف مدخل بيانات الحكومة االلكترونية

 .عدم تواجد يتم استعارة االسكنر من مركز معلومات اإلدارة لمدة يومان للمدرسة 

بتدائي فعليا ويتم توزيع الطلبة  فى الفصول للصف ة الفصول بعد انتهاء امتحان الصف األول االيتم  إعداد قائم

الثاني االبتدائي  بناء على نسب متساويه لمستويات الطلبة  فى كل الفصول ويتم تصعيد الفصول كل عام بحيث 

 )تكليف دعم اتخاذ القرار.(يتم تقيم أداء مدرس الفصل على طلبة متساوين فى المستوى 

ئم قبل دخول الدارسة بأسبوع وتسلمها الى الكمبيوتر للطلبة الجـدد واسـتخدام                بأعداد القوا    يكلف شئون الطلبة  

 قوائم الفصول المتاحة فى الكمبيوتر بعد رفع العام الدارسى الجديد  

بإدخال قوائم الفصول وطباعتها واعتمادها وتسلمها الى شئون الطلبة فى  يكلف مدخل بيانات الحكومة االلكترونية

 .ة أول يوم في الدارس

 .ينبة على عدم استخدام قوائم فصول يدويه وتستخدم قوائم الفصول المطبوعة من قاعدة البيانات
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بالتأكد من استخدام قوائم الفصول المطبوعة على الكمبيوتر من قاعدة البيانات وذلك من  يكلف فريق المتابعة

 .خالل القوائم الموجودة بالفصل 

تمارة بيانات الطالب والموضح به كود الطالب في المدرسة عند نقل الطالب يتم طباعة اس     :يكلف شئون الطلبة

إلى مدرس أخرى وينبه على شئون الطلبة باستالم هذة االستمارة وتسلمها إلى الكمبيوتر وإدخال الطالب بنفس 

 الكود 

ويتم تسليمة الى بتسجيل الغياب اليومى للطلبة فى سجل الغياب ويكون االسم ثالثى  وواضح   : يكلف المدرس

 شئون الطلبة بعد الحصة الثانية مباشرتا 

ن يكلف الكمبيوتر أبتسليم سجل الغياب الى الكمبيوتر يوميا بعد الحصة الثالثة على  : ويكلف شئون الطلبة

 .نهاء اليومإرجاع السجل قبل إب

طلبة لمراجعتة والتأكد من  بطباعة احصاء للغياب فى نهاية األسبوع وتسليمة الى شئون ال :يكلف الكمبيوتر

 .صحته واالحتفاظ بهذا المستند 

 االقل للتأكد مـن      مراجعه واقعيه على فصل واحد على       يقوم بمراجعة دفتر الغياب اليومى وعمل       :يكلف الموجه 

 صحة رصد الغياب

 للكمبيوتر بتسلم كشف بأسماء الطلبة موضح به كل نشاط والطلبة والمقيدين بهذا النشاط  :يكلف مشرف النشاط

  . ويتم إدخالها على الحاسب١/١٠بحد أقصى 

بتقديم كشف بأسماء الطلبة المشتركين فى مجموعة دراسية إلى الكمبيوتر عند بداية اى  : يكلف مدرس المجموعة

 مجموعة دراسية 

  بتسليم كشف بالسلوكيات والمواهب والعقوبات للطلبة إلى الكمبيوتر : خصائية االجتماعيةكلف اإلت

 بتسليم كشف بالطلبة المشتركين فى النشاط الرياض واسم اللعبة : يكلف مدرس التربية الرياضية

   بتسليم كشف بالطلبة المطعمين والطلبة المتردين يوميا  للكشف:يكلف الزائرة الصحية 

يانات داخل المدرسة بر قاعدة البيانات المدرسة االلكترونية المصدر الوحيد للبتتع : المخرجات من قاعدة البيانات

 .ال من هذة القاعدة إ بيانات  أىويمنع استخراج

  يتم تسليم قوائم فصول الى رائد الفصل  وأمين التوريدات والحسابات 

  د الى لجنة النظام والمراقبة مع البيانات ١٢كشف 

 كتابة استمارة اإلحصاء االستقرارى  من واقع مخرجات قاعدة بيانات شئون الطلبة 

 ء الغياب في نهاية كل أسبوع  لقسم شئون الطلبة إحصا

א א א א א א :א
 قوائم الفصول معتمدة من شئون الطلبة ومدرس الفصل ومدير المدرسة

 إحصاء الغياب معتمد من شئون الطلبة ومدير المدرسة 

 .ة النظام والمراقبة  د للجن١٢تسليم كشف 
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 طباعة تقرير الفئات العمرية وأعداد الطلبة في الفصول واعتمادها من شئون الطلبة ومدير المدرسة 

אא

 الى تايخ  من تاريخ  ـــــــــــل ــــــــــالعمــ

وتوزيع الرسم البيـانى للبيانـات      لمعلومات  عقد اجتماع مع وحدة ا    بيقوم مدير المدرسة    

المطلوبه فى قاعدة بيانات شئون الطلبة وتوقيع الموظفين عليها بتوفير البيانات لمـدخل       

 بيانات المدرسة االلكترونية 

  

ساسية المطلوب ادخالها فى قاعدة بيانات شئون الطلبـة         التاكد من توفيركافة البيانات األ    

 صور  –مر مثل تلفيون ولى االمر      و ولى األ  أن طريق الطلبة    واستكمال هذة البيانات ع   

 الطلبة 

  

   للعمل ثالث ساعات طالب يوميا ٢٠٠ادخال البيانات األساسية للطلبة بواقع 

 من خالل طباعة السجل المدرسى مراجعة البيانات األساسية والتأكد من صحتها

 .وراقصول األأومطابقتة على ملف الطالب حيث يوجد به 

  

 –الغياب اليومي    - تحويل الطلبة من والى المدرسة       –الصفوف والفصول ادخال قوائم   

-....)  التربيـة المسـرحية      –االذاعه المدرسية   (النشاط الرياضي وجماعات النشاط     

 – المواهـب    – سـلوكيات الطالـب      –المجموعات الدراسية التي اشترك في الطالب       

 سـلوكيات   - لغات الطلبه    –  العالج –تطعيمات   ال –العقوبات التي تعرض لها الطالب      

 الطلبه

  

    طباعة قوائم الفصول واعتمادها من مدير المدرسة

    صوره خالل ساعتان يوميا ١٠٠بواقع إدخال صور الطلبة 

   يتم طباعة تقرير الفئات العمرية وأعداد الطلبة في الفصول واعتمادها 

   احصاء الغياب االسبوعىإدخال الغياب اليومى وطباعة تقرير 

    وتسلمية الى لجنة النظام فى الموعد المحددد١٢طباعة كشف 

ى بيانـات تـم     أ يعتبر مسئولية مـدخل البيانـات وأ       ى بيان تم إدخاله خط    أ: ملحوظة  

إعطائها للكمبيوتر خطأ يكون مسئولية وحدة المعلومات ورئيس الوحدة مسئول عن هذة            

 .البيانات 

  

אא
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א אא א
 كثافة الفصلوحاالت قيد   وعداد التالميذ موزعة فئات عمريه وتواريخ ميالد وفصول ونوع وجنسيات أ -١

ضور من كشوف غياب الطلبـة وطباعـة        طباعة كافة تقارير الغياب  والتي تعكس مواظبة الطلبة في الح           -٢

أخطار الغياب لولى األمر واجمالى ايام الغياب لمقارنة الصفوف مع بعضها وتقرير بغياب طالب علـى مـدار                  

إحصاء الغياب موضع فيه المقيدين والحاضرين والغـائبين        ، فترة زمنية محدده وطباعة المتابعة اليومية للغياب        

إجمالي أيام الغياب للمدرسة في األعوام الدراسية لمقارنة مواظبـة المدرسـة            ونسبة الحضور كما يتم استخراج      

 خالل أعوام دراسية 

 . د للكنترول ١٢وكشوف طباعة قوائم الفصول  -٣

طباعة كشوف الستالم الكتب وقائمة الصف بالعنوان وتلفون الطالب ومحمول ولى األمر لسهولة متابعـة                -٤

 الطالب

  للطلبة بها صور الطلبة ت مستجدين واستمارة تنسيق  اعدادى  وكرنها٤١طباعة طلب التحاق واستمارة  -٥

 ٦ او   ٤طباعة كشف بأسماء الطلبة تفصيلي يتم تفصيل كتابة العنوان وتحديد عنوان األعمدة مكون مـن                 -٦

 أعمدة 

 طباعة كشوف تناسيق رياض األطفال وأخطار أولياء األمور بقبول الطفل فى المدرسة -٧

والرسوب والتسرب بين العام الحالي والسابق من خالل مقارنة التسجيل فى قـوائم             مقارنه نسب النجاح       -٨

الفصول فاذا تم تسجيل الطالب فى قائمة الفصول للعام الحالى والعام السابق فى الصف التالى  اعتبر ناجحا واذا                   

هر فى قوائم الفصول    كان مسجل فى قائمة فصول العام السابق والحالى فى نفس الصف  اعتبر راسبا واذا لم يظ                

 .للعام الحالى وكان مسجل فى قوائم فصول العام السابق اعتبر منقطع من المدرسة 
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 . الستخدام قاعدة بيانات شئون الطلبة فى دعم مدير المدرسة لتقويم سلوك لخدمة العملية التعليمية مثال

نح الجائزة للطلبة الدائمين للحضور خالل فتره محددة وليكن الفصل الدارسى رصد جائزة الحضور الدائم ويم

  الفصل الدراسى الثانى  أواالول

 . تقليل نسبة الغياب بالمدرسة لرفع مستوى العملية التعليمية للطلبة : الجائزة نالهدف م

باسماء الطلبة من قاعدة البيانات  رصد الغياب اليومى فى قاعدة بيانات شئون الطلبة واستخراج تقرير :الوسيلة 

 . يوم خالل الفترة المحددة فى اى لم يتغيبوا الذين

ووجود قاعدة البيانات لتسهيل استخراج هذا التقرير الذى يحتاج الى وقت كبير اذا تم حسابه يدويا  مما يؤدى الى 

 .حسابة يدويا ةاهمال هذا االمر لصعوب

عدم الغياب مما يؤثر على حصول الطلبة على مواد ومنافسة الطلبة على  زالجائزة الى تحفيذه  هتؤدى: االثر

تعليمية تساعدة فى النهاية الى رفع مستواه العلمى مما يؤدى فى النهاية الى رفع مستوى النجاح والتميز بالمدرسة 

 .مما يؤدى الى رفع مستوى العملية التعليمية على المستوى القومى

م للطلبةالحضور الدائ

א א א אמ
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 تقارير شئون الطلبة
 

 السجل المدرسي بمصروفات • السجل المدرسي •
  خانه فارغة١٤قائم فصل  • قوائم الفصول •
 قائمة تالميذ وتلميذات للصف بالكامل • قائم فصل بالعنوان والتليفون •
  خانة٦ قائمة تالميذ وتلميذات •  خانة٤ قائمة تالميذ وتلميذات •
 لثالث االبتدائي د للصف ا١٢ •  د للصف السادس االبتدائي١٢ •
  مستجدين٤١استمارة  • بطاقة تحقيق الشخصية ورقم الجلوس •
 بطاقة طالب • طلب إلتحاق •
 آشف توزيع الكتب • الطلبة الناجحين في الصف السادس •
 المحولون إلى المدرسة • طلب تحويل طالب بين المدارس الرسمية •
 إحصاء المحولون من وإلى المدرسة • المحولون من المدرسة •
 اإلحصاء اليومي • بولإخطار ق •
 إحصاء المقيدون بالمدرسة ديانة • إحصاء المقيدون بالمدرسة •
 الكثافة • إحصاء المقيدون والمحولون بالمدرسة •
 إخطار غياب تلميذ • المتابعة اليومية •
 تجميع أنواع الغياب • أسماء التالميذ الغائبين •
 تجميع أنواع الغياب رسم بياني • غياب الطلبة صفوف •
 الطلبة الغير غائبون • البتقرير غياب ط •
 ميزانية الغياب • غياب الطلبة جدولي شهور •
 اإلخوة بالمدرسة • آشف بيانات التالميذ الستخراج الرقم القومي •
 أبناء العاملين بالمدرسة • التالميذ األيتام •
 إثبات قيد إلى من يهمه األمر بمصروفات • إثبات قيد إلى من يهمه األمر  •
 أعداد الطلبة تواريخ ميالد ذآور • الطلبة تواريخ ميالدأعداد  •
 تواريخ اإللتحاق • أعداد الطلبة تواريخ ميالد إناث •
 أعداد الطلبة عدد قيد • أعداد الطلبة الفترة الدراسية •
 أعداد الطلبة فئات عمرية إناث • أعداد الطلبة فئات عمرية •
 أعداد الطلبة جنسيات • أعداد الطلبة فئات عمرية ذآور •
 جماعات األنشطة صفوف • عداد الطلبة في الفصولأ •
 أيام ميالد الطلبة • أعداد الطلبة محل الميالد •
 لاللتحاق بروضة أولالمتقدمين  • سجل قيد التالميذ الجدد •
 المقبولين بروضه ثاني • المقبولين بروضه أول •
 المتقدمين الجدد بالسن والتليفون • المبولين بالصف األول •
 )تاريخ ميالد ( ماء تالميذ قائمة بأس • طبه محددين •
  • ملحوظات الطلبة •

 
 



٢٠٠٥-٢٠٠٦ للعام الدراسىتالميذ فرقة السنة  

 تاريخ الميالداســـم الطالــب م

مدرسة

السادس االبتدائى

يوم

شهر

سنه

صل
الف

الجنسيةتاريخ االلتحاق

الديانة

حالة القيد

تسديد رسوم الخدمات واالنشطة

رقم وتاريخ القسيمةالمبلغ

١٢٣ ت ت

أنواع مقابل الخدمات واألنشطة المحصله 
الوسائل وااألجتماعىاألباءالحوادث

لصيانة

اتحاد ا

لطالب

خامات ام

تحانات

رعاية ن

شئ

متحف

التعليم

فنىرياضىمكتبات

السن فى١٠/١

يوم

شهر

سنه

محافظة الفيوم

مديريةالتربية والتعليم

١١٠١١احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى١ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٢٠٩١٩٩٤

٠١١١احمد ابوبكر عبدالواحد على٢ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٩١٩٩٤

٢٣١١١احمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى٣ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٨٨١٩٩٤

١٦١٠١٠احمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى٤ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٥١١١٩٩٤

٢١٩١٠احمد جمال رجب عبدالفتاح٥ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٠١٢١٩٩٤

٠٠١١احمد جميل عبداهللا محمود٦ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١١٠١٩٩٤

٢٢٤١١احمد حسنى عبدالعزيز موسى٧ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث ٩٥١٩٩٤

١٩٥١١احمد خالد سليمان محمد عمر٨ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٢٤١٩٩٤

٠٥١١احمد شرابى محمد احمد٩ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ١٥١٩٩٤

٢٠١١١احمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد١٠ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث ١١٨١٩٩٤

٠٠١١احمد عبدالعال احمد عبدالعال١١ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ١١٠١٩٩٤

٢٣٨١١احمد عبدالعظيم مصطفى احمد خميس١٢ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث ٨١١٩٩٤

٧١١١احمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين١٣ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٢٤٨١٩٩٤

٦١١١٠احمد عزالدين احمد عبدالواحد١٤ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ٢٥١٠١٩٩٤

٥٨١١احمد عالءالدين رياض يوسف١٥ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ٢٦١١٩٩٤

١٦٨١٠احمد على صالح على١٦ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ١٥١١٩٩٥

٠٠١١احمد على محمد على محمد١٧ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ١١٠١٩٩٤

٠١١١٠احمد عماد رفعت احمد١٨ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ١١١١٩٩٤

٠٢١١احمد عويس حسن محفوظ١٩ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٨١٩٩٤

١٦٧١١احمد كامل محمد خليفه العشيرى٢٠ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث ١٥٢١٩٩٤

٢١١١١٠احمد محسن حسين امين٢١ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٠١٠١٩٩٤

٦٨١١احمد محسن رزق احمد رزق٢٢ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث الفيوم ع الحديثة (االعداديه )٢٥١١٩٩٤ حـــــــول الــــى مـــــــدرســــــــــة

١٨١١١احمد محمد احمد يونس٢٣ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٣٨١٩٩٤

٦٥١١احمد محمد السيد محمد٢٤ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٢٥٤١٩٩٤

١٨٣١١احمد محمد انور عبدالعليم٢٥ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٣٦١٩٩٤

١٠٧١١احمد محمد تهامى محمد عبدالبر٢٦ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ٢١٢١٩٩٤

٢١١٠١٠احمد محمد سواده موسى٢٧ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث ١٠١١١٩٩٤

٩١١١احمد محمد قرنى السيد محمد حسن٢٨ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٢٢٨١٩٩٤

٤٨١١احمد مراد صالح مراد٢٩ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٢٧١١٩٩٤

٢٣٧١٠احمد مصطفى محمد السيد مهدلى٣٠ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ٨٢١٩٩٥

مدير  المدرسة 
صفحة ١ من ٩  شئون الطلبة ٢٠٠٥/١١/١٥
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 أصل شهادة الميالد للطالب -١ مصدر بيان التقرير
 )هـد ٣٤( طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر استمارة -٢ 
  آشوف النتيجة للناجحين -٣ 
  آشوف التنسيق للصف األول ورياض األطفال -٤ 
 سجل يشمل جميع بيانات الطلبة عن آل عام دراسي رــــريـريف التقــتع

م    ريرــالهدف من التق ن أه و م ة وه دين بالمدرس ع الطالب المقي سجيل جمي ت
 مستندات شئون الطلبة

  شئون الطلبة-١المستفيد من التقرير 
 رىاالدا  الموجه المالي و-٢ 
  شئون الطلبة واالمتحانات باالداره-٣ 
  إدارة المدرسة-٤ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 بالمدرسةسرعة االنتهاء من تسجيل الطالب  
 

   تسجل آل الطلبة المقيدين داخل المؤسسة التعليمية -١ رــالهدف من التقري
  الرجوع الى معرفة بيانات اى طالب داخل المدرسة-٢ 
 للطلبة) المصروفات( مراجعة سداد األنشطة -٣ 
 تأآد الموجه المالي بان جميع الطلبة داخل المدرسة قد          -٤ 

ة       ه مراجع سهل علي ى ي سجل حت ذا ال سجيلهم به م ت ت
 المدرسة بأآملها

  
 المدرسيالسجل – طباعة قوائم الفصول -طباعة  تشغيل التقــــريــــر

 ...................................................................... اتـــــــــــــالحظـم
 ...................................................................... 
 ...................................................................... 
 



متحصالت اخرى  
ضمانكتب

مالى

دمغة مس

تجدين
دمغة

ايصال

نشاط

عام

تأمين

صحى

دعم ذو

ى االحت

التربية

البيئية
القسط االول

المصروفات المدرسية

رقم وتاريخ االيصالالمبلغ

القسط الثانى

رقم وتاريخ االيصالالمبلغ

متأخرات

رقم وتاريخ االيصالالمبلغ

جملة المص

روفات المح

صله

ماسم ولى االمرعمل ولى االمرالعنــــــــوان

١ابوبكر طه امام عثمان الشيمىش/عمربن عبدالعزيز تاجر

٢ابوبكر عبدالواحد على٦ش/منشاة حبيب لطف اهللا موظف

٣اسماعيل احمد محمود عبدالباقىالشيخ سالم درب النجارين مدير

٤بهاءالدين عبدالباقى مرسىقرية زاوية الكرادسه ناظر مدرسه

٥جمال رجب عبدالفتاحهوارة المقطع مدرس

٦جميل عبداهللا محمودع٢ش٣١/ع الشرطه دله محاسب

٧حسنى عبدالعزيز موسىالشيخ حسن الحاكوره/خلف مصنع البالط محاسب

٨خالد سليمان محمد عمرش/عمربن عبدالعزيز/المبيضه مدرس

٩شرابى محمد احمد٣ش/عبداهللا وهبى/ارض مصطفى حسن ش٣ موظف

١٠عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظش/العمرى بجوار سوق الخضار مدرس

١١عبدالعال احمد عبدالعال٨ش عثمان بن عفان باغوص محاسب

١٢عبدالعظيم مصطفى احمد خميسش/الجمهوريه/قحافه مدرس

١٣عبدالناصر ابوبكر الشيخقصربياض/ابشواى مراجع حسابات

١٤عزالدين احمد عبدالواحدش/بعيزق من ش سعدزغلول/ التفتيش موظف

/دله ١٥عالءالدين رياض يوسف١٨ش/محمد حسن طبيب

١٦على صالح علىالحادقه/بجوار م شباب ناصر ع الحداد ش٦ مزارع

١٧على محمد على محمدالسهرايه بجوار محالت عرفه تاجر

١٨عماد رفعت احمدش/محمد عيد/الباروديه البحريه موظف

١٩عويس حسن محفوظسنهور القبليه/سنورس ادارى

٢٠كامل محمد خليفه العشيرىش/المدارس/بجوار مدرسة التوفيق تاجر

٢١محسن حسين امينش/المحكمه الشرعيه/ابشواى محاسب

٢٢محسن رزق احمد رزق١ش/سوق الكتان/الصاغه سائق

٢٣محمد احمد يونسع٦٨ش١٤/التعاونيات اخرى

٢٤محمد السيد محمدحى مبارك/خلف الكوبرى العلوى مهندس

٢٥محمد انور عبدالعليمش/بحرسنورس الشرقى خلف نادى المحافظه تاجر

٢٦محمد تهامى محمد عبدالبر١٠ش/السالم /باغوص مدير

٢٧محمد سواده موسىقرية زاوية الكرادسه مهندس

٢٨محمد قرنى السيد محمد حسن٢٥ش/الشريف متفرع من ش المدارس مهندس

٢٩مراد صالح مرادش/عمربن عبدالعزيز/اطسا مدير عام

٣٠مصطفى محمد السيد مهدلىش/النادى/اطسا استاذ دكتور
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٢٠٠٥-٢٠٠٦ للعام الدراسىتالميذ فرقة السنة / 

 تاريخ الميالداســـم الطالــب م

مدرسة

السادس االبتدائى

يوم

شهر

سنه

صل
الف

الجنسيةتاريخ االلتحاق

الديانة

حالة القيد

تسديد رسوم الخدمات واالنشطة

رقم وتاريخ القسيمةالمبلغ

١٢٣ ت ت

أنواع مقابل الخدمات واألنشطة المحصله 
الوسائل وااألجتماعىاألباءالحوادث

لصيانة

اتحاد ا

لطالب

خامات ام

تحانات

رعاية ن

شئ

متحف

التعليم

فنىرياضىمكتبات

السن فى١٠/١

يوم

شهر

سنه

محافظة الفيوم

مديريةالتربية والتعليم

١١٠١١احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى١ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٢٠٩١٩٩٤

٠١١١احمد ابوبكر عبدالواحد على٢ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٩١٩٩٤

٢٣١١١احمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى٣ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٨٨١٩٩٤

١٦١٠١٠احمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى٤ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٥١١١٩٩٤

٢١٩١٠احمد جمال رجب عبدالفتاح٥ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٠١٢١٩٩٤

٠٠١١احمد جميل عبداهللا محمود٦ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١١٠١٩٩٤

٢٢٤١١احمد حسنى عبدالعزيز موسى٧ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث ٩٥١٩٩٤

١٩٥١١احمد خالد سليمان محمد عمر٨ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٢٤١٩٩٤

٠٥١١احمد شرابى محمد احمد٩ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ١٥١٩٩٤

٢٠١١١احمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد١٠ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث ١١٨١٩٩٤

٠٠١١احمد عبدالعال احمد عبدالعال١١ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ١١٠١٩٩٤

٢٣٨١١احمد عبدالعظيم مصطفى احمد خميس١٢ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث ٨١١٩٩٤

٧١١١احمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين١٣ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٢٤٨١٩٩٤

٦١١١٠احمد عزالدين احمد عبدالواحد١٤ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ٢٥١٠١٩٩٤

٥٨١١احمد عالءالدين رياض يوسف١٥ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ٢٦١١٩٩٤

١٦٨١٠احمد على صالح على١٦ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ١٥١١٩٩٥

٠٠١١احمد على محمد على محمد١٧ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ١١٠١٩٩٤

٠١١١٠احمد عماد رفعت احمد١٨ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ١١١١٩٩٤

٠٢١١احمد عويس حسن محفوظ١٩ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٨١٩٩٤

١٦٧١١احمد كامل محمد خليفه العشيرى٢٠ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث ١٥٢١٩٩٤

٢١١١١٠احمد محسن حسين امين٢١ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٠١٠١٩٩٤

٦٨١١احمد محسن رزق احمد رزق٢٢ مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث الفيوم ع الحديثة (االعداديه )٢٥١١٩٩٤ حـــــــول الــــى مـــــــدرســــة

١٨١١١احمد محمد احمد يونس٢٣ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٣٨١٩٩٤

٦٥١١احمد محمد السيد محمد٢٤ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٢٥٤١٩٩٤

١٨٣١١احمد محمد انور عبدالعليم٢٥ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ١٣٦١٩٩٤

١٠٧١١احمد محمد تهامى محمد عبدالبر٢٦ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ٢١٢١٩٩٤

٢١١٠١٠احمد محمد سواده موسى٢٧ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثالث ١٠١١١٩٩٤

٩١١١احمد محمد قرنى السيد محمد حسن٢٨ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٢٢٨١٩٩٤

٤٨١١احمد مراد صالح مراد٢٩ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦اول ٢٧١١٩٩٤

٢٣٧١٠احمد مصطفى محمد السيد مهدلى٣٠ ١٤١,٩٦١٣,٥٠٠,٦٥٠,٦٥٠,٥٠٤,٠٠٠,١٠٠,١٠١,٥٠١,٠٠١,٠٠مستجدمسلممصرى٢٠٠٠/٠٩/١٦ثانى ٨٢١٩٩٥

مدير  المدرسة 
صفحة ١ من ٩  شئون الطلبة ٢٠٠٥/١١/١٥
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  باألنشطة والمصرفات يـــسجل المدرـــالس

 
 

 أصل شهادة الميالد للطالب -١ مصدر بيان التقرير
 )هـد ٣٤( طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر استمارة -٢ 
  آشوف النتيجة للناجحين -٣ 
ال   -٤  اض األطف صف األول وري سيق لل شوف التن  آ

  سكرتير المدرسة         -٥
ي    س رــــريـريف التقــتع ام دراس ل ع ن آ ة ع ات الطلب ع بيان شمل جمي  جل ي

 باألنشطة والمصرفات 
م    ريرــالهدف من التق ن أه و م ة وه دين بالمدرس ع الطالب المقي سجيل جمي ت

  باألنشطة والمصرفات مستندات شئون الطلبة
  شئون الطلبة-١المستفيد من التقرير 

 االدارى  الموجه المالي و-٢ 
 همتحانات باال دار شئون الطلبة واال-٣ 
  إدارة المدرسة-٤ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

الب   سجيل الط ن ت اء م رعة االنته ةس شطة بالمدرس  باألن
 والمصرفات

 
   تسجل آل الطلبة المقيدين داخل المؤسسة التعليمية -١ الهدف من التقريــر

  الرجوع إلى معرفة بيانات اى طالب داخل المدرسة-٢ 
 للطلبة) المصروفات( مراجعة سداد األنشطة -٣ 
 تأآد الموجه المالي بان جميع الطلبة داخل المدرسة قد          -٤ 

ة       ه مراجع سهل علي ى ي سجل حت ذا ال سجيلهم به م ت ت
 المدرسة بأآملها باألنشطة والمصرفات 

  
 السجل المدرسى– طباعة قوائم الفصول -طباعة  تشغيل التقــــريــــر

 ...................................................................... ـــــــاتمـالحظــــــ
 ...................................................................... 
 ...................................................................... 



متحصالت اخرى  
دمغهكتب

كتب

دمغة مس

تجدين
دمغة

ايصال

نشاط

عام

تأمين

صحى

دعم ذوى ال

احتياجات ال

خاصة

التربية

البيئية
القسط االول

المصروفات المدرسية

رقم وتاريخ االيصالالمبلغ

القسط الثانى

رقم وتاريخ االيصالالمبلغ

متأخرات

رقم وتاريخ االيصالالمبلغ

جملة المص

روفات المح

صله

ماسم ولى االمرعمل ولى االمرالعنــــــــوان

١ابوبكر طه امام عثمان الشيمىش/عمربن عبدالعزيز٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ تاجر

٢ابوبكر عبدالواحد على٦ش/منشاة حبيب لطف اهللا٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ موظف

٣اسماعيل احمد محمود عبدالباقىالشيخ سالم درب النجارين٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مدير

٤بهاءالدين عبدالباقى مرسىقرية زاوية الكرادسه٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ ناظر مدرسه

٥جمال رجب عبدالفتاحهوارة المقطع٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مدرس

٦جميل عبداهللا محمودع٢ش٣١/ع الشرطه دله٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ محاسب

٧حسنى عبدالعزيز موسىالشيخ حسن الحاكوره/خلف مصنع البالط٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ محاسب

٨خالد سليمان محمد عمرش/عمربن عبدالعزيز/المبيضه٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مدرس

٩شرابى محمد احمد٣ش/عبداهللا وهبى/ارض مصطفى حسن ش٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥٣ موظف

١٠عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظش/العمرى بجوار سوق الخضار٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مدرس

١١عبدالعال احمد عبدالعال٨ش عثمان بن عفان باغوص٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ محاسب

١٢عبدالعظيم مصطفى احمد خميسش/الجمهوريه/قحافه٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مدرس

١٣عبدالناصر ابوبكر الشيخقصربياض/ابشواى٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مراجع حسابات

١٤عزالدين احمد عبدالواحدش/بعيزق من ش سعدزغلول/ التفتيش٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ موظف

/دله٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ ١٥عالءالدين رياض يوسف١٨ش/محمد حسن طبيب

١٦على صالح علىالحادقه/بجوار م شباب ناصر ع الحداد ش٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥٦ مزارع

١٧على محمد على محمدالسهرايه بجوار محالت عرفه٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ تاجر

١٨عماد رفعت احمدش/محمد عيد/الباروديه البحريه٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ موظف

١٩عويس حسن محفوظسنهور القبليه/سنورس٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ ادارى

٢٠كامل محمد خليفه العشيرىش/المدارس/بجوار مدرسة التوفيق٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ تاجر

٢١محسن حسين امينش/المحكمه الشرعيه/ابشواى٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ محاسب

٢٢محسن رزق احمد رزق١ش/سوق الكتان/الصاغه سائق

٢٣محمد احمد يونسع٦٨ش١٤/التعاونيات٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ اخرى

٢٤محمد السيد محمدحى مبارك/خلف الكوبرى العلوى٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مهندس

٢٥محمد انور عبدالعليمش/بحرسنورس الشرقى خلف نادى المحافظه٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ تاجر

٢٦محمد تهامى محمد عبدالبر١٠ش/السالم /باغوص٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مدير

٢٧محمد سواده موسىقرية زاوية الكرادسه٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مهندس

٢٨محمد قرنى السيد محمد حسن٢٥ش/الشريف متفرع من ش المدارس٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مهندس

٢٩مراد صالح مرادش/عمربن عبدالعزيز/اطسا٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ مدير عام

٣٠مصطفى محمد السيد مهدلىش/النادى/اطسا٩٠,٩٠٠,٤٠٠,٤٠٢٥,٠٠٤,٠٠١,٠٠٠,٢٥ استاذ دكتور
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الفصل قائمة بأسماء تالميذ وتلميذات  الصف٢٠٠٥-٢٠٠٦ عام

الديانةالنوعالجنسيةتاريخ الميالداســــــــم الطالــب م

مدرسة

اولاالول االبتدائى

تاريخ االلتحاقحالة القيدسنهشهريوم
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٤/٠٣احمد طارق بركات عثمان١ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٨٥٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٧/١٠احمد عادل جمعه خميس جمعه٢ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢١٢٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/١١/٠٩احمد عاصم توفيق عبدالكريم٣ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٢١٠٥
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/١١/٠٥احمد عصام جمال الدين عبدالفتاح٤ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٦١٠٥
مسلمذكرمصرى١٩٩٨/١٢/٠٢احمد عالء احمد مبروك٥ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٩٩٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٥/٢٥احمد عماد جابر ابراهيم مرسى٦ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٦٤٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٣/١٣احمد قرنى السيد سعيد٧ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٨٦٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/١٢/٠١احمد مجدى عبدالحكم عبدالمحسن٨ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٠١٠٥
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٩/٢٦احمد محمد فرج عبدالمقصود مروان٩ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٥٠٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٩/٠١احمد ياسر محمد عبدالغفار عسكر١٠ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٠١٦
مسلمذكرمصرى٢٠٠٠/٠١/٢٠اسالم محمد حامد مصطفى١١ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١١٨٥
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٧/٢٨حازم خالد احمد رافت عباس حسن١٢ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٣٢٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/١٠/٢٥حسام خالد محمد عبدالوهاب١٣ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٦١١٥
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/١٠/٠١زياد احمد على صوفى١٤ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٠٠٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٧/٠١شريف مصطفى محمد عبدالفتاح شرابى١٥ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٠٣٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٨/١٢/٢٢عاصم عادل انور مهدى محمد١٦ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٩٩٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/١٢/٠٥عبدالرحمن ابراهيم ايوب كامل١٧ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٦٩٥
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٦/١٨عبدالرحمن احمد محمد عبدالسالم١٨ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٣٣٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٣/٢١عبدالرحمن عبدالبديع انور مهدى محمد١٩ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٠٦٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٥/١٢عبدالرحمن معوض محمود محمد٢٠ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٩٤٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٥/١٥عبداهللا خالد احمد عمر٢١ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٦٤٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٤/٠١عبداهللا عمر مكرم دسوقى خيراهللا٢٢ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٠٦٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٢/٠١عصام سيد يس روبى٢٣ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٠٨٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٧/٠٦عالء محمد صالح السيد عبدالمولى٢٤ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٥٢٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٨/٢٧على عبدالقادر عبدالناصر عبدالكريم٢٥ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٤١٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٩/٠٤عمار ياسر كمال حسن٢٦ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٧٠٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٨/١٠/٢٤عمر محمد صوفى عبدالمقصود٢٧ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٧١١٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/١١/١٣عمرو عبدالتواب عبدالحميد محمد٢٨ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٨١٠٥
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٢/١٥محمد ابوكرم عيد عبدالشافى٢٩ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٦٧٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٦/٠٢محمد احمد ربيع دياب٣٠ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٩٣٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٦/٠٧محمد ايمن محمد على احمد٣١ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٤٣٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٩/٠١محمد ايمن يوسف محمد٣٢ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٠١٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠١/٠١محمد خالد شعبان حسين٣٣ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٠٩٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٩/١٦محمد رشاد عبدالوهاب علوانى٣٤ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٥٠٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٧/٢١محمد صبرى محمد الشرقاوى عبدالعزيز٣٥ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٠٢٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٨/١٢/١٤محمد عبدالحميد صابر حسين٣٦ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٧٩٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/١٠/١١محمد عبدالهادى محمد عبدالرحمن٣٧ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٠١١٥
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/١٢/٠٤محمد محمود عبدالعزيز محمود٣٨ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٢٧٩٥
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/١١/١٦محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب٣٩ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد١٥١٠٥
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٥/٢٥محمد يحى السيد النشار٤٠ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٦٤٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٩/٢٧محمود ايمن يوسف عبداهللا٤١ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٤٠٦
مسلمذكرمصرى١٩٩٩/٠٩/٢٦محمود محمد حازم عبدالفتاح احمد على٤٢ ٢٠٠٥/٠٩/١٦مستجد٥٠٦
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 ــــــم الفصــــــــــــــــــــــــــــولقوائـــــــــــ

 
 

  السجل المدرسي-١ التقريرمصدر بيان 
  أصل شهادة الميالد للطالب-٢ 
 هد ٣٤( طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر استمارة -٣ 

 ها الطالب داخل الفصل شاملة قائمة لكل فصل مسجل ب تعريف التقرير
                                                جميع البيانات

  القائمة من أهم مستندات رائد الفصل  -١ الهدف من التقرير
 
 
 
 
 
 

  تسجيل الطالب في هذه القائمة بصورة منظمة -٢
   حسب النوع  ذآور وإناثة ومؤ بجد 
  القائمة يترتب عليها جميع أعمال الفصل من رصد-٣

  درجات وأنشطة وخالفه
  يتم معرفة الطالب في أي فصل للوصول من القائمة- ٤

 إلي أي طالب
 المستفيد من التقرير

 
 

                 شئون الطلبة-١
  إدارة المدرسة-٢
  ومدرس الفصل-٣

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 التنسيق بين فصول الصف الواحد

 فوائد التقرير
 

 تشغيل التقرير

صل ومعرف     ة بالف ن أن القائم د م ة  التأآ داد الطلب ة إع
 والتساوي في اإلعداد

  قوائم الفصول– طباعة قوائم الفصول –طباعة 
 ..................................................................... مالحظات 

 ..................................................................... 
 ..................................................................... 
 

                             
     



الفصل قائمة بأسماء تالميذ وتلميذات  الصف٢٠٠٥-٢٠٠٦ عام

اســـ الطالــب م

مدرسة
اولاالول االبتدائى

احمد طارق بركات عثمان١
احمد عادل جمعه خميس جمعه٢
احمد عاصم توفيق عبدالكريم٣
احمد عصام جمال الدين عبدالفت٤
احمد عالء احمد مبروك٥
احمد عماد جابر ابراهيم مرسى٦
احمد قرنى السيد سعيد٧
احمد مجدى عبدالحكم عبدالمحس٨
احمد محمد فرج عبدالمقصود م٩
احمد ياسر محمد عبدالغفار عس١٠
اسالم محمد حامد مصطفى١١
حازم خالد احمد رافت عباس حس١٢
حسام خالد محمد عبدالوهاب١٣
زياد احمد على صوفى١٤
شريف مصطفى محمد عبدالفتاح١٥
عاصم عادل انور مهدى محمد١٦
عبدالرحمن ابراهيم ايوب كامل١٧
عبدالرحمن احمد محمد عبدالسال١٨
عبدالرحمن عبدالبديع انور مهد١٩
عبدالرحمن معوض محمود محم٢٠
عبداهللا خالد احمد عمر٢١
عبداهللا عمر مكرم دسوقى خيرا٢٢
عصام سيد يس روبى٢٣
عالء محمد صالح السيد عبدالم٢٤
على عبدالقادر عبدالناصر عبدال٢٥
عمار ياسر كمال حسن٢٦
عمر محمد صوفى عبدالمقصود٢٧
عمرو عبدالتواب عبدالحميد مح٢٨
محمد ابوكرم عيد عبدالشافى٢٩
محمد احمد ربيع دياب٣٠
محمد ايمن محمد على احمد٣١
محمد ايمن يوسف محمد٣٢
محمد خالد شعبان حسين٣٣
محمد رشاد عبدالوهاب علوانى٣٤
محمد صبرى محمد الشرقاوى ع٣٥
محمد عبدالحميد صابر حسين٣٦
محمد عبدالهادى محمد عبدالرح٣٧
محمد محمود عبدالعزيز محمود٣٨
محمد محمود فاروق احمد عبدال٣٩
محمد يحى السيد النشار٤٠

صفحة ١ من ٢٠٠٥/١١/١٥١٠
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 فارغةخانة ١٤قائمة فصل 

 
 

  السجل المدرسي-١ التقريرمصدر بيان 
  أصل شهادة الميالد للطالب-٢ 
 هد ٣٤( طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر استمارة -٣ 

 ها الطالب داخل الفصل شاملة مسجل بقائمة لكل فصل  تعريف التقرير
                                                جميع البيانات

  القائمة من أهم مستندات رائد الفصل  -١ الهدف من التقرير
 
 
 
 
 
 

  تسجيل الطالب في هذه القائمة بصورة منظمة -٢
   حسب النوع  ذآور وإناثة ومؤ بجد 
 يها جميع أعمال الفصل من رصد القائمة يترتب عل-٣

  درجات وأنشطة وخالفه
  من القائمة يتم معرفة الطالب في أي فصل للوصول- ٤

 إلي أي طالب
 المستفيد من التقرير

 
 

                 شئون الطلبة-١
  إدارة المدرسة-٢
  ومدرس الفصل-٣

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 ب أو أقساط المصاريفيستفاد منه في آشوف توزيع الكت

 فوائد التقرير
 

 تشغيل التقرير

ة       داد الطلب ة إع صل ومعرف ة بالف ن أن القائم د م التأآ
 والتساوي في اإلعداد

  قوائم الفصول– طباعة قوائم الفصول –طباعة 
 مالحظات 

 
..................................................................... 

 ..................................................................... 
 ..................................................................... 
 

                             



عام قائمة  تالميذ وتلميذات  الصف٢٠٠٥-٢٠٠٦

تاريخ الميالداســـم الطالــب م

مدرسة
االول االبتدائى

المحمولت العملت المنزلعمل ولى االمرالعنـــــــــــــوانسنهشهريوم الفصل
٦٣٦٨٢١٣٦٣٥٢٦٢٢٠١٠٦٢٢٩٤٠٨حىالجامعه امام سور االستاد البحرى١٩٩٩/٠٣/٢٠١١٦٦ابراهيم محمود سعد عبدالهادى عشرى١ محاسب ثانى
٦٣٦٩١٩١٦٣٠٦٤٦٤٠١٠٢٥٥٨٤٠٥المبيضه ش عمر بن عبدالعزيز١٩٩٩/٠٧/٢٣٨٢٦احمد اسامه محمد عبدالعليم٢ مدير ثانى
٦٣٣٥١٦٨٦٣٥٣٤٦٧ش/عدلى يكن برج المعلمين ش١٩٩٩/١٠/٠٦٢٥١١٥٣احمد جمال ربيع السيد عفيفى٣ مدرس ثانى
٦٣٦٤٢٩٣٦٣٤٢١٩٦ش/توفيق بالفوال١٩٩٩/٠٩/٠١٠١٦احمد حسن عبدالعظيم محمود٤ مفتش تموين ثانى
٦٤٦٠٢٠٤٦٣٠٧٣٣٢٠١٠٢٦٨٤٣٤٤تطون/اطسا١٩٩٨/١٢/٠١٠١٠٦احمد حمدون احمد ابوسمره٥ موظف ثالث
٦٣٥٦٤٢٤٠١٢٢٤٠٦٩٩٩مساكن الشرطه ع٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥٢احمد حمدى احمد عبدالتواب٦ اخرى ثالث
/ابشواى١٩٩٩/١١/١١٢٠١٠٥احمد خالد يس يوسف٧ ٦٤٤٠٠١٧٠١٠٦٧٨٠٨٣٨قصر بياض اخرى ثالث
٦٣٤٠٢٢٥ش/الرمله١٩٩٩/٠٤/١٠٢١٥٦احمد ذكى رشاد السيد٨ موظف ثانى
٦٥٥١٧٦٠٦٣٣٣٢٨٧فيديمين/سنورس١٩٩٩/٠٤/٠٣٢٨٥٦احمد طارق بركات عثمان٩ مهندس اول
٦٣٥٢٥٣٨٦٤٦٠١٦٠٠١٠٥٦٧٩٩٣٢ع٥٣ش٩/التعاونيات١٩٩٩/٠٧/١٠٢١٢٦احمد عادل جمعه خميس جمعه١٠ دكتور صيدلى اول
٢٦٣٧٢٩٦٩٦٣٣٣٣٩٩٠١٠٦٦٣٥٤٩٠ش/الجيش منشاةلطف اهللا١٩٩٩/١١/٠٩٢٢١٠٥احمد عاصم توفيق عبدالكريم١١ موظف اول
٦٣٠٩٧١١٠١٠٦٢٦٦٤٣٨ش/النادى خلف الثانويه بنات١٩٩٨/١١/٠٤٢٧١٠٦احمد عزت عبدالنبي محمد القرشى١٢ صاحب محل ثانى
٦٣٥٦٥٠٩٦٣٥٠٥٤٠٠١٠٥٠٦٥٦٠٣ش/عدلى يكن برج المعلمين١٩٩٩/١١/٠٥٢٦١٠٥احمد عصام جمال الدين عبدالفتاح١٣ محاسب اول
اخصائى اجتماعى٥٦٣٤٢٤١١ش/اللواء احمد حنظل ارض مصطفى حسن١٩٩٨/١٢/٠٢٢٩٩٦احمد عالء احمد مبروك١٤ اول
٦٣٥٠٧٦٥ش/العامود١٩٩٩/٠٥/٢٥٦٤٦احمد عماد جابر ابراهيم مرسى١٥ مدرس اول
٦٢٥٠٤٢٠٦٢٥٠٥٠٥قرية زاوية الكرادسه١٩٩٩/٠٣/١٣١٨٦٦احمد قرنى السيد سعيد١٦ موظف اول
٦٣٧٢٠٦٠٦٣٣٧٣١٧المسله/ش/سيد درويش١٩٩٩/١٢/٠١٠١٠٥احمد مجدى عبدالحكم عبدالمحسن١٧ رئيس قسم اول
٦٣٧٧٤٧٠٦٩٠٨١١٥الفوال ش/المدارس اعال مسجد السالم١٩٩٨/١١/١٩١٢١٠٦احمد محسن ابراهيم عبدالحميد١٨ وكيل مدرسه ثالث
١٤٦٣٥٦٥٥٥٦٣٤٢٥٦٧ش/مصطفى حسن بجوار السنترال١٩٩٩/٠١/٢٥٦٨٦احمد محمد ابراهيم مراد١٩ ضابط شرطه ثالث
٦٣٦٤١٠٥٦٣٣٣٠٧٠٠١٠٢٨٢٦٠٧٤مساكن السدالعالىع٢٣ش٩م أ١٩٩٩/١٢/١٢١٩٩٥احمد محمد احمد كامل البيومى٢٠ مامور ضرائب ثانى
٦٣٥٤٢٦٥٠١٢٣٣٠٣٤٦٦الصاغه حارة شجرةالدر١٩٩٩/١٢/٠٦٢٥٩٥احمد محمد عبدالتواب عبدالتواب محمد٢١ تاجر ثالث
٦٣٥٩٠٦٦٠١٠١٠٤٨١٥٦ش/التفتيش١٩٩٩/١٠/٠١٠٠٦احمد محمد عبدالحميد محمد البهواشى٢٢ موظف ثانى
٦٣٦٣٦٣٣٦٣٦٢٥٨٣كيمان فارس ع أ١٩٩٩/٠٩/٢٦٥٠٦احمد محمد فرج عبدالمقصود مروان٢٣ محاسب اول
٩٦٣٠٨١٤٣٠١٢٢٨٨٧٥٥١ش/الصباح خلف جراج االتوبيس١٩٩٨/١٢/١٨١٣٩٦احمد محمد محمد عبدالرازق يوسف٢٤ محامى ثانى
٦٣٣٣٣٩٢٠١٠٣٠٦٢٦٧١ش/بطل السالم بجوارصيدلية سامح١٩٩٩/٠٥/١٣١٨٤٦احمد نبيل عبدالعزيز محمد٢٥ اخرى ثانى
٦٣٥٩٧٥٧٦٣١١٤٩١ش/بطل السالم بجوار مطعم الزاوى١٩٩٩/٠٥/٠١٠٥٦احمد هشام عدلى ذكى٢٦ محاسب ثالث
٦٣٠١١٠٨٦٣٤٩٨٤١الحادقه/ش الحادقه١٩٩٩/٠٩/٠١٠١٦احمد ياسر محمد عبدالغفار عسكر٢٧ مدير اول
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 قائمة فصل بالعنوان والتليفون

 
 

  السجل المدرسي-١ التقريرمصدر بيان 
  للطالب أصل شهادة الميالد-٢ 
 هد ٣٤( طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر استمارة -٣ 

 ها الطالب داخل الفصل شاملة قائمة لكل فصل مسجل ب تعريف التقرير
                                                جميع البيانات

  القائمة من أهم مستندات رائد الفصل  -١ الهدف من التقرير
 
 
 
 
 
 

 ل الطالب في هذه القائمة بصورة منظمة  تسجي-٢
   حسب النوع  ذآور وإناثة ومؤ بجد 
  القائمة يترتب عليها جميع أعمال الفصل من رصد-٣

  درجات وأنشطة وخالفه
  من القائمة يتم معرفة الطالب في أي فصل للوصول- ٤

 إلي أي طالب
 المستفيد من التقرير

 
 

                 شئون الطلبة-١
 إدارة المدرسة -٢
  ومدرس الفصل-٣

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 سرعة اتصال إدارة المدرسة بولي األمر

 فوائد التقرير
 

 تشغيل التقرير

ة       داد الطلب ة إع صل ومعرف ة بالف ن أن القائم د م التأآ
 والتساوي في اإلعداد

  قوائم الفصول– طباعة قوائم الفصول –طباعة 
 ..................................................................... مالحظات 

 ..................................................................... 
 ..................................................................... 
 

                             
     

       



اولالفصل

عام قائمة  تالميذ وتلميذات  الصف٢٠٠٥-٢٠٠٦
تاريخ الميالداســـم الطالــب م

مدرسة
االول االبتدائى

المحمولت العملت المنزلعمل ولى االمرالعنـــــــــــــوانسنهشهريوم
٦٥٥١٧٦٠٦٣٣٣٢٨٧فيديمين/سنورس١٩٩٩/٠٤/٠٣٢٨٥٦احمد طارق بركات عثمان١ مهندس
٦٣٥٢٥٣٨٦٤٦٠١٦٠٠١٠٥٦٧٩٩٣٢ع٥٣ش٩/التعاونيات١٩٩٩/٠٧/١٠٢١٢٦احمد عادل جمعه خميس جمعه٢ دكتور صيدلى
٢٦٣٧٢٩٦٩٦٣٣٣٣٩٩٠١٠٦٦٣٥٤٩٠ش/الجيش منشاةلطف اهللا١٩٩٩/١١/٠٩٢٢١٠٥احمد عاصم توفيق عبدالكريم٣ موظف
٦٣٥٦٥٠٩٦٣٥٠٥٤٠٠١٠٥٠٦٥٦٠٣ش/عدلى يكن برج المعلمين١٩٩٩/١١/٠٥٢٦١٠٥احمد عصام جمال الدين عبدالفتاح٤ محاسب
اخصائى اجتماعى٥٦٣٤٢٤١١ش/اللواء احمد حنظل ارض مصطفى حسن١٩٩٨/١٢/٠٢٢٩٩٦احمد عالء احمد مبروك٥
٦٣٥٠٧٦٥ش/العامود١٩٩٩/٠٥/٢٥٦٤٦احمد عماد جابر ابراهيم مرسى٦ مدرس
٦٢٥٠٤٢٠٦٢٥٠٥٠٥قرية زاوية الكرادسه١٩٩٩/٠٣/١٣١٨٦٦احمد قرنى السيد سعيد٧ موظف
٦٣٧٢٠٦٠٦٣٣٧٣١٧المسله/ش/سيد درويش١٩٩٩/١٢/٠١٠١٠٥احمد مجدى عبدالحكم عبدالمحسن٨ رئيس قسم
٦٣٦٣٦٣٣٦٣٦٢٥٨٣كيمان فارس ع أ١٩٩٩/٠٩/٢٦٥٠٦احمد محمد فرج عبدالمقصود مروان٩ محاسب
٦٣٠١١٠٨٦٣٤٩٨٤١الحادقه/ش الحادقه١٩٩٩/٠٩/٠١٠١٦احمد ياسر محمد عبدالغفار عسكر١٠ مدير
٠١٢٣٩٤١٦٣١مساكن الحواتم ع٨ش٥ م ب د٢٠٠٠/٠١/٢٠١١٨٥٢اسالم محمد حامد مصطفى١١ موظف
٦٣٣٨٤٥٢٦٣١١٤٩١ش/منيره المغربى من ش مصطفى كامل١٩٩٩/٠٧/٢٨٣٢٦حازم خالد احمد رافت عباس حسن١٢ محاسب
٦٣٣٦٢٤٣٠١٠٥٢٢١٥٧٦ميدان المطافى/الشيخ سالم١٩٩٩/١٠/٢٥٦١١٥حسام خالد محمد عبدالوهاب١٣ اخرى
٦٣٤٣٧٦٦٦٣٥٢١٨١٠١٠١٦٦٤٤٠٤دارالرماد١٩٩٩/١٠/٠١٠٠٦زياد احمد على صوفى١٤ موظف
٦٣٥٩٤٩٣٦٣٣٣٤٥٩٠١٠٥٤٦٧٤٥٣ش/الشهيد عطااهللا على حسن منشاة لطف اهللا١٩٩٩/٠٧/٠١٠٣٦شريف مصطفى محمد عبدالفتاح شرابى١٥ محامى
٦٣٣٤٤٩٢٦٣٤٣٠٨٩ع٩ش٢٤/م البنك كيمان فارس١٩٩٨/١٢/٢٢٩٩٦عاصم عادل انور مهدى محمد١٦ موظف
٦٣٣٥٣٨٩٠١٠١٨٧٢٦٥٣ش/الصوفى البحرى١٩٩٩/١٢/٠٥٢٦٩٥عبدالرحمن ابراهيم ايوب كامل١٧ موظف
٦٣٥٧٧٨٧٦٢٣٥١٥٥ش٢٦يوليو١٩٩٩/٠٦/١٨١٣٣٦عبدالرحمن احمد محمد عبدالسالم١٨ موظف
٦٣٤٠٥٩٩٦٣٣٧٣٢٤٠١٠٦٥٢٦٦١٦ع٧٠/التعاونيات١٩٩٩/٠٣/٢١١٠٦٦عبدالرحمن عبدالبديع انور مهدى محمد١٩ مهندس
٦٤٦٠٤٥٢٦٤٦٠٣٧٢تطون١٩٩٩/٠٥/١٢١٩٤٦عبدالرحمن معوض محمود محمد٢٠ مدرس
٦٣٦٨٥٢٧الحادقه طريق بنى سويف١٩٩٩/٠٥/١٥١٦٤٦عبداهللا خالد احمد عمر٢١ سائق
٠١٠٦١٨٨٦١٩ش/مبارك/سنورس١٩٩٩/٠٤/٠١٠٦٦عبداهللا عمر مكرم دسوقى خيراهللا٢٢ اخرى
٦٦١١٧٢٩٦٦١١١٠١٠١٠١٣٩٤٧١٥ع٣٨ش٦د.٣/م حفرالباطن طاميه١٩٩٩/٠٢/٠١٠٨٦عصام سيد يس روبى٢٣ محامى
٦٣٣٩٠٠٢٠١٠٣٠٨١٢٦٣ع٢٦/كيمان فارس م البنك١٩٩٩/٠٧/٠٦٢٥٢٦عالء محمد صالح السيد عبدالمولى٢٤ موظف
/الغرق١٩٩٩/٠٨/٢٧٤١٦على عبدالقادر عبدالناصر عبدالكريم٢٥ ٦٤٠٣٢٩٠٦٣٧٢٠٩٩٠١٠٤٦٦٤٥٣٥منشاة عبدالمجيد موظف
/المسله١٩٩٩/٠٩/٠٤٢٧٠٦عمار ياسر كمال حسن٢٦ ٦٣٦١٤٠٧٦٣٠٤٢٣٦٠١٢٢٢٦٩٣٧٩ش/السيده زينب محاسب
٦٥٧٠١٩٧٦٥٧٠٠٢٨سنهور القبليه١٩٩٨/١٠/٢٤٧١١٦عمر محمد صوفى عبدالمقصود٢٧ مدير
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٦٣ 

                                                                                            
 للصف بالكامل قائمة تالميذ وتلميذات 

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 نفس المصدر السابق مصدر بيان التقرير

ع تعريف التقرير ى جمي آشوف مجمعة بأسماء الطلبة  تحتوى عل
 بيانات الطلبة

معرفة أي معلومات عن أي طالب داخل المدرسة  الهدف من التقرير
  شئون الطلبة-١ د من التقريرالمستفي

  إدارة المدرسة-٢
   موظف األمن ومدير المدرسة واألخصائي  -٣

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

سرعة االتصال بولي األمر عند حدوث أي مشكلة
 مثل التأخير واإلصابات 

 معرفة بيانات الطلبة بكل صف دراسي -١ فوائد التقرير
ة ف -٢ دد الطلب الي ع ة إجم ى معرف صل عل ل ف ي آ

 مستوي الصف الدراسي
ي مستوي           -٣ مقارنة عدد التالميذ في آل فصل عل

 الصف الواحد
التليفون أو      - ٤     ولي األمر سواًء ب  سرعة االتصال ب

  العنوان الي سبب
 

  قوائم بالتليفون – طباعة قوائم الفصول –طباعة  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 

                                            



٢٠٠٥-٢٠٠٦

الفصل قائمة بأسماء تالميذ وتلميذات  الصف

عام

اســــــــم الطالــب م

مدرسة

اولاالول االبتدائى

احمد طارق بركات عثمان١

احمد عادل جمعه خميس جمعه٢

احمد عاصم توفيق عبدالكريم٣

احمد عصام جمال الدين عبدالفتاح٤

احمد عالء احمد مبروك٥

احمد عماد جابر ابراهيم مرسى٦

احمد قرنى السيد سعيد٧

احمد مجدى عبدالحكم عبدالمحسن٨

احمد محمد فرج عبدالمقصود مروان٩

احمد ياسر محمد عبدالغفار عسكر١٠

اسالم محمد حامد مصطفى١١

حازم خالد احمد رافت عباس حسن١٢

حسام خالد محمد عبدالوهاب١٣

زياد احمد على صوفى١٤

شريف مصطفى محمد عبدالفتاح شرابى١٥

عاصم عادل انور مهدى محمد١٦

عبدالرحمن ابراهيم ايوب كامل١٧

عبدالرحمن احمد محمد عبدالسالم١٨

عبدالرحمن عبدالبديع انور مهدى محمد١٩

عبدالرحمن معوض محمود محمد٢٠

عبداهللا خالد احمد عمر٢١

عبداهللا عمر مكرم دسوقى خيراهللا٢٢

عصام سيد يس روبى٢٣

عالء محمد صالح السيد عبدالمولى٢٤

على عبدالقادر عبدالناصر عبدالكريم٢٥

عمار ياسر كمال حسن٢٦

عمر محمد صوفى عبدالمقصود٢٧

عمرو عبدالتواب عبدالحميد محمد٢٨

محمد ابوكرم عيد عبدالشافى٢٩
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٦٤ 

  
 )خانه ٤ (اء تالميذ وتلميذات قائمة بأسمـ

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 آشوف تحتوى على اسم الطالب وخانات فارغة ألي غرض تعريف التقرير

 ألي غرض معين الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

   مدرس الصيانة والكمبيوتر-٣
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 –يستخدم في عمل آشوف رصد العملي 

  أقساط المصاريف –مستويات الطلبة 
  رصد العملي-١     فوائد التقرير

  مستويات الطلبة- ٢
  أقساط المصروفات-٣    

 
  قائمة - طباعة قوائم الفصول-طباعة تشغيل التقرير

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
  



االندلس االبتدائيه

٢٠٠٥-٢٠٠٦

الفصل قائمة بأسماء تالميذ وتلميذات  الصف

عام

اســــــــم الطالــب م

مدرسة

اولالثانى االبتدائى

قسط ثانىقسط اول
احمد اشرف عبدالحميد عبدالباقى الخولى١

احمد ايمن على عبدالعزيزعلى٢

احمد حمدى لطفى السيد٣

احمد مجدى محمد عبدالغنى٤

احمد محمد صالح الدين عبدالباقى احمد ال٥

احمد محمد محمد كمال خيراهللا٦

احمد محمد مفتاح عبدالرحيم٧

احمد نبيل عوض اهللا محمد٨

ادهم حمدى رجب ظايط٩

اسالم محمد مصطفى اسماعيل طايع١٠

اسالم ناصر دياب محمد حسانين١١

امير حجاج يوسف حسن احمد١٢

حسام احمد عبد المنصف محمد١٣

حسام طارق صالح الدين امين١٤

حسين محمد سواده موسى١٥

حسين مصطفى سعيد الخولى١٦

خالد صادق رمضان صادق احمد١٧

سليمان محمد سليمان حسين١٨

شهاب عبده خليل حسين عبده١٩

عادل عمادالدين محمد احمد ابوعوف٢٠

عبدالبارى محمد محمد على فله٢١

عبدالرحمن حازم محمدنصرالدين عبدالغفا٢٢

عبدالرحمن سامح حسين حسنى سعد٢٣

عبدالرحمن عادل محمد على الشاهد٢٤

عبداهللا سعيد حسن عبدالحفيظ٢٥

عمر كمال رضوان على السواح٢٦

عمر محمد يحى محمود سعداوى٢٧
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 ) خانه٦ (قائمة بأسمـاء تالميذ وتلميذات  
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 آشوف تحتوى على اسم الطالب وخانات فارغة ألي غرض تعريف التقرير

 ألي غرض معين الهدف من التقرير
  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  إدارة المدرسة-٢ 
   مدرس الصيانة والكمبيوتر-٣

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 –لعملي يستخدم في عمل آشوف رصد ا
  أقساط المصاريف –مستويات الطلبة 

  رصد العملي -١ فوائد التقرير
  مستويات الطلبة -٢

  أقساط المصروفات-٣   
  قائمة - طباعة قوائم الفصول-طباعة تشغيل التقرير

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
  
 
 



كشف ١٢د

تاريخ الميالداســــم الطالــب  م الديانةالجنسية

السادس االبتدائىمدرسة

حالة القيد اسـم ولى االمر

ادارة الفيوم التعليمية
 

الفصلعنـــــــــوانصنـــــاعتة

عام

اللغة االجنبيةمحل الميالد
مستجدمسلممصرىاحمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى ش/عمربن عبدالعزيزتاجرابوبكر طه امام عثمان الش١٩٩٤/٠٩/٢٠ اولانجليزىالفيوم١

مستجدمسلممصرىاحمد ابوبكر عبدالواحد على ٦ش/منشاة حبيب لطف اهللاموظفابوبكر عبدالواحد على١٩٩٤/٠٩/٠١ اولانجليزىالفيوم٢
مستجدمسلممصرىاحمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى الشيخ سالم درب النجارينمديراسماعيل احمد محمود عبد١٩٩٤/٠٨/٠٨ اولانجليزىالفيوم٣

مستجدمسلممصرىاحمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى قرية زاوية الكرادسهناظر مدرسهبهاءالدين عبدالباقى مرسى١٩٩٤/١١/١٥ اولانجليزىالفيوم٤
مستجدمسلممصرىاحمد جمال رجب عبدالفتاح هوارة المقطعمدرسجمال رجب عبدالفتاح١٩٩٤/١٢/١٠ اولانجليزىالفيوم٥
مستجدمسلممصرىاحمد جميل عبداهللا محمود ع٢ش٣١/ع الشرطه دلهمحاسبجميل عبداهللا محمود١٩٩٤/١٠/٠١ اولانجليزىالفيوم٦

مستجدمسلممصرىاحمد حسنى عبدالعزيز موسى الشيخ حسن الحاكوره/خلف مصنع البالطمحاسبحسنى عبدالعزيز موسى١٩٩٤/٠٥/٠٩ ثالثانجليزىالفيوم٧
مستجدمسلممصرىاحمد خالد سليمان محمد عمر ش/عمربن عبدالعزيز/المبيضهمدرسخالد سليمان محمد عمر١٩٩٤/٠٤/١٢ اولانجليزىالفيوم٨

مستجدمسلممصرىاحمد شرابى محمد احمد ٣ش/عبداهللا وهبى/ارض مصطفى حسنموظفشرابى محمد احمد١٩٩٤/٠٥/٠١ ثانىانجليزىالفيوم٩
مستجدمسلممصرىاحمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد ش/العمرى بجوار سوق الخضارمدرسعبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ١٩٩٤/٠٨/١١ ثالثانجليزىالفيوم١٠

مستجدمسلممصرىاحمد عبدالعال احمد عبدالعال ٨ش عثمان بن عفان باغوصمحاسبعبدالعال احمد عبدالعال١٩٩٤/١٠/٠١ ثانىانجليزىالفيوم١١
مستجدمسلممصرىاحمد عبدالعظيم مصطفى احمد خميس ش/الجمهوريه/قحافهمدرسعبدالعظيم مصطفى احمد خ١٩٩٤/٠١/٠٨ ثالثانجليزىالفيوم١٢
مستجدمسلممصرىاحمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين قصربياض/ابشواىمراجع حساباتعبدالناصر ابوبكر الشيخ١٩٩٤/٠٨/٢٤ اولانجليزىالفيوم١٣

مستجدمسلممصرىاحمد عزالدين احمد عبدالواحد ش/بعيزق من ش سعدزغلول/ التفتيشموظفعزالدين احمد عبدالواحد١٩٩٤/١٠/٢٥ ثانىانجليزىالفيوم١٤
مستجدمسلممصرىاحمد عالءالدين رياض يوسف ١٨ش/محمد حسن /دلهطبيبعالءالدين رياض يوسف١٩٩٤/٠١/٢٦ ثانىانجليزىالفيوم١٥

مستجدمسلممصرىاحمد على صالح على الحادقه/بجوار م شباب ناصر ع الحداد شمزارععلى صالح على١٩٩٥/٠١/١٥ ثانىانجليزىالفيوم١٦
مستجدمسلممصرىاحمد على محمد على محمد السهرايه بجوار محالت عرفهتاجرعلى محمد على محمد١٩٩٤/١٠/٠١ ثانىانجليزىالفيوم١٧

مستجدمسلممصرىاحمد عماد رفعت احمد ش/محمد عيد/الباروديه البحريهموظفعماد رفعت احمد١٩٩٤/١١/٠١ ثانىانجليزىالفيوم١٨
مستجدمسلممصرىاحمد عويس حسن محفوظ سنهور القبليه/سنورسادارىعويس حسن محفوظ١٩٩٤/٠٨/٠١ اولانجليزىالفيوم١٩

مستجدمسلممصرىاحمد كامل محمد خليفه العشيرى ش/المدارس/بجوار مدرسة التوفيقتاجركامل محمد خليفه العشيرى١٩٩٤/٠٢/١٥ ثالثانجليزىالفيوم٢٠
مستجدمسلممصرىاحمد محسن حسين امين ش/المحكمه الشرعيه/ابشواىمحاسبمحسن حسين امين١٩٩٤/١٠/١٠ اولانجليزىالفيوم٢١
مستجدمسلممصرىاحمد محمد احمد يونس ع٦٨ش١٤/التعاونياتاخرىمحمد احمد يونس١٩٩٤/٠٨/١٣ اولانجليزىالفيوم٢٢
مستجدمسلممصرىاحمد محمد السيد محمد حى مبارك/خلف الكوبرى العلوىمهندسمحمد السيد محمد١٩٩٤/٠٤/٢٥ اولانجليزىالفيوم٢٣

مستجدمسلممصرىاحمد محمد انور عبدالعليم ش/بحرسنورس الشرقى خلف نادى المحتاجرمحمد انور عبدالعليم١٩٩٤/٠٦/١٣ اولانجليزىالفيوم٢٤
مستجدمسلممصرىاحمد محمد تهامى محمد عبدالبر ١٠ش/السالم /باغوصمديرمحمد تهامى محمد عبدالبر١٩٩٤/٠٢/٢١ ثانىانجليزىالفيوم٢٥

اماله
صفحة ١ من ٩
مدير  المدرسةناظر المدرسةراجع االمالءراجع الكتابةكتبه٢٠٠٥/١١/١٥
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 ي د للصف السادس االبتدائ١٢
 
 

  السجل المدرسي-١ التقريرمصدر بيان 
  أصل شهادة الميالد للطالب-٢ 
 هد ٣٤(استمارة  طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر -٣ 
 

 تعريف التقرير
سادس  ١٢ ع طالب الصف ال ا جمي سجل به شوف  م  د آ

ة  ي لجن سلم إل الي وت ي الح ام الدراس ن الع دائي ع االبت
 النظام والمراقبة للصف السادس

 
سادس        الهدف من التقرير صف ال ة لل ام والمراقب ة النظ ي لجن لها أل أرس

سا دمين المتحان الصف ال ماء المتق ة أس دس عن لمراجع
 آل عام

 
 لجنة النظام والمراقبة المستفيد من التقرير

ي  ر ف دور التقري
 دعم متخذ القرار

ام   ة النظ ي لجن دارس إل ن الم شوف م ع الك رعة جم س
داد            ام الجلوس وأع شاء أرق والمراقبة لرصد الدرجات وإن

 االمتحانات
 

ة  -١ فوائد التقرير ام والمراقب ة النظ ة للجن ات الطلب ال بيان إرس
 اج الطلبة المتحانات الشهادات إلدر

ات             -٢     سادس ديان  – إحصاء بعدد الطلبة في الصف ال
  حالة قيد–نوع 

 د للصف السادس١٢ – طباعة قوائم الفصول –طباعة  تشغيل التقرير
 ..................................................................... مالحظات

 .................................................................... 
 ..................................................................... 
 
 



عام قائمة بأسماء التالميذ المتقدمين المتحان الصف٢٠٠٥-٢٠٠٦

الديانةالجنسيةتاريخ الميالداســــم الطالــبرقم الجلوس

مدرسة

الثالث االبتدائى

حالة القيد الفصل

ادارة الفيوم التعليمية

١

مسلممصرى١٩٩٧/٠٢/٢٠ابراهيم انور السيد ابراهيم مستجد
اول١

مسلممصرى١٩٩٧/٠٧/٠١ابراهيم محمد ابراهيم معوض مستجد
ثانى٢

مسلممصرى١٩٩٨/٠٢/١٨احمد ايمن طلعت يوسف مستجد
ثانى٣

مسلممصرى١٩٩٦/١١/١٠احمد حسن محمد حسن حنفى مستجد
اول٤

مسلممصرى١٩٩٧/٠٩/٢٥احمد حمدى عبدالفتاح عبدالحفيظ مستجد
ثالث٥

مسلممصرى١٩٩٧/٠٥/٢٧احمد خالد احمد رأفت عباس حسن مستجد
اول٦

مسلممصرى١٩٩٧/٠٩/٢٩احمد خلف محمد ربيع عبدالجواد مستجد
ثانى٧

مسلممصرى١٩٩٧/٠٧/٠٧احمد رجب عمر عبدالمطلب محمود مستجد
ثانى٨

مسلممصرى١٩٩٧/٠١/٠١احمد سامح احمد عثمان مستجد
ثانى٩

مسلممصرى١٩٩٧/٠٥/٠١احمد سعيد صالح الدين عبداهللا مستجد
ثالث١٠

مسلممصرى١٩٩٧/٠١/٠٦احمد سيد انور محمد مستجد
اول١١

مسلممصرى١٩٩٧/٠٣/٠١احمد طارق احمد رياض مستجد
ثانى١٢

مسلممصرى١٩٩٧/٠٨/٢٥احمد عاطف معوض محمد مفتاح مستجد
ثانى١٣

مسلممصرى١٩٩٧/٠٥/٠٧احمد عبداهللا عبدالفتاح ابراهيم عبدالحليم مستجد
اول١٤

مسلممصرى١٩٩٧/٠٩/٢٥احمد عبدالناصر عبدالهادى على مستجد
ثانى١٥

مسلممصرى١٩٩٧/٠٧/٠١احمد عدلى ابراهيم عبدالحى مستجد
اول١٦

مسلممصرى١٩٩٧/٠٩/٢٠احمد عصام حميده محمود منسى مستجد
ثانى١٧

مسلممصرى١٩٩٧/٠٤/١٠احمد عالءالدين محمود سيد مستجد
ثالث١٨

مسلممصرى١٩٩٦/١٢/٠١احمد على احمد خلفيه مستجد
ثانى١٩

مسلممصرى١٩٩٧/٠٧/١٦احمد عمر محمد احمد سويدان مستجد
اول٢٠

مسلممصرى١٩٩٧/٠٥/٢٥احمد عمرو رشاد قطب عبدالعال مستجد
ثانى٢١

مسلممصرى١٩٩٧/٠٤/٠١احمد عيد عبدالحليم امين مستجد
اول٢٢

مسلممصرى١٩٩٧/١٠/٠١احمد فهمى عمر مرسى عبدالرحمن مستجد
ثالث٢٣

مسلممصرى١٩٩٧/٠٦/١٧احمد كامل محمد كامل الغمرى مستجد
ثانى٢٤

مسلممصرى١٩٩٧/٠٢/١٠احمد محمد ابراهيم محمود مستجد
اول٢٥

 شئون الطلبة................
١١ ١ من صفحة
يعتمد ،،،،، مدير المدرسة :٢٠٠٥/١١/١٥
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  د للصف الثالث االبتدائي١٢
         

                                      
  السجل المدرسي-١ التقريرمصدر بيان 

 د للطالب أصل شهادة الميال-٢ 
 هد ٣٤( طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر استمارة -٣ 

ث      ١٢ تعريف التقرير صف الثال الب ال ع ط ا جمي سجل به شوف  م  د آ
ة  ي لجن سلم إل الي وت ي الح ام الدراس ن الع دائي ع االبت

 النظام والمراقبة للصف الثالث
 

ة   أرسلها ألي لجنة النظام والمراقبة للصف ال       الهدف من التقرير ثالث لمراجع
 أسماء المتقدمين المتحان الصف الثالث عن آل عام

 لجنة النظام والمراقبة المستفيد من التقرير
دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

ام   -: ة النظ ي لجن دارس إل ن الم شوف م ع الك رعة جم  س
داد            ام الجلوس وأع شاء أرق والمراقبة لرصد الدرجات وإن

 االمتحانات
 

ة إلدراج  -١ فوائد التقرير ام والمراقب ة النظ ة للجن ات الطلب ال بيان  إرس
 الطلبة المتحانات الشهادات 

 نوع  – إحصاء بعدد الطلبة في الصف السادس ديانات         -٢
  حالة قيد–

 د للصف الثالث١٢ – طباعة قوائم الفصول –طباعة  تشغيل التقرير
 ................................................................... مالحظات

 ................................................................... 
 ................................................................... 
 
 



ابراهيم انور السيد ابراهيم

دله ش/الحجاز

اسم التلميذ طبقا لشهادة الميالد :

العنوان:

ادارة الفيوم التعليميةالمدرسة المقيد بها  :

٢٠٠٥-٢٠٠٦ عـام

محافظة الفيوم
مديرية التربية والتعليم

الثالث االبتدائىلجنة النظام والمراقبه للصف 

بطاقة اخطار رقم الجلوس

رقم الجلوس
 

الفصل الدراسى :االول

ابراهيم انور السيد ابراهيم اسم التلميذ :

ادارة الفيوم التعليميةادارة  :المدرسة التابع لها:
رئيس اللجنةاللجنة التى سيؤدى االمتحان امامها : .................................................................

٢٠٠٥-٢٠٠٦ للعـام

صورة الطالب محافظة الفيوم ١

مديرية التربية والتعليم

الثالث االبتدائىامتحان الصف 

بطاقة تحقيق الشخصية 

رقم الجلوس
 

ابراهيم محمد ابراهيم معوض

المسله/العبودى ع رمضان عبدالرحمن ش٨

اسم التلميذ طبقا لشهادة الميالد :

العنوان:

ادارة الفيوم التعليميةالمدرسة المقيد بها  :

٢٠٠٥-٢٠٠٦ عـام

محافظة الفيوم
مديرية التربية والتعليم

الثالث االبتدائىلجنة النظام والمراقبه للصف 

بطاقة اخطار رقم الجلوس

رقم الجلوس
 

الفصل الدراسى :االول

ابراهيم محمد ابراهيم معوض اسم التلميذ :

ادارة الفيوم التعليميةادارة  :المدرسة التابع لها:
رئيس اللجنةاللجنة التى سيؤدى االمتحان امامها : .................................................................

٢٠٠٥-٢٠٠٦ للعـام

صورة الطالب محافظة الفيوم ١

مديرية التربية والتعليم

الثالث االبتدائىامتحان الصف 

بطاقة تحقيق الشخصية 

رقم الجلوس
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 بطـــــــــــــــــاقة تحقيق الشخصيـــــــــــــــــــة ورقم الجلوس
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
ب تعريف التقرير وس للطال م الجل صية ورق ق الشخ ة تحقي بطاق

صفين عن امتحان الترم األول والثاني المتحان ال
 الثالث والسادس      

التأآد من تحقيق شخصية الطالب الذي يؤدى  الهدف من التقرير
 االمتحان

 المدرسة إدارة -٢ شئون الطلبة - المستفيد من التقرير
  لجنة النظام والمراقبة للصفين الثالث-٣

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

رعة األداء وتسليم أعمال الكنترول للصفين س
 الثالث والسادس

 سرعة األداء -١ فوائد التقرير
 الدقة في التنفيذ -٢
 جودة المخرج -٣
  تالفي األخطاء-٤    

 آشف توزيع الكتب – طباعة قوائم الفصول –طباعة  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 



اسـم ولى االمرالديانةتاريخ الميالداســــم الطالــب  م

 

مالحظـات المدرسة المتقدم منهامحل الميالد تاريخ االلتحاقسنهشهريوم

محافظة الفيوم
)إستمارة ٤١ مستجدين لمدرسةمديرية التربية والتعليم

مسلماحمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى ابوبكر طه امام عثمان الش١٩٩٤/٠٩/٢٠ الفيوم١ ١١٠١١٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد ابوبكر عبدالواحد على ابوبكر عبدالواحد على١٩٩٤/٠٩/٠١ الفيوم٢ ٠١١١٢٠٠٠/٠٩/١٦

مسلماحمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى اسماعيل احمد محمود عبد١٩٩٤/٠٨/٠٨ الفيوم٣ ٢٣١١١٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى بهاءالدين عبدالباقى مرسى١٩٩٤/١١/١٥ الفيوم٤ ١٦١٠١٠٢٠٠٠/٠٩/١٦

مسلماحمد جمال رجب عبدالفتاح جمال رجب عبدالفتاح١٩٩٤/١٢/١٠ الفيوم٥ ٢١٩١٠٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد جميل عبداهللا محمود جميل عبداهللا محمود١٩٩٤/١٠/٠١ الفيوم٦ ٠٠١١٢٠٠٠/٠٩/١٦

مسلماحمد حسنى عبدالعزيز موسى حسنى عبدالعزيز موسى١٩٩٤/٠٥/٠٩ الفيوم٧ ٢٢٤١١٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد خالد سليمان محمد عمر خالد سليمان محمد عمر١٩٩٤/٠٤/١٢ الفيوم٨ ١٩٥١١٢٠٠٠/٠٩/١٦

مسلماحمد شرابى محمد احمد شرابى محمد احمد١٩٩٤/٠٥/٠١ الفيوم٩ ٠٥١١٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ١٩٩٤/٠٨/١١ الفيوم١٠ ٢٠١١١٢٠٠٠/٠٩/١٦

مسلماحمد عبدالعال احمد عبدالعال عبدالعال احمد عبدالعال١٩٩٤/١٠/٠١ الفيوم١١ ٠٠١١٢٠٠٠/٠٩/١٦ باغوص ابتدائى ( االبتدائيه )
مسلماحمد عبدالعظيم مصطفى احمد خميس عبدالعظيم مصطفى احمد خ١٩٩٤/٠١/٠٨ الفيوم١٢ ٢٣٨١١٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين عبدالناصر ابوبكر الشيخ١٩٩٤/٠٨/٢٤ الفيوم١٣ ٧١١١٢٠٠٠/٠٩/١٦

مسلماحمد عزالدين احمد عبدالواحد عزالدين احمد عبدالواحد١٩٩٤/١٠/٢٥ الفيوم١٤ ٦١١١٠٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد عالءالدين رياض يوسف عالءالدين رياض يوسف١٩٩٤/٠١/٢٦ الفيوم١٥ ٥٨١١٢٠٠٠/٠٩/١٦

مسلماحمد على صالح على على صالح على١٩٩٥/٠١/١٥ الفيوم١٦ ١٦٨١٠٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد على محمد على محمد على محمد على محمد١٩٩٤/١٠/٠١ الفيوم١٧ ٠٠١١٢٠٠٠/٠٩/١٦

مسلماحمد عماد رفعت احمد عماد رفعت احمد١٩٩٤/١١/٠١ الفيوم١٨ ٠١١١٠٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد عويس حسن محفوظ عويس حسن محفوظ١٩٩٤/٠٨/٠١ الفيوم١٩ ٠٢١١٢٠٠٠/٠٩/١٦

مسلماحمد كامل محمد خليفه العشيرى كامل محمد خليفه العشيرى١٩٩٤/٠٢/١٥ الفيوم٢٠ ١٦٧١١٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد محسن حسين امين محسن حسين امين١٩٩٤/١٠/١٠ الفيوم٢١ ٢١١١١٠٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد محمد احمد يونس محمد احمد يونس١٩٩٤/٠٨/١٣ الفيوم٢٢ ١٨١١١٢٠٠٠/٠٩/١٦
مسلماحمد محمد السيد محمد محمد السيد محمد١٩٩٤/٠٤/٢٥ الفيوم٢٣ ٦٥١١٢٠٠٠/٠٩/١٦

مسلماحمد محمد انور عبدالعليم محمد انور عبدالعليم١٩٩٤/٠٦/١٣ الفيوم٢٤ ١٨٣١١٢٠٠٠/٠٩/١٦

صفحة ١ من ٩
مدير  المدرسةشئون الطلبه٢٠٠٥/١١/١٥
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  مستجـــــــــــــــــــدين ٤١ـــــــــــــــــــــــارة استمــــــــــــــــ
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
آشوف مجمعة بأسماء الطلبة  تحتوى على بعض  تعريف التقرير

 من بيانات الطلبة وبها أسماء الطلبة المستجدين 
 تسليمه إلي أي جهة معنية    الهدف من التقرير

  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة-١ يد من التقريرالمستف
   إلي أي جهة معنية   -٣

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 مطلوبما هو تنفيذ 

 ترتيب الطلبة المستجدين حسب األآبر سنًا -١ فوائد التقرير
 اختيار الطلبة حسب أقدمية السن -٢

 في حالة زيادة ميزانية الفصول يتم اختيار األآبر         -٣   
 سنًا ونقل العدد الزائد لمدرسة قريبة

  مستجدين ٤١ استمارة - طباعة قوائم الفصول-طباعة تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 

                                       
 
 
 



المرحله :

مدرسه :

ابتدائى

ادارة الفيوم التعليمية

٢٠٠٥-٢٠٠٦عـام :

صورة الطالب طلب التحاق
١٩٢٠٠٠٧٩٨٦كود الطالب :

١٢

استاذ دكتورسيد انور محمد

منشاة عبداهللا

وظيفه الوالد:الوالد :

عنوان الوالد:

احمد سيد انور محمد

مصرىالجنسيه مسلم

منشاة عبداهللا

الديانة:

االسم بالكامل :

القرية:الحى:

العنوان:

محل الميالد:١٩٩٧/٠١/٠٦تاريخ الميالد:

 ٨ ٨ ٢٥
السنهالشهراليوم

السن فى ١٠/١ وافد او عائد : ...................

رقم وتاريخ خطاب الوفود : .................................................................

الثالث االبتدائى الحالة /الصف المتقدم اليه :

االخوة بالمدرسة :

عنوان العمل : .......................................................... رقم تليفون العمل :

سهام مصطفى سيداالم : .............................................................. عملها : ......................................

سيد انور محمداسم ولى االمر او مراسل التلميذ :

اخر مدرسة كان بها :                                                          الحالة : ..........................

٦٣٣٣٩٠١ رقم تليفون المنزل:

٦٣٣٤٠٦٧

المحمول

اولالثالث االبتدائىاحمد سيد انور محمد الفصلالصف االسم

احمد سيد انور محمدسيد انور محمد اقر أنا /                                            ولى امر التلميذ /

بان اقوم بسدد المصروفات المقررة خالل اسبوع من تاريخ اعالن التنسيق للمتقدمين الجدد ، وفى حالة عدم السداد يعتبر

طلب االلتحاق الغيا .

وهذا إقرار منى بذلك االســم / ...........................تحريرا فى   /   / ٢٠٠٠
رقم البطاقة / .........................

التـوقيع / ...........................

أقـــــــرار
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 اقـــــــــــــــــب التحـــــــــطل
 

 
  ولي األمر المتقدم بأوراق نجله للمدرسة-١ التقريرمصدر بيان 

  أصل شهادة الميالد للطالب-٢ 
 هد ٣٤(حاق المقدم من ولى األمر استمارة  طلب االلت-٣ 

 طلب التحاق مسجل به جميع بيانات الطالب  وولي أمر            - تعريف التقرير
 الطالب 

 من أهم مستندات شئون الطالب داخل ملف الطالب الهدف من التقرير
رار  م متخذ الق ي دع ر ف ي أي -:دور التقري  الحصول عل

  هذا الطلببيانات أو معلومات عن الطالب من خالل
  والموجه الماليشئون الطلبة وإدارة المدرسة المستفيد من التقرير

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

سب      ة ح ولين بالمدرس ستجدين أو المقب ة الم د الطلب تحدي
 المصبات

 معرفة بيانات الطلبة آاملة  -١ فوائد التقرير
معرفة ما إذا آان هذا الطالب يقبل حسب المصبات          -٢

 به الخاص 
  طلب التحاق– طباعة قوائم الفصول –طباعة  تشغيل التقرير

 ................................................................... مالحظات
 ................................................................... 
 ................................................................... 
 
 
 
 

                                



١

اسم الطالــب

الفصل

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٥-٢٠٠٦

الثالث االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

ابراهيم انور السيد ابراهيم

١٩٢٠٠٠٧٩٧٦كود الطالــب

١

اسم الطالــب

الفصل

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٥-٢٠٠٦

الثالث االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد حسن محمد حسن حنفى

١٩٢٠٠٠٧٩٨٣كود الطالــب

١

اسم الطالــب

الفصل

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٥-٢٠٠٦

الثالث االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد خالد احمد رأفت عباس حسن

١٩٢٠٠٠٧٩٨٤كود الطالــب

١

اسم الطالــب

الفصل

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٥-٢٠٠٦

الثالث االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد سيد انور محمد

١٩٢٠٠٠٧٩٨٦كود الطالــب

١

اسم الطالــب

الفصل

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٥-٢٠٠٦

الثالث االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد عبداهللا عبدالفتاح ابراهيم عبدالحل

١٩٢٠٠٠٧٩٨٩كود الطالــب

١

اسم الطالــب

الفصل

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٥-٢٠٠٦

الثالث االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد عدلى ابراهيم عبدالحى

١٩٢٠٠٠٨١٦٠كود الطالــب

١

اسم الطالــب

الفصل

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٥-٢٠٠٦

الثالث االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد عمر محمد احمد سويدان

١٩٢٠٠٠٨١٧٣كود الطالــب

١

اسم الطالــب

الفصل

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٥-٢٠٠٦

الثالث االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد عيد عبدالحليم امين

١٩٢٠٠٠٧٩٩٢كود الطالــب
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 بطــــــــــــــــــــــــــــــاقة طـــــــــــــــــــــــــــــــــالب

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 بطاقة تحتوى على بيانات الطالب وصوره شخصية للطالب  تعريف التقرير

 تحقيق شخصية وبيانات الطالب التقريرالهدف من 
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة  -١ المستفيد من التقرير

  موظف األمن ومدير المدرسة واألخصائي   -٣ 
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 داخل الفصول وداخل فناء انضباط الطلبة

المدرسة لك بمعرفة آل تلميذ وفصل والحصة 
 نده اآلن والمدرس الذي ع

زى       -١ فوائد التقرير ي ال صق عل ب يل ل طال ارت لك ل آ عم
 المدرسي

ذلك    -٢ ذ وآ د التلمي ي مقع ارت عل ذا الك صق ه ويل
 الحقيبة المدرسية وملف اإلنجاز  

  بطاقة طالــــــــب - طباعة قوائم الفصول-طباعة تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 



٢٠٠٥-٢٠٠٦ كشف باسماء الطلبه الناجحين  فى الصف

الديانةالجنسيةتاريخ الميالداســــم التليمذ رباعىم

السادس االبتدائى

اسـم ولى االمرالجلوس

ادارة الفيوم التعليمية

وعنـــــــــوانصناعتةسنهشهريوم السن ١٠/١ مالحظاتاسم المدرسهالمجموع

بنين / بناتللعام الدراسى

مسلممصرىاحمد مراد صالح مراد مراد صالح مراد١٠٢٩١٩٩٤/٠١/٢٧ ش/عمربن عبدالعزيز/اطسامدير عام٤٨١١ االندلس ((الخـاصـه١ ١٦٠

مسلممصرىاحمد محمد السيد محمد محمد السيد محمد١٠٢٤١٩٩٤/٠٤/٢٥ حى مبارك/خلف الكوبرى العلوىمهندس٦٥١١ االندلس ((الخـاصـه٢ ١٥٩,٥

مسلممصرىمحمد جمال حامد عبدالوهاب جمال حامد عبدالوهاب١٠٧٩١٩٩٤/٠٤/٢٩ ع المهندسين ش٦/المدينه الصناعيهمهندس٢٥١١ االندلس ((الخـاصـه٣ ١٥٩,٥

مسلممصرىاحمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ١٠١٠١٩٩٤/٠٨/١١ ش/العمرى بجوار سوق الخضارمدرس٢٠١١١ االندلس ((الخـاصـه٤ ١٥٨,٥

مسلممصرىمحمد اشرف عبدالحميد محمد زايد اشرف عبدالحميد محمد زاي١٠٧٧١٩٩٤/٠٢/١٠ ع١٠ش١٣/مساكن المحلجعامل٢١٧١١ االندلس ((الخـاصـه٥ ١٥٨,٥

مسلممصرىشوكت محمد محمد الشاهد محمد محمد الشاهد١٠٤٦١٩٩٤/٠٦/١٥ ع٢ش١٠/مساكن اللوكس/الحادقهمدرس١٦٣١١ االندلس ((الخـاصـه٦ ١٥٨

مسلممصرىعبدالرحمن نور محمود محمد نور محمود محمد١٠٥٣١٩٩٤/٠٣/٢٨ درب الطباخيين/ش قايتباىموظف٣٦١١ االندلس ((الخـاصـه٧ ١٥٨

مسلممصرىمحمد اشرف يوسف عبداهللا اشرف يوسف عبداهللا١٠٧٨١٩٩٤/٠٦/٠٧ مطر طارسموظف٢٤٣١١ االندلس ((الخـاصـه٨ ١٥٨

مسلممصرىمصطفى سيد سيد عطا اهللا سيد سيد عطا اهللا١١١٣١٩٩٤/٠٨/٠٥ ١٢ش/ابوبكرالصديق/الحادقهمهندس٢٦١١١ االندلس ((الخـاصـه٩ ١٥٨

مسلممصرىحسن اسماعيل صدقى حسنى عبدالحليم اسماعيل صدقى حسنى عبد١٠٤١١٩٩٤/٠٢/٢٣ ش/جمال عبدالناصر/اعلى فندق هنىموظف٨٧١١ االندلس ((الخـاصـه١٠ ١٥٧

مسلممصرىمحمد خالد عبدالعظيم اسماعيل خالد عبدالعظيم اسماعيل١٠٨٥١٩٩٤/٠٥/٢١ ش/الموقف سنورس/ع ب/االسكاناخصائى اجتم١٠٤١١ االندلس ((الخـاصـه١١ ١٥٧

مسلممصرىمحمود احمد محمود محمد احمد محمود محمد١١٠٢١٩٩٤/٠٣/١٠ زيد/ابشواىموظف٢١٦١١ االندلس ((الخـاصـه١٢ ١٥٦,٥

مسلممصرىاحمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى ابوبكر طه امام عثمان الشي١٠٠١١٩٩٤/٠٩/٢٠ ش/عمربن عبدالعزيزتاجر١١٠١١ االندلس ((الخـاصـه١٣ ١٥٦

مسلممصرىمحمد احمد جابر شديد ابراهيم احمد جابر شديد ابراهيم١٠٧٢١٩٩٥/٠٢/٠١ ع٣٤ش١١م.أ/المشتلدكتور جامعى٠٨١٠ االندلس ((الخـاصـه١٤ ١٥٦

مسلممصرىاحمد جمال رجب عبدالفتاح جمال رجب عبدالفتاح١٠٠٥١٩٩٤/١٢/١٠ هوارة المقطعمدرس٢١٩١٠ االندلس ((الخـاصـه١٥ ١٥٥,٥

مسلممصرىمحمد رجب فكرى مصطفى رجب فكرى مصطفى١٠٨٦١٩٩٤/٠٩/١٨ س/تقسيم الدش بجوار موقف بنى سرئيس نيابه١٣٠١١ االندلس ((الخـاصـه١٦ ١٥٥,٥

مسلممصرىمحمد صالح عبدالحليم عبدالكريم صالح عبدالحليم عبدالكريم١٠٨٧١٩٩٤/١٠/٠١ ع١ش١٤/م.ب االسكان والتعمير /طمامور ضرائب٠٠١١ االندلس ((الخـاصـه١٧ ١٥٥,٥

مسلممصرىعبدالرحمن عادل سعد احمد عادل سعد احمد١٠٥٠١٩٩٤/٠٦/١٤ ٤٧ش/جوهر بالفوال ش٥مهندس١٧٣١١ االندلس ((الخـاصـه١٨ ١٥٥

مسلممصرىاحمد عالءالدين رياض يوسف عالءالدين رياض يوسف١٠١٥١٩٩٤/٠١/٢٦ ١٨ش/محمد حسن /دلهطبيب٥٨١١ االندلس ((الخـاصـه١٩ ١٥٤,٥

مسلممصرىاحمد ممدوح عبدالوهاب محروس ممدوح عبدالوهاب محروس١٠٣١١٩٩٤/٠٣/١٥ ٦ش/المهندس محمد حسن/دلهمدير عام١٦٦١١ االندلس ((الخـاصـه٢٠ ١٥٤,٥

مسلممصرىشريف اسامه سيد عبداهللا اسامه سيد عبداهللا١٠٤٥١٩٩٤/١٠/٢٤ ش/الجمهوريه/قحافه ع الدش د٥موظف٧١١١٠ االندلس ((الخـاصـه٢١ ١٥٤

مسلممصرىمحمد طارق مختار توفيق الحصرى طارق مختار توفيق الحصر١٠٩٠١٩٩٤/١٢/٠٣ ٥٥ش/الدالى/الجونمهندس٢٨٩١٠ االندلس ((الخـاصـه٢٢ ١٥٣,٥

مسلممصرىحماده جمال سعد على حسن جمال سعد على حسن١٠٤٢١٩٩٤/٠١/١٥ ش/خلف االستاد/الباروديه البحريهموظف١٦٨١١ االندلس ((الخـاصـه٢٣ ١٥٣

مسلممصرىمحمد احمد رفعت احمد محمد حموده احمد رفعت احمد محمد حم١٠٧٣١٩٩٤/٠٩/٣٠ ش/المدارس/امام مخزن البوتجازطبيب١٠١١ االندلس ((الخـاصـه٢٤ ١٥٣

مسلممصرىمحمد اسامه عبدالحفيظ السيد اسامه عبدالحفيظ السيد١٠٧٥١٩٩٤/٠٩/٠١ ع٣٥ش٣/التعاونياتمهندس٠١١١ االندلس ((الخـاصـه٢٥ ١٥٢,٥

مدير  المدرسةشئون الطلبه
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 صف السادس الطلبة والطالبات الناجحين والناجحات في ال

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
آشف بأسماء الطلبة والطالبات الناجحين والناجحات  تعريف التقرير

 آخر العام للصف السادس لتسليمه لمصبات المدرسة
آشوف يسجل بها الطلبة الناجحين في امتحان  الهدف من التقرير

مصبات الصف السادس آخر العام لتسليمها إلى 
 المدرسة 

  شئون الطلبة-١ من التقريريد المستف
  إدارة المدرسة-٢
  مصبات المدرسة للبنين والبنات-٣ 

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 الدقة والسرعة في تسليم الكشوف للمصبات
 

بين      -١ فوائد التقرير اجحين والراس ذ الن سبة التالمي ة ن معرف
 بالمدرسة

 لمصبات في الوقت المناسب  تسليم الكشوف ل-٢    
  تنسيق أعدادي – طباعة قوائم الفصول –طباعة  تشغيل التقرير

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 



عام آشف توزيع الكتب للصف ٢٠٠٥-٢٠٠٦

اســـ الطالــب م

مدرسة
االول االبتدائى

 التوقيع

اول

احمد طارق بركات عثمان١
احمد عادل جمعه خميس جمعه٢
احمد عاصم توفيق عبدالكريم٣
احمد عصام جمال الدين عبدالفتاح٤
احمد عالء احمد مبروك٥
احمد عماد جابر ابراهيم مرسى٦
احمد قرنى السيد سعيد٧
احمد مجدى عبدالحكم عبدالمحسن٨
احمد محمد فرج عبدالمقصود مروان٩
احمد ياسر محمد عبدالغفار عسكر١٠
اسالم محمد حامد مصطفى١١
حازم خالد احمد رافت عباس حسن١٢
حسام خالد محمد عبدالوهاب١٣
زياد احمد على صوفى١٤
شريف مصطفى محمد عبدالفتاح شرا١٥
عاصم عادل انور مهدى محمد١٦
عبدالرحمن ابراهيم ايوب كامل١٧
عبدالرحمن احمد محمد عبدالسالم١٨
عبدالرحمن عبدالبديع انور مهدى مح١٩
عبدالرحمن معوض محمود محمد٢٠
عبداهللا خالد احمد عمر٢١
عبداهللا عمر مكرم دسوقى خيراهللا٢٢
عصام سيد يس روبى٢٣
عالء محمد صالح السيد عبدالمولى٢٤
على عبدالقادر عبدالناصر عبدالكريم٢٥
عمار ياسر كمال حسن٢٦
عمر محمد صوفى عبدالمقصود٢٧
عمرو عبدالتواب عبدالحميد محمد٢٨
محمد ابوكرم عيد عبدالشافى٢٩
محمد احمد ربيع دياب٣٠
محمد ايمن محمد على احمد٣١
محمد ايمن يوسف محمد٣٢
محمد خالد شعبان حسين٣٣
محمد رشاد عبدالوهاب علوانى٣٤
محمد صبرى محمد الشرقاوى عبدالع٣٥
محمد عبدالحميد صابر حسين٣٦
محمد عبدالهادى محمد عبدالرحمن٣٧
محمد محمود عبدالعزيز محمود٣٨
محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب٣٩
محمد يحى السيد النشار٤٠

صفحة ١ من ٢٠٠٥/١١/١٥١٠
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 آشف توزيع الكتب المدرسية

 
 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 

ة     تعريف التقرير ي الطلب ية عل ب المدرس ع الكت صل لتوزي ل ف شف لك آ
 والتوقيع

 التوريدات وتسهيل عملية االستالممن أهم مستندات  الهدف من التقرير
 أمين التوريدات والتوجيه المالي واإلداري المستفيد من التقرير

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 سرعة أعداد الكشوف وسرعة التسليم

 سرعة إعداد الكشوف -١ فوائد التقرير
   معرفة الطلبة الذين لم يتسلموا الكتب-٢   

  آشف توزيع الكتب–طباعة قوائم الفصول  –طباعة  تشغيل التقرير
 ................................................................... مالحظات

 ................................................................... 
 ................................................................... 
 
 
 



ادارة الفيوم التعليمية
طلب تحويل طالب بين "المدارس الرسمية"

١٩٢٠٠٠٨٥٢٣كود الطالب : نورهان ايمن جمعه احمد اسم الطالب :

مدة بقائة بالصف : ........................الثانى االبتدائىالصف الدراسى / ٢٠٠٥-٢٠٠٦ للعام

١٩٩٨/٠٩/١٥تاريخ الميالد:

ايمن جمعه احمد توقيعه :.............................اسم والد الطالب / او ولى االمر

الشط القبلى بجوار جامع المنياوى عنوان السكن:

سبب التحويل : رغبة ولى االمر

موقفه من سداد الرسوم الدراسية  :ال

موقفه من استالم الكتب الدراسية  :ال

السيد االستاذ / مدير مدرسة :

بعد التحية:-

برجاء التكرم بموافتنا بامكان تحويل الطالب المذكور بعالية الى مدرستكم من عدمة

                                      وتفضلوا بقبول فائق االحترام  ،                         مدير المدرسة

التاريخ

السيد االستاذ /مدير مدرسة  :

يمكن قبول تحويل الطالب

ال يمكن قبول تحويل الطالب

مدير المدرسةالتاريخ  /    /

السكرتير

ايصــــال
استلمت انا / ..........................  الطلب المقدم من السيد : ..........................................

بشأن .........................  مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة " المستندات / الرسوم"

وقيد الطلب برقم .................... بتاريخ    /     /                         توقيع الموظف المختص

محافظة الفيوم
مديرية التربية والتعليم

٧ ٠ ١٦ السنهالشهراليوم السن فى ١٠/١

فاطمة الزهراء  ( االبتدائيه ) اسم المدرسه المطلوب التحويل اليها :

فاطمة الزهراء  ( االبتدائيه )

٢٠٠٥/١١/١٥
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 طلـــــــــب تحـــــــــويل طالب بين المدارس الرسمية
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 استمارة تحويل طالب بين المدارس الرسمية تعريف من التقرير
ت الهدف من التقرير تمارة آان ذه االس دوي الن ه د الي ل الجه تقلي

  صور ٥+ تكتب من أصل 
 شئون الطلبة -١ لتقريرالمستفيد من ا

  ولى األمر-٢
  المدرسة المحول إليها الطالب-٣

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 تقديم خدمه أسرع وأفضل لولى األمر
 

ى       -١ فوائد التقرير ن وإل وا م وف يحول ذين س ة ال ة الطلب معرف
 المدرسة 

ة المحولين وفي            -٢    ات األساسية للطلب  معرفة البيان
  لحساب ميزانية الفصولأي صف دراسي 

  الطلبة المحولون –البيانات االساسيه  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 



 قائمة بأسماء التالميذ والتلميذات٢٠٠٥-٢٠٠٦

الفصل

عام

الصفاســــــــم الطالــب م

مدرسة

تاريخ التحويلالمدرسة المحول  منها و اليها

المحول الى المدرسة

٢٠٠٥/٠٩/١٢الشروق  ((الخاصه )) ( االبتدائيه )اولالثانى االبتدائىاحمد اشرف عبدالحميد عبدالباقى الخولى١

٢٠٠٥/٠٨/٠٢تطون الجديده  (االبتدائية)ثانىالثانى االبتدائىاحمد محمد احمد سلومه٢

٢٠٠٥/٠٨/١٣التوفيق بنين  االبتدائيهثانىالثانى االبتدائىاشرف عزت عشرى احمد محمد٣

٢٠٠٥/٠٨/٢٠منشاه بغداد  االبتدائيهثانىالثانى االبتدائىمحمد حسن محمد على٤

٢٠٠٥/٠٨/١٠الجمهوريه الخاصه ( االبتدائيه )ثانىالثانى االبتدائىمحمد يحيى حسنى عبدالجواد خليل٥

٢٠٠٥/٠٩/١٥المستقبل الخاصه بالهرمثانىالثانى االبتدائىيوسف ابراهيم احمد محمد٦

٢٠٠٥/٠٨/٠٢التوفيق سميره غبور  االبتدائيهثالثالثانى االبتدائىصالح عبدالقادر صالح جاداهللا٧

٢٠٠٥/١٠/٠١تطون المشتركه  (االبتدائية)ثالثالثانى االبتدائىلمياء محمد محمود سعد٨

٢٠٠٥/٠٨/١٠االزهرثالثالثانى االبتدائىمحمد مدحت محمد سيد٩

٢٠٠٥/٠٩/١٧صالح الدين االسالميه الخاصه منياثالثالثانى االبتدائىمحمد يسرى حسن محمود١٠

٢٠٠٥/٠٩/٢٧كيمان فارس التجريبيه ( االبتدائيه )ثالثالثانى االبتدائىياسمين محمد صابر محمد١١

٢٠٠٥/٠٨/٠٢زهراء االندلس ((الخاصه))رابعالثانى االبتدائىاثار جمعه امين محمد١٢

٢٠٠٥/٠٨/٠٢النصر للفصل الواحدرابعالثانى االبتدائىخلود خالد جمعه حميده١٣

٢٠٠٥/٠٩/٠٤زهراء االندلس ( االبتدائيه )رابعالثانى االبتدائىساره خالد احمد سلطان محمد١٤

٢٠٠٥/٠٨/٠٧التقوى الخاصه ( االبتدائيه )رابعالثانى االبتدائىشذى محمد محمد ابراهيم الشاهد١٥

٢٠٠٥/٠٨/٢٠السالم  ((الخاصه))  االبتدائيهرابعالثانى االبتدائىمريم تبارك حافظ بهجت عبداللطيف١٦

٢٠٠٥/٠٩/٠٥االسالمية ((الخاصة )) لغات ( االبتدائيه )رابعالثانى االبتدائىميرنا طارق عبدالعظيم محمد جبر١٧

٢٠٠٥/٠٩/٢٠االزهررابعالثانى االبتدائىندى عبدالحكيم عبدالهادى احمد١٨

٢٠٠٥/٠٨/٠٧الشروق الخاصهخامسالثانى االبتدائىايةاهللا احمد زكريا عطيه١٩

٢٠٠٥/٠٨/٠٧ابن سيناخامسالثانى االبتدائىنوران شريف معوض جابر محمود٢٠

٢٠االجمـــــــالــــى

٢٠٠٥/٠٨/٠٧(عثمان بن عفان  ( االبتدائيهثانىالثالث االبتدائىابراهيم محمد ابراهيم معوض١

٢٠٠٥/٠٩/١٨االسالميه  ((الخاصه)) ( االبتدائيه )ثانىالثالث االبتدائىاسامه محمود عبدالقادر محمود٢

٢٠٠٥/١٠/٠٢المنشية الصباحيه ( االبتدائيه )ثانىالثالث االبتدائىكريم سعداوى عبدالتواب مفتاح٣

٢٠٠٥/٠٨/٠٢التقوى الخاصه ( االبتدائيه )ثانىالثالث االبتدائىمحمد خالد عبدالرحمن محمد٤

٢٠٠٥/٠٩/١٣السالمية ((الخاصة )) لغات ( االبتدائيه )ثانىالثالث االبتدائىمحمد محسن ربيع عبدالنبى٥

٢٠٠٥/٠٨/١١هوارة المقطع المشتركه ( االبتدائيه )ثالثالثالث االبتدائىاسالم جمال رجب عبدالفتاح٦

٢٠٠٥/٠٨/١٦االسالميه  ((الخاصه)) ( االبتدائيه )ثالثالثالث االبتدائىامنيه احمد محمد فتحى السيد مهدلى٧

٢٠٠٥/٠٨/١٣الشروق الخاصهرابعالثالث االبتدائىبسنت محمد عبدالعزيز محمد على٨

٢٠٠٥/٠٨/٠٢العلياء ((الخاصه)) االبتدائيةخامسالثالث االبتدائىايمان حمدى عبدالسالم حسن المراكبى٩

٢٠٠٥/٠٨/١١العروبه ( االبتدائيه )خامسالثالث االبتدائىايه محمد حسين محمد عبدالوهاب١٠

٢٠٠٥/٠٨/١١الباروديه ( االبتدائيه )خامسالثالث االبتدائىبسنت فتحى رمضان محمد١١
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 المحــــــــــــــولون إلــــــــي المـــــــــــــــــــــدرسة
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 المحولون إلي المدرسة آل صف تسجيل جميع تعريف التقرير

 علي حدا
 معرفة المحول إلى المدرسة وسد العجز أن وجد  الهدف من التقرير
  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  إدارة المدرسة-٢
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 ما الغرض من التحويل إلي المدرسة 

 
 ةمعرفة عدد المحولين للمدرس -١ فوائد التقرير

  معرفة سبب تحويل الطالب للمدرسة-٢   
  الطلبة المحولون –البيانات االساسيه  تشغيل التقرير

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



االندلس االبتدائيه

 قائمة بأسماء التالميذ والتلميذات٢٠٠٥-٢٠٠٦

الفصل

عام

الصفاســــــــم الطالــب م

مدرسة

تاريخ التحويلالمدرسة المحول  منها و اليها

المحول من المدرسة

٢٠٠٥/٠٩/١٣الصداقه الفرنسيه المصريه ( االبتدائيه )اولالثانى االبتدائىابراهيم حسن حسين توفيق١

٢٠٠٥/٠٩/١٧برج العرب االبتدائيه التجريبيه اسكندريهاولالثانى االبتدائىاحمد سعيد محمد سعيد القمش٢

٢٠٠٥/٠٩/٠٣الزهور االبتدائيه ا((لخاصه))( االبتدائيه )اولالثانى االبتدائىاحمد عماد صالح محمد٣

٢٠٠٥/٠٩/١٤زهراء االندلس ( االبتدائيه )اولالثانى االبتدائىمحمد احمد امين عبدالمطلب حسين٤

٢٠٠٥/٠٧/٢٥سنرو البحريه القديمه ( االبتدائى )ثانىالثانى االبتدائىاحمد عطيه عبدالفتاح عقل على احمد٥

٢٠٠٥/٠٩/١٤االزهرثانىالثانى االبتدائىمحمد احمد جابر معوض٦

٢٠٠٥/٠٩/١٥زهراء االندلس ( االبتدائيه )ثانىالثانى االبتدائىمحمود محسن محمد الصوفى حنفى٧

٢٠٠٥/٠٩/٠٣العلياء ((الخاصه)) االبتدائيةثانىالثانى االبتدائىمصطفى جمال محمد مصطفى ابوشادى٨

٢٠٠٥/٠٨/٠٢العلياء ((الخاصه)) االبتدائيةثالثالثانى االبتدائىاحمد عمادالدين يحى عبداللطيف٩

٢٠٠٥/٠٨/١٠الشيخ حسن ( االبتدائيه )رابعالثانى االبتدائىرنا ايمن محمد سيد١٠

٢٠٠٥/٠٨/٢٨ابو بكر الصديق ( االبتدائيه )رابعالثانى االبتدائىموده عصام الدين ابوالقاسم عزب السيد١١

٢٠٠٥/٠٩/٢٧فاطمة الزهراء  ( االبتدائيه )رابعالثانى االبتدائىنورهان ايمن جمعه احمد١٢

٢٠٠٥/٠٨/١٦عبور ابشواى ( االبتدائى )خامسالثانى االبتدائىاسراء خالد محمد حسن١٣

٢٠٠٥/٠٨/٠٦طاميه  بنات (االبتدائية)خامسالثانى االبتدائىندى معنى احمد عبدالعزيز١٤

١٤االجمـــــــالــــى

٢٠٠٥/٠٧/٣١(  محمد معبد  ( االبتدائيهاولالثالث االبتدائىاحمد محمد حسن محمد احمد صالح١

٢٠٠٥/٠٩/٢٧فاطمة الزهراء  ( االبتدائيه )ثانىالثالث االبتدائىاحمد ايمن جمعه احمد٢

٢٠٠٥/٠٩/١٥الجون ( االبتدائيه )ثانىالثالث االبتدائىاحمد جمال الدين مصطفى توفيق٣

٢٠٠٥/٠٩/٠٣لصداقه الفرنسيه المصريه ( االبتدائيه )ثانىالثالث االبتدائىايهاب اسامه جمعه احمد٤

٢٠٠٥/٠٩/١٢التقوى الخاصه ( االبتدائيه )ثانىالثالث االبتدائىعبدالرحمن احمد قرنى محمود٥

٢٠٠٥/٠٧/٢٦(محمد معبد  ( االبتدائيهثانىالثالث االبتدائىمحمد مدحت سيد الحريشى٦

٢٠٠٥/٠٨/٢٠العسيلى االبتدائيهثانىالثالث االبتدائىمحمود قرنى مصطفى عبدالحميد٧

٢٠٠٥/٠٨/٢٣بنات سنورس ( االبتدائيه )ثانىالثالث االبتدائىمعاذ محمد درويش سعيد٨

٢٠٠٥/٠٨/١٤الصداقه الفرنسيه المصريه ( االبتدائيهثالثالثالث االبتدائىاحمد ممدوح حسنى قرنى٩

٢٠٠٥/٠٨/٢٤العسيلى ( االبتدائيه )رابعالثالث االبتدائىدينا شعبان مسعود على١٠

٢٠٠٥/٠٩/٢٧االزهررابعالثالث االبتدائىمى محمد احمد حميده١١

٢٠٠٥/٠٩/١٥مبارك (االبتدائية)رابعالثالث االبتدائىوفاء اشرف صالح الدين عبدالقوى١٢

٢٠٠٥/٠٩/١١محمد معبد  ( االبتدائيه )خامسالثالث االبتدائىاسراء طارق صالح عبدالعزيز١٣

٢٠٠٥/٠٧/٢٥الشروق الخاصهخامسالثالث االبتدائىجهاد سيد عبدالوهاب عبداللطيف وهبه١٤

٢٠٠٥/٠٩/١٤االزهرخامسالثالث االبتدائىفاطمه احمد جمعه روبى عبدالفتاح١٥

٢٠٠٥/٠٨/١٠الشيخ حسن ( االبتدائيه )خامسالثالث االبتدائىمى ايمن محمد سيد١٦

٢٠٠٥/٠٨/١٦الصداقه الفرنسيه المصريه ( االبتدائيهخامسالثالث االبتدائىيمنى اشرف عبدالسالم فرج عبدالسالم١٧
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 المحــــــــــــــولون من المـــــــــــــــــــــدرسة
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
تسجيل جميع المحولون من المدرسة آل صف  تعريف التقرير

 علي حدا
 لمدرسة وسد العجز أن وجد معرفة المحول من ا الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

ما الغرض من التحويل هل لضعف المستوى 
 العام للمدرسة أم زيادة المصروفات أم لماذ  

 معرفة سبب تحويل الطالب من المدرسة -١ فوائد التقرير
 محولين من المدرسة معرفة عدد ال-٢   

 البيانات األساسية  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 

 
 



الصف
جملةبنات

المحول من

بنون

محافظة الفيوم

مديرية التربية والتعليم

احصاء الطلبة المحولين من والى المدرسة

جملةبنات

المحول الى

بنون

٢٠٠٥/١١/١٥احصاء يوم الموافقالثالثاء

             مالحظات

٢٠٠٥/١١/١٥ الى

الفصل

٤ ٤١ ١ اول الثانى االبتدائى

٤ ٤٥ ٥ ثانى الثانى االبتدائى

١ ١٢٥ ٣ ثالث الثانى االبتدائى

٣٣٧٧ رابع الثانى االبتدائى

٢٢٢٢ خامس الثانى االبتدائى

٥١٤٩١١٢٠ ٩ الجملــة
١ ١ اول الثالث االبتدائى

٧ ٧٥ ٥ ثانى الثالث االبتدائى

١ ١١٢ ١ ثالث الثالث االبتدائى

٣٣١١ رابع الثالث االبتدائى

٥٥٥٥ خامس الثالث االبتدائى

٨١٧٦٧١٣ ٩ الجملــة
٤ ٤١ ١ اول الرابع االبتدائى

٧ ٧٧ ٧ ثانى الرابع االبتدائى

١٥ ٤٣٣ ثالث الرابع االبتدائى

٢٢١١ رابع الرابع االبتدائى

٢٢ خامس الرابع االبتدائى

٥٢٠٨٤١٢ ١٥ الجملــة
٢ ٢ اول الخامس االبتدائى

٧ ٧٢ ٢ ثانى الخامس االبتدائى

٣٣١١ ثالث الخامس االبتدائى

٨٨٣٣ رابع الخامس االبتدائى

٢٢ خامس الخامس االبتدائى

١٣٢٢٢٤٦ ٩ الجملــة
١ ١ اول السادس االبتدائى

١ ١١ ١ ثانى السادس االبتدائى

١٥ ٤ ثالث السادس االبتدائى

٥٥١١ رابع السادس االبتدائى

٣٣ خامس السادس االبتدائى

٩١٥١١٢ ٦ الجملــة

شئون الطلبه

٤٠٨٨٢٦٢٧٥٣ ٤٨  االجمالى 

مدير المدرسه

٢٠٠٥/١١/١٥
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٧٨ 

 
 

 إحصاء المحــــــــــــــولون من والي المـــــــــــــــــــــدرسة
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
معرفة إحصاء وعدد جميع المحولون من والي  تعريف التقرير

 المدرسة آل صف علي حدا
سة وسد معرفة اعدد المحولون  من والي المدر الهدف من التقرير

 العجز أن وجد 
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

ما الغرض من التحويل هل لضعف المستوى 
العام للمدرسة أم زيادة المصروفات أم لماذ 

 ومعرفة األعداد
 معرفة عدد المحولين من وإلى المدرسة فوائد التقرير

 ب تحويل الطالب من وإلى المدرسةمعرفة سب
  الطلبة المحولون –البيانات االساسيه  تشغيل التقرير

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 

              



السيد ولى امر الطالب / 

محافظة الفيوم
اخطار قبولمديرية التربية والتعليم

ع٢ش٣١/ع الشرطه دله ٦٣٣٢٧٨٤عنوان الطالب : تليفون الطالب :

احمد جميل عبداهللا محمود

تحيه طيبه وبعد 

نفيد علم سيادتكم بأن نجلكم قد قبل بالمدرسه بروضه  ............. للعام الدراسى ................. ب

رجاء موافاة المدرسة فى موعد اقصاه  /   /

مدير المدرسة : ............................... شئون الطلبه : .............................. 

 ولسيادتكم جزيل الشكر 

السيد ولى امر الطالب / 

محافظة الفيوم
اخطار قبولمديرية التربية والتعليم

هوارة المقطع ٦٣٨٦١٠٠عنوان الطالب : تليفون الطالب :

احمد جمال رجب عبدالفتاح

تحيه طيبه وبعد 

نفيد علم سيادتكم بأن نجلكم قد قبل بالمدرسه بروضه  ............. للعام الدراسى ................. ب

رجاء موافاة المدرسة فى موعد اقصاه  /   /

مدير المدرسة : ............................... شئون الطلبه : .............................. 

 ولسيادتكم جزيل الشكر 



א אא א[א  ]א

٧٩ 

 
 

 إخطار قبول   
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
هو إخطار ولي األمر وهذا اإلخطار عند قبول  تعريف التقرير

  بالمدرسة نجله
معرفة ولي األمر بقبول نجله بالمدرسة وسرعة  الهدف من التقرير

  المصرفات  سدد
  ولي األمر-٣ إدارة المدرسة -٢ شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 سرعة سدد المصرفات للمدرسة 

 قد قبل في المدرسة معرفة ولي األمر بأن نجله -١ فوائد التقرير
  سرعة سداد الرسوم المدرسية-٢
 سرعة إعداد قوائم الفصول  -٣
اث  -٤ ة واألث ن الطلب ة م ة المدرس ة ميزاني  معرف

 والمدرسين 
  أخطار قبول– طباعة قوائم الفصول –طباعة  تشغيل التقرير

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 

                                                                                                           
 
 



الفصل الصف
جملةبنات

المقيــــــــــدون

بنون

محافظة الفيوم

مديرية التربية والتعليم

االحصاء اليومى

جملةبنات

حـاضــــــرون

جملةبناتبنون

غائبــــــــــــون

بنون

٢٠٠٥/١١/٠١احصاء يوم الموافقالثالثاء

             
التوقيع

٢٠٠٥/١١/١٥ الى

٥٢ ٥٢ ٠٢٢اولاالول االبتدائى ٢٢٣٠ ٣٠
٥١ ٥١ ٠١٣ثانىاالول االبتدائى ١٣٣٨ ٣٨

٨٥١ ٤٣ ٥١٩ثالثاالول االبتدائى ١٤٣٣٢ ٢٩
٤٩٤٩ ٢٣٢٣رابعاالول االبتدائى ٠٢٦٢٦
٥٠٥٠ ٢١٢١خامساالول االبتدائى ٠٢٩٢٩

١٠٧٢٥٣٤٩٤٩٩٨٩٧٥٨ ١٤٦١٥٥ الجملـــة
٤٧ ٤٧ ٠٢٩اولالثانى االبتدائى ٢٩١٨ ١٨
٥٠ ٥٠ ٠٠ثانىالثانى االبتدائى ٠٥٠ ٥٠

١١٤٩ ٣٨ ٤١١ثالثالثانى االبتدائى ٧٧٣٨ ٣١
٥١٥١ ١٩١٩رابعالثانى االبتدائى ٠٣٢٣٢
٤٩٤٩ ١٩١٩خامسالثانى االبتدائى ٠٣٠٣٠

١١١٢٤٦٣٦٤٢٧٨٩٩٦٩ ١٣٥١٦٨ الجملـــة
٥٢ ٥٢ ٠١٢اولالثالث االبتدائى ١٢٤٠ ٤٠
٥١ ٥١ ٠١٠ثانىالثالث االبتدائى ١٠٤١ ٤١

١٦٥٠ ٣٤ ٦٢٦ثالثالثالث االبتدائى ٢٠١٠٢٤ ١٤
٥٠٥٠ ٣٣٣٣رابعالثالث االبتدائى ٠١٧١٧
٥٠٥٠ ٢٠٢٠خامسالثالث االبتدائى ٠٣٠٣٠

١١٦٢٥٣٤٢٥٩١٠١٩٥٥٧ ١٣٧١٥٢ الجملـــة
٥٠ ٥٠ ٠٢٨اولالرابع االبتدائى ٢٨٢٢ ٢٢
٤٥ ٤٥ ٠١٦ثانىالرابع االبتدائى ١٦٢٩ ٢٩

١٨٤٦ ٢٨ ٨١٨ثالثالرابع االبتدائى ١٠١٠٢٨ ١٨
٥٠٥٠ ١٧١٧رابعالرابع االبتدائى ٠٣٣٣٣
٥٣٥٣ ١٦١٦خامسالرابع االبتدائى ٠٣٧٣٧

١٢١٢٤٤٥٤٤١٩٥٦٩٨٠ ١٢٣١٤٩ الجملـــة
٤٩ ٤٩ ٠١٦اولالخامس االبتدائى ١٦٣٣ ٣٣
٤٢ ٤٢ ٠٢٧ثانىالخامس االبتدائى ٢٧١٥ ١٥

٢٠٤٥ ٢٥ ٣٢٣ثالثالخامس االبتدائى ٢٠١٧٢٢ ٥
٤٢٤٢ ١٩١٩رابعالخامس االبتدائى ٠٢٣٢٣
٤٥٤٥ ٨٨خامسالخامس االبتدائى ٠٣٧٣٧

١٠٧٢٢٣٦٣٣٠٩٣٥٣٧٧ ١١٦١٣٠ الجملـــة
٤٤ ٤٤ ٠١١اولالسادس االبتدائى ١١٣٣ ٣٣
٤١ ٤١ ٠٦ثانىالسادس االبتدائى ٦٣٥ ٣٥

١٣٤٥ ٣٢ ٦١٧ثالثالسادس االبتدائى ١١٧٢٨ ٢١
٣٨٣٨ ١٤١٤رابعالسادس االبتدائى ٠٢٤٢٤
٣٩٣٩ ٢١٢١خامسالسادس االبتدائى ٠١٨١٨
٩٠٢٠٧٢٨٤١٦٩٨٩٤٩ ١١٧١٣٨ الجملـــة

شئون الطلبه

٦٥٢١٤٢٦٢٧٢٢٦٢٥٣٤٥٠٢٣٩٠ ٧٧٤٨٩٢  االجمالى 

%٣٧,٤٥٦٢,٥٥مدير المدرسه %

٢٠٠٥/١١/١٥
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 مى االحصاء اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
هو عبارة عن إحصاء بعدد الفصول والتالميذ  تعريف التقرير

 بالمدرسة   
معرفة عدد الطالب المقيدون والحاضرون  الهدف من التقرير

 والغائبون بالمدرسة عن آل يوم
  إدارة المدرسة- ٢  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  للمدرسة الموجه الزائر -٣
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 متابعة حالة المدرسة يوميا  

 
اب -١ فوائد التقرير سبة الغي صان  ن ادة أو نق  البحث وراء سبب زي

 في الفصول
ة   -٢ ين أو إثاب ة المدرس ن ناحي صرين م بة المق  محاس

 بعض المدرسين حسب نسبة الغياب 
  والغياب في المدرسة الوقوف على نسبة الحضور-٣

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 



جملةالصف

محافظة الفيوم

احصاء بعدد الطلبة المقيدون بالمدرسة  للعام الدراسى مديرية التربية والتعليم

بنات بنين
المقيــــــــــــــــــــدونعدد الفصول

٢٠٠٥-٢٠٠٦

٢٥٣ ١٠٧االول االبتدائى ١٤٦ ٥
٢٤٦ ١١١الثانى االبتدائى ١٣٥ ٥
٢٥٣ ١١٦الثالث االبتدائى ١٣٧ ٥
٢٤٤ ١٢١الرابع االبتدائى ١٢٣ ٥
٢٢٣ ١٠٧الخامس االبتدائى ١١٦ ٥
٢٠٧ ٩٠السادس االبتدائى ١١٧ ٥

مدير المدرسهشئون الطلبه

١٤٢٦ ٦٥٢ االجمالى  ٧٧٤ ٣٠
٢٠٠٥/١١/١٥
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 إحصــــــــاء بعـــــــدد الطلبـــــــــة المقيـــــــدون بالمدرســـــــــة 
 
 

 عدة بيانات شئون الطلبةقا التقريرمصدر بيان 
إحصاء وعدد جميع الطلبة المقيدون المدرسة آل  تعريف التقرير

 صف علي حدا
 معرفة اعدد الطلبة المقيدون بالمدرسة  الهدف من التقرير
                                       شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  إدارة المدرسة-٢
 مدرسة الموجه الزائر لل-٣

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

              سرعة معرفة اعدد المقيدون بالمدرسة

  معرفة إجمالي الطلبة بالمدرسة-١ فوائد التقرير
  معرفة ميزانية المدرسة من فصول ومدرسين-٢
 دقة البيانات المستخرجة  -٣

 اإلجماليات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



الجملةالصف

محافظة الفيوم

احصاء بعدد الطلبة المقيدون بالمدرسة  للعام الدراسى مديرية التربية والتعليم

بنات بنين
عدد الف
صول

المقيــــــــــدون

٢٠٠٥-٢٠٠٦

مسيحى مسلم

٢٥٣ ١٠٧االول االبتدائى ١٤٦ ٥٢٥٣
٢٤٦ ١١١الثانى االبتدائى ١٣٥ ٥٢٤٦
٢٥٣ ١١٦الثالث االبتدائى ١٣٧ ٥٢٥٣
٢٤٤ ١٢١الرابع االبتدائى ١٢٣ ٥٢٤٤
٢٢٣ ١٠٧الخامس االبتدائى ١١٦ ٥٢٢٣
٢٠٧ ٩٠السادس االبتدائى ١١٧ ٥٢٠٧

مدير المدرسهشئون الطلبه

١٤٢٦ ٦٥٢ االجمالى  ٧٧٤ ٣٠

٢٠٠٥/١١/١٥

١٤٢٦
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 صـاء بعـدد الطلبة المقيــدون بالمدرسـة ديانة إح
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
إحصاء وعدد جميع الطلبة المقيدون المدرسة آل  تعريف التقرير

 صف علي حدا والديانة 
 معرفة اعدد الطلبة المقيدون بالمدرسة ديانة  الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ئون الطلبة  ش-١ المستفيد من التقرير

  الموجه الزائر للمدرسة-٣ 
  الموجه المالي -٤ 

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 سرعة معرفة اعدد المقيدون بالمدرسة ديانة 
 

ك   -١ فوائد التقرير ديانات وذل دد ال ساب ع ة   ح ب التربي تالم آت الس
 الدينية الخاصه بهم 

 اإلجماليات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الجملةالصف

محافظة الفيوم

احصاء بعدد الطلبة المقيدون والمحولون بالمدرسة  للعام الدراسى مديرية التربية والتعليم

االندلس االبتدائيه

بنات بنين
عدد 
الفصول

المقيــــــــــدون

٢٠٠٥-٢٠٠٦

مسيحى المحولين مسلم
الى المدسه

المحولين 
من المدرسه

مالحظات

٢٥٢ ١٠٧االول االبتدائى ١٤٥ ٥٢٥٢
٢٤٦ ١١١الثانى االبتدائى ١٣٥ ٥٢٤٦٢٠١٤
٢٥٣ ١١٦الثالث االبتدائى ١٣٧ ٥٢٥٣١٣١٧
٢٤٤ ١٢١الرابع االبتدائى ١٢٣ ٥٢٤٤١٢٢٠
٢٢٣ ١٠٧الخامس االبتدائى ١١٦ ٥٢٢٣٦٢٢
٢٠٧ ٩٠السادس االبتدائى ١١٧ ٥٢٠٧٢١٥

مدير المدرسهشئون الطلبه

١٤٢٥ ٦٥٢ االجمالى ٧٧٣ ٣٠

٢٠٠٥/١٢/٠٥

١٤٢٥٥٣٨٨
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 بالمدرسـة ديانة ومحولين إحصـاء بعـدد الطلبة المقيــدون 

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
إحصاء وعدد جميع الطلبة المقيدون المدرسة آل  تعريف التقرير

صف علي حدا والديانة وعدد المحولين من والي 
 المدرسة 

معرفة اعدد الطلبة المقيدون بالمدرسة ديانة  الهدف من التقرير
 ومحولين

  إدارة المدرسة-٢ الطلبة  شئون-١  من التقريرالمستفيد
  الموجه المالي -٤  الموجه الزائر للمدرسة-٣

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

سرعة معرفة اعدد المقيدون بالمدرسة ديانة 
 ومحولين 

ولين -١ فوائد التقرير دد المح ة ع ك  معرف ة وذل ى المدرس ن وإل م
 الستالم الكتب الدراسية 

رول    معر-٢ ك الكنت ص ذل ديانات ويخ الي ال ة إجم ف
 وأمين التوريدات

 إحصائيات   تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



الكثافة٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

كثافةالفصلعدد الفصولإجمالى عدد الطلبةالصفوف

٢٥٣٥٥٠,٦٠االول االبتدائى

٢٤٦٥٤٩,٢٠الثانى االبتدائى

٢٥٣٥٥٠,٦٠الثالث االبتدائى

٢٤٤٥٤٨,٨٠الرابع االبتدائى

٢٢٣٥٤٤,٦٠الخامس االبتدائى

٢٠٧٥٤١,٤٠السادس االبتدائى
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 الكثافـــة

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرن مصدر بيا
 آثافة الفصول بالمدرسةمعرفة  تعريف التقرير

معرفة الكثافة العددية للفصول بالمدرسة ومعالجة  الهدف من التقرير
 الزيادة داخل الفصول

  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير
  إدارة المدرسة-٢
  الموجه الزائر للمدرسة-٣

دعم دور التقرير في 
 متخذ القرار

 معرفة ومعالجة الزيادة داخل الفصول بالمدرسة 
 

 معرفة آثافة آل فصل -١ فوائد التقرير
  توزيع التالميذ على الفصول بشكل متساِو-٢   
 

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    



٢٠٠٥-٠٠٦
المتابعه اليومية

عام

 اســــــــم   الطالـ  م
ـب

الفصلالصــــف 

٢٠٠٥/١١/٠١٢٠٠٥/١١/١٥مدرسة الى

ايام الغيا

ب

ت العمل مالحظاتالمحمولت المنزل

من

٢٠٠٥/١١/١٥ الثالثاءاليوم/

٩٦٣٣١٢٨٤االول االبتدائىمحمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب١ ٦٣٣١٢٨٣٠١٢٣٣٥٤٧٨٩ اول
٩٦٤٦٠٨٢٨االول االبتدائىاسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق٢ ٦٤٦٠٣٢٥ ثانى
٩٦٣٤٦٠٧٨الثانى االبتدائىعمار محمد ابوالفضل ابوزيد٣ ثانى
٩٦٣٥٧٣٣٩٠١٠١٠٧٧٧٢٤الثانى االبتدائىشريف على يوسف قرنى٤ ثانى
٩٦٣٥٥١٥٢الثانى االبتدائىصالح عبدالقادر صالح جاداهللا٥ ٦٣٦٠١٢٨٠١٠٥٤٩٦٢٧٦ ثالث
٩٦٣٠٤٢٠٠الثالث االبتدائىمحمود احمد رفعت احمد محمد حمو٦ ٦٣٣٠٦٣٤ ثانى
٩٦٣٣٦٠٣٤الخامس االبتدائىاحمد محمود اسامه احمد عبدالفتاح٧ ٦٣٠٨٩٣٢٠١٠٥٣٥٦٦٢٧ اول
٩٦٣٠١٢٢٢السادس االبتدائىمحمد احمد رفعت احمد محمد حمود٨ ٦٣٣٠٦٣٤ ثانى
٨٦٣٩٦٠٢١السادس االبتدائىمحمد هشام فتحى محمود٩ ثالث
٦٦٣٣٤٢٦٨الخامس االبتدائىياسمين روبى احمد ماس١٠ ثالث
٦٦٣٤٤٣٨٣السادس االبتدائىيمنى احمد السيد محمود١١ ٦٣٤٣٠٥٣ رابع
٥٦٧١٠٨٦٥االول االبتدائىربيع يوسف ربيع على١٢ ٦٧١٧٧٣٧ ثانى
٥٦٣٣٩٦٤٧االول االبتدائىمنى طارق محمد نادى ابراهيم محمد١٣ ٦٣٦١٠٨٠٠١٢٧٨٥٧٨١٩ رابع
٥٦٣٣٩٦٤٧الثانى االبتدائىمحمد طارق محمد نادى ابراهيم مح١٤ ٦٣٦١٠٨٠ ثانى
٥٦٥٩٠٠٠٥الثالث االبتدائىحازم ايمن احمد السيد والى١٥ ٦٣٦٨٥٣٦ اول
٥٦٣٠٨٨١٠الثالث االبتدائىعمرو محمود سيد ابراهيم١٦ اول
٥٦٣٦٠٠٠٠الرابع االبتدائىوائل محمد سعد احمد١٧ ٦٣٣٧٢٢٣٠١٠٦٠٨٩١٩٥ ثانى
٥٦٣٥٧٣٣٩٠١٠١٦٨٤٣٨٨الرابع االبتدائىهاله على يوسف قرنى١٨ رابع
٥٦٣٥٧٧٥٦٠١٠١٢٠٧١٩٤السادس االبتدائىاحمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى١٩ اول
٤٦٣٠١٤٨٣٠١٠١٧١٢٠٨٩االول االبتدائىعمر خالد غانم على احمد٢٠ ثالث
٤٦٣٥٠١٢٠٠١٠١٥٥٣٦٣٦الرابع االبتدائىهشام محمد احمد عبداللطيف٢١ ثانى
٤٦٣٤٧٧٧٤الرابع االبتدائىخلود اشرف حلمي ابراهيم على٢٢ ٦٣٤٢٠٠٨ رابع
٤٦٣٣٧٠٠٥٠١٢٤٥٤١١٤٦الرابع االبتدائىمريم ياسر السيد محمد الدسوقى عل٢٣ رابع
٤٦٩٠١٢٨٤السادس االبتدائىخالد محمد امين عبداهللا٢٤ ثانى
٣٦٣٤٤١٣١الرابع االبتدائىمحمد سامى حسن احمد بشير٢٥ ثالث
٣٦٣١١٤٩١الرابع االبتدائىمصطفى هشام عدلى ذكى فضل٢٦ ٦٣٦١٠٦٢ ثالث
٢٦٢٥٠٠٢٥الرابع االبتدائىمغربى محمد مغربى محمد٢٧ ثانى
٢٦٣٣٣٧٤٣الرابع االبتدائىايه عاشور ابوالمعاطى الشمندى مح٢٨ ٦٣٥١٦٧٩ رابع
٢٦٣٤٦٤٨٣الرابع االبتدائىايه اشرف كمال احمد٢٩ خامس
١٦٣٦١٦٠٩الرابع االبتدائىمحمد سالمه موسى على٣٠ ٦٣٤٢٠٠٣ اول
١٦٧٠٠٦٧٢الرابع االبتدائىمحمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ٣١ ٦٧٢٦٢٠٤ اول
١٦٤١٠٥٠٦الرابع االبتدائىمحمد كارم يوسف توفيق٣٢ ٦٤٥٠٥٤١ اول
١٦٩٠٢٨٦٦٠١٢٣٧٧٥٧٣٢الرابع االبتدائىمحمد مصطفى عبدالعظيم فهيم٣٣ اول
١٦٣٣٧٣٥٩الرابع االبتدائىمحمود ربيع مصباح عبدالجيد ابوزي٣٤ ٦٣٣٦٠٥٩ اول
١٦٧١٠٢٤٨الرابع االبتدائىمصطفى عدلى ابراهيم عبدالحى٣٥ ٦٧٨٢٢٤٧ اول
١٦٧١٤٤٧٩الرابع االبتدائىمعاذ محمد طارق احمد عبدالفتاح٣٦ ٦٧١٠٠٧٩٠١٠٦١٠٧٤٠٩ اول
١٦٤١٠٥١٥الرابع االبتدائىمروان محيىالدين حسنى حسن٣٧ ٦٣٤٣٨٧٩ اول
١٦٣٥٤٣٥٧الرابع االبتدائىمحمود محمد محمد الربيعى٣٨ ٦٣٥٤٠٤٩٠١٠٦٥٤٤٧٦٦ ثانى
١٦٣٤٥١٠٩الرابع االبتدائىمحسن سيد عبدالعاطى عبدالمطلب٣٩ ثالث
١٦٢٣٥٥٣٩٠١٢٤٧٢٥٣٥٧الرابع االبتدائىايه رفعت عرابى عبدالجواد٤٠ خامس
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 المتابعـــــــــــــــــــــــــــه اليوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
رر   تعريف التقرير ة المك ة الطلب ن معرف ارة ع و عب ابهمه غي

 بالمدرسة   
معرفة ومعالجة الطالب المتكرر غيبهم أآثر من  الهدف من التقرير

  أيام ثالثة
  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  االخصائى االجتماعي-٣  إدارة المدرسة-٢
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 متابعة الغياب يوميا  

  معرفة الطلبة متكرري الغياب -١ فوائد التقرير
  معرفة سبب غياب التالميذ ومحاسبة المسئولين-٢
 أبنائهم  متبعة أولياء األمور لغياب -٣

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                



اسم الطالب :

السيد ولى امر الطالب / 

أسم الصف محمد سامى حسن احمد بشير

محافظة الفيوم
اخطار غياب تلميذمديرية التربية والتعليم

ثالثالفصلالرابع االبتدائى

ش/السدالعالى ع/البيطار ٦٣٤٤١٣١عنوان الطالب : تليفون الطالب :

محمد سامى حسن احمد بشير

تحيه طيبه وبعد 

ايام بدون سبب برجاء ابالغ المدرسه عن سبب التغيب ٣نفيد علم سيادتكم بأن نجلكم قد تغيب عدد 

وإال سنضطر آسفين إلتخاذ اإلجراءات الالزمة

مدير المدرسة : ............................... شئون الطلبه : .............................. 

 ولسيادتكم جزيل الشكر 

اسم الطالب :

السيد ولى امر الطالب / 

أسم الصف محمد سالمه موسى على

محافظة الفيوم
اخطار غياب تلميذمديرية التربية والتعليم

اولالفصلالرابع االبتدائى

ش/عمروبن العاص/الصوفى ٦٣٤٢٠٠٣عنوان الطالب : تليفون الطالب :

تحيه طيبه وبعد محمد سالمه موسى على

ايام بدون سبب برجاء ابالغ المدرسه عن سبب التغيب ١نفيد علم سيادتكم بأن نجلكم قد تغيب عدد 

وإال سنضطر آسفين إلتخاذ اإلجراءات الالزمة

مدير المدرسة : ............................... شئون الطلبه : .............................. 

 ولسيادتكم جزيل الشكر 
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 إخطار غياب تلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
اب تعريف التقرير ام غي دد أي هو عبارة عن معرفة ولي األمر بع

 نجله  
الب وتقلي الهدف من التقرير اب الط ة غي ابمعالج سبة الغي ل ن

 بالمدرسة
  االخصائى االجتماعي-٣       شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

 ولي األمر              –  ٤   إدارة المدرسة  -٢ 
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 متابعة ومعالجة الغياب   

 
 ألمر بغياب نجله إخطار ولي ا-١ فوائد التقرير

  متابعة أولياء األمور للطلبة داخل المدرسة-٢
  معرفة سبب غياب الطالب من المدرسة-٣

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عام قائمة بأسماء التالميذ الغائبين فى المده من٢٠٠٥-٢٠٠٦

اســــــــم الطالــب م نوع الغيابالفصلالصــــف 

مدرسة

مالحظــــات

٢٠٠٥/١١/٠١٢٠٠٥/١١/١٥ الى

الى تاريخمن تاريخ
احمد طارق بركات عثمان١ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٩٢٠٠٥/١١/٠٩عادىاالول االبتدائى

احمد طارق بركات عثمان٢ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٨٢٠٠٥/١١/٠٨عادىاالول االبتدائى

احمد طارق بركات عثمان٣ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٧٢٠٠٥/١١/٠٧عادىاالول االبتدائى

احمد عاصم توفيق عبدالكريم٤ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٠٢٠٠٥/١١/١٠عادىاالول االبتدائى

احمد عماد جابر ابراهيم مرسى٥ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادىاالول االبتدائى

احمد عماد جابر ابراهيم مرسى٦ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٧٢٠٠٥/١١/٠٧عادىاالول االبتدائى

حسام خالد محمد عبدالوهاب٧ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادىاالول االبتدائى

حسام خالد محمد عبدالوهاب٨ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٧٢٠٠٥/١١/٠٧عادىاالول االبتدائى

شريف مصطفى محمد عبدالفتاح شرابى٩ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٠٢٠٠٥/١١/١٠عادىاالول االبتدائى

عبدالرحمن احمد محمد عبدالسالم١٠ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٠٢٠٠٥/١١/١٠عادىاالول االبتدائى

عبدالرحمن عبدالبديع انور مهدى محمد١١ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٠٢٠٠٥/١١/١٠عادىاالول االبتدائى

عبداهللا خالد احمد عمر١٢ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٩٢٠٠٥/١١/٠٩عادىاالول االبتدائى

عصام سيد يس روبى١٣ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادىاالول االبتدائى

على عبدالقادر عبدالناصر عبدالكريم١٤ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٩٢٠٠٥/١١/٠٩عادىاالول االبتدائى

محمد ابوكرم عيد عبدالشافى١٥ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادىاالول االبتدائى

محمد رشاد عبدالوهاب علوانى١٦ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٢٢٠٠٥/١١/١٢عادىاالول االبتدائى

محمد محمود عبدالعزيز محمود١٧ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادىاالول االبتدائى

محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب١٨ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٠٢٠٠٥/١١/١٠عادىاالول االبتدائى

محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب١٩ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٧٢٠٠٥/١١/٠٧عادىاالول االبتدائى

محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب٢٠ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٣٢٠٠٥/١١/١٣عادىاالول االبتدائى

محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب٢١ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٢٢٠٠٥/١١/١٢عادىاالول االبتدائى

محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب٢٢ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٩٢٠٠٥/١١/٠٩عادىاالول االبتدائى

محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب٢٣ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٤٢٠٠٥/١١/١٤عادىاالول االبتدائى

محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب٢٤ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادىاالول االبتدائى

محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب٢٥ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٥٢٠٠٥/١١/١٥عادىاالول االبتدائى

محمد محمود فاروق احمد عبدالوهاب٢٦ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٨٢٠٠٥/١١/٠٨عادىاالول االبتدائى

محمود ايمن يوسف عبداهللا٢٧ ١اول ٢٠٠٥/١١/١٣٢٠٠٥/١١/١٣عادىاالول االبتدائى

محمود ناصر عبداهللا احمد عبداهللا٢٨ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادىاالول االبتدائى

مروان محمد فؤاد فريد٢٩ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادىاالول االبتدائى

مصعب حمدى بريك احمد بريك٣٠ ١اول ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادىاالول االبتدائى

ابراهيم محمود سعد عبدالهادى عشرى١ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/١٤٢٠٠٥/١١/١٤عادىاالول االبتدائى

احمد اسامه محمد عبدالعليم٢ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/٠٨٢٠٠٥/١١/٠٨عادىاالول االبتدائى

احمد ذكى رشاد السيد٣ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/١٠٢٠٠٥/١١/١٠عادىاالول االبتدائى

احمد محمد عبدالحميد محمد البهواشى٤ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/١٠٢٠٠٥/١١/١٠عادىاالول االبتدائى

احمد نبيل عبدالعزيز محمد٥ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادىاالول االبتدائى

اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق٦ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/١٠٢٠٠٥/١١/١٠عادىاالول االبتدائى

اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق٧ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/١٢٢٠٠٥/١١/١٢عادىاالول االبتدائى

اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق٨ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/١٣٢٠٠٥/١١/١٣عادىاالول االبتدائى

اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق٩ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/١٤٢٠٠٥/١١/١٤عادىاالول االبتدائى

اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق١٠ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/٠٨٢٠٠٥/١١/٠٨عادىاالول االبتدائى

اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق١١ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/١٥٢٠٠٥/١١/١٥عادىاالول االبتدائى

اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق١٢ ١ثانى ٢٠٠٥/١١/٠٩٢٠٠٥/١١/٠٩عادىاالول االبتدائى
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 اسماء التالميذ الغائبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
ارهو تعريف التقرير س ةعب ذا ال ائبين به ة الغ سجيل الطلب جل ت

 يوميا     
 تسجيل الطالب الغائبين بالمدرسة الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة  -١ المستفيد من التقرير

 ولي األمر         – ٤ االخصائى االجتماعي -٣ 
دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 الرجوع ألي طالب غائب في يوم محدد   
 

  متابعة األخصائي االجتماعي للغياب اليومي-١ يرفوائد التقر
 مقارنة أيام الغياب للفصول لمعرفة أي فصل أعلي         -٢

 نسبة
شة     -٣ سبة ومناق ي ن ة أعل اب لمعرف ام الغي ة أي  مقارن

 ذلك مع المدرسين وأولياء األمور
 إحصائيات  تشغيل التقرير

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تجميع_انواع_الغياب٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

eyab_codeعدد_ايام_الغيابعدد_الطلبةاسم نوع الغياب

١١مرضى١

٨٩١٨٩١عادى٢
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 تجمــــــــــــــــــع انواع الغيـــــــــــــــــــــــــــــاب
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة رالتقريمصدر بيان 
 هو عبارة عن تسجيل أنواع الغياب       تعريف التقرير

 معرفة أنواع الغياب بالمدرسة الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢    شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  ولي األمر– ٤ األخصائي االجتماعي  -٣ 
دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

  الغياب الغير محدد بعذر    معالجة

  أآبر معرفة أي أنواع الغياب به نسبه -١ فوائد التقرير
  البحث وراء زيادة نوع معين من الغياب-٢
   متابعة األخصائي للنسبة األآبر من الغياب -٣

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



غياب_الطلبه_صفوف٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

alsofof_codeمرضىعادىإجمالى الطلبةالصف
١٥٥١٥٥االول االبتدائى٣

١٦٨١٦٨الثانى االبتدائى٤

١٥٢١٥١١الثالث االبتدائى٥

١٤٩١٤٩الرابع االبتدائى٦

١٣٠١٣٠الخامس االبتدائى٧

١٣٨١٣٨السادس االبتدائى٨
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 غياب الطلبـــــــــــــــــــــــــــة صفــــــــــــــــــوف
 
 

 نات شئون الطلبةقاعدة بيا التقريرمصدر بيان 
 هو عبارة عن تسجيل اعدد الطلبة صفوف       تعريف التقرير

 معرفة اعدد الغياب بالمدرسة صفوف الهدف من التقرير
  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  األخصائي االجتماعي-٣  إدارة المدرسة-٢
دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 صفوف    معرفة غياب الطلبة وإعدادهم 
 

  تحديد الصف الذي به أعلي نسبة-١ فوائد التقرير
ي    -٢ اب ف سبة الغي اع ن ن ارتف سئولين ع بة الم  محاس

 صف معين 
  عمل جائزة ألقل صف نسبة في الغياب-٣

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تجميع_انواع_الغياب

٤٨

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

مجموع العدد_الطلبة

مجموع العدد_الطلبة ٤٨

عادى
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 تجمع أنواع الغياب رســـــــم بيـــــــــــــــــــاني
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
ق رتعريف التقري ن طري اب ع واع الغي ع أن ن تجم ارة ع و عب ه

 الرسم البياني      
 معرفة أنواع الغياب بالمدرسة رسم بياني الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

  األخصائي االجتماعي-٣
دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 اني     معرفة غياب الطلبة وإعدادهم رسم بي

  معرفة أي أنواع الغياب به نسبه أآبر -١ فوائد التقرير
  البحث وراء زيادة نوع معين من الغياب-٢
  متابعة األخصائي للنسبة األآبر من الغياب-٣

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عام قائمة بأسماء التالميذ الغائبين فى المده من٢٠٠٥-٢٠٠٦

الفصلالصــــف

نوع الغياب

مدرسة

مالحظـات

٢٠٠٥/١١/٠١٢٠٠٥/١١/١٥ الى

الى تاريخمن تاريخ

احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى اسم الطالب

اولالسادس االبتدائى

مالحظـاتنوع الغياب الى تاريخمن تاريخ
٢٠٠٥/١١/١٠٢٠٠٥/١١/١٠عادى ٢٠٠٥/١١/٠٩٢٠٠٥/١١/٠٩عادى

٢٠٠٥/١١/٠٧٢٠٠٥/١١/٠٧عادى ٢٠٠٥/١١/٠٦٢٠٠٥/١١/٠٦عادى

٢٠٠٥/١١/٠٨٢٠٠٥/١١/٠٨عادى مدير المدرسة
صفحة ١ من ٢
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           تقريــــــــــــــــــــــــــــــر غياب طالـــــــــــــــــــب
 
 

 لطلبةقاعدة بيانات شئون ا التقريرمصدر بيان 
 هو عبارة عن معرفة آل أيام الطالب       تعريف التقرير

 معرفة أيام الغياب للطالب الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  ولي األمر -٤ األخصائي االجتماعي -٣ 
دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 معرفة عدد غياب الطلبة      

 ..... معرفة أيام غياب طالب في المدة -١ ائد التقريرفو
  البحث وراء سبب تكرار غياب هذا الطالب -٢
  إخطار ولي األمر بذلك-٣

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      



عام قائمة بأسماء الطلبة الغير غائبون من٢٠٠٥-٢٠٠٦

اســــــــم الطالــب م الفصلالصــــف 

مدرسة

٢٠٠٥/١١/١٥٢٠٠٥/١١/١٥ الى

مالحظات
احمد طارق بركات عثمان١ اولاالول االبتدائى
احمد عادل جمعه خميس جمعه٢ اولاالول االبتدائى
احمد عاصم توفيق عبدالكريم٣ اولاالول االبتدائى
احمد عصام جمال الدين عبدالفتاح٤ اولاالول االبتدائى
احمد عالء احمد مبروك٥ اولاالول االبتدائى
احمد عماد جابر ابراهيم مرسى٦ اولاالول االبتدائى
احمد قرنى السيد سعيد٧ اولاالول االبتدائى
احمد مجدى عبدالحكم عبدالمحسن٨ اولاالول االبتدائى
احمد محمد فرج عبدالمقصود مروان٩ اولاالول االبتدائى
احمد ياسر محمد عبدالغفار عسكر١٠ اولاالول االبتدائى
اسالم محمد حامد مصطفى١١ اولاالول االبتدائى
حازم خالد احمد رافت عباس حسن١٢ اولاالول االبتدائى
حسام خالد محمد عبدالوهاب١٣ اولاالول االبتدائى
زياد احمد على صوفى١٤ اولاالول االبتدائى
شريف مصطفى محمد عبدالفتاح شرابى١٥ اولاالول االبتدائى
عاصم عادل انور مهدى محمد١٦ اولاالول االبتدائى
عبدالرحمن ابراهيم ايوب كامل١٧ اولاالول االبتدائى
عبدالرحمن احمد محمد عبدالسالم١٨ اولاالول االبتدائى
عبدالرحمن عبدالبديع انور مهدى محمد١٩ اولاالول االبتدائى
عبدالرحمن معوض محمود محمد٢٠ اولاالول االبتدائى
عبداهللا خالد احمد عمر٢١ اولاالول االبتدائى
عبداهللا عمر مكرم دسوقى خيراهللا٢٢ اولاالول االبتدائى
عصام سيد يس روبى٢٣ اولاالول االبتدائى
عالء محمد صالح السيد عبدالمولى٢٤ اولاالول االبتدائى
على عبدالقادر عبدالناصر عبدالكريم٢٥ اولاالول االبتدائى
عمار ياسر كمال حسن٢٦ اولاالول االبتدائى
عمر محمد صوفى عبدالمقصود٢٧ اولاالول االبتدائى
عمرو عبدالتواب عبدالحميد محمد٢٨ اولاالول االبتدائى
محمد ابوكرم عيد عبدالشافى٢٩ اولاالول االبتدائى
محمد احمد ربيع دياب٣٠ اولاالول االبتدائى
محمد ايمن محمد على احمد٣١ اولاالول االبتدائى
محمد ايمن يوسف محمد٣٢ اولاالول االبتدائى
محمد خالد شعبان حسين٣٣ اولاالول االبتدائى
محمد رشاد عبدالوهاب علوانى٣٤ اولاالول االبتدائى
محمد صبرى محمد الشرقاوى عبدالعزيز٣٥ اولاالول االبتدائى
محمد عبدالحميد صابر حسين٣٦ اولاالول االبتدائى
محمد عبدالهادى محمد عبدالرحمن٣٧ اولاالول االبتدائى
محمد محمود عبدالعزيز محمود٣٨ اولاالول االبتدائى
محمد يحى السيد النشار٣٩ اولاالول االبتدائى
محمود ايمن يوسف عبداهللا٤٠ اولاالول االبتدائى
محمود محمد حازم عبدالفتاح احمد على٤١ اولاالول االبتدائى
محمود ناصر عبداهللا احمد عبداهللا٤٢ اولاالول االبتدائى
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 الطلبـــــــــــــــــــــــــة الغير غائبــــــــــــــــــــــــــــون 

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة ريرالتقمصدر بيان 
 هو عبارة عن معرفة الطالب الغير غائبون       تعريف التقرير

ى عدم الهدف من التقرير معرفة الطلبة الغير غائبون وتشجيعهم عل
 الغياب

  األخصائي االجتماعي-٣     شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير
            ولي األمر        -٤    إدارة المدرسة-٢

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 التقليل من الغياب      

  معرفة الطلبة الغير غائبون-١ فوائد التقرير
  عمل جائزة للطلبة الغير غائبون-٢
دائم    ت-٣ ضور ال تمرار الح ي األس ة عل ة الطلب وعي

 للمدرسة
 إحصائيات  تشغيل التقرير

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 



نوفمبراكتوبرالصف ستمبر

محافظة الفيوم

مديرية التربية والتعليم

احصاء الغياب شهور

فبرايريناير مايوابريلديسمبر مارس

٢٠٠٥/١١/١٥احصاء يوم ٢٠٠٥/١١/١٥الموافقالثالثاء الى

االجمالىيوليويونيو النسبةالمقيدين

١٠ ١٠االول االبتدائى ٢٥٣

٣,٩٥٪٣,٩٥٪ ٢٥٣

٨ ٨الثانى االبتدائى ٢٤٦

٣,٢٥٪٣,٢٥٪ ٢٤٦

١١ ١١الثالث االبتدائى ٢٥٣

٤,٣٥٪٤,٣٥٪ ٢٥٣

٧ ٧الرابع االبتدائى ٢٤٤

٢,٨٧٪٢,٨٧٪ ٢٤٤

٣ ٣الخامس االبتدائى ٢٢٣

١,٣٥٪١,٣٥٪ ٢٢٣

٩ ٩السادس االبتدائى ٢٠٧

٤,٣٥٪٤,٣٥٪ ٢٠٧

مدير المدرسهشئون الطلبه

٤٨ ٤٨الجملـــة ١٤٢٦
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 بة جدولي شهورغياب الطل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
هو عبارة عن معرفة نسبة الغياب عن آل شهر    تعريف التقرير

 معرفة ميزانية ونسبة الغياب عن آل شهر الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢    شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  األخصائي االجتماعي -٣ 
ر التقرير في دو

 دعم متخذ القرار
 التقليل من الغياب      

 
  معرفة إجمالي آل شهر في الغياب-١ فوائد التقرير

  مناقشة سبب غياب الطلبة في شهر معين-٢
 

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 



الفصل الصف
جملةبنات

المقيــــــــــدون

بنون

محافظة الفيوم

مديرية التربية والتعليم
ميزانية الغياب عن الفترة من 

جملةبنات

ايام غياب الطلبة

بنون

٢٠٠٥/١١/١٥

             مالحظات

٢٠٠٥/١١/١٥ الى

جملةبنات

نسبة الغياب

بنون

٥٢ ٥٢ ١اولاالول االبتدائى ١١,٩٢ ٠,٠١٩
٥١ ٥١ ٢ثانىاالول االبتدائى ٢٣,٩٢ ٠,٠٣٩

٨٥١ ٤٣ ٢ثالثاالول االبتدائى ٢٣,٩٢ ٠,٠٤٧
٤٩٤٩ ٢٢٠,٠٤٤,٠٨رابعاالول االبتدائى
٥٠٥٠ ٣٣٠,٠٦٦خامساالول االبتدائى
١٠٧٢٥٣٥٥ ١٤٦١٠ ٣,٤٢٤,٦٧٣,٩٥الجملـة

٤٧ ٤٧ ١اولالثانى االبتدائى ١٢,١٣ ٠,٠٢١
٥٠ ٥٠ ٣ثانىالثانى االبتدائى ٣٦ ٠,٠٦

١١٤٩ ٣٨ ٣ثالثالثانى االبتدائى ٣٦,١٢ ٠,٠٧٩
٥١٥١ رابعالثانى االبتدائى

٤٩٤٩ ١١٠,٠٢٢,٠٤خامسالثانى االبتدائى
١١١٢٤٦٧١ ١٣٥٨ ٥,١٩٠,٩٠٣,٢٥الجملـة

٥٢ ٥٢ ٣اولالثالث االبتدائى ٣٥,٧٧ ٠,٠٥٨
٥١ ٥١ ٢ثانىالثالث االبتدائى ٢٣,٩٢ ٠,٠٣٩

١٦٥٠ ٣٤ ٣ثالثالثالث االبتدائى ٣٦ ٠,٠٨٨
٥٠٥٠ ٢٢٠,٠٤٤رابعالثالث االبتدائى
٥٠٥٠ ١١٠,٠٢٢خامسالثالث االبتدائى
١١٦٢٥٣٨٣ ١٣٧١١ ٥,٨٤٢,٥٩٤,٣٥الجملـة

٥٠ ٥٠ ١اولالرابع االبتدائى ١٢ ٠,٠٢
٤٥ ٤٥ ٢ثانىالرابع االبتدائى ٢٤,٤٤ ٠,٠٤٤

١٨٤٦ ٢٨ ١ثالثالرابع االبتدائى ١٢,١٧ ٠,٠٣٦
٥٠٥٠ ١١٠,٠٢٢رابعالرابع االبتدائى
٥٣٥٣ ٢٢٠,٠٤٣,٧٧خامسالرابع االبتدائى
١٢١٢٤٤٤٣ ١٢٣٧ ٣,٢٥٢,٤٨٢,٨٧الجملـة

٤٩ ٤٩ ١اولالخامس االبتدائى ١٢,٠٤ ٠,٠٢٠
٤٢ ٤٢ ١ثانىالخامس االبتدائى ١٢,٣٨ ٠,٠٢٤

٢٠٤٥ ٢٥ ١ثالثالخامس االبتدائى ١٢,٢٢ ٠,٠٤
٤٢٤٢ رابعالخامس االبتدائى

٤٥٤٥ خامسالخامس االبتدائى

١٠٧٢٢٣٣ ١١٦٣ ٢,٥٩١,٣٥الجملـة
٤٤ ٤٤ ١اولالسادس االبتدائى ١٢,٢٧ ٠,٠٢٣
٤١ ٤١ ٣ثانىالسادس االبتدائى ٣٧,٣٢ ٠,٠٧٣

١٣٤٥ ٣٢ ١٣ثالثالسادس االبتدائى ٢٠,٠٨٦,٦٧ ٠,٠٦٣
٣٨٣٨ ١١٠,٠٣٢,٦٣رابعالسادس االبتدائى
٣٩٣٩ ١١٠,٠٣٢,٥٦خامسالسادس االبتدائى
٩٠٢٠٧٦٣ ١١٧٩ ٥,١٣٣,٣٣٤,٣٥الجملـة

شئون الطلبه

٦٥٢١٤٢٦٣٣١٥ ٧٧٤٤٨  االجمالى 

%٣,٤مدير المدرسه

٤,٢٦٢,٣٠٣,٤
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 ـــــــــــابميزانيــــــــــــــــــــــــــــة الغيــــــــــــــــــــــــ
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
ره تعريف التقرير ن فت اب ع سبة الغي ة ن ن معرف ارة ع و عب ه

 محدده      
 معرفة ميزانية ونسبة الغياب الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢   شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  األخصائي االجتماعي-٣
ر في دور التقري

 دعم متخذ القرار
 التقليل من الغياب      

  معرفة إحصاء الغياب -١ فوائد التقرير
  تقليل نسبه الغياب-٢
 

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
كشف بيانات التالميذ الستخراج  الرقم القومى

تاريخ الميالداســــم الطالــبكود التلميذ

مدرسة

االول االبتدائى

محل الميالد

ادارة الفيوم التعليمية
 

الرقم القومى اسم االم

2006-2005 عام

مالحظــــــــات

منى حسنى احمد١٩٩٩/٠٣/٢٠ابراهيم محمود سعد عبدالهادى عشرى الفيوم١٩٢٠٣٠٦٣٤

امانى عزت سيدعبدالتواب١٩٩٩/٠٧/٢٣احمد اسامه محمد عبدالعليم الفيوم١٩٢٠٣٠٤٢٨

ماجده عبدالتواب عبدالحفيظ ع١٩٩٩/١٠/٠٦احمد جمال ربيع السيد عفيفى الفيوم١٩٢٠٣٠٤٣٦

رضا حسين حامد١٩٩٩/٠٩/٠١احمد حسن عبدالعظيم محمود الفيوم١٩٢٠٣٠٦٣٧

جمالت محمد ابوسمره١٩٩٨/١٢/٠١احمد حمدون احمد ابوسمره ١٩٢٠٠٠٨٦٣٨

الطاف عبدالحليم ابوزيد٢٠٠٠/٠١/٠١احمد حمدى احمد عبدالتواب الفيوم١٩٢٠٣٠٤٣٨

نيللى محمد محفوظ١٩٩٩/١١/١١احمد خالد يس يوسف الفيوم١٩٢٠٣٠٤٣٩

رضا عزت محمد١٩٩٩/٠٤/١٠احمد ذكى رشاد السيد الفيوم١٩٢٠٣٠٣٦١

هناء عبدالسالم وهبه١٩٩٩/٠٤/٠٣احمد طارق بركات عثمان الفيوم١٩٢٠٣٠٣٥٥

امل السيد امين محمود١٩٩٩/٠٧/١٠احمد عادل جمعه خميس جمعه الفيوم١٩٢٠٣٠٤٠٠

ايمان زكريا بدوى١٩٩٩/١١/٠٩احمد عاصم توفيق عبدالكريم الفيوم١٩٢٠٣٠٤٤٤

ناديه محمود عبدالعزيز١٩٩٨/١١/٠٤احمد عزت عبدالنبي محمد القرشى الفيوم١٩٢٠٣٠٢٧٥

لمياء محمد مظهر محمود١٩٩٩/١١/٠٥احمد عصام جمال الدين عبدالفتاح الفيوم١٩٢٠٣٠٦٩٥

صفاء حسن فرج١٩٩٨/١٢/٠٢احمد عالء احمد مبروك الفيوم١٩٢٠٣٠٢٩٣

منى روبى حسين١٩٩٩/٠٥/٢٥احمد عماد جابر ابراهيم مرسى الفيوم١٩٢٠٣٠٣٨٢

ساميه عتريس صميده١٩٩٩/٠٣/١٣احمد قرنى السيد سعيد الفيوم١٩٢٠٣٠٣٤٢

منال عثمان اسماعيل١٩٩٩/١٢/٠١احمد مجدى عبدالحكم عبدالمحسن الفيوم١٩٢٠٣٠٤٤٨

سلوى على حسن١٩٩٨/١١/١٩احمد محسن ابراهيم عبدالحميد الفيوم١٩٢٠٣٠٢٨٣

حنان معوض احمد١٩٩٩/٠١/٢٥احمد محمد ابراهيم مراد الفيوم١٩٢٠٣٠٣٢٣

غاده فاروق محمد١٩٩٩/١٢/١٢احمد محمد احمد كامل البيومى الفيوم١٩٢٠٣٠٤٤٩

رشا محمد محمود حسين١٩٩٩/١٢/٠٦احمد محمد عبدالتواب عبدالتواب محمد الفيوم١٩٢٠٣٠٤٥٠

سهير محمد الصوفى١٩٩٩/١٠/٠١احمد محمد عبدالحميد محمد البهواشى الفيوم١٩٢٠٣٠٤٥٢

مها صالح سيد محمد١٩٩٩/٠٩/٢٦احمد محمد فرج عبدالمقصود مروان الفيوم١٩٢٠٣٠٤٥٤

دالل منير ثابت احمد١٩٩٨/١٢/١٨احمد محمد محمد عبدالرازق يوسف الفيوم١٩٢٠٣٠٦٣٨

حنان عبدالمعطى رمضان١٩٩٩/٠٥/١٣احمد نبيل عبدالعزيز محمد الفيوم١٩٢٠٣٠٣٧٧

اماله
١١ ١ من صفحة

مدير  المدرسةناظر المدرسةراجع االمالءراجع الكتابةكتبه٢٠٠٥/١١/١٥
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 آشف بيانات التالميذ الستخراج الرقم القومى
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
اء الطلبة  تحتوى على بعض آشوف مجمعة بأسم تعريف التقرير

 من بيانات الطلبة واسم أالم 
 تسليمه إلي أي جهة معنية    الهدف من التقرير
  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

   إلي أي جهة معنية   -٣ إدارة المدرسة -٢
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 تنفيذ المطلوب

 للطلبةملة استخراج بيانات آا -١ فوائد التقرير
  استخراج الرقم القومي للطلبة-٢
 

 استخراج الرقم القومي - طباعة قوائم الفصول -طباعة تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة بأسماء االخوه بالمدرسة٢٠٠٥-٢٠٠٦
الفصل

عام

الصفاســــــــم الطالــب م

مدرسة

مالحظاتاسم الوالد
ابراهيم محمد ابراهيمرابعالثانى االبتدائىداليا ابراهيم محمد ابراهيم١

ابراهيم محمد ابراهيمثالثالخامس االبتدائىوليد ابراهيم محمد ابراهيم٢

ابوكرم عيد عبدالشافىاولاالول االبتدائىمحمد ابوكرم عيد عبدالشافى٣

ابوكرم عيد عبدالشافىاولالثالث االبتدائىانس ابوكرم عيد عبدالشافى٤

احمد تهامى عبدالمطلبثالثالخامس االبتدائىمحمد احمد تهامى عبدالمطلب عوض اهللا٥

احمد تهامى عبدالمطلبخامسالسادس االبتدائىشيماء احمد تهامى عبدالمطلب عوض اهللا٦

احمد جمعه محمد حافظاولالثالث االبتدائىمصطفى احمد جمعه محمد حافظ٧

احمد جمعه محمد حافظرابعالسادس االبتدائىمنه احمد جمعه محمد حافظ٨

احمد حسين احمد عبداللطيفثانىاالول االبتدائىمحمد احمد حسين احمد عبداللطيف٩

احمد حسين احمد عبداللطيفخامسالخامس االبتدائىاسماء احمد حسين احمد عبداللطيف١٠

احمد رفعت احمد محمد حمودهثانىالثالث االبتدائىمحمود احمد رفعت احمد محمد حموده١١

احمد رفعت احمد محمد حمودهثانىالسادس االبتدائىمحمد احمد رفعت احمد محمد حموده١٢

احمد صالح عبدالقادرثانىالثالث االبتدائىعبدالرحمن احمد صالح عبدالقادر١٣

احمد صالح عبدالقادرثانىالسادس االبتدائىعبداهللا احمد صالح عبدالقادر١٤

احمد عبدالظاهر علىثانىاالول االبتدائىمحمد احمد عبدالظاهر على١٥

احمد عبدالظاهر علىثالثالخامس االبتدائىمنةاهللا احمد عبدالظاهر على١٦

احمد عبدالعظيم محمودرابعاالول االبتدائىشهد احمد عبدالعظيم محمود١٧

احمد عبدالعظيم محمودرابعالثالث االبتدائىريهام احمد عبدالعظيم محمود١٨

احمد عبدالفتاح عبدالمنطلبثالثاالول االبتدائىمحمد احمد عبدالفتاح عبدالمنطلب١٩

احمد عبدالفتاح عبدالمنطلبثالثالخامس االبتدائىايه احمد عبدالفتاح عبدالمنطلب٢٠

احمد عبدالقادر احمد االبيارىرابعالثانى االبتدائىدينا احمد عبدالقادر احمد االبيارى٢١

احمد عبدالقادر احمد االبيارىاولالخامس االبتدائىوليد احمد عبدالقادر احمد االبيارى٢٢

احمد عبدالمنعم احمد على مسعثالثالخامس االبتدائىنهال احمد عبدالمنعم احمد على مسعوداالب٢٣

احمد عبدالمنعم احمد على مسعخامسالسادس االبتدائىندى احمد عبدالمنعم احمد على مسعود اال٢٤

احمد عزت خميس حسنخامسالثانى االبتدائىريهام احمد عزت خميس حسن٢٥

احمد عزت خميس حسنثالثالخامس االبتدائىعبدالرحمن احمد عزت خميس حسن٢٦

احمد فؤاد احمداولالثالث االبتدائىمحمد احمد فؤاد احمد٢٧

احمد فؤاد احمدرابعالسادس االبتدائىندى احمد فؤاد احمد٢٨

ناظر المدرسةشئون الطلبةمدرس الفصل
صفحة ١ من ١٩ ٢٠٠٥/١١/١٥
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 االخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه بالمدرســـــــــــــــــــــــة
 
 

 طلبةقاعدة بيانات شئون ال التقريرمصدر بيان 
 حصر وتسجيل االخوه بالمدرسة تعريف التقرير

 معرفة االخوه بالمدرسة وعددهم الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

  األخصائي االجتماعي-٣ 
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 معرفة وعدد االخوه بالمدرسة

 
ب -١ فوائد التقرير ة س وة     معرف الل األخ ن خ ة م اب الطلب ب غي

 بالمدرسة
 اخطار ولي األمر بمستوى الطالب من خالل أخوة          -٢

 الطلبة
 

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 



 قائمة بأسماء التالميذ والتلميذات االيتام٢٠٠٥-٢٠٠٦
الفصل

عام

الصفاســــــــم الطالــب م

مدرسة

مالحظاتاسم ولى االمر
ازهار باكير خالدخامساالول االبتدائىتسنيم عادل عبدالتواب رزق اهللا١

مها محمود عبدالفتاحخامساالول االبتدائىميار اشرف يونس محمد عطيه٢

٢االجمـــــــالــــى

مها نشأت خيراهللاولالثانى االبتدائىاحمد محمد محمد كمال خيراهللا١

ايمان عمر احمد الهوارىاولالثانى االبتدائىحسام احمد عبد المنصف محمد٢

امانى على دسوقىرابعالثانى االبتدائىاسماء عصام هاشم سيد محمد٣

٣االجمـــــــالــــى

ايمان عمر احمد الهوارىثانىالثالث االبتدائىعبدالرحمن محمد احمد السيد فتح الباب ال١

امال مصطفى محمدرابعالثالث االبتدائىامانى عبدالمجيد محمود عبداهللا٢

شجن محمد ربيعرابعالثالث االبتدائىسهر محمد ذكى صميده٣

خضره ماضى فرجخامسالثالث االبتدائىنرمين مناع عبدالقوى عبداللطيف٤

٤االجمـــــــالــــى

عبير احمد ابراهيماولالرابع االبتدائىمحمد احمد محمد عبدالوهاب١

نعيمه ابراهيم علىثانىالرابع االبتدائىالسيد ممدوح السيد مرسى٢

منى مصطفى احمدثالثالرابع االبتدائىايمان صفوت سعد ابوبكر٣

غاده السيد عبدالمعزثالثالرابع االبتدائىمحمد احمد توفيق محمد٤

سماح حسنى عبدالعزيزخامسالرابع االبتدائىاميره محمود يحيى محمد رشاد٥

مايسه نشأت خيراهللاخامسالرابع االبتدائىزينب عصام محمد كمال خيراهللا٦

٦االجمـــــــالــــى

ازهار بكير خالدثالثالخامس االبتدائىاحمد عادل عبدالتواب رزق اهللا١

مها محمود عبدالفتاحثالثالخامس االبتدائىمنةاهللا اشرف يونس محمد عطيه٢

خضره ماضى فرجرابعالخامس االبتدائىنورهان مناع عبدالقوى عبداللطيف٣

نجوى محمود جودهخامسالخامس االبتدائىيمنى عبدالستار عبدالعزيز محمد٤

٤االجمـــــــالــــى

امينة محمد ربيع عبدالعزيزثانىالسادس االبتدائىمحمد مجدى احمد سعداوى حسن الدش١

كاميليا عيد محمدثانىالسادس االبتدائىمصطفى عبداهللا ابراهيم عبدالوهاب محمد٢

ازهار بكير خالد خالدثالثالسادس االبتدائىمحمد عادل عبدالتواب رزق اهللا محمد٣

هناء محمد خليل شعبانثالثالسادس االبتدائىمحمود جمال احمد احمد يوسف٤

مايسه نشأت خيراهللاخامسالسادس االبتدائىايه عصام محمد كمال خيراهللا٥

ناظر المدرسةشئون الطلبةمدرس الفصل
صفحة ١ من ٢ ٢٠٠٥/١١/١٥



א אא א[א  ]א

٩٧ 

                                                                                  
                                                  

 يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالتالميــــــــــــــــــــــــــــــــــذ اال
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 حصر وتسجيل الطلبة األيتام بالمدرسة تعريف التقرير

معرفة الطلبة األيتام بالمدرسة وتبليغ األخصائي  الهدف من التقرير
 االجتماعي بذلك 

  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير
  األخصائي االجتماعي-٣ إدارة المدرسة  -٢

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 معرفة وعدد الطلبة األيتام بالمدرسة
 

  معرفة األيتام بالمدرسة-١ فوائد التقرير
  منح األيتام جوائز في يوم اليتيم-٢
وم     -٣ ة الرس ن ناحي ة م روفهم المادي اه ظ  مراع

 المدرسية والمصاريف اآلخرى 
 إحصائيات   التقريرتشغيل

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    



٢٠٠٥-٢٠٠٦  قائمة  بأبناء العاملين بالمدرسة للعام الدراسى

الصف اســــــــم الطالــب  م الفصل

مدرسة

مالحظاتاسم المدرس / المدرسة
اشجان فرج محمودخامسالثانى االبتدائىرانيا رمضان محمد عبدالعزيز١

امل حسن محموداولالخامس االبتدائىاسالم حسام الدين مصطفى حسن٢

ايمان حسين محمد مرسىاولاالول االبتدائىمصطفى مالك عيسى محمد رفاعى٣

ايمن محمد على احمداولاالول االبتدائىمحمد ايمن محمد على احمد٤

ايمن محمد على احمداولالثالث االبتدائىمحمود ايمن محمد على احمد٥

سناء محمد موسىخامسالثانى االبتدائىيمنى حسنى عبدالعزيز موسى٦

سناء محمد موسىثالثالسادس االبتدائىاحمد حسنى عبدالعزيز موسى٧

سهام مصطفى عيد صالحثالثالثانى االبتدائىعمرو جمال السيد عبدالرسول٨

عبدالتواب يمانى مرسىرابعالثالث االبتدائىاميره عبدالتواب يمانى مرسى٩

عبدالتواب يمانى مرسىخامسالرابع االبتدائىاسماء عبدالتواب يمانى مرسى١٠

عماد جابر ابراهيم مرسىاولاالول االبتدائىاحمد عماد جابر ابراهيم مرسى١١

غاده سيد محمود جبراولاالول االبتدائىمحمد ايمن يوسف محمد١٢

غاده سيد محمود جبرخامسالرابع االبتدائىايه ايمن يوسف محمد١٣

فاتن محمد محمدخامسالثالث االبتدائىيمنى مصطفى محمد راضى١٤

لمياء عبدالعليم عبداللطيفخامسالثانى االبتدائىسلسبيل طارق عبدالتواب عبدالخالق١٥

مدحت محمد سيدثالثالثانى االبتدائىمحمد مدحت محمد سيد١٦

مدحت محمد سيدثانىالثالث االبتدائىاسامه مدحت محمد سيد١٧

ناصر هاشم سيد محمداولاالول االبتدائىمحمود ناصر هاشم سيد محمد١٨

ناصر هاشم سيد محمدثانىالخامس االبتدائىعبدالرحمن ناصر هاشم سيد محمد١٩

هاله رياض العزب الرفاعىخامساالول االبتدائىسلمى نصر عبدالعزيز على شحاته٢٠

هاله على احمد علىخامسالرابع االبتدائىهاجر ايهاب محمد على٢١

هناء احمد جاب اهللا رزقاولاالول االبتدائىمحمود ناصر عبداهللا احمد عبداهللا٢٢

 مدير  المدرسةشئون الطلبة
صفحة ١ من ١ ٢٠٠٥/١١/١٥

٢٢االجمـــــــــــــــــــــــــالى



א אא א[א  ]א

٩٨ 

 
 أبنـــــــــــــــاء العاملــــــــــــــين بالمدرســـــــــــــــــــــــة

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 حصر وتسجيل أبناء العاملين بالمدرسة  تعريف التقرير

 رسة وعددهم معرفة أبناء العاملين بالمد الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

  سكرتير المدرسة-٣
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 معرفة وعدد أبناء العاملين ودعمهم بالمدرسة

  إخطار العاملين بالمدرسة بمستوي أبناءهم  -١ فوائد التقرير
  معرفة سبب غياب آل منهم – ٢
 

 إحصائيات  ريرتشغيل التق
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 

                                       
 



االندلس االبتدائيهمدرسه :

اثبــــات قيدادارة الفيوم التعليمية

الى من يهمه االمر

صورة الطالبمحافظة الفيوم

ابراهيم انور السيد ابراهيم

١٩٩٧/٠٢/٢٠تاريخ الميالد:

 ١١٧٨
السنهالشهراليوم

السن فى ١٠/١

/

ابتدائىمقيد بالمدرسه بمرحلة

٢٠٠٥-٢٠٠٦للعام الدراسى

وبياناته كالتالى

الثالث االبتدائى الصف :

٢٠٠٥-٢٠٠٦للعام الدراسى

وهذا بيان من السجالت بالمدرسه

االندلس االبتدائيهتفيد مدرسه                           بأن الطالب

مدير المدرسة شئون الطلبة
........................................................................



א אא א[א  ]א

٩٩ 

 
  عــــــــــــــــــــــادىاثبات قيــــــــــد الي من يهمه االمــــر

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
هو عبارة عن بيان قيد يفيد بأن الطالب مقيد  تعريف التقرير

      بالمدرسة 
 حصول ولي األمر على هذا البيان ألمر يهمه  ريرالهدف من التق

  إدارة المدرسة-٢  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير
  ولي األمر والجهة الطالبة لهذا الطلب  -٣

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 يقدم الي جهة تطلب هذا البيان

  بيان آامل بحالة الطالب-١ فوائد التقرير
  حكومية تطلب البيانيقدم ألي جهة -٢
 

 البيانات األساسية  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 

                                       
 

                                                         
                                                 

                                                      
 



االندلس االبتدائيهمدرسه :

اثبــــات قيدادارة الفيوم التعليمية

الى من يهمه االمر

صورة الطالبمحافظة الفيوم

ابراهيم انور السيد ابراهيم

١٩٩٧/٠٢/٢٠تاريخ الميالد:

 ١١٧٨
السنهالشهراليوم

السن فى ١٠/١

/

ابتدائىمقيد بالمدرسه بمرحلة

٢٠٠٥-٢٠٠٦للعام الدراسى

وبياناته كالتالى

الثالث االبتدائى الصف :

٢٠٠٥-٢٠٠٦للعام الدراسى

وهذا بيان من السجالت بالمدرسه

االندلس االبتدائيهتفيد مدرسه                           بأن الطالب

مع العلم بأن المصروفات المدرسيه للعام الدراسى                                   
                     هى مبلغ وقدره

٢٠٠٥-٢٠٠٦

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

مدير المدرسة  شئون الطلبة 
........................................................................

 سكرتير المدرسه
....................................



א אא א[א  ]א

١٠٠ 

 
  بمصــــــــــــــــــروفاتمـــراثبات قيــــــــــد الي من يهمه اال

 
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
هو عبارة عن بيان قيد يفيد بأن الطالب مقيد  تعريف التقرير

      بالمدرسة 
 حصول ولي األمر على هذا البيان ألمر يهمه  الهدف من التقرير
 لمدرسة إدارة ا-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

  ولي األمر والجهة الطالبة لهذا الطلب  -٣
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 تقديم خدمة لولى األمر      

ى   -١ فوائد التقرير افة إل ة بإض ب آامل ة الطال ان بحال داد  بي س
 المصروفات

 
 

 البيانات األساسية  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            



اعداد_الطلبة_تواريخ_ميالد٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨٢٠٠٠إجمالى stu_codeاسم الصفك

٢٥٣٢٣١٢االول االبتدائى٣

٢٤٦٣١٢٠٩الثانى االبتدائى

٢٥٣٢٦٢٢١٦الثالث االبتدائى

٢٤٤٢٦٢٠٩٩الرابع االبتدائى

٢٢٣٢١١٩٧٥الخامس االبتدائى

٢٠٧٢١٩٨٧السادس االبتدائى٨



א אא א[א  ]א

١٠١ 

 
 اعــــــــــــــــداد الطلبــــــــــــــــة تواريــــــــــــخ ميـــــــــــالد

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
       هو عبارة عن إحصاء بسنة الميالد تعريف التقرير

 معرفة أعداد الطلبة المولدين بهذا العام   الهدف من التقرير
 إدارة المدرسة                 -٢   شئون الطلبة-١ مستفيد من التقريرال

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 للمعرفة فقط       

  معرفة األآبر سبنًا بالمدرسة-١ فوائد التقرير
 بيان يوضح الفئات العمرية -٢
 

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

 



اعداد_الطلبة_تواريخ_ميالد_ذكور٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩اجمالى عدد الذكوراسم الصفكود الصف

١٤٦١٥١٢٣االول االبتدائى٣

١٣٥١٨١١٤٣الثانى االبتدائى٤

١٣٧١٦١١٨٣الثالث االبتدائى٥

١٢٣١٨١٠٠٥الرابع االبتدائى٦

١١٦١١١٠٢٣الخامس االبتد٧

١١٧١١١١٥السادس االبتد٨



א אא א[א  ]א

١٠٢ 

 
  ذآــــورـــــــة تواريــــــــخ ميــــــــالداعــــداد الطلبــ

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
يالد   تعريف التقرير سنة الم صاء ب ن إح ارة ع و عب ده وع واح  ن

     )ذآور(
 معرفة أعداد الطلبة المولدين بهذا العام  ذآور الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢     شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 للمعرفة فقط       

 معرفة أعداد الذآور حسب تاريخ الميالد -١ فوائد التقرير
 )بالسنة  ( 

 
 

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اعداد_الطلبة_تواريخ_ميالد_اناث٢٠٠٥/١٢/٠٥

صفحة ١

١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠إجمالى عدد االناثاسم الصفكود الصف

١٠٧٨٩٥٤االول االبتدائى٣

١١١١٣٩٥٣الثانى االبتدائى٤

١١٦١٠١٠٣٣الثالث االبتدائى٥

١٢١٨١٠٩٤الرابع االبتدائى٦

١٠٧١٠٩٥٢الخامس االبتدائى٧

٩٠١٨٧٢السادس االبتدائى٨



א אא א[א  ]א

١٠٣ 

 
  إناثاعـــــــــــداد الطلبـــــــــــــة تواريـــــــخ ميــــــــــالد

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 نوع واحد هو عبارة عن إحصاء بسنة الميالد ف التقريرتعري

     )إناث(
 معرفة أعداد الطلبة المولدين بهذا العام  إناث الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 للمعرفة فقط       

 اإلناث حسب تاريخ الميالد معرفة أعداد  -١ فوائد التقرير
 )بالسنة  ( 

 
 إحصائيات   تشغيل التقرير

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اعداد_تواريخ_االلتحاق٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

٢٠٠٠/٠٩/١٦٢٠٠١/٠٩/١٦٢٠٠٢/٠٩/١٦٢٠٠٢/٠٩/١٩٢٠٠٣/٠٩/١٦إجمالى العدداسم الصفآو
٢٥٣االول االبتدائى٣
٢٤٦١٧الثانى االبتدائى٤
٢٥٣٧١٢٤٥الثالث االبتدائى٥
٢٤٣٢٤٢الرابع االبتدائى٦
٢٢٣٣٢٢٠الخامس االبتدائى٧
٢٠٧٢٠٧السادس االبتدائى٨



א אא א[א  ]א

١٠٤ 

 
 تواريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ االلتحـــــــــــــــــــــــاق 

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 هو عبارة عن تسجيل تاريخ التحاق آل صف   تعريف التقرير

التحاق صف معين عند إدخال إي معرفة تاريخ  الهدف من التقرير
 طالب من الخارج  

 الكنترول– ٣   إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 معرفة تواريخ االلتحاق 

 
  معرفة تواريخ التحاق الطلبة-١ فوائد التقرير

  مقارنة تواريخ التحاق الطلبة-٢
 دين في المدرسة معرفة المعي-٣

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اعداد_الطلبة_الفترة_الدراسية٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

إجمالىانثىذكراسم النظام الدراسىاسم الصفكود ال

١٤٦١٠٧٢٥٣اليوم الكاملاالول االبتدائى٣

١٣٥١١١٢٤٦اليوم الكاملالثانى االبتدائى٤

١٣٧١١٦٢٥٣اليوم الكاملالثالث االبتدائى٥

١٢٢١٢١٢٤٣اليوم الكاملالرابع االبتدائى٦

١١٦١٠٧٢٢٣اليوم الكاملالخامس االبتدائى٧

١١٧٩٠٢٠٧اليوم الكاملالسادس االبتدائى٨



א אא א[א  ]א

١٠٥ 

 
  اعداد الطلبة الفترة الدراسية   

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
إحصاء الطلبة عن الفترة الدراسية إن وجد في  تعريف التقرير

 المدارس  
  الطلبة في الفترة الدراسية   معرفة  الهدف من التقرير
 المدرسة إدارة -٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

  الموجه الزائر للمدرسة-٣ 
  األخصائي االجتماعي   -٤ 

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 تنظيم المدرسة في الفترة الدراسية  

ل أو     -١ فوائد التقرير وم الكام ي الي ذ ف داد التالمي ة أع رة ال معرف فت
 مسائية أو فترة واحدةالصباحية أو ال
  لنوع الفترة الدراسية تنظيم اليوم الدراسي طبقًا - ٢
 

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 



اعداد_الطلبة_حالة_القيد٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

إجمالىمستجداسم النوعاسم الصفكود الصف

١٤٦١٤٦ذكراالول االبتدائى٣

١٠٧١٠٧انثىاالول االبتدائى٣

١٣٥١٣٥ذكرالثانى االبتدائى٤

١١١١١١انثىالثانى االبتدائى٤

١٣٧١٣٧ذكرالثالث االبتدائى٥

١١٦١١٦انثىالثالث االبتدائى٥

١٢٢١٢٢ذكرالرابع االبتدائى٦

١٢١١٢١انثىالرابع االبتدائى٦

١١٦١١٦ذكرالخامس االبتدائى٧

١٠٧١٠٧انثىالخامس االبتدائى٧

١١٧١١٧ذكرالسادس االبتدائى٨

٩٠٩٠انثىالسادس االبتدائى٨



א אא א[א  ]א

١٠٦ 

 
 

  اعداد الطلبة حالة القيد
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
إحصاء الطلبة عن حالة القيد ان آان مستجد      تعريف التقرير

 أو باق أومنقول     
  ة عن آل عام دراسي     حالة قيد الطلبمعرفة  الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

األخصائي االجتماعي                              -٣ 
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 البحث وراء مشكلة المعيدون بالمدرسة

  معرفة المستجدين-١ فوائد التقرير
 معرفة المعيدين -٢
  مجموعات تقوية للمعيدين عمل -٣

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



اعداد_الطلبة_فئات_عمرية٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

٧٨إجمالى٥٩٦١٠١١١٢اسم النوعاسم الصفكود الصف

٣٩١٠٧١٤٦ذكراالول االبتدائى٣

٢٤٨٢١٠٧١انثىاالول االبتدائى٣

١٦١٣٥١١٩ذكرالثانى االبتدائى٤

١٣١١١٩٨انثىالثانى االبتدائى٤

٢١٣٧١٠١٢٥ذكرالثالث االبتدائى٥

١١٦٦١١٠انثىالثالث االبتدائى٥

٩١٢١٢٣٣٠ذكرالرابع االبتدائى٦

٩٤١١٢١٢٦انثىالرابع االبتدائى٦

١١١٠٤١١١٦ذكرالخامس االبتدائى٧

٧٩٨٢١٠٧انثىالخامس االبتدائى٧

٢٢٩٤١١١٧ذكرالسادس االبتدائى٨

١٦٧٤٩٠انثىالسادس االبتدائى٨



א אא א[א  ]א

١٠٧ 

 
 فئات عمريه  عـدد الطلبة ا

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
  إحصاء وعدد جميع الطلبة فئات عمريه   تعريف التقرير

 والفئات معرفة اعدد الطلبة المقيدون بالمدرسة الهدف من التقرير
         العمريه 

  إدارة المدرسة-٢بة  شئون الطل-١ المستفيد من التقرير
  الموجه الزائر للمدرسة-٣ 
  الموجه المالي -٤ 

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

فئات سرعة معرفة اعدد المقيدون بالمدرسة 
  عمريه وتسليم اإلحصاء األستقراري  

 
  تصنيف الطلبة حسب أعمارهم-١ فوائد التقرير

  حساب أآبر وأصغر سن في الفصول-٢
 

 اإلجماليات  لتقريرتشغيل ا
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



اعداد_الطلبة_فئات_عمرية_اناث٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

٦٧٨٩١٠١١٥اجمالى عدد االناثاسم الصفكود الصف

١٠٧٨٢١٢٤االول االبتدائى٣

١١١١٣٩٨الثانى االبتدائى٤

٠٢+١١٦٦الثالث االبتدائى٥

١٢١٢٦٩٤١الرابع االبتدائى٦

١٠٧٧٩٨٢الخامس االبتدائى٧

٩٠١٦٧٤السادس االبتدائى٨



א אא א[א  ]א

١٠٨ 

 
 فئات عمريه  إناث  عـدد الطلبة ا

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
  إحصاء وعدد جميع الطلبة فئات عمريه إناث    تعريف التقرير

 والفئات معرفة اعدد الطلبة المقيدون بالمدرسة الهدف من التقرير
         العمريه لإلناث 

 مدرسة إدارة ال-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير
  الموجه الزائر للمدرسة-٣ 
  الموجه المالي -٤ 

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

فئات سرعة معرفة اعدد المقيدون بالمدرسة 
  عمريه لإلناث وتسليم اإلحصاء األستقراري  

 
  تصنيف الطلبة حسب أعمارهم-١ فوائد التقرير

  حساب أآبر وأصغر سن في الفصول-٢
 

 اإلجماليات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



اعداد_الطلبة_فئات_عمرية_ذكور٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

٦٧٨٩١٠١١١٢اجمالى عدد الذكوراسم الصفكود ال

٠٢+١٤٦االول االبتدائى٣

١٣٥١٦١١٩الثانى االبتدائى٤

٠٢٢+١٣٧١٠الثالث االبتدائى٥

١٢٣٣٠٩١٢الرابع االبتدائى٦

١١٦١١١٠٤١الخامس االبتدائى٧

١١٧٢٢٩٤١السادس االبتدائى٨



א אא א[א  ]א

١٠٩ 

 
 مريه  ذآور  فئات ععـدد الطلبة ا

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 إحصاء وعدد جميع الطلبة فئات عمريه ذآور تعريف التقرير

 والفئات معرفة اعدد الطلبة المقيدون بالمدرسة الهدف من التقرير
         العمريه للذآور  

  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير
  الموجه الزائر للمدرسة-٣ 
  الموجه المالي -٤ 

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

فئات سرعة معرفة اعدد المقيدون بالمدرسة 
  عمريه للذآور وتسليم اإلحصاء األستقراري  

 
  تصنيف الطلبة حسب أعمارهم-١ فوائد التقرير

  حساب أآبر وأصغر سن في الفصول-٢
 

 ت اإلجماليا تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



اعداد_الطلبة_جنسيات٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

إجمالى العددانثىذكراسم  الجنسيةاسم الصف

١٤٦١٠٧٢٥٣مصرىاالول االبتدائى

١٣٧١١٦٢٥٣مصرىالثالث االبتدائى

١٣٥١١١٢٤٦مصرىالثانى االبتدائى

١١٦١٠٧٢٢٣مصرىالخامس االبتدائى

١٢٣١٢١٢٤٤مصرىالرابع االبتدائى

١١٧٩٠٢٠٧مصرىالسادس االبتدائى



א אא א[א  ]א

١١٠ 

 
 

  اعداد الطلبة جنسيات 
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرر بيان مصد
 إحصاء الطلبة جنسيات إن وجد     تعريف التقرير

  جنسيات الطلبة    معرفة  الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

األخصائي االجتماعي                              -٣ 
  مدرية  إدارة الوافدين بال-٤

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

جنسيات ( متابعة الطلبة الوافدين من دول أخري 
 )أخرى 

  معرفة إجمالي آل الجنسيات بالمدرسة -١ فوائد التقرير
  متابعة الفصول التي يوجد بها طلبة وافدين-٢
  اخطار أولياء أمورهم بمستوي الطلبة-٣
 

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. اتمالحظ

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



اعداد_الطلبة_فى_الفصول٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

رابعثالثثانىاولإجمالى عدد الطلبةاسم الصفك

٢٥٣٥٢٥١٥١٤٩االول االبتدائى

٢٤٦٤٧٥٠٤٩٥١الثانى االبتدائى

٢٥٣٥٢٥١٥٠٥٠الثالث االبتدائى

٢٤٤٥٠٤٥٤٦٥٠الرابع االبتدائى

٢٢٣٤٩٤٢٤٥٤٢الخامس االبتدائى

٢٠٧٤٤٤١٤٥٣٨السادس االبتدائى



א אא א[א  ]א

١١١ 

 
 

 في الفصول   عـدد الطلبة ا
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرن مصدر بيا
 إحصاء وعدد جميع الطلبة في الفصول تعريف التقرير

 والفصول   معرفة اعدد الطلبة المقيدون بالمدرسة الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

  الموجه الزائر للمدرسة-٣ 
  الموجه المالي -٤ 

ور التقرير في دعم د
 متخذ القرار

 والفصول سرعة معرفة اعدد المقيدون بالمدرسة 
 

صل  فوائد التقرير ى ف ى أعل صول للتوصل إل ي الف ة ف ه الطلب مقارن
ساوي            ة بالت ع الطلب الكثافة واقل فصل في الكثافة وتوزي

 . على الفصول 
 
 

 اإلجماليات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 



عام قائمة بجماعة نشـــــــاط٢٠٠٥-٢٠٠٦

الصفوفاســــــــم الطالــب م

مدرسة

البيئة السكانية
الفصل

خامسالخامس االبتدائىيمنى عبدالستار عبدالعزيز محمد١

خامسالسادس االبتدائىعال حسن محمد السيد الجبيلى٢

خامسالسادس االبتدائىنورهان عبداهللا السيد احمد عبداللطيف٣

خامسالسادس االبتدائىرندا عادل نجيب احمد٤

خامسالخامس االبتدائىندى حسين امين عبدالحى٥

ثالثالسادس االبتدائىاسالم محمد هشام رأفت كامل فرج٦

خامسالرابع االبتدائىاسراء اسامه جميل ابوالعال٧

خامسالرابع االبتدائىندى بطران ابراهيم عبدالحميد٨

خامسالرابع االبتدائىاسماء عبدالتواب يمانى مرسى٩

خامسالرابع االبتدائىايه اشرف كمال احمد١٠

خامسالرابع االبتدائىندى طاهر عبدالعظيم محمد١١

خامسالرابع االبتدائىمياده بكرى سنوسى محمد١٢

خامسالرابع االبتدائىداليا خالد محمد عبدالحميد١٣

خامسالرابع االبتدائىناديه احمد درويش سعيد١٤

ثالثالسادس االبتدائىمحمود جمال احمد احمد يوسف١٥

خامسالخامس االبتدائىايمان اشرف عبدالسالم فرج١٦

رابعالثالث االبتدائىدينا محمد محمد امين اسماعيل١٧

ثالثالسادس االبتدائىمحمد ابراهيم ابراهيم عبداهللا ابوعيشه١٨

ثالثالسادس االبتدائىمصطفى محمود على حسن احمد١٩

ثالثالسادس االبتدائىعمر احمد رجب محمد بيومى٢٠

اولالثالث االبتدائىمحمود ايمن محمد على احمد٢١

رابعالثالث االبتدائىنيره اسامه عبدالحفيظ السيد عبدالغنى٢٢

ثانىالرابع االبتدائىيوسف محمد محمد طلب٢٣

ثالثالسادس االبتدائىمحمد خالد عبدالعظيم اسماعيل٢٤

رابعالثالث االبتدائىنهله عبدالعليم مفتاح على مفتاح٢٥

رابعالثالث االبتدائىسهر محمد ذكى صميده٢٦

ثانىالرابع االبتدائىالمعتصم باهللا اشرف لطفى السيد٢٧

رابعالثالث االبتدائىنوران اسامه عبدالحفيظ السيد عبدالغنى٢٨

ناظر المدرسةشئون الطلبةمدرس الفصل
صفحة ١ من ٢ ٢٠٠٥/١١/١٥



א אא א[א  ]א

١١٢ 

 
 

 جماعات األنشطة صفوف    
 
 

 ئون الطلبةقاعدة بيانات ش التقريرمصدر بيان 
 إحصاء بعدد الطالب المشترآين في األنشطة   تعريف التقرير

         فة أعدد المشترآين في األنشطة     معر الهدف من التقرير
األخصائي   إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

 االجتماعي 
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
شترآين في األنشطة ألي عة معرفة الطلبة المسر

 غرض 
ي جماعات   -١ فوائد التقرير ة األعضاء ف ي الطلب وائز عل ع ج توزي

 األنشطة
ى         -٢ ة وحثهم عل  في جماعات     االشتراك  تشجيع الطلب

 األنشطة
 

 اإلجماليات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



اعداد_الطلبة_بمحل_الميالد٢٠٠٥/١١/١٥

صفحة ١

ذآرانثىاجمالى العددمحل الميالد
٧١٣١٤٠

١٦٩٢٧٧٧٩١٥الفيوم



א אא א[א  ]א

١١٣ 

 
 

  اعداد الطلبة بمحل الميالد 
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 الد   إحصاء الطلبة بمحل المي تعريف التقرير

  محل ميالد الطلبة    معرفة  الهدف من التقرير
  إدارة المدرسة-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

  األخصائي االجتماعي   -٣ 
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
  إلي مكان المدرسةمعرفة أسباب انتقال األسرة 

ب بالمدر   -١ فوائد التقرير اق الطال بب التح ة س و    معرف ل ه ة  ه س
 قربها أو بسبب تفوق المدرسة ونشاطها 

  إحصاء آامل بمحل ميالد الطلبة-٢
 

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ايام ميالد الطلبة
آود الفصلتاريخ الميالداسم الطالبيوم الميالد اسم الصف

٠١/٠١
االول االبتدائى ٢٠٠٠/٠١/٠١٤منةاهللا على سامى على سليم
االول االبتدائى ٢٠٠٠/٠١/٠١٣خلود محمد عبدالعظيم احمد
الثالث االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١٤ياسمين عبدالمنعم عبدالمنعم ابراهيم
الثانى االبتدائى ١٩٩٨/٠١/٠١٣احمد ماهر سالم عبدالحميد
الثالث االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١٤ناريمان احمد محفوظ محمد محفوظ
االول االبتدائى ١٩٩٩/٠١/٠١٣محمد ناصر محمد عبدالظاهر

الخامس االبتدائى ١٩٩٥/٠١/٠١٤ريهام عزالدين هالل سليمان
االول االبتدائى ١٩٩٩/٠١/٠١٤نورهان عادل حسن على عاشور
االول االبتدائى ١٩٩٩/٠١/٠١٤شهندا سامح عويس على

الخامس االبتدائى ١٩٩٥/٠١/٠١٥داليا خالد احمد عثمان
الخامس االبتدائى ١٩٩٥/٠١/٠١١آريم احمد محمد خميس
الثالث االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١٣محمد سيد عزت محمد

الخامس االبتدائى ١٩٩٥/٠١/٠١٢محمد الليثى محمود محمد السيد
االول االبتدائى ٢٠٠٠/٠١/٠١٣ايمن حمدى عبدالرؤف مراد
الثالث االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١٣اسراء حسن شحاته احمد
الثالث االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١٢احمد سامح احمد عثمان
الرابع االبتدائى ١٩٩٦/٠١/٠١٣رانيا وائل وجيه عبدالفضيل
الرابع االبتدائى ١٩٩٦/٠١/٠١٥مروه عيسى ونيس احمد
الرابع االبتدائى ١٩٩٦/٠١/٠١٥عائشه ياسر يونس ياسين ابوجليل
الرابع االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١٥شيماء رفعت مصطفى شعبان

الخامس االبتدائى ١٩٩٥/٠١/٠١٥ايمان اشرف عبدالسالم فرج
الرابع االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١٢محمد خالد غانم على احمد
االول االبتدائى ١٩٩٩/٠١/٠١١محمد خالد شعبان حسين

الخامس االبتدائى ١٩٩٥/٠١/٠١٥ياسمين خميس يونس السيد
الثالث االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١٤نهله عبدالعليم مفتاح على مفتاح
الرابع االبتدائى ١٩٩٦/٠١/٠١٤ديانا يحى محمد عبدالمقصود العرباوى
الثالث االبتدائى ١٩٩٨/٠١/٠١٢عبدالرحمن فضل سيد بكر
االول االبتدائى ٢٠٠٠/٠١/٠١٢عالءالدين جمال عبدالعاطى محمود
الثالث االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١٣هند محمد شعبان احمد عثمان
الثالث االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١٥هدير خالد محمد ابراهيم
االول االبتدائى ١٩٩٩/٠١/٠١٥شاهيناز احمد احمد محمد دهشان
الثالث االبتدائى ١٩٩٨/٠١/٠١٥ايه جمال سيد يسرى عجمى
االول االبتدائى ٢٠٠٠/٠١/٠١٢ياسين مصطفى ابراهيم السيد على
الثالث االبتدائى ١٩٩٧/٠١/٠١١حسام ناصر شعبان احمد
االول االبتدائى ٢٠٠٠/٠١/٠١٣احمد حمدى احمد عبدالتواب
االول االبتدائى ٢٠٠٠/٠١/٠١٢اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق

صفحة ١ من ٢٠٠٥/١١/١٥٤٦



א אא א[א  ]א

١١٤ 

 
 

 أيام ميالد الطلبة
 
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
 آشف بأم ميالد الطلبة  تعريف التقرير

         فة أيام ميالد الطلبة    معر الهدف من التقرير
   إدارة المدرسة-٢ون الطلبة  شئ-١ المستفيد من التقرير

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 عة معرفة أيام ميالد الطلبة ألي غرض سر
 

  عمل جوائز للطلبة التي عيد ميالدهم اليوم-١ فوائد التقرير
 إحصاء آامل بأيام ميالد الطلبة -٢
  بث روح المحبة والحب بين الطلبة-٣

 اإلجماليات  تشغيل التقرير
 .................................................................. ظاتمالح

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 

                                                  



االندلس الخـاصه  رياض اطفال

٢٠٠٥-٢٠٠٦ عام

العنــــــــــــوانتاريخ الميالداالســـــــــــم م

مدرسة

سنهشهريوم

سجل قيد المتقدمين الجدد للعام الدراسى ٢٠٠٦/٢٠٠٥
السن فى ١٠/١ تاريخ التقديم

م/الحادقه ع٢ش٢٠٠١/٠٢/٢٤٧٧٤٧خالد محمد محمد نصرالدين عبدالغفار ٣١٢٠٠٥/٠٦/١٢

ش/عمربن عبدالعزيز الفوال٢٠٠١/٠٤/٠٢٢٩٥٤اسراء رافت فاروق عبدالقادر ٣٢٢٠٠٥/٠٦/١٢

الباروديه البحريه ش/عبود٢٠٠٠/١١/١١٢٠١٠٤ابراهيم محمد حسنى عبدالجواد خليل ٣٣٢٠٠٥/٠٦/١٢

م/الزراعيين دله ع٤ش٢٠٠١/٠١/٢٥٦٨٤٨احمد السيد صابر عيسى ٣٤٢٠٠٥/٠٦/١٢

م/المشتل ع٣ش٤م ب٢٠٠١/٠٣/١٩١٢٦٤احمد فتحى محمود محمد احمد ٣٥٢٠٠٥/٠٦/١٢

الجون خلف التربيه والتعليم ش حنف٢٠٠٠/١١/١٨١٣١٠٤رنا حسين معوض على ٣٦٢٠٠٥/٠٦/١٢

تقسيم فله بجوار مسجد ضيوف الرح٢٠٠٠/١٠/١١٢٠١١٤ميار يحيى سعد محمد ٣٧٢٠٠٥/٠٦/١٢

م/الشيخ حسن ع٢٥ش٩م أ٢٠٠١/٠٥/١٠٢١٤٤فريده اسامه محمد محمود ٣٨٢٠٠٥/٠٦/١٢

م/المحافظه ع٤ش٢٠٠١/٠١/١٤١٧٨٤٤سهيله مجدى امين احمد محمد ٣٩٢٠٠٥/٠٦/١٢

ش/البحر ممر كريم سنتر٢٠٠١/٠١/٢٥٦٨٤امن اكرم عمر محمد بيومى ٤٠٢٠٠٥/٠٦/١٢

سنروالقبليه /ابشواى٢٠٠١/٠٣/٣١٠٦٤نسرين خالد معوض عبدالتواب ٤١٢٠٠٥/٠٦/١٢

ش/العريان منزل ممدوح فهمى٢٠٠٠/١٢/٢٠١١٩٤مالك ممدوح فهمى محمود ٤٢٢٠٠٥/٠٦/١٣

ش/احمد شوقى ارض مصطفى حسن٢٠٠٠/١١/١٦١٥١٠٤محمد اسامه جميل ابوالعال ٤٣٢٠٠٥/٠٦/١٣

الباروديه البحريه٢٠٠١/٠٢/٠٣٢٨٧٤اسالم اشرف عبدالمجيد فيصل محمود ٤٤٢٠٠٥/٠٦/١٣

ش/السنترال بجوار محالت عرفه٢٠٠١/٠١/٠١٠٩٤محمد على محمد على محمد فله ٤٥٢٠٠٥/٠٦/١٣

سنهور القبليه٢٠٠٠/١٠/٠٥٢٦١١٤ايمان هشام عبدالقوى امين ٤٦٢٠٠٥/٠٦/١٣

أ/مصطفى حسن اعلى صيدلية مجدى٢٠٠١/٠٧/٣٠١٢٤سلمى سامح محمود عبدالعزيز خلف ٤٧٢٠٠٥/٠٦/١٣

التعاونيات ع٦٨ش٢٠٠١/٠٢/١٠٢١٧٤١٤نهال محمد احمد يونس ابوجليل ٤٨٢٠٠٥/٠٦/١٣

منشاة عبداهللا٢٠٠٠/١٢/٠٢٢٩٩٤منار محمد عبدالعزيز محمد ٤٩٢٠٠٥/٠٦/١٣

أ/مصطفى حسن ش٢٤ام المؤمنين٢٠٠١/٠٥/١٤١٧٤٤سلمى ايمن جمعه محمود ٥٠٢٠٠٥/٠٦/١٣

١٧ش/االمام على /الحادقه٢٠٠١/٠٨/١٠٢١١٤احمد خالد انور عبدالرازق ٥١٢٠٠٥/٠٦/١٣

ش/الحريه ع فتحى سليم٢٠٠١/٠٨/٢٠١١١٤محمد مصطفى سليمان صالح سليمان ٥٢٢٠٠٥/٠٦/١٣

٢ش/د سعيد سليمان حى الجامعه٢٠٠١/٠١/٠١٠٩٤ريم محمد عبدالفتاح احمد احمد ٥٣٢٠٠٥/٠٦/١٣

ش/توفيق الفدان٢٠٠١/٠٣/٠١٠٧٤احمد ايهاب محمد عبدالواحد ٥٤٢٠٠٥/٠٦/١٣

الفيوم٢٠٠١/٠٧/٢٨٣٢٤امنيه محمد حامد مصطفى الوردانى ٥٥٢٠٠٥/٠٦/١٣

منيا الحيط /اطسا٢٠٠١/٠٨/١٩١٢١٤محمود اشرف عبدالعظيم ابراهيم ٥٦٢٠٠٥/٠٦/١٣

م/لطف اهللا ش/احمد شوقى ع٢٠٠٠/١١/١٦١٥١٠٤٣٤خالد شعبان حسن حسن الربعاوى ٥٧٢٠٠٥/٠٦/١٤

ع/ب/االسكان ع٤ش٢٠٠١/٠٦/١٥١٦٣٤١٧مريم احمد محمد فتيورى ٥٨٢٠٠٥/٠٦/١٤

١١ش /مختار من ش /الرمله٢٠٠١/٠٧/٠٧٢٤٢٤محمد مصطفى محمد نشأت سعد محمود ٥٩٢٠٠٥/٠٦/١٤

ش/خالد باشا بجوار الراهبات٢٠٠١/٠٧/١٩١٢٢٤عمر احمد حسين عبدالعال ٦٠٢٠٠٥/٠٦/١٤

مدير  المدرسة  شئون الطلبة 
صفحة ٢ من ٧ ٢٠٠٥/١٢/٢٨



א אא א[א  ]א

١١٥ 

  
 سجـــــــــــــــــــــــــــل قيــــــــــــــد التالميــــــــــــذ الجــــــــــدد

 
 

  أصل شهادة الميالد للطفل-١ التقريرمصدر بيان 
  طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر-٢

 بهذا السجل بعد استيفاء  الجدديتم تسجيل جميع األطفال تعريف التقرير
اءات الالزمة عند التقدم لاللتحاق بالمدرسة  آافة اإلجر

 تسجيل جميع األطفال الجدد المتقدمين لاللتحاق  الهدف من التقرير
  لجنة التنسيق بالمديرية -٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

معرفة عدد المتقدمين الجدد عن آل عام دراسي هل قل          
ن الع  ام ع ن الع ر م ال أآث د إقب ي أو يوج ام الماض
 الماضي 

  بيان يوضح آل بيانات الطلبة آاملة-١ فوائد التقرير
ك لحساب   -٢ ة وذل دد بالمدرس ة الج دد الطلب ة ع معرف

 ميزانية المدرسة من آافة النواحي
 

  قائمة- طباعة قوائم الفصول-طباعة تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                                                                                    

 
 



االندلس الخاصه رياض أطفال

٢٠٠٤-٢٠٠٥ عام

العنــــــــــــوانتاريخ الميالداســــــــم الطالــب م

مدرسة

سنهشهريوم

المتقدمين لأللتحاق بروضه اول للعام الدارسى ٢٠٠٦/٢٠٠٥

السن فى ١٠/١ رقم السجل

التعاونيات١٩٩٩/١٠/١٠٢١١١٥ندى حسن محمد حسن عبدالجواد١

الفدان١٩٩٩/١١/١٣١٨١٠٥عمرو عبدالتواب عبدالحميد محمد٢

م السدالعالى ع١ش١٩٩٩/١٢/١٧١٤٩٥١٨ايه ابراهيم عبدالفتاح عبدالقوى القيسى٣

تطون /اطسا٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق مح٤

ارض مصطفى حسن٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥رنين محمد على احمد على٥

تطون /اطسا٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥محمد اشرف محمد محمود٦

ابشواى ش/سعد زغلول٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥محمد شعبان محمد السيد٧

المشتل ع٣٤ش١١م أ٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥يارا احمد جابر شديد٨

الجون ش/الملعب٢٠٠٠/٠١/٠٥٢٦٨٥عبدالرحمن محمد على عالءالدين٩

الحادقه خلف المساكن اللوكس٢٠٠٠/٠١/٠٧٢٤٨٥نوال محمد احمد توفيق١٠

اطسا امام مستشفى اطسا٢٠٠٠/٠١/١٢١٩٨٥حسام الدين ايمن حامد احمد عمر١١

سنورس ش الجمهوريه٢٠٠٠/٠١/١٣١٨٨٥ايه محمد احمد ماهر السيد١٢

طاميه المساكن الشعبيه ع٢٠٠٠/٠١/١٥١٦٨٥٢١مرايف حامد عبداهللا فرج١٣

ش/سعد زغلول امام المسجد االزهر٢٠٠٠/٠١/١٦١٥٨٥طه عبدالسالم اشرف طه عبدالسالم رشو١٤

مصطفى حسن٢٠٠٠/٠١/٢٠١١٨٥اسالم محمد حامد مصطفى١٥

الجون٢٠٠٠/٠٢/٠١٠٨٥محمد عمرو على ربيع السيد١٦

م الحواتم ع٢٠٠٠/٠٢/٠١٠٨٥١٠نورهان شعبان عبدالرحمن على١٧

الباروديه البحريه ش/محمد السلك٢٠٠٠/٠٢/٠٤٢٧٧٥ايه احمد عبدالفتاح عبدالمنعم زيدان١٨

الفوال ش بحر ترسا٢٠٠٠/٠٢/٠٥٢٦٧٥ندا محمد احمد عبدالمعز عبدالمهدى١٩

ش/ضياءالدين الصوفى٢٠٠٠/٠٢/٠٦٢٥٧٥محمد ناصر محمود كامل عبدالعزيز٢٠

دله /برج الرزراعيين٤د ش٢٠٠٠/٠٢/٠٧٢٤٧٥٩٠عمر عصام عمر محمد٢١

ش/ابوالفداء تقسيم فله٢٠٠٠/٠٢/٠٧٢٤٧٥ميار اسامه فكرى عبدالوهاب٢٢

البحارى ش بيت الطلبه٢٠٠٠/٠٢/٠٨٢٣٧٥عبداهللا عمادالدين مختار محمود درويش٢٣

الشيخ سالم درب النجارين٢٠٠٠/٠٢/٠٨٢٣٧٥مصطفى اسماعيل احمد محمود عبدالباقى٢٤

ش/المدارس بالفوال٢٠٠٠/٠٢/١٢١٩٧٥محمد نبيل محمد احمد٢٥

 مدير المدرسة امالهكتبــــة
صفحة ١ من ١٩ شئون الطلبهراجعه٢٠٠٥/١٢/٢٨



א אא א[א  ]א

١١٦ 

   
 

 المتقدمين لاللتحاق بروضه أول
 
 

  أصل شهادة الميالد للطفل-١ التقريرمصدر بيان 
  طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر-٢

حاق بروضه أول يتم تسجيل جميع المتقدمين لاللت تعريف التقرير
 مرتب حسب السن

سب    الهدف من التقرير ه أول ح اق بروض دمين لاللتح ع المتق سيق جمي تن
 السن وقبول العدد المتفق عليه وفق الكثافة 

  لجنة التنسيق بالمديرية -٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير
  المدرسة ة إدار-٣

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 لمتقدمين  بالمدرسة عن آل عام دراسي معرفة عدد ا
 

ة   -١ فوائد التقرير ي حال صب ف سب الم دارس ح ين الم سيق ب التن
 وجود زيادة

  سرعة االتصال بولي األمر إذا لزم األمر -٢
 

  قائمة- طباعة قوائم الفصول-طباعة تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



االندلس الخاصه رياض أطفال

٢٠٠٤-٢٠٠٥ عام

العنــــــــــــوانتاريخ الميالداســــــــم الطالــب م

مدرسة

سنهشهريوم

المقبولين  بروضه اول للعام الدارسى ٢٠٠٦/٢٠٠٥

السن فى ١٠/١ رقم السجل

التعاونيات١٩٩٩/١٠/١٠٢١١١٥ندى حسن محمد حسن عبدالجواد١

الفدان١٩٩٩/١١/١٣١٨١٠٥عمرو عبدالتواب عبدالحميد محمد٢

م السدالعالى ع١ش١٩٩٩/١٢/١٧١٤٩٥١٨ايه ابراهيم عبدالفتاح عبدالقوى القيسى٣

تطون /اطسا٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق مح٤

ارض مصطفى حسن٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥رنين محمد على احمد على٥

تطون /اطسا٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥محمد اشرف محمد محمود٦

ابشواى ش/سعد زغلول٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥محمد شعبان محمد السيد٧

المشتل ع٣٤ش١١م أ٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥يارا احمد جابر شديد٨

الجون ش/الملعب٢٠٠٠/٠١/٠٥٢٦٨٥عبدالرحمن محمد على عالءالدين٩

الحادقه خلف المساكن اللوكس٢٠٠٠/٠١/٠٧٢٤٨٥نوال محمد احمد توفيق١٠

اطسا امام مستشفى اطسا٢٠٠٠/٠١/١٢١٩٨٥حسام الدين ايمن حامد احمد عمر١١

سنورس ش الجمهوريه٢٠٠٠/٠١/١٣١٨٨٥ايه محمد احمد ماهر السيد١٢

طاميه المساكن الشعبيه ع٢٠٠٠/٠١/١٥١٦٨٥٢١مرايف حامد عبداهللا فرج١٣

ش/سعد زغلول امام المسجد االزهر٢٠٠٠/٠١/١٦١٥٨٥طه عبدالسالم اشرف طه عبدالسالم رشو١٤

مصطفى حسن٢٠٠٠/٠١/٢٠١١٨٥اسالم محمد حامد مصطفى١٥

الجون٢٠٠٠/٠٢/٠١٠٨٥محمد عمرو على ربيع السيد١٦

م الحواتم ع٢٠٠٠/٠٢/٠١٠٨٥١٠نورهان شعبان عبدالرحمن على١٧

الباروديه البحريه ش/محمد السلك٢٠٠٠/٠٢/٠٤٢٧٧٥ايه احمد عبدالفتاح عبدالمنعم زيدان١٨

الفوال ش بحر ترسا٢٠٠٠/٠٢/٠٥٢٦٧٥ندا محمد احمد عبدالمعز عبدالمهدى١٩

ش/ضياءالدين الصوفى٢٠٠٠/٠٢/٠٦٢٥٧٥محمد ناصر محمود كامل عبدالعزيز٢٠

دله /برج الرزراعيين٤د ش٢٠٠٠/٠٢/٠٧٢٤٧٥٩٠عمر عصام عمر محمد٢١

ش/ابوالفداء تقسيم فله٢٠٠٠/٠٢/٠٧٢٤٧٥ميار اسامه فكرى عبدالوهاب٢٢

البحارى ش بيت الطلبه٢٠٠٠/٠٢/٠٨٢٣٧٥عبداهللا عمادالدين مختار محمود درويش٢٣

الشيخ سالم درب النجارين٢٠٠٠/٠٢/٠٨٢٣٧٥مصطفى اسماعيل احمد محمود عبدالباقى٢٤

ش/المدارس بالفوال٢٠٠٠/٠٢/١٢١٩٧٥محمد نبيل محمد احمد٢٥

 مدير المدرسة امالهكتبــــة
صفحة ١ من ١٩ شئون الطلبهراجعه٢٠٠٥/١٢/٢٨



א אא א[א  ]א

١١٧ 

 
 

 المقبـــــــــولين بروضـــــــــــــــــــــــــــه أول
 
 

 ميالد للطفل أصل شهادة ال-١ التقريرمصدر بيان 
  طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر-٢

 تسجيل المقبولين فقط حسب السن والكثافة  تعريف التقرير
ة الهدف من التقرير ة ومعرف سن والكثاف سب ال ولين ح سيق المقب تن

 آخر سن للقبول عن آل عام دراسي 
  لجنة التنسيق بالمديرية -٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

  إدارة المدرسة -٣
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 معرفة سن القبول بالمدرسة عن آل عام دارسي 

 
 بقبول أبناءهم بالمدرسة أو الإخطار أولياء األمور  فوائد التقرير

 
 

  قائمة- طباعة قوائم الفصول-طباعة تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



االندلس الخـاصه  رياض اطفال

٢٠٠٥-٢٠٠٦ عام

العنــــــــــــوانتاريخ الميالداســــــــم الطالــب م

مدرسة

سنهشهريوم

المقبولين بروضة ثان للعام الدارسى ٢٠٠٦/٢٠٠٥

السن فى ١٠/١ رقم السجل

دارالرماد التسعاوى ش/عثمان من ش/سعد زغل١٩٩٩/١٠/٠١٠٠٦زياد احمد على صوفى١

ابشواى١٩٩٩/١٢/٠١٠١٠٥احمد محمود على ابراهيم٢

التفتيش/ش/جمال الدين٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥تسنيم باسم جمال الدين ابراهيم٣

درب الطباخين٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥دينا ايمن مصطفى حسين احمد٤

تطون /اطسا٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥محمد اشرف محمد محمود٥

ابشواى ش/سعد زغلول٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥محمد شعبان محمد السيد٦

المشتل ع٣٤ش١١م أ٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥يارا احمد جابر شديد٧

٩ش السالم/باغوص٢٠٠٠/٠١/٠٦٢٥٨٥سمر عادل محمود احمد٨

الحادقه خلف المساكن اللوكس٢٠٠٠/٠١/٠٧٢٤٨٥نوال محمد احمد توفيق٩

الجون ش/الدالى حارةالعشيرى٢٠٠٠/٠١/٠٨٢٣٨٥عبدالرحمن على احمد عبدالتواب١٠

ش/مفتاح/مصطفى حسن٢٠٠٠/٠١/١٠٢١٨٥منةاهللا اشرف على عشماوى معوض١١

دحدورة هدى/ش مصطفى كامل٢٠٠٠/٠١/١٠٢١٨٥ندى ايمن ابراهيم حسن١٢

اطسا امام مستشفى اطسا ش عمربن الخطاب٢٠٠٠/٠١/١٢١٩٨٥حسام الدين ايمن حامد احمد عمر١٣

سنورس ش الجمهوريه٢٠٠٠/٠١/١٣١٨٨٥ايه محمد احمد ماهر السيد١٤

ابشواى٢٠٠٠/٠١/١٥١٦٨٥عبدالرحمن يوسف على عبدالعال١٥

طاميه المساكن الشعبيه ع٢٠٠٠/٠١/١٥١٦٨٥٢١مرايف حامد عبداهللا فرج١٦

ش/سعد زغلول امام المسجد االزهر٢٠٠٠/٠١/١٦١٥٨٥طه عبدالسالم اشرف طه عبدالسالم رشو١٧

الساكت ارض الجنينه٢٠٠٠/٠١/٢١١٠٨٥محمد حلمى ابراهيم رجب مفتاح١٨

ش/عرابى/ قحافه٢٠٠٠/٠١/٢٣٨٨٥دعاء متولى احمد محمود١٩

الفوال ٤ش /العجرى٢٠٠٠/٠١/٢٤٧٨٥احمد ناصر محمد صاوى٢٠

ش/عدلى يكن امام مسجد الحواتم٢٠٠٠/٠١/٢٤٧٨٥ساره عمر محمد احمد سويدان٢١

منشاة عبداهللا٢٠٠٠/٠١/٢٥٦٨٥ياسمين محمد فكرى عبدالفتاح عامر٢٢

نقاليفه/سنورس٢٠٠٠/٠١/٢٧٤٨٥محمود محمد محمود عبدالرحيم٢٣

ش/الهوارى امام فيال المحافظ٢٠٠٠/٠١/٢٩٢٨٥دينا خليل احمد محمد عبدالفتاح٢٤

ش/قايتباى٢٠٠٠/٠١/٢٩٢٨٥علياءابراهيم فتح الباب محمودفتح الباب٢٥

 مدير المدرسة امالهكتبــــة
صفحة ١ من ٨ شئون الطلبهراجعه٢٠٠٥/١٢/٢٨



א אא א[א  ]א

١١٨ 

 
                                     

 المقبــــــــــــــــولين بروضه ثان 
 
 

  أصل شهادة الميالد للطفل-١ التقريربيان مصدر 
  طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر-٢

تسجيل جميع الطالب المقيدين بروضه اول بهدف تعريف التقرير
 تصعيدهم وتسجيلهم بروضه ثان 

 تنسيق المقبولين بروضه ثان   الهدف من التقرير
 يق بالمديرية  لجنة التنس-٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

  المدرسةة إدار-٣
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 معرفة عدد المقبولين بروضه ثان وسنهم  

 
إخطار أولياء األمور بقبول أبناءهم بالمدرسة أو ال مع            فوائد التقرير

 ذآر سبب عم قبول التلميذ
 

  قائمة- طباعة قوائم الفصول-طباعة تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

                                  



االندلس االبتدائيه

٢٠٠٥-٢٠٠٦ عام

العنــــــــــــوانتاريخ الميالداســـم الطــــــــالب م

مدرسة

سنهشهريوم

المقبولين بالصف االول االبتدائى للعام الدراسى ٢٠٠٦/٢٠٠٥ مرتبة باالسم
السن فى ١٠/١

حىالجامعه امام سور االستاد البحرى١٩٩٩/٠٣/٢٠١١٦٦ابراهيم محمود سعد عبدالهادى عشرى ١

المبيضه ش عمر بن عبدالعزيز١٩٩٩/٠٧/٢٣٨٢٦احمد اسامه محمد عبدالعليم ٢

ش/عدلى يكن برج المعلمين ش١٩٩٩/١٠/٠٦٢٥١١٥٣احمد جمال ربيع السيد عفيفى ٣

ش/توفيق بالفوال١٩٩٩/٠٩/٠١٠١٦احمد حسن عبدالعظيم محمود ٤

تطون/اطسا١٩٩٨/١٢/٠١٠١٠٦احمد حمدون احمد ابوسمره ٥

مساكن الشرطه ع٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥٢احمد حمدى احمد عبدالتواب ٦

قصر بياض /ابشواى١٩٩٩/١١/١١٢٠١٠٥احمد خالد يس يوسف ٧

ش/الرمله١٩٩٩/٠٤/١٠٢١٥٦احمد ذكى رشاد السيد ٨

فيديمين/سنورس١٩٩٩/٠٤/٠٣٢٨٥٦احمد طارق بركات عثمان ٩

ع٥٣ش٩/التعاونيات١٩٩٩/٠٧/١٠٢١٢٦احمد عادل جمعه خميس جمعه ١٠

٢ش/الجيش منشاةلطف اهللا١٩٩٩/١١/٠٩٢٢١٠٥احمد عاصم توفيق عبدالكريم ١١

ش/النادى خلف الثانويه بنات١٩٩٨/١١/٠٤٢٧١٠٦احمد عزت عبدالنبي محمد القرشى ١٢

ش/عدلى يكن برج المعلمين١٩٩٩/١١/٠٥٢٦١٠٥احمد عصام جمال الدين عبدالفتاح ١٣

٥ش/اللواء احمد حنظل ارض مصطفى حسن١٩٩٨/١٢/٠٢٢٩٩٦احمد عالء احمد مبروك ١٤

ش/العامود١٩٩٩/٠٥/٢٥٦٤٦احمد عماد جابر ابراهيم مرسى ١٥

قرية زاوية الكرادسه١٩٩٩/٠٣/١٣١٨٦٦احمد قرنى السيد سعيد ١٦

المسله/ش/سيد درويش١٩٩٩/١٢/٠١٠١٠٥احمد مجدى عبدالحكم عبدالمحسن ١٧

الفوال ش/المدارس اعال مسجد السالم١٩٩٨/١١/١٩١٢١٠٦احمد محسن ابراهيم عبدالحميد ١٨

١٤ش/مصطفى حسن بجوار السنترال١٩٩٩/٠١/٢٥٦٨٦احمد محمد ابراهيم مراد ١٩

مساكن السدالعالىع٢٣ش٩م أ١٩٩٩/١٢/١٢١٩٩٥احمد محمد احمد كامل البيومى ٢٠

الصاغه حارة شجرةالدر١٩٩٩/١٢/٠٦٢٥٩٥احمد محمد عبدالتواب عبدالتواب محمد ٢١

ش/التفتيش١٩٩٩/١٠/٠١٠٠٦احمد محمد عبدالحميد محمد البهواشى ٢٢

كيمان فارس ع أ١٩٩٩/٠٩/٢٦٥٠٦احمد محمد فرج عبدالمقصود مروان ٢٣

٩ش/الصباح خلف جراج االتوبيس١٩٩٨/١٢/١٨١٣٩٦احمد محمد محمد عبدالرازق يوسف ٢٤

ش/بطل السالم بجوارصيدلية سامح١٩٩٩/٠٥/١٣١٨٤٦احمد نبيل عبدالعزيز محمد ٢٥

مدير  المدرسةشئون الطلبةكتبه
صفحة ١ من ١١ راجعهاماله٢٠٠٥/١٢/٢٨



א אא א[א  ]א

١١٩ 

 
 ـــــــــولين بالصـــــــــــــــــف االول المقبـــــــ

 
 

  أصل شهادة الميالد للطفل-١ التقريرمصدر بيان 
  طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر-٢

تسجيل جميع الطالب المقيدين بروضه ثان بهدف تعريف التقرير
 تصعيدهم وتسجيلهم بالصف األول 

 ول  تنسيق المقبولين بالصف األ الهدف من التقرير
  لجنة التنسيق بالمديرية -٢ شئون الطلبة -١ المستفيد من التقرير

  المدرسةة إدار-٣
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 نهم  معرفة عدد المقبولين بالصف األول وس

 
  معرفة الطلبة المقبولين بالمدرسة-١ فوائد التقرير

  معرفة إحصاء الطلبة المقبولين بالمدرسة-٢
 

  قائمة- طباعة قوائم الفصول-طباعة ل التقريرتشغي
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



االندلس الخاصه رياض أطفال

٢٠٠٤-٢٠٠٥ عام

تليفون المنزلتاريخ الميالداســــــــم الطالــب م

مدرسة

سنهشهريوم

المتقدمين الجدد بالسن والتليفون

١٠/١ المحمولتليفون العملالسن فى

١٩٩٩/١٠/١٠٢١١١٥ندى حسن محمد حسن عبدالجواد١

١٩٩٩/١١/١٣١٨١٠٥عمرو عبدالتواب عبدالحميد محمد٢

١٩٩٩/١٢/١٧١٤٩٥٦٣٦١٧٦٣ايه ابراهيم عبدالفتاح عبدالقوى القيسى٣

٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥٦٤٦٠٣٢٥٦٤٦٠٨٢٨اسامه عبدالرازق مصطفى عبدالرازق مح٤

٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥٦٣٣٦١٤٤٦٣٣٢٦٥٧رنين محمد على احمد على٥

٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥٦٤٦١١٦٨٠١٠٥٥١٣٤٥٥محمد اشرف محمد محمود٦

٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥٦٧١٠٧٥٨محمد شعبان محمد السيد٧

٢٠٠٠/٠١/٠١٠٩٥٦٣٤٢٥٩٩٦٣٧٠٠٢٦٠١٠٥٨٥٦٥٠٥يارا احمد جابر شديد٨

٢٠٠٠/٠١/٠٥٢٦٨٥٦٣٠٣٨٧٣عبدالرحمن محمد على عالءالدين٩

٢٠٠٠/٠١/٠٧٢٤٨٥٦٣٠٤٧٩٨٠١٠٥٥٩٣٠٠٣نوال محمد احمد توفيق١٠

٢٠٠٠/٠١/١٢١٩٨٥٦٤١٥٦٦٦٦٤١٠٤١٧٠١٠١٤٠٦٢٣٩حسام الدين ايمن حامد احمد عمر١١

٢٠٠٠/٠١/١٣١٨٨٥٦٩٠١٩٣٢٠١٢٣١٢٥٧٢٦ايه محمد احمد ماهر السيد١٢

٢٠٠٠/٠١/١٥١٦٨٥٦٦١٢٥١٣٦٦٤١٠٧٤٠١٢٢٢٠٥٤٨٦مرايف حامد عبداهللا فرج١٣

٢٠٠٠/٠١/١٦١٥٨٥٦٣٤٢٦١١٦٣٠٧٨٥٤٠١٠٥٤٨١٤٠٥طه عبدالسالم اشرف طه عبدالسالم رشو١٤

٢٠٠٠/٠١/٢٠١١٨٥اسالم محمد حامد مصطفى١٥

٢٠٠٠/٠٢/٠١٠٨٥٦٣١٤٣١٤٦٣٤٨١٥١٠١٠١٦٥٢٥٨٠محمد عمرو على ربيع السيد١٦

٢٠٠٠/٠٢/٠١٠٨٥٦٣٥٣٩٧٢نورهان شعبان عبدالرحمن على١٧

٢٠٠٠/٠٢/٠٤٢٧٧٥٦٣٥٤٢١٠٦٣٣٣٥٩٦ايه احمد عبدالفتاح عبدالمنعم زيدان١٨

٢٠٠٠/٠٢/٠٥٢٦٧٥٦٣٣٧٤٢٦٠١٠٢٠١٩١٨٥ندا محمد احمد عبدالمعز عبدالمهدى١٩

٢٠٠٠/٠٢/٠٦٢٥٧٥٦٣٤٩٢٣٧محمد ناصر محمود كامل عبدالعزيز٢٠

٢٠٠٠/٠٢/٠٧٢٤٧٥٦٣٤٠٩٨١٠١٠٦٨٨٣٤٩٠عمر عصام عمر محمد٢١

٢٠٠٠/٠٢/٠٧٢٤٧٥٦٣٥٨٣٥٣٦٤٦٠٢٥٥ميار اسامه فكرى عبدالوهاب٢٢

٢٠٠٠/٠٢/٠٨٢٣٧٥٦٣٠٧٧٥٦٦٢٢٠٣٨١عبداهللا عمادالدين مختار محمود درويش٢٣

٢٠٠٠/٠٢/٠٨٢٣٧٥٦٣٧١٠٠١٦٣٣٣٢٩٥٠١٠٢٨٠٥٢٧٥مصطفى اسماعيل احمد محمود عبدالباقى٢٤

٢٠٠٠/٠٢/١٢١٩٧٥٦٣٤٧١٤٤محمد نبيل محمد احمد٢٥

 مدير المدرسة امالهكتبــــة
صفحة ١ من ١٩ شئون الطلبهراجعه٢٠٠٥/١٢/٢٨
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 المتقــــــدمين الجـــــــدد بالســــن والتليــــــــفون

 
 
 

  أصل شهادة الميالد للطفل-١ التقريرمصدر بيان 
  طلب االلتحاق المقدم من ولى األمر-٢

ه أول تعريف التقرير اق بروض دمين لاللتح ع المتق سجيل جمي  ت
 مرتب حسب السن وتليفونات آل طفل 

م ريرالهدف من التق ول أوالده االتصال المباشر بأولياء األمور المقب
ية صروفات المدرس سدد الم القبول ل ارهم ب وأخط

 عن آل عام دراسي
  إدارة المدرسة -٢  شئون الطلبة-١ المستفيد من التقرير

دور التقرير في دعم 
 متخذ القرار

 سرعة االتصال بأولياء األمور

  المدرسة بولي األمر سرعة اتصال إدارة-١ فوائد التقرير
تم     -٢ ة ي ادة بالمدرس ة زي ي حال نًا وف ل س ة األق  معرف

 التنسيق بين المدارس
 

  قائمة- طباعة قوائم الفصول-طباعة تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 

                           



٢٠٠٥-٢٠٠٦ عام

مدرسة

طلبة محددين مرتب بالسن

المحمولت العملت المنزلعمل ولى االمرالعنـــــــــــــوانسنهشهريومتاريخ الميالداســـم الطالــب م
٦٣٠٠٢٣٣٦٣٠٥٨٠٤ش/الجمهوريه/قحافه١٩٩٤/٠١/٠٨٢٣٨١١احمد عبدالعظيم مصطفى احمد خميس١ مدرس
٦٣٣٢٨٧١٦٣٣٥٩٠١ش/عمربن عبدالعزيز/المبيضه١٩٩٤/٠٤/١٢١٩٥١١احمد خالد سليمان محمد عمر٢ مدرس
٣٦٣٣٩١٩٠٦٣٠٦٣١٧٠١٠١٦٩٣٨٣٧ش/عبداهللا وهبى/ارض مصطفى حسن ش١٩٩٤/٠٥/٠١٠٥١١٣احمد شرابى محمد احمد٣ موظف
٦٣٣٠١٤٨الشيخ حسن الحاكوره/خلف مصنع البالط١٩٩٤/٠٥/٠٩٢٢٤١١احمد حسنى عبدالعزيز موسى٤ محاسب
٦٣٥٣٥٠٠٦٣٣٦٩٤٨ش/العمرى بجوار سوق الخضار١٩٩٤/٠٨/١١٢٠١١١احمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد٥ مدرس
٦٧٢٦٦٦٤٦٧١٠٦٧٢قصربياض/ابشواى١٩٩٤/٠٨/٢٤٧١١١احمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين٦ مراجع حسابات
٦٣٣٢٧٨٤٦٣٣٨١٦٤٠١٠٦٥٤٠٨٦٢ع٢ش٣١/ع الشرطه دله١٩٩٤/١٠/٠١٠٠١١احمد جميل عبداهللا محمود٧ محاسب
٦٣٦٤٠٧٠السهرايه بجوار محالت عرفه١٩٩٤/١٠/٠١٠٠١١احمد على محمد على محمد٨ تاجر
التفتيش١٩٩٤/١٠/٢٥٦١١١٠احمد عزالدين احمد عبدالواحد٩ ٦٣٦٤٠٥٨٠١٠١٨٢٦٦٤٣ش/بعيزق من ش سعدزغلول/ موظف
٦٣٨٦١٠٠٦٣٨٦٠٨٩هوارة المقطع١٩٩٤/١٢/١٠٢١٩١٠احمد جمال رجب عبدالفتاح١٠ مدرس
٦٣٠٣٧٣١٦٣٨٨٠٠٠٠١٠٥٤٨٤٥٥٥الحادقه/بجوار م شباب ناصر ع الحداد ش١٩٩٥/٠١/١٥١٦٨١٠١٦احمد على صالح على١١ مزارع

 مدير المدرسة امالهكتبــــة
صفحة ١ من ١ شئون الطلبهراجعه٢٠٠٥/١١/١٥
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                 طلبــــــــــــــــــــــــة محـــــــــــــــــــــــــــــــــــددين 
 
 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة التقرير بيان مصدر
ين تعريف التقرير رض مع دف أو لغ ددين له الب مح ار ط اختي

 سواء بالسن أو باالسم 
 االختيار بقصد هدف معين الهدف من التقرير

 شئون الطلبة من التقريرالمستفيد 
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 سرعة المطلوب ألي جهة معينة

  طباعة بيانات  طلبة محددين -١ قريرفوائد الت
ين          -٢ شاط مع  يستخدم لطباعة أسماء الطلبة يقومون بن

ة أو معسكر             ين لرحل أو سيوزع عليهم جوائز أو متجه
 أو أي شي مثل ذلك

 
  آشف توزيع الكتب– طباعة قوائم الفصول –طباعة  تشغيل التقرير

 .................................................................. مالحظات
 .................................................................. 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



عام قائمة بأسماء تالميذ وتلميذات  الصف٢٠٠٥-٢٠٠٦

تاريخ الميالداســــــــم الطالــب{قم السجل

مدرسة

االول االبتدائى

العنـــــــــــــوانسنهشهريوم

مرتب حسب تاريخ الميالد

 م
ش/حمزه /الحادقه١٩٩٨/٠٦/٠٦٢٥٣٧هبةاهللا احمد مصطفى مصطفى ١
سنهور القبليه١٩٩٨/١٠/٢٤٧١١٦عمر محمد صوفى عبدالمقصود ٢

ش/النادى خلف الثانويه بنات١٩٩٨/١١/٠٤٢٧١٠٦احمد عزت عبدالنبي محمد القرشى ٣
٨ش/الجامع /الحادقه١٩٩٨/١١/٠٤٢٧١٠٦عبدالرحمن حسن احمد محمد البحيرى ٤

امام مستشفى الصدر١٩٩٨/١١/١١٢٠١٠٦كاريمان محمد ابراهيم عبدالتواب ٥
الفوال ش/المدارس اعال مسجد السالم١٩٩٨/١١/١٩١٢١٠٦احمد محسن ابراهيم عبدالحميد ٦
ع.أش١٦/عمارات الزراعيين١٩٩٨/١١/٢٠١١١٠٦محمود حسن كمال عبدالحميد ٧
٢٢ش/احمد شوقى/لطف اهللا١٩٩٨/١١/٢٠١١١٠٦ميران عبدالعزيزمحمد فرج اهللا ٨
ارض مصطفى حسن١٩٩٨/١١/٢٣٨١٠٦سعيد مجدى مصطفى مصطفى ٩

الشيخ حسن ش السلخانه١٩٩٨/١١/٢٦٥١٠٦عمر فاروق عمر محمد ١٠
تطون/اطسا١٩٩٨/١٢/٠١٠١٠٦احمد حمدون احمد ابوسمره ١١

١٤ش/ابوبكر الصديق/الحادقه١٩٩٨/١٢/٠١٠١٠٦رنا محمد سعد صوفى ١٢
٥ش/اللواء احمد حنظل ارض مصطفى حسن١٩٩٨/١٢/٠٢٢٩٩٦احمد عالء احمد مبروك ١٣

خلف الكوبرى العلوى١٩٩٨/١٢/٠٣٢٨٩٦ميرنا هيثم رمضان يوسف ١٤
ش/الهوارى/الفوال١٩٩٨/١٢/٠٥٢٦٩٦محمد على محمد حزين ١٥

ع٢٥ش١٤/عمارات التجاريين١٩٩٨/١٢/٠٥٢٦٩٦محمد محمد عبدالمنعم محمود محمد العيس ١٦
ش/احمد رزق/الباروديه البحريه١٩٩٨/١٢/٠٥٢٦٩٦ندى عصام مديح احمد ١٧

الحواتم١٩٩٨/١٢/١٤١٧٩٦محمد عبدالحميد صابر حسين ١٨
عزبة مفتاح /قلمشاه١٩٩٨/١٢/١٥١٦٩٦نهاد مناع عبدالقوى عبداللطيف ١٩

٩ش/الصباح خلف جراج االتوبيس١٩٩٨/١٢/١٨١٣٩٦احمد محمد محمد عبدالرازق يوسف ٢٠
عمارة اميل طريق المسله١٩٩٨/١٢/٢٠١١٩٦ميار اشرف يونس محمد عطيه ٢١
الباروديه البحريه١٩٩٨/١٢/٢٠١١٩٦كريم محمود ياسين سيد حسن ٢٢
ع٩ش٢٤/م البنك كيمان فارس١٩٩٨/١٢/٢٢٩٩٦عاصم عادل انور مهدى محمد ٢٣

تقسيم سيد صادق/المسله١٩٩٩/٠١/٠١٠٩٦نورهان عادل حسن على عاشور ٢٤
٤ش/حلون /دله١٩٩٩/٠١/٠١٠٩٦شاهيناز احمد احمد محمد دهشان ٢٥

الباروديه القبليه١٩٩٩/٠١/٠١٠٩٦شهندا سامح عويس على ٢٦
الحادقه١٩٩٩/٠١/٠١٠٩٦محمد خالد شعبان حسين ٢٧

ش/عبدالسالم عارف/سنورس١٩٩٩/٠١/٠١٠٩٦محمد ناصر محمد عبدالظاهر ٢٨
الحادقه الجديده١٩٩٩/٠١/٠٢٢٩٨٦محمود محيىالدين السباعى السعيد ٢٩

ش/عمربن عبدالعزيز/المبيضه١٩٩٩/٠١/٠٩٢٢٨٦ياسمين احمد سيد محمود ٣٠
ش/بطل السالم١٩٩٩/٠١/١٢١٩٨٦ياسمين خالد صالح محمود ٣١

تطون/اطسا١٩٩٩/٠١/١٥١٦٨٦اسالم محمد على على ٣٢
باغوص١٩٩٩/٠١/٢٠١١٨٦هدير محسن نبيل محمد ٣٣

ش/مفتاح ارض مصطفى حسن١٩٩٩/٠١/٢٢٩٨٦عبدالرحمن اشرف على عشماوى ٣٤
المسله/ش محمودعلىمن النبوى المهندس١٩٩٩/٠١/٢٣٨٨٦افنان وجيه فتحى احمد ابراهيم ٣٥

ش/الشيخ حسن١٩٩٩/٠١/٢٤٧٨٦فاطمه حسن احمد ابراهيم العوض ٣٦
١٤ش/مصطفى حسن بجوار السنترال١٩٩٩/٠١/٢٥٦٨٦احمد محمد ابراهيم مراد ٣٧

منشاة عبداهللا١٩٩٩/٠١/٢٥٦٨٦ايه عمر جمعه احمد ٣٨
الشيخ سالم١٩٩٩/٠١/٢٩٢٨٦محمد سيد صالح على روبى ٣٩

ناظر المدرسةشئون الطلبةمدرس الفصل
صفحة ١ من ٧ ٢٠٠٥/١١/١٥
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 )ـــب تاريخ الميالد مرتب حســــــــــــــــ( قائمة بأسماء تالميذ 

 
 

 قاعدة بيانات شئون الطلبة  التقريرمصدر بيان 
آشف مسجل به طالب أي صف مرتب حسب تاريخ  تعريف التقرير

  الميالد ألي غرض 
طالب المدرسة حسب تاريخ الميالد ألي تسجيل جميع  الهدف من التقرير

  غرض 
 لطلبة شئون ا-١ المستفيد من التقرير

  أي جهة -٢ 
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 سرعة التنفيذ ألي غرض 

  ترتيب الطلب حسب تاريخ الميالد-١ فوائد التقرير
 
 

  قائمة- طباعة قوائم الفصول-طباعة تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات

 .................................................................. 
 .................................................................. 
 

                                      
 
 
 
 
 
 

                                       



 قائمة بأسماء مالحظـــــــــــــــات الطلبــــــة

الملحوظـــــاتالصفاســــــــم الطالــب م
هذا الطالب متفوقالسادس االبتدائى١ احمد جميل عبداهللا محمود
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 ملحوظات الطلبة

 
 

  قاعدة بيانات شئون الطلبة التقريرمصدر بيان 
  الب  ط ملحوظات اى آشف مسجل به تعريف التقرير

 ملحوظات الطلبه تسجيل جميع  الهدف من التقرير
 لطلبة شئون ا-١ المستفيد من التقرير

   المدرسةإدارة -٢ 
دور التقرير في دعم 

 متخذ القرار
 معرفة مشاآل آل طالب على حده

  توضيح أي شي للطالب -١ فوائد التقرير
ثًال      ( عض المشكالت   لمعالجة ب  تستخدم   -٢ أن يكتب م ب

 " متسرب " أمام الطالب 
 
 

 إحصائيات  تشغيل التقرير
 .................................................................. مالحظات
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א:
يتم ربط قاعدة بيانات الكنترول بقاعدة بيانات شئون الطلبة فال يتم إدخال الطلبة من جديد وتحتوى القاعدة                 

 .نصف العام وآخر العام درجات الطالب لألعمال السنة الشهرية والمواد العملية وعلى  

 

:א
اسماء الطلبة المتقدمين وهي مستمدة مـن       [ هي قاعدة بيانات تضم جميع األعمال الخاصة بالكنترول مثل          

 : ويتم العمل من خاللها بإدخال –قاعدة شئون الطلبة 

   ملف اإلنجاز-٣    العملي-٢    الدرجات الشهرية-١

  الدور الثاني-٦    آخر العام-٥    لعام نصف ا-٤

  ضرب أرقام الجلوس للمدرسة وكذلك السري -٧
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א א:א
 مسئول الكنترول /مسمى الوظيفة  

 مدير المدرسة /المرجـعـيـة  

 /المسئـوليـات  

 مينالتأكد من صحة البيانات األساسية للطلبة المتقد .١

 .للعام الدراسي كامل  جمع متوسطات أعمال السنة من مدرسي المواد  .٢

 .نصف العام وآخر العام اإلعداد إلمتحانات العملي للمواد العملية  .٣

 .اإلعداد إلمتحانات نصف العام وآخر العام  .٤

  .إعداد كشوف نتيجة نصف العام وآخر العام .٥

 .ول إعداد تحليل النتيجة العامة للمدرسة في الدور األ .٦

 .الدور الثاني اإلعداد إلمتحان  .٧

 .إعداد تحليل النتيجة العامة للمدرسة في الدور الدورين  .٨

 .إرسال كشوف للناجحين وللراسبين لشئون الطلبة لعمل السجل  .٩

 

 :التوقـيـع   :الوظـيفـة    :الموظــف

 :التوقـيـع   :الوظـيفـة   :عـتـماد ا
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א א מ   :א

 هى اللجنة التي تقوم بتنظيم أعمال االمتحانات 

 -: وتكون مسئوليات رئيس لجنة النظام والمراقبة على النحو التالي 

اختيار أعضاء من بين العاملين داخل المدرسة من ذوى الخبرات في أعمال االمتحانات مع إضافة نسبة  .١

 حديثة لنقل الخبرات  % ٢٠ال تقل عن 

  التى  سيستخدمها اثناء االمتحان من مدير المدرسة دوات الكتابية وغيرها تجهيز وطلب األ .٢

 –الكهرباء ( والعاملين بها كل في اختصاصه رسةتهيئة مكان لجنة النظام وله االستعانة بإمكانيات المد .٣

 ) الصيانة الداخلية –النجارة 

  كشوف مبدئية ادارة المدرسةطلب كشوف رصد من  .٤

 صة باللجنة أعداد األختام الخا .٥

 طبع جدول سير االمتحان وتوزيعه على اللجان  .٦

أعداد وطبع النشرة الخاصة ببيان األوراق المطلوب تسلمها خالل أيام سير االمتحان وتسلمها الى لجنة  .٧

 النظام والمراقبة 

 ه   للجان داخل المدرسة  اأعداد كشوف المناد .٨

 ب االجابه أعداد أرقام المجموعات السرية التي توضع على دوال .٩

 أعداد أرقام الجلوس التي توضع على دواليب الحجرة السرية  .١٠

 أعداد دليل المتقدمين المتحانات  .١١

 أعداد دليل األرقام السرية  .١٢

  د  ١٢استقبال مندوب المدارس الستالم كشوف  .١٣

 دق أرقام الجلوس على بطاقات تحقيق الشخصية واالستمارات  .١٤

 أعداد كشوف المنادة الخاصة بالجان  .١٥

 عداد جدول توزيع األعضاء على لجان استالم أوراق اإلجابة من السادة رؤساء اللجان ا .١٦

 .ميذ وحفظه أعداد ودق األرقام السرية على أوراق اإلجابة ونزع سلبس الذى به اسماء التال .١٧

 فرز أوراق اإلجابة بعد استالمها ودق أرقام السرية عليها وإعدادها لتقدير الدرجات .١٨

 )مظاريف اوراق االجابة وترتبها استعدادا لتقدير الدرجات(أعداد المجموعات  .١٩

 تسليم أوراق اإلجابة الى مندوبى لجان تقدير الدرجات ثم استالمها بعد انتهاء التقدير يوم بيوم  .٢٠

 فرز أوراق اإلجابة للبحث عن اى خطأ فى وجود أسئلة بدون تقدير او اى خطأ فى جمع درجات التالميذ  .٢١

 راسات فى الكشوف المعدة لذلك رصد الدرجات من الك .٢٢
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مراجعة أكثر من مرة للبحث عن اى خطا فى كراسات االجابة من حيث عدم وجود اسئلة  او اجزاء منها  .٢٣

 غير مصححة  او اخطاء الجمع 

 جمع درجات المواد داخل المجموع  .٢٤

 استخراج النتيجة المبدئية للتعرف على نسب النجاح كمرحله اولى .٢٥

  النهائية تطبيق قواعد المراجعة .٢٦

 استخراج النتيجة  .٢٧

 ..طباعة النتيجة كشوف الخطة والمدارس  .٢٨

 اعداد االحصائيات  .٢٩
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א א(א )א
 :أعمال السنة : اوالً 

 للقيام مع مسئول المدرسة اإللكترونية ) ال تقل عن فردين ( يقوم مدير المدرسة بتشكيل لجنة  .١

 .أعمال الكنترول اإللكتروني للقيام ب .٢

ضبط قاعدة بيانات شئون الطلبة وقاعدة الكنترول واستخراج كشوف رصد درجات الشهر قبل  .٣

 . ايام  ٥نهاية الشهر بحوالي 

تسليم الكشوف لرئيس وحدة المعلومات الذي يقوم بدوره بتسليمها لرواد الفصول للقيام برصد  .٤

 .الدرجات بها وتوقيع المدرسين عليها 

 .استالم الكشوف موقعة ومعتمدة في موعد اقصاه اليوم األول من الشهر التالي لشهر االمتحان .٥

رصد الدرجات على الحاسب واستخراج نسخة للمراجعة  ثم اعادة تصويب األخطاء إن وجدت  .٦

 . من الشهر التالي لشهر المتحان ٥واستخراج الشهادات في موعد اقصاه 

 .ت المطبوع موقع ومعتمد لدى وحدة المعلومات حفظ الكشف اليدوي وكشف الدرجا .٧

 .في الشهر األخير يتم استخراج المتوسطات للتوقيع عليها من المدرسين  .٨

 :امتحان الفصل الدراسي األول والثاني  : ثانياً  .٩

  .) تجيز الطابعة – حبر –ورق ( الكنترول وادواته ع مستلزمــات ـير جميـن توفد مالتأكـ .١٠

ــب اآللــــي بالمعــــلومات األوليــــــة تجهيــــز الحاســ .١١

  . وضبط قاعدة البيانات لالختبــــارات

استالم نسخة معتمدة من شئون الطالب بالمدرسة بمن لهم حق دخول األمتحان مع تحديد حالة القيد  .١٢

 .بها 

د توقيع المعلمين على كشوف المتوسطات المتسخرجة من قاعدة البيانات بعد مراجعتها واعتما .١٣

 ) .الفصل الدراسي الثاني( التوقيع من ادارة المدرسة 

 :يكلف مسئول المدرسة اإللكترونية مع رئيس الكنترول بالقيام باألعمال األولية للكنترول مثل  .١٤

تـــوزيـع الطــــالب عــــلى لجـــــان االمتـــــحان بالطــريقة   .١٥

ف المناداة مع تسليم نسخة منها للمراقب األول   وذلك من خالل قاعدة البيانات واستخراج كشوالمناسبة

ووجود نسخة موقعة ومعتمدة من المراقبين والمراقب األول داخل الكنترول وكذلك استخراج التكت 

  .  الخاص برقم جلوس الطالب 

يسلم مسئول المدرسة اإللكترونية كشف رصد الدرجات فارغ محتوياً على الرقم السري للطالب  .١٦

 .درجات الخاصة باالمتحانات لرئيس الكنترول ثم يعاد بالدرجات للرصد للقيام برصد ال

 بعد رصد الدرجات يتم استخراج نسخة  .١٧

عمل المسودات الخاصة بنتائج االختبارات وأعمـال السنـة قبل بدء االمتحانات وتسليمها للجنة  .١٨

  . موقعة ومعتمدةالكنترول
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 .المدرسة احضار صورة من جدول األمتحانات معتمدة من مدير  .١٩

 تابع اعمال الكنترول المدرسي .٢٠

 .امتحانات موقعة من العاملين بالمدرسة ومعتمدة من إدارة المدرسة )  أ ٢(  استالم كشوف  .٢١

استالم بيان من مدير المدرسة بمن لهم حق استالم أوراق االجابة من الكنترول للتصحيح ومن لهم  .٢٢

 .حق تقدير الدرجات 

سئلة لكل مادة دراسية في كل يـوم من أيـام االختبارات مع  محاضر فتح األاحضار نسخة من .٢٣

 واعتمادها وكذلك صورة من كشف المالحظة ويسلم يوميا بعد انتهاء توقيـع لجنة فتح المظاريف عليها 

 .كل لجنة وصورة من أوراق االسئلة وكذلك نماذج االجابة 

االستالم واعداده لكشف اسماء تسليم أوراق االجابة لمن له حق االستالم مع التوقيع بساعة  .٢٤

تصحيح األوراق داخل المدرسة مع المقدرين وتوقيعاتهم قبل استالمه الوراق االجابة ومتابعة عملية 

 .مراجعتها وعدم الخروج بها 

رصد الدرجات في الكشوفات عن طـريق لجنــة الكنترول بعـد التأكد من أن كل ورقة قد تم   .٢٥

 .ليها من المدرس األول والتوقيع عتصحيحها ومراجعتها 

بعد انتهاء االختبارات ورصــد الدرجـات يتم مراجعـة الكشوفات حسـب التعليمات الموجودة  .٢٦

 .في الئحة االختبارات 

الراسبين وعمل وإثبات النتائج وتدوين الشهادات وإعداد البيانات الخاصة بأسمـاء الناجحين  .٢٧

  .ممن لهم حق دخول الدور الثانيإشعارات للطلبة 

 .اعتماد النتائج كاملة من رئيس لجنة النظام والمراقبة قبل إظهار النتائج  .٢٨

 نتيجة ال باإلدارة بنسخة من شئون الطلبةتزويد قسم  .٢٩

لمسئول  تسليم أوراق االجابةير مع ـرة ودون تأخـالت نتائج اختبارات الطالب مباشـرفع سج .٣٠

  .  شئون الطالب بالمدرسة بعد لصق التكت عليها 
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א אא :אא
 الفترة الزمنية المسئول العمل المطلوب

 بدء العام الدراسي مدير المدرسة  تشكيل لجنة الكنترول اإللكتروني

 عمل جدول امتحانات الشهر

بحيث أن تنتهي االمتحانات قبل اليوم األول من الشهر 

 التالي

 لمدرسةمدير ا
قبل نهاية الشهر بفترة التقل 

  ايام١٠عن

ضبط قاعدة البيانات واستخراج كشوف رصد درجات 

 )فارغ(الشهر

 وتسليم الكشوف لوكيل شئون طلبة المدرسة 

 مدخل البيانات

لجنة الكنترول 

 اإللكتروني

قبل امتحان الشهر بفترة كافية 

 ال تقل عن ثالثة ايام

قبل بداية امتحان الشهر بيومين وكيل ش طول لمطابقتها على الواقعتوزيع الكشوف على رواد الفص

 رائد الفصل  توزيع الكشوف على المدرسين لرصد الدرجات
 

 عقب نهاية االمتحان مباشرة

 تسليم كشف الرصد اليدوي لوكيل المدرسة 

 الذي يسلمها للكنترول اإللكتروني
 رائد الفصل

 

في موعد أقصاه األول من 

 تالي  لشهر االمتحانالشهر ال

 إدخال الدرجات

 مدخل البيانات وطباعة الكشوف بالدرجات بعد الرصد

اليوم الثالث  في موعد أقصاه

من الشهر التالي لشهر 

 االمتحان

تسليم الكشوف بالدرجات لوكيل ش ط ثم للرواد 

  للمراجعة
لجنة الكنترول 

 اإللكتروني

اليوم الرابع  في موعد أقصاه

الي لشهر من الشهر الت

 االمتحان

تسليم الكشوف كمبيوتر والكشوف اليدوية للجنة الكنترول 

 اإللكتروني بعد المراجعة والتصحيح
 نفس اليوم السابق وكيل ش ط

 تصويب األخطاء إن وجدت وطباعة الشهادات الشهرية
 مدخل البيانات 

 

اليوم الخامس  في موعد أقصاه

من الشهر التالي لشهر 

 االمتحان

 الشهادات الشهرية  لرواد الفصول لتوزيعها تسليم

 وكيل ش ط  للطالب 

اليوم الخامس  في موعد أقصاه

من الشهر التالي لشهر 

 االمتحان
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א א מ א מ א :א
 الفترة الزمنية المسئول العمل المطلوب

تسليم كشوف معتمدة من شئون الطلبة والمدير بالطالب 

للجنة الكنترول وصفوفهم ممن لهم الحق في دخول االمتحان 

 اإللكتروني

قبل بداية االمتحان  لجنة النظام والمراقبة

بمدة ال تقل عن 

 أسبوعين

طباعة كشوف رصد العملي فارغة وتسليمها للجنة النظام 

 والمراقبة

قبل بداية امتحانات  الكنترول اإللكتروني

 العملي بيومين

لعملي اليدوية من لجنة النظام بعد اعتمادها من استالم كشوف ا

 للرصدمدرسي المواد العملية ورئيس اللجنة والمدير 

 مدخل البيانات

لجنة الكنترول 

 اإللكتروني

في اليوم التالي النتهاء 

 امتحان العملي

رصد درجات المواد العملية واستخراج كشوف العملي 

 بالدرجات للمراجعة

 لمراقبةمن قبل لجنة النظام وا

 مدخل البيانات

لجنة الكنترول 

 اإللكتروني

بعد استالم الكشوف 

 اليدوية بيومين

تصويب األخطاء إن وجدت مع االحتفاظ بوحدة المعلومات 

  بنسخة كمبيوتر موقعة من لجنة النظام 

 مدخل البيانات

لجنة الكنترول 

 اإللكتروني

 

 تحديد مجموعات الجلوس والسري وطباعة اللجان

 ارقام الجلوس وتسليمها للجنة النظام والمراقبةوتكت 

 مدخل البيانات

رئيس لجنة النظام 

 والمراقبة

قبل بدء االمتحان بفترة 

 ال تقل عن أسبوع

طباعة كشف رصد درجات فارغ وتسليمه لرئيس لجنة النظام 

 والمراقبة

قبل بدء االمتحان بفترة  مدخل البيانات

 ال تقل عن أسبوع

جات اليدوي بعد الرصد من لجنة النظام استالم كشف الدر

 والمراقبة  

 والقيام برصد الدرجات

لجنة الكنترول 

 اإللكتروني

عقب انتهاء أعمال 

التصحيح والرصد 

 مباشرة

تسليم الكشوف كمبيوتر بالدرجات والكشوف اليدوية للجنة 

 النظام والمراقبة للمراجعة

لجنة الكنترول 

 اإللكتروني

ال بعد االستالم بفترة 

 تزيد عن يومين

تصويب األخطاء إن وجدت وطباعة الشيت وكشوف النتيجة 

 والشهادات

 مدخل البيانات
 

في نفس يوم االستالم 

 السابق
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تسليم الشهادات والكشوف والشيت لرئيس لجنة النظام 

 والمراقبة  

لجنة الكنترول 

 اإللكتروني

 في نفس يوم الطباعة

א :אאאא
 :كلف مدير المدرسة ي

 .بتشكيل لجنة النظام والمراقبة  -١

 .علي أن يكون هو الرئيس أو يكلف من ينوب عنه  -٢

 إحصاء بعدد الفراغات مع ذكر أسم كل فراغ  -٣

  :شئون العاملين كلف ي

 . بإحضار أسماء العاملين بوظائفهم في المدرسة  -١

 .تبعدين من اعمال اإلمتحانات أسماء العاملين المسبإحضار  -٢

  :شئون الطلبة كلف ي

 ] الديانه – الصف والفصل –حالة القيد [ أسماء الطلبة المتقدمين لإلمتحانات موضح بها 

 

א א א א
خـال الـدرجات    طباعة كشوف رصد درجات أعمال السنة فارغة ليقوم المدرسين بملئها والكشوف بعد إد             .١

 لمراجعتها 

طباعة كشوف الدرجات الشهرية مرتبة بالمجموع لترتيب الطلبة حسب المجموع سواء على مستوى الفصل               .٢

 أو الصف بالكامل 

 رسم بيانات لمستوى الطالب في درجات أعمال السنة ومقارنة مستوى الطالب على مدار الشهور   .٣

هم ومتابعتهم باستمرار وذلك من خالل طباعة الطلبة اقل مـن           معرفة الطلبة الضعفاء في أعمال السنة لتقويت       .٤

 مجموع محدد 

 ضرب أرقام الجلوس في ثواني معدودة  .٥

 طباعة تكت أرقام الجلوس وكشوف المنادة  .٦

 إدخال درجات العملي وطباعة كشوف العملي لمرجعتها  .٧

وطباعة الكنتـرول   طباعة كشوف لرصد درجات نصف واخر العام وطباعة الكشوف بعد إدخال الدرجات              .٨

 شيت لمجموع الترمين 

 حساب درجات الرأفة بدقة لتحقيق مبدأ العدالة على جميع الطلبة  .٩

استخراج تحليل كامل ومفصل للنتائج  بشرائح النجاح مقارنة المادة على مستوى الشهور المختلفـة فـيم                  .١٠

 بالفصـول المختلفـة فيـتم       مقارنة مستوى مدرس المادة على مدارس الشهور وكذلك تحليل للمادة ومقارنة          

 مقارنة مدرسين المواد على مستوى الفصول 
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א א מ א מ א −:אמ

 عمال السنة ونصف العام وآخر العام  رصد جائزة الطالب المتفوق و تمنح هذه  الجائزة للطالب المتفوق في أ

 .الهدف من الجائزة المنافسة بين الطلبة مما يؤدي إلى رفع مستوى العملية التعليمية للطلبة 

 . رصد درجات العملي و أعمال السنة ونصف العام وآخر العام  :א

بير اذا تم حسابه يدويا  مما يؤدى الى ووجود قاعدة البيانات لتسهيل استخراج هذا التقرير الذى يحتاج الى وقت ك

 .اهمال هذا االمر لصعوبةحسابة يدويا 

 تؤدى هذه الجائزة الى تحفيز ومنافسة الطلبة على التفوق مما يؤثر على حصول الطلبة على مواد تعليمية :א

والتميز بالمدرسة مما تساعدة فى النهاية الى رفع مستواه العلمى مما يؤدى فى النهاية الى رفع مستوى النجاح 

 .يؤدى الى رفع مستوى العملية التعليمية على المستوى القومى

א א א אמ

 متابعة مستوى الطالب  خالل الشهور 



ةبلط نوئش ليآو

ةدمتعم لوصفلا مئاوق

ةسردملا ريدم

رتويبمآ ةنسلا لامعا تاجرد دصر فشآ

غراف ةنسلا لامعا تاجرد دصر فشآ

ةيرهشلا تاداهشلا

فشآ
صر 

عا د
ا لام

ةنسل
راف 

غ

فشآ
صر 

عا د
ا لام

ةنسل
يبمآ 

رتو

هشلا
تادا

شلا 
ةيره

ماعلا فصن تاداهش
ماعلا رخآ تاداهش

اهش اد ن ت لا فص اع م
اهش اد آ ت لا رخ اع م

لا اهش لا ةد يرهش ة

فصن غراف يلمعلا دصر فشآةداملا سردم

رخآ غراف يلمعلا دصر فشآ

شآ
ر ف

 دص
رد

اج
 ت

هش
ير

اف 
غر

ظفح فلم

ةيرهشلا ةداهشلا

غراف ةنسلا لامعأ تاجرد دصر فشآ

رتويبمآو يودي فصن دصر فشآ

رتويبمآو يودي رخآ دصر فشآ

رمألا يلو

ةيرهشلا ةداهشلا

ماعلا فصن تاداهش

ماعلا رخآ تاداهش

 يئاصخألا
يعامتجإلا

شآ
لا ةبلطلا ف

اعض
ف

فاعضلا ةبلطلا فشآ

نيقوفتملا ةبلطلا فشآ نم لئاوألا ميركت تاداهش

فاعضلا ةبلطلا فشآ

فاعضلا ةبلطلا فشآ

تانايب ةدعاق
ةبلطلا نوئش

تانايب ةدعاق
لورتنآ

ةماعلا تاداهشلا

سا
ناوط

تن ة
ةجي

لا 
اهش

تاد
علا 

ةما

ماعلا فصن غراف يلمعلا تاجرد دصر فشآ
ماعلا رخآ غراف يلمعلا تاجرد دصر فشآ

ماعلا فصن ) ةعجارملل تاجردلاب ( رتويبمآ يلمعلا تاجرد فشآ
ماعلا رخآ ) ةعجارملل تاجردلاب ( رتويبمآ يلمعلا تاجرد فشآ

ماعلا فصن ناجللا ليلد
ماعلا رخآ ناجللا ليلد
ناث رود ناجللا ليلد

ىناثلا رودلاو ماعلا رخآو ماعلا فصن ةادانم فوشآ
غراف ماعلا فصن تاجرد دصر فشآ
غراف ماعلا رخآ تاجرد دصر فشآ

لوألا رودلا تاجردب ىناثلا رودلا تاجرد دصر فشآ
ىناثلا رودلاو ماعلا رخآو ماعلا فصن سولجلا ماقرا تاقاطب

رتويبمآ ماعلا فصن تاجرد دصر فشآ
ماعلا فصن تاداهش

ىناثلا رودلاو ماعلا رخآو فصن تاداهش

ةنسلا لامعا تاطسوتم

تاجردلاب ماعلا فصن دصر فوشآ
تاجردلاب ماعلا رخآ دصر فوشآ
تاجردلاب ىناثلا رودلا دصر فوشآ

شآ
نيقوفتملا ةبلطلا ف

وشآ
رلا ف

نل تاجردلاب دص
ص

ىناثلا رودلاو ماعلا رخآو  ف
ماعلا رخآ جئاتن ليلحت
ن جئاتن ليلحت

ص
ماعلا ف

روهشلا جئاتن ليلحت
وشآ

اجردلا ف
عومجملاب ةبترم ت

حا
داوملا ءاص

ةنسلا لامعا تاطسوتم

ةادانم فوشآ

ولجلا ماقرا تاقاطب
س

نيبسار فوشآ
نيقوفتملا فوشآ

وشآ
نيبسار ف

وشآ
نيقوفتملا ف
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 الصفحة الموضوع

   الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي) ) أعمال السنة أعمال السنة ( ( آشف رصد الدرجات الشهرية فارغ آشف رصد الدرجات الشهرية فارغ 
   الصف الرابع االبتدائيالصف الرابع االبتدائي) ) أعمال السنة أعمال السنة ( ( آشف رصد الدرجات الشهرية فارغ آشف رصد الدرجات الشهرية فارغ 
   الصف الخامس االبتدائيالصف الخامس االبتدائي) ) أعمال السنة أعمال السنة ( ( آشف رصد الدرجات الشهرية فارغ آشف رصد الدرجات الشهرية فارغ 

   الشهادات الشهرية لطالبالشهادات الشهرية لطالب
   ئي لمقارنة مجموع الطالب حالل الشهورئي لمقارنة مجموع الطالب حالل الشهوررسم إحصارسم إحصا

   شهادة بنتيجة الطالب في الفصل الدراسي األول الصف الثانيشهادة بنتيجة الطالب في الفصل الدراسي األول الصف الثاني
   شهادة بنتيجة الطالب في الفصل الدراسي األول الصف الخامسشهادة بنتيجة الطالب في الفصل الدراسي األول الصف الخامس

   آشف لرصد درجات الصف في نصف العام فارغ الصف الخامس آشف لرصد درجات الصف في نصف العام فارغ الصف الخامس 
   آشف لرصد درجات الصف في نصف العام فارغ الصف الثانيآشف لرصد درجات الصف في نصف العام فارغ الصف الثاني

   بيان نجاح طالببيان نجاح طالب
   بيان تحليل إحصائي لمادة في الصف الرابعبيان تحليل إحصائي لمادة في الصف الرابع

   بيان تحليل إحصائي لمادة في الصف الثاني أعمال السنةبيان تحليل إحصائي لمادة في الصف الثاني أعمال السنة
   بيان تحليل إحصائي لمادة في الصف الثاني نصف العامبيان تحليل إحصائي لمادة في الصف الثاني نصف العام

   آرت نجاحآرت نجاح
   آشف رصد درجات الطالب حسب المجموعآشف رصد درجات الطالب حسب المجموع

   آشف رصد درجات الطالب آخر العام فارغ الصف الخامسآشف رصد درجات الطالب آخر العام فارغ الصف الخامس
   آشف رصد درجات آخر العام فارغ الصف الثانيآشف رصد درجات آخر العام فارغ الصف الثاني

   آشف مناداة الصفآشف مناداة الصف
   ))فارغ فارغ ( ( آشف رصد درجات العملي صفوف آشف رصد درجات العملي صفوف 

   آشف رصد درجات آخر العام بالدرجات الصف الثانيآشف رصد درجات آخر العام بالدرجات الصف الثاني
   آشف رصد درجات آخر العام بالدرجات الصف الخامسآشف رصد درجات آخر العام بالدرجات الصف الخامس

   آشف متوسط أعمال السنةآشف متوسط أعمال السنة
   بطاقة رقم جلوس الطالببطاقة رقم جلوس الطالب

    نصف العام بالدرجات الصف الخامس نصف العام بالدرجات الصف الخامسآشف رصد درجاتآشف رصد درجات
   آشف رصد درجات نصف العام بالدرجات الصف الثانيآشف رصد درجات نصف العام بالدرجات الصف الثاني

   آشف درجات الناجحين فصل دراسي أول للصف الخامسآشف درجات الناجحين فصل دراسي أول للصف الخامس
   آشف رصد درجات الشهور ونصف العام الصف الخامسآشف رصد درجات الشهور ونصف العام الصف الخامس
   آشف رصد درجات الشهور ونصف العام الصف الثانيآشف رصد درجات الشهور ونصف العام الصف الثاني

  ني على مستوى الشهورني على مستوى الشهوربيان تحليل إحصائي لمادة في الصف الثابيان تحليل إحصائي لمادة في الصف الثا



عن شهر :............ الثالث االبتدائىكشف رصد الدرجات الشهرية٢٠٠٠-٢٠٠١ اولالفصلللصفعام ه

م

                                            
                                           ا

ســـــــم الطـــــــــالب

٢٥٢٥٢٥٢٥ ١٦٠٨ ٨ ٢٥ ٢٥

 اللغه العربيه

ت
ضيا

الريا

المجموع

القرآن الكريم

التربية الدينية

االنشطة

ي
للغة االنجليز

ة

الخط العربى

ب اآللى
الحاس

٥٠٥٠٥٠٥٠ ٣٢٠٢٠ ٢٠ ٥٠ ٥٠

 

ابريل

احمد ايمن صوفى احمد محمد حلبه ١

احمد جمال حامد عبدالوهاب ٢

احمد حسن رشاد حسن جمال الدين ٣

احمد خالد احمد عمر ٤

احمد على محمد احمد ٥

احمد مجدى محمود يسرى ٦

احمد محسن محمد ذكى ٧

احمد مصطفى عبدالتواب عبدالعال ٨

اسالم احمد احمد محمد مصطفى ٩

اسالم محمد حلمى احمد ١٠

اسالم محمد شعبان اسماعيل ١١

اسالم محمود سالمه عبدالعال ١٢

انس اسماعيل محمد احمد ١٣

ايمن طاهر شعبان ذكى ١٤

بسام حمدى سيد هاشم احمد ١٥

بسام محمد عبدالمنعم عبدالعزيز ١٦

حسين محمود هاشم احمد ١٧

خالد محمود شعبان عواد عواد ١٨

خالد ممدوح عبدالوهاب محروس ١٩

سعيد فاروق سعد محمد ٢٠

شادى جمال محروس عبدالجواد ٢١
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  الصف الثالث االبتدائي)اعمال السنة(  فارغآشف رصد الدرجات الشهرية
 

 
 آشف يحتوي على  اسماء الطلبة بالصف عن شهر معين رــــريـريف التقــتع

 ه حقول لتدون بها درجات الموادب
 البيانات األساسية للطلبة مصدر بيان التقرير

ا               دف من التقريــراله ر المكتب وتحميله ة من دفت شهور للطلب آتابة درجات ال
 في البرنامج

  
 شهريًا تحديــــــث التقرير

  مدرس الفصل-١المستفيد من التقرير 
  المدرس األول-٢ 
 الكنترول المدرسي -٣ 
  مدير المدرسة-٤ 
 االجتماعي األخصائي -٥ 
  ولي األمر-٦ 

ي دور التقرير ف
 دعم متخذ القرار

ان    واًء آ صرين س بة المق ة ومحاس ع الطلب ة جمي متابع
 الطالب أو ولي األمر أو المدرس

دة -١ فــوائد التقريـــــــر ى قاع سنة ال ال ال ر اعم ة من دفت ل درجات الطلب نق
 بيانات الكنترول  

 . معرفة الراسبين في شهر معين -٢ 
  مقارنة درجات طالب شهور سابقة -٣ 
  محاسبة المقصرين-٤ 
  

 ثم اختيار من    - يتم تحديد الصف والفصل        –أعمال السنة    تشغيل التقــــريــــر
 طباعة الكشوف فارغة[ القائمة المنسدلة السفلية 

 )اليدوي  ( 
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 



م

                                                   
 اســـــــم الطـــــــــالب

                                     
                     مالحظات

عن شهر :............ الرابع االبتدائىكشف رصد الدرجات الشهرية٢٠٠٠-٢٠٠١ اولالفصلللصفعام  

٥٠٢٥ ٢٥ ٥٠٢٥٢٣٥٢٥٨٢٠٢٥
١٠٠٥٠ ٥٠ ١٠٠٥٠٤٧٠٥٠٢٠٤٠٥٠

٨
٢٠

 اللغه العربيه

ب
حســا

علــــوم

التربية الدينية

المجمـوع

ت
دراسا

ي
انجليـــز

الخط العربى

ب اآللى
الحاس

صيانة
ال

القرآن الكريم

احمد اسماعيل محمد السيد ١

احمد حسن احمد عبدالعزيز ٢

احمد حسين محمود محمد عبده ٣

احمد حمدى محمد جاد الحق شحاته ٤

احمد عبدالقادر محمد محمد عبداهللا ٥

احمد عالءالدين محمد احمد ابوعوف ٦

احمد محمد ابوبكر منصور ٧

احمد محمد سعيد محمد ٨

احمد محمد محروص على محمود ٩

احمد محمود اسامه احمد عبدالفتاح ١٠

احمد مصطفى ابراهيم الصايم ١١

اسامه حمدى سيد عبدالهادى ١٢

اسالم حسام الدين مصطفى حسن ١٣

اسالم محمد عبدالفضيل عبدالغنى ١٤

اسالم هاشم عبدالتواب محمد ١٥

حسام حسن عبدالفتاح عبدالرحمن ١٦

خالد محمد رفاعى على السيد ١٧

رفعت رجب محمد حسن ١٨

صالح محمد صالح عبدالحميد ١٩

عامر جمال طه امام الشيمى ٢٠

عبدالرحمن احمد محمود احمد محمود عفيفى ٢١
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  االبتدائيالرابعالصف ) اعمال السنة(  فارغآشف رصد الدرجات الشهرية
 

 
آشف يحتوي على  اسماء الطلبة بالصف عن شهر معين  رــــريـريف التقــتع

 ل لتدون بها درجات الموادبه حقو
 البيانات األساسية للطلبة مصدر بيان التقرير
ا               الهدف من التقريــر ر المكتب وتحميله ة من دفت شهور للطلب آتابة درجات ال

 في البرنامج
  

 شهريًا تحديــــــث التقرير
  مدرس الفصل-١المستفيد من التقرير 

  المدرس األول-٢ 
 ي الكنترول المدرس-٣ 
  مدير المدرسة-٤ 
  األخصائي االجتماعي-٥ 
  ولي األمر-٦ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

ان    واًء آ صرين س بة المق ة ومحاس ع الطلب ة جمي متابع
 الطالب أو ولي األمر أو المدرس

دة -١ فــوائد التقريـــــــر ى قاع سنة ال ال ال ر اعم ة من دفت ل درجات الطلب نق
  بيانات الكنترول 

 . معرفة الراسبين في شهر معين -٢ 
  مقارنة درجات طالب شهور سابقة -٣ 
  محاسبة المقصرين-٤ 
  

 ثم اختيار من    - يتم تحديد الصف والفصل        –أعمال السنة    تشغيل التقــــريــــر
 طباعة الكشوف فارغة[ القائمة المنسدلة السفلية 

 )اليدوي  ( 
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 
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 اســـــــم الطـــــــــالب

                  
                  
                  
    مالحظات

ابريلشهر
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اولالفصلللصف

   

%   

 

 اللغه العربيه

ب
حســا

علــــوم

التربية الدينية

المجمـوع

ت
دراسا

ي
انجليـــز

الخط العربى

ب اآللى
الحاس

صيانة
ال

القرآن الكريم

أبجديامرتب

١٩  ٤٠ ١٩ ٤٩ ٣٩١ ٤٩ ٥٠ ٤٩ ٩٩٩٥ ٨٣,٢احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى١

١٣  ٤٠ ٢٠ ٤٥ ٣٦٣,٥ ٤٦ ٤٠ ٤٩ ٩٦٨٧,٥ ٧٧,٣احمد ابوبكر عبدالواحد على٢

١٠  ٤٠ ١٩ ٤٤ ٣٦١ ٥٠ ٤٥ ٤٩ ٩٣٨٠ ٧٦,٨احمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى٣

٦,٥  ٤٠ ٢٠ ٤٠ ٣٠٦ ٣٥,٥ ٣٧ ٤٤ ٨٤,٥٦٥ ٦٥,١احمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى٤

١٩  ٤٠ ١٨ ٥٠ ٣٩٨ ٥٠ ٥٠ ٤٩ ٩٩١٠٠ ٨٤,٧احمد جمال رجب عبدالفتاح٥

١٦,٥  ٤٠ ١٨ ٤٨ ٣٧٣,٥ ٤٩ ٤٧ ٤٨ ٩١,٥٩٠ ٧٩,٥احمد جميل عبداهللا محمود٦

٢٠  ٤٠ ١٨ ٤٩ ٣٨٢ ٥٠ ٤٥ ٤٨ ٩٥٩٥ ٨١,٣احمد خالد سليمان محمد عمر٧

٩  ٤٠ ١٩ ٣٨ ٢٨٥,٥ ٢٤,٥ ٣٩ ٤١ ٧٨٦٥ ٦٠,٧احمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين٨

٨  ٤٠ ٢٠ ٣٣ ٢٦٧,٥ ٢٤,٥ ٣٤ ٤٢ ٧٤٦٠ ٥٦,٩احمد عويس حسن محفوظ٩

١٠  ٤٠ ١٩ ٤٢ ٢٥٤,٥ ٣٢,٥ ٣٩ غ ٨٦٥٥ ٥٤,١احمد محسن حسين امين١٠

١٧  ٤٠ ١٩ ٥٠ ٣٩١ ٤٩ ٤٩ ٤٩ ٩٦,٥٩٧,٥ ٨٣,٢احمد محمد احمد يونس١١

١٩  ٤٠ ١٩ ٥٠ ٣٩٨ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٩٨١٠٠ ٨٤,٧احمد محمد السيد محمد١٢

١٨  ٤٠ ١٩ ٤٩ ٣٨٠ ٥٠ ٤٢ ٥٠ ٩٤٩٥ ٨٠,٩احمد محمد انور عبدالعليم١٣

١٣  ٤٠ ١٨ ٤٥ ٣٨٨ ٤٧ ٥٠ ٥٠ ٩٨,٥٩٧,٥ ٨٢,٦احمد محمد قرنى السيد محمد حسن١٤

٢٠  ٤٠ ٢٠ ٥٠ ٤٠٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ١٠٠١٠٠ ٨٥,١احمد مراد صالح مراد١٥

١٩  ٤٠ ١٩ ٥٠ ٣٩٦,٥ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٩٩٩٧,٥ ٨٤,٤احمد ممدوح عبدالوهاب محروس١٦

٢٠  ٤٠ ١٩ ٤٧,٥ ٣٨٨ ٥٠ ٥٠ ٤٨ ٩٥٩٧,٥ ٨٢,٦اسامه ناصر سيد احمد١٧

٢٠  ٤٠ ١٩ ٤٨ ٣٩٣,٥ ٥٠ ٤٩ ٥٠ ٩٦,٥١٠٠ ٨٣,٧اسالم حنفى محمود معوض١٨

١٠,٥  ٤٠ ٢٠ ٣٧,٥ ٣٣٩,٥ ٤١ ٤٧ ٣٨,٥ ٨٨٨٧,٥ ٧٢,٢اميرعيد عبدالحليم امين السيد١٩

١٣,٥  ٤٠ ٢٠ ٤٨,٥ ٣٥٠,٥ ٣٩,٥ ٤٥ ٤٢ ٩٣٨٢,٥ ٧٤,٦حسام مصطفى رياض سعيد يوسف٢٠

١٩  ٤٠ ٢٠ ٤٩ ٣٨٦ ٤٩ ٤٧,٥ ٤٨,٥ ٩٧٩٥ ٨٢,١حماده جمال سعد على حسن٢١
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١٣٩ 

 

 
  الصف الخامس)اعمال السنة(  بالدرجات آشف رصد الدرجات الشهرية

 
 
آشف يحتوي على  أسماء الطلبة بالصف عن شهر  معين  رــــريـيف التقرــتع

 به حقول مدون بها درجات المواد
 )بعد التجميع من مدرسي المواد( رائد الفصل  مصدر بيان التقرير
 إدخال درجات الطلبة إلستخراج المتوسط آخر العام الهدف من التقريــر

  
 شهريًا تحديــــــث التقرير

  مدرس الفصل-١تفيد من التقرير المس
  المدرس األول-٢ 
  الكنترول المدرسي-٣ 
  مدير المدرسة-٤ 
  األخصائي االجتماعي-٥ 
  ولي األمر-٦ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

ان    واًء آ صرين س بة المق ة ومحاس ع الطلب ة جمي متابع
 الطالب أو ولي األمر أو المدرس

دة -١ ــرفــوائد التقريـــــ ى قاع سنة إل ال ال ر أعم ة من دفت ل درجات الطلب نق
 بيانات الكنترول  

 . معرفة الراسبين في شهر معين -٢ 
  مقارنة درجات طالب شهور سابقة -٣ 
  محاسبة المقصرين-٤ 
  

 ثم اختيار من    - يتم تحديد الصف والفصل        –أعمال السنة    تشغيل التقــــريــــر
  بالدرجاتطباعة الكشوف [ السفلية القائمة المنسدلة 

  )آمبيوتر( 
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 
 



٥٠٥٠٢٥ ٢٠٢٥٢٥٢٣٥٨ ٨ ٢٥٢٠

اولالخامس االبتدائى احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى ١

 اللغه العربيه

ت
ضيا

الريا

المجموع

القرآن الكريم

التربية االسالمية

تالشهر
الدراسا

اللغة االنجليزية

الخط العربى

ب اآللى
الحاس

ايـام الغيـاب الفصــلاســم التلميــذ الصف

العلوم

صيانة 
ال

النهاية الصغرى

١٠٠١٠٠٥٠ ٥٠٥٠٥٠٤٧٠٢٠ ٢٠ ٥٠٤٠ النهاية  العظمى

١٢

٤٩اكتوبر ٩٨,٥٣٩١ ٥٠ ٤٠ ٩٥ ٢٠ ٤٩١٨ ٤٩,٥

٥٠نوفمبر ٩٧٣٨٥,٥ ٤٩ ٤٠ ٩٠ ١٩ ٥٠١٦ ٤٩,٥

٤٩ديسمبر ٩٤٣٨٥,٥ ٤٨ ٤٠ ٩٧,٥ ١٩ ٤٨١٦ ٤٩

٤٩فبراير ٩٦٣٨٨ ٤٨ ٤٠ ٩٧,٥ ١٩ ٤٧,٥١٨,٥ ٥٠

٤٧,٥مارس ٩٣,٥٣٨٦,٥ ٥٠ ٤٠ ٩٧,٥ ١٩ ٤٨١٧,٥ ٥٠

٥٠ابريل ٩٩٣٩١ ٤٩ ٤٠ ٩٥ ١٩ ٤٩١٩ ٤٩

٢٠٠٥/١١/١٥

رائد  الفصل .................................

توقيع ولى االمر:.................................

مدير المدرسة





]אא[אאאא

١٤٠ 

 
 

 الشهادة الشهرية لطالب
 

 
 تقرير يحتوي على درجات الطالب خالل شهر أو عدة  رــــريـريف التقــتع

شهور حتى تاريخ إخراج البيان محتوي على عدد ايام  
 الغياب

 مدرس الفصل لرصد درجات الشهور -١ مصدر بيان التقرير
  شئون الطلبة لتسجيل الغياب-٢ 
  
  

 الوقوف على مستوي الطلبة يــرالهدف من التقر
  

 شهريًا تحديــــــث التقرير
  الطالب-  ولي األمر-١المستفيد من التقرير 

  مدرس الفصل-٢ 
  مدير المدرسة-٣ 
  األخصائي االجتماعي-٤ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

اذا ومحاسبة                ة هل هو لألحسن أم م متابعة مستوي الطلب
  آانواالمقصرين مهما

  تحيد الطلبة الضعاف-١ فــوائد التقريـــــــر
 عمل مجموعات تقوية من أي نوع للطلبة الضعاف -٢ 
ي      -٣  ستوي التعليم ع الم ي رف ر ف ي األم شارآة ول  م

 ألبنائهم
  
  

 ثم اختيار من    - يتم تحديد الصف والفصل        –أعمال السنة    تشغيل التقــــريــــر
 ]الشهادات الشهرية [ فلية القائمة المنسدلة الس

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 



ابراهيم انور السيد ابراهيم الثانى االبتدائىاسم الطالب اولالصف الفصل

رسم احصائى بمستوى الطالب خالل الشهور

ية مقارنة لمجموع الطالب للشهور الدراس

٩٩

٩٧

٩٩,٥
١٠٠

٩٩
٩٨

٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١

اآتوبر  نوفمبر  ديسمبر  فبراير   مارس  ابريل 

مجموع 
ل
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 قارنة مجموع الطالب خالل الشهوررسم إحصائي لم
 

 
 تقرير يحتوي على تمثيل بياني يوضح مستوى الطالب  رــــريـريف التقــتع

 .التحصيلي خالل شهور السنة 
 إدخال درجات الشهور للطلبة مصدر بيان التقرير

  
  
  

 مقارنة مجموع درجات الطالب خال الشهور الهدف من التقريــر
  
  
  

 شهريًا ـــث التقريرتحديـــ
  ولي األمر-١المستفيد من التقرير 

  مدرس الفصل-٢ 
  مدير المدرسة-٣ 
  األخصائي االجتماعي-٤ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

ي مستوى        ] ثواب أو عقاب    [ اتخاذ إجراء    د النظر عل عن
 الطالب

  معرفة مستوي الطالب خالل شهور-١ فــوائد التقريـــــــر
  إخطار ولي األمر في حالة تقصير الطالب-٢ 
  محاسبة أو إثابة المسئول عن الطالب في الفصل-٣ 
  
  

د الصف والفصل           –أعمال السنة    تشغيل التقــــريــــر د اسم      - يتم تحدي   تحدي
 على زر الرسم البياني ثم الضغط –الطالب 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 



اولالثانى االبتدائى ابراهيم انور السيد ابراهيم

١

الفصــلاســم التلميــذ الصف

٢٥٢٥٢٠٢٥٧٥١٠ ١٠ ٢٥

المجموعالرياضيات اللغه العربيه القرآن الكريم التربية الدينية الحاسب اآللىالخط العربىاللغة االنجليزيةاالنشطةنصف العام

النهاية العظمى

النهاية الصغرى

٥٠٥٠٥٠٥٠٣٢٠٢٠ ٢٠ ٥٠

٢ايـام الغيـاب

٢٠٠٤-٢٠٠٥ ناجحالنتيجهعام

٥٠

٢٥

٢٠ غ٣٠ ٢٥ ٢٨,٥٢٤١٢ ٣٠٧ درجات التلميذ
٢٠٠٥/١١/١٦

رائد  الفصل .................................

توقيع ولى االمر:.................................

مدير المدرسة
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  الصف الثانيشهادة بنتيجة الطالب في الفصل الدراسي األول
 

 
 توي على درجات الطالب في امتحان الفصلتقرير يح رــــريـريف التقــتع

 .الدراسي األول
 آشف رصد درجات الفصل الدراسي األول مصدر بيان التقرير

  
 طبع شهادة بالنتيجة الهدف من التقريــر

  
  
  

 عقب إدخال درجات الفصل الدراسي األول تحديــــــث التقرير
  الطالب-  ولي األمر-١المستفيد من التقرير 

  مدرس الفصل-٢ 
  مدير المدرسة-٣ 
  األخصائي االجتماعي-٤ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

ستوي       ى م ف عل ل ص ي آ وقين ف وائز للمتف ل ج عم
 المدرسة

 منح المتفوقين جوائز -١ فــوائد التقريـــــــر
  عمل مجموعات تقوية للضعاف-٢ 
 بمستوى الطلبة  إخطار أولياء األمور -٣ 
  
  

د الصف والفصل           –أعمال السنة    تشغيل التقــــريــــر د اسم      - يتم تحدي   تحدي
ب  ة      –الطال ن القائم ام م صف الع هادات ن ار ش م اختي  ث
 المنسدلة

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 
 



٥٠٥٠٢٥ ٢٠٢٥٢٥١٧٥ ١٠١٠ ٢٥٢٠

 اللغــه العربيـه

ت
ضيــــا

الريا

المجــــموع

القرآن الكـريـم

التربية االسالمية

الدرجة

ت االجتماعيه
الدراسا

اللغة االنجليزية

الخــط العـربى

ب اآللى
الحاس

العلــــوم

صيــانـــة
ال

النهاية الصغرى

١٠٠١٠٠٥٠ ٥٠٥٠٣٥٠#خطأ ٢٠٢٠ ٥٠٤٠ النهاية  العظمى

اولالخامس االبتدائى

احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى

١

اســم التلميــذ

الفصــل الصف

٢٠٠٤-٢٠٠٥ عام

٤٩ ٩٥٤٣٧ ٥٠ ٩٥٥٠٣٧ ١٩,٥ ٤٩١٨,٥ ٤٩ درجه التلميذ

مدير المدرسة
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  الصف الخامسشهادة بنتيجة الطالب في الفصل الدراسي األول
 

 
 تقرير يحتوي على درجات الطالب في امتحان الفصل رــــريـريف التقــتع

 .الدراسي األول
  رصد درجات الفصل الدراسي األولآشف مصدر بيان التقرير

  
 طبع شهادة بالنتيجة الهدف من التقريــر

  
  
  

 عقب إدخال درجات الفصل الدراسي األول تحديــــــث التقرير
  الطالب-  ولي األمر-١المستفيد من التقرير 

  مدرس الفصل-٢ 
  مدير المدرسة-٣ 
  األخصائي االجتماعي-٤ 

 دور التقرير في
 دعم متخذ القرار

ستوي       ى م ف عل ل ص ي آ وقين ف وائز للمتف ل ج عم
 المدرسة

  منح المتفوقين جوائز-١ فــوائد التقريـــــــر
  عمل مجموعات تقوية للضعاف-٢ 
  إخطار أولياء األمور بمستوى الطلبة -٣ 
  
  

د الصف والفصل           –أعمال السنة    تشغيل التقــــريــــر د     - يتم تحدي اسم    تحدي
ب  ة      –الطال ن القائم ام م صف الع هادات ن ار ش م اختي  ث
 المنسدلة

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 
 



الخامس االبتدائىكشف رصد درجات٢٠٠٤-٢٠٠٥ عام

٢٠١٠ ١٠ ٢٠١٠٧٠١٠٤١٠١٢,٥

٤٠٢٠ ٢٠ ٤٠٢٠١٤٠٢٠٨١٦٢٥
٤
٨ ١٦٤

٣
٥ ٣

٢٠٠٥-٢٠٠٤نصف العام الخامس االبتدائىللعام الدراسى للصفنصف العامكشف رصد درجات

حالة القيد

الديانة

اسم التلميذ رباعيا س
رقم الجلو

ى
 الرقم السر

عربى

ب
حسا

ى
تحرير

عملى

مجموع

ت
الدراسا

ى
انجليز

المجموع

الدين

الخط

صيانه
ال

القرآن الكريم

عملى

نظرى

المجموع

الحاسب الىالعلـــــــــوم

مستجدمسلم ٥٩٢٣احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى١٠٠١

مستجدمسلم ٥٩٢٤احمد ابوبكر عبدالواحد على١٠٠٢

مستجدمسلم ٥٩٢٥احمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى١٠٠٣

مستجدمسلم ٥٩٢٦احمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى١٠٠٤

مستجدمسلم ٥٩٢٧احمد جمال رجب عبدالفتاح١٠٠٥

مستجدمسلم ٥٩٢٨احمد جميل عبداهللا محمود١٠٠٦

مستجدمسلم ٥٩٢٩احمد حسنى عبدالعزيز موسى١٠٠٧

مستجدمسلم ٥٩٣٠احمد خالد سليمان محمد عمر١٠٠٨

مستجدمسلم ٥٩٣١احمد شرابى محمد احمد١٠٠٩

مستجدمسلم ٥٩٣٢احمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد١٠١٠

مستجدمسلم ٥٩٣٣احمد عبدالعظيم مصطفى احمد خميس١٠١١

مستجدمسلم ٥٩٣٤احمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين١٠١٢

مستجدمسلم ٥٩٣٥احمد عزالدين احمد عبدالواحد١٠١٣

مستجدمسلم ٥٩٣٦احمد عصام ابراهيم حسن١٠١٤

مستجدمسلم ٥٩٣٧احمد عالءالدين رياض يوسف١٠١٥

مستجدمسلم ٥٩٣٨احمد على صالح على١٠١٦

مستجدمسلم ٥٩٣٩احمد على محمد على محمد١٠١٧

مستجدمسلم ٥٩٤٠احمد عماد رفعت احمد١٠١٨

مستجدمسلم ٥٩٤١احمد عويس حسن محفوظ١٠١٩

مستجدمسلم ٥٩٤٢احمد كامل محمد خليفه العشيرى١٠٢٠

١

مراجع (٢)٢٠٠٥/١١/١٥ رئيس اللجنة :مراجع (١) راجع االمالءامالهرصده راجع الكتابة
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١٤٤ 

 
 
 

  الصف الخامسآشف لرصد درجات الصف في نصف العام فارغ
 
 
تقرير يحتوي بيانات الطالب من اسم ورقم جلوس وسري  رــــريـريف التقــتع

وبه حقول فارغة لرصد الدرجات يقطع منه الجزء 
 المعلوم وترصد الدرجات بالسري

 خال رقم الجلوس والرقم السري  بعد إدتقاعدة البيانا مصدر بيان التقرير
  
  
  

 رصد درجات نصف العام من الكنترول اليدوي الهدف من التقريــر
  
  
  

 في بداية االمتحانات  تحديــــــث التقرير
  لجنة النظام والمراقبة-١المستفيد من التقرير 

  
دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 مين لالمتحانات معرفة بيانات الطلبة المتقد

  مراجعة بيانات الطالب-١ فــوائد التقريـــــــر
  مراجعه أعداد المتقدمين لالمتحانات  -٢ 
  
  
  

ام  تشغيل التقــــريــــر ر الع صف وآخ ي –ن صل الراس د الف د – تحدي  تحدي
  طباعة الكشوف فارغة–الصف 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 



الثانى االبتدائىكشف رصد درجات٢٠٠٤-٢٠٠٥ عام

١٠١٠

 اللغه العر

بيه

الرياضيات

٢٠٢٠

ى
٢٥  الرقم السر

المجموع

٥٠

١٠١٠١,٧٥ ٤ ١٢,٥ ١٢,٥

القرآن الك

ريم

التربية اال

سالمية

اللغة االنجلاالنشطة

يزية

لخط العرب

ى

الحاسب اآللى

٢٠٢٠٨ ٨ ٢٥ ٢٥

٢٠٠٥-٢٠٠٤نصف العام الثانى االبتدائىللعام الدراسى للصفنصف العامكشف رصد درجات

حالة القيد

الديانة

اسم التلميذ رباعيا
س
رقم الجلو

مستجدمسلم ٢٧٠٨ابراهيم انور السيد ابراهيم٤٠١

مستجدمسلم ٢٧٠٩احمد ايمن جمعه احمد٤٠٢

مستجدمسلم ٢٧١٠احمد ايمن طلعت يوسف٤٠٣

مستجدمسلم ٢٧١١احمد جمال الدين مصطفى توفيق٤٠٤

مستجدمسلم ٢٧١٢احمد حسن محمد حسن حنفى٤٠٥

مستجدمسلم ٢٧١٣احمد حمدى عبدالفتاح عبدالحفيظ٤٠٦

مستجدمسلم ٢٧١٤احمد خالد احمد رأفت عباس حسن٤٠٧

مستجدمسلم ٢٧١٥احمد خلف محمد ربيع عبدالجواد٤٠٨

مستجدمسلم ٢٧١٦احمد رجب عمر عبدالمطلب محمود٤٠٩

مستجدمسلم ٢٧١٧احمد سامح احمد عثمان٤١٠

مستجدمسلم ٢٧١٨احمد سعيد صالح الدين عبداهللا٤١١

مستجدمسلم ٢٧١٩احمد سيد انور محمد٤١٢

مستجدمسلم ٢٧٢٠احمد طارق احمد رياض٤١٣

مستجدمسلم ٢٧٢١احمد عاطف معوض محمد مفتاح٤١٤

مستجدمسلم ٢٧٢٢احمد عبداهللا عبدالفتاح ابراهيم عبدالحليم٤١٥

مستجدمسلم ٢٧٢٣احمد عبدالناصر عبدالهادى على٤١٦

مستجدمسلم ٢٧٢٤احمد عدلى ابراهيم عبدالحى٤١٧

مستجدمسلم ٢٧٢٥احمد عصام حميده محمود منسى٤١٨

مستجدمسلم ٢٧٢٦احمد عالءالدين محمود سيد٤١٩

مستجدمسلم ٢٧٢٧احمد على احمد خلفيه٤٢٠

١

مراجع (٢)٢٠٠٥/١١/١٥ رئيس اللجنة :مراجع (١) راجع االمالءامالهرصده راجع الكتابة
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١٤٥ 

 
 
 

  الصف الثانيآشف لرصد درجات الصف في نصف العام فارغ
 
 
انات الطالب من اسم ورقم جلوس وسري تقرير يحتوي بي رــــريـريف التقــتع

وبه حقول فارغة لرصد الدرجات يقطع منه الجزء 
 المعلوم وترصد الدرجات بالسري

  بعد إدخال رقم الجلوس والرقم السري تقاعدة البيانا مصدر بيان التقرير
  
  
  

 رصد درجات نصف العام من الكنترول اليدوي الهدف من التقريــر
  
  
  

 في بداية االمتحانات  يــــــث التقريرتحد
  لجنة النظام والمراقبة-١المستفيد من التقرير 

  
دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 معرفة بيانات الطلبة المتقدمين لالمتحانات 

  مراجعة بيانات الطالب-١ فــوائد التقريـــــــر
  مراجعه أعداد المتقدمين لالمتحانات  -٢ 
  
  
  

ام  تشغيل التقــــريــــر ر الع صف وآخ ي –ن صل الراس د الف د – تحدي  تحدي
  طباعة الكشوف فارغة–الصف 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 



الخامس االبتدائى

احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى

السيد االستاذ / ناظر  مدرسة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

ه

نرجو التكرم من سيادتكم بإعطائى  بيانات نجلى التلميذ /

والمنقول للصف  ...............فى العام الدارسىالمقيد بالصف

وكذا تاريخ الميالد ودرجات الطالب .فى العام الدارسى الجديد     ٢٠٠ /  ٢٠٠

مقدمة لسيادتكم ولى امر الطالب((مع قبول وافر التحية ))

محافظة الفيوم
ادارة الفيوم التعليمية

ه

السيد االستاذ / وكيل المديرية ومدير االدارة التعليمية بالفيوم .

بعد التحية

(االمتحانات وشئون الطلبه)

مقيد بسجل المدرسة بالصفالتلميذ /

وناجح ومنقول للصف /  ...................للعام الدارسى

وتاريخ ميالدة هوللعام     ٢٠٠/  ٢٠٠

وهذا من واقع سجل المدرسة وشهادة ميالد الطالب ودرجاتة كاالتى : 

الخامس االبتدائىاحمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى

٢٠٠٤-٢٠٠٥

١٩٩٤/٠٩/٢٠

مدرسة

رقم الصفحه ........١٠٠١رقم الجلوس

٤٩

٩٥

٤٣٧

٥٠

٩٥

٥٠

٣٧

١٩,٥

٤٩

١٨,٥

٤٩

١٠٠

١٠٠

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠

٢٠

٢٥

٢٥

٥٠٢٥

٥٠٢٥

٣٥٠١٧٥

١٠

١٠

٢٠

٢٠

٢٠

٤٠

اللغه العربيه
الرياضيات

اللغة االنجليزية
الدراسات االجتماعيه

المجموع

القرآن الكريم
التربية االسالمية

الخط العربى

الحاسب اآللى

العلوم

الصيانة

درجه المادهالنهاية الصغرىالنهاية  العظمى المــــــــــــــاده

خاتم المدرسةيعتمد / ناظر المدرسةمدرس الفصلسكرتير المدرسة

هذه البيانات تعتمد تحت مسئولية المدرسة

خاتم االدارةيعتمد / مدير المرحلةموجة القسم
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١٤٦ 

 
 

 بيان نجاح طالب
 
تقرير يحتوي على جميع بيانات و درجات الطالب في  رــــريـريف التقــتع

 امتحان الفصل الدراسي الثاني
ال            مصدر بيان التقرير ي وأعم قاعدة الكنترول وذلك بعد إدخال درجات العمل

  الدراسي األول و الثاني السنة ودرجات الفصل
  
  
  

  يستخدم في جهة االختصاص استخراج بيان نجاح الهدف من التقريــر
  
  
  

 نهاية الفصل الدراسي الثاني تحديــــــث التقرير
  ولي األمر-١المستفيد من التقرير 

  أي جهة تطلب البيان-٢ 
  
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 

  إطالع ولى األمر بمستوى الطالب-١ ائد التقريـــــــرفــو
  إخطار الجهات المتوجه لها البيان بحالة الطالب-٢ 
  
  
  

ام  تشغيل التقــــريــــر ر الع صف وآخ ي –ن صل الراس د الف د – تحدي  تحدي
  بيان نجاح – اسم الطالب –الصف 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 



ناجح  غائبمتقدم
نسبة %

الفصل
٥٠-٦٠ ٦٠-٧٠ ٧٠-٨٠ ٨٠-٩٠ ٩٠-٩٥ ٩٥-١٠٠

توزيع  الناجحين بحسب فئات النجاحالحاضر

٢٠-٣٠٣٠-٤٠٤٠-٥٠

توزيع  الراسبين بحسب فئات الرسوب

احصاء مادة                 للصف محافظة الفيوم
مديرية التربية والتعليم

٢٠٠٥-٢٠٠٦ لعام اخر العام الرابع االبتدائى

٠-١٠١٠-٢٠
الرسوب 
نسبة %

٤٠١٠ الصغرى الكبرى 

اللغه العربية

١٠٠
 

الدرجة
٥-٥-٥-٥-٥-٥٥٥٤٣٢٢

الشهر

٤٩٤٩ ٠٤٨
٩٨

٢ ١٠ ١٠ ١٤٤١ ١اول
٤,١٧ ٢٠,٨٣ ٢٠,٨٣ ٢٩,١٧٨,٣٣١٠٠,٠٠ ٢,٠٤

٨
١٦,٦٧%

٤,٢٧عدد

٤٠٤٠ ٠٣٩
٩٨

٥ ٩ ٨ ٣ ١٢١١ ١ثانى
١٢,٨٢ ٢٣,٠٨ ٢٠,٥١ ٧,٦٩ ٣٠,٧٧٢,٥٦١٠٠,٠٠ ٢,٥٠

١
٢,٥٦%

٣,٦٥عدد

٤٤٤٤ ٠٤٤
١٠٠

٣ ٨ ٨ ٣ ١٣١ اليوجدثالث
٦,٨٢ ١٨,١٨ ١٨,١٨ ٦,٨٢ ٢٩,٥٥٢,٢٧ ٠,٠٠

٨
١٨,١٨%

٤,١٨عدد

٣٩٣٩ ٠٣٩
١٠٠

٦ ٦ ٧ ٧ ٧١ اليوجدرابع
١٥,٣٨ ١٥,٣٨ ١٧,٩٥ ١٧,٩٥ ١٧,٩٥٢,٥٦ ٠,٠٠

٥
١٢,٨٢%

٣,٩٧عدد

٤٥٤٥ ٠٤٤
٩٨

٢ ٧ ٩ ٨ ١١٢١ ١خامس
٤,٥٥ ١٥,٩١ ٢٠,٤٥ ١٨,١٨ ٢٥,٠٠٤,٥٥١٠٠,٠٠ ٢,٢٢

٥
١١,٣٦%

٤عدد

١٦ ٣٢ ٤٢ ٣١ ٥٧٩٣
٤,١٧ ٢٠,٨٣ ٢٠,٨٣ ٢٩,١٧٨,٣٣١٠٠,٠٠

٢٧
١٦,٦٧%

٤,٣عدد ٢١٧٢١٧االجمالى ٠٢١٤
٩٨

٣
١,٣٨٢
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١٤٧ 

 

 
 ع الصف الراب فيبيان تحليل إحصائي لمادة

 
اد  رــــريـريف التقــتع م الم ى اس وي عل ر يحت دم والحاضر  تقري دد المتق ة وع

ات  اجحين حسب فئ ع الن سبة النجاح والرسوب وتوزي ون
 النجاح

  بعد إدخال درجات الترمينقاعدة الكنترول المدرسي مصدر بيان التقرير
  
  
  

 استخراج بيان يوضح شرائح النجاح في مادة معينة الهدف من التقريــر
  معينةاستخراج بيان يوضح شرائح الرسوب في مادة 
  
  

 عند نهاية آل شهر أو نهاية امتحانات الترم تحديــــــث التقرير
  مدرس المادة-١المستفيد من التقرير 

  موجة المادة-٢ 
  مدير المدرسة-٣ 
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

إثابة المدرس أو محاسبته و ما هو سبب التقصير هل هو             
 ] الطالب –المدرس [ 

  مقارن آفاءة المعلمين بالنسبة للمادة الواحدة-١ وائد التقريـــــــرفــ
الل        -٢  ادة خ سبة للم اءة بالن ستوي الكف ي م وف عل الوق

 السنة 
  

ام  تشغيل التقــــريــــر ر الع صف وآخ ي–ن صل الراس د الف د –  تحدي  تحدي
  الضغط على زر الرسم البياني  – تحديد المادة – الصف

 ............................................................. ـــــــــاتمـالحظــــ
 ............................................................. 
 ............................................................. 
 



ناجح  نسبغائبمتقدم
ة %

الفصل
٥٠-٦٠ ٦٠-٧٠ ٧٠-٨٠ ٨٠-٩٠ ٩٠-٩٥ ٩٥-١٠٠

توزيع  الناجحين بحسب فئات النجاحالحاضر

٢٠-٣٠٣٠-٤٠٤٠-٥٠

توزيع  الراسبين بحسب فئات الرسوب

احصاء مادة                 للصف محافظة الفيوم
مديرية التربية والتعليم

٢٠٠٤-٢٠٠٥ لعام اعمال السنه الثانى االبتدائى

٠-١٠١٠-٢٠
الرسوب ن
سبة %

٥٠٢٥ الصغرى الكبرى 

اللغه العربية

١٠٠
 الدرج
ة

٥-٥-٥-٥-٥-٥٥٥٤٣٢٢

اكتوبر الشهر

٥١٤٩ ٢٤٩
١٠٠

١ ١ ١١ ٩ ١١ اليوجداول
٢,٠٤ ٢,٠٤ ٢٢,٤٥ ١٨,٣٧ ٢٢,٤٥ ٠,٠٠

١٦
٣٢,٦٥%

٤,٦٧عدد

٥٣٥٣ ٠٤٩
٩٢

٢ ٦ ١١ ٦ ١٧٣٢١١ ٤ثانى
٤,٠٨ ١٢,٢٤ ٢٢,٤٥ ١٢,٢٤ ٣٤,٦٩٦,١٢٥٠,٠٠٢٥,٠٠٢٥,٠٠ ٧,٥٥

٤
٨,١٦%

٣,٥٣عدد

٥١٥٠ ١٥٠
١٠٠

٥ ٩ ١١ ١٨ اليوجدثالث
١٠,٠٠ ١٨,٠٠ ٢٢,٠٠ ٣٦,٠٠ ٠,٠٠

٧
١٤,٠٠%

٤,٦٢عدد

٥١٥١ ٠٥١
١٠٠

٣ ٦ ٩ ٢٠ اليوجدرابع
٥,٨٨ ١١,٧٦ ١٧,٦٥ ٣٩,٢٢ ٠,٠٠

١٣
٢٥,٤٩%

٤,٧٦عدد

٥١٥١ ٠٥٠
٩٨

١ ٣ ٩ ١١ ٢٠١١ ١خامس
٢,٠٠ ٦,٠٠ ١٨,٠٠ ٢٢,٠٠ ٤٠,٠٠٢,٠٠٠٠,٠٠ ١,٩٦

٥
١٠,٠٠%

٤,٣٩عدد

٤ ١٨ ٤٦ ٤٦ ٨٦٤٢٢١
٢,٠٤ ٢,٠٤ ٢٢,٤٥ ١٨,٣٧ ٢٢,٤٥

٤٥
٣٢,٦٥%

٤,٧عدد ٢٥٧٢٥٤االجمالى ٣٢٤٩
١٠٠

٥
١,٩٦٩
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 ة أعمال السن الصف الثانيبيان تحليل إحصائي لمادة في

 
دم والحاضر    رــــريـريف التقــتع دد المتق ادة وع م الم ى اس وي عل ر يحت تقري

ات  اجحين حسب فئ ع الن سبة النجاح والرسوب وتوزي ون
 النجاح

 الترميم بعد إدخال درجات قاعدة الكنترول المدرسي مصدر بيان التقرير
  
  
  

 دة معينةاستخراج بيان يوضح شرائح النجاح في ما الهدف من التقريــر
 استخراج بيان يوضح شرائح الرسوب في مادة معينة 
  
  

 عند نهاية آل شهر أو نهاية امتحانات الترم تحديــــــث التقرير
  مدرس المادة-١المستفيد من التقرير 

  موجة المادة-٢ 
  مدير المدرسة-٣ 
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 ما هو سبب التقصير هل هو         إثابة المدرس أو محاسبته و    
 ] الطالب –المدرس [ 

  مقارن آفاءة المعلمين بالنسبة للمادة الواحدة-١ فــوائد التقريـــــــر
الل       -٢  ادة خ سبة للم اءة بالن ستوي الكف ي م وف عل  الوق

 السنة 
  

ام  تشغيل التقــــريــــر ر الع صف وآخ ي –ن صل الراس د الف د – تحدي  تحدي
  الضغط على زر الرسم البياني  –المادة  تحديد –الصف 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 
 



ناجح  نسبغائبمتقدم
ة %

الفصل
٥٠-٦٠ ٦٠-٧٠ ٧٠-٨٠ ٨٠-٩٠ ٩٠-٩٥ ٩٥-١٠٠

توزيع  الناجحين بحسب فئات النجاحالحاضر

٢٠-٣٠٣٠-٤٠٤٠-٥٠

توزيع  الراسبين بحسب فئات الرسوب

احصاء مادة                 للصف محافظة الفيوم
مديرية التربية والتعليم

٢٠٠٤-٢٠٠٥ لعام نصف العام الثانى االبتدائى

٠-١٠١٠-٢٠
الرسوب ن
سبة %

٢٠١٠ الصغرى الكبرى 

اللغه العربية

١٠٠
 الدرج
ة

٥-٥-٥-٥-٥-٥٥٥٤٣٢٢

الشهر

٥١٥١ ٠٥١
١٠٠

٣ ٢ ٩ ٦ ١٨ اليوجداول
٥,٨٨ ٣,٩٢ ١٧,٦٥ ١١,٧٦ ٣٥,٢٩ ٠,٠٠

١٣
٢٥,٤٩%

٤,٥٧عدد

٥٣٥٣ ٠٥٢
٩٨

١ ٧ ٧ ٧ ١٦٢١ ١ثانى
١,٩٢ ١٣,٤٦ ١٣,٤٦ ١٣,٤٦ ٣٠,٧٧٣,٨٥٠٠,٠٠ ١,٨٩

١٢
٢٣,٠٨%

٤,٢٥عدد

٥١٥١ ٠٥٠
٩٨

٣ ٢ ٩ ٧ ١٦٢١ ١ثالث
٦,٠٠ ٤,٠٠ ١٨,٠٠ ١٤,٠٠ ٣٢,٠٠٤,٠٠١٠٠,٠٠ ١,٩٦

١١
٢٢,٠٠%

٤,٢٥عدد

٥١٥١ ٠٥١
١٠٠

٢ ٤ ٩ ٦ ١٢ اليوجدرابع
٣,٩٢ ٧,٨٤ ١٧,٦٥ ١١,٧٦ ٢٣,٥٣ ٠,٠٠

١٨
٣٥,٢٩%

٤,٥٥عدد

٥١٥١ ٠٤٩
٩٦

٢ ٥ ٧ ١٢ ٩٢١ ١خامس ٢
٤,٠٨ ١٠,٢٠ ١٤,٢٩ ٢٤,٤٩ ١٨,٣٧٤,٠٨٥٠,٠٠٠,٠٠ ٣,٩٢

١٢
٢٤,٤٩%

٤,٠٤عدد

١١ ٢٠ ٤١ ٣٨ ٧١٦١١١١
٥,٨٨ ٣,٩٢ ١٧,٦٥ ١١,٧٦ ٣٥,٢٩

٦٦
٢٥,٤٩%

٤,٦عدد ٢٥٧٢٥٧االجمالى ٠٢٥٣
١٠٠

٤
١,٥٥٦
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  الصف الثاني نصف العاميان تحليل إحصائي لمادة فيب

 
 
دم والحاضر    رــــريـريف التقــتع دد المتق ادة وع م الم ى اس وي عل ر يحت تقري

ات  اجحين حسب فئ ع الن سبة النجاح والرسوب وتوزي ون
 النجاح

 الترميم بعد إدخال درجات قاعدة الكنترول المدرسي مصدر بيان التقرير
  
  
  

 استخراج بيان يوضح شرائح النجاح في مادة معينة  التقريــرالهدف من
 استخراج بيان يوضح شرائح الرسوب في مادة معينة 
  
  

 عند نهاية آل شهر أو نهاية امتحانات الترم تحديــــــث التقرير
  مدرس المادة-١المستفيد من التقرير 

  موجة المادة-٢ 
  مدير المدرسة-٣ 
  

ير في دور التقر
 دعم متخذ القرار

إثابة المدرس أو محاسبته و ما هو سبب التقصير هل هو             
 ] الطالب –المدرس [ 

  مقارن آفاءة المعلمين بالنسبة للمادة الواحدة-١ فــوائد التقريـــــــر
الل       -٢  ادة خ سبة للم اءة بالن ستوي الكف ي م وف عل  الوق

 السنة 
  

ر ا تشغيل التقــــريــــر صف وآخ ام ن ي –لع صل الراس د الف د – تحدي  تحدي
  الضغط على زر الرسم البياني  – تحديد المادة –الصف 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 



٤٠١
اسم الطالــب

رقم الجلوس

ب

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

الثانى االبتدائى أسم االصف

ابراهيم انور السيد ابراهيم

٢٩٢ المجموع

مدير المدرسة

مبروك النجاح

ناجح

٤٠٢
اسم الطالــب

رقم الجلوس

ب

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

الثانى االبتدائى أسم االصف

احمد ايمن جمعه احمد

٢٠٤,٥ المجموع

مدير المدرسة

مبروك النجاح

ناجح

٤٠٣
اسم الطالــب

رقم الجلوس

ب
العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

الثانى االبتدائى أسم االصف

احمد ايمن طلعت يوسف

٢٣٨,٥ المجموع

مدير المدرسة

مبروك النجاح

ناجح

٤٠٤
اسم الطالــب

رقم الجلوس

ب

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

الثانى االبتدائى أسم االصف

احمد جمال الدين مصطفى توفيق

٢٢٤ المجموع

مدير المدرسة

مبروك النجاح

ناجح

٤٠٥
اسم الطالــب

رقم الجلوس

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

الثانى االبتدائى أسم االصف

احمد حسن محمد حسن حنفى

٢٧٢,٥ المجموع

مدير المدرسة

مبروك النجاح

ناجح

٤٠٦
اسم الطالــب

رقم الجلوس

ب
العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

الثانى االبتدائى أسم االصف

احمد حمدى عبدالفتاح عبدالحفيظ

٢٩١ المجموع

مدير المدرسة

مبروك النجاح

ناجح

٤٠٧
اسم الطالــب

رقم الجلوس

ب

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

الثانى االبتدائى أسم االصف

احمد خالد احمد رأفت عباس حسن

٢٩٨ المجموع

مدير المدرسة

مبروك النجاح

ناجح

٤٠٨
اسم الطالــب

رقم الجلوس

ب

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

الثانى االبتدائى أسم االصف

احمد خلف محمد ربيع عبدالجواد

٢٢٩,٥ المجموع

مدير المدرسة

مبروك النجاح

ناجح
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 آرت نجاح

 
  آروت نجاح ترسل للطالب٨تقرير يحتوي على عدد  رــــريـريف التقــتع

 عقب نتيجة امتحان الفصل األول أو الثاني
  بعد إدخال درجات الترمينقاعدة الكنترول المدرسي مصدر بيان التقرير

  
  
  

 ستخراج آارت نجاحا الهدف من التقريــر
  
  
  

 بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحديــــــث التقرير
  ولى األمر-١المستفيد من التقرير 

  الطالب-٢ 
  
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

ة تخرج   ل حفل وقين وعم ريم المتف ات –تك ل مجموع  عم
 تقوية لمن له دور ثان 

  تكريم المتفوقين-١ ـــــرفــوائد التقريــ
  أعالم ولى أمر الطالب بنجاح نجله-٢ 
  
  
  

ام  تشغيل التقــــريــــر ر الع صف وآخ ي –ن صل الراس د الف د – تحدي  تحدي
    تكت النتيجة –الصف 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 
 



٢٠٠٤-٢٠٠٥ الخامس االبتدائىللعام الدراسى

٥٠٢٠ ٢٥ ٥٠٢٥٢٥١٠٢٠٢٥
١٠٠٥٠ ٥٠ ١٠٠٥٠٥٠٢٠٤٠٥٠

١٠

٢٠

للصف المجموعكشف رصد درجات

اسم التلميذ رباعيا س
رقم الجلو

عـربــى

ب
حســـا

العلوم

ت
الدراســا

ى
انجليــز

المجموع

الديـــن

الخـــط

صيـانـه
ال

القرآن الكريم

ب االلى
الحاس

بالمجموعمرتب

صل
الفــ

١٧٥
٣٥٠

١٠٠١٠٠ايه محمود عبدالقادر محمود سر١١٤٦ ٥٠٥٠رابع ٥٠٤٥٠١٩ ٥٠٤٠٥٠٢٠

١٠٠١٠٠احمد مراد صالح مراد١٠٢٩ ٥٠٥٠اول ٥٠٤٥٠٢٠ ٥٠٤٠٥٠٢٠

٩٩,٥١٠٠هاله محمد محمد حسين١٢١٣ ٥٠٤٩,٥رابع ٤٩,٥٤٤٨١٩ ٤٩,٥٣٨٥٠٢٠

١٠٠٩٩محمد جمال حامد عبدالوهاب١٠٧٩ ٤٩,٥٤٩,٥اول ٥٠٤٤٨١٩ ٥٠٤٠٥٠١٩,٥

٩٩٩٩,٥محمد اشرف عبدالحميد محمد زا١٠٧٧ ٥٠٤٩,٥اول ٥٠٤٤٧,٥١٩ ٤٩,٥٤٠٥٠١٩,٥

٩٨,٥٩٩,٥نورهان عبداهللا السيد احمد عبدال١٢١٠ ٥٠٤٩,٥خامس ٤٩,٥٤٤٧٢٠ ٥٠٤٠٥٠٢٠

٩٨,٥٩٨,٥عال حسن محمد السيد الجبيلى١١٨٥ ٥٠٤٩,٥خامس ٥٠٤٤٦,٥١٩ ٥٠٣٩٥٠٢٠

٩٩٩٩,٥اميره ايهاب سيد محمد مصطفى١١٣٦ ٤٩,٥٤٨,٥خامس ٥٠٤٤٦,٥١٩,٥ ٥٠٣٢٥٠٢٠

٩٧,٥١٠٠هاجر عبداهللا سيد محمود عيد١٢١١ ٤٩,٥٥٠رابع ٤٩,٥٤٤٦,٥٢٠ ٥٠٣٨٥٠١٩,٥

٩٩٩٩,٥رندا عادل نجيب احمد١١٦٦ ٤٩,٥٤٨خامس ٥٠٤٤٦٢٠ ٥٠٣٤٥٠١٩,٥

٩٨,٥٩٨احمد محمد السيد محمد١٠٢٤ ٥٠٥٠اول ٤٩,٥٤٤٦١٩ ٥٠٣٥٥٠١٩,٥

٩٩٩٩احمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ١٠١٠ ٤٩٤٩,٥ثالث ٤٩,٥٤٤٦١٨ ٥٠٣٩٥٠١٩

٩٨,٥٩٨محمود احمد محمود محمد١١٠٢ ٤٩٤٩,٥ثانى ٥٠٤٤٥٢٠ ٥٠٣٩٥٠١٩,٥

مراجع (٢)٢٠٠٥/١١/١٦٢٠٠٥/١١/١٦ مدير المدرسة:رئيس القسم :موجة القسم :مراجع (١) لجنة النظام والمراقبة :
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 آشف رصد درجات الطالب حسب المجموع

 
 تقرير يحتوي على درجات اسماء الطالب ودرجاتهم  رــــريـريف التقــتع

 مرتبين حسب المجموع
  بعد إدخال درجات الترمينقاعدة الكنترول المدرسي قريرمصدر بيان الت

  
  
  

 آشف بترتيب الدرجات الهدف من التقريــر
  
  
  

 عقب ادخال درجات الفصل الدراسي األول أو الثاني تحديــــــث التقرير
  مسئول شئون الطلبة-١المستفيد من التقرير 

  االخصائي االجتماعي -٢ 
 لمدرسةإدارة ا -٣ 
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

  جائزة لألول في المدرسة–عمل فصول للمتفوقين 

  معرفة أآبر مجموع-١ فــوائد التقريـــــــر
  معرفة أصغر مجموع-٢ 
  عمل فصول للمتفوقين-٣ 
  
  

ام  تشغيل التقــــريــــر ب –نصف واخر الع د الترتي ى – تحدي ضغط عل م ال  ث
  الكشوف المجموعطباعة

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 
 



الخامس االبتدائىكشف رصد درجات٢٠٠٤-٢٠٠٥ عام

٢٠١٠ ١٠ ٢٠١٠٧٠١٠٤١٠١٢,٥

٤٠٢٠ ٢٠ ٤٠٢٠١٤٠٢٠٨١٦٢٥
٤
٨ ١٦٤

٣
٥ ٣

٢٠٠٥-٢٠٠٤اخر العام الخامس االبتدائىللعام الدراسى للصفاخر العامكشف رصد درجات

حالة القيد

الديانة

اسم التلميذ رباعيا س
رقم الجلو

ى
 الرقم السر

عربى

ب
حسا

ى
تحرير

عملى

مجموع

ت
الدراسا

ى
انجليز

المجموع

الدين

الخط

صيانه
ال

القرآن الكريم

عملى

نظرى

المجموع

الحاسب الىالعلـــــــــوم

مستجدمسلم ٥٩٢٣احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى١٠٠١

مستجدمسلم ٥٩٢٤احمد ابوبكر عبدالواحد على١٠٠٢

مستجدمسلم ٥٩٢٥احمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى١٠٠٣

مستجدمسلم ٥٩٢٦احمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى١٠٠٤

مستجدمسلم ٥٩٢٧احمد جمال رجب عبدالفتاح١٠٠٥

مستجدمسلم ٥٩٢٨احمد جميل عبداهللا محمود١٠٠٦

مستجدمسلم ٥٩٢٩احمد حسنى عبدالعزيز موسى١٠٠٧

مستجدمسلم ٥٩٣٠احمد خالد سليمان محمد عمر١٠٠٨

مستجدمسلم ٥٩٣١احمد شرابى محمد احمد١٠٠٩

مستجدمسلم ٥٩٣٢احمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد١٠١٠

مستجدمسلم ٥٩٣٣احمد عبدالعظيم مصطفى احمد خميس١٠١١

مستجدمسلم ٥٩٣٤احمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين١٠١٢

مستجدمسلم ٥٩٣٥احمد عزالدين احمد عبدالواحد١٠١٣

مستجدمسلم ٥٩٣٦احمد عصام ابراهيم حسن١٠١٤

مستجدمسلم ٥٩٣٧احمد عالءالدين رياض يوسف١٠١٥

مستجدمسلم ٥٩٣٨احمد على صالح على١٠١٦

مستجدمسلم ٥٩٣٩احمد على محمد على محمد١٠١٧

مستجدمسلم ٥٩٤٠احمد عماد رفعت احمد١٠١٨

مستجدمسلم ٥٩٤١احمد عويس حسن محفوظ١٠١٩

مستجدمسلم ٥٩٤٢احمد كامل محمد خليفه العشيرى١٠٢٠

١

مراجع (٢)٢٠٠٥/١١/١٥ رئيس اللجنة :مراجع (١) راجع االمالءامالهرصده راجع الكتابة
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١٥٢ 

 

 
  الصف الخامسم فارغآشف رصد درجات آخر العا

 
 تقرير يحتوي اسماء الطالب بالصف باالسم والجلوس  رــــريـريف التقــتع

ة ال سري وحال عوال د قط دويًا بع درجات ي د ال د لرص  قي
 الجزء المعلوم

 السجالت المدرسية مصدر بيان التقرير
  

ؤ بجد   اخراج آنترول شيت فارغ بأسماء التالميذ        الهدف من التقريــر ين  بن  هم
ستخدم من               ورقى الم شيت ال واد حسب ال بنات بترتيب الم

 قبل  
  
  

 قبل امتحان الفصل الدراسى الثانى سنويًا تحديــــــث التقرير
ل  المستفيد من التقرير  ات النق ادارة امتحان ة ب ة المكلف ام والمراقب ة النظ لجن

 بالمدرسة
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 يساعد على سرعة انجاز العمل

ى تحضير  -١ فــوائد التقريـــــــر ستغرق ف ت الم وفر الوق رول  ي شيت آنت ال
 -:اليدوى من حيث 

 . آتابة أسماء الطلبة -أ      
 رصد حاالت القيد للطلبة وتاريخ الميالد والديانة -     ب 
  

ام     تشغيل التقــــريــــر د اخر الع      -نصف واخر الع  طباعة الكشوف     –ام   تحدي
 فارغة

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 
 
 



الثانى االبتدائىكشف رصد درجات٢٠٠٤-٢٠٠٥ عام

٥٥

 اللغه العر

بيه

الرياضيات

٢٠٢٠

ى
٢٥  الرقم السر

المجموع

٥٠

٥٥١,٧٥ ٤ ٦,٢٥ ٦,٢٥

القرآن الك

ريم

التربية اال

سالمية

اللغة االنجلاالنشطة

يزية

لخط العرب

ى

الحاسب اآللى

٢٥٢٠٨ ٨ ٢٥ ٢٥

٢٠٠٥-٢٠٠٤اخر العام الثانى االبتدائىللعام الدراسى للصفاخر العامكشف رصد درجات

حالة القيد

الديانة

اسم التلميذ رباعيا
س
رقم الجلو

مستجدمسلم ٢٧٠٨ابراهيم انور السيد ابراهيم٤٠١

مستجدمسلم ٢٧٠٩احمد ايمن جمعه احمد٤٠٢

مستجدمسلم ٢٧١٠احمد ايمن طلعت يوسف٤٠٣

مستجدمسلم ٢٧١١احمد جمال الدين مصطفى توفيق٤٠٤

مستجدمسلم ٢٧١٢احمد حسن محمد حسن حنفى٤٠٥

مستجدمسلم ٢٧١٣احمد حمدى عبدالفتاح عبدالحفيظ٤٠٦

مستجدمسلم ٢٧١٤احمد خالد احمد رأفت عباس حسن٤٠٧

مستجدمسلم ٢٧١٥احمد خلف محمد ربيع عبدالجواد٤٠٨

مستجدمسلم ٢٧١٦احمد رجب عمر عبدالمطلب محمود٤٠٩

مستجدمسلم ٢٧١٧احمد سامح احمد عثمان٤١٠

مستجدمسلم ٢٧١٨احمد سعيد صالح الدين عبداهللا٤١١

مستجدمسلم ٢٧١٩احمد سيد انور محمد٤١٢

مستجدمسلم ٢٧٢٠احمد طارق احمد رياض٤١٣

مستجدمسلم ٢٧٢١احمد عاطف معوض محمد مفتاح٤١٤

مستجدمسلم ٢٧٢٢احمد عبداهللا عبدالفتاح ابراهيم عبدالحليم٤١٥

مستجدمسلم ٢٧٢٣احمد عبدالناصر عبدالهادى على٤١٦

مستجدمسلم ٢٧٢٤احمد عدلى ابراهيم عبدالحى٤١٧

مستجدمسلم ٢٧٢٥احمد عصام حميده محمود منسى٤١٨

مستجدمسلم ٢٧٢٦احمد عالءالدين محمود سيد٤١٩

مستجدمسلم ٢٧٢٧احمد على احمد خلفيه٤٢٠

١

مراجع (٢)٢٠٠٥/١١/١٥ رئيس اللجنة :مراجع (١) راجع االمالءامالهرصده راجع الكتابة
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١٥٣ 

 

 
 الثاني الصف  آخر العام فارغآشف رصد درجات

 
 تقرير يحتوي اسماء الطالب بالصف باالسم والجلوس  رــــريـريف التقــتع

ع د قط دويًا بع درجات ي د ال د لرص ة القي سري وحال  وال
 الجزء المعلوم

 السجالت المدرسية مصدر بيان التقرير
  

ين   هؤ بجد  اخراج آنترول شيت فارغ بأسماء التالميذ م        الهدف من التقريــر  بن
ستخدم من               ورقى الم شيت ال واد حسب ال بنات بترتيب الم

 قبل  
  
  

 قبل امتحان الفصل الدراسى الثانى سنويًا تحديــــــث التقرير
ل  المستفيد من التقرير  ات النق ادارة امتحان ة ب ة المكلف ام والمراقب ة النظ لجن

 بالمدرسة
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 على سرعة انجاز العمليساعد 

رول   -١ فــوائد التقريـــــــر شيت آنت ى تحضير ال ستغرق ف ت الم وفر الوق  ي
 -:اليدوى من حيث 

 . آتابة أسماء الطلبة -     أ 
  رصد حاالت القيد للطلبة وتاريخ الميالد والديانة-     ب 
  

ام     تشغيل التقــــريــــر ام        -نصف واخر الع د اخر الع باعة الكشوف     ط – تحدي
 فارغة

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 
 



اسم الطالـــــــــــــــــب مالحظاتالديانهرقم الجلوس

ادارة الفيوم التعليمية

العام الدراسى
ادارة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

االول االبتدائى

آشف مناداه الصف

تاريخ الميالد

٦ لجنة رقم

م

الصف

محمد عادل نجيب احمد ١٩٩٨/٠٥/١٥مسلم٢٠٢ ١
محمد عبدالعال فاروق امام عثمان طه الشيمى ١٩٩٨/٠٥/١٧مسلم٢٠٣ ٢

محمد عالء احمد على ١٩٩٨/٠٩/٠١مسلم٢٠٤ ٣
محمد عالءالدين رياض يوسف ١٩٩٨/٠٩/٢٩مسلم٢٠٥ ٤

محمد عمر جابر صالح ١٩٩٨/٠٩/٠٦مسلم٢٠٦ ٥
محمد عمرو رشاد قطب عبدالعال ١٩٩٨/١٠/٠١مسلم٢٠٧ ٦

محمد محمود عبدالجواد على ١٩٩٨/٠٥/١٥مسلم٢٠٨ ٧
محمد مصطفى حسن السيد على ١٩٩٨/٠٣/٢٥مسلم٢٠٩ ٨

محمد ناصر محمد محمود ١٩٩٨/٠٢/٠٤مسلم٢١٠ ٩
محمود ابراهيم سيد احمد ١٩٩٨/٠٧/١٣مسلم٢١١ ١٠

محمود حمدى صالح محمود فضل ١٩٩٨/١٠/١١مسلم٢١٢ ١١
محمود سعيد صوفى عبدالجواد ١٩٩٨/٠٤/٠١مسلم٢١٣ ١٢

محمود عبدالباقى عبدالحميد عبدالباقى احمد ١٩٩٨/٠٥/٢٢مسلم٢١٤ ١٣
محمود محسن محمد الصوفى حنفى ١٩٩٨/٠٣/٠١مسلم٢١٥ ١٤
محمود محمد عبدالفتاح محمود فرج ١٩٩٨/٠٩/١٧مسلم٢١٦ ١٥

مراد محمد سليمان حسين ١٩٩٨/٠٣/٠٣مسلم٢١٧ ١٦
مصطفى جمال محمد مصطفى ابوشادى ١٩٩٨/٠٧/٢١مسلم٢١٨ ١٧

مصطفى خالد احمد نور ١٩٩٨/٠٨/٠٨مسلم٢١٩ ١٨
مصطفى خالد خميس عرفه ١٩٩٨/٠١/٠٨مسلم٢٢٠ ١٩

٢٠٠٥/١١/١٥ رئيس لجنة النظام والمراقبه مراجع (٢)مراجع (١) ..........................................
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١٥٤ 

 
 آشف مناداة الصف   

 
 تقرير يحتوي على اسم الطالب ورقم الجلوس والديانة رــــريـريف التقــعت

  وتاريخ الميالد ورقم اللجنة
 السجالت المدرسية الموجودة في شئون الطلبة مصدر بيان التقرير

  
  
  

 استخراج آشف مناداة اللجان  الهدف من التقريــر
  
  
  

  وس وارقام اللجانبعد ادخال الجل تحديــــــث التقرير
  لجنة النظام والمراقبة-١المستفيد من التقرير 

  المراقب األول ومراقبي األدوار-٢ 
  
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

ام       مقارنة أعداد اللجان     وتوزيع الطالب بما يتناسب وأحج
 اللجان الفرعية

ضائ  -١ فــوائد التقريـــــــر د ال ت والجه وفير الوق شوف   ت ز آ ي تجهي ع ف
 المناداة

 اخراج آشف مناداة خالي من األخطاء  -٢ 
  
  
  

  تشغيل أرقام الجلوس صفين لمدرسة–الجلوس  تشغيل التقــــريــــر
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 
 



كشف رصد درجات العملى صفوف٢٠٠٤-٢٠٠٥ عام

٤

٢٠٠٥-٢٠٠٤ الخامس االبتدائىللعام الدراسى للصف

حالة القيد

الديانة

اسم التلميذ رباعيا س
رقم الجلو

صل
الف

     مالحظــا

ت 

عملى علو

م

عملى حاس

ب

الصيانة وا

لترميمات

قرآن

٣١٦٢٥

مستجدمسلم اولاحمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى١٠٠١

مستجدمسلم اولاحمد ابوبكر عبدالواحد على١٠٠٢

مستجدمسلم اولاحمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى١٠٠٣

مستجدمسلم اولاحمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى١٠٠٤

مستجدمسلم اولاحمد جمال رجب عبدالفتاح١٠٠٥

مستجدمسلم اولاحمد جميل عبداهللا محمود١٠٠٦

مستجدمسلم ثالثاحمد حسنى عبدالعزيز موسى١٠٠٧

مستجدمسلم اولاحمد خالد سليمان محمد عمر١٠٠٨

مستجدمسلم ثانىاحمد شرابى محمد احمد١٠٠٩

مستجدمسلم ثالثاحمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد١٠١٠

مستجدمسلم ثالثاحمد عبدالعظيم مصطفى احمد خميس١٠١١

مستجدمسلم اولاحمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين١٠١٢

مستجدمسلم ثانىاحمد عزالدين احمد عبدالواحد١٠١٣

مستجدمسلم ثانىاحمد عصام ابراهيم حسن١٠١٤

مستجدمسلم ثانىاحمد عالءالدين رياض يوسف١٠١٥

مستجدمسلم ثانىاحمد على صالح على١٠١٦

مستجدمسلم ثانىاحمد على محمد على محمد١٠١٧

مستجدمسلم ثانىاحمد عماد رفعت احمد١٠١٨

مستجدمسلم اولاحمد عويس حسن محفوظ١٠١٩

مستجدمسلم ثالثاحمد كامل محمد خليفه العشيرى١٠٢٠

١

مراجع (٢)٢٠٠٥/١١/١٥ رئيس اللجنة :مراجع (١) راجع االمالءامالهرصده راجع الكتابة
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 )فارغ ( آشف رصد درجات العملي صفوف 

 
ام      رــــريـريف التقــتع صف وأرق دين بال ة المقي ى الطلب وي عل ر يحت تقري

ات   سجيل درج ة لت ول فارغ د وحق ة القي هم وحال جلوس
 مليةالمواد الع

 السجالت المدرسية مصدر بيان التقرير
  
  
  

ارغ  الهدف من التقريــر شف ف تخراج آ ن اس ي م ات العمل ع درج لتجمي
 المدرسين 

  
 قبل البدء في امتحانات المواد العملية تحديــــــث التقرير

  مدرسي المواد العملية-١المستفيد من التقرير 
  لجنة النظام والمراقبة-٢ 
  مدخل البيان لتطابق البيانات المستخرجة بالمدخلة-٣ 
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 

شوف    -١ فــوائد التقريـــــــر ز آ ي تجهي ضائع ف د ال ت والجه وفير الوق  ت
 العملي

  اخراج آشف عملي خالي من األخطاء -٢ 
  

ي      تشغيل التقــــريــــر د الفصل    –تحديد لطباعة العمل د   – الدراسي     تحدي  تحدي
  طباعة الكشوف فارغة صفوف–الصف 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 
 



٥٥

 اللغه العر

بيه

الرياضيات

٢٠٢٠

ى
  الرقم السر

٢٥

المجموع

٥٠

٥٥١,٧٥ ٤ ٦,٢٥ ٦,٢٥

القرآن الك

ريم

لتربية االس

المية

اللغة االنجلاالنشطة

يزية

الخط العرب

ى

الحاسب اآللى

٢٥٢٠٨ ٨ ٢٥ ٢٥

٢٠٠٤-٢٠٠٥ الثانى االبتدائىللعام الدراسى للصفاخر العامكشف رصد درجات

حالة القيد

الديانة

اسم التلميذ رباعيا
س
رقم الجلو
أبجديامرتب

مسلم ٤٠١٢٤٨ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧٠٨٥٨,٥ ١٨,٥ اولمستجدابراهيم انور السيد ابراهيم

مسلم ٤٠٢١٧٦ ١٨ ١٥ ١٣,٥ ٢٧٠٩٤٤ ١٥,٥ ثانىمستجداحمد ايمن جمعه احمد

مسلم ٤٠٣١٧٨ ١٦,٥ ٢٠ ١٥,٥ ٢٧١٠٥٣,٥ ١٨ ثانىمستجداحمد ايمن طلعت يوسف

مسلم ٤٠٤١٨٦ ١٤,٥ ١٨,٥ ١٤ ٢٧١١٤٩,٥ ١٧ ثانىمستجداحمد جمال الدين مصطفى توفيق

مسلم ٤٠٥٢٤٦ ١٨,٥ ١٦,٥ ١٧,٥ ٢٧١٢٤٩ ١٥ اولمستجداحمد حسن محمد حسن حنفى

مسلم ٤٠٦٢٥٧ ٢٠ ٢٠ ١٨,٥ ٢٧١٣٥٦ ١٧,٥ ثالثمستجداحمد حمدى عبدالفتاح عبدالحفيظ

مسلم ٤٠٧٢٥٧ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧١٤٦٠ ٢٠ اولمستجداحمد خالد احمد رأفت عباس حسن

مسلم ٤٠٨١٥٨ ١٨ ١٧,٥ ٢٠ ٢٧١٥٥٤ ١٦,٥ ثانىمستجداحمد خلف محمد ربيع عبدالجواد

مسلم ٤٠٩٢٠٧ ١٧,٥ ١٩ ١٨,٥ ٢٧١٦٥٤ ١٦,٥ ثانىمستجداحمد رجب عمر عبدالمطلب محمود

مسلم ٤١٠١٦٧ ١٨,٥ ١٩,٥ ١٦ ٢٧١٧٥٤ ١٨,٥ ثانىمستجداحمد سامح احمد عثمان

مسلم ٤١١٢٣٨ ١٩ ١٩,٥ ١٩ ٢٧١٨٥٨,٥ ٢٠ ثالثمستجداحمد سعيد صالح الدين عبداهللا

مسلم ٤١٢٢٥٨ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧١٩٦٠ ٢٠ اولمستجداحمد سيد انور محمد

مسلم ٤١٣٢٥٧ ١٩ ٢٠ ٢٠ ٢٧٢٠٦٠ ٢٠ ثانىمستجداحمد طارق احمد رياض

مسلم ٤١٤٢٥٧ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧٢١٥٩,٥ ١٩,٥ ثانىمستجداحمد عاطف معوض محمد مفتاح

مسلم ٤١٥٢٥٨ ١٧,٥ ١٩ ٢٠ ٢٧٢٢٥٩ ٢٠ اولمستجداحمد عبداهللا عبدالفتاح ابراهيم عبدالحليم

مسلم ٤١٦٢٥٨ ٢٠ ١٩,٥ ١٩,٥ ٢٧٢٣٥٩ ٢٠ ثانىمستجداحمد عبدالناصر عبدالهادى على

مسلم ٤١٧٢٤٦ ١٨ ١٢,٥ ١٤,٥ ٢٧٢٤٤٠,٥ ١٣,٥ اولمستجداحمد عدلى ابراهيم عبدالحى

مسلم ٤١٨٢٢٦ ١٩,٥ ٢٠ ١٩,٥ ٢٧٢٥٥٧,٥ ١٨ ثانىمستجداحمد عصام حميده محمود منسى

مسلم ٤١٩١٣٧ ١٦ ١٤ ١٤,٥ ٢٧٢٦٣٨,٥ ١٠ ثالثمستجداحمد عالءالدين محمود سيد

مسلم ٤٢٠٢٥٨ ٢٠ ١٨,٥ ١٨ ٢٧٢٧٥٦ ١٩,٥ ثانىمستجداحمد على احمد خلفيه

١
مراجع (٢)٢٠٠٥/١١/١٥ مدير المدرسةرئيس القسمموجة القسممراجع (١) لجنة النظام والمراقبة
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١٥٦ 

 
 

  الصف الثانيآشف رصد درجات آخر العام بالدرجات
 

 
 تقرير يحتوي أسماء الطالب بالصف باالسم والجلوس  رــــريـريف التقــتع

 والسري وحالة القيد مرصود به الدرجات
 الشيت آنترول مصدر بيان التقرير

  
ة       الهدف من التقريــر شئون الطلب سليمه ل رول لت يت آنت تخراج ش اس

 واالمتحانات
  

 عقب رصد الدرجات من الكشف اليدوي تحديــــــث التقرير
  لجنة النظام والمراقبة-١المستفيد من التقرير 

  اللجنة المكلفة بتبييض النتيجة-٢ 
 شئون الطلبة واالمتحانات -٣ 
  شئون الطلبة بالمدرسة لعمل السجل للعام الجديد-٤ 

دور التقرير في 
 قراردعم متخذ ال

 إلعداد السجالتتحديد الطلبة الناجحون والراسبون 

  الناجحون والراسبون إلعداد السجالت معرفة الطلبة-١ فــوائد التقريـــــــر
شوف -٢  تخراج آ ات   اس رول الخاصة بامتحان يت آنت ش

 الدور الثاني
  
  
  

  الدرجات إدخال– تحديد اخر العام -نصف واخر العام تشغيل التقــــريــــر
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 
 
 
 
 



٢٠٠٤-٢٠٠٥ الخامس االبتدائىللعام الدراسى

١٠٥ ٥ ١٠٥٥٢٤٦,٢٥

٤٠٢٠ ٢٠ ٤٠٢٠١٤٠٢٠٨١٦٢٥
٢
٨ ١٦٤٥

للصف اخر العامكشف رصد درجات

حالة القيد

الديانة

اسم التلميذ رباعيا س
رقم الجلو

ى
 الرقم السر

عـربــى

ب
حســـا

ى
تحرير

عملـى

مجموع

ت
الدراســا

ى
انجليــز

المجموع

الديـــن

الخـــط

صيـانـه
ال

القرآن الكريم

عملى

ى
نظر

المجموع

الحاسب الىالعلـــــــــوم

أبجديامرتب

مسلم١٠٠١ ٧,٥مستجداحمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى ٤,٥ ٣ ٢٥ ١٣ ٨ ١٩,٥ ١٥٦ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٤ ٣٨,٥ ٥٩٢٣١٦ ٣٨ اول

مسلم١٠٠٢ ٧مستجداحمد ابوبكر عبدالواحد على ٤ ٣ ١٨ ١٣ ٥,٥ ١٤,٥ ١٤٢ ٢٠ ١٨ ١٩ ٤ ٣٢,٥ ٥٩٢٤١٥ ٣٨ اول

مسلم١٠٠٣ ٧مستجداحمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى ٤ ٣ ١٨ ١٦ ٨ ١٥ ١٤٣ ١٩ ١٩ ١٨ ٤ ٣٤,٥ ٥٩٢٥١٤ ٣٧,٥ اول

مسلم١٠٠٤ ٧مستجداحمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى ٤ ٣ ١٨ ١٦ ٦ ١٠ ١٠٦,٥ ١٤,٥ ١٥,٥ ٢٠ ٤ ٢٨ ٥٩٢٦١٦ ١٨,٥ اول

مسلم١٠٠٥ ٧,٥مستجداحمد جمال رجب عبدالفتاح ٤,٥ ٣ ٢٥ ١٦ ٨ ١٩,٥ ١٥٥,٥ ٢٠ ٢٠ ١٩,٥ ٤ ٣٨,٥ ٥٩٢٧١٥,٥ ٣٨ اول

مسلم١٠٠٦ ٧,٥مستجداحمد جميل عبداهللا محمود ٤,٥ ٣ ١٩ ١٤ ٨ ١٦,٥ ١٥٠ ١٨ ٢٠ ١٨,٥ ٤ ٣٧ ٥٩٢٨١٤,٥ ٤٠ اول

مسلم١٠٠٧ ٨مستجداحمد حسنى عبدالعزيز موسى ٥ ٣ ٢١ ١٥ ٧,٥ ١٤,٥ ١٢٦,٥ ١٩ ١٨ ١٧ ٤ ٣٠,٥ ٥٩٢٩١٣ ٢٧,٥ ثالث

مسلم١٠٠٨ ٧,٥مستجداحمد خالد سليمان محمد عمر ٤,٥ ٣ ٢٥ ١٢ ٦,٥ ١٧ ١٤٩ ١٩ ٢٠ ١٩ ٤ ٣٩ ٥٩٣٠١٥ ٣٥ اول

مسلم١٠٠٩ ٧,٥مستجداحمد شرابى محمد احمد ٤,٥ ٣ ٢٥ ١٥ ٨ ١٨ ١٤٩,٥ ١٩ ٢٠ ١٨,٥ ٤ ٣٨ ٥٩٣١١٤,٥ ٣٦ ثانى

مسلم١٠١٠ ٨مستجداحمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد ٥ ٣ ٢٥ ١٥ ٧ ١٩,٥ ١٥٨,٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٤ ٤٠ ٥٩٣٢١٦ ٣٩ ثالث

مسلم١٠١١ ٨مستجداحمد عبدالعظيم مصطفى احمد خميس ٥ ٣ ٢٥ ١٦ ٨ ١٩ ١٤٨ ١٨ ٢٠ ١٨,٥ ٤ ٣٣,٥ ٥٩٣٣١٤,٥ ٣٩ ثالث

مسلم١٠١٢ ٦,٥مستجداحمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين ٣,٥ ٣ ١٤ ١٦ ٧,٥ ١٣,٥ ٩٣ ١٢,٥ ١٦ ١٢ ٤ ٢١ ٥٩٣٤٨ ١٨ اول

مسلم١٠١٣ ٧,٥مستجداحمد عزالدين احمد عبدالواحد ٤,٥ ٣ ٢٣ ٨ ٧ ١٥,٥ ١٣٢,٥ ١٩ ١٨ ١٦ ٤ ٣٧,٥ ٥٩٣٥١٢ ٢٦,٥ ثانى

مسلم١٠١٤ ٤,٥مستجداحمد عصام ابراهيم حسن ١,٥ ٣ ١٣ ١٠ ٦ ٢ ١٩ ٥ واحد ٥ ٤ واحد واحد٥٩٣٦ ٥ ثانى

مسلم١٠١٥ ٧,٥مستجداحمد عالءالدين رياض يوسف ٤,٥ ٣ ٢٥ ١٤ ٧ ١٨ ١٥٤,٥ ٢٠ ١٩ ١٩,٥ ٤ ٣٩ ٥٩٣٧١٥,٥ ٣٩ ثانى

مسلم١٠١٦ ٦,٥مستجداحمد على صالح على ٣,٥ ٣ ٢٤ ١٤ ٧ ١٤,٥ ١٣٣ ٢٠ ١٧ ٢٠ ٤ ٣٤ ٥٩٣٨١٦ ٢٧,٥ ثانى

مسلم١٠١٧ ٥مستجداحمد على محمد على محمد ٢ ٣ ١٥ ١٠ ٦ ٨ ٧٢ ١١,٥ ١١,٥ ٨,٥ ٤ ١٩,٥ ٥٩٣٩٤,٥ ١٣ ثانى

مسلم١٠١٨ ٦مستجداحمد عماد رفعت احمد ٣ ٣ ٢١ ١٥ ٨ ١٠,٥ ١١٧ ٢٠ ١٤,٥ ١٤,٥ ٤ ٢٨,٥ ٥٩٤٠١٠,٥ ٢٩ ثانى

مسلم١٠١٩ ٧مستجداحمد عويس حسن محفوظ ٤ ٣ ١٣ ١٣ ٦ ١٠ ٩٢ ١٠,٥ ١٧ ١٢,٥ ٤ ٢٠,٥ ٥٩٤١٨,٥ ٢١,٥ اول

مسلم١٠٢٠ ٥,٥مستجداحمد كامل محمد خليفه العشيرى ٢,٥ ٣ ١٧ ١٢ ٧ ١٠ ١٢١,٥ ١٧,٥ ٢٠ ١٧ ٤ ٣١ ٥٩٤٢١٣ ٢٦ ثالث

مراجع (٢)٢٠٠٥/١١/١٥٢٠٠٥/١١/١٥ مدير المدرسة:رئيس القسم :موجة القسم :مراجع (١) لجنة النظام والمراقبة :
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١٥٧ 

 
 

 لدرجات الصف الخامسآشف رصد درجات آخر العام با
 

 
 تقرير يحتوي أسماء الطالب بالصف باالسم والجلوس  رــــريـريف التقــتع

 والسري وحالة القيد مرصود به الدرجات
 الشيت آنترول مصدر بيان التقرير

  
ة       الهدف من التقريــر شئون الطلب سليمه ل رول لت يت آنت تخراج ش اس

 واالمتحانات
  

 عقب رصد الدرجات من الكشف اليدوي تحديــــــث التقرير
  لجنة النظام والمراقبة-١المستفيد من التقرير 

  اللجنة المكلفة بتبييض النتيجة-٢ 
  شئون الطلبة واالمتحانات-٣ 
  شئون الطلبة بالمدرسة لعمل السجل للعام الجديد-٤ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

  إلعداد السجالتتحديد الطلبة الناجحون والراسبون

  الناجحون والراسبون إلعداد السجالت معرفة الطلبة-١ فــوائد التقريـــــــر
ات  -٢  رول الخاصة بامتحان يت آنت شوف ش تخراج آ  اس

 الدور الثاني
  
  
  

  إدخال الدرجات– تحديد اخر العام -نصف واخر العام تشغيل التقــــريــــر
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 
 
 
 
 
 



الخامس االبتدائىكشف متوسط الدرجات الشهرية٢٠٠٠-٢٠٠١ عام

م

                              
 اســـــــم الطـــــــــالب

                  مال
حظات

١٠٤ ٥ ١٠٥٥١,٦٤٥
٢٠١٠ ١٠ ٢٠١٠١٠٤٨١٠

١,٦
٤

اولالفصلللصف

عـربــى

ب
حســـا

ت
دراســا

انجليــزى

ديـــن

خـــط

صيـانـه

القرآن الكريم

العلوم

ب اآللى
الحاس

(١)

٣,٥ ٨ ٤ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٩١٩ احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى١

٢ ٨ ٤ ٩ ٩ ٩ ٩ ١٨,٥١٦,٥ احمد ابوبكر عبدالواحد على٢

٢ ٨ ٤ ٨,٥ ١٠ ٩ ٩ ١٧,٥١٥ احمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى٣

٢ ٨ ٤ ٨ ٧ ٧ ٨ ١٦١١,٥ احمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى٤

٣,٥ ٨ ٣,٥ ١٠ ٩ ٩,٥ ٩,٥ ١٩,٥١٩,٥ احمد جمال رجب عبدالفتاح٥

٢,٥ ٨ ٤ ٨ ٩,٥ ٩ ٩ ١٨١٧ احمد جميل عبداهللا محمود٦

٣ ٨ ٤ ٩,٥ ١٠ ٩,٥ ٩,٥ ١٩١٨ احمد خالد سليمان محمد عمر٧

٢ ٨ ٤ ٨ ٦ ٧,٥ ٦ ١٤١٠,٥ احمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين٨

٢ ٨ ٤ ٨ ٥,٥ ٧ ٧ ١٤١١ احمد عويس حسن محفوظ٩

٢ ٨ ٤ ٨,٥ ٧ ٨,٥ ٨ ١٧١٣ احمد محسن حسين امين١٠

٣ ٨ ٤ ١٠ ٨ ١٠ ٩,٥ ١٩١٨,٥ احمد محمد احمد يونس١١

٣,٥ ٨ ٤ ١٠ ١٠ ٩,٥ ١٠ ٢٠٢٠ احمد محمد السيد محمد١٢

٣ ٨ ٤ ٩,٥ ٩,٥ ٩ ٩,٥ ١٨,٥١٨ احمد محمد انور عبدالعليم١٣

٢ ٨ ٤ ٩ ٩,٥ ١٠ ٩,٥ ١٩١٨ احمد محمد قرنى السيد محمد حسن١٤

٤ ٨ ٤ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠٢٠ احمد مراد صالح مراد١٥

٣ ٨ ٤ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٩١٩ احمد ممدوح عبدالوهاب محروس١٦

٣ ٨ ٤ ٩,٥ ١٠ ٩,٥ ٩ ١٩١٩ اسامه ناصر سيد احمد١٧

٣ ٨ ٤ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٩,٥١٩ اسالم حنفى محمود معوض١٨

٢ ٨ ٤ ٨,٥ ٩ ٩ ٧,٥ ١٦,٥١٤ اميرعيد عبدالحليم امين السيد١٩

٢ ٨ ٤ ٩ ٨,٥ ٩ ٩ ١٨١٥ حسام مصطفى رياض سعيد يوسف٢٠

٣ ٨ ٤ ١٠ ٩,٥ ٩,٥ ٩,٥ ١٩١٨,٥ حماده جمال سعد على حسن٢١
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 آشف متوسط اعمال السنة

 
 
  الطالب بالفصل باالسم ومتوسط ءأسماتقرير يحتوي  رــــريـريف التقــتع

  السنة في جميع الموادأعمالدرجات 
 إدخال درجات أعمال السنة الشهرية مصدر بيان التقرير

  
 استخراج آشوف متوسطات أعمال السنة للشهور الستة الهدف من التقريــر

  
  

 يرقبل امتحان آخر العام بعد رصد درجات الشهر األخ تحديــــــث التقرير
  مدرس المادة-١المستفيد من التقرير 

  لجنة النظام والمراقبة-٢ 
  
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 

ضائع في حساب المتوسطات             -١ فــوائد التقريـــــــر د ال  توفير الوقت والجه
 للمواد

ن     -٢  الي م نة  خ ال س طات أعم شف متوس راج آ  إخ
اء  وم البراألخط ث يق سابية حي دقيق الح ساب ال امج بالح ن

 ألعمال السنة
  
  

  متوسط أعمال السنة–الصف  تحديد – السنة أعمال تشغيل التقــــريــــر
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 
 
 



١١٧

اسم الطالــب

رقم الجلوس

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

االول االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد مجدى محمد عبدالغنى

١١٨

اسم الطالــب

رقم الجلوس

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

االول االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد محمد احمد عبدالفتاح محمد

١١٩

اسم الطالــب

رقم الجلوس

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

االول االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد محمد صالح الدين عبدالباقى اح

١٢٠

اسم الطالــب

رقم الجلوس

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

االول االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد محمد عبدالتواب احمد عمر

١٢١

اسم الطالــب

رقم الجلوس

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

االول االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد محمد عبدالفتاح محمود

١٢٢

اسم الطالــب

رقم الجلوس

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

االول االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد محمد فتحى احمد عثمان

١٢٣

اسم الطالــب

رقم الجلوس

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

االول االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد محمد محمد كمال خيراهللا

١٢٤

اسم الطالــب

رقم الجلوس

العام الدراسى

المدرســة

٢٠٠٤-٢٠٠٥

االول االبتدائى أسم االصف

صورة الطالب

احمد محمد مفتاح عبدالرحيم
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 بطاقة رقم جلوس الطالب
 

 
  بطاقات رقم جلوس للطالب ٨تقرير يحتوي على عدد  رــــريـريف التقــتع

 باالسم والصف ورقم الجلوس واللجنة وصورة الطالب
 آشوف المناداة  مصدر بيان التقرير

  
  
  

 استخراج بطاقات الجلوس للطلبة  ف من التقريــرالهد
  
  
  

 قبل امتحان نصف العام أو اخر العام تحديــــــث التقرير
 )حيث تكون بياناته أآثر دقه  (  الطالب-١المستفيد من التقرير 

  لجنة النظام والمراقبة-٢ 
  مراقبين األدوار-٣ 
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 

  فــوائد التقريـــــــر
  
  
  
  

  تكت أرقام الجلوس بالصور صفين–الجلوس  تشغيل التقــــريــــر
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 



٢٠٠٤-٢٠٠٥ الخامس االبتدائىللعام الدراسى

٢٠١٠ ١٠ ٢٠١٠٧٠١٠٤١٠١٢,٥

٤٠٢٠ ٢٠ ٤٠٢٠١٤٠٢٠٨١٦٢٥
٤
٨ ١٦٤

٣
٥ ٣

للصف نصف العامكشف رصد درجات

حالة القيد

الديانة

اسم التلميذ رباعيا س
رقم الجلو

ى
 الرقم السر

عـربــى

ب
حســـا

ى
تحرير

عملـى

مجموع

ت
الدراســا

ى
انجليــز

المجموع

الديـــن

الخـــط

صيـانـه
ال

القرآن الكريم

عملى

ى
نظر

المجموع

الحاسب الىالعلـــــــــوم

أبجديامرتب

مسلم١٠٠١ ٧,٥مستجداحمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى ٤,٥ ٣ ٢٥ ١٦ ٧,٥ ١٩,٥ ١٥٣ ١٩ ١٩ ٢٠ ٤ ٣٧,٥ ٨٠٠١١٦ ٣٨ اول

مسلم١٠٠٢ ٦مستجداحمد ابوبكر عبدالواحد على ٣ ٣ ١٨ ١١ ٦ ١٧,٥ ١٤٦,٥ ١٧,٥ ١٧,٥ ١٩ ٤ ٣٧ ٨٠٠٢١٥ ٣٨ اول

مسلم١٠٠٣ ٧,٥مستجداحمد اسماعيل احمد محمود عبدالباقى ٤,٥ ٣ ١٣ ١١ ٥,٥ ١٥ ١٤٥,٥ ١٩ ١٧ ١٨,٥ ٤ ٣٨ ٨٠٠٣١٤,٥ ٣٨ اول

مسلم١٠٠٤ ٦مستجداحمد بهاءالدين عبدالباقى مرسى ٣ ٣ ٢٣ ١٥ ٨ ١٦,٥ ١٠٠,٥ ٩ ١١,٥ ١٥ ٤ ٢٨,٥ ٨٠٠٤١١ ٢٠ اول

مسلم١٠٠٥ ٧,٥مستجداحمد جمال رجب عبدالفتاح ٤,٥ ٣ ٢٥ ١٠ ٨ ٢٠ ١٥٥ ١٩,٥ ١٨ ٢٠ ٤ ٣٩,٥ ٨٠٠٥١٦ ٣٨ اول

مسلم١٠٠٦ ٧,٥مستجداحمد جميل عبداهللا محمود ٤,٥ ٣ ٢٤ ١٣ ٥ ١٩ ١٤٩,٥ ١٩ ١٩,٥ ١٩,٥ ٤ ٣٦,٥ ٨٠٠٦١٥,٥ ٣٦ اول

مسلم١٠٠٧ ٧,٥مستجداحمد حسنى عبدالعزيز موسى ٤,٥ ٣ ٢٥ ١٤ ٨ ١٧,٥ ١٣٨ ١٩,٥ ١٣ ١٧,٥ ٤ ٣٦,٥ ٨٠٠٧١٣,٥ ٣٤ ثالث

مسلم١٠٠٨ ٦,٥مستجداحمد خالد سليمان محمد عمر ٣,٥ ٣ ٢٥ ١٢ ٨ ٢٠ ١٤٤,٥ ١٨,٥ ١٧ ١٩ ٤ ٣٧ ٨٠٠٨١٥ ٣٣ اول

مسلم١٠٠٩ ٧مستجداحمد شرابى محمد احمد ٤ ٣ ٢٥ ١٦ ٧ ٢٠ ١٥٨,٥ ٢٠ ١٩,٥ ٢٠ ٤ ٣٩,٥ ٨٠٠٩١٦ ٣٩,٥ ثانى

مسلم١٠١٠ ٧,٥مستجداحمد عبدالحفيظ كمال عبدالحفيظ سعيد ٤,٥ ٣ ٢٥ ١٦ ٧ ٢٠ ١٥٩ ٢٠ ١٩,٥ ٢٠ ٤ ٣٩,٥ ٨٠١٠١٦ ٤٠ ثالث

مسلم١٠١١ ٧مستجداحمد عبدالعظيم مصطفى احمد خميس ٤ ٣ ٢٥ ١٦ ٨ ٢٠ ١٤٩,٥ ١٨,٥ ١٩ ٢٠ ٤ ٣٦ ٨٠١١١٦ ٣٦ ثالث

مسلم١٠١٢ ٦مستجداحمد عبدالناصر ابوبكر الشيخ ياسين ٣ ٣ ١٣ ٨ ٨ ١٨ ٩٥,٥ ٧ ٨ ١١ ٤ ٢٠,٥ ٨٠١٢٧ ٣١ اول

مسلم١٠١٣ ٨مستجداحمد عزالدين احمد عبدالواحد ٥ ٣ ٢٣ ١٦ ٨ ١٨ ١٢٨,٥ ١٦ ١٩ ١٢ ٤ ٣٤ ٨٠١٣٨ ٢٩,٥ ثانى

مسلم١٠١٤ ٥مستجداحمد عصام ابراهيم حسن ٢ ٣ ١٣ ١٠ ٦ واحد ١٢ ٤ واحد ٤,٥ ٤ واحد نصف٨٠١٤ نصف ثانى

مسلم١٠١٥ ٧,٥مستجداحمد عالءالدين رياض يوسف ٤,٥ ٣ ٢٥ ١٦ ٨ ٢٠ ١٥٤ ١٩,٥ ١٩,٥ ٢٠ ٤ ٣٧ ٨٠١٥١٦ ٣٨ ثانى

مسلم١٠١٦ ٦,٥مستجداحمد على صالح على ٣,٥ ٣ ٢٠ ١٥ ٨ ١٨,٥ ١٣٤ ١٧,٥ ١٦ ١٧ ٤ ٣١,٥ ٨٠١٦١٣ ٣٣,٥ ثانى

مسلم١٠١٧ ٥,٥مستجداحمد على محمد على محمد ٢,٥ ٣ ١٦ ١٢ ٦ ١٠,٥ ٨١,٥ ٢ ١٠,٥ ١٥,٥ ٤ ١٩ ٨٠١٧١١,٥ ٢٤ ثانى

مسلم١٠١٨ ٦مستجداحمد عماد رفعت احمد ٣ ٣ ٢٤ ١٤ ٧ ١٧,٥ ١١٧ ٢٠ ١٠ ١١,٥ ٤ ٣٢ ٨٠١٨٧,٥ ٢٦ ثانى

مسلم١٠١٩ ٦مستجداحمد عويس حسن محفوظ ٣ ٣ ١٧ ٨ ٨ ١٢,٥ ٨٠ ٤ ٩ ٩,٥ ٤ ٢٤ ٨٠١٩٥,٥ ٢١ اول

مسلم١٠٢٠ ٤,٥مستجداحمد كامل محمد خليفه العشيرى ١,٥ ٣ ٢٣ ١١ ٨ ١٧ ١٣٠ ١٦ ١٣,٥ ١٦,٥ ٤ ٣٣,٥ ٨٠٢٠١٢,٥ ٣٣,٥ ثالث

مراجع (٢)٢٠٠٥/١١/١٥٢٠٠٥/١١/١٥ مدير المدرسة:رئيس القسم :موجة القسم :مراجع (١) لجنة النظام والمراقبة :
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١٦٠ 

 
 
 
 

 آشف رصد درجات نصف العام بالدرجات الصف الخامس
 

 
 تقرير يحتوي أسماء الطالب بالصف باالسم والجلوس  رــــريـريف التقــتع

 والسري وحالة القيد مرصود به الدرجات
 الشيت آنترول مصدر بيان التقرير

  
ة       التقريــرالهدف من  شئون الطلب سليمه ل رول لت يت آنت تخراج ش اس

 واالمتحانات
  

 عقب رصد الدرجات من الكشف اليدوي تحديــــــث التقرير
  لجنة النظام والمراقبة-١المستفيد من التقرير 

  اللجنة المكلفة بتبييض النتيجة-٢ 
  شئون الطلبة واالمتحانات-٣ 
 عمل السجل للعام الجديد شئون الطلبة بالمدرسة ل-٤ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 تحديد الطلبة الناجحون والراسبون إلعداد السجالت

  الناجحون والراسبون إلعداد السجالت معرفة الطلبة-١ فــوائد التقريـــــــر
ات  -٢  رول الخاصة بامتحان يت آنت شوف ش تخراج آ  اس

 الدور الثاني
  
  
  

  إدخال الدرجات– تحديد نصف العام -نصف واخر العام ـــريــــرتشغيل التقـ
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 
 
 
 



٢٠٠٤-٢٠٠٥ لعامكشف درجات  الصف الفصل الدراسى االول (نصف العام)الثانى االبتدائى (١)

٥ ٥١,٧٥ ٦,٢٥٦,٢٥

٢٥ ٢٠٨ ٢٥٢٥
٥

١٠
١٠

٢٠
٢٥

٥٠
١٠

٢٠
٢٠

٥٠
١٣

٢٥
٢٥

٥٠
١٣

٢٥
٢٥

٥٠
١,٧٥

٨
١٠

٢٠
٢

٤
٤

٨
٤

٨
١٠

٢٠

الخط العربيالحاسب آليمعلومات عامة وأنشطقرآناللغه االنجليزيةالتربية الدينية أعمال السنة

ف العام
ص
ن

اخر العام

المجموع

أعمال السنة

ف العام
ص
ن

آخر العام

المجموع

ف العام
ص
ن

اخر العام

المجموع

ف العام
ص
ن

اخر العام

المجموع

ف العام
ص
ن

المجموع

اخر العام

ف العام
ص
ن

المجموع

اخر العام

٧٥

٣٢٠

المجموع

١,٦

٤

أعمال السنه

٥

١٠
أعمال السنه

النتيجة

٢٠١٩ ١٠٤٩١٩,٥٤٨,٥ ١٩٢٤٤٧٢٥ ناجح٢٣٢٥٥٠٦٧١٧٣,٥٨٨١٩,٥ ٢٩٠٤ ١٠

٢٠١٩,٥ ١٠٤٩,٥٢٠٤٩,٥ ١٩,٥٢٥٥٠٢٥ ناجح٢٥٢٥٥٠٦٨١٨٤٨٨٢٠ ٢٩٣,٥٤ ١٠

٢٠١٨ ١٠٤٨٢٠٤٩,٥ ٢٠٢٥٥٠٢٠ ناجح٢٥٢٣٤٣٦٨١٨٣,٥٨٨١٩,٥ ٢٨٣٤ ٩,٥

١٨١٩ ١٠٤٧٢٠٤٩ ١٩,٥٢١٤٢٢٤ ناجح٢١٢٥٤٩٧٨١٩٣,٥٨٦١٧,٥ ٢٧٥,٥٤ ٩,٥

٢٠٢٠ ١٠٥٠١٨,٥٤٨ ١٩,٥٢٥٥٠٢٥ ناجح٢٥٢٥٥٠٧٨١٩٣,٥٨٨١٩,٥ ٢٩٤٤ ١٠

٢٠٢٠ ١٠٥٠٢٠٤٩ ٢٠٢٥٥٠٢٣ ناجح٢٥٢٤٤٧٨٨٢٠٣,٥٨٨١٩,٥ ٢٩١٤ ٩

١٨,٥١٩ ١٠٤٧,٥٢٠٤٨,٥ ١٩,٥٢٤٤٤٢٠ ناجح٢٠٢٤٤٤٦٧١٧٣٨٨١٩ ٢٧٦٤ ٩

٢٠١٩ ١٠٤٩٢٠٤٩,٥ ٢٠٢٥٤٩٢٥ ناجح٢٤٢٥٥٠٦٨١٨٣,٥٨٨١٩,٥ ٢٩٢,٥٤ ٩,٥

٩١٧ ٦,٥٣٢,٥١١,٥٢٩,٥ ١٢٢١,٥٤٣,٥١٤ ناجح٢٢١٩٣٣٤,٥٤١٢,٥٣٥,٥٦١٤,٥ ١٩٥,٥٤ ٦

٢٠٢٠ ١٠٥٠١٩,٥٤٨ ١٩٢٥٤٦٢٥ ناجح٢١٢٥٥٠٨٨٢٠٣,٥٨٨١٩,٥ ٢٩٢٤ ٩,٥

٢٠١٧,٥ ٩,٥٤٧١٨٤٥,٥ ١٨,٥١٧,٥٣٢,٥١٩ ناجح١٥٢٣,٥٤٢,٥٧٥١٦٣,٥٧٦١٦,٥ ٢٥٥,٥٤ ٩

١٩١٦ ٨,٥٤٣,٥١٤٤٠ ١٨١٩٤٣٢٢ ناجح٢٤٢٤٤٦٤٦١٤٣٨٦١٧ ٢٤٧,٥٤ ٨

٢٠١٧,٥ ١٠٤٧,٥١٨,٥٤٨ ٢٠٢٤٤٩٢٥ ناجح٢٥٢٥٥٠٤,٥٧١٥,٥٣,٥٨٨١٩,٥ ٢٨٥,٥٤ ٩,٥

٢٠٢٠ ١٠٥٠١٨,٥٤٦ ١٨٢٢,٥٤٦,٥٢٥ ناجح٢٤٢٥٥٠٨٧١٩٣,٥٨٨١٩,٥ ٢٨٩٤ ٩,٥

٢٠١٩ ٩,٥٤٨,٥١٩,٥٤٧,٥ ١٨,٥٢٥٥٠٢٤ ناجح٢٥٢٥٤٩٨٦١٨٣,٥٧,٥٦١٧ ٢٨٦٤ ٩,٥

٢٠٢٠ ١٠٥٠١٥,٥٤٣,٥ ١٨,٥٢٢,٥٤٤,٥٢٣ ناجح٢٢٢٥٤٨٧٧,٥١٨,٥٣,٥٦٨١٧,٥ ٢٨٠٤ ٩,٥

٢٠٢٠ ١٠٥٠٢٠٥٠ ٢٠٢٥٥٠٢٥ ناجح٢٥٢٥٥٠٨٨٢٠٤٥٨١٧ ٣٠٠٤ ١٠

٢٠٢٠ ١٠٥٠١٩٤٨,٥ ١٩,٥٢٥٥٠٢٥ ناجح٢٥٢٥٥٠٨٧,٥١٩,٥٣,٥٧٨١٨,٥ ٢٩٨,٥٤ ١٠

٢٠١٩,٥ ٩,٥٤٩١٧٤٦ ٢٠١٩٣٤٢٥ ناجح١٥٢٣٤٨٤٦١٤٣,٥٦٦١٥,٥ ٢٥٧٤ ٩

١٨,٥١٨ ٩,٥٤٦١٩,٥٤٧ ١٨,٥٢٥٥٠٢٢ ناجح٢٥٢٥٤٧٧٥,٥١٦,٥٣,٥٦٨١٧,٥ ٢٧١٤ ٩

يعتمد ، مدير المدرسة:راجع الكتابة:راجع االمالء:كتبة: ٢٠٠٥/١١/١٦لجنة النظام والمراقبه:
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 آشف رصد درجات نصف العام بالدرجات الصف الثاني
 

 
 تقرير يحتوي أسماء الطالب بالصف باالسم والجلوس  رــــريـريف التقــتع

 والسري وحالة القيد مرصود به الدرجات
 الشيت آنترول مصدر بيان التقرير

  
سليم    الهدف من التقريــر رول لت يت آنت تخراج ش ة  اس شئون الطلب ه ل

 واالمتحانات
  

 عقب رصد الدرجات من الكشف اليدوي تحديــــــث التقرير
  لجنة النظام والمراقبة-١المستفيد من التقرير 

  اللجنة المكلفة بتبييض النتيجة-٢ 
  شئون الطلبة واالمتحانات-٣ 
  شئون الطلبة بالمدرسة لعمل السجل للعام الجديد-٤ 

 في دور التقرير
 دعم متخذ القرار

 تحديد الطلبة الناجحون والراسبون إلعداد السجالت

  الناجحون والراسبون إلعداد السجالت معرفة الطلبة-١ فــوائد التقريـــــــر
ات  -٢  رول الخاصة بامتحان يت آنت شوف ش تخراج آ  اس

 الدور الثاني
  
  
  

  إدخال الدرجات–ف العام  تحديد نص-نصف واخر العام تشغيل التقــــريــــر
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 
 
 
 



(٢٠٠٤-٢٠٠٥ لعامكشف درجات          الصف الفصل الدراسى االول (نصف العامالخامس االبتدائىمدرسة
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٣١,٥ ١٧١٢,٥ ٨ ٣٣,٥ ٧,٥١٢,٥ ٤ ٣٣,٥٨٢٨,٥٢٩ ٧٩ ٧,٥٥,٥٣١ ١٥ ١٢,٥٢٥,٥٢٩٢,٥٦ ٣,٥٦١٥,٥ ٩,٥ ٤٨,٥
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رئيس لجنة النظام والمراقبه:راجع المجموع:راجع درجات اخر العام: ٢٠٠٥/١١/١٦
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١٦٢ 

 
 
 
 

 لصف الخامسلالناجحين فصل دراسي أول آشف درجات 
 

 
 تقرير يحتوي أسماء الطالب بالصف باالسم والجلوس  رــــريـريف التقــتع

 والسري وحالة القيد مرصود به الدرجات
 الشيت آنترول مصدر بيان التقرير

  
ة       الهدف من التقريــر شئون الطلب سليمه ل رول لت يت آنت تخراج ش اس

 واالمتحانات
  

 عقب رصد الدرجات من الكشف اليدوي ــــــث التقريرتحدي
  لجنة النظام والمراقبة-١المستفيد من التقرير 

  اللجنة المكلفة بتبييض النتيجة-٢ 
  شئون الطلبة واالمتحانات-٣ 
  شئون الطلبة بالمدرسة لعمل السجل للعام الجديد-٤ 
  الطالب- ٥ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

 ديد الطلبة الناجحون والراسبون إلعداد السجالتتح

  الناجحون والراسبون إلعداد السجالت معرفة الطلبة-١ فــوائد التقريـــــــر
ات  -٢  رول الخاصة بامتحان يت آنت شوف ش تخراج آ  اس

 الدور الثاني
  
  

  إدخال الدرجات– تحديد نصف العام -نصف واخر العام تشغيل التقــــريــــر
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 
 
 
 



٥٠٥٠٢٥ ٢٠٢٥٢٥٢٣٥٨ ٨ ٢٥٢٠

اولالخامس االبتدائى احمد ابوبكر طه امام عثمان الشيمى ١

 اللغه العربي

ه

المجموعالرياضيات لقرآن الكري

م

التربية االسل

امية
الدراساتالشهر اللغة االنجلي

زية

الحاسب اآللالخط العربى

ى

الفصــل :اســم التلميــذ: الصف :

الصيانة العلوم

النهاية الصغرى

١٠٠١٠٠٥٠ ٥٠٥٠٥٠٤٧٠٢٠ ٢٠ ٥٠٤٠ النهاية  العظمى

١٢ايام الغياب

٤٩اكتوبر ٩٨,٥٣٩١ ٥٠ ٤٠ ٩٥ ٢٠ ٤٩١٨ ٤٩,٥

٥٠نوفمبر ٩٧٣٨٥,٥ ٤٩ ٤٠ ٩٠ ١٩ ٥٠١٦ ٤٩,٥

٤٩ديسمبر ٩٤٣٨٥,٥ ٤٨ ٤٠ ٩٧,٥ ١٩ ٤٨١٦ ٤٩

٤٩فبراير ٩٦٣٨٨ ٤٨ ٤٠ ٩٧,٥ ١٩ ٤٧,٥١٨,٥ ٥٠

٤٧,٥مارس ٩٣,٥٣٨٦,٥ ٥٠ ٤٠ ٩٧,٥ ١٩ ٤٨١٧,٥ ٥٠

٥٠ابريل ٩٩٣٩١ ٤٩ ٤٠ ٩٥ ١٩ ٤٩١٩ ٤٩

رائد  الفصل .................................٢٠٠٥/١١/١٥

توقيع ولى االمر:.................................

مدير المدرسة



٢٠٢٠١٠ ١٠١٠١٠٧٠٤ ٤ ١٢,٥١٠

 اللغه العربي

ه

المجموعالرياضيات لقرآن الكري

م

التربية االسل

امية
الدراساتنصف العام اللغة االنجلي

زية

الحاسب اآللالخط العربى

ى

الصيانة العلوم

النهاية الصغرى

٤٠٤٠٢٠ ٢٠٢٠٢٠١٤٠٨ ٨ ٢٥١٦ النهاية  العظمى

١٩ ٣٧,٥١٧٨ ٢٠ ٣٨٢٥١٦ ٧,٥ ١٩,٥٧,٥ ١٩ درجات التلميذ
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 في الصف الخامسدرجات  الشهور ونصف العام لطالب 
 

 
 تقرير يحتوي على درجات الطالب خالل شهر أو عدة  رــــريـريف التقــتع

ى تاريخ إخراج البيان محتوي على عدد ايام شهور حت 
 الغياب

  مدرس الفصل لرصد درجات الشهور-١ مصدر بيان التقرير
  شئون الطلبة لتسجيل الغياب-٢ 
  
  

 الوقوف على مستوي الطلبة الهدف من التقريــر
  

 شهريًا تحديــــــث التقرير
  ولي األمر-١المستفيد من التقرير 

 لفصل مدرس ا-٢ 
  مدير المدرسة-٣ 
  األخصائي االجتماعي-٤ 
  الطالب- ٥ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

اذا ومحاسبة                ة هل هو لألحسن أم م متابعة مستوي الطلب
 المقصرين مهما آانوا

  تحيد الطلبة الضعاف-١ فــوائد التقريـــــــر
  عمل مجموعات تقوية من أي نوع للطلبة الضعاف-٢ 
ي      -٣  ستوي التعليم ع الم ي رف ر ف ي األم شارآة ول  م

 ألبنائهم
  

 ثم اختيار من    - يتم تحديد الصف والفصل        –أعمال السنة    تشغيل التقــــريــــر
 ]الشهادات الشهرية [ القائمة المنسدلة السفلية 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 



٢٥٢٥٢٥٢٥١٦٠١٠ ٢٥ ٢٥

اولالثانى االبتدائى ابراهيم انور السيد ابراهيم
١

المجموعالرياضيات اللغه العربيه القرآن الكريم لتربية االسالمي

ة

الخط العربىاللغة االنجليزيةاالنشطةالشهر

النهاية العظمى

النهاية الصغرى

الفصــلاســم التلميــذ الصف

٥٠٥٠٥٠٥٠٣٢٠٢٠ ٥٠ ٥٠

٢ايام الغياب

٤٩اكتوبر ٤٩٩٩ صفر ١٩غ٥٠ ٤٨

٤٤نوفمبر ٤٨,٥٩٧ صفر ١٩غ٤٨,٥ ٤٨

٤٥ديسمبر ٤٩,٥٩٩,٥ صفر ١٩غ٥٠ ٤٨

٤٥فبراير ٥٠١٠٠ صفر ١٩غ٥٠ ٤٨

٥٠مارس ٥٠٩٩ صفر ١٩غ٤٩ ٥٠

٤٩,٥ابريل ٤٨,٥٩٨ صفر ١٩غ٤٩,٥ ٥٠

مدير المدرسةرائد  الفصل .................................٢٠٠٥/١١/١٥

توقيع ولى االمر:.................................

١٠١٠١٠١٠٢٥٤ ١٢,٥ ١٢,٥

المجموعالرياضيات اللغه العربيه القرآن الكريم لتربية االسالمي

ة

الخط العربىاللغة االنجليزيةاالنشطةنصف العام

النهاية العظمى

النهاية الصغرى

٢٠٢٠٢٠٢٠٥٠٨ ٢٥ ٢٥

١٩,٥ ١٩١٥٠ غ ١٩,٥٢٥٨ ٢٠ درجات التلميذ
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 آشف رصد درجات الشهور ونصف العام  الصف الثاني
 

 
ودرجات تقرير يحتوي أسماء الطالب بالصف باالسم  رــــريـريف التقــتع

 الشهور ودرجات نصف العام
 آشوف رصد الدرجات الشهرية+ الشيت آنترول  مصدر بيان التقرير

  

 معرفة درجات الطلبة طبقًا للشهور ونصف العام الهدف من التقريــر
  

ات      تحديــــــث التقرير دوي ودرج شف الي ن الك درجات م د ال ب رص عق
 الشهور

 النظام والمراقبة لجنة -١المستفيد من التقرير 
  اللجنة المكلفة بتبييض النتيجة-٢ 
  شئون الطلبة واالمتحانات-٣ 
  ولي أمر الطالب -٤ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

ل   ام لعم ي األشهر ونصف الع بين ف ة الراس ة الطلب معرف
 .مجموعات تقوية وإبالغ أولياء أمورهم بذلك 

  درجات الطلبة طبقًا للشهور ونصف العام معرفة-١ فــوائد التقريـــــــر
 . معرفة أولياء األمور لمستوى أبنائهم -٢ 
  
  
  

  تشغيل التقــــريــــر
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
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  الصف الثاني على مستوى الشهوربيان تحليل إحصائي لمادة في
 

 
دم والحاضر    رــــريـريف التقــتع دد المتق ادة وع م الم ى اس وي عل ر يحت تقري

ات  اجحين حسب فئ ع الن سبة النجاح والرسوب وتوزي ون
 احالنج

  بعد إدخال درجات الترمينقاعدة الكنترول المدرسي مصدر بيان التقرير
  
  
  

 استخراج بيان يوضح شرائح النجاح في مادة معينة الهدف من التقريــر
 استخراج بيان يوضح شرائح الرسوب في مادة معينة 
  
  

 معند نهاية آل شهر أو نهاية امتحانات التر تحديــــــث التقرير
  مدرس المادة-١المستفيد من التقرير 

  موجة المادة-٢ 
  مدير المدرسة-٣ 
  

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

إثابة المدرس أو محاسبته و ما هو سبب التقصير هل هو             
 ] الطالب –المدرس [ 

  مقارن آفاءة المعلمين بالنسبة للمادة الواحدة-١ فــوائد التقريـــــــر
الل        ا-٢  ادة خ سبة للم اءة بالن ستوي الكف ي م وف عل لوق

 السنة 
  

ام  تشغيل التقــــريــــر ر الع صف وآخ ي –ن صل الراس د الف د – تحدي  تحدي
  الضغط على زر الرسم البياني  – تحديد المادة –الصف 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 
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 في الصف الثانيدرجات  الشهور ونصف العام لطالب 
 

 
 تقرير يحتوي على درجات الطالب خالل شهر أو عدة  رــــريـريف التقــتع

هور حتى تاريخ إخراج البيان محتوي على عدد ايام ش 
 الغياب

  مدرس الفصل لرصد درجات الشهور-١ مصدر بيان التقرير
  شئون الطلبة لتسجيل الغياب-٢ 
  
  

 الوقوف على مستوي الطلبة الهدف من التقريــر
  

 شهريًا تحديــــــث التقرير
  ولي األمر-١المستفيد من التقرير 

 مدرس الفصل -٢ 
  مدير المدرسة-٣ 
  األخصائي االجتماعي-٤ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

اذا ومحاسبة                ة هل هو لألحسن أم م متابعة مستوي الطلب
 المقصرين مهما آانوا

  تحيد الطلبة الضعاف-١ فــوائد التقريـــــــر
  عمل مجموعات تقوية من أي نوع للطلبة الضعاف-٢ 
شار-٣  ي      م ستوي التعليم ع الم ي رف ر ف ي األم آة ول

 ألبنائهم
  

 ثم اختيار من    - يتم تحديد الصف والفصل        –أعمال السنة    تشغيل التقــــريــــر
 ]الشهادات الشهرية [ القائمة المنسدلة السفلية 

 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات
 ............................................................. 
 ............................................................. 
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 صف الخامس الآشف رصد درجات الشهور ونصف العام 
 

 
ودرجات تقرير يحتوي أسماء الطالب بالصف باالسم  رــــريـريف التقــتع

 الشهور ودرجات نصف العام
 آشوف رصد الدرجات الشهرية + الشيت آنترول مصدر بيان التقرير

  

 معرفة درجات الطلبة طبقًا للشهور ونصف العام الهدف من التقريــر
  

ب ر تحديــــــث التقرير دوي  عق شف الي ن الك درجات م د ال ات ص  ودرج
 الشهور

  لجنة النظام والمراقبة-١المستفيد من التقرير 
  اللجنة المكلفة بتبييض النتيجة-٢ 
  شئون الطلبة واالمتحانات-٣ 
  ولي أمر الطالب -٤ 

دور التقرير في 
 دعم متخذ القرار

ام  ي األشهر ونصف الع بين ف ة الراس ة الطلب ل معرف  لعم
 .وعات تقوية وإبالغ أولياء أمورهم بذلك مجم

 معرفة درجات الطلبة طبقًا للشهور ونصف العام -١ فــوائد التقريـــــــر
 .لمستوى أبنائهم معرفة أولياء األمور  -٢ 
  
  
  

  تشغيل التقــــريــــر
 ............................................................. مـالحظـــــــــــــات

 ............................................................. 
 ............................................................. 
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