وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

اإلدارة العامة لالمتحانات
نظم المعلومات والحاسب اآللى

ادارة أبناؤنا في الخارج
نبذة عن اإلدارة :
تنظم إدارة أبناؤنا في الخارج امتحانات الطالب المصريين بمختلف دول العالم في
المناهج المصرية بعد دراستها عن طريق سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية ،وهذا
النظام تتميز به مصر دون غيرها من دول العالم وذلك لخدمة أبناء الوطن خارج القطر
المصري ،باإلضافة إلى نظام تعليم مدارس المسار المصري المرخص لها بتدريس المناهج
المصرية بالخارج في حوالي خمسون مدرسة في خمس دول (السعودية ـ سلطنة عمان ـ قطر ـ
ليبيا ـ ايطاليا).
ويساعد هذا النظام في الحفاظ على نظام التعليم المصري خارج البالد مما يكسب
الطالب منذ الصغر تنمية انتمائهم ووالئهم للوطن بحيث يتم إلحاقهم في التعليم داخل مصر عند
عودتهم إلى مصر بطريقة سهلة وميسرة.
الخدمات التي تقدمها :


إنشاء موقع إلكتروني خاص بأبنائنا في الخارج يتم به اتاحة استمارة التقدم اليكترونيا
لتسجيل الطالب في المراحل الدراسية المختلفة وكذلك نشر توزيع المناهج الدراسية
وتعليمات وشروط التقدم وأية تعليمات أخرى.
http://sabroad.emis.gov.eg// 



بريد إلكتروني يتم فيه التواصل مع جميع سفارات دول العاالم وكاذلك أوليااء األماور لحال
جميع المشكالت في حينه.


sonsabroad@yahoo.com،sonsabroad@moe.edu.eg

 إنشاء صفحة رسمية ألبنائنا في الخارج على موقع التواصل االجتماعي لتسهيل سرعة
التواصل واإلجابة على االستفسارات في حينه وقد وصل عدد األعضاء إلى أكثر من
( )56ألف عضو بالصفحة من مختلف بالد العالم .
http://www.facebook.com/groups/OurSonsAbroadExams 


استخراج بيانات النجاح للطالب في مختلف الصفوف الدراسية بجميع للسفارات،
باإلضافة إلى الصف الثالث االعدادي بمدارس المسار المصري وذلك من خالل إدارة
السجالت.

 التجهيز واإلعداد للجنة النظام والمراقبة المتحانات أبناؤنا فى الخارج .
 االشراف على تقدير الدرجات المتحانات أبناؤنا فى الخارج .

 اعالن نتائج االمتحانات لجميع سفارتنا فى العالم .
 التجهيز واالعداد واالشراف على امتحانات الطلبة الوافدين .
الطريقة التي تقدم بها الخدمة:
 إلكترونيا ً من خالل تسجيل الطالب على الموقع الرسمي ،والرد على استفسارات السفاراتوأولياء األمور من خالل البريد اإللكتروني.
 يدويا عن طريق التواصل مع إدارة ابناؤنا فى الخارج بالحضور الى مقر االمتحاناتوالتواصل مع اعضاء االدارة المختصة لحل المشكالت التى تقابل طالب ابناؤنا فى الخارج
من خالل ذويهم الموجودين بجمهورية مصر العربية .

