انتىجيــهــــــــــــــبث

تـبـــعـيـــــــت
فـنـيــت و إداريـــــــت

اإلداراث
تـبـــعـيـــــــت
إداريـــــــــــت

اإلداراث
تـبـــعـيـــــــت
فـنيــت و إداريــــــت

– 1

تىجيه عبو انتزبيت انزيبضيـــــت

– 1

إدارة انىحــــذة انمنتجت

– 7

– 2

تىجيه عبو انصحبفت انمذرسيـت

– 2

إدارة انىسبئم انتعهيميت

– 8

إدارة انـتـذريــــــــــــــب

– 3

تىجيه عبو انتزبيت االجتمبعيــت

– 3

إدارة تنسيق انخذمـــبث

– 9

إدارة انعالقــــــبث انعبمت

– 4

إدارة انتزبيت انبيئيت و انسكبنيت

– 11

إدارة االتصبل انسيبسى

– 5

إدارة شئىن انطهبت واالمتحبنبث

– 11

مزكز انتطىيز انتكنىنىجى

4

–

– 5

– 6

– 7
8

–

تىجيه عبو انتزبيت انمسزحيـــت

تىجيه عبو انتزبيت اننفســــيــت

تىجيه عبو انمعـــبمم

تىجيه عبو انتغذيـــت

تىجيه عبو انمكتببث

– 6

إدارة اإلعبراث انخبرجيت

تبعيت انشطت نمىاد
ثقبفيت
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انجازات االدارة العامة للشئون التنفٌذٌة
ٌشرفنا العرض على سٌادتكم بانجازات االدارة العامة للشئون التنفٌذٌة
السٌد مدٌر عام الشئون التنفٌذٌة عضو رئٌسى فى لجنة معالى الوزٌر المحافظ لمتابعة صٌانات المدارس برئاسة الفاضلة الدكتورة
نائب معالى الوزٌر المحافظ
 إ طالق مسابقة لتنشٌط التفاعل و زٌادة الثقة بٌن اولٌاء االمور و ادارة المدرسة بعمل دورى فى لعبة كرة القدم
 تم االعالن عن عمل مسابقة فنٌة على مستوى االدارات لعمل جدارٌة فنٌة تعبٌرٌة عن انتصارات حرب اكتوبر المجٌد حٌث
لجنة التحكٌم من اساتذة من كلٌة الفنون الجمٌلة و تم االعالن عن جوائز لمدٌر عام االدارة و مدٌر المدرسة و القائمٌن على
العمل
و قد تم االنتهاء من عمل (  21جدارٌة ) و التحكٌم و جارى توزٌع الجوائز على االدارات الفائزه
 عمل مسابقة بٌن طالب المدارس الثانوٌة واالعدادٌة لجمع اقوى عشرون قول مأثور و ما قٌل عن حرب اكتوبر المجٌدة
 عمل مسابقة بٌن طالب المرحلة الثانوٌة عن ما تم تناوله فى الصحف و وسائل االعالم االجنبٌة عن حرب اكتوبر المجٌده حٌن
ذاك
 تفعٌالً لمبادرة السٌد الوزٌر المحافظ " االسكندرٌة محافظة بدون دروس خصوصٌة "سٌتم اطالق قوافل المراجعات النهائٌة فى
االدارات الثمانٌة لكافة المواد والتخصصات للشهادات المحلٌة ( االبتدائٌة – االعدادٌة – الصف االول و الثانى الثانوى عام و
فنى)
 تنظٌم رحالت لزٌارة حامالت الطائرات بالقوات البحرٌة للمرحلة الثانوٌة
 عمل دورات بٌن منتخبات االدارات الثمانٌة فى المراكز و معسكرات القوات المسلحة كالً فى نظاق إدارته 0
 تم االتفاق مع كلٌة التربٌة النوعٌة و الفنون الجمٌلة لتجمٌل حوائظ و جدران المدارس لطلبة الكلٌة فى تقدٌم مشارٌع التخرج
 تم تفعٌل دورات تدرٌبٌة لمسئولى شئون الطلبة و االمتحانات بجمٌع االدارات
 تم االتفاق لعقد دورات تدرٌبٌة لمسئولى الكشافة على مستوى االدارات

محبفظة اإلسكندرية  -مديزية التزبية والتعليم  -اإلدارة العبمة للشئون التنفيذية
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 ع رض نماذج المشروعات الوطنٌة العمالقة التى تمت والتى ٌجرى العمل بها على ارض وطننا الحبٌب مصر فى ظل
معالى السٌد  /محمد عبدالفتاح السٌسى رئٌس الجمهورٌة خالل فترة رئاسته االولى
وٌقام المعرض بمقر مدٌرٌة تربٌة وتعلٌم االسكندرٌة تحت رعاٌة واشراف
األستاذة الفاضلة/امال عبد الظاهر وكٌل اول وزارة تربٌة وتعلٌم االسكندرٌة
واالستاذ الفاضل /ابراهٌم زٌتون مدٌرادارة الشؤون التنفٌذٌه بالمدٌرٌة
والدكتور/محمد العباسى مدٌر ادارة الوسائل التعلٌمٌة بالمدٌرٌة
 بتفوٌض وكٌل الوزارة مدٌر المدٌرٌة المراة الحدٌدٌة امال عبد الظاهر باشراف الشئون التنفٌذٌة  1٠00 .طالب وطالبة ٌتغنون
الخمٌس بحكاٌة وطن داخل استاد االسكندرٌة #بصحبة الهٌئات والشركات والجامعة وباقه من اشهر والمع النجوم علً انغام
انجازات المشروعات القومٌة ٌ.تخللها مباراة بٌن االهلى ونجوم الكرة لٌلة من الف لٌلة
 تحت رعاٌة االستاذة  /أمال عبد الظاهر وكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم باالسكندرٌة واالستاذ  /ابراهٌم زٌتون مدٌر عام الشئون
التنفٌذٌة
أفتتحت ص باح الٌوم األربعاء ا/آمال عبد الظاهر وكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم باإلسكندرٌة وا/أحمد كمال نائب مجلس األباء
واألمناء الجمهورٌة وا/ابراهٌم زٌتون مدٌر عام الشئون التنفٌذٌة بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم والنائب البرلمانى /كمال أحمد أولى
جلسات البرلمان الطالبى السكندري بقصر ثقافة األنفوشى.
وبحضور المستشار العسكرى العقٌد /عمرو حسن والنائب صالح عٌسى والنائبه إلهام المنشاوى والنائب هٌثم الحرٌرى والنائب
حسٌن خاطر وسٌادة النائب اللواء الدكتور عفٌفً كامل وعدد من نواب البرلمان باإلسكندرٌة .
وا/أحمد طنطاوى رئٌس الهٌئة العامة لإلستعالمات وا/أشرف الجبالى الصحفى بجرٌدة األهرام وا/مصطفى العجمى مدٌر عام
الشئون المالٌة واإلدارٌة بالمدٌرٌة.
وعدد من قٌادات مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم ومدٌرى عموم اإلدارات ومدٌرى الخدمات واألنشطة والموجهٌن وبعض مدٌري
المدارس .
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امب ببننسبت نإلداراث و انتىجيهبث انتببعت نالدارة انعبمت نهشئىن انتنفيذيت :
تىجيه عبم الصحبفت :

 فى مسابقة الطفوله " المجلة االلكترونٌة "
فازت مدرسة عصمت عبد المجٌد الرسمٌة لغات بادارة المنتزة المرحلة االعدادٌة
مدرسة على مبارك االبتدائٌة الخاصة بادارة شرق للمرحلة االبتدائٌة
 فى مسابقة البرامج االذاعٌة "
فازت مدرسة سامى البارودى الثانوٌة بنات بادارة شرق المرحلة الثانوٌة
مدرسة حمدى عاشور االعدادٌة المسائٌة بادارة المنتزة المرحلة االعدادٌة
مدرسة على مبارك االبتدائٌة الخاصة بادارة شرق المرحلة االبتدائٌة
مدرسة اسكندرٌة الثانوٌة الزراعٌة بادارة المنتزة الثانوى الفنى
و جارى تصعٌد هذه المدارس لتمثٌل المحافظة على المستوى الجمهورى
ادارة البيئت و السكبن

:

 تم تجرٌع تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة على مستوى المحافظة ضد الطفٌلٌات المعوٌة و ذلك فى الفترة من  1022/21/21الى
1022/21/11
 تنفٌذ قافلة طبٌة بالتعاون مع جامعة فاروس و توعٌة صحٌة بادارة شرق "
تىجيه عبم المكتببث

:

 مسببقت فرسبن القراءة  6102علً مستىي الجمهىريت خالل شهر اكتىبر

 المركز االول جمهورى ادارة شرق المرحلة االبتدائٌة
 المركز (  ) 11،21جمهورى ادارة وسط المرحلة االعدادٌة
محبفظة اإلسكندرية  -مديزية التزبية والتعليم  -اإلدارة العبمة للشئون التنفيذية
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 المركز (  ) 1٠جمهورى ادارة العامرٌة المرحلة االعدادٌة
 المركز التاسع جمهورى ادارة وسط المرحلة الثانوٌة
 المركز السابع عشر جمهورى ادارة غرب المرحلة الثانوٌة
 مسببقت المكتببث النمىذجيت

 اسفرت المسابقة عن فوز  1مدار س لكل مرحلة تعلٌمٌة سٌتم االشتراك بها فى مسابقة المكتبات النموذجٌة على المستوى
الجمهورى 1022/1022
 مسببقت تحدي القراءة العربً بدبً

 تم سفر عدد (  ) 1طالب من المحافظة الى دولى االمارات العربٌة لحضور التصفٌات النهائٌة على مستوى الوطن العربى
 مسببقت المشروع القىمً للقراءة

 اسفرت عن فوز خمسة طالب من كل مرحلة و تصعٌدهم للتصفٌة على مستو ى الجمهورٌة
تىجيه التربيت الريبضيت

:

 تم عمل التصفٌة على مستو ى المحافظة للطالب الفائزٌن للتصعٌد على المستوى الجمهورى فى االلعاب الفردٌة ( بنٌن  ،بنات ) لجمٌع
المراحل بجمٌع االدارات
 جارى التصفٌة على مستوى المحافظة للطالب لاللعاب الجماعٌة للتصعٌد على المستوى الجمهورى
 تم انجاز المشارٌع القومٌة ( مراكز ناشئٌن  ،عروض رٌاضٌة ) للتصعٌد جمهورى
 تم عمل مسابقة الكشافة على مستو ى الجمهورٌة ( كشافة  ،اشبال  ،براعم  ،جواله  ،ذوى احٌتاجات خاصة ) فى انتظار نتائج الجمهورٌة
لتحدٌد المراكز
 جارى تصفٌة المحافظة لسباق البٌبسى للمدارس الثانوٌة لتمثٌل المحافظة فى بطوله الجمهورٌة
محبفظة اإلسكندرية  -مديزية التزبية والتعليم  -اإلدارة العبمة للشئون التنفيذية
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إنجازات إدارة اإلحصاء و المعلومات
 عمل شراكة بٌن إدارة اإلحصاء بالمدٌرٌة و الجهاز المركزى للتعبئة و االحصاء لتدرٌب السادة المعلمٌن.
 إستكمال تدرٌب السادة المعلمٌن و الموجهٌن المستهدفٌن من التدرٌب على الدلٌل االحصائى من خالل استضافة أحد
المسئولٌن من الجهاز المركزى للتعبئة و االحصاء .
 اإلنتهاء من أعمال اإلحصاء اإلستقرارى الخاص بالمدٌرٌة للعام الدراسً  1022/1022فى  1022/22/21قبل المٌعاد
المحدد من قبل دٌوان عام الوزارة
الٌومى
الغٌاب
 متابعة
و تحقٌق نسبة التسجٌل العام بالمحافظة.

على

مستوى

المدٌرٌة

لمدارس

التعلٌم

الثانوى

 تسجٌل بٌانات السادة المستهدفٌن فى برنامج التنمٌة المهنٌة المستدامة المقرر تنفٌذة من قبل االكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن
بالقاهرة.
 االشراف على توزٌع كشوف باسماء السادة المستهدفٌن للتدر ٌب ببرنامج التربٌة المهنٌة المستدامة بفرع االكادٌمٌة المهنٌة
باالسكندرٌة على السادة الموجهٌن العموم و االوائل باالدارات التعلٌمٌة.
 متابعة تعدٌل البٌانات الخاصة بالسادة العاملٌن بالمدارس بجمٌع االدارات التعلٌمٌة.
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محافظة األسكندرية
مديرية التربية و التعليم
ادارة العامة للشئون التنفيذية
ادارة الوحدة المنتجة

االنجازات خالل العام الدراسى 1027/1026

البرنامج
المتابعة الجادة للمدارس مع عالج السلبيات
عند وجودها و طرح مقترحات لحلها 0
االجتماع الشهري للوحدة المنتجة مع
مديرى مراحل االدارات الثمانية للنهوض
بالعمل فى المدرسة المنتجة و التقرير
النهائى لالنشطة الصيفية و خطة العام
الدراسى الجديد و التحصيالت 0

الفترة
خالل أشهر العام

االثنين األول من كل شهر 0

تدريب على البرمجيات
حضور ورش العمل بالمدارس المرشحة 0
االشتراك فى المعرض المقام بالوزارة
التجهيز لمعرض الوحدة المنتجة

من األحد الى الخميس
خالل النصف الدراسى األول
و الثانى و النشاط الصيفى
يوم 8022/28/82
خالل الفترة من  3/21الى
8027/3/21

االشترا ك فى مسابقة خمس مشارع متميزة
على مستوى الجمهورية

خالل شهر ابريل 8027

القاء محاضرات تنتمية مهارات مسئولى
الوحدة المنتجة 0

من /1/22الى 8027/1/80

محبفظة اإلسكندرية  -مديزية التزبية والتعليم  -اإلدارة العبمة للشئون التنفيذية

مكان التنفيذ
جميع المدارس باالدارات االثمان طبقا للخطة
االسبوعية
بمدرسة زهران بشرق أو المديرية 0
بمعمل مدارس زهران و النجار و مركز العلوم
االستكشافى 0
جميع المدارس باالدارات الثمانية طبقا للمدارس
المقامه بها الورش 0
بالقاهرة
مدرسة زهران التجريبية بادارة شرق
بالقاهرة 0
بمدرسة المشير أحمد بدوى – وسط
بوابة  – 87غرب
محمود زكى سالم – شرق
نجيب محفوظ – العامرية
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البرمجيـــات
 .2قام مسئولى الدعم الفنى بادارتنا بتد ريب عدد (  ) 27أخصائى اجتماعى بادارة شرق التعليمية للحصول على دورة مبادىء تكنولوجياا المعلوماات مان أكاديمياةCISCO
بمركز العلوم االستكشافى
 .8تدريب عدد (  )20طالب بمركز العلوم االستكشافى على انشاء قواعد البيانات باستخدام برنامج .Microsoft Access
 .3تدريب عدد ( )21طالب و طالبة بأكاديمية  CISCOبمركز العلوم االستكشافى للحصول على دورة مبادىء تكنولوجيا المعلومات IT – essential's
 .1تدريب عدد ( )2معلمين وعدد ( )13طالب و طالبة من الطلبة الموهوبين على البرمجـــــــة و الجــرافيـك( فوتوشوب  +فالش ) بمعمل البرمجيات بزهران و النجار.
االنجازات اعتبارا من  1027/9/2حتى تاريخه
*******************************
مكان التنفيذ

ما تم تنفيذة

تاريخ التنفيذ

م
 2المتابعااة الجااادة للماادارس مااع عااالج الساالبيات عنااد خالل أشهر العام

جمياااع المااادارس بااااالدارات االثماااان طبقاااا
للخطة االسبوعية
وجودها و طرح مقترحات لحلها 0
 8االجتمااااع الشاااهري للوحااادة المنتجاااة ماااع ماااديرى االثناااااين األول مااااان كااااال بمدرسة زهران بشرق أو المديرية 0
مراحاااال االدارات الثمانيااااة للنهااااوض بالعماااال فااااى شهر 0
المدرسااااة المنتجااااة و التقرياااار النهااااائى لالنشااااطة
الصاااااايفية و خطااااااة العااااااام الدراسااااااى الجديااااااد و
التحصيالت 0
بمعماال ماادارس زهااران و النجااار و مركااز
من األحد الى الخميس
 3تدريب على البرمجيات
العلوم االستكشافى 0
خاااالل النصاااف الدراساااى جمياااع المااادارس بااااالدارات الثمانياااة طبقاااا
 1حضور ورش العمل بالمدارس المرشحة 0
األول و الثاااانى و النشااااط للمدارس المقامه بها الورش 0
الصيفى
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بالنسبة للبرمجيات :
*************
قام مسئول الدعم الفنى بادارتنا بتد ريب الطالب المتميزين مع توجيهات الوزارة و اهتمام الدولة ببنك المعرفة تم تدريب عدد ( )70طالبة بمدرسة مصطفى النجار
و أيضا عدد ( )70بمدرسة زهران 0
تدريب معلمين وعدد (  ) 70من الطلبة الموهوبين على البرمجـــــــة و الجــرافيـك( فوتوشوب  +فالش  +بى اتش بى) بمعملى البرمجيات بمدرسة زهران و النجار 0
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