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انجازات إدارة التخطيط والمشروعات
للعام 7102 / 7102
 .1االنتهاء من إعداد التشكٌل ألقسام التخطٌط والمشروعات باإلدارات الثمانٌة طبقا لألوامر التنفٌذٌة الصادرة
تحت رقم (  ) 55لسنة . 5112
 .5إعداد الخطط التنفٌذٌة لمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بمحافظة االسكندرٌة 5112/5112لكافة المراحل ( رٌاض
األطفال – المرحلة االبتدائٌة – المرحلة اإلعدادٌة – المرحلة الثانوٌة ( عام  ،فنً ) – التربٌة الخاصة – التعلٌم
المجتمعً – الموهوبٌن )
 .3عقد محاضرة بعنوان التعلم المقلوب (  ) flipped learningنظام الثانوٌه العامة الجدٌد بتارٌخ
 5112/9/6من قبل األستاذ الدكتور " السٌد عبد المولً – رئٌس قسم تكنولوجٌا التعلٌم – كلٌة التربٌة جامعة
اإلسكندرٌة "  ،األستاذ الدكتور " حسن الباتع – أستاذ تكنولوجٌا التعلٌم – كلٌة التربٌة جامعة اإلسكندرٌة " .
 .4عقد ورشة عمل علً مستوي المدٌرٌة لإلدارات الثمانٌة علً تحلٌل الوضع الراهن  sowtبتارٌخ
. 5112/9/12
 .5عقد ورشة عمل علً مستوي المدٌرٌة لإلدارات الثمانٌة علً الخطط المدرسٌه
 .6متابعة تنفٌذ ورش العمل باإلدارات الثمانٌة علً تحلٌل الوضع الراهن  sowtلجمٌع منسقً اإلدارات خالل
شهر أكتوبر
 .2نشر ثقافة الخطة االستراتٌجٌة لتطوٌر التعلٌم من خالل عقد مسابقه بٌن توجٌهات االنشطة على مستوى
اإلدارات الثمانٌه
 .2حصر المدارس المشاركة فً تنفٌذ المشروعات المختلفة باإلدارات الثمانٌة .
 .9المشاركة فً مسابقة  how to thinkلنشر ثقافة خطة الدولة للتنمٌة المستدامة  5131الخطة اإلستراتٌجٌة
للتعلٌم قبل الجامعً التابع للٌونسكو المنعقد فً الفترة من  5112/11/3إلً  5112/15/14وتم مشاركة (
جمٌع مراحل التعلٌم العام – التربٌة الخاصة – التعلٌم الثانوي الفنً
.11

اعداد بٌان بالمدارس التى تشغل فراغات االدارة على مستوى المحافظة

متابعة تنفٌذ القرار الوزاري رقم (  ) 524لسنة  5114بشأن الهٌكل التنظٌمً والوظٌفً المستحدث
.11
طبقا للكتاب الدوري رقم  9لسنة  5112بشأن وجود منسق تخطٌط بالمدارس .
.15

تكوٌن فرٌق التخطٌط من المعلمٌن باإلدارات الثمانٌة .

.13

إعداد وتحدٌث قواعد البٌانات للمنسقٌن بالمدارس باإلدارات الثمانٌة .

.14

إعداد فرٌق المخططٌن من الطلبة لنشر ثقافة التخطٌط وتوطٌن المفاهٌم الحدٌثة للتخطٌط بالمدارس .
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.15

متابعة الخطة للعام المالى فى الفترة من  5112/11/1حتى 5112/15/31

.16

حصر احتٌاجات المدارس التً تستهد ف مكافحة ومنع الهجرة الغٌر شرعٌه

حصر احتٌاجات المدارس التً ٌوجد بها السورٌٌن بتارٌخ  5112/11/51من قبل مراحل التعلٌم العام
.12
(أ/ع/ث).
.12

رصد الوضع الراهن علً مستوي المدٌرٌة وإعداد قاعدة بٌانات لالحتٌاجات علً مستوي المحافظة .

تصنٌف المدارس وفقا لألشد احتٌاجا واألكثر احتٌاجا ( أ & ب & ج ) علً مستوي اإلدارات وتجمٌعها
.19
علً مستوي المدٌرٌة .
.51

إعداد خطط تطوٌر للمدارس طبقا لتحلٌل الوضع الراهن علً مستوي اإلدارات

.51

إلعداد مقترح الخطة التنفٌذٌة لمحافظة اإلسكندرٌة 5119/5112

إعداد الخطة متوسطة األجل لمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم باالسكندرٌة  5151/5112والعام األول منها
.55
. 5112/5112
متابعة ورش ا لعمل المنعقدة من قبل أقسام التخطٌط والمشروعات لمنسقً المدارس باإلدارات الثمانٌة
.53
تحت عنوان " نشر ثقافة التخطٌط المدرسً  ،والٌات إعداد الخطة المدرسٌة "
ادراج القرار الوزارى رقم (  ) 524لسنة  5114بشأن الهٌكل التنظٌمً والوظٌفً المستحدث طبقا
.54
للكتاب الدوري رقم  9لسنة  5112بشأن وجود منسق تخطٌط بالمدارس فى بنود استمارة متابعه المدارس على
مستوى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم باالسكندرٌة
عقد ورشة عمل علً مستوي المدٌرٌة لكافة مراحل التعلٌم العام والفنى العداد الخطط التنفٌذٌة لكل
.55
مرحلة للعام الدراسى 5119/5112

