محافظة االسكندرية
إدارة العامرية التعليمية
مكتب المدير العام

االنجازات التى تمت خالل العام الدراسى 7102 / 7102
 -1مدرسة على بن ابى طالب الصناعية-:
 تم االنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بعد الموافقة على تحويلها من مدرسة ابتدائى (
مهجورة لنقل السكان من المنطقة ) الى تعليم فنى صناعى وبها مشروع رأسى مال
لخدمة االدارة واالدارات االخرى
 تم تجهيز المدرسة بماكينات جديدة فى تخصصات نجارة والمالبس الجاهزة
والزخرفية وتم فتح قسم فنى بترول الول مره بمحافظة االسكندرية بحيث يخدم
الشركات والمصانع بمنطقة العامرية .
 جارى اخذ قرار وزارى بفتح المدرسة ابتداء من العام المقبل
 -2حصلت االدارة على المركز االول على مستوى المحافظة كأفضل تعليم مجتمعى وذلك أثناء
زيارة الدكتوره ايمان عبد الفتاح مدير إدارة التعليم المجتمعى باالسكندرية واالستاذه  /مروه
صالح نائب رئيس حى العامرية ( عامرية اول) وبعض قيادات مؤسسة محمد رشيد
 -3تم تكريم حاملة القران الكريم بمدرسة الفصل الواحد  /حبيبة شعبان بالصف السادس .
 -4تم الحصول على المركز االول على المحافظة فى النشاط المسرحى ( أعياد الطفولة ) وكذا تم
تصعيدهم على مستوى الجمهورية .
 -5حصلت االدارة على المركز االول على مستوى المحافظة فى مسرحة المناهج وتم تصعيدهم
على مستوى الجمهورية .
 -6االدارة على مركز أول وثانى وثالث وخامس على مستوى الجمهورية فى المصارعة (
توجية التربية الرياضية )
 -7حصول االدار ة على المركز االول فى مسابقة الكاراتية المرحلة الثانوية .
 -8حصول االدارة على مراكز على مستوى الجمهورية فى السباحة
 -9حصل الطالب معتز أحمد فرغلى الصف االول االعدادى بمدرسة ضباط مرغم على المركز
االول محافظة فى مسابقة المخترع الصغير .

 -11كما حصل الطالب سيف تامر على المركز االول على مستوى الجمهورية فى مسابقة
الريبورت 1
 -11حصلت االدارة ( توجية المكتبات ) على المراكز االولى على مستوى المحافظة فى مسابقات
 مسابقة اكتوبر
 مسابقات الطفولة
 مسابقة المشروع القومى
 مسابقة نجوم المكتبة
 -12مركز اول محافظة فى مسابقة الموهوبين لكرة القدم
 -13تم إنشاء مبنى جديد بمدرسة العامرية الثانوية بنات وذلك لتخفيف الكثافات داخل الفصول .
 -14تمت أعمال الصيانة البسيطة لعدد  82مدرسة وجارى العمل لعدد  2مدرسة
 -15انشاء مبنى جديد والصيانة الشاملة لمدرسة الحسن بن الهيثم .
 -16وضع االساس للمبانى الجديدة لمدرسة شهداء العزة .

