يحبفظخ االعكُذسٚخ
اداسح انؼغًٗ انزؼهًٛٛخ
قغى انزؼهٛى انخبص
اَغبصاد قغى انزؼهٛى انخبص
 يزبثؼخ انًذاسط ثزُفٛز ٔانزضاو انقشاس انٕصاسٖ سقى ٔ 024رؼذٚالرّ ٔاٚؼب انُششادانٕاسدح يٍ قجم انًذٚشٚخ ٔاالداسح انزؼهًٛٛخ
 انزضاو انًذاسط ثبالػالٌ ػٍ الئحخ انًظشٔفبد ٔفق انقشاس انٕصاسٖ انخبصثًظشٔفبد كم يذسعخ ٔرٕاعذْب فٗ صالصخ ايبكٍ ثبنًذسعخ ٔٔػٕحْٕب الٔنٛبء االيٕس
ٔانًزبثؼ ٍٛنهًذسعخ
 انزؼبٌٔ يغ انزٕع ّٛانًبنٗ ٔاالداسٖ ثبنقٛبو ٔانًشٔس يؼٓى ثغًٛغ انًذاسط فٗ ثذاٚخانؼبو انذساعٗ
 االنزضاو ثالئحخ االَؼجبؽ انًذسعٗ انزٗ ٔسدد يٍ قجم انًذٚشٚخ ٔٔػؼٓب فٗ كم فظمثبنًذسعخ ٔرٕاعذْب فٗ يكبٌ ٔاػح ثبنًذسعخ الؽالع انًذسعٔ ٍٛأنٛبء االيٕس ػهٓٛب
ٔانؼًم ثٓب
 االنزضاو ثزُفٛز انُششاد انٕاسدح انخبطخ ثبنٕافذٔ ٍٚانؼبئذ ٍٚثبعزكًبل أساقٓى يٍقجم شئٌٕ انطهجخ ٔااليزحبَبد قجم انزحبقٓى ثبنًذسعخ
 يزبثؼخ انقشاساد يغ االقغبو االخشٖ نغًٛغ انًشاحم ٔاٚؼب شئٌٕ انطهجخٔااليزحبَبد نهٕطٕل نحهٕل رخذو يظهحخ انطبنت ٔاػزًبد عغالد انقٛذ نغًٛغ
انًشاحم
 اػزًبد عغالد انًشاحم يغ قغى االحظبء( االحظبء االعزقشاسٖ ) -االَزٓبء يٍ يشاعؼخ ػقٕد انًذسعٔ ٍٛرٕقٛؼٓب

 انزؼبٌٔ يغ قغى انًزبثؼخ ثبالداسح ٔانزُ ّٛػهٗ انًذاسط ثبصانخ اٖ عهجٛخ نذٓٚى احظبء انكضبفخ انؼذدٚخ ٔكضبفخ انفظٕل نغًٛغ انًشاحم نغًٛغ انًذاسط ٔيزبثؼزٓبثبالػذاد انضائذح ٔاالنزضاو ثبنقشاساد يٍ ْٛئخ االثُٛخ انزؼهًٛٛخ ػُذ فزح انًذسعخ
 االنزضاو ثبنغٍ انقبََٕٗ انًٕعٕد ثبالئحخ انذاخهٛخ ٔخبطخ يشحهخ سٚبع االؽفبلٔانًشحهخ االثزذائٛخ
 ػقذ عهغبد رؼهٛى خبص كم شٓش ػهٗ االقم يشح نًُبقشخ يشبكم انًذاسط انخبطخفٗ ٔعٕد انًًضم انقبََٕٗ انزبثغ نالداسح ٔػشػٓب ػهٗ نغُخ انزؼهٛى انخبص ٔانٕطٕل
انٗ حهٕل
 حم انًشكالد انٕاسدح انُٛب ث ٍٛانًذاسط ٔانؼبيه ٍٛثٓب ٔث ٍٛانًذاسط ٔأنٛبءااليٕس ٔاالَزٓبء يُٓب ٔػًم رقبسٚش ثحهٓب ٔػشػٓب ػهٗ ٔكٛم االداسح
 انقٛبو ثؼًم انزحٕٚالد انخبطخ ث ٍٛانًذاسط ثؼؼٓب ٔثؼغ داخم االداسح ٔثٍٛاالداساد ٔث ٍٛانًحبفظبد االخشٖ
 انقٛبو ثؼًم انزحٕٚالد انخبطخ ثبالصْش فٗ شٓش اغغطظ ٔرٕقٛؼٓب ثبنًٕافقخ يٍيذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى

يحبفظخ االعكُذسٚخ
اداسح انؼغًٗ انزؼهًٛٛخ
قغى االحظبء
اَغبصاد قغى االحظبء
ػٍ انؼبو انذساع2402/2402 ٙ
رحذٚش ثٛبَبد انزاليٛز ػهٗ يٕقغ انٕصاسح
يزبثؼخ َقم انزاليٛز يٍ يشحهخ انٗ اخشٖ
رغغٛم انًذاسط انًغزغذح ػهٗ انًٕقغ
رؼذٚم انجٛبَبد انخطأ نهؼبيه ٍٛثبنًذاسط ٔاالداسح
رٕحٛذ اقذيٛبد انًؼهً ٍٛؽجقب نقشاس انًحبفع
ٚزى يزبثؼخ انًذاسط فٗ رغغٛم انطهجخ انًزقذي ٍٛنهظف االٔل االثزذائٗ ػهٗ يٕقغ انٕصاسح
ٚزى رغك ٍٛانًُقٕن ٍٛيٍ يحبفظبد أاداساد اخشٖ ػهٗ انغٓبد انًُقٕن ٍٛيُٓب أ انٓٛب
ٚزى رغغٛم انذثهٕيبد ٔانًبعغزٛش ٔانذكزٕساح نهًؼهً ٍٛانحبطه ٍٛػهٓٛب فٗ طحٛفخ االحٕال
االنكزشَٔٛخ
ٚزى رغغٛم انغبدح انؼبيه ٍٛثبنذٕٚاٌ انًششح ٍٛنهزشقٛخ
ٚزى يزبثؼخ انًذاسط فٗ رغغٛم انزشقٛبد نهًذسع ٍٛانًششح ٍٛنهزشقٛخ
يزبثؼخ انًذاسط فٗ رغغٛم االحظبء االعزقشاسٖ يذاسط -فظٕل -راليٛزْٛ -ئبد رذسٚظ
يزبثؼخ رغغٛم يذاسط انًشحهخ انضبَٕٚخ سعًٗ ٔسعًٗ نغبد ٔخبص ٔفُٗ نغٛبة انطالة
ٔانًؼهًٍٛ
اعزخشاط انكٕد ٔكهًخ انغش انخبطخ ثبنًذسط ٔانًٕظف
رغغٛم انزشقٛبد نهغبدح انؼبيه ٍٛثبالداسح ( رًُٛخ اداسٚخ – رًٕٚم ٔيحبعجخ – قبٌَٕ – فُٛخ –
يؼبيم – ُْذعخ يغبػذح – صساػخ ٔرغزٚخ – يكزجٛخ )
رؼذٚم ثٛبَبد انؼبيه ٍٛانز ٍٚقبيٕا ثزغٕٚخ حبالرٓى
سفغ اعًبء انًحبن ٍٛنهًؼبػ أ نهٕفبح أ االَقطبع يٍ انخذيخ
رغك ٍٛانًشق ٍٛنٕظٛفخ يؼهى يٍ  04انف يؼهى

ػًم قبػذح ثٛبَبد نغًٛغ انؼبيه ٍٛثبالداسح ثٓب االعش انٕظٛفٗ ٔانًكًم ٔانزؼٕٚؼٗ
يشبسكخ ػؼٕ يٍ االحظبء فٗ اػًبل االيزحبَبد انخبطخ ثبنًشحهخ االػذادٚخ نًشاعؼخ اعزًبساد
 02د ٔاػزًبدْب
ؽجبػخ ( 0عشٖ ) صبَٕٚخ ػبيخ نزششٛح سئٛظ نغُخ ٔيشاقت أل
رغغٛم (  0عشٖ ) صبَٕٚخ ػبيخ نهؼبيه ٍٛثبنذٕٚاٌ ٔانًٕعٓٔ ٍٛانشئٌٕ انقبََٕٛخ
يزبثؼخ رغغٛم (  0عشٖ ) نهًذاسط االػذادٖ ٔانضبَٕٖ
رغغٛم انًظشٔفبد نهًذاسط انخبطخ ػهٗ يٕقغ انٕصاسح
رغغٛم انطهجخ انًزفٕق ٍٛنًبدح ال سٚبػٛبد ٔانكًٛٛبء ٔانفٛضٚبء ؽجقب نًجبدسح انغٛذ سئٛظ
انغًٕٓسٚخ نشػبٚخ انًزفٕقٍٛ
ؽجبػخ انذنٛم االحظبئٗ نهؼبو انذساعٗ
يزبثؼخ ٔاػزًبد َزبئظ انذٔسٍٚ
رغغٛم اعًبء انطهجخ انًزفٕق ٍٛاعزًبسح (054د)ػهٗ انًٕقغ انًششح ٍٛنًذاسط انًزفٕقٍٛ
ٔؽجبػخ االعزًبسح انخبطخ ثٓى ٔرغهًٓٛب نشئٌٕ انطهجخ
انشد ػهٗ اعزفغبساد انًذسعٔ ٍٛانؼبيه ٍٛثبالداسح فًٛب ٚخض انقغى

يحبفظخ اإلعكُذسٚخ
إداسح انؼغً ٙانزؼهًٛٛخ
قغى دػى اناليشكضٚخ انًبنٛخ
اَغبصاد اناليشكضٚخ انًبنٛخ نؼبو 2402 / 2402
انٓذف انؼــــــــــبو  :رًك ٍٛانًذاسط انشعًٛخ ثبالداسح انزؼهًٛٛخ نك ٙرظجح قبدسح ػه ٙاداسح
يخظظبد اناليشكضٚخ نك ٙرهج ٙاالحزٛبعبد االعبعٛخ يٍ انظٛبَخ انجغٛطخ نهًذاسط .
انٓذف االعشائ :ٙاالستخدام األمثل لالمركزية المالية لتمبية احتياجات المدارس من مبني مدرسي

مالئم و امن و سالمة الطمبة لتحقيق جودة العممية التعميمية
انًغزٓـــــــــــــذف  :عًٛغ انًذاسط انشعًٛخ ثبالداسح

يب رى رُفزِ يٍ االعزشارٛغٛبد
 -1وضع خطة العمل السنوٌة لقسم دعم الالمركزٌة المالٌة
 -2توحٌد مفاهٌم العمل داخل الوحدة
 -3تحدٌد المسئولٌات داخل الوحدة
 -4تحدٌث رؤٌة و رسالة للوحدة
 -5وضع الئحة داخلٌة للوحدة
 -6تحدٌث قاعدة البٌانات للعاملٌن بالوحدة
 -7تحدٌث ملف الصٌانة
 -8توزٌع مخصصات الصرف طبقا لمعادلة التموٌل
 -9حصر بالمدارس المستحقة لمخصصات الصٌانة البسٌطة
 -11عقد اجتماع لمدٌري المدارس و مسئول الصٌانة و السكرتٌر المالً بالمدارس لشرح
بنود الصرف و تعرٌفهم بالمخصصات المالٌة لكل مدرسة الخاصة بالالمركزٌة فً
الفترة من  7/16الً 2117/7/25
 -11تجمٌع خطط التحسٌن الشاملة و احتٌاجات المدارس
 -12حصر باحٌاجات مدارس الفصل الواحد ( المجتمعً ) مع توزٌع مخصصها حسب نسب
النشاط
 -13عمل نشرة للمدارس الحقٌة المدارس فً اختٌار منفذ الصٌانة بالمدرسة
 -14عقد اجتماعات نصف شهرٌة بالمكتب لمناقشة معوقات الصرف

 -15كتابة تقرٌراسبوعً خاص المنصرف من مخصصات الالمركزٌة و رفعه علً موقع
الوزارة
 -16حصر بالمدارس التً بها صٌانة شاملة
 -17حصراحتٌاجات المدارس التً بها طلبة سورٌٌن وتجمٌع مقاٌسات االحتٌاجات و
تسلٌمها الً وحدة قٌاس الجودة بالمدٌرٌة
 -18حصر بتجهٌزات  6مدارس و تسلٌمها الً المخازن بالمدٌرٌة
 -19بٌان بالسبورات الذكٌة بمرحلة التعلٌم الثانوي
 -21الرد علً الكتا ب الوارد من الشركة القابضة للتشٌٌد و التعمٌر المؤرخ فً
 2117/11/11بشأن تنفٌذ اعمال الصٌانة البسٌطة لبعض المدارس بواسطتها فً عدد
من المحافظات
 -21الردردا علً التقرٌر الوارد الٌنا من االدارة المركزٌة للمتابعة و تقوٌم االداء بشأن
السلبٌات التً رصدها بتقارٌر المتابعات المحلٌة بالمدٌرٌة و االدارات التعلٌمٌة عن شهر
نوفمبر لسنة  2117و السلبٌات الخاصة باعمال الصٌانة البسٌطة باالدارة
 -22الرد علً المناقضة الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات
 -23كتابة تقرٌر بمعوقات الصرف بالمدارس و المساهمة فً حلها
-24متابعة المدارس المتقدمة لالعتماد التربوي من الصٌانة البسٌطة و تعزٌزها حسب
احٌتاجاتها
 -25حضور االجتماعات وورش العمل المقامة بوحدة الالمركزٌة بالمدٌرٌة
 -26نسبة صرف مخصصات الالمركزٌة لعام 2117 – 2116
 % 96الً ٌوم 2118/2/22
 -27حصر باعداد الطلبة و الفصول للمدارس المنوط بها الصٌانة البسٌطة
لعام 2119 / 2118

محافظة االسكندرٌة
إدارة العجمً التعلٌمٌة
قسم التخطٌط والمشروعات

تقرٌر انجازات النصف األول
من العام الدراسً 2118/2117
الهدف العام :
نشر ثقافة خطة الدولة للتنمٌة المستدامة  2131/2121والتركٌز علً الخطة
االستراتٌجٌة لتطوٌر التعلٌم
تم عقد ورش عمل وتدرٌبات لمنسقً ومدٌري المدارس لجمٌع المراحل علً تحلٌل
 Swatوذلك بمدرسة العجمً الثانوٌة بنات وبٌانها كالتالً
 -1ورشة عمل لمدٌري المدارس الرسمٌة المرحلة االبتدائٌة
الٌوم  :األحد الموافق 2117/8/6
المستهدف  :عدد  52مدٌر مدرسة
مدٌر مرحلة التعلٌم االبتدائً
مدٌري المدارس االبتدائٌة
عدد الحاضرٌن  52 :مدٌر مدرسة
 -2ورشة عمل لمنسقً المدارس الرسمٌة المرحلة االبتدائٌة
الٌوم  :االثنٌن الموافق 2117/8/7
المستهدف  :عدد  52مدٌر مدرسة
رئٌس قسم التعلٌم االبتدائً
مدٌري المدارس االبتدائٌة
عدد الحاضرٌن  52 :مدٌر مدرسة
 -3ورشة عمل لمدٌري مدارس التعلٌم المجتمعً ومنسقً التعلٌم المجتمعً
الٌوم  :األحد الموافق 2117/8/6
المستهدف  :عدد  3مدٌر مدرسة –  3منسق تخطٌط
مدٌر مرحلة التعلٌم المجتمعً
مدٌري مدارس التعلٌم المجتمعً
عدد الحاضرٌن  6 :مستهدفٌن ( 3مدٌر مدرسة –  3منسق تخطٌط)
 -4ورشة عمل لمدٌري مدارس التربٌة الخاصة ومنسقً التربٌة الخاصة

الٌوم  :االثنٌن الموافق 2117/8/7
المستهدف  :عدد  1مدٌر مدرسة – عدد منسق تخطٌط واحد
مدٌر مرحلة التربٌة الخاصة
مدارس التربٌة الخاصة ومنسقً التربٌة الخاصة
عدد الحاضرٌن  2 :مستهدفٌن ( واحد مدٌر مدرسة – واحدمنسق تخطٌط)
 -5ورشة عمل لوكالء رٌاض األطفال ومنسقً رٌاض األطفال الرسمٌة
الٌوم  :الثالثاء الموافق 2117/8/8
المستهدف  :عدد  16وكٌل روضة – عدد  29منسق
مدٌر مرحلة رٌاض األطفال
وكالء رٌاض األطفال ومنسقً رٌاض األطفال
عدد الحاضرٌن  16 ( :وكٌل –  29منسق تخطٌط)
 -6ورشة عمل لمدٌري المدارس الرسمٌة المرحلة االعدادٌة
الٌوم  :األربعاء الموافق 2117/8/9
المستهدف  :عدد  35مدٌر مدرسة
مدٌر مرحلة التعلٌم االعدادي
مدٌري المدارساالعدادٌة
عدد الحاضرٌن  35 :مدٌر مدرسة
 -7ورشة عمل لمنسقً المدارس الرسمٌة المرحلة االعدادٌة
الٌوم  :الخمٌس الموافق 2117/8/11
المستهدف  :عدد  35منسق تخطٌط
عدد الحاضرٌن  35 :منسق تخطٌط
 -8ورشة عمل لمدٌري المدارس الرسمٌة المرحلة الثانوٌة
الٌوم  :األربعاء الموافق 2117/8/9
المستهدف  :عدد  8مدٌر مدرسة
مدٌر مرحلة التعلٌم الثانوي
مدٌري المدارس الثانوٌة الرسمٌة
عدد الحاضرٌن  8 :مدٌر مدرسة
 -9ورشة عمل لمنسقً المدارس الرسمٌة المرحلة الثانوٌة
الٌوم  :األربعاء الموافق 2117/8/9
المستهدف  :عدد  8منسق تخطٌط
عدد الحاضرٌن  8 :منسق تخطٌط
وتم تدرٌب مدٌري ومنسقً المدارس الرسمٌة لغات بالمدٌرٌة

خالل شهر اكتوبر 2118/2117
تم عمل تحلٌل الوضع الراهن علً مستوي المدارس من خالل تطبٌق
استمارة رصد الوضع الراهن
أوال مرحلة رٌاض األطفال
تم تطبٌق االستمارة وجمع البٌانات المطلوبة من عدد  29روضة
(  13روضة رسمٌة لغات –  16روضة رسمٌة)
ثانٌا  :المرحلة االبتدائٌة
تم تطبٌق االستمارة وجمع البٌانات المطلوبة وتحلٌل الوضع الراهن
بعدد  57مدرسة ابتدائٌة ( عدد  7مدارس لغات – عدد  51مدرسة رسمٌة)
ثالثا  :مرحلة التعلٌم المجتمعً
تم تطبٌق االستمارة وجمع البٌانات المطلوبة و تحلٌل الوضع الراهن
ال بعدد ثالث مدارس
رابعا  :مرحلة التربٌة الخاصة
تم تطبٌق االستمارة وجمع البٌانات المطلوبة و تحلٌل الوضع بعدد مدرسة واحدة
خامسا  :المرحلة االعدادٌة
تم تطبٌق االستمارة وجمع البٌانات المطلوبة و تحلٌل الوضع الراهن
بعدد  35مدرسة اعدادٌة عدد  6مدرسة لغات – عدد  29مدرسة رسمٌة )
سادسا  :المرحلة الثانوٌة
تم تطبٌق االستمارة وجمع البٌانات المطلوبة و تحلٌل الوضع الراهن
بعدد  11مدارس (عدد  2مدرسة لغات – عدد  8مدارس رسمٌة)
 وتم اعداد قاعدة بٌانات الكترونٌة وورقٌة علً مستوي اإلدارة واعتمادها
من السادة مدٌري المراحل
 ثم تم اعتمادها من األستاذة الفاضلة مدٌر عام إدارة العجمً التعلٌمٌة
 تم تصنٌف المدارس طبقا لألكثر احتٌاجا أ،ب،ج لبدء اعداد خطط التشغٌل
 اعتماد مدٌر عام اإلدارة أ /نادٌة فتحً للتقارٌر المجمعة لتحلٌل الوضع الراهن
لمرحلة رٌاض األطفال

عمل عقد ورش وتدرٌبات لمنسقً المدارس لجمٌع المراحل علً نشر ثقافة
التخطٌط والٌات اعداد خطة تطوٌر المدرسة وذلك بمدرسة العجمً الثانوٌة
بنات وبٌانها كالتالً
 -1ورشة عمل لمنسقً المدارس الرسمٌة المرحلة االبتدائٌة
الٌوم  :الخمٌس الموافق 2117/11/16
المستهدف  :عدد  57منسق تخطٌط
رئٌس قسم التعلٌم االبتدائً
عدد الحاضرٌن  58 :مدٌر مدرسة
 -2ورشة عمل لمنسقً التعلٌم المجتمعً
الٌوم  :الخمٌس الموافق 2117/11/16
المستهدف  3 :منسق تخطٌط
مدٌر مرحلة التعلٌم المجتمعً
عدد الحاضرٌن  4 :مستهدفٌن
 -3ورشة عمل لمنسقً التربٌة الخاصة
الٌوم  :الخمٌس الموافق 2117/11/16
المستهدف  :منسق تخطٌط واحد
مدٌر مرحلة التربٌة الخاصة
عدد الحاضرٌن  2 :مستهدفٌن
 -4ورشة عمل لمنسقً المدارس الرسمٌة المرحلة االعدادٌة
الٌوم  :األحد الموافق 2117/11/19
المستهدف  :عدد  35منسق تخطٌط
عدد الحاضرٌن  35 :منسق تخطٌط
 -5ورشة عمل لمنسقً المدارس الرسمٌة المرحلة الثانوٌة
الٌوم  :األحد الموافق 2117/11/19
المستهدف  :عدد  11منسق تخطٌط
عدد الحاضرٌن  11 :منسق تخطٌط
 -6ورشة عمل لوكالء رٌاض األطفال ومنسقً رٌاض األطفال الرسمٌة
الٌوم  :االثنٌن الموافق 2117/11/21
المستهدف  :عدد  29منسق
مدٌر مرحلة رٌاض األطفال
عدد الحاضرٌن  29 :منسق تخطٌط

 تم عقد ورش عمل وندوات ولقاءات لنشر ثقافة التخطٌط ورؤٌة مصر 2131
بعدد من مدارس اإلدارة ومنها
 -1مجمع اللواء محمد نجٌب الرسمٌة لغات
( روضة – ابتدائً – اعدادي )
 -2مجمع مدارس نجٌب الكٌالنً الرسمٌة لغات
( روضة –ابتدائً -اعدادي)
 -3مدرسة الشهٌد محمد علً المسٌري االعدادٌة
 -4مدرسة العجمً الثانوٌة بنات
 -5مدرسة عباس حلمً الثانوٌة بنات
 -6مدرسة خدٌجة بنت خوٌلد
 -7مجمع حمزة بن عبد المطلب
(روضة – ابتدائً – اعدادي – ثانوي)
 -8مجمع د  /حسن صبحً
 -9الشهٌد صابر أبو العٌنٌن
 -11مدرسة الدخٌلة الجدٌدة
 - -11مدرسة سعد بن أبً وقاص
 -12مدرسة التربٌة الفكرٌة
 كما قامت استاذة اٌمان محمد منسق التخطٌط بمدرسة اللواء محمد نجٌب االعدادٌة
وفرٌق التخطٌط من الطلبة بنشر ثقافة التخطٌط فً المدارس المحٌطة بمجمع اللواء
محمد نجٌب بعد موافقة القسم وهً مدارس
( الفتوح االسالمٌة االبتدائٌة – عباس حلمً الثانوٌة بنٌن – مجدي بن حلٌم )
بالتعاون بٌن منسقً التخطٌط بمجمع مدارس اللواء محمد نجٌب
نشر ثقافة الخطة االستراتٌجٌة و رؤٌة مصر  2131بمجمع مدارس حمزة بن عبد المطلب

 من خالل الخطة المقررة ألنشطة القسم والخاصة بمحور المشروعات تم تنفٌذ ما ٌلً
 -1استمرار تنفٌذ المشروع بالمدارس التً تم اختٌارها لتجربة تطبٌق المشروع للعام الدراسً
السابق  2117/2116وبٌانها كالتالً:
 -1مرحلة رٌاض األطفال
روضة حمزة بن عبد المطلب
روضة الشهٌد صابر أبو العٌنٌن
روضة د /حسن صبحً
روضة طالئع العجمً
 -2المرحلة االبتدائٌة
 مدرسة حمزة بن عبد المطلب
 مدرسة د /حسن صبحً
 مدرسة خدٌجة بنت خوٌلد
 -3المرحلة اإلعدادٌة
مدرسة حمزة بن عبد المطلب
مدرسة خدٌجة بنت خوٌلد
 -4المرحلة الثانوٌة
 مدرسة حمزة بن عبد المطلب
 مدرسة العجمً الثانوٌة بنات
 مدرسة د /حسن صبحً
 -2اجراء مسح مٌدانً للمدارس علً مستوي اإلدارة لترشٌح المدارس لالشتراك بالمشروع للعام
الدراسً الحالً  2118/2117وبعد اجراء دراسة حالة لكل مدرسة تم ترشٌح المدارس األتً
بٌانها :
 -1مرحلة رٌاض األطفال
 روضة سعد بن أبً وقاص
 روضة اللواء محمد نجٌب
 روضة شباب المستقبل
 روضة أبو بكر الرازي

 -2المرحلة االبتدائٌة
 اللواء محمد نجٌب
 مدرسة سعد بن أبً وقاص لغات
 طالئع العجمً لغات
 وادي القمر
 -3المرحلة االعدادٌة
 اللواء محمد نجٌب لغات
 شباب المستقبل ص
 بنت الشاطئ
 -4المرحلة الثانوٌة
 عباس حلمً الثانوٌة بنات
 سمٌرة موسً
 حسان بن ثابت
 نشر ثقافة المشروع من خالل ما ٌلً
 -1عقد اجتماع لنشر ثقافة المشروع و توضٌح أهمٌته و أهدافه مع مدٌري المراحل و األقسام و
التوجٌهات المعنٌة بالمشروع وبحضور ا /جالل عٌد وكٌل اإلدارة وبٌانها كالتالً
أوال  /المراحل التعلٌمٌة
 -1مرحلة رٌاض األطفال
 -2مرحلة التعلٌم االبتدائً
 -3مرحلة التعلٌم االعدادي
 -4مرحلة التعلٌم الثانوي
 -5مرحلة المدارس الرسمٌة لغات
ثانٌا  /التوجٌهات الفنٌة
 توجٌه التربٌة االجتماعٌة
 توجٌه المكتبات
 توجٌه اللغة العربٌة والتربٌة الدٌنٌة
 توجٌه المجال الزراعً
 توجٌه الدراسات االجتماعٌة
 توجٌه العلوم

 عقد ورشة عمل مع مسئولً التخطٌط و المشروعات بالمدارس التً تم فٌها تجربة المشروع و
المدارس المرشحة لالشتراك
فً المشروع للعام الدراسً الحالً

 تم اعداد ورس عمل للمستهدفٌن داخل المدارس لتطبٌق ألٌات العمل بالمشروع والتعرٌف
بأهدافه وخطة أنشطة المشروعات

وقد تم تنفٌذ خطة أنشطة المشروع من خالل المدارس المستهدفة وبالتعاون مع الجهات و
األقسام و التوجٌهات كما ٌلً:
أوال الندوات التً تم تنفٌذها :
الشهر
نوفمبر 2117

المرحلة
رٌاض األطفال

المرحلة االبتدائٌة
المرحلة االعدادٌة

المرحلة االثانوٌة

النشاط
ندوة عن الغذاء الصحً
ندوة عن الحفاظ علً النظافة
الشخصٌة
ندوة عن دور االنسان فً
الحفاظ علً البٌئة
ندوة عن دور االنسان فً
الحفاظ علً البٌئة
ندوة عن الحفاظ علً الصحة
ومواصفات البٌئة الصحٌة
ندوة عن مشكالت البٌئة فً حً
العجمً ودور المدرسة فً حلها
ندوة عن التلوث وأخطاره
وكٌفٌة مكافحته

ثانٌا ورش العمل واألنشطة الفنٌة

تم تنفٌذ ورش العمل و األنشطة الفنٌة بجمٌع مدارس المشروع وتوقفت مع بدء امتحانات
العملً بالمراحل المختلفة
الشهر

نوفمبر 2117
دٌسمبر 2117

المرحلة
رٌاض األطفال
المرحلة االبتدائٌة
المرحلة اإلعدادٌة
المرحلة الثانوٌة

النشاط
ورشة عمل االعداد لتنفٌذ
المشروع

مرحلة رٌاض األطفال

استخدام المخلفات فً تصنٌع
أعمال فنٌة

المرحلة االبتدائٌة

ورشة فنٌة لتدوٌر المخلفات

المرحلة االعدادٌة

ورشة فنٌة لتدوٌر المخلفات

المرحلة الثانوٌة

ورشة فنٌة لتدوٌر المخلفات

ثالثا األنشطة المسرحٌة و الموسٌقٌة والرٌاضٌة والمعسكرات
الشهر المرحلة
دسمبر رٌاض
 2117األطفال

النشاط المنفذ
مسرحٌة عن صحة االنسان و الغذاء
عرض رٌاضً علً أغنٌة عن البٌئة
معسكر تشجٌر حدٌقة الروضة

المرحلة مسرحٌة عن دور االنسان فً حماٌة البٌئة
االبتدائٌة عرض رٌاضً علً أغنٌة عن البٌئة
معسكر تشجٌر حدٌقة المدرسة
المرحلة مسرحٌة عن دور االنسان فً حماٌة البٌئة
االعدادٌة عرض رٌاضً علً أغنٌة عن البٌئة
معسكر النظافة والتوعٌة بأهمٌتها
المرحلة
الثانوٌة

مسرحٌة عن مشكالت البٌئة فً حً العجمً
عرض رٌاضً علً أغنٌة عن البٌئة
معسكر ألنشطة مشروع التربٌة البٌئٌة

رابعا الزٌارات
الشهر
نوفمبر 2117

المرحلة
رٌاض األطفال

النشاط المنفذ
زٌارة لمشتل حً العجمً بالمكس

المرحلة االبتدائٌة
المرحلة االعدادٌة
المرحلة الثانوٌة

زٌارة لمشتل حً العجمً بالمكس
زٌارة لمركز بحوث البٌئة
زٌارة لمركز بحوث البٌئة

وبالنسبة للمسابقات سٌتم تقٌٌمها خالل النصف الثانً من العام الدراسً 2118/2117
قدمنا لحضراتكم تقرٌرا مصورا عن أنشطة قسم التخطٌط و المشروعات خال النصف األول –
للعام المالً 2118/2117

يحبفظخ اإلعكُذسٚخ
إداسح انؼغً ٙانزؼهًٛٛخ
قغى انًْٕٕث ٔ ٍٛانزؼهى
انزكٙ

تقرٌر عن إنجازات القسم
 البرامج اإلثرائٌة ( ورش العمل ) :
عنوان الورشة  /نوع
الٌوم و
النشاط
المكان
التارٌخ

القائم بالتنفٌذ

الثالثاء
2117/11/28م

ورشة ( أخالقٌات النجاح )
بمدرسة اللواء محمد نجٌب
الرسمٌة لغات

ثقافً  /دٌنً

قسم الموهوبٌن و
التعلم الذكً
باإلدارة

الثالثاء
2117/12/5م

ورشة ( أعٌاد النصر )
بمدرسة المكس اإلعدادٌة
بنات

ثقافً  /فنً

قسم الموهوبٌن و
التعلم الذكً
باإلدارة

الثالثاء
2117/12/12م

ورشة ( القٌادة و اإلبداع )
بمدرسة عباس حلمً
الثانوٌة بنات

ثقافً /
توجٌهً

الثالثاء
2117/12/19م

ورشة عمل ( الروبوت )
بمدرسة اللواء محمد نجٌب
الرسمٌة لغات

علمً /
ثقافً

قسم الموهوبٌن و
التعلم الذكً
باإلدارة+
مجموعة من
طالبات الثانوٌة
العامة
قسم الموهوبٌن و
التعلم الذكً
باإلدارة  +موجه
أول حاسب آلً +
معلم science

المستفٌدون العدد
المرحلة
االبتدائٌة +
المرحلة
اإلعدادٌة
المرحلة
االبتدائٌة +
المرحلة
اإلعدادٌة
المرحلة الثانوٌة
بنٌن  +بنات

المرحلة
االبتدائٌة +
المرحلة
اإلعدادٌة

مالحظات

 75طالب
و طالبة

 4مدارس +
 4معلم

 49طالب
و طالبة

 4مدارس +
 4معلم

 29طالب
و طالبة

 6مدارس +
 6معلم

 44طالب
و طالبة

 7مدارس +
 7معلم

 أنشطة أخرى
 اجتماعات :الٌوم و التارٌخ
األربعاء 2117/12/6م
األربعاء 2118/2/7م

النشاط و مكان التنفٌذ
اجتماع مسئولً الموهوبٌن و التعلم
الذكً بجمٌع مدارس اإلدارة
بمدرسة موسى بن نصٌر
اجتماع مسئولً الموهوبٌن و التعلم
الذكً بجمٌع مدارس اإلدارة
بمدرسة موسى بن نصٌر

المشاركون
مسئولو الموهوبٌن و التعلم الذكً
بالمدارس

عدد المستهدفٌن
 36معلم

مسئولو الموهوبٌن و التعلم الذكً
بالمدارس

 73معلم

 احتفاالت :الٌوم و التارٌخ
األحد 2117/12/3م

النشاط و مكان التنفٌذ
احتفالٌة مبادرة ( أبطالنا فً عٌوننا )
بقاعة سٌرٌنا  /سً جاردن  /المكس

المشاركون
الطلبة الموهوبون بجمٌع
مدارس اإلدارة

الخمٌس
2117/12/14م

احتفالٌة مبادرة (أنت هدفنا )
بمجمع مدارس حمزه بن عبد المطلب
الرسمٌة لغات

الطلبة الموهوبون بجمٌع
المراحل بالمدرسة

الحاضرون
وكٌل اول الوزارة
مدٌر عام اإلدارة
بعض القٌادات باإلدارة
مدٌر عام اإلدارة
بعض القٌادات باإلدارة

التارٌخ

موضوع
الورشة

مكان التنفٌذ

القائم بالتنفٌذ

الفئة
المستهدفة

العدد

ٌ-21ناٌر

فوتوشوب
Photoshop

عباس حلمً الثانوٌة
بنٌن

أ /أنجً السٌد ( موجه حاسب
آلً) أ /محمد السٌد ( مشرف
حاسب بمدرسة التمٌز

طالب المرحلتٌن
اإلعدادٌة و
الثانوٌة

25طالب

ٌ-21ناٌر

فوتوشوب
Photoshop

د .سمٌرة موسى الثانوٌة
بنات

أ /محمد مصطفى ( موجه أول
الحاسب اآللً )

طالب المرحلتٌن
اإلعدادٌة و
الثانوٌة

21طالب

ٌ-23ناٌر

خط عربً

اللواء محمد نجٌب
الرسمٌة لغات

أ /أحمد عبد النبً  -أ /محمد
علً

جمٌع المراحل

 35طالب

ٌ-23ناٌر

تربٌة فنٌة

اللواء محمد نجٌب
الرسمٌة لغات

ٌ-24ناٌر

تربٌة فنٌة

اللواء محمد نجٌب
الرسمٌة لغات

ٌ-28ناٌر

صالون أدبً

حمزه بن عبد المطلب
الرسمٌة لغات

ٌ-31ناٌر

بنك المعرفة

طالئع العجمً

أ /محمد مصطفى ( موجه أول
الحاسب اآللً )  ،أ /نبٌل عبد
العظٌم ( مدرسة حمزه بن عبد
المطلب )

جمٌع المراحل

ٌ-31ناٌر

بنك المعرفة

طالئع العجمً

أ /محمد مصطفى ( موجه أول
الحاسب اآللً )  ،أ /نبٌل عبد
العظٌم ( مدرسة حمزه بن عبد
المطلب )

جمٌع المراحل

 15طالب

-11
فبراٌر

السبورة الذكٌة

اللواء محمد نجٌب
الرسمٌة لغات

أ /نانسً محمد نجٌب

موجهً جمٌع
المراحل

 35معلم +
موجه

أ /بسمة صالح ( مدرسة
اللواء )  ،أ /مرفت ( شباب
المستقبل ع ص) ،أ /شٌماء (
التنوٌر الرسمٌة )
أ /بسمة صالح ( مدرسة
اللواء )  ،أ /مرفت ( شباب
المستقبل ع ص) ،أ /شٌماء (
التنوٌر الرسمٌة )
أ /هبة ( مدرسة سمٌرة موسى
)  ،أ /نعمة نور ( مسئول
الموهوٌن )

جمٌع المراحل

 15طالب

جمٌع المراحل

 15طالب

جمٌع المراحل

15طالب

 15طالب

التارٌخ

موضوع
الورشة

مكان التنفٌذ

القائم بالتنفٌذ

الفئة
المستهدفة

العدد

الثالثاء
2118/2/6

مهارات اتخاذ
القرار

العجمً الثانوٌة بنات

أ /نعمة نور ( مسئول
الموهوبٌن باإلدارة )

المرحلة الثانوٌة

 41طالب

اللواء محمد نجٌب
الرسمٌة لغات

أ /محمد السٌد ( مسئول
الشبكات بمدارس التمٌز )

المرحلة
االعدادٌة و
الثانوٌة

 45طالب

مدرسة حمزه بن عبد
المطلب الرسمٌة لغات

قسم الموهوبٌن  ،و مسئولً
األنسشطة باإلدارة

جمٌع المراحل

 65طالب

المفاتٌح الخمسة
الثالثاء
للتفوق
2118/2/21

مدرسة عباس حلمً
الثانوٌة بنات

أ /هبة عبد المنعم ( مسئول
التعلم الذكً باإلدارة )

المرحلة
االعدادٌة و
الثانوٌة

 61طالب

مهارات اكتشاف
موهوبً الدمج ،
الخمٌس
 2118/2/22و كٌفٌة التعامل
معهم

العجممً الثانوٌة بنات

د /محمد ابراهٌم آدم ( استاذ
بالمعهد العالً للخدمة
االجتماعٌة )

معلمو جمٌع
المراحل

الصٌانة البسٌطة
الثالثاء
لالجهزة
2118/2/13
االلٌكترونٌة
ورش عمل
األربعاء
تكاملٌة ( ٌوم
2118/2/14
فً حب مصر )

 38معلم

يحبفظخ االعكُذسٚخ
اداسح انؼغً ٙانزؼهًٛٛخ
قغى انًشبسكخ انًغزًؼٛخ
اَغبصاد انقغى نهؼبو انذساع2402 / 2402 ٙ
 .0ػًم طٛبَخ شبيهخ نًذسعخ ٔاد٘ انقًش االثزذائٛخ ػٍ ؽشٚق ششكخ اعًُذ
ثٕسرالَذ
 .2ػًم طٛبَخ شبيهخ نًذسعخ انذخٛهخ انًشزشكخ االثزذائٛخ ػٍ ؽشٚق ششكخ
طٓبسٚظ انجزشٔل
 .0رى ػًم طٛبَخ شبيهخ نًذسعخ انذخٛهخ االػذادٚخ ثُبد يٍ قجم ششكخ طٓبسٚظ
انجزشٔل
 .0رى رهجٛخ احزٛبعبد ثؼغ انًذاسط ػٍ ؽشٚق اخز االعشاءاد انالصيخ نهًٕافقخ
ػه ٙثؼغ انًشبسكبد انفشدٚخ يٍ قجم ثؼغ انًشبسكٔ ٍٛرنك نغذ االحزٛبعبد
انؼشٔسٚخ نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ثبنًذاسط
 .5قٛبو يؤعغخ ثالٌ ثزُفٛز ثشَبيظ

( انزؼهٛى ف ٙثٛئخ آيُّ )

ٔٚحزٕ٘ انجشَبيظ ػه ٙانقٛبو ثأَشطخ نهطالة ٔثشايظ نهًؼهًٔ ٍٛطٛبَخ ثغٛطخ
نجؼغ انًذاسط انز ٙثٓب ؽالة عٕس ٍٛٚانغُغٛخ
 .6رى رغذٚذ انًظشٔفبد انًذسعٛخ ػٍ ثؼغ انطالة انغٛش قبدسٔ ٍٚرهجٛخ ثؼغ
االحزٛبعبد نهًذاسط ػٍ ؽشٚق ْٛئخ ثالٌ اَزشَبشَٕٛبل يٍ اعٓضح ٔاصبس
ٔطٛبَخ ثغٛطخ ٔغٛشْب .

يحبفظخ االعكُذسٚخ
اداسح انؼغً ٙانزؼهًٛٛخ
قغى انغٕدح
اَغبصاد انقغى ػٍ انؼبو انذساع2402 / 2402 ٙ
 .0اػذاد ػذد  2يذاسط نهحظٕل ػه ٙشٓبدح االػزًبد انزشثٕ٘
ػذد  0يذاسط ثبنفظم انذساع ٙاالٔل  0 --يذاسط ثبنفظم انذساع ٙانضبَٙ
 .2رى ػقذ ٔسػ ػًم نًذٚش٘ يذاسط ٔيغئٕنٔ ٙحذح انزذسٚت ٔانغٕدح نؼذد 55
يذسعخ
 .0رى ػقذ اعزًبػبد يغ انغبدح يذٚش٘ انًشاحم االثزذائٛخ ٔاالػذادٚخ نالعزؼذاد
نضٚبسح انٓٛئخ

