محافظة االسكندرية
ادارة برج العرب التعليمية
مكتب المدير العام

اوال  :التخطيط والمتابعة
 -1تم فتح مدارس جديدة عام  6112/ 6112مثل مدرسة ابنى بيتك  ،االسكان
االجتماعى ،نجع الشيخ عبدالفضيل  ،سالمة حجازى  ،الصحفاق  ،المدارس اليابانية 1، 6
 -6تم فتح فصول ملحقة على بعض المدارس مثل عتيق حبون  ،العزائم  ،بنجر  ، 11ابنى
بيتك ،الشيخ عبدالفضيل  ،خالد بن الوليد  ،مصطفى كامل  ،التنمية
 -3تم استرداد اراض بعد ازالة التعديات عليه مثل قرية  ، 3قرية سعد بن معاذ  ،ارض بهيج
 ،ارض احمد عرابى
ثانيا  :العالقات العامة
-1تفعيل جميع المبادرات الواردة من المديرية مثل هنا االسكندرية وبحبك يامصر
واالشتراك فى حكاية وطن بمجمع زهران
-6تفعيل المجموعات المجانية للثانوية العامة بمدرستى 62يناير والزهراء
-3عمل مهرجان ختام االنشطة خالل اجازة نصف العام
ثالثا  :التربية االجتماعية
-1تنفيذ معسكر التدريبى لهيئة تيردى زوم السوسرية عن الحماية المدرسية لعدد خمس مدارس
تابعة االدارة وتم توزيع شهادات تقدير لجميع الطالب المشتركين
-2عمل برنامج لمعالجة الضعاف دراسيا بمدرسة برج العرب الجديدة كنموذج لتعميمه
على كل المدارس خالل النشاط الصيفى
رابعا  :التربية الفنية
عمل جدريات باالدارة استعدادا للحفل الختامى لنشاط نصف العام ومدرسة برج العرب
الجديدة

خامسا :شئون العاملين
-1تم ميكنة شئون العاملين لقسم المهايا والملفات وحصر الوظائف وجارى ميكنة باقى
االقسام
-2عمل قاعدة بيانات االدارة بمساعدة قسمى االحصاء ومكتب المدير العام والقيام بتحديثها يوم
بيوم
سادسا  :شئون الطلبة
-1عمل برنامج لالمتحانات النقل بالمرحلة االعدادية لميكنة عملية استخراج بيانات النجاح
-2عمل برنامج لميكنة استخراج بيانات النجاح للشهادة االعدادية واالبتدائية
-3عمل مكتبة للقرارات الوزارية
سابعا  :االحصاء
-1طباعة وتسجيل كشوف طالب مبادرة السيد الرئيس تم طباعة كشف  12د وتسليم
النسخ للجهات المعنية
-2تسجيل كافة التعينات والترقيات حتى تاريخة
ثامنا  :التخطيط والمشروعات-1تم عمل ورشة عمل عن اليات نشر ثقافة التخطيط
المدرسى والخطة المدرسية لمنسقين التخطيط والمشروعات بمدارس االدارة للمراحل
المختلفة فى الفترة من  2112/11/12حتى 2112/11/ 14
 -2تم عمل رصد لتحليل الوضع الراهن لجميع مدارس االدارة بمرحله المختلفة
تاسعا  :المراحل التعليمية
-1تم تصعيد مدرسة الزهراء الثانوية للدور النهائى فى مسابقة اؤائل الطلبة بالمديرية
-2استكمال فاعليات مارسون الموهوبين
-3تفعيل مشروع هنا االسكندرية
-4تنفيذ خطط االخالء بجميع المدارس

