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تم تصعٌد الطالب عبد الرحمن السٌد من مدرسة اإلخالص ثانوي عام فً مسابقة القرآن الكرٌم على
مستوى المحافظة وسٌمثلنا على مستوى الجمهورٌة (حفظ القرآن الكرٌم كامال)
تصعٌد الطالبة رحاب متولً مدرسة الوردٌان الفنٌة على مستوى المحافظة ورشحت لتمثٌلنا على
مستوى الجمهورٌة مستوى ثالث حفظ ثلث القرآن
مجال المسرح حازت مسرحٌة الجمٌلة والوحش على اول محافظة ومرشحة على مستوى الجمهورٌة
اخراج أ/محمد علً
مجال التربٌة الفنٌة حصلت اإلدارة على المركز األول والثالث جمهوري فً مسابقة (ادم وحنٌن)
مجال التربٌة الرٌاضٌة سباحة حصلت الطالبة حبٌبة مصطفى حسن من مدرسة ممدوح سالم على
المركز الثانً جمهوري (سباحة 711متر)  ،الطالبة ٌاسمٌن حمدي الباشا مدرسة اإلخالص االبتدائٌة
لغات  /اول محافظة ( 01متر ظهر ‘ والثانً محافظة  01متر حرة)
الكاراتٌة الطالبة أحالم إبراهٌم مدرسة كرموز التجارٌة حصلت على المركز الثالث جمهوري ( 05كٌلو)
المالكمة الطالب شهاب محمود محمد عثمان مدرسة النٌل الثانوٌة مركز اول محافظة  ،الطالب اسالم
حسن احمد مدرسة الوردٌان الفنٌة مركز اول محافظة ( 20كٌلو)  ،الطالب عبد الرحمن فؤاد حٌدر
مركز ثانً محافظة التنس األرضً هٌام محمود إبراهٌم مدرسة اإلخالص االبتدائٌة الرسمٌة لغات مركز
اول محافظة تنس الطاولة مرٌم احمد عبد الجلٌل  ،فرح محمد احمد مدرسة ممدوح سالم مركز ثانً
زوجً محافظة المصارعة الرومانً ،فارس هشام مسعد اول جمهوري مدرسة راغب الرسمٌة لغات
االبتدائٌة( 05كٌلو) ،عمرو خالد احمد محمد من الزهور لغات اول محافظة ( 52كٌلو) زٌاد عادل
ٌوسف من راغب الرسمٌة لغات اول محافظة ( 27كٌلو) ،احمد رمزي محمد من ابن طولون ع اول
محافظة ( 22كٌلو) ،أسامة محمد إبراهٌم من الزهور الرسمٌة اول محافظة (22كٌلو) ،عمر العربً
نصر من السادات ث اول محافظة (82كٌلو) ،محمد السواح إبراهٌم ثانً محافظة (20كٌلو)  ،محمد
عبد النبً حجازي من طاهر بك الرسمٌة ثانً محافظة
موهوبٌن غناء تنافس الطلبة اشرقت من الزهور الرسمٌة على مستوى العالم العربً
اإلحصاء
 تحدٌد موقف التلٌفون لجمٌع المدارس من حٌث تعمل وال تعمل تسجٌل طالب الدمج على موقع التلمٌذ لجمٌع المدارس تسجٌل المصروفات للمدارس الخاصة وتحدٌث وحده المعلومات لجمٌع المدارس1

 تحدٌث بٌانات التالمٌذ لجمٌع المراحل التعلٌمٌة ألعداد اإلحصاء االستقراري تسجٌل استمارة  0سري ثانوٌة عامة الخاصة بالعاملٌن والمدارس و اعداد كشوف النابغٌن استعدادلمبادرة الرئٌس
 التسجٌل على موقع االكادٌمٌة للمستحقٌن للتدرٌب على الكادر تسجٌل المتعاقدٌن للتثبٌت على الكادر استمارة المعلم وتحدٌث العنوان ورقم التلٌفون والحالة االجتماعٌة المتقدمٌن للصف األول االبتدائً وترحٌل الطالب من صف لصف متابعة غٌاب الطالب حصر المؤهالت لجمٌع العاملٌن باإلدارة والتً تخص (اإلحصاءات المركزٌة بالمحافظة) استٌفاء استمارات الخاصة بحً غرب لجمٌع المدارس تعدٌل األجور على قاعدة البٌانات (االجر المكمل –االجر الوظٌفً) لجمٌع العاملٌن باإلدارة التخطٌط والمتابعة
 ٌقوم القسم بمتاب عة المدارس بصفة مستمرة وذلك لمعرفة السلٌبات واالٌجابٌات بالمبانً المدرسٌةمن حٌث سالمة المبنى واالثاث المدرسً واالضاءة ودورات المٌاه الخاصة بالطالب كما ٌقوم القسم
بإبالغ المدٌرٌة بهذه السلبٌات وذلك لٌتم ابالغ هٌئة األبنٌة التعلٌمٌة لعمل إجراءاتها لمعالجة تلك
السلبٌات
 متابعة القسم اعمال الصٌانة الشاملة بالمدارس وابداء المالحظات التً تدعم سٌر اعمال الصٌانةالشاملة
 أسماء المدارس التً تم تسلٌمها بعد الصٌانة الشاملة واشرف علٌها القسم -0كوم الشقافة اإلعدادٌة
 -7المروة االبتدائٌة
 -5الطلٌعة االبتدائٌة
 -2الوردٌان الصناعٌة
 -0إبراهٌم نجٌب االبتدائٌة
 -8قطعة االراض – شارع األمٌر لؤلؤ
 -2مٌنا البصل االبتدائٌة
 -2مبنى التوسع بمدرسة الزهور الرسمٌة
 -9النٌل اإلعدادٌة بنٌن
 -01النٌل الثانوٌة بنٌن
 -00الفوزٌة اإلعدادٌة بنات
 -07الزهور الرسمٌة (المبانً القدٌمة)
 -05السٌدة عائشة (إحالل وتجدٌد)
 -02أبو الهول اإلعدادٌة بنٌن
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 -00مبنى التوسع بمدرسة اإلسالم االبتدائٌة
 -08القٌسونً للفصل الواحد
 -02مدرسة كفر عشري اإلعدادٌة المهنٌة بنٌن
 -02كوم الشقافة االبتدائٌة
 -09غٌط العنب اإلعدادٌة بنات
 مدارس بها صٌانة شاملة حالٌا -0السالم اإلعدادٌة بنٌن
 -7المفروزة االبتدائٌة المشتركة
 -5اإلخالص تربٌة فكرٌة
 -2اإلخالص اإلعدادٌة بنات
 -0اإلخالص االبتدائٌة –تعلٌم أساسً
 -8اإلخالص الثانوٌة بنٌن
 -2اإلخالص اإلعدادٌة بنٌن
 التعاون بٌن القسم وبعض اقسام اإلدارة مثل هندسة المبانً والالمركزٌة من اجل اعماال صٌانةالبسٌطة بالمدارس وإظهار مدارس اإلدارة فً افضل صورة ممكنه
 التعلٌم االعدادي
 متابعة المدارس والوقوف على اإلٌجابٌات لتعزٌزها والسلبٌات لحلها تجهٌز المتحانات الفصل الدراسً األول مسابقة المعلم المبدع باالشتراك مع التعلٌم االعدادي بالمدٌرٌة ٌوم الخمٌس 7102/7/2 عمل تدرٌبات للسادة مدراء المدارس والوكالء فً األسبوع األول من إجازة نصف العام الدراسً7102/0/75،72
 متابعة مشاكل أولٌاء األمور ومتابعة األنشطة خالل إجازة نصف العام متابعة استعداد المدارس للترم الثانً 7102 متابعة موقف الكتب لجمٌع صفوف المرحلة للترم الثانً ع مل حصر للطالب الضعاف ومتابعة خطط العالج التً وضعت من قبل التوجٌهات متابعة المدارس االستعداد لمسابقة المعلم المبدع ٌوم  5/09بالتعاون مع التعلٌم االعدادي بالمدٌرٌة والتً ستقامبمدرج شهداء التحرٌر (ادارتً العجمً وغرب)
 الرد وتنفٌذ اإلشارات القادمة من الوزارة والمدٌرٌة ومكتب المدٌر العام والوكٌل التعلٌم الثانوي
 تجمٌع نتائج الصف األول – الثانً الثانوي من مدارس المرحلة ارسال النتائج إلى وكالة الوزارة فً التعلٌم الثانوي بالمدٌرٌة وتجمٌع العشرة األوائل على مستوىاالدارة
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 عمل  c.dعن مبادرة االنضباط على مستوى مدارس المرحلة الثانوٌة عمل خطة وبرنامج زمنً لتنفٌذ التدرٌب على الورقة االمتحانٌة الحدٌثة على مستوى مدارسالمرحلة
 عمل عدة متابعات لجمٌع مدارس المرحلة طباعة االمتحانات لصفوف النقل لجمٌع المدارس ومتابعة االمتحانات متابعة االمتحانات العملً على جمٌع مدارس التعلٌم الثانوي متابعة االنتهاء من المناهج لجمٌع مدارس اإلدارة وموانع االمتحانات اشتراك مدارس المرحلة الثانوٌة فً معرض اإلدارة فً مدرسة السادات ث بنٌن عقد مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث واالشتراك فٌها على مستوى الجمهورٌة وسفر مدٌرالمرحلة إلى القاهرة لصعود اإلدارة على مستوى الجمهورٌة
 تجهٌز نادي علوم فً كل مدرسة من مدارس المرحلة والبداٌة فً مدرسة نبع الفكر التجرٌبٌة عقد اجتماعات شهرٌة مع مدٌري المدارس للتعرف على اهم اإلٌجابٌات والسلبٌات فً مدارسالمرحلة ووضع المقترحات للحلول
 االشراف على تظلمات الطالب فً مرحلة التعلٌم الثانوي (صف اول – صف ثانً) االشتراك مع إدارة التنسٌق لعمل استمارة حصر بٌانات أعضاء هٌئة التدرٌس رعاٌة الطلبة الفائقٌن فً مدارس المرحلة الثانوٌة ابالغ المدارس باإلشارات التً ترد إلى اإلدارة الخاصة بالتعلٌم الثانوي االشراف على المسابقة الوطنٌة فً مادة الرٌاضٌات  /الفٌزٌاء  /الكٌمٌاء القرائٌة
 تدرٌب معلمً المرحلتٌن االبتدائٌة واالعدادٌةمالحظات
التارٌخ
الفئة المستهدفة
المرحلة
الفترة من  7102/7/0المعلمون الذي لم ٌسبق تدرٌبهم على
اإلعدادٌة منسقً ومعلمً اللغة العربٌة
البرنامج العالجً
الى 7102/7/8
المعلمون الذي لم ٌسبق تدرٌبهم على
منسقً ومعلمً اللغة العربٌة
الثالثاء 7102/7/2
االبتدائٌة
استراتٌجٌات القرائٌة البرنامج العالجً
الصفوف االولى
المعلمون الذي لم ٌسبق تدرٌبهم على
مشرفً ومعلمً اللغة العربٌة
األربعاء 7102/7/2
االبتدائٌة
استراتٌجٌات القرائٌة البرنامج العالجً
الصفوف العلٌا
 عقد اجتماع مع مدٌري المرحلتٌن االبتدائٌة واالعدادٌة لشرح كٌفٌة تنفٌذ الحصتٌن االثرائٌتٌنومسئولٌة االشراف على تنفٌذ واهمٌة التعاون مع المنسقٌن داخل المدارس لتسهٌل عملهم
 استمرار متابعة مدارس اإلدارة للمرحلتٌن االبتدائٌة واالعدادٌة تنفٌذ مسابقتً افضل قصة وافضل قاص واقرأ منتصف شهر مارس  7102وفازت بها مدرسةصالح الدٌن أ
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 القٌام بمعرض خاص بالقرائٌة بمدرسة السادات ٌوم ( 7102/5/51معروضات واستعراضات فنٌهعلى المسرح)
 االشتراك فً المعرض المجمع لألنشطة باإلدارة 7102/2/01 استمرار لجان المتابعة من جانب الكوادر المتفرغٌن لمدارس اإلدارة التعلٌم االبتدائً
 حصول  8مدارس على االعتماد والجودة بنسبة  %0102وهى اعلى نسبة حصول للجودة علىمستوى اإلدارات  5مدارس تقدمت لالعتماد بنسبة  2 %800مدارس ضمن الخطة المستقبلٌة للعام
القادم بنسبة %208
 حصول مدرسة صالح الدٌن على المركز الثانً على مستوى المحافظة فً مسابقة (اقرأ) حصول مدرسة المؤسسة ص على المركز األول على مستوى اإلدارة أوائل طلبة حصول مدرسة الجالء على المركز األول فً االلقاء على مستوى اإلدارة ومركز اول خط عربًوقرآن كرٌم على مستوى اإلدارة
 حصول مدرسة العروبة االبتدائٌة على مركز اول على مستوى اإلدارة ومركز ثالث على مستوىالمحافظة فً مسابقة اإلذاعة المدرسٌة
 حصول مدرسة المفروزة المشتركة مركز اول جمهوري فً المصارعة الحرة-تصعٌد طالبة علىمستوى اول فً االلقاء والخط العربً
 حصول مدرسة طاهر بك على مركز ثالث فً مشروع التربٌة السٌاحٌة على مستوى اإلدارة -كذلكفً مسابقة التلمٌذ المثالً على المستوى الرابع على مستوى اإلدارة مركز ثالث لألخصائً المثالً
على مستوى اإلدارة
 مدرسة الشجرة االبتدائٌة الصباحٌة حصول الطالب حسن صالح على المركز الثانً فً مسابقةالكاراتٌه على مستوى الجمهورٌة
 مدرسة البوابة  72حصول التلمٌذ حارس مصطفى بالصف السادس على مركز اول جهوري فًمسابقة (رمً الجلة)
 مدرسة اإلخالص الرسمٌةحصول المدرسة على مركز اول فً الكاراتٌه على مستوى المحافظة
مركز اول على مستوى المحافظة فً السباحة
مركز اول على مستوى المحافظة فً التنس األرضً
مركز اول على مستوى المحافظة فً الوثب الطوٌل والتصعٌد للجمهوري
حصول المدرسة على مركز ثانً فً الجولة على مستوى المحافظة
 مدرسة االلف مسكنحصول المدرسة على مركز اول فً مسابقة التلمٌذ المثالً على مستوى االدارة
مركز اول مجلس أمناء على مستوى اإلدارة
مركز اول فً مسابقة االشبال على مستوى المحافظة
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مدرسة عمر بن عبد العزٌز حصول المدرسة على مركز اول (كأحسن خطة اخالء) على مستوى
اإلدارة
مدرسة غٌط العنب
تطوٌر مدخل المدرسة الخلفً –وحدٌقة األلعاب الخاصة باطفال الروضة
حصول المدرسة على مركز اول على مستوى اإلدارة كأفضل تلمٌذ مثالً
مدرسة كوم الشقافة
حصول المدرسة على افضل طالب مثالً على مستوى اإلدارة
حصول المدرسة على المركز األول على مستوى المحافظة
حصول المدرسة على المركز األول فً العاب القوى محافظة
حصول المدرسة على المركز األول فً االخصائً المثالً على مستوى المحافظة
حصول المدرسة على افضل فرٌق كرة القدم على مستوى المحافظة
بالنسبة للمدارس الفكرٌة
=حصول مدرسة اإلخالص الفكرٌة
حصول المدرسة على مركز اول على مستوى المحافظة فً مرحة المناهج والتصعٌد جمهوري
حصول المدرسة على مستوى المحافظة على مركز اول فنون مسرحٌة (عاٌز حقً)
حصول المدرسة على العدٌد من شهادات االستثمار فً التعلم النشط
العدٌد من تدرٌبات على استراتٌجٌات التعلم النشط

 قسم الالمركزٌة
استكمال مسٌره عمل قسم المركزٌة إدارة غرب التعلٌمٌة وتحقٌقا لشعار القسم دقة – تمٌز – ابداع
وتفعٌال لرؤٌة ورسالة القسم
 تدرٌب جمٌع مدارس اإلدارة المستحقة لمخصصات الالمركزٌة على إجراءات صرف وتسوٌة السلفة
المخصصة لها
 توفٌر نماذج من جمٌع المستندات الالزمة لصرف مخصصات الالمركزٌة
 استمرا بانفراد قسم الالمركزٌة بإدارة غرب باستخدام مخصصات مدارس الصٌانة الشاملة بمفهوم جدٌد
بما ساعد على تطوٌر العدٌد من المبانً المدرسٌة
 -0مدرسة األمان االبتدائٌة
نظرا لوجود انخفاض عن مستوى الصرف فً فناء مدرسة األمان بما ٌتسبب فً تجمع المٌاه بكمٌات كبٌرة
داخل الفناء وٌتسبب فً حدوث تالمس كهربً فً جدران وارضٌات الحمام بما ٌشكل خطورة شدٌدة على حٌاة
الطالب وٌعرض سالمتهم وامنهم للخطر وللحاجة الماسة والعاجلة لمعالجة هذا القصور فً المبنى المدرسً
عرضنا االمر على سٌادة األستاذ مدٌر عام اإلدارة وابدى الموافقة فورا على بدء فً اعمال الصٌانة سرٌعا
على ان ٌقوم العاملون بأعمال الصٌانة هذه فً تشوٌن معداتهم تنفٌذ هذه االعمال أٌام الجمعة والسبت وباقً
أٌام األسبوع بعد مواعٌد الدراسة حتى ال ٌتم تعطٌل الدراسة وحفاظا على سالمة الطالب
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 -7مدرسة الوردٌان الثانوٌة بنٌن
نظرا أللقاء الباعة (سوق الورٌان) المقٌمٌن حول السور لمخالفاتهم من اعلى سور المدرسة تم تعلٌه السور
الخلفً للمدرسة بسور من الحدٌد للحدد من تلك المخلفات حفاظا على صحة أبنائنا الطالب
 -5مدرسة ٌاسٌن الحساوي ذات الفصل الواحد
بعد عرضنا االمر على سٌادة األستاذ مدٌر عام اإلدارة وابداء موافقة سٌادته لتطوٌر مدرسة ٌاسٌن الحساوي
لتصبح مركز اشعاع للتعلٌم المجتمعً داخل وخارج اإلدارة ولجذب المزٌد من الطالب الستكمال تعلٌمهم ٌتم
اعمال التطوٌر بالمدرسة بتصلٌح وصٌانة التندة اعلى سطح مبنى المدرسة وتعلٌه السور وتأمٌن األبواب
وصٌانة بسٌطة لحجرات المدرسة
 -2مدرسة السادات الثانوٌة بنٌن
نظرا الن مدرسة السادات تعد تحفة معمارٌة ذات قٌمة تارٌخٌة وقد تم صٌانتها بمعرفة هٌئة االثار حتى
استعادت رونقها حٌث ٌوجد بهذه المدرسة مقتنٌات اثرٌة متفردة ال مثٌل لها فً مدارس الجمهورٌة تعد ذات
قٌم ة ثقافٌة وقومٌة ومالٌة ضخمة فإننا قد عرضنا االمر على سٌادة األستاذ مدٌر عام اإلدارة لتأسٌس متحف
ٌضم هذه المقتنٌات وٌتم عرضها فٌه بشكل محترف بما ٌجذب الزوار وٌوفر موارد مالٌة للمدرسة وٌعود على
المدرسة والمجتمع المحٌط بها بأثار تنموٌة تلٌق بمؤسسة تعلٌمٌة عرٌقة كإدارة غرب التعلٌمٌة وقد وافق
األستاذ مدٌر عام اإلدارة فور عرض االمر علٌه
 انفراد قسم الالمركزٌة بإدارة غرب باستخدام مخصصات الصٌانة للمبانً اإلدارٌة
 استكمال اعمال انشاء خمس غرفة انشاءات خفٌفة فوق سطح إدارة غرب التعلٌمٌة صٌانة وترمٌم الدور األرضً وتحوٌله من مخازن وحجرات مغلقه إلى حجرات مكاتب الستٌعابالعاملٌن واخالء المدارس من المكاتب اإلدارٌة وتقلٌل كثافة الطالب بالمدارس لتحسٌن العملٌة
التعلٌمٌة
 انفراد قسم الالمركزٌة بإدارة غرب
 تحدٌث قاعدة بٌانات قسم الالمركزٌة تحدٌث قاعدة بٌانات قسم الضرائب وفق للقوانٌن الجدٌدة متابعة اعداد قاعدة بٌانات شئون العاملٌن والعمل على قاعدة بٌانات قسم الملفات لربطها مع باقًقواعد اقسام شئون العاملٌن التً تم اعدادها
 مشاركة فً ورشة عمل بدٌوان عام الوزارة إلعداد وتصمٌم قاعدة بٌانات الالمركزٌة على مستوىالجمهورٌة وطرح القسم لنموذج متكامل ومفعل
 انجازات قسم قٌاس الجودة باإلدارة
 تصحٌح مفهوم تطبٌق الجودة باعتبار ان الجودة ماهً اال االداء العملً الجٌد ولٌس كما كان شائعامن قبل بان الجودة ورق
 وضع الخطط واقتراح الحلول للنهوض بمدارس اإلدارة التنسٌق مع االقسام المختلفة باالدارة لرفع مستوى العملٌة التعلٌمٌة اعداد برامج متنوعه للقضاء على نسب الغٌاب المتكرر اعداد ادوات متنوعة الكتشاف الموهوبٌن والعناٌة بهم7

 اعداد ادوات لقٌاس الجوانب المهارٌة والوجدانٌة لدى الطالب تطبٌق نظم ضبط الجودة فى  %70من مدارس االدارة (  08مدرسة حصلت على االعتماد – 07مدرسة فى انتظار نتٌجة االعتماد من هٌئة ضمان الجودة
 التعاون مع موجه اول مرحلة رٌاض االطفال وقسم الالمركزٌة فى اعداد قاعدة بٌانات الهدف منهاعالج سوء توزٌع المعلمات فى هذه المرحلة
 التعاون مع توجٌة مرحلة رٌاض االطفال وقسم الالمركزٌة فى اعداد قاعدة بٌانات الهدف منها عالجسوء توزٌع المعلمٌن فى هذه المرحلة
 الخطة المستقبلة للعام الدراسً 7109/7102
 تم وضع خطة لتطبٌق نظم الجودة فً  %01من مدارس االدارة بالتعاون مع مدٌري المراحل التعاون مع مدٌر المرحلة االبتدائٌة وقسم الالمركزٌة فً اعداد قاعدة بٌانات الهدف منها عالجسوء توزٌع المعلمٌن فً هذه المرحلة على غرار ما تم برٌاض األطفال
 تم اعداد خطة لتقدم جمٌع روضات االدارة لالعتماد فً العام الدراسً  7109 / 7102لكى تصبحجمٌع روضات االدارة معتمدة بنسبة %011

مدٌر عام اإلدارة
أ  /شـرٌف فتحـً
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