يحافظت اإلسكُدزيت
إدازة انجًسك انخعهيًيت
إدازة انًخابعت وحقىيى
األداء

إَجاشاث أقساو ويساحم وحىجيهاث إدازة انجًسك
انخعهيًيت
عٍ شهس سبخًبس 7102

ححج زعايت األسخاذة هًج أبى كيهت يديس عاو إدازة انجًسك انخعهيًيت حى عًم اإلَجاشاث
اآلحيت :

1

تم متابعة مدارس الصٌانة الشاملة من قبل المدٌر العام وقسم التخطٌط

2

تم عمل قوافل للمتابعة بناء على تعلٌمات مدٌر عام اإلدارة أ  /همت أبو كٌلة من قبل متابعً اإلدارة لمتابعة جمٌع مدارس
اإلدارة لالستعداد لبدء العام الدراسً 7102 / 7102

3

فازت إدارة الجمرك بمراكز متمٌزة فً الصحافة واإلذاعة والمناظرات

4

فازت اإلدارة فً مسابقة فرسان القراءة لصٌف  7102على مستوى المراحل حٌث فاز كل من :
( رٌــــــم طــــــارق محمد ) من مدرسة ( المٌناــــء الشرقً أ ) بالمركز ( الثـالث ) على مستوى المرحلة ( االبتدائٌة )
( منة هللا عبد هللا إبراهٌم ) من مدرسة ( الباب األخضــــــر أ ) بالمركز ( التاسع ) على مستوى المرحلة ( االبتدائٌة )
( ٌارا إســــــــــــالم محمد ) من مدرسة ( المٌنـــاء الشرقً أ ) بالمركز ( العاشر ) على مستوى المرحلة ( االبتدائٌة )
( محمــــــــــد هاشـــــــــم ) من مدرسة ( المنٌـــــــــــــــــر ع ) بالمركز ( األول ) على مستوى المرحلة ( اإلعدادٌة )
( بالل أحمد سعـٌــــــــــــ د ) من مدرسة ( السواحل الرٌاضٌة ) بالمركز ( الثــانً ) على مستوى المرحلة ( اإلعدادٌة )
( كرٌم الســــــــٌد إبراهٌم ) من مدرسة ( قاٌتبــــــــــــــاي ع ) بالمركز ( الثامــن ) على مستوى المرحلة ( اإلعدادٌة )

5

تم االشتراك فً قوافل متابعة المدٌرٌة لالستعداد لبدء العام الدراسً الجدٌد

6

تم عمل تدرٌب لمعلمً المرحلة االبتدائٌة لتنمٌة مهارات الرٌاضٌات وذلك بمدرسة األنفوشً ث ب
تم عمل تدرٌب لمعلمً مادة الفلسفة بمدرسة رأس التٌن ث بنات

7

تم تركٌب وتشغٌل معامل الحاسب اآللً الحدٌثة الواردة من االنتاج الحربً فً عدد (  ) 4مدارس باإلدارة وهً :
السواحل أ لغات  ،أبً الدرداء أ  ،المٌدان أ  ،المٌناء الشرقً أ

8

تم حضور كل من األستاذة مدٌر عام اإلدارة  ،ووكٌل اإلدارة ورئٌس قسم البٌئة والسكان حفل ختام االنشطة الصٌفٌة ٌوم
 7102 / 2 / 01بالمركز االستكشافً للعلوم  ،وتم عرض مسرحٌة ( نقطة مٌاه ) وتم تكرٌم المشاركٌن فً العـرض

9

تم حضور عدد من مشرفً البٌئة والسكان ندوة عن ترشٌد استهالك المٌاه بمركز اإلعالم بالجمرك

 11تم تدرٌب عدد من المعلمٌن واألخصائٌٌن على برنامج (  ) MTAوبرنامج ( ) MSE
تم استالم عدد (  ) 7درع من التوجٌه العام للتربٌة االجتماعٌة وذلك لحصول إدارة الجمرك التعلٌمٌة على المركز الثالث
11
على مستوى المدٌرٌة فً مسابقة التوجٌه الجمعً ومكاتب الخدمة االجتماعٌة
تم افتتاح معرض تنمٌة القدرات بحضور موجه عام الصحافة ولجنة تحكٌم من القاهرة والعالقات العامة باإلدارة وجمٌع
12
الموجهٌن واألخصائٌٌن ومدٌر إدارة الخدمات  ،وقد أشادت اللجنة بتمٌز وجودة المعرض
 13تم إعداد صحف متنوعة عن اإلسكندرٌة ( المهرجانات  ،اإلرهاب  ،األحداث الجارٌة  ،والكارٌكاتٌر )
 14تم توزٌع مبلغ  451جنٌها لعدد  9طالب من جمعٌة رعاٌة الطلبة
 15تم االتصال بحً الجمرك وشركة نهضة مصر للنظافة إلزالة مخلفات فروع األشجار من أمام مدارس منطقة رأس التٌن
تم توزٌع موجهً اللغة العربٌة ضمن برنامج التوعٌة الدٌنٌة والثقافة العامة التابعة لقسم العالقات العامة باإلدارة
16
للمرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة
 17استمرار تفعٌل مشروع مهارات اللغة العربٌة لطالب التعلٌم الفنً
 18تم حضور اجتماع الفٌدٌو كونفرانس مع وكٌل الوزارة بسموحة
تم متابعة مدارس اإلدارة من حٌث تنفٌذ وتفعٌل القرارات الوزارٌة والنشرات والقوانٌن واللوائح وتقوٌم االداء لجمٌع
19
السادة العاملٌن من واقع السجالت بالمدارس والعمل على معالجة السلبٌات

يديس إدازة انًخابعت وحقىيى األداء
أ  /عفاف يحًد سهيًاٌ

يديس عاو إدازة انجًسك انخعهيًيت
أ  /هًج أبى كيهت

يحافظت اإلسكُدزيت
إدازة انجًسك انخعهيًيت
إدازة انًخابعت وحقىيى
األداء

إَجاشاث أقساو ويساحم وحىجيهاث إدازة
انجًسك انخعهيًيت
عٍ شهس أكخىبس 7102

ححج زعايت األسخاذة هًج أبى كيهت يديس عاو إدازة انجًسك انخعهيًيت
حى عًم اإلَجاشاث اآلحيت :
1

تم االحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجٌدة بحضور السٌدة الفضلى مدٌر علم اإلدارة وذلك بمدرسة رأس التٌن الثانوٌة
للبنات ومدرسة مجمع فاطمة الزهراء ع بنات

2

إطالق مبادرة ( إدارة الجمرك بال سلبٌات ) من قبل األستاذة الفضلى مدٌر عام اإلدارة لعالج أٌة سلبٌات أو مالحظات
موجودة بالمدارس

3

تم القٌام بمتابعة جمٌع مدارس اإلدارة بمراحلها الثالث فً قافلة بقٌادة االستاذة مدٌر عام اإلدارة واألستاذ وكٌل اإلدارة
والسادة مو جهً المواد باإلدارة وشملت المتابعة شئون العاملٌن وشئون الطلبة ووصول الكتب الدراسٌة والصٌانة
البسٌطة والشاملة لجمٌع المدارس والوقوف عند بعض المالحظات وحلها

4

تم تنفٌذ ندوات تثقٌفٌة طبٌة بمدارس اإلدارة للمراحل الثالث بالتعاون مع منطقة الجمرك الطبٌة

5

تم تنفٌذ قافلة الرعاٌة االجتماعٌة لمكاتب الخدمة المدرسٌة بعنوان ( شعب واحد وطن واحد ) بمدرسة رأس التٌن ث ب

6

تم تنفٌذ ندوة بمركز النٌل لإلعالم بعنوان ( مقاومة اإلرهاب ) لعدد عشرة أخصائٌٌن

7

تم تفعٌل الئحة االنضباط السلوكً والمدرسً ولجنة الحماٌة بالمدارس

8

تم تسلٌم معظم مدارس اإلدارة المناهج اإللكترونٌة التً تم إحضارها من مركز التطوٌر التكنولوجً بوكالة الوزارة

9

تم عمل تدرٌب على تشغٌل السبورة التفاعلٌة بمدرسة رأس التٌن ث بنات لجمٌع مدارس اإلدارة ٌومً :
7102/01/74 ، 7102 01 /70

تم عمل ندوات التوعٌة الدٌنٌة الخاصة بالعالقات العامة باإلدارة ووكالة الوزارة فً العدٌد من مدارس المرحلتٌن
 11اإلعدادٌة والثانوٌة مثل قاسم أمٌن اإلعدادٌة للبنات والمنٌر اإلعدادٌة للبنٌن والسواحل اإلعدادٌة والثانوٌة للبنٌن ومجمع
الشهداء اإلعدادٌة والثانوٌة للبنات تحت إشراف توجٌه التربٌة اإلسالمٌة
تم تركٌب وتشغٌل معمل حاسب آلً كامل التجهٌزات بمدرسة اإلسكندر وكذلك مدرستً السواحل الرسمٌة لغات
11
واألنفوشً االبتدائٌة لغات
 12تم عمل ورش عمل لمبادرة ( تعلم واستمتع ) فً بعض مدارس اإلدارة تحت رعاٌة السٌدة الفضلى مدٌر عام اإلدارة
يديس إدازة انًخابعت وحقىيى األداء
أ  /عفاف يحًد سهيًاٌ

يديس عاو إدازة انجًسك انخعهيًيت
أ  /هًج أبى كيهت

يحافظت اإلسكُدزيت
إدازة انجًسك انخعهيًيت
إدازة انًخابعت وحقىيى
األداء

إَجاشاث أقساو ويساحم وحىجيهاث إدازة
انجًسك انخعهيًيت
عٍ شهس َىفًبس 7102

ححج زعايت األسخاذة هًج أبى كيهت يديس عاو إدازة انجًسك انخعهيًيت
حى عًم اإلَجاشاث اآلحيت :
1

تم فوز بعض مدارس اإلدارة بالمركز األول فً مسابقة اإلذاعة المدرسٌة وٌتم تصعٌدهم على مستوى المحافظة
وهذه المدارس هً  :رأس التٌن الثانوٌة للبنات  ،والشهٌد إسماعٌل فهمً الصناعٌة ومجمع فاطمة الزهراء التجرٌبٌة
ابتدائً وإعدادي  ،ومدرسة األنفوشً الرسمٌة االبتدائٌة للغات

2

تم فوز كل من الطالب أحمد شرٌف أبو بكر من مدرسة إسماعٌل فهمً الصناعٌة والطالب فارس عالء تركً من مدرسة
أحمس التجارٌة بالمركز األول فً مسابقة الخط العربً وتم تكرٌمهم مع منسقة التعلٌم الفنً أ  /مرفت عبد الرازق
موجهة اللغة العربٌة من قبل السٌدة الفضلى مدٌر عام اإلدارة

3

تم فوز الطالب عمر أشرف حسٌن من مدرسة السواحل الرٌاضٌة بالمركز األول على مستوى المحافظة فً مسابقة
انتصارات أكتوبر

4

تم فوز طالبة من مدرسة قاسم أمٌن وطالبة من مدرسة فاطمة الزهراء وطالبتٌن من مجمع الشهداء فً ألعاب القوي وتم
التصعٌد على المستوى الجمهوري

5

تم فوز مدرسة السواحل الرٌاضٌة بالمركز األول فً كرة السلة

6

تم فوز مدرسة نبٌل الوقاد بالمركز األول على مستوى المدٌرٌة فً تنس الطاولة وتم تصعٌدها على مستوى الجمهورٌة

7

تم فوز كل من مدرسة أحمد لطفً وسانت كاترٌن والشهٌد أحمد حسن فً مسابقة ألعاب القوى للبنٌن والبنات

8

تام فوز كل من مدرسة الحجاري والمنٌر ع وأحمس ع والسواحل وقاٌتباي فً ألعاب القوي على مستوى المدٌرٌة

9

تم فوز كل من مدرسة السواحل ث ورأس التٌن ث وإسماعٌل فهمً الصناعٌة فً ألعاب القوى على مستوى الجمهورٌة

 11تم فوز مدرسة سان شارل بالمركز الثانً فً الجمباز الفنً
 11تم فوز مدرسة مجمع الشهداء التجرٌبٌة ع فً كرة الٌد والكرة الطائرة
 12تم فوز مدرسة مجمع الشهداء الرسمٌة لغات بنات فً مسابقة الوعً القومً على مستوى اإلدارة
 13تم اإلشراف على مسابقة الوعى القومً للمرحلة اإلعدادٌة والمرحلة الثانوٌة
 14تم األشراف على مسابقة حفظ القرآن الكرٌم على مستوى جمٌع المراحل

يحافظت اإلسكُدزيت
إدازة انجًسك انخعهيًيت
إدازة انًخابعت وحقىيى
األداء

حابع إَجاشاث أقساو ويساحم وحىجيهاث إدازة
انجًسك انخعهيًيت
عٍ شهس َىفًبس 7102

 15تم اإلشراف على مسابقة أوائل الطالب للمرحلى اإلعدادٌة
 16تم عمل مسابقة عن أحد المشروعات القومٌة بجمٌع مدارس المراحل الدراسٌة المختلفة باإلدارة
 17تم عمل احتفالٌة بنصر أكتوبر بمدرسة قاسم أمٌن بحضور السٌدة الفضلى مدٌر عام اإلدارة
 18تم عمل ندوة لتكرٌم أبطال نصر أكتوبر سنة 0920وذلك فً احتفالٌة بمدرسة رأس التٌن الثانوٌة للبنٌن
 19تم عمل ندوات عن دور الثقافة فً نشر الوعً المعرفً والحضاري للنهوض بالفكر ومناقشة القضاٌا المعاصرة
تم عمل ندوات بالتعاون مع الجمعٌة اإلقلٌمٌة للكشافة عن المواطنة واالنتماء والعمل فً مجموعات وتعلٌم قٌادة الكشافة
 21وذلك فً كل من مدرسة المنشٌة االبتدائٌة ٌوم  7102/00/07ومدرسة مجمع الشهداء ٌوم  7102/00/00ومدرسة األنفوشً
االبتدائٌة التجرٌبٌة ٌوم  7102/00/04ومدرسة أحمد لطفً االبتدائٌة ٌوم  7102/00/05ومدرسة إسماعٌل صبري ٌوم 7102/00/06
تم عمل ٌوم إذاعً للتوعٌة البٌئٌة والسكانٌة بأهمٌة المحافظة على المٌاه والسلوكٌات الصحٌة تجاه شبكة الصرف
الصحً بمدرسة السواحل التجرٌبٌة ٌوم 7102/00/6ومدرسة مجمع الشهداء ٌوم 7102/00/00
21
وتم عرض مسرحٌة عن ترشٌد استهالك المٌاه والمحافظة علٌها وعلى شبكة الصرف الصحً وذلك بحضور مدٌرة
القسم ومندوب عن شركة المٌاه والصرف الصحً
تم تدرٌب عدد (  ) 6من مدرسً اإلدارة فً دورة ٌ NEWICDLومً األحد واإلثنٌن من كل أسبوع من ٌوم /01/79
22
 7102وحتى نهاٌة التدرٌب بمركز التدرٌب بأبٌس

تم اشتراك قسم التدرٌب التكنولوجً فً المساٌقة التمهٌدٌة لمسابقة  ICDLوتم تصعٌد عدد (  ) 5طالب من اإلدارة
23
بالمرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة
تم عمل ورش عمل فً حجرات الوسائل بالمدارس وذلك بناء على مبادرة السٌدة الفضلى مدٌر عام اإلدارة تحت شعار
24
( تعلم واستمتع )
 25تم حضور تدرٌب فٌدٌو كونفرانس بسموحة لموجهً مادة الفلسفة
 26تم إطالق مبادرة ( إدارة الجمرك بال سلبٌات ) من قبل المدٌر العام وذلك لمعالجة كافة السلبٌات باإلدارة
 27تم تنظٌم قوافل متابعة من كوادر إدارة المتابعة والمراحل والتوجٌهات الفنٌة لتحقٌق مبادرة إدارة الجمرك بال سلبٌات
28

تم اشتراك إدارة الجمرك فً قافلة لتوزٌع المواد الغذائٌة على األسرالفقٌرة فً منطقة اللبان
يديس إدازة انًخابعت وحقىيى األداء
أ  /عفاف يحًد سهيًاٌ

يديس عاو إدازة انجًسك انخعهيًيت
أ  /هًج أبى كيهت

يحافظت اإلسكُدزيت
إدازة انجًسك انخعهيًيت
إدازة انًخابعت وحقىيى
األداء

إَجاشاث أقساو ويساحم وحىجيهاث إدازة
انجًسك انخعهيًيت
عٍ شهس ديسًبس 7102

ححج زعايت األسخاذة هًج أبى كيهت يديس عاو إدازة انجًسك انخعهيًيت
حى عًم اإلَجاشاث اآلحيت :
1

فوز إدارة الجمرك بالمركز األول جمهوري فً مسابقة أعٌاد الطفولة  7102ألمهر عازف والمركز الثانً ألحسن صوت
والتصعٌد للمستوى الجمهوري

2

فوز إدارة الجمرك بالمركز األول على مستوى الجمهورٌة فً مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة واإللقاء ودراسة النحو

3

فوز الطالبة ٌارا إسالم من مدرسة األنفوشً اإلعدادٌة بنات بالمركز االول على مستوى الجمهورٌة فً مسابقة نجوم
المكتبة وحصولها على مكافاة  711جنٌه

4

فوز الطالب محمد هشام محمد من مدرسة المنٌر الرسمٌة لغات اإلعدادٌة للبنٌن بالمركز األول على مستوى المدٌرٌة فً
مسابقة المشروع القومً للقراءة ( اقرأ وارتق )

5

فوز إدارة الجمرك بالمركز األول على مستوى المدٌرٌة فً المسابقة الشتوٌة للتربٌة الموسٌقٌة للمرحلة االبتدائٌة
 7102والتصعٌد للمستوى الجمهوري وذلك عن مقطوعة موسٌقٌة تشمل عزف وغناء الحروف الهجائٌة وتسجٌل C D
من قبل توجٌه التربٌة الموسٌقٌة وإرساله إلى موجه عام التربٌة الموسٌقٌة بالمدٌرٌة إلرسالها إلى مستشار المادة
بالقاهرة للتقٌٌم على مستوى الجمهورٌة

6

تم عمل عدة مسابقات بنشاط التربٌة االجتماعٌة على مستوى اإلدارة وأسفرت عن اآلتً :
– مسابقة الطالب المثالً فاز بالمركز االول الطالب فٌروز رامز ٌحٌى من مدرسة مجمع الشهداء لغات االبتدائٌة
– والطالب زٌاد محمد صبري بالمركز األول من مدرسة إسماعٌل صبري االبتدائٌة
– مسابقة الجمعٌة التعاونٌة فازت بالمركز األول أ  /فهٌمة أبً العباس من مدرسة أبً الدرداء عن المرحلة االبتدائٌة
أ  /مً سعٌد من مدرسة جمال الدٌن األفغانً عن المرحلة اإلعدادٌة  ،أ  /أمانً لبٌب من مدرسة مجمع الشهداء
الرسمٌة للغات عن المرحلة الثانوٌة
– مسابقة أنشطة مكتب :
فازت مدرسة مجمع الشهداء بالمركز االول عن المرحلة االبتدائٌة واإلعدادٌة والثانوٌة
وفازت مدارس ( أبً الدرداء االبتدائٌة وجمال الدٌن األفغانً ع للبنات ومدرسة رأس التٌن ث للبنات ) بالمركز الثانً

7

فاز الطالب ٌوسف وائل جمعة بالصف السادس من مدرسة إسماعٌل صبري االبتدائٌة بالمركز األول على مستوى اإلدارة
فً السباحة  51مترا  ،والمركز الرابع على مستوى المحافظة

8

فازت الطالبة أسماء حمدي من مدرسة إسماعٌل صبري االبتدائٌة بالمركز االول على مستوى اإلدارة فً مسابقة نجم
المكتبة والمشروع القومً ( اقرأ وارتق ) وتم تصعٌدها على مستوى المدٌرٌة

9

قام توجٌه التربٌة الفنٌة باإلدارة بإجراء مسابقة ( محافظتً جمٌلة ) وبورترٌه ألحد رموز اإلسكندرٌة باالشتراك مع
وزارة الثقافة  ،وتم تسلٌم نتائج المسابقة للتوجٌه العام بالمدٌرٌة

 11أشرف توجٌه التربٌة الفنٌة باإلدارة على مسابقة ( تحٌا مصر ) وتم تسلٌم نتائج المسابقة للتوجٌه العام بالمدٌرٌة
تم عمل مسابقة مناهضة التدخٌن واإلدمان تحت إشراف توجٌه التربٌة االجتماعٌة وفازت بالمركز األول على مستوى
 11اإلدارة أ  /هدى حسن من مدرسة مجمع الشهداء االبتدائٌة عن المرحلة االبتدائٌة  ،أ  /مً محمد من مدرسة قاسم أمٌن
للبنات عن المرحلة اإلعدادٌة
وفً مسابقة مجلس اآلباء واألمناء والمعلمٌن فازت بالمركز األول أ  /سوزان عطٌة من مدرسة أبً الدرداء االبتدائٌة
 12عن المرحلة االبتدائٌة  ،أ  /هبة رجب من مدرسة جمال الدٌن األفغانً اإلعدادٌة للبنات عن المرحلة اإلعدادٌة
أ  /مروة محمد من مدرسة رأس التٌن الثانوٌة للبنات عن المرحلة الثانوٌة

حابع  :إَجاشاث أقساو ويساحم وحىجيهاث إدازة انجًسك
انخعهيًيت عٍ شهس ديسًبس 7102
 13تم عمل حفل تنصٌب االتحادات الطالبٌة بمركز الشباب البحري
 14تم إجراء مسابقة المخترع الصغٌر بمدرسة األنفوشً الثانوٌة وفاز بالمركز األول الطالب محمد مجدي
 15تم عمل تدرٌب لألخصائً االجتماعً ومسئول أمن المدرسة من وزارة الداخلٌة والحماٌة المدنٌة بمركز التدرٌب بسموحة
 16تم عمل تدرٌب بمركز النٌل اإلعالمً عن األمراض الكبدٌة والدهون الثالثٌة حضره خمسة عشر أخصائٌا اجتماعٌا
تم تنظٌم ٌوم رٌاضً لذوي االحتٌاجات الخاصة وذلك ٌوم االحد الموافق  7102 / 07 / 01بمركز شباب األنفوشً
17
حضره عدد  65طالبا وطالبة
 18تم توزٌع إعانة مالٌة قدرها خمسون جنٌها لكل طالب من مرضى األورام مقدمة من جمعٌة رعاٌة الطلبة
 19تم صرف عدد  4بون صرف مالبس بما ٌعادل مائة جنٌه لكل طالب من الغٌر قادرٌن من محل النهضة كمشاركة مجتمعٌة
 21تم عمل رحلة لعدد أربعٌن طالبا وطالبة من الطالب األٌتام الغٌر قادرٌن لزٌارة معالم اإلسكندرٌة والحدٌقة الدولٌة
تم حضور الطالب الفائزٌن الذٌن تم تصعٌدهم فً المرحلة التمهٌدٌة لمسابقة  ICEFإلى التصفٌات النهائٌة للمحافظة فً
21
مكتبة اإلسكندرٌة ٌومً 7102 / 07 / 01 ، 9
تم عمل ندوات بالتعاون مع إدارة الشئون البٌئٌة بالمحافظة فً حضور مسئولً البٌئة السكانٌة باإلدارة :
– ندوة للتعرف على مهام الجهاز والتوعٌة بالمحافظة عن البٌئة على مستوى مدارس اإلدارة
( مدرسة فاطمة الزهراء ع بنات – مدرسة إسماعٌل صبري الرسمٌة لغات االبتدائٌة )
 – 22ندوة نحو بٌئة آمنة وصحة مستدامة :
( بمدرسة أحمد لطفً السٌد الرسمٌة لغات أ  /قاٌتباي ع بنٌن  /مجمع الشهداء الرسمٌة لغات
– ندوة بمركز إعالم الجمرك عن خطورة اللمبات الموفرة الحتو ائها على مادة الزئبق وذلك بحضور مسئولً التربٌة
البٌئٌة والسكانٌة والصحٌة باإلدارة
 23تم االنتهاء من تدرٌب دورة  NEW ICDLبمركز التطوٌرالتكنولوجً بأبٌس
 24تم عمل برنامج تنمٌة مهارات لمدرسً الرٌاضٌات بالمرحلة االبتدائٌة تحت إشراف توجٌه الرٌاضٌات باإلدارة
تم اإلشراف على ورشة عمل من قبل توجٌه اللغة العربٌة تحت رعاٌة دار األوبرا ومكتبة اإلسكندرٌة بمناسبة االحتفال
بالٌوم العالمً للغة العربٌة  7102تحت عنوان ( اللقاء الشعري باألوبرا ) بمشاركة مدارس اإلدارة على مدار أربعة أٌام
25
من  7102 / 07 / 2إلى  ، 7102 / 07 / 01وتم ااختٌار الطالب المشاركٌن فً حفل األوبرا  7102 / 07 / 72من
إدارة الجمرك التعلٌمٌة لفقرات فً اإللقاء الشعري والخط العربً
تم تجهٌز امتحانات النقل بجمٌع الصفوف بجمٌع المراحل ابتدائً وإعدادي وثانوي ،صناعً وتجاري ومهنً من قبل
 26جمٌع التوجٌهات المختصة باإلدارة وتسلٌمها للمطبعة الرئٌسٌة  ،وقد روعً فٌها اتباع ما ورد من توجٌهات بشأن
مواصفات الورقة االمتحانٌة لصفوف النقل بالمراحل المخت لفة للفصل الدراسً األول للعام الدراسً 7102 / 7102
تم متابعة أعمال امتحانات النقل بالمراحل المختلفة للفصل الدراسً األول للعام الدراسً  7102 / 7102لمدارس اإلدارة
 27من قبل أ  /مدٌر عام اإلدارة  ،أ  /وكٌل اإلدارة  ،أ  /مدٌر المتابعة والمتابعٌن والسادة مدراء المراحل ابتدائً  ،إعدادي ،
ثانوي  ،عام  ،صناعً  ،تجاري  ،مهنً ؛ للوقوف على حسن سٌر العمل وإزالة كافة المعوقات أثناء االمتحانات
وهرا نهعهى وحفضهىا سيادحكى بقبىل وافس االحخساو وانخقديس
يديس إدازة انًخابعت وحقىيى األداء
أ  /عفاف يحًد سهيًاٌ

يديس عاو إدازة انجًسك انخعهيًيت
أ  /هًج أبى كيهت

يحافظت اإلسكُدزيت
إدازة انجًسك انخعهيًيت
إدازة انًخابعت وحقىيى
األداء

إَجاشاث أقساو ويساحم وحىجيهاث إدازة
انجًسك انخعهيًيت
عٍ شهس يُايس 7102

ححج زعايت األسخاذة هًج أبى كيهت يديس عاو إدازة انجًسك انخعهيًيت
حى عًم اإلَجاشاث اآلحيت :
1

تهنئة المدارس الخاصة والكنائسٌة بأعٌاد عٌد المٌالد المجٌد

2

فازت إدارة الجمرك بالمركز األول على مستوى المحافظة بامتحانات منتصف العام الدراسى  7102 /7102للشهادة
اإلعدادٌة وفوز عدد ثالث طالب بالدرجات النهائٌة

3

تسلٌم الفائزٌن بالمركز األول جمهورى بالموسٌقى شهادات تقدٌر -هالة الموسٌقى

4

تفعٌل مشروع ( ازرع شجرة ) بمجمع الشهداء وحضور األستاذة  /وكٌل أول الوزارة و األستاذة  /مدٌر عام اإلدارة

5

تهنئة رجال الشرطة بأعٌادهم وذلك بأقسام الشرطة ومدٌرٌة األمن

6

عمل تدرٌب للقٌادات بالتعلٌم اإلعدادى واالبتدائى والثانوى بمدرسة رأس التٌن بنات وذلك لتنمٌة المهارات

7

حضور األستاذة  /مدٌر عام اإلدارة معسكر األنشطة بمدرسة قاٌتباى االعدادٌة بنٌن

8

تم فوز كل من الطالب  /زٌاد محمد صبرى من مدرسة إسماعٌل صبرى الرسمٌة
الطالبة  /فٌروز رامز ٌحٌى من مدرسة مجمع الشهداء فى مسابقة التلمٌذ المثالى بالمركز الثانى على مستوى المدٌرٌة

9

تم فوز مدرسة اسماعٌل صبرى الرسمٌة فً مسابقة المخترع الصغٌر بالمركز الثانى على مستوى المدٌرٌة

تم فوز كل من مدرسة اسماعٌل صبرى بالمركز األول على مستوى المدٌرٌة  ،مدرسة المرصد ع بالمركز الثالث على
11
مستوى المدٌرٌة ومدرسة مجمع الشهداء الرسمٌة بالمركزالثانى على مستوى المدٌرٌة بمسابقة دورى المكاتب التنفٌذٌة
 11تم تدرٌب االخصائٌٌن االجتماعٌٌن عن الفئات الخاصة ورعاٌة المعاقٌن ٌومى  7102/0/ 01 ، 9مركز النٌل لإلعالم
 12تم تدرٌب االخصائٌٌن االجتماعٌٌن على خطة نصف العام بمركز الكونفرنس بسموحة ٌومى 7102 / 0 / 02 ، 02
تم االحتفال باللٌلة المحمدٌة بنادى الكشافة البحرٌة بمشاركة كورال مجمع فاطمة الزهراء الرسمٌة وذلك بحضور السٌدة
13
الفاضلة مدٌر عام االدارة
تم فوز الطالبة  /منة هللا بمدرسة الباب االخضر و الطالب  /كرٌم السٌد ابراهٌم بمدرسة قاٌتباى ع بنٌن
14
والطالب  /محمد هشام بمدرسة المنٌر ع بمسابقة فرسان القراءة على المستوى الجمهورى
تم فوز كل من أمنٌة محمد احمد بمدرسة جمال الدٌن االفغانى بالمركز الثانً فى مسابقة انتصار السادس من اكتوبر
 15ومصطفى عبد المجٌد مدرسة المنٌرة ع بالمركز الخامس و كرٌم السٌد ابراهٌم مدرسة قاٌتباى ع بنٌن بالمركز الخامس
وعمر أشرف حسٌن مدرسة السواحل الرٌاضٌة بالمركز الخامس
تم فوز الطالب محمد هشام محمد مدرسة المنٌر الرسمٌة لغات بالمركز الثالث على مستوى الجمهورٌة فى مسابقة
16
المشروع القومى للقراءة
تم فوز الطالبة نورهان عماد مدرسة الباب االخضر والطالب أدهم على ابراهٌم مدرسة قاٌتباى ع بنٌن  ،والطالبة رحمة
 17احمد محمد مدرسة جمال الدٌن ع والطالبة لبنى محمود أحمد رأس التٌن ث بنات فى مسابقة الطفولة :
( طفل الٌوم هو رجل الغد )

حابع  :إَجاشاث أقساو ويساحم وحىجيهاث إدازة انجًسك
انخعهيًيت عٍ شهس يُايس 7102
تم فوز الطالب احمد ٌاسر احمد بمدرسة االنفوشى الرسمٌة لغات والطالبة  /منة هللا عبد هللا ابراهٌم مدرسة المرصد ع
 18بنات  ،والطالب  /احمد جمعة بمدرسة قاٌتباى  ،والطالب  /محمد مسعد السٌد بمدرسة السواحل الرٌاضٌة بالمركز الرابع
فى مسابقة نجوم المكتبة للقراءة على مستوى المدٌرٌة
تم عمل معرض األنشطة البٌئٌة والسكانٌة وعرض مسرحٌة عن نقطة مٌاه واالشتراك فً مسابقة األنشطة البٌئٌة
 19والسكانٌة بمدرسة مجمع الشهداء االبتدائى بحضور األستاذة وكٌل الوزارة واألستاذة مدٌر عام اإلدارة واألستاذ وكٌل
اإلدارة واألستاذة مدٌر إدارة الترٌبه البٌئٌه وا لسكانٌة بالمدٌرٌة وذلك ٌوم األحد الموافق 7102/0/70
تم عمل ندوة بعنوان تمكٌن المرأة انتصارٌا واجتماعٌا وأخرى بعنوان اإلرهاب ومكافحة الفكر المتطرف بمركز النٌل
21
لإلعالم ٌومٌى 7102 / 0 / 02 ،05
تم حضور ورشة العمل الخاصة ببرنامج (المعلمون أوال ) لبعض مدارس المرحلة االبتدائٌة ٌوم 7102 /0/ 06وهً :
 -0 21اللبان االبتدائٌة  - 7المٌناء الشرقى االبتدائٌة  -0نبٌل الوفاء الرسمٌة  -4الباب االخضر  -5الشهٌد عبد المنعم سند
 -6المٌدان االبتدائٌة  ،وذلك بمركز التطوٌر بأبٌس
وبعض مدارس المرحلة االعدادٌة ٌوم  7102/0/70وهً  :المنٌر االعدادٌة لغات بنٌن  -االسكندر االكبر ع بنٌن
22
احمس ع بنٌن  -المرصد ع بنات  -فاطمة الزهراء ع بنٌن  ،وذلك بمركز التطوٌر بأبٌس
تم تدرٌب عدد  00أخصائى اجتماعى بمركز النٌل لإلعالم ٌومٌى  7102/0/9،01عن دعم متحدى اإلعاقة :
23
( معنا نستطٌع )
ٌتم تدرٌب عدد  06أخصائً اجتماعً بمدرسة سٌدى بشر االعدادٌة بنات ٌوم  7102 /0/00 ، 01عن برنامج
24
( تكافل وكرام ) للوحدات التابعة للحى
تم تدرٌب بمركز النٌل لإلعالم لعدد  01أخصائٌٌن ٌوم  7102/0/ 05اسم البرنامج المشروعات القومٌة الكبرى
25
والعاصمة اإلدارٌة الجدٌدة

وهرا نهعهى وحفضهىا سيادحكى بقبىل وافس االحخساو وانخقديس

يديس إدازة انًخابعت وحقىيى األداء
أ  /عفاف يحًد سهيًاٌ

يديس عاو إدازة انجًسك انخعهيًيت
أ  /هًج أبى كيهت

