محافظة اإلسكندرية
مديرية التربية والتعليم
اإلدارة العامة للتعليم العامة
إدارة التعليم الثانوي

إنجازات التعلٌم الثانوي
للعام الدراسً 7102/ 7102
 .0تحدٌث بٌانات العاملٌن بإدارة التعلٌم الثانوي باإلدارات .
 .7تم تشكٌل لجان التنسٌق بالمدارس لطالب الصف األول الثانوي باإلدارات عن طرٌق التعلٌم الثانوي باإلدارات .
 .3المتابعة واالشراف علً مراكز التنسٌق .
 .4عمل إحصاء لكل مرحلة ومتابعة نتائج القبول والتنسٌق بالمدارس .
 .5متابعة استعداد المدارس للعام الدراسً الجدٌد ومتابعة الصٌانة البسٌطة فً المدارس .
 .6استالم الخطة الزمنٌة والمناهج الدراسٌة من الوزارة ومتابعة وصول المناهج الى المدارس .
 .2المتابعة لجمٌع المدارس الثانوٌة بالمدٌرٌة  ،عمل تقارٌر المتابعات ورصد السلبٌات وإٌجاد حلول لهذه السلبٌات واالستمرار فً
متابعتها .
 .2متابعة غٌاب الطلبة مع تسجٌله علً الموقع .
 .9عمل اإلحصاء المبدئً  ،اإلحصاء االستقرارى  ،السجل المدرسً وإرساله للوزارة .
 .01تشجٌع المدارس علً االستخدام األمثل لتكنولوجٌا المعلومات .
 .00متابعة المدارس من حٌث اعالء العلم الوطنً للجمهورٌة وغرس الروح الوطنٌة ومتابعة النظافة العامة للمدارس واالمن.
 .07متابعة طالء جدران المدارس وتنظٌفها وإزالة الشعارات المسٌئة ودهان الجدران الخارجٌة للمدارس .
 .03متابعة االستعداد المتحان نصف العام واخر العام الدراسً .
 .04متابعة االمتحانات ولجان النظام والمراقبة واألنشطة بالمدارس .
 .05تشكٌل لجان لبحث الشكاوى الواردة الى التعلٌم الثانوي ومعالجتها والوصول الى حلول .
 .06تشجٌع المدارس علً تفعٌل المجموعات المدرسٌة للحد من الدروس الخصوصٌة .
 .02التنبٌه علً اإلدارات بإجراء مسابقات أوائل الطلبة فً المدارس وبٌنها وعلً مستوى اإلدارة واإلدارات الختٌار احسن الطالب
للتمثٌل الجمهوري .
 .02نظرا لعدم تواجد مجمع مدارس رسمً لغات كافٌة بإدارة وسط التعلٌمٌة  ،تم إحالل وتحوٌل مدرسة علً خاطر ث بنٌن بإدارة
وسط التعلٌمٌة الى مجمع مدارس رسمٌة للغات بنات .
 .09تم تحوٌل مدرسة محرم بك ث بنٌن بإدارة وسط التعلٌمٌة الً مجمع مدارس رسمٌة للغات بنٌن .
 .71تم تحوٌل مدرسة المحمودٌة الرسمٌة لغات بإدارة وسط التعل ٌمٌة الى مدرسة المحمودٌة الثانوي العام بنٌن مع مراعاة الكثافة .
 .70تم فتح فصل وٌنمو ثانوي بنات رسمً لغات بمدرسة مجمع روفٌدا الرسمً لغات وذلك لفصل البنٌن عن البنات بمدرسة جابر
بن حٌان رسمً لغات وأصبحت مجمع مدارس جابر بن حٌان بها فصل وٌنمو ثانوي رسمً لغات بنٌن بإدارة العامرٌة التعلٌمٌة
.
 .77تم فتح قاعة رٌاض أطفال بمدرسة نجٌب محفوظ الثانوٌة بنات بإدارة العامرٌة التعلٌمٌة ببوابة منفصلة لحٌن استكمال المبنى
بمدرسة جابر بن حٌان رسمً لغات بإدارة العامرٌة التعلٌمٌة .
 .73تم فتح فصل ثانوي عام وٌنمو بمدرسة الفرسان بإدارة برج العرب التعلٌمٌة لخدمة أهالً المنطقة .
 .74تم فتح فصلٌن وٌنمو ثانوي عام بنات بمدرسة سٌدى بشر اإلعدادٌة بنات الصباحٌة بإدارة المنتزه التعلٌمٌة وذلك لتقلٌل الكثافة
فً المدارس الثانوي العام بنات بإدارة المنتزه التعلٌمٌة .
 .75تم فتح فصلٌن وٌنمو ثانوي عام بنٌن بمدرسة عمر و شعٌر اإلعدادٌة بنٌن صباحى بإدارة المنتزه التعلٌمٌة وذلك لتقلٌل الكثافة
فً المدارس الثانوي العام بنٌن بإدارة المنتزه التعلٌمٌة .

محافظة االسكندرٌة
مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم
التعلٌم العام
إدارة التعلٌم المجتمعى

االنجازات خالل العام الدراسً  7102/7102وهى :
 تم فتح مدرستً (باب الفتوح ومدرسة ابٌس السابعة ) للتعلٌم المجتمعى التابعة ال دارة وسط التعلٌمٌة –
ومدرسة ابى الدرداء للتعلٌم المجتمعى ا لتابعة ال دارة الجمرك التعلٌمٌة .
 مخاطبة التوجٌهات المختلفة للمواد الثقافٌة والمهنٌة لسد العجز بالمدارس.
 متابعة انتظام الدراسة والعملٌة التعلٌمٌة لمدارس التعلٌم المجتمعً خالل العام الدراسً 7102/7102
 متابعة مناهج العام الدراسً  7102/7102لجمٌع المدارس .
 متابعة موقف الكتب ووصولها لجمٌع المدارس وتسلٌمها للدارسٌن والدارسات.
 معالجة السلبٌات التً ظهرت ببعض المدارس خالل العام الدارسى .
 االجتماعات الشهرٌة بمدٌري المراحل لمعالجة ما ٌظهر من سلبٌات اثناء المتابعات.
 عمل تدرٌبات للمعلمات بالتنسٌق مع إدارة القرائٌة واالدارة العامة للتعلٌم المجتمعى .
 عمل ورش عمل باالدارت التعلٌمٌه لتدرٌب المعلمات وتبادل الخبرات .
 المشاركة مع أقسام التعلٌم المجتمعً التابعة لإلدارات التعلٌمٌة فً االحتفاالت التً تقام فً المناسبات االجتماعٌة
والقومٌة والدٌنٌة .
الخطة المستقبلٌة القادمة- :






جارى فتح مدرستٌن بإدارة برج العرب التعلٌمٌة وإدارة العجمً التعلٌمٌة.
جارى مخاطبة الجهات المعنٌة لتوفٌر منهج صناعً مناسب للبنٌن .
جارى مخاطبة الجهات المعنٌة لتوفٌر معلمات متخصصات للصفوف ( الرابع – الخامس -السادس ) .
عمل خطة لتنمٌة مهارات المعلمات ( الثقافٌة – المهنٌة ) عن طرٌق التدرٌب او ورش العمل .
العمل على متابعة المزٌد من الدعاٌة واالعالن لجذب عدد اكبر من الدارسات والدارسٌن للتعلٌم المجتمعً .

إنجازات المدارس الرسمٌة للغات للعام الدراسى 7102-7102
* تم إعداد قاعدة بٌانات للمدارس الرسمٌة للغات بما فٌها من عدد فصول وتالمٌذ ،مدرسٌن وادارة تعلٌمٌة للعام
الدراسى .7102-7102
* ٌتم عقد إجتماع شهرى مع مسئولى المدارس الرسمٌة للغات باإلدارت الثمانٌة لمناقشة اهم التطورات والسلبٌات
واٌجاد حلول لها ووضع خطة متابعة للمدارس خالل الشهر وامدادهم بالقرارات الوزارٌة والتعلٌمات التى ترد الى
إدارة المدارس الر سمٌة للغات والوقوف على المشاكل والصعوبات التى تقابل بعض المدارس والعمل على اٌجاد
الحلول والحرص على انتظام العملٌة التعلٌمٌة واستخدام الطرق الحدٌثة فى التدرٌس.
* ٌتم عقد مسابقة دورى المدارس الرسمٌة للغات بٌن تالمٌذ المرحلة اإلبتدائٌة وذلك للصف الخامس اإلبتدائى
والصف الثانى اإلعدادى والثانى الثانوى.
* تم عقد مسابقة للمدرسٌن الراغبٌن فى اإللتحاق بالمدارس الرسمٌة للغات اإلبتدائٌة وعقد مسابقة للتصعٌد للمرحلة
اإلعدادٌة والثانوٌة بالتعاون مع موجهى عموم الرٌاضٌات والعلوم واللغة اإلنجلٌزٌة طبقا لمعدالت العجز والزٌادة .
* تم تدرٌب جمٌع مدرسى العلوم والرٌاضٌات واللغة اإلنجلٌزٌة للمرحلة االبتدائٌة واإلعدادٌة ضمن برنامج التعلٌم
اوال بالمدٌنة التعلٌمٌة وحصولهم على شهادة معتمدة من جامعة فلورٌدا.
* تنظٌم حضور اإلدارة المدرسٌة ( وكٌل – مدٌر) للتدرٌبات بالقاهرة ضمن انشطة برنامج التعلٌم اوال وتطبٌقا لمعاٌٌر
القرار الوزارى  725لسنة .7104
* تدرٌب المدارس المشاركة فى المسابقة الدولٌة (ِاٌزا) لعدد خمسة مدارس من المدارس الرسمٌة للغات على
مستوى المحافظة.
* تنفٌذ ملتقى المدارس الرسمٌة للغات على مستوى المحافظة.
* تم تكرٌم خمسة طالب من اوائل الشهادة اإلعدادٌة ضمن انشطة التعلٌم اوال بالقاهرة .
* فتح فصول جدٌدة وبذلك إلرتفاع الكثافة ورغبة اولٌاء األمور فى الحاق ابنائهم بالمدارس الرسمٌة للغات .
* تزاٌدت المدارس الرسمٌة للغات الى  071مدرسة رسمى لغات وذلك بزٌادة  33مدرسة جدٌدة على مستوى
المحافظة للعام الدراسى  7102-7102وذلك بإحالل المدارس الرسمى لغات محل المدارس التجرٌبى عربى .
* إقامة مشروع للتمٌز واإلبداع لطالب الصف األول والثانى اإلعدادى بإشراف معلمٌن متمٌزٌن وذلك بمكتبة
اإلسكندرٌة .
* اإلعداد لمسابقة المدٌر المتمٌز للمدارس الرسمٌة للغات .
*تدرٌب عدد (إثنان ) من معلمى كل مدرسة رسمى لغات على مستوى المحافظة على برنامج ( )Alice-Javaلتصمٌم
األفالم التعلٌمٌة ثالثٌة األبعاد وذلك اٌذانا بالبدء فى تكوٌن نواه لمكتبة تعلٌمٌة لتلك النوعٌة من األفالم وتبادلها بٌن
المدارس التابعة لإلدارة .

محافظة اإلسكندرٌة
مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم
إدارة قٌاس الجودة

التعريف بإدارة قياس الجودة والالمركزية
فريق عمل يمثل المستوى القيادي األعمى لمتخطيط واإلشراف والمتابعة لتطبيق نظام إدارة الجودة ،االعتماد والالمركزية في
مدارس محافظه االسكندرية وذلك من خالل تطبيق معايير جودة التعميم واالعتماد.

انجازات إدارة قياس الجودة والالمركزية
وضع خطو عمل لجميع المحاور التى تخدم العمل بإدارة قياس الجوده والالمركزية لموصول الى اعمى معدالت أداء
لإلدارة قام بتنفيذىا العاممين بإدارة وأقسام الجودة والالمركزية بالمديرية وجميع االدارات التعميمية

المحور االول  :الدعم والمساندة
¨ العمل عمى اتخاذ االجراءات الالزمة لتفعيل القرار الوزاري رقم  233بتاريخ  ، 3127 / 5/ 7بشأن تأىيل المدارس
الرسمية ،والخاصة لمحصول عمى شيادة ضمان الجودة واالعتماد ،ووضع الئحة مالية لتحفيز العاممين.
¨ التواصل مع السادة مديرى العموم والسادة الموجيين العموم لسد عجز واحتياجات المدارس المتقدمو لالعتماد .
¨ تشكيل لجان مراجعة داخمية لممدارس المرشحة لمتقدم لالعتماد خالل الفصمين الدراسيين األول والثانى لمعام الدراسى
 ،3129/3128لتحديد مدى استعدادىا لمتقدم لالعتماد.
¨ التعاون مع مشروع تطوير القوي العاممة وتعزيز الميارات فى:
 إعداد حقيبة تدريبية لمتقويم الذاتي لمؤسسات التعميم الفني ( الجزء الثانى )إعداد حقيبة تدريبية مدربي المدربين لممراجعين الداخميين لمؤسسات التعميم الفني .إعداد حقيبة تدريبية لمتقويم الذاتي لمؤسسات التعميم الفني. تطوير معايير التعميم الفنى¨ المشاركة في إعداد دليل استخدام ادوات جمع البيانات ودليل وحدة التدريب والجودة لمؤسسات التعميم الفني
¨ إعداد قاعدة بيانات لمدارس التعميم الفني لعدد (  ) 56مدرسة تم تسميميا لإلدارة المركزية لإلحصاء بالو ازرة
¨ عقد لقاءات مجمعة مع مديري المدارس المتقدمة لالعتماد لمتعرف عمى متطمبات االعتماد ( قبل وبعد)
¨ المشاركة فى تنفيذ مسابقة التميز واالبداع ( مدراء التميز) لمديري المدارس بمحافظة االسكندرية.

المحور الثانى  :التواصل الفعال مع فريق العمل
¨ عقد لقاءات دورية ألقسام قياس الجودة وأقسام الالمركزية باإلدارات .
¨ مناقشة توصيات المؤتمر الدولى الرابع لجودة التعميم ”مد الجسور وتعزيز الثقة ”الذى نظمتو الييئة القومية لضمان
الجودة االعتماد.
المحور الثالث  :التنمية المهنية المستدامة

¨ عقد ورشو عمل أساسيات الجودة بمؤسسات التعميم الفني لعدد(  ) 66لمسئولى الجودة بوحدات قياس الجودة بجميع
االدارات ،وبعض مسئولي التعميم الفني ضمن برنامج دعم واصالح التعميم الفني والتدريب الميني .
¨ نشر ثقافة الجودة واالعتماد ،ودور قيادات المديرية في تفعيل نظم الجودة بالمدارس ،لتفعيل القرار الوزاري  233لسنة
3127
¨ عقد ورشة عمل لمسئول الجودة بجميع االدارات لمناقشة فنيات الرد عمى تقارير الييئة القومية لضمان جودة التعميم
واالعتماد.
¨ المشاركة بورشة عمل التيذيب االيجابي وحقوق الطفل في اطار مشروع ( التعميم في بيئة آمنة)
¨ عقد برنامج تدريبي لعدد( )2274بعنوان األمن والسالمة المينية لمسئولي األمن بجميع مدارس المحافظة
¨ التعاون مع إدارة التدريب في عقد البرامج التدريبية :
 ” -2أدارة الوقت  ،الذكاء االجتماعى واالنفعالى ”لمديرى المراحل
 " -3ميارات القيادة عمى إدارة التغيير"  ،لمديرى المدارس باإلدارات التعميمية .
¨ االشتراك فى تدريب“  “311مراجع داخمى لمؤسسات التعميم الفني " الجزء الثانى "عمى مستوى ( )22محافظو وىي
اسكندرية ،بور سعيد ،االسماعمية  ،دمياط ،الشرقية  ،المنوفية،البحر االحمر ،اسوان ،الفيوم ،بنى سويف ،الغربية.
تدريب مدربي المدربين لممراجعين الداخميين لمؤسسات التعميم الفني .االشتراك فى تدريب“  “311مراجع داخمى لمؤسسات التعميم الفني " الجزء األول عمى مستوى ( )22محافظة وىياسكندرية ،بور سعيد ،االسماعمية  ،دمياط ،الشرقية  ،المنوفية،البحر االحمر ،اسوان ،الفيوم ،بنى سويف ،الغربية.
¨ تدريب عدد ( ) 411من موجيي األنشطة لتفعيل دور األنشطة التربوية لتحقيق جودة الحياة المدرسية وجودة التعميم في
جميع عناصر المنظومة التعميمية.

¨ تدريب عدد( )248ببرنامج الميام الوظيفية لمديري إدارات التعميم العام باإلدارات التعميمية لتحقيق جودة الحياة المدرسية
¨ تدريب عدد(  ) 461من موجيين العموم واالوائل بجميع المراحل بجميع االدارات التعميمية لتفعيل دور الموجو الفني
واإلداري لتحقيق جودة مجالي المعمم والمتعمم في العممية التعميمية

المحور الرابع  :حصول المدارس عمى االعتماد

 حصول عدد(  ) 62مدرسة عمى االعتماد من الييئة القومية لضمان جوده التعميم واالعتماد خالل العامالدراسى3128 / 3127
 -تم تقديم عدد  89مدرسة لمحصول عمى االعتماد خالل العام الدراسى 312:/3129

انجازات الالمركزية
¨ تدريب عدد(  ) 4111متدرب عمى كيفية صرف مخصصات الصيانة البسيطة .
¨ نسبة صرف مخصصات:
 الصيانة البسيطة  %211لعدد ( ):83مدرسة. خامات التعميم الفنى  %211لعدد(  )56مدرسة . خامات التعميم المجتمعى %211لعدد( )62مدرسة.¨ ورشة عمل حصر احتياجات التعميم العام من التجييزات.
¨ إعداد قاعدة بيانات بتجييزات التعميم العام.
¨ االشتراك مع االدارة المركزية لمتخطيط والجودة بالو ازرة فى اعداد قادة بيانات سجل االحتياجات الرأسماليو لممدارس .
 التعاون مع ادارة المشاركو المجتمعية ومنظمة بالن فى حصر احتياجات مدارس التعميم المجتمعى بعقد بروتكول تعاون مع شركة الشرق االوسط لمصياريج بعمل صيانة شاممة لمدرسة الدخيمة االبتدائية المشتركة خاللالعام3128 /3127ومدرسة الدخيمة االعدادية خالل العام 3129 /3128

