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 برعاٌة االستاذ/ محمد عطٌة وكٌل أول الوزارة مدٌر مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالقاهرة





ــة ــ  الرؤٌ

تسعى إدارة البساتٌن ودار السالم لالرتقاء بأقسام اإلدارة المختلفة والعمل 

بروح الفرٌق ودعم المدارس إلعداد منتج تعلٌمً جٌد فً ظل الالمركزٌة 
 والمشاركة المجتمعٌة

 الرسالة

 

 تقدٌم ٌد العون لجمٌع مدارس اإلدارة --

 تنمٌة مهنٌة العاملٌن باألقسام المختلفة --

 تفعٌل الالمركزٌة المالٌة لتجوٌد العملٌة التعلٌمٌة --

عقد بروتوكول بٌن المدارس الخاصة والمدارس الحكومٌة لدعمها  --

 تدعٌم العمل بروح الفرٌق
 



 احصاء نألػذاد انًذاسط وانطالب نؼاو 2018-2017

 عدد للمدارس

321 

 عدد الفصول

3877 

 عدد الطالب

179709 



 حً دار السالم

عدد المدارس 
104 

 

 عدد الطالب

83055 

 

 حً البساتٌن

 عدد المدارس

217 

 عدد الطالب

96654 

 إحصاء الطالب أحٌــــــــــاء



 الخدمــــات الجماهٌرٌة

 

تٌسٌراً على أولٌاء األمور حضور مندوب البرٌد ٌومٌاً لالدارة إلستخراج 
 الحوالة البرٌدٌة الستخراج بٌان النجاح



 بالمشاركة المجتمعٌة 

بإهداء االدارة الهٌئة المصرٌة العامة للبترول قامت 
HP عشرون جهاز كمبٌوتربعدد   



ً يغرىي يحافظح  ُاخ ػه شحهح االػذادَح ت ٍ نًه َاض ٍ يغاتقح انرفىق انش فاصخ االداسج ف

 ٍ   2018-2017انقاهشج نهؼاو انذساع

الترتٌ
 السباق الطالبة اسم المدرسة الصف ب

 السٌد السعٌد رأفت هدٌر مودرن سكول الدولٌة   الثالث الثالث

 متر فراشة50

 المعبود عبد العال عبد باسم جنة مودرن سكول الدولٌة الثالث السادس

 ابو الدٌن صالح محمد حنٌن نور لغات الثالث الرابع
 م ظهر50 الفتوح

 صالح الفتاح عبد ولٌد هدٌر مودرن سكول الدولٌة الثالث الثانً

 متر حرة200

 الغنام حامد فاروق وائل حبٌبة االلفٌة الثالثة   الثالث السادس

 م ظهر200 المعبود عبد العال عبد باسم جنة مودرن سكول الدولٌة الثالث الثانً

 تنس أرضً فردي سٌد احمد احمد مٌار القمم الدولٌة الثالث الثانً

 تنس طاولة فردي محمد محمد محمد انعام البساتٌن االعدادٌة الثالث الثانً

 عبٌد احمد سعٌد شرٌف لٌلة االمجاد الخاصة الثالث الثانً

 م عدو100العاب قوى 

 محمد احمد سٌد ٌوسف االء الخلفاء الراشدٌن االول الخامس



الرتتو

 السباق الطالبة اسم المدرسة الصف ب

 لٌلة شرٌف سعٌد احمد عبٌد االمجاد الخاصة الثالث االول

 م عدو200العاب قوى 

 والء خالد خٌر هللا خالد الهالل االحمر الرسمٌة الثالث السادس

 العاب قوى وثب عالً مرٌم اسماعٌل احمد طه همام الرسمٌة الثانً الثالث

 سارة طلعت عبد العظٌم السٌدة خدٌجة الرسمٌة الثانً االول

 العاب قوى وثب طوٌل

 االء ٌوسف سٌد احمد محمد الخلفاء الراشدٌن االول الرابع

 شمس عٌد عبد الجواد مصطفى كامل الثانً الخامس

 والء خالد خٌر هللا خالد الهالل االحمر الرسمٌة الثالث السادس

 ك مش2ًالعاب قوي  سارة حامد فرج عبد الجلٌل جزٌرة دار السالم االول االول

 لٌلة شرٌف سعٌد احمد عبٌد االمجاد الخاصة الثالث االول

 م عدو200العاب قوى 

 والء خالد خٌر هللا خالد الهالل االحمر الرسمٌة الثالث السادس



فازت االدارة فً مسابقة التفوق الرٌاضً للمرحلة االعدادٌة بنٌن على مستوى محافظة 

2018-2017القاهرة للعام الدراسً   

 السباق الطالب اسم المدرسة الصف الترتٌب

 م1500 قوى العاب العزٌز عبد محمود عاطف مصطفى كامل مصطفى الثالث الرابع

 طوٌل وثب قوى العاب محمد الحمٌد عبد الدٌن حسام ٌوسف الرسمٌة همام طه الثالث االول

 حواجز110 قوى العاب محمد الحمٌد عبد الدٌن حسام ٌوسف الرسمٌة همام طه الثالث الثالث

 كجم85 وزن مصارعة احمد ٌحًٌ محمد ٌحً الراشدٌن الخلفاء الثانً الرابع

 الرحمن عبد الدٌن عالء كرٌم مازن لغات البشائر الثالث االول

 م حرة50سباحة 

 محمود محمد الحمٌد عبد صخر الرسمٌة االحمر الهالل   الثالث الخامس

 فراشة م50 سباحة الرحمن عبد الدٌن عالء كرٌم مازن لغات البشائر   الثالث االول

 صدر م100 سباحة محمود محمد الحمٌد عبد صخر الرسمٌة االحمر الهالل   الثالث السادس

 فراشة م200 سباحة مصطفى على محمد خالد عمر لغات الجدٌد الجٌل الثانً الخامس

 مبارزة سٌف سالح احمد فاروق عادل مازن الرسمٌة همام طه الثالث الثانً

 كجم55 زون جودو الصاوي سمٌر محمد على لغات العروبة الثالث االول

 كجم60 زون جودو سٌد على سٌد كرٌم لغات البشائر الثالث الخامس



 السباق الطالب اسم المدرسة الصف الترتٌب

 كرٌم محمد احمد عرفة الخلٌل الخاصة الثانً الثالث
 تنس طاولة فردي

 احمد ابراهٌم امام محمود طلعت حرب االعدادٌة الثالث الرابع

 عمر ممدوح حسٌن حسن اسماعٌل العروبة لغات الثالث  الثانً

 حازم عادل عطٌة احمد االمتٌاز لغات الثالث الثانً كرة سلة

 على اشرف محمد الدمرداش السٌدة خدٌجة  الثالث الثانً

 سٌد محمود سٌد محمود االمتٌاز لغات الثالث الثانً

االدارة فً مسابقة التفوق الرٌاضً للمرحلة االعدادٌة بنٌن على مستوى ــ فوز : تابع 

2018-2017محافظة القاهرة للعام الدراسً   



فازت االدارة فً مسابقة التفوق الرٌاضً للمرحلة االعدادٌة بنٌن على مستوى 
2018-2017الجمهورٌة للعام الدراسً   

 م السباق الطالب اسم المدرسة الترتٌب

 1 مبارزة سٌف سالح   عادل مازن   الثانً

 2 سالح الحمٌد عبد عاطف   السابع

 3 طاولة تنس   ابراهٌم احمد حرب طلعت االول

 4 كجم 55جودو سمٌر محمد على لغات العروبة االول

 5 كجم66 جودو الهادي عبد حسٌن هادى الخاصة الخلٌل االول

 6 كجم81 جودو محمد خالد ٌوسف ستارز السادس

 7 فراشة م50 سباحة كرٌم مازن البشائر الثالث

 8 فراشة م200 سباحة محمد خالد عمر الجدٌد الجٌل الخامس

 9 جرى م1500 قوى ألعاب محمود عاطف مصطفى   كامل مصطفى الثالث

 10 حواجز110 قوى العاب الدٌن حسام ٌوسف همام طه الثالث

 11 العالى الوثب قوى العاب العراقى محمد محمد االحمر الهالل الخامس

 12 طوٌل وثب قوى العاب الدٌن حسام ٌوسف همام طه االول



ــ: البنـــــــــات   

 م السباق الطالب اسم المدرسة الترتٌب

 1 ارضً تنس احمد احمد مٌار الدولٌة القمم السادس

 ولٌد هدٌر سكول مودرن الخامس
 م فراشة50سباحة 

2 

 3 اسم جنة سكول مودرن السابع

 4 حرة م200 سباحة ولٌد هدٌر سكول مودرن الثانً

 5 مشً ك2قوى العاب فرج حامد سارة السالم دار جزٌرة االول

 6 عدو م200 قوى العاب سعٌد شرٌف لٌنة الخاصة االمجاد الرابع

 7 الطوٌل الوثب قوى العاب   اسماعٌل مرٌم همام طه الخامس



فازت االدارة فً مسابقة التفوق الرٌاضً للمرحلة الثانوٌة بنٌن على مستوى 
2018-2017الجمهورٌة للعام الدراسً   

 الطالب اسم المدرسة اللعبة السباق نوع المركز

 محمد محمود السٌد الرحمن عبد العزٌز عبد بن عمر فردي طاولة تنس الرابع

 طالب ابو محمد ابراهٌم بالل لغات ستارز فردي ارضً تنس الثانً

 ٌوسف حسن حامد مصطفى محمود الثالثة االلفٌة زوجً ارضً تنس االول

 على احمد طارق الدٌن شهاب المطلب عبد بن حمزة قوى العاب عدو م400 االول

 الطحان محمد محمد مصطفى خدٌجة السٌدة سباحة حرة م100 الثانً

 محمد ابراهٌم طارق كرٌم جلورى اوف صن سباحة متنوع م400 الثانً

 محمد العال عبد محمود محمد الراعً امٌن محمد مالكمة كجم81 وزن االول

 حافظ الباز محمد الرحمن عبد الراعً امٌن محمد مالكمة كجم81 وزن الثانً

 اللطٌف عبد الحمٌد عبد الدٌن ضٌاء هاشم لغات العروبة جماعً طائرة الثانً

 االشوح فتحى اشرف محمد لغات العروبة جماعً طائرة الرابع

 عوف محمد محمود احمد الدولٌة البشائر جماعً سلة الثالث



فازت االدارة فً مسابقة التفوق الرٌاضً للمرحلة الثانوٌة بنات على مستوى الجمهورٌة 

2018-2017للعام الدراسً   

 اسم الطالب المدرسة اللعبة نوع السباق المركز

 احمد فاروق عادل ضحً همام طه سالح مبارزة سٌف االول

 محمد كمال خالد نوران الثالثة االلفٌة سباحة صدر م50 الرابع

 محمد كمال خالد نوران الثالثة االلفٌة سباحة فراشة م50 الثالثة

 ابراهٌم المنعم عبد حاتم هاجر لغات العروبة سباحة صدر100 الثانً

 ابراهٌم المنعم عبد حاتم هاجر لغات العروبة سباحة صدر م200 الثالث

 على محمد احمد روان لغات العروبة جماعً طائرة االول

 احمد فاروق عادل ضحً همام طه سالح مبارزة سٌف االول

 محمد كمال خالد نوران الثالثة االلفٌة سباحة صدر م50 الرابع



 الموهوبٌن والتعلم الذكً

والتعلٌم والتً اقٌمت بمركز طلعت حرب الثقافً بزٌنهمالتربٌة نتٌجة مسابقة انتفاضة شباب   
 

 االسم المدرسة المركز الموهبة

   فؤاد محمد اٌاد الخاصة الجدٌد الجٌل مكرر االول االلً الحاسب

   لطفى هشام ادهم   االحمر الهالل مكرر االول القصٌرة القصة

 مسعد هللا عبد رؤي اعدادى لغات امجاد الثانً االنجلٌزٌة اللغة

 طه سامح اسراء ثانوي لغات امجاد مكرر االول انجلٌزٌزة اللغة

 جالل محمد رٌتاج ابتدائً ماري سانت مكرر الثانً   العـزف

 شحات سامح جورج لغات العروبة مكرر الثالث العزف

 سري اشرف هاجر الخاصة السالم زهرة مكرر الثالث الغنـــــاء

 عٌاد ولٌد امٌر الخاصة مسعود ابن مكرر االول الفردي العزف

 محمد مجدي سارة الثانوٌة السادات عاطف االول الكارٌكاتٌر

 محمود محمد ٌوسف واالٌمان العلم الثالث واالبتكارات االختراعات



 فازت مدرستً مسرحة المناهج وفً 
 

الشهٌد احمد بدوى االعدادٌة المشتركة بالمركز االول 
 مكررعلى المرحلة االعدادٌة

جمال عبد الناصر الثانوي بنات بالمركز االول على 
 المرحلة الثانوٌة

 



فازت الطالبتان فاطمة ناجح محمد ابراهٌم والطالبة محً محمود عبد النبً بمردسة احمد زوٌل 

 االعدادٌة بنات بالمركز االول فً الشهادة االعدادٌة على مستوى محافظة القاهرة



2018-217العشرة األوائل فً الشهادة االعدادٌة  للعام الدراسً   

 م االسم المدرسة المجموع الترتٌب

 1 اللٌثً ابراهٌم محمد تاجح فاطمة بنات االعدادٌة زوٌل احمد 280 االول

 2 السٌد النبً عبد محمود مً بنات االعدادٌة زوٌل احمد 280 مكرر االول

 3 ٌوسف السٌد ٌوسف احمد الخاصة الخلٌل 279.5 الثالث

 االعدادٌة الخالق عبد الشهٌد 279.5 الرابع
 4 صالح عٌد احمد بالل بنٌن

 5 الدسوقً عٌسى الدٌن عصام رنا الخاصة اللٌثً 279.5 الخامس

 6 عثمان البدراوي ابراهٌم خالد سارة بنات االعدادٌة السالم 279.5 مكرر الخامس

 7 محمد طشطوش امجد سامح الخاصة الخلٌل 279 السابع

 8 مصطفى السٌد مصطفى مجدى مصطفى المرسلٌن خاتم 279 مكرر السابع

 9 عمر الفتاح عبد عمر سارة بنات  االعدادٌة الخالق عبد الشهٌد 279 مكرر السابع

 10 رضوان محمد ابراهٌم ربٌع زٌنب بنات االعدادٌة الحرٌة 279 مكرر السابع



فوز توجٌه المجال الصناعً على مستوى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 

 بأفضل معرض متمٌز



التوجٌه العام للمجال الصناعً ٌقوم بتكرٌم مدٌر عام االدارة لحصول االدارة 
 على أفضل معرض متمٌز علً مستوى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم



فً مسابقة المكتبات النموذجٌة فازت مدرسة الفاروق بالمركز الرابع على 
 مستوى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم



 فً مهرجان المدارس المحورٌة تم  مدرستً الشٌماء االبتدائٌة وخالد الولٌد الرسمٌة لغات



تكرٌم وزٌر التربٌة والتعلٌم لطالبات مدرسة نور لغات واالخصائى االجتماعً فً نتٌجة مسابقة 

 التحدي العربً للقراءة



 فوز الطالب أكمل محمود متولى فً بطولة الجمهورٌة لالعاقات الحركٌة



فوز مدرسة المعمارٌة خمس سنوات فً مسابقة اوئل الطلبة ــ تشطٌبات بالمركزاالول على 

سامح / مدارس مكارم االخالق بشبرا ومنشأة ناصر ومدرسة مدٌنة السالم وتكرٌم الطالب واألستاذ

محسن مدرٌر المدرسة من قبل توجٌه التشطٌبات بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم / داخلى واالستاذ

 بالقاهرة

 فوز مدرسة المعمارٌة خمس سنوات فً مسابقة أوائل الطلبة



 االدارةالصف االول للصف الثالث االبتدائٌة فازت من  -

نورهان محمد عبد العزٌز بمدرسة الفٌروز / الطالبةو
 االبتدائٌة

ابراهٌم اشرف احمد بمدرسة وٌندروز / والطالب -

 الدولٌة

آٌات طلعت / وفً المرحلة االعدادٌة فازت الطالبة  -

 فٌروز محمد على بمدرسة نور لغات/ فكرى والطالبة

اٌوب همام / وطالب مدارس التربٌة السمعٌة الطالب -
 احمد بالصف الثالث بمدرسة االمل للصم وضعاف السمع

 

فً مسابقة التحدي القراءة العربً على 

 مستوى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 
 



 على مستوى الجمهورٌة

اسماء / على مستوى الجمهورٌة فازت الطالبة

فً  1عمرو صالح بمدرسة منشٌة جبرٌل ف
(  المعارض الصحفٌة ) مسابقة أعٌاد الطفولة   

 



فوز فرٌق كرة القدم لمدرسة المعمارٌة بالمركز األول على المنطقة 

محمد عطٌة وكٌل أول الوزارة / الجنوبٌة وتسلٌم كأس الفوز من االستاذ
 مدٌرمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالقاهرة



عبس بعدد /تبرع رجل االعمال الدكتور نبٌل د•
 DVDRعشرون كامٌرا مراقبة وخمسة 

تبرعت مدرسة بن مسعود الخاصة بعدد أربع •
  DVDRكامٌرات مراقبة و

تبرعت مدرسة مانهاتن الخاصة بعدد ستة •
  DVDRكامٌرات مراقبة و

 



على مستوى مدٌرٌة التربٌة االدارة المركز الثانً فازت  -

إقرأ ــ أفضل قصة وأفصل ) مسابقة فً والتعلٌم بالقاهرة 

ٌاسراحمد خالد عٌد محمد بمدرسة عمار بن / الطالبب( قاص  

ةاالبتدائٌ  

مدرسة جمال عبد الناصر الثانوٌة بنات بالمركز االول فازت  -

ومدرسة منشٌة جبرٌل ( اإلذاعة المدرسٌة ) فً مسابقة 

بالمركز االول ( المناظرات) االبتدائٌة الفترة االولً فً مسابقة   
على مستوى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالقاهرة    
 
 



وفً مؤتمر فً حً دار السالم واللواء جمال العربً 

والمستشار خالد عبد العزٌر عضو مجلس النواب واالستاذ   

علً عبد الونٌس عضو مجلس النواب فً مبادرة خلٌك زي 
 آدم



/  بناء على الحملة التً أطلقها معالً محافظ القاهرة وتحت إشراف االستاذ

المهندس عادل عبد الظاهر . محمد عطٌة وكٌل مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم 

عبد العزٌز حسن سلٌمان مدٌرعام إدارة / رئٌس حً البساتٌن واالستاذ

حسن محمد على وكٌل االدارة / البساتٌن ودارالسالم التعلٌمٌة واالستاذ

احمد حافظ نائب مجلس االمناء وطلبة مدرسة المعادي الصناعٌة / واالستاذ

-2-1بنات ومدرسة على مبارك االعدادٌة بنٌن الٌوم الخمٌس الموافق 
2018 





جودى ولٌد علٌوة بالصف الرابع بمدرسة / فوز الطالبة

  ة الٌدكرعلى مستوى الجمهورٌة فً الرسمٌة ٌناٌر 25
 



من قبل مؤسسة جذور ووكٌل االدارة تكرٌم مدٌر عام االدارة 

جٌهان ئائب /رندة حالوة والدكتور/ بحضور كالً من الدكتورة

محمد عبد التواب مدٌر / المحافظ للمنطقة الجنوبٌة واالستاذ

التعلٌم العام وقٌادات وومثلً الجمعٌات االهلٌة والحكومة 
 االلمانٌة بفندق رمسٌس هٌلتون

 





رٌاض تطوٌر فصول بالمشاركة المجتمعٌة بالتعاون مع مؤسسة جذور تم 

وإنشاء مالعب خاصة برٌاض األطفال وإنشاء حمامات خاصة بأعلى  االطفال 
عبد المنعم رٌاضبمدرسة مستوى للفصول المحلقة   

 



نبٌل الشهٌد  بمدرسة  0مائة وثمانون دٌسك ) 180بالمشاركة المجتمعٌة إحٌاء 
بنٌن لتدخل الخدمة للمدارس شدٌدة االحتٌاجعمارة االعدادٌة   

 





محمود صفوت محمود بمدرسة / فوز الطالب

العروبة لغات المرحلة االبتدائٌة بالمركز الرابع فً 
2018-2017مسابقة المخترع الصغٌر للعام   

 



/  عبد العزٌز حسن سلٌمان  مدٌر عام االدارة واالستاذ/تكرٌم االستاذ

مدٌر مدٌرٌة التربٌة / حسن محمد على وكٌل االدارة من االستاذة
 والتعلٌم بالقاهرة

 



يؼشض اَرم ػهً يغرىي يذَشَح انرشتُح وانرؼهُى 

 تانقاهشج
 ادم الطالب ادلدردة ادلركز

 هشام نورون لغات االمتواز مجهوري تصعود

 هاني حممد الدولوة ادلصروة جماالت أول مركز

 امحد حممد الدولوة ادلصروة جماالت أول مركز

 احلسوين عمر لغات االمتواز جماالت اول مركز

 خالد دارة الدولوة ادلصروة جماالت اول مركز

 امحد لوجني جلوري اوف صن جماالت اول مركز

 حممد ملك جلوري اوف صن جماالت اول مركز

 صادق امحد على الدولوة ادلصروة جماالت اول مركز

 الطالب ادم ادلدردة ادلركز





تبادل الزٌارات مع ادارة المنطقة الجنوبٌة بمدرسة عاطف السادات الثانوٌة 
 بنات وتفعٌل االنشطة بٌن االدارة بمنطقة جنوب





ح  ٌ انذوُن ى وانخاص ويذسعح يانفش ٍ انرؼُه هذَح 270ذى ذقذَى ػذد . ذفؼُم انرىأيح ُت

ح  ًاء االترذاُئ ٍ طالب يذسعح انشُ ذسعح ان ٍ قثم طالب اًن  ي
 



 تىجُه المكتثاخ

فازت االدارة 2018-2017فً مسابقة نجوم المكتبة للعام الدراسً   

 
 ادم الطالب ادلدردة ادلرحلة ادلركز

 مروم حممد على العروبة لغات االبتدائوة االول

 ذهد بدوى حممد 1الػريوز ف االبتدائوة السادس

عارف السادات الثانووة   الثانووة الثاني

 امنوة عالء فاروق بنات



ٍ تانًشحهح انصاَىَح تًذسعح انؼشوتح / فاص انطانة احًذ يحًذ يحًذ تُىي

ً يغرىي  ٍ يغاتقح نغاخ تانًشكض انصانس ػه ٍ انجًهىسَح ف انهُذنًحاخ ي  



فوز االدارة بالتمٌز من قبل محافظة القاهرة •
 .التمٌزوصرف مكافأة للعاملٌن على هذا 

السادات إثنان مسرح بمدرستً عاطف انشاء •

 ومدرسة محمد نجٌبالثانوٌة بنات 

تبرع المهندس اكمل قرطام عضو مجلس النواب •

باستٌج مسرح مدرسة عاطف السادات الثانوٌة 
 تبنا



ذثشع انًهُذط أكًم قشطاو ػضى يجهظ انُىاب تانذوسج انشَاضُح 

ٌ تُاخ وانرٍ أقًُد تًذسعح ػاطف انغاداخ   انرُشُطُح نهًشحهح انصاَى

ً يغرىي يحافظح انقاهشج االعرار /  انصاَىَح تُاخ تحضىس َائة االتاء ػه

 ػثذ انشؤوف ػالو



 انرؼهُى انخاص

 ادلدردة الصنف العدد

 رابا اخلاصة الب توب اثنان

 رابا اخلاصة جهازكمبووتر اثنان

 اخللول اخلاصة جهاز كمبووتر واحد

 مالػرن الدولوة كردي خشب اثنا عشر

 االدراء اخلاصة آلة حادبة اثنا عشر

 مشس ادلعارف الدولوة جهاز كمبووتر واحد



 انًشاسكح انًجرًؼُح ويؤعغح جزوس

زٌارة الوفد اإلتحاد األوربً مدرسة الشهٌد أحمد بدوي االعدادٌة وكان  هدف الزٌارة 
  الوقوف على االعمال واالنجازات 

 جٌن ماري، رئٌس قطاع التنمٌة البشرٌة و المجتمعٌة / األستاذ     •

 ستٌفان دٌفٌد، مدٌر مشروعات التنمٌة البشرٌة والمجتمعٌة/ األستاذ    •

 أولرٌش هوزر، مدٌر برنامج التنمٌة بالمشاركة فً المناطق الحضرٌة/ األستاذ      •

 توماس توبف، مساعد مدٌر برنامج التنمٌة بالمشاركة فً المناطق الحضرٌة/ األستاذ  •

عبٌر الصاحب، مدٌر إدارة المنح ببرنامج التنمٌة بالمشاركة فً المناطق / المهندسة     •
 الحضرٌة

نائب مدٌر إدارة المنح ببرنامج التنمٌة بالمشاركة فً المناطق  محمد طنطاوي، / األستاذ •
 الحضرٌة

 هٌنٌنج هٌلمر، مدٌر إدارة المنح ببرنامج التنمٌة بالمشاركة فً المناطق الحضرٌة/ األستاذ •

 محمود أبوزٌد، إستشاري إدارة المنح ومنسق العمل بمناطق محافظة القاهرة/ األستاذ•

 





وقفة تضامنٌة من طالب وطالبات المرحلة الثانوٌة بإدارة البساتٌن ودار 

م  بقٌادة مدٌر عام 2017-11-29السالم التعلٌمٌة الٌوم االربعاء الموافق 

اإلدارة عبد العزٌز حسن سلٌمان ووكٌل االدارة حسن محمد على بمدرسة 

محمد امٌن الراعً الثانوٌة بنٌن ضد اإلرهاب وتضامناً مع الجٌش 

...  ال لإلرهاب... والشرطة مرددٌن هتافات نموت نموت وتحٌا مصر

نموت نموت ....مسجد وكنٌسة دم واحد ...اإلرهاب لٌس له دٌن وال وطن 

مصر بالدي بالدي لكً حبً وفؤادي مع فقرات فنٌة قام بها ...وتحٌا مصر 

طالب وطالبات المرحلة الثانوٌة مع أغانً وطنٌة وأشعار وطنٌة بحضور 

الشحات العزازي وممثل / قٌادات االدارة وومثل األزهر الشرٌف الدكتور

بنٌامٌن ومجلس امناء / الكنٌسة المصرٌة راعً كنٌسة المالك روفائٌل األب
 وآباء االدارة 

 







تم تخصٌص حجرة للدفع االلكترونً وإمدادها 

بعدد إثنان جهازالب توب وإثنان جهاز 

 كمبٌوتر وأثاث مكتبً



 انًشاسكح انًجرًؼُح

 ادم اجلهة ادلنػذة ادم ادلشروع ادلدارس ادلستػودة

 ، ف1أبو بكر ف
 1والػريوز ف 2

مدارس  دعم وتطوير قدرات 

 التعلوم االساسي ملدارس
 مجعوة خري وبركة

 حممد الدرة
حتسني العملوة التعلوموة  

 للطػولة املبكرة
 (االحتاد االوربي) منظمة بالن 

امحد بدوى االعدادية وعبد 

 املنعم رياض
 مؤسسة جذور حتسني اخلدمات التعلوموة



 التربٌة الرٌاضٌة بنٌن وبنـــــات



 انرشتُح انشَاضُح

 ادلدردة ادلرحلة

 ادلعماروة مخس دنوات الثانووة

 2دار السالم االعدادوة بنني ف االعدادوة

 اهلالل االمحر الرمسوة لغات االبتدائوة

فوز المدارس اآلتٌة فً التصفٌات النهائٌة لكرة القدم على مستوى 
 ــ: االدارة 





 ػهً يغرىي انجًهىسَح

لٌلى إسالمة محمد محمد بمدرسة / فوز الطالبة

على مستوى ( المرحلة اإلبتدائٌة) العروبة لغات 
(فردي )الجمهورٌة فً تنس أرض   



ىَح  شحهح انصَا  ــ: اًن
ه  ٍ نؼثح انكاساُذ ٌ ف حافظح وانصؼىد نهجًهىس ً يغرىي اًن  .انفىص ػه

 ٌ ٍ نؼثح أنؼاب انقى ٌ ف حافظح وانصؼىد نهجًهىس ً يغرىي اًن ٍ ) انفىص ػه ش ــىاًن ٌ وانىشة انطىَم  انجش

) 
ٍ نؼثح انغالح  ٌ ف حافظح وانصؼىد نهجًهىس ً يغرىي اًن  (يثاسصج) انفىص ػه

ًاػُح  ٍ نؼثح االنؼاب انج ٌ ف ُرخة جًهىس ٍ نًه حافظح و انصؼىد أستؼح الػثاخ والػُث ً يغرىي اًن انفىص ػه

 (كشج انطائشج ) 
ًاػُح  ٍ نؼثح االنؼاب انج ٌ ف ُرخة جًهىس ٍ نًه حافظح وانصؼىد شالز الػثاخ والػُث ً يغرىي اًن انفىص ػه

 (كشج انغهح ) 
ًاػُح  ٍ نؼثح االنؼاب انج ٌ ف ُرخة جًهىس ٍ نًه حافظح وانصؼىد الػثُر ً يغرىي اًن ذ) االشرشاك ػه  (كشج اُن

ٍ نؼثح انغثاحح  حافظح ف ً يغرىي اًن ــ100) انفىص ػه ـ 200و   (و 50وـ 
 ٍ ًثاس انُف ٍ انج ٌ ف حافظح وانصؼىد نهجًهىس ً يغرىي اًن  .انفىص ػه

ظ طاونح  ٍ نؼثح ُذ حافظح ف ً يغرىي اًن ٌ ( فشدٌ)انفىص ػه  وانصؼىد نهجًهىس
ٍ نؼثح انجىدو ٌ ف حافظح وانصؼىد نهجًهىس ً يغرىي اًن  انفىص ػه

صاسػح  ٍ نؼثح اًن ٌ ف حافظح وانصؼىد جًهىس ً يغرىي اًن  .انفىص ػه
 ٍ ُُ ٍ نهث شاط انكشف ُُى اُن ـ انثشاػى ) ذق ـ االشثالـ  ٌ ( انكشافحـ  حافظح وانصؼىد نهجًهىس ً يغرىي اًن  (ػه

 



ُاً  ح تٍُُ وتُاخ : شَا ـ انًشحهح االػذَا  ـ
ٌ فٍ نؼثح انكاسذُه  ً يغرىي انًحافظح وانصؼىد نهجًهىس  .انفىص ػه
ٌ فٍ نؼثح انغالح  ً يغرىي انًحافظح وانصؼىد نهجًهىس ) انفىص ػه

 (يثاسصج
 ٌ ٌ فٍ نؼثح  أنؼاب انقى ً يغرىي انًحافظح وانصؼىد نهجًهىس انفىص ػه

ٌ وانىشة انطىَم )   (انجش
ٌ فٍ نؼثح انًصاسػح  ً يغرىي انًحافظح وانصؼىد نهجًهىس  .انفىص ػه

ٌ فٍ نؼثح انغثاحح  ً يغرىي انًحافظح وانصؼىد نهجًهىس  .انفىص ػه
ٌ فٍ نؼثح انجىدو ً يغرىي انًحافظح وانصؼىد نهجًهىس  انفىص ػه

 



ـ المزحلح االتتدائُح تنُن وتناخ : ثالثاً   ـ
  ٍ ٌ فٍ لعثح الجمثار الفن  .الفىس عًل مستىي المحافظح والصعىد للجمهىر

ٌ فٍ لعثح الكارتُه   .الفىس عًل مستىي المحافظح والصعىد للجمهىر
 ٌ ٌ فٍ لعثح العاب القى ) الفىس عًل مستىي المحافظح والصعىد للجمهىر

ٌ والىثة الطىَل   ( .الجز
ٌ فٍ لعثح الجىدو   .الفىس عًل مستىي المحافظح والصعىد للجمهىر

ٌ فٍ لعثح السثاحح    .الفىس عًل مستىي المحافظح والصعىد للجمهىر
ٌ فٍ كزج الطائزج تنُن ٍ جمهىر  المزكش الثان

 



( بتروناس للبترول)بالمشاركة المجتمعٌة مع شركة 

/  طلعت حرب) سبعة مدارس ( 7)واالدارة لعدد 

/  عثمان بن عفان/ محمد الدرة / المساكن/ شجرة الدر

لدعم الطالب الغٌر ( البساتٌن المشتركة/ السالم 
.قادرٌن   

 

 بالمشاركة المجتمعٌة



ٍ االعرارج ًصهح ف َاط نهثرشول ير ٍ يذَش انؼالقاخ انؼايح / ذىصَغ ششكح ترشو سغذج فرح

ُاسها وذى دفغ يصاسَف  ٍ ذى إخر ذاسط انر ٍ اًن ُاجاخ انطالب ف طانة تًذسعح ( 50)إحر

ح  طهؼد حشب االترذاُئ

 بالمشاركة المجتمعٌة



أبو فطري بن عبد الجلٌل رئٌس مجلس إدارة شركة بتروناس / لالستاذ/ بحضور االستاذ

شنطة وأدوات مدرسٌة لطالب بمدرسة طلعت حرب ( 50)اإلدارة تم توزٌع وأعضاء مجلس 
 االبتدائٌة



أستؼىٌ طانة تؼذد عرح انًذاسط  ( 40)دفغ يصاسَف نؼذد 

 انثاقُح يٍ اإلذفاق



 إػرًاد وذجذَذ انجىدج نؼذد عرح يذاسط

 ادلدردة ادلرحلة اعتماد وجودة

 لغات الرمسوة الولود بن خالد أصػال رياض وجودة اعتماد

 الرمسوة نبول اخلالق عبد الشهود أصػال رياض وجودة اعتماد

 لغات أجمـــــــــــــــاد أصػال رياض وجودة اعتماد جتديد

 اخلاصة الراشدين اخللػاء اعدادي وجودة اعتماد جتديد

  الغد إشراقة اعدادي وجودة اعتماد

 لغات األمحرالرمسوة اهلالل ابتدائي وجودة اعتماد جتديد



ذكشَى انطانة أكًم يحًىد يرىنً تًذسعح انشًُاء االترذائُح انفائض ػهً 

 ٌ ٍ أنؼاب انقى يرش نهًؼاق100ٍُيغرىي انجًهىسَح ف  



من أجل تنمٌة روح الوالء واالنتماء لمصر بدأت 

ندوة مشوار الشهٌد الحً البطل عبد الجواد سوٌلم 

أحد جنود قواتنا المسلحة بمصر لعدد مائة وعشرون 

طالباً بمدرسة أمٌن الراعً الثانوٌة بنٌن بحضور 

خالد عبد العزٌز عضو مجلس النواب و / المستشار 

رئٌس حً البساتٌن المهندس عادل عبد الظاهر 
 ونائب االباء لالدارة وقٌادات االدارة 

 





ثمانً قاعات رٌاض أطفال ( 8)بالمشاركة المجتمعٌة تم تجهٌز عدد 
.تم إفتتاحهم هذا العام   



تم عمل عدد من الندوات بمشاركة الدٌن االسالمً والدٌن المسٌحً 
الطالب فً مدارس التعلٌم االعدادي بهدف تنمٌة الوحدة الوطنٌة لدى 

 والثانوي 



تحوٌل مدرسة الشهٌد عبد المنعم رٌاض الثانوٌة •

المطلوب من هذه الستٌعاب لمدرسة رسمٌة لغات 
 .التبعٌة 

تم عمل حفل تكرٌم ختام األنشطة الصٌفٌة بمسرح •

خالد عبد العزٌز / المعمارٌة بحضور المستشار
 .عضو مجلس النواب 

 





عن المخدرات طبى لعمال اإلدارة ومدارسها للكشف تم عمل كشف 
.وزارة التضامن وبالتنسٌق مع أمن وزارة التربٌة والتعلٌم مع بالتعاون   

 



تم عمل حفل تكرٌم أوائل الشهادة االعدادٌة على مستوى محافظة القاهرة 
.الشهادات العامة وأٌضاً أوائل   

 



عقد وحدة الالمركزٌة ورشة لمدراء المدارس للتعرٌف بمخصصات الالمركزٌة 
.م وكٌفة الصرف والتأكٌد على وجود الالمركزٌة2017-2017للعام   

 



 بأٌدي طالبنا ومدٌر المدارس تصلٌح الدٌسكات القدٌمة





 تانًشاسكح انًجرًؼُح 

ذى ػًم تالط فُـــــاء يذسعح ػًش تٍ ػثذ انؼضَض  -1  

.انشعًُح نغاخ   

ذى ػًم تالط فُـــاء يذسعح انغالو االترذائُح وانرٍ  -2 

 ذؼًم فرشذٍُ

انغُذج خذَجح ذى ػًم تالط فُـــــاء يذسعح  -3

 انشعًُح نغاخ

انشًُاء االترذائُحػًم تالط فُـــــاء يذسعح ذى  -4  







بالتعاون مع مسئول الحدائق بالمنطقة الجنوبٌة تم تجمٌل 
.حدائق المدارس   

 



تم ( المشتل ) بمشاركة توجٌه التربٌة الزراعٌة •

 تجمٌل عدد من مدارس االدارة 

 2،ف 1ضم مدرسة البساتٌن االعدادٌة بنات ف•
 واحدةلتصبح فترة 

 



تفعٌل التوأمة بٌن المدارس الخاصة والمدارس •
 دٌسك( 180)الرسمٌة الحكومٌة وامدادها بعدد

 .تم إصالح كثٌر من الدٌسكات بالمشاركة المجتمعٌة •

بالتعاون بٌن رئٌسً حً البساتٌن ودار السالم •

واالدارة تم رفع كثر من المخلفات الموجودة داخل 
 .المدارس وخارجها 

 



التطوٌر التكنولوجً تدرٌب  تم تنفٌذ  MOS  لطالب المرحلة االعدادٌة

 والثانوٌة 
 



كامٌرات فً دٌوان ( 30)تركٌب عدد -1
. االدارة  

كامٌرات للمدارس الثانوٌة تركٌب  -2
% 100واإلعدادٌة بنسبة % 100بنسبة 

من إجمالً % 100واالبتدائً بنسبة 
 المدارس



عقد الملتقٍ التعلُمٍ للقُاداخ السُاسُح والشعثُح 

تحضىر رئُس حٍ 2017-8-10التنفُذَح َىم 

الثساتُن وأعضاء مجلس النىاب لحٍ الثساتُن ودار 

 السالم
 




