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 دمحم عطٌة وكٌل أول الوزارة / بتوجٌهات  االستاذ

 مدٌر مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالماهرة



االستمرار والمضً االدارة فً تنمٌة روح االنتماء وندوة 

 تنشٌطة للدكتور الشحات العزازي



مشاركة فرٌك الكشافة 

بمدرسة الخلفاء الراشدٌن 

الخاصة فً برنامج 

المعاٌشة مع الموات 

المسلحة المصرٌة حٌث 

شاركت فً معسكر 

التعاٌش مع لوات الصاعمة 

 المصرٌة



تٌسراً على أولٌاء األمور والجمهور وافمت هٌئة البرٌد 

 المصرٌة على تواجد مندوب لها فً االدارة 



 المشاركة المجتمعٌة

والتوأمة بٌن المدارس الخاصة 

 والمدارس الرسمٌة
تفعٌل التوأمة بٌن مدرسة الممم الدولٌة ومدرسة 

ٌناٌر حكومً بإمداد المدرسة بعشرة سبورات ودهان 25

 فصل ( 21)

 



بالمشاركة المجتمعٌة تكتفً ادارة البساتٌن ودار السالم التعلٌمٌة بمٌادة عبد 

العزٌز حسن سلٌمان زنار مدٌر عام االدارة بمـــــــا تحتاجه إستعداداً 

 إلستفتــــاء الدستور

 



عبد العزٌز حسن سلٌمان زنار مدٌر عام ادارة / ستمبل االستاذا

حسن دمحم على وكٌل / البساتٌن ودارالسالم التعلٌمٌة واالستاذ

االدارة الوفد األوروبى لمتابعة المشروعات عن طرٌك االتحاد 

 بًاالور

 ابراهٌم الفٌا مدٌر التعاون فً االتحاد األوربً / االستاذ

 لوكا شتارال مدٌر برنامج فً االتحاد األوربً/ االستاذ

 اولرٌش هوسر مدٌر التعاون الدولً األلمانً فً مصر/ االستاذ

 ومن الجانب المصري

 PDPعبٌر الضاحً مدٌر المنح /المهندسة 

  PDPدمحم طنطاوي مدٌر المنح / االستاذ

  PDPمحمود ابو زٌد منسك المنح بمحافظة الماهرة / االستاذ

 





والٌتامً وذوي االحتٌاجات غٌر المادرٌن لع أحذٌة على ـتوزٌبالمشاركة المجتمعٌة 

 الخاصة



 مدٌر زنار سلٌمان حسن العزٌز عبد أطلك

 التعلٌمٌة السالم ودار البساتٌن ادارة عام

ً  ) مبـادرة  خالل من ( مدارسنا أجل من معنا

 من فورٌة  وإستجابة الذاتٌة الجهود

 التوأمة وتفعٌل الخاصة المدارس أصحاب

 الرسمٌة والمدارس الخاصة المدارس بٌن

 ومائتان ألف عن جهودها أثمرت والتً

 ــ : كاآلتً توزٌعها تم دٌسن



اهداء االدارة ثلثمائة الدكتور ولٌــد دعبس صاحب مدارس اشرالة الغـــد و 

 ــ: كاالتً دٌسن تم توزٌعها على مدارس االدارة 

 

 العدد المدرسة

 42 عمرو بن العاص االعدادٌة بنٌن

 50 دار السالم االبتدائٌة 

 56 مصطفى كامل االعدادٌة 

 52 طلعت حرب االعدادٌة

 20 الفاروق 

 30 ابو بكر الصدٌك 

 20 الجزٌرة االبتدائٌة 











صاحب مدارس مودرن سكول الدولٌة ولغات وإهداء االدارة هانً جالل / االستاذ

 عدد مائة وخمسون دٌسن تم توزٌعها على المدارس الحكومٌة كاآلتً 

 العدد المدرســــــــة
 25 عمرو بن العاص االعدادٌة

 25 عمار بن ٌاسر االبتدائٌة

 20 عباس العماد

 30 البساتٌن االعدادٌة بنات

 20 الحرٌة االعدادٌة بنات

 30 الفٌروزاالبتدائٌة

دٌسن من صندوق دعم وتموٌل المشروعات ( 550)باإلضافة الً 

 التعلٌمٌة
 













 مالحظات عدد الدٌسكات المدرسة

 40 الشٌماء االبتدائٌة

 40 نجٌب محفوظ

 74 البساتٌن االعدادٌة بنات 

 20 المساكن االبتدائٌة 

 43 1الفاروق 

 55 2الفاروق 

 40 عمار بن ٌاسر

 20 شجرة الدر

 20 على بن ابً طالب 

 20 منشٌة جبرٌل 

 25 عمار بن ٌاسر

 50 السالم االعدادٌة بنات 

 50 عمرو بن العاص ع االعدادٌة بنٌن

 50 طلعت حرب االعدادٌة 

 15 منشٌة السادات



باأللعاب  1انشاء حدٌمة لألطفال بمدرسة الفاروق 

 بالمشاركة المجتمعٌة



 تبلٌط فناء مدرسة الشهٌد طٌــار وائل حٌدر االبتدائٌة بالمشاركة المجتمعٌة



 تجهٌز فصول رٌاض األطفال

 بالمشاركة المجتمعٌة 

 اهداء من مدرسة كرسً طربٌزة اسم المدرسة م

 رمتان لغات 80 16 المساكن 1

 مودرن سكول لغات 45 10 الشٌماء 2

 مدٌرٌة التربٌة التعلٌم 20 20 1منشٌة جبرٌل  3

 رجل أعمال 25 2 2منشٌة جبرٌل  4

 رجل أعمال 10 10 1،2على بن ابً طالب  5

 1الفاروق  6
 الشٌخ الخاصة 80 10

  
 جمال عبد الناصر 7















 التولٌـع بالبصمة للعاملٌن بالدٌوان



 إعادة افتتاح مسرح ومدرج مدرسة دمحم نجيب بعد التجديد



تكرٌم جمعٌة صدي البلد عبد العزٌز حسن سلٌمان مدٌر عام االدارة على الجهد 

 المبذول فً تحسٌن وتمدم المنظومة التعلٌمٌة وخدمة المجتمع المدنً



تكرٌم أوائل الثانوٌة العامة على 

 مستوى االدارة

 ومدرسة مودرن سكول تمٌم حفل لهم







 تصمٌم مالعب بمدرسة السٌدة خدٌجة طبماً للمواصفات العالمٌة



المافلة الطبٌة لجمعٌة الدكتور احمد ابراهٌم بدران وعدد مائتان طبٌب وتحالٌل وعالج 

 مجانً وجراحة بسٌطة



 الامة المتلمً السنوي للمٌادات التعلٌمٌة و السٌاسٌة والشعبٌة والتنفٌذٌة



 توجٌه التربٌة االجتماعٌــة



 معسكر تجمٌل 

 ادارة البساتٌن ودار السالم التعلٌمٌة

 (مترمٌش فً االرض...خلٌن زي آدم ) تحت شعار

تعاون مشترن بٌن توجٌه التربٌة االجتماعٌة 

 وتوجٌه التربٌة الزراعٌة وتوجٌه التربٌة الفنٌة 

 وطالب اتحاد الطلبة ومجلس االمنــــاء









 لٌام بتوجٌه التربٌة الزراعٌة بإنشاء جبالٌة صبار بدٌوان االدارة

 



حملة الٌونٌسٌف مصر للمضاء على ( معاً ضد التنمـــر) عمد مؤتمر 

 الظاهرة فً مدارس مصر

دمحم عطٌة مدٌر مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالماهرة / برعاٌة االستاذ

 عبد الرؤوف عالم/ ومجلس آباء وأمناء الماهرة االستاذ

 التبٌنوادارة إدارة حلــوان بالتعاون مع 

 الدكتور الشحات العزازي/ والعالم الجلٌل الدكتور

 سلوى حسنً مدرب معتمد من االكادٌمٌة/ األستاذة

 حنان حنفً موجه أول التربٌة االجتماعٌة/ واألستاذة

 

  





هدى حسنً عبد الحلٌم رٌحان / فوز االستاذة

بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوٌة بنات فً مسابمة 

(  األخصائً اإلجتماعً المثالً اتحادات طالبٌة) 

على مستوى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للعام الدراسً 

2018-2019 



هنـــاء فوزي عبد العزٌز بمدرسة / فــوز االستاذة

أسماء بنت أبً بكر الثانوٌة بنات بالمركز الرابع 

تحكٌم وتمٌٌم األخصائً االجتماعً ) فً مسابمة 

 (الباحث 

 



بمدرسة العروبة لغات وحضور دمحم  1973الامة الندوة التثمٌفٌة عن حرب اكتوبر 

 المصري صائد الدبابات والشاعر فتحً نور الدٌن والعلم الجلٌل الدكتور الشحات العزازي 



دمحم عطٌة وكٌل اول الوزارة مدٌرمدٌرٌة التربٌة / تحت رعاٌة االستاذ

عبد العزٌز حسن سلٌمان مدٌر عام / والتعلٌم بالماهرة وإشراف االستاذ

ادارة البساتٌن ودار السالم التعلٌمٌة وحسن دمحم على وكٌل االدارة 

وبحضور اللواء الدكتور محمود ضٌاء الدٌن رئٌس حً البساتٌن والشهٌد 

البطل الحً عبد الجواد سولٌم واللواء عٌد زكً والعمٌد عالء احتفلت 

إدارة البساتٌن ودار السالم التعلٌمٌة بٌوم الشهٌد  2019-3-9الٌوم 

زٌنب تمام واالستاذ / بحضور السادة األفاضل مدٌري االدارات االستاذة

احمد عبد الرازق ومدٌري المراحل ومدراء المدارس الثانوٌة واالعدادٌة 

واالبتدائٌة ومسئول التجرٌبٌات والتعلم النشط والتربٌة االجتماعٌة طلبة 

 اتحاد الطالب

 





 توجٌه التربٌة الرٌاضة



 المركز اللعبة المدرسة االســـم

 جمهوري اول زوجً تنس لغات الرسمٌة العزٌز عبد بن عمر أحمد سٌد أحمد عمر

 جمهوري أول زوجً تنس لغات الٌاسمٌن زهور   الراضً عبد حمادة زٌاد

 جمهورى ثانى زوجً تنس لغات الرسمٌة العزٌز عبد بن عمر العظٌم عبد دمحم ٌوسف

 جمهورى ثانى زوجً تنس لغات الرسمٌة العزٌز عبد بن عمر ٌاســر أدهم

 جمهورى رابع فردي تنس لغات الرسمٌة العزٌز عبد بن عمر عامر احمد ٌوسف

 على مستوى الجمهورٌــة





فوز الطالبة جومانة عبد المنعم دمحم بمدرسة االمال الخاصة بالمركز 

 الثالث فً الجمبارالفنى على مستوى الجمهورٌة

 



فوز الطالبة إٌمان فرج ابراهٌم بمدرسة اسماء بنت أبً بكر بالمركز السادس فً بطولة ألعاب الموى رمً 

 لرص على مستوى الماهرة والتصعٌد جمهوري

 



فوزالطلبة االتٌة أسماؤهم على مستوى المحافظة والتصعٌد جمهوري 

 (ابتدائً) فً لعبة تنس طاولة بنات 

 اللعبة المدرسة االســـم

 طاولة تنس لغات الرسمٌة العزٌز عبد بن عمر سلٌم عباس حاتم فرح

 طاولة تنس لغات الرسمٌة همام طه علٌوه دمحم أحمد حنٌن

 طاولة تنس لغات الرسمٌة همام طه  الصاوى جالل منة

 طاولة تنس الخاصة مهران عٌس بدر موسى ضحى





فوز الطالبة زٌنب مهدى دمحم سالم بمدرسة مصطفى كامل االعدادٌة المشتركة 

بالمركز الثالث على مستوى محافظة الماهرة فً لعبة تنس الطاولة والتصعٌد 

 جمهوري

 



فوز الطالب على أسامة مظهر بالمركز األول على مستوى الماهرة فً لعبة الكاراتٌه وحصوله 

 على المركز الثالث على مستوى الجمهورٌة على مستوى األندٌة

 



فوز الطلبة االتٌة أسماؤهم على مستوى محافظة الماهرة وتصعٌدهم على مستوى 

 الجمهورٌة

 
 اللعبة المدرسة االســـم

 الجودو زهور الٌاسمٌن زٌاد عبد اللطٌف حسن عبد اللطٌف 

 الجودو خالد بن الولٌد الرسمٌة لغات مازن احمد سٌد

 الجودو العروبة على أحمد شولً حسن

 سباحة اعدادي 2استارز  خدٌجة نبٌل ابراهٌم

 سباحة اعدادي البشـــائر لغات فرٌدة حسام الدٌن

 سباحة اعدادي البشـــائر لغات نور دمحم صبري دمحم

 سباحة اعدادي البشـــائر لغات لٌنا هٌثم حسن حسن

 سباحة ثانوى البشــــائر الدولٌة رادة عصام عرالً بكري

 سباحة ثانوى عاطف السادات الثانوٌة بنات اٌمان دمحم احمد توفٌك



 اللعبــــــة المدرســـــــة االســــــــــم
 سباحة ثانوى الدولٌة جلورى اوف صن الهادي عبد محمود اشرف هنا

 سباحة ثانوى الدولٌة جلورى اوف صن دمحم ممدوح خالد انجً

 سباحة ثانوى لغات الثالثة األلفٌة حامد فاروق وائل حبٌبة

 سباحة ثانوى الدولٌـــة الممم محمود احمد دمحم زٌنب

 وثب عالى ابتدائً لغات الرسمٌة العزٌز عبد بن عمر عرفة على دمحم نادٌن

 العاب لوى وثب طوٌل الخاصة الراشدٌن الخلفاء   ٌوسف آالء

 العاب لوى وثب طوٌل لغات الرسمٌة األحمر الهالل   الرازق عبد رٌم

 العاب لوى وثب طوٌل لغات الرسمٌة خدٌجة السٌدة طلعت سارة

 تابع الفائزٌن على مستوى محافظة الماهرة والتصعٌد جمهوري





بمدرسة  بالصف األول االبتدائً دمحمفوز الطالبة سجدة سٌد 

عمر بن عبد العزٌز الرسمٌة لغات بالمركز األول على مستوى 

 الجمهورٌة فً لعبة تنس طاولة فردي

 



بطولة البحر األحمر لكرة فوز الطلبة اآلتٌة أسماؤهم فً 

المدم للمتمٌزٌن رٌاضٌا وهؤالء الطلبة كانوا ٌمثلوا 

 ــ:  الماهرةاالدارة من ضمن المنتخب محافظة 

 هانً سعد امٌن الطالب 

 عبد الرحمن خمٌس والطالب 

 عبد الرحمن ولٌد والطالب 

 عبد العزٌز اسماعٌل والطالب 

 فً كرة المدماالول على مستوى الجمهورٌة بالمركز 





/  اشبال / براعم خاص) فوز فرٌك مدرسة الخلفاء الراشدٌن 

بالمستوى االول على مستوى الجمهورٌة ( كشاف متمدم / كشافة

 فً مسابمة التفوق الكشفً







مشاركة فرٌك كشافة وأشبال مدرسة الخلفاء الراشدٌن 

المعسكر الصٌفً للفرق المتمٌزة والذي ٌنظمة االتحاد 

المصري للرٌاضة المدرسٌة بالتعاون مع االدارة العامة 

 للتربٌة الرٌاضٌة 

 





على أسامة مظهر ثابت دمحم بمدرسة طه همام الرسمٌة لغات / فوز الطالب 

بالصف األول الثانوي بالمركز األول فً بطولة الدورى العالمً بمبرص للكاراتٌه 

 وذلن ضمن منتخب مصر المومً

 



فوز الطالب ٌوسف دمحم الزاهر بمدرسة عمرو بن العاص االعدادٌة بنٌن بالمركز 

 األول على مستوى الجمهورٌة فً بطولة الكاراتٌه 



رٌم عبد الرازق تمام بمدرسة الهالل األحمر / تكرٌم الطالبة

الرسمٌة المتمٌزة لفوزها على مستوى الجمهورٌة فً مسابمة 

الوثب الطوٌل ومرشحة لتمثٌل مصر فً دورة االلعاب األفرٌمٌة 

 نٌجرٌا



 التربٌة وزٌر شولً طارق /الدكتور االستاذ رعاٌة تحت

 الشباب وزٌر صبحً أشرف /الدكتور واالستاذ والتعلٌم

 .  الرٌاضٌة للتربٌة العامة االدارة مع بالتعاون والرٌاضٌة

 للمرحلة الجمهورٌة مستوى على الرمضانٌة الدورة ألٌمت

 التعلٌمٌة السالم ودار البساتٌن ادارة فرٌك وفوز االعدادٌة

 األول بالمركز





 فوز الطالب اآلتٌــة على مراكز رٌاضٌه على مستوى المحافظه
 

 م نوع السباق االســــــــــــــــــــــــــــم المدرسه الصف المركز

 1 م عدو100 سٌف الدٌن سامح مرسى دمحم امام الهالل األحمر الثانى الثالث

 2 م عدو200 سٌف الدٌن سامح مرسى دمحم امام الهالل األحمر الثانى الثانى

 3 م عدو400 مازن طارق عبد الطلب دمحم البحٌرى الـــعـــــروبــه الثانى األمرٌكى الخامس

 4 م عدو3000 أحمد دمحم عبد المنعم دمحم األمال الخاصه الثالث السادس

 5 وثب طوٌل اٌاد هانى ابراهٌم أحمد األمال الخاصه الثالث السادس

 6 وثب عالى أحمد طارق فتحى حسنى الهالل األحمر الثالث الثانى

 7 وثب عالى دمحم دمحم دمحم دمحم العرالى الهالل األحمر الثالث الرابع

 8 م حره سباحه50 سٌف الدٌن ولٌد عبد الرازق الـــعـــــروبــه الثالث السادس

 9 م صدر سباحه50 ٌوسف عماد الدٌن صالح الدٌن دمحم االمــتـٌــاز الثانى الثانى

 10 م ظهر سباحه50 سٌف الدٌن أشرف عبد العظٌم الـــعـــــروبــه الثالث الخامس

 11 م حره سباحه100 كرٌم هشام فتحى حسبو الـــعـــــروبــه الثالث الرابع



 الطالب اآلتٌــة على مراكز رٌاضٌه على مستوى المحافظهتابع فوز 

 م نوع السباق االســــــــــــــــــــــــــــم المدرسه الصف المركز

 12 م ظهر سباحه100 أحمد حاتم أحمد دمحم االمــتـٌــاز الثالث الخامس

 13 م فراشه سباحه100 دمحم جمال ابراهٌم عبود اشرالة الغد الثالث األول

 14 م فراشه سباحه100 ٌحٌى دمحم سعد الدٌن عبد المجٌد االمــتـٌــاز الثالث الثالث

 15 م فراشه سباحه100 أحمد تامر أحمد على البشائر لغات الثالث السادس

 16 م حره سباحه200 مروان مصطفى سٌد جمال الهالل األحمر الثالث الثانى

 17 م حره سباحه200 سٌف الدٌن ولٌد عبد الرازق الـــعـــــروبــه الثالث الرابع

 18 م ظهر سباحه200 أحمد حاتم أحمد أحمد االمــتـٌــاز الثالث الرابع

 19 م متنوع سباحه200 دمحم جمال ابراهٌم عبود اشرالة الغد الثالث األول

 20 م متنوع سباحه200 مروان مصطفى سٌد جمال الهالل األحمر الثالث الثالث

 21 تنس أرضى فردى باسل أحمد دمحم عبد العظٌم السٌدة خدٌجة الثانى األول

 22 كجم 45جودو وزن  زٌاد عبداللطٌف حسن عبد اللطٌف زهور الٌاسمٌن األول األول



 تابع فوز الطالب اآلتٌــة على مراكز رٌاضٌه على مستوى المحافظه

 م نوع السباق االســــــــــــــــــــــــــــم المدرسه الصف المركز

 23 تنس طاوله فردى دمحم محٌى عبد المولى دمحم األمجاد الخاصه األول الثانى

 24 تنس طاوله فردى كرٌم دمحم أحمد عرفه الخلٌل الخاصه الثالث الثالث

 25 كرة سله عبد هللا نبٌل ابراهٌم ابراهٌم ســـــــــــتارز الثالث الثانى

 26 كرة سله سٌف الدٌن عمرو حسنى ســـــــــــتارز الثالث الثانى

 27 كرة سله حسن محمود على حنفى الـــعـــــروبــه األول الثانى

 28 كرة سله دمحم أحمد دمحم حرنوش الـــعـــــروبــه الثانى الثانى

 29 كرة سله خالد أشرف دمحم محمود الـــعـــــروبــه الثالث الثانى

 30 كرة سله جاسر حسٌن حسن عبد الرحٌم الـــعـــــروبــه الثالث الثانى

 31 كرة سله دمحم هشام دمحم عبد الغنى الـــعـــــروبــه الثالث الثانى

 32 كرة سله عمر أحمد دمحم دمحم الـــعـــــروبــه الثانى الثانى

 33 كرة سله أحمد ولٌد زٌنهم حسن الـــعـــــروبــه الثالث الثانى



 تابع فوز الطالب اآلتٌــة على مراكز رٌاضٌه على مستوى المحافظه

 م نوع السباق االســــــــــــــــــــــــــــم المدرسه الصف المركز

 34 كرة لدم عمرو أحمد بكٌر دمحم الشهٌد أحمد نبٌل عمارة الثالث الثانى

 35 كرة لدم اسالم أحمد بكٌر دمحم الشهٌد أحمد نبٌل عمارة الثالث الثانى

 36 كرة لدم جمال حسن سعداوى عبد الحمٌد الشهٌد أحمد نبٌل عمارة الثالث الثانى

 37 كرة لدم حامد مصطفى عبد الحكٌم عبد التواب الشهٌد أحمد نبٌل عمارة الثالث الثانى

 38 كرة لدم عبد الرحمن خمٌس مرزوق خمٌس طلعت حرب الثالث الثانى

 39 كرة لدم عبد العزٌز اسماعٌل محمود دمحم طلعت حرب الثالث الثانى

 40 كرة لدم عبد الرحمن ولٌد السٌد ابراهٌم طلعت حرب الثالث الثانى

 41 كرة لدم هانى سعد أمٌن عبد العظٌم طلعت حرب الثالث الثانى

 42 كرة لدم محمود هالل محمود هالل على مبارن األول الثانى

 44 كرة لدم ٌوسف عالء الدٌن عثمان على مبارن الثالث الثانى

 45 كرة لدم ٌوسف شلبى أحمد دمحم على مبارن الثالث الثانى



 تابع فوز الطالب اآلتٌــة على مراكز رٌاضٌه على مستوى المحافظه

 م نوع السباق االســــــــــــــــــــــــــــم المدرسه الصف المركز

 46 كرة لدم محمود عبد الستار محمود عبد العزٌز على مبارن الثالث الثانى

 47 كرة لدم محمود خلٌل فوزى خلٌل على مبارن الثالث الثانى

 48 وثب طوٌل االء ٌوسف سٌد أحمد دمحم على الـخـلـفـاء الثانى الثانى

 49 وثب طوٌل رٌم عبد الرازق عبد المنعم تمام الهالل األحمر الثالث الثالث

 50 وثب طوٌل ساره طلعت عبد العظٌم على السٌدة خدٌجة الثالث الخامس

 51 م حره سباحه50 خدٌجه نبٌل ابراهٌم ابراهٌم ســـــــــــتارز الثالث السادس

 52 م ظهر سباحه50 فرٌده حسام الدٌن دمحم زكى الـبـــشـــائــر الثالث األول

 53 م فراشه سباحه50 خدٌجه نبٌل ابراهٌم ابراهٌم ســـــــــــتارز الثالث الرابع

 54 م ظهر سباحه100 نور دمحم صبرى دمحم الشعشاعى الـبـــشـــائــر الثالث الخامس

 55 تنس طاوله زٌنب مهدى دمحم سالم مصطفى كامل االول الثالث

 46 كرة لدم محمود عبد الستار محمود عبد العزٌز على مبارن الثالث الثانى



 على مراكز رٌاضٌه على مستوى الجمهورٌة المرحلة الثانوٌــــــــــــــهاآلتٌة  فوز الطالب 

 م نوع السباق االســــــــــــــــــــــــــــم المدرسه الصف المركز

 1 م ظهر سباحه50 هنا أشرف محمود عبد الهادى االمتٌاز ث عام 3 الثانى

 2 م ظهر سباحه200 زٌنه دمحم أحمد محمود الرشٌدى الممم الدولٌه IGCSEث   3 االول

 3 كرة ٌــــد جودى نهاد دمحم دمحم البشائر الدولٌه IGCSEث   3 الثالث

 4 كرة ســــــلــــه أمنٌه وسام دمحم مطٌع الممم الدولٌه A.Mث  3 الثالث

 5 كره طائره شروق دمحم عبد الحكٌم البشائر الدولٌه IGCSEث   3 االول

 6 كره طائره فرح أحمد سٌد على السٌد العروبه ث عام 3 الثانى

 7 سالح شـــٌش ذوالفمار الحسٌنى دمحم أبوزٌد النور الدولٌه IGCSEث   3 الثانى

 100X4ألعاب لوى  ٌوسف دمحم عادل حامد النور لغات ث عام 3 الرابع
 8 تتابع     

 9 متنوع 400سباحه  عمر عادل عباس الطبارى العروبه لغات ث عام 3 األول

 10 كره طائره عبد الرحمن اٌهاب حسن السٌد العروبه ث عام 3 الثانى

 11 ألعاب لوى وثب طوٌل ٌوسف حسام الدٌن عبد الحمٌد طه همام ث عام 1 األول



 فوز الطالب االتٌة على مراكز رٌاضٌه على مستوى الجمهورى المرحلة االعــدادٌـــه
 

 م نوع السباق االســــــــــــــــــــــــــــم المدرسه الصف المركز

 1 م فراشه50سباحه  خدٌجه نبٌل ابراهٌم ابراهٌم ستارز لغات ع 3 الثانى

 2 م ظهر50سباحه  فرٌده حسام الدٌن دمحم زكى بشائر لغات ع 3 األول

 3 دراجــــات عبد هللا حاتم سمٌر على الممم الدولٌه ع 3 السابع

 4 م عدو100ألعاب لوى  سٌف الدٌن سامح موسى الهالل األحمر ع2 الرابع

 5 ألعاب لوى وثب عالى أحمد طارق فتحى الهالل األحمر ع 3 الخامس

 6 ألعاب لوى وثب عالى دمحم دمحم دمحم الهالل األحمر ع 3 السابع

 7 ألعاب لوى وثب طوٌل اٌاد هانى ابراهٌم األمال ع 3 الثامن

 8 كجم 40جودو  مازن أحمد سٌد الخلٌل ع 1 الثالث

 9 كجم 73جودو  على أحمد شولى العروبه ع 3 السابع

 10 م فراشه100سباحه  دمحم جمال ابراهٌم عبود اشرالة الغد ع 3 أول

 11 م ظهر100سباحه  أحمد حاتم احمد دمحم االمتٌاز ع 3 رابع



الطالب االتٌة على مراكز رٌاضٌه على مستوى الجمهورى تابع فوز 

 المرحلة االعــدادٌـــه
 

 م نوع السباق االســــــــــــــــــــــــــــم المدرسه الصف المركز

 12 م حره200سباحه  سٌف الدٌن ولٌد عبد الرازق العروبه ع 3 خامس

 13 م متنوع200سباحه  دمحم جمال ابراهٌم اشرالة الغد ع 3 الرابع

 14 تنس طاوله فردى كرٌم دمحم أحمد عرفه الخلٌل ع 3 الخامس

 15 تنس طاوله فردى دمحم محٌى عبد المولى األمجاد ع 1 السابع

 16 دراجات عبد هللا حاتم سمٌر الممم ع 3 سابع

 17 جودو على أحمد شولى العروبه ع 3 سابع



 فوز الطالب اآلتٌة على مراكز رٌاضٌه على مستوى الجمهورى المرحلة االبتدائـٌـــه

 
 م نوع السباق االســــــــــــــــــــــــــــم المدرسه الصف المركز

 1 جمباز عمرو كرٌم دمحم أحمد مودرن سكول ب 3 الرابع

 2 تنس طاوله زوجى عمر أحمد سٌد أحمد عمر بن عبد العزٌز ب 5 األول

 3 تنس طاوله زوجى زٌاد حماده عبد الراضى زهور الٌاسمٌن ب 6 األول

 4 تنس طاوله زوجى ٌوسف دمحم عبد العظٌم عمر بن عبد العزٌز   الثانى

 5 تنس طاوله زوجى أدهم ٌاسر جمال عمر بن عبد العزٌز   الثانى

 6 تنس طاوله فردى ٌوسف أحمد دمحم علٌون عمر بن عبد العزٌز   رابع

 7 50جودو وزن  خالد عمرو عٌد دمحم خالد بن الولٌد   ثالث

 8 جمباز اٌماعى ملن أحمد دمحم مصطفى مودرن سكول ب 5 خامس مكرر

 9 ألعاب لوى وثب عالى نادٌن دمحم على عمر بن عبد العزٌز ب 6 مركز خامس

 10 تنس طاوله فردى منه جالل الصاوى طه همام ب 6 سادس

 11 تنس طاوله فردى سجده سٌد دمحم أبو العال عمر بن عبد العزٌز ب 1 أول

 12 تنس طاوله فردى ضحى موسى بدر مهران الخاصه ب 6 سابع



 توجٌه المكتبـــات

 



-2018للعام الدراسً ( ألرأ وارتك ) فوز الطاب اآلتً أسماؤهم فً مسابمة 

 على مستوى محافظة الماهرة2019

 

 المركز المدرسة االســــــم م

 األول نور لغـــات مرٌم أحمد على 1

 السابع حمزة بن عبد المطلب على كمال عبد المطلب 2



فً مسابمة فرسان المراءة لطالب التحدى 

بالمدارس السمعٌة والبصرٌة للعام 

 ـــ:الطلبة فوزم 2018-2019

األمل للصم بمدرسة حسن سٌد دمحم 

 بالمركزالسادس السمعوضعاف 

األمل للصم بمدرسة دعاء عمر عبد العال 

 بالمركز السابع عشر السمعوضعاف 

 



 لســـم

 المشاركة المجتمعٌـــــة 



 المصرٌة للتنمٌة الشاملةالجمعٌة 

لامت بتوزٌع حمائب مدرسٌة لعدد مائة وخمسون  2018خالل شهرأكتوبر     

تلمٌذ ودفع مصروفات بمانون لعدد ثلثمائة تلمٌذ بمدرسة جمال عبد الناصر 

 .االبتدائٌة 

 



 إنجــــاز مصر مؤسسة 

تهٌئة الفرص االلتصادٌة للشباب ) م نفذت مشروعها 2018خالل شهر أكتوبر      

فً مدرسة الحرٌة االعدادٌة بنات ونفذت ( المصري للمرحلتٌن االعدادٌة والثانوٌة 

 ــ: البرامج اآلتٌة 

 .مائة وأربع وسبعون طالبة ( 174)للصف األول لعدد ( أكتشف نفسن ) برنامج 

 اربعمائة وأربعون طالبة( 440)للصف الثانً لعدد ( أموالً مستمبلً ) برنامج 

ً ) برنامج   تسعة عشر طالبة ( 19)للصف الثالث لعدد ( كن لٌادٌا

فً مدرسة دار السالم الفنٌة المعمارٌة المتمدمة خالل شهر نوفمبر وحتى نهاٌة 

المعسكر ) لسم بٌاض لبل ( 3-2)الترم ٌتم تنفٌذ برامج مختلفة للصف الثانٌة 

 (نمى مشروعن ) لمدة حلمتٌن وجاري العمل فً البرنامج الثانً ( االبتكاري

 المصرٌة للصرف الصحً بالماهرةالشركة 

األستخدام األمثل ) لامت الشركة بتنفٌذ مشروعها  2018خالل شهر نوفمبر       

لتالمٌذ الصف الرابع وعددهم ( لشبكات الصرف الصحً وترشٌد إستهالل المٌاه 

/  2الفاروق/1الفاروق ) مائتان وخمس وأربعون تلمٌذ بمدارس االبتدائٌة ( 245)

خالد بن الولٌد / عمار بن ٌاسر االبتدائٌة/ جمال عبد الناصر االبتدائٌة / دمحم نجٌب

 (الرسمٌة لغات 



 طالبةمائة وأربع وسبعون ( 174)للصف األول لعدد ( أكتشف نفسن ) برنامج 

ً ) برنامج  بمدرسة الحرٌة تسعة عشر طالبة ( 19)للصف الثالث لعدد ( كن لٌادٌا

 االعدادٌة بنات

 



فً مدرسة دار السالم الفنٌة المعمارٌة المتمدمة خالل شهر نوفمبر وحتى نهاٌة الترم ٌتم تنفٌذ برامج 

لمدة حلمتٌن وجاري العمل فً ( المعسكر االبتكاري) لسم بٌاض لبل ( 3-2)مختلفة للصف الثانٌة 

 (نمى مشروعن ) البرنامج الثانً 

 



 الشركة المصرٌة للصرف الصحً بالماهرة

لامت الشركة بتنفٌذ  2018خالل شهر نوفمبر       

األستخدام األمثل لشبكات الصرف الصحً وترشٌد ) مشروعها

مائتان ( 245)لتالمٌذ الصف الرابع وعددهم ( المٌاه إستهالن 

الفاروق ) وخمس وأربعون تلمٌذ بمدارس االبتدائٌة 

عمار / جمال عبد الناصر االبتدائٌة / دمحم نجٌب/ 2الفاروق/1

 (خالد بن الولٌد الرسمٌة لغات / بن ٌاسر االبتدائٌة

 





التعلم النشط وتبادل الزٌارات بٌن االدارات 

مصر الجدٌدة / بحضور منسمً ادارات النزهة 

 حلوان/ المعادي / شبرا / 





االبتدائً بمدرسة اشرالة طارق رمزي بالصف الثانً فرٌدة / الطالبة 

 الرٌاضٌاتلحصولها على المركز الثالث العالمً فً مسابمة الغد 



االول االعدادي محمود دمحم بالصف ومرٌم دمحم مراد للطالبتان هالة دمحم 

بمدرسة الجزٌرة االعدادٌة بنات لفوزهم بمنحة األمرٌكٌة لمدة عامان 

access 12 



فوز توجٌه المجال الصناعً بالمركز الثانً فً معرض مدٌرٌة 

 التربٌة والتعلٌم للنتائج



 الموهوبٌن



 الموهوبٌــن 

لٌنــا اٌمن دمحم عزت بمدرسة الهالل األحمر الرسمٌة / فوز الطالبة

للطالب  2019-2018المتمٌزة فً مسابمة مبدعً المستمبل 

ــ تربٌة تألٌف لصة ــ تألٌف شعر ــ إلماء ) الفائزٌن فً المجاالت 

الممامة بٌن وزارة الثمافة ووزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم (  فنٌة

 (االدارة العامة للموهوبٌن ) الفنً 

 





 فازت االدارة على مستوى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم ( طموح شعب ) فً مسابمة 

 م اسم الطالب المدرسة المركز المسابمة

 1 لٌلى احمد دمحم حسن امجاد لغات الثالث مكرر االلماء باللغة االنجلٌزٌة مرحلة ابتدائٌة

 2 حبٌبة امجد عٌد احمد امجاد لغات الثالث مكرر االلماء باللغة االنجلٌزٌة مرحلة اعدادٌة

 3 رٌم خالد دمحم امجاد الثالث مكرر االلماء باللغة االنجلٌزٌة مرحلة ثانوٌة

 4 مرٌم دمحم على العروبة الثالث مكرر االلماء باللغة الفرنسٌة مرحلة اعدادٌة

 5 ٌس دمحم الراعً عمر بن عبد العزٌز الثانً مكرر االلماء باللغة العربٌة مرحلة ابتدائٌة

 6 نورهان اشرف أبو الٌزٌد  األمجاد الثانً مكرر االلماء باللغة العربٌة مرحلة ابتدائٌة

 7 ٌوسف انور طه  حمز بن عبد المطلب األول مكرر االلماء باللغة العربٌة مرحلة ثانوٌة 

 8 ٌاسمٌن حنفً محمود الهالل الحمر الثانً مكرر المصة المصٌرة مرحلة ابتدائٌة

 9 ٌوسف محمود حسن العروبة لغات الثانً مكرر المصة المصٌرة مرحلة اعادادٌة

 10 لوجٌن دمحم صالح  زهرة السالم األول مكرر الغناء المرحلة االعدادٌة

 11 طارق مجدي دمحم فوزي مصطفى كامل االعدادٌة الثالث مكرر الغناء المرحلة االعدادٌة

 12 عبد الوهاب سلطان زهور الٌاسمٌن الثالث مكرر العزف الفردي اعدادي

 14 دارٌن راماٌرات زهور الٌاسمٌن الثالث مكرر العزف الفردي اعدادي

 15 جنى عبد الناصر احمد زهرة السالم األول مكرر الغناء مرحلة االبتدائٌة

 16 مٌار طارق عبد الفتاح زهرة السالم الثانً مكرر الغناء مرحلة االبتدائٌة



مسابمة طموح شعب فازت مدارس بالمركز فً وفً مسرحة المناهج 

 ــ: الثانً مكرر

 (للمرحلة الثانوٌة ) خالد بن الولٌد الرسمٌة لغات 

  (للمرحلة االبتدائٌة ) الخلفاء الراشدٌن الخاصة 

 (للمرحلة االعدادٌة ) األمجاد الخاصة 

وفً مسابمة طموح شعب فً االختراعات واالبتكارات فوز مدرسة 

 ثانوٌة بالمركز الثالث ومدرسة ابتدائٌة بالمركز الثانً مكرر

 



 فوز مدرسة منشٌة جبرٌل الفترة األولً باالحادٌث المتمٌزة

وكان ( حدٌث تلٌفزٌونً) مسابمة االحادٌث االلكترونٌة فً 

 (ال للتنمر ) موضوعه 



مشاركة ادارة البساتٌن ودار السالم التعلٌمٌة بمٌادة االستاذ عبد 

العزٌز حسن مدٌر عام االدارة وحسن دمحم على وكٌل االدارة  فى 

افتتاح المركز الطبى بحضور معالى محافظ الماهرة سٌادة اللواء 

خالد عبد العال ونائب المحافظ  اللواء احمد فؤاد ورئٌس الحى 

شولى نائب  دمحمالدكتور محمود ضٌاء الدٌن عٌسى  والدكتور 

 وزٌر الصحة

 





مشاركة ادارة البساتٌن ودار السالم التعلٌمٌة مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم فً االحتفال 

 بٌوم الٌتم



مشاركة ادارة البساتٌن ودار السالم التعلٌمٌة  محافظة الماهرة ومعالً المحافظ مع 

وزارة الشباب ووزارة التضامن االجتماعً مسٌرة لحث الشباب والجماهٌر 

 للمشاركة فً انتخابات التعدٌل على الدستور 



دمحم عطٌة وكٌل أول الوزارة / المشاركة مع مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بمٌادة االستاذ

مدٌرالمدٌرٌة فً مسٌرة لحث الجماهٌر والشباب على المشاركة فً االنتخابات 

 للتعدٌل على الدستور



 وزٌارة المتحف الكبٌر((  الدعوة للسٌاحة))مشاركة مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم فً 





ومازال العطـــاء مستمر تحت  

 لٌادتكم الرشٌدة


