


 ورشة عمل مهام منسمي لجنة إعالء الميم بالمدارس

نجوى فاروق احمد منسك لجنة اعالء الميم / لألستاذة

 بإدارة البساتين ودار السالم التعليمية

هبة هللا دمحم محي عضو فريك لجنة إعالء / واالستاذة

بإدارة البساتين ودار السالم التعليميةالميم   
  



 إدارة البساتين ودارالسالم التعليمية 
 ترحب بكم





 ماذا تتولع من الورشة



(إعالء ليم) ما معنى جملة  -1  

ماذا نفعل إلعــــــــالء الميم بمدارسنا  -2  

عملي كمنسك في لجنة إعالء الميم بالمدرسة -3  

الميم التي سوف نعمل عليها في مدارسنا -4  

كيف نعلوا بهذه الميم -5  

تجارب المدارس في هذا الشأن -6  

كيفية توثيك عملن في لجنة إعالء الميم ورفعه للجنة إعالء الميم باالدارة  -7  

 أهـــــــداف هذه الورشة

بعد انتهاء مشاركتن  لورشة عمل منسمي  لجنة اعالء الميم من المتولع أن 

-:تكون لادرة على أن   
 



 ما معني إعالء ليم
 



هي الخصائص أو الصفات المرغوب فيها 

من الجماعة والتي تحددها الثمافة المائمة 

 مثل

والنظام  واالمانة والصدق  والحك التسامح 

والحفاظ على وتنمية روح االنتماء والنظافة 
  الممتلكات العامة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9








 أنت منسك لجنة إعالء الميم

بمدرستن   

 مع افراد مجموعتن لم بتصميم 

 لما سوف تفعله في مدرستن

 إلعالء الميم بها

 نشـــــــــــاط



 للوطنانتماء إلا  .1

 اآلخرحترام إ  .2

 النظام والنظافة  .3

 الحرص على الممتلكات العامة  .4

 مانةألواالصدق   .5
 

 الميم التي سوف نعمل عليها





إلي باب المدرسة الطالبمن وصول   

 
الميم عالء إيموم منسك لجنة  

بتشغيل األغاني الوطنية عند دخول 

الطالب المدرسة لبعث روح 
للوطن نتماء إلا  



الميم بمديرية التربية عالء إلشعار اللجنة العليا 

 والتعليم بالماهرة للطالب 

بعد تحية العلم وتريد النشيد ( مستمبل مصرنت أ) 

على أوعلى الحائط في المدرسة على الوطني و
 السبورة 



المدرسية يتم شرح ومعني ليمة من الميم السابمة لمدة ذاعة إلامن خالل 
لم يوجد ذا إمهم جداً اإلذاعة .  اسبوع حتى تترسخ في ذهن الطالب 

يتم ترشيح مدرسة لغة عربية للميام بها يكون متحمس عالم إأخصائي 
 .إلعالء الميم 

موسيمي النشيد  يموم الطالب بترديد النشيد الوطنى مع عزف        ·
 .الوطنى  

( مستمبل مصرنا أ) يموم الطالب بترديد   بعد ترديد تحية العلم       ·
 ثالث مرات

 يمومون بمساعدة لضبط الطابورختيارهم إالطالب الذين تم        ·
 بدخول الطالب فصولهم بنظام وهدوءهتمام إلا       ·
 السادة المدرسين بمواعيد الحصصلتزام إ       ·

 





إعــالء 

 الميم

إذاعة 

رسيةمد  

 تربية فنية

تربية 

 مسرحية

 تعلم نشط

تربية 

 نفسية

تربية 

 اجتماعية 

تربية 

 موسيمية

 مكتبات



التربية / التربية الرياضية/ المكتبات/ التعلم النشط 

التربية / التربية الموسيمية/ التربية المسرحية/ الفنية

/  التطوير التكنولوجي/ الصحافة / جتماعيةإلا

الميم عالء إكل هؤالء يعملون على / االخصائي النفسي 

عندهم علم بهذا وتم وائل ألاالمذكورة والموجهين 

عنها  تكلمنوضع خطة من لبلهم لهذا نفس الميمة التي 

السابمة في نفس نشطة أفي اإلذاعة تتبلور في صورة 
   سبوعألا





 إعالء الميم في بعض مدرسنا



















قامت اللجنة العليا العالء القيم بمديرية التربية والتعليم  -1

فاطمة خضر رئيس اللجنة العليا / وتحت اشراف االستاذة

/  العالء القيم ومديرمديرية التربية والتعليم بالقاهرة واالستاذ

دمحم عطية أمين عام لجنة اعالء القيم بالمديرية وكيل مديرية 

التربية والتعليم بالقاهرة بعقد ورش للموجهين العموم 

وبعض السادة  المدرسين لعمل دليل القيم من خالل المناهج 

.الدراسية   

انتهت القرآئية من دليل القرائية والقيم ويوجد على  -2

صفحة لجنة  اعالء القيم ادارة البساتين ودار السالم 
 التعليمية









http://www.elbasateen.org/
http://www.elbasateen.org/



