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 –الجهاث التيي ميت معا يل ك ايت التر ايت 

 2جامعت  نها معها هي

 ـ الهيئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار بالقميوبية  1
 / محمود عبد الدايم عطا. دومديرها العمي                       

 وزارة التربية والتعميم المركزية. -مين  ـ األكاديمية المهنية لممعم2
 مدير األكاديمية أ.د/ رمضان محمد رمضان    

 0مدارس سميم زهني الخاصة بإدارة شبين القناطر التعميمية   -3
 مدير المدارس أ / أحمد سميم زهني                                   

 أوال : مشروع محى األمية : 

بتتعذذذ لعراذذذذةربتييمذذذمربتع اذذذمرتايذذذذلربرايذذذمرلتع ذذذي ربت وذذذذ كررتنفيذذذلبرتوكتل ذذذل       
رواي فظمربتق يلويمرق  رقط عرخدامربتاجتاةرلتنايمربتويممرو ت  يمرروا ري ير:

(ر133(رط توذذ رلط توذذمراذذعرطذذالر  يذذمربتتكويذذمرو تتذذدكي رتعذذددر 03إعذذدبدر ر-1
(رر03 (ر،رلقذذذذدرتقذذذذد رتااتيذذذذ عر ر1311دبكسذذذذ راذذذذعربرايذذذذيعر دلك رينذذذذ يك

(رر01 رلربجت زربالختو كرعددر ر11/0/1311ر-10بكسً رفيربتفتك راعرد
ر(رجنيي ر.رر0133دبكس روجا مرإيكبدبتر 

(ر100(رط توذذ رلط توذذمراذذعرطذذالر  يذذمربتتكويذذمرو تتذذدكي رتعذذددر 11إعذذدبدر ر-1
(رر113 (ر،رلقذذدرتقذذد رتااتيذذ عر رر1311دبكسذذ راذذعربرايذذيعر دلك ريلنيذذل

(ردبكس ر،روجا مرر02بجت زربالختو كرعددر ر رلر5/0/1311دبكسً ربريدر
ر(رجنيي ر.رر0233إيكبدبتر رررر
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 الدورة  م
عدد 

 المدربين

عدد 
 الدارسين

عدد 
 الناجحين

جملة 
 اإليرادات

 0111 01 111 01 1111يناير  1

 1611 16 111 11 1111يونيو  1

 1111 11 012 21 ـــــ مج

 
 ن ثانيا : األكاديمية المهنية للمعلمي

دبك ربختوذذ كبتر ذذ دكربتاع اذذيعرتعذذددر ر-ر (راع اذذ رفمذذمر2111تذذ رتنظذذي رلبة
 رييذذترتذذ رتلزيذذةربتاع اذذيعر1/2/1311اع ذذ راسذذ عدرفذذيريذذل ربتجاعذذمربتالبفذذ ر

رذربتتكويذمر(ر،رل  يذمر رذرب دبلر ع ذير  يذ تراجاذةربت  يذ تروذيعر  يذ تر ربتتجذ ك 
،ر015،ررر533،رر110بتطذذذلربتويطذذذكهرواكذذذتيكرل  يذذذمربتيندسذذذمروكذذذوكبرروعذذذددرر

اع اذذذ رلاع اذذذمرع ذذذيربتتكتيذذذلر،رإجاذذذ تيراذذذعري ذذذكربالختوذذذ كررر1010،رر1331
ج(رلصذذ رانيذذ ربتج اعذذمراو ذذذذ ر رر20113(راع اذذ ر،روجا ذذمرإيذذكبدبتر ر2101 

جر(رتذذ رتلزيعذذذورع ذذذيربت  يذذذ تربتاكذذذ ك مرفذذذير ذذذل رعذذذددربتااتينذذذيعر،رر52012
جر(روعذدرخصذ ر13521ك ر ع ا روذ عربتذلزبك راتعيذد رواكسذ  ربتاو ذ ربتاتوقذيرلقذد

يصذذذمربتاج ذذذ ربرع ذذذترت ج اعذذذ تريسذذذذلراذذذ رلكدرفذذذيرخطذذذ لربتسذذذيدربرسذذذذت لر
ر رررر5/0/1311بتد تلكرأايعربتاج  ربرع ترت ج اع تر

 

ت رتنفيلروكن اجرتدكيويروادبك رس ي رزىنيربتخ صمروادبك ركويعرثالثا : 
-0 راذذذذذذعربتقنذذذذذذ طكربتتع يايذذذذذذمرت اع اذذذذذذيعرايذذذذذذكربتاذذذذذذؤى يعرتكوليذذذذذذ رخذذذذذذا ربتفتذذذذذذكر

 ررواكذذكبأرأ.د/رأوذذلربتسذذعلدراياذذدرأياذذدرعايذذدربت  يذذمر،رلتنسذذي ر11/1/1311
أ.د/راياذذدرأياذذدرانذذي رل يذذ ربت  يذذمرتكذذملعرخداذذمربتاجتاذذةرلتنايذذمربتويمذذمرر اذذذذذ ر

ري ير:رر
البرنامج التلريبي المقترح ل مع مان غار 
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 إدارة  المؤه ان مر ويا  ملارش س ات زهني 

 شبان القناطر التع امات

ر23اقكربتادكسمر رليد ربتتدكيلرلبتجلد (رعددربتس ع تربإلجاذ تير:رالمكان : 
رس عم

ر2أي  رع يرأسولعيعرعددرس ع تربتيذل ربتلبيذدر:رر13رالمدة الزمنية لمبرنامج :
رس ع ت
رأع   رىيممربتتدكي رو  يمربتتكويمرج اعمروني رالقائم بالتدريب:

رررررررررررررررررررر
 اليوم والتاريخ

 القائم بالتدريس الجمسة الثانية ة األولالجمس

10-12 12.30-2.30 

 د/رإوكبىي رايادرفلد ر3أ اي كبتربتتدكي ر بتتخطيطرت تدكي  0/1/1311بريدر

بالثنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيعر
1/1/1311 

بتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتع  ربتنكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطر
 لبستكبتيجي تربتتدكي 

لككمرعا رععربتتع  ر
 بتنكط

رد/رع يرجلد رايادر3أ
 

بتثاثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ر
2/1/1311 

ىذذذذذذذذذذذذذذدبأرصذذذذذذذذذذذذذذي امربر
 بتتع يايم

لككذذذمرعاذذذ رتصذذذي امر
 برىدبأ

د/راياذذذذذدرعوذذذذذدربتذذذذذكؤأر3أ
رص وك

د/رإياذذذذذ عراياذذذذذدرعوذذذذذذدر3أر
 بتي 

بركوعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ر
3/1/1311 

بتتقذذذذذذذذذذذذذذذذلي ربتكذذذذذذذذذذذذذذذذ ا ر ر
ر-بتخصذ م ر-بتافيل 
 بتككلط

لككذذذذذذذذذمرعاذذذذذذذذذ رعذذذذذذذذذذعر
بتتقذلي ربتكذ ا رلتقذذلي ر
بتجلبنذذذذذذذذذذذلربتاي كيذذذذذذذذذذذمر

 لبتلجدبنيم

 د/راصطفيري اير

بتخاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ر
13/1/1311 

بسذذذذذتخدب ربتت نلتلجيذذذذذذ ر اص دكربتتع  ربتنكط
 فيربتتدكي 

رد/رأيادرا ىكرعودربهلل3أ
 

بتسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوتر
11/1/1311 

بتفذذذذذذذذذذذذذذذذكل ربتفكديذذذذذذذذذذذذذذذذمر ر
ر–بتتنظذذذذذذذذي رر-بتافيذذذذذذذذل 
 برنلبعر ر

آتيذذذذذذذذذمربتتع اذذذذذذذذذ راذذذذذذذذذةر
 بتفكل ربتفكديم

رد/رايادرأيادراني 3أ
 

بريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدر
10/1/1311 

كك دربتطف  جذذذذذذذذذلرسذذذذذذذذذيدرد/رسذذذذذذذذذ يا عركر برك  عربتتع يايم تلجيورلبة
رأياد

د/رى تذذذذذذذذذذمريييذذذذذذذذذذيربتسذذذذذذذذذذيدر
 ص تح
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رررررررررررررررررررر
 اليوم والتاريخ

 القائم بالتدريس الجمسة الثانية ة األولالجمس

10-12 12.30-2.30 

بالثنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيعر
12/1/1311 

بإلككذذذذذذذذذذذذذذذذذذ دربتنفسذذذذذذذذذذذذذذذذذذيرر
  بتافيل رلبتنظكي ت 

لككذذذذذذذذذمرعاذذذذذذذذذ رعذذذذذذذذذذعر
أسذذذذذذذذذذذذذذذ تيلربإلككذذذذذذذذذذذذذذذ در

 بتنفسي

رد/رتييمررايادرعودربتع  
د/رعوذذذذذذذذذدربتذذذذذذذذذكياعرأياذذذذذذذذذدر

رسا يو
 

ر10بالكوعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
/1/1311 

اعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ييكربتجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلد ر
لبالعتاذذذذذذ درت اؤسسذذذذذذ تر

 بتتع يايم

لككذذذذذذذذمرعاذذذذذذذذ ريذذذذذذذذل ر
دكبسذذذذذذمرلبتيذذذذذذمررإعذذذذذذدبد

لتأىيذذذذذذذذذذذذذذ ربتادكسذذذذذذذذذذذذذذمر
 تاعتا در

د/رجاذذذذذذذذ  راياذذذذذذذذدرأوذذذذذذذذلر3أ
ربتلف 

 

بتخاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ر
11/1/1311 

تنايذذذذمرايذذذذ كبتربتتف يذذذذكر
 تدهربتتاايل

ب تكذذذذذذذذذذذ أربتالبىذذذذذذذذذذذلر
 لبتقدكبتر

د/رعذذذذذذذا ربتذذذذذذذديعرسذذذذذذذعدر3أ
راتلتي

 

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 وكيل الكمية لخدمة  المجتمعرررررررررررر

 د/ محمد أحمد غنيم0أ                                                
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 قائمة بأسماء السادة المعممين والمعممات غير المؤهمين تربويا     

 بمدارس سميم زهني الخاصة بإدارة شبين القناطر التعميمية
 يل التربوي"الذين اجتازوا الدورة التدريبية : "التأه

 11/2/2011-6في الفترة من 
 الوظيفـــــــة االســــــــــم   الوظيفـــــــة االســـــــــم  

 ادك رفص  ىوورايادرايكبع 10 اديكرادكسم أيادرس ي رزىني 1

 ادك رفص  إيا عري ادرعلبد 12 بتاديكربإلدبكه خ تدرعودربتفت حرعلبدر 1

غمرالجورت ين عرسعيدربتسيدرفلده 0
 إنج يزيم

 ادك رفص  دع  رعودربتغف كربتكي ت 15

ادك رتغمر أيادرعودربتص د ربت كده 2
 بنج يزيم

 ادك رفص  إين  رلجدهرع ي 10

ادك رتغمر إيا عراصطفيرايادر 5
 بنج يزيم

 ادك رفص  ع ي  رايادرايالد 11

 فص ادك ر آيمرايالدربتسيدرأيادر 12 ادك رتغمرعكويم أيادرعودربتككيدرأيادر 0

 ادك رفص  ىندرإوكبىي ربيادرإوكبىي  13 ادك رتغمرعكويم سعيدرايادرايادرإسا عي  1

يي  رعودربتي ي رعودر 03 ادك رتغمرعكويم أيادرايادرطورأن  2
 بتايسع

 ادك رفص 

 ادك رتغمربنج يزيم دين رعدتيرقطل 01 ادك رتغمرعكويم فتييرايادرايفلظرك وي 3

 اسمل ربتجلد  يسكبرع يل رأياد 01 تغمرعكويمرادك  كك رايادرعيدرس ت  13

 ادك ري سلرآتي ع مكمرعيدرعودربت كي  00 ادك رتغمرعكويم ايالدرايادرعودربتعزيز 11

 ادك ري سلرآتي ان  رجا  ريسيع 02 ادك رتغمرعكويم اكيلكرايادرعودربتصاد 11

 تكويمرفنيمرادك  آا  رصوكهرعيدرس ت ر 05 ادك رتكويمردينيم ايادرسيدرس ت  10

 ادك رتكويمردينيم ف طامرك  رعودربتكياع 00 ادك رتكويمردينيم ايادركعكبلهرايادر 12

 أخص ميربجتا عي ايادرع يل رأياد 01 ادك رتكويمردينيم جيي عرس يا عرس ت  15
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 الوظيفـــــــة االســــــــــم   الوظيفـــــــة االســـــــــم  

 ادك رع ل  دين ريسعرايادر 02 ادك رتكويمردينيم ف طامرايادرأولرعيد 10

 ادك رتغمربنج يزيم ساكرصاحرايالد 03 ادك ركي  ي ت دايادرفتييرعودربتجلب 11

 الجوردكبس ت عيدرعودربتجلبدردليدبك 23 ادك ركي  ي ت ايادرك  راياد 12

 ادك رتغمربنج يزيم س ك رصاحرعودربتفت ح 21 ادك رع ل  نيادهرإوكبىي رعوده 13

 تغمربنج يزيمادك ر أا نيراجدهرايادركز  21 ادك ردكبس ت يسعربتسيدرس يا عر 13

 ادك رفص  ايادرجا  رايادر 20 ادك ردكبس ت أيادرعودربتعزيزرعودربتساية 11

    ادك رفص  ك  ريسنيرعودربتكياعر 11
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