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السٌد االستاذ /مدٌر المدرسة ..........................
بعد التحٌة .
*لوحظ أثناء المتابعة قصور فى بعض المدارس فى تنفٌذ التعلٌمات المرسلة لسيٌادتم فيى العيا الماىيى ليذا نرويو
مييس سييٌادتم متابعيية تييذم التعلٌمييات بافصييم باالىييافة الييى ميياورد لنييا مييس م حظييات لونيية المدٌرٌيية فييى بعييض
المدارس ونروو متابعة االتى -:
ٌ -1قو مسؤل معمل االوساط أو الابمات بعمل بٌاس عددى مما تو موىح بالودول اآلتى-:
ٌموس واتزا لمتابع المدرسة إلستٌفاء إستمارم المتابعة أثناء زٌارم المدرسة مع اإلتتما بدقية البٌانيات ومطابقت يا
للواقع منعا للمساءلة فى حالة عد دقة البٌانات.
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نوع برنامج التدريب

عدد العاملين بالمدرسة
اداريين
مدرسين
وأخصائى

عدد المدرب منهم
اداريين
مدرسين
وأخصائى

غير المدرب منهم
مدرسين

اداريين

تدريب ICDL
تدريب Intel Teach

 -2ىرورم تاغٌل المعامل وعد اغ ق ا طوال الٌو الدراسً .
ً
باراز بالمعمل وٌامل ومٌع الفصول و المواد
 -3ودول التاغٌل بمعمل األوساط و الابمات البد أس ٌموس
 -4تفعٌل برنامج انتل فى تحىٌر ومٌع الدروس مس قبل ومٌع السادم المدرسٌس المدربٌس على البرنامج
 -5موقع اإلدارم الودٌد WWW.elsabaedu.com.
 -6تغٌٌر سو ت تاغٌل المعامل التقلٌدٌة الى سو ت مطبوعية بيالممبٌوتر ومنظمية ومطابقية لميا ورد ميس المدٌرٌية وتيرقٌ مافية
السو ت وتوقٌع ا وفتم ا مس مدٌر المدرسة ( ٌوود نسفة مس تذه السو ت على موقع اإلدارم )

ٌ -7ت توقٌع المعل بنفسه على حصته بسول التاغٌل
 -8ىرورم متابعة نظافة االو زم فى ومٌيع المعاميل ( اوسياط –ايبمات -عليو – مدرسيٌس -ادارٌيس – ممتبية ) واالسيتفادم ميس
ومٌع االممانٌات التمنولووٌة المووودم بالمدرسة .
 -9ىرورم عد فروج مسئولً معامل التطوٌر مس المدرسة إلحصاء اإلدارم او تمليٌف بمامورٌيات فاروٌيةحتى
ال ٌتعطل عمل المعامل وعد تملٌف باي اعمال دافلٌة تعٌق عمل االصلً.
 -11على مدٌر المدرسة متابعة المعامل ٌومٌا والتوقٌع فً سول الزٌارات الفاص بالمعامل
 -11ىرورم ووود نسفة مس مفاتٌح المعمل مع مدٌر المدرسة وتملٌف بدٌل لتاغٌله حال غٌاب المسؤول
 -12االستفدا األمثل للسبورم التفاعلٌية فيً الميدارس الموويودم ب اسواسيتفدا السيبورم الفروماٌميا واالقي وعيد
استفدا الطبااٌر حفاظا على االو زم.
 -13بفصوص فدمة ال  DSLتقو المدرسة بتوصٌل ا وٌت الصرف علٌ ا مس مٌزانٌة التطيوٌر(القيرار اليوزاري
رق  417بتارٌخ  2116/11/9البند عاارا) وفً حالة عد مفاٌة البنيد فوفقيا للقيرار اليوزاري رقي  289بتيارٌخ
 2111/8/24مادم 13س وبعد موافقة مولس االمناء .
-14االسييتفادم مييس معمييل الاييبمات لومٌييع المييواد فييً الحصييص التفٌلٌيية و التعلييٌ االلمترونييً س وٌسييتفد ممعمييل
أوسيياط ( رق ي  ) 2فييً حاليية عييد ووييود حصييص تفٌلٌيية بالمعمييل وعييد اسييتفدامه لمييادم الحاسييب االلييً فقييط
وعمل سول لتاغٌل ال ب توب والسول مووود على موقع االدارم .
 -15افصييائً التطيييوٌر او مسيييؤول التطيييوٌر مسيييؤول عييس ومٌيييع او يييزم الحاسيييب الموويييودم بالمدرسة(اوسييياط-
ابمات  -اؤوس ادارٌة-حورم مدرسٌس)مس حٌث ص حٌت ا للعمل واالب غ عس اعطال ا وصٌانت ا اس اممس
هذا للعلم و عمل الالزم فورا .....و لكم وافر التحية
مدٌر عا اإلدارم
مدٌر المرمز
عبد الوواد امرى

