
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقرير االنجاز  السنوي
  فرع البحر األحمر

  ٢٠١٦/٢٠١٧عن العام 
                              

  

  

  



  على مستوى اإلدارات .  ٢٠١٧/  ٢٠١٦أوال : انجاز الفرع السنوي خالل 

  

المستھد  اإلدارة
  ف

نسبة المقید   نسبة الناجح لـ  ناجح  حاضر  مقید
  حاضر  مقید  المستھدف  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور  للمستھدف

  %١١٢  %٧٩  %٥٧  %٦٤  ١٥٥  ٢٦  ١٢٩  ١٩٧  ٣٦  ١٦١  ٢٧٣  ٦٤  ٢٠٩  ٢٤٣  رأس غارب

  %١١٧  %٨٢  %٨٧  %١٠١  ٥٤٦  ١٩٧  ٣٤٩  ٦٦٦  ٢٣٦  ٤٣٠  ٦٣٠  ٣٣٥  ٢٩٥  ٥٣٨  الغردقة

  %٢٠٣  %٧٨  %٥٥  %١١١  ٢٦٣  ١٤٣  ١٢٠  ٣٣٦  ١٨٥  ١٥١  ٤٨٠  ٢٦٣  ٢١٧  ٢٣٧  سفاجا

  %١١٩  %٧٣  %٥٠  %٥٩  ١٥٥  ٦٧  ٨٨  ٢١٣  ٩١  ١٢٢  ٣١١  ١١٧  ١٩٤  ٢٦٢  القصیر

  %٧٦  %٨٤  %٧٥  %٥٧  ٧٣  ٩  ٦٤  ٨٧  ١٠  ٧٧  ٩٧  ١٢  ٨٥  ١٢٧  مرسى علم

  %٥٦  %٥٩  %٣٤  %١٩  ٥٦  ٢٨  ٢٨  ٩٥  ٥١  ٤٤  ١٦٤  ٩٤  ٧٠  ٢٩٤  الشالتین

  %٩٨  %٦١  %٥٠  %٤٩  ٦٠  ٣٢  ٢٨  ٩٨  ٥٦  ٤٢  ١١٩  ٧٥  ٤٤  ١٢٢  أبو رماد

رئاسة الفرع 
  %٤٦  %١٠٠  %٩٨  %٤٦  ٢٩٩  ٤٧  ٢٥٢  ٢٩٩  ٤٧  ٢٥٢  ٣٠٤  ٥٢  ٢٥٢  ٦٥٧  فوري

رئاسة الفرع 
  %١٧٠  %٦١  %٥٠  %٨٤  ٢٠٢  ٠  ٢٠٢  ٣٢٩  ٠  ٣٢٩  ٤٠٨  ٠  ٤٠٨  ٢٤٠  وزارة الدفاع

رئاسة الفرع 
  %١٤  %٧٥  %٦٩  %٩  ٤٥  ٠  ٤٥  ٦٠  ٠  ٦٠  ٦٥  ٠  ٦٥  ٤٨٠  داخلیة

  %١١٢  %٧٨  %٦٥  %٥٨  ١٨٥٤  ٥٤٩  ١٣٠٥  ٢٣٨٠  ٧١٢  ١٦٦٨  ٢٨٥١  ١٠١٢  ١٨٣٩      ٣٢٠٠  االجمالى

  

  

  



  

  علي مستوي االدارات . ٢٠١٧/  ٢٠١٦ثانیا : المحقق والمستھدف السنوي خالل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة  المحقق  المستھدف  اإلدارة

  ٦٤  ١٥٥  ٢٤٣  رأس غارب

  ١٠١  ٥٤٦  ٥٣٨  الغردقة

  ١١١  ٢٦٣  ٢٣٧  سفاجا

  ٥٩  ١٥٥  ٢٦٢  القصیر

  ٥٧  ٧٣  ١٢٧  مرسى علم

  ١٩  ٥٦  ٢٩٤  الشالتین

  ٤٩  ٦٠  ١٢٢  ابو رماد

  ٤٦  ٢٩٩  ٦٥٧  رئاسة الفرع فوري

  ٨٤  ٢٠٢  ٢٤٠  رئاسة الفرع وزارة الدفاع

  ٩  ٤٥  ٤٨٠  رئاسة الفرع داخلیة

  ٥٨  ١٨٥٤  ٣٢٠٠  االجمالى



  

    

  علي مستوي االدارات مشروعات . ٢٠١٧/  ٢٠١٦ثالثا : المحقق والمستھدف السنوي خالل    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة  المحقق  المستھدف  اسم المشروع

  ١٥٢  ٢٨٩  ١٩٠  طلبة الجامعة
  ٠  ٠  ٤٥  الخدمة العامة

  ١  ٨  ٥٩٥  الجمعیات األھلیة
  ٨٤  ٢٠٢  ٢٤٠  القوات المسلحة
  ٩  ٤٥  ٤٨٠  وزارة الداخلیة

  ١٨٥  ٢٨١  ١٥٢  العاملین بالجھاز االدارى
  ٤٨  ٣٣٠  ٦٩٢  فورى فرع
  ٠  ٠  ١١٦  بروتوكوالت

  ٠  ٠  ١٢١  مركز معلومات
  ٨٨٧  ٥٣٢  ٦٠  التربیة والتعلیم

  ٣٣  ١٦٧  ٥٠٩  التعاقد الحر
  ٥٨  ١٨٥٤  ٣٢٠٠  االجمالى



  

  رابعا : تقییم محقق اإلدارات

  إدارات تجاوزت نسبة المستھدف

  النسبة  المحقق  المستھدف  اإلدارة

  %١٠١  ٥٤٦  ٥٣٨  الغردقة
  %١١١  ٢٦٣  ٢٣٧  سفاجا

  

  أسباب النجاح

  والعطالتتجربة القوافل االعالمیة بالمساجد ايام الجمعة 
   الف معلم ٣٠تضافر جھود مشروع 
  تضافر جھود كلیة التربیة 

  % ٧٥إدارات تجاوزت                                               

  ال توجد                                                           

  

  % ٥٥ادارات لم تتجاوز 

  النسبة  المحقق  المستھدف  اإلدارة
  %١٩  ٥٦  ٢٩٤  الشالتین

  %٤٩  ٦٠  ١٢٢  ابو رماد
  

  
  
  



  
  
  

  خامسا : المناھج المستخدمة فى الفرع
  

  يستخدم الفرع منھج انت وحیاتك فى الشمال بعدد أربعة  إدارات وأتعلم أتنور بالجنوب ثالث إدارات
  

  سادسا : ابرز التجارب الناجحة
  

  امتحانات فورية فى المساجد عقب صالة الجمعة تجربة إدارات مرسى علم وسفاجا والغردقة وذلك فى عقد
  

  سابعا : موقف فصول االعدادى
  

  دارس بالمراحل المختلفة ٣٩عدد واحد فصل فى كل مرحلة بإجمالي دارسین 
  

  ثامنا : موقف فصول ذوى االحتیاجات الخاصة
  ال يوجد 

  تاسعا : نقاط القوة التى ظھرت
  

 التأثیر الفعال للقوافل اإلعالمیة 
 الف معلم ٣٠الكبیر لمشروع  الدور 

  
  عاشرا : المشكالت والصعوبات ومقترحات الحل

 المشكالت والصعوبات
 إحجام الدارسین عن االلتحاق بالفصول 
 إحجام الخريجین عن العمل بمجال محو األمیة 

  مقترحات الحل 

  زيادة عدد القوافل اإلعالمیة 
  زيادة عمل بروتوكوالت مع منظمات المجنمع المدنى  


