
  

  



  

  التعریف بمدیر الوحدة

  

  
  صالح الھاللى عبد الحي:  االسم

  ١٩٦٤: تاریخ المیالد 

  م٢٠١١ – ٢٠١٠دراسات علیا فى التربیة عام  – ١٩٨٧بكالوریوس تربیة عام : المـــؤھل 

  .بمعھد المحاسبین والمراجعین بالزمالك  دورة حاسب آلى -:الدورات التى حصل علیھا 

  .م ٢٠١٢دورة تدریبیة من المركز الوطنى لتنمیة الموارد البشریة  –) ICDL(دورة حاسب آلى 

  .موجھ أول تعلیم تجارى بمدیریة التربیة والتعلیم بالبحر األحمر  - :الوظیفة السابقة 

  .زدوج بالبحر األحمر مدیر الوحدة اإلقلیمیة للتعلیم الم - :الوظیفة الحالیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  :تاریخ المشروع داخل محافظة البحر األحمر 

م والبدء فى تنفیذ ٢٠/٠٦/٢٠٠٧األحمر فى یوم األربعاء الموافق تم توقیع بروتوكول المشروع فى محافظة البحر 
ولكن قبل ذلك بعدة ) محافظ البحر األحمر وقتھا (  بكر الرشیدى/ المشروع وكان ذلك تحت رعایة السید اللواء 

شھور كان تم دراسة المشروع واستطالع الرأى للقیادات بالمحافظة والقرى والفنادق السیاحیة والشركات 
والمؤسسات الخاصة بھدف شرح  المشروع ومعرفة مدى إمكانیة مشاركة ھذه المنشآت فى تدریب طالب المشروع 

ع فى مدینة الغردقة بعد أن تم إنشاء وحدة للمشروع بحفر الباطن لتكون مقرا للمشروع داخل وتم البدء فى المشرو
  .المحافظة عبارة عن شقة بمبنى المحافظة خصصت للمشرع مع تجھیزھا بكافة األدوات المكتبیة الالزمة 

لتدریب التى ستنضم م تم إجتماع للوقوف على التخصصات وأماكن ا٢٩/٠٨/٢٠٠٧وفى یوم األربعاء الموافق     
  وتم إدخال تخصصات  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧فى العام الدراسى 

v              بمدرسة الغردقة الثانویة التجاریة - مساعد فنى إدارى 
v بمدرسة جمال نظیم الفندقیة بالغردقة -               إشراف داخلى 
v  بمدینة الغردقة الثانویة الصناعیة بنین - تبرید وتكییف      + النجارة 

  .طالب طالبة فى ھذا العام )  ٨٠(األماكن التدریبیة لھذه بالمدینة وتم قبول عدد  وتم تحدید

نظرا للنجاحات التي حققھا المشروع فى مدینة الغردقة والتي شھد بھا القطاع :  ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨فى العام الدراسى 
تطلبات سوق العمل بالمدینة لتخصصات جدیدة والتعلیم أولیاء األمور والطلبة أیضا  ونظرا لزیادة م الخاص والتربیة

                                    :إدخال تخصصات جدیدة بالمدینة باإلضافة للتخصصات القائمة وھى  فقد تم

v  بمدرسة جمال نظیم الفندقیة بالغردقة  -قسم المطعم      + قسم المطبخ. 
v                      الغردقة الثانویة الصناعیة بنین بمدرسة  -قسم السیارات. 

  
  التعلیم الفنى بالمحافظة

  :أعداد المدارس الفنیة الموجودة بالمحافظة 

مدینة   
  الغردقة

مدینة 
  القصیر

مدینة رأس 
مدینة   مدینة سفاجا  غارب

  الشالتین
مدینة مرسى 

  علم
  ٠  ١  ٢  ٣  ٣  ٤  المدارس الصناعیة
  فصل ٢  فصل ٢  ١    ٠  ٢  المدارس التجاریة

  

 :م٢٠١٢ - ٢٠٠٧إنجازات الوحدة اإلقلیمیة للتعلیم المزدوج بالبحر األحمر خالل الفترة من 



 .قسم فى مختلف مدن المحافظة  ٢إدخال ما یزید عن  •
السیاحة على تدریب طالب المحافظة داخل جمیع القرى والفنادق  الحصول على موافقة السید وزیر •

 .السیاحیة 
إدخال أول قسم على مستوى الجمھوریة والشرق األوسط المختص بتحلیة میاه البحر وقبول ثالث دفعات  •

 .حتى اآلن 
إدخال العدید من التخصصات الجدیدة بالمحافظة والتى یحتاجھا سوق العمل المحلى بالمحافظة وال توجد  •

 .تحلیة المیاه بمدینة الغردقة  –فاجا بمدینة سفى نظام التعلیم الفنى العام مثل قسم بناء وصیانة السفن 
 –مرسى علم  –القصیر  –رأس غارب  -سفاجا –الغردقة "التوسع فى المدن لتشمل كافة مدن المحافظة  •

والقرى الصغیرة التابعة لتلك المدن مثل قریة أم الحویطات بسفاجا وقریة أبو رماد بحالیب  "شالتین 
 .وشالتین 

 .من الطالب یتزاید بصورة ھائلة كل عام تفیدین من المشروع عدد المس •
تحویل مدرسة جمال نظیم الفندقیة لتتبع نظام التعلیم المزدوج بالكامل نظرا لإلقبال الھائل من الطالب على  •

المشروع وإتاحة فرص تدریبیة ھائلة ألضعاف عدد الطالب المستفیدین من المشروع  وجارى ضم مدارس 
 .أخرى للمشروع 

 س التنفیذى للمشروع على مستوى الجمھوریة بالرغم من كون الوحدة منشأة حدیثا اإلنضمام للمجل •
التوقیع على العدید من اتفاقیات التعاون مع كبرى الشركات والھیئات الحكومیة الموجودة بالمحافظة والتى  •

 .تضمن للطالب الخبرة والكفاءة والتمیز فى المھن والمعلومات المكتسبة 
ات مع ھیئات ومؤسسات كبرى على مستوى الجمھوریة مثل الشركة القابضة لمیاه التوقیع على اتفاقی •

 .الھیئة المصریة العامة للبترول  –الشرب والصرف الصحى 
  :الخطة المستقبلیة للوحدة

إدخال تخصصات جدیدة بالمحافظة تخدم مجاالت العمل المطلوبة بالمجتمع المحلى مثل تخصصات الكھرباء  -
 .اإلنشاءات واألعمال الصحیة والسكرتاریة الطبیة والتمریض والنقل البرى والموانى 

الماء  إستكمال تخصصات فریدة من نوعھا ونادرة مثل تخصص الطاقة الجدیدة والمتجددة وقسم اللحام تحت -
. 

 .التعریف بالمشروع وزیادة إنتشاره بالمحافظة لیخدم عدد كبیر من الطالب من أبناء المحافظة  -
 .تغییر نظام التعلیم الفنى بالمحافظة لیصبح بالكامل نظام تعلیم مزدوج  -

  
  

  م٢٠١٣ – ٢٠١٢أعداد المتقدمین للمشروع للعام الدراسى 
قسم 
  ةتحلی

سیاحة 
  وفنادق

تبرید 
  وتكییف

 فنى
فنى   سیارات  بترول

  إدارى
نجارة 

  أثاث
إجمالى 

عدد 
  المقبولین

  المستبعدون

١٩  ٢١٨  ١٣  ٦٢  ١٧  ١٧  ٢٣  ٧٠  ٢٤  
  

  ٢٠١٢المزدوج بالبحر األحمر لعام إحصائیة أعداد التعلیم 

  أعداد الطالب المنضمین لنظام التعلیم المزدوج على مستوى محافظة البحر األحمر في مدن

  )مرسى علم  –سفاجا  –رأس غارب  –الغردقة ( 

مدینة   البیان
  الغردقة

مدینة 
  سفاجا

  مدینة 
  رأس غارب

مدینة 
  مرسى علم

إجمالى 
  األعداد

  ٣٥٧  ١٣  ٢٨  ٦٨  ٢٤٨  بنین
  ٦٦  ٠  ٠  ٦  ٦٠  بنات

          ٤٢٣  



  

  

  : مدینة رأس غارب

 مدرسة صالح عوض هللا الصناعیة  المدارس
  المتقدمة للبترول

  ٢٨  بنین
  ٠  بنات

  

  

  

  :الموجودة بمدینة رأس غارب األقسام 

  مدرسة صالح عوض هللا الصناعیة المتقدمة للبترول
  تخصص فنى بترول

  

  :مدینة الغردقة 

مدرسة جمال   المدارس
  نظیم الفندقیة

مدرسة الغردقة 
الثانویة التجاریة 

  المتقدمة

مدرسة الغردقة  
الثانویة الصناعیة 

  بنین

مدرسة الغردقة 
الثانویة الصناعیة 

  بنات
  ٠  ٨٠  ٧٢  ٩٦  بنین
  ٢٤  ٠  ١٦  ٢٠  بنات

  

  :األقسام الموجودة بمدینة الغردقة 

  مدرسة جمال نظیم الفندقیة
مدرسة الغردقة 
الثانویة التجاریة 

  المتقدمة
مدرسة الغردقة الثانویة   مدرسة الغردقة الثانویة الصناعیة بنین

  الصناعیة بنات

. تخصص اإلشراف الداخلى 
). سیرفیس(تخصص المطعم 

  تخصص طاھى عام
  ) .المطبخ ( 

  تخصص فنى إدارى

  تخصص میكانیكا صیانة وإصالح السیارات
  ) .النجارة (  األخشابصیانة وتشغیل 

  .تخصص تحلیة المیاة 
  ) .بنین ( تخصص الزخرفة 

  .قسم التبرید والتكییف 

  ) .بنات (تخصص الزخرفة 

  

  

  :مدینة سفاجا 

مدرسة سفاجا   المدارس
  التجاریة

مدرسة سفاجا للصناعات 
  البحریة

  ٤٣  ٢٥  بنین



  ٠  ٦  بنات
  

  :األقسام الموجودة بمدینة سفاجا 

  مدرسة سفاجا للصناعات البحریة  مدرسة سفاجا التجاریة
  .تخصص اإلشراف الداخلى 

  ) .سیرفیس ( تخصص المطعم 
  ) .المطبخ ( تخصص طاھى عام 

  تخصص بناء صیانة وإصالح السفن

  

  

  

  :مرسى علم  مدینة

  مدرسة التعلیم المزدوج بمرسى علم  المدارس
  ١٣  بنین
  .  بنات

  

  :األقسام الموجودة بمدینة مرسى علم 

  مدرسة التعلیم المزدوج بمرسى علم
  .تخصص اإلشراف الداخلى 

  ) .سیرفیس ( تخصص المطعم 
  ) .المطبخ ( تخصص طاھى عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  استمارة تقییم مقابلة شخصیة

  

  

  ..........................أو ......................... توصي اللجنة بأن یتم إلحاق الطالب بقسم : توصیات اللجنة 

 ........................................................................................................:مالحظات اللجنة 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

  بیانات المتقدم
    أســــــم المتقدم
    تــاریخ المیالد

    مجموع اإلعدادیة
        الرغــــــبــــــات
  درجة اإلختبار

  التحریرى
  

  تقییم الطالب أثناء المقابلة
    المظھر الھیئة  ١
    الثقة بالنفس  ٢
    التحدث واللباقة  ٣
    اإلستیعاب والفھم  ٤
    اللیاقة البدنیة  ٥

    درجة)  ٥٠(المجــــمـــــوع 
  مجموع درجات الطالب

  ع اإلعدادیةمجمو
  )٣٠ (  

التحریرى  االختباردرجة 
)٢٠(  

درجة تقییم الطالب 
  أثناء المقابلة 

)٥٠(  

  المجموع الكلى 
)١٠٠(  

        



....................................................................................................................................

....................................................................................................  

  

  :توقیع أعضاء اللجنة 

  

  

  

  

  

  

  

  .مدیر الوحدة اإلقلیمیة للتعلیم المزدوج بالبحر األحمر / السید 

  ،بعد ،،و... تحیة طیبة 

  (                              )بطاقة رقم قومي / ......................................... لسیادتكم أنا السید أتقدم 

  / .......................................................................................................ولى أمر الطالب 

  .................................المتدرب بـ / ................... الصف .................... / ....المقید لدیكم بقسم 

  ..............................................................................................................بشكوى من 

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................  

  .الب العامة م النظر فى ھذه الشكوى وحلھا بما یتناسب مع مصلحة الطكوأرجو من سیادت

  لسیادتكم جزیل الشكر التقدیر ،،،

  مقدمة لسیادتكم                                 

  /األسم                                                                                                  

  /صلة القرابة                                                                                           

  /التوقیع                                                                                                

  /التاریخ                                                                                                



  ....................................................................................................رأى مشرف التدریب 

  قرار السید مدیر الوحدة اإلقلیمیة

............................................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار توفیر مكان تدریبي
  ....................................................................................................... - :أســــــم الطالب 

  ./ ................................................ت..................................................  - :القـســـــــــــــم

  ....................................................................................................... - :السنة الدراسیة 

ــوان    ...................................................................................................... -:العـــــنــــــ

  ............................................................................................. -:المكان التدریبي السابق 

  .................................................................................................... -:سبب ترك المكان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وتعلیماتضوابط 

  إقــــــــرار

  بأنى مسئول :........................................ الطالبة / ولى أمر الطالب / .................................... أقر أنا

  إلبنتى فى مدة أقصاھا أسبوع من تاریخھ وال یحق لى بتقدیم طلب تغییر مكان التدریبى مرة/ ة تدریبیة إلبنى عن توفیر فرص

  .أخرى خالل فترة التدریب ومدتھا ثالث سنوات 

  رابةتوقیع الطالب                                         توقیع ولى األمر                                    درجة الق

..................                                   .................                                          ...............  

  م٢٠/    /     الموافق     .............. یوم : تحریرا فى 



الطالبة خالل فترة التدریب ومدتھا ثالث / تدریبیة واحدة للطالب الوحدة اإلقلیمیة مسئولة عن توفیر فرصة  -١
 .سنوات

توفیر فرصة تدریبیة للطالب مسئولیة ولى األمر والطالب إن كان التغییر برغبة الطالب ، أما فى حالة  -٢
الطالب تدریبیة مسئولیة ولى األمر التغییر ألسباب تتعلق بالمكان التدریبى أ الوحدة یكون إیجاد فرصة 

 .والوحدة معا 
یعتبر الطالب منقطع ) أسبوع من تاریخ اإلقرار(فى حالة تعدى الفترة المسموح بھا لتوفیر فرصة تدریبیة  -٣

 . عن التدریب ویفصل من الوحدة اإلقلیمیة لھ الحق فى تقدیم طلب إعادة قید 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سوء السلوكإقرار 
  ....................................................................................................... - :أســــــم الطالب 

  / .................................................ت..................................................  - :القـســـــــــــــم

  ....................................................................................................... - :الدراسیةالسنة 

ــوان    ...................................................................................................... -:العـــــنــــــ

  ............................................................................................. -:المكان التدریبي الحالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

v  وھذا ھو اإلنذار األخیر للطالب. 

  إقــــــــرار

على علم بأنى :........................................ الطالبة / ولى أمر الطالب / .................................... أقر أنا
بعدم التزامھ داخل المكان التدریبي مما أدى لإلخالل بالتدریب وشكوى المكان التدریبي منھ وفصلھ من التدریب وفسخ 

  .العقد التدریبي لھ ،وأتعھد بالتزامھ بالتدریب فى المكان التدریبي الجدید 

  )٦٢(نھائیا تطبیقا للقرار الوزارى رقم  وفى حالة تكرار ذلك وشكوى المكان التدریبي منھ مرة أخرى یفصل من المشروع

  .٠١/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ 

  وھذا إقرار منى بذلك ،،،

  م٢٠/    /     الموافق     .............. یوم : تحریرا فى 

 



  :التوقیع بالعلم          

  توقیع ولى األمر                       درجة القرابة                          توقیع الطالب                       

                            .................                    ....................                        .................  

  یرفق باإلقرار

  )صورة بطاقة ولى األمر ( 

       )الطالبة / األمر بتوفیر فرصة تدریبیة للطالب إقرار ولى ( 

  

  
  
  
  

  

  إستمارة طلب تحویل
  ....................................................................................................... - :أســــــم الطالب 

  / .................................................ت........... ....................................... - :القـســـــــــــــم

  ........................................................................................................ - :السنة الدراسیة

  ............................................................................................. -:المكان التدریبي الحالي 

  : ................................................................المكان التدریبي الذى یرغب الطالب فى اإلنتقال لھ 

  ..........................................................................................................أسباب التحویل

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

............................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إقــــــــرار

بأن األسباب الواردة بالطلب صحیحة وأن المكان ........................................ :الطالبة/ أقر أنا ولى أمر الطالب 
إلبنتى وال یحق لى بتقدیم طلب تغییر مكان التدریبي مرة أخرى خالل / التدریبي الجدید ھو آخر فرصة تدریبیة إلبنى 

   .فترة التدریب ومدتھا ثالث سنوات 

  

  درجة القرابة               توقیع الطالب                                   توقیع ولى األمر        

    ....................                        .................                               .................  



  

  

  رأى مسئول القسم

....................................................................................................................................
....................................................................................................................  

  سید مدیر الوحدة اإلقلیمیةقرار ال

....................................................................................................................................
....................................................................................................................  

           

                

  

 

  

  

  :درجة القرابة :                                                           ولى أمر الطالب 

  :القسم 

  :العنوان بالتفصیل 

  :المحمول :                                   رقم التلیفون 

  :محل عمل الوالد                                    : عمل الوالد 

  :المكان التدریبي الحالى 

  

  :مقترحات 

  

  

  :مالحظات

  

  

  :الرأى فى المشروع 

  :الرأى فى المكان التدریبي 

 إستمارة ولي األمر



  :الرأى فى المتابعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إقـــــــــــــــــــرار
  رقم قومى................................. الطالبة / ولى أمر الطالب / .......................... أقر أنا 

(                             )  

إبنتى ، معرفتى بكافة لوائح قوانین / ابنتى لنظام التعلیم المزدوج حسب رغبتى ورغبة إبنى / بانى تقدمت إلبنى 
  :وھى وضوابط المشروع 

سنوات تبدأ مع بدایة العام الدراسى للصف األول وتنتھى بعد ظھور نتیجة  ٣مدة الدراسة بالنظام المزدوج  -
 .متصلة ) الدبلوم ( العام الدراسى الثالث  امتحان

بالصورة التي یتحقق ) الشركة أو الفندق ( أن یلتزم سلوكا حمیدا سواء في المدرسة أو في موقع التدریب  -
 .ف من التدریب یحافظ بھا على المظھر العام للطالب ونظام التعلیم المزدوج ككل معھا الھد

وعدم حضوره لمقر الوحدة  اإللتزام بالزى الرسمي لنظام التعلیم المزدوج حسب ما تحدده الوحدة اإلقلیمیة ، -
 .إال بالزى الرسمى فى خالل فترة انضمامھ لنظام التعلیم المزدوج 

الطالبة بالحضور یومین إسبوعیا للدراسة النظریة وأربعة أیام للتدریب العملي فى فترة / یلتزم الطالب  -
 .أیام تدریب أسبوعیا فترة األجازات الصیفیة ونصف العام  ٦الدراسة وترتفع إلى 

اإلجازات وغیرھا أن یراعى أثناء وجوده بموقع التدریب االلتزام بلوائح العمل المطبقة بالمكان التدریبى فى  -
، االلتزام بأوقات العمل المتفق علیھا بتعلیمات األمن السالمة ،ویجب علیھ استخدام المعدات واالالت بعنایة 

 . التعلیمات اإلرشادات بكل دقة  إتباعتامة المحافظة علیھا علیھ 
حمل تكالیف اإلصالح إذا تسبب المتدرب فى حدوث تلفیات بصورة متعمدة داخل موقع التدریب أو المدرسة یت -

. 
 .أنھا مھمة لتقییمھ خالل التدریب كراسة التقاریر یجب على المتدرب إستیفاء كراسة التقاریر بانتظام حیث  -
إذا تخلف الطالب عن التدریب بالمكان التدریبي لمدة تزید علي ثالثة أیام متتالیة فیجب على ولي األمر أن  -

  .وتقدیم أسباب الغیاب  للغیاب علي أقصي تقدیر بذلك كتابیا یخطر الوحدة اإلقلیمیة في الیوم الرابع
اإلقلیمیة بذلك كتابیا ، أما فى بالتدریب بالمكان التدریبي یتم إخطار الوحدة فى حالة حدوث أى مشكالت  -

 .حدوث أى مشكالت أثناء الدراسة النظریة بالمدرسة یتم إخطار إدارة المدرسة بھا 



وفیر فرصة تدریب واحدة لمدة ثالث سنوات یحق للطالب تغییر المكان إدارة المشروع مسئولة عن ت -
التدریبي مرة واحد خالل الثالث سنوات فى حالة وجود أسباب قویة لذلك وبعد تقدیم طلب كتابى للوحدة 

 .اإلقلیمیة 
  
   

  توقیع الطالب                 توقیع ولى األمر  

  ..................                 ...............  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إسم الطالب 

  الفرقة

  المدرسة 

  القسم 

  

  العنوان بالتفصیل 

  

  

      )للطالب(رقم الموبایل    رقم التلیفون المنزل

    عمل الوالد

   محل عمل الوالد

  رقم ثان  تلیفون ولى اإلمر

التشجیعیة ال  المكافأةالحافز التدریبي أو 
یعتبر سبب لترك مكان التدریب أو تغییره 

وفى حالة عدم صرفھا للمتدرب یقوم بإخطار 
 الوحدة یشكوى كتابیة دون االخالل بالتدریب

 ات الطلبةاستمارة بیان    



  ھل لدیك ھوایة أو ریاضة معینة تفضلھا 

  بیانات أخرى 


