
يم وبالتعاون مع ـــربية والتعلــراف وزارة التـت اشـتح )عايزين نتعلم  (  ق مبادرةــالجيزة تطل

مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات االجتماعية لدعم طالب الثانوية العامة على مستوى 

 الجمهورية بمراجعات نهائية بالمجان فى جميع المواد الدراسية

 ـــــــــ

 :هدف المبادرة 

  تأتى المبادرة فى اطار مساعدة االسرة المصرية وتخفيف العبء عليها خاصة محدودى

الدخل وتقديم المساعدة للطالب عن طريق اساتذة متخصصين ، وتقدم الدروس مجانا دون 

ية اعباء ويقدم االساتذة هذة الدروس دون مقابل مادى مع توزيع مالزم آان يتحمل الطالب 

للطالب وسيتم تقديم الدروس للطلبة بأحدث الوسائل العلمية وبأساليب شرح حديثة 

على حل االسئلة من خالل محاضرات ووسائل عرض مسموعة ومرئية فى قاعة التدريب 

 .فائة وقدرات ابناءنا الطالب وورش عمل وبرامج تعليمية متطورة تساهم فى رفع ك

  تهدف المبادرة الى نقل الخبرات التعليمية المميزة للطالب عن طريق مجموعة متميزة من

المعلمين المتخصصين فى كافة المواد المقررة على طالب الثانوية العامة لشرح ومراجعة 

 .ما تم دراسته فى المنهج الدراسى 

 لثانوية العامة من كل المحافظات لتحسين مستواهم تأتى المبادرة ضمن برامج دعم طالب ا

الدراسى وتمكينهم من التفوق وتنمية قدراتهم العلمية وسيتم تقديم جوائز مالية لعدد 

 .طالب اوائل  خمسة



 

 :مقر المبادرة 

تم اختيار مقرين لتقديم دروس تقوية احدهما بمسرح السعيدية الثانوية واالخر بدار مناسبات 

 . طالب وطالبة فى كل مقر ٢٥٠الستقبال الطالب بعدد بمدينة البدرشين وتم تجهيزها 

 :طريقة التقدم الى المبادرة 

 ٢٥مارس وحتى  ١٠ادارة خدمة المواطنين بمحافظة الجيزة من يوم التسجيل المجانى فى 

 للحصول على تصريح لدخول دروس التقوية ٢٠١٨مارس 

كما سيتم بث المحاضرات المكانية مشاهدتها للطلبة اللذين لم يتمكنوا من الحضور الكتمال  

  .ريدة االهرام على اليوتيوب العدد على قناة مصر الزراعية وبوابة ج

 

 

 

 

 الجيزة بمحافظة نتعلم عايزين  مبادرة بمواعيد جدول







 

 

 " عايزين نتعلم "بادارة خدمة المىاطنين بمحافظة الجيزة بمبادرة بمبادرة عايزين نتعلم تسجيل 

لتقديم مجمىعات تقىية و مراجعات نهائية لطٍب الثانىية العامة فً كافة المىاد الدراسية والتً 

تتبناها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الحاجه حفيظة النىاوي للخدمات اٌجتماعية 

 

 

 ما تم انجازة بمبادرة عايزين نتعلم

 



 لتقديم مجمىعات " عايزين نتعلم "لقاء مع عدد من المدرسين والطٍب المشاركين فً مبادرة 

تقىية و مراجعات نهائية لطٍب الثانىية العامة فً كافة المىاد الدراسية والتً تتبناها 

المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الحاجه حفيظة النىاوي للخدمات اٌجتماعية 

 

 محمد كمال الدالي محافظ الجيزة  القاعة المخصصة لعقد مجمىعات التقىية /تفقد السيد اللىاء 

والمراجعات النهائية لطٍب الثانىية العامة بإحدي قاعات المناسبات بمركز ومدينة البدرشين ضمن 

 " عايزين نتعلم "مبادرة 

 



 محمد كمال الدالي محافظ الجيزة  طٍب الثانىية العامة  محاضرة فً ماده /مشاركة السيد اللىاء 

  "عايزين نتعلم"اللغه اٌنجليزية بمدرسة السعيدية الثانىية بنين بشارع الجيزة ضمن مبادرة 

 



 في تقديو نجهوعات تقوية بالهجان لطٌب الثانوية العانة بالجيزة " عايزين نتعلو " نبادرة نجاح

 بالتعاون بين نحافظة الجيزة ونؤسسة الحاجة حفيظة النواوي للخدنات اإلجتهاعية 

 

 

 نحهد كهال الدالي نحافظ الجيزة  نحاضرة نع طٌب الثانوية العانة بهبادرة /حضور السيد اللواء 

 بهدرسة السعيدية الثانوية  "عايزين نتعلو "

 



 2 نن يوم األربعاء الهوافق "عايزين نتعلو"إجراء إنتحانات تجريبية لطٌب الثانوية العانة بهبادرة 

 لتدريب الطٌب وتهيئتهو علي كيفية التعانل نع 2018 نايو 10نايو وحتي الخهيس الهوافق 

اًنتحانات وقياس ندى اإلستفادة التي حققها الطٌب نن الهبادرة  

  اليوم  الهادة

   نايو3الخهيس   اللغة اإلنجليزية

  نايو 5السبت  اللغة األجنبية الثانية 

  نايو 6األحد  الفيزياء والتاريخ 

  نايو 7اإلثنين  الكيهياء والجغرافيا 

  نايو 8الثٌثاء  األحياء والجبر وعلو النفس 

  نايو 9األربعاء  الجيولوجيا والتفاضل والفلسفة 

  نايو 10الخهيس  الدينانيكا واإلستاتيكا 

 

 "عايزين نتعلو"جانب نن اإلنتحانات التجريبية لطٌب الثانوية العانة بهبادرة 



 

 

   بهدرسة السعيدية الثانوية"عايزين نتعلو"تفقد اإلنتحانات التجريبية لطٌب الثانوية العانة بهبادرة 

 

 



 

 



  "عايزين نتعلو"تكريو الطالب الفائزين فى اإلنتحان التجريبي للثانوية العانة ضهن نبادرة 

بهنحًو شًادات تقدير ونبالغ نالية 

 

 

 

 

 



 

 

 تكريو السادة الهشاركين نن الهدرسين والرعاى 

 لهسايهتًو  "عايزين نتعلو"ضهن نبادرة 

  فى إنجاح الهبادرة  الفعالة

 



 

  "عايزين نتعلو"إعداد جدول الهراجعات النًائية لطالب الثانوية العانة ضهن نبادرة 

  2018 يونية 30 يونية وحتى يوم 2إبتداًء نن يوم 

   "إسأل والهدرس يجيب"تحت شعار 

  اليوم  الهادة

   يونية2   اللغة العربية

  يونية6   اللغة االنجليزية الثانية 

   يونية 9  الجبر والًندسة الفراغية

   يونية11   اللغة االنجليزية

   يونية17  التاريخ  

   يونية18 الفيزياء 

  يونية20  التفاضل والتكانل



  يونية 21 الدينانيكا

   يونية22  األحياء

   يونية23 علو النفس

   يونية26 الجغرافيا  

   يونية27 الكيهياء  

   يونية28 الجيولوجيا  

  يونية29 االستاتيكا

   يونية30 نادة الفلسفة 

 

 تفقد نقار الهراجعات النًائية لطالب الثانوية العانة 

  "عايزين نتعلو"ضهن نبادرة 

 


