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كلف الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندریة 
رؤساء األحیاء بالتنسیق مع مدیریة األمن 
والمنطقة الشمالیة لعمل إجراء فوري إلزالة أي 
تعدي أو مخالفة علي أمالك الدولة لمحاربة تلك 
التعدیات من المھد إن وجدت ومتابعة أمالك 

وذلك وفقا لتعلیمات رئیس جھات الوالیة األخري
وریة مؤكدا أنھ سیتم محاسبة أي متقاعس الجمھ

في ذلك فورا ومشیرا إلى أن رئیس الجمھوریة 
أعلن خالل المؤتمر الشبابي الذي عقد عن ضم 

جاء ألف فدان للحیز العمراني لإلسكندریة١٨
الیوم ذلك خالل رئاسة الدكتور محمد سلطان 

المجلس التنفیذي لمحافظة اإلسكندریة 
واب السكندریین وجمیع بحضورأعضاء مجلس الن

القیادات التنفیذیة بالمحافظة لمناقشة جدول 
أعمال المجلس و أھم القضایا التى تھم المواطن 
السكندري وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع 
تنفیذي ومسئولي المحافظة واالستماع إلي الرؤیة 
المستقبلیة للمحافظة والحلول العاجلة لحل 

المشاكل الوقتیة

١/٨/٢٠١٧الیوم السابع  بتاریخ :الخبر ر مصد

فى إطار عودة ھیبة الدولة وسیادة القانون 
والقضاء على أعمال البناء المخالف وبناء على 
توجیھات االستاذ عالء یوسف وكیل اول الوزارة 

محفوظ رئیس حى العجمي والسید المھندس 
السكرتیر العام قام الحي بفك شدة بالدور الرابع 
بشارع السالم أبو یوسف و فك شدة دور اول علوى 

بشارع السالم الزراعیین أبو یوسف

٢/٨/٢٠١٧حى العجمى  بتاریخ :الخبر ر مصد

على وافق الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندریة
إلقامة باكیات الباعة متر مربع٤تخصیص مساحة 

الجائلین بشارع موازي لشارع إسكندریة مطروح 
خلف مدرسة محمد نجیب كبدیال لسوق الھانوفیل

وتبلغ القیمة اإلیجاریة العجميالذي تم إزالتھ بحي 
٪ سنویا ١٠جنیھ شھریا مع زیادة ٣٠٠للباكیة

وینفذ نموذج محدد لجمیع الباكیات

٢/٨/٢٠١٧جریدة الوطن  بتاریخ :الخبر ر مصد



محافظ اإلسكندریة على حرصھ مع الدكتور محمد سلطانكد أ
جمیع األجھزة التنفیذیة بالمحافظة وجمیع القیادات على 

جاء ذلك خالل لقائھ التعاون مع أعضاء مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب السكندریین وذلك لالستماع إلى 
مقترحاتھم ورؤیتھم في حل مشكالت الشارع السكندري التي 

وبحث سبل التعاون للنھوض بھا وكذا لمحافظةتواجھھا ا
مناقشة العدید من الملفات التي تمس المواطن السكندري
وأكد المحافظ أننا نعمل في جمیع اإلتجاھات لرفع مستوى 
الخدمات ونحاول بكل اإلمكانیات أن تعود اإلسكندریة 
لمكانتھا التي تستحقھا خاصة بعد توصیات الرئیس عبد 

خالل المؤتمر الرابع للشباب والذي كان الفتاح السیسي 
لإلسكندریة بھ النصیب األكبر وصدق الرئیس على جمیع 
مطالب اإلسكندریة ومكلفا بالبدء الفوري في تنفیذ توصیاتھا 
والتي كان على رأسھا زیادة الحیز العمراني للمدینة وتطویر 
قطار أبي قیر ومحور المحمودیة وتطویر العشوائیات ألماكن 

رة وخلق محاور مروریة جدیدة وتطویر الترام متحض
واستمع المحافظ إلى مقترحات وغیرھا من االقتراحات

ومطالب النواب التي كانت أھمھا عقد لقاء جماھیري بشكل 
وتكلیف رؤساء األحیاء بالتنسیق مع النواب في دوري

وضع أولویات الخطة االستثماریة وفقا الحتیاجات المواطنین 
ف الطرق وترمیمھا واإلنارة والمرافق من تطویر ورص

المختلفة والمحاور المروریة والكبارى والترام والمواصالت 
العامة والصحة والمستشفیات والنظافة وإشغال الطریق 

جاء ذلك بحضور وغیرھا من مشكالت الشارع السكندري
الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، واللواء أحمد متولي 

فظة واللواء ھشام شادي السكرتیر العام سكرتیر عام المحا
المساعد

٢/٨/٢٠١٧بوابة االھرام        بتاریخ :الخبر ر مصد

نفذ حي العجمي غربي اإلسكندریة حملة مكبرة إلزالة 
٢٠٠آالف و١٠التعدیات علي أمالك الدولة استعادة 

متر مربع من خالل استعادة قطعة أرض وھدم فیال 
متر مربع واستعادة ثالث قطع ٢١٠٠وأسوار بمساحة 

تر مربع لكل قطعة بإجمالى أخرى بمساحة ألفي م
وكلف متر مربع بمنطقة أبو تالت غربي المدینة٨١٠٠

محافظ اإلسكندریة محمد سلطان جمیع القیادات 
التنفیذیة بالتعامل بكل حسم خالل حمالت إزالة التعدیات 
على أمالك الدولة واسترداد األراضي والتعاون مع 

اون مع قوات األمن وكافة األجھزة المعنیة وعدم التھ
المخالفین واتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة ضدھم 
وأوضح سلطان  في بیان أصدرتھ محافظة اإلسكندریة 
األحد أن ھذا یأتي تنفیذا لتوجیھات رئیس الجمھوریة 
عبد الفتاح السیسي بخصوص إزالة التعدیات الواقعة 
على أراضي أمالك الدولة واسترادادھا بجمیع 

جمیع أجھزة المحافظة لن تتھاون نأالمحافظات مؤكداً 
في اتخاذ كافھ اإلجراءات القانونیة للحفاظ علي أمالك 

وأشار سلطان إلي أن المحافظة ستضرب بید من الدولة
حدید وستتعامل بكل شدة تجاه من یخالف أحكام القانون 
أو یتسبب في التعدي وإھدار أموال الدولة وحق 

العقوبات علیھالمواطنین وسیتم توقیع أقصى 

٧/٨/٢٠١٧بوابة االھرام   بتاریخ :الخبر ر مصد



التقى الدكتور ھشام عرفات وزیر النقل مع مسئولى 
شركة ماك اوبتك لبحث العرض المقدم من الشركة 

میناء نھرى بإنشاءالخاصةإلعداد دراسة الجدوى 
بمیناء اإلسكندریة وحضر اللقاء قیادات النقل 

وقال بیان ھیئة النھرى والبحرى بوزارة النقل
المیناء الیوم أنھ تم استعراض الھدف من إقامة 
المیناء النھرى ومخطط تدعیمھ بمنطقة 

ملیون متر مربع وتشتمل ٢تبلغ مساحتھا جستیةلو
على مناطق بترولیة وأخرى لتعبئة وتغلیف 

كما تم استعراض المنتجات وعدد من المصانع
ممیزات موقع المنطقة اللوجستیة حیث تحقق 

النقل سككيالتكامل بین وسائل النقل نھرى بري
المیناء النھرى حیث سیتوفرمتعدد الوسائط

سكة حدید بمیناء الدخیلة باإلضافة إلى ویوجد خط 
كما تم بحث ومناقشة اإلجراءات ٥٤وجود كوبرى 

المطلوبة إلعداد الممر المالحى من اإلسكندریة 
للقاھرة كمرحلة أولى حیث أنھ من المقرر أن یتم 
إنشاء موانئ نھریة تتمتع بظھیر لوجستى فى بنى 

ما سویف وقنا حیث أشار الوزیر إلى أن ھناك اھتما
كبیرا من الوزارة لتعظیم دور نھر النیل فى نقل 
البضائع لتخفیف العبء على الطرق التى تتكلف 

واتفق الجانبان المالیین فى أعمال الصیانة السنویة
على قیام الشركة بإعداد دراسة جدوى خاصة 
بالمشروع تشمل كافة الجوانب المتعلقة بھ توضح 

اللوجستیة ماھیة الصناعات التى ستقام بالمنطقة
وأھمیة المشروع لمیناء اإلسكندریة ومراحل التنفیذ 
وطریقة التمویل ونموذج الشراكة الذى سیتم 

تطبیقھ

٧/٨/٢٠١٧الیوم السابع    بتاریخ :الخبر ر مصد

بناء على توجیھات السید الوزیر محافظ االسكندریة قام السید 
وكیل اول الوزارة المستشار عالء یوسف رئیس حي العجمي 

ة والمھندس محفوظ السكرتیر العام وجمیع االجھزة التنفیذی
المعاونة الجمعة بحملة تحفظ وتم فك شدة خشبیة بالدور الثاني 

المخالف بشارع مسجد فاطمة علوي وتم قص االشایر لمنع البناء 
النبویة وتم تحصیل غرامة فوریة لوضع مخلفات البناء بالشارع 
كما قام سیادتھ بحملة ازالة اشغاالت من البیطاش وحتي 

اشغال متنوع وتم ٣٥ابویوسف واسفرت الحملة عن ضبط 
ایداعھا بادارة المرافق

١١/٨/٢٠١٧حى العجمى      بتاریخ :لخبر ار مصد

یستعرض د ھشام عرفات وزیر النقل الیوم اإلثنین خطة تطویر 
التي اتخذتھا الوزارة لمحاسبة مرفق السكة الحدید واإلجراءات 

المسئولین عن حادث تصادم قطاري اإلسكندریة أمام أعضاء لجنة 
النقل والمواصالت بمجلس النواب وذلك بعد موافقة د علي 
عبدالعال رئیس البرلمان على طلب اللجنة بعقد اجتماع طارئ 

سعید طعیمة رئیس اللجنة فإن وبحسب اللواءخالل فترة اإلجازة
االجتماع سیتطرق لخطط الحكومة بشأن تطویر مرفق السكة 
الحدید وسبل تقدیم خدمة أفضل للمواطنین وتجنب حوادث 
القطارات المتكررة في ظل تقدم عشرات النواب بطلبات اإلحاطة 
والبیانات العاجلة حول تصادم القطارین ومخالفات المرفق الحیوي

١٤/٨/٢٠١٧بوابة االھرام       بتاریخ :الخبر ر مصد



شدد الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندریة على جمیع 
استباقیة رؤساء األحیاء بضرورة إعداد خطة متكاملة 

استعدادا الستقبال موسم الشتاء تجنبا لحدوث أیة مشكالت 
مشیًرا إلى ضرورة أن تتضمن الخطة جمیع المعدات 
واآللیات المتخذة بكل حي لمواجھة األمطار وتحدید األماكن 
الساخنة لتجمعات میاه األمطار وتشكیل لجنة طوارئ وغرفة 

الیوم جاء ذلك خالل اجتماعھ عملیات خاصة بكل جھة
اإلثنین بجمیع رؤساء األحیاء ومركز ومدینة برج العرب 
ومدیري اإلدارات العامة بالمحافظة وذلك لمناقشة 
االستعدادات لموسم الشتاء عالوة على مناقشة مستوى 
جمیع الخدمات المقدمة للمواطنین وأھم الموضوعات التي 
تمس المواطنین وتنفیذ مشروعات الخطة االستثماریة للعام 

لحالي من الصرف الصحي الرصف واإلنارة والنظافة ا
وتجمیل المدینة وجمیع المشروعات التي تھم المواطن 
السكندري وأكد سلطان على ضرورة تكثیف حمالت إزالة 
جمیع المخالفات من المباني المخالفة وإشغاالت الطرق 
ومتابعة أعمال النظافة بالتعاون مع شركة نھضة مصر ورفع 

مة باستمرار على مدار الیوم فضًال عن تكثیف مخلفات القما
أعمال اإلدارة المركزیة للحدائق بزیادة المسطحات الخضراء 
على مستوى المدینة وضرورة التواجد في الشارع والتواصل 
المستمر مع المواطنین لالستماع لشكواھم وحلھا في الحال 

أنھ لن یسمح بأي والتصدي ومحاربة الفساد مؤكًدا على
ن تجاه كل مخالف أي فاسد من شأنھ اإلضرار بالشارع تھاو

السكندري وطالب المحافظ من رؤساء األحیاء باالستمرار في 
إزاالت جمیع التعدیات على أراضي أمالك الدولة وحصر 
جمیع األراضي التي تم استردادھا وتحدید مساحاتھا وإعداد 
مقترحات الستغالل كافة المساحات المستردة إلقامة 

عات للمنفعة العامةمشرو

١٤/٨/٢٠١٧بوابة فیتو          بتاریخ :الخبر ر مصد

طالب الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندریة 
رؤساء األحیاء بضرورة محاربة البناء المخالف 
بكل قوة و حزم و التصدي ألباطرة البناء بدون 
ترخیص وتطبیق أحكام القانون ووجھ بسرعة 
تنفیذ قرارات إزالة العقارات المخالفة وشدد 
سلطان على عدم التھاون مع أي مخالف أو متعٍد 

اضي الدولة مؤكدا محاسبة كل مسئول على أر
باإلدارة الھندسیة باألحیاء یتھاون أو یقصر في 
أداء مھام عملھ بتحویلھ إلى النیابة اإلداریة 
موجًھا بضرورة التصدي لھذه الظاھرة التي باتت 
تھدد أمن وسالمة المواطنین وتشكل ضغًطا كبیًرا 
على شبكات البنیة التحتیة وطالب المحافظ

طنین بعدم تشجیع المقاولین المخالفین الموا
ووجوب المشاركة المجتمعیة الفعالة للقضاء على 

ھذه الظاھرة الخطیرة 

١٩/٨/٢٠١٧بوابة االھرام    بتاریخ :الخبر ر مصد





مضمون الشكوى ملخص الشكوى أسم صاحب الشكوى تاریخ الوارد 
ورقمھ

م

ومرفق طیھ تم فحص الشكوى 
صوره قرارات االزالة واالخالء 
االدارى الى قسم شرطھ الدخیلة 
لتحدید میعاد تنفیذ القرار وادراجھا 
فى اقرب حملة تم الرد على 

بتاریخ ٤٢٣برقم المحافظة 
٩/٨/٢٠١٧

التضرر من التعدى بشأن
على ارض ملك الجمعیة 
امام طلعت مصطفى اقاموا 
علیھا مبانى وتم عمل 
محاضر ضدھم وصدر 
قرارات ازالة ولم یتم 

التنفیذ

رمضان عمارة بتاریخ ١٠٠
١/٨/٢٠١٧

١

تم فحص الشكوى مع االدارة 
وقد افادت المختصة 

ـ بالمعاینة على :بخصوص االنارة
الطبیعة تبین ان الشارع ال یوجد 
بھ شبكة اضاءة عامة ویحتاج الى 
مشروع اضاءة متكامل وسوف یتم 

ادراجھ فى اقرب خطة ممكنة 
دراسة سیتم ـ :بخصوص الرصف

امكانیة الشارع المذكور ضمن 
مقترحات الرصف القادمة تم الرد 

بتاریخ ٤٣٧على المحافظة برقم 
٢٠/٨/٢٠١٧

طلب الرعایة بشأن 
واالھتمام بالمنطقة من 
حیث االنارة والرصف 
واالسفلت بشارع النزھة 
متفرع من ش امام صیدلیة 

صابرین البیطاش

مرفت محمد رفاعى  بتاریخ ١٠٣
٨/٨/٢٠١٧

٢

تم فحص الشكوى مع االدارة 
المختصة وافادت بانھ بالنسبة 
للكنس لھذا الشارع فانھ یتم 

الشارع ترابى أما االلتقاط كون 
االسفلت یتم الكنس بانتظام 
وبخصوص بعض االتربة فى 
الجزء االسفلت یصعب التعامل 
معھا لوجود سیارات تعیق العمل 
والجزء الذى لیس بھ عائق یتم 
تجریفھ وبخصوص االرض 
الفضاء والتى بھا اتربة فھى 
لیست من اختصاص عمل الشركة 

٤٢٧تم الرد على المحافظة برقم 
٢٠/٨/٢٠١٧یخ بتار

بشان التضرر من عدم 
البیطاش٤٨١نظافة ش 

اسالم محمد السید بتاریخ ٢٣٧
٨/٨/٢٠١٧

٣





٢٠١٦/٢٠١٧عن عامعلى مستوى الحىبیان األمیة ـ ١

اإلجمالي
العام 

األمیین عدد

ریفحــى حضر

إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

٣٦٦٤ ـــ ـــ ـــ ٣٦٦٤ ـــ ـــ العجمى

٨/٢/٢٠١٧: البیانتاریخادارة محو االمیة بحى العجمى                            : البیان مصدر

٣٦٦٤عدد االمیین على مستوى حى العجمى •
٤٨٨١٦١عدد سكان حى العجمى •
%٠.٧٥عدد السكان نسبة االمیین الى اجمالى•
الیوجد قرى بحى العجمى•

، تشجیع المعلمین لعمل بھم فى التعلیمیالعمل على تشجیع االمیین لمحو امیتھم وترغ
٠فصول محو امیة 

المقترح

التعلیق



٢٠١٦/٢٠١٧عن عام على مستوى الحىبیانات محو األمیة ـ ٢

التسربنسبة متقدمین لإلمتحانعدد ال بفصول محو األمیةالملتحقین عدد 

ف 
ھد

ست
الم

ھم
میت

و أ
مح دد
ع

ل 
صو

ف و 
مح

میة
األ ـى

حـ

لي
جما

اإل

ریف حضر

لي
جما

اإل

ریف حضر

لي
جما

اإل

ریف حضر

اث
إن

ور
ذك اث

إن

ور
ذك اث

إن

ور
ذك اث

إن

ور
ذك اث

إن

ور
ذك اث

إن

ور
ذك

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢١
٤ ـــ ـــ ٨٨ ١٢
٦

٦١
٧

ــــ ـــ ٢٥
٧

٣٦
٠

٣٦
٦٤ ٧٨ مى

عج
ال

٢٨/٢/٢٠١٧:البیانتاریخادارة محو االمیة بالحى                                 :البیان مصدر

٣٦٠

٢٥٧

ذكور

)حضر ( عدد الملتحقین بفصول محو االمیة 

٢٠١٦/٢٠١٧عن عام على مستوى الحىبیانات محو األمیة ـ ٢

التسربنسبة متقدمین لإلمتحانعدد ال بفصول محو األمیةالملتحقین عدد 

ف 
ھد

ست
الم

ھم
میت

و أ
مح دد
ع

ل 
صو

ف و 
مح

میة
األ ـى

حـ

لي
جما

اإل

ریف حضر

لي
جما

اإل

ریف حضر

لي
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ریف حضر
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ور
ذك اث

إن

ور
ذك اث

إن

ور
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إن

ور
ذك اث

إن

ور
ذك اث

إن

ور
ذك

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢١
٤ ـــ ـــ ٨٨ ١٢
٦

٦١
٧

ــــ ـــ ٢٥
٧

٣٦
٠

٣٦
٦٤ ٧٨ مى

عج
ال

٢٨/٢/٢٠١٧:البیانتاریخادارة محو االمیة بالحى                                 :البیان مصدر

٢٥٧

اناث

)حضر ( عدد الملتحقین بفصول محو االمیة 

ذكور

١٢٦

)حضر ( عدد المتقدمین لالمتحان 

٢٠١٦/٢٠١٧عن عام على مستوى الحىبیانات محو األمیة ـ ٢

التسربنسبة متقدمین لإلمتحانعدد ال بفصول محو األمیةالملتحقین عدد 

ف 
ھد

ست
الم

ھم
میت

و أ
مح دد
ع
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ف و 
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میة
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حـ
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اإل

ریف حضر
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ور
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ور
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ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢١
٤ ـــ ـــ ٨٨ ١٢
٦

٦١
٧

ــــ ـــ ٢٥
٧

٣٦
٠

٣٦
٦٤ ٧٨ مى

عج
ال

٢٨/٢/٢٠١٧:البیانتاریخادارة محو االمیة بالحى                                 :البیان مصدر

اناث

٨٨

)حضر ( عدد المتقدمین لالمتحان 



٣٦٦٤عدد المستھدف محو امیتھم بالحى •

ملتحق٦١٧) حضر ( اجمالى الملتحقین بفصول محو االمیة •

٣٦٠) حضر(محو االمیة ذكور عدد الملتحقین بفصول •

الى االجمالى ) حضر ( نسبة الملتحقین بفصول محو االمیة من الذكور •
٥٨%

٢٥٧) حضر(عدد الملتحقین بفصول محو االمیة اناث •

نسبة عدد الملتحقین بفصول محو االمیة من االناث الى اجمالى الملتحقین •
٤٢%

متقدم٢١٤اجمالى عدد المتقدمین لالمتحان •

١٢٦) حضر(متقدمین لالمتحان من الذكور عدد ال•

%٥٩نسبة المتقدمین لالمتحان من الذكور الى اجمالى المتقدمین •

٨٨) حضر(عدد المتقدمین لالمتحان من االناث •

%٤١نسبة المتقدمین لالمتحان من االناث الى اجمالى المتقدمین •

الیوجد متسربین ، الیوجد قرى بحى العجمى•

 على تسھیل اجراءات االمتحانات للتیسیرعلى الملتحقین بفصول محو العمل
االمیة
تشجیع االمیین على الحصول على شھادة محو االمیة

التعلیق

المقترح



على مستوى الحىتطور عدد المكتبات والمترددین –ا 

مالحظات
عدد المترددین عدد المكتبات المشاركة

الجھات المشاركة م
٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤

ـــ ـــ ـــ ١ ٢ ٢ الشئون اإلجتماعیة
١

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ التربیة والتعلیم ٢

ـــ
ذكر٣٠٠

انثى١٥٠
ـــ ـــ ١ ـــ

الشباب والریاضة
٣

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الثقافة ٤

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ االعالم ٥

ـــ ٤٥٠ ـــ ١ ٣ ٢ االجمالى

١٣/٢/٢٠١٧: البیانتاریخادارة العجمى االجتماعیة                                       : البیان مصدر

٧/٢/٢٠١٧ادارة العجمى التعلیمیة                                                          



مكتبة ) ٢( ٢٠١٤/٢٠١٥عدد المكتبات المشاركة بالشئون االجتماعیة عام •
مكتبة الشبان المسلمین–الفردوس 

الیوجد سوى مكتبة واحدة تابعة للشئون االجتماعیة وتم طلب تحویلھا الى نادى •
٢٠١٦اجتماعى عام 

ع ویوجد الیوجد مكتبات عامة تابعة للتربیة والتعلیم اللغاء مشروع القراءة للجمی•
مكتبة بالمدارس١٢٣فقط 

٢٠١٥یوجد مكتبة واحدة مشاركة بالشباب والریاضة عام •
متردد٤٥٠عدد المتدرددین علیھا فى نفس العام  •
%٦٧نسبة المترددین من الذكور الى اجمالى المترددین •
%٣٣نسبة المترددین من االناث الى اجمالى المترددین •
ى العجمىالیوجد قصر ثقافة بح•

العمل على زیادة عدد المكتبات العامة او التابعة للجھات حتى ولو تم الغاء مشروع 
٠القراءة للجمیع 

٢٠١٥عام 

التعلیق

المقترح

مكتبة ) ٢( ٢٠١٤/٢٠١٥عدد المكتبات المشاركة بالشئون االجتماعیة عام •
مكتبة الشبان المسلمین–الفردوس 

الیوجد سوى مكتبة واحدة تابعة للشئون االجتماعیة وتم طلب تحویلھا الى نادى •
٢٠١٦اجتماعى عام 

ع ویوجد الیوجد مكتبات عامة تابعة للتربیة والتعلیم اللغاء مشروع القراءة للجمی•
مكتبة بالمدارس١٢٣فقط 

٢٠١٥یوجد مكتبة واحدة مشاركة بالشباب والریاضة عام •
متردد٤٥٠عدد المتدرددین علیھا فى نفس العام  •
%٦٧نسبة المترددین من الذكور الى اجمالى المترددین •
%٣٣نسبة المترددین من االناث الى اجمالى المترددین •
ى العجمىالیوجد قصر ثقافة بح•

العمل على زیادة عدد المكتبات العامة او التابعة للجھات حتى ولو تم الغاء مشروع 
٠القراءة للجمیع 

٢٠١٥عام 
٢٠١٦عام 

٣

١

عدد المكتبات 

التعلیق

المقترح

مكتبة ) ٢( ٢٠١٤/٢٠١٥عدد المكتبات المشاركة بالشئون االجتماعیة عام •
مكتبة الشبان المسلمین–الفردوس 

الیوجد سوى مكتبة واحدة تابعة للشئون االجتماعیة وتم طلب تحویلھا الى نادى •
٢٠١٦اجتماعى عام 

ع ویوجد الیوجد مكتبات عامة تابعة للتربیة والتعلیم اللغاء مشروع القراءة للجمی•
مكتبة بالمدارس١٢٣فقط 

٢٠١٥یوجد مكتبة واحدة مشاركة بالشباب والریاضة عام •
متردد٤٥٠عدد المتدرددین علیھا فى نفس العام  •
%٦٧نسبة المترددین من الذكور الى اجمالى المترددین •
%٣٣نسبة المترددین من االناث الى اجمالى المترددین •
ى العجمىالیوجد قصر ثقافة بح•

العمل على زیادة عدد المكتبات العامة او التابعة للجھات حتى ولو تم الغاء مشروع 
٠القراءة للجمیع 

عدد المكتبات 

التعلیق

المقترح



على مستوى الحىتطور أنشطة القراءة للجمیع وعدد الكتب والمشرفین - ٢

عدد
المشرفین

عدد
الكتب أخرى رسم موسیقى فرق

تشكیلیة قصة مجالت
حائط

عروض
فنیة معارض ندوات القراءة عام

البیان

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠١٤

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠١٥

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠١٦

١٣/٢/٢٠١٧: البیانتاریخادارة العجمى االجتماعیة                                       : البیان مصدر

الیوجد انشطة قراءة للجمیع حیث انھ تم الغاء مشروع القراءة للجمیع

العمل على انشاء قصر ثقافة خاص بحى العجمى حتى یتسنى لنا عمل ندوات 
٠وعروض فنیة وفرق تشكیلیة بھ ومعارض 

التعلیق

المقترح



تطور عدد الفائزین في أنشطة القراءة للجمیع–٣

الفائزینعدد

أخرىالبیانعام رسم موسیقى قصة فنیةعروض المعارض الندوات القراءة

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠١٤

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠١٥

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠١٦

١٣/٢/٢٠١٧: البیانتاریخادارة العجمى االجتماعیة                                       : البیان مصدر

 الیوجد انشطة قراءة للجمیع وبالتالى الیوجد تطور لعدد الفائزین فى انشطة
القراءة للجمیع

العمل على وجود انشطة للتشجیع على القراءة وذلك بعد انشاء مكتبات عامة 
بحى العجمى

التعلیق

المقترح



مراكز المعلومات والتدریب ونوادى القرن وكتاب الحاسب اآللىبیان- ١

كتاب
حاسب 

آلى

نوادى
٢١القرن 

تدریب مراكز
علوم الحاسب

معلوماتمراكز

البیان
اجمالى وحدة 

قرویة حى مدینة مركز

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ االدارى التقسیم

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المعلومات 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ المراكز نسبة

١٣/٢/٢٠١٧: البیانتاریخادارة العجمى االجتماعیة                            : البیان مصدر

.الیوجد مراكز معلومات تابعة الدارة العجمى االجتماعیة

٠العمل على انشاء مركز معلومات خاص بادارة العجمى االجتماعیة 

التعلیق

المقترح



اآللىبیان مراكز التدریب على علوم الحاسب و نوادى القرن وكتاب الحاسب - ٢

١٣/٢/٢٠١٧:البیانتاریخادارة العجمى االجتماعیة                        : البیان مصدر

ونادى یوجد مراكز تدریب على علوم الحاسب او نوادى قرن او كتاب الحاسب اآللى ال
٠الفردوس للحاسب اآللى متوقف النشاطجمعیة 

٠العمل على انشاء مراكز للتدریب على علوم الحاسب اآللى 

مالحظات الحاسبكتاب  نادى القرن مركز تدریب حــى م

ـــ ـــ ـــ ـــ العجمى

التعلیق

المقترح



على مستوى الحىـ مراكز المعلومات ٣

مالحظات

فنیةمعدات )حاسب آلى ( األجھزة عدد
عدد

العاملین المعلوماتمركزاسم ماكینةم
تصویر طابعة اجمالى حدیث قدیم

ـــ ١ ٧ ١٥ ٢ ١٣ ١٥ مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بحى العجمى

٣٠/٧/٢٠١٧: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بحى العجمى              تاریخ البیان :البیان مصدر

عامل١٥عدد العاملین بمركز المعلومات بحى العجمى •
جھاز١٣عدد االجھزة القدیمة بالمركز •
جھاز٢عدد االجھزة الحدیثة بالمركز •
%٨٧نسبة االجھزة القدیمة الى االجمالى  •
%١٣نسبة االجھزة الحدیثة الى االجمالى   •
عامل/ نصیب العاملین بالمركز من االجھزة جھاز •
طبعة٧عدد الطابعات •
١عدد ماكینات التصویر •

یقترح امداد المركز بطابعة الوان وذلك للحصول على نشرة ملونة لبیان جمال 
٠وامداد المركز باجھزة حدیثةالتنسیق بھا

التعلیق

المقترح

١٥

عاملین

على مستوى الحىـ مراكز المعلومات ٣

مالحظات

فنیةمعدات )حاسب آلى ( األجھزة عدد
عدد

العاملین المعلوماتمركزاسم ماكینةم
تصویر طابعة اجمالى حدیث قدیم

ـــ ١ ٧ ١٥ ٢ ١٣ ١٥ مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بحى العجمى

٣٠/٧/٢٠١٧: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بحى العجمى              تاریخ البیان :البیان مصدر

عامل١٥عدد العاملین بمركز المعلومات بحى العجمى •
جھاز١٣عدد االجھزة القدیمة بالمركز •
جھاز٢عدد االجھزة الحدیثة بالمركز •
%٨٧نسبة االجھزة القدیمة الى االجمالى  •
%١٣نسبة االجھزة الحدیثة الى االجمالى   •
عامل/ نصیب العاملین بالمركز من االجھزة جھاز •
طبعة٧عدد الطابعات •
١عدد ماكینات التصویر •

یقترح امداد المركز بطابعة الوان وذلك للحصول على نشرة ملونة لبیان جمال 
٠وامداد المركز باجھزة حدیثةالتنسیق بھا

التعلیق

المقترح

١٣

٧

٢

اجھزة قدیمة طابعة  اجھزة حدیثة

عدد العاملین واالجھزة بمركز معلومات الحى

على مستوى الحىـ مراكز المعلومات ٣

مالحظات

فنیةمعدات )حاسب آلى ( األجھزة عدد
عدد

العاملین المعلوماتمركزاسم ماكینةم
تصویر طابعة اجمالى حدیث قدیم

ـــ ١ ٧ ١٥ ٢ ١٣ ١٥ مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بحى العجمى

٣٠/٧/٢٠١٧: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بحى العجمى              تاریخ البیان :البیان مصدر

عامل١٥عدد العاملین بمركز المعلومات بحى العجمى •
جھاز١٣عدد االجھزة القدیمة بالمركز •
جھاز٢عدد االجھزة الحدیثة بالمركز •
%٨٧نسبة االجھزة القدیمة الى االجمالى  •
%١٣نسبة االجھزة الحدیثة الى االجمالى   •
عامل/ نصیب العاملین بالمركز من االجھزة جھاز •
طبعة٧عدد الطابعات •
١عدد ماكینات التصویر •

یقترح امداد المركز بطابعة الوان وذلك للحصول على نشرة ملونة لبیان جمال 
٠وامداد المركز باجھزة حدیثةالتنسیق بھا

التعلیق

المقترح

١

اجھزة حدیثة ماكینة تصویر

عدد العاملین واالجھزة بمركز معلومات الحى



٢٠١٦عن عام ٢١ـ نوادى القرن ٤

١٣/٢/٢٠١٧:البیانتاریخادارة العجمى االجتماعیة: البیان مصدر

نوادى قرن بأدارة العجمى االجتماعیةالیوجد

العمل على انشاء نوادى قرن لمواكبة التطور والتقدم فى مجال التكنولوجیا 

٢٠١٦ـ كتاب الحاسب اآللى عن عام  ٥

مالحظات
المتدربینعدد عدد

القاعات
عدد

االجھزة
عدد

العاملین
المركز
التابع لھ الكتاب اسم م

اناث ذكور

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

١٣/٢/٢٠١٧: البیانتاریخادارة العجمى االجتماعیة:البیان مصدر

٠الیوجد كتاب الحاسب اآللى 

مالحظات
المتدربینعدد عدد

القاعات
عدد

االجھزة
عدد

العاملین
المركز
التابع لھ النادىاسم م

اناث ذكور

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ

التعلیق

المقترح

التعلیق



٢٠١٦تأھیل العاملین بمراكز ووحدات المعلومات ودعم اتخاذ القرار خالل عامبیان -٦

١٣/٢/٢٠١٧: البیانتاریخادارة العجمى االجتماعیة: البیانمصدر

الیوجد بیان تأھیل العاملین بمراكز ووحدات المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
٠

البد من تأھیل العاملین بمراكز ووحدات المعلومات ودعم اتخاذ القرار وذلك 
ت للعمل على زیادة الخبرة والمعرفة بأمور الحاسب اآللى لدى العاملین بمراكز ووحدا

القرارالمعلومات ودعم اتخاذ 

نسبة
المتدربین الى 
عدد العاملین 

%

اجمالى
عدد 

المتدربین 
مركزیا 
ومحلیا

المتدربینعدد
عدد

العاملین 
بالمراكز

مراكز ووحدات اسماء
بالحــىالمعلومات  م

بالمحافظاتمحلیا خالل مركزیا
مشروع 
المحافظات

مراكز التدریبداخل مراكز المعلوماتداخل

المدن المحافظة المدن المحافظة

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

التعلیق

المقترح



التدریب على علوم الحاسب اآللى مراكز- ٧

١٣/٢/٢٠١٧: البیانتاریخادارة العجمى االجتماعیة:البیانمصدر

٠الیوجد مراكز للتدریب على علوم الحاسب اآللى

ور وزیادة المعرفة العمل على انشاء مراكز خاصة للتدریب على علوم الحاسب لمواكبة التط
٠اآللى بأسرار الحاسب 

الدورات
التدریبیة

المتدربون المدربون واجھزةقاعات

اسم
المركز م

اجمالى عاملین طلبة شباب
خریجین اجمالى

عاملین
بمركز 
معلومات

ھیئات
تدریس

شباب
خریجین بروجیكتور حاسب

آلى
قاعة
تدریب

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

التعلیق

المقترح



الشركات ومراكز التدریب الخاصة العاملة فى مجال تكنولوجیا المعلومات بیان-٨

مالحظات عدد مراكز تدریب الحاسب 
الخاصة تكنولوجیا المعلوماتشركات عدد حــى

ـــ ٢٥ ـــ العجمى

١٣/٢/٢٠١٧:البیانتاریخادارة اشغال الطریق بحى العجمى: البیانمصدر

الیوجد شركات تكنولوجیا المعلومات بحى العجمى•
-:موزعة كالتاليمركز تدریب خاص٢٥یوجد عدد •
٠بأكتوبر ١بالدخیلة ، ٨بالھانوقیل ، ٩بالبیطاش ، ٧•
%٣٢نسبة المراكز الخاصة بالدخیلة الى اجمالى المراكز •
%٣٦نسبة المراكز الخاصة بالھانوفیل الى اجمالى المراكز •
%٢٨نسبة المراكز الخاصة بالبیطاش الى اجمالى المراكز •
%٤كز نسبة المراكز الخاصة باكتوبر الى اجمالى المرا•

العمل على انشاء شركات تكنولوجیا المعلومات
 انشاء مراكز تدریب خاصة للتدریب على علوم الحاسب

التعلیق

المقترح

الشركات ومراكز التدریب الخاصة العاملة فى مجال تكنولوجیا المعلومات بیان-٨

مالحظات عدد مراكز تدریب الحاسب 
الخاصة تكنولوجیا المعلوماتشركات عدد حــى

ـــ ٢٥ ـــ العجمى

١٣/٢/٢٠١٧:البیانتاریخادارة اشغال الطریق بحى العجمى: البیانمصدر

الیوجد شركات تكنولوجیا المعلومات بحى العجمى•
-:موزعة كالتاليمركز تدریب خاص٢٥یوجد عدد •
٠بأكتوبر ١بالدخیلة ، ٨بالھانوقیل ، ٩بالبیطاش ، ٧•
%٣٢نسبة المراكز الخاصة بالدخیلة الى اجمالى المراكز •
%٣٦نسبة المراكز الخاصة بالھانوفیل الى اجمالى المراكز •
%٢٨نسبة المراكز الخاصة بالبیطاش الى اجمالى المراكز •
%٤كز نسبة المراكز الخاصة باكتوبر الى اجمالى المرا•

العمل على انشاء شركات تكنولوجیا المعلومات
 انشاء مراكز تدریب خاصة للتدریب على علوم الحاسب

التعلیق

المقترح

اكتوبر

البیطاش
الدخیلة

الھانوفیل

١

٧

٨

٩

مراكز تدریب الحاسب الخاصة

الشركات ومراكز التدریب الخاصة العاملة فى مجال تكنولوجیا المعلومات بیان-٨

مالحظات عدد مراكز تدریب الحاسب 
الخاصة تكنولوجیا المعلوماتشركات عدد حــى

ـــ ٢٥ ـــ العجمى

١٣/٢/٢٠١٧:البیانتاریخادارة اشغال الطریق بحى العجمى: البیانمصدر

الیوجد شركات تكنولوجیا المعلومات بحى العجمى•
-:موزعة كالتاليمركز تدریب خاص٢٥یوجد عدد •
٠بأكتوبر ١بالدخیلة ، ٨بالھانوقیل ، ٩بالبیطاش ، ٧•
%٣٢نسبة المراكز الخاصة بالدخیلة الى اجمالى المراكز •
%٣٦نسبة المراكز الخاصة بالھانوفیل الى اجمالى المراكز •
%٢٨نسبة المراكز الخاصة بالبیطاش الى اجمالى المراكز •
%٤كز نسبة المراكز الخاصة باكتوبر الى اجمالى المرا•

العمل على انشاء شركات تكنولوجیا المعلومات
 انشاء مراكز تدریب خاصة للتدریب على علوم الحاسب

التعلیق

المقترح

الھانوفیل

مراكز تدریب الحاسب الخاصة





تختلف مقومات النظام 
المحاسبي الذي یقوم على 
التشغیل االلكتروني للبیانات 
عن مقومات المحاسبي 
الیدوي  بمعنى أنھ في كل 
األحوال البد من وجود 
مجموعة مستندیة ومجموعة 
دفتریة ودلیل محاسبي وقوائم 
مالیة وتقاریر أخرى ومع ذلك 
كان إلدخال نظام الحاسب 

شغیل االلكتروني على ت
البیانات المحاسبیة واضح 
على كل مقوم من المقومات 
السابقة وعالقتھ بالمقومات 
األخرى  وھو ما سیتم تناولھ 
من خالل ما یلي

المستندات في ظل النظام 
الیدوي تتخذ شكلھا المعتاد 
الذي تظھر علیھ في فواتیر 
البیع والشراء وإیصاالت 
السداد والتحصیل وغیرھا 

مستنداتوتستخدم ھذه ال
بصورة مباشرة لتسجیل 

على الدفاتر محتواھا
والسجالت أما في

ألثر على المجموعة المستندیةا

المستندات وجود الحاسوب
في ظل النظام الیدوي تتخذ 

الذي تظھر شكلھا المعتاد 
علیھ في فواتیر البیع 
والشراء وإیصاالت السداد 
والتحصیل وغیرھا وتستخدم 
ھذه المستندات بصورة 
مباشرة لتسجیل محتواھا 
على الدفاتر والسجالت أما 
في وجود الحاسوب فقد 
تغیرت المجموعة المستندیة 
ودورتھا تبعاً لھذا النظام 
الجدید من حیث تصمیمھا 

وطریقة وشكلھا بما یتناسب
عمل آلة المدخالت وقراءة 

ومن ثم أصبح البیانات
التشغیل اإللكتروني للبیانات 
یستلزم تعدیل في شكل أو 

استخدام طبیعة المستندات أو
مجموعة مستندیة وسیطة 
تحوى البیانات الموجودة في 
المستندات األصلیة مترجمة 
بطریقة یفھمھا الحاسوب 
حتى یمكن تغذیتھ بھذه 

مدخالتالبیانات ك
والمستندات في الواقع ما ھي 

إال وسائط تحمل البیانات

األثر على المجموعة الدفتریة

لقد اختلفت المجموعة الدفتریة 
اختالفاً كبیراً في ظل نظام 
الحاسب اإللكتروني حیث شمل 
التغیر الذي طرأ على المجموعة 
الدفتریة كالً من الشكل 
والمضمون فمن ناحیة الشكل 
نجد بعد أن كانت المجموعة 

تأخذ في ظل النظام الدفتریة
الیدوي شكل مجلدات أو أوراق 
سائبة حسب الحاجة أصبحت 
المجموعة الدفتریة في ظل نظام 
الحاسوب تتخذ شكل فالشات أو 
أقراص ممغنطة أوذواكر ثابتھ 
كبیرة السعات األمر الذي ال 
یمكن معھ معرفة ما سجل فیھا 
إال باستخدام طرق اإلظھار 
والقراءة المناسبة للنظام 
اإللكتروني وبالتالي لیست ھناك 
إمكانیة إطالع مباشر على 
البیانات كما ھو الحال في 

الموجودة المجموعة الدفتریة
في النظام الیدوي أما من ناحیة 
المضمون فنجد الحاسب 
االلكتروني وفقاً للبیانات 
المحتواة بداخلھ عن طریق عمل 

البرامج 



یتضمن الدلیل المحاسبي عادة 
قائمة بأسماء الحسابات 
اإلجمالیة والفرعیة كما یشمل 
أیضاً مجموعة القواعد التي 
تحكم التسجیل في كل حساب وإذا 
كان الدلیل المحاسبي ضروریاً 
بالنسبة للنظام الیدوي فإنھ أكثر 
ضرورة لنظام التشغیل 
االلكتروني للبیانات حیث أنھ ال 
یمكن للحاسب االلكتروني توجیھ 
بیان معین إلي حساب معین ما لم 
تكن مخزنة بھ أرقام وأسماء 

الحسابات اإلجمالیة والفرعیة
وعموماً لم یتغیر مفھوم الدلیل 

الحاسوبالمحاسبي بإدخال نظام

أدي استخدام الحاسب االلكتروني 
إلي التأثیر على كل من نوعیة 
القوائم والتقاریر التي توفرھا 
نظم المعلومات المحاسبیة وعلى 
الوسائل المستخدمة في عرض 
ھذه القوائم والتقاریر حیث أدي 
استخدام الحاسوب إلي تمیز 
التقاریر عما سبق في إمكانیة 
الحصول على أي نوع منھا 

والدقة والتفصیلبالشكل 
والسرعة المناسبة وذلك عن 
طریق احتواء البرنامج الذي یتم 

الدلیل المحاسبىألثر على ا

القوائم المالیة ألثر على ا
والتقاریر االخرى

تشغیلھ على الحاسوب على 
إجراءات خاصة بمثل ھذه 
التقاریر باإلضافة إلي ذلك مكن 
نظام الحاسوب من توفیر 
تقاریر إداریة أكثر فاعلیة نظراً 
لمقدرة الحاسب على تشغیل 
كمیات ضخمة من البیانات 
وإمكانیة تطبیق النماذج الكمیة 

في حل مشكالت اإلدارة

في ظل النظام المحاسبي الیدوي 
یتم تخزین البیانات بحفظ 
المستندات األصلیة داخل ملفات 
خاصة كما تمثل الدفاتر 

ى البیانات والسجالت التي تحتو
المسجلة من واقع المستندات 
وسائط للتخزین أیضاً أما في 
ظل نظام التشغیل االلكتروني 
للبیانات فإن طبیعة الحاسوب 
تفرض صورة جدیدة لتخزین 
البیانات والوسائط المستخدمة 
في ذلك حیث تنتقل البیانات من 
وحدات اإلدخال إلي ذاكرة 
الحاسوب وھي مخزن وسیط 

برامج التي یتم للبیانات وال
الوسیطة إدخالھا وللنتائج

والنتائج النھائیة قبل إخراجھا 
من الحاسب ووظیفة وحدة 

التخزین ھي حفظ البیانات 

تخزین البیانات ألثر على ا
والمعلومات المحاسبیة

والبرامج بلغة اآللة ونقلھا 
من وقت آلخر وعموماً ھناك 
طریقتان أساسیتان لتخزین 

البیانات ھما

التشغیل المركزیة للحاسوب 
في تخزین البیانات وھي تقوم 
بقبول البیانات والبرامج من 
وحدة اإلدخال وتوفیرھا لوحدة 
الحساب والمنطق إلي أن تتم 

عملیة تشغیل البیانات 

خارج الحاسوب حیث تحفظ 
البیانات والبرامج المحاسبیة 
على إحدى وسائل التخزین 
كالفالشات أو األسطوانات 

ممغنطة وعند الحاجة إلیھا ال
یتم إدخالھا إلي الذاكرة 
الداخلیة بمعني أن البیانات 
والبرامج المخزنة تكون غیر 
عاملة إلي أن یتم إدخالھا إلي 
الحاسوب ھذا وتعد وحدة 
التخزین الخارجیة أرشیف 
للبیانات والبرامج ذو طاقة 

وھذه اإلجراءات تكون كبیرة
مسجلة على الذاكره 

ھ سواء داخلیھ أو االلكترونی
خارجیة ومجملھا یطلق علیھ 

حیث یتم ) برنامج(مسمي 
تطبیقھا وتنفیذھا بصورة 
منطقیة وسلسة ویشرف على 
ھذا التنفیذ وحدة التشغیل 

المركزیة بالحاسوب

وحدة التخزین الداخلیة

وحدة التخزین الخارجیة





موقع كووورةكعضوا    سجل نفسك موقع سییید  مساعدة   مواضیع نشطة   أعضاء  

منذ ظھور تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت 
واتخاذھا حیزاً رئیسیاً من 
حیاة اإلنسان الیومیة جذبت 
اھتمام الباحثین في علم 
االجتماع واالقتصاد والسیاسة 
نظراً الرتباطھا بمناحي الحیاة 

في عصر المختلفة خاصة
ومن أھم وسائل العولمة

تكنولوجیا المعلومات وأكثرھا 
إثارة في ھذا المجال ھو 
اإلنترنت وما یشكلھ من حلقات 
رابطة بین السیاسة واالقتصاد 

ولعل القریة العالمیة والثقافة
التي أشار إلیھا مارشال
ماكلوھان األستاذ الكندي

األكثروصاحب الفرضیات

جدالً في وسائل االتصال 
الجماھیري ھي التي أثارت 
كماً من األسئلة حول إمكانیة 
اندماج الشعوب وثقافاتھا 
لتتحول بالفعل إلى قریة 
واحدة وعلى الرغم من 
صعوبة التأكد من صحة ھذه 
الفرضیات وفقاً لرأي 
ماكلوھان إالّ أّن ھناك العدید 

الیومیة من األمثلة في حیاتنا 
التجانس التي توضح صعوبة

المطلق فمثالً قد تتغیر عادة 
االستھالك الیومیة لسلع 
معینة وكمالیات محددة في 
حیاة االنسان لكن من الصعب 
أن تتغیر جوھر العادات 
والتقالید المرتبطة باللغة أو 
المجتمع أو المرتكزة على 
أمور دینیة لھذا قد یكون 
اإلنترنت تحدیاً للعولمة 
الثقافیة أكثر من كونھ محفزاً 

إّن عالقة اإلنترنت لھا
بالعولمة الثقافیة مرتبطة 
بتدفق المعلومات الھائلة في 
الفضاء اإللكتروني إضافة إلى 

بحثاً یةموجات الھجرة البشر
عن العلم أو العمل والتي ال 
یمكن فصلھا عن التدفق 
المعلوماتي في السوق

االقتصادي أو في مجال 
ومیادین الثقافة لھذاالسیاسة 

نجد ان تبنى االفكار

نجد أن تبني األفكار الجدیدة 
في المجتمعات وفي مجال 
العولمة لیس باألمر السھل 
وھذا ما یجعل قالب العولمة 
الثقافیة متحوالً قوة وتأثیراً 
من مجتمع آلخر نتیجة الفجوة 
الرقمیة التي تمثل تحدیاً قویاً 
أمام خلق مجتمع عالمي 
متجانس تماماً عن مكونات 

مجتمع الثقافة المختلفة في كل
كاللغة والعادات والتقالید 
والمعتقدات والتي تشكل سداً 
منیعاً كونھا تمثل الھویة 

وألّن الثقافة والجمعیةالفردیة 
وطبقاً لتعریف عدد من 
المفكرین ھي كل نشاط إنساني 
محلي نابع من البیئة وأنھا 
تمثل المحیط الفكري الذي 
یعیش فیھ أفراد مجتمع ما 

من ظروفھم وفقاً ألنماط نابعة
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االجتماعیةواالقتصادیة
والنفسیة والبیئة الجغرافیة 
أوبتعبیر المفكر األمریكي

جون دیوي حیث یقول بأنھا 
محصلة التفاعل بین اإلنسان 

تمثل المحیط الفكري وبیئتھ
الذي یعیش فیھ أفراد مجتمع 
ما وفقاً ألنماط نابعة من 
ظروفھم االقتصادیة 
واالجتماعیة والنفسیة والبیئة 

المفكر الجغرافیة أو بتعبیر
األمریكي جون دیوي حیث 
یقول بأنھا محصلة التفاعل 

نجد أن بین اإلنسان وبیئتھ
تبني األفكار الجدیدة في 
المجتمعات وفي مجال 
العولمة لیس باألمر السھل 
وھذا ما یجعل قالب العولمة 
الثقافیة متحوالً قوة وتأثیراً 
من مجتمع آلخر نتیجة 
الفجوة الرقمیة التي تمثل 

قویاً أمام خلق مجتمع تحدیاً 
عالمي متجانس تماماً عن 
مكونات الثقافة المختلفة في 
كل مجتمع كاللغة والعادات 
والتقالید والمعتقدات والتي 
تشكل سداً منیعاً كونھا تمثل 
الھویة الفردیة والجمعیة 
وألّن الثقافة وطبقاً لتعریف 
عدد من المفكرین ھي كل 
نشاط إنساني محلي نابع من 

ة وأنھا تمثل المحیط البیئ
الفكري الذي یعیش فیھ أفراد 

وفقاً ألنماط نابعة مجتمع ما

االجتماعیة ومن ظروفھم االقتصادیة
والنفسیة والبیئة الجغرافیة أو بتعبیر

جون دیوي حیث المفكراألمریكي
یقول بأنھا محصلة التفاعل بین 
اإلنسان وبیئتھ وحیث إن اإلنترنت 

ة أصبح جزءاً من بتطبیقاتھ المختلف
بات من الضروري المحیط الذي

بات من النظر بصورة نعیش فیھ لذا
وحیث الضروري النظر بصورة جدیة 

إن اإلنترنت بتطبیقاتھ المختلفة أصبح 
بات من جزءاً من المحیط الذي

الضروري النظر بصورة نعیش فیھ 
بات من الضروري النظر بصورة لذا

غزت الثقافات التي جدیة لطبیعة
وفكرنامن وعینامساحات واسعة

بات من الضروري النظر بصورة 
جدیة لطبیعة الثقافات التي غزت 

مساحات واسعة من وعینا وفكرنا
وحیث إن ثقافة اإلنترنت لیست نتاج 
جھاز الكمبیوتر كما یعتقد الكثیر بل 
ھو محصلة استخدام الكمبیوتر لذا 
فإّن المحصلة إما إصالحیة أو 

الحیة ألنھ مد جسور تخریبیة إص
الحوار بین الثقافات وخرج بالقضایا 
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
وتداعیاتھا اإلنسانیة والثقافیة من 
نطاق المحلیة المحدود إلى نطاق 

الواسع وبالتالي حقق التواصل العالم
بین المثقفین والمفكرین وأوجد

المثقفین والمفكرین طرق 
تقلیدیة أما إذا نشر غیر 

الجانب السلبي بل تناولنا
الجانب التخریبي فإنھ تحول 
على ید البعض إلى أداة ھدم 
وتخریب وإفساد من خالل 
التحریض ونشر الشائعات 
عالم البحث في عالقة 
اإلنترنت بالعولمة الثقافیة 
لن یتوقف مع تسارع 

المتغیرات في ھذا المجال 
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یخاطب ھذا الكتاب كال من 
مبرمجى قاعدة البیانات

dBASE lll PLUS
ومن یرغبون فى تطویر نظم 
الدارة قواعد البیانات 

باستخدام قاعدة البیانات 

عنمفاھیم أساسیةیشرح 
كانیاتھا  ویشرح وامكلبر

dBASE lllلمبرمجى
PLUS كیفیة توفیق

برامجھم قبل ترجمتھا 
باستخدام  كلبر

مدخل إلى قاعدة البیانات
Clipper وھو یبدأ بمقدمة

تاریخیة عن قواعد البیانات 
عموما ثم مقدمة تاریخیة عن 

Clipper وضرورتھا والفرق
بین المفسر الموجود فى

dBASE والمترجم الموجود
Clippeفى

r

الباب األول :ـ مفاھیم أساسیة

الفصل األول :ـ مدخلك الى 
قاعدة البیانات

الفصل الثانى : ـ الخصائص 
الممیزة لبرنامج 

Clipper

ویتناول أھم خصائص ومكونات 
Clipper مثل متطلباتھا

وحدودھا أنواع الملفات 
والحقول التى تستخدمھا 
العالمات الحسابیة والمنطقیة 
التى تستخدمھا وأخیرا 

التعبیرات

كلبرویشرح تركیب
الحصول على معلومات 

مساعدة تجھیز ملفات
AUTOEXEC.BATو

CONFIG.SYS

ویشتمل Clipperباستخدام 
على األوامر والوظائف التى ال 

Clipperیتعامل معھا 
dBASE IIIوالموجودة فى

PLUS واألوامر والوظائف
والتى لم Clipperالجدیدة فى 

dBASE IIIتكن موجودة فى
PLUSتعدیللیسھل علیك

برامجك القدیمة أو إعداد 
برامجك الجدیدة فى ضوء 

الفروق الموجودة بینھما

الفصل الثالث : ـ تركیب وتھیئة

ترجمة برنامج:الفصل الرابع
dBASE III PLUS

ویشرح المالمح الجدیدة فى
والتسھیالت التى یجب أن كلبر

ألول كلبریعرفھا مستخدمو
مرة مثل ملف االجراءات  
الوظائف الخاصة المصفوفات 

إعداد القوائم ذات الشریط –
استخدام التعبیرات –المضاء 

وامر بدال من اختیارات بعض األ
استخدام مفاتیح الوظائف –

–الستدعاء برنامج أو إجراء 
–التعامل مع ملفات خارجیة 

FORNEXTاستخدام أمر
النشاء دوارة

ویعتبر ھو العمود الفقرى 
للكتاب ألنھ یشرح طریقة 

)ترجمة Compiling )
البرامج المصدریة إلى برامج 

)ھدف Object مع وربطھا(
ملف بعضھا الستخراج 

EXEجاھز للتنفیذ

البرمجة :الفصل الخامس
Clipperباستخدام 

ترجمة :الفصل السادس
البرامج وربطھا مع نظام 

التشغیل





ولد مصطفى لطفى 
م ١٨٧٦في سنة المنفلوطى 

مصريمن أب ھـ١٢٩٣ـ 
منفلوطفي مدینة تركیةوأم 

من الوجھ القبلي لمصر من 
أسرة حسینیة النسب 
مشھورة بالتقوى والعلم نبغ 
فیھا من نحو مئتي سنة 
قضاة شرعیون ونقباء 
ومنفلوط إحدى مدن محافظة 

أسیوط

نھج المنفلوطى سبیل آبائھ 
في الثقافة والتحق بكتاب 
القریة كالعادة المتبعة في 

القرآن البالد آنذاك فحفظ 
التاسعة كلھ وھو فيالكریم

من عمره ثم أرسلھ أبوه إلى 
بالقاھرة تحت األزھرالجامع 

لھ من أھل بلده رعایة رفاق
فتلقى فیھ طوال عشر 
سنوات علوم العربیة 

والقرآن الكریم

حیاتھ ونشأتھ

دراستھ

الشریف والتاریخ والحدیث 
والفقھ وشیئاً من شروحات 
على األدب العربي الكالسیكي 
وال سیما العباسي منھ وفي 
الثالث سنوات من إقامتھ في 
األزھر بدأ یستجیب لتتضح 
نزعاتھ األدبیة فأقبل یتزود من 
كتب التراث في عصره الذھبي 
جامعاً إلى دروسھ األزھریة 
التقلیدیة قراءة متأملة واعیة 

دواوین شعراء المدرسة في 
والبحتريالشامیة كأبي تمام 

والشریف الرضيوالمتنبي
باإلضافة إلى النثر كعبد الحمید 

وابن وابن خلدونوابن المقفع
كما كان كثیر المطالعة االثیر

في كتب األغاني والعقد الفرید 
وزھر اآلداب وسواھا من آثار 
العربیة الصحیحة وكان ھذا 

الرفیع ،التحصیل األدبي الجاد
المستوى، األصیل البیان، الغني 
الثقافة، حریا بنھوض شاب 
كالمنفلوطي مرھف الحس 

شدید الرغبة في والذوق، 
ولم یلبث المعرفةتحصیل

وھو في مقتبلالمنفلوطي

عمره أن اتصل بالشیخ اإلمام 
الذي كان إمام محمد عبده

عصره في العلم واإلیمان فلزم 
المنفلوطي حلقتھ في األزھر 

شروحاتھ العمیقة یستمع منھ 
آلیات من القرآن الكریم ومعاني 
اإلسالم بعیداً عن التزمت 
والخرافات واألباطیل والبدع 
وقد أتیحت لھ فرصة الدراسة 

وبعد محمد عبدهعلى ید الشیخ 
وفاه أستاذه رجع المنفلوطى 
إلى بلده حیث مكث عامین 
متفرغا لدراسة كتب األدب 

البن المقفعالقدیم فقرأ 
وأبى العالء والمتنبيوالجاحظ
وكون لنفسھ أسلوباً المعري

خاصاً یعتمد على شعوره 
وحساسیة نفسھ

كثیرة أدبیةللمنفلوطى أعمال 
اختلف فیھا الرأي وتدابر 
حولھا القول وقد بدأت أعمال 
المنفلوطى تتبدى للناس من 
خالل ما كان ینشره في بعض 

كمجلة اإلقلیمیة المجالت
، الفالح، والھالل، والجامعة
والعمدة، وغیرھا ثم انتقل إلى 

أھم كتبھ وروایاتھ



وھي المؤید، الصحفأكبر 
وكتب مقاالت بعنوان نظرات 

تحت نفس كتابجمعت في 
االسم على ثالثة أجزاء

ثالث أجزاءالنظرات•
ویضم مجموعة من 
مقاالت في األدب 
االجتماعي، والنقد، 

، واإلسالمیات، والسیاسة
وأیضاً مجموعة من 

القصیرة القصص
الموضوعة أو المنقولة، 
جمیعھا كانت قد نشرت في 
الصحف، وقد بدأ كتابتھا 

.١٩٠٧منذ العام 
یضم تسع :العبرات•

قصص ثالثة وضعھا 
وھي الحجاب المنفلوطي

الھاویة وواحدة مقتبسة من 
قصة أمریكیة اسمھا صراخ 

جبران خلیل للكاتب القبور 
وجعلھا بعنوان جبران

العقاب وخمس قصص 
عربھا المنفلوطي وھي 
الشھداء، الذكرى، الجزاء، 

وقد طبع . یة، االنتقامالضح
م ١٩١٦الكتاب في عام 

في سبیل التاجروایة •
اللغة المنفلوطي من ترجمھا

وتصرف بھا وھي الفرنسیة
أساساً مأساة شعریة 

فرانسو تمثیلیة، كتبھا 
أحد أدباء القرن كوبیھ

مؤلفاتھ

التاسع عشر في فرنسا •
سعد وأھداھا المنفلوطي إلى

م١٩٢٠في عام زغلول
روایة بول وفرجیني صاغھا •

المنفلوطي بعد ترجمتھ لھا 
من اللغة الفرنسیة وجعلھا 
بعنوان الفضیلة وتسرد ھذه 
القصة عدة احداث لعل من 
أھمھا الحب العذري لبول 
وفرجیني لبعضھما جدا 
والمكافحة في سبیل أن یبقى 
ھذا الحب خالدا لألبد في 
قلوبھم الندیة، والقصة في 

لكاتب األصل من تألیف ا
وھو برناردین دي سان بییر

من أدباء القرن التاسع عشر 
وكتبت في العام فرنسافي 

م١٧٨٩
روایة الشاعر وھي في •

سیرانو دي األصل بعنوان
الشخصیة بنفس عن برجراك

للكاتب الفرنسي أدموند االسم
باللغة وقد نشرت روستا
م١٩٢١في العام العربیة

روایة تحت ظالل الزیزفون •
صاغھا المنفلوطي بعد أن 
ترجمھا من اللغة الفرنسیة 

وھي نمجدولیوجعلھا بعنوان 
ألفونس كارللكاتب الفرنسي 

عن العبراتنشر في كتاب •
للكاتب غادة الكامیلیاروایة 

ألكسندر دوماس الفرنسي 
اتاالوقد ترجم روایة االبن

الفیكونت للروائي الفرنسي 
.بریاندوشاتو

محاضرات المنفلوطي كتاب •
وھي مجموعة من منظوم

كتاب التراحم وھو عن •
الرحمة التي ھي من أبرز 

الذي وصف هللاصفات 
الرحیمالرحمننفسھ بأنھ 

فھذا الموضوع لو تراحم 
الناس ما كان بینھم جائع 

مغبون وال وال عریان وال
مھضوم ولفقرت العیون من 

المدامع واطمأنت الجنوب 
في المضاجع

ومن رسائلھ التي ضمتھا •
رسالة رائعتھ النظرات

األربعون التي كتبھا بعد 
بلوغھ األربعین من عمره 

حیث قال فیھاوداعا یا عھد 
الشباب فقد ودعت بوداعك 

الحیاة وما الحیاة إال تلك 
لقلب الخفقات التي یخفقھا ا

في مطلع العمرفإذا ھدأت 
فقد ھدأ كل شيء وأنقضى 

كل شيء

٢٤توفي المنفلوطي في
عن عمر ١٩٢٤مایو عام 

عاما وكانت وفاتھ ٤٨یناھز 
في الیوم الذي جرت فیھ 
محاولة اغتیال فاشلة لـسعد 
زغلول  فانشغل الناس بتلك 
الحادثة ولم یلتفتوا كثیرا 
لوفاة المنفلوطي ورثاه 

وأحمد حافظ إبراھیمالشاعر
في مأتم أقیم في وقت شوقي
.الحق

وفاتھ





جبل فوجي یعتبر جبل فوجي والذي ُیطلق 
من أعلى " فوجي سان" علیھ بالیابانیة بـ 

القمم الموجودة في دولة الیابان حیث یبلغ 
متراً والذي ) ٣.٧٧٦(ارتفاعھ قرابة 

رؤیتھ من طوكیو عاصمة الیابان ُیمكن 
عندما یكون الجو صافیاً نظراً الرتفاعھ 
الشاھق أغلب الوافدین والزوار األجانب 
یخطئون في تسمیة الجبل حیث یطلقون 

بالرغم من أن "فوجي یاما" علیھ اسم 
مظھر الجبل یوحي لنا بالھدوء لموقعھ 
االستراتیجي حیث إّنھ بعید عن األماكن 

أّن الیابانیین أنشؤوا مرصداً الحضریة إال 
یعتبر الیابانیون فضائیاً على قمة الجبل

ھذا الجبل جبالً مقدساً منذ القدم حیث كانوا 
یحظرون على نسائھم االقتراب منھ ولكن 

رئیس " مییجي" بعد فترة وخالل عصر 
الدولة رفع ھذا الحظر وأصبح الجبل من 
أفضل األماكن للسیاحة وكذلك لھواة 

من جمیع أنحاء العالمالتسلق 



تعرف علي مشروع جزیرة 
حورس  الوراق سابقا

جزیرة الوراق تطویرمشروع 
١٤٠٠التي تبلغ مساحتھا 

فدان وتحویلھا لمنطقة 
استثماریة مغلقة باسم جزیرة 
حورس تضم فیالت وناطحات 
سحاب وفنادق وحدائق 

٢٥٠ومارینا یخوت یستوعب 
قارب وقطار معلق مونوریل 
وربطھا بطرق القاھرة 
والجیزة من خالل مجموعة 

جدیر بالذكر ان كباري
اریة المشروعات االستثم

المستقبلیة تشمل جزیرة 
فدان ٥٠٠جزیرة الدھب ٣٠

فدان١٥٠وجزیرة القرصایة 


