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فى مجال اإلجراءات اإلحترازية ضد فيروس كورونا
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فى مجال قرارات المجلس التنفيذى
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االجراءات اإلحترازية ضد فيروس كورونا

شن حي العجمي باإلسكندرية حملة على
المحال غير المرخصة بنطاق الحي جرى
خاللها إغالق وتشميع  17محال من جانبه
قال رئيس حى العجمى األستاذ  /السيد إبراهيم
موسى إنه في إطار رصد ومتابعة أي مخالفة
أو أعمال تتم بدون ترخيص بنطاق الحي
وأضاف أنه جرى خالل الحملة التحفظ على
ونش رفع آخر شارع  8بمنطقة بيانكي
يستخدم في تشوين مواد بناء بواسطة إدارة
المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع وتم
إيداعه جراج الحي وتابع أن قطاع البيطاش
قام بإيقاف أعمال تشطيب وتعديل في 6
محالت بشارع البشوات بمنطقة بيانكي و5
محالت بشارع  40بالمنطقة نفسها ولفت
رئيس الحي إلى أنه جرى أيضا تشميع 6
أبواب محالت لمالك واحد وتمت إجراءات
التشميع بواسطة إدارة رخص المحالت

مـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــاريــــخ 2021/8/4 :

جولة محافظ األسكندرية بحى العجمى

أجرى اللواء  /محمد الشريف محافظ اإلسكندرية جولة مفاجئة
لمتابعة مشروع إعادة تأهيل وتطوير ميدان مثلث الشركات
والحل الدائم لصرف مياه األمطار بالميدان بمنطقة وادي القمر
بنطاق حي العجمي بتكلفة  17مليون جنيه تبرع من إحدى
شركات البترول بمدة تنفيذ تصل إلى  4شهور وأوضح المحافظ،
عقد عدة لقاءات تنسيقية مع المنطقة الجغرافية وشركات
البترول بالمنطقة لوضع حلول نهائية لمشكلة تراكم المياه في
النوات الشتوية بميدان مثلث الشركات والتي كانت تؤدي إلى
تكدس وتعطيل الحركة المرورية به الفتا ً أن االجتماعات نتج
عنها قيام شركات البترول بالمنطقة الجغرافية بالتكفل بجميع
أعمال التطوير بالميدان تحت إشراف المحافظة وأكد أنه عقب
إنهاء تطوير ميدان مثلث الشركات سيتم تالفي مشكلة تراكمات
مياه األمطار في فصل الشتاء والتكدس المروري التي عاني
منها الميدان منذ عشرات السنين وكلف بالتنسيق مع إدارة
مرور اإلسكندرية وجميع المرافق العامة لتسهيل كافة األعمال
ومنع تواجد أي تكدس أو تزاحم بالميدان أثناء أعمال
التطويرووجه محافظ اإلسكندرية الشكر إلى وزير البترول
والثروة المعدنية وجميع شركات البترول باإلسكندرية وذلك على
مساهمتهم في تطوير ميدان مثلث الشركات والجهود المجتمعية
التي يقدموها لخدمة محافظة اإلسكندرية جاء ذلك بحضور
المهندس محمد عطا مدير المشروع والسيد األستاذ  /السيد
إبراهيم موسى رئيس حى العجمى وجميع الجهات المعنية
والتنفيذية
مـصدر الخبر  :المصرى اليوم
بــتـــاريــــخ 2021/8/7 :
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جولة محافظ األسكندرية بحى العجمى

قام اللواء  /محمد الشريف محافظ اإلسكندرية
بجولة مفاجئة بشارع البيطاش بنطاق حي
العجمي ويأتي ذلك في إطار جوالت المحافظ
المستمرة للوقوف على مستوي الخدمات
المقدمة ومتابعة اإلنضباط بالشوارع ومنع
كافة أشكال المخالفات والتعديات على مستوى
األحياء وخالل الجولة رصد المحافظ وجود
بعض تراكمات للقمامة وعلي الفور استفسر
من المواطنين عن عدد مرات رفع القمامة
بالشارع حيث أفادوا بأنها مرضية ويتم رفعها
بشكل دوري وشدد المحافظ على مسئولي
شركة النظافة بتكثيف أعمال رفع القمامة
وخاصة في أوقات الذروة لمنع تواجدها في
الشارع وقت طويل على صعيد آخر أمر
المحافظ برفع جميع اإلشغاالت والتعديات
والتحفظ عليها ومصادرتها فورا ً وإتخاذ
اإلجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين

مـصدر الخبر اليوم السابع
بــتـــاريــــخ 2021/8/7 :

سياحة ومصايف

أعلنت محافظة اإلسكندرية اإلدارة العامة للشؤون المالية
عن طرح مزايدات علنية الستغالل شواطئ بمنطقتى
العجمي وبرج العرب وجاءت المزايدات كالتالى
بجلسة يوم األربعاء  2021/ 8/ 18سيتم استغالل شاطئ
بليس ( )1خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمي وشاطئ
فاميلي بيتش خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمي وتبلغ
قيمة التأمين المؤقت  50ألف جنيه لكل عملية على حدة.
بجلسة يوم الخميس  2021/ 8/ 19سيتم استغالل شاطئ
الهانوفيل الغربي المميز بنطاق حي العجمي بقيمة التأمين
المؤقت  200ألف جنيه وشاطئ السالم ( )2المميز بنطاق
حى العجمي بقيمة تأمين مؤقت  50ألف جنيه
وشاطئ زهراء كرير خدمة لمن يطلبها بنطاق مركز
ومدينة برج العرب بقيمة تأمين  15ألف جنيه
وفيما يتعلق بالمناقصات العامة ذات المظروفين الفني
والمالي تقرر بجلسة فتح المظاريف الفنية يوم االثنين
 2021/8/23وعملية توريد األدوات المكتبية للديوان العام
واإلدارات التابعة له مقايسة سنوية بقيمة تأمين مؤقت
 3500جنيه وعملية توريد وتركيب سنترال داخلي لغرفة
عمليات المحافظة بالديوان العام بقيمة تأمين  2000جنيه.
وجلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثالثاء 2021/8/24
و تشمل عملية توريد احتياجات الديوان العام واإلدارات
التابعة له من األظرف مقايسه سنوية بقيمة  4000جنيه
وعملية توريد احتياجات الديوان العام واإلدارات التابعة له
من الملتهب والمستديم العمومي أدوات النظافة مقايسه
سنوية بقيمة  4500جنيه.
مـصدر الخبر  :المصرى اليوم
بــتـــاريــــخ 2021/8/9 :
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التطهير

نفذ حي العجمي باإلسكندرية حملة
لتعقيم وتطهير عدد من الشوارع
الحيوية بنطاق الحي ضمن إجراءات
مواجهة انتشار فيروس كورونا وقال
السيد ابراهيم موسى  /رئيس الحي إن
إدارة التطهير بالحي قامت بتعقيم
وتطهير شوارع مناطق الهانوفيل
البحرية طريق إسكندرية مطروح من
البيطاش إلى الهانوفيل في إطار
حمالت التطهير والتعقيم لمنع انتشار
فيروس كورونا وأشار إلى أن ذلك
يأتي في إطار توجيهات اللواء  /محمد
الشريف محافظ اإلسكندرية باتخاذ
كافة التدابير الالزمة نحو تطبيق
اإلجراءات الوقائية واالحترازية للحد
من إنتشار فيروس كورونا

مـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــاريــــخ 2021/8/10 :

سياحة ومصايف

كلف اللواء  /محمد الشريف محافظ االسكندرية اإلدارة
المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد
بتوقيع غرامات بقيمة  35ألف جنيه على  3شواطئ مخالفة
بالعجمي وذلك بعد رصد عدة مخالفات عليهم وتكرار شكوى
رواد تلك الشواطئ من فرض إكراميات عليهم وسوء وضع
النظافة بدورات المياه وانخفاض مستوى النظافة وشدد
الشريف علي استمرار تكثيف الحمالت الرقابية والتفتيشية من
قبل اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع شواطئ
اإلسكندرية البالغ عددها  66شاطئ من أبو قير شرقا حتى
سيدي كرير غربا وذلك للتأكد من االلتزام الكامل بجميع
التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة الستقبال المصطافين
ورواد الشواطئ وأكد المحافظ ،بأنه ال تهاون مع أي شخص
يحاول استغالل المواطنين أو من يعمل على اظهار عروس
البحر المتوسط بالمظهر الذي ال يليق بها أمام أهلها وزوارها
موجها االدارة المركزية باتخاذ كافة االجراءات القانونية
الرادعة تجاه المخالفين من مستأجري الشواطئ أوضح رئيس
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف أن مراقبي الشواطئ
يعملون على قدم وساق لرصد اي مخالفات تحدث على
الشواطئ بجميع احياء المحافظة وبمجرد تلقي شكاوى بوجود
مخالفات على  3شواطئ مخالفة من شواطئ حي العجمي
والتي تعمل بنظام (الخدمة لمن يطلبها) تم فرض غرامة تقدر
ب  5االف جنية على الشاطئ االول لفرضه اكراميات على
رواد الشاطئ أما بالنسبة للشاطئ الثاني فقد تم فرض غرامة
عليه تقدر ب  10االف جنية نظير سوء حالة النظافة بدورات
المياه بالشاطئ وفرض إكراميات على رواده أما الشاطئ
الثالث فقد تم فرض غرامة  20الف جنية على مستأجريه نظير
زيادة أسعار تذاكر الدخول وفرض إكراميات علي الرواد وسوء
حالة نظافة الشاطئ.

مـصدر الخبر  :المصرى اليوم
بــتـــاريــــخ 2021/8/18 :
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الرصد البيئى

قدمت محافظة االسكندرية دعما لوجستيًا لمنظومة
النظافة بهدف رفع كفاءتها وتوفير معدات للمناطق
االكثر كثافة للتمكين من اداء العمل بشكل مرضى
للمواطنين بجانب ذلك شدد اللواء  /محمد الشريف
محافظ االسكندرية على شركة النظافة ورؤساء
األحياء برفع كفاءة منظومة النظافة وتدعيم
المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة بمعدات اكثر
مع اال هتمام برفع المخلفات من الشوارع الرئيسية
والفرعية اول بأاول موجها باالستجابة الفورية
لشكاوى ومطالب المواطنين والعمل على حلها في
أسرع وقت ممكن وتنفيذا لتكليفات المحافظ تم
تدعيم منظومة النظافة في المحافظة بأكثر من 20
صندوق معدني سعة  1متر في شارع البيطاش
وشارع شهر العسل بحي العجمي وذلك استجابة
ألهالي الحي نظرا للكثافة السكانية الكبيرة بهذه
الشوارع كما تم تدعيم منظومة النظافة في شوارع
ابو بكر الصديق و الخلفاء الراشدين وفكرى ابو
طالب ،ومرفق المياه والميكروويف بمركز ومدينة
برج العرب بـ  10حاويات معدنية لتجميع القمامة
ووجه المحافظ شركة النظافة بالبدء في تجريف
الشوارع من االتربة ورفع نواتج عمليات تطهير
شنايش األمطار اول باول منعا النسداداها مؤكدا
على رؤساء األحياء بضرورة تكثيف حمالت الحد
من ظاهر النباشين لما تمثله من مظهر مسيئ
للشكل العام للمدينة

مـصدر الخبر :اليوم السابع
بــتـــاريــــخ 2021/8/18 :

المجلس التنفيذى

ترأس اللواء  /محمد الشريف محافظ اإلسكندرية جلسة
المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة جدول أعمال
المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري
وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي
المحافظة جاء ذلك بحضور الدكتور  /أحمد جمال نائب
المحافظ ،والدكتورة  /جاكلين عازر نائب المحافظ،
واللواء  /عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين
سر المجلس وحضر المجلس وكالء الوزارة ومديري
المديريات ورؤساء شركات المرافق ورؤساء األحياء
والجهات التنفيذية واألمنية بالمحافظة ووجه المحافظ
رؤس اء األحياء وجميع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ
جميع القرارت الصادرة عن المجلس التنفيذي لمحافظة
اإلسكندرية ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة
اإلسكندرية على الطلب المقدم بشأن إنهاء إجراءات
التبرع المقدم عن قطعة األرض الكائنة بناحية التوفيقية
عزبة الستين بحي المنتزة ثان والبالغ مساحتها ١٧٥٠
م وتخصصيها لصالح المنطقة األزهرية باإلسكندرية
بدون مقابل كما وافق المجلس أيضا على فسخ التعاقد
بين محافظة اإلسكندرية وإحدى الشركات المحرر لتأجير
قطعة األرض البالغ مساحتها  ١٠٦٢٩م ٢بطريق
القباري السريع بجوار اإلدارة العامة للمرور وذلك
حفاظا ً على ممتلكات المحافظة وحق الدولة والمواطنين
ووافق المجلس أيضا على تخصيص مساحة  ٥٠٠٠م٢
من تلك األرض لصالح اإلدارة العامة للمرور الستغاللها
كوحدة فحص فني لحاجة المحافظة إليها.

مـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــاريــــخ 2021/8/30 :
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أسم صاحب الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

م

تاريخ الوارد
ورقمه

2144730 1
بتاريخ
2021/8/2

عبد الرحمن محمد
زكريا محمد
بجوار
الدخيلة
الترب امام الجمعية
األستهالكية أليكس
ماركت

ـ المواطن يشكو من وجود
قطعة أرض تم األستيالء
عليها وعملها جراج ويوجد
بلطجة من قبل بعض الناس
ويوضح ان يتم كسر أى
سيارة تقوم بالركن فى هذه
المنطقة

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد أفادت بأنه تم معاينة
الشكوى وتم العرض على السيد /
رئيس الحى وتم إحالتها إلدارة
األمالك بالحى للتأكد من ملكية األرض
تم الرد على المحافظة برقم 928
بتاريخ 2021/8/3

2228235 2
بتاريخ
2021/8/8

المواطن يشكو من هبوط
سامى فرج محمد
 2ش السماليهى أرضى بش السماليهى
ماركت
امام
البيطاش
البيطاش
الصعيدى وخروج مياه
الصرف من األرض وازدياد
الهبوط والحالة قائمة منذ
شهرين ولم يتدخل أحد لحل
الموضوع بالرغم من ابالغ
جميع الجهات

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد أفادت بأنه بعد المعاينة
من شركة الصرف الصحى ومياه
الشرب تبين لشركة الصرف وجود
توصيلة خلسة من العقار على شبكة
الصرف الصحى وعلى مالك العقار
التوجه لشركة الصرف الصحى
للتعاقد على توصيلة خدمة الصرف
الصحى
تم الرد على المحافظة برقم 991
بتاريخ 2021/8/10

2078982 3
بتاريخ
2021/8/13

وليد محمد عبد المواطن يشكو من وجود تم فحص الشكوى مع االدارة
الصمد احمد سالمة مخلفات خرسانية اسفل المختصة وقد أفادت تم توجيه عمال
بشركة نهضة مصر وقاموا برفع
مساكن الكيلو  21العقار والمياه اسفل العقار
جميع المخلفات الموجودة وتم التنبيه
امام عمارة 37
على مسئول الشركة بمعاودة الرفع
خلف 35
كلما تجدد
تم الرد على المحافظة برقم 957
بتاريخ 2021/8/15

مصدر البيان  :ادارة خدمة المواطنين بالحى

تاريخ البيان 2021/8/19 :
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 قطاع البترول والغاز الطبيعى
 قطاع محو األمية
 قطاع المعلومات والبرمجيات

13

 – 1نسبة االسر المخدومة بشبكات الغاز الطبيعى الى اجمالى االسر عام 2020
حى

البيان

العجمى

حضر

عدد االسر
بااللف

االستهالك المنزلى من
الغاز سنويا بالمتر المكعب

 19000وحدة
سكنية

5000م / 3س

عدد االسر
المخدومة
بشبكات الغاز
الطبيعى بااللف

نسبة االسر
المخدومة الى
اجمالى االسر %
%1.3

230.000

مصدر البيان  -:الشركة الوطنية للغاز ناتجاس

متوسط استهالك
االسر من الغاز
(م/3اسرة)
 0.3م / 3س

تاريخ البيان 2021/7/29 -:

االسر المخدومة بشبكات الغاز

5000

االستهالك المنزلى من الغاز
سنويا بالمتر المكعب

التعليق







230000

عدد االسر بااللف

اجمالى عدد االسر المخدومة بشبكات الغاز  230000اسرة
نصيب االسر من الغاز لالستهالك المنزلى 5000م / 3س
نسبة االسر المخدومة الجمالى االسر %1.3
متوسط استهالك االسر من الغاز 0.3م / 3س
اجمالى عدد االسر بالحى  19000وحدة سكنية

المقترح

العمل على امداد االسر المحرومة من الغاز الطبيعى بتوصيل الغاز الطبيعى اليها

14

 – 2عدد محطات الوقود داخل وخارج الكتلة السكنية بالحى عام 2020
عدد محطات الوقود
البيان

حى

حضر
العجمى

اجمالى

داخل الكتلة
السكنية
16
16

مصدر البيان  -:ادارة تموين العجمى

خارج الكتلة
السكنية

اجمالى

ـــ

16

ـــ

نسبة المحطات
داخل الكتلة
السكنية الى اجمالى
عدد السكان

مالحظات

ـــ

ـــ

16

ـــ

تاريخ البيان 2021/7/26 -:

عدد محطات الوقود
16

داخل الكتلة السكنية

التعليق

 عدد محطات الوقود داخل الكتلة السكنية  16محطة
 اليوجد محطات وقود خارج الكتلة السكنية
 نسبة المحطات داخل الكتلة السكنية الى اجمالى عدد السكان %0.0025

المقترح
 العمل على زيادة عدد محطات الوقود داخل الكتلة السكنية
 العمل على انشاء محطات وقود خارج الكتلة السكنية

ـــ

15

 – 3عدد محطات الوقود التى توفر التموين بالغاز الطبيعى عام 2020

البيان

حى
العجمى
اجمالى

اجمالى عدد
المحطات

عدد محطات الوقود
التى بها غاز طبيعى

3

3

حضر
3

نسبة محطات
الوقود للغاز
الطبيعى الى
اجمالى المحطات
()%
 %33الجمالى 16
محطة

مالحظات

3

مصدر البيان  -:ادارة تموين العجمى

تاريخ البيان 2021/7/26 -:

عدد محطات الوقود التى توفر التموين بالغاز الطبيعى
3

3

عدد محطات الوقود التى بها غاز
طبيعى

عدد محطات الوقود

التعليق

 اجمالى عدد المحطات التى توفر التموين بالغاز الطبيعى  3محطة ( 1 + 2
محطة اتوبيس مختصة نقل عام فقط )
 نصيب السكان من المحطات التى توفر التموين بالغاز الطبيعى  317.498نسمة
 /محطة
 نسبة المحطات التى توفر التموين بالغاز الطبيعى ( خاص بالنقل العام ) الى
االجمالى %33
المقترح

العمل على زيادة محطات الوقود التى توفر الغاز الطبيعى

16

 – 4تطور معدل استهالك الحى من المواد البترولية المختلفة عن عام 2020

2020

حضر

 7مستودع

ـــ

638500

530800

ـــ

ـــ

ـــ

بنزين 80

2019

حضر

 7مستودع

ـــ

280695

297307

ـــ

ـــ

ـــ

بنزين 90

2018

حضر

 7مستودع

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

بنزين 95

السنة

البيان

غاز طبيعى
(الف م)3

سوالر
(الف لتر)

زيوت
(طن)

شحومات
(طن)

كيروسين
(الف لتر)

االجمالى

بوتاجاز
(منزلى-غير
منزلى الف
اسطوانة)

بنزين (الف لتر)

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تاريخ البيان 2021/7/26 -:

مصدر البيان  -:ادارة تموين العجمى

تطور معدل استهالك الحى من المواد البترولية
530800

638500

297307
2019

280695

2020

7

سوالر ( الف لتر )

بنزين ( الف لتر )

7

بوتاجاز منزلى وغير
منزلى

التعليق






المقترح

اجمالى البوتاجاز ( منزلى – غير منزلى ) عام  2020هو  7مستودع
اجمالى البوتاجاز ( منزلى – غير منزلى ) عام  2019هو  7مستودع
اجمالى البوتاجاز ( منزلى – غير منزلى ) عام  2018هو  7مستودع
ارتفاع اجمالى البنزين عام  2020عن عام  2019بنسبة %64
ارتفاع نسبة السوالر عام  2020عن عام  2019بنسبة %53.1

17

العمل على توفير المواد البترولية المختلفة 0

 – 1بيان محو االمية بالحى عن عام 2020
م

حى

البيان

حضر

ماتم محو اميتهم خالل
 6أشهر

المقيدين فى فصول
عدد االميين  15سنة المستهدف محو اميتهم
عدد
فصول
محو االمية خالل 6
خالل  6أشهر
فأكثر
محو
أشهر
االمية ذكور اناث اجمالى ذكور اناث اجمالى ذكور اناث اجمالى ذكور

اناث

اجمالى

72

101

173

157

ـــ

ـــ

ـــ

737

669

1406

498

563

1063

 1العجمى
157

ـــ

ـــ

ـــ

اجمالى
مصدر البيان  :ادارة تعليم الكبار بالعجمى

737

669

1406

498

563

1063

تاريخ البيان 2021/3/8 :

بيان محو االمية بالحى عام 2020
1406
1063
173

ما تم محو اميتهم

مقيدين فى فصول
محو االمية

مستهدف محو اميتهم

72

101

173

18

التعليق



عدد فصول محو االمية  157فصل



اجمالى المستهدف محو اميتهم 1406



عدد الذكور المستهدف محو اميتهم 669



عدد االناث المستهدف محو اميتهم 737



نصيب المقيدين فى فصول محو االمية  7فرد  /فصل



نصيب المقيدين فى فصول محو االمية الى اجمالى المستهدف محو اميتهم . %76



نسبة المقيدين من الذكور الى اجمالى المقيدين %47



نسبة المقيدين من االناث الى اجمالى المقيدين %53



نسبة ما تم محو اميتهم الى اجمالى المستهدف محو اميتهم %12



نسبة ما تم محو اميتهم من الذكور الى اجمالى ما تم محو اميتهم %42



نسبة ما تم محو اميتهم من االناث الى اجمالى ما تم محو اميتهم %58

المقترح

العمل على محو امية كل المستهدف محو اميتهم بالحى 0

19

 – 2تطور نشاط محو االمية بالحى
2018

2019

2020

البيان
حى

المستهدف
محو اميتهم

المقيدين فى
فصول محو
االمية

ما تم محو
اميتهم

المستهدف
محو اميتهم

المقيدين فى
فصول محو
االمية

ما تم محو
اميتهم

المستهدف
محو اميتهم

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

اناث

ذكور

اناث

ذكور

ذكور

اناث

اناث

ذكور

اجمالى

678

554

101

142

45

48

العجمى

حضر

678

554

101

142

45

48

2600

233

342

372

180

149

669

137

اناث

2600

233

342

372

180

149

669

137

498

498

173

عام 2018

عام 2019

عام 2020

93

المقيدين فى
فصول محو
االمية

563

563

329

ذكور

ذكور

72

72

تطور نشاط محو االمية (ما تم محو اميتهم )

ما تم محو
اميتهم

اناث

101

101

مصدر البيان  :ادارة تعليم الكبار بالعجمى

تاريخ البيان 2021/3/8 :

20

التعليق

 اجمالى ما تم محو اميتهم عام  2020هو 173
 اجمالى ما تم محو اميتهم عام  2019هو 329
 اجمالى ما تم محو اميتهم عام  2018هو 93
 انخفاض نسبة ما تم محو اميتهم عام  2020بالمقارنة بعام  2019هو %47-


إرتفاع نسبة ما تم محو أميتهم عام  2020بالمقارنة  2018هو %86

 اجمالى المستهدف محو اميتهم عام  2020هو 1406
 اجمالى المستهدف محو اميتهم عام  2019هو 4930
 اجمالى المستهدف محو اميتهم عام  2018هو 1232
 انخفاض نسبة المستهدف محو أميتهم عام  2020بالمقارنة 2019
هو %72-
إرتفاع نسبة المستهدف محو أميتهم عام  2020بالمقارنة  2018هو
%14

المقترح

العمل على زيادة المستهدف محو اميتهم بتشجيع المواطنين على ذلك .

21

 – 1بيان مراكز المعلومات عن عام 2020
مراكز المعلومات
البيان

اجمالى وحدات التقييم
االدارى
عدد مراكز المعلومات
نسبة تغطية مراكز
المعلومات بالوحدات
االدارية

مستوى محافظة

مستوى
منطقة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

مصدر البيان  -:مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

مستوى(وحدة
مستوى
قروية)
(مركز/مدينة/حى)
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
1
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

مديرية

ادارة /مكتب

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

تاريخ البيان 2021/8/9 -:

التعليق
اليوجد مراكز معلومات بحى العجمى سوى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الخاص بحى
العجمى 0

المقترح

22
العمل على انشاء مراكز معلومات بالوحدات والجهات و الهيئات الحكومية بالحى 0

 – 2مراكز المعلومات بالحى عن عام 2020
عدد العاملين

عدد االجهزة (حاسب آلى)

طابعة

مصدر البيان  -:مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ماكينة
تصوير

14

ماسح
ضوئى

3

9

12

12

2

8

1

تاريخ البيان 2021/8/9 -:

عدد العاملين واالجهزة بمركز معلومات الحى
14
12
8

1

1

ماكينة
تصوير

ماسح ضوئى

طابعة

عدد
العاملين

اجهزة
حاسب آلى

1

جهاز
عرض

ذكور اناث اجمالى صالح

عاطل

اجمالى

ـــ

االتصال
باالنترنت

مراكز المعلومات
كافة المستويات

مركز
معلومات حى
العجمى

معدات فنية

خط
DSI

23

التعليق

 يوجد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار خاص بحى العجمى
 اجمالى العاملين بحى العجمى  733عامل
 اجمالى عدد العاملين بحى العجمى  12عامل
 نسبة العاملين بمركز المعلومات الى اجمالى العاملين بالحى %2
 نسبة عدد الذكورمن العاملين الى اجمالى العاملين %25
 نسبة عدد االناث من العاملين الى اجمالى العاملين %75
 اجمالى عدد االجهزة ( حاسب آلى )  14جهاز
 نسبة االجهزة الصالحة للعمل الى اجمالى اجهزة الحاسب اآللى %86
 نسبة االجهزة الغير صالحة الى اجمالى اجهزة الحاسب اآللى %14
 اجمالى عدد المعدات الفنية  10معدة فنية
 نسبة عدد الطابعات الى اجمالى عدد المعدات الفنية %80
 نسبة عدد ماكينات التصوير الى اجمالى عدد المعدات الفنية %10
 نسبة عدد الماسح الضوئى الى اجمالى عدد المعدات الفنية %10
 يوجد خط لالتصال باالنترنت

المقترح

 العمل على امداد المركز بطابعة ملونة لعمل النشرة الشهرية
 امداد المركز بأجهزة حديثة وماسح ضوئى

24

 – 3مراكز التدريب على علوم الحاسب الآللى عن عام 2020
عدد قاعات واجهزة

اجمالى

قاعة تدريب

حاسب آلى

بروجيكتور
ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

شباب خريجين

هيئات تدريسية

عاملين بمركز
معلومات
اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اجمالى

شباب خريجين

طلبة

عاملين
اناث

اجمالى

ــ

ذكور

ــ

اناث

ـــ

عدد المدربين

عدد الدورات التدريبية

م

اسم
المركز

عدد المتدربين

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

مصدر البيان  -:مركز معلومات حى العجمى

تاريخ البيان 2021/8/9 -:

التعليق

 اليوجد مراكز تدريب على علوم الحاسب اآللى بحى العجمى 0

المقترح

 العمل على انشاء مراكز للتدريب على علوم الحاسب اآللى بالحى

ــ
ــ
ــ

25

 – 4بيان الشركات ومراكز التدريب الخاصة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات عن عام 2020
شركات
تكنولوجيا
المعلومات

العدد

العاملين

العدد

ذكور

اناث

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

1

81

30

32

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اجمالى

عدد
ذكور

اناث

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

1

81

30

32

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

البيان

عدد

مقاهى االنترنت

شركات تقدم خدمة االنترنت Isp

عدد

اجمالى
المتدربين(
خالل العام
السابق)

عدد
المتدربين(خالل
العام السابق)

عدد
المتدربين(خالل
العام السابق)

ذكور

قاعات علوم الحاسب
بمراكز الشباب

مراكز قاعات تدريب
علوم الحاسب الخاصة

نوادى تكنولوجيا
المعلومات

اناث

م

حى

عدد مراكز
تدريب الحاسب
اآللى
الحكومية/التابعة
لهيئات

تاريخ البيان 2021/8/5 -:

مصدر البيان  -:ادارة اشغال الطريق بالحى

2021/8/10

شركة اسكندرية للبترول

عدد مراكز قاعات التدريب الخاصة ومقاهى االنترنت
111
32

عدد المتدربين

مقاهى االنترنت

1

مراكز قاعات تدريب
علوم الحاسب الخاصة

عدد
المتدربين(خالل
العام السابق)

26

التعليق

 اليوجد بحى العجمى ( شركات تكنولوجيا المعلومات – مراكز تدريب حاسب
آلى حكومى – شركات تقدم خدمة االنترنت – نوادى تكنولوجيا المعلومات )
 يوجد بحى العجمى عدد  32مقهى انترنت
 نسبة عدد مقاهى االنترنت بالبيطاش الى اجمالى عدد المقاهى %12.5
 نسبة عدد مقاهى االنترنت بالهانوفيل الى اجمالى عدد المقاهى %16
 نسبة عدد مقاهى االنترنت بابويوسف الى اجمالى عدد المقاهى %12.5
 نسبة عدد مقاهى االنترنت بأكتوبر الى اجمالى عدد المقاهى %53
 نسبة عدد مقاهى االنترنت بالخيلة الى اجمالى عدد المقاهى %6
 يوجد عدد  1مركز تدريب علوم الحاسب الخاصة واجمالى عدد المتدربين
 111متدرب
 نسبة الذكور المتدربين فى مركز العلوم الى االجمالى %73
 نسبة االناث المتدربين فى مركز العلوم الى االجمالى %27

المقترح

 العمل على انشاء مراكز تدريب خاصة وعامة فى مجال تكنولوجيا
المعلومات
 عمل حمالت على مقاهى االنترنت بصفة دورية والتأكد من رخصتها

27

 – 5بيانات اخرى
البيان

البيان

عدد االجهزة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2

20

ـــ

ـــ

عدد المدارس التى بها حاسب آلى
عدد المراكزالثقافية التى بها حاسب آلى
عدد مراكز الشباب التى بها حاسب آلى
عدد المكتبات التى بها حاسب آلى
مصدر البيان  -:مديرية الشباب والرياضة

تاريخ البيان 2021/3/31 -:

عدد امراكز الشباب التى بها حاسب آلى واالجهزة
20

2

مراكز الشباب التى بها حاسب آلى
عدد االجهزة

التعليق







المقترح

اليوجد مراكز ثقافية بحى العجمى
اجمالى عدد مراكز الشباب بالحى التى يوجد بها حاسب آلى  2مركز ويبلغ عدد
االجهزة بها  20حاسب آلى
يوجد عدد  10حاسب آلى غير صالحة بمركز شباب محمد على المسيرى
يوجد عدد  10حاسب آلى صالحة بمركز شباب ابوتالت
نسبة االجهزة الصالحة الى االجمالى %50
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العمل على وجود حاسب آلى بجميع مراكز الشباب بنطاق
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نظم معلومات جديدة لها وذلك
عن طريق حذف أو إضافة بعض
اإلجراءات وإيجاد بعض قوائم
التسوية
نظم المعلومات الشاملة Total
Information Systems
نظم المعلومات المتكاملة
من المألوف أن يتراكم أكثر من
مركز للمعلومات في المنشأة
بصورة منفصلة ومن األمثلة
التقليدية لهذه الحالة نظم
المحاسبة المالية /نظم محاسبة
الموازنات
نظم
التكاليف/
المعلومات
نظم
التخطيطية/
المحاسبة عن المخزون ويمكن أن
تؤدي هذه الحالة من عدم التكامل
إلى تكرار عملية جمع البيانات
وتشكيلها بما يرفع في النهاية من
تكلفة عملية تشكيل البيانات,
واحتماالت التضارب فيما بينها
ويقلل بالتالي من كفاءتها .لذا فإنه
قد يكون من المفيد إجراء نوع من
التنسيق بين أهداف .وبرامج مثل
هذه النظم بطريقة تكفل تفادي أي
تكرار في مراحل العمل وترفع
مستوى الجودة الشاملة في عملية
إنتاج المعلومات ويمكن إيجاد
التكامل بين نظم معلومات المنشأة
قبل تصميمها أصالً بمعنى أن
تصميم هذه النظم بشكل يوفر لها
التكامل فيما بينها؛ أو أن يتم
إدخال التكامل بين أنظمة
المعلومات الموجودة فعالً في

المنشأة أو بمناسبة إضافة

تبلورات الدراسات في مجال
تصميم نظم معلومات المنشأة
على أن مجرد التنسيق أو التكامل
بين نظم المعلومات المنهجية
والجانبية في المنشأة ال يكفل في
حد ذاته الكفاية المثلى لعملية
تشكيل البيانات لذا كان من
األفضل تصميم نظام وحيد وشامل
للمعلومات يقوم بإنتاج المعلومات 
الالزمة لكافة المواقف المشكلة
المتعلقة بالتخصيص األمثل
للمواد االقتصادية النادرة التي
تكون في مجموعها المنشأة من
وجهة نظر مصمم نظام
المعلومات ويالحظ أن مجرد
وجود نظام واحد للمعلومات في
منشأة ال يكفي العتباره من النظم
الشاملة فقد ال تحتاج طبيعة
عمليات المنشأة كما ال يبرر
حجمها سوى خدمات نظام
معلومات واحد أما نظام
المعلومات الشامل فهو مفهوم
حديث نسبيا ً نشأ عن تفاعل عدة
عوامل في جانبي غرض وطلب
المعلومات في المنشأة الحديثة
ففي جانب الطلب كان من شأن
اتساع حجم المنشآت لتحقيق
وفورات اإلنتاج الكبير أن يؤدي
إلى إبراز الحاجة إلى نطاق
عريض من المعلومات التي

تتفاوت درجة تشكيلها أو طرق
تبويبها لنظم المعلومات وفي جانب
عرض المعلومات لم يكن تصميم نظم
المعلومات الشاملة ممكنا ً بدون
استخدام الطاقات وسرعة التشغيل
التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات
المتقدمة ومن ناحية أخرى فإن نظم
المعلومات الشاملة ال يعني تصميم
نظام ينتج معلومات صالحة
لالستخدام أيا ً كان الغرض من
التحليل -فهذا موقف تجاوزه تماما ً
التطور في نظم المعلومات من فترة
وإلى حد بعيد
يقصد بنظام المعلومات الشامل:
توحيد نظم المعلومات في المنشأة
لتعمل كوحدة واحدة تحت إشراف
وتوجيه إدارة واحدة وضع برنامج
لجمع وتخزين البيانات المحتمل
استخدامها في نطاق المواقف
Problematic
المشكلة
 Situationالمتوقع مواجهتها
خالل ممارسة المنشأة لنشاطها
المعتاد والمصادر األولية لمثل هذه
البيانات يمكن أن تكون مراكز
التنفيذ داخل المنشأة او البيئة
الخارجية وهي المرحلة من نظم
المعلومات التي يطلق عليها إدارة
مصادر البيانات وضع برامج
إلنتاج
اإللكتروني
التشكيل
لتلبية
الالزمة
المعلومات
االحتياجات التقليدية (قياس الدخل
الشامل والمركز المالي للمنشأة)

واحتياجات اتخاذ
المعتادة في المنشأة

القرارات
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جهه االعداد /
أسم المؤلف
فاروق عمر

أسم الكتاب

الجهه المرسل اليها

السنة

نشأة علم التاريخ وتطوره

حى المنتزه

2019

أسم الكتاب

أسم المؤلف

تاريخ االصدار

االدب وتحديات المستقبل

فريد محمد

2018

الشهر

استعارة خارجية

استعارة داخلية

جملة الكتب

يوليو

1

1

2

أغسطس

1

2

3

3

2

يوليو

2

أغسطس

1

جملة الكتب
موضوعات االهتمام
التاريخ ـ االدب ـ حاسبات ومعلومات

1

1

استعارة داخلية استعارة خارجية
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كثيرا ً ما نسمع عن أنواع متعددة من
لغات البرمجة بشكل عام وبرمجة
اإلنترنت بشكل خاص .وسأحاول من
خالل هذه الزاوية التطرق إلى بعض
لغات برمجة اإلنترنت في محاولة هي
األولى بالنسبة لي في الكتابة.في
البداية سنعرض لمجموعة من
المسميات التي تتداول بين
مصممى ومبرمجى المواقع: ،
Java, PHP, Perl, ASP, Script
CGI, Java Script, Java Applet,
JSP, XML, DHTML, HTML,
CSS, Flash Action Script
الحظ أن كل ما سبق يندرج تحت
مسمى لغات برمجة صفحات اإلنترنت
 مع تحفظي الشخصي على إطالقلفظ لغة على البعض ,وهذه اللغات
تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
قسم يعمل في جهة الخادم(Server-
)side Scripting Languageأي ال
ترى الصفحة إال بعد االنتهاء من
معالجتها .قسم يعمل في جهة العميل .
(Client-side
Scripting
)Languageأي أن العمليات
البرمجية تتم في جهازك أنت

.القسم األول ASP,
CGI, JSP,

: HP, Perl,

لقسم الثانىApplet, DHTML, :
Script HTML, CSS, Flash Java
سنتطرق من خالل المقال إلى

 Action Script,بعض لغات
البرمجة سالفة الذكر مع إدراج
بعض المقارنات بين هذه اللغات
بموضوعية بعيدة عن التعصب
بأي دافع كان . CGIترمز سي
جي آي إلى أي واجهة اإلدخال
المشتركة .وتمثل وسيط للبرمجة
العاد ّية بين خادم الويب و البرامج
الخارجيّة ببساطة ,سي جي آي
تمكن صفحات موقعك من إدارة
البرامج الموجودة في خادمك لذا
تتطلّب برامج سي جي آي
(أحياناً) أن توضع في دليل على
خادمك بحيث يكون باسم cgi-
binونستطيع مجازا ً اعتبار
جميع لغات برمجة اإلنترنت التي
تعمل جهة الخادم  CGIواجهات
إدخال مشتركة" حيث أنها تقوم
بالربط بين الخادم (وما يحتويه
من برامج وقواعد بيانات)
ومتصفحك (الذي تستخدمه في
اإلبحار في صفحات اإلنترنت)
والذي ال يفهم إال لغة واحدة وهي
HTMLإ ذن تعددت اللغات
والنتيجة واحدة.لمحة سريعة عن
كل لغة :يجب أن نعرف مبدأيا ً
مدى أهمية كل لغة ومتى سنحتاج
إلى استخدامها لغة النص
المتشعب هي اللغة اإلجبارية في
كل صفحة ،فهي روح صفحات
اإلنترنت وال نستطيع إطالق
مصطلح صفحة إلكترونية على
أي صفحة ال تتكون من هذه اللغة
JSجافا سكريبت لغة تحتاجها

تتكون من هذه اللغة  JSجافا
سكريبت لغة تحتاجها عندما تود
القيام ببعض العمليات المنطقية
البسيطة كبعض البريمجات
البسيطة والمؤثرات المرئية مثل
القوائم المنسدلة والنوافذ المنبثقة
وعيبها يكمن في عدم توافقيتها
مع جميع المتصفحات ،وإرهاقها
لجهاز الشخص المتصفح .
كسابقتها مع تميز األخيرة
بالتوافق مع جميع المتصفحات
محتوى
عندما تحتاج للتعامل مع
ً
ديناميكي متغير أو معتمد على
قاعدة بيانات وعيبها أن لكل منها
اشتراطات خاص CGI & Perl
كسابقاتها ولكن األخيرة أصابتها
سهولة
بسبب
الشيخوخة
سابقاتها المتناهية من حيث نظام
تشغيل خادم الويب ومن حيث
نوع قواعد البيانات التي يمكن
الربط معهاCGI & Perl
كسابقاتها ولكن األخيرة أصابتها
سهولة
بسبب
الشيخوخة
المتناهية
سابقاتها
 CSSليست ملزمة كما ينصح بها
بشدة فهي بمثابة مساحيق تجميل
صفحات اإلنترنت عندما تحتاج
إلى ربط البيانات بطريقة معقدة
بين أنظمة تشغيل مختلفة.
التسويق عبر البريد اإللكتروني
هو شكل فعال من حيث التكلفة
التسويقية سواء كنت تحاول أن
تبيع للشركات أو المستهلكين
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مولده ونشأته

ً
كامال إرنستو تشى
اسمه
رافاييل جيفارا دالسيرنا
اختصارا باسم تشى
ونعرفه
ً
جيفارا وهو مولود في ١٤
يونيو  ١٩٢٨فى األرجنتين
في عائل ٍة من الطبقة
المتوسطة وعانى من الربو
في شبابه لكنه كان ال يزال
قادرا على اعتبار نفسه
ً
تشرب الرؤى
رياض ًّيا كما
ّ
السياسية اليسارية ألسرته
وأصدقائه وأصبح خالل فترة
مراهقته ناش ً
طا سياسيًا
وانضم إلى جماع ٍة عارضت
حكومة خوان بيرون بعد
تخرجه من المدرسة الثانوية
مع مرتبة الشرف درس
غيفارا الطب في جامعة
بوينس آيرس ولكن في عام
 1951غادر الكلية للتجوال
في جميع أنحاء أمريكا
صديق له وكان
الجنوبية مع
ٍ
لظروف المعيشة السيئة التي
شهدها في رحلتهما التي
استمرت تسعة أشهر أث ٌر
عميق على غيفارا عاد إلى
كلية الطب في العام التالي
وكانت نيته توفير الرعاية
على
حصل
للمحتاجين
الشهادة في عام 1953
ساعد فيدل كاسترو في
االنقالب على حكومة باتيستا
في أواخر الخمسينيات ،ثم
شغل مناصب سياسية رئيسية

خالل حكم كاسترو كوزارة
البنك
ورئاسة
الزراعة
القوات
وقيادة
الوطني
المسلحة وشارك في أعمال
حرب العصابات بأماكن أخرى
بما فيها بوليفيا
إنجازات تشي غيفارا
ـ مع ازدياد اهتمام تشي
غيفارا بالماركسية قرر
التخلي عن الطب معتقدًا أن
الثورة فقط يمكن أن تحقق
العدالة لشعب أمريكا الجنوبية
في عام  1953سافر إلى
غواتيماال حيث شهد اإلطاحة
بدعم من
بحكومتها اليسارية
ٍ
وكالة االستخبارات المركزية
األمريكية ،األمر الذي عمل
على تعزيز قناعاته
ـ بحلول عام  1955كان
غيفارا متزو ًجا ويعيش في
المكسيك حيث التقى الثوري
الكوبي فيديل كاسترو وشقيقه
راؤول اللذان كانا يخططان
لإلطاحة بحكومة فولغينسيو
باتيستا عندما نزلت قواتهما
المسلحة المعدودة في كوبا
في  2كانون األول /ديسمبر
 1956كان غيفارا معهم
وبين القلة التي نجت من
الهجوم األول على مدى
السنوات القليلة التاليةأصبح
رئيسي
مستشار
تشي
لقوات
وقائدًا
لكاسترو
العصابات المتنامية في
هجماتها على نظام باتيستا
المنهار.

زواجه

تزوج تشي غيفارا مرتين األولى
ورزقا بابن ٍة
من هيلدا غاديا أكوستا ُ
تُدعى هيلدا بياتريز غيفارا غاديا
هيلديتا في  15شباط فبراير 1956
ولكن سرعان ما انهار زواجهما
أما زواجه الثاني فكان من أليدا
مارش ورزقا بأربع أبناء إرنستو
كاميلو أليدا وسيليا
وفاته

بحلول عام  1965حينما كان
االقتصاد الكوبي في حالة يرثى لها
ترك غيفارا منصبه ليعمل على
تصدير إيديولوجيته الثورية إلى
أجزاءٍ أخرى من العالم .سافر ً
أوال
إلى الكونغو لتدريب القوات في
حرب العصابات دع ًما لثورة هناك
لكنه غادرها في نفس العام عندما
فشلت بعد عودته القصيرة إلى
كوبا غادر تشي غيفارا إلى بوليفيا
في عام  1966مع قو ٍة صغيرة من
المتمردين إلشعال الثورة هناك.
لكن الجيش البوليفي اعتقله وقُتل
في ال هيغيرا في  9أكتوبر 1967.
منذ وفاته أصبح غيفارا شخصيةً
سياسيةً أسطورية وغالبًا ما يتم
ربط اسمه بالتمرد والثورة
واالشتراكية غير أن آخرين
يذكرون أنه يمكن أن يكون بال
رحمة وقد أمر بإعدام السجناء
دون محاكمة في كوبا وعلى أية
حال ما تزال حياة غيفارا موضع
اهتمام كبير لدى العامة
ٍ

