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المجلس التنفيذى

كهرباء وإنارة

إزاالت وتعديات

إزاالت وتعديات

ترأس األستاذ  /السيد إبراهيم موسي رئيس حى
العجمى اإلجتماع الشهرى للمجلس التنفيذى
للحى بحضور اإلستاذة /رحاب جابر مدير عام
إدارة العجمى التعليمية.
وتناول اإلجتماع مناقشة عدة موضوعات أبرزها
مناقشة
ـ تقرير التربية والتعليم بشأن التجهيز إلستقبال
العام الدراسي ومدي التعاون من حي العجمي
ـ تطهير شنايش المطر واالستعداد لموسم الشتاء
ـ إعادة الشئ ألصله في بعض مناطق الدخيلة
ـ طلب السيد مدير التأمينات بإستكمال إنارة
الشارع أمام منطقة التأمينات.
جاء ذلك بمشاركة عددا ً من إدارات الحى المعنية
ومديرو المديريات واألجهزة التنفيذية.

مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية
لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/10/1 :

في إطار تنفيذ تكليفات األستاذ  /السيد إبراهيم موسي رئيس
حى العجمى بإستمرار أعمال رفع كفاءة شبكة اإلنارة العامة
واإلستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين قامت إدارة الكهرباء
باألعمال األتية تحت إشراف السيد  /سكرتير عام الحى:-
ـ صيانة كشافات االنارة بشارع خير هللا بالدرايسة بحرى
ـ صيانة كشافات االنارة العامة بنهاية شارع الحديد والصلب
بجوار الموقف وشارع متفرع من شارع أبويوسف القديم
ـ تأمين اعمدة األنارة العامة وتركيب أبواب بدال من
المفقودة بمفتاح األمن المركزى طريق اإلسكندرية مطروح
وتأمين ابران االنارة وعزل الكابالت
ـ تركيب عداد اليكترونى بشارع الصحافة المتفرع من
شارع خير هللا بالدرايسة
ـ صيانة كشافات االنارة العامة وحل مشكلة تكرار أعطال
الخلية الكهروضؤية وذلك فى إطار استبدال جميع العدادات
الميكانيكية بعدادات اليكترونية بالتنسيق مع الهيئة العربية
للتصنيع وقطاع اإلضاءة العامة بشركة الكهرباء
ـ صيانة كشافات االنارة العامة بشارع مكة وشارع مسجد
األمل المتفرع من شارع عين شمس بالبيطاش
ـ صيانة كشافين نهاية شارع البيطاش الجديد
ـ صيانة كشافات االنارة بشارع سعد مكافى المتفرع من
شارع أبويوسف القديم
ـ صيانة كشافات االنارة بشارع مسجد الفتح المبين المتفرع
من الخلفاء الراشدين بالهانوفيل
ـ صيانة اعمدة االنارة العامة أمام مبنى التأمينات بشارع
مجمع برج العائلة وتدعيم المبنى بتركيب كشاف جديد.
مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية
لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/10/1 :

الصرف الصحى

7

إزاالت وتعديات

تفقد اللـواء  /محمد الشريف محافظ اإلسكندرية معدات شركة
الصرف الصحى بمحطة التنقية الشرقية للوقوف على جاهزية
الشركة لمجابهة نوات موسم الشتاء ومراجعة كافة المعدات
وسيارات شفط المياه والبداالت وعربات التدخل السريع والسيارات
المدمجة على مستوى المحافظة وذلك فى إطار خطة محافظة
اإلسكندرية الستقبال موسم الشتاء  2022 / 2021وبحضور
اللواء  /محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي وجميع الجهات
المعنية وأكد المحافظ أنه فى ظل دعم ورعاية القيادة السياسية تم
دعم محافظة اإلسكندرية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف
الصحى الجديدة للتعامل مع النوات الشديدة باإلضافة إلى تمركز
معدات الصرف الصحى بالنقاط الساخنة البالغ عددها  103نقطة
على مستوى المحافظة وأضاف الشريف أن المحافظة بدأت مبكرا ً
فى استعدادات استقبال موسم الشتاء مؤكدا ً أن هناك تنسيق تام
وكامل بين األجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة واألحياء
والصرف الصحى والمياه لتجاوز أزمات النوات باإلضافة إلى
المتابعة اللحظية الستقبال النوات ورفع درجة الطواريء القصوى
فى جميع الجهات وقدم المحافظ الشكر لشركة الصرف الصحى
وجميع الجهات التنفيذية على المجهود الكبير المبذول خالل الفترة
الماضية وأكد أننا استطعنا العام الماضى تخطى موسم األمطار
بالتعاون والتكاتف التام والتنظيم بين الجميع وستبقى اإلسكندرية
هذا العام أيضا من أفضل المحافظات لمواجهة النوات والسيول
واألمطارأكد اللواء  /محمود نافع أن جميع األجهزة التنفيذية تعمل
على قدم وساق فى إطار اإلستعدادات الستقبال موسم األمطار
وأشار أنه تم تنفيذ  36مشروع بتكلفة  18مليون جنيه لحل مشاكل
تراكم مياه األمطار بالمناطق الساخنة وتم اإلنتهاء من 10
مشروعات وجارى اإلنتهاء من المشروعات المتبقية.وأوضح أنه
يتم التواصل المستمر مع هيئة األرصاد الجوية وجميع الجهات
المختصة ل متابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة االستعداد القصوى
بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب 48ساعة
مـصدر الخبر  :اليوم السابع
بــتـــاريــــخ 2021/10/6 :

مخالفات بناء

إزاالت وتعديات

تنفيذا لتكليفات السيد األستاذ /السيد
إبراهيم موسي رئيس حى العجمى
بالتصدى ألعمال البناء المخالف في
مهدها ومنع أى أعمال تتم بدون ترخيص
بنطاق الحى قام قطاع الهانوفيل بحري
بإيقاف اعمال تشوين مواد بناء بإحدى
الوحدات بشارع مسجد يثرب متفرع من
جابر حافظ وتم التحفظ على موتور ونش
رفع ومواد بناء بواسطة وحدة التدخل
السريع ووجود رئيس وحدة اإلزالة
ومفتش المتابعة الميدانية كما تم إيقاف
اعمال بناء و إزالة حوائط روف بالدور
التاسع بشارع جابر حافظ بقطاع
الهانوفيل في وجود رئيس قطاع
الهانوفيل و مفتش المتابعة جاء ذلك
تحت إشراف السيد  /سكرتير عام الحى
وتم إيداع المضبوطات بجراج الحى

مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية
لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/10/7 :
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الرصد البيئى

اإلجراءات اإلحترازية ضد فيروس كورونا

إزاالت وتعديات

تنفيذا لتكليفات السيد األستاذ /السيد إبراهيم موسي
رئيس حى العجمى برفع كفاءة منظومة النظافة
بمحيط المدارس بنطاق الحى ومتابعة اعمال الكنس
والتجريف وتفريغ الحاويات تحت إشراف السيد /
سكرتير عام الحى قامت إدارة المتابعة الميدانية
بمتابعة أعمال النظافة بمحيط مجمع المدارس خلف
برج العائلة بالبيطاش قبلي بواسطه عمال ومعدات
شركة نهضة مصر وقامت إدارة الرصد البيئى
بمتابعة اعمال النظافة بمحيط مدرسة اإلدريسي وتم
رفع جميع التجمعات االرضية بنطاقها كما تم
المرور على مدرسة حفصة ،الفتوح اإلسالمية ،
اللواء محمد نجيب ،جعفر بن أبى طالب  ،المدرسة
الفكرية ومدرسة حمزه بن عبد المطلب وتم توجيه
شركة النظافة لتالفى المالحظات بمحيط مدرسة
عباس حلمى الثانوية بنات خلف أبراج العائلة
،مدرسة الشهيد ثروت بام زغيو  ،رفع ناتج تطهير
الشنايش بشارع مدرسة النورس بعمال وسيارة حى
العجمى ،مدرسة صابر ابو العنين بالمكس تالحظ
وجود بعض مخلفات األثاث وتم رفعها بعمال ادارة
النظافة بالحى  ،مدرسة البيروني المشتركة بمنطقة
ابو تالت كما قام قطاع الدخيلة بمتابعة أعمال
النظافة بمحيط مدرسة الدخيلة اإلبتدائية وحسن
صبحى .
مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية
لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/10/9 :

قام السيد األستاذ  /السيد إبراهيم موسي رئيس حى
العجمى بحملة مكبرة بنطاق الحى لمتابعة تطبيق
اإلجراءات اإلحترازية والتفتيش علي مدى إلتزام
المحال والمنشآت التجارية بالمعايير واإلشتراطات
البيئية وقوانين العمل والسالمة والصحة المهنية.
جاء ذلك بمشاركة إدارة المتابعة الميدانية  ،إشغال
الطريق ووحدة التدخل السريع بالحى.
وبالتعاون مع إدارة العجمى الطبية  ،الطب البيطري ،
األمن الصناعي  ،التفتيش الصيدلي  ،إدارة تموين
العجمى  ،القوى العاملة  ،شركة الصرف الصحي و
جهاز حماية المستهلك.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع  ١١محل والتحفظ
علي  ٢٣إشغال متنوع وتم تحرير  ٦محاضر شئون
بيئة  ٣ ،محاضر أمن صناعى  ١ ،محضر صرف
صحي  ٤ ،محاضر سالمة وصحة مهنية و ٣محاضر
مكتب العمل في إطار تطبيق اإلجراءات اإلحترازية
المقررة من رئاسة مجلس الوزراء

مـصدر الخبر  :اليوم السابع
بــتـــاريــــخ 2021/10/11 :
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الصرف الصحى

إزاالت وتعديات

إزاالت وتعديات

إزاالت وتعديات

تنفيذا لتكليفات السيد األستاذ  /السيد إبراهيم
موسي رئيس حى العجمى برفع كفاءة منظومة
تصريف األمطار بنطاق الحى قامت إدارة
المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال لجنة تسليم
شنايش تصريف األمطار التي تم إنشاءها
بواسطة منطقة العجمي للصرف الصحي
بالشوارع المطورة ضمن أعمال الخطة
االستثمارية  2021 / 2020ألعمال الرصف
والمنفذة من قبل مديرية الطرق قبلي طريق
إسكندرية مطروح بمنطقة ابو يوسف بكال من
شارع العلوم اإلدارية  ١١شنيشة شارع
حلواني لي روا  ٧شنايش شارع مسجد قباء ٩
شنايش وقد تم تطهير واختبار الشنايش من قبل
منطقة العجمي للصرف الصحي قبل إدخالها
الخدمة

مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية
لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/10/13 :

شن حي العجمي بقيادة األستاذ  /السيد إبراهيم
موسى رئيس العجمى وبالتنسيق مع قسم شرطة
العامرية أول حملة مكبرة في إطار المرحلة
الثانية من الموجة الـ  18إلزالة التعديات على
أراضي أمالك الدولة باإلسكندرية استهدفت
الحملة إزالة المباني واألسوار المخالفة التي ال
يجوز تقنينها والحاالت التي لم يتقدم واضعي
اليد عليها بطلبات تقنين بمنطقة الذراع البحري
ونجحت الحملة التي شارك فيها جهاز حماية
أمالك الدولة في تنفيذ  3قرارات إزالة لـ 3
مباني كل منها مكون من طابقين ومحاطة
بأسوار وبوابات وقال رئيس حى العجمى األستاذ
 /السيد ابراهيم موسى إن الحملة نجحت في
استرداد  25ألف متر مربع من أراضي الدولة
بمنطقة الذراع البحري كان اللواء  /محمد
الشريف محافظ اإلسكندرية شدد على رؤساء
األحياء بالتصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي
مواطن على أراضي الدولة مؤكدا على ضرورة
تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام
السيطرة وردع المخالفين.

مـصدر الخبر  :المصرى اليوم
بــتـــاريــــخ 2021/10/24 :
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أسم صاحب الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

م

تاريخ الوارد
ورقمه

2260489 1
بتاريخ
2021/10/2

نجوى خميس أحمد
شعبان
طريق
الهانوفيل
اسكندرية مطروح ك
 16بجوار مدرسة
العجمى النموذجية
منزل  159أعلى
سنتر بوال

ـ المواطنة تشكو من تساقط
مياه صرف الشقة التى تعلو
شقتها منذ حوالى  3شهور
حيث ان نشع المياه بصفة
مستمرة أدى الى صدأ
كتل
وسقوط
بالحديد
خرسانية من السقف مما
يعرض حياتنا للخطر كما
أقتربت مياه الصرف من
أسالك الكهرباء

تم فحص الشكوى وتبين انه تم
ارسال خطاب لقسم شرطة الدخيلة
للتنبيه على مالك العقار وقاطنى
الشقة بالدور الرابع بإصالح وسائل
الصرف والتغذية وتغير التالف منها
وفى حالة عدم التنفيذ أو حدوث
أضرار باألرواح والممتلكات عمل
المحضر الالزم واالفادة فيما تم إتخاذه
تم الرد على المحافظة برقم 1411
بتاريخ 2021/10/18

2339779 2
بتاريخ
2021/10/4

جمال معوض أحمد المواطن يشكو من صاحب
العقار لتكسير وإتالف فى
يوسف
الهانوفيل ش ورشة غرفة الكهرباء الخاصة
البالط بجوار مسجد بالعقار يقصد منع مالك
العقار من تسليمهم غرفة
مالك الملك
الكهرباء بالشركة المختصة
لتركيب العدادات الخاصة
بهم

تم ارسال خطاب لقسم شرطة الدخيلة
بتكليف وحدة التحريات بالتحرى عن
أسماء المخالفين والقائمين باألعمال
تم الرد على المحافظة برقم 1412
بتاريخ 2021/10/19

2383103 3
بتاريخ
2021/10/5

أدهم مؤمن على
المواطن يشكو من سرقة تم إصالح  5أعمدة إنارة وأن حى
 59ش الكويتية ابو تيار كهربائى وعدم إصالح العجمى ليس جهه أختصاص لسرقة
أعمدة اإلنارة
التيار الكهربائى وسرقة التيار من
يوسف
أختصاص مباحث الكهرباء كما أن
اختصاص إدارة الكهرباء بالحى
صيانة األعمدة والكبالت فقط
تم الرد على المحافظة برقم 1413
بتاريخ 2021/10/20

مصدر البيان  :ادارة خدمة المواطنين بالحى

تاريخ البيان 2021/10/20 :
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 – 1نتائج امتحانات اتمام المرحلة االولى من التعليم االساسى عن عام  ( 2021/2020الشهادة االبتدائية )
عدد الطالب الناجحون
حى

البيان

عدد
الطالب
المقيدون

عدد
الطالب
الحاضرون

دور اول

االجمالى

دورثانى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقيدون

نسبة النجاح
بالنسبة
للناجحون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

العجمى
حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البيان  -:ادارة العجمى التعليمية

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تاريخ البيان 2021/9/22 -:

التعليق

 لم تعد المرحلة االولى من التعليم االساسى ( الشهادة االبتدائية ) مرحلة
رسوب ونجاح

ـــ

ـــ
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 – 2نتائج امتحانات اتمام ( المرحلة االعدادية ) عام 2021/2020
عدد الطالب الناجحون
حى

البيان

عدد
الطالب
المقيدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

6578

6645

6578

6645

4644

4878

1308

1317

5952

6195

%90

مصدر البيان  -:ادارة العجمى التعليمية

%93

تاريخ البيان 2021/9/22 -:

عدد طالب المرحلة الثانية من التعليم االساسى ( االعدادية )
13223
13223

12147

الطالب المقيدين

الطالب الحاضرين

الطالب الناجحين

ذكور

9522

للناجحون

%90

االجمالى

13223

13223

2625

12147

%92

بالنسبة

%93

حضر

دور اول

دورثانى

االجمالى

نسبة النجاح

اناث

العجمى

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة
النجاح
بالنسبة
للمقيدون

%92

15

التعليق
 اجمالى عدد الطالب المقيدين 13223
 نسبة عدد الذكور المقيدين الى اجمالى المقيدين %50
 نسبة عدد االناث المقيدين الى اجمالى المقيدين %50
 اجمالى عدد الطالب الحاضرين 13223
 نسبة عدد الطالب الحاضرين من الذكور الى اجمالى الحاضرين %50
 نسبة عدد الطالب الحاضرين من االناث الى اجمالى الحاضرين %50
 اجمالى عدد الطالب الناجحين 12147
 اجمالى عدد الطالب الناجحين بالدور االول 9522
 اجمالى عدد الطالب الناجحين بالدور الثانى 2625
 اجمالى عدد الطالب الناجحين 10772
 نسبة عدد الطالب الناجحين بالدور االول الى اجمالى الناجحين %78
 نسبة عدد الطالب الناجحين بالدور الثانى الى اجمالى الناجحين %22
 نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى المقيدين %92
 نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى الحاضرين %92
المقترح

 العمل على انشاء مدارس بحى العجمى بسبب ارتفاع كثافة الفصول 0

16

 – 3نتائج امتحانات الثانوية العامة عام 2021/2020
عدد الطالب الناجحون
البيان

حى

عدد
الطالب
الحاضرون

عدد
الطالب
المقيدون

دورثانى

دور اول

االجمالى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقيدون

نسبة النجاح
بالنسبة
للناجحون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

العجمى

3233

3697

3207

3671

2159

2417

724

788

2883

3205

%89

مصدر البيان  -:ادارة العجمى التعليمية

تاريخ البيان 2021/9/22 -:

عدد طالب الثانوية العامة
6930

6878

6088

الطالب المقيدين

الطالب الحاضرين

%87

4576

الطالب الناجحين

%90

االجمالى

6930

6878

1512

6088

%88

%87

حضر

%89

17

التعليق

 اجمالى عدد الطالب المقيدين 6930
 اجمالى عدد الطالب المقيدين من الذكور الى اجمالى المقيدين %47
 نسبة عدد االناث المقيدين الى اجمالى المقيدين %53
 اجمالى عدد الطالب الحاضرين 6878
 نسبة عدد الطالب الذكور الحاضرين الى اجمالى الحاضرين %47
 نسبة عدد الطالب االناث الحاضرين الى اجمالى الحاضرين %53
 اجمالى عدد الطالب الناجحين 6088
 اجمالى عدد الطالب الناجحين دور اول 4576
 اجمالى عدد الطالب الناجحين دور ثانى 1512
 نسبة عدد الطالب الناجحين دور اول الى اجمالى الناجحين %75
 نسبة عدد الطالب الناجحين دور ثان الى اجمالى الناجحين %25
 نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى المقيدين %88
 نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى الحاضرين %89

المقترح

 ترغيب التالميذ وتشجيعهم للحضور الى المدرسة
 العمل على تنويع الوسائل المحفزة للطالب لترغيبهم فى العملية التعليمية
 تشجيع الطالب على الدراسة وتحفيز المدرسين على ذلك

18

 – 4نتائج امتحانات الثانوية الفنية نظام  3سنوات ( ثانوى فندقى خاص ) 2021/2020
عدد الطالب الناجحون
حى

البيان

عدد الطالب
المقيدون

عدد
الطالب
الحاضرون

دور اول

دورثانى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقيدون

االجمالى

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

345

193

345

193

315

187

30

6

345

193

%100

عدد طالب الثانوية الفندقية نظام  3سنوات

538

538

538

الطالب المقيدين

الطالب الحاضرين

اناث

مصدر البيان  -:ادارة العجمى التعليمية

%100

تاريخ البيان 2021/9/22 -:

الطالب الناجحين

ذكور

538

36

%100

االجمالى

538

502

538

%100

اناث

حضر

%100

العجمى

نسبة النجاح
بالنسبة
للناجحون

%100

19

التعليق

 اجمالى عدد الطالب المقيدين والحاضرين بالثانوية الفندقية 538
 نسبة عدد الطالب المقيدين والحاضرين من الذكور الى اجمالى المقيدين والحاضرين
%64
 نسبة عدد الطالب المقيدين والحاضرين من االناث الى اجمالى المقيدين والحاضرين
%36
 اجمالى عدد الطالب الناجحين 538
 اجمالى عدد الطالب الناجحين دور اول 502
 اجمالى عدد الطالب الناجحين دور ثانى 36
 نسبة عدد الطالب الناجحين دور اول الى اجمالى الناجحين %93
 نسبة عدد الطالب الناجحين دور ثانى الى اجمالى الناجحين %7
 نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى المقيدين %100
 نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى الحاضرين %100

المقترح

 العمل على تنويع المدارس الثانوية بحى العجمى حيث اليوجد اال نوعين من
المدارس الثانوية ( العام _ الفندقى )

20

 – 5نتائج امتحانات الثانوية الفنية نظام  5سنوات خالل عام 2021/ 2020
عدد الطالب الناجحون
م

البيان

حى

عدد
الطالب
المقيدون

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقيدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

تاريخ البيان 2021/9/22 -:

التعليق

اليوجد مدارس ثانوية فنية نظام  5سنوات بنطاق حى العجمى0

المقترح

العمل على انشاء مدرسة ثانوية فنية نظام  5سنوات بحى العجمى لتخفيف العبء
المادى والبدنى على الطالب 0

اناث

حضر
ريف
حضر
االجمالى
ريف
مصدر البيان  -:ادارة العجمى التعليمية

دور اول

دورثانى

االجمالى

نسبة النجاح
بالنسبة
للناجحون

21

 – 6نتائج امتحانات الثانوية للتمريض خالل عام 2021 / 2020
عدد الطالب الناجحون
م

حى

البيان

عدد
الطالب
المقيدون

دورثانى

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

التعليق

اليوجد مدارس ثانوية للتمريض فى نطاق حى العجمى 0

المقترح

العمل على انشاء مدرسة ثانوية للتمريض بحى العجمى

اناث

تاريخ البيان 2021/9/22 -:

ذكور

حضر
ريف
حضر
ريف
مصدر البيان  -:ادارة العجمى التعليمية

دور اول

االجمالى

اناث

االجمالى

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقيدون

نسبة النجاح
بالنسبة
للناجحون

22

 – 1نتائج امتحانات المرحلة االبتدائية ازهرى 2021/2020
عدد الطالب
المقيدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

االجمالى

ذكور

العجمى

حضر

عدد الطالب
الحاضرون

اناث

حى

البيان

عدد الطالب
الناجحون

نسبة النجاح
بالنسبة للمقيدون

نسبة النجاح بالنسبة
للناجحون

256

208

256

208

254

201

%99

%97

%99

%97

464

464

455

مصدر البيان  -:مركز معلومات المحافظة

%98

تاريخ البيان 2021/9/26 -:

عدد الطالب بالمرحلة االبتدائية االزهرية
464

464

455

الطالب المقيدين

الطالب الحاضرين

الطالب الناجحين

%98

23

التعليق


اجمالى عدد الطالب المقيدين 464

 نسبة عدد الطالب الذكور المقيدين الى اجمالى المقيدين %55
 نسبة عدد الطالب االناث المقيدين الى اجمالى المقيدين %45


اجمالى عدد الطالب الحاضرين 464

 نسبة عدد الطالب الذكور الحاضرين الى اجمالى الحضور %55
 نسبة عدد الطالب االناث الحاضرين الى اجمالى الحضور %45


اجمالى عدد الطالب الناجحين 455

 نسبة عدد الطالب الذكور الناجحين الى اجمالى الناجحين %56
 نسبة عدد الطالب االناث الناجحين الى اجمالى الناجحين %44


نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى المقيدين %98



نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى الحاضرين %98

المقترح

تشجيع اولياء االمور على الحاق ابناءهم بالتعليم االزهرى

24

 – 2نتائج امتحانات المرحلة االعدادية ازهرى 2021/2020
عدد الطالب
المقيدون
حى

عدد الطالب
الحاضرون

عدد الطالب
الناجحون

نسبة النجاح بالنسبة
للمقيدون

نسبة النجاح بالنسبة
للناجحون

البيان

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

حضر
العجمى
االجمالى

128

133

127

130

127

128

%99

%96

%100

%98

257

261

255

مصدر البيان  - :مركز معلومات المحافظة

261

%98

تاريخ البيان 2021/9/26 -:

عدد الطالب بالمرحلة االعدادية االزهرية

257

الطالب المقيدين

الطالب الحاضرين

255

الطالب الناجحين

التعليق












اجمالى عدد الطالب المقيدين 261
نسبة عدد الطالب الذكورالمقيدين الى اجمالى المقيدين %49
نسبة عدد الطالب االناث المقيدين الى اجمالى المقيدين %51
اجمالى عدد الطالب الحاضرين 257
نسبة عدد الطالب الحاضرين من الذكور الى اجمالى الناجحين %49
نسبة عدد الطالب الحاضرين من االناث الى اجمالى الناجحين %51
اجمالى عدد الطالب الناجحين 255
نسبة عدد الطالب الناجحين من الذكور الى اجمالى الناجحين %50
نسبة عدد الطالب الناجحين من االناث الى اجمالى الناجحين %50
نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى المقيدين %98
نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى الحاضرين %99

المقترح
 تشجيع اولياء االمور هاى الحاق ابناءهم بالتعليم االزهرى
 زيادة االهتمام بالتعليم االزهرى حتى يزداد االقبال عليه

%99

25

 – 3نتائج امتحانات المرحلة الثانوية االزهرية 2021/2020
حى

البيان

عدد الطالب
المقيدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

العجمى

عدد الطالب
الحاضرون

عدد الطالب
الناجحون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقيدون

نسبة النجاح
بالنسبة للناجحون

56

102

56

102

47

74

%84

%73

%84

%73

حضر
االجمالى
158
مصدر البيان  -:مركز معلومات المحافظة

%77
121
تاريخ البيان 2020/10/26-:

158

عدد الطالب بالمرحلة الثانوية االزهرية
158

158
121

الطالب المقيدين

الطالب الحاضرين

الطالب الناجحين

التعليق












المقترح

اجمالى عدد الطالب المقيدين 158
نسبة عدد الطالب الذكور المقيدين الى اجمالى المقيدين %35
نسبة عدد الطالب االناث المقيدين الى اجمالى المقيدين %65
اجمالى عدد الطالب الحاضرين 158
نسبة عدد الطالب الذكور الحاضرين الى اجمالى الحاضرين %35
نسبة عدد الطالب االناث الحاضرين الى اجمالى الحاضرين %65
اجمالى عدد الطالب الناجحين 121
نسبة عدد الطالب الناجحين من الذكور الى اجمالى الناجحين %39
نسبة عدد الطالب الناجحين من االناث الى اجمالى الناجحين %61
نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى المقيدين %77
نسبة اجمالى عدد الناجحين الى اجمالى الحاضرين %77

العمل على االهتمام بالتعليم االزهرى لزيادة االقبال عليه النه مالحظ جدا قلة عدد
الملتحقين به 0

%77

26

 – 4نتائج امتحانات معاهد المعلمين االزهرين2021/2020
عدد الطالب الناجحون
حى
البيان

م

عدد
الطالب
المقيدون

عدد
الطالب
الحاضرون

دور اول

االجمالى

دورثانى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقيدون

نسبة النجاح
بالنسبة
للناجحون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

حضر
ريف
حضر
ريف

االجمالى

تاريخ البيان 2021/9/26-:

مصدر البيان  -:مركز معلومات المحافظة

التعليق
اليوجد معاهد معلمين ازهرية بحى العجمى
المقترح
العمل على انشاء معهد معلمين ازهرى بحى العجمى

 – 5نتائج امتحانات التعليم االزهرى ( معاهد القراءات االزهرية )2021/2020

البيان

م
حى

عدد
الطالب
المقيدون

عدد الطالب الناجحون

عدد
الطالب
الحاضرون

دور اول

االجمالى

دورثانى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقيدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

التعليق

المقترح

اليوجد معاهد للقراءات االزهرية بحى العجمى

العمل على انشاء معهد قراءات ازهرى بحى العجمى

اناث

مصدر البيان  -:مركز معلومات المحافظة

تاريخ البيان 2021/9/26-:

ذكور

االجمالى

اناث

حضر
ريف
حضر
ريف

نسبة النجاح
بالنسبة
للناجحون

27

 – 1امكانية قطاع الشباب والرياضة ( المالعب الرياضية ) فى الحى عام 2020
مالعب مفتوحة

مالعب مكشوفة
حى

البيان
كرة
سلة

كرة قدم

العجمى

قانونى

غير قانونى

قانونى

غير قانونى
قانونى
غير قانونى
قانونى
غير قانونى

قانونى

غير قانونى

قانونى

غير قانونى

قانونى

غير قانونى

مصدر البيان  -:مديرية الشباب والرياضة

ـــ

غير قانونى
قانونى
غير قانونى
قانونى
غير قانونى
قانونى

ـــ

استاد

قانونى

حضر

ــ

ـــ

ـــ

ـــ

 1ـ

ثالثى

ثنائى

اخرى

رياضى

3

ـــ

خماسى

غير قانونى

1

ـــ

2

كرة
يد

كرة
طائرة

مضمار
العاب
قوى

صالة
العاب
مغلقة

حمام
سباحة

اخرى

1

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

4

1

تاريخ البيان 2021/4/26 -:

ـ

1

28

المالعب الرياضية
3

4

مالعب مفتوحة
ثنائى قانونى

مالعب مفتوحة
ثالثى قانونى

1

1

1

1

2

1

مالعب مفتوحة
خماسى قانونى

مالعب
مفتوحة سباحة
قانونى

العاب مغلقة
غير قانونى

مالعب
مكشوفة سلة
قانونى

مالعب
مالعب
مكشوفة يد مكشوفة كرة
قانونى قدم قانونى

التعليق

 اجمالى المالعب القانونية فى نطاق حى العجمى  10مالعب قانونية و 3صاالت غير
قانونية
 يوجد عدد  4مالعب مكشوفة قانونية وعدد  6مالعب مفتوحة قانونية وعدد  3صالة
العاب مغلقة
 نسبة المالعب المكشوفة الى االجمالى %40
 نسبة المالعب المفتوحة الى االجمالى %60
 نسبة المالعب الخماسية الى اجمالى المالعب %40
 نسبة المالعب الثالثية الى اجمالى المالعب %10
 نسبة المالعب الثنائية الى اجمالى المالعب %10

المقترح
 زيادة عدد مالعب اليد والسلة
 االهتمام بزيادة عدد المالعب بما يتناسب مع الكثافة السكانية

29

 – 2منشأت تقدم خدمات شبابية خالل عام 2020
مراكز الشباب
البيان

حى

نزل
شباب

بيوت
شباب

معسكرات
شباب

المراكز

ذكور

اناث
ـــ

ـــ

ذكور

983

341

ـــ

1

عدد
المدارس

عدد الطلبة

اناث

العجمى

حضر

5

ـــ

ـــ

مدارس موهوبين

عدد االعضاء

عدد

مكتبات
مراكز
شباب

عدد
مراكز
الشباب
المتوفر
بها
حاسبات
آلى

ـــ

ـــ

تاريخ البيان 2021/4/21 -:

مصدر البيان  -:مديرية الشباب والرياضة

المنشأت الشبابية
1324
5

عدد االعضاء
التعليق








المقترح

عدد مراكز شباب

1

نزل شباب

يوجد بنطاق حى العجمى  5مراكز شباب لديهم  1324من االعضاء مقسمين
بين ذكور وعددهم  983واناث وعددهم 341
يوجد نزل شباب واحد فقط
نصيب مركز الشباب الواحد من االعضاء  265عضو
نسبة االعضاء الذكورفى مراكز الشباب الى اجمالى االعضاء %74
نسبة االعضاء االناث فى مراكز الشباب الى اجمالى االعضاء %26
نسبة االعضاء المشتركين فى مراكز الشباب الى اجمالى عدد سكان حى
العجمى %0.21

 زيادة نزل الشباب ووجود بيوت ومعسكرات شبابية لتعليم الشباب مهارات
جديدة فى حياتهم
 البد من وجود حاسبات آلية بمراكز الشباب حتى يحتوى كل مركز شباب على
قاعد بيانات خاصة به ولالطالع على كل ماهو جديد عن طريق شبكة االنترنت

30

 – 3نصيب السكان من الهيئات الشبابية خالل عام 2020
الهيئات الشبابية

عدد السكان التقديرى
البيان

حى

العجمى

اناث

ذكور

634996

مناطق
اتحادات نوادى
لجان
اتحادات
نوعية رياضية
رياضية
رياضية

حضر
مصدر البيان  -:مديرية الشباب والرياضة

1

7

ـــ

2

مراكز
شباب

االجمالى

5

15

متوسط نصيب
الهيئة الشبابية
من السكان
 42فرد /هيئة

تاريخ البيان 2021/4/21 -:

الهيئات الشبابية
7

مناطق اتحادات
رياضية

التعليق

المقترح










5

مراكز شباب

2

نوادى رياضية

1
لجان رياضية

يوجد بنطاق حى العجمى عدد من الهيئات الشبابية هو  15هيئة  ،لجان
ومناطق اتحادية واندية رياضية ومراكز شباب
نسبة اللجان الرياضية الى اجمالى الهيئات الشبابية %7
نسبة مناطق االتحادات الرياضية الى االجمالى %47
نسبة النوادى الرياضية الى اجمالى الهيئات %13
نسبة مراكز الشباب الى اجمالى الهيئات الشبابية %33
اليوجد اتحادات نوعية بنطاق حى العجمى
عدد السكان التقديرى هو  634996نسمة
متوسط نصيب الهيئة الشبابية من السكان  42فرد  /هيئة شبابية

 زيادة اللجان الرياضية والنوادى الرياضية ومراكز الشباب حتى تشمل نطاق
حى العجمى بما يتناسب مع الكثافة السكانية للحى الشتراك اكبر عدد من
الشباب فى مختلف االلعاب
 تشجيع رجال االعمال على انشاء نادى خاص
 انشاء مالعب جديدة بالحى
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 – 4بيان بالقرى الرئيسية المحرومة من الوحدات الشبابية خالل عام 2020
م

البيان

حى

الوحدة المحلية
القروية

القرى التابعة

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

حضر
العجمى
االجمالى
مصدر البيان -:

عدد السكان التقديرى للقرية
ذكور
ـــ
ـــ

اناث
ـــ
ـــ
تاريخ البيان -:

المسافة
القرب مركز
شباب
ـــ
ـــ

التعليق
اليوجد قرى محرومة تابعة لحى العجمى

 – 5االندية الخاصة خالل عام 2020
عدد المشتركين
م

حى

البيان

االندية الخاصة باالسم

الجهة التابع لها

العجمى

حضر
ريف
اجمالى

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
تاريخ البيان -:

مصدر البيان -:

التعليق
اليوجد اندية خاصة بحى العجمى

المقترح
تشجيع رجال االعمال على انشاء نادى خاص

ذكور

اناث

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
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 –6المالعب الجديدة خالل عام 2020
المالعب الجديدة
م

حى

البيان

حضر
العجمى
اجمالى
مصدر البيان -:

العدد

النوع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عدد المستفيدين

الجهة التابعة لها
ـــ
ـــ
تاريخ البيان -:

التعليق
اليوجد مالعب جديدة بحى العجمى

المقترح
العمل على انشاء مالعب جديدة بالحى

مالحظات
ذكور

اناث

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
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 – 1المنشأت الثقافية بالحى عام 2020

قصر الثقافة

بيت الثقافة

عدد قصور /الثقافة التى
تمتلك حاسب آلى

عامة

متخصصة

اكاديمية

مراكز شباب

مدارس

اجمالى

عدد المكتبات التى تمتلك
حاسب آلى

دور سينما

مسرح

مصدر البيان  -:ادارة العجمى التعليمية

متاحف اثرية

العجمى

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

60

ـــ

اجمالى

حى

البيان

المكتبات

36

ـــ

ـــ

ـــ

96

تاريخ البيان 2021/10/15 -:

34

المنشآت الثقافية بالحى
60

36

عدد المكتبات بمدارس الحى
عدد المكتبات التى تمتلك
حاسب آلى

التعليق









التوجد منشآت ثقافية بحى العجمى بكال من ( بيت ثقافة – قصر ثقافة – قصر الثقافة
التى تمتلك حاسب آلى )
التوجد مكتبات بحى العجمى بكال من (عامة– متخصصة – اكاديمية – مراكز شباب )
عدد المدارس التى بها مكتبات  60مدرسة
عدد المكتبات التى تمتلك حاسب آلى  36مكتبة
اجمالى عدد المنشأت الثقافية والمكتبات 96
نسبة المدارس الى تها مكتبات الى االجمالى %62.5
نسبة المكتبات التى تمتلك حاسب آلى الى االجمالى %37.5

المقترح
 العمل على االهتمام بالمنشأت الثقافية بحى العجمى والتى تفتقر الى عدم وجود منشأت
ثقافية وهى ( قصر ثقافة بحاسب او بدون وكذلك بيت الثقافة ) وان يتم العمل على
وجود منشأت ثقافية بها
 العمل على االهتمام بالمكتبات داخل حى العجمى والتى تفتقر الى عدم وجود مكتبات بها
وهى ( عامة – متخصصة – اكاديمية – مراكز الشباب ) وان يتم العمل على وجود
مكتبات بها
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 – 2المنشآت الثقافية المزودة بحواسب آلية خالل عام 2020
م

حى

البيان

اسم المنشأة

حضر

عدد القاعات
المجهزة
بالحاسب
اآللى
 2بمراكز
الشباب

اجمالى
حضر
االجمالى
اجمالى
مصدر البيان  -:مديرية الشباب والرياضة

ـــ
2

الخدمات التى تقدمها

عدد
الحواسب
اآللية

نسخ

انترنت

تدريب

20

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
تاريخ البيان 2021/3/31 -:

ـــ
ـــ
ـــ

20

المنشآت الثقافية المزودة بحواسب آلية
20
2

عدد الحواسي اآللية

عدد القاعات المجهزة
بالحاسب اآللى بمراكز
الشباب

التعليق
 يوجد عدد  2مراكز شباب مزودة بالحاسب اآللى
 يوجد عدد  20جهاز حاسب آلى منهم  10اجهزة فى مركز شباب ابوتالت و 10اجهزة
غير صالحة فى مركز شباب محمد على المسيرى
 نصيب كل مركز من االجهزة من مراكز الشباب  10جهاز

المقترح
 العمل على زيادة مراكز الشباب المزودة بالحاسب اآللى بحى العجمى
 العمل على زيادة عدد الحاسب اآللى المطور لخدمة مراكز الشباب بحى العجمى
 العمل عى صيانة جميع االجهزة المعطلة فى مركز شباب محمد على المسيرى

36

37

اإلنترنتت مجموعتة متن الشتبكات
إذ إنهتتتتتا عبتتتتتارة عتتتتتن إيصتتتتتال
مجموعتتتتتة هائلتتتتتة متتتتتن أجهتتتتتزة
الكمبيتتتتوتر والشتتتتبكات المحليتتتتة
والشتتتتتبكات الواستتتتتعة ببعضتتتتتها
التتتبعض اإلنترنتتتت هتتتي أشتتتمل
الشتتتتتبكات الواستتتتتعة و مازالتتتتتت
تتسع أكثر وأكثر
 اإلنترنت ليست ملكتا ً ألحتد واليمكن تعطيلها
 اإلنترنتتتت تعمتتتل علتتتى إيصتتتالالمعلومتتتتتات علتتتتتى التتتتترغم متتتتتن
المسافات فائقة البعد
 تقتتتتتدم اإلنترنتتتتتت العديتتتتتد متتتتتنالخدمات مثتل الشتبكة العنكبوتيتة
العالمية و التحدث الصتوتي و
المرئي ،و البريد اإللكتروني
 يعتتد االنترنتتت احتتدث وستتيلةاعالميتتة و هتتي عالميتتة االنتشتتار
و سريعة التطور .
 احتتتتدى اهتتتتم المميتتتتزات التتتتتيتقتدمها االنترنتت هتي التستوق
عبر االنترنت
مراحل التسوق عبر االنترنت
 تتتتتتتم عمليتتتتتة التستتتتتوق عبتتتتتراالنترنتتت بشتتكل عتتام عتتن طريتتق
طلتب البضتاعة أو الخدمتة حيتث
يكون فيها المتسوق في مكان

مكتان غيتر المكتان الموجتود فيتته
الخدمتتتتة أو البضتتتتاعة وتتتتتتم
اإلجابتتة بشتتأن تتتوفير الخدمتتة أو
البضاعة على اإلنترنت وبالتتالي
يشتكل الموقتع المعلومتاتي علتى
الشتبكة وستيلة العترض المحتتددة
لعملية التسوق .
 -2تتمثتتتتتتتل المرحلتتتتتتتة الثانيتتتتتتتة
للتسوق عبر االنترنتت فتي إبترام
العقد بين المتسوق والبائع  ،يتم
اإليجتتاب والقبتتول علتتى اإلنترنتتت
ويتتم ذلتك بصتور عديتدة بحستب
محتوى النشاط التجاري ووسائل
التعاقتتتد المقتتتتررة علتتتى الموقتتتتع
وبشتكل عتتام تلتقتتي إرادة البتتائع
مع إرادة المتسوق ويتتم االتفتاق
بينهما على اإلنترنت
هناك عدة طرق يمكن استخدامها
فتتتتتي التستتتتتوق عبتتتتتر االنترنتتتتتت
ومنها :
أ -بطاقة االئتمان إن من أكثر
طرق الدفع انتشارا ً عبر
اإلنترنت هي استخدام بطاقة
االئتمان فعند الرغبة في شراء
شيء تمأل استمارة وتكتب
بيانات بطاقة االئتمان وفي
بعض المواقع يمكن أن يتم طلب
شيء ثم يتم إرسال شيكا ً أو
حوالة مالية إلتمام عملية
التسوق ويمكن أيضا ً أن يستخدم
ما يسمى بحافظة النقود
اإللكترونية عند الدفع
واستخدام هذه الحافظة يجعل
عملية الدفع أكثر سهولة ألنه لن

يتم كتابة بيانات المتسوق في كل
مرة يشتري فيها شيئا ً فالبيانات
تكتتون مخزنتتة فتتي الحافظتتة إن
أسهل طريقة للدفع عنتد التستوق
عبر االنترنت هي استخدام بطاقة
االئتمتتان ولكتتن هنتتاك شتتيء متتن
القلتتق يحتتدث عنتتدما يتتتم إرستتال
رقتتتتم بطاقتتتتة االئتمتتتتان علتتتتى
االنترنتتتت وهتتتو الختتتوف متتتن أن
يستتتخدمه بعتتض المتطفلتتين فتتي
الصتتترف علتتتى تستتتوق بعتتتض
األشتتتتتتياء أو إجتتتتتتراء مكالمتتتتتتات
طويلتتة وهنتتاك ختتوف أيض تا ً متتن
أن يأخذ الموقتع التذي تتم إرستال
له بطاقة االئتمان النقود ويهترب
 .وهذا يتطلب االنتبتاه جيتدا ً ألن
إرستتتال بطاقتتتات االئتمتتتان عبتتتتر
االنترنتتتتتت أضتتتتتمن كثيتتتتترا ً متتتتتن
الطريقة التي يتم التعامل بها فتي

الواقع
ب -التتتتدفع باستتتتتخدام حافظتتتتة
النقود اإللكترونية يمكتن للملتل
أن يتستتتتتترب إلتتتتتتى المتستتتتتتوق
عندما يقضي الكثير من الوقت
في التسوق عبتر اإلنترنتت ألن
عليتتته أن يكتتتتب نفتتتس بيانتتتات
بطاقة االئتمتان وبيانتات أخترى
مثتتتتل االستتتتم والعنتتتتوان ورقتتتتم
التليفون وأشياء أخرى في كتل
متتترة يريتتتد المتستتتوق فيهتتتا
الشتتتتتراء ولكتتتتتي يتتتتتتم تتتتتتوفير
الوقتتت يمكتتن استتتخدام حافظتتة
النقود اإللكترونية

38

39

جهه االعداد /
أسم المؤلف
مصطفى عبد السحرتى دراسات فى النقد المعاصر
أسم الكتاب

أسم الكتاب
دراسة فى إطار القانون الدولى
العام

السنة

الجهه المرسل اليها

2019

حى شرق

أسم المؤلف

تاريخ االصدار

مصطفى بيومى

2018

الشهر

استعارة خارجية

استعارة داخلية

جملة الكتب

سبتمبر

1

1

2

أكتوبر

1

1

2

2

2

جملة الكتب
موضوعات االهتمام
األدب ـ القانون ـ حاسبات ومعلومات

سبتمبر

1

1

1

1

أكتوبر

استعارة داخلية استعارة خارجية

40

التنفيذ التسلسلى
sequence exccution
هو الطريقه التى بمقتضاها تنفذ
التعليمات حسب ورودها فى
البرنامج واحده تلو االخرى اى
ان للبرنامج مدخال واحدا
ومخرجا واحدا
حفظ البرنامج

saving aprogram
عندما تنتهى من كتابه البرنامج
بالشكل الذى تريده يجب ان
تحفظ االسطوانه الخارجيه-
المرنه او الصلبه – المخصصه
معك لتستطيع تنفيذه او
استرجاعه فيما بعد .
االمر set exact
هذه الداله تم ضبطها مسبقا
بواسطه قاعده البيانات على
وضع ال ( )offومعنى وضع هذه
الداله على وضع ال ( )offان
البحث فى ملف قاعده البيانات
يتوقف بمجرد الحصول على
العدد المحدد من الحروف فى امر
البحث بصرف النظر عن بقيه
الحروف الموجوده فى الملف
امر تغيير الطابعه set print
تم ضبط الطابعه فى قاعده
البيانات على وضع ال  offفأذا
اردت طباعه كل مايظهر على
الشاشه فعليك تغيير وضع
الطابعه من  offالى on
ويستخدم ذلك االمر set print

جمله اذا المتداخله nested
if statement
احيانا يكون عندك اكثر من
حالتين تريد ان تختار من
بينهما حاله واحده فقط وهنا
تقدم لك قاعده البيانات
امكانيه استخدام اكثر من
جمله if endif
الخروج من الدواره
-: exiting aloop
يـمكـنك الـخروج مــن
الــدواره  loopبــأسـتخدام
امـر  exitداخل جمله if
والبرنامج prg
exloop
برنامج الحذف
-: stdelete. prg
ويستخدم لحذف سجل بيانات
طالب موجود بالملف
ويوضح لك برنامج
 stdelete . prgولنقف
قليال لتوضيح بعض المفاهيم
فى هذا البرنامج
 يبدأ البرنامج بتــخزينالقيمه المنطقيه ومــعــناها
صح فى حــقل ذاكــره
 hmemvarاسمه
stfound
االمـر  inputيخزن رقم
الطالب الذى يدخل من لـوحه
الــمفاتيح فــى حقل الذاكره
mstno

االمر-: puBlic
يــسمح لــك هـذا االمـر ان
تتعامل داخل المستوى
االعلى من البرنامج مع
البيانات  memvarالتى
انشـئت داخل الــمستوى
االدنى وهــويوضع فى اى
مستوى من البرنامج ويتم
التعامل مــعه مــن خالل
الــبرنامج الرئيسى
اوالــبرامــج الــفرعــيه
المتصله فى كل المستويات
االمر-: select
يستخدم هذا االمر لتختار
ملف قاعده البيانات وتضعه
فى احدى المناطق العامله
فى الذاكره وجدير بالذكر ان
الذاكره يمكن تقسيمها الى
عشره مناطق تأخذ عناوين
من  1الى .10
استخدام المعطيات داخل
البرنامج -:
استخدام المعطيات داخل
البرنامج هومفهوم بواسطته
تضع اسماء وهميه لمعطيات
فى برنامج فرعى يسمى فى
هذه الحاله receiving
. program
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مولده ونشأته

ولد مارتن لوثر كينغ االبن في
 15يناير كانون الثاني1929
في أتالنتا جورجيا ثاني ثالثة
إخوة ولدين وبنت بكر ألبويه
القس مايكل األب وألبيرتا التي
كانت تعزف البيانو في كنيسة
الحي س ّمته أمه مايكل تيمنا
المدون في
بأبيه وهو االسم
ّ
لكن والده
شهادة ميالده
المتديّن أصر على اسم مارتن
لوثر تيمنا ً بالمصلح مؤسس
(البروتستانتية)
الكنيسة
اللوثرية مارتن لوثر
 )1546 – 1483في طفولته
تشبع كينغ بالحكايات الدينية
التي كانت تلقيها على اإلخوة
الثالثة جدته جيني المسماة
ماما وكان أبوه صارما ً في
تعاليمه التربوية مسارعا ً إلى
الكرباج فقال ألصدقائه إن
مارتن لوثر يحيّره ألنه يتلقى
السياط الالذعة لكنه ال يبكى
وإن سالت دموعه من األلم
ويُذكر له أنه كان وأخوه
الصغير يلعبان باالنزالق على
درابزين الدرج فتصادم أخوه
مع جدته حتى سقطت مغشيا ً
عليها واعتقد مارتن أنها ماتت
فزعم أنه هو الذي قتلها
وحاول االنتحار بإلقاء نفسه
من نافذة بطابق البيت وعندما
علم أنها على قيد الحياة
وبصحة جيدة نهض من مكانه
وواصل اللعب مع أخيه في
مايو  1957ألقى

كينغ خطبته األولى على
المستوى القومي تحت نصب
أبراهام لينكون التاريخي
وطالب أمام نحو  30ألف
شخص بحق التصويت للسود
تشكيل
في
ومشاركتهم
المؤسسة السياسية األميركية
وبعد ست سنوات في خضم
سلسلة لقاءات مواجهة له
بالرئيس األميركي وقتها
ليندون جونسون قاد كينغ في
 28أغسطس (آب) 1963
مسيرة للسود شارك فيها
ربع مليون شخص على األقل
من دعاة المساواة من كل
في واشنطن
لون وملّة
تطالب بالحريات المدنية
والمهنية ووضع حد للتمييز
العنصري في البالد وتحت
لينكولن
أبراهام
نصب
التاريخي ألقى كينغ خطبته
الشهيرة لدي حلم التي دامت
 17دقيقة مثلت أكبر منعطفات
حركة الحقوق المدنية وأحد
أهم الخطب السياسية بطول
تاريخ الواليات المتحدة وبدأ
كينغ خطبته الشهيرة مستلهما ً
بنود إعالن التحرر الذي فكّ
في 1863ماليين السود من
قيود العبودية .وقال إنه بعد
مرور مئة سنة على ذلك

اإلعالن يظل الزنجي مفتقرا ً إلى
حريته ثم بدأ يرتجل مبتعدا ً عن
نص خطابه المعد سلفا ً وإذا
بمغنية الغوسبيل الشهيرة مهاليا
جاكسون ترفع صوتها وهي
تخاطبه حدثهم عن حلمك يا
مارتن عندها راح كينغ يعلن
للعالم أنه يحلم بالحرية والمساواة
ينهضان على أرض العبودية
والكراهية ثم انطلق يشرح حلمه
مسلحا ً بموهبته الفذة في الخطابة
حتى أكمل ما صار يُعرف بخطبة i
 have a dreamوقال الساسة
األميركيون البيض أنفسهم عن
الخطاب إنه وضع كينغ على قدم
المساواة مع عظماء التاريخ
األميركي من أمثال جيفرسون
ولينكون وفي  1999اختير هذا
الخطاب األهم بين سائر الخطابات
في القرن العشرين في أي مكان
في العالم وذلك في استطالع
أجرى حصريا ً وسط مؤرخي
الخطب السياسية في سبتمبر
(أيلول)  ،1958قبل اغتياله
بعشر سنوات ،كان كينغ يوقع
على نسخ من كتابه "خطوات
نحو الحرية" في هارلم،
نيويورك ،عندما أتت اليه امرأة
وسألته أن يؤكد لها هويته.
ففعل ،وما كان منها إال أن
غرست سكين مظاريف بطول
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سبع بوصات في صدره طريقها إلى نخاعه الشوكي
أخطأت قلبه بما ال يزيد عن ونقل سريعا ً إلى مستتشفى
مليمترات قليلة وأُنقذت حياته سان جوزيف وخضع لجراحة
فقط ألنه خضع لعملية غير ناجحة إذ لفظ نفسه
جراحية فورية وفي فترة األخير بعد ساعة وأربع دقائق
نقاهته بالمستشفى أصدر بيانا ً من إصابته وقال الطبيب
قال فيه إن الحادثة عززت الشرعي الذي شرح جثته إن
إيمانه بالنضال السلمي وإنه قلب كينغ الذي كان في سن
يغفر لمهاجمته فعلهاعلى أنه  39وقت وفاته يعود إلى رجل
تنبأ بمقتله بعد عشر سنوات في الستين من العمرودفن
في آخر خطاب يلقيه على داعية الحقوق في د .مارتن
ناشونال
كينغ
شعبه ففي  3إبريل نيسان لوثر
 1968قبل يوم واحد من هيستوريكال بارك تشمل
اغتياله وفد كينغ إلى ميمفيس البيت مسقط رأسه وكنيسة
ليعاضد عمال جمع القمامة الحي) في أتالنتا وفي 1983
السود في إضراب لهم سعيا ً أصدر الرئيس رونالد ريغان
لمساواة أجورهم بزمالئهم مرسوما ً يقضي باعتبار
البيض وألقى خطابا ً عليهم الرابع من أبريل عطلة
قال فيه كأي شخص آخر فيدرالية في عموم البالد وهذا
أتمنى طول العمر على أنني شرف لم يحظ به سابقا ً غير
في هذه الليلة ال أحفل بذلك جورج واشنطن نفسه واليوم
فقد رأيت األرض الموعودة ثمة 730شارعا ً في مختلف
قد ال نصلها معا ً لكني أريد لكم أرجاء الواليات المتحدة تحمل
أن تعلموا الليلة أننا كشعب اسم مارتن لوثر كينغ إضافة
إلى نصبه التذكاري الذي
واحد سنبلغها في يوم ما
أزيح ستاره في واشنطن قبل
وفاته
في اليوم التالي لخطابه هذا عشر سنوات أما القاتل راي
كان كينغ يقف مع بعض فقد قبض عليه واعترف
بفعلته ثم تلقى الحكم بإعدامه
أعوانه على شرفة غرفته
لكن هذا ُخفف إلى السجن
رقم  306بالطابق الثاني في المؤبد ألسبابعدة من ضمنها
فندق لورين الصغير ميمفيس أن عائلة كينغ نفسه كانت
وفي تمام الساعة السادسة ضد عقوبة اإلعدام ،وأن راي
ودقيقة مساء الرابع من وفقًا للعائلة  -مجرد اليد
أبريل  1968أطلق عليه المنفذة لمؤامرة كبيرة وقفت
وراءها مؤسسات حكومية
شخص يدعى جيمس إيرل
على المستويين المحلي
راي النار من بندقيته فأصابه والفيدرالي وأيضا ً المافيا لم
في خده برصاصة وجدت
تذهب القضية التي وهب لها
كينغ حياته سدى فبعد أيام
قليلة

على اغتياله أجاز الكونجرس
قانون الحقوق المدنية الذي
يحظر التمييز أو العزل على
أساس العرق أو اللون أو
الجنس أو الجنسية األصلية.
وعلى الرغم من أن هذا
القانون ،المعتبر أكبر ثمار ما
زرعه كينغ ،لم يقتلع
العنصرية األميركية من
جذورها فقد حرمها من
أوكسجين الشرعية وكان
األساس لنقلة نوعية تمتعت
بها أجيال السود الجديدة مثل
التعليم واإلسكان وحق
االنتخاب وتملك المال والعقار
والمنافسة على قدم المساواة
مع غيرهم ولم يقتصر إنجاز
كينغ على بالده بل صار قدوة
لقادة حركات التحرر من أمثال
ألبرت ليتولي ،أول زعيم
للمؤتمر الوطني األفريقي في
وانتقال
أفريقيا
جنوب
المؤتمر إلى النضال السلمي
ضد "األبارتيد" وهو أشرس
نظام عنصري في التاريخ
الحديث بخاصة على يد
نيلسون مانديال.

