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6

إشغاالت وتعديات

فاجئ اللواء  /محمد الشريف محافظ
اإلسكندرية حى العجمي بجولة ميدانية في
ساعات متأخرة من الليل وذلك لمتابعة مدى
االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية
والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من
انتشار جائحة كورونا ومتابعة اإللتزام
بمواعيد الغلق للمحال التجارية والمطاعم
والكافيهات ورصد محافظ اإلسكندرية خالل
الجولة المفاجئة عدد من المخالفات بنطاق
الحي وأمر على الفور رئيس الحي وجميع
األجهزة التنفيذية المعنية برفع كافة
اإلشغاالت والتعديات على حرم الطريق العام
والقمامة المتناثرة في الموقع واتخاذ
اإلجراءات القانونية الرادعة حيالها مشددا ً
أنه ال تهاون مع المقصر كما رصد المحافظ
مشكلة لتراكم القمامة أمام سوق الهانوفيل
حيث أمر مسئولي شركة النظافة برفع
تراكمات القمامة فورا ً مشددا عليهم بضرورة
تكثيف دوريات أعمال رفع القمامة على مدار
اليوم على الصعيد ذاته أكد الشريف على
استمرار الجوالت المرورية المفاجئة على
مستوى أحياء المحافظة لمتابعة االلتزام
بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية
والمطاعم والكافيهات وكذا االلتزام بتطبيق
جميع اإلجراءات االحترازية والوقائية وإتخاذ
اإلجراءات القانونية الرادعة شارك في
الجولة خالد جمعة  /السكرتير العام المساعد
بالمحافظة واألستاذ  /السيد إبراهيم موسى
رئيس حى العجمى والجهات المعنية
مـصدر الخبر  :المصرى اليوم
بــتـــاريــــخ 2021/5/2 :

مخالفات البناء

بدأت محافظة اإلسكندرية تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة
فى إطار توجيهات الدولة بمنع البناء العشوائى وإطالق
االشتراطات البنائية الجديدة للوصول ألفضل السبل لضبط
منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص ووقف
الفوضى بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة
بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام وو ّجه المحافظ
اللواء  /محمد الشريف بسرعة القضاء على البناء المخالف
فى المهد والتشديد على ا ألجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور
مرة
المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف ّ
أخرى وضرورة التصدى ألى محاوالت بناء مخالف بكل حزم
وشنت األحياء عددًا من الحمالت المفاجئة للقضاء على البناء
المخالف
ـ شن حى العجمى حملة مكبرة أسفرت كذلك عن إيقاف
أعمال بناء مخالف بشارع  61/2أكتوبر وإيقاف أعمال بناء
دون ترخيص بشارع  45/8وتم التحفظ على المعدات
المستخدمة بالمخالفة واتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه
المخالفين
ـ فيما شن حى المنتزة ثان حملة تم فيها إيقاف أعمال مخالفة
بشارع  25طوسون واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية ضد
المخالفين حيث تستمر الحمالت الدورية المفاجئة للتصدى
ألى محاوالت بناء مخالف على مدار اليوم وخالل العطالت
ـ حيث تمكّنت حملة مكبرة فى حى المنتزة أول من إيقاف
أعمال تشطيب محل بشارع القاهرة وإيقاف أعمال مخالفة
بالعقار الكائن بشارع الجيش والتحفظ على المواد والمعدات
المستخدمة فى البناء
ـ وواصل حى شرق حملته إليقاف أى أعمال بناء مخالف إذ
تم فك شدة خشبية بالدور الثانى بالعقار الكائن بالطريق
الزراعى عزبة الموظفين وإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع
جمال عبدالناصر فى منطقة الرابعة الناصرية وتسليم األعمال
المخالفة لمقاول الهدم إلزالة المخالفات بالكامل
مـصدر الخبر  :المصرى اليوم
بــتـــاريــــخ 2021/5/4 :
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الصرف الصحى

إستمرارا لتنفيذ تعليمات السيد األستاذ /السيد إبراهيم
موسي رئيس حى العجمى لكافة قطاعات وإدارات الحى
بمتابعة أعمال إعادة الشيئ ألصله ومتابعة أعمال النظافة
والتطوير التى تتم بنطاق الحى ميدانيا ً وبإشراف  /السيد
سكرتير عام الحى قام السادة مدير ومفتشي المتابعة
الميدانية بمتابعة األعمال االتية:-
ـ متابعة إعادة الشيئ ألصله لحفر خندق كهرباء مركز
الخدمات اللوجستية أمام بنك االسكان والتعمير من قبل
مديرية الطرق
ـ متابعة تسليك الصرف الصحى بشارع المطافى بعمال
الحى
ـ متابعة اعمال النظافة بشارع مسجد ناجى من قبل شركة
نهضة مصر
ـ وقام قطاع الدخيلة بمتابعة األعمال االتية:-
ـ متابعة على أعمال النظافة بالدخيلة
ـ متابعة أعمال التطوير بشارع المطاحن
ـ متابعة تسليك سدد صرف شارع عصير سكر بعمال
شركة الصرف
ـ متابعة إصالح خط مياة شارع نور اإلسالم الدخيلة قبلى
ـ متابعة إصالح خط مياة شارع الشمعدان أمام صيدلية
الدكتورة منى
ـ كما تابع قطاع اكتوبر تسليك سدد صرف صحي بشارع
عمر بن عبدالعزيز وشارع امين الرفاعى وشارع نور
االيمان وشارع فجر االسالم

مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية
لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/5/6 :

إشغاالت وتعديات

في إطار إستكمال خطة تطهير جميع قطاعات
الحى علي التوالي وجه السيد األستاذ /السيد
إبراهيم موسى رئيس حى العجمى باستمرار
أعمال التطهير لتشمل منطقتى المكس ووادى
القمر لمكافحة الحشرات والقوارض وناقالت
العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا
وبإشراف  /السيد سكرتير عام الحى قامت
إدارة التطهير باالعمال اآلتية:-
ـ حملة بمنطقة وادى القمر
ـ حملة تطهير بمنطقة طلمبات المكس
وشملت
ـ مساكن المكس
ـ ترعة الخندق
ـ المنطقة المحيطة باستاد حرس الحدود
بالمكس
ـ رش وتطهير مبنى إدارة الحدائق بالمكس
والمنطقة المحيطة به
ـ طريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى
المكس.

مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية
لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/5/6 :
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إشغاالت وتعديات

شدد اللواء  /محمد الشريف محافظ اإلسكندرية على
رؤساء األحياء بمتابعة تنفيذ حمالت متتالية ودورية
لتطبيق مواعيد غلق جميع المحال التجارية والكافيهات
وتنفيذ كافة اإلجراءات االحترازية حفاظا ً على سالمة
المواطنين تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن
غلق المحال والموالت التجارية والمقاهى والكافتيريات
والمطاعم ودور السينما والمسارح  9مساء مع استمرار
خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين وذلك للحد من
التجمعات والوقاية من انتشار فيروس كورونا قاد اللواء
 /خالد جمعة السكرتير العام المساعد عدد من الحمالت
المسائية المكبرة على مستوى األحياء
ـ حيث تمكنت االجهزة المعنية بحى العجمى برئاسة
االستاذ  /السيد إبراهيم موسى رئيس الحى بغلق
وتشميع  15منشآة بشارع البيطاش وش شهر العسل
وش البيطاش الجديد وش فضة وش المرور وتحرير
 10مخالفات وتحصيل مبلغ  3آالف جنيها لعدم إرتداء
الكمامة فضال عن ضبط  120حالة إشغال طريق
ـ وشن حى وسط برئاسة /رجب النقيدى حملة مكبرة
ا ستهدفت شوارع الجتيه االندلس ،ادونيس ،ابن زهير،
عمر زعفان ،ممفيس ،عبد المنعم ،ش سعد زغلول
وصفية زغلول ،ميدان الخرطوم ،الغرفة التجارية،
الميناء الشرقية ،ش السلطان حسين ،وطريق الحرية
وأسفرت الحملة عن إغالق  5منشآت لعدم االلتزام
بمواعيد الغلق وضبط عدد  15حالة إشغال متنوع
ـ وفى حى الجمرك شن اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة
بشوارع ميدان عرابى والتحرير وشارع فرنسا و 26
يوليو وسوق الطباخين وأسفرت عن غلق وتشميع 4
محال تجارية و 2كافية لعدم اإللتزام بقرار ومواعيد
الغلق واإلجراءات الوقائية اإلحترازية.

مـصدر الخبر  :اليوم السابع
بــتـــاريــــخ 2021/5/9 :

مخالفات البناء

شدد اللواء  /محمد الشريف محافظ اإلسكندرية على رؤساء
األحياء باالستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة
وخاصة أيام العطالت و اإلجازات الرسمية لمنع أي شخص
تسول له نفسه استغالل فترات العطالت للبناء بدون
ترخيص وللقضاء على هذه الظاهرة في المهد مشيرا ً إلى
أن تطبيق منظومة التراخيص واالشتراطات البنائية الجديدة
ستعمل على ضبط العمران والقضاء على البناء العشوائى
ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن
والمواطنين وتوفير حياة بها متنفس للمواطنين أن ذلك
يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدي ألعمال
البناء المخالف شدد اللواء  /محمد الشريف محافظ
اإلسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ
قرارات اإلزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم و قوة
وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين
ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية و
تتسبب في تشويه المظهر الجمالي و الحضاري للمدينة
وبناء على تكليفات المحافظ شنت أحياء المحافظة العديد
من الحمالت للقضاء على هذه الظاهرة في المهد حيث بلغت
إجمالي قرارات اإلزالة التى نفذتها أحياء المحافظة في
الفترة من 1يناير وحتى  7مايو  )317( 2020قرار إزالة
للعقارات والمباني المخالفة بينما بلغت عدد قرارات اإلزالة
التى تم تنفيذها خالل عام  )3187( 2020قرار إزالة ويذكر
أن أعمال اإلزالة التي تمت خالل عام ونصف تقترب مما
تمت إزالته في  8سنوات حيث أن ما تم تنفيذه في الفترة من
 1يناير وحتى  7مايو  2021بلغ ( )3187إزالة في حين
أن عدد قرارات اإلزالة التى تم تنفذها من عام 2011وحتى
عام  2019قد بلغت ( )3886قرار إزالة.

مـصدر الخبر  :اليوم السابع
بــتـــاريــــخ 2021/5/10 :

9

الكهرباء واإلنارة

في إطار تنفيذ تعليمات السيداألستاذ  /السيد إبراهيم موسى
رئيس حى العجمى باستمرار أعمال رفع كفاءة شبكة اإلنارة
العامة وخطة ترشيد استهالك الطاقة واستكمال اعمال
الصيانة الدورية واالستجابة لشكاوى المواطنين وتحت
إشراف  /السيد سكرتير عام الحى قامت إدارة الكهرباء
باالعمال اآلتية
1ـ األنتهاء من تركيب األراضى النحاسية بمشروع األنارة
العامة بشارع الجمارك ومحيط اإلستراحة وإطالق التيار على
المشروع
2ـ إصالح عطل بالشبكة الهوائيه بشارع عثمان بن عفان
المتفرع من شارع رضوان بالهانوفيل وإنارة الجزء المطفأ
3ـ رفع كفاءة األنارة العامة بطريق السد العالي بوادى القمر
وتم المرور على طريق األسكندرية مطروح ورفع كفاءة
األنارة العامة
4ـ استبدال الكشافات الصوديوم العادية بكشافات جديدة ليد
موفرة للطاقة بمنطقة خلف شركة جهينة بالكيلو٢٣قبلى
تيسيرا على السادة المواطنين ورفع كفاءة األنارة العامة
بالمنطقة بالكامل
5ـ إستبدال الكشافات الصوديوم العادية بكشافات جديدة ليد
موفرة للطاقة بشارع أوالد أبوديب المتفرع من شارع شهر
العسل بالبيطاش
6ـ استبدال الكشافات الصوديوم العادية بكشافات جديدة ليد
موفرة للطاقة بشارع قاصد كريم المتفرع من شارع البيطاش
الرئيسى
7ـ إصالح بالكابالت المغذية لكشافات األنارة العامة بشارع
قرية المهندسين بالكيلو  ٢٦وإصالح عطل بلوحة التحكم
المغذية لكشافات األنارة العامة بمنطقة جهينة بالكيلو ٢٣
قبلى
8ـ صيانة كشافات األنارة بشارع صيدليه الهودج بأبو يوسف
وشارع مسجد عباد الرحمن المتفرع من شارع السالم
بالهانوفيل

مـصدر الخبر  :الصفحة الرسمية
لحى العجمى
بــتـــاريــــخ 2021/5/28 :

السياحة والمصايف

أغلقت جمعية  6أكتوبر التي تدير شاطئ النخيل
غرب اإلسكندرية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى
الكورنيش والشاطئ باألسالك الشائكة الممتددة
ألكثر من 1600متر تنفيذا لقرار النيابة العامة
بغلق الشاطئ وقامت الجمعية بتعليق الفتات
ضخمه توضح فيه أنه تم غلق الشاطئ بناء على
قرار من النيابة العامة وعدم السماح لدخول أي
فرد له واستبدلت الفتة الغلق بأمر رئيس الوزراء
بالفتة الغلق بأمر النيابة العامة وأثار هذا األمر
غضب قاطني المدينة من مالك وأعضاء الجمعية
مؤكدين أن القرار بغلق الشاطئ وليس الكورنيش
الذي بات المتنفس الوحيد لقاطني مدينة  6أكتوبر
بعد استمرار غلق الشاطئ منذ أكثر من عام وأكد
قاطنو المدينة أن غلق الكورنيش مخالف لقرار
النيابة العامة فغلق الكورنيش هو قطع لطريق عام
ويعرض إدارة الجمعية للمسئولية القانونية ولفتوا
إلى أن أزمة الشاطئ والمدينة تكمن في إزالة
البوابات الخاصة بالمدينة نتيجة لحكم قضائي حتى
بعد أن تصالحت الجمعية مع المستثمرين
والمقاولين من أصحاب القضايا فال تزال األزمه
مستمرة وقبل غلق الشاطئ كانت رحالت اليوم
الواحد هي سبب الغرق خاصة وأنهم يقوموا
بالنزول في الفجر إلى البحروطالبوا محافظ
اإلسكندرية وإدارة الجمعية بفتح الكورنيش لحين
حل أزمه الشاطئ والصراع الدائر عليه من
أطراف عدة باإلضافة لحل مشكلة الحواجز التي
تؤدي لحاالت الغرق ورحالت اليوم الواحد
مـصدر الخبر  :اليوم السابع
بمجلس النواب برئاسة
كانت لجنه
المحلية2021
اإلدارة/5/29
بــتـــاريــــخ :
أحمد السجيني ،قد عقدت جلسه ثالثة لحل أزمة
الغرق في شاطئ النخيل ،بحضور نائب محافظ
اإلسكندرية ورئيس اإلدارة المركزية للسياحة
والمصايف ورئيس حي العجمي ورئيس جمعية 6
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م

تاريخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

1998047 1
بتاريخ
2021/5/4

عماد مصطفى عبد ـ المواطن يشكو من جاره
قام بتوسيع الشقة وتم فتح
المنعم
بالدور
الوميتال
ش الفردوس مدخل محل
والصلب االرضى والمواطن متخوف
الحديد
من أن يكون له ضرر على
الهانوفيل
العقار

2060740 2
بتاريخ
2021/5/5

نهى عبد الناصر ـ المواطن يشكو من عدم تم فحص الشكوى مع االدارة
وجود أعمدة الكهرباء فى المختصة ادارة الكهرباء وقد أفادت
محمود
ش ابو يوسف خلف ش ابو يوسف خلف المشتل بأنه جارى تركيب كشافات اإلنارة فى
المشتل
الخطة االستثمارية الحالية / 2020
 2021وتم تركيب عدد  110عامود
وتركيب كشافات فى الشارع
تم الرد على المحافظة برقم 522
بتاريخ 2021/5/17

204994 3
بتاريخ
2021/5/10

احمد عبد الناصر المواطن يشكو من تراكمات تم فحص الشكوى مع االدارة
القمامة بالشارع مع وجود المختصة إدارة الرصد البيئى وقد
محمود
ش متفرع من ش بعض الحشرات والقوارض أفادت بأن شركة نهضة مصر تقوم
برفع القمامة من الشوارع ثالث
شمس
عين
مرات فى اليوم
البيطاش
تم الرد على المحافظة برقم 533
بتاريخ 2021/5/19

مصدر البيان  :ادارة خدمة المواطنين بالحى

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد أفادت بانه تمت
المعاينة الظاهرية للشكوى ولم نتمكن
من المعاينة الداخلية حيث أن المحل
والدور األرضى مغلق وتم األتصال
والتنبيه على الشاكى بتقديم أى
رسومات هندسية ورخص العقار حتى
نتمكن من مطابقته وإتخاذ اإلجراءات
الالزمة القانونية
تم الرد على المحافظة برقم 491
بتاريخ 2021/5/9

تاريخ البيان 2021/5/20 :
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 قطاع اإلطفاء
 قطاع أمالك الدولة
 قطاع األوقاف

13

 – 1بيان امكانيات االطفاء بالحى
م

حى

البيان

تعداد السكان
ذكور

حضر
العجمى
اجمالى

325892

ادارة الحماية المدنية

عدد
السيارات

ذكور

اناث

4

4

ـــ

ـــ

158.057
نسمة  /مركز اطفاء

4

4

ـــ

ـــ

158.057
نسمة  /مركز اطفاء

اناث

العدد

308589

634481

مصدر البيان  -:مديرية امن اسكندرية

مراكز النقاط

اجمالى السكان

نصيب السكان من
مراكز االطفاء

تاريخ البيان 2021/2/3 -:

14

امكانية االطفاء بالحى
4
4

سيارات االطفاء
مراكز االطفاء

التعليق











المقترح

عدد مراكز نقاط االطفاء  4مراكز
اجمالى عدد السكان 634481
عدد السكان الذكور 32589
عدد السكان االناث 308589
نصيب السكان من عدد مراكز االطفاء  158.620نسمة  /مركز
اطفاء
نسبة الذكور الى اجمالى عدد السكان %51.4
نسبة االناث الى اجمالى عدد السكان %48.6
نسبة مراكز االطفاء من البيطاش الى االجمالى %25
نسبة مراكز االطفاء من الدخيلة الى االجمالى %25
نسبة مراكز االطفاء من المكس الى االجمالى %25
نسبة مراكز االطفاء من ام زغيو الى االجمالى %25

15

 العمل على الصيانة الدورية لمراكز االطفاء حيث تصبح على استعداد
الطوارى
تام فى حالة
ْ
 – 2المناطق المحرومة من خدمات االطفاء عن عام 2020
م

حى

1
2

العجمى

3
4

المناطق المحرومة

مسافة اقرب نقطة  /مركز اطفاء

ابويوسف

6كيلو من نقطة اطفاء ام زغيو

الهانوفيل

 3كيلو من نقطة اطفاء الحديد والصلب

ابوتالت

ابوتالت

الكيلو  21بالساحل
مصدر البيان  -:مديرية امن اسكندرية

الكيلو  21بالساحل
تاريخ البيان 2021/2/3 -:

ادارة الحماية المدنية

المناطق المحرومة من خدمات االطفاء
1

1

1

1

التعليق

 اجمالى عدد المناطق المحرومة من نقاط االطفاء  4منطقة

المقترح

16



امداد المناطق المحرومة من نقاط االطفاء وذلك بعمل نقطة اطفاء فى كل
منطقة

 – 1بيان حصر امالك الدولة عن االراضى الزراعية عام 2020

البيان

عدد القطع

فدان

قيراط

سهم

عدد القطع

فدان

قيراط

سهم

متحصل
بالجنية

عدد القطع

فدان

قيراط

سهم

سبب عدم
التسوية

العجمى حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

حى
م

مصدر البيان  -:ادارة االمالك بحى العجمى

التعليق

اليوجــد اراضى زراعية فى نطاق حى العجمى0

تاريخ البيان 2021/1/20 -:

اسباب التسوية

جملة الحصر  -خالية

جملة الحصر – وضع يد تم تسوية

جملة الحصر – تعديات لم تسوى

ـــ

17

 – 2بيان حصر امالك من اراضى البناء عن عام 2020
جملة الحصر
جملة الحصر – وضع يد ثم تسوية

الملكية

رى

حضر

16

اوقاف

حى
العجمى

141162.89

امالك دولة

البيان

عدد
القطع

المساحة
بالمتر لمربع

عدد
القطع
2

مصدر البيان  -:ادارة االمالك بالحى

المساحة
بالمتر المربع

المتحصالت
بالجنيه

50983.80م2
تم استكمال
ملفات التقنين
تاريخ البيان 2021/1/20:

جملة الحصرمن اراضى البناء بالمتر المربع
141162.89
90179.09
50983.8

وضع يد مع
التسوية

تعديات لم تسوى

اراضى خالية

التعليق



يوجد  16قطعة ارض خالية تابعة المالك الدولة ويبلغ مساحتها
141162.89م2
مساحة القطعة الواحدة 8822.68م2

جملة الحصر – تعديات
لم تسوى
عدد
القطع
14

المساحة
بالمترالمربع
90179.09

18



يوجد عدد  2قطعة وضع يد تم التسوية وتم استكمال ملفات التقنية وتبلغ
مساحتها 50983.80م2
مساحة القطعة الواحدة 25491.9م2
يوجد عدد  14قطعة تعديات لم تسوى وتبلغ مساحتها 90179.09م2
مساحة القطعة الواحدة 6441.36م2
اجمالى حصر امالك من اراضى البناء  32قطعة مقسمة ما بين اراضى خالية
واراضى تحت وضع اليد وتم التسوية واراضى لم يتم التسوية
نسبة عدد االراضى الخالية الى االجمالى %50




نسبة عدد االراضى التى تم وضع اليد وتم التسوية %6.25
نسبة عدد االراضى التى لها تعديات لم تسوى %43.75







المقترح
سرعة االنتهاء من االجراءات الخاصة باالراضى التى بها تعديات ولم يتم
تسويتها 0

 - 3بيان حصر االراضى الصحراوية عام 2020
جملة الحصر  -خالية

عدد قطع

فدان

قيراط

سهم

عدد قطع

فدان

قيراط

سهم

المتحصالت
بالجنيه

عدد قطع

فدان

قيراط

سهم

العجمى

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البيان  -:ادارة االمالك بحى العجمى

التعليق

تاريخ البيان 2021/1/20 -:

اسباب عدم
التسوية

الحى

البيان

جملة الحصر – وضع يد تم تسويته

جملة الحصر  -تعديات لم
تسوى

ـــ

19

اليوجــد اراضى صحراوية بنطاق حى العجمى

عدد المساجد والزايا الحكومية
م

حى

البيان

العجمى

حضر

المساجد

298

عدد المساجد والزوايا االهلية

الزوايا

المساجد

587

73

الزوايا

198

عدد
الكنائس
 16منهم
10
ارثوذكس
 1كاثوليك
 5معمدانية

20

اجمالى

587

298

198

73

 – 1المساجد الحكومية المعانة وغير المعانة بالحى عام 2020
تاريخ البيان 2021/1/21 -:

مصدر البيان  -:منطقة االوقاف بالعجمى

المساجد والزوايا الحكومية واالهلية

587
298

198
73

زوايا حكومية

مساجد حكومية

زوايا اهلية

مساجد اهلية

التعليق










يوجد بنطاق حى العجمى  298مسجد حكومى  73 ،مسجد اهلى
اجمالى المساجد بنطاق حى العجمى  371مسجد
نسبة المساجد الحكومية الى اجمالى المساجد %80
نسبة المساجد االهلية الى اجمالى المساجد % 19
يوجد بنطاق حى العجمى  587زاوية حكومية  198 ،زاوية اهلية
اجمالى الزوايا الحكومية واالهلية بحى العجمى  785زاوية
نسبة الزوايا الحكومية الى االجمالى %%75
نسبة الزوايا االهلية الى االجمالى % 25

16

21



يوجد بنطاق حى العجمى عدد  16كنيسة مقسمة الى 10
ارثوذكس  1 ،كاثوليك  5 ،معمدية
نسبة الكنائس االرثوذكية الى االجمالى %63
نسبة الكنائس الكاثوليكية الى االجمالى %6
نسبة الكنائس المعمدانية الى االجمالى %31





المقترح
 ضم المساجد االهلية الى االوقاف
 – 2توزيع االئمة والوعاظ على مساجد الحى عام 2020
المساجد والزوايا الحكومية
حى

البيان

امام
وخطيب

مقيم شعائر /
مؤذن

عامل

123

156

669

3

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

123

156

669

3

ـــ

حضر
ريف

العجمى

اجمالى

مصدر البيان  -:منطقة االوقاف بالعجمى

المساجد والزوايا الحكومية
669

عامل

المساجد والزوايا االهلية – ذات الموقوفات

156

مقيم شعائر
ومؤذن

123

امام وخطيب

مقيم شعائر /
مؤذن

عامل

ـــ

3
ـــ
3

تاريخ البيان 2021/1/21 -:

المساجد والزوايا االهلية
3

امام وخطيب
امام وخطيب

التعليق
 يوجد بنطاق حى العجمى  123امام فى المساجد والزوايا الحكومية
وعدد  3أئمة فى المساجد والزوايا االهلية
 اجمالى االئمة بنطاق حى العجمى 126أمام
نسبة االئمة بالمساجد الحكومية الى االجمالى %98


22





خدمات
صحية
عيادة
معمل
تحاليل
مستوص
ف

خدمات اجتماعية
مشغل /تطريز

محو امية – فصول تقوية

مكاتب تحفيظ
قرآن

 نسبة العاملين فى المساجد والزوايا االهلية الى االجمالى %0.45

المقترح
 زيادة العمالة فى الزوايا والمساجد االهلية حتى تكون على قدر
عالى من النظافة
 االشراف الدائم من االوقاف على المساجد

 – 3انشطة الخدمات فى مساجد الحى خالل عام 202

المقرأةا

عدد المساجد التى بها انشطة
خدمات

االنشطة حسب النوع
خدمات تعليمية

لجانل الزكاة

حى
العجمى

بيان

نسبة االئمة بالمساجد االهلية الى االجمالى %2
اجمالى عدد المؤذنين ومقيمى الشعائر بنطاق حى العجمى 156
اجمالى عدد العمال بالمساجد والزوايا االهلية والحكومية  672عامل
نسبة العاملين فى المساجد والزوايا الحكومية الى االجمالى %99.5

23

عدد الوحدات

عدد المستفيدين

عدد الوحدات

عدد المستفدين

اناث
ذكور

ذكور

اناث

محو اممية

مكتبيمة

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

فصوفل تقوية

محو امية

فصول تقوية

مكتبية

عدد الوحدات

عدد المستفيدين

مصدر البيان  -:منطقة االوقاف بالعجمى

ذكور

ـ

ـ

ـــ

3

3

اناث

حضر

ـــ

ـ

ـ

ـ

عدد الوحدات

ـ

عدد المستفيدين

موقوف
لجائحة
موقوف لجائحة كرونا
1
كرونا
تاريخ البيان 2021/1/21 -:

االنشطة والخدمات فى مساجد الحى
3

3

2

1

مقرأة

مكاتب تحفيظ قرآن

خدمات تعليمية
(مكتبية)

التعليق

من الخدمات المقدمة فى المساجد بحى العجمى

خدمات تعليمية
(محو امية)

2

ـــ

24

 عدد  3وحدات لمحو االمية  ،عدد  3وحدات مكتبية وهى
موقوفة لجائحة كورونا
 اليوجد مستفيدين خالل عام 2020
 يوجد عدد  1فقط مكتب تحفيظ قرآن وايضا موقوف بسبب
جائحة كورونا

المقترح
 زيادة فصول محو االمية ومكاتب تحفيظ القرآن حتى نساعد على
تشجيع سكان المنطقة على حفظ القرآن الكريم ومحو اميتهم

25
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أدى تطور تقنيات الحاسوب
وبرامجة التطبيقية إلى الحاجة
لربط الحاسبات بعضها ببعض
وهذا ما يسمى بالشبكات (net
) worksإذ تتألف شبكة
الحاسوب من وسائل االتصاالت
البعيدة والبرمجيات المطلوبة
لربط اثنين اواكثر من أجهزة
الحاسوب إذ إن هذا الربط بين
أجهزة الحاسوب يسمح بتوجية
عمليات األعمال والسماح
للمستخدمين بالتعاون في
المشاريع وبالمكان االستخدام
الفاعل للشبكات إن تحول
المنظمة إلى منظمة خفيفة
وإبداعية
الحركة وقوية
واستالم
نقل
فبامكانها
المعلومات لتحسين الفاعلية
والكفاءة المنظمية وتجعل فرق
العمل المنفصلة جغرافيا قادرة
على التشارك في الوثائق
واآلراء األمر الذي ينمي عمل
الفريق واألفكار االبتكارية توجد
أنماط أساسية لشبكات الحاسوب
وهي مهمة في تطبيقات األعمال
وسيتم توضيحها بشكل موجز
االتصال المحلى
شبكة
(LAN)Local
Area
network

وتعرف اختصارا ب )(LAN
وهي شبكة محلية مصممة
لربط نظم الحاسوب الشخصية
مع األجهزة الرقمية األخرى
وتربط هذة الشبكة عدد من
أجهزة الحاسوب في مكتب
واحد اوعدة مكاتب في مبنى
واحد ويمكن إن تمتد إلى
مباني متقاربة في مجال واحد
شبكة االتصال الواسعة
Wide area network
وهي تتكون من حواسيب
ووحدات طرفية متباعدة
جغرافيا مربوطة مع بعضها
البعض بواسطة خطوط
االتصال يمكن لهذا النوع من
الشبكات إن تربط حواسيب
ووحدات طرفية موجودة في
مدن مختلفة واقتطار مختلفة
أوقارات مختلفة ويطلق على
الحاسوب المضيف HOST
COMPUTERويستطيع
المستخدم إدخال أمر ما إلى
الحاسوب المضيف من خالل
الوحدة الطرفية بإظهار
المخرجات على شاشة تلك
الوحدة الطرفية
شبكات االعمال
Business net work
تستند أنظمة المعلومات في
معظم منظمات األعمال
الحديثة على تقانة شبكات
intranetو extranet
وفضائها الرقمي intrenet
وفي ما يأتي تعريف موجز
لهذه الشبكات

شبكة المنظمة الداخلية
intranet
هي شبكة المنظمة الخاصة
التي تستخدم تقنيات االنترنت
والمصممة لتلبية احتياجات
العاملين من المعلومات
الداخلية أومن اجل تبادل
المعلومات عن عمليات
وال
وأنشطة المنظمة
يستطيع احد غير العاملين في
المنظمة الدخول إلى موقع
الشبكة وربما تسمح اإلدارة
لبعض المستفيدين من النفاذ
إلى الشبكة وذلك بهدف
االستفادة من التسهيالت
الخدمية الفورية التي تقدمها
المنظمة لزبائنها وباستخدام
نظم الحماية والسيطرة
على
الرقابة
وتقنيات
المعلومات مثل برامج جدران
تستطيع
وغيرها
النار
المنظمة حماية موارد الشبكة
وضمان االستخدام الشرعي
لها وذهب إلى إن الشبكات
الداخلية لها استخدامات
متنوعة فهي تأخذ بنظر
االعتبار التوزيع اآلمن
للمعلومات داخل المنظمة
وهي تستخدم لتنفيذ نشاطات
فرق العمل وتتيح إمكانية
وصول منظم للوثائق المالية
وغيره داخل المنظمة

27
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جهه االعداد /
أسم المؤلف
طلعت رضوان

أسم الكتاب

الجهه المرسل اليها

السنة

القانون المدنى والجنائى فى
مصر القديمة

حى شرق

2017

أسم الكتاب

أسم المؤلف

تاريخ االصدار

الفلسفة فى علم المعلومات
والمكتبات

منى عبد الهادى

2016

الشهر

استعارة خارجية

استعارة داخلية

جملة الكتب

ابريل

2

2

4
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لغة الفيجوال بيسيك
وهو فيجوال بيسيك هى لغه
برمجه قويه تحت نوافذ
مايكروسوفت والتى يمكن
بأستخدامها انتاج وصناعه
برامج قويه يعمل لها الف
حساب
نماذج النظام
تعتبر عمليه تصميم وانشاء
النماذج للنظام احد اهم الخطوات
فى بناء النظام فالنموذج هو
الواجهه التى سوف يتعامل معها
المستخدم بصفه دائمه فى ادخال
البيانات المختلفه وتعتبر عمليه
تصميم وانشاء النماذج من
الخطوات السهله والسريعه فى
النظام والتى يفضلها كثير من
المبرمجين ويظهر فى هذه
العمليه التذوق الفنى واالبداعى
للمبرمج من حيث شكل النماذج
والوانها وترتيب اماكن البيانات
ووضوح رؤوس العناوين

تعريف علم المحاسبة
المحاسبه هى العلم الذى يحتوى
على مجموعه المبادىء التى
تعمل على تسجيل العمليات
المالية بأسلوب منظم مع

تصنيف هذه العمليات
وتبويبها وبيان محصله هذه
العمليات على نتيجه اعمال
المشروع خالل فتره معينه
ومعرفه المركز المالى فى
تاريخ انتهاء هذه الفتره مع
عرض وتحليل ذلك من
القوائم الماليه

نماذج النظام
تعتبر عمليه تصميم وانشاء
النماذج للنظام احد اهم
الخطوات فى بناء النظام
فالنموذج هو الواجهه التى
سوف يتعامل معها المستخدم
بصفه دائمه فى ادخال
البيانات المختلفه وتعتبر
عمليه تصميم وانشاء
النماذج من الخطوات السهله
والسريعه فى النظام والتى
يفضلها كثير من المبرمجين
ويظهر فى هذه العمليه
التذوق الفنى واالبداعى
للمبرمج من حيث شكل
النماذج والوانها وترتيب
اماكن البيانات ووضوح
رؤوس العناوين

مراحل تصميم وانشاء
مراكز النظام

المرحله االولى :
تصميم وانشاء نماذج التكويد
للنظام-:
تتكون عمليه تصميم وانشاء
نماذج النظام من عده مراحل
نبدأها بمرحله نماذج التكويد
وتعتبر عمليه تكويد النظام
العمود الفقرى للمشروع
والذى سوف يبنى عليه كامل
اجزاء المشروع

نموذج تكويد دليل
الحسابات
دليل الحسابات هو اهم عناصر
تكوين النظام المحاسبى
المتكامل

نموذج تكويد العاملين
بالشركه
نموذج تكويد العاملين بالشركه
هو النموذج المسؤول عن
ادخال بيانات جدول العاملين
الذى يحتوى على بيانات
العاملين المختلفه ممثل االسم
والعنوان والمؤهل الدراسى
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مولده ونشأته
ولد إِديسون في ميالن في والية
أوهايو في الواليات األميريكية
المتحدة في 11فبراير1847
وكان والده صموئيل إِديسون
تاجر أخشاب وذا ثقافة قليلة وهو
من أصل إنجليزي وأجداد
هولنديين أما والدته نانسي إليوت
مدرسة أطفال وهي من
فكانت
ّ
أصل اسكتلندي
حياة أينشتاين ودراسته
وعندما بلغ إديسون السابعة
اضطرت األسرة بسبب ضعف
مواردها المالية إلى أن تهاجر إلى
بورت هيورن في ميشيجان حيث
عاشت في ظروف أشد فقرا ً وكان
إِديسون منذ طفولته يتعلم بطرح
األسئلة والبحث عن علة األشياء
واكتشاف ذلك بنفسه وقد أدخله
والده المدرسة ولم يتعلم في
مدارس الدولة إال ثالثة أشهر فقط
فقد وجده ناظر المدرسة طفال
بليدا متخلفا عقليا ألن الطريقة
المتبعة في التدريس كانت ضرب
التالميذ وإرهابهم والسخرية منهم
فتولت أمه بنفسها تعليمه
وتنشئته وتفرغت له إذ تركت
تدريس األطفال بعد زواجها
وأكمل ِإديسون تعلمه في البيت
لمدة  3سنوات وعندما بلغ
العاشرة أعطته أمه كتابا ً مبسطا ً
في الفيزياء التجريبية فقرأه بفهم
واختبر كل ما جاء فيه بنفسه
وأقام في العام التالي مختبراً
كيمياويا ً صغيرا ً في سقيفة البيت
وبسبب حاجته المادية إلى مزيد
من المال لشراء األجهزة

واألدوات والمواد الكيمياوية حتى
بلغ الثانية عشرة عمل ببيع
الصحف في القطار بين مدينتي
بورت هيورن وديترويت ونقل
مختبره الكيمياوي من السقيفة إلى
عربة البضائع في القطار كسبا ً
للوقت وكان ينتهز فرصة انتظاره
عودة القطار إلى بورت هيورن
ليقرأ ما يشاء من الكتب في مكتبة
ديتْرويْت العامة وعندما بلغ
الخامسة عشرة اشترى آلة طباعة
صغيرة وأصدر صحيفة بصفحة
واحدة سماها الهيرالد األسبوعية
كان يطبعها وينشرها ويبيعها في
القطار وفي عام 1863وكان
ِإديسون في السادسة عشرة تعلم
مبادئ البرق السلكي وشغل وظيفة
عامل تلغراف طوال السنوات
األربع التالية وبدأ في أثنائها يحلم
بأن يكون مخترعا ً وتحقق طموحه
هذا في عام 1868عندما عمل في
شركة الغرب المتحدة للبرق
السلكي في بوسطن وفيها اشترى
نسخة مستعملة من كتاب فارادي
بحوث تجريبية في الكهرباء فقرأه
كله وكان ذلك نقطة تحول مهمة
في حياته وفي عام  1869سافر
إِديسون إلى نيويورك وفيها
اكت ُشفت براعته في إصالح أعطال
أصابت جهاز اإلرسال المركزي
فعُين في وظيفة ذات مرتب عال
نسبيا ً غير أنه فقد هذه الوظيفة
بسبب اندماج مؤسسته في شركة
أخرى وما لبث أن أجرى تحسينات
مهمة على جهاز البرق الكاتب
العائد للشركة التي كافأته بمبلغ
كبير (40ألف دوالر) وكان ذلك في
عام  1870استطاع إِديسون أن
يُنشئ بهذا المال مصنعا ً في
نيويورك لصنع أجهزة البرق
الكاتبة وذاع صيته بأنه الشاب
العجيب الذي يستطيع أن يصلح كل

عطل يصيب أي جهاز واكتسب من
عمله ماالً كثيرا ً ساعده على تحسين
الجهاز فصمم في عام 1873البرق
السلكي وانتقل إِديسون في عام 1876
إلى منلو بارك Menlo Parkحيث
أنشأ أول مصنع عالمي لالختراعات
زود مختبره بأحسن التجهيزات
َّ
ُ
ومساعدين قادرين وقد أع ّد هذا
االختبارات
إلجراء
المصنع
والتصليحات واختراع منتجات مرغوبة
وكان أول ما أنتجه المصنع جهاز
اإلرسال الهاتفي الكربوني ثم الحاكي
الذي يعد أكمل اختراع ِإلديسون والذي
كان السبب في أن الصحف الشعبية
بدأت تكيل المديح ِإلديسون وتصفه
بالساحر العجيب كذلك أدخل ِإديسون
تحسينات مهمة على المصابيح
الكهربائية وأنشأ شبكة كهربائية
لإلنارة نافست شبكة اإلنارة بالغاز التي
شاعت آنئذ فازدهرت بذلك صناعة
الشبكات الكهربائية لإلنارة وتزوج
أديسون مرتين وقد ماتت زوجته وهي
صغيرة وكان له ثالثة أوالد من كل
زوجة
الميدليات التى حصل عليها
في 1928استلم الميدالية الذهبية
من الكونگرس األمريكي .
في عام 1929رمم هنري فورد
مختبر ِإديسون في منلوبارك .
في عام ُ 1962جعل مختبره في
وست أورانج وبيته القريب منه
متحفين تاريخيين وطنيين يؤمهما
جمهور الناس .
في عام 1960انتخب إِديسون في
جامعة نيويورك ليكون في رواق
المشهورين من عظماء األمريكيين
وفاته
توفي إديسون في وست اورنج
نيوجرزي في 18أكتوبر 1931م

