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نشاط اعالمى
حى العجمى
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أخبار إعالمية حى العجمى
التموين والتجارة
شنن مديريةيننتدوين ننليجدروينلننخليدويروافظننتدس نخريننتدوومننل رليتدويظننلتدوينيةننخبرد فننتدأل لي ظننتديل ننةيدي نن دو مننلو د
رو مننن خلدرنننادوي نخرينننتد.دأألننناد ذينننتدسن فظ نننخةديننننرحيدينننجدوي نخمنننمدين نننردمننن ردمدو نننردر ظننن در وليدوين نننليجد
روينلننخليدويروافظننتدسخ مننل رليتدسننننريردوية خسنننتدلفنناديلننخ دويل فننتديف نننلوحدوينجوةظننتدروي لننخس دو رة لظننتدرو منننلو د
ريطننخلحيدويعننفهديل ليننتدوي اننرلد خيننتديف ننلو ظجديننجدوينننيدوينلننخل دروينننريظ درقننرد خيننمد حوليدأل ننليجدوي ل نناد
سةةخمننتد سننةوخظفدافنن ديننريةدو حوليدروشننةو ددلي ننختدل ننردويقننخحلددلةظعننتد
وية خسننتدردين ننردوينننخر اديانننيدووحوليددسخ شنننةومديننهدي خ ننودوين ننليجد
سننننجد نننيةدلفننناد طنننخ دووحولي .رأمننناةةدلنننجدزن ن ديلن ن د فنننتد
يف نننننننلوحدوينجوةظنننننننتدسنننننننرر دألنننننننةاظ دينننننننجدويل نننننننخةدوي لنانننننننتد
رزن ن دد٢٠٠دد ةألل نننتدسعنننلليمد ن ن د ةألل نننتدألننننل د١٠دلفنننمدسعنننللةد
سخ ننخياد٢٠٠٠دلف ننتدسعننلليمدي ننرتدر ننلحديعننن روةدحويننتدلفننادوينظننخ يد
يل لينننتدوي انننرلدرألنننفدألنةينننةدلنننرحد٥دينخزنننةدسظنننهدا ن ن دشنننخيادرا ن ن د
ورة لننناد سخ ينننردينننجدويعن ن ةدوي قنننةلدينننادسخي لخيانننتديقنننةولدحرينننتدلةنننظ د
يلفنن ن دويننننل لوبدر ننننخ ل د خيننننتدوي عننننن فتدرألننننفدوأللننننخذدوو ننننةوبوةد
ويقخ ل ظنننننننننننتديف نننننننننننةمدلفنننننننننننادر ظننننننننن ن دوي خةنننننننننننمدوي نننننننننننخ دتد د
د
د
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ازاالت واشغاالت
شننننجد ننن دوي ل ننن درننن دسخومننننل رليترد فننننتدو ويننننتدووشنننننخ ةد
روولي ننخةدوي لخياننتديننجدلننرحديننجدشننلولذدوين ن ردأل اظننجودينل ظ ننخةد
ين ننننردوينننننةي دينننننخربدوومننننل رليتدسننننننريردوين ننننيةدوية خسظننننت
ر ننخادويعننظرديلمننادلةننظ د ننادوي ل ننارد د حوليد شنننخادويطةينن د
ألنننمد شننةو دويعننظردمننلةألظةدلننختدوينننادش ن مد فننتدو ويننتدوشنننخ ةد
وي خلننننتدويلننننخةفظجدروي نننننيةدس ننننخ دويلظفننننلد٢١ردروي خ لرظنننن رد
رمننل دوي خ لرظنن ردرأ نننلسةردر ةينن د مننل رليتديطننةر درأزننخ د
"يلمنننا"د دوين فنننتدأمننناةةدلنننجدلرنننهدر وينننتد9٠د خينننتد شننننخاد
ةينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن دين ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلذ .د
د
د

د
د
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نشرة معلومات حى العجمى الشهرية ابريل 2022

أخبار إعالمية حى العجمى
التموين والتجارة
شن ن مد حوليدأل نننليجدوي ل نننادرننن دو منننل رليتردسخ شننننةومدينننهدي خ نننودوين نننليجرد نننيةدلفننناد طنننخ دووحوليدو نننررد
أمنننناةةدلننننجدزنننن درياننننخحليدح ظنننن د ننننةدرافاننننتد ننننختدرأمنننن خمدي ن ظننننتدويانننني ظتدريل ليننننتدوي اننننرل .د
ننخبةدوين ننيةدرنن د ننخلدألنننريردوية خسننتدلفننادو مننلو دروي لننخس دو رة لظننتدريطننخلحيدويعننفهديل ليننتدوي اننرلد خيننتد
يف ننننننننننلو ظجديننننننننننجدوينننننننننننيدوينلننننننننننخل دروينننننننننننريظ  .د
رأمننناةةدلنننجدزن ن ديل ن ن دشنننخي د نننةدسنظخ ألننناد9دشنننلخيةدح ظن ن د
سفننر ديننرل دف٨٢د%د ننتدوينننظلخليدويلو ننريد٥٠د لننفدألننفدأل فنننادر ن د
أ لينننتدح ظن ن د%٧٢دسننننةمدويننننةسادينننجدرنننخل دويعن ن ةرد نننخدألنننفد
زنن ديننن دأمنن خمدلنننرحدينظخ ألندناد٣٠د ظفنننلدمنن تديخ ةينن دسنننرر د
سظخ ننننننننخةدرسننننننننرر دوياننننننننلوألظةدحويننننننننتدلفننننننننادياننننننننرلخخ .د
رزن ن دينن ن دسنظخ ألنننادرلنننةمدمنننفهدلجوةظنننتدي ن ظنننتدوياننني ظتد
رسظخ خأل نننخد خيننننخيا د١٣د ةألل نننتدافانننتدسخ نننخيادلنننرحد١٢٤٨
ننننظ دي ن نن ن دويانننني ظتردر٢٥دسننننخ لد ظننننتدي ن ننننادويانننني ظترد
رألنةيننةدين ننةيجدسظننهدا نن دشننخيادسعنن ةدسخ يننرديل نن يجدمننظخ ارد
رألنةيننةدين ننةدسظننهدا ن دسخ يننردزننرديل ن دسفننر ردرألنةيننةدلننرحد٦د
ينخزننننةدلننننرتد لنننني دلننننجدأمننن خلدوي ننننلوحدوينجوةظننننتدسخ مننننلو
د
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الحمالت الدورية
ف دويفلوبدين ردويننةي دينخربدوومنل رليتردلؤمنخبدو ظخبدروين اظجيظجدسنلنظ دوين يةدويررليتدروي اخ فتديفنك رديجدأللورةد
خرتدويعنفهدسكمن خلدي خمن تردروينانر د ديلخياخةدرذيتدأل اظجودينل ظ خةدويةةظ دل ردويانخ دويعنظعن دس ةو تدو منلو رر د
خجودوياننرحرد نامدأ ظخبدوومننل رليتد يأل خدوية خسظتدلفادو مننلو دي نخس تدير دوين وتدوينلخلدسخ منن خلدوي قةليدروينك رديجد
ألنقظ دو ن خ ردروين عنظ ديهدويل خةدوي لنانتد أللخذدوو ةوبوةدويةوحلتدأللخهدأ ديلخياخة وفي حي العجمي برئاسةة السةيد
موسةةي شةةن الحي حملة مكبرة على المحالت والمنافذ واقسةةواق بنطاق
شارع إسكندرية مطروح لمراقبة اقسعار والتأكد من توافر السلع بأسعار
مناسةةةةبةد وردع المخال يند بينما شةةةةن مركز ومدينة برع العري بقيادة
اللواء عالء يوسةةة حملة مكبرة جابت نطاق الحي لضةةةبط اخ مخال ات
تتعلق ببيع السةلع للمواطنين والتأكد من توافر كافة السةلع للمواطنينوشةن
حي شةةرق برئاسةةة محاري هيلع حملة مكبرة لمتابعة اقسةةواق والمنافذ
والمحالت بنطاق الحي للتأكد من صةةةالحية السةةةلع وتوافرها ومناسةةةبة
سةةةةةعرهةا وفي حي العةامريةة أول ترأس محمةد عبةدح حملةة مكبرة لت قةد
المحةال ومنةافةذ البيع واقسةةةةةواق وتحةت كوبرخ العةامريةة وذلة للتةأكةد من
التزام البائعين باقسةةةعار المحددة وتوفير السةةةلع بجودة عالية وأسةةةعار
تنافسةية وشةن حي العامرية اان برئاسةة اللواء اشةر بهجت حملة مكبرة
للمرور على اقسةةةةةواق والمحةال للتةأكةد من جودة المنتجةات و السةةةةةلع
وتوافرها بأسعار مناسبة وقد أس رت الحملة عن تحرير  30محضرا.
د
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نشرة معلومات حى العجمى الشهرية ابريل 2022

أخبار إعالمية حى العجمى
الصيانة والتطوير
قةام السةةة ةيةد موسةةةةةى رئيس حى العجمى بمتةابعةة اعمةال الصةةة ةيةانةة والتطوير
ورفع ك اءة المرافق بزيارة مواقع مشةروع الصةر الصةحى بابو تالت والذى
قةةاري على االنتهةةاء .كمةةا توجةةف برفقةةة مةةديرى وم تشةةةةةى ادارة المتةةابعةةة
بمتةابعةة اعمةال احالل وتجةديةد خط 700لميةا الشةةةةةري بمنطقةة وادى القمر
بجوار سةةور شةةركة االسةةمنت والذى تقوم بف ادارة المشةةروعات بشةةركة ميا
الشةريد كما تم متابعة انشةاء شةناي تصةري ميا االمطار بشةارع الجمعية
بالهانوفيل وايضةا عملية قشةط االسة لت من امام مسةتشة ى قصةر الشة ا التى
تقوم بةف مةديريةة الطرق جةاء هةذا تن يةذا لتكلي ةات اللواء محمةد الشةةةةةيق محةافظ
االسةكندرية بالتواجد الميدانى ومتابعة المشةروعات وحالة االنضةباط باالحياء
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تموين العجمى

شةةةةنت إدارة تمةةةةوين العجمةةةةى فةةةةي اإلسةةةةكندريةد الاالاةةةةاءد حملةةةةة
للرقابةةةةةة علةةةةةى اقسةةةةةواق أسةةة ة رت عةةةةةن ضةةةةةبط ومصةةةةةادرة 640
لتةةةر زيةةةت طعةةةام يعةةةاد اسةةةتخدامف وبحسةةةي بيةةةاند جةةةاءت الحملةةةة
فةةةةي إطةةةةار تشةةةةديد الرقابةةةةة علةةةةى مصةةةةانع بئةةةةر السةةةةلم واقسةةةةواق
ومطةةةةةاردة السةةةةةلع مجهولةةةةةة المصةةةةةدر حمايةةةةةة المةةةةةواطنين مةةةةةن
الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارخ والتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدليس
كمةةةةا تةةةةم االشةةةةترا مةةةةع جهةةةةاز حمايةةةةة المسةةةةتهل وتةةةةم تحريةةةةر
محضةةةةر قحةةةةد المحةةةةالت لحيةةةةازة  294كرتونةةةةة شةةةةعيرة سةةةةريعة
التحضةةةةةةير مجهولةةةةةةة المصةةةةةةدر وديةةةةةةر مصةةةةةةحوبة بالمسةةةةةةتندات
الدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ع لةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعية حيازتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
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أخبار إعالمية حى العجمى
تموين العجمى

شةةةةنت إدارة تمةةةةوين العجمةةةةى فةةةةي االسةةةةكندريةد باالشةةةةترا مةةةةع
مباحةةةةةةو التمةةةةةةويند الاالاةةةةةةاءد حمةةةةةةالت علةةةةةةى نطةةةةةةاق اإلدارةد
أسةةة رت عةةةةن ضةةةبط لحةةةةوم ومنتجةةةات دذائيةةةةة منتهيةةةة الصةةةةالحية.
أسةة ة رت حملةةةةة تموينيةةةةة المديريةةةةةد عةةةةن ضةةةةبط مصةةةةنع لتصةةةةنيع
اللحةةةةوم وذلةةةة إلدارتةةةةف مصةةةةنع بةةةةدون تةةةةرخي مةةةةن الجهةةةةات
المختصةةةةةة وتةةةةةم تحريةةةةةز  30كةةةةةيس لحةةةةةوم أجةةةةةزاء خل يةةةةةةد و2
جةةةةردل ألةةةةوان صةةةةناعية عبةةةةوة الجةةةةردل  10كجةةةةم لوضةةةةعها علةةةةى
اللحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم.
كمةةةا تةةةم ضةةةبط أحةةةد محةةةالت العطةةةارة وذلةةة لحيةةةازة سةةةلع دذائيةةةة
منتهيةةةة الصةةةالحية حيةةةو تةةةم تحريةةةر  2برميةةةل جبنةةةة قديمةةةة زنةةةة
البرميةةةةةل  75كجةةةةةم باجمةةةةةالى  150كجةةةةةمد و 6علةةةةةي صلصةةةةةةد
و 4علةةةةةي كاسةةةةةتردو 10زجاجةةةةةات ميةةةةةا دازيةةةةةةدو 109علبةةةةةة
كةةةةةريم دهةةةةةاند و 37زجاجةةةةةة خةةةةةلد و 19زجاجةةةةةة مةةةةةاء مةةةةةوردد
و 2علبةةةةةةة حةةةةةةالوة طحينيةةةةةةةد و 1جةةةةةةوال بقسةةةةةةماطدو 6علةةةةةةي
طحينةةةةةد و 2جةةةةركن كريةةةةز مسةةةةكرد و 1علبةةةةة سةةةةمنةد و 3كةةةةيس
أرزد و 4علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي كيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
تةةةةم اتخةةةةاذ اإلجةةةةراءات القانونيةةةةة للعةةةةر علةةةةى وكيةةةةل النائةةةةي
العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام
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بناء مخال
ن ةةةةذ حةةةةي العجمةةةةيد فةةةةي اإلسةةةةكندريةد اليةةةةوم اقربعةةةةاءد حملةةةةة مكبةةةةرة اسةةةةتهدفت إيقةةةةا أعمةةةةال بنةةةةاء مخال ةةةةةد
بمنطقةةةةةةةةةةةةةةةة الهانوفيةةةةةةةةةةةةةةةل بنطةةةةةةةةةةةةةةةاق الحةةةةةةةةةةةةةةةي
تلقةةةةت درفةةةةة عمليةةةةات حةةةةي العجمةةةةي باإلسةةةةكندريةد بالدةة ةا
بوجةةةةةود أعمةةةةةال بنةةةةةاء مخةةةةةال بأحةةةةةد العقةةةةةاراتد بشةةةةةارع
جمعةةةةةة الطلخةةةةةاوخ بمنطقةةةةةة الهانوفيةةةةةلد وانتقلةةةةةت وحةةةةةدة
اإلزالةةةةة ال وريةةةةة إلةةةةى موقةةةةع الةةةةبالغ ومةةةةن جانبةةةةفد قةةةةال
السةةةةيد موسةةةةى رئةةةةيس الحةةةةيد إنةةةةف جةةةةرى االنتقةةةةال لتن يةةةةذ
إزالةةةةة فوريةةةةة للمخال ةةةةة بواسةةةةطة وحةةةةدة اإلزالةةةةة بةةةةالحى
واتخةةةةةاذ اإلجةةةةةراءات القانونيةةةةةة الالزمةةةةةة حيةةةةةال الواقعةةةةةة
و كةةةةةان محمةةةةةد الشةةةةةري محةةةةةافظ اإلسةةةةةكندريةد كشةةة ة أن
عةةةةةدد قةةةةةرارات اإلزالةةةةةة وصةةةةةلت باإلسةةةةةكندرية إلةةةةةى 134
أل ةةةةةا تةةةةةم تن يةةةةةذ  2500بالكامةةةةةل خةةةةةالل العةةةةةام الماضةةةةةيد
مؤكةةةةدا مواصةةةةلة التصةةةةدخ قعمةةةةال البنةةةةاء المخةةةةال علةةةةى
مسةةةةةةةةةةةةةةتوخ مختلةةةةةةةةةةةة ة أحيةةةةةةةةةةةةةةاء المحافظةةةةةةةةةةةةةةة.

مصدر الخبر  :بوابة االهرام
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مشاكل الجماهير
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مشاكل الجماهير
م

رقةةةةم الشةةةةكوى اسةةةةم صةةةةاحي
وتاريخهةةةةةةةةةةةةا الشةةةةةةةةةةةةكوى

-1

تــــارلش الشــــ
2022-4- 2
رقــــــو الشــــ ـ
2504666

-2

تــــارلش الشــــ
2022-4-4
رقــــــو الشــــ ـ
2673457

-3

تــــارلش الشــــ
2022-4-5
رقــــــو الشــــ ـ
2656948

مضمون الشكوى

االجةةةراء الةةةذى تةةةم فةةةى
الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكوى

الم اطنــــــ تشــــــ مــــــو او
الجــــار ال ــــارو ألالـــ ر ا لــــر
شــــاألل
قــــاو أل مــــا عشــــ
لرألــــى ألهــــا فــــرا حمـــــاو انــــ تـــــو ا الــــ عشــــ
هــــسا ل ــــألك ر ارــ ـ رلهــ ـ الفــــــرا الحمــــــاو تــــــو
فـــــاتو م ـــــ
حشـــــــــراا او الشـــــــــا ل ا الـــــ ـــــألاك الشـــــ
ح ـــــــــــــــــــو
متضـــــــــرر مـــــــــو سلـــــــ ـ
ال ن او -:
 2/31عمـــــــــار رقـــــــــو 14
الهان فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الم اطنــ ـ تشــ ـ مــــو تــــرا و تـــو ات ـــاس الـــال و ألالتن ـــل
ال مامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــر شـــر نهضـــ م ـــر
التنأللـــــ ع ـــــى م ـــــر ا
عـــ و تـــ افر ـــنا ل قمامـــ
امــــــــاو جــــــــ ار الألر ــــــــ شــــر الن افــــ ألم ــــا
عأللــــــر احمــــ ـ
ـــــــــــــــل لل ا ـــــــــــــــل الرفـــــــر مـــــــا تتجـــــــ
امــــــــــــــــــــا
لـــــا عــــ ال ـــــنا ل
ال ن او -:
راا
الهان فلـــــــا امـــــــاو جـــــ ـ ار ال مامـــــــ عـــــــ
ـــــــل لل ا ـــــــل الرفــــــــــــر ألالشــــــــــــار
الألر ـــــ ـ
تـــو ات ـــاس الـــال و ألالتن ـــل
المــ ـ اطو لشــ ـ مــــو تــــرا و مـــر شـــر نهضـــ م ـــر
التنأللـــــ ع ـــــى م ـــــر ا
ال مامــــ امـــــاو م ر ــــ ألــــ
عألـــ ـ الـــــرحمو
أل ـــــــر الـــــــرا ا ألت ارلـــــ ـ شــــر الن افــــ ألم ــــا
ح نى لو
ـــــالو علــــ الرفـــــــر مـــــــا تتجـــــــ
ال ل ــــ 17,5
النت ـــــاو ع ـــــى ال ـــــنس
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القطاعات
االحصائية
• الطرق والكبارى
• الاساكن واجملمتعات العمرانية
• املناطق العشوائية

5

 –1بيان الطرق التى تخدم وسائل النقل عام 2021

الموقع

حى
العجمى

الطرق
الطرق
الرئيسية
السريعة
المرصوفة

الطرق المحلية الداخلية

الطرق
االقليمية

مرصو

كم

كم

كم

عدد

ةةة

ةةة

ةةة

29.1489 171

مصدر البيان  -:مديرية الطرق والنقل

كم

ممهد

ترابى

كم

كم

ةةة

ةةة

نسبة
الرص
الى
االجمالى
االجمالى

ةةة

ةةة

تاريخ البيان 2022/2/3-:

عدد الطرق المحلية الداخلية المرصوفة التى تخدم وسائل النقل واطولها
بالكيلومتر
171

29.1489

اطوال الطرق المحلية الداخلية
المرصوفة

عدد الطرق المرصوفة

6
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التعليق

عدد الطرق المحلية الداخلية المرصوفة  171طريق بطول  29.1489كم
عدد الشوارع التى تم رص ها بحى العجمى  750بطول 64.481كم
 ملحوظة( الطرق السريعة – الطرق الرئيسية – الطرق االقليمية تتبع الهيئة العامة للطرق
والكبارى بيان الطرق المحلية الداخلية وفقا لما ورد الينا من مديرية الطرق والنقل )

المقترح

 -2بيان القرى دير المتصلة بالطرق المرصوفة او دير مرصوفة المداخل عام 2021
م

اسم
الموقع

اجمالى
المحافظة

الوحدة المحلية
القروية

القرية التابع

عدد سكان القرية

طول المدخل دير
المرصو ( كم )

ذكور

اناو

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

بالعدد

بالعدد

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

مصدر البيان  -:مديرية الطرق والنقل

مالحظات

تاريخ البيان 2022/2/3-:

التعليق
اليوجد قرى بنطاق حى العجمى
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 - 3الكبارى بحى العجمى عام 2021
م

الحى

1

العجمى

2

العجمى

3
4
5
6
7

العجمى
العجمى
العجمى
العجمى
العجمى

االرت اع
للن ق
)بالمتر)

اقصى حمولة
للكوبرى ( طن )

الحالة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

كبارى الطريق الدولى

سيارات

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

جيد جدا

كوبرى الملح

سيارات

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

جيد

كوبرى الدخيلة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

سيارات

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

جيد جدا

اسم الكوبرى  /الن ق
كوبرى المكس الحديد
البحرى
كوبرى المكس الحديد
القبلى
كوبرى المكس
الخرسانى

كوبرى  21الجديد

النوع

الطول العر

تاريخ البيان 2022/4/3 -:

مصدر البيان  -:ادارة المرافق بالحى

الكبارى بحى العجمى
7

عدد الكبارى

8
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التعليق
يوجد بنطاق حى العجمى  7كبارى

المقترح

 – 4وسائل نقل الركاي عام 2021
اتوبيس نقل
حى

البيان
عربات
االتوبيس

العجمى

مكي
اجمالى

ميكروبا
داخلى

عدد مينى
با

اتوبيس
ومينى
با
مكي

عام

خا

عدد

عدد

عدد

تاكسى
عدد

التو
تو

اخرى

االجمالى
عدد
العام
شركات
النقل
الجماعى
عدد
والجمعيات

20

ةةة

ةةة

13

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

20

ةةة

ةةة

13

69

ةةة

ةةة

102

ةةة

تاريخ البيان 2022/2/3 -:

مصدر البيان  -:مديرية الطرق والنقل

عدد وسائل نقل الركاي
69
13

مينى با

20

اتوبيس عادى

اتوبيس ومنى
با مكي

9
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التعليق

اجمالى وسائل النقل الموجودة بحى العجمى  102وسيلة مواصالت
عدد عربات االتوبيس العادى هو  20اى اجمالى السعة هو  1900راكي
نسبة االتوبيس العام الى االجمالى % 19.61
عدد عربات المينى با

بنطاق حى العجمى  13اى اجمالى السعة  650راكي

نسبة عربات المنى با

الى االجمالى % 12.75

عدد عربات االتوبيس والمينى با

المكي

بنطاق حى العجمى هو  69اى اجمالى السعة هو

 4485راكي
نسبة عربات االتوبيس والمينى با

المكي

الى االجمالى %67.65

المقترح

متوسط سعة االتوبيس العادى  95راكي

ملحوظة

متوسط سعة المينى با

العادى والمكي

متوسط سعة االتوبيس المكي

 50راكي

 65راكي

البيانات الموجودة بالجدول طبقا للنماذع المعمول بها بمديرية الطرق والنقل
10
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االسكان والمجتمعات العمرانية2022

أوال  -:اإلسكان والتعمير
ة
 – 1تطور االسكان الحضرى  :عدد الوحدات السكنية المن ذة
2019

البيان

2020

2021

م
القطاع الحكومى

1

اسكان متوسط

حضر

اسكان فوق متوسط وفاخر

حضر

اسكان شباي

حضر

اجمالى القطاع الحكومى
2

القطاع الخا

3

القطاع التعاونى

4

القطاع االستامارى

5

القطاع العام

9عمارات ي  215وحدة

حضر

ةةة

اجمالى المحافظة

ةةة

حضر

ةةة

اجمالى المحافظة

ةةة

حضر

ةةة

اجمالى المحافظة

ةةة

حضر

ةةة

اجمالى المحافظة

ةةة

حضر

ةةة

اجمالى المحافظة

ةةة

حضر

ةةة

اجمالى المحافظة
اجمالى المحافظة
مصدر البيان  -:ادارة بحوو االسكان بالحى

اليوجد وحدات من ذة خالل هذا العام بحى العجمى

اسكان اقتصادى

حضر

اليوجد مشروعات من ذة خالل هذا العام بحى العجمى

االسكان االجتماعى

حضر

ةةة

ةةة
تاريخ البيان 2022/1/2 -:
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الت ل

يتبين لنا من الجدول السابق ان خالل االعوام السابقة  2020د 2021
اليوجد مشروعات من ذة خالل العامين بحى العجمى

1

نصيي البلو الواحد من الوحدات فى المكس  24وحدة /

2

الم ترح

عمارة

العمل على وجود وحدات سكنية فى المناطق االكار كاافة سكانية حتى تستوعي

❖

اكبر عدد من السكان

 -2تراخي
م

المبانى بحى العجمى عن عام 2021

حةةى

البيان

بناء

العجمى

حضر

1

تعلية

ةةة

مصدر البيان  -:االدارة الهندسية بحى العجمى

تعديل

هدم

ترميم

االجمالى

ةةة

50

126

177

تاريخ البيان 2022/2/28 -:

تراخي

المبانى

126
50
1

بناء

هدم

ترميم

12
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الت ل
-1
-2

اجمالى التراخي الصادرة هى  177ترخي
عدد ( )50هدم د وعدد ( )126ترميم

اليوجد تراخي

منهم عدد ( )1بناء د

تعلية وتعديل

-3

نسبة تراخي

البناء الى االجمالى %0.6

-4

نسبة تراخي

الهدم الى االجمالى %28

-5

نسبة تراخي

الترميم الى االجمالى %71

المقترح

❖

❖

القيام بخروع تصاريح للتعديل والتعلية لحاجة السكان لذل

تسهيل وسرعة خروع التراخي الالزمة خاصة للمبانى االيلة للسقوط
التى تسبي خطر على السكان
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 – 3بيانات المدن والمجتمعات العمرانية بالحى عن عام 2021
المساحة ( كم) 2

عدد الوحدات
السكنية المن ذة

البيان

تحت
االنشاء
منتجة

حضر

12500

105

مصدر البيان  -:مركز معلومات التنمية المحلية

الصغيرة

اليوجد اراضى حيو
ان المجمع عبارة عن
وحدات دور ارضى
وادوار متكررة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

مجمع
الصناعات

3

اليوجد اراضى عدد3
وحدات دير مستغلة

مجمع
الصناعات
الصغيرة

ةةة

شباي

عائلى

شباي

عائلى

خالية

خدمات
انشطة
اسكان صناعة
تجارية
ومرافق

اسم
المنطقة
الصناعية

عدد قطع االراضى

مخصصة

اسم
المدينة

عدد
الوحدات
السكنية
تحت
االنشاء

عدد
المصانع

تاريخ البيان 2022 /1/30 -:

الت ل
-1

تبين لنا من الجدول السابق ان اجمالى عدد المصانع بحى العجمى فى مجمع
الصناعات الصغيرة هو  108مصنع مقسمة بين منتجة وتحت االنشاء

-2

مجمع الصناعات الصغيرة منطقة صناعية مساحتها 12500م2

-3

نسبة المصانع المنتجة الى اجمالى المصانع هى %97

-4

نسبة المصانع تحت االنشاء الى اجمالى المصانع هى %3

-5

اليوجد اراضى مخصصة واليوجد اراضى خالية

-6

يوجد عدد  3وحدات دير مستغلة
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المقترح
مةلتدو ن خبديجدوي اخ هدألنمدو نخبدرأللرظةدوي روةدويي يت
ديعةلتدو ن خبديجدوي اخ ه

❖

❖

دس طخ د

وي دلفاد يخحيدو نخبدياخ هدي يخحيدأللرظةدرةصدوي
ادوي ل اديفن خبدويلةيلظجدددددد

 – 4اعداد المدن والقرى التى تم تعديل الحيز العمرانى لها وقرى الظهير الصحراوى
العدد

البند
البيان

حضر

المدن
الجديدة

عدد المدن والقرى التى تم تعديل الحيز العمرانى لها
عدد قرى الظهير الصحراوى التى بدأ انشاؤها

مصدر البيان -:ادارة التخطيط والمتابعة

ري

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

تاريخ البيان 2021/12/26 -:

الت ل

-1

ال يوجد قرى بحى العجمى 0

15
نشرة معلومات حى العجمى الشهرية ابريل 2022

المناطق العشوائية2022

 – 1موق

م

حى

البيان

المناطق العشوائية القابلة للتطوير بالحى عام 2021
اجمالى عدد
المناطق
العشوائية

الدخيلة
الجبل
مصدر البيان -:ادارة التخطيط والمتابعة

مناطق قابلة للتطوير
تم التطوير

جارى التطوير

لم يبدأ العمل بها



ةةة

ةةة

تاريخ البيان 2021/12/26 -:

التعليق

يتبين لنا من الجدول السابق
ان منطقة الدخيلة الجبل هى المنطقة الوحيدة القابلة للتطوير
من العشوائيات بنطاق حى العجمى
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المقترح
سرعة االنتهاء من تطوير منطقة الدخيلة الجبل
البدء فى تطوير مناطق عشوائية اخرى بنطاق حى العجمى

المناطق العشوائية – دير االمنة من حيو التطوير عام 2021

 – 2موق

موق

بيان المناطق العشوائية

مناطق التقبل التطوير وتقرر ازالتها

التطوير

حةةى
العجمى

تم

جارى

لم يبدأ

تم ازالتها

جارى
ازالتها

لم يبدأ
العمل بها

المحاجر الصينية

64.2فدان

48810

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة



ةةة

ةةة

وادى القمر

38فدان

36616

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة



ةةة

111362

ةةة



ةةة

ةةة

اسم المنطقة

المساحة
كم2

68فدان
الدخيلة الجبل
مصدر البيان  -:ادارة التخطيط والمتابعة

اجمالى

عدد السكان

ةةة

ةةة
ةةة
تاريخ البيان 2021/12/26 -:

التعليق

وجود االو مناطق عشوائية دير آمنة بنطاق حى العجمى وهى المحاجر الصينية د وادى القمر د الدخيلة الجبل
اجمالى مساحتهم  170.2فدان
اجمالى سكانهم  196788نسمة
اجمالى عدد سكان حى العجمى  638716نسمة
اقل منطقة عشوائية دير آمنة من حيو عدد السكان هى وادى القمر
نسبة عدد سكان وادى القمر الى اجمالى عدد السكان هو %6
اعلى منطقة عشوائية دير آمنة من حيو عدد السكان هى الدخيلة الجبل
نسبة عدد سكان الدخيلة الجبل الى اجمالى سكان حى العجمى هى %17
نسبة عدد سكان المناطق العشوائية فى حى العجمى الى اجمالى سكان الحى هى %31
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المقترح

سرعة ازالة المناطق الغير آمنة وتطوير المناطق
القابلة للتطوير
سرعة االنتهاء من تطوير منطقة الدخيلة الجبلية

 – 3موق
م

اسم
المشروع

1

المحاجر
الصينية

مشروعات تطوير المناطق العشوائية – دير االمنة عام 2021

الموقع

شرقا مساكن طلعت مصط ى
دربا
حدود الحى

التكل ة
المالية
باالل
جنيف
ةةة

مصدر البيان  -:ادارة التخطيط والمتابعة

التعليق

تبين لنا من الجدول السابق انف
يوجد منطقة المحاجر الصينية
شرقا وجارى ازالتها

تاريخ بدأ
التن يذ

تاريخ
االنتهاء

نسبة
التن يذ

المنصر
ال على

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

الموق الحالى
للمشروع
( جارى /متوق /
متعار )

مالحظات

(جارى)

تاريخ البيان 2021/12/26 -:

المقترح

سرعة االنتهاء من ازالة المحاجر
الصينية واستغالل االراضى القامة
مشاريع تن ع المنطقة
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 – 4المناطق العشوائية التى تم ازالتها ( جزئيا – كليا ) وعدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها للنقل اليها وتكل تها عام 2021

حةةى

م

اسم المنطقة
العشوائية

المحاجر
الصينية

ملكية
االر

االزالة

ةةة

ةةة

ةةة

ةةة

 ةةة

ةةة

ةةة

تم تسكين االسر
بالمرحلة االولى ببلو
 23بمساكن االيجى كاي
تم عمل قرعة على
 158وحدة وجارى
االعداد لنقل االسر
 214وحدة

العجمى

ازالة
كلية

ازالة
جزئية

لم يبدأ
العمل فى
ازالتها
ةةة

عدد السكان
ال على
ذكور اناو

منطقة
طلمبات
المكس

مصدر البيان  -:ادارة التخطيط والمتابعة

عدد الوحدات السكنية
التى تم توفيرها

التكل ة
ال علية

ةةة

ةةة

تاريخ البيان 2021/12/26 -:

عدد الوحدات بمنطقة طلمبات المكس

214

منطقة طلمبات المكس

التعليق
ددددددددددين ظجدي خديجدويلررادويعخس
يل ردي طقنخ دلنلوةظنخ د خل دو وين فدرخادوي نخ ةدوياظ ظتدري طقتد ف خةدوي ل دوينادألفدوروين خدسخيا
ألفدأللرظةديعلخ د ف خةدوي ل د٢١٤در ريدي رحد٢١٤دومةي
ألفدألعلظجدملخ خدس ع تد%١٠٠ديل ظهدومةدوي طقت
لرحدومةدي طقتدوي نخ ةدوياظ ظتد١9٦دومةيدد(ديجدسظخ دمخس د)درألفدل د ةلتدلفاد١٥٨در ريدر خل د ق دو مة
ألعلظجدومةدس ة فتدوريادس فلمد٢٣دس عخ جدو يلاد خب
ع تدو مةدوينادألفدل د ةلتدي خدويادو خياد%٨١
دددددددددددددددددددد ع تدو مةدوينادألفدألعلظ فدسخيا د%١9دس فلمد٢٣دسخ يلاد خب
19
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المقترح
سرعة االنتهاء من تسكين باقى اسر
منطقة المحاجر الصينية

 -5الخدمات المتوفرة بالمناطق العشوائية عام 2021
و

إ و المنط

1

وادى القمر



3

الدخيلة الجبل





4

المحاجر ال لنل





هرألاء ملاه
شرك



ت لو

ح





رف
حى


نا ا ى


غا
طألل ى


طرق
مر ف


ـــ











ـــ











ـــ

مصدر البيان  :ادارة التخطيط والمتابعة

التعليق

يوجد جميع الخدمات متوفرة فى المناطق العشوائية
لكنها ليست على اكمل وجف

مالح اا

تاريخ البيان 2021/1/10 :

المقترح

توفير جميع الخدمات على اكمل وجف حتى
يتم نقل االسر الى وحدات سكنية بها
خدمات افضل0
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مطورى
النظم
16

هندسة
البرمجيات
خ رمتدوي ةيلظخةد)(Software Engineering
وي لخادويج دي نفدسنطليةردرألا ظفدوي ةيلظخةردلخيظتدويللحيدآاجيدس ظجدو لن خلدأللاظاخةدوي عنلرتردرينطف خألاد
لفاد ظهدوي عتتنليخة .أل نفدخ رمتتتدوي ةيلظخةدسنلليجدوي ة خيمدي جديةو فادو ريادأة خبدألنفظ دوي نتتلفتردريجدةفد
يردرويقظختدس فظتداتتتتظخ نا .رخ د
ويناتتتت ظفردر نخستدوي ة خيمد نادويقظختدسنلةي اردروان خلهردرأل اتتتتظ ادلفادو
رينخدي لجدأ دأل قعفديقع ظجدوينلم تدويفظ ت روينلم تدوياف ت.

ألخليخدخ رمتدوي ةيلظخة
ومتتتتتنلريمدخ رمتتتتتتدوي ةيلظخةد ا لتد ية ديجد ظجدخاةدر دأرواةدويل عتتتتتظ خةدرسرويتدويعتتتتتنظ خةديجدويقة د
وي نةيج.دأيخدو منلروتدوية م دو رادي جودوي اطفادرلخ در ديؤأل ةدلقرديجد دويفل تدوي ف ظتدر دي ي تدحل
شمال اقطلسي  1968لادوي ةيلظخةردر ردأاجدخجودوي اطفادسخ ننخلدي جدذيتدوينظجدر ادوخن خيخدين ويرودر د
لو ديلنفات.دلقردوي ؤأل ةدي خيلتديخي ة " أزمة البرمجيات "روين دظ ةةدسعتتتتتت مدلرتدومتتتتتتنلروتدي لظتدر د
وينالظة ) (Software Development Processل ردس خبدوي ةيل ظخةردي خدأح د يادظ للدأا طخبد نظةيداياد
ل فظتدس خبدراتتتظخ تدوي ةيلظخةردرسخينخي دأاتتت نمدوي ةيلظخةدألننخكدر مد ظةدينطليةخخدرياتتتظخ ن خردر فاتديخيظتد
لخيظتدأ نةدي خدخلديل جدي خردرس ردألن دوينكاةدر دويل مدرأللخر دوي ظ و ظتد خ مدوي ةيلظخةدذوةد اخبيدزتتتتتت ظاتد
ر د لخ دويلظخة دوي طفلستردر فتدر دويا خيظتد جيتدس رتدألف ظتد خرتدوي نطف خةدسخينل دويلخي .
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يا لتدخ رمتدوي ةيلظخة
وي ةيلظتد)(Softwareدشتت بدلظةديف لإد ياد رديخدسخي قخل تديهدوي نلخةدو اة ردرخ دمتتفعتتفتديجدآ دأرديييظجد
و رويةدوين دألطفمديجدالحاسوووووي ةوبدل فظخةدي ظ تدين دلةمدوي فليخةردأرد ةوبدوينعتتتخسخةردأردألل يجدوي ظخ خة.د
خجهدوي ةيلظخةدخ دس نخستدويةر ديجدويلعتتتتردر دوي يختدوينخمتتتتلس درخ در دأللمتتتتهدحوةفدرو حيخحدر دوين قظردروي نطف خةد
روي ختدوين دألقلتدسن اظجخخ.دأيخدخ ر متدوي ةيلظخةدر درةذديجدرةرذدوي ر متديقلتدلفاديل للتدأ م در لولردأل ر د
يادألاتتتتت ظفدرألطليةدوي ةويمدسلرةيدر للظتدلخيظتدألف دو نظخ خةدوي عتتتتتنلريظجردخجودوياةذديجدوي رمتتتتتتدين ظ دسك اد د
يننخكد يادلأإديخاد ظةدرسخينخي دويلعخليدرظاد فظفتدلفادلنتتتتتتل دسقظتدوياةرذدو اة ديجدوي رمترد خد ديلا دويلخحد
وي ةيلظتدوي نلخيفتدرويلظريدل دشتتتل درو ردر خدينطفمدذيتدرةيقخديجدوي رمتتتظجدويلظريج.در رد خ دزتتتةرليخد يلخحد
لففدي دس رمتدوي ةيلظخةديلزهدو م دروي خيظةدوين دألال دخجهدوي تديجدوي نطافظجدسنظوديا ادسخويلخ دأل ظظ د
وي ة خيمدويلظرديجدلظةدويلظر.

يةو دس خبدوي يختدوي ةيل
ر دخ رمتدوي ةيلظخةردس خبدوي يختدوي ةيل ديظ ديلةحد نخستدشاةيردر خدخ دل فظتد نخ ظتدي خدلريديةو دأمخمظتد
رزةرليتديفنالادلفادوي نمردرخلدوي ة خيمدسك د فاتدي ل تدرأر دأحوبدينن .ديطف دلفادخجهدوي ةو دومفد
خديظ ديادلي تدبالبرمجة .رخ خمدويلنظةديجد
دورة حياة النظام البرمجي )(Software Lifecycleوين د ردي رردس
ويناللوةدروي خذكدر دخ رمتدوي ةيلظخةدألا دل فظتد نخكدسة خيمدرويلطلوةدويي يتديجيت.د خدأ دخجهدويررليد
اخز تديفنطليةدحوة خرد ظودسخوزخرتديفررلوةدويليمظلظتردظ ةديا لتدوي يليتدوي ة ت ) (Agile Processروين د
ألنلف دلجدوي لذكدوينخسمديف يليتدويليمظلظتدر دم ظ دوي يرديجد ةيتدوينة تديف نةرذ .

وياة دسظجدوي ةيلتدرخ رمتدوي ةيلظخة
البرمجة خ د نخستدالكود المصووووووودرخ يف ة خيمردرسخينخي دأل ن ةد بديجدية فتدوين اظج ) (Implementationر دخ رمتتتتتتتتد
وي ةيلظخةدوين دأل دلفادس خبدالنظام البرمجي نةرذدينلخي .

وي لخ ةدوي لنفاتدوين دي خدلي تدس رمتدوي ةيلظخة
•
•
•

•

ويةيخزتتتتتظخة :يننل دألفمدوي ة خيمدلفادل خاتتتتتةدليخزتتتتتظخةدين ) (logarithmsيجيتدرإ ديطلل دخجودوي لذديجد
وي ةويمديلل ل دلفادو يذدسخي ريرديجدوي لو دويةيخزظت.
وي فلت :وي ة خيمدياديلواتتتاخةدلف ظتد ظخمتتتظتدلريريردين دو حوبدر لفدوي ة خيمدرأل لذدو خا .network speed
وي خح ةدويةيخزظتدويطة دوينرينتديقلولردوي ظخ خةدددددددددددددددد  دوي رمت
ويناتتتتتت ظه :وي ةويمدل خليدلجديل للتديجدويلطلوة.د داطليدينفدألنريرخخدرأل اجدسر ت.دين دويلنظةديجدوياتتتتتت خلخةرد
يننعظجدرألطليةداطل دوو نخكدرويلالاد ياديعنل دويللحيدوي طفلب.
حوليدوي نةرلخة  :ملوبد خ دأللخليخدأرد درإ تديننخكد ياد حولي.دين د رراد ي درأللفاتدألل ا ديا.دللوي دس نةيتد
يإلحوليدرياخحلدين ديلنمدرأ يد ظلألة.
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ردرظ خديف دلةمدو ر دأش ةدحرلوةد ظخيدوي يختدوي ةيل دويليمظلظتدرخ دحرليدوينيا
)(Waterfall Model
نخستدرةظقتدوينةر دويلخل ظتدرويروافظت
رةظقتدوينتةر دويلخل ظتدينفدأاجخخديجدوي سل .دألننل دويلةظقتدلفادينطف خةدوي سل در ديخديل ديلواتاخةدوي ة خيمدويج د
يلمد نخؤه.دةفدينفدألنفظ دوي نطف خةدس نل دأري دةفد نخستدرةظقتد شةر دحوافظتدألننل دلفادألا عظةدوي لو ااخةدوين ديةيرخخد
وي سل دسر تدأ ةردرسطةيقتدألن خشتتتتتتاديهدياتتتتتتطفنخةدوي ةيلظج.د ردأللل د ف خةدوي سل دين خلزتتتتتتتدرر دخجهدوينخيتدينفد
وية لذد يظادين قظادرةظقتدوينةر .ةفدينفدألنريردلرحدويعخلخةدويي يتديف در عخبدوينلفات .
ويننفظ د
ر دخجهدوي فظتدألل هدوي فليخةدسر تدةفدألنرحدوي نطف خةدروي ختدوين دمظقلتدس خدوي ة خيمردرأللا دخجهدوي ختدسر تدألخيترد
خدألرلإدويلرر دوي ة ليديجدوي ة خيمردرخي عتتتتنلرتدينيدي تتتتهدألاتتتتللوديف ة خيمديظقلتدس فظخةدي ظ تردري تدي رإد
وي ةيلظخةدر دخجهد وي ة فتدخ دومتتتتتتنليصدخجهدو رلخلدرألنريرخخ ديجيتدر دألنطفمدي خليدلخيظتدر دوين خي ديهدوي سخةجرد
ر رليدلفادويننفظ دويانظا .ي نمدر د خيتدخجهدوي ة فتدرةظقتدألرلاد ررادوينةر دروي لوااخةدحي خيلخيظرد
وينا ظف
ألا ظفدوي ةيلظخةدخ دية فتديجديةو دحرليد ظخيدوي يختردألعخلر خدر دألنريرد ظاظتد دوي نلفتد" ظ دم ن دوي نلفت؟"رد
روينلطظ ديفنلاتتتت د ياد فلاديف نتتتتلفتردرويرالادر دألاخاتتتتظ دوي يخت .ويناتتتت ظفدينرحدخظلفظتدرس ظتدوي يختديجدايادألل ةتد
وي يختد ياديل للتديجدو ي تدوياةلظت  Sub-Systemsي خديعتتتتتتخخفدر دويعتتتتتتظطةيدلفادوين قظردر دوي يختد System
Complexityردرألنريردويلو خةدر لورجدوي عتتتتتتنلرت  User Interfacesرروي لل خة Componentsردرويل روة
 Modulesروي ظخ خةديف يختد دينق دوي يختدينطف خةدوي سل .در قلتدس ة فتدويناتتتت ظفدسخمتتتتنلروتدوي نطف خةدوين د رح خخخد
ر دية فتدويننفظ .ية فتدويناتتتتتت ظفدينفدايي خد يلخحدويناتتتتتت ظفدو ين دي يختدوي فليخةدوينخمتتتتتتلس دويج ديف دو نظخ خةد
وي عنلريظجدوين دألفدأللاظا خدر دية فتدويننفظ .د دل فظتدوينا ظفدر د لخةخخدخ دل فظتد دينليةردأ ديلة دوي نود
ايي خدلجدأر دوينفلادوينا ظ ظتدي خبد يفدذوةدأخرو دينرحي .
وينةيظ ( نخستدويللح)
ألنلادويللول يظخةدروي لططخةد Diagramsوين دألفدو نخ خدر دية فتدويناتتت ظفد ياد ر دويفنخةدوي ةيلظتردرذيتد نخكد
سة خيمدأرد يختد خس دييمتتتنلروتديجد دوي سل رديف دو نظخ نتدوي لزتتتنتدر درةظقتدوينتتتةر .دايادخجهدوي ة فتدألنفدس د
و ان خلوة  testلفادس دو وبدوي يختديفنخ رديجدل فادسطةيقتداتتتتنظنتردلف خدو دية فتدو ان خلد Testingخ دية فتد
ي اافتدينفدوي دلفظ خد قخد .
و ان خلدروينلخيفظت
ألل هدويلن ديهدس ت خدريلن ةدوي يختديفنك رديجديلورقناديلررادوينتتةر دروي لواتتاخةردراخاتتتد ذود خ مدويلن د رد ن مديجد
دلريدأل خبدر دوياةي .
وينلةظ
رخ دية فتدخخيتديجديةو دس خبدوي يختدوي ةيل د ظودينفدأللةظ دوي خبدويرواف ديف ة خيم درذيتدسنةمدوياظخ تدروينطلية.د
يا تتتتتت دلخحيدأ دينةور دوينلةظ ديهد دية فتديجدوي ةو دويعتتتتتتخسقتدرويي قتردرأ ديلل دخ خمدرةي داخصدي نفدس فظتد
وينلةظ ديل ظهدوي نتتتتتخ دروينفلادوين دي لجدأ دألي ةدأة خبدس خبدوي ةيلظت .رسرر دوينلةظ د ردياتتتتت دياتتتتت هدوي ةيلظتد ياد
ية فتد دي لحدس رخخد خحلودلفادينخس تداتتتتتتظخ ن خدرألطليةخخ دي خدي يردويلفاتدوي خحيتدروي ي ظتدويلخاتتتتتتتدس جهدوي ةيلظتد ياد
ررحدلظةدينل تردأردس ادآاةدويانتتتتتتت در دس خبدسةيلظتدذوةد لحيدلخيظتدرحرليد ظخيد ليفت .رخ خمدأ نةديجد ةيقتد
يفنلةظ د-أللةظ دوي ةيمدرخلدي لجدأ ديلل دسكزخرتدأل فظقخةدحوا دويناةيدوي ةيلظت. -أللةظ دوي نف دسلنخستديعن روةدشة د
يررليدوي ة خيمدوي عن ريتدرايرت. -أللةظ ديلن ةدوي يختدررظ خدينفدألعلظ د قخ دويلف در دوي ة خيم .
وياظخ تدروينطلية
دخجهدوي ة فتدخ دوي ة فتدو لادر د ظخيدوي يختدوي ةيل دي قخبدوي يختد خحلودلفاديلو تدوينطللوةدروي روةدوينرينترد
بديجدخجهدوي ة فتديلل در دأل انظادو اطخبردرويل بدوخاةديلل در دوينطليةدر زخرتدألق ظخةد ريري.د دخجهدويلطلوةد
خد ي بدينخس تديلطلوةدوو نخكدر دوي رمظخةدو اة .
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شخصيات
السري /جمدى يعقوب
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مولد ونشاتف
السوووووووير مجدخ حبيي يعقوي
(مواليوود  16نوفمبر )1935
هو بروفيسوووووووور مصووووووورخ-
بريطووانيد وجراح قلووي بوارز
من مواليوووود موووودينووووة بلبيسد
محافظة الشووووووورقيةد مصووووووورد
لوووووعوووووائووووولوووووة قوووووبوووووطووووويوووووة
أراوذكسووويةدوتنحدر أصوووولها
من المنيوووا درس الطوووي في
جوووامعوووة القووواهرةد وتعلم في
شووووووويكووووادود ام انتقوووول إلى
بريطووووانيووووا في عووووام 1962
ليعمل في مسوووتشووو ى الصووودر
بلندند ام أصووووووبح أخصووووووائي
جراحووات القلووي والرئتين في
مسوووووووتشووووووو ى هوووارفيلووود (من
 1969إلى )2001د وموودير
قسوووم اقبحاو العلمية والتعليم
عو يوون
(موونووووذ عووووام  )1992ون
أسوووووووتوواذا في المعهوود القومي
للقلي والرئة في عام 1986د
واهتم بتطوير تقنيات جراحات
نقوول القلووي منووذ عووام 1967
في عووام  1980قووام بعمليووة
نقوووول قلووووي للمري دريوووو
موريسد والذخ أصوووبح أطول
مري نقل قلي أوروبي على
قيووود الحيووواة حتى موتوووف في
يوووولووويوووو  2005مووون بووويووون
المشوووووووواهير الذين أجرى لهم
عوموولوويووووات كووووان الوكووومويوووودخ
الووووووووووبووووووووووريووووووووووطووووووووووانووووووووووي

إريوو موركووامووي ومنحتووف
الملكة إليزابيو الاانية لقي
فووووارس في عووووام 1966د
و ني طلق عليووووف في اإلعالم
البريطوووواني لقووووي " ملوووو
ال قلوي" في عووووام 2001
حين أصبح عمر  65سنة
ا ع تزل إ جراء ا ل ع ملويووووات
الوووجوووراحووويووووة واسوووووووووتووومووور
كاستشارخ و نمنظر لعمليات
نقوول اقعضوووووووواء في عووام
 2006قطع الدكتور مجدخ
يعقوي اعتزالوووف العمليوووات
ليقود عملية معقدة تتط لي
إزالووووة قوولووووي مووزروع فووي
مريضوووووة بعد شووووو اء قلبها
ال ط ب ي عيد حيووووو لم يزل
القلووووي الطبيعي للط لووووة
المريضووووووووووة خالل عمليوووة
الزرع السوووووابقةد والتي قام
بها السووووووير مجدخ يعقوي
حصوووووووول على زمووالووة كليووة
الجراحين الملكية بةووووولندند
وحصوووووووووول على ألقوووواي و
أوسوووومة من أكبر الجامعات
حول العووالم ماوول :جووامعووة
برونيلد وجامعة كاردي د
وجووامعووة لوفبراد وجووامعووة
ميوووودلسوووووووكس (جووووامعووووات
بريطوووانيوووة)د وكوووذلووو من
جامعة لوند بةووووالسويد ولف
كراس شووووووورفية في جامعة
الهور بةوووباكستاند وجامعة
سيينا بةإيطاليا.

ارقام قياسية
ر دلتتتخت د ١9٨٣د تتتختدس فظتتتتد
لذ د فتتتم د ية تتت د ل ف ظ د
ديترلاد ل ديلتتخرظةأل ديظتترات د
سعت مدألفتدويلةو تديلمتتللتد
ك لادشتتل دي ظيد
لظ ظ
سقفتتمدي قلاردرذيتتدي تتريد٣٣د
لتتتخت د تتنتتا دألتتلرتتا د تتل در ت د
٢٠١٦

مجدى يعقوي وجائزة
فخر بريطانيا

وسوووام االسوووتحقاق البريطاني
لسووونة  2014تم منحف جائزة
فخر بريطوانيوا في  11أكتوبر
2007د والوومووقوووودمووووة عوولووي
الهواء مباشووووووورة من قناة اخ
تي في البري طان ية بحضوووووووور
رئوووويووووس الوووووزراء دوووووردن
بوووراوند والوووجووووائوووزة تووومووونوووح
لألشوووووووخا الذين سووووووواهموا
بأشووكال مختل ة من الشووجاعة
والعطاء أو ممن سوووووووواهم في
التنمية االجتماعية والمحلية
ار تئووووت ل جنووووة ا ل ت ح ك يم أن
الوودكتور يعقوي قوود أنجز أكار
من  20أل عمليووة قلووي في
بريطانياد وقد سوووووووواهم بعمل
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جمعية خيرية لمرضوووي القلي
اقط ال في دول العالم النامية
وال يزال يعموووول في مجووووال
الووبووحوووو الووطووبوويووووة لووووذا تووم
اختيووووار من لجنووووة التحكيم
ليكون الشووخصووية البارزة في
الح لد وتم تسووووووليمف الجائزة
في نهاية الح ل مع حضووووووور
عشوووووورات اقشووووووخا الذين
سووووواهم الدكتور يعقوي بإنقاذ
حياتهم علي خشووبة المسوورح.
حصووول الدكتور مجدخ يعقوي
على وسوووووووووام االسوووووووتحقووواق
البريطاني لسووووونة  2014من
الملكة إليزابيو الاانية ملكة
بووووووووووريووووووووووطووووووووووانوووووووووويووووووووووا .

قالدة النيل العظمي
في القرار الجمهورخ رقم 1
لعام  2011تم التصوووديق من
الرئيس ال سابق محمد ح سنى
مبووار يوم  6ينوواير 2011
على منح الووودكتور "مجووودى
حبيي يعقوي" وسوووووووام قالدة
النيل العظمى لجهود الوافرة
والمخلصووووة في مجال جراحة
القلي ،وقد اسوووتلمها بن سوووف
في ح وووول خووووا أقيم على
شوووووووووووووووووووووووووووووووورفووووووووووووووووووووووووووف

د

إنجاز في مجال زرع
الخاليا

زياراتف لمصر

نجح فريق طبي بريطووواني
بقيوووادة الووودكتور "مجووودخ
يعقوي" في تطوير صوومام
للقلي باسوووووووت خدام الخال يا
الجذعيةد وهذا االكتشوووووا
الذخ سووويسووومح باسوووتخدام
أ جزاء من القلووووي تمووووت
زراعتهوووا صووووووونووواعيوووا في
دضووون االاة أعوام يقول
الوودكتور "مجوودخ يعقوي"
أنف في خالل عشووورة أعوام
سووويتم التوصووول إلى زراعة
قلي كامل باستخدام الخاليا
الجوووذعيوووة وكوووان ال ريق
الوووطوووبوووي قوووود نوووجوووح فوووي
اسووووتخراع الخاليا الجذعية
موون الووعووظووووامد وزرعووهووووا
وتطويرهووا إلى أنسوووووووجووة
تحولوووت إلى صووووووومووواموووات
للقلوووويد وبوضوووووووع هووووذة
الووخوواليووووا فووي بوويووئووووة موون
الووكوووالجوويوون تووكووونووووت إلووى
صووومامات للقلي بلو طولها
 3سووووووووووونوووووتووووويوووووموووووتووووور .

يقوم الدكتور مجدخ يعقوي
كل فترة بزيارة مصر يجرخ
خاللها العديد من عمليات
القلي الم توح بالمجان وقام
الدكتور مجدخ يعقوي
بإنشاء مركز لعمليات القلي
في مدينة أسوان بصعيد
مصر وذل عام  2009وتم
إنشاء تماال لف في أسوان
وآخر في بلبيس في ميدان
يحمل اسمف تقديرا لدور
الكبير في مجال الطي.
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