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 تحـت رعـايـة 

 مد طـاهر الشريـفـاللــواء / مح

 محــــافظ االسكندريــة  
 

 تحت اشـــراف

 األستـــاذ / السيد إبراهيم موسى  

 رئيس حى العجمى 
 

 

 مدير مركز المعلومات

 االستاذة / عال سمير محمد عونى 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم البوابه

فاطمة احمد•

ايناس على •

ذ قسم الدعم واتخا
القرار

اميرة جمال•

جهاد المصرى•

قسم االحصاء

جهادالمصرى•

ايناس على•

قسم النشر

أميرة جمال•

هدى صالح •

 الى اللقاء

فى العدد القادم 

 إن شاء هللا

 

 

 



 

 
 

سرـــــــالفه  

4-1النشاط االعالمى                                                

5-5مشاكل الجماهير                                                 

11-6الرعاية الصحية                                             

14-12السكان والزيادة الطبيعية                                  

22-15الصحة                                                     

32-23تنمية المرأة ورعاية الطفل                               

34-33مطورى النظم                                             

35-36شخصيات                                                  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  تطبيق اإلجراءات االحترازية فى مجال 

 .  فى مجال البناء المخالف 

 . فى مجال اشغاالت الطريق  

 . االزاله والتعديات على امالك الدولةفى مجال  

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شننننننننت الجننننننننزة التنفيذينننننننة با سنننننننكندرية  

الينننننننوم االمننننننننين  حمرنننننننة مكبنننننننرة لرمنننننننرور 

ت التجارينننننننننة عرنننننننننى المنشننننننننن ت والمحنننننننننال

والصننننننننننننننيدليات والمقنننننننننننننناه   لمتابعننننننننننننننة 

تطبينننننننء ا جنننننننراءات االحترازينننننننة بنطنننننننا  

حنننننننن  العجمنننننننن  ًننننننننر  المدينننننننننة  و ق ننننننننا 

 .لقرارات رئيس مجرس الوزراء

انطرقننننننت الحمرننننننة برئاسننننننة السننننننيد موسننننننى 

رئنننننننننننيس حننننننننننن  العجمننننننننننن   وبمشننننننننننناركة 

ا دارات التنفيذينننننننننننننننة بنننننننننننننننالح  وهننننننننننننننن  

:"إشننننننننيال الطريننننننننء  المتابعننننننننة  شننننننننئون 

الرصنننننند البيئننننننى  وحنننننندة التنننننندخل البيئننننننة  

السنننننننري   وحننننننندة ا زالنننننننة"  وباالشنننننننترا  

منننننننننننن  مننننننننننننديريات "الصننننننننننننحة  الطنننننننننننن  

البيطننننننننرا  المننننننننن الصننننننننناع   التفتنننننننني  

الصننننننننيدل   التمننننننننوين  القننننننننوى العامرننننننننة  

الصنننننننننننرف الصنننننننننننح   جنننننننننننناز حماينننننننننننة 

 ."المستنر 

  أحننننننننند أسنننننننننفرت الحمرنننننننننة عنننننننننن تشنننننننننمي

ت أمنشننننننننننننننن 8و  المعاهننننننننننننننند التعريمينننننننننننننننة

اسنننننننننتند ت الحمنننننننننالت إزالنننننننننة العقنننننننننارات 

أحينننننناء هنننننن   5والسننننننوار المخالفننننننة  نننننن  

المنتنننننننزا أول  المنتنننننننزا منننننننان  العامرينننننننة "

 العجمننننننن      وسنننننننط أول  العامرينننننننة منننننننان

 .لوقف البناء المخالف  

أسنننننفرت الحمننننننالت المفاجئننننننة عننننننن إيقنننننناف 

 17أعمنننننننننننال بنننننننننننناء دون تنننننننننننرخي  بننننننننننن 

عقنننننننارات بحننننننن   5"عقنننننننارا بواقننننننن  

عقنننننننننننننارات بحننننننننننننن   4العامرينننننننننننننة أول  و

عقننننننننننارات بحنننننننننن   4العامريننننننننننة مننننننننننان  و

العجمننننننن   وعقنننننننارين بحننننننن  المنتنننننننزا أول  

وعقننننننننار بحنننننننن  المنتننننننننزا مننننننننان  وعقننننننننار 

 ."بح  وسط

كننننننننننننننان محمنننننننننننننند الشننننننننننننننريف محننننننننننننننا ظ 

قننننننننرارات  ا سننننننننكندرية  كشننننننننف أن عنننننننندد

 134ا زالنننننننة وصنننننننرت با سنننننننكندرية إلنننننننى 

بالكامنننننننل خنننننننالل  2500ألفنننننننا  تنننننننم تنفينننننننذ 

العننننننام الماكنننننن   مصكنننننندا عرننننننى مواصننننننرة 

التصنننننندا لعمننننننال البننننننناء المخننننننالف عرننننننى 

 .مستوى مخترف أحياء المحا ظة

 مصدر الخبر : بوابة االهرام

 2022-1-3تاريخ الخبر : 

 مصدر الخبر : بوابة االهرام

 2022-1-6تاريخ الخبر : 
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شننننننننت الجننننننننزة التنفيذينننننننة با سنننننننكندرية  

حمرننننننننة  يقنننننننناف أعمننننننننال بننننننننناء مخننننننننالف 

بعقنننننننار بمنطقنننننننة البيطنننننننا  بنطنننننننا  حننننننن  

وذلننننننن   ننننننن  إطنننننننار توجيننننننننات  العجمننننننن  

الحكومنننننننة لفنننننننرص االنكنننننننباط والتصننننننندا 

 لربناء المخالف.

ترقنننننننت ًر نننننننة عمرينننننننات حننننننن  العجمننننننن   

بالًننننننننات مننننننننن إدارة المتابعننننننننة الميدانيننننننننة 

بوجننننننننود أعمننننننننال بننننننننناء مخننننننننالف بعقننننننننار 

بمنطقنننننننننننننننة البيطنننننننننننننننا    25بشنننننننننننننننار  

 وانتقرت وحدة التدخل السري  بالح .

وقنننننال السنننننيد موسنننننى رئنننننيس الحننننن   إننننننه 

فيننننننننذ ا زالننننننننة  وريننننننننة لحالننننننننة جننننننننرى تن

بالبنننننننناء بننننننندون تنننننننرخي  بالعقنننننننار  تعننننننند

 بمنطقة البيطا . 25الكائن بشار  

كننننننننننننننان محمنننننننننننننند الشننننننننننننننريف محننننننننننننننا ظ 

ا سننننننننكندرية  كشننننننننف أن عنننننننندد قننننننننرارات 

 134ا زالنننننننة وصنننننننرت با سنننننننكندرية إلنننننننى 

بالكامننننننننل خننننننننالل  2500ألفنننننننا تننننننننم تنفيننننننننذ 

العنننننننننننام الماكننننننننننن   مصكننننننننننندا مواصنننننننننننرة 

الف عرننننننى التصنننننندا لعمننننننال البننننننناء المخنننننن

 مستوى مخترف أحياء المحا ظة

 ننننن  إطنننننار تنفينننننذ تكريفنننننات السنننننتاذ السنننننيد 

موسننننننى رئننننننيس حننننننى العجمننننننى ب سننننننتمرار 

حمنننننننننالت إزالنننننننننة ا شنننننننننياالت والتعنننننننننديات 

عرننننن  حنننننرم الطرينننننء العنننننام بنطنننننا  الحنننننى 

 عننننننننننننادة ا نكننننننننننننباط ورد  المخننننننننننننالفين 

 . وتسنيل حركة المارة والسيارات

حمالتننننننننا واصننننننرت إدارة إشنننننننيال الطريننننننء 

بقينننننننننادة السنننننننننيد سنننننننننكرتير عنننننننننام الحنننننننننى 

ومشنننننننننننناركة إدارة المتابعننننننننننننة الميدانيننننننننننننة 

وتننننننننننننم المننننننننننننرور بطريننننننننننننء إسننننننننننننكندرية 

مطنننننننننننننرول وشنننننننننننننار  عبننننننننننننند الفتنننننننننننننال 

الطرخننننننننننناوى وتنننننننننننم إزالنننننننننننة ا شنننننننننننياالت 

والتعننننننننننننننديات والفروشننننننننننننننات والباعننننننننننننننة 

الجننننننننننائرين والنننننننننننتحفظ عرننننننننننى عشنننننننننننرات 

ا شننننننننياالت وجننننننننارى إتخنننننننناذ ا جننننننننراءات 

 . فينالقانونية حيال المخال

 

 

 مصدر الخبر : بوابة االهرام

 2022-1-10تاريخ الخبر : 

 

 

 

 

 حى العجمى –الصفحة الرسمية مصدر الخبر : 

 2022-1-13تاريخ الخبر : 
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 محننننننننا ظمحمنننننننند الشننننننننريف  /الرننننننننواءشننننننننن 
حمننننننننالت تطبيننننننننء ا جننننننننراءات  ا سننننننننكندرية

ا حترازينننننة والتصننننندا لا مخالفنننننات وًرنننننء 
وتشننننمي  المقنننناه  والمطنننناعم المخالفننننة وًيننننر 
المرتزمننننننة بننننننا جراءات ا حترازيننننننة  لرحفنننننناظ 

ة وسننننننالمة المننننننواطنين وتوقينننننن  عرننننننى صننننننح
 .اليرامات الفورية عرى المخالفين

نفننننننذت أحينننننناء ا سننننننكندرية خننننننالل السننننننبو  
بالتنسنننننننيء مننننننن  جميننننننن  الجننننننننزة التنفيذينننننننة 
حمنننننننننننالت مكبنننننننننننرة لتطبينننننننننننء ا جنننننننننننراءات 
ا حترازيننننننة والوقائيننننننة أسننننننفرت عننننننن ًرننننننء 

مقننننى والنننتحفظ  ١٧محنننل مخنننالف  و  ١٠١
حالننننة إشننننيال مننننن المقنننناه    ١٤٥٨عرننننى 

محكننننر متنننننو   ٨٣٢با كننننا ة إلننننى تحريننننر 
 ٢٨٦و نننننرص ًرامنننننات  ورينننننة تقننننندر بنحنننننو 

ألنننننف جنينننننه عرنننننى المحنننننالت ًينننننر المرتزمنننننة 
  .با جراءات ا حترازية

وأكنننننننند محننننننننا ظ ا سننننننننكندرية أن المحا ظننننننننة 
مرتزمنننننة بقنننننرارات رئنننننيس مجرنننننس النننننوزراء 
الوقائيننننة لرحنننند مننننن انتشننننار جائحننننة كورونننننا. 
 مشنننننننننددا  عرننننننننن  اسنننننننننتمرار شنننننننننن حمنننننننننالت
ا جنننراءات االحترازينننة عرنننى مسنننتوى الحيننناء 
والتننن  يتننناب  تنفينننذها السنننادة ننننوا  المحنننا ظ  
والرننننواء/ عبنننند الفتننننال تمننننام السننننكرتير العننننام 
بالمحا ظننننة  والرنننننواء خالننننند جمعنننننة السنننننكرتير 
العننننام المسنننناعد   ورصسنننناء الحينننناء ومعنننناون  

 .المحا ظ  والجنات المعنية

 

أن مرف  محا ظ االسكندريةمحمد الشريف  /أكد الرواء

مواجنة التعديات عرى الراك  الزراعية وأراك  الدولة 

واسترداد حء الدولة    مقدمة أولويات الجناز التنفيذا 

بالمحا ظة  مصكدا عرى استمرار موجات ا زالة الت  

أكبر مساحات لألرك   ترداد تطرقنا الحكومة بندف اس

المتعدا عرينا سواء بالبناء المخالف  أو بزراعات ًير 

جادة  والتصدا لكاف صور وأشكال البناء المخالف 

يات  ذل  تنفيذ ا لتوجينات رئيس الجمنورية   والعشوائ 

بكرورة الحفاظ عرى أمال  الدولة وإزالة التعديات عرينا 

و ى إطار تنفيذ  و رص هيبة الدولة عرى أراكينا 

توجينات الرجنة العريا السترداد الراكى برئاسة المنندس 

شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمنورية لرمشروعات 

 .القومية

مرف إزالة  هذا وأوكح الشريف أنه يتاب  عن كم  

التعديات عرى أمال  الدولة والراكى الزراعية ومخالفات 

 البناء بصورة مستمرة

عدم السمال بعودة التعديات عرى  كما أنه شدد عرى

أراك  أمال  الدولة والراكى الزراعية  والمرور عرى 

الراك  المستردة لمن  التعدى عرينا مرة أخرى خاصة 

أيام ا جازات والعطالت الرسمية م  العمل عرى سرعة 

إزالة أية تعديات  ى المند وإتخاذ ا جراءات القانونية 

التالع  بممتركات الدول  ال تا تجاا كل من تسول له نفسه 

الزالة التعديات عرى أراك  الدولة  18بأنه خالل الموجة 

ب جمال   قرار ازالة لرمبان  المخالفة  128تم تنفيذ  

  اما  يما يخت  بازالة التعديات 2م285374.12 مساحة 

قرار  زالة  752عرى الراك  الزراعية  قد تم تنفيذ 

 دان  ١٧لزراعية عرى مساحة التعديات عرى الراك  ا

 سنم ٨.٩قيراط و ١٣و

 فيتومصدر الخبر : بوابة 

 2022-1-24تاريخ الخبر :  

 

 

 

 البوابةااللكترونية -مصدر الخبر :محافظة االسكندرية

 2022-1-17تاريخ الخبر :                 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUjDJlI1xMaCrDTU7NJqcUqRyGTfB-lf6i6moTEDmnzF5na9qMokUID4hic9U65J8grOdyaLSA_JrSFKxWDUBqnk_qD-hGjqPVzbD5q2lMmXpWEsAgIW2lgJBa17FwG0kj4OV-HagOjc3Y63qfV08HDGiOYhRfZHh0HqtQP1sIpQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUjDJlI1xMaCrDTU7NJqcUqRyGTfB-lf6i6moTEDmnzF5na9qMokUID4hic9U65J8grOdyaLSA_JrSFKxWDUBqnk_qD-hGjqPVzbD5q2lMmXpWEsAgIW2lgJBa17FwG0kj4OV-HagOjc3Y63qfV08HDGiOYhRfZHh0HqtQP1sIpQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.vetogate.com/4511729
https://www.vetogate.com/4511729
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محنا ظ ا سنكندرية أعمنال   تاب  الرواء محمد الشريف

ا نتننناء مننن تصننريف جمينن  تراكمننات مينناا المطننار 

اليزيننرة التنن  سننقطت عرننى منندار السنناعات الماكننية 

مطرول بمندخل البيطنا  الرئيسن   بشار  ا سكندرية

بنطا  ح  العجم   وكذل  تمركزات عربنات تصنريف 

الميننناا وسنننيولة الحركنننة المرورينننة. وذلننن  بحكنننور 

ينأت  ذلن   .الستاذ/ السنيد موسنى رئنيس حنى العجمنى

 ننن  إطنننار الجنننوالت الميدانينننة التننن  قنننام بننننا محنننا ظ 

ا سننكندرية  منننذ  جننر اليننوم  بتواجنند جمينن  الجنننزة 

يذية  عرى مستوى الحياء لمتابعة كسح تجمعنات التنف

مينناا المطننار اليزيننرة التنن  تتعننرص لنننا المحا ظننة  

  .ومدى سيولة الحركة المرورية

وأكنند الشننريف أن جمينن  الجنننزة التنفيذيننة والجنننات 

المعنية بالمحا ظة تتواجد  ن  الشنار  لمتابعنة أعمنال 

ص تصريف تجمعات ميناا المطنار اليزينرة التن  تتعنر

لنننا المحا ظننة منننذ  جننر اليننوم  والتنن   اقننت الطاقننة 

وشننننناي   االسننننتيعابية لمطننننابء الصننننرف الصننننح  

المطننننار. ال تننننا  أنننننه تننننم االسننننتعانة بسننننيارات الحنننن  

والصننرف الصننح  لشننفط المينناا الزائنندة عننن الطاقننة 

 .االستيعابية لرمطابء

هنذا وشنندد الشننريف عرننى اسننتمرار المتابعننة الميدانيننة 

ية المعدات الخاصنة بالمطنار وسنيارات ومتابعة جاهز

شننفط المينناا والطقننم العامرننة عرينننا  لرتعامننل الفننورا 

لرحد من اآلمار الناجمة ور   تراكمات المياا بشنوار  

وميننادين المحا ظننة  واسننتمرار كسننح تجمعننات المينناا 

بالمننناكن المتكنننررة وتكمينننف أعمنننال متابعنننة جميننن  

ا بكامنننل محطننات الر نن  والصننرف والتأكننند مننن عمرننن

 .طاقتنا

 

 جريدة الجمهورية  مصدر الخبر :       

 2022-1-26تاريخ الخبر :              

 

 

 

 ننننن  إطنننننار تنفينننننذ تكريفنننننات السنننننتاذ السنننننيد موسنننننى 

رئننننننيس حننننننى العجمننننننى ب سننننننتمرار حمننننننالت إزالننننننة 

ا شنننننياالت والتعنننننديات عرننننن  حنننننرم الطرينننننء العنننننام 

وتسننننننيل حركننننننة بنطنننننا  الحننننننى لنننننرد  المخننننننالفين 

  .المارة والسيارات

وتحنننننننت إشننننننننراف السنننننننيد سننننننننكرتير عنننننننام الحننننننننى 

قامننننننننننت إدارة إشننننننننننيال الطريننننننننننء بشننننننننننن حمرننننننننننة 

إسننننننننتند ت شننننننننار  العننننننننوامى وشننننننننار  ركننننننننوان 

والنانو ينننننننننننل الرئيسننننننننننن  وطرينننننننننننء إسنننننننننننكندرية 

مطنننننننرول حتنننننننى مننننننندخل الحديننننننند والصنننننننر . وتنننننننم 

إزالنننننننننننة ا شننننننننننننياالت والتعنننننننننننديات والفروشننننننننننننات 

تعنننننننو  حركننننننة المنننننننارة والباعننننننة الجنننننننائرين التننننننى 

 . والسيارات

إشنننننيال  ٥٥وأسنننننفرت الحمرنننننة عنننننن النننننتحفظ عرننننن  

 . متنو  وتم إيداعنم مخازن المحا ظة

 

 حى العجمى  –الصفحة الرسمية  مصدر الخبر :

 2022-1-29تاريخ الخبر :              
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 م
رقم الشكوى 
 وتاريخة

اسم 
صاح  
 الشكوى

 مكمون الشكوى
االجراء الذى تم  ى 

 الشكوى

1- 

 رقم الشكوى
2545999 
 تاريخ الشكوى

1/1/2022 

صفية زكريا 
 عبدا عرى

المدعو/ احمد المواطنة تشكو من 
امام متولى بسب  انه يقوم بندم 

ة داخل العقار وبدون ترخي   ًر
وتم الدخول عن طريء سرم داخل 
المنور وهو يقطن بنفس العقار 

بالدور االركى ويتواجد الكمير من 
 االشخا 

  مسجد ابو طاسة منزل زكريا  5
 ابو طاسة

تمت ازالة الير ة الكائنة بالعقار 
مرة االزالة المذكور عن طريء ح

الفورية بحى العجمى وذل  بناء عرى 
الشكوى المقدمه وبالمعاينة تبين ان 
الير ة متناكرة تماما  تمت االزالة 
حرصا  عرى سالمة سكان العقار 

 والمارة بالشار 
 3/1/2022 – 3وتم الرد برقم 

 

2- 
 

 رقم الشكوى
2532262 
 تاريخ الشكوى

3/1/2022 

محمد مسعد 
 مصطفى حميدا

المواطن يشكو هيئة شبكات المحمول 
بسب  تركي  شبكة تقوية المحمول 
امام بيت الشاكى والشاكى يوكح ان 
الشبكة تسب  امراص خطيرة ويريد 

 ان ال يتم بناء هذا البرج
برج  –خرف بن  مصر  277   43

 الدخيرة –رجال االعمال 

تم ارسال خطا  الى ادارة شئون 
لالستعالم عن البيئة بالمحا ظة وذل  

مدى مدى قانونية شبكة تقوية 
المحمول من عدمة وذل  حتى يتسنى 
 لنا اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة

 9/1/2022 -17وتم الرد برقم 

3- 

 رقم الشكوى
2537479 
 تاريخ الشكوى

5/1/2022 

منى مسعود 
  تيحة الشا عى

المواطنه تشكو من تجم  وتراكم 
متفر  من القمامة شار  االصدقاء 

قصر القويرى بجوار شار  جابر 
 حا ظ

تم احالة الشكوى لمسئول شركة 
النظا ة وتم اتخاذ الالزم نحو ر   

المخرفات والتنبية عرى مسئول شركة 
 النظا ة بمعاودة الر   كرما تتجدد

 9/1/2022 -38وتم الرد برقم 
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2021تطور المواليد وو يات االطفال الرك  بالحى عام  – 1   

2021 2020 2019 
 م حى البيان

 حكر حكر حكر

 ذكور 5084 4662 4065

 عدد المواليد احياء

ى
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
م 
ج 
لع
 ا

 اناث 4880 4464 3790 1

 اجمالى 9964 9126 7855

 ذكور 49 29 50
عدد و يات االطفال 

 حديمى الوالدة
 اناث 49 20 34 2

 اجمالى 98 49 84

 ذكور 51 29 37
عدد و يات اطفال 

 رك 
 اناث 95 22 30 3

 اجمالى 146 51 67

 ذكور 51 6 79
عدد و يات اطفال 
 دون الخامسة

 اناث 95 7 78 4

 اجمالى 146 13 157

 5 و يات حوامل امناء     ـــ ـــ 8
12/1/2022 -تاريخ البيان :منطقة العجمى الطبية                      -مصدر البيان :  

 

و يات حوامل عدد و يات اطفال 
رك 

عدد و يات 
االطفال حديمى 

الوالدة

عدد و يات اطفال 
دون الخامسة

عدد المواليد 
احياء

8 67 84 157

7855

2021عام   تطور المواليد وو يات االطفال الرك 

2022الرعاية الصحية 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021تطور نشاط وحدات تنظيم االسرة بالحى عام  – 2

2021 2020 2019 
 م حى البيان

 حكر حكر حكر

 عدد وحدات مراكز تنظيم االسرة 11 11 11

 -1 العجمى
 عدد االناث  ى سن االنجا  80549 103065 105371

المتردداتعدد  70706 59167 31610  

 عدد مستعمالت وسائل تنظيم االسرة 70551 58987 31553
 5/1/2022 -تاريخ البيان :منطقة العجمى الطبية                      -مصدر البيان :

 

 

 

 

عدد وحدات مراكز تنظيم االسرة عدد االناث  ى سن االنجا 

11

105371

2021تطور نشاط وحدات تنظيم االسرة عام 

 

  21بنسبة  2020عن عام  2021عام انخفاص اجمالى عدد المواليد احياء% 

  21بنسبة  2019عن عام  2021انخفاص اجمالى عدد المواليد احياء عام% 

  71بنسبة  2020عن عام  2021ارتفا  عدد و يات االطفال حديمى الوالدة عام% 

  14بنسبة  2019عن عام  2021انخفاص عدد و يات االطفال حديمى الوالدة عام% 

  31بنسبة  2020عن عام  2021اطفال رك  عام ارتفا  عدد و يات% 

  54بنسبة  2019عن عام  2021انخفاص عدد و يات اطفال رك  عام% 

  2بنسبة  2020عن عام  2021ارتفا  عدد و يات االطفال دون الخامسة عام% 

  7بنسبة  2019عن عام  2021ارتفا  عدد و يات االطفال دون الخامسة عام% 

 و يات 8الحمل  عدد و يات الحوامل امناء 
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2021نشاط التطعيم والتحصين لالطفال الرك  بالحى عام – 3  

-تاريخ البيان :               منطقة العجمى الطبية                     -مصدر البيان :  

 جرعة اولى جرعة مانية جرعة مالمة جرعات اخرى
 حى البيان

 م
 حكر حكر حكر حكر 

 الحصبة                

جم
لع
ا

   
   
   
   
   
   

ى
 1 

 2 الدرن 7946            

 3 شرل اطفال 8103 8222 8498 43103

 4 الرقال المالمى                

 5 التنا  الكبد الوبائى                

 6  يتامين ) أ (                

 7 اليدة النكفية                

 

  نسمة 634996عدد سكان حى العجمى 

  11تنظيم االسرة عدد وحدات 

  307260اجمالى عدد االناث بالحى 

  نسمة / مركز 577269نصي  السكان من وحدات مراكز تنظيم االسرة 

   105371عدد االناث  ى سن االنجا  

  2بنسبة  2020عن عام  2021ارتفا  عدد االناث  ى سن االنجا  عام% 

  47بنسبة  2020عن عام  2021انخفاص عدد المترددات عام% 

 46بنسبة  2020عن عام  2021فاص عدد مستعمالت وسائل تنظيم االسرة عام انخ% 
 

 التعريء 

7946
8103

8222
8498

35157

الدرن شرل االطفال

نشاط التطعيم والتحصين لالطفال الرك  

جرعة اولى

جرعة مانية

جرعة مالمة

جرعات اخرى
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تطور نشاط مكا حة البرنارسيا بالحى – 4  

2021 2020 2019 

 حى البيان
 م
 

 حكر حكر حكر

 ذكور ـــ ـــ ـــ
 عدد المركى

ى
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
م  
ج
لع
 اناث ـــ ـــ ـــ 1 ا

 اجمالى ـــ 155721 174346

 ذكور ـــ ـــ ـــ

 اناث ـــ ـــ ـــ 2 نو  الفح  ) براز (

 اجمالى ـــ 12116 13860

 ذكور ـــ ـــ ـــ
الفح  ) بول ( نو   اناث ـــ ـــ ـــ 3 

 اجمالى ـــ 11994 14123

 ذكور ـــ ـــ ـــ
 اناث ـــ ـــ ـــ 4 عدد الحاالت االيجابية

 اجمالى ـــ 1999 1628

 ذكور ـــ ـــ ـــ

 اناث ـــ ـــ ـــ 5 عدد المعالجين

 اجمالى ـــ 755 938
12/1/2022 -تاريخ البيان :          منطقة العجمى الطبية                      -مصدر البيان :

 

 جرعة االولى . 7946اجمالى جرعات الدرن 

  جرعة 59890اجمالى عدد جرعات شرل االطفال. 

  13االطفال الى اجمالى الجرعات نسبة الجرعة االولى من شرل% 

  13.7نسبة الجرعة المانية من شرل االطفال الى اجمالى الجرعات% 

 14الجرعات  نسبة الجرعة المالمة من شرل االطفال الى اجمالى% 
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2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التأمين الصحى –5  

 
المستشفيات الصحية المتعاقدة م  

 هيئة التأمين الصحى
التأمين الصحىمستشفيات   م حى البيان 

 حكر        
 -1 العجمى

 اجمالى        
12/1/2022 -تاريخ البيان :         منطقة العجمى الطبية                         -مصدر البيان :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الحىنطا  اليوجد مستشفيات تأمين صحى ب 

 

 

 

  12بنسبة  2020عن عام  2021ارتفا  عدد المركى عام% 

  14بنسبة  2020عن عام  2021ارتفا   ح  البراز عام% 

   18بنسبة  2020عن عام  2021 ح  البول عام ترتفا% 

  19بنسبة  2020عن عان  2021انخفاص عدد الحاالت االيجابية عام% 

  24بنسبة  2020عن عام  2021ارتفا  عدد المعالجين عام% 
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 المستفيدون من التأمين الصحى – 6

 البيان حى م
 عدد المستفيدين

 اجمالى اناث ذكور

 العجمى -1
             حكر

             اجمالى

12/1/2022 -تاريخ البيان :         منطقة العجمى الطبية                         -مصدر البيان :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نطا  حيث اليوجد مستشفيات تأمين صحى بوجد مستفيدين من التأمين الصحى   الي

 الحى
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 2021تعداد السكان التقديرى عام  – 1

 م
 
 
 

 البيان حى

 
 السكان التقديرى عامتعداد 

 عدد االسر 
متوسط عدد 
 ا راد االسرة

 اجمالى اناث ذكور

 العجمى -1
 ا راد / اسرة4 158749 634996 308795 326201 حكر

 ا راد / اسرة4 158749 634996 308795 326201 اجمالى

29/6/2021 -تاريخ البيان :                     مركز معرومات المحا ظة -مصدر البيان :  

 

 

 

 

عدد السكان عدد االسر

634996

158749

2021تعداد السكان التقديرى عام 

 

 

  نسمة 634996هو  1/7/2021اجمالى عدد سكان الحى حتى. 

  51نسبة عدد الذكور الى اجمالى السكان%. 

  49نسبة عدد االناث الى اجمالى السكان%. 

 

 

من مركز  يتم حصرا حتى تاريخه  لم 1/1/2022اجمالى عدد سكان حى العجمى حتى  -

  معرومات المحا ظة .

 

 
 

 مرحوظة
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 2021عام  عدد السكان التقديرى –2

 البيان حكر اجمالى
 

 السنة
 

 ذكور 5084 5084

 عدد المواليد

2019 

 اناث 4880 4880

 اجمالى 9964 9964

 ذكور 1942 1942

 اناث 1360 1360 عدد الو يات

 اجمالى 3302 3302

 معدل الزيادة الطبيعية اجمالى %13.7 %13.7

 ذكور 4662 4662

 عدد المواليد

2020 

 اناث 4464 4464

 اجمالى 9126 9126

 ذكور 2617 2617

 اناث 1715 1715 عدد الو يات

 اجمالى 4332 4332

 معدل الزيادة الطبيعية اجمالى %7.7 %7.7

 عدد المواليد ذكور 4065 4065

2021 

  اناث 3790 3790

  اجمالى 7855 7855

 عدد الو يات ذكور 2441 2441

  اناث 1690 1690

  اجمالى 4131 4131

 معدل الزيادة الطبيعية اجمالى %5.8 %5.8

5/1/2022 -تاريخ البيان : منطقة العجمى الطبية                   -مصدر البيان :  

المقترل

0العمل عرى توعية المواطنين وعمل حمالت لتنظيم االسرة-
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عدد المواليد عدد الو يات

9964

3302

9126

4332

7855

4131

(و يات -مواليد ) عدد السكان التقديرى 

2019 2020 2021

المقترل

0العمل عرى تو ير الرعاية الصحية الكامرة لتقريل نسبة الو يات -

 

  14بنسبة  2020عن عام  2021انخفاص عدد المواليد عام%. 

  21بنسبة  2019عن عام  2021انخفاص عدد المواليد عام%. 

  5بنسبة  2020عن عام  2021انخفاص عدد الو يات عام%. 

  25بنسبة  2019عن عام  2021الو يات عام ارتفا  عدد%. 

  22بنسبة  2020عن عام  2021انخفاص معدل الزيادة الطبيعية عام%. 

  44بنسبة  2019عن عام  2021انخفاص الزيادة الطبيعية عام%. 
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 2021عام  مستشفيات ومصسسات تابعة لوزارة الصحة – 1

 البيان حى

مستشفيات تتب  
ديوان عام وزارة 

 الصحة

مستشفى 
 عام

مستشفى 
 مركزى أ

مستشفى 
مركزى 

  

مركز 
صحى 
 حكرى

مركز / وحدة 
 ط  اسرة

 عدد اسرة عدد اسرة عدد اسرة عدد اسرة عدد اسرة عدد

 مراكز9                                 تحت العزل 1 حكر العجمى

 

 

 

 

مستشفى مركزى مركز ط  اسرة

1

9

مستشفيات ومصسسات تابعة لوزارة الصحة

 

 نسمة 634996هو  1/7/2021عدد سكان حى العجمى حتى  

 (  مستشفى تتب  ديوان عام وزارة الصحة1يوجد بحى العجمى عدد ) 

 االسرة تحت العزل التى تتب  ديوان عام وزارة الصحة 

 نسمة 316113نصي  السكان من المستشفيات  

 نسمة / مركز 70555االسرة نصي  السكان من مراكز ط   

 

 

 
 



 

16 

 

2021عام  مستشفيات ومصسسات تابعة لوزارة الصحة 0أ  – 1  

 مراكز اسعاف
مستوصف 
 عالجى

مكت  
 الصحة

مستشفى جراحة 
 اليوم الواحد

 مستشفى تخصصى
عيادات 
 متنقرة

 حى

 عدد اسرة عدد اسرة عدد عربة اسعاف

4 4     
4 
 

 العجمى     1 تحت العزل        

5/1/2022 -يخ البيان :تار                                      منطقة العجمى الطبية -مصدر البيان :  

ىمستشفى تخصص مراكز اسعاف عربات اسعاف مكت  صحة

1

4 4 4

مستشفيات ومصسسات تابعة لوزارة الصحة

 

 (مستوصف عالجى –اليوجد بحى العجمى ) مستشفى جراحة اليوم الواحد  

 ( تخصصى  1يوجد عدد مستشفى )  

 االسرة تحت العزل بالمستشفى التخصصى 

 نسمة / مكت  158749نصي  السكان من مكات  الصحة  

 نسمة / عربة اسعاف 158749السكان من عربات االسعاف نصي   
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2021عام   الصحةمستشفيات ومصسسات تابعة لوزارة  0  –1  

 مستشفى
مستشفى 
تأمين 
 صحى

مصسسة 
 عالجية

 معند تعريمى
مستشفى 
 تعريمى

 حى البيان

 
 م

 
 
 عدد اسرة عدد اسرة عدد اسرة عدد اسرة 

 حكر                                
 

 العجمى

 
 

1- 

 اجمالى                                

5/1/2022 -يخ البيان :تار                                      الطبيةمنطقة العجمى  -مصدر البيان :  

 

 

 

 

 

 

    ( مستشفى تأمين صحى –مصسسة عالجية  –معند تعريمى  –اليوجد ) مستشفى تعريمى  
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مستشفيات تتب  جنات اخرى – 2  

5/1/2022 -يخ البيان :تار                                      منطقة العجمى الطبية -مصدر البيان :  

 

 

 

 

 

2021عام  مستشفيات ومصسسات عالجية وعيادات تابعة لرقطا  الخا  – 3  

عدد 
 الصيدليات

 قطا  خا 

 حى البيان
 
 م

 

 مستشفيات عيادات عيادات اسنان

 عدد اسرة عدد اسرة عدد

 حكر 16                 607

 العجمى

 
 

 اجمالى 16                 607
 
 

5/1/2022 -يخ البيان :تار                                      منطقة العجمى الطبية -مصدر البيان :  

ادارة العالج الحر                       

 مستشفى االجمالى
سكة 
 حديد

وسجونشرطة   
مستشفيات 
 جامعية

 حى

 
 م

 
 
 عدد اسرة عدد اسرة عدد اسرة عدد اسرة 

 -1 العجمى                                

 

 مستشفيات تتب  جنات اخرى بالحىاليوجد    
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2021عام  اعداد التجنيزات الطبية المتواجدة بالمستشفيات – 4   

 انوا  التجنيزات

 حى البيان

 
 
 م

 
 

 ًر ة عمريات اخرى

 ًسيل كروى
معامل 
 تحاليل

عدد  بنو  دم
 االجنزة

عدد 
 الوحدات

 حكر                 2    
 العجمى

 

  اجمالى                 2    
5/1/2022 -يخ البيان :تار                                      منطقة العجمى الطبية -مصدر البيان :

عدد المستشفيات عدد الصيدليات

16

607

خا مستشفيات و مصسسات عالجية وعيادات تابعة لرقطا  ال

 

 مستشفى خا  16يوجد بحى العجمى عدد  
 صيدلية 607يوجد بحى العجمى عدد  

 نسمة / مستشفى خا  39687نصي  السكان من المستشفيات الخاصة   

 نسمة / صيدلية 1046نصي  السكان من الصيدليات الخاصة   

 التعريء     
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القرى المحرومة من الوحدات الصحية – 5   

5/1/2022 -يخ البيان :تار                                      منطقة العجمى الطبية -مصدر البيان :

 
 اقر  خدمة صحية لرقرية التابعة

عدد سكان القرية 
 التابعة

ةالقرية التاب   
الوحدة المحرية 

 القروية
 م حى

 االسم المسا ة ) كم (

                    
-1 العجمى  

                    

عدد ًرف العمريات

2

التجنيزات الطبية المتواجدة بالمستشفيات

 

 .ًر ة عمريات بمستشفى صالل العوكى لرنساء والتوليد 2يوجد عدد  
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2021عام  ( الحىالعالج عرى نفقة الدولة ) مستوى  – 6  

ةاجمالى نفقات العالج بالجني عدد الذين تم عالجنم عرى نفقة الدولة  

 داخل مصر داخل مصر
        

        

5/1/2022 -يخ البيان :تار                                      منطقة العجمى الطبية -مصدر البيان :  

 

 

 

 

 

 

 . يوجد عيادة العالج عرى نفقة الدولة بمستشفى العجمى وهى حاليا تحت العزل 

 
 

 حى العجمىنطا  اليوجد قرى محرومة من الوحدات الصحية ب        
 التعريء 



 

22 

 

 الخدمة الصحية  ى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة –7

 

5/1/2022 -يخ البيان :تار                                                                                             ادارة العجمى الطبية -مصدر البيان :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان حى
تعداد السكان 
 بااللف نسمة

عدد االطباء 
البشريين 
القائمين 
 بالعمل

نصي  
السكان 
من 
 االطباء

عدد هيئة 
التمريص 
القائمين 
 بالعمل

نصي  
السكان 
من هيئة 
 التمريص

عدد اطباء 
االسنان 
القائمين 
 بالعمل

نصي  
السكان 
من 
اطباء 
 االسنان

عدد 
 الصيادلة

عدداالسرة 
 العالجية

نصي  
السكان 
من 
 االسرة

عدد سيارات 
نصي   االسعاف

السكان 
من 
 االطباء

عدد هيئة 
التمريص 
القائمين 
 بالعمل

نصي  
سيارة 
االسعاف 
 من السكان

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

  
تب
ت

ت
يا
شف
ست
م

 

  
تب
 ت
ال

ت
يا
شف
ست
م

 

                                                                         حكر العجمى

 

 0الخدمة الصحية  ى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة توجد بمستشفى العجمى العام وهى حاليا تحت العزل  
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2021االنشطة المخترفة لتنمية المرأة  ى الحى عام  – 1  

مشيل 
  تيات

مركز 
تدري  
  تيات

 نادى نسائى

عدد الجمعيت االهرية 
 التى تقدم خدمات لرمرأة

 حى البيان
 
 م
 

مديرية 
 الصحة

مديرية 
 الشبا 

مديرية 
الشئون 
 االجتماعية

-1 العجمى حكر 317 4             5  

24/10/2021 -مديرية الشئون االجتماعية                   تاريخ البيان : -مصدر البيان :  

  

  

 

جمعيات االهرية مشيل  تيات نادى نسائى  شئون 
اجتماعية 

317

5
4

االنشطة المخترفة لتنمية المرأة جمعيات االهرية

مشيل  تيات

نادى نسائى  
شئون اجتماعية 

 

 نسمة 634996عدد سكان حى العجمى  -1
 نسمة / جمعية  200314نصي  السكان من الجمعيات االهرية  -2

  308795اجمالى عدد االناث بالحى  -3

 أنمى / نادى  77198نصي  االناث من االندية النسائية   -4

 أنمى / مشيل 61759نصي  االناث من مشاًل الفتيات  -5

 

 التعريء   
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2021االنشطة الصحية الموجه لرمرأة  ى الحى عام   -2  

 مكت  صحة
مكت   ح  
الراًبين  ى 

 الزواج

مكت  مقا ة 
 صحية

 مركزرعاية
االمومة 
 والطفولة

وحدة / 
 مركز
تنظيم 
 اسرة

مركز/ 
 وحدة

 ط  اسرة

 
مستشفى 
امراص 
نساء 
 ووالدة

 حى

 
 م
 
 

 حكر حكر حكر حكر حكر حكر حكر
-1 العجمى  

4 2     9 11 9 1 

2022 /5/1 -تاريخ البيان :                        منطقة العجمى الطبية -مصدر البيان :  

 

 

المقترل

.العمل عرى انشاء مراكز لتعريم الحرف لالناث بالحى-

.العمل عرى االهتمام بالنوادى النسائية وزيادة عددها-

مستشفى 
والدة

مكت   ح  
الراًبين  ى
الزواج

مكت   صحة مركز رعاية 
االمومة 
والطفولة

مركز وحدة 
ط  اسرة

مركز تنظيم 
اسرة

1 2
4

9 9
11

االنشطة الصحية الموجنة لرمرأة

 

 مراكز 9عدد مراكز ط  االسرة  -1
 مستشفى امراص نساء ووالدة 1عدد  -2

 نسمة / وحدة ط  اسرة  70555نصي  السكان من مراكز ط  االسرة  -3
 وحدة  11عدد وحدات مراكز تنظيم االسرة  -4
 نسمة / وحدة تنظيم اسرة 57726نصي  السكان من وحدات تنظيم االسرة  -5
 اليوجد مكت  مقا ة صحية -6
 نسمة / مكت  317498نصي  السكان من مكت   ح  الراًبين  ى الزواج  -7
 نسمة / مكت  158749من مكات  الصحة نصي  السكان  -8

 

 

 التعريء   
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 2021االنشطة والمصشرات الصحية بالنسبة لرمرأة والطفل  ى الحى عام  – 3

 البيان

 عدد المواليد/
 احياء

 
 معدل و يات االطفال

 

عدد 
و يات 
االمنات 
بسب  
الحمل 
 والوالدة

عدد 
حاالت 
 الوالدة

نسبة و يات 
االمنات 

بسب  الحمل 
والوالدة الى 
 حاالت الوالدة

حديمى 
 الوالدة

 دون الخامسة رك 

ور
ذك

 

ث
نا
ا

ور 
ذك

 

ث
نا
ا

ور 
ذك

 

ث
نا
ا

ور 
ذك

 

ث
نا
ا

 

         8 78 79 30 37 34 50 3790 4065 حكر

         8 78 79 30 37 34 50 3790 4065 االجمالى

 5/1/2022 -منطقة العجمى الطبية                    تاريخ البيان : -مصدر البيان :

  

 

المقترل

العمل عرى تو ير مستشفيات اخرى نساء ووالدة بالحى-

العمل عرى تو ير مكت  مقا ة صحية داخل الوحدات لتوعية المواطنين-

معدل و يات 
االطفال دون 
الخامسة

معدل و يات 
االطفال حديمى 

الوالدة

معدل و يات 
االطفال الرك 

عدد المواليد احياء
اناث

عدد المواليد احياء
ذكور

157 84 67

3790

4065

االنشطة والمصشرات الصحية بالنسبة لرمرأة والطفل
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2021المصشرات التعريمية بالنسبة لرمرأة  ى الحى عام  – 4   

نسبة االناث 
بالتعريم 
ماقبل 
الجامعى 
الجمالى 
 الطال 

اجمالى طال  
التعريم ماقبل 
 الجامعى

عدد االناث 
بالتعريم ماقبل 

 الجامعى

نسبة االناث 
بالتعريم 
االساسى 
الجمالى 
التالميذ 
 بالمرحرة

اجمالى 
التالميذ 
بالتعريم 
 االساسى

عدد 
االناث 
بالتعريم 
 االساسى

 حى البيان

 م
 
 
 
 

  العجمى حكر 73198 150318 49% 10579 19627 54%
 11/5/2021 -ادارة العجمى التعريمية                       تاريخ البيان : -مصدر البيان :

 

 7855عدد المواليد احياء بالحى  -1
 %1.2اجمالى نسبة عدد المواليد احياء الجمالى عدد سكان الحى  -2
 طفل 84عدد الو يات ) حديمى الوالدة ( اجمالى  -3
 %0.13نسبة و يات حديمى الوالدة الى عدد السكان  -4
 67اجمالى الو يات من الرك   -5
 %0.10نسبة الو يات من الرك  الى عدد السكان  -6
 157اجمالى و يات اطفال دون الخامسة  -7
 %0.24نسبة الو يات من االطفال دون الخامسة الى عدد السكان  -8
 %0.1يات االمنات بسب  الحمل والوالدة نسبة عدد و  -9

 

 التعريء   

المقترل

.العمل عرى توعية االمنات بالمواليد حديمى الوالدة-

.العمل عرى تقديم الرعاية الكا ية لالطفال الرك  لرتقريل من نسبة الو يات-

.توعية االناث امناء الحمل-

عدد االناث 
بالتعريم ماقبل 

الجامعى

اجمالى طال  
التعريم ماقبل 
الجامعى

عدد االناث 
ىبالتعريم االساس

اجمالى التالميذ 
ىبالتعريم االساس

10579
19627

73198

150318

المصشرات التعريمية بالنسبة لرمرأة
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2021رعاية االمومة والطفولة  ى الحى عام  – 5  

 5/1/2022 -منطقة العجمى الطبية                    تاريخ البيان : -مصدر البيان :

عدد 
الوحدات 
الصحية 
التى تقوم 
بالتطعيم 
 والتحصين

جمرة عدد 
المستفيدين 
من خدمة 
الجناز 
 التنفسى

جمرة عدد 
المستفيدين 
من عالج 
حاالت 
الجفاف 
 واالسنال

عدد 
حاالت 
 ح  
اليدة 
 الدرقية

عدد المترددات 
عرى وحدات/ 
مراكز رعاية 
االمومة 
 والطفولة

مراكز 
رعاية 
 االمومة
 والطفولة

عدد االناث  عدد المواليد
 ى سن 

جا االن  
 حى البيان

حاالت 
 والدة

رعاية 
 حمل

 ذكور اناث

 حكر 105371 4065 3760 9         11354 1465 1249 9
 العجمى

 االجمالى 105371 4065 3760 9         11354 1465 1249 9

 
  73189اجمالى عدد االناث بالحى  -1

 150318اجمالى عدد التالميذ بالتعريم االساسى  -2

 %22نسبة االناث بالتعريم االساسى الجمالى عدد االناث بالحى  -3

 %49نسبة االناث بالتعريم قبل الجامعى الجمالى عدد التالميذ   -4

 10579عدد االناث بالتعريم ما بل الجامعى  -5

 19627اجمالى عدد التالميذ بالتعريم ماقبل الجامعى  -6

 %54نسبة االناث بالتعريم ماقبل الجامعى الى اجمالى التالميذ   -7

 

 التعريء   

المقترل

0العمل عرى التوعية بأهمية التعريم لرفرد والمجتم  بالنسبة لرمرأة -

عدد االناث  ى
سن االنجا 

عدد المواليد 
ذكور

عدد المواليد 
اناث

عدد 
من المستفيدين

عالج حاالت 
االسنال 
والجفاف

عدد 
من المستفيدين

خدمة الجناز 
التنفسى

عدد مراكز 
رعاية االمومة 

والطفولة

105371

4065 3760 1465 1249 9

رعاية االمومة والطفولة
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31/12/2021الى  1/7/2021نشاط مراكز تنظيم االسرة عن الفترة من  -6  

نسبة 
مستعمالت 
وسائل تنظيم 

 االسرة

عدد 
مستعمالت 
وسائل تنظيم 

 االسرة

نسبة 
المترددات 
الجمالى 
االناث  ى 
 سن االنجا 

عدد 
المترددات 

مراكز عرى 
 تنظيم االسرة

عدد مراكز تنظيم 
 االسرة

عدد االناث 
 ى سن 
 االنجا 

 الشنر
 م

 

%99.7 4720 %4.4 4731 

11 105371 

 1 يوليو

 2 اًسطس 6214 %5.9 6201 %99.7

%99.7 4930 %4.7 4940 
 3 سبتمبر

%99.8 5294 %5 5302 

 4 اكتوبر 5252 %5 5245 %99.9

 5 نو مبر 5171 %5 5163 %100

%100 31553 %29.9 31610 
 6 ديسمبر

 االجمالى
 5/1/2022 -ادارة العجمى الطبية                                      تاريخ البيان : -مصدر البيان :

 

 

  308795اجمالى عدد االناث بالحى 

  43نسبة عدد االناث  ى سن االنجا  الى االجمالى% 

  7825اجمالى عدد المواليد بالحى 

  52نسبة عدد المواليد ذكور الى اجمالى المواليد% 

  48المواليد نسبة عدد المواليد اناث الى اجمالى% 

  انمى / مركز 11707نصي  االناث من مراكز رعاية االمومة والطفولة 

  12نصي  االناث من حاالت  ح  اليدة الدرقية% 

  19نصي  اجمالى المواليد من خدمة حاالت الجفاف واالسنال% 

  16نصي  اجمالى المواليد من خدمة الجناز التنفسى% 

 مولود / وحدة 969يم والتحصين نصي  اجمالى المواليد من وحدات التطع 

 

 التعريء   

المقترل

0العمل عرى توعية االناث  ى سن االنجا -
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عدد مراكز تنظيم 
االسرة

عدد مستعمالت 
وسائل من  الحمل

عدد المترددات عرى 
مراكز تنظيم االسرة

عدد االناث  ى سن 
االنجا 

11

31553 31610

105371

نشاط مراكز تنظيم االسرة

 

  308795اجمالى عدد االناث بالحى 

  34نسبة االناث  ى سن االنجا  الى االجمالى% 

   انمى / مركز 9579نصي  االناث  ى سن االنجا  من مراكز تنظيم االسرة 

  10نسبة المترددات عرى مراكز تنظيم االسرة  من االناث الى االجمالى% 

  10.2نسبة مستعمالت وسائل تنظيم االسرة الى اجمالى االناث% 

  29.9االناث  ى سن االنجا  نسبة المترددات الجمالى% 

  100نسبة عدد مستعمالت وسائل تنظيم االسرة% 

 التعريء   

المقترل

0العمل عرى توعية االناث  ى سن االنجا  وتو ير وسائل تنظيم االسرة -
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 2021رعاية الطفولة  ى سن الحكانة  ى عام  – 7

 
 م
 

 البيان حى
عدد دور 
 الحكانة

دور  اجمالى عدد االطفال  ى
اجمالى عدد  الحكانة

العامرين بدور 
 الحكانة

 مالحظات

 اناث ذكور

     191 615 500 55 حكر العجمى -1

 24/10/2021 -تاريخ البيان :                  ادارة العجمى االجتماعية -مصدر البيان :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد دور الحكانة
عدد العامرين بدور 

الحكانة عدد االطفال ذكور
عدد االطفال اناث

55 191 500 615

رعاية الطفولة  ى سن الحكانة

 

  نسمة 634996عدد سكان حى العجمى 

  طفل 1115الحكانة  اجمالى عدد االطفال  ى دور 

  0.17نسبة عدد اطفال الحكانة الى عدد سكان الحى % 

  44نسبة عدد الذكور الى اجمالى عدد االطفال% 

  55نسبة عدد االناث الى اجمالى عدد االطفال% 

  طفل / حكانة 20متوسط نصي  دور الحكانة من االطفال 

  عامل / حكانة 3متوسط نصي  دور الحكانة من العامرين 
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2021رعاية الطفولة  ى سن الطفولة عام  – 8  

مراكز 
 الشبا 

قصور 
 المقا ة

بيوت 
 المقا ة

المسارل 
ودور 
 السينما

عدد 
 المالع 

عدد 
المكتبات 
 العامة

عدد 
الحدائء 
 العامة

االطفال اجمالى عدد 
سنة 12حتى سن   

 حى البيان

 م
 
 
 ذكور اناث 

-1 العجمى حكر 101865 96239 17                     5  

 28/12/2021 -ريخ البيان :تا                                           مديرية الشبا  والرياكة          -مصدر البيان :

 21/1/2022                                 الحدائء بالحىادارة                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقترل

0االشراف الدورى عرى الحكانات من قبل الشئون االجتماعية-

عدد مراكز الشبا  عدد الحدائء

5

17

رعاية الطفولة  ى سن الطفولة

 

  نسمة 634996عدد سكان حى العجمى 

  طفل 198104سنة  12اجمالى عدد االطفال حتى سن 

  31سنة الى اجمالى عدد السكان  12نسبة عدد االطفر  سن% 

  حديقة 17 العامةعدد الحدائء  

   نسمة / حديقة 37352متوسط نصي  السكان من الحدائء العامة 

   بيوت مقا ة –دور سينما  –مالع   –مكتبات عامة  – قصور مقا ة -اليوجد مسارل 

   مراكز شبا   5يوجد عدد 

   مركز طفل 396208من مراكز الشبا   االطفالمتوسط نصي / 
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المقترل

العمل عرى زيادة عدد الحدائء بحى العجمى-

العمل عرى تو ير مكتبات عامة ومالع  وقصور مقا ة بنطا  حى العجمى -



 

 

 



 

  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ITالمعروماتتكنولوجيا 

 

هي "دراسة، تصميم، تطوير، تفعيل، دعم أو 

تسيير أنظمة المعلومات التي تعتمد على 

، بشكل خاص تطبيقات وعتاد الحواسيب

المعلومات باستخدام تقنيةالحاسوب"، تهتم 

الحواسيب والتطبيقات البرمجية لتحويل، 

تخزين، حماية، معالجة، إرسال، واالسترجاع 

اآلمن للمعلوماتوتقنية المعلومات اختصاص 

بمعالجة ونواحيها المتعلقة بالتقنيةواسع يهتم 

، خاصة في المنظمات وإدارة المعلومات

لكبيرة. بشكل خاص، تقنية المعلومات تتعامل ا

وبرمجيات اإللكترونيةالحواسيبمع 

لتحويل وتخزين وحماية ومعالجة الحاسوب

 .المعلومات وأيضا نقل واستعادة المعلومات

لهذا السبب، يدعى غالبا أخصائيو الحواسيب 

والحوسبة بأخصائيو تقنية المعلومات. القسم 

الذي يهتم بتقنيات الشبكيات والبرمجيات في 

تقنية المعلومات. من شركة معينة يدعى قسم 

األسماء التي تطلق على هذا القسم أيضا. أسماء 

نظم أو  (IS)تختصر بـقسم نظم المعلومات :مثل

، وتعتبر (MIS)تختصر بـالمعلومات اإلدارية

ية من تكنولوجيا المعلومات مجموعة فرع

معايير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل "إي إف 

 و"أي تي أي إل "IFGICT جي أي سي تي

ITIL" و"أي تي إم أس ITMS".  في عام

اقترح العالم زوبو التسلسل الهرمي 2012

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث ل

يحتوي كل مستوى هرمي "على درجة معينة 

من القواسم المشتركة من حيث أنها ترتبط 

بالتكنولوجيات التي تسهل نقل المعلومات 

وأنواع مختلفة من االتصاالت بواسطة 

 ."اإللكترونيات

 المعالجة ا لكترونية لربيانات

 تخزين البيانات

استتتتخدمت الحواستتتيب اإللكترونيتتتة المبكتتترة 

شتتتريطما مثقوبمتتتا، وهتتتو شتتتريط كولوسسمثتتتل 

طويل من الورق تم تمثيل البيانات عليت  متن 

ختت ل سلستتلة متتن الثقتتوب، وهتتي تقنيتتة عفتتا 

عليهتتتا التتتزمن اآلن. يعتتتود تختتتزين البيانتتتات 

يستتتتتخدم فتتتتي أجهتتتتزة اإللكترونتتتتي، والتتتتذي 

الحتتترب العالميتتتة الحاستتتوب الحديثتتتة، إلتتتى 

، عندما تم تطوير شكل من أشكال خط الثانية

تأخير التذاكرة إلزالتة الفوضتى متن إشتارات 

، وكان أول تطبيق عملي ل  هتو ختط الرادار

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأخير الزئبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق. 

 

تختتتتتتتزين رقمتتتتتتتي الوصتتتتتتتول أول جهتتتتتتتاز 

كان أنبتتتوب وليتتتامز، استتتتنادما إلتتتى العشتتتوائي

القياستتتتتتي، ولكتتتتتتن أنبتتتتتتوب شتتتتتتعاع الكاثود

المعلومات المخزنة في  وذاكرة ختط التتأخير 

كتتتتان يجتتتتب تحتتتتديثها كانتتتتت متقلبتتتتة ألنتتتت  

باستتتمرار، وبالتتتالي تفقتتد المحتتتوى إذا تمتتت 

إزالة الطاقة. كان الشكل األول للتخزين غير 

، غنطتةاألستطوانة الممالمتقلب للحاسوب هو 

واستتخدمت 1932التي تم اختراعها في عام 

، وهو أول حاستوب Ferranti Mark 1 في

إلكتروني متعدد األغراض متتاح تجاريمتا فتي 

أول محتتتر  آي بتتتي إمتتتالعالم.قتتتدمت شتتتركة 

، باعتبتار  أحتد 1956في عتام أقراص صلبة

 RAMAC 305 ظتتام الكمبيتتوترمكونتات ن

الخاص بها. ال تزال معظم البيانتات الرقميتة 

مخزنة مغناطيسيما على األقراص الصلبة، أو 

بصتتتتتريما علتتتتتى الوستتتتتائط مثتتتتتل األقتتتتتراص 

، 2002حتى عام  .(CD-ROM) المضغوطة

األجهتتزة ى تتتم تختتزين معظتتم المعلومتتات علتت

، ولكتن ستتعة التختزين الرقميتة فتتي التناظريتة

 تل  السنة تجاوزت التناظرية 

 

ا متتن عتتام .ألول مرة ، كتتان متتا 2007عتبتتارم

٪ متتن البيانتتات المخزنتتة فتتي 94يقتترب متتن 

علتى ٪52جميع أنحاء العالم محفوظتة رقميتا 

٪ علتتتتى األجهتتتتتزة 28األقتتتتراص الصتتتتلبة، 

٪ علتتى الشتتريط المغناطيستتي 11البصتترية و

الرقمتتتي. تشتتتتير التقتتتتديرات إلتتتتى أن الستتتتعة 

لتختتزين المعلومتتات علتتى األجهتتزة  العالميتتة

إكستبايت فتي  3اإللكترونية نمت من أقل من 

إكستتتتبايت فتتتتي عتتتتام  295إلتتتتى 1986عتتتتام 

 .سنوات تقريبما 3، تتضاعف كل 2007

 واعد بياناتق

 (DMS) هترت أنظمتة إدارة قواعتد البيانتات

فتتي الستتتينيات متتن القتترن الماضتتي لمعالجتتة 

مشكلة تختزين واستترجاع كميتات كبيترة متن 

البيانتات بدقتة وبسترعة. كتان متن أوائتل هتذ  

، (IMS) نظتتتام إدارة المعلومتتتاتاألنظمتتتة 

والتذي ال يتتزال يتتتم نشتر  علتتى نطتتاق واستتع 

ا. يقتوم 50بعد أكثر من  بتختزين  (IMS) عامم

البيانات بشكل هرمي، ولكتن فتي الستبعينيات 

تتتا بتتتدي م للتختتتزين إدجتتتار كوداقتتتترح  نموذجم

الع ئقتتتي يستتتتند إلتتتى نظريتتتة المجموعتتتات 

والمنطق األصلي والمفاهيم المألوفة للجداول 

، تتتم 1981والصتتفوف واألعمتتدة. فتتي عتتام 

اعتتتتد البيانتتتتات قوإصتتتتدار أول نظتتتتام إلدارة 

متن قبتل  (RDBMS) المتاحتة تجاريتاالع ئقية

متتن مكونتتات،  DMS تتكتتون جميتتع.أوراكتتل

فهتتتي تستتتمح بالوصتتتول إلتتتى البيانتتتات التتتتي 

يخزنونها في وقت واحد متن قبتل العديتد متن 

ستخدمين مع الحفاظ على س متها. جميتع الم

قواعد البيانات شائعة فتي نقطتة واحتدة وهتي 

أن هيكتتل البيانتتتات التتتتي تحتتتوي عليهتتتا يتتتتم 

تعريفها وتخزينها بشكل منفصل عن البيانات 

في الستتنوات مخطتتط قاعتتدة بيانتتاتنفستتها، فتتي 

لغتتتتة الترميتتتتز القابلتتتتة ت األخيتتتترة، أصتتتتبح

تنسيقما شائعما لتمثيل البيانات.  (XML) سيعللتو

يمكتتن  (XML) علتتى التترغم متتن أن بيانتتات

العاديتتتة، إال أنهتتتا أنظمتتة الملفاتتخزينهتتا فتتتي 

 ل ستفادة منقاعدة بيانات الع ئقيةفي شائعة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9
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ق ل ستفادة من "التنفيذ القوي التذي تتم التحقت
منتتت  بواستتتطة ستتتنوات متتتن الجهتتتد النظتتتري 

لغتة الترميتز القياستي والعملي". كتطور فتي 

المبنيتة  (XML) ، تتوفر بنيتة(SGML) العتام

على النص ميزة كونهتا قابلتة للقتراءة واآللتة 
 .البشرية

 استرجاع البيانات

لغتتتة قاعتتتدة البيانتتتات الع ئقيتتتةدم نمتتتوذ  

 استتتع م مهيكتتل مستتتقلة عتتن لغتتة البرمجتتة

(SQL)بناءم على الجبر الع ئقي ،.  

مصطلحات "البيانات" و"المعلومات" ليستت 

مترادفتتة. أي شتتيء يتتتم تخزينتت  هتتو بيانتتات، 

لكنتتت  يصتتتبح مجتتترد معلومتتتات عنتتتدما يتتتتم 

 .كل مفيدتنظيمها وتقديمها بش

معظتتتم البيانتتتات الرقميتتتة فتتتي العتتتالم غيتتتر 

منظمة، ويتم تخزينهتا فتي مجموعتة متنوعتة 

متتن التنستتيقات الماديتتة المختلفتتة حتتتى داختتل 

منظمتتتة واحتتتدة. وبتتتدأ تطتتتوير مستتتتودعات 

البيانتتات فتتي الثمانينتتات لتتدمم هتتذ  المختتازن 

المتباينتتتتتة. تحتتتتتتوي عتتتتتادةم علتتتتتى بيانتتتتتات 

مستخرجة من مصادر مختلفة، بمتا فتي ذلت  

، منظمتتتة اإلنترنتتتتصتتتادر خارجيتتتة مثتتتل م

 .(DSS) أنظمة دعم القراربطريقة تسهل 

 نقل البيانات

على ث ثتتتتة جوانتتتتب: نقتتتتل البيانتتتتاتحتتتتتوي ي

اإلرستتتتال، االنتشتتتتتار، واالستتتتتتقبال. يمكتتتتتن 

بتتث تصتتنيفها علتتى نطتتاق واستتع علتتى أنهتتا 

، حيث يتم نقل المعلومات دون اتجا  السلكي

االتصتتاالت الستتلكية  واحتتد إلتتى المصتتب، أو

، متتع قنتتوات ثنائيتتة االتجتتا  فتتي وال ستتلكية

اتجا  مجرى القنتاة وأستفل القنتاة.تم استتخدام 

بتتادل بشتتكل متزايتتد كوستتيلة لت XML لغتتة

البيانتتات منتتذ أوائتتل العقتتد األول متتن القتترن 

العشرين، خاصةم بالنسبة للتفاع ت الموجهة 

نحتتتتتتتتو اآللتتتتتتتتة مثتتتتتتتتل المشتتتتتتتتاركين فتتتتتتتتي 

، SOAPموجهة إلتى الويتب مثتل بروتوكوالت

 data-in-transit rather" التتي تصتف

than ... data-at-res 

 معالجة البيانات
يحتتدد هيلبتتترت ولتتوبيز التتتوتيرة المتستتتارعة 

قتتتتتانون نولتتتتتوجي منتتتتتوع متتتتتن للتغيتتتتتر التك

قتدرة اآلالت الخاصتة بالتطبيقتات علتتى (مور

حساب المعلومات للفرد تتضاعف تقريبما كل 

ا بتتتتتتين عتتتتتتامي  14 ؛ 2007و 1986شتتتتتتهرم

 من أجهزة الحاسوبالفرد تضاعفت سعة

 

ا  18لألغتتراض العامتتة فتتي العتتالم كتتل  شتتهرم

ختتتتت ل نفتتتتتس العقتتتتتدين؛ تضتتتتتاعفت قتتتتتدرة 

شتتتهرام؛  34االتصتتتاالت العالميتتتة للفتتترد كتتتل 

تتطلب سعة التخزين فتي العتالم للفترد حتوالي 

ا لمضتتتتتاعفة مكتتتتتل  40 ستتتتتنوات(؛  3شتتتتتهرم

 12.3وتضتتاعفت معلومتتات البتتث للفتترد كتتل 

ا.يتم تخزين كميات هائلة من البيانات في  عامم

جميع أنحاء العالم كل يوم، ولكتن متا لتم يكتن 

متتن الممكتتن تحليلهتتا وتقتتديمها بفعاليتتة، ف نهتتا 

فتتي متتا يستتمى مقتتابر  تتواجتتد بشتتكل أساستتي

البيانات: "أرشيفات البيانات التي نادرام ما تتم 

زيارتها". لمعالجة هتذ  المستألة، ظهتر مجتال 

استتتتخرا  البيانتتتات "عمليتتتة اكتشتتتاف أنمتتتاط 

مثيرة ل هتمام ومعرفة من كميات كبيترة متن 

 .البيانات" في أواخر الثمانينات

 المنظور

 المنظور األكاديمي
رابطتتتة مكتتتائن مي، فتتت ن فتتي الستتتياق األكتتتادي

تعرف تكنولوجيتا المعلومتات  ACM الحوسبة

لوريوس التتتي تعتتد بأنهتتا "بتترامم درجتتة البكتتا
الط ب لتلبية احتياجات تكنولوجيا الكمبيتوتر 
متتن األعمتتتال والحكومتتة والرعايتتتة الصتتتحية 
والمتدارس، وأنتواع أخترى متن المنظمتات... 

يتحملتون المستلولية  IT المتخصصتين أي تتي

عتتن اختيتتار منتجتتتات األجهتتزة والبرمجيتتتات 
المناستتبة للمنظمتتة، ودمتتم تلتت  المنتجتتات متتع 

لتنظيميتتتتتة والبنيتتتتتة التحتيتتتتتة، االحتياجتتتتتات ا
وتركيتتتتتب هتتتتتذ  التطبيقتتتتتات ومخصصتتتتتتتها 
والحفتتتاظ عليهتتتا لمستتتتخدمي الحاستتتوب فتتتي 

 المنظمة

 منظور تجاري وعملي
 
غالبما ما تتم مناقشة الشركات في مجتال تقنيتة 
المعلومتتتتتتتات كمجموعتتتتتتتة باستتتتتتتم "قطتتتتتتتاع 
التكنولوجيا" أو "صناعة التكنولوجيا". تمتل  

أقستتتتتام تقنيتتتتتة العديتتتتتد متتتتتن الشتتتتتركات اآلن 
المعلومات إلدارة أجهزة الحاسوب والشبكات 

في سياق .والمجاالت التقنية األخرى ألعمالها

فتتتتت جمعيتتتتة تقنيتتتتة  األعمتتتتال التجاريتتتتة، عرة
المعلومتتتتتات المعلومتتتتتات األمريكيتتتتتة تقنيتتتتتة 
المعلومات بأنها "دراسة أو تصميم أو تطوير 
أو تطبيق أو دعم أو إدارة أنظمتة المعلومتات 

إلتتتى الحاستتتوب". مستتتلوليات تلتتت   المستتتتندة
يشتمل العمتل فتتي هتذا المجتال إدارة الشتتبكات 
وتطتتتوير البتتترامم وتثبيتهتتتا وتخطتتتيط وإدارة 
دورة حيتتاة التكنولوجيتتا الخاصتتة بالملسستتة، 
والتتتتتي تتتتتتم متتتتن خ لهتتتتا صتتتتيانة األجهتتتتزة 

 .والبرامم وتحديثها واستبدالها

 

 

 

 

 المنظور األخالقي

مجتتال نتتوربرت وينرستتس عتتالم الرياضتتيات ا

في األربعينيات متن القترن أخ قيات المعلومات

الماضي. بعتض القضتايا األخ قيتة المرتبطتة 

 :قنية المعلومات تشملباستخدام ت

  انتهاكات حقوق الطبتع والنشتر متن

قبتتل أولئتت  التتذين يقومتتون بتنزيتتل 

الملفتتتتتات المخزنتتتتتة دون إذن متتتتتن 

 .أصحاب حقوق الطبع والنشر

  أرباب العمل الذين يراقبون رسائل

البريتتتتتتد اإللكترونتتتتتتي لمتتتتتتوظفيهم 

 .واستخدامات اإلنترنت األخرى

  رستتتائل البريتتتتد اإللكترونتتتي غيتتتتر

 .فيهاالمرغوب 

  قراصتتتتنة الوصتتتتول إلتتتتى قواعتتتتد

 .البيانات على اإلنترنت

  تقتتوم مواقتتع الويتتب بتثبيتتت ملفتتات

تعريتتتتتتتف االرتبتتتتتتتاط أو بتتتتتتترامم 

التجسس لمراقبتة أنشتطة المستتخدم 

 .عبر اإلنترنت

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D9%83%D9%8A%D9%88_%D8%A5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_(%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 مولدها ونشأتها

فد اوائدد  دلتدا مرددربشددما   دميددا ولدد  فددد مديندة 

 ، وهدد ابندة لعدالز ريهدر  1913شدهر ندوفم ر عدا  

فقد كان والدها مدرسا بالمعهدد الددينى بددميا ، وهدد 

ا فقدد كدان جدده األيهرريضاً حفيدة ألجداد من علماء 

ألمهددا شددياا بدداأليهر الشددريل، وتددد هلقدد  هعليمهددا 

ثددز  القددررن الكددريزاألو  فددد كتبدداق القريددة فحف دد  

دما كاندد  فددد الةددابعة اراد  االلتحدداب بالمدرسددة عندد

مدن العمددر كولكدن والدددها رفدت ذلدد  فتقاليدد االسددرة 

هددددخبى  ددددرو  ال نددددا  مددددن المندددد   والدددد هاق  لددددى 

ك فتلقدد  هعليمهددا بددالمن   وتددد بدددر ي هددر  المدرسددة

ا ون وغهدا فدد هلد  المرحلدة عنددما كاند  هتقدد  هفوته

لالمتحان فتتفوب على تريناهها بالرغز من انها كاند  

  .هدرس بالمن  

 

 دراستها

 

 1929حرددل  علددى شددهادة الكفدداءة للمعلمددا  عددا  
وتددد كددان هرهي هددا األولددى علددى الق ددر المرددر ، ثددز 

حرل  على الشهادة الثانويدة بعددها التحقد  بجامعدة 

 اللغدة العربيدةالقداهرة لتتادر  فدد كليدة ا داق تةدز 
  وكدان ذلد  بمةداعدة امهدا فخبوهدا كدان يدخبى  1939

، وتدددد الفددد  كتابدددا بعندددوان الريدددل  ذهابهدددا للجامعدددة

المردددر  فدددد عامهدددا الثددداند بالجامعدددة، ثدددز نالددد  

 . 1941بمره ددة الشددرو األولددى عددا   الماجةددتير
 رمددين الاددولده وجدد  رسددتاذها بالجامعددة األسددتاذ 

صدداحا الرددالون األدبددد والفكددر  الشددهير بمدرسددة 

األمنددداء، ورنج ددد  مندددن ثالثدددة ربنددداء وهدددد واصدددل  

مةدديرهها العلميددة حتددى نالدد  رسددالة الدددكتورا  عددا  

 . ن حةين/  وناتشها عميد األدق العربد د1950

 مناصبها

 

للمررة المةلمة التدد حدرر  نفةدها بنفةدها با،سدال ،  كان  بن  الشا ئ كاه ة ومفكرة ورستاذة وباحثة ونموذًجا 

فدد دميدا   لدى رسدتاذ للتفةدير والدراسدا  العليدا فدد كليدة الشدريعة بجامعدة  النيد فمن  فلة صغيرة على شدا ئ 

بمرر، ورستاذ يائدر لجامعدا   عين شمستاذ كرسد اللغة العربية وآدابها فد جامعة القرويين فد المغرق، ورس

  وكليدة التربيدة 1981 وجامعدة ا،مدارا  ، 1972 وبيدرو  ، 1968 والج ائدر، والار دو   1967 ر  درمدان

هدددرج  فددد المناصددا األكاديميددة  لددى رن رصدد ح  رسددتاذاً للتفةددير  . 1983 -1975 الريددا لل نددا  فددد 

، حيد  تامدد  بالتددريس هنداي مددا يقدارق العشددرين بدالمغرقالقددرويين والدراسدا  العليدا بكليددة الشدريعة بجامعدة 

تامد  بالتددريس بهدا، تدد  رجد   دو  عربيدةساهم  فد هادري  رجيدا  مدن العلمداء والمفكدرين مدن هةد  . عاًما

سدنة فدد مجلدة النهضدة النةدائية،  18ك ل  م كًرا بفكرها وتلمها  لى المجا  العا ك وبددر  النشدر مند  كدان سدنها 

، فكدان لهدا مقدا  مد ييادةفكان  ثاند امررة هكتا بها بعد األدي ة  جريدة األهرا وبعدها بعامين بدر  الكتابة فد 

وكدان لهدا مواتدل فكريدة شدهيرة، . 1998ندوفم ر  26 وي  رس وعد، وكان آ ر مقاالهها ما نشدر بداألهرا  يدو  

، فالبفد  وراءهدا سدجالً مشدرفًا مدن الةدجاال  الفكريدة التدد  ا دتها ا،سال واها   مواتل حاسمة دفاًعا عن 

بقددوةك وكددان ربريهددا موتفهددا  ددد التفةددير العرددر  للقددرآن الكددريز ذودًا عددن التددراة، ودعمهددا لتعلدديز المددررة 

وكتابتهدا عدن  واحترامها بمن ق  سالمد وحجة فقهية رصولية دون  ن نة نةوية، وموتفهدا الشدهير مدن ال هائيدة

  .عالتة ال هائية بالرهيونية العالمية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


 

36 

 

ألنن كان ينتمد  لى حياهها  بن  الشا ئك فا تار  لقا باسز مةتعاركان  عائشة ع د الرحمن هحا رن هكتا مقاالهها 

والتد ولد  بها، حتى هوثق العالتة بينها وبين القراء وبين مقاالهها والتد كان  هكت ها فد  دميا األولى على شوا ئ 

 ً   . من  ثارة حفي ة والدها كان  هوت  باسز بن  الشا ئ ر  شا ئ دميا  ال   عشقتن فد  فولتهاجريدة األهرا  و وفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤلفاتها

 

عاما في مجلة النهضة النسائية ثم جريدة األهرام فكانت ثاني امرأة تكتب بها بعد  18الرحمن الكتابة منذ عمر  بدأت عائشة عبد

 .1998نوفمبر  26كان لها مقال أسبوعي، وكان آخر مقاالتها ما نشر باألهرام يوم . األديبة مي زيادة
 

 :تركت بنت الشاطئ وراءها أكثر من أربعين كتاباً في الدراسات الفقهية واإلسالمية واألدبية والتاريخية، وأبرز مؤلفاتها هي
 

 .هراجز سيدا  بي  الن وة  -                                                                       .التفةير ال ياند للقرآن الكريز -

 .القرآن وتضايا ا،نةان  -                                                             .دراسة ترآنية: الشارية ا،سالمية -

 :والمخطوطات، ولها دراسات لغوية وأدبية وتاريخية أبرزهاكذا تحقيق الكثير من النصوص والوثائق 
 

 رسالة الراه  والشاح   -                                                                    .الشاعرة العربية األولى الانةاء    -    
 .مقدمة فد المنه ، وتيز جديدة لألدق العربد -                                                            

 :ومن مؤلفاتها

 .اآمنة بن  وه.. ر  الرسو  محمد  -                                                                                                  بنا  الن د -
 .سكينة بن  الحةين  -                                                                                               .رعداء ال شر -
م  المر فى، مقا  فد   -                                                          .ج يرة العرقرحلة فد .. رر  المعج ا  -

 .ا،نةان
 

 

 
 

 لقب بنت الشاطئ

 
ألنه كاان ينتماي إلاى حياتهاا األولاى علاى  بنت الشاطئ؛ فاختارت لقب باسم مستعاركانت عائشة عبد الرحمن تحب أن تكتب مقاالتها 

وخوفاً من والتي ولدت بها، حتى توثق العالقة بينها وبين القراء وبين مقاالتها والتي كانت تكتبها في جريدة األهرام  دمياطشواطئ 

  .إثارة حفيظة والدها كانت توقع باسم بنت الشاطئ أي شاطئ دمياط الذي عشقته في طفولتها

 

 جوائزها

 
م، وجاائزة الحكوماة  1978في مصار عاام  جائزة الدولة التقديرية في اآلدابحصلت الدكتورة عائشة على الكثير من الجوائز منها 

، وجائزة األدب من المملكة المغربية، ووسام الكفاءة الفكرية من م1956المصرية في الدراسات االجتماعية، والريف المصري عام 

كما منحتها . م 1994الدكتورة وداد القاضي عام  لألدب العربي مناصفة مع بجائزة الملك فيصلم، وفازت أيضا  1988عام  الكويت

، والمجاال  القومياة بالقااهرة مجماع البحاوا اإلساالميةالعديد من المؤسسات اإلسالمية عضوية لم تمنحها لغيرها من النساء مثل 

 ً  الدول العربيةلمحاضرات في العديد من أَطلق اسمها علي الكثير من المدارس وقاعات ا  المتخصصة، وأيضا

 وفاتها

 

 ياومبساكتة قلبياة فاي  86توفيت عائشة عبد الرحمن عن عمر ينااهز 
 .م1998الموافق أول ديسمبر  هـ 1419 شعبان 11 الثالثاء

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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