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بناءاً على تعلٌمات السٌد اللواء /محمد
الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة بمتابعة تنفٌذ
مواعٌد االغالق وتطبٌق االجراءات
االحترازٌة التى أقرتها الدولة وجه االستاذ /
السٌد إبراهٌم موسى رئٌس حى العجمى
وتحت
بحملة مسائٌة لضبط المخالفٌن
إشراف السٌد سكرتٌر عام الحى قامت إدارة
رخص المحالت وادارة اشغال الطرٌق بحى
العجمى بحملة مسائٌة بنطاق حى العجمً
وتم رفع جمٌع االشغاالت من الطرٌق العام
وغلق المحالت المخالفة لمواعٌد االغالق
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرٌر
محاضر للمخالفٌن هذا وقد قامت الحملة
بإغالق عدد أربع كافٌترٌات مخالفة بمنطقة
ابو ٌوسف والكٌلو  ٢١وبٌانها كالتالً
كافٌترٌا زلزال -
كافٌترٌا الخدٌوى -
كافٌترٌا مو صالح  - ٢كافتٌرٌا وان فٌنج
وتستمر المتابعة لتنفٌذ مواعٌد االغالق
وردع المخالفٌن.
م ـصدر الخبر  :الصفحة الرسمٌة
لمحافظة االسكندرٌة
بــتـــارٌــــخ 2020/7/5 :

شن حى العجمى غرب اإلسكندرٌة حملة إزالة مكبرة إلزالة
التعدٌات وإسترداد أراضى الدولة وذلك ضمن الموجه ال 16
إسترداد التعدٌات على أراضى الدولة تنفٌذا لتعلٌمات القٌادة
السٌاسٌة و اللواء  /محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة واألستاذ
 /السٌد إبراهٌم موسى رئٌس حى العجمى أنه تم إسترداد نحو
 7500متر مربع من اآلراضى التابعة للدولة و إزالة كافة
اإلنشاءات المخالفة علٌها حٌث تم إزالة شركة تبارك لالخشاب
بمنطقة ام زغٌو وصلة الذراع البحرى من جهه أخرى
واستمرارا للحمالت الٌومٌة التً ٌقوم بها حً العجمً إلزالة
التعدٌات علً حرم الطرٌق العام علً مدار الٌوم تنفٌذا لتعلٌمات
اللواء  /محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة وجه االستاذ  /السٌد
ابراهٌم موسى رئٌس حً العجمى إدارة إشغال الطرٌق بعمل
حملة إشغاالت بنطاق الحى حٌث قامت الحملة بالمرور علً
شارع البٌطاش وشارع عبدالفتاح الطلخاوي ،شارع خٌرهللا
،شارع الهانوفٌل و أسكندرٌة مطروح حتً الكٌلو  21لعودة
اإلنضباط وتم إزالة االشغاالت والتعدٌات والفرشات والباعة
الجائلٌن التً تشغل الطرٌق العام وتم إٌداع المضبوطات بإدارة
شرطة المرافق و كان اللواء  /محمد الشرٌف محافظ
اإلسكندرٌة قد أطلق إشارة البدء فً تفعٌل صالحٌات وحدة
التدخل السرٌع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف واإلشغاالت
والرصد علً مدار الساعة ألى أعمال مخالفة وٌأتى ذلك إتساقا
مع توجٌهات رئٌس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة
جدا مع البناء العشوائى وحذر محافظ اإلسكندرٌة بعدم التهاون
فً أي مخالفة وسٌتم إزالتها فورا مشددا أنه سٌتم التصدي بكل
حزم ألي محاولة قد ٌقوم بها المخالفون مستغلٌن انشغال
األجهزة التنفٌذٌة فً تطبٌق اإلجراءات الوقائٌة واالحترازٌة
لمواجهة فٌروس كورونا المستجد
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/7/10 :

أمر اللواء  /محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة بالبدء
الفوري فً إنشاء سور وبوابات تأمٌنٌة علً طول
شاطًء النخٌل لمنع دخول المواطنٌن إلى الشاطىء
ومنعهم من النزول بمٌاه البحر بعد حوادث الغرق
األخٌرة خاصة أن مساحة الشاطىء كبٌرة وٌتواجد فً
حدوده  37شارع مفتوح على المنطقة السكنٌة مشددا
على اإلنتهاء من ذلك علً وجه السرعة عبء رٌه خالي
اٌغٌٛخ اٌزفمذ٠خ اٌز ٟلبَ ثٙب ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ
ثؾبهٟء إٌخ ً١ثؾ ٟاٌؼغٌٍّٛ ٟلٛف ػٍ ٝاٌٛمغ
اٌؾبٌِٚ ٟزبثؼخ عٛٙد أزؾبي اٌغشلٚ ٝوٍف اٌّؾبفع
اٌّغئ ٓ١ٌٛثزىض١ف اٌؾشاعبد اٌزأِ١ٕ١خ ٚص٠بدح ػّبي
اإلٔمبرٚ ،رىٍ١ف ِؾشف ٓ١ثبٌزٛاعذ ػٍ ٝاٌؾبهئ اٌّغٍك
ِٓ فالح اٌفغش ٚؽز ٝاٌغشٚة ٌّٕغ ٚرفش٠ك أ ٜرغّؼبد
ثبإلمبفخ ئٌ ٝرٛاعذ ِغئ ٌٝٛاإلداسح اٌّشوض٠خ ٌٍغ١بؽخ
ٚاٌّقب٠ف ٚلٛاد أِٓ اٌؾشهخ ٌّٕغ أ ٜرغّؼبد أٚ
إٌضٚي ئٌ١ِ ٝبٖ اٌجؼ س ٚأػشة اٌّؾبفع ػٓ اعز١بءٖ ػٓ
ػذَ االٌزضاَ ثبٌزؼٍّ١بد اٌخبفخ ثؼذَ ٔضٚي اٌجؾش لبئال
ئْ ِب ؽذس أِش ِشفٛك رّبِب ٔ ٌٓٚغّؼ ثزىشاسٖ ِشح
أخشٚ ٜالثذ ِٓ أؽىبَ اٌغ١طشح إٌٙبئ١خ ػٍ ٝاٌؾبهٟء
ٚهبٌت ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ اٌّٛاهٕ ٓ١ثبالِزٕبع ػٓ
اٌزقشفبد اٌخبهئخ ٌمشاساد ئغالق اٌؾٛاهئ ٚاإلفشاس
ػٍ ٝئسر١بد اٌؾبهئ فغ ًشا ف ٟغ١بة إٌّمزِّ ٓ٠ب ٠ؼشك
ؽ١برٌٍ ُٙخطش ٚاٌغشق
م ـصدر الخبر  :بوابة األهرام
بــتـــارٌــــخ 2020/7/11 :

 /السٌد ابراهٌم
تنفٌذا لتعلٌمات السٌد االستاذ
موسى رئٌس حى العجمً باستكمال أعمال الخطة
االستثمارٌة  ٢٠٢٠\٢٠١٩لالنارة العامة وتحت
إشراف السٌد  /سكرتٌر عام الحى قامت إدارة
بتركٌب كشافات
الكهرباء بتنفٌذ االعمال االتٌة
٢٢
األنارة بشارع الصفا الرئٌسى بالكٌلو
والمخصص لةعدد٥٠عامود إنارة بكشاف لٌد١٥٠
وات
ـ التوجة لشارع أبوتالت الرئٌسً والمخصص لة
عدد ٨٠كشاف لٌد وجاري تشكٌل لجنة بالتنسٌق
مع قطاع األضاءة العامة بشركة األسكندرٌة
لتوزٌع الكهرباء ألطالق التٌار على مشروع األنارة
بالكامل
ـ تركٌب كشافات األنارة بشارع أبوتالت الرئٌسً
فً إطار خطة األنارة العامة
ـ إستبدال الكشافات اللٌد التً ال تعمل بمساكن
األسمنت بوادي القمر ورفع كفاءة األنارة بمحٌط
المساكن مع استمرار أعمال الصٌانة الدورٌة
واالستجابة لشكاوى المواطنٌن

م ـصدر الخبر  :الصفحة الرسمٌة
لحى العجمى
بــتـــارٌــــخ 2020/7/15 :

٠ؼذ ِؾٛس اٌذخٍ١خ ِٓ اٌّؾبٚس اٌغذ٠ذح اٌٙبِخ
ثّؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ ٚاٌز٠ ٜؾىً ؽش٠بٔب سئ١غ١ب
غشة ػشٚط اٌجؾش اٌّزٛعو ٌزغ ً١ٙؽشوخ اٌغ١بساد
ٚاٌؾبؽٕبد اٌضمٍ١خ اٌز ٝرغجت رىذعب ِشٚس٠ب ٚأؽ١بٔب
ؽٛادس ثغجت فؼٛثخ رؾشوٙب ف ٝاٌطش٠ك غ١ش اٌّّٙذ
رؼزجش ػٍّ١خ خشٚط ٚدخٛي اٌؾبؽٕبد ِٓ ٚئٌٝ
ِٕ١بئ ٟاإلعىٕذس٠خ ٚاٌذخٍ١خ أِشاً فؼجب ً ٌٍغب٠خ خبفخ
أْ اٌطش٠ك اٌّمبثً ٌجٛاثبد إٌّ١بء غ١ش ِّٙذ ١ٌٚظ
ثٗ ارغبع وبف ٌى٠ ٝزؾًّ ِشٚس اٌؾبؽٕبد ٚاٌزٜ
٠غجت ؽبٌ١ب أصِخ ِشٚس٠خ وج١شح خبفخ ف ٝؽبٌخ
 %90اٌغجت فٙ١ب ٘ٝ
اٌؾٛادس ٚاٌز ٝوبٔذ
اٌؾبؽٕبد ٚع١بساد إٌمً اٌىج١شح ٌنخبِخ ؽغّٙب
ٚخطٛسح ثؼل اٌّٛاد اٌّؾٍّخ ثٙب ػٍ ٝاٌطش٠ك
اٌّأ٘ٛي ثبٌغىبْ ثّٕطمخ اٌمجبسٚ ٜاٌٛسد٠بْ ٚثؾشٜ
ٚؽز ٝاٌذخٍ١خ ٚف ٝفقً اٌق١ف ٠ؼزجش اٌّشٚس غشة
اإلعىٕذس٠خ ثطش٠ك اٌّىظ ِٓ األِٛس اٌقؼجخ ٌٍغب٠خ
ٌٛعٛد اخزٕبلبد ِشٚس٠خ وج١شح ثبٌطش٠ك اٌشئ١غٝ
خبفخ ِغ ٚعٛد اٌّق١فٚ ٓ١رٛع ُٙٙئٌ ٝهش٠ك
اٌؼغّٚ ٝاٌغبؽً اٌؾّبٌٚ ٝرجٍغ رىٍفخ اٌّؾشٚع
 ْٛ١ٍِ 460عٕٚ ، ٗ١ثذأد اٌؾشوخ إٌّفزح اعزالَ
اٌّؾشٚع ثزبس٠خ ِ 21بٌ ٛ٠ؼبَ ٠ٚ ،2014زىْٛ
اٌّؾشٚع ِٓ هش٠ك أسم ٝثطٛي ِ 2500زش هٌٝٛ
ٚوٛثش ٜػٍ ٜٛثطٛاي ِ 1000زش ٚوٛثش ٜػٍٜٛ
أػٍِ ٝؾٛس اٌزؼّ١ش ثطٛي ِ 550زش هٚ ٌٝٛاٌىٛثشٜ
رُ ئٔؾبؤٖ ثطش٠مخ ِإِٕخ ثبٌىبًِ ِٓ إٌبؽ١خ
اإلسؽبد٠خ ٚاإلمبءح ٚػالِبد اإلسؽبد ٚاٌخذِبد
ٚسثطٗ ثبٌطشق األخش ٝ٘ٚ ٜاػزجبساد رُ األخز ثٙب
ٌٕغبػ اٌّؾشٚع ٠ٚشثو اٌىٛثش ٜاٌطش٠ك ثّٕ١بء
اإلعىٕذس٠خ ٚؽز ٝاٌطش٠ك اٌذ ٌٝٚاٌغبؽٍٝ
ٚاٌقؾشاٚ ٜٚع١خفف اٌؼتء ػٍ ٝاٌطش٠ك اٌشئ١غٝ
غشة اإلعىٕذس٠خ ،ثبإلمبفخ أٔٗ عزغزغشق اٌؾبؽٕبد
 10دلبئك ٌٍٛفٛي ٌٍطش٠ك
ٚلزب لٍ١ال رقً اٌٝ
اٌقؾشاٚ ٜٚاٌطش٠ك اٌغبؽٍ ٝثذالِٓ اعزغشالٙب أوضش

ِٓ عبػخ وبٍِخ ٔظشا ٌٍؾٌّٛخ اٌضمٍ١خ ٌٍؾبؽٕبد
ٚاٌضؽبَ اٌّشٚس ٜثبٌطش٠ك اٌشئ١غٚ ٝع١ؾً األصِخ
اٌّشٚس٠خ اٌّزٛاعذح غشة اإلعىٕذس٠خ ثؼذ ئٔؾبء هش٠ك
٠ٚؼزجش
عذ٠ذح ٌزغ ً١ٙؽشوخ اٌؾبؽٕبد ٚاٌغ١بساد
رّ ً٠ٛاٌّؾشٚع ِٓ اٌغٛٙد اٌزار١خ ِٓ إٌّ١بء ِٓ ٛ٘ٚ
أُ٘ اٌّؾبس٠غ اٌخبفخ ثبٌ١ٙئخ ٚاٌز ٜع١خذَ أ٠نب
أ٘بٌ ٟاإلعىٕذس٠خ ٚاٌىٛثش ٜعٛ١فش ٚلزب ٚعٙذا وج١شٓ٠
ٚع١مًٍ ِٓ اٌؾٛادس اٌز ٝرغججٙب اٌؾبؽٕبد ػٍٝ
اٌطش٠ك ٚعٛ١فش ٚلزب وج١شا ٌشثو اٌىٛثش ٜثبٌطش٠ك
اٌغش٠ؼخ ٚرغزغشق ِذح اٌٛفٛي ئٌٙ١ب  10دلبئك فمو
ِٓ ثٛاثبد إٌّ١بء ٚؽز ٝاٌٛفٛي ئٌ ٝاٌطش٠ك اٌغش٠غ
ٚاعٙذ ٘١ئخ ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ػذدا ِٓ اٌزؾذ٠بد
إلٔغبص ئٔؾبء وٛثش ٜاٌذخٍ١خ خالي ِذح صِٕ١خ لق١شح
ِٕٙٚب ٚعٛد لغُ ؽشهخ اٌذخٍ١خ ثغٛاس اٌىٛثشِّ ٜب
ئْ
٠ؾىً خطٛسح وج١شح ٚرُ ئصاٌخ وبفخ اٌّؼٛلبد
اٌّؾشٚع ػجبسح ػٓ ئٔؾبء ٚفٍخ ؽشح ٌشثو ِٕ١بء
اٌذخٍ١خ ثبٌطش٠ك اٌذ ٌٝٚاٌغبؽٍ ٝثٙذف ؽً االخزٕبلبد
اٌؾبٌ١خ فِ ٝخبسط ِٚذاخً إٌّ١بء ٚاٌز ٟرإد ٜئٌٝ
اخزٕبلبد ِشٚس٠خ ثطش٠ك اإلعىٕذس٠خ اٌؼغّ ٟوّب رمًٍ
االعزفبدح اٌّضٍ ٝثاِىبٔبد إٌّ١بء اٌىج١شح أْ اٌّؾٛس
٠ؼًّ ػٍ ٝسفغ وفبءح اٌؾشوخ ِٓ ٚئٌٕ١ِ ٝبء اٌذخٍ١خ
ثبإلمبفخ ئٌ ٝأْ اٌّؾشٚع ٠غزٙذف ٔمً ؽشوخ إٌّ١بء
 3500ؽبؽٕخ
ٚإٌّطمخ اٌقٕبػ١خ ٚاٌز ٟرقً ئٌٝ
١ِٛ٠ب ؽبٌ١ب ً ِزٛلغ أْ رقً ئٌ 5 ٝآالف ؽبؽٕخ خالي 3
عٕٛاد ئٌ ٝاٌطش٠ك اٌغش٠غ اٌطش٠ك اٌذِ ٌٟٚجبؽشح
د ْٚاٌّشٚس ثبٌّٕبهك اٌغىٕ١خ اٌز ٟال رغزٛػت ؽشوخ
إٌمً اٌضمٚ ً١رإد ٞئٌٚ ٝلٛع ثؼل اٌؾٛادس ٚرٛلف
ؽشوخ اٌّشٚس فِٕ ٟبهك اٌذخٍ١خ  ٚاٌؼغّ ٟثبٌج١طبػ

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/7/19 :

جرى المحاسب محمد سعد هللا أحمد  /وكٌل وزارة
التموٌن والتجارة الداخلٌة بمحافظة اإلسكندرٌة عدة
جوالت على مخابز قطاع وادى القمر والعجمً والكٌلو
 21والساحل الشمالى رافقه سلٌمان الطٌب  /مدٌر
إدارة الرقابة التموٌنٌة بالمدٌرٌة والمهندس  /محمود
القلش معاون مدٌر المدٌرٌة لإلعالم واالتصال
السٌاسً تفقد العدٌد من المخابز البلدٌة لمتابعة
عملٌات إنتاج الخبز وجودته وحصول المواطنٌن علٌه
بسهولة وبدون ازدحام وتابع مراحل إنتاج الرغٌف
بكل مخبز بلدى تم زٌارته وكذلك التأكد من وزن
الرغٌف وجودته ومطابقته للمواصفات الفنٌة وكذلك
التأكد من مواعٌد عمل المخابز وتم إثبات عدد من
المخالفات المتمثلة فى توقف مخبزٌن بدون اذن مسبق
من التموٌن وجار اتخاذ اإلجراءات القانونٌة نحو هذه
المخابز وفقا للقوانٌن المنظمة لهذا الشأن كما التقى
بالعدٌد من المواطنٌن والتحدث إلٌهم واالستماع إلى
مالحظاتهم واإلجابة على تساؤالتهم واستقصاء آرائهم
حول جودة الخدمات التموٌنٌة المقدمة إلٌهم التى القت
استحسان الكثٌر منهم وواصل جوالته بالمرور على
مقر إدارتً العجمى والعامرٌة والتقى بالموظفٌن
وتفقد حالة العمل باالدارتٌن واالطالع على السجالت
اإلدارٌة واختتم وكٌل الوزارة جوالته بزبارة مفاجأة
الى مركز الخدمات التموٌنٌة لحى العجمى ومتابعة
أعمال المركز ومقابلة بعض المواطنٌن المتعاملٌن مع
المركز والذٌن أبدوا استحسانهم لسرعة اصدار
البطاقات التموٌنٌة وكذلك سهولة التعامل مع حزمة
الخدمات التموٌنٌة التى تتم من خالل موقع دعم
مصرتنفٌذا لسٌاسة التحول الرقمى التى تطبقها الدولة
للتٌسٌر على المواطنٌن
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2020/7/20 :

أػٍٓ اٌذوزٛس ١ٌٚذ ِخزبس ِ /ذ٠ش ِغزؾف ٝاٌؼغّٟ
اٌّشوض ٜاٌّخقـ ٌؼضي ِقبث ٟف١شٚط وٛسٔٚب
اٌّغزغذ رؼبف 16 ٝؽبٌخ عذ٠ذح ِٓ ِقبثٝ
اٌف١شٚط ٌ١قً ئعّبٌ ٝؽبالد اٌزؼبف ٟئٌ372 ٝ
ؽبٌخ ِٕز رؾ ً٠ٛاٌّغزؾف ٝئٌ ٝػضي ِبسط
اٌّبمٚ ٝأٚمؼ ِخزبس أٔٗ رُ رٛلف ؽقٍ١خ
اٌّؾ ٓ١ٌٛئٌ ٝاٌزؼبف ٟإٌّضٌ ٟػٕذ اٌشلُ  92ؽبٌخ
فّ١ب رٛلف ػذد اٌؾبالد اٌّؾٌٛخ ئٌ ٝاٌّغزؾفٝ
اٌّ١ذأ ٝاٌّإلذ ف ٟاٌّذٕ٠خ اٌؾجبث١خ ف ٟأثٛل١ش
ؽشق االعىٕذس٠خ ٌمنبء فزشح إٌمب٘خ ػٕذ اٌشلُ
 463ؽبٌخ ٚلبي ئْ اٌؾبالد اٌّؾٌٛخ ئٌِ ٝغزؾفٝ
ػضي أثٛل١ش رؼبفذ ثؾىً وج١ش ٚؽبٌز ُٙاٌقؾ١خ
ٌزٌه ٠زُ
ِغزمشح ٠ٚزطٍج ْٛفزشح ٔمب٘خ ثغ١طخ
رؾ ٍُٙ٠ٛئٌِ ٝغزؾف ٝاٌؼضي اٌغذ٠ذ ػٍ ٝأْ ٠زُ
ئخالء أعشح ٌّقبث ٓ١عذد رزطٍت ؽبٌز ُٙسػب٠خ
هج١خ وج١شح ٚأعٙضح رٕفظ فٕبػٌٚ ٝفذ ئٌ ٝأْ
اٌّغزؾفِ ٝغٙض وّغزؾف ٝػضي ٌٍّقبث ٓ١مّٓ
خش٠طخ ٚصاسح اٌقؾخ ٚاٌغىبْ ف٘ ٟزا اٌقذد
ٚرنُ 200عش٠ش ػٕب٠خ ِشوضح  60 ٚعٙبص رٕفظ
 2عٙبص ِزؾشن٠ٚ ،ؼًّ
فٕبػ ٝصبثذ ٚ
ثبٌّغزؾف 53 ٝهج١جًب ١٘ ِٓ 60 ٚئخ اٌزّش٠ل
م ـصدر الخبر  :جرٌدة المصرى الٌوم
بــتـــارٌــــخ 2020/7/22 :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

1410383 1
بتارٌخ
2020/7/3

1461088 2
بتارٌخ
2020/7/9

1463186 3
بتارٌخ
2020/7/10

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

ـ بشان التضرر من وجود تم فحص الشكوى مع االدارة
السٌد جابر على
عدد اثنٌن تندة تمنع الرؤٌا المختصة وقد أفادت ان بالنزول على
احمد
 2تندة
الطبٌعة تبٌن لنا ان عدد
بالعقار
 1ش مسجد
بالدور الثانى علوى ال تخضع للقانون
البر عمارة ابو
االشغال  140لسنة  56والشاكى
ولٌد السباك
بالدور الثالث علوى برجاء احالتها
البٌطاش
ادارة التنظٌم جهه االختصاص
553
تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2020/7/14
ـ بشأن التضرر من وجود تم فحص الشكوى مع االدارة
ابراهٌم فهمى
المختصة ادارة الرصد البٌئى وقد
كمٌات كبٌرة من القمامة
ابراهٌم جاد
أفادت تم رفع المخلفات الموجودة مع
ش محمد العجمى
العلم بوجود بالوعات صرف صحى
متفرع من ش
وٌوجد اٌضا منور ٌقع بٌن اربع
خٌر هللا نتالى
عمارات به مخلفات قمامة وال ٌصلح
بحرى بجوار
دخول اى معدات بسبب وجود
سمٌر النجار
البالوعات بالمدخل ٌعد ذلك خارج
األختصاص
263
تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2020/7/19
ـ بشان التضرر من سوء تم فحص الشكوى مع االدارة
محمود شعبان
حالة الطرٌق بالكامل بشارع المختصة التخطٌط والمتابعة تفٌد أن
حمزة محمد
العجمى منطقة ابو الجمعٌة الموجود امام مدخل  % 80من شوارع العجمى ترابٌة
االحمدى للسرامٌك ابو ٌوف وتحتاج الى اعتمادات مالٌة لذا قبل
ٌوسف
من بداٌة الشارع مسجد أم بداٌة كل خطة استثمارٌة وغالبا شهر
ٌ 6تم عرض جمٌع الطلبات الواردة
القرى حتى نهاٌة الشارع
للحى على السادة مجلس النواب حٌث
مما ٌؤدى الى صعوبة
ٌتم اختٌار االولوٌات فى حدود
ورفض سائق السٌارات
االعتماد بالتنسٌق مع السادة النواب
دخول الشارع وللعلم تم
على ان ٌكون الشوارع ذات كثافة
دخول الغاز الطبٌعى
سكانٌة عالٌة او محاور مرورٌة
والصرف الصحى وتحدٌث
268
تم الرد على المحافظة برقم
خطوط التلٌفون
بتارٌخ 2020/7/20

م صدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى تارٌخ البٌان :

2020/7/22

اوال  :التمــوٌـن

 – 1نشاط المخابز فى الحى عن عام 2019

العجمى
حضر
االجمالى

1
1

م صدر البٌان  :ادارة تموٌن العجمى

ـــ

+ 163
22
متوقف

ـــ

185

23

االنتاج
الٌومى عدد
االرغفة

بلدى

السكان
التقدٌرى

م

حـى

البٌان

سٌاحى
افرنجى

نصٌب الفرد
من الخبز

قطاع عام

مخابز القطاع الخاص
والمشروعات
سٌاحى
بلدى
افرنجى

5
488720 1169397
ارغفة

5
488720 1169397
23
ارغفة
تارٌخ البٌان 2020 /7/13 :

نشاط المخابزبالحى

163
23

مخابز قطاع خاص
بلدى

مخابز قطاع خاص
افرنجى

1

مخابز قطاع عام بلدى

التعلٌق

 اعّبٌ ٝػذد اٌّخبثض ثؾ ٝاٌؼغِّ 209 ٝخجض
ٔ غجخ ػذد اٌّخبثض اٌجٍذ ٜلطبع ػبَ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّخبثض %0.47
ٔ غجخ ػذد اٌّخبثض اٌجٍذ ٜلطبع خبؿ (٠ؼًّ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّخبثض %78
ٔ غجخ ػذد اٌّخبثض اٌّزٛلفخ لطبع خبؿ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّخبثض %11
ٔ ق١ت اٌفشد ِٓ اٌشغ١ف هجمب ٌّٕظِٛخ اٌخجض اٌؾذ٠ضخ  5اسغفخ ف ٝاٌ /َٛ١فشد
ٔ ق١ت اٌغىبْ ِٓ اٌّخبثض اٌز ٝرؼًّ  2613فشد ِ /خجض

المقترح

العمل على االشراف على المخابز لضمان الحصول على رغٌف عالى الجودة ولضمان حصول
المواطن على حصته من الخبز الٌومى0

 – 2تطور نصٌب السكان من المخابز
عدد المخابز
م

البٌان

2017

حضر

2018

حضر

2019

حضر

آلى

االجمالى

نصف آلى

عدد السكان
التقدٌرى

نصٌب
السكان من
المخابز
2658

عام

خاص

عام

خاص

عام

خاص

ـــ

10

10

157

10

167

470505

ـــ

24

4

159

4

180

488161

2653

ـــ

24

1

161

1

185

488720

2627

تارٌخ البٌان 2020/7/13-:

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

نصٌب السكان من المخابزعام ٢٠١٩
161

24

مخبز نصف آلى
خاص

مخبز آلى خاص

1

مخبز نصف آلى
عام

التعلٌق





أخفبك ػذد اٌّخبثض اٌؼبِخ ػبَ
أخفبك ػذد اٌّخبثض اٌؼبِخ ػبَ
اسرفبع ػذد اٌّخبثض اٌخبفخ ػبَ
اسرفبع ػذد اٌّخبثض اٌخبفخ ػبَ

 2019ػٓ ػبَ
 2018ػٓ ػبَ
 2019ػٓ ػبَ
 2018ػٓ ػبَ

 2018ثٕغجخ %75
 2017ثٕغجخ %60
 2018ثٕغجخ %3
 2017ثٕغجخ %8

المقترح
اٌؼًّ ػٍ ٝرٛف١ش اٌؼذد اٌالصَ ِٓ اٌّخبثض ؽز ٝرزٕبعت ِغ ػذد اٌغىبْ ٌٍؾقٛي ػٍٝ
اٌزٛص٠غ اٌّضبٌٌٍ ٝخجض

 – 3عدد البطاقات التموٌنٌة الذكٌة بالحى عن عام 2019

م

حـى

البٌان

العجمى

حضر

عدد
السكان

عدد االسر

عدد
مكاتب
التموٌن

122180 488720

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

عدد منافذ
بٌع السلع
التموٌنٌة
وصرف نقاط
الخبز

اجمالى عدد
البطاقات
التموٌنٌة
الذكٌة

اجمالى عدد
المستفٌدٌن من
البطاقات التموٌنٌة

73

64660

223600

1

تارٌخ البٌان 2020/7/13-:

عدد البطاقات التموٌنٌة
223600
64660

عدد البطاقات التموٌنٌة الذكٌة
عدد المستفٌدٌن من البطاقات
التموٌنٌة

التعلٌق

المقترح






ِزٛعو ػذد افشاد االعشح ثبٌؾ 4 ٝفشد  /اعشح
ػذد ِىبرت اٌزّ ٓ٠ٛثبٌؾِ 1 ٝىزت
ػذد ِٕبفز ث١غ اٌغٍغ اٌزّ١ٕ٠ٛخ ٚفشف ٔمبه اٌخجض ِٕ 73فز
ٔغجخ ػذد اٌّغزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌجطبلبد اٌزّ١ٕ٠ٛخ اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد اٌغىبْ %13

االشراف الدورى على منافذ بٌع السلع التموٌنٌة للتأكد من حصول
المواطن على حصة التموٌن 0

 – 4عدد الجمعٌات التعاونٌة حسب النوع عن عام 2019
عدد الجمعٌات

عدد السكان التقدٌرى
حــى

البٌان

العجمى

حضر

عدد االسر
ذكور

استهالكٌة

منزلٌة

اناث

488720

1544008

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

ـــ

2
تارٌخ البٌان 2020/7/13-:

الجمعٌات التعاونٌة
1544008
2

عدد االسر
عدد الجمعٌات االستهالكٌة

التعلٌق






اجمالى

ػذد عىبْ ؽ ٝاٌؼغّٔ 488720 ٝغّخ
ٔغجخ ػذد اٌزوٛس اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد اٌغىبْ %51
ٔغجخ ػذد االٔبس اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد اٌغىبْ %49
ٔق١ت اٌغىبْ ِٓ اٌغّؼ١بد االعزٙالو١خ ٔ 244360غّخ  /عّؼ١خ
الٛ٠عذ عّؼ١بد ِٕضٌ١خ ثؾ ٝاٌؼغّٝ

المقترح

العمل على زٌادة عدد الجمعٌات االستهالكٌة بحى العجمى 0

2

 – 5استهالك الحى من انابٌب البوتاجاز عن عام 2019
حـى

عدد انابٌب البوتاجاز

البٌان

العجمى

منزلى

حضر

تجارى
950

2060
3010

االجمالى
مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

تارٌخ البٌان 2020/7/13-:

استهالك الحى من انابٌب البوتاجاز
2060
950

بوتاجاز منزلى
بوتاجاز تجارى

التعلٌق




اعّبٌ ٝػذد أبث١ت اٌجٛربعبص 3010
ٔغجخ أبث١ت اٌجٛربعبص إٌّضٌ ٝاٌ ٝاالعّبٌ%68 ٝ
ٔغجخ أبث١ت اٌجٛربعبص اٌزغبس ٜاٌ ٝاالعّبٌ%32 ٝ

المقترح

العمل على توصٌل الغاز الطبٌعى للمنازل 0

عدد االسر

751900
122180

استهالك منزلى

استهالك غٌر منزلى

346750

7

اجمالى االستهالك

ثابت

7

ـــ

عدد المستودعات

عدد منافذ توزٌع
البوتاجاز

متحرك

156950

ــ

متوسط نصٌب المنفذ من االسطوانات(الف
اسطوانة /منفذ)

متوسط نصٌب االسرة (بااللف اسرة من
المنافذ)

122180

751900

346750

ـــ

7

7

ــ

156950

استهالك غٌر منزلى

17.454

751900
346750

استهالك منزلى

17.454

االستهالك السنوى للبوتاجاز المنزلى وغٌر المنزلى

متوسط استهالك االسرة باالسطوانة

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

2شهرى

تارٌخ البٌان 2020/7/13-:

2شهرى

اجمالى

488720

ـــ

حضر

488720

الحى

البٌان

عدد السكان
م

العجمى

نسبة استهالك المركز الى اجمالى المحافظة

االستهالك السنوى من
البوتاجاز المعبأ بااللف
اسطوانة

ـــ

 – 6االستهالك السنوى للبوتاجاز المعبأ لالستهالك المنزلى وغٌر المنزلى عن عام 2019

التعلٌق



ػذد عىبْ ؽ ٝاٌؼغّٔ 488720 ٝغّخ



ػذد االعش ثؾ ٝاٌؼغّ122180 ٝ



ٔغجخ االعزٙالن إٌّضٌ ٝاٌغٕ ِٓ ٜٛاٌجٛربعبص اٌ ٝاعّبٌ ٝاالعزٙالن
%68



ٔغجخ االعزٙالن غ١ش إٌّضٌ ٝاٌغٕ ِٓ ٜٛاٌجٛربعبص اٌ ٝاعّبٌ ٝاالعزٙالن
%32



اعّبٌ ٝاالعزٙالن اٌغٕ ِٓ ٜٛاٌجٛربعبص اٌّؼجأ ثبالٌف اعطٛأخ ( ِٕضٌٝ
ٚغ١ش ِٕضٌ 1098650 ) ٝاعطٛأخ



ٔق١ت إٌّفز ِٓ االعطٛأبد  156950اعطٛأخ ِٕ /فز



ِزٛعو ٔق١ت االعشح ِٓ إٌّبفز 17.454اعشح ِٕ /فز



ِزٛعو اعٕٙالن االعشح ثبالعطٛأخ خالي اٌؼبَ  24اعطٛأخ  /اعشح

المقترح

العمل على توصٌل الغاز الطبٌعى لجمٌع الشوارع بالحى 0

ثانٌا  :االستهالك

 – 7حماٌة المستهلك عن عام 2019
عدد المخالفات

تسعٌرة

غش تجارى

غس مواصفا

انتهاء صالحسة

قطع غٌار

ادوٌة

حضر

488720

200

4

14

10

ـــ

ـــ

مواد بناء

م

حـى

البٌان

ـــ

اجمالى المخالفات

عدد السكان التقدٌرى
فى عام البٌان

228

العجمى
اجمالى

488720

200

4

14

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

10

ـــ

ـــ

ـــ

228

تارٌخ البٌان 2020/7/13-:

عدد المخالفات
200
14

تسعٌرة

غش مواصفات

10

انتهاء صالحٌة

4

غش تجارى

التعلٌق

المقترح








ػذد اٌغىبْ ٔ 488720غّخ
اعّبٌ ٝػذد اٌّخبٌفبد ِ 228خبٌفخ
ٔغجخ ػذد ِخبٌفبد رغؼ١شح اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّخبٌفبد %88
ٔغجخ ػذد ِخبٌفبد اٌغؼ اٌزغبس ٜاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّخبٌفبد %2
ٔغجخ ػذد ِخبٌفبد غؼ ِٛاففبد اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّخبٌفبد %6
ٔغجخ ػذد ِخبٌفبد أزٙبء فالؽ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّخبٌفبد %4

االشراف الدورى لحماٌة المستهلك من الغش فى التسعٌرة او المواصفات او غٌر
ذلك 0

مالحظات

 – 1تطور االنتاج السنوى من اللحوم الحمراء بالطن على مستوى الحى
اجمالى الطاقة االنتاجٌة سنوٌا مالحظات
السنة

البٌان

اجمالى عدد الرؤوس

اجمالى الوزن بالطن

2017

حضر

2018

حضر

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

2019

حضر

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة
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التعليق
 الٛ٠عذ أزبط عٕ ِٓ ٜٛاٌٍؾ َٛاٌؾّشاء ثبٌؾٝ
المقترح

العمل على انشاء مزارع حٌوانٌة لزٌادة االنتاج من اللحوم ومكافحة ارتفاع
االسعار وتوفٌر فرص عمل للشباب .

 – 2تطور االنتاج السنوى من اللحوم البٌضاء

السنة
البٌان
 2017حضر
 2018حضر
 2019حضر

لحوم بٌضاء بالطن
اجمالى
عدد
مزارع كمٌة
االنتاج
قطاع
بالطن
عام
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

االجمالى
عدد
مزارع
قطاع
خاص
ـــ
ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

اجمالى
كمٌة
االنتاج
بالطن
ـــ
ـــ
ـــ

االنتاج
عدد
الكلى (
المزارع
بالطن )
ـــ
ـــ
ـــ

مالحظات

ـــ
ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/2/10 -:

التعلٌق

 الٛ٠عذ ِضاسع ثؾ ٝاٌؼغّٝ

المقترح

العمل على انشاء مزرعة لتوفٌر الثروة الحٌوانٌة للحى

ـــ
ـــ
ـــ

 – 3استهالك الحى من اللحوم واالسماك عن عام 2019
حـى

البٌان

العجمى

حضر

اللحوم طن
حمراء

بٌضاء

نصٌب
اجمالى
بالطن الفرد كجم

ـــ ـــ
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

اسماك

اجمالى
بالطن
ـــ

نصٌب
الفرد
كجم

اجمالى
بالطن

نصٌب
الفرد
كجم

ـــ
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان 2020/2/10 -:

التعلٌق

الٌوجد أستهالك اللحوم خاص بحى العجمى من مدٌرٌة الزراعة

المقترح

العمل على توفٌر اللحوم الحمراء واللحوم البٌضاء للمواطنٌن بحى العجمى

 – 4تطور انتاج االلبان بالطن

السنة

مزارع البان
حكومٌة

مزارع البان
خاصة

2017
2018
2019

حضر
ـــ
ـــ
ـــ

حضر
ـــ
ـــ
ـــ
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اجمالى الطاقة الكلٌة
رأس
ـــ
ـــ
ـــ

طن البان
ـــ
ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان 20/2/10 -:

التعلٌق

 الٛ٠عذ أزبط االٌجبْ خبؿ ثؾ ٝاٌؼغِّ ِٓ ٝذ٠ش٠خ اٌضساػخ

المقترح

العمل على توفٌر االلبان للحد من غالء االسعار لها 0

 – 5حصر مشروعات مزارع الدجاج على مستوى الحى عن عام 2019

م

حــى

العجمى

الطاقة الكلٌة

النوع
تسمٌن
عدد
–
المزارع
امهات –
بٌض
ـــ ـــ
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الطاقة الفعلٌة

دجاجة
بااللف
ـــ

دجاجة
بااللف

بٌضة بااللف
ـــ

ـــ

بٌضة
بااللف

ـــ

تارٌخ البٌان 2020/2/10

التعلٌق

الٌوجد مشروعات مزارع للدجاج على مستوى حى العجمى 0
المقترح

العمل على انشاء مزارع للدجاج للحد من ارتفاع سعر البٌص بالسوق 0

 – 6تطور االنتاج السنوى من بٌض المائدة على مستوى الحى
السنة

البٌان

2017

حضر

2018

حضر

2019

حضر

عدد المزارع

الكمٌة المنتجة بااللف بٌضة

مالحظات

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
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ـــ
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التعليق

الٌوجد انتاج سنوى من البٌض النه الٌوجد مزارع للدجاج بالحى 0

المقترح

العمل على انشاء مزارع للدجاج للحد من ارتفاع سعر البٌص بالسوق 0

 – 7تطور انتاج المناحل على مستوى الحى
السنة

عدد الخالٌا

كمٌة انتاج العسل بالطن

2017
2018
2019

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
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التعليق
الٛ٠عذ أزبط ِٕبؽً ثؾ ٝاٌؼغّٝ
المقترح
العمل على انشاء عدد من المناحل لزٌادة انتاج العسل 0

 – 8تطور مساحات وانتاج المزارع السمكٌة بالحى

السنة

العدد

المساحة
بالفدان

مزارع حكومٌة
متوسط
اجمالى
انتاجٌة
االنتاج
الفدان
بالطن
(طن/فدان)

العدد

المساحة
بالفدان

مزارع خاصة
متوسط
اجمالى
انتاجٌة
االنتاج
الفدان
بالطن
(طن/فدان)

2017

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2018

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2019

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:الهٌئة العامة للثروة السمكٌة

التعلٌق
الٌوجد مزارع سمكٌة بحى العجمى 0

 – 1الحصر العام للثروة الحٌوانٌة بالحى عن عام 2019

جاموس

ابقار
الحى
العجمى

دواب
ابل

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
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طٌور

ـــ

اغنام
ـــ

ماعز
ـــ

حمٌر

بغال

خٌول

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2020/7/14-:

ارانب

دجاج

اخرى

8215

4450

7520

الثروة الحٌوانٌة والداجنة بالحى
8215

ارانب

7520

انواع اخرى من
الطٌور

4450

دجاج

التعلٌق

 اعّبٌ ٝػذد اٌغىبْ ثؾ ٝاٌؼغّٔ 488720 ٝغّخ
ٔ ق١ت اٌفشد ِٓ االسأت  ِٓ0.01680االسٔت  /فشد
ٔ ق١ت اٌفشد ِٓ اٌذعبط  ِٓ 0.0091اٌذعبط  /فشد
ٔ ق١ت اٌفشد ِٓ اٌضشٚح اٌؾٛ١أ١خ ( اخش ِٓ 0.0153 ) ٜاٌضشٚح
اٌؾٛ١أ١خ االخش / ٜفشد

المقترح

اٌؼًّ ػٍ ٝأؾبء ِضاسع ؽٛ١أ١خ ٌزٛف١ش اٌضشٚح اٌؾٛ١أ١خ ٚاٌؾذ ِٓ
اسرفبع االعؼبس 0

 – 2توزٌع المجازر على مستوى الحى عن عام 2019
حى
العجمى

عدد المجازر

عدد السكان
التقدٌرى

ماشٌة

دواجن

488720

1

1

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الطب البٌطرى

عدد حاالت الزبٌح
دواجن
ماشٌة
ـــ

تارٌخ البٌان 2020/7/14 -:

المجاز المتوقفة على مستوى حى العجمى
1

1

عدد مجازر الماشٌة
عدد مجازر الدواجن

التعلٌق

 ػذد عىبْ ؽ ٝاٌؼغّٔ 488720 ٝغّخ
 ػذد اٌّغبصس ثؾ ٝاٌؼغِّ 2 ٝغضس.
ٔ ق١ت اٌغىبْ ِٓ اٌّغبصس اٌّزٛلفخ ٔ244360غّٗ ِ /غضس
ملحوظة

ِ غضس اٌغالَ ٌٍّبؽ١خ ِزٛلف ِٓ اوزٛثش ٌ 2019شفغ اٌىفبءح ؽزٔ ٝبس٠خ
اٌج١بْ
ِ غضس االعىٕذس٠خ ٌٍذٚاعٓ ِٛلف ِٓ ِبسط  2017ؽز ٝربس٠خ اٌج١بْ
المقترح

ـــ

 اٌؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛش اٌّغبصس ٚاالؽشاف اٌذٚس ٜػٍٙ١ب 0

 – 3العمالة البٌطرٌة بالحى عن عام 2019

عدد العمالة الطبٌة

وحدة
بٌطرٌة

حى

اطباء بٌطرٌٌن

ادارٌٌن

عمال

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى

تارٌخ البٌان 2020/7/14-:
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التعلٌق



الٛ٠عذ ػّبٌخ ث١طش٠خ ؽ١ش اْ اٌّغبصس ِزٛلفخ

 – 4القرى الرئٌسٌة المحرومة من المجازر عن عام 2019
حى
العجمى

اجمالى عدد
القرى

اجمالى السكان

اجمالى عدد
القرى
المحرومة

نسبة القرى
المحرومة الى
اجمالى القرى

اجمالى عدد
سكان القرى
المحرومة

نسبة السكان
المحرومٌن الى
اجمالى السكان

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
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التعلٌق

الٌوجد قرى رئٌسٌة محرومة من المجازر 0

الفٌروسات او البرامج
الضارة موجودة فً كل
مكان على االنترنت
رغم كل االحتٌاطات قد
ٌصاب الكمبٌوتر هذا شًء
عادي لكن قد ٌصٌبك القلق
عندما تكتشف ان
مصاب
الكمبٌوتر
بفٌروسات او برامج ضارة
لذلك فً هذه المقالة
سأحاول اوضح بعض
النقاط باالضافة الى
االجراءات التً ٌجب
اتخادها عندما تكتشف ان
الكمبٌوتر مصاب
بفٌروسات.

اقطع اتصالك باالنترنت
اول شًء ٌجب القٌام به
بدون شك فبعض الفٌروسات
تعتمد على اتصال االنترنت

لتأدي و ظٌفتها لذلك ٌجب
قطع االتصال ٌكفً ان
تنزع سلك االتصال
اوتفعٌل وضع الطٌران ان
كنت متصل عن طرٌق
WI-FI.
احفظ ملفاتك الشخصٌة فً
مكان آمن
اعمل نسخة احتٌاطٌة
لملفاتك الشخصٌة والمهمة
واحفظها فً مكان اخر
في فالش USB
آمن مثال ـ
ـرامج مثل
او فً ب
الدروبكس او فً ك ـمبٌوتر
اخر غٌر مصاب او
مشكوك فٌه ٌجب االنتباه
للملفات التً ترٌد حفظها
فً مكان اخر فقد تكون
مصابة او مرفقة مع
فٌروسات.

افحص حاسوبك ببرامج
حماٌة متعددة
هناك مجموعة من االدوات
التً ٌمكنك االستعانة بها
لفحص الحاسوب ومكافحة
ـات
مختلف الفٌروس
والبرام ـج الضارة برنامج
ـ

التجسس واالع ـالنات
انصحك
المزعجة
ـ
باستخدام برنامج افاست
للكـشف عن الفٌروسات
ـ
وحذفها او اى برنامج
مشهور لمكافحة
الفٌروسات
قم بتغٌٌر كلمات المرور
الخاصة بك
كخطوة اخٌر ة ٌجب ان
تغٌٌر كلمات المرور
المسجلة فً الكمبٌوتر
خاصة المهمة منها
لضمان عدم استغاللها
ٌفضل تغٌٌر كلمات
المرور بعدما تت ـأكد ان
حاسوبك نظٌف

جهه االعداد /
أسم المؤلف
سامح على

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

تطوٌر نظم المعلومات

حى وسط

2017

أسم الكتاب

أسم المؤلف

تارٌخ االصدار

تكنولوجٌا المحاسبات

محمد ٌسرى

2018

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

ٌونٌو

2

2

4

ٌولٌو

3

3

6

٦

٤

جملة الكتب

يونيو

٣

٢

استعارة داخلٌة

موضوعات االهتمام
نظم ومعلومات ـ محاسبات ـ حاسبات ومعلومات

٣

يوليو

٢

استعارة خارجٌة

أصبحت الحاسبات الشخصٌة
اآلن فً كل منزل مع انتشار
شبكة اإلنترنت كمصدر أساسً
للبٌانات والحاجة الدائمة
للحصول ع ـلً المعلومات
وظهرت الحاجة لتعلم بعض
لغات البرمجة لتطوٌر تطبٌقات
ذكٌة مصممة حسب حاجة
المستخدم للتعامل مع مخ ــتلف
أنواع ق ـواعد الب ـٌانات علً
شبكة الح ـاسبات أو ع ـلً شبكة
اإلنترنت وفٌما ٌلً بعض
المواقع لتعلٌم بعض لغات
البرمجة

دورة فً لغةSQL
لغة  SQLهً لغة من لغات
البرمجة التً تصمم إلدارة
والتعامل مع نظم وقواعد
البٌانات فتستطٌع هذه اللغة
التعامل مع قواعد البٌانات من
Oracleو
Sybase
Accessو هذا الموقع ٌمكنك
التعرف علً طبٌعة هذه اللغة
واستخداماتها ثم ٌبدأ الموقع
خطوة بخطوة فً تعلٌمك أوامر
كتابة هذه اللغة كٌفٌة إنشاء
جـداول البٌانات وطرق التعامل
مع قاعدة البٌانات وكٌفٌة
استرجاع المعلومات المطلوبة
منها
www.sqlcourse.com

أساسٌات لغة الجافا
أما لغة الجافا فهً اللغة
المستخدمة فً إنشاء
وتطوٌر التطبٌقات الخاصة
بشبكة اإلنترنت حٌث ٌمكن
تطوٌر بعض التطبٌقات
الستخدامها فً المواقع
المختلفة علً شبكة
اإلنترنت خاصة المواقع التً
تتطلب تفاعال مع الزائر مثل
مواقع الشراء أو التً تطلب
من الزائر إضافة بٌاناته
وٌمكنك قراءة محتوٌات هذا
الموقع لتتعلم كٌفٌة كتابة
أوامر هذه اللغة مع قراءة
العدٌد من النماذج الجاهزة
والتً ٌمكن أن تنفذها علً
موقعك
java.sun.com/docs
/books/tutorial

نظام تشغٌل ٌونٌكس
٘ٔ ٛظبَ ِٓ ٔظُ اٌزؾغً١
اٌّطٛسح ثبعزخذاَ ٌغخ C
٠ٚغزخذَ ٔظبَ رؾغً١
١ٔٛ٠ىظ ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ
اٌؾشوبد ٚاٌّإعغبد ٔظشا
إلِىبٔ١برٗ اٌٙبئٍخ اٌزٟ
٠مذِٙب ٌٍّغزخذَ فارا وٕذ
رزؼبًِ ِغ عٙبص ٠غزخذَ
ٔظبَ رؼ  UNIXفّ١ىٕه
االعزؼبٔخ ثٙزا اٌّٛلغ

ٚلشاءح ِمذِخ ػٓ ٘زا إٌظبَ
ٚاٌزؼشف ػٍ ٟربس٠خ رط٠ٛش ٘زا
إٌظبَ صُ اٌزؼشف ػٍ ٟو١ف١خ
اٌزؼبًِ ِغ األدٚاد ٚاٌٛظبئف
اٌّخزٍفخ ٌٗ ٛ٠ٚعذ ثبٌّٛلغ
أ٠نب ثؼل األعئٍخ اٌخبفخ
ثبٌّؾبوً اٌؾبئؼخ ثِ ٓ١غزخذِٟ
٘زا إٌظبَ

لغة اإلنترنت الرئٌسٌة
ٌغخ  ٟ٘ HTMLاٌٍغخ
اٌشئ١غ١خ اٌز ٟرغزخذَ فٟ
رط٠ٛش ففؾبد اٌّٛالغ ػٍٟ
ؽجىخ اإلٔزشٔذ  ٟ٘ٚرغّؼ
ثزقّ ُ١ففؾبد ِٛٚالغ عزاثخ
ٌٍضائش ٓ٠ؽ١ش رغّؼ ثامبفخ
اٌقٛس ٚاٌشع َٛاٌّزؾشوخ
اٌّٛع١م١خ ٚاألفالَ ٚغ١ش٘ب ِٓ
اٌّإصشاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجقش٠خ
ٌ ٟ٘ٚغخ عٍٙخ االعزخذاَ
فبٌّغزخذَ اٌؼبد ٞرؼٍّٙب
ثغٌٛٙخ ٘ٚزا اٌّٛلغ ػجبسح ػٓ
Complete
دٌ ً١وبًِ
ٌTutorialزؼٍُ ٘زٖ اٌٍغخ
ٚو١ف١خ اعزخذاَ أدٚارٙب
اٌّخزٍفخ ف ٟرقّ ُ١ففؾبد
اٌّٛالغ ثأعٍٛة عًٙ
ِٚجغو
www.davesite.com/web
station/html

مولده ونشأته
ٌٚذ ِٛع ٝثٓ ُٔق١ش ػبَ
٘19ـ ــ  َ640ف ٟلش٠خ ِٓ
لش ٜاٌخٍ ً١ف ٟؽّبي فٍغطٓ١
غ َّّ ٝوفش ِزش ٜف ٟث١ذ ػٍُ
رُ َ
ٚؽفِعَ
ٚعٙبد فزؼٍَُّ اٌىزبثخ َ
اٌمشآْ اٌىشٚ ُ٠األؽبد٠ش
إٌج٠ٛخ اٌؾش٠فخ ٔٚظُ اٌؾؼش
ٚل ً١وبْ ِ ٌٝٛاِشأح ِٓ ٌخُ
ٚوبْ أػشط ِ١ٙجًب را سأٞ
ٚؽضَ ٚس ٞٚػٓ رّ ُ١اٌذاسٞ
ؽذس ػٕٗ ٌٚذٖ ػجذ اٌؼض٠ض
٠ٚض٠ذ ثٓ ِغشٚق ٚوبْ ٚاٌذٖ
ق١ش ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ٠ض٠ذ
ُٔ َ
ِ ٌٝٛػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ِشٚاْ
ٚوبْ ؽغبػًب  ِّٓٚؽٙذ
ِؼشوخ اٌ١شِٛن اٌخبٌذح ٚوبٔذ
ِٕضٌزٗ ِىٕ١خ ػٕذ ِؼب٠ٚخ ثٓ
أث ٟعف١بْ ٚثٍغ ف ٟاٌشرت أْ
وبْ سئ١ظ اٌؾشهخ ف ٟػٙذ
ِؼب٠ٚخ ؽ ٓ١وبْ ٚاًٌ١ب ػٍٝ
اٌؾبَ ف ٟخالفخ ػّش ٚػضّبْ
ٚف ٟسٚا٠بد أخش ٜأٔٗ وبْ
رئيس حرس معاوية نفسه
ٚوزٌه س ٜٚاٌزبس٠خ أل َِّ ِٛعٝ
لقخ ثٍ١غخ ف ٟاٌؾغبػخ فٍمذ
نب ِؼشوخ
ؽٙذد ٘ ٟأً ٠
اٌ١شِٛن ِغ صٚعٙب ٚأثٚ ٗ١فٟ
عٌٛخ ِٓ عٛالد اٌ١شِٛن اٌزٟ
رمٙمش فٙ١ب اٌّغٍّ ْٛأثقشد
أ َُّ ِٛع ٝسعالً ِٓ وفبس اٌؼغُ
٠أعش سعالً ِٓ اٌّغٍّٓ١
٘ٚىزا رشثِٛ ٝع ٝثٓ ُٔق١ش
ػٍ ٝؽت اٌغٙبد ٚرشػشع ثٓ١
أثٕبء اٌمبدح ٚاٌٍّٛن

ٚال٠خ ِٛع ٝثٓ ٔق١شػٍٝ
ئفش٠م١ب
ٔؾأ ِٛع ٝثٓ ٔق١ش ِغب٘ذاً
ف ٟعٛ١ػ اٌّغٍّٚ ٓ١لذ أثٍٝ
ثال ًءا ؽغًٕب صِٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ
عف١بْ ف ٟفزؼ عض٠شح لجشؿ
ٚعؼٍٗ ِؼب٠ٚخ ٔبئجًب ػٍٙ١ب ِذّح
ِٓ اٌضِٓ ٌ١م َٛثجٕبء ػذّح
ؽق ْٛفٙ١ب ٚثؼذ اعزمشاس
األِش ٌجٕ ٟأِ١خ صِٓ ػجذ اٌٍّه
ثٓ ِشٚاْ رٛهذد فٍزٗ ثٛاٌٟ
ِقش ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ِشٚاْ
ٚأفجؼ ثّضبثخ اٌٛص٠ش اٌّمشة
ٌٗ فٍّب ر ٌٝٛاٌخالفخ اٌ١ٌٛذ ثٓ
ػجذ اٌٍّه ػضي ٚاٌ ٟئفش٠م١ب
ؽغبْ ثٓ إٌؼّبْ فشؽؼ ػجذ
اٌؼض٠ض ثٓ ِشٚاْ ِٛع ٝثٓ
عبسع
ٔق١ش ٌٛال٠خ ئفش٠م١ب
ِٛع ٝثٓ إٌق١ش ف ٟثذا٠خ
ٚال٠زٗ ػٍ ٝئفش٠م١ب ئٌ ٝئخّبد
صٛسح اٌجشثش اٌز ٓ٠خشعٛا ػٍٝ
اٌذٌٚخ فٛس سؽ ً١ؽغبْ ثٓ
إٌؼّبْ ػٕٙب ٚثم١بدح ِٛعٝ
ثٓ ٔق١ش ٚاثٕٗ ػجذ هللا ػبد ِٓ
خشط ٚخنؼذ ثالد اٌّغشة
ثبٌىبًِ ٌغٛ١ػ اٌّغٍّٓ١
ٚاعزطبع ِٛع ٝثٓ ٔق١ش ثؼذ
رٌه اعزّبٌخ لجبئً اٌجشثشٚػًّ
ػٍٔ ٝؾش اٌذ ٓ٠اإلعالِ ٟثٓ١
ففٛف١ٌ ُٙنّٓ اعزمشاسُ٘
ٚػذَ ٔضٚػ ُٙئٌ ٝاٌضٛسح
ِغذدًا ِٕٚؼ ِٓ أعٍُ ُِٕٙ

ِٕبفت ِزمذِخ ف ٟاٌغٛ١ػ
ِ ٛ٘ٚب وبْ داف ًؼب لً٠ٛب ثبٌٕغجخ
ٌٌٍ ُٙذفبع ػٓ اإلعالَ ِغ
اصد٠بد ٠م ُٕٙ١ثبٌؼذاٌخ اٌزٟ
٠ذػٌٙ ٛب اٌذ ٓ٠اٌغذ٠ذ ٚوبْ ِٓ
أُ٘ أػّبٌٗ ف ٟئفش٠م١ب اعزىّبي
فزؼ ِذْ اٌغبؽً ٚئخشاط ِب
رجم ِٓ ٝاٌش َٚاٌج١ضٔط ٓ١١فٙ١ب
ٚثذأ اٌزّ١ٙذ ٌجذا٠خ فزؼ األٔذٌظ
ٚفبرٗ
ثؼذ أْ ٚفً ِٛع ٝئٌ ٝاٌخٍف١خ
اٌ١ٌٛذ ثٓ ػجذ اٌٍّه ِب ٌجش أْ
ِبد اٌ١ٌٛذ ٚر ٌٝٛثؼذٖ أخٖٛ
عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌٍّه ُٕ٘ ِٓٚب
ثذأد ِؾٕخ ِٛع ٝؽ١ش ػّذ
عٍّبْ ئٌ ٝػمبثٗ ػٍ ٝخالف
وبْ ثّٕٙ١ب ٘ٚزٖ ػبدح اٌٍّٛن
اٌظبٌّخ ال ٠غٍُ ِٕ ُٙأؽذ ؽزٝ
اٌّمشث ٓ١فأِش ثٗ أْ ٠ظً ٚالفًب
ف ٟؽ ِّش اٌؾّظ اٌّزَِّ ٘ٛغخ ٚوبْ
لذ ثٍغ اٌضّبٔ ِٓ ٓ١ػّشٖ فٍ َّّب
ؽش اٌؾّظ ٚأرؼجٗ
أفبثٗ ُّ
اٌٛلٛف عمو ِغؾًّ١ب ػٍٔٚ ٗ١ذَ
ك
عٍّ١بْ ػٍِ ٝب فؼٍٗ ف ٟؽ ِّ
ِٛعٚ ٝوبْ ٠مٛي ِب ٔذِذُ
ػٍ ٝؽٟء ٔذِ ٟػٍِ ٝب فؼٍزٗ
ثّٛعٚ ٝأساد عٍّ١بْ أْ َ ُ٠ىفِّش
ػٓ رٔجٗ فبفطؾت ِٛع ٝثٓ
ٔق١ش ِؼٗ ئٌ ٝاٌؾظ ف ٟعٕخ
( ٘97ـ ــ ٌ َ715ىٕٗ ٌفع
أٔفبعٗ األخ١شح ف ٟأصٕبء اٌشؽٍخ
٘ٚىزا ه٠ٛذ ففؾخ ٘زا اٌفز
اٌمبئذ اٌىج١ش ِٛع ٝثٓ ُٔق١ش
ٌٚىٓ ثم١ذ ع١شرٗ رٛلع اٌُّٙ
ٚرؼٍُ األع١بي ع١الً ثؼذ عً١

