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طرٌق الهالك فى
طرٌق أم زغٌو أو كما ٌسمٌه أهله
منطقة العجمى غرب اإلسكندرٌة والذي ٌربط بٌن
الطرٌق الصحراوى والذراع البحرٌة حتى منطقتى
البٌطاش والدخٌلة إذ أنشئ لٌكون موازٌا للطرٌق العام
ومخصصا للسٌارات المحملة بالبضائع الثقٌلة ولكن حال
الطرٌق ٌرثى له فهناك مخازن لألخشاب على جانبى
الطرٌق ومصانع وشركات وٌبدوا وكؤنه مثل الجبال
الوعرة أصحاب شركات األخشاب على الطرٌق هم السبب
فى ذلك هكذا بدأ محمد ونٌس أحد األهالى حدٌثه
للدستور وأضاف سائقو السٌارات ٌحملون سٌاراتهم
بحموالت زائدة ما ٌإدى إلى حدوث هبوط أرضً فى
الطرٌق ال توجد خدمات بالطرٌق سوى محطة وقود
وصفها على قد حالها ولكن ال توجد دورٌات أو نقطة
شرطة للنجدة وأكد أن الطرٌق ال ٌمكن االستغناء عنه
ألنه ٌوازى طرٌق إسكندرٌة – مطروح مضٌفا أن
المعاناة تزداد مع هطول األمطار واختالطها بمٌاه صرف
المصانع بٌنما ٌتحول الطرٌق بالفعل إلى مغامرة للسٌر
فٌه وأشار مصطفى األحمد ى ٌعمل فى إحدى الشركات
وٌمر ٌومٌا من هذا الطرٌق إلى أنه تمت إعادة ترمٌم
الطرٌق مرات عدٌدة لكن لٌس بكفاءة عالٌة ما ٌإدى
إلى انهٌاره كل مرة مضٌفا أنه ٌستخدم وقتا طوٌال فى
المرور منه بسبب المنحدرات المنتشرة به ومستنقعات
المٌاه وقال ٌوسف العزومى أحد أصحاب المخازن على

الطرٌق إن أم زغٌو ٌقع على رأسه وزارة
شئون البٌئة فكٌف تترك الحكومة هذا الطرٌق
مهمال بهذا الشكل ألٌس توفٌر المنظر الجمٌل
كان
على األقل من مهام وزارة البٌئة
المهندس حسن خٌر هللا عضو مجلس النواب
عن دائرة الدخٌلة باإلسكندرٌة تقدم بطلب
إحاطة لوزٌر اإلسكان أكد فٌه أهمٌة الطرٌق
وأن إصالحه ٌساعد على تخفٌف حدة الزحام
فى طرٌق إسكندرٌة  -مطروح وأن إصالحه
ٌساعد على تخفٌف حدة الزحام فى طرٌق
إسكندرٌة  -مطروح الرئٌسى كما طالب
بإعادة تمهٌد الطرٌق ورصفه حسب
المواصفات القٌاسٌة مشٌرا إلى أن ما ٌقرب
من ٖٓ ألف مواطن ٌستخدمون الطرٌق
ٌومٌا ومن جانبه قال المهندس عالء ٌوسف
إن مشكلة الطرٌق
رئٌس حى العجمً
والمستنقعات التى به تكونت بسبب مصبات
المٌاه التى تتسرب من صرف المصانع
وشوادر األخشاب المجاورة مشٌرا إلى أنه
ٌجب أوال إصالح صرف تلك المٌاه ثم إعادة
إصالح الطرٌق.

م ـصدر الخبر  :جرٌدة الدستور
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕ/ٔ :

ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة الٌوم
وحضر
اجتماع المجلس التنفٌذي لمحافظة اإلسكندرٌة
االجتماع أعضاء مجلس النواب السكندرٌٌن وجمٌع القٌادات
التنفٌذٌة بالمحافظة وذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس
وأهم القضاٌا التً تهم المواطن السكندري وفتح قناة حوار
وتواصل مباشر مع تنفٌذي ومسئولً المحافظة واالستماع
إلى الرإٌة المستقبلٌة للمحافظة والحلول العاجلة لحل
المشكالت الوقتٌة وكلف المحافظ رإساء األحٌاء والتنفٌذٌٌن
باالستمرار فً رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة والعمل
على ظهور المحافظة بشكل مشرف موضحا أن هدفنا هو
الحفاظ على المستوي الجٌد للمحافظة فً كافة المجاالت
والقطاعات وأكد المحافظ على رإساء األحٌاء بالتنسٌق مع
شرطة المرافق لزٌادة شن حمالت إزالة التعدٌات وإشغاالت
الباعة الجائلٌن بالشوارع وفرض عقوبات على المخالفٌن
وكذا سرعة التعامل مع شكاوى المواطنٌن ومتابعة حلها
بشكل جذري وخالل المجلس أشار سلطان إلى أنه سٌتم
إنشاء ٗ مشروعات لحماٌة شواطئ اإلسكندرٌة بملٌار جنٌه
بالتعاون مع القوات البحرٌة كما أكد أن المحافظة حرٌصة
على إستعادة حقوقها وأنه لن ٌتهاون فً تحصٌل مستحقات
الدولة من كافة الجهات مشٌرا إلى أنه تم عقد اجتماع
موسع مع النوادي بالمحافظة لتوفٌق أوضاعها بما ٌتناسب
مع الدولة والقانون وحضر المجلس التنفٌذي اللواء أحمد
متولً السكرتٌر العام للمحافظة وأمٌن سر المجلس واللواء
هشام شادي السكرتٌر العام المساعد والعمٌد عالء العوٌنً
نائب رئٌس هٌئة الرقابة اإلدارٌة باإلسكندرٌة ووكالء
الوزارة ومدٌري المدٌرٌات ورإساء شركة الكهرباء والمٌاه
والصرف الصحً ورإساء األحٌاء وجمٌع الجهات التنفٌذٌة
واألمنٌة بالمحافظ
م ـصدر الخبر  :جرٌدة الدستور
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕ/ٔ :

اصذس اٌذوزٛس ِجذ ٜدجبصٚ ٞوٚ ً١صاسح
5
اٌصذخ ثبإلعىٕذس٠خ اٌ َٛ١اٌخّ١ظ
لشاساد رؼ ٓ١١ل١بداد جذ٠ذح ثؼذد ِٓ
إٌّبصت اٌم١بد٠خ ثبٌّغزؾف١بد وّب لشس
٠زىٍ١ف اٌذوزٛسح إّ٠بْ
دجبصٜ
ثىشِ ٞذ٠شا ٌّغزؾف ٝأغفبي اٌشًِ ٔٚجذ
ٚرىٍ١ف اٌذوزٛس أوشَ ِذّذ ؽؼجبْ ٚو١ال
ٌٍّغزؾفٌ ٝذ ٓ١اإلػالْ ػٓ اٌٛظ١فخ
ٚؽغٍٙب ثبٌطش٠ك اٌمبٔ ٟٔٛوّب أصذس ٚوً١
اٌٛصاسح لشاسا ثزىٍ١ف اٌذوزٛسح ِٙب ػّبسح
ِذ٠شح إلداسح اٌطت اٌؼالج ٟثّٕطمخ ؽشق
اإلعىٕذس٠خ اٌطج١خ ثبإلظبفخ إٌ ٝاإلؽشاف
ػٍٚ ٝدذح األِشاض غ١ش اٌّؼذ٠خ ثبٌّذ٠ش٠خ
ِغ رىٍ١ف اٌذوزٛسح أًِ ػجذ اٌغٕ ٟثغٟٔٛ١
ِذ٠شح ٌٍمغُ اٌؼالج ٟثئداسح ثشط اٌؼشة
اٌصذ١خ ٚرىٍ١ف اٌذوزٛس أدّذ اٌغ١ذ ثزغ١١ش
أػّبي ِذ٠ش اٌطت اٌؼالج ٟثّٕطمخ غشة
اإلعىٕذس٠خ اٌطج١خ ٚأوذ أْ اٌفزشح اٌمبدِخ
عزؾٙذ رغ١١شاد جذ٠ذح ف ٟؽبغٍ ٟاٌٛظبئف
اإلؽشاف١خ ثّب ٠ذمك صبٌخ اٌؼًّ ٠ٚشفغ
ِغز ٜٛاٌخذِخ اٌصذ١خ اٌّمذِخ ٌٍّٛاغٓ
اٌغىٕذسٞ

م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕ/ٔ :

سلطان محافظ
أكد الدكتور محمد
اإلسكندرٌة أنه تم إطالق التٌار بمشروع
إنارة طرٌق السد العالً من مٌدان
الشركات وحتى محور التعمٌر بمنطقة
وادي القمر والمنفذ من قبل شركة
لتوزٌع الكهرباء
اإلسكندرٌة
وأوضح أنه تم إطالق التٌار الكهربائً فً
ٕ برن إضاءة إلنارة  ٕٙعمودًا بذراع
بك ّ
شاف لٌد قدرة ٓ٘ٔ "وات" وإنارة ٖٖ
عمودًا بذراعٌن بك ّ
شافٌن لٌد قدرة ٓ٘ٔ
"وات"وأشار سلطان إلى أن هذا ٌؤتً فً
إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق
وتوفٌر سبل
وشبكات اإلنارة بالمدٌنة
األمان لضمان أمن وسالمة المواطنٌن
ولتفادي وقوع أي حوادث ناتجة عن
سوء حالة اإلنارة بالطرق الرئٌسٌة
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕ/٘ :

أوذ سظب اٌغٕذٚس اٌّزذذس ثبعُ ٘١ئخ ِٕ١بء
اإلعىٕذس٠خ أْ اٌؼًّ جبس ػٍ ٝلذَ ٚعبق
ٌالٔزٙبء ِٓ اٌجشاط ِزؼذد اٌطٛاثك اٌز٠ ٜمبَ
داخً ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ٚع١زُ االٔزٙبء ِٕٗ لجً
اٌّذح اٌّذذدح ٚع١زُ افززبدٗ خالي ػبَ ِٓ
اٚ ْ٢أظبف سظب ف ٝرصش٠ذبد خبصخ
ٌـ"اٌ َٛ١اٌغبثغ" أْ اٌّؾشٚع ِٓ أُ٘
اٌّؾشٚػبد اٌز ٝرمبَ داخً ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ
٠ٚمبَ ػٍِ ٝغبدخ  15أٌف ِزش ِشثغ ثزىٍفخ
 ْٛ١ٍِ 285جٕٚ ٗ١عٛف ٠غزٛػت أوضش ِٓ
 1800ع١بسح ١ِٛ٠ب ً ٚع١ذً أصِخ اٌغ١بساد
داخً إٌّ١بء ٚع١زُ االعزفبدح ثبٌّغبدخ اٌزٝ
رمبَ فٛق األسض ٚرذذ األسض العز١ؼبة وبفخ
اٌغ١بساد اٌز ٝرزشدد ػٍ ٝإٌّ١بء ٚاعزغالي
اٌّغبدبد اٌفبسغخ ٠زوش أْ اٌذوزٛس ٘ؾبَ
ػشفبد ٚلغ ػمذ إٔؾبء اٌجشاط اٌّزؼذد
اٌطٛاثك ف ٝؽٙش عجزّجش اٌّبظ ٝثذعٛس
اٌٍٛاء ثذشِ ٜذدذ ػط١خ سئ١ظ ٘١ئخ ِٕ١بء
اإلعىٕذس٠خ ٚٚظغ دجش األعبط ٌٗ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕ/8 :

اظطش ايِٛظفٚ ْٛػّبي ٚدذح رٕف١ز اإلصاٌخ
اٌزبثؼخ ٌذ ٟاٌؼجّ ٟغشة اإلعىٕذس٠خ اٌَٛ١
إ٠مبف أػّبي اٌٙذَ ٚاإلخالء اٌز ٟرزُ داخً
ٚدذاد اٌّىظ اٌٛالؼخ ػٍ ٝخٕذق ثذ١شح
اٌّىظ ٚاٌّؾٛٙسح ثـف١ٕ١غب اٌّىظ ٚاٌزٟ
رّضً خطٛسح داّ٘خ ػٍ ٝد١بر ُٙػٍ ٝخٍف١خ
اٌّؾبداد اٌزٚ ٟلؼذ ِغ األ٘بٌ ٟثبألعٍذخ
اٌج١عبء ٚػٍ ٝإصش٘ب أغذت ػالء ٛ٠عف
سئ١ظ د ٝاٌؼجّ ِٓ ٝإٌّطمخ ِٚؼٗ ػذد
وج١ش ِٓ ػّبي اٌذٚ ٝسفط األ٘بٌ ٟثؼذ ثذء
ػٍّ١خ إخالء أٚي ٚدذح فٚ ٟدذاد اٌّىظ
رغٍ ُ١ثبلِٕ ٟبصٌ ُٙأ ٚاٌخشٚط ِٕٙب ثؼذ
إػالِ ُٙثؼذَ رغٍ ُ١ػمٛد اٌؾمك اٌجذٍ٠خ اٌزٟ
ٚفشرٙب اٌّذبفظخ  ٟ٘ٚغٍّجبد اٌّىظ ٌٕمٍُٙ
ٚاالوزفبء ثزغٍ ُ١اٌّفزبح فمػ ٚاِزٕغ األ٘بٌٟ
ػٓ رفش٠غ ِذز٠ٛبد ٚدذار ُٙاٌغىبٔ١خ إال ثؼذ
ِؾب٘ذح اٌؼمٛد ٚثٕٛد٘ب خٛفب ِٓ أْ رىْٛ
اٌؼمٛد غ١ش ِؤِٕخ أٌٛ ٚلذ ِؼ ٓ١أ ٚثّجٍغ
وج١ش ال ٠غزط١غ اٌىض١ش ِٕ ُٙأْ ٠زذٍّٛا ٔفمخ
األجشح اٌؾٙش٠خ
م ـصدر الخبر  :جرٌدة الدستور
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕ/ٔٔ :

غرب اإلسكندرٌة
طالب أهالً منطقة الدخٌلة
محافظ اإلسكندرٌة ووكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم
بإنشاء مجمع مدارس فً المنطقة وكشف األهالً
عن تخصٌص اللواء عبد السالم المحجوب محافظ
اإلسكندرٌة األسبق قطعة أرض بجوار سور األمن
المركزي منذ أكثر من ٕٓ عاما إال أن القرار لم
ٌنفذ حتى اآلن وقال غرٌب الشٌخ أحد أهالً
المنطقة إنه عام ٕٓٓٓ وافق محافظ اإلسكندرٌة
وقتها اللواء عبد السالم المحجوب على تخصٌص
قطعة أرض إلنشاء مدرسة ثانوي بجوار سور
األمن المركزي فً الدخٌلة وفً عام ٕٔٓٓ ألغى
المجلس التنفٌذي القرار وحوله لمجمع مدارس
وأضاف الشٌخ أنه فً عام ٖٕٓٓ قررت لجنة
التعلٌم بالمجلس المحلً الموافقة على إنشاء
مجمع مدارس بنفس المنطقة وصدّ ق المجلس
التنفٌذي على األمر مرة ثانٌة وبالفعل تسلمت هٌئة
األبنٌة التعلٌمٌة المكان ومنذ ذلك الحٌن لم تفعل
شٌئا وأشار محمد مٌدان من الدخٌلة إلى أن
األرض اقتطع منها جزءا إلنشاء مسجد وفً خضم
ثورة ٌناٌر أنشئ على جزء منها مبانى سكنٌة رغم
أنها أمالك دولة ونطالب بإنشاء مجمع مدارس
على الجزء المتبقً قبل أن تضٌع األرض كلها
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕ/ٔٗ :

أسم صاحب
الشكوى

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

ٔ

 ٕٙبتارٌخ رائد محمد حسن
ٗ ٕٓٔ8/ٕ/وكٌال عن السٌد
محمد رمضان

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

بشان طلب اٌقاف
التعامل بالتبرع بقطعة
االرض بمنطقة ابو
تالت القامة محطة
رفع للحى

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بان سبق له
اقامه دعوة قضائٌة ضد السٌد
مدٌر الرى وان موضوع الشكوى
محل البحث امام القضاء وتم الرد
على المحافظة برقم ٘ 7بتارٌخ
ٕٓٔ8/٘/ٔ9
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بانه بالبحث
فى السجالت تبٌن صدور قرار
ازالة قد تم تنفٌذه وتم ازالة سور
من البلوك االبٌض وغرفة بدون
سقف وبالمعاٌنة الظاهرٌة تالحظ
عدم وجود اعمال حدٌثة مستجدة
وتم الرد على المحافظة برقم 7ٙ
بتارٌخ ٕٓٔ8/ٕ/ٔ9
مع االدارة
تم فحص الشكوى
المختصة وقد افادت بانه تم
عرض الموضوع على معالى
الدكتور /السٌد الوزٌر المحافظ
وقد قام سٌادته بمعاٌنة الطرٌق
وجارى قٌام شركة الصرف
الصحى بدراسة انشاء خط طارد
لحل مشكلة الطفوحات وتراكم
مٌاه االمطار بالطرٌق وتم الرد
على المحافظة برقم  77بتارٌخ
ٕٕٓٓٔ8/ٕ/

ٕ ٖٓ بتارٌخ
ٕٔٔٓٔ8/ٕ/

عادل السٌد ٌونس

بشؤن التضرر من
قٌام احد البلطجٌة
ببناء مخالف بانشاء
ارضٌة خرسانٌة ثابتة
وسكان المنطقة
ٌعٌشون فى حالة عدم
استقرار

ٖ ٖٖبتارٌخ
ٕٗٔٓٔ8/ٕ/

اسامة محمد مزهر

رئٌس مجلس ادارة
الشركة االهلٌة
للزٌوت والشحومات
بشان طلب البدء فى
رصف شارع ام زغٌو

أوالً  :األبنٌة التعلٌمٌة
ٔ– بٌان األبنٌة التعلٌمٌة للمدارس بحى العجمى طبقا ً للمراحل الدراسٌة لعام ٕٓٔ7

أبنٌة تعمل

المراحل

أبنٌة تحت اإلنشاء

أبنٌة آٌلة للسقوط

أبنٌة تحت اإلحالل
والتجدٌد

الدراسٌة

عدداألبنٌة

عدد الفصول

ٕٕٕٓٗٔ

ٗ

ٖ7

ٖٓ٘ٙ

ــــ

ــــ

ــــ

ٗ

ٕٔ9

ــــ

ال

العجمى

االجمالى

إجمالً طاقة
الفصول

تربٌة
خاصة

ٔ

ٔ8

ٕٗٓ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ٔ

ٔ8

ــــ

عدداألبنٌة

من
الحضانة
الى الثانوى

8

ٕٖ9

ٔ٘ٔ79

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ
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عدد الفصول

إجمالً طاقة
الفصول

عدداألبنٌة

ثانوى

٘

ٓٗٔ

ٕٔٔ98

ٔ

ٓٔ

ٓٓ٘

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

عدد الفصول

إجمالً طاقة
الفصول

عدداألبنٌة

أعدادى

7

ٗ٘ٔ

ٖٕٖ7

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ٔ

٘ٔ

ــــ

تارٌخ البٌان :ـ ٕٓٔ8/ٕ/7

عدد الفصول

أساسى

ٖ٘

987

ٓٗٗٗ7

ٔ

ٖٕ

ٓ٘ٔٔ

ــــ

ــــ

ــــ

ٔ

ٕ8

ــــ

ٕٔ9ٙ8 7

إجمالً طاقة
الفصول

ابتدائى

ٔٙ

ٖٓٗ

ٕٗٗٓ7

ٕ

ٓٗ

ٕٓٓٓ

ــــ

ــــ

ــــ

ٕ

ٙ8

ــــ

عدد االبنٌة التعلٌمٌة للمدارس بحى العجمى
ٖ٘

ٔٙ
8

اساسى

ابتدائى

من الحضانة
الى الثانوى

7

٘

اعدادى

ثانوى

لًق
التعـ ـ
ـ
من الجدول السابق ٌتضح لنا :ـ






 اوال  -:المدارس التى تعمل
عدد المدارس التى تعمل فى المرحلة االبتدائٌة  ٔٙمدرسة
عدد الفصول التى تعمل بالمرحلة االبتدائٌة ٖٓٗ فصل
اجمالى طاقة الفصول بالمرحلة االبتدائٌة ٕٗٗٓ7
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول ٗ 9تلمٌذ  /فصل
نصٌب كل مبنى من الفصول  ٕ7فصل /مبنى






 عدد المدارس التى تعمل بالمرحلة االساسٌة ٖ٘ مدرسة
عدد الفصول التى تعمل بالمرحلة االساسٌة  987فصل
طاقة الفصول بالمرحلة االساسٌة ٓٗٗٗ7
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول  ٗ8تلمٌذ  /فصل
نصٌب كل مبنى من الفصول  ٕ8فصل  /مبنى






 عدد المدارس التى تعمل بالمرحلة االعدادٌة  7مدارس
عدد الفصول التى تعمل بالمرحلة االعدادٌة ٗ٘ٔ فصل
طاقة الفصول بالمرحلة االعدادٌة ٖٕٖ 7تلمٌذ
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول  ٗ8تلمٌذ  /فصل
نصٌب كل مبنى من الفصول ٕٕ فصل  /مبنى

ٔ
تربٌة خاصة






 عدد المدارس التى تعمل بالمرحلة الثانوٌة ٘ مدارس
عدد الفصول التى تعمل بالمرحلة الثانوٌة ٓٗٔ فصل
طاقة الفصول بالمرحلة الثانوٌة ٕ ٔٔ98تلمٌذ
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول  8ٙتلمٌذ  /فصل
نصٌب كل مبنى من الفصول  ٕ8فصل  /مبنى






 عدد المدارس التى تعمل بمرحلة من الحضانة للثانوٌة  8مدارس
عدد الفصول التى تعمل بمرحلة من الحضانة للثانوٌة ٕٖ9فصل
طاقة الفصول بمرحلة من الحضانة للثانوٌة ٔ٘ٔ79تلمٌذ
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول ٗ ٙتلمٌذ  /فصل
نصٌب كل مبنى من الفصول ٖٓ فصل  /مبنى





 عدد المدارس التى تعمل تربٌة خاصة (ٔ)
عدد الفصول  ٔ8فصل
طاقة الفصول ٕٗٓ تلمٌذ
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول ٔٔ تلمٌذ  /فصل






 ثانٌا  -:المدارس التى تحت االنشاء
عدد المدارس ( تحت االنشاء ) بالمرحلة االبتدائٌة ٕ مدرسة
عدد الفصول ٓٗ فصل – اجمالى طاقة الفصول ٕٓٓٓ تلمٌذ
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول ٓ٘ تلمٌذ  /فصل
نصٌب كل مبنى من الفصول ٕٓ فصل  /مبنى





 عدد المدارس ( تحت االنشاء ) بالمرحلة االساسٌة (ٔ)
عدد الفصول ٖٕ فصل
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول ٓ٘ تلمٌذ  /فصل
اجمالى طاقة الفصول ٓ٘ٔٔ تلمٌذ





 الٌوجد مدارس تحت االنشاء بالمرحلة االعدادٌة
 عدد المدارس تحت االنشاء بالمرحلة الثانوٌة (ٔ)
عدد الفصول ٓٔ فصول
اجمالى طاقة الفصول ٓٓ٘ تلمٌذ
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول ٓ٘ تلمٌذ  /فصل

 الٌوجد مدارس تحت االنشاء ( من الحضانة للثانوى – تربٌة خاصة )

ثالثا  -:المدارس اآلٌلة للسقوط -:
 التوجد مدارس آٌلة للسقوط بحى العجمى
رابعا  -:المدارس التى تحت االحالل والتجدٌد
 عدد المدارس ( تحت االحالل والتجدٌد ) بالمرحلة االبتدائٌة ٕ مدرسة
 عدد الفصول بمدارس االبتدائى  ٙ8فصل
 نصٌب كل مبنى من الفصول ٖٗ فصل  /مبنى
 الٌوجد تالمٌذ بالفصول النها تحت االحالل والتجدٌد

 عدد المدارس ( تحت االحالل والتجدٌد ) بالمرحلة االساسٌة (ٔ)
 عدد الفصول بالمرحلة االساسٌة  ٕ8فصل

 عدد المدارس ( تحت االحالل والتجدٌد ) بالمرحلة االعدادٌة (ٔ)
 عدد الفصول بالمرحلة االساسٌة ( تحت االحالل والتجدٌد ) ٘ٔ فصل

 الٌوجد مدارس ( ثانوى – من الحضانة الى الثانوى ) تحت االحالل والتجدٌد



 عدد المدارس ( تحت االحالل والتجدٌد ) تربٌة خاصة (ٔ)
عدد الفصول  ٔ8فصل

المقترحات
اإلسراع فً عملٌة إنشاء الفصول الجاري إنشاإها بحى العجمى الستٌعاب
الكثافة المرتفعةٓ

ٕــ بٌان األبنٌة التعلٌمٌة للمدارس بحى العجمى عام ٕٓٔ7
حى
عدداألبنٌة

عدد
الفصول

إجمالً
طاقة
الفصول

عدداألبنٌة

عدد
الفصول

إجمالً
طاقة
الفصول

إجمالً
طاقة
الفصول
عدد
الفصول
عدداألبنٌة

مصدر البٌان :ـ الهٌئة العامة لالبنٌة التعلٌمٌة

عدداألبنٌة

ٕٕٕٓٗٔ

ٗ

ٖ7

ٖٓ٘ٙ

ــ

ــ

ــ

٘

تارٌخ البٌان :ـ ٕٓٔ8/ٕ/7

عدد
الفصول

ٕ7

ٔ9ٙ8

ابنٌة تحت اإلنشاء

ٕٔ9

إجمالً
طاقة
الفصول

العجمى

أبنٌة تعمل

ابنٌة اٌلة للسقوط

ابنٌة تحت االحالل والتجدٌد

ــ

االبنٌة التعلٌمٌة للمدارس بالحى
ٕٕٕٓٗٔ

ابنٌة تعمل
ابنٌة تحت االنشاء
ابنٌة تحت االحالل والتجدٌد

ٓ

ٖٓ٘ٙ
طاقة الفصول

ٕٔ9

ٖٔ9ٙ8 7
عدد الفصول

لًق
التعـ ـ
ـ
اوال  -:االبنٌة التى تعمل






عدد االبنٌة ٕ 7مدارس
عدد الفصول ٔ9ٙ8
نصٌب كل مبنى من الفصول  ٕ7فصل  /مبنى
طاقة الفصول ٕٕٕٓٗٔتلمٌذ
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول ٕ ٙتلمٌذ  /فصل

ثانٌا  -:ابنٌة تحت االنشاء






عدد االبنٌة ٗ مدارس
عدد الفصول ٖ 7فصل
طاقة الفصول ٓ٘ ٖٙتلمٌذ
نصٌب كل مبنى من الفصول  ٔ8فصل  /مبنى
نصٌب كل فصل من طاقة الفصول ٓ٘ تلمٌذ  /فصل
ثالثا  -:الٌوجد ابنٌة آٌلة للسقوط بحى العجمى

٘

ٗ

ٕ7

عدد االبنٌة





رابعا  -:ابنٌة تحت االحالل والتجدٌد
عدد االبنٌة ٘ مبانى
عدد الفصول  ٕٔ9فصل
نصٌب كل مبنى من الفصول  ٕٙمبنى  /فصل

المقترح

العمل على سرعة االنتهاء من تجدٌد االبنٌة ( تحت االحالل والتجدٌد )
ثانٌآ :ـ التعلٌم ( المدرسٌن )
عدد المدرسٌن بالتعلٌم العام عام ٕٓٔ7
المراحل التعلٌمٌة

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

المرحلة األولى من التعلٌم األساسً

ٔٙٙٙ

٘ٔ٘ٙ

ٗٓ٘ٔ

المرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً

ٕٓٔٔ

٘ٔٓ7

ٓٔٓٙ

المرحلة الثانوٌة

٘ٓٙ

ٖٗٙ

٘ٓ7

اإلجمالً

ٖٔٗ8

ٖٖٕ8

ٖٔٓ7

مصدر البٌان :ـ اادارة العجمى التعلٌمٌة

تارٌخ البٌان :ـ ٕٕٕٓٔ8/ٔ/

تطور اعداد المدرسٌن بالتعلٌم العام

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٙٓ٘ ٖٙٗ ٘ٓ7

ٕٓٔٔٓ ٔٓ7٘ ٔٓٙ

ٗٓ٘ٔ ٘ٔٙٙٙ ٔ٘ٙ

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
المرحلة الثانوٌة

المرحلة الثانٌة من التعلٌم
االساسى

المرحلة االولى من التعلٌم
االساسى

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ــ
 المرحلة االولى
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٗ%
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة %ٙ
 المرحلة الثانٌة
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٔ%
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٔٔ%
 المرحلة الثانوٌة
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٕٔ
 رتفاع عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة %ٙ
 انخفاض اجمالى عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة
%ٙ
المقترح
االهتمام بالمدرسٌن وعودة روح المعلم ٌبنى امة ٓ
ٗــ تطور عدد المدرسٌن بالتعلٌم األزهري لعام ٕٓٔ7
المراحل التعلٌمٌة

2016/2015

2017/2016

2018/2017

التعلٌم األبتدائً

155

223

ٕٖ8

التعلٌم اإلعدادى

79

74

ٙ8

التعلٌم الثانوى

312

73

٘ٙ

معاهد القراءات

ــــ

ــــ

ــــ

معاهد المعلمٌن

ــــ

ــــ

ــــ

اإلجمالى

546

370

ٖٔ7

مصدر البٌان :ـ مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان :ـ ٕٓٔ8/ٕ/7

تطور اعداد المدرسٌن بالتعلٌم االزهرى
ٕٖ8
ٕٖٔ
ٙ8

٘ٙ

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٖٕٕ
٘٘ٔ

ٗ7

ٖ7

79

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

التعلٌم الثانوى

التعلٌم االعدادى

التعلٌم االبتدائى

لًق
الـتعـ ـ
ـ
من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ـ
اوال  -:التعلٌم االبتدائى
 ارتفاع عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %7
 ارتفاع عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٗٗ%
ثانٌا  -:التعلٌم االعدادى
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %8
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة %ٙ
ثالثا  -:التعلٌم الثانوى
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام ٕٓٔ7 /ٕٓٔٙبنسبة ٔٔ%
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/بنسبة %77
 الٌوجد معاهد قراءات – معاهد معلمٌن بحى العجمى
الـمقـتـرحـات
تشجٌع المعلمٌن وتحفٌزهم آلداء العملٌة التعلٌمٌة بنجاح ٓ

٘ــ توزٌع المدرسٌن طبقا ً للتخصصات والمواد الدراسٌة لعام ٕٓٔ7

المراحل التعلٌمٌة

عربى
إناث

أخرى

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المرحلة اإلعدادٌة

ٖ٘ٔ

٘7

ٓٓٔ

ـــ

ـــ

ٕٗ7

المرحلة الثانوٌة

 ٔٔ+8٘( 9ٙمنتدب)

ٕ٘

ٖ٘

ـــ

ـــ

ٔ٘ٙ

ٔٔٗ

ٕ8

ٖ٘ٔ

ـــ

ـــ

ٕٙ8

اإلجمالً

ذكور

انجلٌزى

اإلجمالً

مصدر البٌان :ـ ادارة العجمى التعلٌمٌة

توزٌع المدرسٌن طبقا للتخصص (عربى)

إناث

ذكور

تارٌخ البٌان :ـ ٖٕٔٓٔ8/ٕ/

توزٌع المدرسٌن طبقا للتخصص (انجلٌزى)
ٓٓٔ

ٖ٘ٔ

٘7
9ٙ

ذكور

ٖ٘

ٕ٘

اناث

المرحلة الثانوٌة

المرحلة االعدادٌة

الملرحلة الثانوٌة

المرحلة االعدادٌة

لًق
التــعـ ـ
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:










اجمالى عدد مدرسٌن ( اللغة العربٌة ) ٔٔٗ مدرس
نسبة مدرسٌن اللغة العربٌة بالمرحلة االعدادٌة الى االجمالى %77
نسبة مدرسٌن اللغة العربٌة بالمرحلة الثانوٌة الى االجمالى ٖٕ%
نسبة المدرسٌن المنتدبٌن بالمرحلة الثانوٌة الى اجمالى المدرسٌن ( لغة عربٌة )
بالمرحلة الثانوٌة ٔٔ%
اجمالى عدد المدرسٌن ( انجلٌزى ) بالمرحلة االعدادٌة  ٔ٘7مدرس
نسبة المدرسٌن ( االنجلٌزى ) ذكور الى اجمالى المدرسٌن بالمرحلة االعدادٌة %ٖٙ
نسبة المدرسٌن ( االنجلٌزى ) اناث الى اجمالى المدرسٌن بالمرحلة االعدادٌة ٗ%ٙ
اجمالى مدرسٌن اللغة االنجلٌزٌة بالمرحلة الثانوٌة ٓ ٙمدرس
نسبة المدرسٌن من الذكورالى اجمالى المدرسٌن ( االنجلٌزى ) بالمرحلة الثانوٌة
ٕٗ%

 نسبة المدرسٌن من االناث الى اجمالى المدرسٌن ( االنجلٌزى ) بالمرحلة الثانوٌة
%٘8
 نسبة المدرسٌن بالمرحلة االعدادٌة الى اجمالى المدرسٌن ٘%7
 نسبة المدرسٌن بالمرحلة الثانوٌة الى اجمالى المدرسٌن ٕ٘%
المقترح
العمل على االهتمام بالمدرسٌن لتحقٌق الهدف من العملٌة التعلٌمٌة ٓ
ٙــ إحتٌاجات التعلٌم من التخصصات المختلفة لعام ٕٓٔ7
المواد التى بها عجز
المراحل
التعلٌمٌة
المرحلة
اإلعدادٌة

انجلٌزى

رٌاضٌات

ألمانً

فرنسً

العدد الموجود العجز العدد الموجود العجز العدد الموجود العجز العدد الموجود العجز
ٖٔ9

ٔٗ9

ـــ

ٕٔ9

ٔ٘ٙ

ٕ7

٘7

مصدر البٌان :ـ ادارة العجمى التعلٌمٌة

ٔٗ

ٖٗ

تارٌخ البٌان :ـ ٕٕٕٓٔ8/ٔ/

المواد التى بها عجز فى المدرسٌن للمرحلة االعدادٌة
ٖٗ

ــ

ٕ7

انجلٌزى
فرنسى

المرحلة االعدادٌة

ــ

ــ

التعلٌق
 عدد المدرسٌن ( رٌاضٌات ) بالمرحلة االعدادٌة  ٖٔ9مدرس
 عدد المدرسٌن ( رٌاضٌات ) الموجود  ٔٗ9مدرس
 الٌوجد عجز فى مدرسٌن الرٌاضٌات
 اجمالى عدد المدرسٌن انجلٌزى  ٔ٘ٙمدرس
 اجمالى عدد المدرسٌن انجلٌزى موجود  ٕٔ9مدرس
 نسبة الموجود من المدرسٌن انجلٌزى الى االجمالى ٖ%8
 العجز من المدرسٌن فى مادة االنجلٌزى  ٕ7مدرس
 نسبة العجز من المدرسٌن فى مادة االنجلٌزى الى االجمالى %ٔ7
 اجمالى عدد المدرسٌن فرنساوى ٘ 7مدرس
 عدد المدرسٌن فرنساوى الموجودٌن ٔٗ مدرس
 عدد المدرسٌن العجز فى الفرنساوى ٖٗ مدرس
 نسبة الموجود من المدرسٌن فرنساوى الى اجمالى العدد ٘٘%
 نسبة العجز من المدرسٌن فرنساوى الى اجمالى العدد ٘ٗ%
 ال ٌوجد عجز بالمدرسٌن بالمرحلة الثانوٌة

المقترحات
محاولة سد العجز من المدرسٌن فى مادتى اللغة االنجلٌزٌة والفرنسٌة

ٔ  -تطور أعداد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعً لعام ٕٓٔ7
ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

م

المراحل

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ٔ

رٌاض أطفال

ٕ97ٙ

ٖٗٔ8

ٕٗٙٙ

ٖٕ٘7

ٕ788

ٖٕ8ٙ

ٕ

المرحلة اإلبتدائٌة

ٓٗ7ٔٓ٘ ٖٕٓٗ9 ٖٖٖٔٓ ٕ8799 ٕ9ٔٙ

٘٘ٓ٘ٗ

ٖ

المرحلة اإلعدادٌة

ٔٔ7ٕٗ٘ ٔ78ٙٓ ٔٗٙٔٗ ٔ797ٙ ٔ٘ٙ8

ٕٔٓٔ8

ٗ

المرحلة الثانوٌة

ٙ9ٕ9

7٘ٗ7

ٖٓٗ8

إجمالً

7ٗ8ٙ٘ ٘8ٙ8ٓ ٘7ٕٙ7 ٘787ٔ ٘ٗ7ٗٙ

ٕٖٗٗ7

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة

ٕٔ79

7ٓ٘7

78ٔ8

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٔ/ٕٕ:

اعداد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى عام ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
٘٘ٓ٘ٗ
اناث

٘ٓٔٗ7

ذكور

ٕٔٓٔ8
ٖٓٗ8

ٕ٘ٗٔ7

7٘ٗ7

المرحلة الثانوٌة

ٖٕ8ٙ

المرحلة االعدادٌة

المرحلة االبتدائٌة

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ـ





 اوال  -:رٌاض االطفال
اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7هو ٔ٘ ٘ٙتلمٌذ
نسبة اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7الى االجمالى ٗ%
اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙهو  ٕ٘ٔ9تلمٌذ
ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %8






 ثانٌا  -:المرحلة االبتدائٌة
اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7هو ٓ 9ٕٔٙتلمٌذ
اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙهو  ٖٖٙ79تلمٌذ
ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٘ٗ%
نسبة اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7الى االجمالى ٕ%ٙ






 ثالثا  -:المرحلة االعدادٌة
اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7هو  ٖ٘ٗٗٙتلمٌذ
اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙهو ٗ ٖٕٗ7تلمٌذ
ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %9
نسبة عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7الى االجمالى ٕٗ%

ٕ788

رٌاض اطفال






 رابع  -:المرحلة الثانوٌة
اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7هو ٓ٘ ٔ٘9تلمٌذ
اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙهو ٘ ٔٗ87تلمٌذ
ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %7
نسبة عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7الى االجمالى ٔٔ%

المقترحات
العمل على توفٌر عدد فصول مناسب الستٌعاب الزٌادة المستمرة فى عدد التالمٌذ ٓ

ٕ  -تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة األولً من التعلٌم األساسً ) عام ٕٓٔ7
م

البٌان

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٔ

عدد الفصول

ٕٗ9

97ٙ

ٔ9ٙ

ٕ

عدد التالمٌذ

ٓ٘79ٙ

ٖٖٙ9ٙ

ٙ8ٕ98

ٖ

عدد المدرسٌن

ٔ8ٗ8

ٔ8ٖٙ

ٗٓ٘ٔ

ٗ

كثافة الفصول

ٕٙ

٘ٙ

ٔ7

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٔ/ٕٕ:

تطور امكانٌة العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة االولى )
ٙ8ٕ98
ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٖٖٙ9ٙ

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٓ٘79ٙ
ٗٓ٘ٔ

ٔ7

ٔ9ٙ

ٔ8ٖٙ

٘ٙ

97ٙ
ٕٗ9

ٔ8ٗ8

ٕٙ
كثافة الفصول

عدد المدرسٌن

عدد التالمٌذ

عدد الفصول

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 انخفاض عدد الفصول بالمرحلة االولى من التعلٌم االساسى للعام الدراسى ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
الى عدد الفصول عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٕ%
 ارتفاع عدد الفصول عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٗ%
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %8
 ارتفاع عدد التالمٌذعام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة %9
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %ٔ8
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة %ٓ.ٙ
 ارتفاع كثافة الفصل عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %9
 ارتفاع كثافة الفصل عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٘%

المقترح
 العمل على زٌادة عدد الفصول حتى تتناسب مع عدد التالمٌذ
 مراعاة النقص فى عدد المدرسٌن ومحاولة تفادى اسباب النقص

ٖ -تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً ) عام ٕٓٔ7
م

البٌان

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٔ

عدد الفصول

ٕ79

ٓٓ8

ٕٕ8

ٕ

عدد التالمٌذ

ٖٓٓٗ7

ٕٖٓٗ9

ٖ٘ٗٗٙ

ٖ

عدد المدرسٌن

ٔٓ78

٘ٔٓ7

ٓٔٓٙ

ٗ

كثافة الفصول

ٗٗ

ٗٗ

ٖٗ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٔ/ٕٕ:

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة

تطور امكانٌة العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة الثانٌة من التعلٌم االساسى)
ٖٗ9ٕٓ ٖ٘ٗٗٙ
ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٖٓٓٗ7

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٕ8

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٓٔٓٙ
ٖٗ

ٓٓ8

٘ٔٓ7

ٗٗ

ٕ79

ٔٓ78

ٗٗ
كثافة الفصول

عدد المدرسٌن

عدد التالمٌذ

عدد الفصول

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 ارتفاع عدد الفصول عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبالمرحلة الثانٌة من
التعلٌم االساسى بنسبة ٖ%

 ارتفاع عدد الفصول عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بالمرحلة الثانٌة من
التعلٌم االساسى بنسبة ٔ%
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبالمرحلة الثانٌة من
التعلٌم االساسى بنسبة ٕ%
 ارتفاع عدد الفصول عام ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بالمرحلة الثانٌة من
التعلٌم االساسى بنسبة ٖ%ٓ.ٙ
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٔ%
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة %ٓ.ٕ7
 انخفاض كثافة الفصل عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٕ%
 انخفاض كثافة الفصل عام عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ، ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعام ٕ٘ٔٓ/
 ٕٓٔٙبنسبة ٕ %
المقترحات

العمل على التناسب بٌن عدد التالمٌذ وعدد الفصول  ،كذلك التناسب بٌن عدد
المدرسٌن وعدد التالمٌذ ٓ

ٗـ تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة الثانوٌة ) لعام ٕٓٔ7
م

البٌان

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٔ

عدد الفصول

ٕٗ٘

ٕ87

ٖ٘ٓ

ٕ

عدد التالمٌذ

ٔٗٔٗ8

٘ٔٗ87

ٗٔ٘97

ٖ

عدد المدرسٌن

٘ٓٙ

ٖٗٙ

٘ٓ7

ٗ

كثافة الفصول

٘8

ٕ٘

ٕ٘

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٔ/ٕٕ:

تطور امكانٌة العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة الثانوٌة )
ٗٔ٘97
٘ٔٗ87
ٔٗٔٗ8
٘ٓ7

ٕ٘

ٕ87

ٖٗٙ

ٕ٘
ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٖ٘ٓ
٘ٓٙ

٘8
كثافة الفصول

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٗ٘

عدد المدرسٌن

عدد التالمٌذ

عدد الفصول

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:
 ارتفاع عدد الفصول بالمرحلة الثانوٌة عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔ8عن عام  ٕٓٔٙ/ٕٓٔ7بنسبة
%ٙ
 ارتفاع عدد الفصول بالمرحلة الثانوٌة عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة
ٖٔ%
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %7


ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٕٕ%ٓ.

 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٕٔ%
 ارتفاع عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة %ٙ
 انخفاض كثافة الفصل عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙو عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام
ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/بنسبة ٓٔ%

المقترحات
العمل على التكافإ بٌن عدد الفصول وعدد التالمٌذ من ناحٌة والتكافإ بٌن عدد المدرسٌن
وعدد التالمٌذ من ناحٌة اخرى التمام العملٌة التعلٌمٌة بنجاح ٓ

٘ـ تطور أعداد التالمٌذ بالفترات الدراسٌة ( المرحلة اإلبتدائٌة ) لعام ٕٓٔ7
ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

عدد

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

التالمٌذ

ذكور

إناث

اجمالى

ذكور

إناث

اجمالى

ذكور

إناث

اجمالى

الفترة األولً

ٓٔ9ٔٙ

ٔٔ987

ٖٖٔٓ9

ٔ9ٔ٘9

ٕٖٗٔٙ

ٖٔ٘٘9

ٔٓ8ٙ8

ٖٔٔٗ8

ٕٕ٘ٗ9

الفترة الثانٌة

ٔٓٓٓٔ

89ٕ8

ٔ89ٕ9

ٕٔٔ97

ٖٔ8ٔ7

ٕٙ788

ـــ

ـــ

ـــ

الفترة الثالثة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

االجمالى

ٕٔ9ٔٙ

ٕ8799

ٖٕٖٓٔ

ٖٕٓٗ9

ٕٖٙ79

ٔٓ8ٙ8

ٖٔٔٗ8

ٕٕ٘ٗ9

ٓ٘79ٙ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٔ/ٕٕ:

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة
تطور اعداد التالمٌذ بالفترة الدراسٌة االولى ( المرحلة االبتدائٌة )

ٖٔٔٗ8
ذكور

ٕٖٗٔٙ

ٔٔ987
ٔ9ٔ٘9

ٔٓ8ٙ8

ٓٔ9ٔٙ

اناث

الفترة االولى
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

الفترة االولى
ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

الفترة االولى
ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:





 طالب الفترة االولى بالمرحلة االبتدائٌة
انخفاض عدد التالمٌذ بالفترة االولى عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة
%ٕ9
انخفاض عدد التالمٌذ بالفترة االولى عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة
ٖ٘%
ارتفاع عدد التالمٌذ من االناث بالفترة االولى عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن الذكور بنسبة
ٕٖ%
ارتفاع عدد التالمٌذ بالفترة الثانٌة عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة
ٕٗ%

المقترحات
العمل على توزٌع الطالب على فترتٌن او اكثر فى حالة زٌادة الكثافة بالفصل او العمل
على التوسع فى انشاء فصول الستٌعاب الكثافة ٓ

ٙـ تطور إعداد التالمٌذ بالفترات الدراسٌة ( المرحلة اإلعدادٌة ) لعام ٕٓٔ7
ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

عدد التالمٌذ

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

الفترة
األولً

ٓٔ٘8

ٔٓ٘9

ٔٔٔٔ7

ٓ٘٘8

ٓ٘9ٙ

ٓٔٔٔ8

ٖٓ٘8

٘٘ٓٙ

٘ٔٔ88

الفترة
الثانٌة

ٖٓ٘7

ٕٕ٘8

ٕ٘٘ٔٔ

ٕ٘79

ٖٗ٘9

ٔٔ7ٕٙ

ٕٓ٘8

٘ٗٓٙ

٘ٔٔ8ٙ

الفترة
الثالثة

٘٘ٙٙ

ٕ٘77

ٖٔٔٗ7

٘ٙٙ8

٘7ٔٙ

ٖٗٔٔ8

٘٘77

ٕٔ٘9

ٔٔٙ9ٙ

االجمالى

ٕ٘ٓٔ7

٘ٔ7ٗ9

ٖٓٓٗ7

ٖٓٔٔ7

ٓٔٔ7ٙ

ٕٖٓٗ9

ٕ٘ٗٔ7

ٕٔٓٔ8

ٖ٘ٗٗٙ

مصدر البيان  :ادارة العجمى التعليمية

تاريخ البيان 2018/1/22 :

اعداد التالمٌذ بالفترات الدراسٌة ( المرحلة االعدادٌة )
٘٘ٓٙ

٘ٗٓٙ
ٕٔ٘9
ذكور

٘٘77

ٕٓ٘8

ٖٓ٘8

اناث

الفترة الثالثة ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

الفترة الثانٌة ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

الفترة االولى ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

التـعــلٌـق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:

 اعداد التالمٌذ بالفترة االولى-:
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %ٓ.ٙ
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٔ%

 اعداد التالمٌذ بالفترة الثانٌة-:
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٔ%
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٖ %
 اعداد التالمٌذ بالفترة الثالثة-:
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٖ%
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٕ %



ارتفاع اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٕ%
ارتفاع اجمالى عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٕ%

المقترح
العمل على التوسع فى انشاء فصول الستٌعاب كثافة التالمٌذ بالفصول  ،للتقلٌل من
عدد الفترات بالنسبة للتالمٌذ حتى الٌتم التؤثٌر على العملٌة التعلٌمٌة والبدنٌة للتالمٌذ
والمدرسٌنٓ
7ــ تطور أعداد التالمٌذ بالنوعٌات المختلفة للتعلٌم ( المرحلة الثانوٌة ) لعام ٕٓٔ7

م

نوعٌة التعلٌم

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

ٔ

عام

ٙ9ٕ9

ٕٔ79

ٔٗٔٗ8

7ٓ٘7

78ٔ8

٘ٔٗ87

7٘ٗ7

ٖٓٗ8

ٓ٘ٔ٘9

ٕ

صناعً

ـــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ٖ

تجاري

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ٗ

زراعً

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

٘

فنً ٖ سنوات

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ٙ

فنً ٘ سنوات

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ٙ9ٕ9

ٕٔ79

ٔٗٔٗ8

7ٓ٘7

78ٔ8

٘ٔ787

7٘ٗ7

ٖٓٗ8

ٓ٘ٔ٘9

اإلجمالى

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٔ/ٕٕ:

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة

تطوراعداد التالمٌذ بالنوعٌات المختلفة للتعلٌم ( بمرحلة الثانوى العام)
ٖٓٗ8

78ٔ8

ٕٔ79

7٘ٗ7

7ٓ٘7

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/
ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

اناث

ذكور

ٙ9ٕ9

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 ارتفاع اجمالى عدد التالمٌذ بالمرحلة الثانوٌة (عام) لعام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام
 ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %7
 انخفاض عدد الذكور بالمرحلة الثانوٌة (عام) لعام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عدد االناث بنسبة
ٓٔ%
 ارتفاع اجمالى عدد التالمٌذ بالمرحلة الثانوٌة (عام) لعام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام
ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة
%7


الٌوجد بحى العجمى مدارس ( صناعى – تجارى – زراعى – فنى ٖ سنوات – فنى ٘
سنوات )

المقترحات
العمل على انشاء مدارس ثانوى متنوعة ( صناعى – تجارى – زراعى – فنى ) بحى
العب المادى والبدنى على التالمٌذ عند التحاقهم بتلك النوعٌة من
العجمى لتخفٌف
ْ
التعلٌم الثانوىٓ

ٔ  -تطور إعداد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعً األزهري لعام ٕٓٔ7
ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

م

المراحل

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

ٔ

رٌاض أطفال

ٖٔ7

ٕٕٖ

ٖٙ9

ٖٔ٘

ٖٖٙ

ٙ87

ٖٖٗ

ٕ97

ٖٔٙ

ٕ المرحلة اإلبتدائٌة

ٕٔ٘7

ٕٕٔٔ ٖٕ79

ٕٔٗٔ

ٕٓٗٔ

ٕٖٕ8

ٖٕ9ٖ9 ٔٗٙٙ ٔٗ7

ٖ المرحلة اإلعدادٌة

ٖٗٙ

ٕٖ9

7٘ٙ

ٕٖٖ

ٖٗ8

7ٔٙ

ٖٓ8

ٖٙٙ

ٗٙ7

ٗ المرحلة الثانوٌة

ٖٖ9

ٕٖٓ

٘ٙ

ٕٕٖ

ٖٔٙ

ٖٙ8

ٖٕ7

ٕ9ٙ

٘ٙ9

ٕٕ٘9

ٕٕ٘٘ ٗ8ٗ7

ٕٗٔ7

ٕٗ٘ٙ

ٖٗ87

ٗ8ٖٔ ٕٕٗ٘ ٕٖ88

اإلجمالً

مصدر البٌان  :مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕ/8:

اعداد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى االزهرى لعام ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٔٗٙٙ

ذكور
اناث

ٕ9ٙ

ٖٔٗ7

ٖٖٓ8 ٖٙٙ ٕ7

المرحلة الثانوٌة

المرحلة
االعدادٌة

ٕ97

المرحلة
االبتدائٌة

ٖٖٗ

رٌاض اطفال

لًق
التــعــ ـ
من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ـ










انخفاض عدد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى بمرحلة رٌاض االطفال عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام
 ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %8
ارتفاع عدد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى بمرحلة رٌاض االطفال عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام
ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة %8
ارتفاع عدد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى بالمرحلة االبتدائٌة عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام
 ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٗ%
ارتفاع عدد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى بالمرحلة االبتدائٌة عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام
ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٔ%
انخفاض عدد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى بالمرحلة االعدادٌة عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام
 ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %ٙ
انخفاض عدد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى بالمرحلة االعدادٌة عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام
ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٘%
انخفاض عدد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى بالمرحلة الثانوٌة عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام
 ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٔٔ%
انخفاض عدد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى بالمرحلة الثانوٌة عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام
ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٖ%
انخفاض اجمالى عدد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام
 ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٔ%

 ارتفاع اجمالى عدد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/
بنسبة ٘%ٓ.
المقترح

تشجٌع اولٌاء االمور على الحاق ابنائهم بالتعلٌم االزهرى لزٌادة االقبال علٌه ٓ

ٕ  -تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة اإلبتدائٌة األزهرٌة ) لعام ٕٓٔ7
البٌان

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٔ

عدد الفصول

ٖ7

ٗ7

73

ٕ

عدد التالمٌذ

ٖٕ79

ٕٖٕ8

2939

ٖ

عدد المدرسٌن

٘٘ٔ

ٖٕٕ

238

ٗ

كثافة الفصول

ٖ8

ٖ8

40

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕ/8:

مصدر البٌان  :مركز معلومات المحافظة

تطور امكانٌة العملٌة التعلٌمٌة بالمرحلة االبتدائٌة االزهرٌة
ٕ9ٖ9

ٕٖٕ8

ٖٕ79

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/
ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٕٖ8

ٖٕٕ
عدد المدرسٌن

التعلٌق

٘٘ٔ

ٖ7
عدد التالمٌذ

ٗ7
عدد الفصول

ٖ7

من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ــ
 انخفاض عدد الفصول عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٔ%
 ارتفاع عدد الفصول عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٔ%
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٗ%
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٔ%
 ارتفاع عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %7
 ارتفاع عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٗٗ%
 ارتفاع كثافة الفصول عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عامى  ،ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعام ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ /
بنسبة ٘%

المقترحات
مراعاة التناسب بٌن المدرسٌن وعدد التالمٌذ بالمرحلة االبتدائٌة االزهرٌة .

ٖ  -تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة اإلعدادٌة األزهرٌة ) لعام ٕٓٔ7
م

البٌان

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

1

عدد الفصول

ٕٔ

ٔ8

ٕٔ

2

عدد التالمٌذ

7٘ٙ

7ٔٙ

ٗٙ7

3

عدد المدرسٌن

79

ٗ7

ٙ8

4

كثافة الفصول

ٖٙ

ٓٗ

ٕ7

مصدر البٌان  :مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕ/8:

تطور امكانٌات العملٌة التعلٌمٌة بالمرحلة االعدادٌة االزهرٌة
ٗٙ7

7ٔٙ

7٘ٙ

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/
ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٕ7

ٓٗ ٖٙ
كثافة الفصول

ٙ8

ٗ7

79

عدد المدرسٌن

ٔ8

ٕٔ
عدد التالمٌذ

عدد الفصول

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ــ
 ارتفاع عدد الفصول عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %ٔ7
 انخفاض عدد الفصول عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٗٔ%
 انخفاض عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %ٙ
 انخفاض عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٘%
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %8
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة %ٙ
 انخفاض كثافة الفصول عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٖٖ%
 ارتفاع كثافة الفصول عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٔٔ%

المقترحات
االزهر منارة العلم والعلماء فلنحاول تطوٌره للتحفٌز على االلتحاق به

ٕٔ

ٗ  -تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة الثانوٌة األزهرٌة ) لعام ٕٓٔ7
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/
البٌان
ٔ

عدد الفصول

14

ٖٔ

ٕٔ

ٕ

عدد التالمٌذ

659

ٖٙ8

٘ٙ9

ٖ

عدد المدرسٌن

312

ٖ7

٘ٙ

ٗ

كثافة الفصول

ٗ7

ٗ9

ٗ7

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕ/8:

مصدر البٌان  :مركز معلومات المحافظة

تطور امكانٌة العملٌة التعلٌمٌة بالمرحلة الثانوٌة االزهرٌة
٘ٙ9

ٖٙ8

ٙ٘9

ٕٖٔ

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/
ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٗ7

ٗ7 ٗ9
كثافة الفصول

٘ٙ

ٖ7

عدد المدرسٌن

ٖٔ ٗٔ

ٕٔ

عدد التالمٌذ

عدد الفصول

الـتعـــلٌق
ـ

من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ــ
 انخفاض عدد الفصول عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة %8
 انخفاض عدد الفصول عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة %7
 انخفاض عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٔٔ%


انخفاض عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٖ %

 انخفاض عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٔٔ%
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة % 77



انخفاض كثافة الفصول عامى  ، ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/عن عام ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
بنسبة ٗ%

المقترح

العمل على انشاء مدارس لالزهر بحى العجمى بحٌث تكون باماكن قرٌبة من السكان ،
للتشجٌع على االلتحاق باالزهرٓ

٘ــ تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( معاهد القراءات والمعلمٌن األزهرٌة ) لعام ٕٓٔ7

م

البٌان

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

ٔ

عدد الفصول

ــــ

ــــ

ــــ

ٕ

عدد التالمٌذ

ــــ

ــــ

ــــ

ٖ

عدد المدرسٌن

ــــ

ــــ

ــــ

ٗ

كثافة الفصول

ــــ

ــــ

ــــ

مصدر البٌان  :مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕ/8:

لًق
الـتعـ ـ
ـ

ال ٌوجد معاهد قراءات ومعلمٌن لالزهر بحى العجمى

المقترحات
العمل على انشاء معاهد أزهرٌة بحى العجم ى

برنامج أفاست أخف من معظم
برامج الحماٌة
مضاد الفٌروسات أفاست هو
أخف وأسرع من أي وقت وبذلك
لن تشعر اساسا ً بؤن هناك
برنامج حماٌة مثبت على جهاز
الكمبٌوتر الخاص بك ونحن نعلم
أن نعظم برامج الحماٌة األخرى
تكون بمثابة حمل على الكمبٌوتر
وقد تتسبب فى بطىء الجهاز
حماٌة شبكة األنترنت المنزلٌة
نعلم أن شبكة األنترنت من أكثر
اال شىء التى قد تتسبب فى
أصابة جهاز الكمبٌوتر بالملفات
الخبٌثة والفٌروسات ولكن مع
افاست تتمكن من إضافة المزٌد
من االبتكارات إلبقاء أجهزتك
الالسلكٌة آمنة
حماٌة كلمة المرور :
ٌعمل برنامج أفاست على حماٌة
جمٌع كلمات المرورة الخاص بك
المخزنة على متصفحات

األنترنت بشكل أكثر أمانا ً من
البداٌة كما ٌوفر افاست اداة
رائعة على الموقع الرسمى
تمكنك من معرفة قوة كلمة
السر والوقع المستغرق
ألختراق كلمة السر الخاص بك
تعرفوا هنا على أفضل ٘ برامج
حماٌة مجانٌة على شبكة
االنترنت والتً تقدم الحماٌة
الكاملة ألجهزة الكمبٌوتر
العاملة على نظام وٌندوز 8
ٔـ Bitdefender
Antivirus Plus
لطالما كان هذا البرنامج واحد
من أفضل برامج الحماٌة
ألنظمة وٌندوز وٌعتبر فعال جداً
لمكافحة الفٌروسات وبرامج
التجسس والبرامج الخبٌثة كما
انه فعال فً معالجة الملفات
المصابة بالفٌروسات ومن أهم
الخٌارات اإلضافٌة التً ٌقدمها
البرنامج هً حماٌة حسابات
فٌسبوك وتوٌتر
ٕـ Microsoft Security
Essential
بما أن هذا البرنامج ٌنتمً إلى
ماٌكروسوفت فهو األخر واحد
من األفضل لمكافحة الفٌروسات
حٌث ٌقوم البرنامج بتنظٌف
وحماٌة واجهة المستخدم
بسالسة كما ان استخدامه

غٌر معقد على اإلطالق ومن
الخٌارات اإلضافٌة التً
ٌقدمها التنبٌه من البرامج
الخبٌثة سرعة الطباعة إزالة
التطبٌقات الخبٌثة
ٖـ Avast Antivir
ٌعمل هذا البرنامج على
الكمبٌوترات الهواتف الذكٌة
حٌث ٌتوفر بنسخة لكالهما
حٌث ٌعتبر واحد من أسهل
البرامج التً ٌمكن
استخدامها وٌقوم بحماٌة
األجهزة بشكل كامل من
البرامج الخبٌثة والفٌروسات.
ٗـ وال ٌمثل برنامج
كاسبرسكً أهمٌة عن
البرامج التً سبقته حٌث
ٌقدم الحماٌة الكاملة من
الفٌروسات وهجمات التصٌد
والقرصنة باإلضافة إلى صد
البرامج الخبٌثة والتنبٌه من
المواقع المشبوهة على شبكة
االنترنت كما أنه قدم
التحدٌثات بشكل دوري مما
ٌوفر حماٌة أكبر ضد تطور
نوعٌة الهجمات.

اٌّجّٛػخ اٌؾّغ١خ أ ٚإٌظبَ
اٌؾّغٔ ٛ٘ ٟظبَ وٛوجٟ
٠زى ِٓ ْٛاٌؾّظ ٚجّ١غ ِب
٠ذٚس دٌٙٛب ِٓ أجشاَ ثّب فٙ١ب
األسض ٚاٌىٛاوت األخش ٜوّب
٠ذز ٞٛإٌظبَ اٌؾّغ ٟػٍٝ
أجشاَ صغ١شح أخشٟ٘ٚ ٜ
اٌّزٔجبد ٚإٌ١بصن ٚاٌى٠ٛىجبد
ٚعٕؼشفىُ ػٍ ٝوٛاوت
اٌّجّٛػخ اٌؾّغ١خ ثبٌزشر١ت

كوكب عطارد
٘ ٛأصغش اٌىٛاوت فٟ
اٌّجّٛػخ اٌؾّغ١خ ٚألشثٙب
إٌ ٝاٌؾّظ ٌدور حول نفسه

بشكل كثٌف من غاز ثانً
ببطئ شدٌد فٌزٌد طول اللٌل اكسٌد الكربون وغالفه
والنهار فٌه حتً ٌحمر احد الجوي مغطً بسماكة
وجهٌه من الحرارة الشدٌدة كٌلومترات بطبقات من
وٌتجمد الوجه االخر
اكسٌد السلفرٌك ولهذا
ف٠ ٛٙشِض إٌ ٝاٌغشػخ
السبب فهذا الكوكب ٌغسل
اٌىج١شح ف ٟدٚسأٗ دٛي
بشكل دائم بامطار حامضٌة
اٌؾّظ ٠ٚجٍغ لطشٖ ِب
قاتلة لٌس لدى ّ
أي
الزهرة ّ
ُ٠مبسة اي ـ 4880وُ أِب أقمار
وزٍزٗ فزجٍغ ِٓ 0.055
وزٍخ األسض ُ٠ٚىًّ دٚسرٗ
كوكب االرض
دٛي اٌؾّظ خالي
ِٛ٠ 87.969ب ً ساخن ج ًّدا ٘ ٟصبٌش وٛاوت اٌّجّٛػخ
اٌؾّغ١خ ثؼذاً ػٓ اٌؾّظ
أي قمر
لٌس لدٌه ّ
 ِٓ ٟ٘ٚأوجش اٌىٛاوت فٟ
إٌظبَ اٌؾّغٔ ِٓ ٟبد١خ
كوكب الزهرة
٘ ٛصبٔ ٟوٛاوت اٌّجّٛػخ لطش٘ب ٚوضبفزٙب ٚوزٍزٙب
اٌؾّغ١خ لشثب ً ٌٍؾّظ ُ٠ٚ ٛ٘ٚغّ٘ ٝزا اٌىٛوت أ٠عب ً
ثبعُ اٌؼبٌُ ٚاٌ١بثظ ٠ٚغىٓ
وٛوت رُشاثِ ٟضً ػُطبسد
األسض اٌّالِٓ ٓ١٠
٠ؾجٗ وٛوت األسض ِٓ
اٌّخٍٛلبد  ٟ٘ٚاٌّىبْ
د١ش اٌزشو١ت ٚاٌذجُ كوكب
اٌٛد١ذ اٌّفؼُ ثبٌذ١بح ػٍٝ
مخٌف قاتل درجة الحرارة
عطذٙب الكوكب المعروف
علٌه تذٌب الرصاص
الوحٌد الذي سخره هللا لحٌاة
ٓ٘ٗدرجة مإٌة انه فرن
الكائنات الحٌة ولألرض قمر
عمالق وهذا الكوكب له
واحد
غالف جوي ثقٌل مكون

كوكب المرٌخ
٘ ٛساثغ وٛوت ِٓ د١ش
اٌجؼذ ػٓ اٌؾّظ ٠ٚزغُ ثأٔٗ
اٌجبس اٌخبسجٌ ٟألسض
ٕ٠ٚذسط رذذ اٌىٛاوت
اٌصخش٠خ  ٌٗٔٛ ً١ّ٠إٌٝ
اٌذّشح ثغجت وّ١خ غجبس
أوغ١ذ اٌذذ٠ذ اٌضالصٟ
اٌّٛجٛدح ػٍ ٝعطذٗ غالفه
الجوي مزٌج من السموم
وٌتشكل من غاز ثانً اكسٌد
الكربون بشكل كبٌر فهذا
الكوكب ٌتسحٌل ان تكون
علٌه حٌاة من اي نوع ولدى
المرٌخ قمرٌن

كوكب المشترى
٘ ٛخبِظ اٌىٛاوت ثُؼذاً ػٓ
اٌؾّظ ٚأظخّٙب فٟ
اٌّجّٛػخ اٌؾّغ١خ وهذا
الكوكب الٌابسة فٌه معدومة
من سطحه تماما وهو
كوكب مخٌف الً درجة
كبٌرة فالبرودة فٌه قاتلة وبه
عواصف شدٌدة تمدد الً
مئات االعوام واقماره ملٌئة
بالبراكٌن وٌنتج شحنات
4000
كهربائٌة حوالً
سحب
فولت وهو ُم َغ َّطى بال ّ
 ٔٙقمر
سا ّمة لدٌه
ال ّ

كوكب زحل
٘ ٛاٌىٛوت اٌغبدط ثُؼذاً ػٓ
اٌؾّظ ٕ٠ٚذسط رذذ

اٌىٛاوت اٌغبص٠خ اٌز ٟرُذػٝ
اٌىٛاوت اٌجٛف١بٔ١خ ٌعرف
بحلقاته من الصخور
والجلٌد والغازات وتتكون
كتلة الكوكب من
الهٌدروجٌن بنسبة ٘%7
وٕ٘%من الكتلة هٌلٌوم
وكثافته اقل من كثافة الماء
لدى زحل  7حلقات تدور
حوله ولدٌه ٕٔ قمر

كوكب اورانوس
٘ ٛعبثغ اٌىٛاوت ثُؼذاً ػٓ
اٌؾّظ ٌدور حول الشمس
كل ٗ8سنة من سنٌن
االرض وٌتشكل سطحه من
غازات الهٌدروجٌن
والهٌلٌوم والمٌتال وكلها
غازات سامة لدٌه ٖٔ حلقة
رفٌعة حوله ولدٌه ٘ٔ قمر
و له مالمح ّظاهر ٌّة
خضراء لدٌه ٖٔ حلقة
رفٌعة حوله ولدٌه ٘ٔ قمر
و له مالمح ّظاهر ٌّة
خضراء

كوكب نٌبتون
٘ ٛاٌىٛوت اٌضبِٓ ثُؼذاً ػٓ
اٌؾّظ مسافة تبلغ ٘ٗ.
ملٌار كٌلومتر أما قطره
فٌبلغ أربعة أضعاف قُطر
األرض تقرٌبا ً كوكب شدٌد
البرودة وتبلغ درجة
حرارته  ٕٔ8م تحت
الصفر وٌتكون غالفه
الغازى من الهٌدروجٌن

واالمونٌاك والهٌلٌوم وهً
غازات سامة وٌكتسب اللون
السماوي نتٌجة لوجود غاز
المٌثال او المٌثان السام بكثرة
والرٌاح علٌه بسرعة ٕٓٓٓ
كم فً الساعة م َغ َّطى بسحب
زرقاء باردة مكونة من
الغازات لدٌه  8أقمار وله
ضا حلقات حوله من الغاز
أٌ ً

كوكب بلوتو
٘ ٛاٌىٛوت اي ربعغ ثُؼذاً ػٓ
اٌؾّظ ٌتمٌز بالبرد القارس
حوالً ٖ ٕ8درجة مإٌة تحت
الصفر ٌتحول سطحة الً
قطعة من الجلٌد كوكب صغٌر
ف حدٌثا فً عام
ج ًّدا ا ُ ْك ُتشِ َ
ٖٓ ٔ9م بارد ج ًّدا له قمر
واحد البعض ال ٌصنفه
ككوكب اآلن

عامر ابراهٌم
أسم المإلف

البحث العلمى واستخدام
المعلومات
أسم الكتاب
مصادر

حى العجمى
الجهه المرسل الٌها

ٖٔٗ9هـ ـ ٕٓٔ8
السنة

عامر ابراهٌم

البحث العلمى واستخدام
مصادر المعلومات

حى العجمى

ٖٔٗ9هـ ـ ٕٓٔ8

حركة األستعارة
الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

ٌناٌر

ٖ

ٕ

٘

فبراٌر

٘

ٔ

ٙ

ٙ

٘

٘
ٔ

جملة الكتب

ٕ

يناير

ٖ

فبراير

استعارة داخلٌة استعارة خارجٌة

هذا الكتاب ٌقدم المعلومــات
الشاملــة عن نظــام التشغٌل
وٌستطٌع القــارىء من خاللها
إكتساب جمٌع المهارات
الالزمة للتعامل مع الحـاسب
واالستفادة بإمكانٌاته والكتاب
ٌحتوى على معلومات تناسب
كل المستوٌات ابتداء من
القارىء المبتدى الذى الٌعلم
الكثٌر عن الحاسب أو نظم
التشغٌل وانتهاء بالمستخدم
المحترف الذى ٌعلم الكثٌر
وٌرٌد المزٌد والكتاب ٌـبدأ فى
الـفصل األول بمقدمــة عامة
عن نظم التــشغٌل توضح أهم
النظم الشائعة واالختالفات
الجوهرٌة بٌنهما كما توضح
الخصائص التى ٌجب توافرها
فى نظام التشغٌل المثالى الذى
ٌحقق أكبر أستفادة من
مكونات وموارد الحاسب
والكتاب بعد ذلك ٌنقسم إلى
ستة أجزاء

الجزء االول
ٌشمل معظم المعلومات
المطلوبـة عن نظــام التشغٌل
 MS – DOSحٌث ٌبدأ
بتقدٌــم نبذة تارٌـخٌة عن
النظام ثم ٌتطرق إلى تعامل
النظام مع األقراص والملفات

وتنظٌم فهارس الملفات وملفات
األوامر  Batch Filesوتحدٌد
مواصفات النظام وكذلك تعامل
النظام مع المسجالت
 Registersوالملفات المكتبٌة
Library Files

الجزء الثانى

ٌشرح برنامج Pc Tools
كؤحد األدوات المستخدمة
لتطوٌر إمكانٌات نظام
التشغٌل  Dosوزٌادة كفاءته

الجزء الخامس
Norton
ٌشرح بــرامج
كتطبٌق آخرألدوات الحاسب
ٌهدف أٌضا إلى تطوٌر
إمكانٌات نظام التشغٌل Dos
وٌتٌح للمستخدم تحكما كبٌرا
فى مكونات الحاسب

ٌشمل شرحا مختصرا لنظــام
 Dosموضــحا
التشغٌل
الخصائص اإلضافٌة لهذا النظام
من حٌث إستخدام الرسم فى
GraPhic
إدخال األوامر
الجزء السادس
 interfaceوربط الملفات
بالبرامج والتعامل مع األقراص
ٌشرح الفٌروس الذى ٌمثل
الصلبة ذات السعة الكبٌرة التى
أكبر تحدٌات المستقبل مع
ٕٖ مٌجاباٌت
تزٌد عن
توضٌح اإلجراءات الوقائٌة
الـالزمة للــتغلب علٌه مع
الجزء الثالث
الــتركــٌز على الفــٌروسات
ٌشــمل شرحا مــختــصرا لبرنامج المنتشرة على نظام التشغٌل
 Dos Microsoft windowsوٌـــشـمـل الــكتــاب
موضحا المهــارات األساسٌة
أٌـضــا مــجموعــة مــن
للتعــامل مــع الــنوافذ وإستخدام الــمالحق مــنها مــلخص
البرنامج فــى واحـدة من
ألهـــم نظام التشغٌل Dos
التطبٌقــات الــهامــة والخــاصــة وكذلك شرحا مختصرا لمعظم
بإمــكانٌــات النــشر
الفٌروسات الخاصة بالحاسب
المكتبى
 Desktopواإلضرار المصاحبة لكل نوع
 publishingعن طرٌق نقل
باإلضافة إلى قــائمة بــؤهم
الصور واألشكــال ولصقها فى
المصطلحات المستخدمة فى
الوثائق المكتوبة
الكتاب والترجمة العربٌة لكل
مصطلح .
الجزء الرابع

مولده ونـشـؤتـه
٘ ٛأث ٛػجذ هللا ِذّذ ثٓ
إدس٠ظ ثٓ اٌؼجبط ثٓ ػضّبْ
ثٓ ؽبفغ ثٓ اٌغبئت ثٓ ػج١ذ
ثٓ ػجذ ٠ض٠ذ ثٓ ٘بؽُ ثٓ
اٌّطٍت ثٓ ػجذ ِٕبف ٌٚذ
اٌؾبفؼ ٟثغضح ػبَ ٘ 150ـ ـ
 َ 767وفى رواٌة بعسقالن
وفى رواٌة ثبٌ ّٓ١عام ٓ٘ٔ
ٔؾأ اٌؾبفؼ ِٓ ٟأعشح فم١شح
وبٔذ رؼ١ؼ ف ٟفٍغطٓ١
ٚوبٔذ ِمّ١خ ثبألد١بء اٌ١ّٕ١خ
ٚلذ ِبد أثٛ٘ٚ ٖٛ
صغ١شفبٔزمٍذ أ ُِّٗ ثٗ إٌِ ٝىخ
خؾ١خ أْ ٠ع١غ ٔغجٗ
اٌؾش٠فٚ ،لذ وبْ ػّ ُشٖ
عٕز ٓ١ػٕذِب أزمٍذ ثٗ أِٗ
إٌِ ٝىخ ٌمذ دفع اٌؾبفؼٟ
 ٛ٘ٚفٟ
اٌمشآْ اٌىشُ٠
اٌغبثؼخ ِٓ ػّشٖ ِّب ٠ذي
ػٍ ٝروبئٗ ٚلٛح دفظٗ صُ
ارجٗ إٌ ٝدفع اٌذذ٠ش إٌجٞٛ

دراسته وتعلمه
ػبػ اٌؾبفؼ ٟفِ ٟىخ ٌمذ
دفع اٌؾبفؼ ٟاٌمشآْ اٌىشُ٠
 ٛ٘ٚف ٟاٌغبثؼخ ِٓ ػّشٖ
ِّب ٠ذي ػٍ ٝروبئٗ ٚلٛح
دفظٗ صُ ارجٗ إٌ ٝدفع
اٌذذ٠ش إٌج ٞٛفذفع موطا

اإلِبَ ِبٌه لبي اٌؾبفؼٟ

دفظذ اٌمشآْ ٚأٔب اثٓ عجغ
عٕٚ ٓ١دفظذ اٌّٛغأ ٚأٔب
اثٓ ػؾش عٕ ٓ١صُ سدً ِٓ
ِىخ اٌ ٝثٕ٘ ٝزٚ ً٠ػبػ
ِؼ ُٙعجغ ػؾش عٕخ ٚآخز
غجؼٙب ٚوبٔذ أفصخ اٌؼشة
فٍّب سجؼذ إٌِ ٝىخ جؼٍذ
أٔؾذ األؽؼبس ٚأروش ا٢داة
ٚاألخجبس ٌٚمذ ثٍغ ِٓ دفظٗ
ألؽؼبس اٌٙزٌٚ ٓ١١أخجبسُ٘
أْ األصّؼ ٟاٌزِ ٌٗ ٞىبٔخ
ػبٌ١خ ف ٟاٌٍغخ لبي صذذذ
أؽؼبس ٘ز ً٠ػٍ ٝفزِٓ ٝ
لش٠ؼ ٠مبي ٌٗ ِذّذ ثٓ
إدس٠ظ

رحالته
رحل من مكة الى بنى هذٌل
ثم عاد الى مكة ومنها رحل
الى المدٌنة لٌلقى فٌها امام
الهجرة مالك بن انس وبعد
وفاه االمام مالك رحل الى
بغداد سنة ٘ ٔ9هـ واقام
فٌها سنتٌن ثم عاد الى مكة
ثم عاد الى بغداد سنة ٔ98
واقام فٌها شهرا ومنها

الى مصر سنة  ٔ99هـ وقٌل
منها ٕٔٓ ولم ٌنزل بها حتى
وفاته

فصاحته وشعره
لقد كان الشافعى فصٌح
اللسان بلٌغا حجة فى اللغة
العرب ونحوهم اشتغل
بالعربٌة عشرٌن سنة مع
بالغته وفصاحته فكان لذلك
اثره الواضح على فصاحته
وتضلعه فى اللغة واالدب
والنحو

ابناءه

أٔجت اٌؾبفؼ ٟأسثؼخ أثٕبء
ُ٘ ِذّذ أث ٛػضّبْ
ٚفبغّخ ٚصٕ٠ت ِٓ أَ
ٚادذح ِٚذّذ أث ٛاٌذغٓ
ِٓ جبس٠زٗ اٌّغّبح دٔبٔ١ش
وفاته
رٛف ٝاٌؾبفؼ ٝػٓ ػّش 54
ػبِب فٕ٠ 20 ٝب٠شفٝ
اٌفغطبغ لٌلة الجمعة بعد
المغرب اخر ٌوم من شهر
رجب وفن ٌوم الجمعة سنة
ٕٗٓهـ ـ ٕٓ 8م

 رمغ اٌؼ ْٛ١اٌىجش٠ز ٗ١ف ٝاٌىٍٛ١
22ثشاط عذس
 اٌّىبْ ِغبدزٗ صغ١شح جذا ِضً
دّبِبد اٌغجبدخ
 اٌّبء اٌصبدس ِٓ ِٕجغ اٌّ١بٖ ِبء
ِغٍ ٟدسجخ دشاسرٗ 200دسجخ ٚ
اٌٛٙاء ٠م َٛثزجش٠ذ٘ب  ٟ٘ٚفٟ
غش٠مٙب ٌٍجذ١شاد
 رٛجذ صالس ثذ١شاد ٠صت فٙ١ب اٌّبء
ٚرى ْٛدسجخ دشاسح ايِ١بٖ ػٕذ
اٌّصت ػبٌ١خ جذا ٠ ٚفعً إٌضٚي
ثبٌّبء ثؼذِب رجشد دسجخ دشاسح
اٌجذ١شح ِٓ إٌبد١خ اٌجؼ١ذح ػٓ
اٌّصت
 ايِبء ٠جشد ػٓ غش٠ك عذ اٌّجشٞ
اٌّبئ ٟثبٌظٍػ اٌىج١ش ػٕذ ِٕجغ
اٌُ ٠بٖ  ٚرذٍٙ٠ٛب ٌٍجذ١شح اٌضبٔ١خ .
٠ فعً ػذَ إٌضٚي اوزش ِٓ ٔصف
عبػخ ِزصٍٗ ٠ ٚفعً ػًّ ِبعه
ِٓ اٌط ٓ١ػٍ ٟاٌّفبصً

افززخ إٌّٙذط غبسق لبثً١
ٚص٠ش اٌزجبسح ٚاٌصٕبػخ أٚي
ِذطخ ؽذٓ ٌٍغ١بساد
اٌىٙشثبئ١خ فِ ٝصش ٚاٌزٟ
أٔؾأرٙب ؽشوخ س٠فٌٛزب ِصش
ثبٌزؼبِ ْٚغ ؽشوخ ٚغٕ١خ
اعزؼذاداً العز١شاد ارٛث١غبد
وٙشثبئ ِٓ ٗ١اٌص١ٌٙ ٓ١ئٗ
إٌمً اٌؼبَ رجذا ػٍّٙب لش٠جب فٝ
االعىٕذسٚ ٗ٠ارا اصجزذ وفبئزٙب
٠زُ رؼّّٙ١ب ثبٌمب٘شح
ٚاالعىٕذسٚ ٗ٠رز٠ٛجب ً ٌزفبٚض
ِصش ِغ ادذ ٜاٌؾشوبد
اٌصٌ ٗ١ٕ١زصٕ١غ اٌغ١بساد
اٌؼبٍِٗ ثبٌىٙشثبء ِذٍ١ب ً.

