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ال تزال أزمة طرٌق أم زغٌو غرب اإلسكندرٌة
تمثل أزمة حقٌقٌة لمستخدمٌه خاصة وهو
الطرٌق البدٌل لطرٌق اإلسكندرٌة مطروح
الرئٌسً والذي ٌبدأ من منطقة مثلث الشركات
حتى طرٌق وصلة الذراع البحري وعقد اللواء
محمود نافع رئٌس شركة الصرف الصحً
اجتماعا بحً العجمً بحضور رئٌس الحً
عالء ٌوسف والنائب حسن خٌر هللا والذي تقدم
بعدد من طلبات اإلحاطة حول أزمة الطرٌق كما
حضر عدد من مسئولً الصرف الصحً وحً
العجمً وقال النائب حسن خٌر هللا أن االجتماع
ناقش سبل كٌفٌة معالجة أزمة الصرف الصحً
وتمهٌد الطرٌق بشكل مإقت لحٌن توفٌر المبلغ
الالزم والذي ٌقدر بـ  250ملٌون جنٌه وأضاف
خٌرهللا أنه تم تشكٌل لجنة من المسئولٌن
للمعاٌنة على الطبٌعة وتم االتفاق بشكل مإقت
على نقل رمً  3محطات للصرف الصحً بدال
من الصب فً محطة الهٌش بجوار مركز شباب
الدخٌلة لترمً مباشرة على الطرٌق الغربً
الدولً على محطة الصرف الرئٌسٌة وذلك ٌتم
تخفٌف العبء بالنسبة للصرف الصحً فً هذا
الطرٌق وأشار خٌرهللا إلى أنه تم االتفاق على
الصرففٌتو
لخطوط  :بوابة
ـصدر الخبر
م
 3نقاط
المتهالكة بـ
صٌانة
اإلزعاج2018
سبب /1/2 :
بــتـــارٌــــخ
والتسرٌب وهم (أمام
متهالكة
طلعت مصطفى –أمام ألومنٌوم األهرام– أمام
شركة نوسكو) وتمهٌد األرض وتسوٌتها بطبقة

ٝ َ٤ًٝىاهح اُزٖٔ٣ٞ
هبٍ ٓجبهى ػجلاُوؽٖٔ
ك٢
ثبإلٌٍ٘له٣خ إ أُل٣و٣خ ثلأد ٓ٘ن األٌٓ
اعواءارٜب ُزطج٤ن اُوواه (  )330اُقبٓ ثبػالٕ
ٍؼو اَُِغ اُـنائ٤خ ثٌَْ ٝاٙؼ ػِ ٠اَُِؼخ أٝ
اُوف ثٌَْ ؿ٤و هبثَ ُإلىاُخ ٖٓ فالٍ ؽٔالد
رٞػ٣ٞخ ػِ ٠أُؾبٍ اُزغبه٣خ ُزؼو٣ل ْٜثبُوواه
ٓغ آٜبُّٜ ْٜو ًبَٓ هجَ رٞه٤غ أٓ ١قبُلخ
ٝأٙبف "ػجلاُوؽٖٔ" ك ٢رٖو٣ؼ فبٓ
ُـ"ثٞاثخ األٛواّ" إٔ أُل٣و٣خ رو ّٞك ٢اُٞهذ
ٗلَ ٚأٚ٣ب ثزٞػ٤خ ٝاهّبك ٓلزْ ٢اُزٔ ٖ٣ٞؽز٠
٣زٌٔ٘ٞا ٖٓ رطج٤ن اُوبٗ ٕٞفبٕخ ٝأٗ٣ ٚزْ رطج٤وٚ
ُِٔوح األٝ ٠ُٝأّبه  َ٤ًٝاُٞىاهح اُ ٠أٗ ٚأػط٠
اُزغبه ِٜٓخ ّٜو ُِزله٣ت ٝرؼِ٤ً ْ٤ل٤خ رطج٤ن
اُزَؼ٤وح اُغل٣لح ٓ٤ٚلب أٗ ٚثؼل مُي اُْٜو ٍٞف
ًبٕ اُلًزٞه ػِ٢
٣جلأ كٓ ٢ؾبٍجخ أُقبُلٖ٤
أُِٖ٤ؾٝ ٢ى٣و اُزٔٝ ٖ٣ٞاُزغبهح اُلافِ٤خ هل
ٝع ٚاُوطبػبد أُؼ٘٤خ ثلٞ٣إ اُٞىاهح ٓٝل٣و٣بد
اُزُِٔ ٖ٣ٞجلء ك ٢رطج٤ن اُوواه ( ) 330اُقبٓ
ثبػالٕ ٍؼو اَُِغ اُـنائ٤خ ثٌَْ ٝاٙؼ ػِ٠
اَُِؼخ أ ٝاُوف ثٌَْ ؿ٤و هبثَ ُإلىاُخ ػِ ٠أال
٣ي٣ل ٍؼو اُج٤غ َُِٔزِٜي ػٖ اَُؼو أُؾلك ٖٓ
أُٞهك ٝأُل ٕٝثلبرٞهح ّواء إَٔ اُجٚبػخ
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2018/1/2 :

قامت األجهزة التنفٌذٌة بحً غرب
باإلسكندرٌة الٌوم اإلثنٌن برئاسة اللواء
محمد عبد الوهاب رئٌس الحى من خالل
إدارة الطرق بؤعمال الردم والتمهٌد والتسوٌة
لعدد ستة حفر بشارع المكس بحري
والقباري وتم وضع طبقة أساس بهم ومن
جانبه شدد الدكتور محمد سلطان محافظ
اإلسكندرٌة على رإساء األحٌاء ومدٌرٌة
الطرق والنقل باستمرار ترمٌم المطبات
والحفر ورفع كفاءة الطرق واألرصفة على
مستوى أحٌاء المحافظة مإكدا على ضرورة
المتابعة الٌومٌة من رئٌس الحً والجهات
المعنٌة ألعمال الترمٌم وتكثٌف المرور على
شوارع الحى وذلك لرفع المعاناة عن
المواطنٌن وتٌسٌر الحالة المرورٌة به

ّلك اُلًزٞه ٓؾٔل ٍِطبٕ ٓؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ
ػِ ٠هإٍبء األؽ٤بء ثٚوٝهح ر٘ل٤ن هواهاد اىاُخ
اُؼوبهاد أُقبُلخ ثؤهٍٖ ٠وػخ ٌٓٔ٘خ ٝثٌَ
ؽيّ  ٝهٞح هجَ ث٤ؼٜب ُِٔٞاٝ ٖ٤٘ٛرٌَٜ٘٤ب ٝٝعٚ
أُؾبكع ثبٍزٔواه اُؾٔالد أٌُجوح ُز٘ل٤ن
اإلىاالد ٓٝؾبٍجخ أُقبُلٝ ٖ٤رؾ َ٣ٞأٓ ١وٖو
ثبإلكاهح اُٜ٘لٍ٤خ ُِ٘٤بثخ اإلكاه٣خ ُٔؾبٍجزٚ
ٝرٞه٤غ أهٖ ٠اُؼوٞثخ ػِٝ ٚ٤أًل ػِٙ ٠وٝهح
رطج٤ن أؽٌبّ اُوبٗٝ ٕٞكوٗ ٤ٛجخ اُلُٝخ
ٝاُوٚبء ػِ ٠ظبٛوح اُج٘بء أُقبُق اُز ٢ثبرذ
رٜلك أهٝاػ أُٞاٖ٤٘ٛ

م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/1/8 :
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/1/8 :

لمحافظة اإلسكندرٌة
وافق المجلس التنفٌذي
برئاسة الدكتور محمد سلطان على قرار اللجنة
ال ُمش ّكلة لفحص كوبري المكس الخرسانً التً
نظرا للحالة
أوصت بالغلق المإقت من قبل الحً
ً
اإلنشائٌة السٌئة له لحٌن البت فً ترمٌمه أو
إزالته ومخاطبة شركة الكهرباء لٌتم تعدٌل مسار
الكابالت حٌث إنها تمثل حمال على جانبً الكوبري
إضافة ل ُمخاطبة شركة المٌاه إلصالح الكسر فً
وكلّف المحافظ
ماسورة المٌاه أسفل الكوبري
بتشكٌل لجنة من المركز الهندسً لكلٌة الهندسة
لمعاٌنة وفحص الكوبري الخرسانً وإصدار
قرارها بإزالة الكوبري فً حالة عدم جدوى ترمٌمه
وإنشاء كوبري جدٌد ً
بدال منه أو الترمٌم الجزئً له
ً
الصٌادٌن أسفل الكوبر ى جاء
حفاظا على أرواح ّ
ذلك خالل انعقاد جلسة المجلس التنفٌذي للمحافظة
برئاسة المحافظ وأمانة سر اللواء أحمد متولً
سكرتٌر عام المحافظة وحضور اللواء هشام شادي
ومدٌري المدٌرٌات
السكرتٌر العام المساعد
ورإساء األحٌاء وشركات المرافق وجمٌع الجهات
التنفٌذٌة بالمحافظة
م ـصدر الخبر  :جرٌدة الدستور
بــتـــارٌــــخ 2018/1/10 :

استجاب المجلس التنفٌذي لمحافظة اإلسكندرٌة الٌوم
األربعاء لمطالب األهالً من قاطنً منطقة خندق
المكس المقرر نقلهم الى مساكن جدٌدة حٌث وافق
المجلس على اتباع نظام اإلٌجار التملٌكً طبقا لقٌمة
الوحدة السكنٌة بمشروع المساكن المخصصة لنقلهم
ووافق المجلس التنفٌذي للمحافظة على تحصٌل مبلغ
 150جنٌ ًها شهر ًٌا عن كل وحدة سكنٌة بالمساكن
البدٌلة كقٌمة إٌجارٌة تملٌكٌة للوحدة ٌتم دفعها على
عدة سنوات وتنتهً بتملٌك الوحدة لسكانها كما ٌتم
تحصٌل مبلغ  50جنٌ ًها شهر ًٌا عن كل وحدة نظٌر
أعمال المرافق العامة وصٌانتها كانت المحافظة قد
مشروعا لنقل قاطنً منطقة خندق المكس
أعدت
ً
بمحافظة اإلسكندرٌة إلى مساكن بدٌلة بعد تصدع
منازلهم وهو ما رفضه األهالً فً البداٌة ألن
المساكن المخصصة لنقلهم بنظام اإلٌجار

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2018/1/10 :

قال الدكتور مجدي حجازي وكٌل وزارة الصحة
والسكان باإلسكندرٌة إنه تم االنتهاء من تطوٌر
وتحدٌث  395سرٌر عناٌة مركزة لألطفال والكبار
وحضانة خالل عام  2017وأضاف "حجازي" ،فً
تصرٌح له الٌوم السبت أنه ٌجري حال ًٌا إضافة أسرة
عناٌة مركزة جدٌدة بـ  10مستشفٌات تابعة لمدٌرٌة
الشئون الصحٌة باإلسكندرٌة هً  :رأس التٌن العام،
والجمهورٌة العام ،والعامرٌة العام ،وأبو قٌر
المركزي ،وبرج العرب المركزي ،وجمال حمادة
المركزي ،والحمٌات ،وأطفال فوزي معاذ ،وصدر
كوم الشقافة ،وصدر المعمورة وأوضح أنه تمت
إضافة أسرة عناٌة مركزة جدٌدة لٌصبح عددها 174
سرٌرا فً
سرٌرا بنهاٌة عام  2017مقابل 124
ً
ً
عام  2016بٌنما تمت إضافة وتطوٌر حضانات
جدٌدة لٌصل عددها إلى  221حضانة بنهاٌة عام
 2017مقابل  187حضانة فً عام  2016وأشار
سرٌرا
إلى أن اإلسكندرٌة ٌوجد بها حال ًٌا 4826
ً
27
بمستشفٌات وزارة الصحة موزعة على
مستشفى منها  16مستشفى تابعا لمدٌرٌة الشئون
سرٌرا فً مستشفٌات أخرى
الصحٌة مقابل 3685
ً
سرٌرا فً المستشفٌات التابعة لجامعة
و3487
ً
اإلسكندرٌة ولفت إلى أنه تم اعتماد  8مالٌٌن جنٌه
لتطوٌر المبنى الجدٌد بمستشفى الجمهورٌة العام
ً
فضال عن اعتماد إعادة إنشاء مستشفى العجمً
المركزي بـ 54ملٌون جنٌه
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2018/1/20 :

شنت إدارة اشغال الطرٌق بحً العجمً
باإلسكندرٌة برئاسة االستاذ  /عالء ٌوسف
رئٌس الحً حملة إلزالة االشغاالت والتعدٌات
التً تعوق المارة بطرٌق إسكندرٌة مطروح من
مدخل البٌطاش الرئٌسً وحتى مدخل الكٌلو 21
وذلك فً ظل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق
المارة والمواطنٌن وأسفرت الحملة عن إزالة
عربات فاكهة وخضار وكراسً وترابٌزات
وأقفاص دواجن وبعض اإلشغاالت المتنوعة وتم
إٌداعها إدارة شرطة المرافق بالحً وما زالت
الحمالت مستمرة بنطاق حً العجمً

م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2018/1/21 :

م تارٌخ الوارد
ورقمه
 52 1بتارٌخ
2018/1/1

أسم صاحب
الشكوى
محمد معروف
السٌد

529 2بتارٌخ هشام فرج ابو
 2018/1/2الوفا

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

بشؤن التضرر من تم فحص الشكوى مع االدارة
المدعو  /عماد المختصة وقد افادت بانه تم
زكرٌا محمد لعمل التنبٌه على المواطن الحضور
تندة اسفل البلكونة الـى دٌـوان عـام الحـى وذلـك
لالرشـاد عـن الـمـوقـع حـتى
نتمـكـن مـن الـمـعاٌنة واتخاذ
الـالزم قـانـونٌا وتـم الرد على
الـمحافـظة بـرقم  21بـتـارٌخ
2018/1/9
بــشـؤن طلب معاٌنة تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بانه تم
للمنزل المنهار
رفـض التـظـلم الـمقـدم مــن
تحت االنقاد
الـمـواطـن وتبٌن عـدم وجـود
اقـامة بالـوحـدات حـال التظلم
وانه سكن غٌر فعلى وتم الرد
عـلى الـمحافـظـة بـرقـم 28
بـتارٌخ 2018/1/11

 - 1توزٌع المنشآت الصناعٌة حسب النشاط من  1/1حتى 2017/12/31
حــى

غذائٌة

غزل
ونسٌج

خشبٌة

ورقٌة

كٌماوٌات

بناء
وحرارٌات

معدنٌة
أساسٌة

منتجات
معدنٌة

صناعٌة
تحوٌلٌة

فلٌن

العجمى

137

147

221

131

6

214

221

191

2553

55

2017/10/30

مصدر الٌٌان  :منطقة القوى العاملة (ادارة الرعاٌة) تارٌخ البٌان :

المنشآت الصناعٌة حسب النشاط

2553
221
صناعات
تحوٌلٌة

خشبٌة

221
معدنٌة
اساسٌة

214
بناء
وحرارٌات

191
منتجات
معدنٌة

131 137 147
غزل ونسٌج

غذائٌة

ورقٌة

55
فلٌن

6
كٌماوٌات

التعلٌق

من الجدول السابق نالحظ ان -:











اعٔبُ ٠ػلك أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ؽَت اُْ٘ب ٛثؾ ٠اُؼغْٔ٘ٓ 3876 ٠ؤح
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ( ؿنائ٤خ ) اُ ٠االعٔبُ% 4٠
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ( ؿيٍ ٤َٗٝظ ) اُ ٠االعٔبُ%4 ٠
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ( فْج٤خ) اُ ٠االعٔبُ%6 ٠
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ( ٝهه٤خ ) اُ ٠االعٔبُ%3 ٠
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ( ًٔ٤ب٣ٝخ ) اُ ٠االعٔبُ% 0.15٠
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ( ث٘بء ٝؽواه٣بد ) اُ ٠االعٔبُ% 6٠
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ( ٓؼلٗ٤خ اٍبٍ٤خ ) اُ ٠االعٔبُ% 6 ٠
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ (ٓ٘زغبد ٓؼلٗ٤خ ) اُ ٠االعٔبُ% 5 ٠
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ (ٕ٘بػبد رؾ٤ِ٣ٞخ ) اُ ٠االعٔبُ%66 ٠

المقترحات

 اُؼَٔ ػِ ٠ى٣بكح ػلك أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ماد اُْ٘ب ٛأٌُ٤بُ ٟٝوِخ ػلكٛب
ثبُؾ٠
 االّواف اُلائْ ػِ ٠أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ُزٞك٤و االٖٓ اُٖ٘بػ ٠ثٜب

2ـ توزٌع المنشآت الصناعٌة أكثر من  500إلى  2000عامل حسب القطاع المالك عام 2017
حـــى

قطاع أعمال عام

قطاع أعمال
حكومى

قطاع خاص

قطاع تعاونى

قطاع إستثمارى

قطاع مشترك

العجمى

ـــ

ـــ

5

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  :منطقة القوى العاملة (ادارة الرعاٌة) تارٌخ البٌان :

2017/10/30

توزٌع المنشآت الصناعٌة حسب القطاع المالك اكثر من500الى 2000عامل

5

قطاع اعمال خاص

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:






الٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغْٔ٘ٓ ٠آد ( هطبع اػٔبٍ ػبّ ) ثٜب اًضو ٖٓ  500اُ2000 ٠
ػبَٓ
الٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغْٔ٘ٓ ٠آد ( هطبع اػٔبٍ ؽٌ ) ٠ٓٞثٜب اًضو ٖٓ  500اُ٠
 2000ػبَٓ
ٞ٣عل ػلك (ْ٘ٓ )5آد ٕ٘بػ٤خ ثٜب اًضو ٖٓ  500اُ 2000 ٠ػبَٓ ( هطبع فبٓ )
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ( هطبع فبٓ ) اُ ٠اعٔبُ ٠أُْ٘آد %0.12

المقترحات

تسهٌل حصول الشباب على القروض النشاء منشآت صناعٌة خاصة لتشغٌل
االٌدى وتوفٌر فرص عمل 0

3ـ توزٌع المنشآت الصناعٌة أكثر من  100إلى  500عامل حسب القطاع المالك عام 2017
حــــى

قطاع أعمال
عام

قطاع أعمال
حكومى

قطاع خاص

قطاع تعاونى

قطاع
إستثمارى

قطاع
مشترك

العجمى

ـــ

ـــ

9

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  :منطقة القوى العاملة ( ادارة الرعاٌة ) تارٌخ البٌان :

2017/10/30

توزٌع المنشآت الصناعٌة حسب القطاع المالك اكثر من100الى  500عامل

9

قطاع أعمال خاص

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:






الٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغْٔ٘ٓ ٠آد ( هطبع اػٔبٍ ػبّ ) اًضو ٖٓ  100اُ500 ٠
ػبَٓ
الٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغْٔ٘ٓ ٠آد ( هطبع اػٔبٍ ؽٌ ) ٠ٓٞاًضو ٖٓ  100اُ500 ٠
ػبَٓ
ٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغٔ ٠ػلك (ْ٘ٓ )9آد ٕ٘بػ٤خ ثٜب اًضو ٖٓ  100اُ500 ٠
ػبَٓ ( هطبع فبٓ )
َٗجخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ ( هطبع فبٓ ) اُ ٠االعٔبُ%0.23 ٠
الٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغْٔ٘ٓ ٠آد ٕ٘بػ٤خ ( هطبع رؼب – ٠ٗٝهطبع اٍزضٔبه– ٟ
هطبع ْٓزوى )

المقترحات
توفٌر الرقابة على القطاع الخاص للحفاظ على حقوق العاملٌن

4ـ توزٌع المنشآت الصناعٌة أقل من  100إلى  10عامل حسب القطاع المالك عام 2017
حــــى

قطاع أعمال
عام

قطاع أعمال
حكومى

قطاع خاص

قطاع تعاونى

قطاع إستثمارى

قطاع مشترك

العجمى

ــــ

ــــ

1667

ــــ

ــــ

ــــ

مصدر البٌان  :منطقة القوى العاملة ( ادارة الرعاٌة )

تارٌخ البٌان 2017/10/30:

توزٌع المنشآت الصناعٌة اقل من  100الى  10عامل
1667

قطاع اعمال خاص

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا انه -:
 الٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغْٔ٘ٓ ٠آد ٕ٘بػ٤خ ( م0اػٔبٍ ػبّ – م  0اػٔبٍ ؽٌ– ٠ٓٞ
هطبع ٗؼب – ٠ٗٝم  0اٍزضٔبه – ٟم ْٓ 0زوى اهَ ٖٓ  100اُ 10 ٠ػبَٓ )
َٗ جخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ اهَ ٖٓ  100اُ 10 ٠ػبَٓ ( هطبع فبٓ ) اُ٠
االعٔبُ%43 ٠

المقترحات
توفٌر الرقابة على المنشآت الصناعٌة ( قطاع خاص ) للحفاظ على حقوق
العاملٌن بها 0

5ـ توزٌع المنشآت الصناعٌة أقل من  10عامل حسب القطاع المالك عام 2017
حــــى
العجمى

قطاع أعمال عام

قطاع أعمال
حكومى

قطاع خاص

قطاع تعاونى

قطاع إستثمارى

قطاع
مشترك

ـــ

ـــ

2190

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  :منطقة القوى العاملة ( ادارة الرعاٌة )

تارٌخ البٌان :

2017/10/30

توزٌع المنشآت الصناعٌة اقل من  10عامل
2190

قطاع اعمال خاص

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:

 الٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغْٔ٘ٓ ٠آد ٕ٘بػ٤خ ( م  0اػٔبٍ ػبّ – م  0اػٔبٍ ؽٌ – ٠ٓٞم 0
رؼب – ٠ٗٝم  0اٍزضٔبه – ٟم ْٓ 0زوى اهَ ٖٓ  100اُ 10 ٠ػبَٓ )
َٗ جخ أُْ٘آد اُٖ٘بػ٤خ اهَ ٖٓ  10ػبَٓ ( هطبع فبٓ ) اُ ٠االعٔبُ%57 ٠

المقترحات
تشجٌع المستثمرٌن على االهتمام بالشباب وتوفٌر فرص عمل لهم 0

6ـ توزٌع الورش الحرفٌة حسب النشاط عام 2017
حــى

كٌماوٌات
وبترولٌة
ومطاط

خامات
تعدٌنٌة غٌر
معدنٌة

معادن
أساسٌة

منتجات
معدنٌة
وآالت

خشبٌة
وفلٌن

العجمى

6

214

221

191

131 147 276

غزل
ونسٌج

مصدر البٌان  :منطقة القوى العاملة ( ادارة الرعاٌة )

الورقٌة

غذائٌة
ودخان
ومشروبات

بناء
وحرارٌات

137

214

ورش
أخرى

2339

تارٌخ البٌان 2017/10/30:

توزٌع الورش الحرفٌة حسب النشاط
2339

278

ورش
اخرى

خشبٌة
وفلٌن

221

214

بناء
معادن
اساسٌة وحرارٌات

214
خدمات
تعدٌنٌة

191
منتجات
معدنٌة
واالت

147
غزل
ونسٌج

137
غذائٌة
ودخان

131

6

ورقٌة كٌماوٌات

التعلٌق












اعٔبُ ٠اُٞهُ اُؾوك٤خ أُٞعٞكح ثبُؾٝ 3876 ٠هّخ
َٗجخ اُٞهُ اُؾوك٤خ ( ًٔ٤ب٣ٝبد ٝثزو٤ُٝخ ٓٝطب ) ٛاُ ٠اعٔبُ ٠اُٞهُ
ثبُؾ%0.15 ٠
َٗجخ اُٞهُ اُؾوك٤خ (فبٓبد رؼل٤٘٣خ ٝؿ٤و رؼل٤٘٣خ ) اُ ٠اعٔبُ٠
اُٞهُ ثبُؾ%6 ٠
َٗجخ اُٞهُ اُؾوك٤خ ( ٓؼبكٕ اٍبٍ٤خ ) اُ ٠اعٔبُ ٠اُٞهُ ثبُؾ%6 ٠
َٗجخ اُٞهُ اُؾوك٤خ (ٓ٘زغبد ٓؼلٗ٤خ ٝاالد ) اُ ٠اعٔبُ ٠اُٞهُ
ثبُؾ%5 ٠
َٗجخ اُٞهُ اُؾوك٤خ (فْج٤خ ٝكِ ) ٖ٤اُ ٠اعٔبُ ٠اُٞهُ ثبُؾ%7 ٠
َٗجخ اُٞهُ اُؾوك٤خ (ؿيٍ ٤َٗٝظ ) اُ ٠اعٔبُ ٠اُٞهُ ثبُؾ%4 ٠
َٗجخ اُٞهُ اُؾوك٤خ (ٝهه٤خ ) اُ ٠اعٔبُ ٠اُٞهُ ثبُؾ%3 ٠
َٗجخ اُٞهُ اُؾوك٤خ (ؿنائ٤خ ٝكفبٕ ) اُ ٠اعٔبُ ٠اُٞهُ ثبُؾ%4 ٠
َٗجخ اُٞهُ اُؾوك٤خ (ٝهُ افو ) ٟاُ ٠اعٔبُ ٠اُٞهُ ثبُؾ%60 ٠

المقترحات
اُؼَٔ ػِ ٠رله٣ت اُْجبة ػِ ٠اُؾوف أُقزِلخ ثبُٞهُ  ،الْٗبء
ْٓوٝػبد ٕـ٤وح فبٕخ ث0 ْٜ

 -7توزٌع الورش الحرفٌة أقل من  100عامل إلى  10عامل حسب القطاع المالك عام 2017
حــــى

قطاع أعمال عام

قطاع أعمال حكومى

قطاع خاص

قطاع تعاونى

قطاع إستثمارى

قطاع مشترك

العجمى

ـــ

ـــ

49

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2017/10/30:

مصدر البٌان  :منطقة القوى العاملة ( ادارة الرعاٌة )

الورش الحرفٌة اقل من  100الى  10عامل
49

قطاع اعمال خاص
التعلٌق

 اعٔبُ ٠اُٞهُ اُؾوك٤خ أُٞعٞكح ثبُؾٝ 3876 ٠هّخ
 ال ٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغٔٝ ٠هُ ؽوك٤خ اهَ ٖٓ  100اُ 10 ٠ػبَٓ
ثبُوطبػبد اُزبُ٤خ ( م  0اػٔبٍ ػبّ – م  0اػٔبٍ ؽٌ – ٠ٓٞم 0
رؼب – ٠ٗٝم  0اٍزضٔبه – ٟم ْٓ 0زوى )
َٗ جخ اُٞهُ اُؾوك٤خ اهَ ٖٓ  100ػبَٓ اُ 10 ٠ػبَٓ ( هطبع فبٓ )
اُ ٠االعٔبُ%1 ٠
المقترحات

العمل على تسهٌل القروض للشباب النشاء ورش حرفٌة لتشغٌل االٌدى  ،وكسب المال

 - 8توزٌع الورش الحرفٌة أقل من  10عامل حسب القطاع المالك عام 2017

حــــى

قطاع أعمال عام

قطاع أعمال حكومى

قطاع خاص

قطاع تعاونى

قطاع إستثمارى

قطاع مشترك

العجمى

ـــ

ـــ

1147

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  :منطقة القوى العاملة ( ادارة الرعاٌة )

تارٌخ البٌان 2017/10/30:

توزٌع الورش الحرفٌة اقل من  10عامل
1147

قطاع اعمال خاص
التعلٌق
 اعٔبُ ٠اُٞهُ اُؾوك٤خ ثبُؾ3876 ٠
 الٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغٔٝ ٠هُ ؽوك٤خ اهَ ٖٓ  10ػبَٓ ؽَت اُوطبع أُبُي ثبُوطبػبد
اُزبُ٤خ ( هطبع اػٔبٍ ػبّ – هطبع اػٔبٍ ؽٌ – ٠ٓٞهطبع رؼب – ٠ٗٝهطبع اٍزضٔبه– ٟ
هطبع ْٓزوى )
َٗ جخ اُٞهُ اُؾوك٤خ اهَ ٖٓ  10ػبَٓ ( هطبع فبٓ )اُ ٠االعٔبُ%29 ٠
المقترحات

العمل على انشاء ورش حرفٌة تابعة للقطاع العام او الحكومى لتشغٌل الشباب0

 - 9بٌان المناطق الصناعٌة بالحى عن عام 2017

إسم
المنطقة
الجهة
التابع لها

م

تارخ
اإلنشاء

موقع
المنطقة

مدى نوفر المرافق

تم إنشاإها

تحتاإلنشاء

طرق

كهرباء

مٌاة

صرف صحى

مساحة
المنطقة
باأللف
(م) 2

موقع
المنطقة
من
اإلنشاء

عدد قطع األراضى بالمنطقة

إجمالى
عدد القطاع

أراضى
خصصت

أراضى لم
تخصص

عدد
المصانع
التى بدأت
العمل

بدأ
بها
لم
الع
ٌبدأ
مل
بها
الع
مل

مجمع الصناعات
الصغٌرة

رئاسة مجلس
الوزراء

 1821لسنة 2002

حى العجمى خلف
جراج النقل العام

 2.9فدان

27

10

متوفر

متوفر

متوفر

مصـدر البٌـان  :مركز معلومات التنمٌة المحلٌة

متوفر

1

الٌوجد اراضى حٌث انها وحدات
بالدور االرضى واالدوار متكررة

تارٌخ البٌان2017/10/8:

التعلٌق
√

المقترح











ٞ٣عل ثؾ ٠اُؼغٔٓ ( ٠غٔغ اُٖ٘بػبد اُٖـ٤وح )
رْ اْٗبإٛب ػبّ  2002ثوواه ٣ٝ 1828وغ فِق عواط اُ٘وَ اُؼبّ ثبُؾ٠
َٓبؽخ أُغٔغ  2.9كلإ
اعٔبُٞٓ ٠هغ أُ٘طوخ ٖٓ االْٗبء 47
َٗجخ ٓب رْ اْٗبإ ٙاُ ٠االعٔبُ%79 ٠
َٗجخ ٓب رؾذ االْٗبء اُ ٠االعٔبُ%21 ٠
٣زٞكو ثبُٔغٔغ عٔ٤غ أُواكن ( ٓ٤بًٜ – ٙوثبء – ٕوف – ٛوم )
الٞ٣عل اها ٠ٙثبُٔ٘طوخ ؽ٤ش اٜٗب ٝؽلاد ثبُلٝه االهٝ ٠ٙاالكٝاه ٓزٌوهح
ػلك أُٖبٗغ ثبُٔغٔغ ٖ٘ٓ 33غ

تشجٌع المستثمرٌن على انشاء مصانع لتوفٌر فرص عمل للشباب 0

33

\

 - 1إنتاج الثروة المعدنٌة بالحى فى عام 2017
م
1

إسم العنصر الخام

حجم اإلنتاج السنوى

سعر الوحدة

( بوحدة العنصر)

( جنٌه مصري )

420000م3

8

حجر جٌرى
مصدر البٌان :ادارة المحاجر والمالحات

مالحظات

تارٌخ البٌان 2017/12/25:

انتاج الثروة المعدنٌة ( حجر جٌرى )
420000

8

حجم االنتاج السنوى بالمتر المكعب
سعر الوحدة بالجنٌه المصرى

التعلٌق
 االٗزبط اَُ٘ ٖٓ ٟٞاُؾغو اُغ٤و3ّ420000 ٍٟؼو اُٞؽلح ثبُغ٘٤خ أُٖوٓ ٌَُ ٟزو ٌٓؼت  8ع٘ٚ٤اعٔبٍُ ٠ؼو االٗزبط اَُ٘ ٖٓ ٟٞاُؾغو اُغ٤و 3.360.000 ٟع٘٤خالمقترحات
العمل على البحث عن مناجم اخرى لزٌادة المادة الخام 0

 -2بٌان المستغل من مصادر الثروة المعدنٌة عام 2017
حــــى

نوع المادة المستخرجة

عدد المحاجر المستغلة

اإلنتاج السنوى

العجمى

حجر جٌرى

2

 420000م3
2017/12/25

مصدر البٌان  :ادارة المحاجر والمالحات تارٌخ البٌان :

المستغل من مصادر الثروة المعدنٌة
420000

2

االنتاج السنوى بالمتر المكعب

عدد المحاجر المستغلة

التعلٌق
 ػلك أُؾبعو أَُزـِخ الٍزقواط اُؾغو اُغ٤و)2( ٟ َٗجخ االٗزبط اَُ٘ ٖٓ ٟٞاُؾغو اُغ٤و ٟاُ ٠ػلك أُؾبعو/ 3ّ 210.000ٓؾغو

المقترحات
االكثار من عدد المحاجر الستخراج الحجر الجٌرى

حى العجمى

م

 - 3المستغل من المالحات عام 2017
نوع الملح
موقع المالحة

(شركة المكس للمالحات)
1

العجمى

غرب مدٌنة االسكندرٌة
عند كم 14تقرٌبا قبلى
طرٌق أ  /مطروح داخل
منخفض بحٌرة مرٌوط

ملح طعام

مصدر البٌان :ادارة المحاجر والمالحات تارٌخ البٌان :

اإلنتاج السنوى بالطن
 903739.15طن
2017/12/25

انتاج مالحة المكس السنوى بالطن
903739.15

االنتاج السنوى بالطن

التعلٌق
-

رٞعل ٓالؽخ أٌٌُ ثبٌُ 14 ِٞ٤روو٣جب كافَ ٓ٘قل٘ ثؾ٤وح ٓوٛٞ٣
اٗزبط ٓالؽخ أٌٌُ اَُٖ٘ٛ 903739.15 ٟٞ
ػل ٌٍبٕ ؽ ٠اُؼغٔ ٠ػبّ َٔٗ 492841 ٞٛ 2017خ
ٖٗ٤ت اُلوك ٖٓ اٗزبط أُِؼ  ٖٓ 2اُطٖ

المقترحات
 ؽٔب٣خ أُالؽخ ٖٓ اُزِٞس ُٔٚبٕ ٍالٓخ أُِؼ -ػلّ رٞعّ ٚ٤جٌخ اُٖوف ػِ ٠أُالؽخ

أوالً  :قطاع الورش الحرفٌة واآلنشطة الحدٌثة
- 1بٌان بالورش الحرفٌة وجملة العمالة بها فى نطاق حى العجمى عام 2017
عدد العمال
عدد الورش
حـــــى
العجمى

2243

مصدر البٌان  :منطقة قطاع العجمى ( ادارة الرعاٌة )

11334
تارٌخ البٌان 2017/10/30:

الورش الحرفٌة وجملة العمالة

11334

2234

عدد العمال

عدد الورش

التعلٌق
 ػلك اُٞهُ اُؾوك٤خ ثؾ ٠اُؼغٔٝ 2243 ٠هّخ ػلك اُؼٔبٍ ثبُٞهُ اُؾوك٤خ ثؾ ٠اُؼغٔ 11334 ٠ػبَٓ٤ٖٗ -ت اُٞهُ ٖٓ اُؼٔبٍ  5ػبَٓٝ/هّخ

المقترح
العمل على تشجٌع الشباب النشاء ورش حرفٌة لتشغٌل االٌدى وتوفٌر فرص
عمل للشباب

 - 2بٌان بالورش الحرفٌة وجملة العمالة بها حسب النشاط عام 2017
النشاط

عدد الورش

عدد عمال النشاط

اجمالى

1930

7336

مصدر البٌان  :منطقة قطاع العجمى

(ادارة الرعاٌة ) تارٌخ البٌان :

7336

2017/10/30

الورش الحرفٌة وجملة العمالة بها

1930

عدد الورش
عدد العمال

التعلٌق
 ػلك اُٞهُ اُؾوك٤خ ثبُؾ ٠ؽَت اُْ٘بٝ 1930 ٛهّخ
 ػلك ػٔبٍ اُْ٘ب7336 ٛ
٤ٖٗ ت اُٞهُ اُؾوك٤خ ؽَت اُْ٘ب ٖٓ ٛػٔبٍ اُْ٘ب 4 ٛػبَٓٝ /هّخ

المقترح

توفٌر االمكانات الالزمة لتدرٌب الشباب على الحرف المختلفة  ،النشاء ورش حرفٌة بالحى ،
ومحاولة كسب الدخل منها 0

ثانٌا ً  :القطاع التعاونً
 -3توزٌع الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة فى نطاق حى العجمى عام 2017
حى

عدد الجمعٌات

عدد االعضاء

عدد المتعاملٌن

العجمى

4

78

156
2017/10/23

مصدر البٌان :ادارة التعاون تارٌخ البٌان :

توزٌع الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة

156

78

4

عدد المتعاملٌن

عدد االعضاء

عدد الجمعٌات

التعلٌق

 ػلك اُغٔؼ٤بد اُزؼب٤ٗٝخ ثبُؾ 4 ٠عٔؼ٤بد
 ػلك االػٚبء ثبُغٔؼ٤بد اُزؼب٤ٗٝخ ثبُؾ 78 ٠ػٞٚ
٤ٖٗ ت اُغٔؼ٤بد ٖٓ االػٚبء  20ػ / ٞٚعٔؼ٤خ
 ػلك أُزؼبِٓٓ ٖ٤غ اُغٔؼ٤بد ٓ 156زؼبَٓ
٤ٖٗ ت اُغٔؼ٤بد ٖٓ أُزؼبِٓٓ 39 ٖ٤زؼبَٓ  /عٔؼ٤خ

المقــترح
العمل على تنوٌع الجمعٌات الموجودة بالحى

م

 - 4توزٌع الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة حسب النشاط عام 2017
عدد األعضاء
عدد الجمعٌات
النشاط

1

الجمعٌة التعاونٌة االنتاجٌة
الصالح وصٌانة السٌارات

2

الجمعٌة التعاونٌة االنتاجٌة
للحاسبات والكترونٌات

3

الجمعٌة التعاونٌة االنتاجٌة
لجمع القمامة

4

الجمعٌة التعاونٌة االنتاجٌة
لنقل الركاب
مصدر البٌان :ادارة التعاون تارٌخ البٌان :

78

4

2017/10/23

الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة

78

4

عدد الجمعٌات

عدد االعضاء

التعلٌق
 ػلك اُغٔؼ٤بد اُزؼب٤ٗٝخ ثبُؾ ٠ؽَت اُْ٘ب 4 ٛعٔؼ٤بد
 ػلك االػٚبء ثبُغٔؼ٤بد اُزؼب٤ٗٝخ االٗزبع٤خ  78ػٞٚ
٤ٖٗ ت اُغٔؼ٤بد ٖٓ االػٚبء  20ػ / ٞٚعٔؼ٤خ

المقترح

االهتمام بالجمعٌات الموجودة بالحى والعمل على تنوعها

ثالثا ً  :قطاع التدرٌب لمراكز التدرٌب الموجودة بحى العجمى عام 2017

إسم مركز
التدرٌب

الجهة
التابع لها

عدد
المدربٌن

مركز
تدرٌب
الهانوفٌل

مدٌرٌة
القوى
العاملة

1

المتدربٌن خالل العام حسب المهنة
نجارة
ــ

بناء
ــ

كهرباء
ــ

بٌاض

مصنوعات
جلدٌة

ــ

ــ

مصدر البٌان  :منطقة القوى العاملة ( ادارة تدرٌب الهانوفٌل )

الومٌتال

خٌاطة
وتفصٌل

صٌانة اجهزة
منزلٌة

متوقف

19

متوقف

تارٌخ البٌان :

2018/1/14

عدد المتدربٌن والمدربٌن بمراكز التدرٌب بحى العجمى

19

1
عددالمدربٌن

عدد المتدربٌن خٌاطة و تفصٌل

التعلٌق

ٞ٣ عل ثؾ ٠اُؼغٔٓ ٠وًي رله٣ت اُٜبٗٞكَ٤
 الٞ٣عل ثبُٔوًي ٝهُ ُزؼِٗ ( ْ٤غبهح  -ث٘بء ًٜ -وثبء  -ث٤بٗ – ٖٓ٘ٞػبد
عِل٣خ – ٖٓ٘ٞػبد ٝهه٤خ )
ٞ٣ عل ثٔوًي اُزله٣ت ٝهّخ ُِزله٣ت ػِ ٠اُزلٖٝ َ٤اُؾ٤بًخ ػلك أُلهثٖ٤
(ٝ )1ػلك أُزلهثٓ ) 19 ( ٖ٤زلهة
ٞ٣ عل ثبُٔوًي ٝهّخ اُ٤ٓٞزبٍ ٝٝهّخ ٕ٤بٗخ اعٜيح ٓ٘يُ٤خ  ٌُٖٝاُْ٘ب ٛثْٜ
ٓزٞهق
المقترح

 اُؼَٔ ػِ ٠ى٣بكح ػلك ٓواًي اُزله٣ت أُئِٛخ ُِزله٣ت ػِٓ ٖٜٓ ٠قزِلخ
ُزْغ٤غ اُْجبة ُؼَٔ ْٓوٝػبد ٕـ٤وح 0
ٓ ؼوكخ ٍجت رٞهق اُٞهُ ماد اُْ٘ب ٛأُزٞهق ٝرلبك ٟاٍجبة اُزٞهق ُزؾو٤ن
االٍزلبكح أَُزطبػخ ٖٓ ٓوًي اُزله٣ت

٣زطِت رل ٖ٣ٝاُزلبٕ َ٤ك٢
ٛوم أُالؽخ
اُغلا ٍٝؽزٓ ٌٖٔ٣ ٠ؼوكخ
- .1أُالؽخ اَُبؽِ٤خ.
ٛنا أُٞهغ األكاح أَُزقلٓخ - .2أُالؽخ اُإلٌُزو٤ٗٝخ.
ً
هلٔ٣ب ُٔؼوكخ فط ٛٞاُؼوٗ - .3أُالؽخ اُلٌِ٤خ.
رؼوف ثبُوثؼ٤خ  ٢ٛٝروٌ٤
أ ٝأُالؽخ اُغ٣ٞخ
اهرلبع اُ٘غْ اُوطج٢

ٌّٔ ٓ٘زٖق اُٜ٘به  ٖٓٝػ٘لٓب ٗط٤و ٖٓ ٗوطخ ألفو ٟأٝ
ث ٖ٤األكٝاد اُولٔ٣خ األفوٌٓ ٖٓ ٟبٕ ٥فو كبٖٗ ٗؾزبط ٓؼوكخ
أُالؽخ  ٢ٛػِْ ٝرو٘٤خ رٞعٚ٤
ٌٓبٗ٘ب ٌُٖ ُ٘ٛ ٌ٤بى اّبهاد أٝ
اَُلٖ أ ٝاُطبئواد ٖٓ ٌٓبٕ أَُزقلٓخ ك ٢أُالؽخ
أٓب أ ١أؽل ٌَُٗ ٢ؤُ ٚػٖ اُطو٣ن
٥فو ٝرؾل٣ل ٓٞهؼٜب  ٢ٛٝرٔضَ اَُلٍ٤خ ٝاألٍطوالة
ُٜنا َٗزقلّ ػِْ  ٠َٔ٣ػِْ
فط ٛٞاُط ٍٞاٍزقلاّ
ػِٔ٤خ اُزقطٝ ٜ٤اُزَغَ٤
ٓو٤بً ىٓ٘ ٢رؼوٗ ٓواًي أُالؽخ ٌُٖ اُلوم ث ٖ٤أُالؽخ
ٝاُزؾٌْ ثؾوًخ أُواًت أص٘بء
اُغ٣ٞخ ٝأٓ ٟالؽخ أفو ٟأٗي رط٤و
االٗزوبٍ أُالؽ ٕٞاُولآ ٠ارجؼٞا ثؼ٘ األعَبّ أَُب٣ٝخ
 20ثَوػبد ػبُ٤خ علاً ٝال رَزط٤غ إٔ
ٞٛاٍ اُؼبّ ك ٢اُووٕ
اُؼالٓبد أُوئ٤خ ك ٢اَُٞاؽَ
اًـدؿـكّ ـد اٍ ــّ ـــٕاهاد رزٞهق ك ٢اُغٝ ٞرو٣ل إٔ رؼوف
ـ
ٝكهٍٞا اُو٣بػ ُزؾل٣ل ارغبٙ
ٌٓبٗي ُٜنا كبٜٗب ٕؼجخ علاً ٜٔٓٝخ
ٝاُْجٌبد اُلٚبئ٤خ ُزؾل٣ل
أُالؽخ اٍزقلّ اُل٤٘٤وٖ٤٤
علاً
ٝاُج ٖ٤٤َ٤٘٤ُٞاُ٘غُٔ ّٞؼوكخ أُٞاهغ
أُالؽخ ثبُوإ٣خ
ٛوم ٓالؽز ْٜافزوع اُٖٕٞ٤٘٤
اؽلٛ ٟوم أُالؽخ اُز ٢رَزقلّ
أنواع المالحة
اُجِٕٞخ  ٖٓ ٢ٛٝأهلّ األكٝاد
اُوإ٣خ ؽ٤ش ٣زْ اُ٘ظو ُِٔؼبُْ
أُالؽ٤خ اُز ٢اٍزؼبٕ ثٜب
األه٤ٙخ ٝأُوبهٗخ ثٜ٘٤ب ٝثٖ٤
أُالؽ ٕٞثبُوؿْ ٖٓ إٔ كهزٜب
1ـ ٓالؽخ ثو٣خ
اُقو٣طخ ٜ٘ٓٝب أػوف ٌٓبٗ٠
ُْ رٌٖ ًج٤وح ٝثبألفٔ ك٢
ٝرَزقلّ كٍ ٢جبم اَُ٤بهاد
ك ٢اُٖؾواء ٝفالٍ هؽالد أُالؽخ اُزول٣و٣خ
اُجؾبه اُؼٔ٤وخ أٓب اُجٕٞالد
ٍٞف أّوؽٜب ثبفزٖبه:
اُؾبُ٤خ كٓ ٢ٜضجزخ ك٢
اُٖ٤ل ٝاإلٍزٌْبكبد اُجو٣خ
 ػ٘لٓب رَ٤و ثَ٤بهري ثَوػخ
اُغ٤وٌٍٞٝة ٞٙٞٓٝػخ ك2 ٢ـ ٓالؽخ ثؾو٣خ
ٍ / ًْ 100بػخ َُٔبكخ ًْ50
ٕ٘بك٣ن فبٕخ ُزٌبكئ ؽوًخ
اُجؾو٣خ
اُوطغ
ٓغ
ٝرَزقلّ
كٔب  ٞٛاُٞهذ اُنٍٞ ١ف
اَُلٖ ؽَت ٍوػخ اَُلٖ أٝالً
ألفو
ٌٓبٕ
ٖٓ
ُزٞعٜٜ٤ب
رَزـوهُ ٚزوطغ ٛن ٙأَُبكخ
ثٞاٍطخ هٓٓ ٢و٤بً ٖٓ كٞم
عبٗت أُوًت ٓورج ٜثجٌوح ف3 ٜ٤ـ ٓالؽخ ع٣ٞخ
ٖٗق ٍبػخ ػ٘لٓب رط٤و ٖٓ
ٌٓبٕ ٥فو ٞ٣عل ه٣بػ رئصو ك٤ي
ػلك  ٢ٛٝػِْ رٞع ٚ٤اُطبئوح ٖٓ
ٓؼوٞك ثلٞإَ أُوًت
ٝرَجت اٗؾواكي ُٜٝنا ٍٞف
اُؼول اُن٣ ١ظٜو ؽٔ٘٤ب ٘٣غوف ٌٓبٕ ٥فو ٝاُولهح ػِ٢
رط٤و ٓ٘ؾوكب ً ك ٢االرغب ٙاُؼٌَ٠
رؾل٣ل ٌٓبٜٗب ك ٢أٝ ١هذ
أُو٤بً ؽز ٠رزلوؽ اَُبػخ
ٌُ ٠رَ٤و ػِٗ ٠لٌ ف٤ٍ ٜوى
أص٘بء اُط٤وإ  ٢ٛٝإٔؼت
اُوِٓ٤خ ٣ؾلك ٍوػخ أُوًت
ٌُِٔبٕ أُزٞع ٚاُٚ٤
ثٞؽلح اُؼولح اُغلاٝ ٍٝاُقوائ ٜأٗٞاع أُالؽخ
٘ٛبى صالس ٛوم ُِٔالؽخ
 ٢ٛأكٝاد ٓالؽ٤خ ٜٓٔخ أٚ٣ب ً
ٝمع ٣ـزـطـت رل:٢ٛٝ ٖ٣ٝ
اٍّ ـ ـ
ـدػـك٣ل ـ

أُالؽخ اُالٌٍِ٤خ
٘ٛبى ٓ٘بهح الٌٍِ٤خ ٌٓبٜٗب
ٓؼوٝف ُٜٝنا اٍزط٤غ إٔ
أػوف ٌٓبٗ ٠ثبَُ٘جخ ُٜب.
o 270
أٗب ػِ ٠ارغبٙ
َٓٝبكخ ٛ ٖٓ ًْ 25نٙ
أُ٘بهح اُالٌٍِ٤خ ُٜٝنا
أػوف ٌٓبٗ٠

أُالؽخ اُلٌِ٤خ
ٝرزْ ثبٍزقلاّ اُ٘غ ّٞك٢
أَُبء اُز ٢رظٜو كٝ ٢هذ
ٓؾلك ك ٢اَُ٘خ ٝأؽلك
ٌٓبٗ ٠ثبَُ٘جخ ُٜب ٓضَ
اٍزقلاّ اُ٘غْ اُوطج٠
ُٔؼوكخ ارغب ٙأُْبٍ

أُالؽخ ثبٍزقلاّ األهٔبه
اُٖ٘بػ٤خ

٘ٛبى أؽل األٗظٔخ اُز٢
رَزقلّ األهٔبه اُٖ٘بػ٤خ
 ٢ٛٝع ٠ث ٠اً ٓبما رؼوف
ػٖ ٛنا اُ٘ظبّ ٗ ٞٛظبّ
٣زٌ 24 ٖٓ ٕٞهٔو ٕ٘بػ٢
٣لٝه ٕٝؽ ٍٞاألهٗ ٣زْ
ٓؼوكخ أٌُبٕ ثبٍزقلاّ 4
أهٔبه ػِ ٠األهَ ػٖ ٛو٣ن
ٓؼوكخ اإلؽلاص٤بد ُول هَْ
اُؼِٔبء األهٗ اُ ٠فطٛٞ
ٝ ٍٞٛكٝائو ػوٗ ُزََ٤ٜ
ٓؼوكخ ٌٓبٗي٘ٛ .بى 360
فط 180 ٝ ٍٞٛ ٛٞكائوح
عهٗ ١ػزجو فِ٤ظ اٌَُ٣ٞ
ٓٝلفَ فِ٤ظ اُؼوجخ ٖٓ أْٛ
أُٔواد أُالؽ٤خ ثبُٔ٘طوخ

ٍٍٍالٓخ أُالؽ٤خ ثبُٔ٘طوخ
ُٝنُي هبٓذ اُ٤ٜئخ أُٖو٣خ

ثبْٗبء ٝرْـ٘ٓ َ٤ظٓٞخ
ُقلٓخ ؽوًخ ٓوٝه اَُلٖ ك٠
GOS
فِ٤ظ اٌَُ٣ٞ
ٓٝVTIMSلفَ فِ٤ظ
اُؼوجخ ٝهل كفِذ ٛنٙ
أُ٘ظٓٞخ اُقلٓخ اػزجبها ٖٓ
ػبّ ُ 2002زول ْ٣أَُبػلح
أُالؽ٤خ ٝرؤٓ ٖ٤اَُلٖ
أُجؾوح ثٔ٘طوخ فِ٤ظ
اَُٝ ٌ٣ٞرؼزجو ٓ٘ظٓٞخ
اكاهح ٓؼِٓٞبد ؽوًخ ٓوٝه
اَُلٖ GOS VTIMS
اُز ٠رْ روً٤جٜب ك ٢فِ٤ظ
آَُٝ ٌ٣ٞلفَ فِ٤ظ اُؼوجخ
ثْوّ اُْ٤ـ ُزؤٓ ٖ٤ؽوًخ
اَُلٖ ٓ٘ظٓٞخ اٌُزو٤ٗٝخ
ٖٓٔٔخ ػِ ٢أٍبً ٗظبّ
ؽبٍت آُٓ ٠زٌبَٓ ٓوثٓ ٛٞغ
ُعــهاد هاكاه ١ــــــح
ًـد ـ
ّ ــ ـ
َٓٝزْؼواد فبٕخ ثبألهٕبك
اُغ٣ٞخ ٝأعٜيح رؾل٣ل اإلرغبٙ
ٓٝر٤خ
ٓاالد اٍـ ـ
اإلد ـ
ٕٝظـّ ـ
ـ
ٓاٍ اٍ ـّ ـعـُٓٞبد
ٕٝظـّ ادــ ـ
ـ
 ّٝـعــٍ ّٝـاد اٍــدٝه٤غ ٝاُززجغ
اُواكاهٓٝ ٟؼِٓٞبد ؽوًخ
فٕ ع ــالٝح ع ـُٕ ٢ـظـّ
اٌُ ـ
ـ
اٍػــاًــة ا ٍ٥ــ ٟاٍـكاؿـُ٤خ
ـ
فح ٝى ــما األط ـ ٙـىح
اٍّ ـؿــدـٍ ـ
ـ
اإلٌُزو٤ٗٝخ أُزؼلكح األفوٟ
اُلافِخ ك ٢روً٤ت أُ٘ظٓٞخ
ٝرْ اْٗبء ٛن ٙأُ٘ظٓٞخ
ٝدعـٍــٔ٣بد
ما ٍــمــٝاعـك ـ
ٛــة ـ
ٝإلاهاد

أعضاء

مواضٌع نشطة

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

موقع كووورة

المعلومات ومكانتها كؤهم مادة
اإلنسانً وتمٌزت كل مرحلة
أولٌة على اإلطالق وهوما
بخصائص وممٌزات حٌث
ٌجعل المجتمع الجدٌد ٌعتمد
شهدت اإلنسانٌة من قبل
فً تطوره بصورة أساسٌة
تكنولوجٌا الصٌد ثم تكنولوجٌا
على هذا المورد وشبكات
الزراعة وبعدها تكنولوجٌا
االتصال والحواسٌب وٌتمٌز
المعلومات التً رسمت المالمح بوجود سلع وخدمات
األولى لمجتمع المعلومات هذا
معلوماتٌة لم تكن موجودة من
عالم تكنولوجٌا المعلومات
قبل إلى جانب اعتماده بصفة
األخٌر تمٌز بالتركٌز على
أساسٌة على التكنولوجٌا
العالم الذي ٌتجه نحو التكتالت
العملٌات التً تعالج فٌها
الفكرٌة أي تعظٌم شؤن الفكر
المعلوماتٌة ونحو شبكات
المعلومات والمادة الخام
والعقل اإلنسانً بالحواسٌب
االتصاالت بعٌدة المدى الصفة
األساسٌة به هً المعلومة التً
واالتصال والذكاء االصطناعً
التً أطلقت على العصر الذي
ٌتم استثمارها بحٌث تولد
ونظم الخبرة وٌقصد أٌضا
نعٌش فٌه وهو عصر
المعرفة وهذا عكس المواد
بمجتمع المعلومات التحول من
المعلومات رفض بعض
األساسٌة فً المجتمعات
مجتمع صناعً الً مجتمع
الباحثٌن مصطلح مجتمع
تكون المعلومات فٌه أكثر
األخرى أما فً مجتمع
اتساعا وتنوعا وهً القوة
المعلومات ألن صناعة
المعلومات فالمعلومات تولد
المسٌطرة المجتمع الذي
المعلومات أبرز ماٌمٌز هذة
معلومات مما ٌجعل مصادر
ٌنشغل معظم أفرادة بإنتاج
الفترة مصطلح مجتمع المعرفة المجتمع المعلوماتً متجددة
المعلومات أو جمعها أو
أرقً من مجتمع المعلومات
األمر الذي ٌفسر أهمٌة
أختزانها المجتمع الذي تتاح
ألن مصطلح المعلومات غامض المعلومات ومكانتها كؤهم مادة فٌه االتصاالت العالمٌة وتنتج
فٌه المعلومات بكمٌات ضخمة
فلٌس هناك معلومات خام تسٌر أولٌة على اإلطالق وهوما
ٌجعل المجتمع الجدٌد ٌعتمد فً وتنوع بشكل ضخم وتصبح لها
بدون منظومة فكرٌة أما
قوة تؤثٌر على االقتصاد
المعرفة فهً منظومة من
تطوره بصورة أساسٌة على
المجتمع الذي ٌقوم أساسا
البٌانات ذآت دالله ومعن
ى هذا المورد وشبكات االتصال
على المعرفة وإنتاجها
مجتمع المعلومات والمعرفة
والحواسٌب وٌتمٌز بوجود
وتوظٌفها بكفائة فً جمٌع
ٌؤتً مجتمع المعلومات بعد
سلع وخدمات معلوماتٌة
مجاالت النشاط المجتمعً
مراحل متعددة مر بها التارٌخ
متجددة األمر الذي ٌفسر أهمٌة التً تطبق االستخدام االمثل

من هذا المنطلق البد من إدماج
لتكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت كما أعتبر العدٌد البنٌة األساسٌة للمعلومات
ضمـن االستراتٌجٌات التنموٌة
من الباحثٌن مجتمع
بصـورة تتضمن معها ضرورة
المعلومات كوسط اجتماعً
وصول خدمات المعلومات
أفضــل للمعلومات وهو
مجرد مجتمع رأسمالً تعتبر لكافة المناطق الرٌفٌة والنائٌة
واستخدام الحواسٌب فً
المعلومات فٌه سلعة أكثر
المدارس والجامعات على
منها موردا عاما أي أن
جمٌع المستوٌات وانتشـار
المعلومات التً كانت أساسا
مراكـز اإلنترنت العامة ووجـود
متاحة بالمجان من المكتبات
اتصاالت ذات سمة تنافسـٌة
العامة والوثائق الحكومٌة
تنظٌمٌة وتحقٌق التقدم
أصبحت أكثر تكلفة عند
الحصول علٌها خصوصا بعد باإلصالح اإلداري المإسسً
مع تحدٌث األنظمة اإلدارٌة
اختزالها فً الحواسٌب فً
واإلنتاجٌة وإعادة هٌكلة قطاع
مجتمع المعلومات ٌشكل
االتصاالت وربطه بالمعلومات
قطاع المعلومات المصدر
وتحدٌد المإسسات التابعة
األساسً للدخل القومً
والعمل والتحول البنائً ففً إلٌها وتنمٌة الموارد البشرٌة
وبالنسبة للدول النامٌة
الوالٌات المتحدة فان قطاع
المعلومات ٌنتج حوالً نصف فالدخول إلى مجتمع المعلومات
ٌتطلب ضرورة نقـل وتوطٌن
الدخل القومً وفرص العمل
التقنٌات المعلوماتٌة وبالتالً
البد من وضع التخطٌط
تحتٌة
توفٌر بن ٌة أساسٌة
الشامل ووضع آلٌة التنفٌذ
وفوقٌة من اجل االستثمار
وهً مسإولٌة مشتركة تقع
لتنمٌة صناعة االتصاالت
على عاتق النظام المإسسً
والمعلومات وتخطـى الحاجز
وتلك النظم التً تمثل مهن
اللغوي فً تقنٌات المعلومات
المعلومات وصناعة
واالتصاالت وٌقصد كذلك
المعلومات والمستفٌدٌن من
المعلومات والبدء من وضـع بالمجتمع المعلوماتً اذا اردنا
ان نتعرف إلى المجتمع
آلٌة مشتركة تحت رعاٌة
المعلوماتً فال بد لنا أن نتاول
وإشراف مإسسة علٌا
مواضٌع عده من شؤنها تسهٌل
رسمٌة بالدولة مع مراعاة
الوصول إلى اه م ٌة المجتمع
التنسٌق فً المهام
والمقصود المعلوماتً وال بد من مقدمة
والواجبـات
شمولٌة تاتً لتعمٌم بعض
بالتنسٌق وجــود تشرٌع
المفاهٌم والمصطلحات باتت
قانونـً ٌحدد المهام
والمسإولٌات بشكل ٌحد من المعلومات هً المحرك األول
لكافة االنشطة والعملٌات وهى
االزدواجٌة وٌعمـل على
تحقٌق التكامـل والتوازن

األساس فً المرجعٌة التً ٌبنى
علٌها اتخاذ القرارات وعلٌه
اهتمت كافة المإسسالت باقتناء
مصادر المعلومات وحفظها
واسترجاعها فً الوقت
المناسب أدت الثورة
المعلوماتٌة المحدثة جراءا
النتشار وسائل االتصال الحدٌثة
والتً جعلت من المجتمع
مجتمعا معلوماتٌا مفتوحا هذا
االنفتاح العائد
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استعارة داخلٌة استعارة خارجٌة

تعرٌف تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت

اهمٌة تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت

هً كافة األسس والطرق
والخطوات المتبعة عند االتصال
ونشر المعلومات والقٌام
بالعملٌات الحسابٌة باستخدام
كافة األجهزة اإللكترونٌة المعدة
لذلك مثل الحاسوب ووسائل
االتصال المختلفة ضمن ثوابت
وقوانٌن علمٌة وضعت لذلك

أصود رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد
ٝاالرٖبالد ك ٢اُؾ٤بح اُجْو٣خ
ثٌْ ٍَ ًج٤و كٔ٘ن اُضٞهح
اُٖ٘بػ٤خ ثلأ اإلَٗبٕ ثزط٣ٞو
ا٥الد ٝأُؼلاد اُز ٢رَ َّٜ
ٖٓ ػِٔٓٝ ٚغ ظٜٞه
رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد هليد
اُجْو٣خ هليح ٗٞػ٤خ ٗؾٞ
اُزط ّٞه ٖٓ عٜخ ٝاُوكب٤ٛخ ٖٓ
عٜخ أفو ٟؽ٤ش ًبٗذ األػٔبٍ
هلٔ٣ب ً روبّ كافَ أٌُبرت
ثبٍزقلاّ األٝهام ٝأُؼبٓالد
ثٌَْ ٣لٔٓ ١ٝب ٣ئك ١اُ٠
اٍزـواهٜب ٝهزب ً ٣ٞٛالً إلٜٗبئٜب
ٝثؼل كف ٍٞاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ػبُْ
األػٔبٍ إٔجؾذ االرلبه٤بد
ٌٓ ١بٕ
ٝأُؼبٓالد روبّ ٖٓ أ ّ
ك ٢اُؼبُْ ٝثَوػخ ثبُـخ
ٝثبُزبُ ٢كبّٕ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب
أُؼِٓٞبد ٝاالرٖبالد األصو
اٌُج٤و ك ٢ؽ٤بر٘ب ٜٓ٘ب:

اقسام تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت
تم تقسٌم تكنولوجٌا المعلومات
إلى قسمٌن

القسم المادي:ـ

 ٢ٛاألعٜيح أَُزقلٓخ ك٢
ػِٔ٤خ االرٖبٍ ٖٓ أعٜيح
ؽبٍٞث٤خ ٌٓٝزج٤خ ٝاُٜٞارق
ٕٞٝالً اُ ٠األٍالى أَُزقلٓخ
كٕ٘ ٢غ اُْجٌبد اُز٣ ٢زْ
ِٜٕٝب ٓغ ًبكخ األعٜيح إلرٔبّ
ٗوَ أُؼِٓٞخ ٖٓ عٜخ اُ ٠أفو ٟاُغبٗت اُزؼِ٢ٔ٤
رْ اٍجزلاٍ اٌُزت اُضوِ٤خ اُز٢
اُوَْ اُؼِٔ ٢أ ٝاُؼوِ:٢ـ
ثِٞػ
رُضوَ ًب َٛاُطبُت
٣زٔؾٞه ؽُ ٍٞـبد اُجوٓغخ
ٍ
ٝاُٜ٘لٍخ اُؾبٍٞث٤خ ٝاُنًبء
ؽبٍٞث٣ ٢ؾز ١ٞػًَِ ٠
االٕط٘بػ ٢اُن٣ ١ؼَٔ ػِ٠
أُووهاد اُزؼِ٤ٔ٤خ ٓٔب ٝكو
رَ٤٤و ػِٔ٤خ االرٖبٍ ٝكن
هاؽخً أًجو ُِطبُت ٝاكفبُ ٚاُ٠
د ٣زْ رؾل٣لٛب ٖٓ هجَ
فطٞا ٍ
ػبُْ اُزطٞه ٓ٘ن اُٖـو ثلأد
أَُئ ٍٝأ ٝأُٜ٘لً
ثؼ٘ أُلاهً ك ٢اُؼبُْ
ثزله ٌ٣أٍبٍ٤بد ُـبد

اُجوٓغخ ًٔٞا ٍك أٍبٍ٤خ ك٢
ٝػ٢
أُلاهً ٝثبُزبُ ٢فِن
ٍ
ػِٔٝ ٢صوبكُ ٢ل ٟاُطبُت
ٝعؼِ ٚاَٗبٗب ً ٓجزٌواً ٣ؼَٔ ػِ٠
ٕ٘غ اُزطج٤وبد ٝاألعٜيح اُز٢
٣و٣لٛب ٖٓ رِوبء ٗلَ.ٚ

اُغبٗت اُٖ٘بػ٢
كف ٍٞرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد
ٝاالرٖبالد ثؼل اُضٞهح
اُٖ٘بػ٤خ أك ٟاُ ٠رطٞه ا٥الد
أَُزقلٓخ ٝهثطٜب ثبُْجٌخ
اُؼٌ٘جٞر٤خ إلهٍبٍ األٝآو اُٜ٤ب
ٖٓ ٓقزِق اُوطبػبد األٓو
اُن ١ىاك ٖٓ اٗزبع٤خ اُٖ٘بػبد
ٝروِ َ٤اُٞهذ اُالىّ ُزؾو٤ن
اُٜلف

اُغبٗت اَُ٤بٍٝ ٢اُؼٌَو١
ُؼجذ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد كٝهاً
هئ٤َ٤ب ً ك ٢هٞح اُلُٝخ ٘ٔ٤ٛٝزٜب
كَؼذ اُل ٍٝاٌُجو ٟاُ ٠رط٣ٞو
ٍٝبئَ اُزٞإَ ٍٝٝبئَ
د رقٔ
اُؾٖ ٍٞػِٓ ٠ؼِٞا ٍ
اُؼلٝ ٝإٔجؾذ ًٔ٤خ أُؼِٓٞبد
أُزٞكوح ٍالؽب ً فط٤واً  ٌٖٔ٣ثٚ
رلٓ٤و ك ٍٍ ٝثؤًِٜٔب كبُواكاهاد
ٝاُطبئواد ثل٤ٛ ٕٝبه ٍٝٝبئَ
اُزقلٗٝ ٢وَ أُؼِٓٞبد
أُْلوح رؼ ّل ٖٓ أٍبٍ٤بد اُوٞح
اُؼٌَو٣خ ُل ٟاُلُٝخ

نـشـؤتـه
أثٖٗ ٞو ٓؾٔل اُلبهاث ٞٛ ٢أثٞ
ٖٗو ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ أٝىُؾ
ثٖ ٛوفبٕ اُلبهاثُٝ ٢ل
ػبّٛ 260ـ ــ  ّ 874ك٢
كبهاة ك ٢اهِ ْ٤روًَزبٕ
ًبىافَزبٕ ُٜٝنا اّزٜو ثبٍٔٚ
َٗجخ اُ ٠أُل٘٣خ اُز ٢ػبُ
كٜ٤ب ًبٕ ٝاُل ٙهبئل عًٝ ِ٤بٕ
ثجـلاك ٓلح صْ اٗزوَ اٍُٞ ٠ه٣ب
ٝرغ ٍٞث ٖ٤اُجِلإ ٝػبك اُ٠
ٓل٘٣خ كْٓن ٝاٍزوو ثٜب ٣ؼٞك
اُل َٚاُ ٚ٤ك ٢اكفبٍ ٓلّٜٞ
اُلواؽ اُ ٠ػِْ اُل٤ي٣بء رؤصو ثٚ
ًَ ٖٓ اثٖ ٍ٘٤ب ٝاثٖ هّل ر٘وَ
ك ٢أٗؾبء اُجالك ٝكٍٞ ٢ه٣ب،
هٖل ؽِت ٝأهبّ ك ٢ثال٤ٍ ٛق
اُلُٝخ اُؾٔلاٗ ٢كزوح صْ مٛت
ُلْٓن ٙٝٝغ ػلح ٖٓ٘لبد
ًٝبٕ أّٜوٛب ًزبة ؽٖو كٚ٤
أٗٞاع ٝإٔ٘بف اُؼِ٣ٝ ّٞؾَٔ
ٛنا اٌُزبة اٍْ اؽٖبء اُؼِّٞ

حٌاته وتلمذته
ػٌق كَٓ ٢و ٜهأٍخ ػِ٠
كهاٍخ ٛبئلخ ٖٓ ٓٞاك اُؼِّٞ
ٝاُو٣ب٤ٙبد ٝا٥كاة ٝاُلَِلخ
ٝاُِـبد ٝػِ ٠األفٔ اُزوً٤خ
ُ ٢ٛٝـز ٚاألِٕ٤خ ثغبٗت
ٓؼوكزُِ ٚـبد اُؼوث٤خ
ٝاُلبهٍ٤خ ٝاُٗٞ٤بٗ٤خ صْ فوط

من بلده حوالً سنة  310اُ ٠كْٓن ٝهل آصو اُلبهاث ٢ؽ٤بح
اُيٛل ٝاُزوْق كِْ ٣زيٝط ُْٝ
وهو ٌومئذ ٌناهز الخمسٌن
٣وزٖ ٓبالً ْ٣ ُْٝؤ إٔ ٣ز٘بٖٓ ٍٝ
حٌث أتم
قاصداً العراق
ٍ٤ق اُلُٝخ اُ ٠أهثؼخ كها ْٛك٢
دراساته فٌما بدأ فٌه فً
أًُ ّٞ٤ب ٣نًو ًض٤و ٖٓ اُوٝاح
مسقط رأسه وأضاف إلٌه مواد ٘٣لوٜب كٔ٤ب اؽزبط آُٖ ٚ٤
أخرى كثٌرة فدرس فً ّ
حران ٙوٝه ١اُؼٝ ِ٤هل اًزل ٠ثنُي
الفلسفة والمنطق والطب على ه٘بػخ ًٓ٘ٝ ٚبٕ ك ٢اٍزطبػزٚ
 ٞٛٝاألص٤و ػ٘ل أُِي اُغٞاك
الطبٌب المنطقً المسٌحً
ٌوحنا بن حٌالن ودرس فً ٍ٤ق اُلُٝخ ثٖ ؽٔلإ إٔ ٌ٣ز٘ي
بغداد الفلسفة والمنطق على اُنٛت ٝاُلٚخ ٣ٝوز٘ ٢اُ٤ٚبع
٣ٝو ٟٝأٗ ٚهل ثِؾ ث ٚاُزوْق أٗٚ
أبً بشر متى بن ٌونس وهو
ًبٕ َٜ٣و أُُِِ َ٤طبُؼخ
مسٌحً كان حٌنئذ من أشهر
ٝاُزٖ٘٤ق َٓز٤ٚئب ً ثو٘لَ٣
مترجمً الكتب الٌونانٌة ومن اُؾبهً ألِٗٔ٣ ٌٖ٣ ُْ ٚي
أشهر الباحثٌن فً المنطق
ه٘ل٣ال فبٕب ً ٝأٗ ٚهل ثو ٢ػِ٠
ودرس فً بغداد كذلك العلوم مُي أٓلاً ٣ٞٛال ًٝبٕ ٣ئصو اُؼيُخ
ٝاُٞؽلح ُ٤قِ ٞاُ ٠اُزؤَٓ
اللسانٌة العربٌة على ابن
ٝاُزلٌ٤و ٣وٓ ٢ٚؼظْ أٝهبر ٚك٢
السراج وأتٌح له فٌها أٌضا ً
وإتمام اُجَبرٝ ٖ٤ػِّٞ ٠اٛئ األٜٗبه
دراسة الموسٌقى
كال  ٌٕٞ٣اال ػ٘ل ْٓزجي ه٣بٗ
دراساته فً اللغات والطب ؽ٤ش ٣ئُق ثؾٞص٣ٝ ٚنٛجٞا اُٚ٤
والعلوم والرٌاضٌات فقد كان رالٓ٤نٙ
دأب العلماء فً هذه العصور
وفاته
ٌطلبون العلم من المهد إلى
اللحد كان الفارابً مولعا ً
فً
الفارابً قد توفً بدمشق
باألسفار فً طلب العلم ونشره شهر رجب سنة  339هـ وأن
واإلحاطة بشئون الجماعات
الملك سٌف الدولة قد صلى علٌه
فانتقل من العراق إلى الشام
فً أربعة عشر أو خمسة عشر
حوالً سنة  330هـ وقد سافر من خواصه وأنه قد دفن بظاهر
مرة من الشام إلى مصر سنة دمشق خارج الباب الصغٌر
 338هـ ثم رجع منها إلى

أ٣ ٖ٣وغ عجَ اٌُبَٓ؟
٣وغ ّوم اُؼ٘٣ٞبد كّٔ ٠بٍ ّوم اُٞاك ٟاُغل٣ل ٝؿوة
ر ٠ٌّٞػِ ٠ثؼل ِٓٞ٤ً 2زو ّٔبٍ اُؾلٝك ٓغ اَُٞكإ
ٝرجؼل ٓ ِٞ٤ً 116ز ًوا ٖٓ اُؾلٝك اُِ٤ج٤خ

ٓز ٠اًزْق اُغجَ؟اًزْق أُٞهغ ك ٠ػبّ 2010
ثٞاٍطخ ثؼضخ عُٞٞ٤ع٤خ ٖٓو٣خ ا٣طبُ٤خ ْٓزوًخ
ؽ٤ش ػضو اُلو٣ن ػِ ٠أًجو كٛٞخ ك ٠األهٗ ر٘جئ
ػٖ اهرطبّ ٗ٤يى ػٔالم ثبألهٗ كٛ ٠ن ٙأُ٘طوخ
ٓ٘ن آالف اًَُ٘ٔ ٖ٤ب ػضو اُلو٣ن اُؼِٔ ٠ػِ ٠ثوب٣ب
اُ٘٤يى ٝؽَٔ ٓؼ ٚهطؼخ ٖٓ اُ٘٤يى ٝىٜٗب ً 85غْ
ُزٌَٖ أُزؾق اُغُٞٞ٤ع.٠

ٓز ٠رْ اػالٕ أُ٘طوخ ٓؾٔ٤خ ٛج٤ؼ٤خ؟
كٓ 25 ٠بهً ٍ٘خ  2012اػزجو ٓ٘طوخ ٗ٤يى عجَ
اٌُبَٓ ثبُٞاك ٟاُغل٣ل ٓؾٔ٤خ ٛج٤ؼخ ٝمُي ث٘بء ػِ٠
ِٛت ٖٓ ٝىاهح اُج٤ئخ ٝػِ ٠مُي اُوواه ٣ؾنه ه٤بّ أٟ
أػٔبٍ أ ٝرٖوكبد ك ٠أُ٘طوخ ٛن ٙرٚو ثبُج٤ئخ أٝ
اُؾ٤بح اُ٘جبر٤خ أ ٝاُؾٞ٤اٗ٤خ ثٜب
ً٤ق رٌٗٞذ كٛٞخ عجَ اٌُبَٓ؟
عجَ اٌُبَٓ ٗزظ ػٖ اهرطبّ اُ٘٤يى ثزِي أُ٘طوخ ؽ٤ش
إٔ اُ٘٤يى أٌُزْق اُن٣ ٟيٕ  10أ٘ٛبٕ ٣ٝزوًت ٖٓ
 ٖٓ %90اُؾل٣ل %10ٝ

 ٖٓ %90اُؾل٣ل ٝ ٌَ٤ٗ %10ٝهل رؾوى
ٖٓ ٓ٘طوخ اٌٌُ٣ٞجبد أُٞعٞكح ثًًٞ ٖ٤ج٠
أُْزوٝ ٟأُو٣ـ ًٝبٗذ ٍوػز ٚهجَ
االهرطبّ ثبألهٗ  12أُق ًٓ ِٞ٤زو ك٠
اَُبػخ ٗٝزظ ػٖ االٕطلاّ ٕقٞه ٗ٤يً٤خ
رْ عٔغ  ِٞ٤ً 850عوا ًٓب ٜٓ٘ب ؽغْ أًجو
ٕقوح  ِٞ٤ً 83عوا ًٓب.

ٓب ٓٔ٤ياد كٛٞخ عجَ اٌُبَٓ ػٖ ثبه٠
اُلٛٞبد أُٞعٞكح كّ ٠ز ٠أٗؾبء اُؼبُْ؟
ثبُ٘ظو ُِؾلوح اُز ٠فِلٜب االهرطبّ ثبألهٗ
ٗغل أٜٗب ٝاؽلح ٖٓ  15ؽلوح كو ٜر٘زْو
ػٍِ ٠طؼ األهٗ اال أٜٗب رزٔ٤ي كٜٗٝب
عٔ٤ؼب ثؼلح ٓٔ٤ياد ٜٓ٘ب إٔ اُؾبُخ اُج٤ئ٤خ
اُز ٠رٞعل ػِٜ٤ب ا ٕ٥ع٤لح ع ًلا ػِ ٠فالف
اُؾبالد اُز ٠رٞعل ػِٜ٤ب هو٘٣برٜب ك ٠عٔ٤غ
أٗؾبء اُؼبُْ ٌٗٞٓٝبر ٚأُؼلٗ٤خ رٌَْ
اُؼ٘بٕو األٍبٍ٤خ ُٔوًي األهٗ ًٞٝاًت
أُغٔٞػخ أَُْ٤خ ُنا كبٕ كهاٍخ رِي
أٌُٗٞبد ُٜب أ٤ٔٛزٜب اُؼظٔ ٠ك ٠كهاٍخ
رواً٤ت ثب ٖٛاألهٗ ٝاٌُٞاًت
ٓز ٠ؽلس اُزٖبكّ ث ٖ٤اُ٘٤يى ًًٞٝت
األهٗ ك ٠رِي أُ٘طوخ؟
اُ٘٤يى اهرطْ ثبألهٗ ٓ٘ن ؽٞآُ 5 ٠الٖ٤٣
ػبّ ٝاُلالئَ رئًل إٔ االهرطبّ ًبٕ بزاوٌة

ٓ٣ ُْٝ َ٤زقن اُٙٞغ اُؼٔٞكُٝٝ ٟلد
ػِٔ٤خ اُزٖبكّ ٓغ األهٗ اهرلبػب ٛبئال
ك ٠كهعخ اُؾواهح ٝرُٞل ٙـ ٜػبُ ٠أكٟ
اُ ٠رؾطْ اُ٘٤يى ٝرجقو عيء ًج٤و ٓ٘ٚ
ٝر٘بصود آالف اُوطغ اُ٘٤يً٤خ ٓ٘ ٚثبُٔ٘طوخ
ٝػ٘لٓب إطلّ ثبألهٗ ٗزظ ػٖ االهرطبّ
كٛٞخ ثؼٔن ٓ 16ز ًوا ٝثوطو ٓ 45ز ًوا.

ٓب رٌ٘٣ٞبد ٝفٖبئٔ عجَ اٌُبَٓ
اُغُٞٞ٤ع٤خ؟
إُٞق اُغُٞٞ٤عُٞٔ ٠هغ كٛٞخ ٗ٤يى
عجَ ًبَٓ روغ أػِ ٠رٌ٘٣ٞبد اُؾغو اُوِٓ٠
أُزٌ ٖٓ ٕٞاٌُٞاهري آهٗ٤ذ ٝاُز٣ ٠وعغ
ػٔوٛب اُ ٠اُؼٖو اٌُو٣زبٍ ٠اَُلِ٠
ً
ّٔبال
٣ٝؼِٛ ٙٞجوخ ٓؾلٝكح ٖٓ اُوٓبٍ
ٝثؤٍلِ ٚرٞعل ٕقٞه اُوبػلح ٖٓ ػٖو
ٓب هجَ أٌُجو٣ٝ ،ٟؾ ٜ٤ثبُٔ٘طوخ اُؼل٣ل
ٖٓ اُغجبٍ َٓٝبهاد األٝك٣خ اُغبكخ
اُولٔ٣خ .ثٔبما إٔٝذ ُغ٘خ اُ٘وَ
ٝأُٞإالد ثٔغٌِ اُ٘ٞاة ثْؤٕ عجَ
اٌُبَٓ؟
إٔٝذ اُِغ٘خ ثؼل ى٣بهرٜب ُٔؾبكظخ اُٞاكٟ
اُغل٣ل ُزلول ؽبُخ اُطوم ثٔطبُجخ اُؾٌٓٞخ
ٝٝىاهح اُزقط ٜ٤ثزٞك٤و االػزٔبك أُبُ٠
اُالىّ ُؼَٔ ٛو٣ن اُ ٠عجَ اٌُبَٓ ُلزؼ
اُلوٕخ ُِلُٝخ ٝأَُزضٔو ٖ٣ك ٠اٍزقواط
فبّ اُنٛت أُٞعٞك ثلافِٝ ٚثبه ٠أُؼبكٕ
األفوٟ

اػٔبه ٖٓو رٞهغ ػوٞك ٓوبٝالد
ثؤ٤خ ٤ِٓ 2به ُِٔوؽِخ األ٠ُٝ
ُْٔوٝع ٓبه٘٣ب ثبَُبؽَ أُْبُ٠
ٝهؼذ ّوًخ اػٔبه ٖٓو ُِز٘ٔ٤خ
ماٝالد ّ ـــع ُـــهىـر٠
مك ّ ٟــ ـ
عـ ـ
اإلٕـــُـــاءاد اٍــعـهث٤خ »«ACC
ٝأٝهاٌٍُ ّٞإلْٗبءاد ُز٘ل٤ن
أُوؽِخ األ ٖٓ ٠ُٝأؽلس ٓبه٘٣ب
فبٕخ ُِ٤قٞد ػٍِ ٠بؽَ اُجؾو
األث ٘٤أُز ٍٜٞثْٔوٝع ٓواٍ٠
ثبَُبؽَ أُْبُ ٠ثزٌِلخ ٤ِٓ 2به
ع٘ٝ ٚ٤ربثؼذ اػٔبه ٖٓو إٔ اُؼول
اٍـــساٗ ّ ٠ــع ُــهىـح أٝهاًـىـّٝ
ُإلْٗبءاد رجِؾ هٔ٤زٕٞ٤ِٓ 800 ٚ
ع٘ َْٔ٣ٝ ٚ٤ر٘ل٤ن ؽ ٗٞأُبه٘٣ب
ثبٌُبَٓ ٤ٍٝزْ ثلء ر٘ل٤ن األػٔبٍ
كٞها ػِ ٠إٔ ٣زْ اإلٗزٜبء ٝرْـَ٤
أُبه٘٣ب فالٍ ػبّ ٝ 2020رزَغ
أُبه٘٣ب الٍزوجبٍ ٣ 300قذ ّ ـٕ
اٍّ
ٓه  ّٝـؿــدُق إٔـػـاء اٍـعـ ـ
ّـ ـ
مثبٍ اُ٢ـؿـٝد ماد
ٓٝغٜي ٙالًــد ـ
دَٕ
ٓ٢عب اُز ٠ـ
االؽغبّ اٌُج٤و ٙاٍـ ـ
أٞٛاُٜب آُ 60 ٠زوا

