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عقد الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة الٌوم 

االجتماع األسبوعً مع جمٌع الجهات التنفٌذٌة 

المعنٌة لمتابعة آخر المستجدات فً ملف تقنٌن 

أوضاع أراضً أمالك الدولة التً تم استردادها 

بجمٌع أحٌاء المحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام 

شادي سكرتٌر عام المحافظة واللواء أحمد بسٌونً 

وقال  السكرتٌر العام المساعد ورؤساء األحٌاء

المحافظ إنه تم تعدٌل رسوم فحص الطلبات والمعاٌنة 

الفعلٌة لتقنٌن أوضاع المتعدي على أراضً أمالك 

الدولة وفقا ألحكام القانون وقرار مجلس الوزراء 

 وذلك استجابة للمواطنٌن 2018 لسنة 19رقم 

موضحا أن المواطنٌن الذٌن قاموا  والتٌسٌر علٌهم

بدفع رسوم فحص بقٌمة أعلً من القٌمة التً تم 

تعدٌلها سٌتم خصم ما تم دفعه من ثمن األرض التً 

وشدد المحافظ  سٌحدد سعرها من قبل المختصٌن

على الجمٌع بأن آخر موعد لتلقى طلبات تقنٌن 

أوضاع المتعدي على أراضً أمالك وفقا ألحكام 

 ٌونٌو القادم 14 هو 2017 لسنه 144القانون رقم 

مؤكدا أنه عقب انتهاء المدة المحددة سٌتم شن حملة 

مكبرة لتنفٌذ كافة قرارات اإلزالة على التعدٌات على 

أراضً أمالك الدولة والتً لم ٌتقدم واضعو الٌد 

علٌها بطلبات التقنٌن حتى التارٌخ المشار إلٌه وذلك 

حرصا على استرداد كافة أراضً الدولة المتعدي 

 لالستفادة منها فً خدمة أهالً اإلسكندرٌة علٌها

وأوضح   العدٌد من المشروعات الخدمٌة وإقامة

المحافظ أنه سٌتم التعامل بكل حزم وقوة خالل حمالت 

إزالة التعدٌات على أمالك الدولة وإزالة تلك التعدٌات 

واسترداد األراضى بالتعاون مع القوات المسلحة 

والشرطة وكافة األجهزة المعنٌة مؤكدا أنه ال ٌوجد 

تهاون مع المخالفٌن وسٌتم اتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونٌة ضدهم وتنفٌذ قرارات اإلزالة بشدة من أجل 

وخالل االجتماع استعرض  الحفاظ على أمالك الدولة

المحافظ الطلبات التً تقدم أصحابها لألحٌاء لتقنٌن 

أوضاعها مؤكدا على أن هذا الملف ٌعد تحدٌا كبٌرا 

الستعادة هٌبة الدولة وحقوقها وشدد على أنه لن 

ٌسمح بأي تقصٌر بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على 

وسٌتم معاقبة أي  أي جزء من األراضً المستردة

مقصر فً حق الدولة وممتلكاتها مؤكدا أن الطلبات 

التً تم تقدٌمها لتوفٌق األوضاع ولم ٌتم تسدٌد رسوم 

الفحص وتم إخطار مقدمً الطلبات بشكل رسمى ففً 

حالة عدم سداد الرسوم سٌتم إزالة كافة التعدٌات على 

واستعرض كل حً عدد الطلبات التً تلقاها  األراضً

 طلبا جدٌدا خالل األسبوع 87للتقنٌن حٌث تم تلقى 

الماضً، لٌصبح بذلك إجمالً عدد الطلبات المتقدمة 

  طلبا موزعة على أحٌاء المحافظة1123

   بوابة فٌتو  :الخبر ر دـصم

 1/6/2018:  بــتـــارٌــــخ 

 



  

 بوابة الوطن      بتارٌخ :الخبر ر مصد

4/6/2018     

 

     5/6/2018 بوابة فٌتو       بتارٌخ :الخبر ر مصد

 

دخً اٌؼؾشاد ِٓ ػّبي ؽشوخ اٌغىخ 

 اٌؾذ٠ذ ٌألػّبي ٚاٌخذِبد ثبإلعىٕذس٠خ

ا١ٌَٛ  فٟ ئمشاة ِفزٛػ ػٓ اٌؼًّ

االص١ٕٓ ٚرٌه ٌٍّطبٌجخ ثقشف ػالٚح 

ٚئلبٌخ سئ١ظ ِغٍظ ئداسح % 10اٌـ

ٚرغّغ اٌؼبٍِْٛ داخً سف١ف  اٌؾشوخ

ِؾطخ لطبساد اإلعىٕذس٠خ ثّٕطفخ 

ِؾطخ ِقش سافن١ٓ اٌقؼٛد ئٌٝ 

اٌمطبساد ٚاٌم١بَ ثّٙبَ ػٍُّٙ فٟ رٕظ١ُ 

ٚرٕظ١ف لطبساد اٌشؽالد اٌمبدِخ ئٌٝ 

ِؾطخ اإلعىٕذس٠خ ئال ثؼذ رؾم١ك 

ِطبٌجُٙ ثقشف اٌؼالٚح ٚسؽ١ً سئ١ظ 

ٚوبْ اٌؼبٍِْٛ لذ  ِغٍظ ئداسح اٌؾشوخ

ٔظّٛا ٚلفخ أِظ األؽذ ٌٍّطبٌجخ 

ثّغزؾمبرُٙ ئال أُٔٙ ٌُ ٠غذٚا أٞ ِشدٚد 

ِٓ رٌه فمشسٚا ا١ٌَٛ اٌذخٛي فٟ 

 ئمشاة ػٓ اٌؼًّ ؽزٝ رٕف١ز ِطبٌجُٙ

 

رافق الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة اللواء 

 كامل الوزٌر رئٌس الهٌئة الهندسٌة للقوات المسلحة

الٌوم خالل بدء التشغٌل التجرٌبً لمشروع كوبري 

الطرٌق القادم من  تقاطرسٌدي كرٌر وذلك لحل مشكلة 

برج العرب إلى الطرٌق الساحل الشمالً بتكلفة تصل 

ملٌون جنٌه جاء ذلك بحضور اللواء هشام  120إلى 

شادي سكرتٌر عام المحافظة والسادة أعضاء مجلس 

ووجه سلطان الشكر للقوات  النواب عن الدائرة

المسلحة المصرٌة على تفانٌهم فً إقامة مشروعات 

خدمٌة تعمل على تدعٌم وتطوٌر المدٌنة وخدمة أهالٌها 

بالشكل الذي ٌعٌد لإلسكندرٌة مكانتها التً تستحقها 

وٌجعلها فً مصاف المدن السٌاحٌة العالمٌة وخاصة 

وهنأ  مع حلول موسم الصٌف وزٌادة زوار اإلسكندرٌة

رئٌس الهٌئة الهندسٌة للقوات المسلحة أهالً 

اإلسكندرٌة بالبدء فً التشغٌل التجرٌبً لكوبري سٌدي 

كرٌر مؤكدا أنه تم اتمام العمل به خالل وقت قٌاسً 

وبشكل هندسً جٌد موجها الشكر للمحافظ وجمٌع 

األجهزة التنفٌذٌة بالمحافظة على تعاونهم الدائم 

ومن  ومساهماتهم الفعالة إلتمام العمل بهذا الكوبري

الجدٌر بالذكر أن مشروع كوبري سٌدي كرٌر ٌنقسم 

 مترا القادم من مطار 750إلى الكوبري األول بطول 

برج العرب ومتجه إلى الساحل الشمالً والكوبري 

 مترا القادم من اإلسكندرٌة والمتجه 650الثانً بطول 

  إلى مطار برج العرب

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=274776&ifr=1&kwn=%u062A%u0642%u0627%u0637%u0631&exp=3202759
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=274776&ifr=1&kwn=%u062A%u0642%u0627%u0637%u0631&exp=3202759


 

 

 

  

كشف اللواء مدحت عطٌة رئٌس هٌئة مٌناء 

اإلسكندرٌة موافقة مجلس الوزراء على تخصٌص 

 فدان واقعة على ترعة النوبارٌة إلنشاء أول 400

منطقة لوجستٌة فى مصر بمٌناء اإلسكندرٌة وأنه 

تم إعالنه بموافقة مجلس الوزراء على قرار 

التخصٌص خالل اجتماعه األخٌر وأن الهٌئة 

المٌناء فى انتظار وصول إلٌها قرار التخصٌص 

رسمٌا، من أجل البدء فى إجراءات تنفٌذ المشروع 

االذى ٌعتبر ألول من نوعه فى كافة الموانئ 

المصرٌة وقال رئٌس هٌئة مٌناء اإلسكندرٌة فى 

أنه تم إجراء ممارسة " الٌوم السابع"تصرٌحات لـ

الختٌار استشارى عالمى ٌقوم بالدراسات 

والتصمٌمات الخاصة بهذا المشروع بتموٌل من 

بنك االستثمار األوربى وأن الممارسة انتهت إلى 

فوز مكتب هولندى للقٌام بالدرسات الفنٌة 

والتصمٌمات والمخطط العام للمشروع الفتا إلى أن 

هذا المشروع سٌساهم فى رفع تصنٌف مٌناء 

وأضاف رئٌس هٌئة مٌناء اإلسكندرٌة  اإلسكندرٌة

أن المساحة التى ستقام علٌها المنطقة اللوجستٌة 

ستزٌد إجمالى مساحة مٌناء اإلسكندرٌة ألكثر من 

الضعف الفتا إلى أن مساحة المنطقة اللوجستٌة 

المخطط إنشاءها كظهٌر لمٌناء اإلسكندرٌة تصل 

فى حٌن تصل مساحة مٌناء اإلسكندرٌة  كم1.8إلى 

وأنه وفقا للتعاقد مع االستشارى العالمى  حالٌا إلى

الذى تم اختٌاره سٌتم اإلنتهاء من إعداد المخطط 

 شهورمن تارٌخ 8العام للمنطقة اللوجستٌة خالل 

وأوضح رئٌس هٌئة مٌناء اإلسكندرٌة أن   التعاقد

المخطط العام للمنطقة اللوجستٌة سٌحدد 

المشروعات والصناعات التى سٌتم إقامتها 

بالمنطقة اللوجستٌة والجدول الزمنى لتنفٌذها 

وتكلفة االستثمارات التى سٌتم تنفٌذها بهذه 

للوجستٌة الفتا إلى أن هناك رغبة كبٌرة لدى عدد 

 رجال األعمال كبٌر من رجال األعمال وجمعٌة

باإلسكندرٌة على المشاركة فى تنفٌذ مشروع 

المنطقة اللوجستٌة المخطط إنشاءها كظهٌر 

للمٌناء وأنه ألتقى عدد كبٌر من رجال األعمال 

التى طلبت المشاركة فى تنفٌذ المشروعات التى 

ولفت رئٌس هٌئة  ستتضمنها المنطقة اللوجستٌة

مٌناء اإلسكندرٌة أن المشروعات التى سٌتم 

إقامتها المنطقة اللوجستٌة سٌكون جزء كبٌر منها 

مرتبط بصناعات السفن والحاوٌات وأعمال 

إصالحها الفتا إلى أن المشروعات التى ستقام 

بالمنطقة اللوجستٌة تتمٌز بانخفاض تكلفة النقل 

فى الصناعات والمنتجات التى ٌتم تصدٌرها أو 

التى ٌتم استٌراد بعض مكوناتها عبر مٌناء 

اإلسكندرٌة ذلك هناك إقبال كبٌر من رجال األعمال 

فى سٌاق آخر أشار  على المشاركة فى تنفٌذها

رئٌس هٌئة مٌناء اإلسكندرٌة إلى أنه ٌجرى حالٌا 

العمل على إنهاء إجراءات إنشاء شركة الشراكة 

بٌن هٌئة مٌناء اإلسكندرٌة وهٌئة قناة السوٌس 

والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلنشاء 

 بمٌناء 55محطة متعددة األغراض على رصٌف 

اإلسكندرٌة وذلك بعد االتفاقٌة التى تم توقٌعها بٌن 

الجهات الثالث، فى أعقاب استبعاد عرض شركة 

لتنفٌذ مشروع المحطة متعددة " تشاٌنا هاربور"

األغراض بسبب مبالغة الشركة الصٌنٌة فى تقدٌر 

قٌمة تكلفة تنفٌذ المشروع 

 
   الٌوم السابع:الخبر ر دـصم

 6/6/2018:  بــتـــارٌــــخ 

 



ط شرطة التموٌن والتجارة اشن ضب
الداخلٌة باإلسكندرٌة حملة مكبرة على 

مستودعات بٌع أسطوانات الغاز ومحطات 
الوقود بمختلف أنحاء المدٌنة للتأكد من 
االلتزام بالتسعٌرة المقررة عقب زٌادة 

وتم خالل الحملة ضبط  أسعار الوقود
المدٌر -  سنة55- أ.ش.ه)المدعو 
عن مستودع شركة بوتاجاسكو  (المسئول

بدائرة قسم شرطة أول العامرٌة لقٌامه ببٌع 
غاز البوتاجاز بأزٌد من السعر الرسمً 

كما تم ضبط المدعو  داخل المستودع
بوتاجاز بمستودع  (بائع-  سنة40-أ.ع.أ)

الهانوفٌل التابع لشركة بوتاجاسكو بدائرة 
قسم الدخٌلة لقٌامه ببٌع عبوة غاز 

 كجم بأزٌد 12.5البوتاجاز المنزلٌة سعة 
وضبط  من السعر الرسمً داخل المستودع

 عام 45"ع.أ.م"أٌضا كل من المدعو 
المدٌر المسئول عن مستودع بوتاجاز 

سٌدي كرٌر بدائرة قسم أول العامرٌة لعدم 
إعالنه عن أسعار بٌع غاز البوتاجاز 

 عام 60، "ز.ف.م"بالمستودع والمدعو 
المدٌر المسئول عن مستودع بوتاجاز 

 بدائرة قسم أول العامرٌة 26منطقة الكٌلو 
لعدم إعالنه عن أسعار بٌع غاز البوتاجاز 

وتمكن الضباط من ضبط .بالمستودع
المدٌر -   سنة55- ع.أ.ز)المدعو 
عن مستودع السٌوف بدائرة  (المسئول

قسم شرطة ثان الرمل لقٌامه ببٌع عبوة 
 كجم 12.5غاز البوتاجاز المنزلٌة سعة 

  بأزٌد من السعر الرسمً داخل المستودع

 

 35أمر الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة بتوجٌه 

العلمٌن لسد العجز فً عدد - سٌارة فً خط اإلسكندرٌة 

جاء ذلك خالل الجولة التفقدٌة التً قام  السٌارات بالموقف

بها صباح الٌوم فً الموقف الجدٌد بنطاق حً غرب، 

وذلك للتأكد من سٌر الحركة المرورٌة بالموقف وتوافر 

سٌارات لنقل األهالً من وإلى اإلسكندرٌة بأسعار مناسبة، 

ومتابعة تطبٌق الالئحة الجدٌدة وتسعٌرة الركوب الجدٌدة 

المقررة وكذا الوقوف على الخطوط واألماكن التً بها 

مشكالت خاصة بالتسعٌرة الجدٌدة والمشكالت الخاصة 

وحضر الجولة اللواء هشام شادي  بالمواطنٌن والسائقٌن

سكرتٌر عام المحافظة واللواء محمد عبد الوهاب رئٌس 

حً غرب واللواء شرٌف رشدي مدٌر إدارة المواقف 

واستفسر المحافظ من الركاب ورواد الموقف  باإلسكندرٌة

عن تسعٌرة الركوب فً العدٌد من الخطوط داخل وخارج 

المدٌنة مؤكدا علٌهم عدم دفع أي مبلغ إضافً عن 

التسعٌرة المقررة وفً حالة طلب سائق زٌادة عن 

التسعٌرة المقررة على الركاب التبلٌغ فورا على أرقام 

غرفة العملٌات والخط الساخن مع التبلٌغ عن أرقام 

 السٌارة بسرعة الوصول إلى السائق المخالف ومعاقبته

واستمع سلطان للسائقٌن والمشكالت التً تواجههم فً 

بعض الخطوط وكلف جمٌع الجهات التنفٌذٌة المسئولة 

باستقبال شكاوى السائقٌن ودراسة كٌفٌة تعدٌلها بشكل 

عادل ومرضً للجمٌع مؤكدا لهم أنه سٌتم اتخاذ إجراءات 

مشددة تجاه السائقٌن المخالفٌن لتسعٌرة الركوب الجدٌدة 

أو الممتنعٌن عن تعلٌق ملصقات التسعٌرة الجدٌدة أو 

المتالعبٌن فً أسعار تعرٌفة الركوب وإٌقافهم عن العمل 

فورا وسحب الرخصة وتوقٌع غرامة مالٌة علٌهم مع 

  المخالفةتطبٌق كافة اإلجراءات القانونٌة الالزمة تجاه 

   بوابة االهرام:الخبر ر دـصم

 23/6/2018:  بــتـــارٌــــخ 

 

   بوابة فٌتو:الخبر ر دـصم

 24/6/2018:  بــتـــارٌــــخ 

 

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=276798&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u062E%u0627%u0644%u0641%u0629&exp=3220555
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=276798&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u062E%u0627%u0644%u0641%u0629&exp=3220555


  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مضمون الشكوى

 
أسم صاحب  ملخص الشكوى

 الشكوى
تارٌخ الوارد 

 ورقمه
 م

تم فحص الشكوى مع االدارة 
المختصة وقد افادت بانه تم 
فحص الطلب وتم الرد على 

 بتارٌخ 185المحافظة برقم 
20/6/2018 

بشان الموافقة على 
 مصعد 2ترخٌص عدد 

كهربائى بمستشفى فاطمة 
 الزهراء   

السٌد عبده 
 عاشور 

 بتارٌخ 167
5/6/2018 

1 

تم فحص الشكوى مع االدارة 
 المختصة وقد افادت  بانه 

ـ تم مخاطبة شركة االسكندرٌة 1
لتوزٌع الكهرباء وجارى فحص 

 الطلب 
ـ تم مخاطبة ادارة الطرق والنقل 2

لرصف الشارع المذكور وتم الرد 
 بتارٌخ 191على المحافظة برقم 

21/6/2018 

بشأن التضرر من سكان 
النزهة من ش الحى لعدم 
 رصف وانارة الشارع   

مرفت محمد 
 رفاعى

 بتارٌخ 168
5/6/2018 

 

2 

تم فحص الشكوى مع االدارة 
المختصة وقد أفادت بانه تم هدم 
عزبة الصٌادٌن ونقل السكان الى 

مساكن المكس تم الرد على 
 بتارٌخ 193المحافظة برقم 

21/6/2018 

بشان التضرر من عزبة 
 الصٌادٌن 

 بتارٌخ 313 محمد السٌد
3/6/2018  

3 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 السن بالحىتطور أعداد السكان حسب فئات  -1

  2016عدد السكان التقدٌرى عام  2017   عدد السكان التقدٌرى 

 فئات السن 
 م 

 ذكر  أنثى  اإلجمالى  ذكر  أنثى  اإلجمالى

 1 5اقل من  30413 30013 60426 36773 35800 72573

60887 29355 31532 56704 27466 29238 5 –   10 2 

56936 27130 29806 53158 25500 27658 10 –  15 3 

56379 27312 29067 54980 26677 28303 15–  20 4 

51371 25621 25750 50944 26524 24420 20 –  25 5 

52511 27557 24954 48718 26348 22370 25 - 30  6 

50770 25960 24810 37257 17970 19287 30 - 35 7 

44923 22122 22801 35514 16856 18658 35 - 40 8 

40390 19770 20620 26752 12690 14062 40 - 45 9 

33094 15456 17638 22146 10200 11946 45 - 50 10 

30781 14410 16371 16336 7881 8455 50 - 55 11 

22497 10076 12421 11273 5092 6181 55 - 60 12 

17829 7346 10483 8461 3386 5075 60 - 65 13 

9731 3655 6076 5024 1668 3356 65 - 70 14 

4700 2011 2689 2972 1072 1900 70 - 75 15 

 16  فأكثر75 1398 778 2176 1864 1438 3302

 اإلجمالً  252720 240121 492841 313655 295019 608674

 24/5/2018:        تارٌخ البٌان (ادارة االحصاء  ) المحافظة مركز معلومات : مصدر البٌان 

  



 

 

 

 :-نالحظ من الجدول السابق  

  20 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبْ 2017ػبَ  (5-0)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  7 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبْ 2017ػبَ  (10-5)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  7 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبْ 2017ػبَ  (15-10)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  3 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبْ 2017ػبَ  (20-15)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  0.8 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبْ 2017ػبَ  (25-20)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  8 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (30-25)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  36 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (35-30)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  26 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (40-35)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  51 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (45-40)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  49 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (50-45)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  88 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (55-50)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  100 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (60-55)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  94 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (70-65)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  58 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (75-70)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  52 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (فبوضش- 75)اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  َ24 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017اسرفبع اعّبٌٝ عىبْ ػب% 

 

 

 

ذكور 

اناث

313655

295019

تطور اعداد السكان التقدٌرى

 التعلٌق



  ِٓ اٌؼًّ ػٍٝ اال٘زّبَ ثىً ؽش٠ؾخ ٚفئخ عىب١ٔخ ، ثؾغت ِب رزطٍجٗ وً فئخ

 0اؽز١بعبد 

  0اٌؼًّ ػٍٝ اعزغالي اٌؾجبة فُٙ عٛاػذ االِخ 

 
 
 

 بالحىتطور أعداد السكان حسب الحالة التعلٌمٌة  – 2

 2016عدد السكان التقدٌرى عام  2017عدد السكان التقدٌرى عام 

 م البٌان
 ذكر  أنثى  اجمالى  ذكر  أنثى  اجمالى 

 1 أمً 20510 29951 50461 34024 42666 76690

ٌقرأ وٌكتب  21481 19033 40514 29536 27115 56651 2 

أقل من جامعً  48930 45777 94707 84016 79718 163734 3 

جامعً  30255 22813 53068 32701 28048 60749 4 

 االجمالى 121176 117574 238750 180277 177547 357824

 24/5/2018 :       تارٌخ البٌان (ادارة االحصاء  )المحافظة مركز معلومات : مصدر البٌان 

 

 

        

 

2016عام 

2017عام 

238750

357824

اجمالى تطور عدد السكان حسب الحالة التعلٌمٌة 

 المقترح



       التعلٌق       

       

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا       

  52 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (اِٝ  )اسرفبع اعّبٌٝ ػذد اٌغىبْ  فئخ% 

  ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (٠مشأ ٠ٚىزت  )اسرفبع اعّبٌٝ ػذد اٌغىبْ  فئخ 

40% 

  ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (ِبلجً اٌغبِؼٝ  )اسرفبع اعّبٌٝ ػذد اٌغىبْ  فئخ 

73% 

  14 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (عبِؼٝ  )اسرفبع اعّبٌٝ ػذد اٌغىبْ  فئخ% 

  23 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (عبِؼٝ  )اسرفبع ػذد االٔبس  فئخ% 

  َثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017اسرفبع اعّبٌٝ ػذد اٌغىبْ ؽغت اٌؾبٌخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ػب 

50% 

 

 

 

 

  ٍٝاٌؼًّ ػٍٝ اٌمنبء ػٍٝ اال١ِخ ثؾٝ اٌؼغّٝ ، ٚرٌه ِٓ خالي اٌزؾغ١غ ػ 

    0           فزؼ فقٛي ِؾٛ اال١ِخ 

  ٝ0   اال٘زّبَ ثّشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ لجً اٌغبِؼٝ ٚخبفخ ثبٌضبٜٔٛ اٌقٕبػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقترح



 بالحى ( سنة 65 سنة ــ 15من سن  )تطور أعداد السكان حسب الحالة اإلجتماعٌة  – 3

  2016عدد السكان التقدٌري عام  2017عام عدد السكان التقدٌرى 

 م البٌان
 ذكر  أنثى  اجمالى ذكر  أنثى  اجمالى 

 1 اعزب 40665 34942 75607 64575 40924 105499

متزوج  102558 104182 206740 125919 125654 251573 2 

ارمل و مطلق  2928 9645 12573 4375 14807 19182 3 

5685 3940 1745 2322 1513 809 
 4 مطلق

381939 185325 196614 297242 150282 146960 
 االجمالى

 11/6/2018:        تارٌخ البٌان (ادارة االحصاء  )المحافظة مركز معلومات : مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

2016عام 
2017عام 

297242 381939

اجمالى تطور عدد السكان حسب الحالة االجتماعٌة



 

 

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا                               

  40 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (اػضة  )اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ%  

  22 ثٕغجخ2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ   (ِزضٚط  )اسرفبع  ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  53 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (اسًِ  )اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ% 

  2.7 ثٕغجخ 2016 ػٓ ػبَ 2017ػبَ  (ِطٍك  )اسرفبع ػذد اٌغىبْ فئخ%  

  َ2016 ػٓ ػبَ 2017اسرفبع اعّبٌٝ ػذد اٌغىبْ ؽغت اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ ػب 

 %28ثٕغجخ 

              

  اٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش ٚؽذاد عى١ٕخ ٌٍؾجبة ، وّؾبٌٚخ ٌّغبػذح اٌؾجبة فٝ ؽً اصِخ

 اٌضٚاط

  اٌؼًّ ػٍٝ اٌزٛػ١خ االعش٠خ ٌٍؾذ ِٓ ؽبالد اٌطالق. 

 

 31/5/2018حتى  2017/12/1منالزٌادة الطبٌعٌة للسكان عن الفترة من  - 4

 دٌسمبر ٌناٌر فبراٌر مارس ابرٌل ماٌو
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 11/6/2018 :    تارٌخ البٌان منطقة العجمى الطبٌة: مصدر البٌان  

 

 

 

  

 

 

 

 التعلبق

 المقترح

556
498

370

453

307

509

دٌسمبر ٌناٌر فبراٌر مارس ابرٌل ماٌو

2018حتى ماٌو 2017الزٌادة الطبٌعٌة للسكان من دٌسمبر 

831 811
681

730

584

747

دٌسمبر  ٌناٌر  فبراٌر  مارس  ابرٌل ماٌو

2018حتى ماٌو 2017الموالٌد من شهر دٌسمبر  



   

 

 

:-من الجدول السابق ٌتضح لنا            

  2018 عنها فى شهر ٌناٌر 2017ارتفاع نسبة الزٌادة الطبٌعٌة فى شهر دٌسمبر 

 %12بنسبة 

  2 بنسبة 2018 عنها فى شهر ٌناٌر 2017ارتفاع عدد الموالٌد فى شهر دٌسمبر% 

  2018 عنها فى شهر فبراٌر 2018ارتفاع نسبة الزٌادة الطبٌعٌة فى شهر ٌناٌر 

 %35بنسبة 

  بنسبة 2018 عنها فى شهر فبراٌر 2018ارتفاع عدد الوفٌات بشهر ٌناٌر 

0.64% 

  2018 عنها فى شهر مارس 2018انخفاض نسبة الزٌادة الطبٌعٌة بشهر فبراٌر 

 %18بنسبة 

  7 بنسبة 2018 عنها بشهر مارس 2018انخفاض عدد الموالٌد بشهر فبراٌر% 

  بنسبة 2018 عنها بشهر ابرٌل 2018ارتفاع نسبة الزٌادة الطبٌعٌة بشهر مارس 

48% 

  40 بنسبة 2018 عنها بشهر ماٌو 2018انخفاض الزٌادة الطبٌعٌة بشهر ابرٌل% 

  22 بنسبة 2018 عنها بشهر ماٌو 2018انخفاض عدد الموالٌد بشهر ابرٌل% 

 

 

 

 0العمل على االهتمام بالموالٌد احٌاء                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعلبق

 المقترح



دٌسمبر ٌناٌر
فبراٌر

مارس
ابرٌل

ماٌو

4356 4454 4283

4685
4793 4705

4333
4412

4256

4649

4771

4669

مراكز تنظٌم االسرة

عدد المترددات

مستعمالت وسائل منع الحمل

 31/5/2018 الى 1/12/2017 نشاط مراكز تنظٌم األسرة عن الفترة من-   5

 مالحظات
نسبة مستعمالت 

 وسائل منع الحمل

مستعمالت وسائل 

 منع الحمل

نسبة 

 المترددات

عدد 

 المترددات

عدد مراكز 

 تنظٌم االسرة

عدد االناث فى 

 سن االنجاب
 م الشهر

 4356 %16 4333 %16 ـــ

1
2

 8
5

7
3

5
 

دٌسمبر 

2017 
1 

 2 ٌناٌر 4454 %16 4412 %16 ـــ

 3 فبراٌر 4283 %16 4256 %16 ـــ

 4 مارس 4685 %17 4649 %17 ـــ

 5 ابرٌل 4793 %18 4771 %18 ـــ

 6 ماٌو 4705 %17 4669 %17 ـــ

 االجمالى 85735 11 27276 ـــ 27090 ـــ ـــ

 11/6/2018 :   تارٌخ البٌان منطقة العجمى الطبٌة: مصدر البٌان  

 

 

  

 

 

 



 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا ان            

  ّٝٔغّخ295019اعّبٌٝ ػذد االٔبس ثؾٝ اٌؼغ  

  85735ػذد االٔبس فٝ عٓ االٔغبة 

  ّٝ29ٔغجخ ػذد االٔبس فٝ عٓ االٔغبة اٌٝ اعّبٌٝ ػذد االٔبس ثؾٝ اٌؼغ% 

  ِشوض12ػذد ِشاوض رٕظ١ُ االعشح  

  27276اعّبٌٝ ػذد اٌّزشدداد ػٍٝ ِشاوض رٕظ١ُ االعشح  

  16 اٌٝ اعّبٌٝ اٌّزشدادد 2017ٔغجخ ػذد اٌّزشدداد ثؾٙش د٠غّجش % 

  16 اٌٝ اعّبٌٝ اٌّزشدادد 2018ٔغجخ ػذد اٌّزشدداد ثؾٙش ٠ٕب٠ش % 

  16 اٌٝ اعّبٌٝ اٌّزشدادد 2018ٔغجخ ػذد اٌّزشدداد ثؾٙش فجشا٠ش % 

  17 اٌٝ اعّبٌٝ اٌّزشدادد 2018ٔغجخ ػذد اٌّزشدداد ثؾٙش ِبسط % 

  ً18 اٌٝ اعّبٌٝ اٌّزشدادد 2018ٔغجخ ػذد اٌّزشدداد ثؾٙش اثش٠ % 

  ٛ17 اٌٝ اعّبٌٝ اٌّزشدادد 2018ٔغجخ ػذد اٌّزشدداد ثؾٙش ِب٠ % 

  ًّ27090اعّبٌٝ ػذد ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾ  

  16 اٌٝ االعّبٌٝ 2017ٔغجخ ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾًّ ثؾٙش د٠غّجش% 

  16 اٌٝ االعّبٌٝ 2018ٔغجخ ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾًّ ثؾٙش ٠ٕب٠ش% 

  16 اٌٝ االعّبٌٝ 2018ٔغجخ ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾًّ ثؾٙش فجشا٠ش% 

  17 اٌٝ االعّبٌٝ 2018ٔغجخ ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾًّ ثؾٙش ِبسط% 

  ً18 اٌٝ االعّبٌٝ 2018ٔغجخ ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾًّ ثؾٙش اثش٠% 

  ٛ17 اٌٝ االعّبٌٝ 2018ٔغجخ ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾًّ ثؾٙش ِب٠% 

 

 

  

  رٛػ١خ االٔبس فٝ عٓ االٔغبة ثبٌؾ١بح اٌضٚع١خ ٚا١ّ٘خ ٚعبئً رٕظ١ُ االعشح 

  َرٛف١ش ٚعبئً اٌشاؽخ ٌٍّزشداد ػٍٝ ِشاوض رٕظ١ُ االعشح ٚرمذ٠ُ عجً اٌؼٕب٠خ ٚاال٘زّب

 0ثُٙ 

 

 

 

 

 

 التعلٌق

 المقترح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017بالحى عام األنشطة المختلفة لتنمٌة المرأة  –  1

 عدد األندٌة 

 رٌفٌة / حضرٌة 
 مشغل فتٌات 

مركز تدرٌب  

 فتٌات 
 نادي نسائً

 عدد

 الجمعٌات األهلٌة 

عدد الوحدات 

اإلجتماعٌة 

 الحكومٌة

 م حــى

 رعاٌة  تنمٌة 

 ـــ

 

6 

 

 العجمى  6 143 166 5 ـــ
1 

 

 إجمالى 6 143 166 5 ـــ 6 ـــ

 6/12/2017 :     تارٌخ البٌان العجمى االجتماعٌة ادارة : مصدر البٌان 

 

 

 

 

                    

 

 

 

نادى نسائى  عدد الوحدات  مشغل فتٌات   عدد الجمعٌات  
االهلٌة 

(رعاٌة)

عدد الجمعٌات  
(تنمٌة)االهلٌة 

5 6 6

143
166

االنشطة المختلفة لتنمٌة المرأة



   

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا ان  

 

  ٚؽذاد6ػذد اٌٛؽذاد االعزّبػ١خ اٌؾى١ِٛخ  

  ٝٔغّخ608674٘ٛ 1/1/2018ػذد عىبْ ؽٝ اٌؼغّٝ ؽز  

  عّؼ١خ/  ٔغّخ 101445ٔق١ت اٌغىبْ ِٓ اٌٛؽذاد االعزّبػ١خ 

   عّؼ١خ309اعّبٌٝ ػذد اٌغّؼ١بد اال١ٍ٘خ  

  46اٌٝ اعّبٌٝ ػذد اٌغّؼ١بد  (سػب٠خ )ٔغجخ ػذد اٌغّؼ١بد% 

  54اٌٝ اعّبٌٝ ػذد اٌغّؼ١بد  (ر١ّٕخ )ٔغجخ ػذد اٌغّؼ١بد% 

  ّٝٔٛاد5ٜػذد االٔذ٠خ إٌغبئ١خ ثؾٝ اٌؼغ  

 ال٠ٛعذ ِشوض رذس٠ت فز١بد 

  ِؾغ6ًػذد ِؾبغً اٌفز١بد   

 
 

  ٝرؾغ١غ اٌفز١بد ػٍٝ االٌزؾبق ثّؾبغً اٌفز١بد ٌزؼٍُ ؽشفخ ِٕبعجخ ٌزغبػذُ٘ ف

 وغت اٌؼ١ؼ

  0اٌؼًّ ػٍٝ اال٘زّبَ ثبٌٕٛادٜ إٌغبئ١خ ٚص٠بدح ػذد٘ب 

 

 
 

 2017بالحى عام األنشطة الصحٌة الموجهة للمرأة  –  2

مكتب 

 صحة 

مكتب 

فحص 

الراغبٌن 

فً 

 الزواج 

مكتب 

ثقافة 

 صحٌة 

مركز 

رعاٌة 

 الطفل 

وحدة 

تنظٌم 

 أسرة 

وحدة 

 صحٌة 

مستشفى 

أمراض 

نساء 

 ووالدة 

مستشفى 

عام 

 مركزي /

مستشفى 

 قروى 
 م حــى

 العجمى ـــ 1 1 11 ـــ ـــ ـــ  2 ـــ
1 

 

 إجمالى ـــ 1 1 11 ـــ ـــ ـــ 2 ـــ

 17/12/2017:     تارٌخ البٌان منطقة العجمى الطبٌة: مصدر البٌان 

 

 

 

 التعلٌق

 المقترح



 

  

 

   

 :-ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٠زنؼ ٌٕب اْ 

 

 ّٝال٠ٛعذ ِغزؾفٝ لشٜٚ ثؾٝ اٌؼغّٝ ، ؽ١ش أٗ الرٛعذ لشٜ ثؾٝ اٌؼغ 

  ِغزؾفٝ ػبَ رؾذ اٌزط٠ٛش (1)٠ٛعذ ػذد 

  ِغزؾفٝ اِشاك ٔغبء ٚٚالدح (1)٠ٛعذ ػذد. 

  ٝٔغّخ608674٘ٛ 1/1/2018ػذد عىبْ ؽٝ اٌؼغّٝ ؽز  

  ٝ11ػذد اٌٛؽذاد اٌقؾ١خ ٚهت االعشح ثبٌؾ  

  ٚؽذح/  ٔغّخ 55334ٔق١ت اٌغىبْ ِٓ اٌٛؽذاد اٌقؾ١خ ٚهت االعشح 

  (  ِىزت فؾخ –  ِىزت صمبفخ –  ِشوض سػب٠خ هفً –ٚؽذاد رٕظ١ُ اعشح  )ال٠ٛعذ 

 ثؾٝ اٌؼغّٝ

  ِىزت فؾـ ٌشاغجٝ اٌضٚاط ٠2ٛعذ ػذد  

 

 

    

  َعشػخ االٔزٙبء ِٓ اؽالي ٚرغذ٠ذ ِغزؾفٝ اٌؼغّٝ اٌؼب 

  ّٝ0اٌؼًّ ػٍٝ أؾبء ِغزؾفٝ رخقـ اِشاك ٔغبء ٚٚالدح اخشٜ ثؾٝ اٌؼغ   

 

 

مستشفى عام  
مركزى

مستشفى نساء  
ووالدة

مكتب فحص 
الراغبٌن فى الزواج

وحدة صحة وطب 
اسرة 

1 1 2

11

االنشطة الصحٌة الموجهة للمرأة بالحى

 التعلٌق

 المقترح



 2017بالحى عام األنشطة والمؤشرات الصحٌة بالنسبة للمرأة والطفل  –  3

نسبة وفٌات األمهات 

بسبب الحمل والوالدة 

 إلى حاالت الوالدة 

عدد حاالت 

 الوالدة 

عدد وفٌات 

األمهات بسبب 

 الحمل والوالدة 

  الموالٌد

 م حــى
 موتى

 أحٌاء
دون 

 الخامسة
 رضع

حدٌثى 

 الوالدة

 العجمى 5670 15 54 75 4 3512 0.11
1 

 

 17/12/2017:تارٌخ البٌان            العجمى الطبٌة منطقة: مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٝٔغّخ608674 ٘ٛ 1/7/2018عىبْ ؽٝ اٌؼغّٝ ؽز  

  5670ػذد اٌّٛا١ٌذ اؽ١بء 

  ْ0.93ٔغجخ ػذد اٌّٛا١ٌذ اؽ١بء اٌٝ اعّبٌٝ ػذد اٌغىب% 

  144اعّبٌٝ ػذد اٌّٛا١ٌذ ٚف١بد 

  10اٌٝ اعّبٌٝ اٌٛف١بد  (ؽذ٠ضٝ اٌٛالدح  )ٔغجخ اٌٛف١بد% 

  38اٌٝ اعّبٌٝ اٌٛف١بد  (سمغ )ٔغجخ اٌٛف١بد% 

  52اٌٝ اعّبٌٝ اٌٛف١بد  (دْٚ اٌخبِغخ )ٔغجخ اٌٛف١بد% 

  ؽبالد4ػذد ٚف١بد االِٙبد ثغجت اٌؾًّ ٚاٌٛالدح  

  3512ػذد ؽبالد اٌٛالدح 

  0.11ٔغجخ ٚف١بد االِٙبد ثغجت اٌؾًّ ٚاٌٛالدح اٌٝ ؽبالد اٌٛالدح% 

 

 

 العمل على توفٌر كافة سبل العناٌة بالنساء الحوامل  

  0 على االهتمام والرعاٌة للموالٌد حدٌثى الوالدة والرضع دون الخامسة       العمل 

 التعلٌق

 المقترح

وفٌات االمهات بسبب  
الحمل والوالدة

حاالت الوالدة   احٌاء  

4

3512

5670

المؤشرات الصحٌة بالنسبة للمرأة والطفل



 2017  عامبالحى المؤشرات التعلٌمٌة بالنسبة للمرأة   –4

نسبة اإلناث 
بتعلٌم ما قبل 

الجامعً إلجمالً 
 الطالب بالمرحلة 

إجمالً 
طالب تعلٌم 

ما قبل 
 الجامعً 

عدد اإلناث 
بتعلٌم ما 

 قبل الجامعة 

نسبة اإلناث 
بالتعلٌم األساسً 
إلجمالً التالمٌذ 

 بالمرحلة 

إجمالً التالمٌذ 
 بالتعلٌم األساسً 

عدد اإلناث 
 بالتعلٌم األساسً 

 حــى
 م

53% 15950 8403 
 العجمى 63076 127606 49%

1 

 

 22/1/2018:تارٌخ البٌان                  العجمى التعلٌمٌةادارة : مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ٝ295019 ٘ٛ 1/1/2018ػذد االٔبس ثؾٝ اٌؼغّٝ ؽز  

  ٝ63076ػذد االٔبس ثبٌزؼ١ٍُ االثزذائ 

  ٝ127606اعّبٌٝ ػذد اٌزال١ِز ثبٌزؼ١ٍُ االعبع 

  ٝٔغجخ ػذد االٔبس ثبٌزؼ١ٍُ االثزذائٝ اٌٝ اعّبٌٝ اٌزال١ِز ثبٌزؼ١ٍُ االعبع

49% 

  ٝ21ٔغجخ ػذد االٔبس ثبٌزؼ١ٍُ االعبعٝ اٌٝ اعّبٌٝ ػذد االٔبس ثبٌؾ % 

  8403ػذد االٔبس ثزؼ١ٍُ ِب لجً اٌغبِؼخ 

  15950اعّبٌٝ ػذد اٌطالة ثزؼ١ٍُ ِب لجً اٌغبِؼخ 

  ٔغجخ ػذد االٔبس ثزؼ١ٍُ ِب لجً اٌغبِؼخ اٌٝ اعّبٌٝ ػذد االٔبس ثزؼ١ٍُ ِب

 %53فجً اٌغبِؼخ 

  ٝٔغجخ ػذد االٔبس ثزؼ١ٍُ ِب لجً اٌغبِؼخ اٌٝ اعّبٌٝ ػذد االٔبس ثبٌؾ

3% 

 التعلٌق

اجمالى التالمٌذ بالتعلٌم 
االساسى

عدد االناث بالتعلٌم 
االساسى

عدد االناث  بتعلٌم ماقبل 
الجامعة

127606

63076

8403

المؤشرات التعلٌمٌة للمرأة بالحى



 

   

 ُاٌؼًّ ػٍٝ رٛػ١خ االٔبس ثبٌؾٝ ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌزؼ١ٍ 

  اٌؼًّ ػٍٝ اٌزٛػ١خ ثب١ّ٘خ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٝ ٌالٔبس 

 

  

 2017بالحى عام  رعاٌة األمومة   –5

جملة عدد 

المستفٌدٌن 

من خدمة 

الجهاز 

 التنفسً

جملة عدد 

المستفٌدٌن من 

عالج حاالت 

 الجفاف واإلسهال

عدد حاالت 

فحص الغدة 

 الدرقٌة

عدد المترددات على 

 مراكز األمومة
عدد 

 الموالٌد

عدد اإلناث 

المتوقع فً 

سن 

 اإلنجاب

 م حــى
حاالت 

 والدة

رعاٌة 

 حمل

4130 1636 5886 9067 4390 4390 85735 

 

 العجمى

 

 

1 

 

 13/6/2018: تارٌخ البٌان منطقة العجمى الطبٌة: مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقترح

عدد الموالٌد    
رعاٌة حمل

عدد حاالت فحص  
الغدة الدرقٌة حاالت والدة       

االناث فى سن  
االنجاب

4390
4390

5886 9067

85735

رعاٌة االمومة والطفولة



  

 :-ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٠زنؼ ٌٕب اْ 

  ٝ85735ػذد االٔبس اٌّزٛلغ فٝ عٓ االٔغبة ثبٌؾ  

  ّٝ295019اعّبٌٝ ػذد االٔبس ثؾٝ اٌؼغ 

  ّٝٔغجخ ػذد االٔبس اٌّزٛلغ فٝ عٓ االٔغبة اٌٝ اعّبٌٝ االٔبس ثؾٝ اٌؼغ

29% 

  13457اعّبٌٝ ػذد اٌّزشدداد ػٍٝ ِشاوض االِِٛخ 

  33اٌٝ االعّبٌٝ  (سػب٠خ ؽًّ  )ٔغجخ اٌّزشدداد% 

  67اٌٝ االعّبٌٝ  (ؽبالد ٚالدح )ٔغجخ اٌّزشدداد% 

  اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ ػالط ؽبالد اٌغفبف –ؽبالد فؾـ اٌغذح  )اعّبٌٝ ػذد 

  11652٘ٛ  ( اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌغٙبص اٌزٕفغٝ –ٚاالعٙبي 

  ٌٝ51ٔغجخ ؽبالد فؾـ اٌغذح اٌذسل١خ اٌٝ االعّب% 

  14ٔغجخ اٌّؼبٌغ١ٓ ِٓ اٌغفبف ٚاالعٙبي% 

  ٌٝ35ٔغجخ ػذد اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌغٙبص اٌزٕفغٝ اٌٝ االعّب% 

    

 

  

 

  اٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش االعٙضح اٌخبفخ ثبٌىؾف ػٍٝ اٌؾٛاًِ ٚؽبالد

 0اٌٛالدح 

  0اٌؼًّ ػٍٝ اٌق١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌغ١ّغ االعٙضح اٌّزبؽخ 

       

 

 

 

 

 

 

  

 التعلٌق

 المقترح



 2017بالحى عام رعاٌة الطفولة فً سن الحضانة  –  6

 مالحظات 
عدد الوحدات الصحٌة 

 للتطعٌم والتحصٌن 

إجمالً عدد العامالت 

 بدور الحضانة 
 م حــى إجمالً عدد الموالٌد عدد دور الحضانة 

 4390 56 355 11 ـــ

 

 العجمى

 

 

1 

 

                              6/12/2017:تارٌخ البٌان              ادارة العجمى الطبٌة: مصدر البٌان 

 17/12/2017منطقة العجمى الطبٌة                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ٝٔغّخ608674 ٘ٛ 1/1/2018ػذد عىبْ ؽٝ اٌؼغّٝ ؽز  

   ٝ4390اعّبٌٝ ػذد اٌّٛا١ٌذ ثبٌؾ 

  ْ0.7ٔغجخ ػذد اٌّٛا١ٌذ اٌٝ اعّبٌٝ ػذد اٌغىب%   

 داس ؽنبٔخ56 ػذد دٚس اٌؾنبٔخ  

  ػبٍِخ355ػذد اٌؼبِالد ثذٚس اٌؾنبٔخ  

   ؽنبٔخ/  ػبٍِخ 6ِزٛعو ٔق١ت دٚس اٌؾنبٔخ ِٓ اٌؼبِالد 

  ٚؽذح11ػذد اٌٛؽذاد اٌقؾ١خ ٚهت االعشح 

  

  ٝاٌؼًّ ػٍٝ االؽشاف ٚاٌّزبثؼخ اٌذٚس٠خ ٌذٚس اٌؾنبٔخ ثبٌؾ   

 اٌؼًّ ػٍٝ اِذاد اٌؾنبٔبد ثٛعبئً اٌزشف١ٗ ٚاٌزؼ١ٍُ  ٌالهفبي 

 لتعلٌقا

 المقترح

عدد الوحدات الصحٌة 
وطب االسرة

عدد دور الحضانة عدد العامالت بدور 
الحضانة

11

56

355

رعاٌة الطفولة فى سن الحضانة بالحى 



 2017بالحى عام رعاٌة الطفولة فً سن الطفولة  –   7

 مراكز شباب
قصور 

 الثقافة

المسارح و دور 

 السٌنما

عدد 

 المالعب

عدد المكتبات 

 العامة

عدد الحدائق 

 العامة

إجمالً عدد 

األطفال حتى 

  سنة12سن 

 م حــى

 1 العجمى 190396 19 ـــ 3 ـــ ـــ 4

 10/12/2017:تارٌخ البٌان                          منطقة شباب ورٌاضة العجمى : مصدر البٌان 

 6/2018 / 4                 ادارة الحدائق                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٝٔغّخ608674 ٘ٛ 1/1/2018ػذد عىبْ ؽٝ اٌؼغّٝ ؽز  

  ٓٔغّخ رمش٠جب 190396 عٕخ 12اعّبٌٝ ػذد االهفبي ؽزٝ ع  

  ٓ31 عٕخ اٌٝ اعّبٌٝ عىبْ اٌؾٝ 12ٔغجخ ػذد االهفبي ؽزٝ ع% 

  ّٝؽذ٠مخ19ػذد اٌؾذائك اٌؼبِخ ثؾٝ اٌؼغ  

  ؽذ٠مخ/  ٔغّخ 32035 ِزٛعو ٔق١ت اٌغىبْ ِٓ اٌؾذائك اٌؼبِخ 

  ٍِٓؼت/  ٔغّخ 63465 عٕخ ِٓ اٌّالػت 12ِزٛعو ٔق١ت االهفبي ؽزٝ ع 

  ثؾٝ اٌؼغّٝ ( لقٛس صمبفخ – ِغبسػ ٚدٚس ع١ّٕب –ِىزجبد ػبِخ  )ال٠ٛعذ 

  ِشاوض4ػذد ِشاوض اٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ  

  ٓٔغّخ 47599 عٕخ ِٓ ِشاوض اٌؾجبة 12ِزٛعو ٔق١ت االهفبي ؽزٝ ع  /

 ِشوض ؽجبة

 

 

 

 

 ٝاٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح ػذد اٌؾذائك ثؾٝ اٌؼغّٝ ٌٍزشف١ٗ ػٓ اٌغىبْ ثبٌؾ 

  اٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح ػذد ِشاوض اٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ ٚاٌّالػت ؽزٝ رزٕبعت ِغ ػذد

 0اٌغىبْ ثبٌؾٝ 

 التعلٌق

 المقترح

3
4

19

عدد المالعب عدد مراكز الشباب عدد الحدائق العامة

اماكن ترفٌهٌة للطفولة



 

 

 2017 بحى العجمى مراكز التدرٌب التابعه لوزارة الصناعه والتنمٌة التكنولوجٌة- 1

 العنوان التلٌفون الفاكس
التجهٌزات 

 التدرٌبٌة

الطاقة 

التدرٌبٌة 

 السنوٌة

عدد 

 المدربون

عدد 

 الورش

عدد 

 الفصول

المهن التى ٌتم 

 التدرٌب علٌها
 اسم المركز

خلف ابو راوٌة  3026193 ـــ

 الهانوفٌل
ٌحتاج الى 

 اجهزة
 ـــ 3 1 3

/ خٌاطة

/ الومٌتال 

 اجهزة منزلٌة

مركز تدرٌب 

 الهانوفٌل

  5/12/2017:           تارٌخ البٌان  مركز تدرٌب الهانوفٌل:مصدر البٌان 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-مركز تدرٌب الهانوفٌل  

  ( ا١ٌِٛزبي – اعٙضح ِٕض١ٌخ –خ١بهخ  )اٌّٙٓ اٌزٝ ٠زُ اٌزذس٠ت ػ١ٍٙب ثبٌّشوض 

  3ػذد اٌٛسػ ثبٌّشوض  

  ٓ1ػذد اٌّذسث١ 

  3اٌطبلخ اٌزذس٠ج١خ 

 

 

  اٌؼًّ ػٍٝ اِذاد اٌّشوض ثبٌزغ١ٙضاد ؽ١ش أٗ ِٓ اٌّالؽع لٍخ ػذد

 0اٌّذسث١ٓ ٚاٌّزذسث١ٓ ٘زا اٌؼبَ 

 التعلٌق

 المقترح

عدد المدربون عدد الورش الطاقة التدرٌبٌة 

1

3 3

مراكز التدرٌب التابعة لوزارة الصناعة والتمٌة التكنولوجٌة بالحى



 مراكز التدرٌب التابعه لوزارة  االسكان والمجتمعات العمرانٌه - 2
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ِؾىٍخ اٌزٛلف اٌزٍمبئٟ ـ 1

  ٌغٙبص اٌىّج١ٛرش 
ِٓ اٌّؾىالد اٌّمٍمخ اٌزٟ 

رٛاعٗ ِؾغٍٟ أعٙضح اٌىّج١ٛرش 

رٛلف اٌغٙبص فغأح ثقٛسح 

رٍمبئ١خ ػٓ اٌؼًّ ٚلذ ال 

٠غزغ١ت اٌغٙبص ٌٍزؾغ١ً ِشح 

صب١ٔخ ئال ثؼذ فزشح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ 

ٕٚ٘ب لذ ٠فمذ اإلٔغبْ وض١شا ِٓ 

أػّبٌٗ ػٍٝ اٌؾبعٛة ثغجت 

أػطبي عٙبص اٌىّج١ٛرش ٚرٛلفٗ 

ػٓ اٌؼًّ ثقٛسح ِفبعئخ 

ٌٍٚزغٍت ػٍٝ رٍه اٌّؾىٍخ ٠غت 

أْ رمَٛ ثفؾـ ِشٚؽخ اٌغٙبص 

اٌزٟ رمَٛ ثزجش٠ذ اٌّؼبٌظ 

اٌجشٚع١غٛس ٌٍزأوذ ِٓ ػٍّٙب 

ثقٛسح ع١ٍّخ ؽزٝ ال رإصش 

ػٍٝ لذسح اٌغٙبص وّب ٠غت أْ 

رزأوذ ِٓ عالِخ اٌشاِبد 

ٚرشو١جٙب ثؾىً ع١ٍُ ٚأ٠نب 

٠غت اٌزأوذ ِٓ وبثً اٌطبلخ 

ٚعالِزٗ ٚرٛف١ٍٗ ثقٛسح 

ع١ٍّخ ٚأخ١شا ٠غت اٌزأوذ ِٓ 

عٙبص اٌجبٚس عجالٞ ٚ٘ٛ 

اٌّغئٛي ػٓ ئِذاد عٙبص 

  اٌىّج١ٛرش ثبٌطبلخ اٌالصِخ

 

ِؾىٍخ ثوء عٙبص ـ 2

اٌىّج١ٛرش 
أؽ١بٔب ٠الؽع اٌؾخـ ثطئبً  

ؽذ٠ذا فٟ ػًّ عٙبص اٌىّج١ٛرش 

ٚػذَ اعزغبثزٗ ٌجؼل األٚاِش 

ثقٛسح عش٠ؼخ ِٚٓ ٕ٘ب ٠غت 

أْ ٠زأوذ اٌؾخـ ٠ٚفؾـ 

أػطبي عٙبص اٌىّج١ٛرش اٌخبفخ 

ثضالصخ أؽ١بء فمو ٟٚ٘ اٌشاِبد 

أٚ اٌزاوشح اٌذاخ١ٍخ ؽ١ش ٠غت 

اٌزأوذ ِٓ رشو١جٙب ثقٛسح 

ع١ٍّخ أٚ ِغؾٙب ثمطؼخ ِٓ 

اٌمّبػ اٌّجٍٍخ ثّٕظف أعٙضح 

اٌىّج١ٛرش ٚرشو١جٙب فٟ ِىبٔٙب 

اٌّخقـ ثطش٠مخ ع١ٍّخ ثؼذ 

رٌه ٚاٌمشؿ اٌقٍت أٚ اٌٙبسد 

د٠غه ٠غت أ٠نب اٌزأوذ ِٓ 

عالِزٗ ٚرشو١جٗ ثقٛسح ع١ٍّخ 

ِغ اٌزأوذ ِٓ ئدخبي اٌىبثً ئ١ٌٗ 

ثطش٠مخ فؾ١ؾخ ٚأخ١شا اٌّؼبٌظ 

أٚ اٌجشٚع١غٛس ِٚشٚؽخ 

اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رجش٠ذٖ  اٌزجش٠ذ

ٚمخ اٌٙٛاء اٌجبسد ئ١ٌٗ ٚاٌزأوذ 

ِٓ ػٍّٙب ثقٛسح ع١ٍّخ ٚئال 

ٚعت رغ١١ش٘ب، ٚثؼذ اٌزأوذ ِٓ 

٘زٖ األؽ١بء اٌضالصخ عٕالؽع 

ػًّ اٌغٙبص ثقٛسح ع١ٍّخ ٚئال 

فغزىْٛ اٌّؾىٍخ فٟ ثشٔبِظ 

اٌزؾغ١ً أٚ ٔغخخ ا٠ٌٕٛذٚص 

ٚرغ١١ش٘ب أِش عًٙ ٌٍغب٠خ ٚال 

٠ؼزجش ِٓ أػطبي عٙبص 

  اٌىّج١ٛرش ػٍٝ وً ؽبي

 أػطبي ؽبؽخ اٌىّج١ٛرشـ 3
 رزٕٛع أػطبي ؽبؽخ اٌىّج١ٛرش 

 اٌزٟ لذ رٛاعٗ ِؾغٍٟ 
 

اٌؾبعٛثٌٍٛزغٍت ػ١ٍٙب ٠غت 

ِؼشفخ عججٙب لجً وً ؽٟء 

ٚف١ّب ٠ٍٟ أؽٙش ٘زٖ 

 األػطبي ٟٚ٘ أسثؼخ

  ػذَ ٚفٛي اٌطبلخ

ٌٍؾبؽخ ٚخبفخ ئرا وبٔذ 

ٌّجخ اٌؾبؽخ غ١ش ِن١ئخ 

ٕٚ٘ب ٠غت اٌزأوذ ِٓ عالِخ 

وبثً اٌطبلخ اٌخبؿ ثبٌؾبؽخ 

ٚئال ٠غت رغ١١شٖ ؽزٝ ال ٠إصش 

  ػٍٝ اٌؾبؽخ ف١ّب ثؼذ

  ْٚئمبءح اٌؾبؽخ ثذ

ظٙٛس ث١بٔبد ٕٚ٘ب ٠غت 

اٌزأوذ ِٓ وبثً اٌذارب أٚ 

اٌج١بٔبد اٌزٞ ٠قً ث١ٓ 

اٌؾبؽخ ٚعٙبص اٌىّج١ٛرش 

ٚئْ وبْ اٌؼطً ثٗ ٠غت 

رغ١١شٖ ٠ٚغت أ٠نب اٌزأوذ 

ِٓ عالِخ اٌشاِبد اٌذاخ١ٍخ 

ٌٍغٙبص ٠ّٚىٓ اخزجبس 

اٌؾبؽخ ػٍٝ عٙبص آخش 

ٌٍزأوذ ِٓ خٍٛ٘ب ِٓ أػطبي 

عٙبص اٌىّج١ٛرش ٚأٔٙب رؼًّ 

ثؾىً ع١ٍُ ٚالوزؾبف عجت 

اٌؼطً عٛاء ِٓ اٌىبثً أٚ 

اٌشاِبد وّب ٠غت اٌزأوذ ِٓ 

رضج١ذ وبسد اٌؾبؽخ ثقٛسح 

 ع١ٍّخ

  ألوان الشاشة ردٌئة

وغٌر واضحة وهنا ٌجب 

تغٌٌر كابل الشاشة فورا 

وٌمكن تجرٌب الشاشة 

  ٌٍزأوذ على كابل جهاز آخر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِٓ ٘زا األِش ٚلذ ٠ىْٛ 

اٌغجت ٘ٛ وبسد اٌؾبؽخ اٌزٞ 

٠غت رغ١١شٖ ٌذٜ أؽذ 

اٌّزخقق١ٓ فٟ ف١بٔخ 

أعٙضح اٌؾبعٛة اٌّؼزّذ٠ٓ 

الخزجبس اٌىبسد أٚ رغ١١شٖ ئرا 

ٌضَ األِش 

 ظٙٛس اٌؾبؽخ اٌضسلبء 

ٌٍٚزغٍت ػٍٝ رٍه اٌّؾىٍخ 

٠غت اٌزأوذ ِٓ رٛف١الد 

اٌٙبسد د٠غه أٚ اٌمشؿ 

اٌقٍت عٛاء وبثً اٌذارب 

ٚاٌج١بٔبد أٚ وبثً اٌجبٚس 

ٚاٌطبلخ وّب ٠غت اٌزأوذ ِٓ 

رٕض٠ً رؼش٠فبد اٌغٙبص 

ثقٛسح ع١ٍّخ ٚػذَ ئغفبي 

أٞ رؼش٠ف ِٕٙب ؽزٝ ال 

رٛاعٙه ثؼل اٌّؾبوً أٚ 

أػطبي عٙبص اٌىّج١ٛرش ف١ّب 

ثؼذ ٚأخ١شا ئرا ٌُ رغزطغ 

اٌزغٍت ػٍٝ ِؾىٍخ اٌؾبؽخ 

اٌضسلبء ف١ٕقؼ ثزغ١١ش ٔغخخ 

ا٠ٌٕٛذٚص ٠ٚغت أْ رىْٛ 

إٌغخخ أف١ٍخ ِٚزٛافمخ ِغ 

ئِىب١ٔبد عٙبص اٌىّج١ٛرش 

اٌخبؿ ثه ٠ٚغت أْ رؼٍُ أْ 

ٔغخ ا٠ٌٕٛذٚص إٌّغٛخخ 

غبٌجب ِب رىْٛ ٍِفبرٙب غ١ش 

ِىزٍّخ أٚ ِؼطٛثخ ِّب ٠إدٞ 

ئٌٝ رٛلف اٌغٙبص ٚظٙٛس 

 ثؼل اٌّؾبوً ٚاألػطبي 
ِؾىٍخ ػذَ اعزغبثخ ـ 4

ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 
أؽ١بٔب ٠فزؼ اٌؾخـ عٙبص  

اٌىّج١ٛرش اٌخبؿ ثٗ ف١غذ 

رغزغ١ت  ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ال

 ٌألٚاِش ٌزٌه ٠غت أْ ٠زأوذ 

ؽ١ئ١ٓ ١ِّٙٓ ٌؼالط أػطبي 

عٙبص اٌىّج١ٛرش ٌٚٛؽخ 

اٌّفبر١ؼ أٌّٚٙب اٌزأوذ ِٓ وبثً 

اٌطبلخ اٌخبؿ ثٙب ٚاٌزأوذ ِٓ 

ٚفٛي اٌىٙشثبء ئ١ٌٙب ع١ذا 

ٚاٌضبٟٔ ٠غت اٌزأوذ ِٓ اٌىبثً 

اٌزٞ ٠قٍٙب ثغٙبص اٌىّج١ٛرش 

ٌنّبْ رٛف١ٍٙب ثقٛسح 

فؾ١ؾخ ٚفٟ إٌّفز اٌخبؿ 

ثبٌىبثً ٚاٌٍّْٛ ثٕفظ ٌٛٔٗ 

٠ٚزُ ئػبدح رؾغ١ً اٌغٙبص ثؼذ 

رٌه ٚئرا ٌُ رؼًّ ٌٛؽخ 

اٌّفبر١ؼ ٠غت اٌزأوذ ِٓ 

عالِزٙب أٚ ػذَ ٚعٛد لطغ فٟ 

  .اٌىبثً ٚئال ٠غت رغ١١ش٘ب

 ِؾىٍخ رٛلف ِإؽشـ 5

اٌّبٚط  
ئرا ال ؽظذ رٛلف ِإؽش 

اٌّبٚط أٚ اٌفأسح ػٓ اٌؾشوخ 

ٚػذَ اعزغبثزٗ ٌألٚاِش ف١غت 

ػ١ٍه اٌزأوذ ِٓ اٌزٛف١ً اٌغ١ٍُ 

ٌىبثً اٌّبٚط ثبٌّذخً اٌخبؿ 

ثٗ ٠ٚغت أ٠نب اٌزأوذ ِٓ 

عالِزٗ ٚػذَ ٚعٛد لطغ ثٗ 

ٚئال ٚعت رغ١١شٖ 

ِؾىٍخ اخزفبء اٌقٛد ـ 6
ٌٍزغٍت ػٍٝ ِؾبوً أػطبي  

عٙبص اٌىّج١ٛرش اٌخبفخ 

ثبٌغّبػبد ٚاٌقٛد ٠غت اٌزأوذ 

ِٓ وبثً اٌطبلخ ٚرٛف١ٍٙب 

ثقٛسح فؾ١ؾخ أٚالٚثؼذ رٌه 

اٌزأوذ ِٓ رٛف١ً اٌغّبػبد 

ثغٙبص اٌىّج١ٛرش فٟ اٌّخشط 

إٌّبعت ٠ّٚىٓ رغش٠ت 

اٌغّبػبد ػٍٝ عٙبص آخش ٌٍزأوذ 

ِٓ عالِزٙب ِٓ ػذِٗ ٚئرا وبٔذ 

اٌغّبػبد ع١ٍّخ ف١غت اٌزأوذ 

 ِٓ رؼش٠ف وبسد اٌقٛد ػٍٝ 

ثزؾغ١ً أٚ ئػبدح اٌغٙبص

اٌزؼش٠ف ِشح أخشٜ ٌٍزأوذ ِٓ 

 ػٍّٗ ثقٛسح ع١ٍّخ

ِؾىٍخ رؼطً ثؼل أصساس ـ 7

ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ػٓ اٌؼًّ  
ئرا ٚاعٙزه ِؾىٍخ رٛلف 

ثؼل أصساس ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ػٓ 

اٌؼًّ ف١غت أْ رٕظف ٌٛؽخ 

اٌّفبر١ؼ ِٓ اٌزشاة أٚ اٌؼٛاٌك 

٠ّٚىٕه أْ رمَٛ ثفه ٌٛؽخ 

اٌّفبر١ؼ ٚرٕظ١ف ِب رؾذ 

األصساس ثؾشؿ ؽذ٠ذ ِغ 

رشو١جٙب ِشح أخشٜ دْٚ رغ١١ش 

أِبوٓ اٌّفبر١ؼ ٚثؼٕب٠خ ؽذ٠ذح 

ٚعٛف رالؽع أٔٙب ػبدد 

ٌٍؼًّ ثىفبءح ػب١ٌخ ثؼذ ئفالػ 

أػطبي عٙبص اٌىّج١ٛرش أٚ 

  ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٚرٕظ١فٙب

ٌٗ ثقٛسح ع١ٍّخ 

ِؾىالد ٚأػطبي اٌطبثؼخ  ـ 8
ئرا وٕذ رّزٍه هبثؼخ ٚالؽظذ 

أْ أٌٛأٙب أفجؾذ ثب٘زخ 

ٚخف١فخ ف١غت أْ رؼٍُ أٔٙب 

ثؾبعخ ئٌٝ ؽجش عذ٠ذ ٚئرا 

هجؼذ ٌه ِؼٍِٛبد ٚث١بٔبد 

غ١ش ِفِٙٛخ فزأوذ أْ ٕ٘بن 

ِؾىٍخ فٟ رشو١ت وبثً اٌطبثؼخ 

اٌّٛفً ثغٙبص اٌىّج١ٛرش 

١ٌٚغذ اٌّؾىٍخ فٟ أػطبي 

عٙبص اٌىّج١ٛرش ٌزٌه ٠غت 

رشو١ت اٌىبثً ثقٛسح فؾ١ؾخ 

أٚ رغ١١شٖ ئرا ٌضَ األِش أٚ لذ 

رىْٛ اٌطبثؼخ رؾزبط ئٌٝ 

اٌزؼش٠ف ِٓ عذ٠ذ ٠ٕٚقؼ 

ثزٕظ١ف اٌطبثؼخ ث١ٓ اٌؾ١ٓ 

ٚا٢خش ٌٍؾقٛي ػٍٝ فٛسح 

  ع١ذح ٚهجبػخ ثىفبءح ػب١ٌخ
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ٌغٛافخ ا٠ٌٕٚٛخ ٔٛع ِٓ ا

رؼًّ ثبٌطبلٗ ا٠ٌٕٚٛخ  اٌغٛافبد

 داخٍٟ ٠ضٚد٘ب ثٗ ِفبػً ٔٛٚٞ

٠ؼطٟ ِؾشن اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ 

فؼٕذ  ٌٍغٛافخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّضا٠ب

ِمبسٔخ ٘زا إٌٛع ثبٌغٛافبد 

اٌؼبٍِخ ثبٌذ٠ضي ٔغذ اْ اٌؼبٍِخ 

ثّفبػً ٔٛٚٞ ِٕٙب ال رؾزبط ئٌٝ 

اٌٙٛاء اٌزٞ رؾزبعٗ رٚاد ِؾشن 

اٌذ٠ضي ٌزى٠ٛٓ االؽزشاق اٌذاخٍٟ 

ٌز١ٌٛذ هبلخ اٌؾشوخ اٌنشٚس٠خ 

 ثمبء ِغٌٍّغ١شح رؾذ اٌّبء 

اٌغٛافخ ٌّذد ه٠ٍٛخ فٟ سؽالد 

ثؼ١ذح ِٓ دْٚ اٌؾبعخ ٌٍضٚد 

ثبٌٛلٛد  فبٌٛلٛد إٌٛٚٞ ٘ٛ 

و١ّخ فغ١شح ثّمبسٔزٙب ثى١ّبد 

٘بئٍخ ِٓ ص٠ذ اٌذ٠ضي  ِّب 

 ٠ٓ٠نطش٘ب ٌٍشعٛ ث١ٓ اٌؼ
ٚػٍٝ  ٚا٢خش ٌزؼجئخ اٌذ٠ضي

اٌشغُ ِٓ أْ اٌغٛافخ ا٠ٌٕٚٛخ 

رغزط١غ اٌجمبء فٟ اٌّؾ١طبد 

فزشاد ه٠ٍٛخ  ئال أْ اٌؼبًِ 

اٌجؾشٞ ٠ؾذد ثمبئٙب فٟ اٌجؾش فال 

ثذ ث١ٓ ؽ١ٓ ٚآخش ِٓ رؼجئخ 

 ر٠ّٛٓ عذ٠ذ ٚهبصط إلهؼبَ 

 

ٚوّب اْ ٘زٖ  هبلُ اٌغٛافخ

اٌغٛافبد رزّزغ ثّٛاففبد 

ٚلذساد ػب١ٌٗ فبْ اٌزىٍفخ 

اإلٔزبع١خ ٌٙب ِشرفؼٗ وزٌه 

وزٌه رؾزبط ئٌٝ ػب١ٍِٓ 

ِخزق١ٓ فٟ ِغبئً اٌزؾغ١ً 

إٌٛٚٞ  ٚاٌزقشف اٌقؾ١ؼ 

فٟ ؽبالد اٌخطش ٚاٌٛلب٠خ ِٓ 

أزغذ اٌٛال٠بد  اإلؽؼبع

اٌّزؾذح األِش٠ى١خ أٚي 

َ  1954غٛافخ ٠ٚٛٔخ ػبَ 

ٚػشفذ ثبعُ ٠ٛ أط أط 

ٚلذ ثٍغ ؽغّٙب  ٔٛر١ٍٛط

 8.6 ِزشا هٛال 103.3ٚ

أِزبس ػشمب ٚرغزط١غ 

 229.3اٌغٛؿ ٌؼّك 

َ وبٔذ 1958ِزشػبَ 

أٚي  اٌغٛافخ ٔٛر١ٍٛط

غٛافخ رقً ئٌٝ اٌمطت 

اٌؾّبٌٟ ٚلذ رُ ِٓ خالٌٙب 

اوزؾبف ِّش ثؾشٞ ؽّبٌٟ 

غشثٟ ٚثٍغذ وٍفخ اٌغٛافخ 

 ١ٍِْٛ دٚالس 55ؽٛاٌٟ اٌـ 

ٚفٟ اٌغبٔت اٌغٛف١زٟ رُ 

ادخبي أٚي غٛافخ ٠ٚٛٔخ 

٠ىّٓ   1958ٌٍَخذِخ ػبَ 

خطش اٌغٛافخ ا٠ٌٕٚٛخ ئرا 

ئؽؼبػٟ أٚ ئرا  ؽذس رغشة

رؼطً عٙبص رجش٠ذ اٌّفبػً ٌُٚ 

٠إدٞ  ٠زُ رغ١١شٖ ثغشػخ  فأٗ

 اٌّفبػً ئٌٝ أقٙبس ٚلٛد

 

ِٓ اٌؾشاسح اٌضائذح اٌزٟ لذ 

 دسعخ ِئ٠ٛخ  1000رزؼذٜ 

ٚرؾىً خطشا وج١شا ػٍٝ 

عالِخ اٌجؾبسح ٚػٍٝ اٌغٛافخ 

اٌغٛافبد ا٠ٌٕٚٛخ  ٔفغٙب

اٌؾذ٠ضخ ال رؾزبط إلػبدح 

رض٠ٚذ٘ب ثبٌٛلٛد إٌٛٚٞ هٛاي 

 25فزشح ػّش٘ب اٌّمذس ثٕؾٛ 

ثؼىظ رٌه فاْ ؽٓ   عٕخ

اٌجطبس٠بد ػٍٝ فزشاد لق١شح 

٠غؼً اٌغٛافبد اٌؼبٍِخ 

ثبٌذ٠ضي لبدسح ػٍٝ اٌجمبء فٟ 

اٌّبء ِذح ػذح أ٠بَ فمو  ثً 

أ٠نب رغزط١غ اٌغ١ش ثغشػبد 

ػب١ٌخ ٌفزشاد ٚع١ضح فمو  

ثزق١ُّ  ٌٚىٓ لبِذ أٌّب١ٔب

ٚئٔزبط غٛافخ غ١ش ٠ٚٛٔخ 

رؼًّ ثّؾشن ال ٠ؾزبط ئٌٝ 

اٌٙٛاء  فجذال ِٓ ِؾشن 

اٌذ٠ضي فٕؼذ أٌّب١ٔب غٛافخ 

رؼًّ ثخال٠ب اٌٛلٛد 

 

 

خالي اٌغٕٛاد اٌزب١ٌخ أفجؾذ 

 3أٔٛاع اٌغٛافبد رقٕف فٟ 

أفٕبف ٘زا اٌزق١ٕف ٠ؼشف 

  فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚإٌبرٛ

 Ship إٌٛع األٚي

Submersible Nuclear 

SSN  
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٘غ١ِٛخ ِٚطبسدح ٚظ١فزٙب 

األعبع١خ رفمذ اٌغٛافبد 

اٌّؼبد٠خ ٚاٌم١بَ ثؼ١ٍّبد 

ثبٌمشة ِٓ عٛاؽً ِؼبد٠خ  

ٚاالعزطالع أٚ رٕض٠ً لٛاد 

خبفخ ػٍٝ أسك األػذاء  

ِؼزّذح ػٍٝ ع١ش ٘بدٞء 

 غ١ش ِغّٛع رؾذ اٌّبء
 Ship إٌٛع اٌضبٟٔ

Submersible Ballistic 

Nuclear SSBN 

عف١ٕخ راد ِؾشن ٔٛٚٞ 

لبثٍخ ٌٍغطظ ٚرؾًّ 

فٛاس٠خ ثبٌغز١خ ِضً 

فٛاس٠خ رِٛب٘ٛن ٠ّٚىٕٙب 

رغذ٠ذ٘ب ػٍٝ ا٘ذاف رٍه 

اٌغٛافبد رجؾش ٌّغبفبد 

ه٠ٍٛخ فٟ اٌّؾ١طبد ثغشك 

اٌشد اٌؼ١ٕف فٟ ؽبٌخ اػزذاء 

ِجىش ِٓ األػذاء ٟٚ٘ رىْٛ 

فٟ ِأِٓ ِٓ اٌؼذٚ ِخزف١خ 

رؾذ عطؼ اٌجؾش ثٙزا 

٠ّىٕٙب اٌم١بَ ثبٌشدع ٚاهالق 

 اٌنشثخ اٌضب١ٔخ

 Ship إٌٛع اٌضبٌش

Submersible Guided 

Missile Nuclear 

SSGN  

عف١ٕخ ٠ٚٛٔخ ٠ّىٕٙب اٌغطظ 

ٚرؾًّ وشٚط ١ِغب٠ً 

ِٚٓ   ٌٍؾشة فٟ اٌجؾش

ِٙبِٙب اٌٙغَٛ اٌزىز١ىٟ 

ػٍٝ ؽبِالد هبئشاد اٌؼذٚ 

 ِٚٛالؼخ اٌجش٠خ

 
اٌغٛفبد اٌؼبٍِخ ثّؾشن 

 د٠ضي رؾًّ ِؼٙب و١ّخ ٚلٛد 

 
مزاٌا ومساوىء 

 الغواصة النووٌة 

وج١شح  ٚثٛاعطخ ٌِٛذ وٙشثبئٟ 

٠ؾغٍٗ ِؾشن د٠ضي رؾؾٓ 

ثبٌىٙشثبء   اٌّشوّبد اٌىٙشثبئ١خ

ٚ٘زٖ اٌّشوّبد رمَٛ ثزؾش٠ه 

اٌغٛافخ أصٕبء اٌغٛؿ وّب رّذ 

أعٙضح اٌغٛافخ ثبٌز١بس 

اٌىٙشثبئٟ ٌٚىٟ ٠ّىٓ ئػبدح 

ؽؾٓ اٌّشوّبد ثبٌىٙشثبء ال ثذ 

ٚأْ رطفٛ اٌغٛافخ أٚ رّذ 

أٔجٛة ئٌٝ أػٍٝ اٌّبء فٟ 

اٌٙٛاء ؽزٟ ٠ّىٓ ٌّؾشن 

اٌذ٠ضي اٌؼًّ  فٙٛ ٠ؾزبط ئٌٝ 

أوغغ١ٓ اٌٙٛاء ٌالؽزشاق 

اٌذاخٍٟ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ِٓ 

اٌّّىٓ أْ رـُىزؾف اٌغٛافخ 

ِٓ أػذاء ٚخالف رٌه فجؼل 

اٌغٛافبد اٌّقّّخ ؽذ٠ضب ٚال 

رؼًّ ثّفبػً ٔٛٚٞ فٟٙ 

ثذال ِٓ  رغزخذَ خال٠ب اٌٛلٛد

ِؾشن اٌذ٠ضي ٟٚ٘ ال رؾزبط 

ئٌٝ اٌٙٛاء أؽذ رٍه اٌغٛافبد 

اٌزٟ رؼًّ ثخال٠ب اٌٛلٛد ٟ٘ 

 Klasse 212 A ِٓ فئخ

ثزق١ّّٙب  ٚلبِذ أٌّب١ٔب

ٚثٕبئٙب ٌٚىٓ ٘ز إٌٛع أ٠نب 

٠ؾزبط ئٌٝ ر٠ّٛٓ عذ٠ذ ثبٌٛلٛد 

 ثؼذ فزشح لق١شح ِٓ اٌزؾغ١ً

أِب اٌغٛافخ اٌؼبٍِخ ثّفبػً 

ٔٛٚٞ فٟٙ رغزخذَ ٚلٛدا 

و١ّزٗ فغ١شح رىفٟ  ٠ٚٛٔب

اٌغٛافخ ػذح عٕٛاد فٟ 

اٌجؾشٚرٛعذ ػٍٝ ِزٓ اٌغٛافخ 

ا٠ٌٕٚٛخ أعٙضح إلػبدح رذ٠ٚش 

ٚرٕظ١ف اٌٙٛاء اٌزٞ ٠زٕفظ ثٗ 

اٌجؾبسح ، ثزٌه ٠ّىٓ ٌٍغٛافخ 

ا٠ٌٕٚٛخ اٌجمبء فٟ أػّبق 

ثزٌه رقجؼ  اٌجؾبس ٌفزشح ه٠ٍٛخ

فزشح ثمبء اٌغٛافخ ا٠ٌٕٚٛخ 

ِؾذدح ثؼبًِ اإلٔغبْ اٌزٞ 

 فال ثذ ِٓ ؽ١ٓ  ٠ؾزبط ئٌٝ غزاء

 

٢خش ِٓ اٌشعٛ ٚرٍمٟ ر٠ّٛٓ 

 اٌغزاء ٌٍجؾبسح ِٓ أؽذ اٌّٛأٟء

ػالٚح ػٍٝ رٌه ال رؾزبط 

اٌغٛافخ ا٠ٌٕٚٛخ ئٌٝ ادخبس 

ؽبعُ فٟ اٌطبلخ  فٟٙ رغزط١غ 

دائّب اٌؾشوخ ثغشػبد وج١شح 

 ٌفزشاد ه٠ٍٛخ

 

ي اٌغٛافبد ا٠ٌٕٚٛخ ثقفخ رؼُ

أعبع١خ فٟ ػشك اٌجؾبس 

ٚاٌّؾ١طبد ثؼ١ذ ػٓ اٌؾٛاهٟء  

ؽ١ش أٔٙب ال رؾزبط إلػبدح 

اٌز٠ّٛٓ وً فزشح لق١شح  ٚفٟ 

ػشك اٌّؾ١طبد رغزط١غ اٌؾشح 

ثغشػبد وج١شح ٌفزشاد ه٠ٍٛخ 

رؾذ عطؼ ثبٌّمبسٔخ ثغ١ش٘ب 

اٌجطٟء فٟ ا١ٌّبٖ ل١ٍٍخ اٌؼّك 

ِٓ ِٙبَ  ثبٌمشة ِٓ اٌؾٛاهٟء

 اٌغٛافبد ا٠ٌٕٚٛخ ِٓ ٔٛع

SSN  ًؽّب٠خ اٌغفٓ اٌىج١شح ِض

ؽبِالد اٌطبئشاد أٚ ؽّب٠خ 

اٌغفٓ اٌٙغ١ِٛخ اٌجشِبئ١خ 

أِف١ج١خ ٚوزٌه رمَٛ ثبٌٙغَٛ 

ػٍٝ غٛافبد اٌؼذٚ ٚعفٕٗ  

ٚاٌزغغظ ػ١ٍٙب ٚرغّغ 

ِؼٍِٛبد ػٓ اخزجبساد رٍه 

اٌغفٓ ِٚب ػ١ٍٙب ِٓ أعٍؾخ 

ٔٛع اٌغٛافبد ا٠ٌٕٚٛخ راد 

فٟٙ رمَٛ  SSBN اٌزق١ٕف

ثذٚس٠بد فٟ ِٕبهك ٔبئ١خ لش٠جب 

ِٓ اٌؼذٚ ثؾ١ش رغزط١غ اٌشد 

اٌفؼبي فٟ ؽبٌخ ؽشة ٠ٚٛٔخ 

ٚرجمٝ ِخزف١خ فزشاد ه٠ٍٛخ  

ثٙزا رغزط١غ اٌشد ثاهالق 

فٛاس٠خٙب اٌؼبثشح ٌٍمبساد ِٓ 

ِٙبَ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغٛفبد 

ا٠ٌٕٚٛخ ٘ٛ رزجغ لٛافً اٌغفٓ 

اٌّؼبد٠خ ؽ١ٓ أْ ٠ٍضَ أْ رطٍك 

 وشٚص ١ِغب٠ً ػٍٝ أ٘ذاف ٌٍؼذٚ 

 

 
 نظام استخدمها
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  التنفٌذ التسلسلىsequence 
exccution-:  

هو الطرٌقه التى بمقتضاها 

تنفذ التعلٌمات حسب ورودها 

فى البرنامج واحده تلو االخرى 

اى ان للبرنامج مدخال واحدا 

 .ومخرجا واحدا 

  حفظ البرنامجsaving 
aprogram)-: ) 

عندما تنتهى من كتابه 

البرنامج بالشكل الذى ترٌده 

ٌجب ان تحفظ االسطوانه 

 –المرنه او الصلبه - الخارجٌه

المخصصه معك لتستطٌع 

 تنفٌذه او استرجاعه فٌما بعد 

  االمرset exact-:  
هذه الداله تم ضبطها مسبقا 

بواسطه قاعده البٌانات على 

ومعنى وضع  (off)وضع ال 

( off)هذه الداله على وضع ال 

ان البحث فى ملف قاعده 

البٌانات ٌتوقف بمجرد 

الحصول على العدد المحدد من 

الحروف فى امر البحث 

بصرف النظر عن بقٌه 

 الحروف الموجوده فى الملف

  امر تغٌٌر الطابعهset 
print-:  

تم ضبط الطابعه فى قاعده 

 (off)البٌانات على وضع ال 

فأذا اردت طباعه كل ماٌظهر 

على الشاشه فعلٌك تغٌٌر 

 الى offوضع الطابعه من 

on وٌستخدم ذلك االمر set 

print.  

  جمله اذا المتداخلهnested 
if statement-:  

احٌانا ٌكون عندك اكثر من 

حالتٌن ترٌد ان تختار من 

بٌنهما حاله واحده فقط وهنا 

تقدم لك قاعده البٌانات امكانٌه 

  ifاستخدام اكثر من جمله 

endif) ) 

  الخروج من الدواره
exiting aloop-:  

ٌـمكـنك الـخروج مــن الــدواره 

loop بــأسـتخدام امـر exit 

 والبرنامج    ifداخل جمله 

prg   exloop 

   برنامج الحذفprg 
.stdelete-:  

وٌستخدم لحذف سجل بٌانات 

طالب موجود بالملف وٌوضح 

   stdelet        لك برنامج

prg e  ولنقف قلٌال لتوضٌح 

بعض المفاهٌم فى هذا 

  البرنامج

 القٌمة ـ ٌبدأ البرنامج بتــخزٌن

 ومــعــناها tالقٌمه المنطقٌه 

 صح فى حــقل ذاكــره

memvar    
 

 ٌخزن رقم inputـ االمـر  

الطالب الذى ٌدخل من لـوحه 

الــمفاتٌح فــى حقل الذاكره 

mstno  

 االمرpuBlic-: 
ٌــسمح لــك هـذا االمـر ان 

تتعامل داخل المستوى االعلى 

من البرنامج مع البٌانات 

memvar التى انشـئت داخل 

الــمستوى االدنى وهــوٌوضع 

فى اى مستوى من البرنامج 

وٌتم التعامل مــعه مــن خالل 

الــبرنامج الرئٌسى 

اوالــبرامــج الــفرعــٌه 

 المتصله فى كل المستوٌات 

 االمرselect-:  

ٌستخدم هذا االمر لتختار ملف 

قاعده البٌانات وتضعه فى 

احدى المناطق العامله فى 

الذاكره وجدٌر بالذكر ان 

الذاكره ٌمكن تقسٌمها الى 

عشره مناطق تأخذ عناوٌن من 

 .10 الى 1

  الخروج من الدواره
exiting aloop-:  

ٌـمكـنك الـخروج مــن 

 بــأسـتخدام loopالــدواره 

 if داخل جمله exitامـر 

   prgوالبرنامج    

exloop 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘ٛ أثٛ اٌش٠ؾبْ ِؾّذ ثٓ 

ٌَِذ ٠َٛ  ُٚ أؽّذ اٌج١شٟٚٔ  

اٌغّؼخ اٌخبِظ ِٓ عجزّجش 

اٌّٛافك   ١ِالد973ٞػبَ 

اٌغبثغ ِٓ رٞ اٌؾغخ ػبَ 

  ٘غشٞ  فٟ ثٍذح وبس363

وبْ ٚاٌذ ِؾّذ ٠ؼًّ ربعشاً 

َٟ ٚ وبْ  فِّ ُّٛ ُ ر فغ١شاً ٚ ٌىَّٕٗ

ذ ِب ٠ضاُي هفالً  َّّ ؾ فٍُ رغذ أَ  ُِ

ِؾّذ ئال أْ رىغت سصلٙب ػٓ 

هش٠ك عّغ اٌؾطت ٟ٘ ٚاثٕٙب 

                ٚ ث١ؼٗ فٟ اٌجٍذح

 

تعلم محمد علم النباتات على 
ٌد عالم ٌونانى فعرض  علٌه 

العالم الٌونانى ان ٌساعدة 
ثغّغ اٌض٘ٛس ٚ إٌجبربد ٚ 

 أعشاسٞ ٚ أدفغ ٌه ِب نػٍُا

ه فٛافك ِؾّذ  ِِّ ٠ىف١ه ٌه ٚ أِلُ

ػٍٝ رٌه ٚ ثذأ اٌؼبٌُ ثزؼ١ٍُ 

ٚ  ِؾّذ ِب ٠ؼشفٗ ػٓ إٌجبد

ذ  َّّ ؾ ُِ َُ أْ  َِ٘ؼ ػٕذِب َػٍِ ُد

فشاػ  ٠ُزمِٓ اٌؼشث١خ اٌفبسع١خ

اٌؼبٌُ ٠ُؼٍُِّ ِؾّذ اٌٍغز١ٓ 

ٚ لبي  ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚ اٌغش٠ب١ٔخ

٘زٖ  ٌٗ  ٠ب ثٕٟ ئٟٔ أػٍّه

اٌٍغبد ٌىٟ رزؼشف ػٍٝ ػٍَٛ 

ػٍَٛ اٌّؼبفش٠ٓ  األلذ١ِٓ ٚ

 ٚ وبْ ِؾّذ ٌه فٟ اٌضِبْ
   ػبِبً ٠11جٍغ ِٓ اٌؼّش 

 

 

 
 مولده ونـشـأتـه

 
 دراسته وتعلمه

ذ  َّّ ؾ ُِ ِنذ ثنغ عٕٛاد أرمٓ 

ف١ٙب ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚ اٌغش٠ب١ٔخ ٚ 

وبْ لذ رؼٍُ ِٓ اٌؼبٌُ ا١ٌٛٔبٟٔ 

ٚلذ اٌىض١ش ِٓ ػٍَٛ إٌجبد 

ػبٌُ ة ػشفٗ اٌؼبٌُ ا١ٌٛٔبٔٝ 

اٌفٍه ٚ اٌش٠بم١بد  أثٛ ٔقش 

ِٕقٛس اثٓ ػٍٟ ثٓ ػشاق  

فؾضْ ِؾّذ ٌشؽ١ً أعزبرٖ 

ٚ ٌىٕٗ ثٕفظ اٌٛلذ فشػ  األٚي

ٚ اٌفٍه  ٌٍمبئٗ ػبٌُ اٌش٠بم١بد

ِٕقٛس ثٓ ػٍٟ عَّٙض اٌؼبٌُ 

ا١ٌٛٔبٟٔ ِؾّذ ٚ ر٘ت ئٌٝ ٌمبء 

األ١ِش اٌؼبٌُِ  سؽت األ١ِش 

ثَُٗ ئ١ٌٗ ٚ ئؽزشٜ  ثّؾّذ ٚ لشَّ

اٌمقش  ٌٗ ِٕضالً لش٠جبً ِٓ

١ٌغىٓ ف١ٗ ٘ٛ ٚ أِٗ ٚ أعشٜ 

ػ١ٍٗ سارجبً ؽٙش٠بً ٚ خقـ ٌٗ 

غشفخ فٟ اٌمقش ٌىٟ ٠ذسط 

ف١ٙب ػٍٝ ٠ذٞ األ١ِش  ِٕقٛس 

ذ فٟ ِؼشفخ  اثٓ ػٍٟ َّّ ؾ ُِ فىَّش 

اٌّٛلغ اٌغغشافٟ ٌّذ٠ٕخ  

 ٚ ثبٌٕغجخ ٌخو وبس

فقٕغ ٌزٌه ؽٍمخ  اٌؼشك

 ِمغِٛخ ئٌٝ أٔقبف اٌذسعبد

اسرفبع اٌؾّظ ػٓ  سفذ ثٙب

األسك فٛق اٌّذ٠ٕخ فٟ ٚلذ 

ٚ ثبٌؾغبثبد  صٚاي اٌظٙش

ِؾّذ  اٌش٠بم١خ ٔغؾذ ِؾبٌٚخ

ثٓ أؽّذ ٚػشف خو اٌؼشك 

صُ  وبس اٌزٞ رمغ ػ١ٍٗ ِذ٠ٕخ

ُٗ  أثٛ ٔقش  ُّ ؼٍِّ ُِ لبَ ثاهالع 

اوزؾبفٗ  ِٕقٛس ثٓ ػٍٟ  ػٍٝ

ِب ٚ وبْ ٘زا االوزؾبف أٚي 

لبَ ثٗ فٟ س٠ؼبْ ؽجبثٗ  فشػ 

  أثٛ ٔقش ثّب لبَ ثٗ ِؾّذ

 

 

ٚلبي ٌٗ  آْ ٌه ٠ب ثٕٟ أْ 

ألذِه ئٌٝ اٌؼبٌُ ٚ اٌؾى١ُ ػجذ 

اٌقّذ ثٓ ػجذ اٌقّذ  ١ٌؼٍّه 

األعشاس إٌبئ١خ اٌزٟ رزقً 

ثبألعشاَ ٚ األعغبَ اٌغّب٠ٚخ 

ٚ  ففشػ ثزٌه لذس ِب رش٠ذ

فبس ِؾّذ ٠ذسط ػٍٝ ٠ذ 

اٌؼبٌُ ػجذ اٌقّذ ئٌٝ أْ ثٍغ 

ػبِبً وبْ ف١ٙب  23ِٓ اٌؼّش 

ػشف ِٓ األعشاس اٌزٟ 

٠ؼشفٙب اٌؼبٌُ ػجذ اٌقّذ 

ٌُ ٠مزقش ِؾّذ ػٍٝ  اٌىض١ش

اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ فمو  ثً ئؽزشن 

أ٠نبً ثبٌؾ١بح اٌغ١بع١خ فٟ 

خٛاسصَ ٚ ئٔنُ ئٌٝ أٔقبس 

خٛاسصَ  ؽبٖ أثٟ اٌؼجبط 

 ٘غشٞ 385اٌزٞ أُغز١ً ػبَ 

د   ١ِالد995ٞ ــ ئعزمشَّ

األؽٛاي فٟ ٚهٓ اٌج١شٟٚٔ 

فؼبد ئٌٝ ِذ٠ٕخ وبس ٚ فِشَؽذ 

ِٗ ثؼٛدرٗ ثؼذ ٘زٖ اٌّذح ٚ  أُِ

ٌىٓ ٌُ ٠غزمش اٌج١شٟٚٔ فٟ 

وبس ه٠ٛالً ؽ١ش عبفش ِٓ 

عذ٠ذ ئٌٝ ِذ٠ٕخ ثُخبسٜ ٚ وبْ 

لذ ثٍغ ِىبٔخ ػ١ٍّخ عب١ِخ ٚ 

ِِٕضٌخٌ أدث١خ ػب١ٌخ ٚ ساػ 

٠زشدد ػٍٝ ِىزجخ ثُخبسٜ 

ٍؾمخ ثمقش  ُّ اٌنخّخ اٌ

ف ف١ٙب  اٌغٍطبْ، ؽ١ش رؼشَّ

ٚ ٌُ ٠ىٓ  ػٍٝ اٌؼبٌُ ئثٓ ع١ٕب

ِٓ  18 ٠زغبٚص ئثٓ ع١ٕب

اٌؼّش  رٛهذد اٌؼاللخ ث١ٓ 

فأػبْ  اٌج١شٟٚٔ ٚ ئثٓ ع١ٕب

ُٗ  اثٓ ع١ٕب َِ  اٌج١شٟٚٔ ٚ لذَّ
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ٌٍغٍطبْ ِٕقٛس اٌضبٟٔ فأؽغٓ 

إٌّقٛس ٌمبئُٗ ٚ ؽبٚسُٖ ٚ 

ِٗ ٌّؼشفزٗ ثأسثغ ٌغبد  أُػَغت ث

ِٗ فٟ ع١ّغ ِّ  ٚ ثِؼٍ

فأػطبٖ سارجبً ؽٙش٠بً ٚ  اٌؼٍَٛ

ُٗ ٌّغٍظ اٌؼٍّبء َّّ ٚفً  م

اٌج١شٟٚٔ ئٌٝ غضٔخ ٚػبػ فٟ 

لش٠خ ع١فٛس  وبْ اٌج١شٟٚٔ فٟ 

ؽبٌخ فمش ٚ ثإط ؽذ٠ذ٠ٓ ٌٚىٓ 

رٌه ٌُ ٠ّٕغ اٌج١شٟٚٔ ِٓ رأ١ٌف 

اٌىزت ٚ لبَ ثأسفبد ٌزؾذ٠ذ خو 

ػشك لش٠خ ع١فٛس ٌُٚ ٠ىٓ ِغ 

اٌج١شٟٚٔ اٌّبي ٌؾشاء آالد 

اٌشفذ اٌالصِخ ٌٚزٌه لبَ 

اٌج١شٟٚٔ ثقٕغ ٌٛؽخ ؽغبث١خ 

ُِذسعبً ٚ  ٚمغ ػ١ٍٙب لٛعبً 

ئعزطبع رؾذ٠ذ خو ػشك 

ع١فٛس أِنٝ اٌج١شٟٚٔ فٟ 

ع١فٛس صالس ع١ٕٓ وبْ ف١ٙب لذ 

 رؼٍُ اٌٍغخ اٌغٕغىش٠ز١خ ٟٚ٘
ِٗ  ئؽذٜ ٌغبد إٌٙذإٌّزؾشح ٌِظِّٕ

أٔٗ عٛف ٠ؾزبعٙب فٟ ٠َٛ ِٓ 

ٚ وبْ ظٓ اٌج١شٟٚٔ فٟ  األ٠بَ

فمذ وبْ اٌغٍطبْ ِؾّٛد  ِؾٍٗ

 اٌغضٜٔٛ لذ ِذ ؽذٚد اٌذٌٚخ
اٌغض٠ٛٔخ ئٌٝ ؽجٗ اٌمبسح 

إٌٙذ٠خ ٚ وبْ اٌج١شٟٚٔ ِب ٠ضاي 

٠ٍمٝ اإلّ٘بي ٚعٛء اٌّؼبٍِخ 

خشط اٌج١شٟٚٔ  ِٓ  اٌغٍطبْ

ِغ اٌغٍطبْ ِؾّٛد اٌغضٜٔٛ 

 13ئٌٝ إٌٙذ ٚؽنش ِؼٗ 

غضٚح فٟ إٌّطمخ اٌؾّب١ٌخ 

إٌٙذ ؽ١ش أُر١ؼ  اٌغشث١خ ِٓ

ٌٍج١شٟٚٔ أْ ٠ؾ١و ثىٕٛص ػٍَٛ 

إٌٙذ وّب اخزٍو ثؼٍّبء إٌٙذ ٚ 

ؽزٝ رٛفً  عبٌغُٙ ٚ ؽبدصُٙ

 ئٌٝ ِب ػٕذُ٘ ِٓ اٌؾىّخ ٚ
  ٚ دسط اٌج١شٟٚٔ اٌّؼشفخ

 لذ ػبداد إٌٙٛد ٚ رمب١ٌذُ٘ ٚ 

 
 

ذ ِؼشفخ اٌج١شٟٚٔ ثبٌٍغخ  عٍَّٙ

اٌغٕغىش٠ز١خ اإلهالع ػٍٝ وزجُٙ 

فٟ ؽزٝ اٌّغبالد ٚ لذ ظٙشد 

صّشح وً ِب ػشفٗ ػٓ إٌٙذ فٟ 

  وزبثٗ

  
     

ٌُمَِّت أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثأٌمبة وض١شح 

ِٕٙب  اٌج١شٟٚٔ  ٚ ٌُمَِّت أ٠نبً  

ٚ ٌُمَِّت ثـؼبٌُ اٌؼٍّبء    ثبألعزبر

ػظُ ػظّبء األِخ ثأٌٚمت أ٠نبً 

َّٟ اٌج١شٟٚٔ ثأثٟ  اإلعال١ِخ  ٚ ُوِٕ

  اٌش٠ؾبْ

اوزؾف اٌج١شٟٚٔ هش٠مخ ٌزؼ١١ٓ 

وّب عبُ٘ ثزمغ١ُ  اٌٛصْ إٌٛػٟ

اٌضا٠ٚخ ئٌٝ صالصخ ألغبَ 

ٚ ؽشػ و١ف١خ فؼٛد  ِزغب٠ٚخ

١ِبٖ اٌفٛاساد ٚا١ٌٕبث١غ ِٓ رؾذ 

ٚ و١ف١خ اسرفبع اٌغٛائً  ئٌٝ فٛق

فٟ األٚػ١خ اٌّزقٍخ ئٌٝ ِغزٜٛ 

وّب ثََؾَش فٟ اٌِظً ٚ ِب  ٚاؽذ

 َُ ٚػبسك ٔظش٠خ  األُفُك ٠شُع

صبثذ ثٓ لشح فٟ رؾذ٠ذ اٌخطٛه 

وّب رؾذَّس  اٌزٟ رشعّٙب األهشاف

د اٌّؼبدْ ثبٌؾشاسح ٚ  ػٓ رّذُّ

ٚ ٚمغ  ئٔىّبؽٙب ثبٌجشٚدح

ُِؾ١و  ٔظش٠خ إلعزخشاط 

ٚ ٚمغ ٔظش٠خ  ثبٌجشٚدح

ُِؾ١و األسك ٚ  إلعزخشاط 

موضوع   حولٔظش٠بد عذ٠ذح

ْ اٌمؾشح األسم١خ ٚ ِب هشأ  ُّٛ رى

ػٍٝ ا١ٌبثغخ ٚ اٌّبء ِٓ رطٛساد 

خالي األصِٕخ ٚ األؽمبة 

ُّخزٍِفخ ِّب ٌُ ٠ُىٓ  اٌغ١ٌٛٛع١خ اٌ

 ِؼش

 
 ألقابه

 
 أكتشافاته

ِؼشٚفبً فٟ ػقشٖ  ٚ لذ 

رّىَّٓ اٌج١شٟٚٔ ِٓ ِؼِشفَخ لذس 

ُّضاػ ٚ أٚعذ اٌٛصْ  اٌّبء اٌ

 إٌٛػٟ ٌضّب١ٔخ ػؾش ػٕقشاً 

 

 وزبة أهٛاي اٌجالد ٚػشٚمٙب  

 وزبة اٌؾغبة  

 وزبة اٌؾؼبػبد ٚاٌمّش 

 وزبة اِزؾبْ اٌؾّظ  

 وزبة سؤ٠خ األٍ٘خ 

 وزبة اٌؼًّ ثبإلعطشالة  

 وزبة ربس٠خ إٌٙذ  

 وزبة اٌق١ذٌخ فٟ اٌطت  

 وزبة اٌّغبئً إٌٙذع١خ 

 

فٟ ِذ٠ٕخ غضٔخ أؽظَّ 

اٌج١شٟٚٔ ثالزشاة أعٍٗ فمبَ 

ٚرٛمأ ٚفٍٝ ٌشثٗ سوؼزب 

اٌفغش ٚ لشأ ِٓ اٌمشآْ اٌؼظ١ُ 

ٚ ئر ثشٚؽٗ اٌطب٘شح لذ 

خشعذ ئٌٝ ثبسئٙبٚ وبٔذ ٚفبح 

أثٛ اٌش٠ؾبْ أؽّذ ثٓ ِؾّذ 

اٌج١شٟٚٔ فٟ ٠َٛ األسثؼبء ِٓ 

 ؽٙش سعت عٕخ أسثؼّبئخ

ٚأسثؼ١ٓ ٘غش٠خ اٌّٛافك 

اٌضبٌش ػؾش ِٓ ؽٙش د٠غّجش 

عٕخ أٌف ٚرغؼخ ٚ أسثؼْٛ 

 فٟ لذ ؽبسنٚ  ١ِالد٠خ

عٕبصارٗ ػٍّبء غضٔخ ٚ هاُلَّثٗ 

ٚ أً٘ غضٔخ ع١ّؼُٙ ؽزٝ 

 ٚفً ئٌٝ ِضٛاٖ األخ١ش

 

 

 
 من مؤلفات البٌرونى

 
 وفاته



  



   

 

ّٟ ٌّن١ك عجً هبسق   اٌّٛلغ اٌغغشاف
 

 ٠ُؼزجش ِن١ك عجً هبسق لٕبح رقً اٌجؾش 

ّٟ ٠ٚمغ  األث١ل اٌّزٛعو ثبٌّؾ١و األهٍغ

٘زا اٌّن١ك ث١ٓ ألقٝ عٕٛة ئعجب١ٔب ٚث١ٓ 

اٌغٙخ اٌؾّب١ٌّخ اٌغشث١ّخ ٌمبسح أفش٠م١ب ٠ٚقً 

ب ػشمٗ 58هٛي اٌّن١ك ئٌٝ  ِّ  و١ٍٛ ِزش أ

 و١ٍٛ ِزش ؽ١ش ٠ن١ك ػشمٗ ث١ٓ إٌمطخ 13

اإلعجب١ّٔخ ٚث١ٓ إٌمطخ اٌّغشث١ّخ ٠ٚجٍغ ػشك 

 و١ٍٛ ِزش ث١ٓ 43اٌّن١ك ِٓ اٌغٙخ اٌغشث١ّخ 

سأعٟ اٌطشف األغش ٚث١ٓ عجبسرً ٠ٚمغ ِٓ 

 و١ٍٛ ِزشٚاٌزٟ 23إٌبؽ١خ اٌؾشل١ّخ ثّغبفخ 

رٛعذ ث١ٓ أػّذح ٘شلً اٌزٟ اػزجشد ػٍٝ 

ب ِٛمغ فخشح عجً هبسق أٚ عجً ٘بوٛ  أَّٔٙ

اٌزٞ ٠مغ ػٍٝ ِمشثخ ِٓ ِذ٠ٕخ عجزخ 

ّّٝ ثغجً  اإلعجب١ّٔخ فٟ اٌّغشة أٚ ِب ٠ُغ

  ِٛعٝ فٟ دٌٚخ اٌّغشة

 

  ؽذٚد ِن١ك عجً هبسق
 

لبسح  ٠ؾذ ِن١ك عجً هبسق إٌّبهك اٌزب١ٌّخ

ّٟ  أفش٠م١ب ٚلبسح أٚسٚثب  ئعجب١ٔب اٌّغشة اٌؼشث

ُّغزؼّشح اٌجش٠طب١ّٔخ ٌغجً هبسق ِؼجذ عجزخ  اٌ

 ّٟ ٠ٚز١ّض ِن١ك عجً هبسق ثغّبٌٗ  اإلعجبٔ

ّٟ ئر ٠ٛعذ ف١ٗ أعًّ اٌىٙٛف  اٌطج١ؼ

األٚسٚث١ّخ 
 

 

  ِٓ أعّبء عجً هبسق

 

ػشف عجً هبسق ثأعّبء 

عجً وبٌجٟ  ػذ٠ذح ِٕٚٙب ِب ٠ٍٟ

ٟٚ٘ رغ١ّّخ أهٍمذ ػٍٝ اٌغجً 

 ّٟ ّٟ اإلعالِ لجً اٌفزؼ اٌؼشث

ٚرؼٕٟ اٌزغ٠ٛف أٚ اٌغجً 

ف ٚرٌه ثغجت ٚعٛد  َّٛ اٌّغ

وٙف فٟ أعفٍٗ ٠ُٚؼشف ٘زا 

 اٌىٙف ثغبس األلذاَ

 اٌقخشح  

 عجً اٌفزؼ 

 عجً هبسق 

 اٌّغبص  

 اٌضلبق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

من  % 90النتهاء من ا

مشروع كوبرى الدخٌلة 

باإلسكندرٌة والذي ٌربط 

مٌناء الدخٌلة بالطرٌق 

الدولً الساحلً بتكلفة 

 ملٌون جنٌه والذي 460

سوف ٌساعد علً حل 

جزء من االختناق 

 المروري فً العجمً

نرجوا من المحافظ البدء 

فً تطوٌر طرٌق ام زعٌو 

الهمٌته القصوي فً 

تخفٌف الكثافة المرورٌة 

عن طرٌق العجمً 

 الرئٌسً اسكندرٌة مطروح



  

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                     

.  

 



 

 

 

٠ؼزجش ِغّغ اٌقٕبػبد اٌقغ١شح ثؾٟ اٌؼغّٟ ِٕطمخ فٕبػ١خ ثبٌؾٟ ، ؽ١ش ٠ؾزٛٞ ػٍٟ 

 اوغغٛاساد –ِالثظ عب٘ضح  )ػذد ِٓ اٌّقبٔغ ٚاٌزٟ رمَٛ ثزق١ٕغ ثؼل إٌّزغبد ِضً 

، ٌٚىٓ ٘زا اٌّغّغ ٠ٛاعٗ ثؼل اٌّؾىالد ٚاٌّؼٛلبد ، ِضً لٍخ رٛفشثؼل -   ثالعز١ه –

 .اٌخذِبد ٚثؼل اٌّشافك اٌؼبِخ 
 

 

 

 . فذاْ  2.9ِغبؽخ ِغّغ اٌقٕبػبد اٌقغ١شح  -

  5000َ2ِغبؽخ ِخققخ ٌٍخذِبد  -

 .اػزّبد ِبٌٟ ٌزٛف١ش اٌخذِبد اٌؼبِخ ٚاٌّشافك -

 .( غبص هج١ؼٟ –وٙشثبء  )ػًّ ِمب٠غخ ٌٍّشافك  -

 . ِقٕغ  73ػذد اٌّقبٔغ اٌزٟ رخذِٙب اٌّشافك ٚاٌخذِبد اٌؼبِخ  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٔغّخ 608674 1/1/2018ػذد عىبْ ؽٟ اٌؼغّٟ ؽزٟ  -

  295019ػذد اإلٔبس              -   313655ػذد اٌزوٛس  -

 

 

 

 
عدد المصانع 
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مجمع 
الصناعات 
 الصغٌرة

 :- البٌــانات والــمؤشـــــرات :- ثالــثاًا 

 :- القٌود والمتغٌرات التً تؤثر علً المشكلة:- ثانٌاًا 

 توصٌف المشكلة:- أوالًا 



 

 

 

 

 

 

 

ٌقع مجمع الصناعات الصغٌرة خلف جراج النقل العام بحً العجمً ، اجمالً عدد      

 17 مصانع تحت اإلنشاء ، 9 مصنع منتج ، 73 مصنع منهم 99المصانع بالمجمع 

 .مصنع متوقف 

 :- هناك بعض المشكالت التً تواجه مجمع الصناعات 

 . ػذَ ٚعٛد ٔمطخ أِٓ -

 . ػذَ ٚعٛد ئعؼبف  -

 .سم١خ األلٍخ ػذد خطٛه اٌز١ٍفٛٔبد  -

 .اٌطفؼ اٌّغزّش ٌٍقشف اٌقؾٟ  -

اسرفبع ل١ّخ ِمب٠غخ اٌىٙشثبء ٚرؾ١ًّ اٌٛؽذاد ِجبٌغ خبسط اٌّمب٠غخ ال داػٟ  -

 .( وبسد اٌؾؾٓ –اٌز١بس اٌّجبؽش )ٌٙب ٚرّضً ػتء ػٍٟ اٌّغزضّش ِضً 

 .(ِغ اسرفبع ل١ّخ اٌّمب٠غبد  )ػذَ ٚعٛد غبص هج١ؼٟ داخً اٌّغّغ  -

 .فؼٛثخ اٌؾقٛي ػٍٟ رقش٠ؼ ٌؼًّ ِقبٔغ ِغزؾنشاد رغ١ًّ -

 .ػذَ اإلعزفبدح ٔٙبئ١بً ِٓ سعَٛ إٌظبفخ اٌّذفٛػخ ػٍٟ فبرٛسح اٌىٙشثبء -

 . فؼٛثخ دخٛي اٌّبو١ٕبد ٚاٌّؼذاد ٚاٌّغزٍضِبد اٌالصِخ ٌإلٔزبط ِٓ اٌغّبسن -

 .                                                                                                                                                                                                                     ٚعٛد سعَٛ دٚس٠خ ػٍٟ اٌّؾشٚػبد ال ٠غزف١ذ ِٕٙب اٌّغزضّش  -
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اٌؼًّ ػٍٟ رٛف١شٔمطخ أ١ِٕخ أٚ ػٍٟ األلً فشد ؽشهخ ٌّٕغ اٌزغبٚصاد  -

 .ػبًِ ٚػبٍِخ3000ٚاٌّؾبعشاد ؽ١ش أٔٗ ٠ٛعذ وضبفخ ػّب١ٌخ رقً ئٌٟ 

 .اٌؼًّ ػٍٟ رٛف١ش ٔمطخ ئعؼبف  -

 .اٌزٛعغ فٟ ئٔؾبء ٚص٠بدح خطٛه اٌز١ٍفٛٔبد األسم١خ إلعز١ؼبة اٌؼذد اٌّزضا٠ذ -

 .ٚعٛد ؽً عزسٞ ٌّؾىٍخ اٌطفؼ ٌٍقشف اٌقؾٟ ؽزٟ ال رزىشس اٌّؾىٍخ -

اٌؼًّ ػٍٟ رم١ًٍ ِمب٠غبد اٌغبص اٌطج١ؼٟ داخً اٌّغّغ ِغ ِشاػبح لٍخ  -

 .اإلِىب١ٔبد

رجغ١و ئعشاءاد اٌؾقٛي ػٍٟ ِٛافمخ اٌقؾخ ٚاٌخبفخ ثّقبٔغ ِغزؾنشاد  -

اٌزغ١ًّ ٚخالفٗ ٔظشاً ٌؾشٚهُٙ اٌقؼجخ ٚهٛي ِذح اٌؾقٛي ػٍٟ اٌّٛافمخ 

 ٚرىجذ ِجبٌغ هبئٍخ

رٛف١ش ػّبي ٔظبفخ ثبٌّغّغ ٚرٛف١ش فٕذٚق وج١ش ٌغّغ اٌمّبِخ ِغ اٌزٕغ١ك ِغ  -

 .اداسح إٌظبفخ أٚ ؽشوخ ٔٙنخ ِقش

 

 

 

 :-وهو حل مقترح من مدٌر المنطقة الصناعٌة بالحً 

المساعدة فً الحصول علً أرض صناعٌة تابعة للمحافظة إلنشاء مجمع صناعً جدٌد -

 .بفكر متطور 

 :-    رم١١ُ اٌؾٍٛي ٚفمبً ألعظ اٌم١بط

 اٌجذ٠ً اٌضبٔٝ اٌجذ٠ً االٚي أعظ اٌم١بط

 ثطئ عش٠غ  اٌجؼذ اٌضِٕٝ

 ػبٌٟ ِزٛعو  اٌجؼذ االلزقبدٜ

 ا٠غبثٟ  ا٠غبثٟ  اٌجؼذ االعزّبػٝ

 

 

 

 

 :-الحل الثانً 

 



 

 

من المعاٌٌر السابقة ٌتضح أن البدٌل األول هو المتاح تنفٌذه فً الوقت الحالً 

لمواجهة المشكالت والمعوقات التً تواجه مجمع الصناعات الصغٌرة بالحً وذلك 

 ، ولكن الحل الثانً . .نظراًا لسرعته علً الرغم من أن تكلفته لٌست بسٌطة 

ال أتفق معه ألنه ٌوجد بالمجمع مصانع متوقفة ومصانع تحت اإلنشاء إذاًا فكٌف أقدم )

علً إنشاء مجمع آخر مع وجود مصانع بالفعل منها ما هو متوقف ومنها ما هو تحت 

 . اإلنشاء

 

فمن األولً توفٌر كل ما ٌحتاجه المجمع من مرافق وإمكانٌات الزمة لتسٌٌر حركة 

 .(اإلنتاج وعدم تعطٌلها 

 

 

 

 

اٌؼًّ ػٍٟ رٛف١ش ٚؽذح هج١خ ػٍٟ األلً ٠ىْٛ ثٙب ِّبسط ػبَ ِّٚشمخ ربثؼ١ٓ  -

 .(ِغ اٌزضإِب ثزٛف١ش ِىبْ ٌٙب ػٍٟ ٔفمخ اٌّغّغ )ٌٍقؾخ ٚرٛف١ش ع١ّغ ِغزٍضِبرٙب 

اٌؼًّ ػٍٟ رغ١ًٙ ٚرجغ١و اعشاءاد دخٛي اٌّبو١ٕبد ٚاٌّؼذاد ٚاٌّغزٍضِبد ٌإلٔزبط  -

ِٓ اٌغّبسن ِغ ئػفبئٙب ِٓ اٌشعَٛ ٌٍّغبػذح لٟ رؾم١ك اٌزٕبفظ ث١ٓ ِٕزغبد 

 .اٌّقبٔغ ٚإٌّزغبد اٌّغزٛسدح

رجٕٟ فىشح ئٔؾبء ِؼبسك ٌؼشك إٌّزغبد رؾذ ئؽشاف ٚٔفمخ اٌّؾبفظخ ٚأ٠نبً  -

 .اٌّغبػذح ػٍٟ فزؼ أعٛاق خبسع١خ 

اٌؼًّ ػٍٟ ئػفبء اٌّؾشٚػبد ِٓ اإلؽزشاوبد ٚاٌشعَٛ اٌذٚس٠خ اٌزٟ ال ٠غزف١ذ ِٕٙب  -

 .اٌّغزضّش ِضً ئرؾبد اٌقٕبػبد ، ٚاٌغشفخ

 

نسبة التأثٌر علً  أسس القٌاس
 البعد الزمنً

نسبة التأثٌر علً 
 البعد اإلقتصادي

نسبة التأثٌر علً 
 البعد اإلجتماعً

 تقٌٌم الحل

 84 30 19 35 الحل األول

 65 30 30 5 الحل الثانً

  رأي الفنٌٌن والجهات المسئولة     

 


