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مؤخرا أزمة بٌن أهالً الدخٌلة البحرٌة وجهاز
اندلعت
ً
مشروعات الصرؾ الصحً باإلسكندرٌة بسبب خط
طرد الصرؾ الصحً الجدٌد على البحر بمنطقة
الصٌادٌن وبالرؼم من إعالن المحافظة منذ سنوات
عدم وجود خطوط صرؾ صحً على البحرإال أن تلك
المنطقة بها خط صرؾ مباشر من محطة صرؾ صحً
الدخٌلة على البحر بالقرب من المٌناء وهو الخط الذي
ترٌد المحافظة أن تلؽٌه وإحالل آخر مكانه داخل الكتلة
السكنٌة ومنطقة الصٌادٌن وقال محمد مٌدان أحد
أهالً الدخٌلة إن خط الطرد موجود بالقرب من سور
مٌناء الدخٌلة والماء الذي ٌنزل منه ماء ؼٌر معالج
بمجرد أن تقترب منه تشتم رائحة كرٌهة وال وجود
ألي حٌاة فً تلك المنطقة التً مات فٌها األخضر
والٌابس وأضاؾ مٌدان أن هناك ماسورة أخرى داخل
المٌاه ال نعلم ما ٌخرج منها هل هو صرؾ صحً أم
صرؾ صناعً واألهالً معترضون على وجود الخط
القدٌم أٌضا ولكنه بعٌد عنهم وهو موجود من سنوات
وكنا نحاول مخاطبة الصرؾ لمعالجة المٌاه أو إٌقاؾ
الخط وأشار ؼرٌب الشٌخ من أهالً المنطقة إلى أن
جهاز مشروعات الصرؾ الصحً ٌرٌد أن ٌنشأ خطا
جدٌدا ٌبعد نحو نصؾ كٌلو داخل الكتلة السكنٌة
ومنطقة الصٌادٌن وهذا الخط ٌستقبل  90ألؾ متر
مربع مٌاه صرؾ صحً وهذا المشروع متوقؾ منذ
عام  2013بسبب اعتراضات األهالً وعدم جدوى
المشروع وتلوٌثه للبٌئة وأوضح حاتم عبدالمنعم أحد
األهالً أن األزمة فً الخط الجدٌد هً أن جهات
الدولة ترٌد حل مشكلة الدخٌلة القبلٌة على على
حسابنا دون المساس بأي جهة حكومٌة مثل مٌناء

اإلسكندرٌة التً ترفض مرور الماسورة من داخلها
بالقرب من القدٌمه وهً ترٌد أخذ الجزء الموجود فٌه
الماسورة القدٌمة لتوسعات مستقبلٌة وأكد أحمد ربٌع
رفض الصٌادٌن مرور الخط الجدٌد من منطقتهم خاصة
بعد أن تقلصت مساحة الصٌد وٌرى المهندس أسامة
برؼش مسئول بمشروعات الصرؾ الصحً بمنطقة
ؼرب اإلسكندرٌة أن المشروع ٌحل أزمة كبٌرة بمنطقة
الدخٌلة القبلٌة وأم زؼٌو وأن المكان الذي تم اختٌاره
هو أنسب األماكن طِ ب ًقا الختٌار مهندسً المشروع وهو
قرٌب من الخط القدٌم بالقرب من مٌناء الدخٌلة
وٌستوعب  90ألؾ متر مربع مٌاه صرؾ صحً معالج
وبطاقة أكثر من الخط القدٌم والذي ٌقدر بـ  50ألؾ متر
مربع ولفت برؼش إلى أن الحل الوحٌد هو أن ٌتم
المشروع كما هو مخطط له وتكلفته تتجاوز  29ملٌون
جنٌه خاصة مع رفض وزٌر النقل لمرور المشروع
داخل المٌناء وعدم وجود بدٌل حتى الخط القدٌم بات
متهالكا وٌختلؾ المهندس حسن خٌر هللا عضو مجلس
النواب عن دائرة الدخٌلة مع مسئول الصرؾ الصحً
مؤكدا أن هناك حال وهو أن ٌتم عمل وصلة للخط القدٌم
وبنفس المسار من منطقة الدخٌلة لحل األزمة وتقلٌل
الطاقة االستٌعابٌة لـ  50ألؾ متر مربع كما كانت
ومعالجتها بشكل جٌد الفتا إلى أن هناك مشروعٌن من
المفترض أن ٌبدأ العمل بهما خالل الشهر المقبل وٌتم
ضخ باقً الكمٌة على المشروعٌن بمحطة الكٌلو 21
وأبو تالت وعقد رئٌس حً العجمً عالء ٌوسؾ
موسعا لحل األزمة بحضور مندوبٌن عن
اجتماعا
ً
ً
األهالً ومسئولً الصرؾ الصحً والنائب حسن خٌرهللا
وفشل االجتماع فً الوصول لحل األزمة

م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/4/2 :

تابعت محافظة اإلسكندرٌة من خالل مدٌرٌة الطرق
والنقل بناء على توجٌهات الدكتور محمد سلطان
محافظ اإلسكندرٌة أعمال الرصؾ وإعادة الشًء
ألصله على مستوى أحٌاء المحافظة وٌأتً ذلك فً
إطار تنفٌذ اإلسكندرٌة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق
بها التً تسهم فً تحقٌق األمن والسالمة والسٌولة
المرورٌة وتسهٌل حركة النقل والمواصالت حٌث تم
متابعة خطة إعادة الرصؾ بشارع الدالً شارع حسٌن
رمضان متفرعات بٌن طٌبة وعمر لطفً الترام
باإلبراهٌمٌة نطاق حً وسط ،وكذا أسفلت طرٌق بهٌج
برج العرب وأعمال إعادة الشىء ألصله بشارع
الشرباتً محرم بك وأٌضا شارع إبراهٌم شاهٌن خلؾ
السفارة الصٌنٌة محرم بك هذا وتم وضع اعتمادات
إضافٌة من وزارة التخطٌط ألعمال الرصؾ ببعض
األماكن استجابة لمطالب المواطنٌن وذلك بشارع
جمعة مفتاح وشارع حداد بنطاق حى العجمى وشارع
 10الفلكً السٌوؾ المنتزه أول وأكد الدكتور محمد
سلطان محافظ اإلسكندرٌة أن جمٌع أجهزة المحافظة
تكثؾ وتواصل أعمالها لرفع كفاءة وتطوٌر الطرق
الرئٌسٌة والفرعٌة بنطاق األحٌاء المختلفة وحل جمٌع
المشكالت الموجودة بها وكذا إعادة الشًء ألصله بعد
انتهاء أعمال المرافق التً تتم بالمناطق المختلفة
مؤكدا أننا نعمل على رفع كفاءة الطرق بالمحافظة
وتحسٌن الحركة المرورٌة فً أنحائها للحد من ظاهرة
التكدس واالختناق المروري وأشار أن الهدؾ هو
شعور المواطن بمدى اهتمام الدولة بالتنمٌة وسرعة
حل المشكالت ورفع المعاناة عن المواطنٌن.
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/4/2 :

ؽٕذ األعٙضح اٌزٕف١ز٠خ ثبإلعىٕذس٠خ ِٓ خالي
األؽ١بء ؽٍّخ اعزٙذفذ إصاٌخ اٌؼمبساد اٌّخبٌفخ
ثبٌّؾبفظخ اعزّشد ػٍِ ٝذاس  ٓ١ِٛ٠ففٔ ٟطبق
ؽٚ ٟعو ،ؽٓ اٌؾ ٟؽٍّخ إلصاٌخ اٌزؼذ٠بد رٛعٙذ
إٌ ٝاٌؼمبس اٌّخبٌف اٌىبئٓ ف 44 ٟػّش ٌطفٟ
ثبإلثشا٘١ّ١خ ؽ١ش رُ رغٍِ ُ١مبٚي اإلصاٌخ األػّبي
اٌّخبٌفخ وّب رٛعٙذ اٌؾٍّخ ٌٍؼمبس اٌّخبٌف اٌىبئٓ
ف 69 ٟؽبسع ربٔ١ظ ثبإلثشا٘١ّ١خ ؽ١ش رُ رغٍُ١
ِمبٚي اإلصاٌخ األػّبي اٌّخبٌفخ أِب ف ٟؽ ٟاٌؼغّٟ
فمذ لبَ اٌؾ ٟثبٌزؾفع ػٍ ٝؽفبس ِٓ ؽبسع األسثؼٓ١
٠م َٛثٙذَ ف١ال ٚرُ إ٠ذاػٗ ثغشاط اٌؾٚ ٟإ٠مبف
أػّبي ثٕبء ِخبٌف ثؾبسع ػ ٓ١ؽّظ ِٓ اٌج١طبػ
ٚرُ رىغ١ش عمف دٚس عبثغ ػٍ( ٞٛسٚف) ٚرُ
اٌزؾفع ػٍ ٝثؼل ِٛاد اٌجٕبء وّب لبَ ؽ ٟصبْ
إٌّزضٖ ثبٌزؾفع ػٍ ٝوّ١خ ِٓ األخؾبة ٚإ٠مبف
األػّبي اٌخبفخ ثبٌؾذح اٌخؾج١خ اٌمبئّخ ف ٟاٌؼمبس
اٌىبئٓ ثبٌّؼّٛسح اٌؾبهٝء ؽبسع سلُ  8ػمبس سلُ
 ِٓٚ18عبٔجٗ أٚلف اٌٍٛاء ِؾّذ ػجذ اٌ٘ٛبة
سئ١ظ ؽ ٟغشة األػّبي ثبٌؼمبس  53ؽبسع ػبِٛد
اٌغٛاسٚ ٞرُ اٌزؾفع ػٍ ٝػذد ٔٚ 1ؼ ٚفٔ ٟطبق
ؽِٕ ٟزضٖ أٚي لبَ اٌؾ ٟثزٕف١ز لشاساد اإلصاٌٗ
ٌٍؼمبساد اٌّخبٌفخ فمذ رُ رٕف١ز لشاس اإلصاٌخ
سلٌُ 1521غٕٗ ٌٍ 2017ؼمبس  149رٕظ ُ١ؽبسع
خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ ٌٍؼمبس اٌّى ِٓ ْٛأسم 9 ٚ ٟأدٚاس
ػٍ٠ٛخ ٚأػّذح اٌؼبؽش ػٍ ٞٛػٍ ٝوبًِ اٌّغطؼ
ٚرُ رغٍِ ُ١مبٚي اٌٙذَ أػّذح اٌذٚس اٌؼبؽش ػجبسح
ػٓ 18ػّٛدا خشعبٔ١ب ٌّخبٌفزٗ لٛ١د االسرفبع
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2018/4/3 :

ِؼبٔبح ؽذ٠ذح ٠ؼبٔٙ١ب أ٘بٌِٕ ٟطمخ اٌذخٍ١خ اٌمجٍ١خ
اٌغجٍ١خ غشة اإلعىٕذس٠خ ف٠ ُٙفزمذ ْٚاٌطشق
ٚاٌّشافك ٚاٌخذِبد اٌز ٟرغبػذُ٘ ػٍ ٝاٌؼ١ؼ ثؾ١بح
وشّ٠خ ٚػٓ ٘زٖ اٌّؼبٔبح لبي عؼ١ذ خٍف ِٓ أ٘بٌٟ
إٌّطمخ إْ ِٕطمخ اٌذخٍ١خ اٌغجٍ١خ ٌ١غذ ػٍ ٝخش٠طخ
ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ فبٌطش٠ك اٌشئ١غ ٟاٌزّ٠ ٞزذ
ٌطش٠ك أَ صغِ ٛ١زٙبٌه رّب ًِب خبفخ ػٕذ ِٕطمخ
اٌؾشوبد ٚال ٛ٠عذ أٚ ٞعٍ١خ ِٛافالد عٜٛ
ع١بساد األعشح اٌّزٙبٌىخ اٌز٠ ٟمٛد٘ب اٌقج١خ
ٚاٌخبسع ْٛػٍ ٝاٌمبٔٚ ْٛأمبف أؽّذ ػٛدح أْ
ِؾطخ اٌقشف اٌقؾ ٌُ ٟرؼًّ األِش اٌز٠ ٞغشق
إٌّبصي اٌمش٠جخ ِٓ اٌّالؽبد ثبإلمبفخ إٌ ٝاالٔ١ٙبساد
اٌّزىشسح ٌٍّٕبصي ثغجت ِ١بٖ اٌقشف اٌقؾٚ ٟربثغ
ِقطف ٝخٍ ً١إٌّطمخ أفجؾذ ِأٌٍ ٜٚجٍطغ١خ
ٚأفجؾذ اٌؾٛاسع اٌشئ١غ١خ ف ٟلجنزٔ ُٙب٘١ه ػٓ
ػذَ ٚعٛد أ ٞخذِبد ثٙب ٚاٌّذسعخ اٌٛؽ١ذح ثبرذ
ِىذعخ ثبٌزالِ١ز ِطبٌجًب ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ثض٠بسح
إٌّطمخ ٌٍٛلٛف ػٍ ٝرذ٘ٛس األٚمبع ػٍ ٝاٌطج١ؼخ
ِٓ عبٔجٗ لبي ػالء ٛ٠عف سئ١ظ ؽ ٟاٌؼغّ ٟإٔٗ رُ
سفف ٚعفٍزٗ ػذد ِٓ اٌطشق ثبٌذخٍ١خ اٌمجٍ١خ ٚع١زُ
اٌؼًّ ػٍ ٝسفف ِب رجم ِٓ ٝاٌطش٠ك اٌشئ١غ ٟفٛس
ٚأٚمؼ أْ ِؾشٚع
اٌجذء فِ ٟؾشٚع أَ صغٛ١
اٌقشف اٌقؾ ٟلشة ػٍ ٝاالٔزٙبء ٚعزؼًّ ِؾطخ
اٌ١ٙؼ لش٠جًب ٚرؾً أصِخ وج١شح ثبٌّٕطمخ ِؾً ١شا إٌٝ
أْ اٌؾ٠ ٟزؼبًِ ػٍِ ٝؾىالد ِزشاوّخ ِٕز عٕٛاد
هٍ٠ٛخ ٕ٘ٚبن خطخ ٌؾً رٍه اٌّؾىالد
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/4/3 :

٠ؾٙذ اٌذوزٛس ٘ؾبَ ػشفبد ٚص٠ش إٌمً رذؽٚ ٓ١ثذء
اٌؼًّ ف ٝاٌمبهشاد اٌغذ٠ذح رؾ١ب ِقش  2 ،1أؽذس
لبهشاد داخً ٘١ئخ ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ٠ٚأر ٝاالفززبػ
ثؾنٛس ػذد ِٓ ل١بداد إٌمً اٌجؾش ٜرزىْٛ
اٌمبهشاد ِٓ ػذد ِٓ اٌّؾشٚػبد اٌزط٠ٛش٠خ
اٌغذ٠ذح  ِٓٚمّٓ خطخ اٌزط٠ٛش إٔؾبء لبهشاد
ِٛاففبد ِالؽ١خ فبئمخ إر ال ّ٠ىٓ ألٕ١ِ ٜبء فٝ
اٌؼبٌُ االعزغٕبء ػٓ اٌمبهشاد ٚرأر٘ ٝزٖ اٌزغ١١شاد
مّٓ خطخ ٘١ئخ ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ٌٍزغ١١ش ٚوٝ
ٕ٠بفظ اٌّٛأئ اٌؼبٌّ١خ اٌٙذف ِٓ اٌمبهشاد ٘ ٛؽذ
اٌؼجبساد فبؽجخ األػّبق اٌىجش ٜإٌ ٝسف١ف
إٌّ١بء ِ ٛ٘ٚب ٠غّؼ ثّشٚس أوجش ػذد ِٓ اٌؼجبساد
داخً ٘١ئخ ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ راد األػّبق اٌىجشٜ
ٚوجش ٜاٌغفٓ رزى ْٛاٌمبهشح ِٓ  3أدٚاس ثبإلمبفخ
إٌ ٝدٚس وبًِ رؾذ اٌجؾش ِ ٛ٘ٚخقـ إلداسح
األعٙضح اٌفٕ١خ ِٚخضْ ٚربٔه ثبإلمبفخ إٌ ٝدٚس ثٗ
غشفخ اٌم١بدح اٌز٠ ٝذ٠ش٘ب لجطبْ ثؾشٚ ٜرزّ١ض
ثزمٕ١بد ػبٌ١خ ٌم١بدح اٌمبهشح ٚوشع ٝل١بدح ِزؾشن

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2018/4/4 :

تفقد الدكتور هشام عرفات وزٌر النقل ٌرافقه
اللواء بحري مدحت عطٌة رئٌس مٌناء
اإلسكندرٌة ورؤساء هٌئة الطرق والكباري
والشركة القابضة للطرق والكباري وشركة النٌل
العامة إلنشاء الطرق -أعمال تنفٌذ إنشاء جراج
متعدد الطوابق بمٌناء اإلسكندرٌة والذي تبلػ
تكلفته  285ملٌون جنٌه ووجه الدكتور هشام
عرفات بتكثٌؾ األعمال وضؽط المدة الزمنٌة
شهرا من
18
المقررة للمشروع والتً تبلػ
ً
تسلٌم الموقع لٌتم االنتهاء منه فً نهاٌة هذا العام
وأشار وزٌر ال نقل إلى أن المشروع ٌهدؾ إلى
استٌعاب الطلب المتزاٌد على نشاط استٌراد
وتخزٌن السٌارات داخل الدائرة الجمركٌة بمٌناء
اإلسكندرٌة كما ٌهدؾ إلى المساعدة فً تشؽٌل
ً
مستقبال والتً
المنطقة السٌاحٌة ال ُمزمع إنشاؤها
تتطلب توفٌر أماكن انتظار كافٌة لخدمة محطة
الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارٌنا
والمشروع ٌقام على مساحة  15ألؾ متر مربع
وتعد إضافة للمساحات التخزٌنٌة داخل المٌناء
وٌتكون من  4طوابق ثالثة منها للتخزٌن
الجمركً تستوعب نحو  2700سٌارة والرابع
لالستخدام الٌومً للعمالء مضٌ ًفا أنه من المتوقع
وصول الطاقة االستٌعابٌة السنوٌة للجراج إلى
نحو  162ألؾ سٌارة وجدٌر بالذكر أنه تم إسناد
المشروع إلى شركة النٌل العامة إلنشاء الطرق
إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بعد موافقة
مجلس الوزراء فً جلسته رقم  82لسنة 2017
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/4/5 :

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة
افتتاح طرٌق وادي القمر مثلث الشركات خالل األٌام
القلٌلة المقبلة كصورة من صور التعاون ودعم
شركات البترول ألهالً اإلسكندرٌة بتكلفة إجمالٌة
لتطوٌر الطرٌق تقرب من  55ملٌون جنٌه وأضاؾ
المحافظ أن إجمالً طول الطرٌق  2،200كم وخالل
المؤتمر الصحفً وجه المحافظ الشكر لوزٌر
البترول والثروة المعدنٌة وجمٌع الشركات العاملة
فً قطاع البترول باإلسكندرٌة على دعمهم الدائم
للمشروعات الخدمٌة ألهالً اإلسكندرٌة إضافة إلى
تعاونهم فً تطوٌر طرٌق وادي القمر مثلث
الشركات فقد تعاونوا أٌضا فً توصٌل الؽاز الطبٌعً
للعدٌد من الوحدات السكنٌة لتقلٌل العبء على
المواطنٌن متمنٌا أن تستضٌؾ اإلسكندرٌة دائما
المؤتمرات الخاصة بقطاع البترول وأن تكون دائما
اإلسكندرٌة عند حسن ظن زوارها من الجدٌر بالذكر
أن مشروع تطوٌر طرٌق وادي القمر ٌخدم منطقة
وادي القمر ومثلث الشركات ،بواقع  4حارات وتم
تنفٌذه على ثالث مراحل وهدؾ منه تحقٌق السيولة
المرورٌة لدخول وخروج السٌارات من وادي القمر
إلى الطرٌق الصحراوي والعكس وٌشمل المشروع
وعمل شبكة شناٌش به وتوسعة الحارة الؽربٌة
وإعادة تأسٌس طبقات الطرٌق لٌتحمل مرور
السٌارات الثقٌلة المحملة الخارجة من مٌناء الدخٌلة
متجه إلى الصحراوي والمحور ،وتم توسٌع الطرٌق
وتأسٌس البنٌة التحتٌة
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/4/18 :

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

بشان التضرر من
هدم فٌال تدعى فٌال
مارى واقامة عمارة
علٌها بدون ترخٌص
للهدم والبناء

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بانه تم اتخاذ
االجراءات القانونٌة حٌال اعمال
الهدم والبناء بدون ترخٌص
واخرها محضر مخالفة رقم 208
لسنة  2018ـ قرار اٌقاؾ رقم
 299لسنة  2018ـ قرار ازالة
رقم  444لسنة  2018تم الرد
على المحافظة برقم  113بتارٌخ
2018/4/15
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بانه تم
مخاطبة رئٌس مجلس ادارة
شركة االسكندرٌة لتوزٌع
الكهرباء وكذلك السٌد اللواء
وكٌل اول الوزارة بنفس
الموضوع بسبب تكرار اعطال
سٌارات الصٌانة بشركة الكهرباء
مع العلم انه كان ٌتم الدفع بسٌارة
كهرباء الحى بفرعى اضاءة
الدخٌلة والعجمى بسبب اعطال
سٌارات شركة الكهرباء تم الرد
على المحافطة برقم  117بتارٌخ
2018/4/19

1

 19بتارٌخ طارق محمد عبد
 2018/4/4الؽنى

2

 19بتارٌخ شحاته محمد شحاته بخصوص صٌانه
كشافات الشوارع
2018/4/5
بسبب عدم وجود
سٌارات الكهرباء
اؼلبها معطلة فى
الدخٌلة

حــى

الطرق
السرٌعة

الطرق
الرئٌسٌة

 - 1بٌان الطرق التى تخدم وسائل النقل عام 2017
الطرق
الطرق المحلٌة الداخلٌة
فوق
الطرق
الكبارى
اإلقلٌمٌة
ترابً
مرصوؾ
العلوٌة

عدد

طول

عدد

طول

عدد

طول

عدد

طول

عدد

طول

عدد

طول

3

 33كم
مزدوج

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

136

23.1978كم

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى

مصدر البٌان  :مدٌرٌة الطرق والنقل

تارٌخ البٌان 2017/12/3:

اإلجمالً

139

نسبة
المرصوؾ
إلى اإلجمالً

%98

عدد الطرق التى تخدم وسائل النقل

136
الطرق السرٌعة
الطرق المحلٌة الداخلٌة

3

الطرق المحلٌة الداخلٌة

الطرق السرٌعة

التعلٌق

-

ٛ٠عذ ثؾ ٝاٌؼغّ 3 ٝهشق عش٠ؼخ ثطٛي  33وُ هش٠ك ِضدٚط
ٛ٠عذ هشق ِؾٍ١خ داخٍ١خ ِشفٛفخ  136هش٠ك ٠ٚجٍغ هٌٙٛب
23.1978وُ
اعّبٌ ٝاٌطشق 139
ٔغجخ اٌطشق اٌّشفٛف اٌ ٝاالعّبٌ%98 ٝ

المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝف١بٔخ اٌطشق اٌغش٠ؼخ ٚرض٠ٚذ٘ب ثؼالِبد ِشٚس٠خ ٌض٠بدح
اٌغٌٛ١خ اٌّشٚس٠خ
 اٌؼًّ ػٍ ٝسفف اٌطشق اٌزشاث١خ ٌزغ ً١ٙاٌؾشوخ اٌّشٚس٠خ ٚخبفخ
اٌطشق اٌشئ١غ١خ

النوع الؽرض
ـــ

ـــ

 -2بٌان السكك الحدٌدٌة عام 2017
القطارات
عدد المحطات
عددالعاملٌن بمالرفق

المسافة
من إلى
ـــ

الطول

ـــ

النوع العدد
ـــ

ـــ

ـــ

داخل نطاق المحافظة

متوسط عدد
الركاب

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2017/12/3:

مصدر البٌان  :هٌئة السكة الحدٌد
التعلٌق

الٌوجد سكك حدٌدٌة بنطاق حى العجمى0

 -3الكبارى واألنفاق عام 2017
اإلسم

النوع

الطول

العرض

الحالة

م

كوبرى مجرى المكس

ثابت

ـــ

ـــ

جٌد

كوبرى السد العالى

ثابت

50

ـــ

جٌد

3

كوبرى المكس

مشاه

ـــ

ـــ

جٌد

4

كوبرى الملح

ـــ

800

ـــ

ؼٌر صالح

5

كوبرى البترول

ـــ

500

ـــ

ـــ

6

كوبرى السكك الحدٌد

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

7

كوبرى الذراع البحرى

ـــ

400

ـــ

ـــ

8

كوبرى وصلة ك 21الطرٌق الساحلى العلوى

مشاه  -سٌارات

ـــ

ـــ

ـــ

9

كوبرى المٌناء

ثابت

ـــ

ـــ

ـــ

1

2

مصدر البٌان  :مدٌرٌة الطرق والنقل

تارٌخ البٌان 2017/12/27 :

اطوال الكبارى
800
500

400
50

كوبرى الملح

كوبرى البترول

كوبرى الزراع
البحرى

كوبرى السد
العالى

التعلٌق

ٌوجد بنطاق حى العجمى عدد  9كبارى معظمها بحالة جٌدة وهى كوبرى
مجرى المكس والمكس والسد العالى الذى ٌبلػ طوله  50م وكوبرى البترول
وٌبلػ طوله 500م وكوبرى الزراع البحرى 400م وٌوجد كوبرى الملح
وهو ؼٌر صالح وٌبلػ طوله 800م 0

المقترح
 ف١بٔخ اٌىجبس ٜاٌغ١ش فبٌؾخ ٚاػبدح رؾغٍٙ١ب
 عشػخ االٔزٙبء ِٓ أؾبء وٛثش ( ٜاٌذخٍ١خ ) ٌزؾغ ٓ١اٌغٌٛ١خ
اٌّشٚس٠خ
 ػًّ وجبس ٜخبفخ ٚؽبساد خبفخ ٌٍٕمً اٌضمً١
ٌزفبد ٜؽٛادس اٌطش٠ك 0

 -4وسائل نقل الركاب عام 2017
مٌنى باص

أتوبٌس نقل
عام

خاص

حــى

داخلى

إجمالى
السعة

عدد
عدد

إجمالى
السعة

عدد

إجمالى
السعة

عدد

إجمالى
السعة

61

6100
راكب

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تاكسً

عدد

اإلجمالى العام

إجمالى
إجمالى
العدد
السعة
السعة

950
راكب

25

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى

68
مكٌؾ

3468
راكب

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  :الهٌئة العامة لنقل الركاب باالسكندرٌة

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2017/12/19:

وسائل نقل الركاب
6100

3468
السعة
العدد

950

68

61

25

مٌنى باص

ـــ

اتوبٌس عام

اتوبٌس مكٌؾ

ـــ

ـــ

التعلٌق
اعّبٌٚ ٝعبئً إٌمً اٌّٛعٛدح ثؾ ٝاٌؼغّٚ 154 ٝعٍ١خ
ِٛافالد ِٛصػخ وبٌزبٌ-: ٝ
ٛ٠ عذ ػذد  61ارٛث١ظ ػبَ عؼخ االرٛث١ظ اٌٛاؽذ  100ساوت
ٔ غجخ االرٛث١ظ اٌؼبَ اٌ ٝاالعّبٌ%40 ٝ
ٛ٠ عذ ػذد  ٕٝ١ِ 25ثبؿ عؼخ اٌٛاؽذ  38ساوت
ٔ غجخ اٌّ ٕٝ١ثبؿ اٌ ٝاالعّبٌ%16 ٝ
ٛ٠ عذ ػذد  68ارٛث١ظ ِى١ف عؼخ االرٛث١ظ اٌٛاؽذ  51ساوت
ٔ غجخ االرٛث١ظ اٌّى١ف اٌ ٝاالعّبٌ%44 ٝ
المقترح

 رغ١ٙض االرٛث١ظ ثأِبوٓ ٌز ٜٚاالؽز١بعبد اٌخبفخ ٚوجبس اٌغٓ
 رغ١ٙض االرٛث١غبد ثغ١ش وٙشثبئٌٍّ ٝؼبلٓ١
 ص٠بدح ارٛث١غبد إٌمً اٌؼبَ ٚاٌّ ٕٝ١ثبؿ ٚاٌّى١ف ٔظشا ٌض٠بدح
اعؼبس اٌّ١ىشٚثبفبد ٚافجؼ االلجبي ؽذ٠ذ ػٍ ٝإٌمً اٌؼبَ ٌىٝ
رىف٘ ٝزا االلجبي ٚ ،رؾغ ٓ١اٌغٌٛ١خ اٌّشٚس٠خ

تطور أوالً  -:اإلسكان والتعمٌر
م

البٌان

1

القطاع الحكومى

1ـ اإلسكان الحضرى
2016
2015

إسكان منخفض التكالٌؾ
إسكان إقتصادى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 51عمارة تحت التسكٌن
– الهانوفٌل

الكٌلو  26.5بعدد 14612وحدة

الكٌلو  26.5بعدد  14612وحدة
إسكان متوسط

2017

شباب ك  26بعدد  1160وحدة

الكٌلو  21بعدد 3112وحدة
الكٌلو  26.5بعدد  4612وحدة

4268

ام زؼٌو بعدد  420وحدة
إسكان فوق متوسط

2

القطاع الخاص
مصدر البٌان  :ادارة بحوث االسكان

شباب ك  26بعدد  1160وحدة
ام زؼٌو بعدد  420وحدة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
تارٌخ البٌان 2018/1/11:

ـــ

اجمالى االسكان االقتصادى والمتوسط بالقطاع الحكومى
16192
7824

اسكان متوسط
اسكان اقتصادى

التعليق

القطاع الحكومى
 االعىبْ االلزقبد ٜثبٌى 26.5 ٍٛ١ػبَ  2017ػذد ٚ 4712ؽذح
 االعىبْ االلزقبد ٜثبٌى 21 ٍٛ١ػبَ  2017ػذد ٚ 3112ؽذح
 اعّبٌ ٝاٌٛؽذاد ف ٝاالعىبْ االلزقبدٚ 7824 ٜؽذح
ٔ غجخ اٌٛؽذاد ف ٝاٌى 26.5 ٍٛ١اٌ ٝاالعّبٌ%60 ٝ
ٔ غجخ اٌٛؽذاد ف ٝاٌى 21 ٍٛ١اٌ ٝاالعّبٌ%40 ٝ
 االعىبْ اٌّزٛعو ف ٝاٌى 26.5 ٍٛ١ػبَ  2017ػذد ٚ 14612ؽذح
 االعىبْ اٌّزٛعو ف ٝؽجبة ن  26ػبَ  2017ػذد ٚ 1160ؽذح
 االعىبْ اٌّزٛعو ف ٝاَ صغ ٛ١ػبَ  2017ػذد ٚ 420ؽذح
 اعّبٌ ٝاٌٛؽذاد ف ٝاالعىبْ اٌّزٛعو ٚ 16192ؽذح
ٔ غجخ اٌٛؽذاد ف ٝاٌى 26.5 ٍٛ١اٌ ٝاالعّبٌ%90 ٝ
ٔ غجخ اٌٛؽذاد ف ٝؽجبة اٌى 26 ٍٛ١اٌ ٝاالعّبٌ%7 ٝ
ٔ غجخ اٌٛؽذاد ف ٝاَ صغ ٛ١اٌ ٝاالعّبٌ%3 ٝ

المقترح

 ص٠بدح اٌٛؽذاد اٌغىٕ١خ اٌخبفخ ثبٌؾجبة ؽ١ش اْ ٔغجزٙب ثغ١طخ ٚالثذ اْ رىْٛ
ِٕخفنخ اٌزىبٌ١ف
 عشػخ رٕف١ز اٌّؾبس٠غ ٚرغٍ ُ١اٌٛؽذاد فٚ ٝلزٙب اٌّؾذد

2ـ تطور الوحدات المنفذة ( حسب قطاع االنشاء )
قطاع اإلنشاء

2015

2016

2017

الوحدة المحلٌة

ـــ

ـــ

ـــ

خاص

ـــ

ـــ

ـــ

تعاونى

ـــ

ـــ

ـــ

إستثمارى

ـــ

ـــ

ـــ

عام

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  :الٌوجد

3ـ بٌان تراخٌص المبانى بالحى عن عام 2017
حــى

بناء

تعلٌة

تعدٌل

هدم

ترمٌم

إزالة السقؾ
وإعادة صبه

اإلجمالى

العجمى

87

ـــ

ـــ

21

13

ـــ

121

تارٌخ البٌان 2018/1/11:

مصدر البٌان  :االدارة الهندسٌة بالحى

تراخٌص المبانى
87

بناء

13

21

هدم

ترمٌم

التعلٌق
 اعّبٌ ٝرشاخ١ـ اٌّجبٔ ٝثؾ ٝاٌؼغّ ٝػبَ  121 ٝ٘ 2017سخقخ ِٛ ٝ٘ٚصػخ وبٌزبٌ-: ٝ
 رشاخ١ـ اٌجٕبء  87رشخ١ـ
ٔ غجخ رشاخ١ـ اٌجٕبء اٌ ٝاالعّبٌ%72 ٝ
 رشاخ١ـ اٌٙذَ  12رشخ١ـ
ٔ غجخ رشاخ١ـ اٌٙذَ اٌ ٝاالعّبٌ%17 ٝ
 رشاخ١ـ اٌزشِ 13 ُ١رشخ١ـ
ٔ غجخ رشاخ١ـ اٌزشِ ُ١اٌ ٝاالعّبٌ%11 ٝ
 الٛ٠عذ رشاخ١ـ رؼٍ١خ ا ٚرؼذ ً٠ا ٚاصاٌخ اعمف

المقترح


ػًّ ؽّالد ِٓ ِٕٙذع ٓ١اٌزٕظٌٍ ُ١ىؾف ػٍ ٝاالثٕ١خ اٌؾذ٠ضخ ٌٍزؼشف ػٍِ ٝذ ٜفالؽ١زٙب

ٚاٌؾذ ِٓ اٌزؼذ٠بد ٚاالؽغبالد


اٌؼًّ ػٍ ٝاصاٌخ اٌّجبٔ ٝاٌّخبٌفخ ِٓ اٌّٙذ

 - 1بٌانات المدن والمجتمعات العمرانٌة بالحى عن عام 2017

إسكان

صناعة

عمالة فنٌة

عمالة إدارٌة
وخدمٌة

إجمالى

مجمع الصناعات
الصؽٌرة

 2.9فدان

1763

مصدر البٌان  :مركز معلومات التنمٌة المحلٌة

ـــ
ـ

ـــ

تارٌخ البٌان 2017/11/1:

إسكان

ـــ

ـــ

ـــ

73

9

ـــ

إجمالى مساحة التوسع المتبقى

ـــ

مشروعات
صناعٌة

أنشطة
خدمات
تجارٌة
ومرافق

فرص التوظٌؾ المتاحة
بالمدٌنة

 50الؾ م2
رأسى

مشروعات
خدمٌة ومرافق
وأنشطة تجارٌة

إسم المدٌنة

عدد المصانع المنتجة

عدد العمال فى
المصانع والمشروعات
تحت اإلنشاء
عدد
المصانع
والمشروعات
الصناعٌة تحت
اإلنشاء
عدد العمالة بالمصانع
المنتجة

المساحة كم2

عدد
الوحدات
السكنٌة
المنفذة

عدد
الوحدات
السكنٌة
تحت
اإلنشاء

55000م2

التعلٌق

رجٌٕ ٓ١ب ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك اْ -:


ِغّغ اٌقٕبػبد اٌقغ١شح ِغبؽزٗ  2.9فذاْ



ػذد اٌّقبٔغ إٌّزغخ ِ 73قٕغ



ػذد اٌّقبٔغ إٌّزغخ رؾذ االٔؾبء ِ 9قبٔغ



اعّبٌ ٝاٌّقبٔغ ِ 82قٕغ



ٔغجخ اٌّقبٔغ إٌّزغخ اٌ ٝاالعّبٌ%89 ٝ



ٔغجخ اٌّقبٔغ رؾذ االٔؾبء اٌ ٝاالعّبٌ%11 ٝ



ػذد اٌؼّبي ف ٝاٌّقبٔغ  1763ػبًِ



ٔق١ت وً ِقٕغ ِٕزظ ِٓ اٌؼّبي  24ػبًِ ِ /قٕغ



اعّبٌِ ٝغبؽخ اٌزٛعغ اٌّزجم ٝف ٝاٌّؾشٚػبد اٌقٕبػ١خ ٘ 2َ50000 ٝسأعٝ



اعّبٌِ ٝغبؽخ اٌزٛعغ اٌّزجم ٝفِ ٝؾشٚػبد خذِ١خ ِٚشافك ٚأؾطخ رغبس٠خ ٘2َ 55000 ٝ



اعّبٌِ ٝغبؽخ اٌزٛعغ اٌّزجم ٝف ٝاٌّؾشٚػبد اٌقٕبػ١خ 2َ105000



ٔغجخ اٌزٛعغ اٌّزجم ٝف ٝاٌّؾشٚػبد اٌقٕبػ١خ اٌ ٝاالعّبٌ%48 ٝ



ٔغجخ اٌزٛعغ اٌّزجم ٝف ٝاٌّؾشٚػبد اٌخذِ١خ ِٚشافك أؾطخ رغبس٠خ %52

المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝاعزغالي اٌّغبؽبد اٌّزجم١خ ف ٝأؾبء ِقبٔغ ٚرٛف١ش فشؿ ػًّ ٌٍؾجبة
 رٛف١ش اٌّؼذاد ٚاالدٚاد ٚاٌؼّبٌخ اٌالصِخ ٌٍجٕبء ٌغشػخ االٔزٙبء ِٓ اٌّقبٔغ رؾذ
االٔؾبء

 - 1موقؾ المناطق العشوائٌة بالحى 2017
أسماء المناطق وموقؾ التطوٌر
حى

العجمى

إسم المنطقة
العشوائٌة

جارى

تم

مخصص لها إعتماد
مالى ولم ٌتم التعاقد

ؼٌر مخصص لها
إعتماد مالى

وادى القمر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

الدخٌلة الجبل

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

إعتماد
مالى

مصدر البٌان  :ادارة التخطٌط والمتابعة

جهود إعتماد
ذاتٌة مالى

جهود
ذاتٌة

تارٌخ البٌان :

2017/12/31

التعلٌق
ٌوجد بحى العجمى منطقتان عشوائٌتان وهما -:
وادى القمر  ،الدخٌلة الجبل ولٌس لهم اى اعتماد مالى0

المقترح

تخصٌص اعتمادات مالٌة للمناطق العشوائٌة لتطوٌرها وامدادها بالمرافق والخدمات او
استؽالل تلك االعتمادات لتوفٌر اماكن اخرى 0

 - 2موقؾ مشروعات تطوٌر المناطق العشوائٌة 2017
تارٌخ
التكلفة
تارٌخ نسبة المنصرؾ الموقؾ الحالً
مالحظات
بدء
المالٌة
للمشروع
الفعلى
اإلنتهاء التنفٌذ
باأللؾ جنٌه اإلنتهاء

م

إسم
المشروع

الموقع

1

نقل اسر
المحاجر
الصٌنٌة

المساكن
الصٌنٌة

ـــ

2

نقل اسر
طلمبات
المكس

ترعة
الخندق

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  :ادارة التخطٌط والمتابعة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان :

ـــ

ـــ

جارى االعداد
لنقل االسر
لالٌجى كاب

تم بناء وحدة
سكنٌة بدٌلة
وتم تشكٌل
لجنة لبحث
تظلمات 19
اسرة
2017/12/31

التعلٌق
 عبسٔ ٜمً اعش اٌّؾبعش اٌق١ٕ١خ ٌٍّغبوٓ اٌق١ٕ١خ ٔٚمٍٙب ٌّغبوٓ اال٠غ ٝوبة ٔمً اعش هٍّجبد اٌّىظ ( رشػخ اٌخٕذق ) ٚعبس ٜثٕبء ٚؽذاد عىٕ١خ ثذٍ٠خ ٚرُ رؾىً١ٌغٕخ عىٕ١خ ٌجؾش  19اعشح 0
المقترح

سرعة نقل االسر الى المساكن البدٌلة وبحث تظلمات  19اسرة سرٌعا0

ـــ

ـــ

م

 - 3المناطق العشوائٌة التى تم إزالتها(جزئٌا ً – كلٌا ً)وعدد الوحدات السكنٌة التى تم توفٌرها
للنقل إلٌها وتكلفتها عام 2017
عدد السكان
الفعلى
التكلفة
عدد الوحدات السكنٌة التى
إسم المنطقة
ملكٌة األرض
حى
الفعلٌة
تم توفٌره
العشوائٌة
أسرة
نقل اسر المحاجر
الصٌنٌة ( الهضبة )

1
العجمى

نقل اسر طلمبات
المكس

2

امالك دولة

امالك دولة

( ترعة الخندق )

نسمة

 196طبقا
للحصر
النهائى
 225طبقا
الخر حصر

مصدر البٌان  :ادارة التخطٌط والمتابعة

سٌتم نقل االسر لبلوك رقم
 11،8باسكان االٌجى كاب

ـــ

تم بناء وحدات سكنٌة بدٌلة
تمهٌدا لنقل االسر

ـــ

تارٌخ البٌان :

2018/1/1

عدد االسر بالمحاجر الصٌنٌة وطلمبات المكس
225

196

عدد اسر المحاجر الصٌنٌة
عدد اسر طلمبات المكس

التعلٌق
 تم ازالة اثنان من المناطق العشوائٌة هى اسر المحاجر الصٌنٌة واسر طلمبات المكس وتمتوفٌر مناطق سكنٌة لهم
 عدد االسر فى المحاجر الصٌنٌة  196اسرة وتم نقلها بمساكن االٌجى كاب لبلوك 8،11 -نصٌب كل بلوك من االسر  98اسرة  /بلوك

ـــ

ـــ

 عدد االسر فى طلمبات المكس  225وتم بناء وحدات سكنٌة بدٌلة لهم اجمالى عدد االسر بحى العجمى  152836اسرة نسبة االسر فى المحاجر الصٌنٌة الى اجمالى عدد االسر بحى العجمى %.12 نسبة االسر فى طلمبات المكس الى اجمالى عدد االسر بحى العجمى %.14المقترح

سرعة االنتهاء من الوحدات السكنٌة البدٌلة وزٌادة اعدادها حتى تتسع لجمٌع سكان المنطقة .

م إسم المنطقة

تعلٌم

1

 - 4الخدمات المتوفرة بالمناطق العشوائٌة عام 2017
نقل داخلى تلٌفونات
صحة كهرباء مٌاه صرؾ
شرب صحى

أخرى

مالحظات

وادى القمر















ـــ

ـــ

 2طلمبات المكس















ـــ

ـــ

 3الدخٌلة الجبل















ـــ

ـــ

 4المحاجر الصٌنٌة















ـــ

ـــ

مصدر البٌان  :ادارة التخطٌط والمتابعة تارٌخ البٌان :

2017/12/31

التعلٌق
ٌوجد عدد  4مناطق عشوائٌة متوفر فٌها الخدمات من تعلٌم وصحة وكهرباء ومٌاه
شرب وصرؾ صحى ونقل داخلى وتلٌفونات ولكن هذه الخدمات لٌست متوفرة على
اكمل وجه 0

المقترح
االهتمام بالخدمات فى هذه المناطق حتى تؤدى الؽرض لسكان هذه المناطق لحٌن نقلهم الى
وحدات سكنٌة متوفر بها الخدمات على اكمل وجه 0

ما هو الكمبٌوتر

:

هو آلة تقوم بتنفٌذ مهام محددة
باستخدام لؽات خاصة وٌختلؾ
الحاسب عن العقل االنسانى فى
نقطتٌن هامتٌن االولى أن
الحاسب لٌس لدٌه القدرة على
االبداع والثانٌة أن الحاسب لٌس
لدٌه امكانٌة االحساس بالفروق
المعنوٌة التى ٌدركها االنسان
السوى بفطرته

مكونات الكمبٌوتر
ٌعتبر الكمبٌوتر مكتمال إذا
احتوى على ثالثة أجزاء رئٌسٌة

 -1لوحة المفاتٌح Key
board
وهو الجزء المسئول عن توصٌل
االوامر من االنسان إلى الجزء
الرئٌسى للحاسب وهى عبارة
عن لوحة تشبه لوحة االلة
الكاتبة وقد وضعت علٌها جمٌع
الحروؾ الالتٌنٌة والعربٌة
مرتبة حسب الترتٌب القٌاسى
العالمى للحروؾ وهو الترتٌب
الذى راعى أن توضع الحروؾ
التى ٌكثر استعمالها سوٌا
بصورة متقاربة مثل حرفى
االلؾ والالم فىاللؽةالعربٌة او
 A,Sؾاللؼة الالتٌنٌة كما ٌوجد
بها االرقام العشرة من رقم

صفر الى رقم  9وتنقسم لوحة
المفاتٌح الى ثالثة أجزاء :

الجزء الرئٌسى  :وهو
الجزء االٌسر
وٌحتوى باالضافة على ما
سبق على مفتاح  Enterوهو
أهم المفاتٌح حٌث ٌجب ضؽطه
بعد كل أمر مكتوب حتى ٌتمكن
الحاسب من تنفٌذه ومفتاح
Shiftوهو المفتاح المسئول
عن كتابة الحروؾ العلوٌة أو
الحروؾ الكبٌرة Upper
caseوٌوجد منه مفتاحٌن
أٌمن وأٌسر وهذا المفتاح
وإسمه  back spaceهو
المسئول عن مسح االخطاء
ومفتاح  Tabوهذا المفتاح
هو المسئول عن الكتابة بعد
مسافات معٌنة وٌستخدم لكتابة
الجداول وتحدٌد بداٌة الفقرات
مفتاح  Caps lockوهو
المفتاح المسئول عن تحوٌل
جمٌع الحروؾ الى حروؾ
كبٌرة ونالحظ أننا عندما
نضؽط علٌه تضىء االشارة
المسماه باسمه أعال لوحة
المفاتٌح أما مفاتٌح & Alt
 del & Ctrlفتستخدم
الؼالق الكمبٌوتر وإعادة فتحه
وهى العملٌة المسماه

Rebootingأى إعادة
التشؽٌل مفتاح Esc
واسمه مفتاح Escape
وٌستخدم للخروج من
البرامج مفاتٌح الوظائؾ
 Function keysوهى
 12مفتاح تستخدم
الؼراض تختلؾ باختالؾ
البرامج

الجزء االوسط
وٌحتوى على  11مفتاح
هم االسهم االربعة لتحرٌك
المؤشر ومفتاح لطباعة ما
على الشاشة ومفتاح
Scroll Lockوٌستخدم
مع  Ctrlالٌقاؾ االوامر
المستمرة نهائٌا ومفتاح
Pauseلالٌقاؾ المؤقت
ومفتاح  Insertالضافة
حرؾ أو كلمة بٌن كلمتٌن
ومفتاح  Homeلتحرٌك
المؤشر الى أول الكالم
ومفتاحى  Page UPو
 Page Dnلتقلٌب
الصفحات ومفتاح End
لتحرٌك المؤشر الى نهاٌة
الكالم ومفتاح Delete
لمسح الحرؾ الذى ٌقؾ
علٌه المؤشر الجزء االٌمن
واسمهKey pad

الجزء االٌمن واسمه Key

pad
االقراص المرنة  Aثم مشؽل
االقراص الصلبة  Cفاذا كان
الٌوجد ملؾ تشؽٌل
أوتوماتٌكى فإن الحاسب ٌظهر
التارٌخ المسجل عنده وٌطلب
ادخال التارٌخ الجدٌد فنكتب
التارٌخ ونضؽط مفتاح التنفٌذ
ٌ -2ظهر الحاسب الوقت
المسجل عنده وٌطلب ادخال
الوقت الجدٌد فنكتب الوقت
ونضؽط مفتاح التنفٌذ .
 -3تظهر عالمة االستعداد
وهى تعنى أن الحاسب مستعد
لتلقى التعلٌمات وتنفٌذها وهى
إما >\ A:أو >\ C:على
حسب مشؽل االقراص
الموجود به برنامج ال DOS
التدرٌب على استخدام الماوس
ٌعتبر الماوس االداة الرئٌسٌة
فى برامج الرسم واختٌار
االوامر من الشاشات وٌتم
التدرٌب على الماوس
باستخدام برامج paint
brush or edit or
autocadوذلك حسب
اهتمام الدارس

اوامر برنامج نظام
التشؽٌل

االوامر الداخلٌة
وهى االوامر التى ٌستطٌع
الحاسب تنفٌذها بمجرد أن
ٌقرأ برنامج نظام التشؽٌل
االوامر الداخلٌة التشؽٌل بعد

فتحه دون الحاجة لوجود ملؾ
خاص باالمر مسح الشاشة
CLSتؽٌٌر مشؽل االقراص

A:
السؤال عن التارٌخDATE
السؤال عن الوقتTIME
معرفة محتوٌات الدٌسكDIR
ووظٌفة هذا االمر اظهار
محتوٌات الدٌسك على هٌئة 5
أعمدة
العمود االول اسم الملؾ والٌزٌد
عن  8حروؾ
والعمود الثانى االمتداد والٌزٌد
عن  3حروؾ وٌوضح نوع
الملؾ وٌجب أن ٌكون المستخدم
حرٌصا َ على أن ٌكون االمتداد
مبٌنا لنوع الملؾ فإذا كان
الملؾ خطابا ٌكون االمتداد
LETأما اذا كان تقرٌرا ٌكون
االمتداد REP
أما اذا استخدمنا برنامجا آخر
فان الحاسب ٌضع له االمتداد
الخاص به وهذه نماذج لبعض
االمتدادات فى البرامج المختلفة
*ملؾ االوامرCOM
*ملؾ تشؽٌلىEXE
*ملؾ تجمٌعى BAT
*برامج لغة البازيكBAS
*ملؾ الشاشة SCR
*ملؾ رسومات برنامج
االوتوكاد DWG
*ملؾ الكتابة ببرنامج
Arabic write WRI
*ملؾ احتٌاطى BAK
*ملؾ المساعدةHLP
*ملؾ بٌاناتDAT
*ملؾ وثائقى DOC
*ورقة عمل باستخدام ال
EXCEL XLS
*رسم باستخدام PAINT

A:\>DELع
FILENAME.EXTEN
SION
ثم نضؽط مفتاح ENTER
وفى حالة الرؼبة فى مسح
الملفات التى لها ممٌز معٌن
مثال  LETفاننا نكتب االمر
A:\> DELع*.LET
أما إذا أردنا مسح جمٌع
الملفات فاننا نكتب االمر
A:\> DEL
OR
A:\> DELع**.
وفى هذه الحالة ٌظهر
الحاسب رسالة هل أنت
متأكد
ARE YOU SURE
)(Y/N
للتأكٌد ثم  Yفنكتب حرؾ
نضؽط مفتاح التنفٌذ فٌقوم
الحاسب بمسح جمٌع
الملفات ما عدا الملفات
المختفٌة والفهارس الحزئٌة
لمعرفة رقم نسخة برنامج
نظام التشؽٌل نكتب االمر
VERوتظهر أهمٌة هذا
االمر أن هناك بعض البرامج
التى تشترط نسخة حدٌثة
لبرنامج نظام التشؽٌل كما
أن امكانٌات البرنامج تزٌد
كلما كانت النسخة أحدث.
شرح االمر PROMPT
ٌستخدم هذا االمر لتؽٌٌر
اشارة االستعداد وله عدة
صٌػ
PROMPع ANY
TEXT
لجعل اشارة االستعداد هى
الرسالة المكتوبة بعد االِش

أعضاء

مواضٌع نشطة

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

موقع كووورة

تعرضها ل ُجملة من العوامل من البازلت  2Bوالتً تمتاز
التً ٌنجم عنها صخو ٌر
بسماكتها التً تبلػ نحو  1.5كم
رسوبٌة ومتحولة وتتكون
وتتألؾ من نافذة من الدٌابٌز
القشرة األرضٌة من األكاسٌد
الطبقة الثالثة
بشكل رئٌسً ومن بٌنها
تنفرد بأ ّنها مكان مختص فً
أكاسٌد السٌلٌكون واأللمنٌوم
تبرٌد الماؼما تحت مستوى سطح
والحدٌد والكالسٌوم
البحر وتتألؾ هذه الطبقة من
أقسام القشرة األرضٌة
صخور الؽابرو والمافٌة
القشرة المحٌطٌة ٌتعرؾ بأ ّنها والحبٌبات الخشنة وتتخذ النصٌب
طبقات االرض
تلك الطبقة من طبقات ؼالؾ األكبر فً تشكٌلها لحجم القشرة
تنفرد طبقات األرض بتركٌبتها األرض الصخري نظراً لدخول المحٌطٌة أي ما ٌفوق  5كم
المعادن القاتمة فً تركٌبتها القشرة القارٌة
وتنوعها عن سائر طبقات
كالحدٌد والمؽنٌسٌوم وتمتاز هً طبقة من طبقات القشرة
التنوع
الكواكب إذ ساهم هذا
ّ
بقلة سماكتها أكثر من الطبقة األرضٌة المؤلفة من الصخور
بجعل األرض موطنا ً مالئما ً
والمتحولة
القارٌة أي أقل من  10كم أما النارٌة والرسوبٌة
ّ
للحٌاة وهذه الطبقات هً
القشرة األرضٌة والستار اللب فٌما ٌتعلق بكثافتها فتبلػ
وتلعب دوراً فعاالً فً تشكٌل
2.9غ/سم3وهذه الطبقة
القارات والمناطق الضحلة فً
(النواة)
ثالث
إلى
بدورها
تنقسم
قٌعان البحر وتحدٌداً بالقرب من
القشرة األرضٌة
طبقات
الشواطئ وتتكون هذه القشرة فً
القشرة هً ذلك الجزء من الكرة وهً الطبقة األولى
أؼلبها من صخور الؽرانٌت
األرضٌة الذي ٌكسو كتلتها
تنشأ هذه الطبقة من
وتقدر كثافتها بنحو 2.7غ/سم3
الصلبة وٌصل عمق هذه الطبقة مجموعة من الرواسب شبه
وتعد هذه النسبة أقل من الستار
إلى بضعة أمٌال من سطحهاأما الصلبة وال ٌتجاوز معدل
سماكتها  0.4كم لذلك فإ ّنها تقرٌبا ً باإلضافة إلى أ ّنها أقل من
ارتفاعها فٌتفاوت بٌن منطق ٍة
تعتبر طبقة رقٌقة وتزداد
ً
كثافة وهذه
القشرة المحٌطٌة
وأخرى فتارة مرتفعة حٌث
عن
ابتعدنا
كلما
سماكتها
سمك كبٌر ٌتراوح
القشرة تمتاز ب ُ
الجبال الشاهقة ومرة منخفضة ظهر المحٌط
ما بٌن 25-70كم وتصل نسبة
فً مناطق األؼوار وأعماق
الطبقة الثانٌة
تتكون القشرة األرضٌة تنقسم إلى قسمٌن وهما  2Aالمساحة التً تؽطٌها نحو %40
البحار
ّ
وٌصل سمكها نحو  0.5فقط من سطح األرض
عاد ًة من الصخور النارٌة إثر
وتوصؾ بأ ّنها طبقة بركانٌة
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استعارة خارجٌة

التعرٌؾ ببرنامج power
-: point
microsoft
ٌقؾ برنامج
 powerضمن
point
البرمجٌات التى تهتم بالرسوم
 graphicsوالعروض
 presentationsوٌركز على
عده امكانٌات قلما تجمعت فى
برنامج واحد .
مرونة االدوات -:
كعاده اؼلب البرامج النوافذٌه
على االقل الصادره من
شركه  Microsoftتتٌح لك
امكانٌه وتعدٌل اوضاع البرنامج
من قوائم وادوات والوان وتؽٌر
كافه االوضاع التـلقائٌه بـما
ٌتـناسـب مع احتٌاجاتك اما فٌما
ٌـخــتص بـموضـوع االلــوان
فــأن ٌ power pointــقدم
االؾ مــن االلوان الــجذابــه التى
تســاعــدك فى انشاء
رسومــاتــك وعروضك
بــاالضــافه الى مئــات االلــوان
المستخدمه فى انشاء االرضٌات
للعروض والشرائح
ادراج النصوص insert text
ٌمكنك وضع مؤشر الكتابه اٌنما
ترؼب فى ادراج مجموعه
حروؾ او كلمات حٌث ان

الوضع التلقائى للبرنامج هو
االدراج مع ازاحه النص
المكتوب
التعامل مع الفقرات فى نمط
العرض -: outline
 power pointفى نمط
العرض التفصٌلى outline
ٌقوم بعرض كافه شرائح
العرض بصورة نصٌه فقط
ومن ثم فأن اى رسوم او اى
صور لن تظهر بهذا النمط
ولن ٌوجد ماٌشٌر الى وجودها
مما ٌعنى ان هذا النمط ٌساعد
فى االطالع على كافه شرائح
العرض فى صورة عنوان
 titleومحتوى  bodyمرقم
ترقٌما نقطٌا
انشاء منطقه نص
creating text
-: placeholder
بمجرد النقر داخل منطقه
الكتابه ٌمكنك البدء فى ادخال
النص الخاص بك لذلك فإذا
كنت ترؼب فى ادخال عنوان
 titleاو
نصى للشرٌحه
body
محتوى نصى لها
فالبرنامج ٌوفر لك منطقه
الكتابه الخاصه بهما فالبرنامج
ٌوفر لك منطقه الكتابه
الخاصه بهما

ادراج النصوص insert
-: text
ٌمكنك وضع مؤشر الكتابه
اٌنما ترؼب فى ادراج
مجموعه من حروؾ او كلمات
حٌث ان الوضع التلقائى
للبرنامج هو االدراج مع ازاحه
النص المكتوب اذا اردت ان
ٌحل النص الجدٌد مكان النص
الموجود اضؽط مفتاح  insثم
واصل الكتابه وال تنس
استخدام مفـاتٌح االنتقال
السابق االشاره الٌها اذا
اقتضت الضروره مع الوضع
فى االعتبار ان النص الجدٌد
ٌحل محل النص الموجود اٌضا
عند الكتابه اثناء اختٌار نص
معٌن
انشاء تعلٌق creating
-: note
ٌمكنك انـشاء تعلٌق لـكل
شرٌـحه  slideبـالعرض الذى
تنشئه واالستخدام االمـثل
لـلمـالحظـات ٌـفضـل ان ٌـكون
مع التخـطٌطات البـٌانٌه
والشرائـح الرسومٌه التى
التسمح بأدراج نصوص
داخلها وترؼب انت فى شرح
النقاط الرئٌسٌه التى تحتوى
علٌها

مولده ونـشـأتـه
أث ٛاٌؾغٓ ػالء اٌذ ٓ٠ػٍ ٟثٓ
أث ٟاٌؾضَ اٌخبٌذ ٞاٌّخضِٟٚ
اٌمَشؽ ٟاٌذِؾم ٟاٌٍّمت ثبثٓ
إٌف١ظ ٌٚذ ثذِؾك ف ٟعٛس٠ب
عام 607هـ ــ  1213م
ٔٚؾأ ٚرؼٍُ ثٙب فِ ٟغبٌظ
ػٍّبئٙب ِٚذاسعٙب ل ً١إْ ٌمجٗ
اٌمَشؽٔ ٟغجخ إٌ ٝاٌمشػ ؽ١ش
روش اثٓ أث ٟأف١جؼخ أٔٙب لش٠خ
ٚرزوش دائشح
لشة دِؾك
اٌّؼبسف اإلعالِ١خ أٔٗ ٌٚذ
ػٍِ ٝؾبسف غٛهخ دِؾك
ٚأفٍٗ ِٓ ثٍذح لُش٠ؾ١خ لشة
دِؾك ٚاٌشاعؼ أٗ ِٓ لجٍ١خ
لش٠ؼ ِٓ ثِٕ ٟخضِٓ َٚ
اٌخٛاٌذ ٚٚسد ٌمجٗ ف ٟأٚي

دراسته وتعلمه
٘ ٛػبٌُ ِٛعٛػٚ ٟهج١ت
ِغٍُ ٌٗ إعٙبِبد وض١شح فٟ
اٌطت ٠ٚؼزجش ِىزؾف اٌذٚسح
اٌذِ٠ٛخ اٌقغشٚ ٜأؽذ سٚاد
ػٍُ ٚظبئف األػنبء فٟ
اإلٔغبْ ؽ١ش ٚمغ ٔظش٠بد
٠ؼزّذ ػٍٙ١ب اٌؼٍّبء إٌ ٝاْ٢
ِقش
غب ألهجبء
ػ ٓ١سئً ١
٠ٚؼزجشٖ وض١ش ْٚأػظُ
ف١ضٌٛٛ٠عّ ١ي ٟاٌؼقٛس اٌٛعطٝ

ظً اٌغشة ٠ؼزّذ ْٚػٍٔ ٝظش٠زٗ
ؽٛي اٌذٚسح اٌذِ٠ٛخ ؽز ٝاوزؾف
اٌذٚسح اٌذِ٠ٛخ
١ٍ٠ٚبَ ٘بسفٟ
اٌىجشٚ ٜلذ دسط اثٓ إٌف١ظ
نب اٌفمٗ اٌؾبفؼ ٟوّب وزت اٌؼذ٠ذ
أً ٠
ِٓ األػّبي ف ٟاٌفٍغفخ ٚوبْ
ِٙزّب ثبٌزفغ١ش اٌؼمالٌٍٔٛ ٟؽٟ
ٚخالفًب ٌجؼل ِؼبفشٚ ٗ٠اٌغٍف
اػزّذ اثٓ إٌف١ظ ػٍ ٝاٌؼمً فٟ
رفغ١ش ٔقٛؿ اٌمشآْ ٚاٌؾذ٠ش
وّب دسط اٌٍغخ ٚإٌّطك ٚاألدة
ٚػٕذ أزمبي اثٓ إٌف١ظ ٌٍمب٘شح
ػًّ ف ٟاٌّغزؾف ٝإٌبفشٚ ٞثؼذ
رٌه فِ ٟغزؾف ٝإٌّقٛس ٞاٌزٞ
أٔؾأٖ اٌغٍطبْ لال ْٚٚؽ١ش أفجؼ
غب ٌألهجبء وّب أفجؼ هج١جًب
سئً ١
فب ٌٍغٍطبْ اٌظب٘ش ث١جشط ثٓ١
خب ً
ٔؾش اثٓ إٌف١ظ أوضش أػّبٌٗ ؽٙشح
 ٛ٘ٚوزبة ؽشػ رؾش٠ؼ لبٔ ْٛاثٓ
عٕ١ب اٌز ٞرنّٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ
االوزؾبفبد اٌزؾش٠ؾ١خ اٌغذ٠ذح
ٚأّ٘ٙب ٔظش٠زٗ ؽٛي اٌذٚسح
اٌذِ٠ٛخ اٌقغشٚ ٜؽٛي اٌؾش٠بْ
اٌزبعٚ ٟلذ اػزجش ٘زا اٌىزبة أؽذ
أفنً اٌىزت اٌؼٍّ١خ اٌز ٟؽشؽذ
ثبٌزفقِٛ ً١ام١غ ػٍُ اٌزؾش٠ؼ
ٚػٍُ ٚظبئف
ٚػٍُ األِشاك
األػنبء وزت ِ 300غٍذ ٌىٕٗ ٌُ
٠غزطغ ٔؾش عِ 80 ٜٛغٍذا لجً
ٚفبرٗ وبْ اثٓ إٌف١ظ لجً رٌه لذ
وزت وزبثٗ ؽشػ األد٠ٚخ اٌّشوجخ

مؤلفاته
اثٓ إٌف١ظ اٌؼذ٠ذ ِٓ
اٌّؤٌفبد ف ٟاٌطت أّ٘ٙب:
 اٌؾبًِ ف ٟاٌقٕبػخ اٌطج١خ
أمخُ ِٛعٛػخ هج١خ وزجٙب
ؽخـ ٚاؽذ ف ٟاٌزبس٠خ
اإلٔغبٟٔ
 ؽشػ رؾش٠ؼ اٌمبٔ ْٛعّغ
ف ٗ١أعضاء اٌزؾش٠ؼ
اٌّزفشلخ ف ٟوزبة اٌمبْٔٛ
الثٓ عٕ١ب
ٛ٘ٚ
 اٌّٙزة ف ٟاٌىؾً
وزبة ِٛعٛػ ٟف ٟاٌطت
٠ؾجٗ وزبة (اٌؾب )ٞٚألثٟ
ثىش اٌشاصٞ
 وزبة ِٛعض اٌمبْٔٛ
أٚاٌّٛعض ف ٟاٌطت رٕبٚي وً
أعضاء اٌمبٔ ْٛفّ١ب ػذا
اٌزؾش٠ؼ ٚٚظبئف األعمبء
ثم ٟاثٓ إٌف١ظ ؽزٚ ٝفبرٗ
ٚػٕذِب ثٍغ
ف ٟاٌمب٘شح
اٌضّبٔ ِٓ ٓ١اٌؼّش ِشك
عزخ أ٠بَ ِشمب ً ؽذ٠ذاً ٚؽبٚي
األهجبء أْ ٠ؼبٌغ ٖٛثبٌخّش
٠ ٛ٘ٚمبع ٝػزاة اٌّشك
لبئً ال أٌم ٝهللا ٚف ٟعٛفٟ
ؽٌ ٟء ِٓ اٌخّش ٠ ٌُٚطً ثٗ
اٌّشك فمذ رٛف ٝف ٟفغش
 َٛ٠اٌغّؼخ اٌّٛافك  21رٞ
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أ٠ ٓ٠مغ ِؼجذ د٠ش اٌؾغش؟
ِؼجذ د٠ش اٌؾغش ٠مغ فِ ٝشوض اٌذاخٍخ ثّؾبفظخ
اٌٛاد ٜاٌغذ٠ذ ٠ٚجؼذ ػٓ لش٠خ اٌمقش ثؾٛاٌٝ
 15وُ ٚػٍ ٝثؼذ  47وُ ِٓ ِذٕ٠خ ِٛه ػبفّخ
ِشوض اٌذاخٍخ
ِز ٝأٔؾأ ٘زا اٌّؼجذ ؟
أٔؾأ ٘زا اٌّؼجذ ف ٝػٙذ األثبهشح اٌشِٚبْ
األِجشاهٛس ٔ١شٌ ْٚؼجبدح صبٌٛس ه١جخ آِ ْٛسع
ِٛٚد ٚخٕغٚ ٛفشػب ٌٍّؼجٛد عؾٛر ٝسة
اٌؾىّخ ٚاٌّؼشفخ ٚاٌىزبثخ ٚاٌّؼجٛدح ٔؾُ رأٔ١ذ
سثخ اٌمبٔٚ ْٛاٌؼذاٌخ ٚرٌه ف ٝػبَ ( 54ـ )َ86
ٚوزٌه د١ٕ١ِٚب (81ـ) َ96
ٌّبر عّ ٝثبعُ د٠ش اٌؾغش؟
ألْ عّ١غ ِىٔٛبرٗ ِٕؾٛرٗ ِٓ اٌؾغش اٌشٍِ ٝفٝ
رقّ ّٗ١اٌّؼّبس ٜاٌز ٜوبْ ػجبسح ػٓ لطؼخ
ٌؼّبسح اٌذٌٚخ
فش٠ذح رؼىظ الطراز الفنى
اٌّقش٠خ اٌؾذ٠ضخ ٚلبِذ ٚصاسح االصبس ثئعشاء
ػذد ِٓ ِشاؽً اٌزشِ ُ١ػٍ ٝاٌّؼجذ ٚرٕف١ز خطخ
إلٔبسرٗ ٌ١ال ٚإٔؾبء عالٌُ ٌٛفٛي اٌضٚاس إٌٗ١
ثغٌٛٙخ ٠ٚغش
ِب اٌطشص اٌّؼّبس٠خ اٌز ٝأٔؾأ ػٍٙ١ب اٌّؼجذ ؟
اٌّؼجذ ِؾ١ذ ثبٌؾغش اٌشٍِِٕٚ ٝمٛػ ػٍٝ
عذسأٗ فٛس ٔٚمٛػ رّضً اٌؼم١ذح اٌفشػ١ٔٛخ
ٚلذ ؽ١ذ ٌؼجبدح اإلٌٗ آِِٛٚ ْٛد ٚخٕغ٠ٚ ٛؾجٗ
ف ٝرقّٚ ّٗ١خبفخ ػٕذ اٌّذخً ِؼجذ اٌىشٔه
ٌٛعٛد هش٠ك اٌىجبؽظ ٚلبػذح اٌزّضبي اإلٌٗ
آِ ْٛسع اٌجشٔٚض٠خ ٌزمذ ُ٠اٌمشاث ٓ١ؽ١ش رُ
رقّ ّٗ١ػٍ ٝهشاص اٌذٌٚخ اٌؾذ٠ضخ.

و١ف ّ٠ىٓ اٌز٘بة ٌض٠بسح اٌّؼجذ ؟
ِٓ خالي اٌغفش إٌِ ٝؾبفظخ اٌٛاد ٜاٌغذ٠ذ
 3سؽالد
عٛاء ثبٌط١شاْ ؽ١ش ٠زُ رٕظُ١
ه١شاْ أعجٛػ١ب إٌِ ٝذٕ٠خ اٌخبسعخ أ ٚثبٌغفش
ثش٠ب ِٓ خالي خطٛه ؽشوخ إٌمً ٚاٌغ١بؽخ
اٌؾى١ِٛخ ٚاٌز ٝرٕفز  3سؽالد ١ِٛ٠خ إٌٝ
ِشوض اٌذاخٍخ ثذءا ِٓ اٌغبػخ اٌخبِغخ
ِغبءا ِٓ ِٛلف اٌزشعّبْ ٚفٛس اٌٛفٛي
إٌِ ٝذٕ٠خ ِٛه ّ٠ىٓ اٌزؾشن ثبٌغ١بسح ؽٛاٌٝ
ٔقف عبػخ ٚفٛال إٌِٛ ٝلغ اٌّؼجذ.

إٔغبص ِ ِٓ %50ؾٛس ثبة  54اٌشاثو
أوذ
ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ثبٌطش٠ك اٌذٌٟٚ
اٌٍٛاء ثؾشِ ٞذؽذ ػط١خ سئ١ظ ِغٍظ
إداسح ٘١ئخ ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ إٔغبص :50
ِٓ ِؾٛس سثو ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ثبٌطش٠ك
اٌذ ٌٟٚاٌغبؽٍٚ ٟاٌز٠ ٞجذأ ِٓ ثبة 54
ثطٛي ِ 2500زش أغٍجٙب وٛثشِ ٞؼٍك
ثؼشك ِ 17ز ًشا ٚثزىٍفخ أ١ٌٚخ ثٍغذ 330
ٍِ ْٛ١عٕ ٗ١عبس ٞرؼض٠ض٘ب ثّجٍغ ثـ 170
ٍِ ْٛ١عٌٕ ٗ١زقً اٌزىٍفخ اٌىٍ١خ ٌٍّؾٛس
ٔقف ٍِ١بس عٕ ِٓٚ ٗ١عٙزٗ لبي سمب
اٌغٕذٚس اٌّزؾذس اٌشعّ ٟثبعُ ٘١ئخ
إٌّ١بء إْ اٌّؾٛس ٠خفف اٌنغو اٌّشٚسٞ
رسد٠بْ،
ػٍِٕ ٝبهك اٌمجبسٚ ،ٞاٌٛ
ٚاٌّىظ ِّب ٠غ ًٙؽشوخ اٌّشٚس غشة
اإلعىٕذس٠خ وّب ٠غبػذ ف ٟرٛف١ش اٌٛلٛد
ٔز١غخ اخزقبس اٌّغبفبد اٌز ٟرمطؼٙب
خشٚعب ِٓ ثبة  54ثبٌّٕ١بء
اٌؾبؽٕبد
ً
ً
ٚفٛال إٌ ٝاٌطش٠ك
ِشً ٚسا ثّٕبهك ِزفشلخ
اٌذ ٌٟٚاٌغبؽٍ ٟف ٟألً ِٓ  5دلبئك فمو

