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قال الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة إن
المحافظة بالتعاون مع صندوق تحٌا مصر تدرس
توقٌع بروتوكول إنشاء مشروعات للشباب ورواد
األعمال وعربات الطعام على غرار المشروع الذي
أقٌم بمحافظة القاهرة لتجمٌع المشروعات الصغٌرة
للشباب فً شكل حضارى وفى إطار قانونى لهم
تنفٌذا لتوجٌهات الرئٌس عبد الفتاح السٌسً رئٌس
الجمهورٌة بدعم الشباب المكافح وتوفٌر اإلطار
القانونى لهم فضال على القضاء على ظاهرة الباعة
الجائلٌن مكلفا سكرتٌر عام مساعد المحافظة
باالجتماع مع مسئولً الصندوق لمناقشة
البروتوكول للبدء فً تنفٌذ المشروع فً أسرع
وقت ممكن وفًِ هذا الصدد اجتمع اللواء أحمد
بسٌونً سكرتٌر عام مساعد المحافظة مع مسئول
صندوق تحٌا مصر بحضور الدكتور أحمد المالح
معاون المحافظ ،لمناقشة تنفٌذ االتفاقٌة ومناقشة
كافة الشروط الالزمة إلقامة المشروع مشٌرا إلى
أنه سٌتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونٌة الالزمة
وفقا للكتاب الدوري للوزراء والمحافظٌن الخاص
بتخصٌص األراضً والذي ٌنص على عدم إصدار
أٌة قرارات تخصٌص إال بعد العرض والتصدٌق من
رئٌس الجمهورٌة وكذا تحدٌد مدة االنتفاع والعائد
منها مقابل حق االنتفاع المتبع والتً تحدده اللجنة
المختصة بذلك فً جهاز أمالك الدولة وهٌئة
الخدمات الحكومٌة وأوضح أنه تم اقتراح عدة
أماكن متمٌزة بالمحافظة لتنفٌذ المشروع بها
وسٌتم البدء بالمناطق الخدمٌة واألكثر جذبا
للمواطنٌن وستقوم لجنة التشغٌل بالصندوق
بمعاٌنة تلك األماكن مؤكدا أن هذا المشروع ٌساهم
بشكل كبٌر فً تشغٌل الشباب والحد من البطالة

والحد من البطالة وكذا منع العشوائٌات وتنفٌذ
مشروعات حضارٌة تلٌق بالشارع وستقوم لجنة
التشغٌل بالصندوق بمعاٌنة تلك األماكن مؤكدا أن هذا
المشروع ٌساهم بشكل كبٌر فً تشغٌل الشباب والحد
من البطالة وكذا منع العشوائٌات وتنفٌذ مشروعات
حضارٌة تلٌق بالشارع السكندري الفتا إلى أنه سٌتم
تحدٌد عدة نماذج للعربات التً ستعمل بالمشروع
وتتوافر بها الشروط البٌئٌة وشروط األمان وسٌتم
عرضها على الشباب لالختٌار من بٌنهم كما سٌتم
تعدٌل العربات القائمة وفقا لتلك لمواصفات وأوضح
مسئول صندوق تحٌا مصر أن الشركة التابعة للصندوق
والقائمة على تنفٌذ المشروع ستقوم بأعمال اإلدارة
وتطوٌر وتشغٌل وصٌانة المكان وتجهٌز الموقع بكل ما
ٌلزم من أدوات ووسائل مع توفٌر أماكن ترفٌهٌة
للحفالت والعروض الفنٌة والثقافٌة بجانب األنشطة
التجارٌة مع استراحات للمواطنٌن ودورات مٌاه
مناسبة وتزوٌده بكامٌرات المراقبة وتسكٌن الشباب
الحاصلٌن على تصارٌح إلدارة المشروع وتنظٌم تواجد
الشباب بالمكان وذلك على غرار المشروع القائم
بمحافظة القاهرة الفتا إلى أن هناك عدة شروط ٌجب
توافرها فً الشباب المتقدم للمشروع منها أن ٌكون
لٌس له عمل غٌر موظف وغٌر مؤمن علٌه وال ٌقل
سنه عن  21عاما وأن ٌكون من سكان المحافظة وكذا
تحدٌد الحالة االجتماعٌة له واستخراج الصحٌفة
الجنائٌة له

م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/8/5 :

هبٍ ٓؾٔل ٍِطبٕ ٓؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ ئٗ٤ٍ ٚزْ
رقٖ ٔ٤عبئيح ألكٝ َٚأعَٔ ٓلهٍخ كًَ ٢
ئكاهح رؼِ٤ٔ٤خ ػَِٓ ٠ز ٟٞأُؾبكظخ هبٓذ
ثزلؼٓ َ٤جبكهح رْغ٤و ٝر٘ظ٤ق أُلاهً ًٝنُي
ٌٓبكأح ألك َٚئكاهح رؼِ٤ٔ٤خ اُزيٓذ ثزلؼَ٤
أُجبكهح كٓ ٢لاهٍٜب ًْٓ ٤وا ئُ ٠إٔ ك ٢اإلكاهاد
اُزؼِ٤ٔ٤خ اُز ٢ثٜب ػلك أًضو ٖٓ أُلاهً ٍ٤زْ
افز٤به ٓلهٍزٜ٘ٓ ٖ٤ب الفز٤بهٔٛب ًأكٓ َٚلهٍخ
ٝأًل أُؾبكع ،أٗ٤ٍ ٚزلول ثٌَْ ٓلبعئ ٓقزِق
أُلاهً ثبإلٌٍ٘له٣خ ُِٞهٞف ػِ ٠أػٔبٍ
اُٖ٤بٗخ ٓٝل ٟاُزياّ ٓل٣و ١أُل٣و٣بد اُزؼِ٤ٔ٤خ
ٓٝل٣و ١أُلاهً ثز٘ل٤ن اُزٞعٜ٤بد اُزًِ ٢لْٜ
ٓٙٞؾب إٔ اإلٌٍ٘له٣خ رٓ ٢٨٠٠ ْٚلهٍخ
ثٜب
ً
ٓٞىػخ ػِ ٨ ٢ئكاهاد رؼِ٤ٔ٤خ عبء مُي فالٍ
االعزٔبع اُن ١ػول ٙأُؾبكع ٓغ ٓل٣وٓ ١ل٣و٣بد
اإلكاهاد اُزؼِ٤ٔ٤خ َٓٝئ ٢ُٞاُزؼِ ْ٤ثبإلٌٍ٘له٣خ
ُٔ٘بهْخ اٍزؼلاكاد أُؾبكظخ الٍزوجبٍ اُؼبّ
اُلهاٍ ٢اُغل٣ل ًٝنا رلؼٓ َ٤جبكهح رْغ٤و
ٝر٘ظ٤ق أُلاهً ثبُزؼبٓ ٕٝغ أُغزٔغ أُلٗ٢
اُز ٢أِٛوٜب أُؾبكع ر٘لً ٤نا ُزٞعٜ٤بد اُوئٌ٤
ػجل اُلزبػ اَُُ ٢َ٤غٔ٤غ أَُئ ٖ٤ُٞثبُٔ٢ٚ
ك ٢اٍزوار٤غ٤خ رط٣ٞو اُزؼِ ْ٤ثٖٔو
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هأً اُلًزٞه ْٛبّ ػوكبد ٝى٣و اُ٘وَ اعزٔبع ٓغٌِ
ئكاهح اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُِٔٞاٗئ اُجو٣خ ٝاُغبكخ ؽ٤ش رْ ٓ٘بهْخ
اُؾَبة اُقزبٓٝ ٢أُ٤ياٗ٤خ فالٍ االعزٔبع ٝهبُذ ٝىاهح
1٢9
اُ٘وَ ٝكن ث٤بٕ ٕؾل ٠ئٕ اُ٤ٜئخ ؽووذ كبئ٘
ِٓ ٕٞ٤ع٘ ٚ٤ػٖ اُؼبّ أُبُ ٢٠1٨/٢٠17 ٢ثي٣بكح هلهٛب
 ٕٞ٤ِٓ 47ع٘ ٚ٤ػٖ اُلبئ٘ أُوله ٗٝلند َٗجخ % 93
ٖٓ فططٜب االٍزضٔبه٣خ ثاعٔبُٓ ٠جِؾ  ٕٞ٤ِٓ155ع٘ٚ٤
ّبِٓخ ْٓوٝع رط٣ٞو ٓ٘٤بء ٛبثب اُجوٝ ٟأُوؽِخ األ٠ُٝ
ٖٓ رأٓٞٓ ٖ٤اٗئ اُ٤ٜئخ ًٔب رْ ٓ٘بهْخ ْٓوٝػبد اُزط٣ٞو
اُوبكٓخ ك ٠أُٞاٗئ أُقزِلخ ووجه الوزٌر باالستمرار
فى معدالت األداء وتطوٌرها باإلضافة إلى ضرورة
االهتمام بالنواحى التدرٌبٌة الخاصة بالعاملٌن بالموانئ
باعتبار العنصر البشرى أحد أهم عوامل نجاح المنظومة
وعلى
واعتمد المجلس الحساب الختامى والمٌزانٌة
هامش االجتماع صرح الدكتور هشام عرفات أن هناك
خطة شاملة لوزارة النقل فى مجال الموانئ الجافة
والمناطق اللوجٌستٌة حٌث خططت الوزارة إلنشاء عدة
موانئ جافة ومناطق لوجٌستٌة لخدمة المجتمع التجارى
والحفاظ على شبكة الطرق حٌث من المستهدف أن ٌتم
نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طرٌق شبكة
السكك الحدٌدٌة وأوضح عرفات أن الوزارة راعت توافر
هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهٌن البحرى والقبلى
وأنه تم اختٌار هذه المواقع وفقا ً ألسس علمٌة وأضاف
وزٌر النقل أنه تم بالفعل اتخاذ الخطوات التنفٌذٌة إلقامة
هذه الموانئ حٌث تم طرح مشروع إنشاء المٌناء الجاف
بمدٌنة السادس من أكتوبر علً مساحة  100فدان علً
المستثمرٌن فً مناقصة عالمٌة بنظام المشاركة مع
مصدر الخبر  :بوابة االهرام بتارٌخ 2017/8/7
القطاع الخاص وقد تم تأهٌل تحالفات كبرى للدخول فى
هذا المشروع وجارى اآلن استكمال عملٌة الطرح
والترسٌة.
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2018/8/7 :

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة الٌوم
اجتماعا بمكتبه مع المجلس القومً للسكان وذلك
الستعراض ما تم تنفٌذه من الخطة السكانٌة
السنوٌة لمحافظة اإلسكندرٌة خالل الفترة من
 2017 /7/1وحتى  2018 /6 /30ومناقشة
المعوقات التً تواجه المجلس لخفض معدالت
الكثافة السكانٌة بالمحافظة وللتأكٌد على دور فرع
المجلس القومً للسكان فً متابعة األنشطة
السكانٌة التً تتم عن طرٌق جمٌع الجهات جاء ذلك
بحضور اللواء هشام شادي سكرتٌر عام المحافظة
والدكتورة إٌمان أحمد منا مدٌر عام المجلس
القومً للسكان وممثلً الجهاز المركزي للتعبئة
واإلحصاء ومدٌرٌة األوقاف باإلسكندرٌة والهٌئة
العامة لالستعالمات والتأمٌن الصحً ومركز
المعلومات بالمحافظة والسادة رؤساء األحٌاء
وكلف المحافظ ،المجلس القومى للسكان ببذله
المزٌد من جهد والتنسٌق بٌن كافة الجهات
بالمحافظة ،للتقلٌل من معدالت الموالٌد بشكل
ٌتناسب مع الدخل القومً وإعادة توزٌع السكان
بالشكل الصحٌح الذي ٌضمن توصٌل كافة الخدمات
للمواطنٌن لتحقٌق نوع من أنواع المساواة بٌن
كافة طبقات المجتمع مؤكدا أن خفض عدد الموالٌد
سوف ٌؤثر بشكل كبٌر وملحوظ على الدخل القومً
والتعلٌم ،وجودة الخدمات التً تقدم للمواطنٌن مما
ٌؤثر على مستقبل الدولة بأكملها مطالبا المجلس
بتحدٌد المعوقات التً تواجهه فً المحافظة لحلها
مصدر الخبر  :الٌوم السابع
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وعمل تقرٌر ٌشمل جدول للقوافل واحتٌاجاتها
والجهات المشاركة بها وأكد المحافظ على ضرورة
التوعٌة المستمرة للمواطنٌن بأضرار الكثافة
السكانٌة وخاصة فً دور العبادة مع توفٌر وسائل
ر٘ظ ْ٤األٍوح ثبألٓبًٖ اُٞاعت اٍزٜلاكٜب ٝرََ٤ٜ
ئعواءاد اُؾٖ ٍٞػٍِٝ ٠بئَ ر٘ظ ْ٤األٍوح ػِ٠
أُٞاٝ ٖ٤٘ٛأّبه ٍِطبٕ ئُ ٠إٔ اُؾل ٖٓ َٗجخ
أُٞاُ٤ل ّ٢ء ٛبّ ؽ٤ش ئٕ اُي٣بكح اٌَُبٗ٤خ رٔضَ
ٙـطب ًج٤وا ػِ ٠االهزٖبك أُٖو ١الكزب ئُ ٠إٔ
اُٜلف األٍبٍٝ ٖٓ ٢هاء ٛن ٙاالعزٔبػبد  ٞٛرٞك٤و
ث٤ئخ ٓ٘بٍجخ ُِٔٞا ٖٛاٌَُ٘لهٓ ١غ رٞك٤و ًبكخ
اُقلٓبد اُطج٤خ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ ُغٔ٤غ اُلئبد
ٝفالٍ االعزٔبع ًِق ٍِطبٕ هؤٍبء األؽ٤بء ثؼَٔ
ٍبؽبد ه٣ب٤ٙخ ك ٢األها ٢ٙاُلٚبء ثبُٔ٘بٛن
إلربؽخ اُلوٕخ أٓبّ اُْجبة ٝاُِ٘ء ُٔٔبهٍخ
اُو٣بٙخ ًٔب أًل ػِٓ ٠ل٣و٣خ اُْجبة ٝاُو٣بٙخ
ثبإلٌٍ٘له٣خ ٙوٝهح كزؼ ٝرَ َ٤ٜئعواءاد اُزؾبم
ٛالة أُلاهً ثٔواًي اُْجبة ٝاُؾوٓ ػِ٠
ٓٔبهٍخ اُو٣بٙخ الٍزـالٍ ٛبهز ْٜكٔ٤ب ٘٣لغ ٝمُي
ر٘ل٤نا ُزٞعٜ٤بد اَُ٤ل اُوئ ٌ٤ػجل اُلزبػ اَُ٢َ٤
هئ ٌ٤اُغٜٔٞه٣خ فالٍ ٓإرٔو اُْجبة ثاربؽخ
اُلوٕخ أٓبّ اُْجبة ٝاُِ٘ء ٛٝالة أُلاهً
ُٔٔبهٍخ اُو٣بٙخ ٛنا ٝهل ّلك ٍِطبٕ ػِ ٠هؤٍبء
األؽ٤بء ٝ َ٤ًٝٝىاهح اُٖؾخ ثبإلٌٍ٘له٣خ ثٚوٝهح
ئهبٓخ هٞاكَ ٌٍبٗ٤خ فلٓ٤خ ر٘ٓ ْٚلٝثٓ ٖٓ ٖ٤ل٣و٣خ
اُٖؾخ ٝاُطت اُج٤طوٝ ١اُزوث٤خ ٝاُزؼِٓٝ ْ٤ؾٞ
األٓ٤خ ٝرٞعٜٜ٤ب ئُ ٠اُوو ٟاألًضو اؽز٤بعب ثبُٔؾبكظخ
ُزٞػ٤خ أُٞاٝ ٖ٤٘ٛفبٕخ ك ٢اُوو ٟثأ٤ٔٛخ ر٘ظْ٤
األٍوح ٝى٣بكح اُٞػُ ٢ل ْٜ٣ثبٍُٞبئَ أُزبؽخ ٤ًٝل٤خ
اٍزـالُٜب االٍزـالٍ األٓضَ ٓإًلا ػِ ٠أ٤ٔٛخ ى٣بكح
ػلك اُٞؽلاد اُٖؾ٤خ كافَ اُغٔؼ٤بد األ٤ِٛخ ٝرؼظْ٤
كٝه األكٝاد أُزبؽخ ُل٘٣ب ٝاُزوً٤ي ػِ ٠اُقلٓبد
أُولٓخ كافَ ٝؽلاد ر٘ظ ْ٤األٍوح ٝٝؽلاد اُزأٖٓ٤
اُٖؾ٢
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/8/8 :

أكد اللواء بحري مدحت عطٌة رئٌس هٌئة مٌناء
اإلسكندرٌة أن أعمال تنفٌذ الجراج متعدد الطوابق
بالمٌناء بلغت  %35وهو من المشروعات الجدٌدة
بالمٌناء بتكلفة  285ملٌون جنٌه وٌستوعب 1800
سٌارة ٌومٌا وأضاف عطٌة أن هذا المشروع ٌستوعب
الطلب المتزاٌد على نشاط استٌراد وتخزٌن السٌارات
داخل الدائرة الجمركٌة وٌخدم المنطقة السٌاحٌة
ً
مستقبال حٌث ٌتم إنشاء  2كور حركة
المخطط إنشاؤها
وكوبري ربط للمشاة لمستخدمً الجراج ومنطقة محطة
الركاب البحرٌة ومنطقة المارٌنا وٌشمل الكور  2مصعد
للركاب والمعاقٌن و  2سلم متحرك وساللم للهروب
والجراج ُمجهز بأجهزة إطفاء ذاتً وأنظمة إنذار
وشبكات إضاءة وأنظمة تحكم إلكترونً فً السٌارات
والمحاسبة وكامٌرات مراقبة عالٌة الجودة طب ًقا ألحدث
النظم المتبعة باإلضافة إلى الالفتات واإلرشادات الالزمة
أٌضا إلى أنه تم تكثٌف األعمال إلنجاز
ولفت عطٌة ً
المشروع واالنتهاء منه قبل المدة المحددة وهً 18
2019وأشار
شهرا لٌكون جاهزا لالفتتاح فً ماٌو
رضا الغندور المتحدث الرسمً باسم المٌناء إلى أن
المشروع ٌُقام على مساحة  15ألف متر مربع وٌعتبر
إضافة كبٌرة للمساحات التخزٌنٌة داخل المٌناء وٌتكون
من  4طوابق ثالثة منها للتخزٌن الجمركً تستوعب
نحو  2700سٌارة والرابع لالستخدام الٌومً للعمالء
وٌتكون من منشأ خرسانً بمودٌل متكرر لتحقٌق أنسب
مودٌالت اإلنشاء الستٌعاب حركة السٌارات طب ًقا لكود
الجراجات المصري وأضاف الغندور أنه من المتوقع
وصول الطاقة االستٌعابٌة للجراج إلى نحو  162ألف
سٌارة سنو ًٌا.
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/8/8 :

رٞع ٚاُلًزٞه ٓؾٔل ٍِطبٕ ٓؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ
٣واكو ٚاُِٞاء ٓؾٔل اُْو٣ق ٓل٣و األٖٓ ئُ ٠ئكاهح
هٞاد األٖٓ ثٔؼٌَو ٓوؿْ ُزول ْ٣اُزٜ٘ئخ ُو٤بكاد
ٙٝجبٝ ٛع٘ٞك ئكاهح هٞاد األٖٓ ٝر٘بٝال اإلكطبه
ٓغ اُغ٘ٞك ٝأكواك األٖٓ ٝهلّ أُؾبكع اُزٜ٘ئخ
ٝاُزؾ٤خ ُوعبٍ األٖٓ ٓإًلا ُ ْٜإٔ هٞاد األٖٓ
كهع ٝؽٔب٣خ  ًَٝكوك ٖٓ أث٘بء اُْوٛخ أُٖو٣خ
ُطبُٔب هلٓٞا رٚؾ٤بد ٖٓ أعَ ٛنا أًُ ٖٛٞب
أػوة ػٖ ٍؼبكر ٚثزٞاعل ٙثٝ ْٜ٘٤ر٘ب ُٚٝاإلكطبه
ٓؼ ْٜهبئال رؾ٤خ ٌَُ أث٘بء اُْوٛخ ٓغ اُوٞاد
أَُِؾخ ع٘جب ثغ٘ت ٖٓ أعَ ؽٔب٣خ ٛنا اُٖٛٞ
اُؼظٝ ْ٤اُن٤ٍ ١ؼجو ًَ أُقبٛو ٝاُزؾل٣بد
ثَٞاػل هعبُ ٚأُقِٖٖ٤

مصدر الخبر  :بوابة الوطن بتارٌخ 2018/8/21

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

 103 1بتارٌخ
2018/8/1

2

أسم صاحب
الشكوى
احمد عثمان
عبد السالم
عطاى

 71بتارٌخ فوزى عبد
 2018/8/2العزٌز محمود

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

تم فحص الشكوى مع االدارة
بشان الموافقه فى
المختصة وقد افادت بانه ٌرجى
حصوله على حقه فى
التكرم من سٌادتكم بالرجوع
ملكٌته لالراضى الكائنة
لجهاز حماٌة امالك الدولة حٌث
فى  6حوض عزبة
البربرى رقم  24باجمالى انها جهه االختصاص
تم الرد على المحافظة برقم
 42فدان وحٌث ان
 216بتارٌخ 2018/8/9
االرض ملكٌة خاصة
ولٌست امالك امٌرٌة
بشان التضرر من بعض تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بان الشكوى
المقاولٌن فى نطاق حى
العجمى من اقامة عمارات قد خلت من اى عناوٌن ألى من
سكنٌة على ارض الدولة العقارات حتى ٌتم االستدال منها
على موقع العقار موضوع
بدون ترخٌص
الشكوى وانما جاءت شائعة
وبصفة عامة مع العلم بان االدارة
الهندسٌة تتخذ كافة االجراءات
القانونٌة حٌال اى اعمال تتم
بدون ترخٌص وفقا لنص القانون
 2008والئحته
 119لسنة
التنفٌذٌة
تم الرد على المحافظة برقم 215
بتارٌخ 2018/8/7

 – 1ث٤بٕ األٓ٤خ ػَِٓ ٠ز ٟٞاُؾ ٠ػٖ ػبّ ٢٠1٨/٢٠17
ػلك األٖٓ٤٤
ؽٚو

ؽــ٠

اُؼغٔ٠

اإلعٔبُ٢
اُؼبّ

ه٣ق

مًٞه

ئٗبس

ئعٔبُ٢

مًٞه

ئٗبس

ئعٔبُ٢

ـــ

ـــ

3355

ـــ

ـــ

ـــ

ٖٓله اُج٤بٕ  :اكاهح ٓؾ ٞاالٓ٤خ ثؾ ٠اُؼغٔ٠

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠1٨/1/٨ :

التعلٌق






ػلك االٓ ٖ٤٤ػَِٓ ٠ز ٟٞؽ ٠اُؼغٔ3355 ٠
ػلك ٌٍبٕ ؽ ٠اُؼغَٔٔٗ 6٠٨647 ٠خ
َٗجخ االٓ ٖ٤٤اُ ٠اعٔبُ ٠ػلك اٌَُبٕ % ٠.55
الٞ٣عل هو ٟثؾ ٠اُؼغٔ٠

المقترح
العمل على تشجٌع االمٌٌن لمحو امٌتهم وترغٌبهم فى التعلٌم  ،تشجٌع
المعلمٌن لعمل فصول محو االمٌة 0

3355

 – ٢ث٤بٗبد ٓؾ ٞاألٓ٤خ ػَِٓ ٠ز ٟٞاُؾ ٠ػٖ ػبّ ٢٠1٨/٢٠17
ػلك أُِزؾو ٖ٤ثلٖٓ ٍٞؾ ٞاألٓ٤خ

مًٞه

ئٗبس

مًٞه

ئٗبس

اإلعٔبُ٢

مًٞه

ئٗبس

مًٞه

ئٗبس

اإلعٔبُ٢

مًٞه

ئٗبس

مًٞه

٢7

44

ـــ

ــــ

71

7٨

35

ـــ

ـــ

113

ـــ

ـــ

ـــ

عدد المتقدمٌن لالمتحان ( حضر )

44

78
27
35

اناث

ذكور

اناث

ذكور

ئٗبس

عدد الملتحقٌن بفصول محو االمٌة ( حضر )

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠1٨/1/٨ :

ـــ

ٖٓله اُج٤بٕ  :اكاهح ٓؾ ٞاالٓ٤خ ثبُؾ٠

ه٣ق

ؽٚو

اإلعٔبُ٢

اُؼغٔ٠

٨

3355

ؽٚو

ه٣ق

ـــ

ؽــ٠

ػلك كٍٖٞ
ٓؾ ٞاألٓ٤خ

أَُزٜلف
ٓؾٞ
أٓ٤ز ْٜك٢
أُؾبكظخ

ؽٚو

ػلك أُزولُٓ ٖ٤إلٓزؾبٕ
ه٣ق

َٗجخ اُزَوة

التعلٌق
 ػلك أَُزٜلف ٓؾ ٞآ٤ز ْٜثبُؾ3355 ٠
 اعٔبُ ٠أُِزؾو ٖ٤ثلٖٓ ٍٞؾ ٞاالٓ٤خ ( ؽٚو ) ِٓ 71زؾن
 ػلك أُِزؾو ٖ٤ثلٖٓ ٍٞؾ ٞاالٓ٤خ مًٞه (ؽٚو) ٢7
َٗ جخ أُِزؾو ٖ٤ثلٖٓ ٍٞؾ ٞاالٓ٤خ ٖٓ اُنًٞه ( ؽٚو ) اُ ٠االعٔبُ٠
%3٨
 ػلك أُِزؾو ٖ٤ثلٖٓ ٍٞؾ ٞاالٓ٤خ اٗبس (ؽٚو) 44
َٗ جخ ػلك أُِزؾو ٖ٤ثلٖٓ ٍٞؾ ٞاالٓ٤خ ٖٓ االٗبس اُ ٠اعٔبُ ٠أُِزؾوٖ٤
%6٢
 اعٔبُ ٠ػلك أُزولُٓ ٖ٤الٓزؾبٕ ٓ 113زولّ
 ػلك أُزولُٓ ٖ٤الٓزؾبٕ ٖٓ اُنًٞه (ؽٚو) 7٨
َٗ جخ أُزولُٓ ٖ٤الٓزؾبٕ ٖٓ اُنًٞه اُ ٠اعٔبُ ٠أُزولٓ%69 ٖ٤
 ػلك أُزولُٓ ٖ٤الٓزؾبٕ ٖٓ االٗبس (ؽٚو) 35
َٗ جخ أُزولُٓ ٖ٤الٓزؾبٕ ٖٓ االٗبس اُ ٠اعٔبُ ٠أُزولٓ%31 ٖ٤
 الٞ٣عل ٓزَوث ، ٖ٤الٞ٣عل هو ٟثؾ ٠اُؼغٔ٠

المقترح



اُؼَٔ ػِ ٠رَ َ٤ٜاعواءاد االٓزؾبٗبد ُِز٤َ٤وػِ ٠أُِزؾوٖ٤
ثلٖٓ ٍٞؾ ٞاالٓ٤خ



رْغ٤غ االٓ ٖ٤٤ػِ ٠اُؾٖ ٍٞػِّٜ ٠بكح ٓؾ ٞاالٓ٤خ

ا–

رطٞه ػلك أٌُزجبد ٝأُزوكك ٖ٣ػَِٓ ٠ز ٟٞاُؾ٠
ػلك أٌُزجبد أُْبهًخ

ّ

اُغٜبد أُْبهًخ

1

اُْئ ٕٞاإلعزٔبػ٤خ

ػلك أُزوككٖ٣
ٓالؽظبد

٢٠15

٢٠16

٢٠17

٢٠15

٢٠16

٢٠17

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

1

ـــ

ـــ

٢4٠

4

اُضوبكخ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

5

االػالّ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

1

ـــ

ـــ

٢4٠

اُزوث٤خ ٝاُزؼِْ٤
٢
اُْجبة ٝاُو٣بٙخ
3

االعٔبُ٠
ٖٓله اُج٤بٕ  :اكاهح اُؼغٔ ٠االعزٔبػ٤خ
اكاهح اُؼغٔ ٠اُزؼِ٤ٔ٤خ

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠17/1٢/٢6 :

عدد المكتبات والمترددٌن خالل عام 2017
240
1

عدد المترددٌن
عدد المكتبات

التعلٌق





المقترح

الٞ٣عل ٌٓزجبد ربثؼخ ُِْئ ٕٞاالعزٔبػ٤خ ٌٓٝزجخ اُلوك ًٝرْ ا٣وبكٜب
الٞ٣عل ٜٓوعبٕ اُوواءح ُِغٔ٤غ ٞ٣ ٌُٖٝعل ْٗب٤ٕ ٛل ٠ثبُٔلاهً
ٞ٣عل ٌٓزجخ ٝاؽلح ربثؼخ ُِْجبة ٝاُو٣بٙخ
ػلك أُزوكك ٖ٣ػِ ٠رِي أٌُزجخ ٓ ٢4٠زوكك
الٞ٣عل ٌٓزجبد ربثؼخ ( اُضوبكخ – االػالّ )

العمل على انشاء مكتبة عامة بحى العجمى للقراءة واالطالع وممارسة االنشطة
الثقافٌة 0

 - ٢رطٞه أْٗطخ اُوواءح ُِغٔ٤غ ٝػلك اٌُزت ٝأُْوك ٖ٤ػَِٓ ٠ز ٟٞاُؾ٠
اُوواءح

ٗلٝاد

ٓؼبهٗ

ػوٗٝ
ك٘٤خ

ٓغالد
ؽبئٜ

هٖخ

كوم
رٌْ٤ِ٤خ

ٓ٤ٍٞو٠

هٍْ

أفوٟ

ػلك
اٌُزت

ػلك
أُْوكٖ٤

ػبّ
اُج٤بٕ
2015

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2016

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2017

3٠

٢5

6

ـــ

٨

7

ـــ

4

٢5

ـــ

137٠

1

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الشباب والرٌاضة
( منطقة العجمى )

تارٌخ البٌان 2017/12/31 -:

انشطة القراءة وعدد الكتب والمشرفٌن عام 2017

1

4

مشرفٌن موسٌقى

6

معارض

25

8

قصة

30

25

7

مجالت
حائط

1370

رسم

ندوات

قراءة

التعلٌق














المقترح

ٖٓ اُغل ٍٝاَُبثن -:
اعٔبُ ٠اْٗطخ اُوواءح أُٞعٞكح ثٔوًي ّجبة اُؼغٔ1476 ٠
َٗجخ اْٗطخ اُوواءح اُ ٠االعٔبُ%٠.٢٠ ٠
َٗجخ اْٗطخ اُ٘لٝاد اُ ٠االعٔبُ%٢ ٠
َٗجخ اْٗطخ أُؼبهٗ اُ ٠االعٔبُ%٠.4٠ ٠
الٞ٣عل ػو ٗٝك٘٤خ
َٗجخ ٓغالد اُؾبئ ٜاُ ٠االعٔبُ%٠.54 ٠
َٗجخ اْٗطخ اُوٖخ اُ ٠االعٔبُ%٠.47 ٠
الٞ٣عل كوم رٌْ٤ِ٤خ
َٗجخ اْٗطخ أُ٤ٍٞو ٠اُ ٠االعٔبُ%٠.٢7 ٠
َٗجخ اْٗطخ اُوٍْ اُ ٠االعٔبُ%٢ ٠
َٗجخ ػلك اٌُزت اُ ٠االعٔبُ%93 ٠
َٗجخ أُْوك ٖ٤اُ ٠االعٔبُ%٠.٠6 ٠
ِٓؾٞظــــخ
ًَ ٛن ٙاالْٗطخ فبٕخ ثٔوًي ّجبة اُؼغٔ٠

 اُؼَٔ ػِ ٠اْٗبء ٌٓزجخ ػبٓخ فبٕخ ثبُؾ٠

عدد
الكتب

رطٞه ػلك اُلبئي ٖ٣ك ٢أْٗطخ اُوواءح ُِغٔ٤غ

–3

ػلك اُلبئيٖ٣

ػبّ اُج٤بٕ

اُوواءح

اُ٘لٝاد

أُؼبهٗ

ػو ٗٝك٘٤خ

هٖخ

ٓ٤ٍٞو٠

هٍْ

أفوٟ

2015

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2016

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2017

3٠

15

1٠

ـــ

1٠

6

15

ـــ

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠17/1٢/31 -:

ٖٓله اُج٤بٕ ٓ -:ل٣و٣خ اُْجبة ٝاُو٣بٙخ
( ٓ٘طوخ ّجبة اُؼغٔ) ٠

عدد الفائزٌن فى انشطة القراءة للجمٌع عام 2017

6
الموسٌقى

10
القصة

10

المعارض

15
الرسم

15
الندوات

30

القراءة

التعلٌق

من الجدول السابق -:








اعٔبُ ٠ػلك اُلبئي ٖ٣ك ٠اْٗطخ اُوواءح ُِغٔ٤غ ٨6
َٗجخ اُوواءح اُ ٠االعٔبُ%35 ٠
َٗجخ اُ٘لٝاد اُ ٠االعٔبُ%17 ٠
َٗجخ أُؼبهٗ اُ ٠االعٔبُ%1٢ ٠
الٞ٣عل ػو ٗٝك٘٤خ
َٗجخ اُوٖخ اُ ٠االعٔبُ%1٢ ٠
َٗجخ اُوٍْ اُ ٠االعٔبُ%17 ٠

المقترح

ضرورة العمل على انشاء مكتبة عامة بحى العجمى وممارسة الجمهور لالنشطة
الثقافٌة  ،ومشاهدة العروض والمسابقات الفنٌة 0

 - 1ث٤بٕ ٓواًي أُؼِٓٞبد ٝاُزله٣ت ٞٗٝاك ٟاُووٕ ًٝزبة اُؾبٍت ا ٠ُ٥ػبّ ٢٠17
ٓواًي ٓؼِٓٞبد
ٓوًي

ٓل٘٣خ

ؽ٠

ٝؽلح
هو٣ٝخ

اعٔبُ٠

ٓواًي رله٣ت
ػِ ّٞاُؾبٍت

ٗٞاكٟ
اُووٕ ٢1

ًزبة
ؽبٍت
آُ٠

اُزوَ ْ٤االكاهٟ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ٓواًي
ػلك
أُؼِٓٞبد

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

َٗجخ أُواًي

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اُج٤بٕ

ٖٓله اُج٤بٕ  :اكاهح اُؼغٔ ٠االعزٔبػ٤خ

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠17/1٢/٢6 :

التعلٌق
الٌوجد ( مراكز معلومات وتدرٌب ونوادى قرن – كتاب الحاسب الآللى )
تابعة الدارة العجمى االجتماعٌة 0

المقترح

العمل على انشاء مركز معلومات وتدرٌب تابعة لالدارة 0

- ٢ث٤بٕ ٓواًي اُزله٣ت ػِ ٠ػِ ّٞاُؾبٍت ٞٗ ٝاك ٟاُووٕ ًٝزبة اُؾبٍت ا٢٠17 ٠ُ٥
ّ

ؽــ٠

ٓوًي رله٣ت

ٗبك ٟاُووٕ

ًزبة اُؾبٍت

ٓالؽظبد

اُؼغٔ٠

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠17/1٢/٢6:

ٖٓله اُج٤بٕ  :اكاهح اُؼغٔ ٠االعزٔبػ٤خ

التعلٌق
الٌوجد مراكز تدرٌب على علوم الحاسب او نوادى القرن و كتاب الحاسب
اآللى

المقترح
العمل على انشاء مراكز معلومات وتدرٌب تابعة لالدارة 0

3ـ ٓواًي أُؼِٓٞبد ػَِٓ ٠ز ٟٞاُؾ ٠ػبّ ٢٠17
ػلك األعٜيح ( ؽبٍت آُ) ٠
ّ

اٍْ ٓوًيأُؼِٓٞبد

ػلك
اُؼبِٖٓ٤

هلْ٣

ٓوًي أُؼِٓٞبد ٝكػْ
ارقبم اُوواه ثؾ ٠اُؼغٔ٠

12

ْٜ٘ٓ 14
ٝاؽل ٛبُي

ٖٓله اُج٤بٕ ٓ :وًي أُؼِٓٞبد ٝكػْ ارقبم اُوواه
ثؾ ٠اُؼغٔ٠

ٓؼلاد ك٘٤خ

ؽل٣ش

اعٔبُ٠

ٛبثؼخ

ٓبً٘٤خ
رٖ٣ٞو

ـــ

14

ْٜ٘ٓ 7
ٝاؽلح ٛبُي

1

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠1٨/٨/9 :

ٓالؽظبد

ـــ

عدد العاملٌن واالجهزة بمركز معلومات الحى
14
12
7
1

ماكٌنة تصوٌر

طابعة

عدد العاملٌن

اجهزة قدٌمة

التعلٌق









ػلك اُؼبِٓ ٖ٤ثٔوًي أُؼِٓٞبد ثؾ ٠اُؼغٔ 1٢ ٠ػبَٓ
اعٔبُ ٠ػلك االعٜيح ثبُٔوًي  14عٜبى
ػلك االعٜيح اُولٔ٣خ ثبُٔوًي  14عٜبى ٓ٘ ْٜػلك (ٛ )1بُي
َٗجخ االعٜيح اُولٔ٣خ ثبُٔوًي اُ ٠اعٔبُ ٠االعٜيح % 1٠٠
الٞ٣عل اعٜيح ؽل٣ضخ ثبُٔوًي
اعٔبُ ٠أُؼلاد اُل٘٤خ ٨
َٗجخ اُطجؼبد اُ ٠اعٔبُ ٠أُؼلاد اُل٘٤خ %٨٨
َٗجخ ٓبً٘٤خ اُزٖ٣ٞو اُ ٠االعٔبُ%13 ٠

المقترح
 آلاك أُوًي ثأعٜيح ؽل٣ضخ ٛٝجؼبد ؽل٣ضخ
 آلاك أُوًي ثطبثؼخ اُٞإ

4ـ ٗٞاك ٟاُووٕ  ٢1ػٖ ػبّ ٢٠17
ّ

اٍْ اُ٘بكٟ

أُوًي
اُزبثغ ُٚ

ػلك
اُؼبِٖٓ٤

ػلك
االعٜيح

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

ـــ

ٖٓله اُج٤بٕ  :اكاهح اُؼغٔ ٠االعزٔبػ٤خ

ػلك أُزلهثٖ٤

ػلك
اُوبػبد

مًٞه

اٗبس

ـــ

ـــ

ـــ

ٓالؽظبد
ـــ

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠17/1٢/٢6 :

التعلٌق

الٌوجد نوادى قرن تابعة الدارة العجمى االجتماعٌة
المقترح
العمل على انشاء نوادى قرن لمواكبة التطور والتقدم فى مجال
التكنولوجٌا

5ـ ًزبة اُؾبٍت ا ٠ُ٥ػٖ ػبّ ٢٠17
ّ

اٍْ اٌُزبة

أُوًي
اُزبثغ ُٚ

ػلك
اُؼبِٖٓ٤

ػلك
االعٜيح

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ٖٓله اُج٤بٕ  :اكاهح اُؼغٔ ٠االعزٔبػ٤خ

ػلك أُزلهثٖ٤

ػلك
اُوبػبد

مًٞه

اٗبس

ـــ

ـــ

ـــ

ٓالؽظبد

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠17/1٢/٢6 :

التعلٌق
الٌوجد كتاب حاسب آلى تابع لالدارة 0

المقترح
العمل على انشاء كتاب الحاسب اآللى

ـــ

 -6ث٤بٕ رأ َ٤ٛاُؼبِٓ ٖ٤ثٔواًي ٝٝؽلاد أُؼِٓٞبد ٝكػْ ارقبم اُوواه فالٍ ػبّ ٢٠17
ػلك أُزلهثٖ٤
ّ

أٍبء ٓواًي ٝٝؽلاد
أُؼِٓٞبد ثبُؾــ٠

ػلك
اُؼبِٖٓ٤
ثبُٔواًي

ـــ

ـــ

ـــ

ٓوًي٣ب فالٍ
ْٓوٝع
أُؾبكظبد

أُؾبكظخ

أُلٕ

أُؾبكظخ

أُلٕ

اعٔبُ٠
ػلك
أُزلهثٖ٤
ٓوًي٣ب
ٓٝؾِ٤ب

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ٓؾِ٤ب ثبُٔؾبكظبد
كافَ ٓواًي أُؼِٓٞبد

ـــ

ٖٓله اُج٤بٕ  :اكاهح اُؼغٔ ٠االعزٔبػ٤خ

كافَ ٓواًي اُزله٣ت

َٗجخ
أُزلهث ٖ٤اُ٠
ػلك اُؼبِٖٓ٤
%

ـــ

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠17/1٢/٢6 :

التعلٌق
الٌوجد مراكز ووحدات المعلومات ودعم اتخاذ القرار ٌادارة العجمى
االجتماعٌة 0

المقترح
العمل على انشاء مراكز ووحدات للمعلومات لتأهٌل العاملٌن بها0

ٓ - 7واًي اُزله٣ت ػِ ٠ػِ ّٞاُؾبٍت ا ٠ُ٥ػبّ ٢٠17
هبػبد ٝاعٜيح
اٍْ
ّ
أُوًي

ـ

ـــ

أُلهثٕٞ

هبػخ
رله٣ت

ؽبٍت
آُ٠

ثوٝعٌ٤زٞه

ـــ

ـــ

ـــ

أُزلهثٕٞ

ّجبة
فو٣غٖ٤

٤ٛئبد
رلهٌ٣

ػبِٖٓ٤
ثٔوًي
ٓؼِٓٞبد

اعٔبُ٠

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ٖٓله اُج٤بٕ  :اكاهح اُؼغٔ ٠االعزٔبػ٤خ

ّجبة
فو٣غٖ٤

ِٛجخ

ػبِٖٓ٤

اعٔبُ٠

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠17/1٢/٢6 :

التعلٌق
الٌوجد مراكز للتدرٌب على علوم الحاسب اآللى0

اُلٝهاد
اُزله٣ج٤خ

ـــ

المقترح

العمل على انشاء مراكز خاصة للتدرٌب على علوم الحاسب لمواكبة التطور
وزٌادة المعرفة بالتكنولوجٌا الخاصة بالحاسب اآللى 0

 -٨ث٤بٕ اُْوًبد ٓٝواًي اُزله٣ت اُقبٕخ اُؼبِٓخ كٓ ٠غبٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد ػبّ ٢٠17
ؽــ٠

ػلك ّوًبد رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد

ػلك ٓواًي رله٣ت اُؾبٍت
اُقبٕخ

ٓالؽظبد

اُؼغٔ٠

ـــ

٢6

ـــ

ربه٣ـ اُج٤بٕ ٢٠17/٢/٢3 :

ٖٓله اُج٤بٕ  :اكاهح اّـبٍ اُطو٣ن ثؾ ٠اُؼغٔ٠

عدد مراكز تدرٌب الحاسب الخاصة
26

التعلٌق
 الٞ٣عل ّوًبد رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد ثؾ ٠اُؼغٔ٠
ٞ٣ عل ػلك ٓ ٢6وًي رله٣ت فبٓ
َٗ جخ ػلك ٓواًي رله٣ت اُؾبٍت اُقبٕخ ثبُج٤طبُ اُ ٠االعٔبُ%٢7 ٠
َٗ جخ ػلك ٓواًي رله٣ت اُؾبٍت اُقبٕخ ثبُٜبٗٞك َ٤اُ ٠االعٔبُ٠
%35
َٗ جخ ػلك ٓواًي رله٣ت اُؾبٍت اُقبٕخ ثبُلفِ٤خ اُ ٠االعٔبُ%31 ٠
َٗ جخ ػلك ٓواًي رله٣ت اُؾبٍت اُقبٕخ  6أًزٞثو اُ ٠االعٔبُ%٨ ٠

المقترح

 اُؼَٔ ػِ ٠اْٗبء ّوًبد ُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد

ٝرٜزْ عـواك٤ب اُجؾبه
ٝأُؾ٤طبد ثلهاٍخ
اُقٖبئٔ اُطج٤ؼ٤خ ُٔ٤بٙ
اُجؾبه ؽواهح أُ٤بٝ ٙؽوًخ
األٓٞاط ٝأُل ٝاُغيه
ٝاُز٤بهاد اُجؾو٣خ رورلغ
ٓ٤ب ٙاُجؾو ٝر٘ؾَو ٓورٖ٤
ًَ ٝ ّٞ٣رؼي ٟؽوًبد أُل
ٝاُغيه أُزـ٤وح ئُ ٠رأصو هٞح
عنة ًَ ٖٓ أٌُْ ٝاُؤو
ػِ ٠أعياء ٓقزِلخ ٖٓ
ٝفٖبئٖٜب
األهٗ
اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ أُِٞؽخ ٝاٌُضبكخ
ٝاُقٖبئٔ اُجُٞٞ٤ع٤خ
اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ اُز ٢رؼ ِ٤ك٢
أُ٤بٙ

ْٗأح اُجؾبه ٝأُؾ٤طبد
تضاربت آراء الباحثٌن فً
تفسٌر كٌفٌة توزٌع الٌابس
والماء وتصور بداٌة مٌالد
األحواض المحٌطة ثم
امتالئها بمٌاه البحر وٌعزى
هذا التضارب إلى أن نشأة
األحواض المحٌطٌة ترجع
إلى أزمنة فلكٌة ثؼ٤لح

1300
تصل إلى اكثر من
ملٌون سنة فً حٌن ال ٌتجاوز
عمر اإلنسان على سطح األرض
الملٌون سنة األخٌرة واُقترحت
حتى الٌوم عشرات النظرٌات
التً تحاول تفسٌر نشأة
األحواض المحٌطٌة من جهة
وكٌفٌة توزٌع الٌابس والماء
بصورته الحالٌة من جهة
أخرى وٌدل تعدد هذه النظرٌات
على انه لم ُتعرف بعد الصورة
الحقٌقٌة التً تكونت بها قشرة
األرض الخارجٌة التً ساهمت
فً تشكٌل ظواهرها الكبرى

 ٖٓٝأ ْٛاُ٘ظو٣بد اُز٢
هِ٤ذ كٛ ٢نا اُْإٔ ٗظو٣خ
ىؽيؽخ اُوبهاد
هعؼ اُلو٣ل كبع٘و
ٍ٘خ  1914إٔ هبهاد اُؼبُْ
اًُ ّٞ٤بٗذ فالٍ اُؼٖو
اٌُوثً ٢ٗٞزِخ ٝاؽلح ٓزٔبٌٍخ
رؼوٙذ ُِزٖلع ٝاالْٗطبه
ٗٝزظ ػٖ مُي ٝعٞك هبهاد
عل٣لح أفند ٛن ٙاُوبهاد رزؾوى
أكو٤ب ً ك ٢ػلح ارغبٛبد ئُ ٠إٔ
اٍزوود ك ٢أٓبًٜ٘ب أُؼوٝكخ
اٝ ٕ٥هل اػزٔل كبع٘و ػ٘ل ث٘بء
ٛن ٙاُ٘ظو٣خ ػِ ٠رطبثن
اُطجوبد اُغُٞٞ٤ع٤خ ُِ٤بثٌ
ٝرطبثن اُطجوبد اُغُٞٞ٤ع٤خ

اُطجوبد اُغُٞٞ٤ع٤خ ُِ٤بثٌ
ٝرطبثن اُؾلو٣بد ػِٖٓ ًَ ٠
اَُبؽَ اُْوهٝ ٢اُـوثُِٔ ٢ؾٜ٤
األٝ ٢َِٛرْبث ٚاٌَُْ ثٖ٤
اَُبؽَ اُـوث ٢ألكو٣و٤ب ٝاَُبؽَ
اُْوه ٢ألٓوٌ٣ب اُغ٘ٞث٤خ ٓٔب
ٞ٣ؽ ٢ثأٜٗٔب ًبٗب ٓزالٕوٓٝ ٖ٤غ
مُي ُْ ْ٣و كبع٘و ئُٛ ٠ج٤ؼخ
اُؼٞآَ اُز ٢أكد ئُ ٠ريؽيػ
اُوبهاد كٜٗ ٢ب٣خ اُؼٖو
اٌُوثٝ ٢ٗٞػلّ ريؽيػ هبهاد
اُؼبُْ اُؾبُ٤خ ث٘لٌ اُٖٞهح
اُز ٢ؽلصذ ك ٢أُبٝ ٢ٙهل أًل
اُغُٞٞ٤ع ٕٞ٤إٔ اُوبهاد اُؾبُ٤خ
ًبٗذ فالٍ اُؼٖو الكربونى
ػجبهح ػٖ ًزِخ ًجوً ٢ٛ ٟزِخ
ث٘غب٣ب ٝػ٘لٓب اهزوة اُؼٖو
اُزو٣بٍٜٗ ٖٓ ٢ب٣ز ٚثلأد ًزِخ
ث٘غب٣ب ك ٢اُزٔيم ٝأفند
أعياؤٛب ك ٢االثزؼبك ػٖ ثؼٜٚب
ثؼٚب ً ثٖٞهح رله٣غ٤خ ٝثط٤ئخ
ٝأكٛ ٟنا اُزٔيم ئُ ٠ظٜٞه
ٝثظٜٞه
هبهر ٖ٤ػظٔ٤زٖ٤
األؽٞاٗ أُؾ٤طخ ثلأد رٔزِئ
ثبُٔ٤ب ٙاأل٤ُٝخ ٣ٝوٖل ثٜب رِي
أُ٤ب ٙاُز ٢ظٜود ألٓ ٍٝوح ك٢
هبع اُجؾبه ٝأُؾ٤طبد
ٖٓٝلهٛب ثب ٖٛاألهٗ أٝ
اُٖقٞه اُجوًبٗ٤خ اُز ٢رُونف ٓغ
اٗجضبم أُٖٜٞهاد اُجوًبٗ٤خ

أعضاء

مواضٌع نشطة

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

تطبٌق الهندسة الوراثٌة على
مختلف أنواع المخلوقات الحٌة
من الفٌروسات إلى الخراف
ً٤ق رؼَٔ اُٜ٘لٍخ اُٞهاص٤خ

رؼو٣ق اُٜ٘لٍخ اُٞهاص٤خ

رَٔ ٠أٚ٣ب ً ثبُزؼل َ٣اُغ٢٘٤
 ٢ٛٝػِٔ٤خ رـ٤٤و اُؾٔ٘
اُ٘ ١ٝٞك ٢اُغ ّٞ٘٤اُقبٓ
ثبٌُبئٖ اُؾٝ ٢اُزؼل َ٣ػِٚ٤
ثؾ٤ش  ٌٕٞ٣اُزؼل َ٣ػِ ٠أؽل
اىٝاط اُوٞاػل اُغ٤٘٤خ آب
G-Cا A-T ٝثؾنف ٓ٘طوخ
ًبِٓخ ٖٓ اُؾٔ٘ اُ٘ ١ٝٞأٝ
اكفبٍ َٗقخ اٙبك٤خ ئُ٠
اُغٗ ٖ٤لَ ٚثبإلٙبكخ ئُ ٠مُي
ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ٣زْ اٍزقواط
هبػلح ٖٓ اُؾٔ٘ اُ٘١ٝٞ
اُقبٓ ثبٌُبئٖ اُؾٝ ٢كٓغٜب
ٓغ ؽٔ٘ ٗ ١ٝٞآفو ك٢
ٗلٌ اٌُبئٖ ُٜن ٙاألٍجبة
َ٣زقلّ اُؼِٔبء اُٜ٘لٍخ
اُٞهاص٤خ ٌَُ٣ ٢زط٤ؼٞا
اُزؼل َ٣ػِ ٠فٖبئٔ اٌُبئٖ
اُؾٝ ٢اُزـ٤٤و كٜ٤ب ًٔب ٌٖٔ٣

ٌُٙٞٗ ٢ؼ ً٤ل٤خ ػَٔ اُٜ٘لٍخ
اُٞهاص٤خ ٍ٘أفن األًَٗٔ ٖ٤ُٞضبٍ
ػِ ٠مُي عٔ٤ؼ٘ب ٗؼِْ ثإٔ
األَٗ ٞٛ ٖ٤ُٞثوٝر٣ ٖ٤ؼَٔ ػِ٠
اُؾلبظ ػَِٓ ٠ز٣ٞبد اٌَُو ك٢
اُلّ ػبكح ٣زْ اٗزبط األَٖٗ٤ُٞ
ٖٓ اُجٌ٘و٣بً  ٌُٖٝاالّقبٓ
اُن٣ ٖ٣ؼبٗٓ ٖٓ ٕٞوٗ اٌَُو١
ٖٓ اُ٘ٞع األ ٍٝرٖجؼ ُلْٜ٣
ٌِْٓخ ك ٢ئٗزبط األَُٗ ٖ٤ُٞنُي
٣ؾو٘ ٕٞاٗلَ ْٜثبالَٖٗ٤ُٞ
ُِؾلبظ ػَِٓ ٠ز ٟٞاٌَُو ك٢
اُلّ ٝهل اٍزقلٓذ اُٜ٘لٍخ
اُٞهاص٤خ ُٖ٘غ اَْٗ٣ ٖ٤ُٞجٚ
رٔبٓب ً االَٗ ٖ٤ُٞاُن ١ك ٢رلوىٙ
أعَبٓ٘ب رْ ٕ٘ؼ ٖٓ ٚفال٣ب
اُقٔ٤وح أ ٝثٌز٤و٣ب رْجٚ
اُجٌز٤و٣ب اُو٤ُٗٞٞخ ٝهل رْ
روفٛ ٔ٤نا األَٗ ٖ٤ُٞأُؼلٍ
ٝهاص٤بًاُُ ٖ٤ُٜٞٓٞالٍزقلاّ
اُجْو ١ك ٢ػبّ 19٨٢
ً٤ق رٔذ ٕ٘بػخ اُٖ٤ُٜٞٓٞ

٣زْ اٍزقواط ؽٔ٘ ٗ١ٝٞ
كائو ١اٌَُْ  ٠َٔ٣اُجالىٓ٤ل

موقع كووورة

ٖٓ اُجٌز٤و٣ب  ٖٓٝصْ هطغ
عيء ٕـ٤و ٓ٘ ٚثٞاٍطخ
ٓؤ عي٣ئ٣ ٢ٌُ ٢زْ ئكفبٍ
ع ٖ٤االَٗ ٖ٤ُٞك ٢كواؽ
اُجالىٓ٤ل ٝثنُي إجؼ
اُجالىٓ٤ل األٕ ٓؼلٍ ٝهاص٤بً،
ثؼل اُزؼل َ٣اُٞهاص٣ ٢زْ ئكفبٍ
اُجالىٓ٤ل أُؼلٍ ٝهاص٤ب ً ئُ٠
ثٌز٤و٣ب عل٣لح ،ثؼل مُي ٍزجلأ
اُقال٣ب ثبُ٘وَبّ ُزجلأ هؽِزٜب
ك ٢رٖ٘٤غ األَٗٝ ٖ٤ُٞؽَٔ
اُجالىٓ٤ل أُؼلٍ ٝهاص٤ب ً ك٢
ٝالْٗبء
ًَ َٗقٜ٘ٓ ٚب
ًٔ٤بد ًج٤وح ٖٓ اُقال٣ب،
ريهع اُجٌز٤و٣ب ك ٢اٝػ٤خ
رقٔ٤و ًج٤وح رؾز ١ٞػِ٠
عٔ٤غ اُؼ٘بٕو اُـنائ٤خ اُز٢
رؾزبعٜب اُقِ٤خ ُالٗوَبّ،
ًِٔٝب اٗؤَذ اُقال٣ب ًِٔب
ىاك اٗزبط األَٗ ٖ٤ُٞػ٘ل
اٗزٜبء ػِٔ٤خ اُزقٔ٤و ٣زْ
رٖل ٚ٤أُي٣ظ إلٗزبط
اَٗ ٖ٤ُٞفبّ ػٖ ٛو٣ن ر٘و٤خ
األَٗٝ ٖ٤ُٞرؼجئز ٚك٢
ىعبعبد ٝأهالّ األَٖٗ٤ُٞ
ُ٤زْ ثؼل مُي رٞى٣ؼٜب ػِ٠
ٓو ٠ٙاٌَُو١
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ٗظبّ اُزْـَ٤

َُٓزقلّ ثبٍزقلاّ اُجوٓغ٤بد
ٝاُزطج٤وبد أُٞعٞكح ػِ٠

ٗظبّ ثوٓغ ّ٢
 ٞٛػجبهح ػٖ
ٍ
رؼَٔ ث ٚاُجوٓغّ٤بد ٝاُجوآظ
ٓضَ ٓزٖلؾبد اإلٗزوٗذ
ٝثوآظ أُ٤ل٣ب ٝثوآظ رؾو٣و
اُٖ٘ٝ ٓٞؿ٤وٛب ٖٓ
اُجوآظ أُْٜٞهح كٖٔ ؿ٤و
اُ ٌُٖٔٔ رٖلّؼ اإلٗزوٗذ أٝ
اُؼَٔ ػِ ٠اُؾبٍٞة ٖٓ كٕٝ
ٝعٞك ٛنا اُ٘ظبّ رَؾزبط عٔ٤غ
اُزطج٤وبد اُ َُٔزقلٓخ ػِ٠
اُؾبٍٞة ئُٗ ٠ظبّ رْـَ٤
ُٓؼ ّٖ٤ؽز ٠رؼَٔ ثٌْ ٍَ ًبَٓ
ؽ٤ش ئّٗ ٖٓ ٚاُ ٌُٖٔٔ رؼو٣ق
ٗظبّ اُزْـ َ٤ثأّٗ ٚثوٗبٓظ مٝ
ٛبثغ فبٓ ك٣ ٜٞؼَٔ
ًٞاعٍ ٜخ هٍّٔ٣ٞخ ثٖ٤
اُ َُٔزقلّ ٌٗٞٓٝبد
اُؾبٍٞة.

األٗظٔخ أؽبك٣خ أُٜبّ
ٝأؽبك٣خ اُ َُٔزقلٖٓ٤

أهَبّ أٗظٔخ اُزْـَ٤
ر٘وَْ أٗظٔخ اُزْـ َ٤ئُ٠
هَٔ ٖ٤هئ ٖ٤٤َ٤ؽَت
ٍٔبؽٜب ثز٘ل٤ن أًضو ٖٓ ػِّٔ٤خ
ذ ٝاؽل أ ٝاُو٤بّ ثؼٍِٔ ّ٤خ
كٝ ٢ه ٍ
ذ ُٓؼّٖ٤
ٝاؽل ٍح كو ٜكٝ ٢ه ٍ
ٝأهَبّ أٗظٔخ اُزْـ٢ٛ َ٤

األٗظٔخ ٓزؼلكح أُٜبّ
ُٓ ٝزؼلّكح أَُزقلٖٓ٤

 ٢ٛاألٗظٔخ اُز ٢رَٔؼ ثز٘ل٤ن
اُٞهذ
أًضو ٖٓ ػِٔ٤خ ك٢
ٗلَٝ ٚرََٔؼ ألًضو ٖٓ

 ٢ٛاألٗظٔخ اُز ٢ال رَٔؼ
ثز٘ل٤ن أًضو ٖٓ ػٍِٔ ّ٤خ ٝاؽل ٍح
كٝ ٢هذ ٝاؽلٝ ،ال رَٔؼ
ألًضو ٖٓ َُٓزقلّ ثبٍزقلاّ
اُزطج٤وبد أُقزِلخ ػِ ٠اُؾب

ٝظبئق ٗظبّ اُزْـَ٤
ٝظبئق ٗظبّ اُزْـ٣ َ٤إكّ١
ٗظبّ اُزْـ َ٤اٌُض٤و ٖٓ
اُٞظبئق اُز ٢رَغؼَ اٍزقلاّ
اُؾبٍٞة ٌُٓٔ٘ب ً ثبَُ٘جخ
ُإلَٗبٕ ٗظواً ألّٕ ُـخ
اُؾبٍٞة ال رُْجُ ٚـخ اُجْو
ٝاُزؼبَٓ ٓؼٜب ٣ؾزبط ئُُ ٠ـخ
ثوٓغ٤خ رو ّٞثلٝه اُ َٜ٤ٍٞ
ث ٖ٤اُ َُٔزقلّ ٝث ٖ٤اُؾبٍٞة
ث ٌُٔ ّٗٞبر ٚأُقزِلخ ُ٘٣ٝلّن ٗظبّ
اُزْـ َ٤اُجوآظ ٝاُزطج٤وبد
أُقزِلخ ٣ٝو ّٞثؼِٔ٤بد
اإلكفبٍ ٝاإلفواط ٓضَ اُزؼبَٓ
ٓغ ُٞؽخ أُلبر٤ؼ ٝاُْبّخ
ٖؾؼ األفطبء
ٝاُٖٞد ّ ُ٣ٝ
اُجوٓغّ٤خ اُز ٢رؾَٖ أص٘بء
اُؼِٔ٤بد
ر٘ل٤ن ُٓقزِق
ٝاُجوٓغ٤بد ُ٣ٝؼبُظ ِٓلبد
اُ٘ظبّ اُقبٕخ ُ٘٣ٝظّْ اٍزقلاّ
ٌٓ ّٗٞبد اُؾبٍٞة

أٗٞاع ٗظبّ اُزْـَ٤

ٝعل اٌُض٤و ٖٓ أٗٞاع أٗظٔخ
اُزْـٝ َ٤مُي ٗظواً ألّٕ

اٍزقلآبد اُؾبٍٞة ٝرطج٤وبرٚ
إٔجؾذ ٓطِٞثخً كّ ٢ز٠
ٓغبالد اُؾ٤بح ٝثٌْ ٍَ ًج٤و علاً
ٝأكّٛ ٟنا اُطِت اٌُج٤و ػِ٠
اُؾبٍٞة ٝرطج٤وبر ٚئُ ٠كزؼ
أُغبٍ أٓبّ اٌُض٤و ٖٓ أٗظٔخ
د
اُزْـ َ٤اُز ٢رُِجّ ٢اؽز٤بعب ٍ
ُٓؼّ٘٤خ ؽَت ٛج٤ؼخ ٞٗٝػّ٤خ
ثوٓغزٜب كٌِ َّ ٗظبّ رْـَ٤
ٕخ ثٚ
ُّٓٔ٤ياد ٝفٖبئٔ فب ّ
كو ٖٓٝ ٜأٗظٔخ اُزْـَ٤
اُ َُٔزقلٓخ ك ٢ػبَُْ اُؾبٍٞة

ٗظبّ اُزْـDOSَ٤

٣ٝؼ ّل ٛنا اُ٘ظبّ ٖٓ األٗظٔخ
اُولٔ٣خ علاً اُ َُٔزقلٓخ ك٢
رْـ َ٤اُؼل٣ل ٖٓ ثوآظ األعٜيح
كٔضالً ًبٕ ٛنا اُّ٘ظبّ َُ٣زقلّ
ك ٢رْـ َ٤األعٜيح اُْقٖ٤خ
 IBMثبإلٙبكخ ئُ ٠األع ِٜيح
ٍ ّٔ٢
اُقب ّ
ٕخ ثْوًخ ُ ٝ IBM
ٛنا اُ٘ظبّ ثبٍْ اُْوًخ ٝك٢
ػبّ 1981هبّ َهئّ ٌ٤وًخ
ٓبٌ٣وٍٞٝكذ ث َ٤ؿ٤زٌ
ٍ ّٔ ٢اُ٘ظبّ
ثزط٣ٞو ٛنا اُ٘ظبّ ُ ٝ
أُطٞه٣ٝ MS-DOSؼزٔل
ٛنا اُّ٘ظبّ ػِ ٠رْـ َ٤األٝآو
اُّٖ٘٤خ ثٌْ ٍَ ٓجبّو ٛٝنا
اُ٘ظبّ أؽبك ١أُٜبّ ٝرَغله
اإلّبهح ئُ ٠أّٗ ٚثِٔضبثخ ٗٞاح
ّوًخ ٓبٌ٣وٍٞٝكذ

ٗظبّ اُزْـٌٌ٘٤ُ َ٤

ٝ ٞٛاؽ ٌل ٖٓ أًضو األٗظٔخ
ّٜوحً ٝاٗزْبهاً ٝاٍزقلآب ً
ٗ ٞٛٝظب ٌّ ٓلزٞػ أُٖله
َ٣ٝزّٔ٤ي ثٞاعٍ ٜخ هٍّ٤ٓٞخ
عِٔ٤خ ٝثَ٤طخ  ُٚٝاٌُض٤و ٖٓ
اإلٕلاهاد اُ ُٔقزِلخ ٣ٝزّٔ٤ي
ثبُ ِؾٔب٣خ اُؼبُ٤خ ٝاألٓبٕ ػ٘ل
اٍزقلآًٔ ٚب  ٌُٖٔ٣اُزؼلَ٣
ٓغبٗ ٢ثبٌُبَٓ
ػِ ٚ٤ألّٗٗ ٚظبّ ّ
ٝػبكحً َ٣زقلٓ ٚأُٜ٘لٍٕٞ
ٕخً
ٖٖ ٕٞثبُؾٔب٣خ فب ّ
أُزق ّ
ٝاُْجٌبد ػب ّٓخً

ٗظبّ رْـ٘٣ٝ َ٤لٝى
ٛنا اُّ٘ظبّ ٖٓ أّٜو ٝأثوى
أٗظٔخ اُزْـ ٞٛٝ َ٤ربث ٌغ
ُْوًخ ٓبٌ٣وٍٞٝكذ اُؼبُٔ٤خ
ٝثلا٣خ ٛنا اُ٘ظبّ ًبٗذ ػبّ
 ّ19٨5ؽ٤ش ًبٕ ػجبهح ػٖ
ُٞؽخ هٍّ٤ٓٞخ َٓبػلح ك٢
ًزبثخ األٝآو كٗ ٢ظبّ كًٝ
ٝك ٢ػبّ أُق ٝرَؼٔبئخ
ٝفَٔخ ٝرَؼ ٖ٤هبٓذ ّوًخ
ٓبٌ٣وٍٞٝكذ ثاٛالم ٗظبّ
رْـَٓ َ٤زوَ أِٛوذ ػِٚ٤
اٍْ ٘٣ٝلٝىٝ 95ك ٢ػبّ أُق
ٝرَؼٔبئخ ٝصٔبٗ٤خ ٝرَؼٖ٤
أِٛوذ اُْوًخ َٗقخ عل٣لح
ٖٓ ٗظبّ اُزْـ َ٤أِٛوذ ػِٚ٤
اٍْٝ Windows 98ر ّْ
ئٕلاه اٌُض٤و ٖٓ ئٕلاهاد
اُ٘٣ٞلٝى أُقزِلخ ثؼلٛب ٓضَ
Windows
2000
،Windows
2003
Windows ،Windows 7
،Windows 8 ،Vista
ٝأف٤واً رْ ئٕلاه

ُ٣ؼ ّل اُ٘٣ٞلٝى أًضو أٗظٔخ
اُزْـ َ٤اٍزقلآب ً ؽ ٍٞاُؼبُْ
ٗظواً الػزٔبك ٙػِٗ ٠ظبّ
اُٞاعٜبد اُوٍ٤ٓٞخ اُز ٢رجَٜ
ٝرَ ّ َٜاُؼَٔ ػِ ٖٓ ٚ٤هجَ
أَُزقلٓ ٖ٤ثبإلٙبكخ ئُ ٠أّٗٚ
اُ٘ظبّ اُٞؽ٤ل اُ ُٔؼزٔل ُزْـَ٤
أُؼبة اُل٤لٔٓ ٞ٣ب أػطب ٙهبػلح
ًج٤وح علاً ٖٓ أَُزقلٓ ٖ٤ؽٍٞ
اُؼبُْ

ٗظبّ رْـMa OS X َ٤
ٖٔ ثٖٞه ٍح
ٛنا اُ٘ظبّ ُٓق ّ
أٍبٍّ٤خ ألعٜيح أثَ ٓبً٘زُٞ
ٗ ٞٛٝظبّ ٓلكٞع ٝؿ٤و ٓغبٗ٢

ٗظبّ Haiku
ٗ ٞٛظبّ رْـٓ َ٤غبٗٓٝ ٢لزٞػ
أُٖله ٓضَ ٗظبّ ُٔ٣ ٌٌ٘٤زبى
ثبُجَبٛخ ٝاُغٔبٍ ٍٝوػخ
٢٠٠1
األكاء رْ ئٛاله ٚػبّ
ٖٓ Haiku
٣ٝؼزجو ٗظبّ
األٗظٔخ اُ َُٔزقلح ُالٍزؼٔبٍ
اُْقٖ٢

]ٗظبّ رْـً َ٤وّٝ
ٞٗ ٞٛع ٖٓ األٗظٔخ اُقبٕخ
ك٣ ٜٞؼزٔل ػِٞٗ ٠اح ٌٌُ٘٤
ٍٝطؼ أٌُزت ك ٚ٤كو٣ل ٖٓ
ٗٞػ ٚك٣ ٜٞؼزٔل ػِٗ ٠ظبّ
ٝرطج٤وبد ًو ّٝكوٝ ٜهل ٕ٘غ
فٖٖ٤ب ً ُزْـ َ٤أعٜيح
ٌُٖٔ٣ ٌُٖ ChromeBooks
أٚ٣ب َ ر٘ي ِٚ٣ػِ ٠أعٜيح
اُؾبٍٞة األفوٟ

ٗظبّ رْـMENUET َ٤
 ٖٓ ٞٛأه َّ األٗظٔخ َٓبؽخً ك٢
ػبُْ اُؾبٍٞة ك٣ ٜٞؾزبط كوٜ
ئُ٤ٓ 1.44 ٠ـب ثب٣ذ كوٖٓ ٜ
َٓبؽخ اُووٓ اُِٖت اُقبٓ
ثغٜبى اُؾبٍٞة إلرٔبّ ػِّٔ٤خ
رٖ٘٤جٝ ٚرْـٝ ِٚ٤رٔذ ثوٓغخ
ٛنا اُ٘ظبّ ثبٍزقلاّ ُـخ
اُزغٔ٤غ
ComStation
ٗ ٞٛظبّ رْـ َ٤أْٗئ ٖٓ هجَ
ّوًخ ٓبٌ٣وٍٞٝكذ ّٝوًخ
 ٌُّٚ٘ IBMثو ٢رؾذ ٓظِخ
IBMثؼل روى ٓبٌ٣وٍٞٝكذ
ُٗ ٞٛٝ ٚظبّ ؿ٤و ٓغبٖٗٓٝ ٢
األٗظٔخ هِِ٤خ االٍزقلاّ
ٝاُْٜوح

ٗظبّ TAILS
ِٗ ٞٛظبّ رَْـُٓ َ٤قزٔ
ثبُ ِؾٔب٣خ ٝاُزْل٤و
ٝاُقّٖ٤ٕٞخ ٝاَُو٣خ ػِ٠
ّجٌخ اإلٗزوٗذ اُؼبُٔ٤خ ٞٛٝ
ٝاؽ ٌل ٖٓ رٞى٣ؼبد ٌٌُ٘٤
َ٣ٝزقلّ ٓزٖلؼ ٣ٝت فبٓ
ث Tor ٠َٔ٣ ٚؽزٖٔٚ٣ ٠
رْل٤و اُ٣ٜٞخ ٝؽٔب٣خ
اُقٖ٤ٕٞخ ٝاَُو٣خ
َُِٔزقلّ ٝال  ٌُٖٔ٣رضج٤ذ ٛنا
اُ٘ظبّ ػِ ٠اُووٓ اُِٖت
اُقبٓ ثغٜبى اُؾبٍٞة ثَ
ً٘ظبّ ؽ ٢ؽ٤ش ٣ؼَٔ
َُ٣زقلّ
ٍ
ثٌَْ رِوبئ ٢ػ٘ل رْـَ٤
اُووٓ أُلٓظ اُن٣ ١ؾز١ٞ
ػِٚ٤

مولده ونـشـأتـه
عبثو ثٖ ؽّ٤بٕ  ٞٛعبثو ثٖ
ؽّ٤بٕ اٌُٞك ٠ٌُ٘٣ٝ ٢ثأث ٢ػجل
هللا ُُِٝل اُؼبُْ اُؼوث ّ ٢أثٞ
ٓ ٠ٍٞعبثو ثٖ ؽّ٤بٕ ك٢
ػبئِخ ػِْ ٝكًٝ ٖ٣بٕ مُي ػبّ
ٛ1٠3ـ أُٞاكن ُؼبّ ّ7٢1
ُُِٝل ك ًٞٛ ٢ك ٢ئهِْ٤
فواٍبٕ ػبُ عبثو ثٖ ؽّ٤بٕ
كٓ ٢ل٘٣خ ٝ ًٞٛػَٔ ٓغ
ٝاُل ٙكٓ ٢غبٍ اُؼطبهح ٝاٛز ّْ
عبثو ثٖ ؽّ٤بٕ ثلهاٍخ
اُظٞاٛو اُقبٕخ ثبُطج٤ؼخ
ٝأٍجبة ظٜٞهٛب كٌبٕ َ٣أٍ
ٝاُل ٙؽٛ ٍٞن ٙاُظٞاٛو
اُطج٤ؼّ٤خ ٝأُورجطخ ٓغ
األػْبة ٝاُ٘جبربد ُٛٝوم
ىهاػزٜب ٝاألٙواه ٝاُلٞائل
اُقبٕخ ثٌ َّ ٜٓ٘ب ًٔب اٛز ّْ
ثلهاٍخ ٕلبد ٝفٖبئٔ
أُؼبكٕ ٓٝغ اُٞهذ أكهى
ٝاُل ٙثأّٖٗ٤ٍ ٚجؼ ٖٓ اُؼِٔبء
ٝاُ ُٔل ٌّو ٖ٣أُْٜٞهٖ٣
عٔ٤غ
كؾوٓ ػِ ٠رؼِٚٔ٤
أُؼبهف اُ ُٔزقٖٖخ ثبُلٝاء
ٝاُ٘جبربد ٝاُؼطبهح ٝاٌُ٤ٔ٤بء
ٝاُلَِلخاُولٔ٣خ

دراسات جابر بن حٌان

اٛز ّْ عبثو ثٖ ؽّ٤بٕ ثلهاٍخ
اُؼل٣ل ٖٓ أٗٞاع اُؼِّٞ
ٝأُؼبهف ُ٣ؼ ّل عبثو ثٖ ؽّ٤بٕ
ٖٓ أ ٍٝاُؼِٔبء اٛزٔبٓب ً ثؼِْ
اٌُ٤ٔ٤بء ًٔب ُّٖ٘٣ق ثأّٖٗٓ ٚ
اُوٝاك اُن ٖ٣ؽوٕٞا ػِ٠
أَُبٔٛخ ك ٢رط ّٞه اٌُ٤ٔ٤بء
ٝاُؼِ ّٞاُزغو٣جّ٤خ ُنُي ُْ٣به
ئُ ٠إّٔ أٍ ٚاهرجٓ ٜغ أُٜ٘ظ
اُزغو٣ج ّ ٢ثَجت اٍزقلآُٜ ٚنا
أُٜ٘ظ ك ٢ئػلاك اُزغبهة
اٌُ٤ٔ٤بئّ٤خ كِْ ٣زٞهّق ػ٘ل
أُؼِٓٞبد ٝاألكٌبه ٝأُإُلبد
أُورجطخ ثبٌُ٤ٔ٤بء اُولٔ٣خ ثَ
ؽوٓ ػِ ٠اُزغو٣ت ك٢
ٓقزجو ٙاُقبٓ ٝرطج٤ن
ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزغبهة
اٌُ٤ٔ٤بئّ٤خ اُزٍ ٢بػلر ٚػِ٠
اُ ٍٕٞٞئُ ٠اٌُض٤و ٖٓ
أُوًجبد اٌُ٤ٔ٤بئّ٤خ اُزُْ ٢
ّ ُ٣
٣ؼوكٜب اُؼبُْ َٓجوب ً
ِقٔ
أُٜ٘ظ اُزغو٣ج ّ ٢ك ٢ػِْ
اٌُ٤ٔ٤بء ُ٣ؼ ّل ػِْ اُلَِي ٖٓ
اُؼِ ّٞاُز ٢اٛز ّْ عبثو ثٖ ؽّ٤بٕ
ثلهاٍزٜب ؽ٤ش ػ ّوف ثأٌَّّٗ ٚ
اٌُ ٕٞاُقبهع ّٝ ٢عو ُٓٞٛ ُٚ
األّ٤بء اُز ٢رٔأل ٛنا اٌَُْ
ٝٝكوب ً ُغبهه ثٖ ؽّ٤بٕ َْٔ٣
اٌَُْ اُقبهع ّ ٢أهثؼخ أّ٤بء
أّ٤ُٝخ  ٢ٛٝاُوٞٛثخ ٝاُجوٝكح

ٝاُ٤جٍٞخ ٝاُؾواهح كما اٛز ّْ
عبثو ثٖ ؽّ٤بٕ ثلهاٍخ اُطج٤ؼخ
ٝرؾل٣لاً اُ٘جبربد ٝاُؾٞ٤اٗبد
َ َْ اُؾٞ٤اٗبد ئُ٠
ٝاُؾغبهح كو ّ
أهثؼخ إٔ٘بف  ٢ٛٝاُطبئوح
ٝاُياؽلخ ٝاَُبثؾخ ٝأُبّ٤خ










مؤلفاته
ًزبة اُقٞآ اٌُج٤و ٞٛٝ
أّٜو ًزج ٚػِ ٠اإلٛالم
ٝرٞعل َٗقز ٚاألِّٕ٤خ ك٢
أُزؾق اُجو٣طبٗ٢
ًزبة أٍواه اٌُ٤ٔ٤بء
ًزبة إٔ ٍٞاٌُ٤ٔ٤بء
ًزبة اُوؽٔخ.
ًزبة اَُجؼٖ٤
ًزبة اُجؾش ػٖ أٌُبٍ
ًزبة األرٕٞ
ًزبة اُؼٜل

وفاته
رٞك ٢عبثو ثٖ ؽ٤بٕ ػٖ ػٔو
٘٣بٛي اٍ  95ػبٓب ً ك ٢اٌُٞكخ
ثؼل كواه ٙئُٜ٤ب ٖٓ اُؼجبٍٖ٤٤
ٝمُي ثؼل ٌٗجخ اُجوآٌخ ؽ٤ش
ٍغٖ كٜ٤ب ٝثو ٢ك ٢اَُغٖ
ُ
ؽز ٠رٞك ٢ػبّ ٛ197ـّ٨13/

رزٔ٤ي ٓ٘طوخ ؽٔبّ كوػ ٕٞاُز ٠روغ ػِ٠
اُْبٛئ اُْوهُ ٠قِ٤ظ اَُٝ ٌ٣ٞرجؼل
ػٖ اُوبٛوح  ِٞ٤ً ٢5٠ثبٌُٜٞف األصو٣خ
اُج٤يٗط٤خ ٝػ ٕٞ٤أُ٤ب ٙاٌُجو٣ز٤خ اُز٠
رجِؾ  15ػ٘٤ب ٝاُز ٠رزلكن ٜٓ٘ب أُ٤بٙ
اٌُجو٣ز ٚ٤اَُبف٘خ ٖٓ كافَ ٓـبهح أٍلَ
اُغجَ ٝرجِؾ ًٔ٤خ أُ٤ب ٙأُزلكوخ  3آالف
ٓ100زو ٖٓ
ٓزو ٌٓؼت ػٍِٞٛ ٠
اُْبٛئ ثلهعخ ؽواهح  9٢كهعخ ٓئ٣ٞخ
 ٠ٛٝاألًضو ٍقٗٞخ ػَِٓ ٠ز ٟٞاُؼٕٞ٤
اٌُجو٣ز٤خ كٖٓ ٠و ٝرؼزجو اُؼٕٞ٤
اٌُجو٣ز٤خ ٝاٌُٜٞف اُؾواه٣خ أٍلَ اُغجَ
أكٍٗٞ َٚب ٝؽٔبٓبد ثقبه ٛج٤ؼ٤خ ئٕ
أ٤ٔٛخ أُ٘طوخ ىاكد ثؼل اٌُْق ػِ٠
ٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُٜٞف االصو٣خ اُوو٣جخ ٖٓ
اُؾٔبّ ْٓ٤وا ئُ ٠إٔ أُٜٝب ًبٕ ك ٠ػبّ
ٝ ّ٢٠٠4آفوٛب ك ٍْٞٓ ٠ؽلبئو
ٝ ّ٢٠٠٨/٢٠٠7اُز٣ ٠وعغ ربه٣قٜب ئُ٠
اُلزوح أَُ٤ؾ٤خ أُجٌوح كٔ٤ب ث ٖ٤اُووٖٗ٤
اُواثغ ٝاُقبٌٓ أُ٤الكٛ ٖ٤٣ن ٙاٌُٜٞف
ػِ ٠هٍُ ّٞضالصخ ٖٓ اُول ٖ٤َ٣ث٤ٜئخ
ٍٝغِذ
ًبِٓخ ٣ورل ٕٝص٤بثب ٓيفوكخ
أٍٔبئ ْٜػِ ٠عبٗج ٠هؤ ٖٓ ٍْٜٝأػِ٠

ًٔب اّزِٔذ اٌُٜٞف ػًِ ٠زبثبد
ٗٞ٣بٗ٤خ هلٔ٣خ ٝهٍُِٖ ّٞجبٕ ك٠ٜ
ٓإِٛخ ألٕ رٖجؼ ٓوٖلا ٍ٤بؽ٤ب
ٓزٔ٤يا ك ٠اَُ٤بؽخ اُؼالع٤خ ٗظوا
ئُ ٠أُ٘بؿ أُؼزلٍ ػِٓ ٠لاه اُؼبّ
اُن ١رزٔزغ ث ٚأُ٘طوخ ٝاُغٞ
اُغبف ٝأَُبؽبد اُْبٍؼخ ٖٓ
اُوٓبٍ اُلاكئخ اُزٌٖٔ٣ ٢
اٍزقلآٜب ك ٢اُؼالط اُطج٤ؼ٠
ٝاُز ٢رؾ ٜ٤ثٜب ٍَِِخ ٖٓ
اُغجبٍٝ،أُ٤ب ٙاٌُجو٣ز٤خ أُزلكوخ
ٜٓ٘ب

رلول اُلًزٞه ٓؾٔل ٍِطبٕ ٓؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ
اُ٘وَ
ثوكوخ اُلًزٞه ْٛبّ ػوكبد ٝى٣و
أػٔبٍ ر٘ل٤ن ْٓوٝع رط٣ٞو ٝر٤ٍٞغ أُؾٞه
اُزُ٘ٔٔ ١ٞل٘٣خ ثوط اُؼوة ٝاُن٣ ١زٔضَ ك٢
ًٞثو ١روبٛغ ٓؾٞه اُزؾو٣و ٓغ ٛو٣ن
ٍ٤لً ١و٣و ٓطبه ثوط اُؼوة اُلًٝ ٢ُٝنا
رلول ٛو٣ن اٌُبكٞهٓ - ١طبه ثوط اُؼوة
اُل٤ٍٝ ٢ُٝلً ١و٣و ٛٝو٣ن اٌُبكٞه ١ثوط
اُؼوة ُِٞهٞف ػِٓ ٠ب رْ ٖٓ أػٔبٍ
ثبُْٔوٝع ٝمُي ثؾٞٚه اُِٞا ء أؽٔل
ثٌٍَ ٢ٗٞ٤ور٤و ػبّ َٓبػل أُؾبكظخ
ٝأُٜ٘لً ٍ٤ل ٓز ٢ُٞهئ ٌ٤اإلكاهح
أُوًي٣خ ُٔ٘طوخ ؿوة اُلُزب ُ٤ٜئخ اُطوم
ٝاٌُجبهٝ ١فالٍ اُزلول أًل ٍِطبٕ ػِ ٠إٔ
اُٜلف ٖٓ ْٓوٝع ئْٗبء ًٞثو ١ػ٘ل روبٛغ
ٛو٣ن ٍ٤لً ١و٣و
ٓؾٞه اُزؼٔ٤و ٓغ
ٛٝو٣ن ٓطبه ثوط اُؼوة  ٞٛئُـبء
اُلٝهاٗبد ػ٘ل روبٛغ أُؾٞه ٓغ ِٕٝخ
ٍ٤لً ١و٣و ٝاُوٚبء ػِ ٠االفز٘بهبد
أُوٝه٣خ ُِوبكّ ٖٓ ٓؾٞه اُزؼٔ٤و ٝأُزغٚ
ئُٓ ٠طبه أٓ ٝل٘٣خ ثوط اُؼوة ًٝنا أُزغٚ
ٖٓ ٛو٣ن ٍ٤لً ١و٣و ٝاُطو٣ن اَُبؽِ ٢ئُ٠
ٓؾٞه اُزؼٔ٤و ٝمُي ُزؾو٤ن اَُُٞ٤خ
أُوٝه٣خ أُطِٞثخ ٝافزٖبه اُٞهذ
ٝأَُبكخ ث ٖ٤اُطوم ٝكهءا ُِؾٞاكس ْٓ٤وا
ئُ ٠إٔ اٌُٞثوَ٣ ١غ  4ؽبهاد ٓوٝه٣خ ك٢
ًَ ارغب ٙثزٌِلخ رَٖ ئُٓ ٠ب٣ووة ٖٓ 5٠٠
ِٓ ٕٞ٤ع٘ ٍٞٛٝ ٚ٤اٌُٞثوٓ 146٠ ١زوا
ّبِٓخ أُطبُغ ٝأُ٘بىٍ ٖٓ عبٗج ٚأٙٝؼ
ٝى٣و اُ٘وَ إٔ أػٔبٍ ر٘ل٤ن ْٓوٝع رط٣ٞو

ٝر٤ٍٞغ أُؾٞه اُزُ٘ٔٔ ١ٞل٘٣خ ثوط
اُؼوة ّبٓال اُطو٣ن ٓٝب ثً ٖٓ ٚجبه١
ٜ٣لف ئُ ٠رط٣ٞو اُطو٣ن اُؾبُٝ ٠ئْٗبء
ٛوم فلٓخ ك ٠االرغب ، ٖ٤ٛالكزب ئُ ٠أٗٚ
هل رْ ر٘ل٤ن  ٖٓ %7٠األػٔبٍ اُقبٕخ
ثبُْٔوٝع ٝعبه ١اُؼَٔ ث ٚػِ ٠هلّ
ٍٝبم ثبُزؼبٓ ٕٝغ أُؾبكظخ ٝعٔ٤غ
اُغٜبد أُؼ٘٤خ ُالٗزٜبء ٓ٘ ٚك ٢اهوة
ٝهذ ٌٖٓٔ ٝأّبه ئُ ٠أَٗ٤ٍ ٚب ْٛك٢
اُوث ٜثٛ ٖ٤و٣ن اُوبٛوح – اإلٌٍ٘له٣خ
اُٖؾوآٝ ١ٝل٘٣خ ثوط اُؼوة ٝؽز٠
ٍ٤لً ٟو٣و ُقلٓخ ٓل٘٣خ ثوط اُؼوة
ٝهثطٜب ثبُطو٣ن اَُو٣غ ٝفلٓخ ؽوًخ
أُوٝه أُزغٜخ ئُٓ ٠طبه ثوط اُؼوة
اُلٝ ٢ُٝاٍزبك ثوط اُؼوة.

