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قال الدكتور عبدالعزٌز قنصوة محافظ
اإلسكندرٌة إنه سٌتم تسلٌم ٖٓ مدرسة
 ٕٓٔ9بجودة
حكومٌة بالمدٌنة بداٌة
تعلٌمٌة متمٌزة قابمة على مبدأ التشارك
بٌن منظمات المجتمع المدنً ومجتمع
األعمال ووزارة التربٌة والتعلٌم ومجلس
المحافظة فً وضع خطط آللٌات إدارة
المدارس واالستغالل األمثل للموارد
البشرٌة وأضاف خالل كلمته بفعالٌات
الملتقى الثالث للمسإولٌة المجتمعٌة الٌوم
والذي نظم تحت رعاٌة وزارتً التنمٌة
المحلٌة والبٌبة بفندق تولٌب وشركة سً
إس آر إٌجٌبت أن مجلس المحافظة ٌسعى
على توحٌد مبدأ التشارك بٌن جمٌع
المإسسات الحكومٌة والخاصة لخلق
حوار وبٌبة تفاعلٌة قابمة على االستفادة
واالستغالل األمثل للموارد البشرٌة
وانطلقت فعالٌات الملتقى الثالث
للمسإولٌة المجتمعٌة بمحافظة اإلسكندرٌة
الٌوم تحت رعاٌة وزارتً التنمٌة المحلٌة
والبٌبة بفندق تولٌب وتنظمه شركة سً
إس آر إٌجٌبت فً إطار تضافر جهود
الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع
المدنً إلحداث تنمٌة حقٌقٌة بالمحافظات
المصرٌة
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕٔ/ٕ :

سفغ
أوذ اٌذوزٛس ػجذاٌؼض٠ض لٕقٛح ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ
دسعخ االعزؼذاد اٌمق ٜٛثغّ١غ األعٙضح ِز ثذا٠خ ِٛعُ
اٌؾزبء ٚؽز ٝاالٔزٙبء ِٕٗ ِٛمؾب أْ غشفخ اٌؼٍّ١بد
اٌشئ١غخ ثبٌّؾبفظخ ٚاٌغشف اٌفشػ١خ ثبألؽ١بء ٚاٌغٙبد
اٌّؼٕ١خ ِٕؼمذح ػٍِ ٝذاس  24عبػخ ٌزٍم ٟأ٠خ ؽىبٜٚ
خبفخ ثبألِطبس ٚأؽبد ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ثبٌغٛٙد اٌّجزٌٚخ
ٚاٌزؼب ْٚاٌّضّش ِٓ عّ١غ اٌّغئٌّٛ ٓ١ٌٚاعٙخ إٌٛاد
اٌغبثمخ ٚاٌؼًّ ػٍ ٝلذَ ٚعبق ٚاٌزٛاعذ ثبٌؾبسع هٛاي
فزشح األِطبس ٌزالف ٟأ٠خ ِؾىالد لذ رؾذس ف ٟاٌؾبي
اعزّبػب ٌّٕبلؾخ
ٚػمذد ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ اٌَٛ١
اإلعشاءاد اٌّزخزح خالي إٌٛح اٌغبثمخ ٚوزا سفذ اٌزؾذ٠بد
اٌزٚ ٟاعٙزٙب ٌٛمغ اٌّمزشؽبد اٌالصِخ ٌٍؼًّ ػٍ ٝرالفٙ١ب
خالي إٌٛاد اٌمبدِخ ٚؽز ٝأزٙبء ِٛعُ اٌؾزبء ثؾنٛس
أؽّذ عّبي ٔبئت اٌّؾبفع ٚاٌٍٛاء أؽّذ ثغ ٟٔٛ١عىشر١ش
ػبَ اٌّؾبفظخ ٚاٌٍٛاء ؽّذ ٞاٌؾؾبػ اٌغىشر١ش اٌؼبَ
اٌّغبػذِٚ ،غئ ٌٟٚؽشوبد اٌقشف اٌقؾٙٔٚ ٟنخ
ِقش ٚسإعبء األحٌاء وخالل االجتماع ،تم التؤكٌد على
وضع خطة للتنسٌق بٌن شركة الصرف الصحً واألحٌاء
ونهضة مصر لتحدٌد نقاط تمركز السٌارات والتوزٌع
المناسب لها فً جمٌع نطاق األحٌاء المختلفة والتحرك
الفوري والسرٌع تجاه البالغات الواردة وكذا استمرار
التعاون الجاد واإلٌجابً بٌن الجمٌع خالل النوات الشدٌدة
ورفع تراكمات المٌاه فً أوسع وقت ممكن فضال عن
متابعة األماكن التً وردت بها عدة شكاوي متكررة لغرفة
العملٌات الربٌسة بالمحافظة بالنوات السابقة والعمل على
تالفٌها خالل النوات القادمة عالوة على رصد جمٌع
األماكن التً بها عٌوب فً األسفلت وتتسبب فً تراكمات
المٌاه للعمل على رفع كفاءتها وتطوٌرها بعد االنتهاء من
موسم الشتاء
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕٔ/ٖ :

عقد الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة اللقاء
بمقر الدٌوان العام
الجماهٌري الرابع للمواطنٌن
للمحافظة لالستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنٌن
وتوجٌه المسإولٌن بحلها ووضع آلٌة قانونٌة محددة
للتعامل معها وذلك بحضور أحمد جمال نابب المحافظ
واللواء أحمد بسٌونً السكرتٌر العام بالمحافظة واللواء
حمدي الحشاش السكرتٌر المساعد بالمحافظة ورإساء
األحٌاء ومدٌري المدٌرٌات وجمٌع الجهات التنفٌذٌة
بالمحافظةواستمع المحافظ إلى شكاوى ما ٌقرب من ٓ٘
مواطن فً مختلف القطاعات حٌث استعرض كل منهم
شكواه التً قدمها لإلدارة العامة لخدمة المواطنٌن
بالمحافظة وتم الرد علٌهم من قبل الجهة المختصة مع
تحدٌد كٌفٌة حلها وتحوٌل بعض المشكالت إلى الشإون
القانونٌة لدراسة الموقف القانونً لها كما تم خالل
اللقاء استعراض اإلجراءات المتخذة من كل جهة فً كل
وأكد المحافظ على
مشكلة وفقا للقواعد القانونٌة
المداومة فً عقد اللقاءات الجماهٌرٌة للمواطنٌن
واالستماع إلى شكواهم ومشكالتهم بشكل دوري موضحا
أن جمٌع الجهات التنفٌذٌة بالمحافظة حرٌصة على بحث
جمٌع المشكالت المقدمة من المواطنٌن الفتا إلى أن
الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع
المواطنٌن واالستماع الى مشكالتهم وإٌجاد حلول سرٌعة
لها حٌث تعرض كل جهة خالل اللقاء رأٌها فً المشكلة
وتحدٌد أسلوب حلها بشكل سرٌع وفقا لإلجراءات
القانونٌة واإلمكانٌات المتاحةوكلف قنصوة جمٌع
الجهات التنفٌذٌة بفحص شكاوى المواطنٌن المقدمة
الخبر :
ـصدر
م
فٌتو والتعامل معها بكل شفافٌة
بوابة فٌها
سرعة البت
على
مشددا
ٕٔٔٓٔ8/
واتخاذ٘/
بــتـــارٌــــخ :
اإلجراءات القانونٌة لحلها وكان
كافة
ومصداقٌة
من بٌن أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها خالل
اللقاء الجماهٌري موضوعات تختص بالتربٌة والتعلٌم
وإدارة المواقف والتضامن االجتماعً وكذا مشكالت
المواطنٌن باألحٌاء المختلفة
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕٔ/ٗ :

سٌطرت ٕٓ سٌارة إطفاء تابعة للقوات المسلحة
وقوات الحماٌة المدنٌة والحرٌق بمدٌرٌة أمن
اإلسكندرٌة وشركات البترول على حرٌق نشب بتنك
بنزٌن رقم ٕ٘ٓ بمستودع تابع لشركة اإلسكندرٌة
فً
للبترول بمنطقة وادي القمر باإلسكندرٌة
الساعات األولى من صباح الٌوم الخمٌس ولم ٌسفر
عن أي إصابات بشرٌة وٌقوم رجال اإلطفاء بالتبرٌد
حول مكان حرٌق وعزل المنطقة التً اندلع بها
الحرٌق وقال الكٌمٌابً محمد على حسنٌن ربٌس
شركة أنربك بدأنا فً سحب رصٌد البنزٌن من التنك
رقم ٕ٘ٓ التابع لشركة اإلسكندرٌة للبترول إلى
وأبدى
التنك رقم ٖٕٗ الخاص بشركة انربك
استعداد لسحب الكمٌات من مستودعات المنطقة
الجنوبٌة إلى مستودعات شركة أنربك فً حالة عدم
وجود فراغات لدى شركة اإلسكندرٌة للبترول فً
المنطقة الشرقٌة كانت قوات الحماٌة المدنٌة
باإلسكندرٌة تلقت إخطارا بنشوب حرٌق داخل تنك
بإحدى شركات البترول بمنطقة وادي القمر وعلى
الفور تم الدفع بسٌارات اإلطفاء إلخماد الحرٌق
والسٌطرة علٌه وانتقلت القٌادات األمنٌة لموقع
الحادث لمتابعة سرعة السٌطرة على الحرٌق وجار
اتخاذ الالزم
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕٔ/ٙ :

عقد الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ
اإلسكندرٌة اجتماعا ضم رإساء األحٌاء ومسبولى
شركة نهضة مصر للنظافة وذلك لمناقشة وضع
منظومة النظافة باألحٌاء ومقترحات تطوٌر ورفع
كفاءة المنظومة بكل حً بحضور اللواء  /أحمد
بسٌونً سكرتٌر عام المحافظة واللواء  /حمدي
ٚؽذد
الحشاش سكرتٌر عام مساعد المحافظة
اٌّؾبفع ،ػٍِ ٝغئ ٌٝٛاٌؾشوخ ثض٠بدح وضبفخ
اٌزٛاعذ ف ٟاٌؾٛاسع ٚص٠بدح رٛص٠غ فٕبد٠ك
اٌمّبِخ ٚسفغ األرشثخ ا
أٚال ثؤٚي وّب اعزؼشك ِذٜ
وفبءح رطج١ك ِٕظِٛخ اٌغّغ ِٓ أِبَ إٌّبصي فٟ
األؽ١بء اٌّطجمخ ثٙب ٚاإلعشاءاد اٌز ٟارخزرٙب
ؽشوخ إٌظبفخ ِئخ اشا ٌزط٠ٛش ٚسفغ وفبءح خذِخ
إٌظبفخ اٌّمذِخ ٌٍّٛاهٕٚ ٓ١وٍف لٕقٛح سإعبء
األؽ١بء ثؾقش اٌّؾبي اٌز١ٌ ٟغذ ٌذٙ٠ب فٕبد٠ك
ٚفشك غشاِبد سادػخ ػٍٙ١ب ِٛعٙب ثؼًّ ؽقش
ثؼذد اٌّؾبي اٌز ٟرُ سفذ ِخبٌفبد ثٙب ٌؼذَ ٚعٛد
فٕبد٠ك لّبِخ ٚاٌمبء اٌّخٍفبد ثبٌطش٠ك اٌؼبَ
ٚؽقش اٌغشاِبد اٌز ٟفشمذ ػٍٙ١ب
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔٓ :
ٕٓٔ8/ٕٔ/

أهٍمذ ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١ثبإلعىٕذس٠خ اٌ َٛ١اعُ
اٌؾ١ٙذ اٌجطً سائذ ثؾشِ ٞقطفِ ٝؾّٛد ػجذ هللا ػٍٝ
ٚرٌه ثؾنٛس
ِذسعخ اٌج١طبػ االثزذائ١خ ثبٌؼغّٟ
اٌذوزٛس ػجذاٌؼض٠ض لٕقٛح ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ثشفمخ
اٌفش٠ك ثؾش ٞأؽّذ خبٌذ ؽغٓ لبئذ اٌمٛاد اٌجؾش٠خ
ٚاٌٍٛاء ػٍ ٟػبدي ػؾّب ٞٚلبئذ إٌّطمخ اٌؾّبٌ١خ
اٌؼغىش٠خ ٚأِبي ػجذاٌظب٘ش ٚوٚ ً١صاسح اٌزشث١خ
ٚاٌزؼٍٔٚ ُ١بد٠خ فزؾِ ٟذ٠ش اداسح اٌؼغّ ٟاٌزؼٍ١ّ١خ
14
ٚٚاٌذ ٚٚاٌذح اٌجطً اٌؾ١ٙذ اٌز ٞاعزؾٙذ فٟ
ِبسط ِٓ اٌؼبَ اٌؾبٌ ٟاصش ٘غِ َٛغٍؼ غبدس أصٕبء
رٕف١زٖ ِّٙخ لزبٌ١خ ثّٕطمخ عٙبد أثٛهجً ثؤسك عٕ١بء
ثبٌؼٍّ١خ اٌؾبٍِخ عٕ١بء ٚ2018رُ ػشك ف ٍُ١رغغٍٟ١
ػٓ ؽ١بح اٌجطً اٌؾ١ٙذ ٚاٌشعبٌخ اٌزٚ ٟعٙٙب لجً
اعزؾٙبدٖ ثمٌٍ ً١زمذَ أعِّ ٝؼبٔ ٟاٌزنؾ١خ ٚاٌفذاء
ٚلبي اٌذوزٛس
ٌٍٛهٓ ٚؽّب٠خ أسٚاػ صِالئٗ ٚسعبٌٗ
ػجذاٌؼض٠ض لٕقٛح اْ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ اٌّقش٠خ عزظً
دائّب ٚأثذا رمذَ أسٚاػ أثٕبء٘ب فذا اء ٚرنؾ١خ ٌزجمٝ
ِقشٔب اٌؾج١جخ ؽقٕب ٚأِبٔب ٌؾؼت ِقش اٌؼظِ ُ١ؼشثب
ػٓ فخشٖ ثٛعٛدٖ اٌ َٛ١ثغٛاس ٚاٌذ ٚٚاٌذح اٌؾ١ٙذ
اٌجطً اٌز ٞعغً أسٚع ٍِؾّخ ِٓ اٌزنؾ١خ ٌٕفغٗ ِٓ
أعً عؼً سا٠خ ِقشٔب اٌؾج١جخ ػبٌ١خ ٚخفبلخ ٚأمبف
لٕقٛح أٔٗ ع١زُ رط٠ٛش ِذسعخ اٌؾ١ٙذ اٌؾٛٙس اٌّمجٍخ
رىشّ٠ب ٌٍؾ١ٙذ اٌجطً ؽ١ش ٠زُ رط٠ٛش اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
ٌٍّذسعخ ٚعّ١غ ِغزٍضِبرٙب اٌذساع١خ ػالٚح ػٍٝ
اال٘زّبَ ثزط٠ٛش ٚعٛدح اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍّ١خ ثٙب ٌزقجؼ ِغ
ّٛٔ 2019/2020رط
ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساع ٟاٌّمجً
٠ؾزز ٜثٗ ٠ٚزُ رطج ٗ١ثغّ١غ ِذاسط اٌضغش
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕٔ/ٖٔ :
ٕٓٔ8/ٕٔ/

رفمذ أؽّذ عّبي ٔبئت ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ اٌَٛ١
ِشوض ؽجبة ٚاد ٞاٌمّش ثؾ ٟاٌؼغّٚ ٟاٌّمبَ ػٍٝ
ِغبؽخ ٚ 2َ2000ثزىٍفخ رمشة ِٓ ِ 5الٓ١٠
عٕٚ ٗ١رٌه اعزغبثخ أل٘بٌ ٟإٌّطمخ ثنشٚسح
أؾبء ِشوض ؽجبة العزغالي هبلخ اٌؾجبة ثؾىً
ا٠غبث٠ ٟخذَ اٌّغزّغ ٚوزجشع ِٓ اؽذ ٜؽشوبد
األعّٕذ ثبٌّٕطمخ إللبِخ اٌّالػت ٚاٌّجبْ اٌٍّؾمخ
ثّشوض اٌؾجبة ػٍ ٝاألسك اٌز ٟخققزٙب
اٌّؾبفظخ ٚرٌه وّغبّ٘خ ِٓ اٌّغزّغ اٌّذٔ ٟفٟ
دػُ إٌؼء ٚاٌؾجبة ثّب ٠قت ف ٟاٌقبٌؼ اٌؼبَ
عبء رٌه ثؾنٛس اٌذوزٛسح ففبء ؽش٠ف ِذ٠ش
ِذ٠ش٠خ اٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ ثبإلعىٕذس٠خ ٚلذَ ٔبئت
اٌّؾبفع اٌؾىش ٌىبفخ ِئعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ
اٌز ٟرغبُ٘ ثؾىً فؼبي ِٚئصش ف ٟدػُ  ٚرّٕ١خ
إٌؼء  ٚاٌؾجبة ِئوذا ػٍ ٝأّ٘١خ رنبفش اٌغٛٙد
ٌٍٕٛٙك ثبٌّذٕ٠خ ػٍ ٝعّ١غ األفؼذح ِؾ١شا اٌٝ
أْ ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ ثغّ١غ أعٙضرٙب رؼًّ ػٍٝ
رّٕ١خ إٌّبهك األوضش اؽز١بعب ٚاِذاد٘ب ثبٌخذِبد
ٚرفمذ ٔبئت
اٌالصِخ ٌخذِخ أ٘بٌ ٟاإلعىٕذس٠خ
اٌّؾبفع اٌّالػت ثبٌّشوض ٚاٌّجبْ اإلداس٠خ
ٚٚؽذاد خٍغ اٌّالثظ عذ٠ش ثبٌزوش أْ ِشوض ؽجبة
ٚاد ٞاٌمّش ِمبَ ػٍِ ٝغبؽخ  ٚ ،2َ2000وْٛ
ِٓ ِ 3الػت وشح لذَٚ ،خّبعٚ ،ٟوشح هبئشح 4 ٚ
اداسٞ
ح
ِجبْ
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔٗ :
ٕٓٔ8/ٕٔ/

وٍّف اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض لٕقٛح ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ
اٌٍٛاء أؽّذ ثغ ٟٔٛ١عىشر١ش ػبَ اٌّؾبفظخ ثؾنٛس ؽفً
رىش ُ٠اٌّذاسط اٌؾبفٍخ ػٍ ٝؽٙبدح عٛدح اٌزؼٌٍٍ ُ١ؼبَ
اٌذساع ِٓ 2018 / 2017 ٟاٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌنّبْ
عٛدح اٌزؼٍٚ ُ١االػزّبد ٚػذد٘ب ِ 69ذسعخ ػٍِ ٝغزٜٛ
عّ١غ اإلداساد اٌزؼٍ١ّ١خ ثبٌضغشعبء رٌه ثؾنٛسأِبي ػجذ
اٌظب٘ش ٚوٚ ً١صاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١ثبإلعىٕذس٠خ ٔ ٚغالء
ػٍ ٝعٍِ ُ١ذ٠ش اداسح ل١بط اٌغٛدح ثبٌّذ٠ش٠خ ِٚذ٠شٞ
اإلداساد اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّخزٍفخ ِّٚضٍ ٟاٌّذاسط اٌؾبفٍخ
ػٍ ٝؽٙبدح اٌغٛدح ٚفِ ٟوٍّزٗ ٔمً ثغ ٟٔٛ١رؾ١بد
ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ٚرٕٙئزٗ ٌٍّذاسط اٌّىشِخ اٌؾبفٍخ
ػٍ ٝؽٙبدح عٛدح التعلٌم وأوضح أن المحافظة تولً
اهتماما خاصا بملف التعلٌم باإلسكندرٌة مشٌرا إلى أن
المحافظ قام بتشكٌل لجنة خاصة لملف التعلٌم لتطوٌر
المدارس وتحسٌن جودة العملٌة التعلٌمٌة بها حٌث ٌتم
تطوٌر ٖٓ مدرسة ورفع كفاءتها لوصولها للنموذجٌة
وتطبٌق تلك التجربة عقب ذلك على باقً مدارس الثغر
ٌقرب من ٓ7
عالوة على توفٌر أراضً إلنشاء ما
مدرسة لتقلٌل الكثافات بالمدارس وتحسٌن الجودة
التعلٌمٌة وأكد أن الجمٌع ٌعمل جاهدا للوصول
باإلسكندرٌة رابدة فً التعلٌم على مستوى محافظات
الجمهورٌة خاصة مع اهتمام الدولة والقٌادة السٌاسٌة
بدأ
بهذا الملف فهو أساس تقدم ونهوض أي دولة
االحتفال بآٌات من القرءان الكرٌم ثم عرض فٌلم
إلنجازات المدارس التً حصلت على شهادك جودة
التعلٌم وعروض فنٌة وموسٌقٌة لطلبة وأطفال تلك
المدارس ثم تكرٌم مدٌري اإلدارات التعلمٌة وممثلً
المدارس الحاصلة ػٍ ٝؽٙبدح اٌغٛدح ٌٍؼبَ اٌذساعٟ
2017ـ 2018
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ ٕٓٔ8/ٕٔ/ٕٕ :
ٕٓٔ8/ٕٔ/

م
ٔ

تارٌخ الوارد
ورقمه
ٖٗٔ بتارٌخ
ٕٕٓٔ7/ٕٔ/

أسم صاحب
الشكوى
شركة العز
الدخٌلة

ٕ

٘ٗٔ بتارٌخ
ٕٗٓٔ8/ٕٔ/

محمد جمال
عثمان

ٖ

ٔ٘ٔ بتارٌخ
ٕٓٔ8/ٕٔ/9

وابل احمد امٌن

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٕٖ :

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

تم فحص الشكوى مع االدارة
بشان تظلم من الشكوى
المختصة وقد افادت باتخاذ االجراءات
المقدمة من شركة طرادكو
القانونٌة تجاه االعمال التى تمت بدون
مخصصة لشركة العز
ٕ879
ترخٌص وهى قرار ازالة
لسنة  ٕٓٔ7ـ ٗٓٔٔ لسنة ٕٓٔ8
تم الرد على المحافظة برقم ٖٗ8
بتارٌخ ٖٕٔٓٔ8/ٕٔ/
تم فحص الشكوى مع االدارة
بشان طلب انشاء كوبرى
المختصة وقد افادت تم االنتهاء من
الملح بالدخٌلة
تنفٌذ اعمال كوبرى وتم استالمه
ابتدابٌا من الشركة المنفذة وبناء على
طلب مدٌرٌة االمن فسوف ٌتم تركٌب
اسوار حدٌدٌة كتؤمٌن للكوبرى امام
سور وحدة تدرٌب االمن المركزى
وذلك ضمن اعمال للخطة االستثمارٌة
للمحافظة للعام المالى ٕٓٔ9/ٕٓٔ8
ٖٖ٘
تم الرد على المحافظة برقم
لسنة ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9
تم فحص الشكوى مع االدارة
بشان التضرر من تسرٌب
المختصة وقد افادت بانه ارسال
مٌاه غزٌرة من الطابق
الثالث فى عمارة اتحاد مالك اشارة استعجال الى قسم شرطة
زهراء مكة بشارع الجمارك الدخٌلة بالتنبٌه على مالك الشقة
بالدور الثالث سالف الذكر باصالح
وسابل الصرف والتغذٌة وتغٌر التالف
وتحمٌله المسبولٌة برقم صادر
 7ٙ٘7أ  .هـ بتارٌخ ٕٓٔ7/ٕٔ/7
ٖٖ٘
تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9
مصدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى

ٔ -المستشفٌات عام ٕٓٔ8

حــى

مستشفى
مركزي

العجمى

ـــ

إجمالً

ـــ

مستشفى عام

مستشفى
جامعى

مستشفى
تعلٌمً

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

مستشفى تخصصً

( ٔ)

مستشفى
جراحة الٌوم
الواحد

(ٔ)

تحت التطوٌر
ٔ
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نساء ووالدة
ٔ

تاٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9:

عدد المستشفٌات

ٔ

مستشفى تخصصى

ٔ

مستشفى عام

ــــ
ــــ

أخرى

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا -:







ٌوجد بحى العجمى عدد مستشفى عام (ٔ)
ٌوجد بحى العجمى عدد مستشفى تخصصى نساء ووالدة (ٔ)
اجمالى عدد المستشفٌات العامة بحى العجمى ( ٕ )
عدد سكان حى العجمى ٗ ٙٓ8ٙ7نسمة
 ٖٖٖٓٗ7نسمة /
نصٌب السكان من المستشفٌات العامة
مستشفى
ان حى العجمى الٌوجد به ( مستشفى مركزى – مستشفى جامعى
– مستشفى تعلٌمى – مستشفى جراحة الٌوم الواحد ) ٓ

المقترح

العمل على انشاء مستشفى آخر بحى العجمى ( عام و تخصصى )
لتتناسب مع الزٌادة المستمرة فى عدد سكان الحى ٓ

ٕ  -الخدمة الصحٌة فً المستشفٌات العامة والمركزٌة عام ٕٓٔ8
عدد السكان
حــى

التقدٌري

عدد
األطباء

نصٌب
السكان من
األطباء

عدد هٌبة
التمرٌض

العجمى

ٗٙٓ8ٙ7

ـــ

ـــ

ـــ
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نصٌب
السكان من
هٌبة
التمرٌض

عدد األسرة
الكلٌة

ـــ

ـــ

نصٌب
السكان من
األسرة
ـــ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9 :

التعلٌق
 عدد سكان حى العجمى ٗ ٙٓ8ٙ7نسمة عدد االطباء – عدد هٌبة التمرٌض – عدد االسرة غٌر متوفر النالمستشفى تحت االنشاء ٓ
المقترحات

العمل على سرعة االنتهاء من تطوٌر مستشفى العجمى العام ٓ

ٖ -الوسابل الطبٌة المتطورة فً المستشفٌات ٕٓٔ8
حــى
العجمى

أنواع الوسابل الطبٌة
بنك الدم

غسٌل كلوى

عملٌات كبرى

أخرى (وحدة مبتسرٌن )

ــــ

ٔ

ـــ

ـــ
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تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9 :

1

غسٌل كلوى

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:

 انه الٌتوفر من الوسابل الطبٌة غٌر الغسٌل الكلوى
المقترحات

العمل على امداد الوحدات بوسابل طبٌة متنوعة ٓ

ٗ -خدمات الوحدات الصحٌة عن عام ٕٓٔ8
الوحدات الصحٌة
حــى

عدد السكان
التقدٌري

العجمى

ٗٙٓ8ٙ7

رٌفٌة

مستشفى
تكامل صحً

مجموعات
صحٌة

عٌادات
تنظٌم
أسرة

وحدة مكافحة
بلهارسٌا

نقطة
إسعاف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

وحدة
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وحدة طب اسرة

9

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9 :

الوحدات الصحٌة
9

وحدة طب اسرة

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:
 حى العجمى الٌوجد به ( وحدة رٌفٌة – تكامل صحى – مجموعات صحٌة
– وحدة تنظٌم اسرة – وحدة مكافحة بلهارسٌا – نقطة اسعاف – مكاتب
صحة )
ٌ وجد عدد  9وحدات لطب االسرة بحى العجمى
 نصٌب السكان من الوحدات الصحٌة ٖٓ ٙ7ٙنسمة  /وحدة
المقترحات

العمل على امداد الوحدات الصحٌة بمجموعة من الخدمات من وحدات تنظٌم
اسرة ووحدة مكافحة  ،نقطة اسعاف  ،مكاتب صحة  ،وحدة مكافحة بلهارسٌا

٘ -الوسابل الصحٌة المعاونة عن عام ٕٓٔ8
األجهزة المعاونة
حــى

العجمى

عدد السكان
التقدٌري

عربة إسعاف

غرفة عملٌات

معامل تحالٌل

ٗٙٓ8ٙ7

ٗ

ـــ

 ٘7خاص

اخرى
(مراكز اشعة)

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9:
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الوسابل الصحٌة المعاونة
٘7
ٗ

معامل تحالٌل خاصة

عربة اسعاف

التعلٌق

-

عدد السكان بحى العجمى ٗ ٙٓ8ٙ7نسمة
نصٌب السكان من عربات االسعاف  ٕٔ٘ٔٙ9نسمة /عربة اسعاف
الٌوجد غرفة عملٌات
ٌوجد عدد  ٘7معمل تحالٌل خاص
نصٌب السكان من معامل التحالٌل  ٔٓٙ78معمل  /نسمة

المقترحات

 العمل على امداد الوحدات الصحٌة والمستشفٌات العامة بؤجهزة
معاونة كغرف عملٌات وغٌر ذلك من االجهزة ٓ

 -ٙالقرى التً تفتقر إلى الخدمات الصحٌة عن عام ٕٓٔ8
حــى

عدد السكان التقدٌري

عدد الوحدات المحلٌة القروٌة
المحرومة

عدد القرى التوابع المحرومة

ــــ

ــــ

العجمى
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( حى العجمى )

ٗٙٓ8ٙ7
ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9

تارٌخ البٌان :

التعلٌق

اجمالى عدد سكان حى العجمى ٗ ٙٓ8ٙ7نسمة والٌوجد قرى تابعة لحى العجمى

المقترحات

امداد االماكن البعٌدة بالحى بالخدمات الصحٌة المتاحة ٓ

 -7الزٌادة الطبٌعٌة للسكان عن الفترة من ٔ ٕٓٔ8/ ٙ/إلى ٖٕٓٓٔ8/ٔٔ/
ٌونٌو

حــى

850

268

582

1013

351

662

926

325

601

938

273

665

898

277

824
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تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9 :

253

وفٌات

ز /ط

موالٌد

وفٌات

ز /ط

موالٌد

وفٌات

ز /ط

موالٌد

وفٌات

ز /ط

موالٌد

وفٌات

ز /ط

571

العجمى

ز /ط

موالٌد

اغسطس

اكتوبر

621

موالٌد

وفٌات

ٌولٌو

سبتمبر

نوفمبر

الزٌادة الطبٌعٌة للسكان ٕٓٔ8

٘ٙٙ

ٕٙٙ
ٕٔٙ

ٔٓٙ
ٕ٘8

ز  /طبٌعٌة
سبتمبر

ز  /طبٌعٌة ٌولٌو

ز  /طبٌعٌة
اكتوبر

ز  /طبٌعٌة
اغسطس

ز  /طبٌعٌة ٌونٌو

ٔ٘7

ز /طبٌعٌة نوفمبر

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا -:
 ارتفاع الزٌادة الطبٌعٌة بشهر ٌولٌو عن شهر ٌونٌو بنسبة ٗٔ% ارتفاع عدد الموالٌد شهر ٌولٌو عن شهر ٌونٌو بنسبة %ٔ9 انخفاض الزٌادة الطبٌعٌة بشهر اغسطس عن شهر ٌولٌو بنسبة %9 انخفاض عدد الوفٌات بشهر اغسطس عن شهر ٌولٌو بنسبة %7 ارتفاع الزٌادة الطبٌعٌة بشهر سبتمبر عن شهر اغسطس بنسبة ٔٔ% ارتفاع عدد الموالٌد بشهر سبتمبرعن شهر اغسطس بنسبة ٔ% انخفاض الزٌادة الطبٌعٌة بشهر اكتوبر عن شهر سبتمبر بنسبة %7 ارتفاع عدد الوفٌات بشهر اكتوبر عن شهر سبتمبر بنسبة ٔ% انخفاض الزٌادة الطبٌعٌة بشهر نوفمبر عن شهر اكتوبر بنسبة %8 انخفاض عدد موالٌد شهر نوفمبر عن شهر اكتوبر بنسبة %8المقترح

 -اجمالى الزٌادة الطبٌعٌة ٕٖٓ7

االهتمام بالموالٌد احٌاء وذلك لتفادى حدوث حاالت وفاة لحدٌثى الوالدة .

 -8نشاط مراكز تنظٌم األسرة عن الفترة من ٔ ٙ/إلى ٖٕٓٓٔ8/ٔٔ/
عدد
المترددات

نسبة
المترددات

مستعمالت
وسابل منع
الحمل

نسبة مستعمالت
وسابل منع الحمل

عدد االناث
فى سن
االنجاب

ٌونٌو

ٕٗٔٙ

ٗٔ%

٘ٔٔٗ

ٗٔ%

ٌولٌو

٘ٓٓ9

%ٔ7

ٓٗ99

%ٔ7

اغسطس

ٗ78ٙ

%ٔٙ

ٗٗ7ٙ

%ٔٙ

٘ٗ89

%ٔ7

ٗ8ٙٙ

%ٔ7

اكتوبر

ٕ٘99

%ٔ8

ٕ٘ٙ8

%ٔ8

نوفمبر

ٖ٘ٔ9

%ٔ8

ٔ٘ٔ7

%ٔ8

ٕ9ٔ7ٗ %ٔٓٓ ٕ9ٖٓ8

ٓٓٔ%

الشهر

عدد مراكز
تنظٌم االسرة

11مركز

سبتمبر

االجمالى

80549

11
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ٕ٘99

ٖ٘ٔ9

اكتوبر

نوفمبر

٘ٓٓ9

ٌولٌو

٘ٗ89

سبتمبر

عدد المترددات على مراكز تنظٌم االسرة

ٗ78ٙ

مالحظات

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9:

عدد مستعمالت وسابل منع الحمل
ٕٗٔٙ

ٕ٘ٙ8

ٔٗ8ٙٙ ٗ99ٓ ٘ٔ7

ٗٗ7ٙ

٘ٔٔٗ

ٌونٌو
اغسطس

اكتوبر

نوفمبر

ٌولٌو

سبتمبر اغسطس ٌونٌو

التعلٌق













ػذد االٔبس ثؾ ٝاٌؼغّ295019 ٝ
ٔغجخ ػذد االٔبس ف ٝعٓ االٔغبة اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد االٔبس ثبٌؾ%27 ٝ
ػذد ِشاوض رٕظ ُ١االعشح ثبٌؾِ 11 ٝشوض داخً اٌٛؽذاد اٌقؾ١خ
ٔغجخ ػذد اٌّزشدداد ثؾٙش  ٛ١ٔٛ٠اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد اٌّزشدداد %14
ٔغجخ ػذد اٌّزشدداد ثؾٙش  ٛ١ٌٛ٠اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد اٌّزشدداد %17
ٔغجخ ػذد اٌّزشدداد ثؾٙش اغغطظ اٌ ٝاعّبٌ ٝػذد اٌّزشدداد %16
ٔغجخ ػذد ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾًّ ثؾٙش عجزّجش اٌ ٝاعّبٌٝ
اٌّغزؼّالد %17
ٔغجخ ػذد ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾًّ ثؾٙش اوزٛثش اٌ ٝاعّبٌٝ
اٌّغزؼّالد %18
ٔغجخ ػذد ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾًّ ثؾٙش ٔٛفّجش اٌ ٝاعّبٌٝ
اٌّغزؼّالد %18
ٔغجخ اٌّزشدداد ػٍِ ٝشاوض رٕظ ُ١االعشح اال ٜاعّبٌ ٝاالٔبس ف ٝعٓ
االٔغبة %36
ٔغجخ ِغزؼّالد ٚعبئً ِٕغ اٌؾًّ اٌ ٝاعّبٌ ٝاالٔبس ف ٝعٓ االٔغبة
%36

المقترح

توعٌة االناث فى سن االنجاب بعدم الزواج المبكر  ،تقدٌم وسابل
متطورة من وسابل منع الحمل واالهتمام بتوفٌر الخدمات المتنوعة للمترددات
على مراكز او عٌادات تنظٌم االسرة ٓ

ٔ – تطور الموالٌد ووفٌات األطفال الرضع بالحى عام ٕٓٔ8
البٌان

عام ٕٓٔٙ

عام ٕٓٔ7

عام ٕٓٔ8

موالٌد احٌاء

ٖٔٓٔ9

ٓ٘ٙ7

٘ٗٗ9

وفٌات اطفال حدٌثى الوالدة

ٓ7

٘ٔ

ٕٗ

وفٌات اطفال رضع

ٕٗٔ

ٗ٘

ٗٗ

وفٌات اطفال دون الخامسة

ٔ٘ٔ

٘7

7ٙ

مصدر البٌان  :منطقة العجمى الطبٌة

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9:

تطور الموالٌد والوفٌات عام ٕٓٔ8
٘ٗٗ9

7ٙ

موالٌد احٌاء

وفٌات اطفال دون
الخامسة

ٗٗ

وفٌات اطفال
رضع

ٕٗ

وفٌات اطفال
حدٌثى الوالدة

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح ان -:









انخفاض عدد الموالٌد عام  ٕٓٔ8عن عام  ٕٓٔ7بنسبة ٗ %
انخفاض عدد الموالٌد عام  ٕٓٔ8عن عام  ٕٓٔٙبنسبة %ٗٙ
ارتفاع عدد وفٌات اطفال حدٌثى الوالدة عام  ٕٓٔ8عن عام  ٕٓٔ7بنسبة
ٓ%ٙ
انخفاض عدد وفٌات اطفال حدٌثى الوالدة عام  ٕٓٔ8عن عام ٕٓٔٙ
بنسبة %ٙٙ
 ٕٓٔ8عن عام  ٕٓٔ7بنسبة
انخفاض عدد وفٌات اطفال رضع عام
%ٔ9
 ٕٓٔ8عن عام  ٕٓٔٙبنسبة
انخفاض عدد وفٌات اطفال رضع عام
٘%ٙ
ارتفاع عدد وفٌات اطفال دون الخامسة عام  ٕٓٔ8عن عام  ٕٓٔ7بنسبة
ٔ%
انحفاض عدد وفٌات اطفال دون الخامسة عام  ٕٓٔ8عن عام ٕٓٔٙ
بنسبة ٓ٘%

المقترح
العمل على االهتمام بالموالٌد احٌاء لتقلٌل حاالت وفٌات االطفال

حدٌثى الوالدة
توفٌر الرعاٌة الطبٌة المتكاملة لالطفال دون الخامسة


ٕ – تطور نشاط وحدات تنظٌم األسرة بالحى عام ٕٓٔ8
البٌان

عام ٕٓٔٙ

عام ٕٓٔ7

عام ٕٓٔ8

عدد الوحدات

9

9

9

عدد االناث

ٓٔٔٗ8

7ٔٗٗٙ

8ٓ٘ٗ9

عدد المترددات

ٖٖٔٔٙ

ٖٕ٘ٓ8

ٕ9ٖٓ8

عدد مستعمالت وسابل منع الحمل

ٓٓٓٔٙ

ٕٗ8ٙ7

ٕٗ9ٔ7

مصدر البٌان  :منطقة العجمى الطبٌة

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9 :

نشاط وحدات تنظٌم االسرة عام ٕٓٔ8
8ٓ٘ٗ9
ٕ9ٖٓ8

عدد االناث

ٕٗ9ٔ7

عدد المترددات عدد مستعمالت
وسابل منع
الحمل

9

عدد الوحدات

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
-

عدد وحدات تنظٌم االسرة بحى العجمى  9وحدات
ارتفاع عدد االناث عام  ٕٓٔ8عن عام  ٕٓٔ7بنسبة ٖٔ%
انخفاض عدد االناث عام  ٕٓٔ8عن عام  ٕٓٔٙبنسبة ٗ%
ارتفاع عدد المترددات على وحدات تنظٌم االسرة عام  ٕٓٔ8عن عام
 ٕٓٔ7بنسبة %ٔ7
ارتفاع عدد المترددات على وحدات تنظٌم االسرة عام  ٕٓٔ8عن عام
 ٕٓٔٙبنسبة ٕ%8
ارتفاع عدد مستعمالت وسابل منع الحمل عام  ٕٓٔ8عن عام ٕٓٔ7
بنسبة %ٔ7
ارتفاع عدد مستعمالت وسابل منع الحمل عام  ٕٓٔ8عن عام ٕٓٔٙ
بنسبة ٕ%8

االمقترح

 العمل على توعٌة االناث المستعمالت لوسابل منع الحمل
 امداد الوحدات بالوسابل المناسبة لمنع الحمل  ،والعمل على التنوع
فٌها

ٖ – نشاط التطعٌم والتحصٌن لألطفال الرضع بالحى عام ٕٓٔ8
البٌان

جرعة أولى

جرعة ثانٌة

جرعة ثالثة

شلل اطفال

ٕٕٗ7

ٖٕٗ8

٘ٔٗٗ

خماسى

ٕٕٗ7

ٖٕٗ8

ٗٗٔٙ

MMR

ٗ ( ٘٘9جرعة خامسة)

٘ٓٓ٘ ( جرعة منشطة )

ـــ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9 :

مصدر البٌان  :منطقة العجمى الطبٌة

نشاط التطعٌم والتحصٌن لالطفال الرضع بالحى
٘ٔٗٗ

ٗٗٔٙ

ٖٕٗ8

٘ٓٓ٘
جرعة اولى

ٓ

ٕٕٗ7

جرعة ثانٌة
جرعة ثالثة

ٖٕٗ8

ٗ٘٘9

MMR

ٕٕٗ7

خماسى

شلل اطفال

التعلٌق

مع العلم ان هإالء االطفال هم من تم تطعٌمهم ولكن ٌوجد هناك مستهدف تطعٌمه











عدد االطفال المستهدف تطعٌمهم ضد شلل االطفال جرعة اولى
 ٗ8ٕ8والجرعة الثانٌة ٓ ٖٗ8والجرعة الثالثة ٕٔ٘ٗ
نسبة ماتم تطعٌمهم ضد شلل االطفال جرعة اولى من االطفال
الى عدد المستهدف %98
نسبة ماتم تطعٌمهم ضد شلل االطفال جرعة ثانٌة من االطفال
الى عدد المستهدف %98
نسبة ماتم تطعٌمهم ضد شلل االطفال جرعة ثالثة من االطفال
الى عدد المستهدف %98
عدد المستهدف تطعٌمهم طعم خماسى جرعة اولى ، ٗ8ٕ8
جرعة ثانٌة ٕ ، ٖٗ8جرعة ثالثة ٖٔ٘ٗ
نسبة ما تم تطعٌمهم طعم خماسى جرعة اولى الى المستهدف
منهم %98
نسبة ما تم تطعٌمهم طعم خماسى جرعة ثانٌة الى المستهدف
منهم %98
نسبة ما تم تطعٌمهم طعم خماسى جرعة ثالثة الى المستهدف
منهم %98
اجمالى ما تم تطعٌمهم  10599 MMRطفل
نسبة ماتم تطعٌمهم ضد  MMRجرعة منشطة الى االجمالى
%ٗ7

المقترح
العمل على توعٌة المواطنٌن بؤهمٌة التطعٌمات االجبارٌة
لالطفال وعمل حمالت توعٌة خاصة بهذا االمر ٓ

ٗ – تطور نشاط مكافحة البلهارسٌا بالحى
عام ٕٓٔٙ

البٌان

عام ٕٓٔ7

عام ٕٓٔ8

عدد المرضى
ــــ

نوع الفحص ( بول ـ براز )

ــــ

ــــ

عدد الحاالت اإلٌجابٌة
عدد المعالجٌن
تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9 :

مصدر البٌان:منطقة العجمى الطبٌة

التعلٌق

الٌوجد نشاط لمكافحة البلهارسٌا بالحى ٓ
المقترح

العمل على وجود نشاط لمكافحة البلهارسٌا بالحى نظرا لقدوم مواطنٌٌن
من مختلف المحافظات للسكن بحى العجمى .
٘ – تطور نشاط التؤمٌن الصحً
البٌان

عام ٕٓٔٙ

عام ٕٓٔ7

عام ٕٓٔ8

عدد الوحدات  /المستشفٌات
عدد المترددٌن

ـــــ

ـــــ

عدد المنتفعٌن
مصدر البٌان  :منطقة العجمى الطبٌة

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ9 :

التعلٌق

الٌوجد نشاط للتؤمٌن الصحً بحً العجمً

ـــــ

ٔ  -بٌان المشروعات الصناعٌة و الزراعٌة المصدق علٌها خالل عام ٕٓٔ8
المشروعات الزراعٌة

المشروعات الصناعٌة
رإوس االموال المخصصة للمشروعات
عدد
المشروعات

عدد المشروعات
محلى باأللف

اجنبى
باأللف

 8مشروعات لتصنٌع وطباعة
وتطوٌر المالبس

ـــ

ـــ

ٖ مشروعات مخازن

ـــ

ـــ

ٕ مشروع لتصنٌع وتجمٌع
االجهزة

ـــ

ٕ مشروع اغذٌة

ـــ

ـــ

اخرى عددها (ٓٔ)

ـــ

ـــ

االجمالى (ٕ٘) مشروع

ـــ

مصدر االبٌان  :ادارة رخص المحالت بالحى

ـــ

محلى
باأللف

اجنبى
باأللف

اجمالى
باأللف

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ـــ

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

اجمالى باأللف

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٔٔ/ٕٔ :

التعلٌق


رإوس االموال المخصصة
للمشروعات

الٌوجد مشروعات زراعٌة او صناعٌة ٓ

المقترح

العمل على تشجٌع المستثمرٌن للقٌام بمشروعات صناعٌة بالحى ٓ

ٕ -بٌان المشروعات السٌاحٌة والخدمٌة المصدق علٌها خالل عام ٕٓٔ8
المشروعات الخدمٌة

المشروعات السٌاحٌة
رإوس االموال المخصصة للمشروعات
عدد
المشروعات

محلى
باأللف

اجنبى
باأللف

اجمالى
باأللف

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

مصدر البٌان  :ادارة الرخص بالحى

رإوس االموال المخصصة للمشروعات
عدد المشروعات
محلى باأللف
7

ٖٖٔٓٗٔ8
ٖٖٔٓٗٔ8

اجمالى  7مشروع

اجنبى
باأللف
ــــ
ــــ

اجمالى باأللف

ٖٖٔٓٗٔ8
ٖٖٔٓٗٔ8

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٔٔ/ٕٔ:

عدد المشروعات الخدمٌة واجمالى رأس المال المحلى

ٖٖٔٓٗٔ8

7

اجمالى راس المال المحلى

عدد المشروعات

التعلٌق






الٌوجد مشروعات سٌاحٌة بحى العجمى
عدد المشروعات الخدمٌة بحى العجمى عام  ٕٓٔ8هى  7مشروعات
اجمالى رإوس االموال المخصصة للمشروعات ٔٓٗ ٖٖٔ8جنٌة
نصٌب المشروعات من اجمالى رإوس االموال  ٗ7ٗٓ٘7جنٌة  /مشروع

المقترح

تشجٌع المستثمرٌن على القٌام بؤنشاء مشروعات سٌاحٌة بالحى ٓ
ٖ -بٌان المشروعات التموٌلٌة المصدق علٌها خالل عام ٕٓٔ8
المشروعات االخرى

المشروعات التموٌلٌة
رإوس االموال المخصصة للمشروعات
عدد
المشروعات

رإوس االموال المخصصة للمشروعات
عدد
المشروعات

محلى باأللف

اجنبى
باأللف

اجمالى
باأللف

ـــ

ــــ

ــــ

ـــ

ــــ

ــــ

محلى
باأللف

اجنبى
باأللف

اجمالى
باأللف

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ـــ

االجمالى

ــــ

ــــ

ــــ

ـــ

م صدر االبٌان  :ادارة الرخص بالحى تارٌخ البٌان :

ٕٕٔٓٔ8/ٔٔ/

التعلٌق

الٌوجد مشروعات ( تموٌلٌة – اخرى ) بحى العجمى خالل العام ٓ

المقترح

العمل على تشجٌع المستثمرٌن للقٌام بمشروعات تموٌلٌة او اخرى بالحى

تهتم هذه الدراسة
باإلستخدامات الحدٌثة للعالمات
التجارٌة فً التعامالت التجارٌة
اإللكترونٌة وذلك لمحاولة
وضع إطار قانونً ٌتناول
المسابل المتعلقة بإستخدام
العالمة التجارٌة وفقا ً للصور
اإللكترونٌة الحدٌثة التً تم
البدء فً إستخدامها وما ترتب
على ذلك من إشكالٌات قانونٌة
من حٌث تطور وسابل وأسالٌب
اإلعتداءات على العالمات
استخدمت آخر المستجدات
التقنٌة والمٌزات التً ٌوفرها
اإلنترنت فً اإلعتداء على
حقوق أصحاب العالمات
ولإلحاطة بالموضوع قسم
المإلف هذا الكتاب من خالل
الباب األول
منها موضوع الجوانب
القانونٌة لعقود التجارة
االلكترونٌة من خالل فصلٌن
فجاء الفصل األول بعنوان ماهٌة
التجارة االلكترونٌة وتناوله
المإلف من خالل مبحثٌن

فخصص المبحث األول لتعرٌف
التجارة االلكترونٌة وخصص
المبحث الثانً للتنظٌم القانونً
للتجارة االلكترونٌةأما الفصل
الثانً فتناول عناوٌن المواقع
االلكترونٌة من خالل مبحثٌن
المبحث األول تناول ماهٌة
وأنواع عناوٌن المواقع
االلكترونٌة والمبحث الثانً
الطبٌعة القانونٌة لعناوٌن مواقع
االنترنت
الباب الثانً
بحث المإلف اإلشكالٌات
القانونٌة الناشبة عن االستخدام
االلكترونً للعالمات التجارٌة من
خالل ثالثة فصول تناول األول
منها ماهٌة العالمة التجارٌة
وتسجلٌها الكترونٌا من خالل
مبحثٌن وجاء المبحث األول
بعنوان مفهوم العالمة التجارٌة
والمبحث الثانً بعنوان التسجٌل
االلكترونً للعالمة التجارٌة
فبحث حاالت التنازع بٌن
العالمات التجارٌة وعناوٌن
المواقع االلكترونٌة وتناوله
المإلف من خالل مبحثٌن األول
السطو االلكترونً على العالمات
التجارٌة والثانً صور اعتداء
العنوان االلكترونً على العالمات
التجارٌة اما الفصل الثالث فبحث
فً االستخدامات االلكترونٌة
الحدٌثة للعالمات التجارٌة على
شبكة االنترنت من خالل مبحثٌن
األول تناول

أشكال االستخدام الحدٌث
للعالمة التجارٌة واالعتداء
علٌها عبر شبكة االنترنت
والثانً تناول محركات البحث
عبر االنترنت وأثرها على
استخدامات العالمات
الباب الثالث
واألخٌر تناول المإلف
موضوع التنظٌم القانونً
الستخدام العالمات التجارٌة
الكترونٌا من خالل ثالثة فصول
فتناول فً الفصل األول الحماٌة
القانونٌة للعالمات التجارٌة فً
معامالت التجارة االلكترونٌة
من خالل ثالثة مباحث المبحث
الفصل االول
األول تناول
القواعد العامة فً المسإولٌة
عن االعتداء على العالمات
التجارٌة الكترونٌا والمبحث
الثانً الحماٌة الجزابٌة
للعالمات التجارٌة المعتدى
علٌها الكترونٌا والمبحث
الثالث الحماٌة المدنٌة للعالمات
التجارٌة المعتدى علٌها
الكترونٌا أما الفصل الثانً
فتناول القواعد الموحدة
لتسوٌة المنازعات ما بٌن
عناوٌن التجارٌة اما الفصل
الثالث واألخٌر فقد حمل عنوان
جهود المنظمة العالمٌة للملكٌة
الفكرٌة فً مواجهة
االعتداءات

أعضاء

مواضٌع نشطة

تعرٌف الهضاب
رؼشف اٌٙنجخ ثؤٔٙب أسك
ِشرفؼخ ِٚغطؾخ ٌٙٚب لّخ
وبٌغجبي ٚاٌزالي ؽ١ش رزّ١ض
ثزغبٔظ أعضائٙب ف ٟاالسرفبع
ٚثبؽبهزٙب ثغبٔت ِٕؾذس أٚ
ثؤوضش ِٓ عبٔت ٚال ث ّذ ِٓ
اإلؽبسح اٌ ٝأٔٙب لذ رٕؾذس ِٓ
عبٔت أ ٚأوضش ػٓ اٌّغزٜٛ
اٌؼبَ ٌٍٙنجخ ِّب ٠ىٌٙ ْٛب
ؽبعضاا فٍجب ا ثبإلمبفخ اٌ ٝأٔٙب
لذ رى ْٛؽذ٠ذح اٌّ١الْ على
أ ّنها تلك المنطقة الواسعة من
المناطق المرتفعة ال ُمسطحة
ً
حاطة عاد ًة
التً تكون ُم
بمنحدرا ٍ
ت حادة من جمٌع
ً
حاطة
الجها وٌمكن أن تكون ُم
بالجبال فً بعض األحٌان فقد
تحدث على الٌابسة أو فً
المحٌطات وتكون قممها أكبر
من قمة الجبل وتعتبر الهضاب
كجمٌع المناطق المرتفعة
ً
عرضة للتحلل عن طرٌق

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

التآكل األمر الذي ٌإدي إلى
إزالة كمٌات أكبر من الطبقة
السطحٌة للهضاب وغال ًبا ما
تعتبر الهضاب المنخفضة
مناطق صساػ١خ ف ٟؽ ٓ١أّْ
اٌٙنبة اٌّشرفؼخ رىِٕ ْٛبعجخا
ِٓٚ
ػبدحا ٌشػ ٟاٌّبؽ١خ
األِضٍخ ػٍ ٝاٌٙنبة اٌؼبٌ١خ
٘نجخ وٌٛٛساد ٚف ٟاٌٛال٠بد
٘ٚنجخ
اٌّزؾذح األِش٠ى ٟح
ث١ٌٛف١ب ف ٟأِش٠ىب اٌغٕٛث١خ
أٔٛاع اٌٙنبة
ٛ٠عذ ٔٛػبْ سئ١غ١بْ ِٓ
اٌٙنبة ّ٘ٚب وّب ٠ؤرٟ
اٌٙنبة اٌّزؾٍٍخ
رزؾ ّىً اٌٙنبة اٌّزؾٍٍخ ٔز١غخا
ٌؾشوخ لؾشح األسك اٌقؼٛد٠خ
ٚرؾذس ٘زٖ االسرفبػبد
اٌّزفبٚرخ ػٓ عطؼ األسك
ثغجت االفطذاَ اٌجطٟء
ٌٍقفبئؼ اٌزىز١ٔٛخ  ِٓٚاألِضٍخ
ػٍٙ١ب ٘نجخ وٌٛٛساد ٚفٟ
غشة اٌٛال٠بد اٌّزؾذح اٌزٟ
رشرفغ ػٓ األسك ثّؼذي 0.03
عٕزّ١زش عٕ٠ٛب ا ِٕز أوضش ِٓ
 ْٛ١ٍِ 10عٕخ
الهضبة البركانٌة

موقع كووورة

رزى ّ ْٛاٌٙنجخ اٌجشوبٔ١خ
ٔز١غخا ٌٍؼذ٠ذ ِٓ االٔفغبساد
اٌجشوبٔ١خ اٌقغ١شح اٌز ٟرزشاوُ
ثجوء ِغ ِشٚس الزمن فتإدي
إلى تش ّكل هضبة من تدفقات
الحمم البركانٌة الناتجة ،ومن
األمثلة علٌها الجزء الشمالً
من الجزٌرة البركانٌة فً
نٌوزٌلنداوالذي ٌعتبر الجزء
األكبر من الجزء األوسط من
الجزٌرة وتضم هذه الهضبة
وهً:
ثالثة براكٌن نشطة
جبل نجاورو ،وجبل روابٌهو،
وجبل تونغارٌرو
تشكل الهضاب
ٌمكن أن تتش ّكل الهضاب
بفعل العدٌد من العملٌات
الطبٌعٌة ،وهً كما ٌؤتً
رذاخً اٌىغٛس
ف ٟاٌمؾشح األسم١خ ِغ
ثؼنٙب اٌجؼل ٚرٚثبٔٙب ص ُّ
ظٛٙس٘ب ِشحا أخش ٜػٍٝ
اٌغطؼ ّ٠ٚىٓ أْ رزؾىً
اٌٙنبة ثفؼً ػٍّ١خ ٚاؽذح
فمو ،ف ٟؽ٠ ٓ١زؾ ّىً اٌجؼل
ا٢خش ثغجت رؼ ّشمٙب ٌؼٍّ١بد
العصور
ِخزٍفخ ػٍِ ٝش
فمثال ٘نجخ اٌزجذ ف ٟشرق

اع١ب ٚاٌز ٟرؼزجش أمخُ ٚأوجش
٘نجخ ػٍٚ ٝعٗ األسك رؾ ّىٍذ
ٔز١غخا الفطذاَ فف١ؾزٓ١
رىز١ٔٛز ٓ١لجً ؽٛاٌْٛ١ٍِ 55 ٟ
عٕخ
تدفق الصهارة
اٌز ٟرؾ ّىٍذ ف ٟأػّبق األسك
ٔؾ ٛاٌغطؼ ٌٚىّٕٙب ال
رغزط١ؼبٌّشٚس ػجش اٌمؾشح
األسم١خ فزم َٛاٌقٙبسح ثشفغ
اٌقخشح اٌىج١شح اٌّغز٠ٛخ اٌزٟ
ال رغزط١غ اخزشالٙب ٚاٌز ٟرٛعذ
فٛلٙب ٠ٚؼزمذ اٌغٌٛٛ١ع ْٛ١أّْ
اٌقٙبسح لذ رى ْٛاٌّغئٌٚخ ػٓ
رؾ ّىً ٘نجخ وٌٛٛسادِٕٚز
ؽٛاٌِ 10 ٟال ٓ١٠عٕخ ّ٠ٚىٓ
ٌزذفمبد اٌؾُّ اٌّزىشسح اٌزٟ
رٕجؼش ِٓ ؽمٛق األسك
ٚرٕزؾش ػٍِ ٝئبد األِزبس
اٌّشثؼخ أْ رؾ ّىً ٘نبثب ا مخّخا
ثجوء ؽ١ش رؾىٍذ ٘نجخ اٌؾُّ
اٌجشوبٔ١خ ف٘ ٟنجخ وٌِٛٛج١ب
ف ٟؽّبي غشة اٌّؾ١و اٌٙبدة
٘ٚنجخ د٠ىبْ فٚ ٟعو غشة
إٌٙذ ثٙزٖ اٌطش٠مخ
قوة الرٌاح واألمطار
حٌث تنشؤ بعض الهضاب
بمرور الوقت مع هبوب الرٌاح
وتساقط األمطار على جانب
منطقة مرتفعة األمر الذي
ٌم ٌّزها عغشاف١ب ا ػٓ اٌزنبس٠ظ
اٌّؾ١طخ ثٙب فزٕؾذ ٘زٖ اٌمٜٛ
اٌطج١ؼ١خ اٌزنبس٠ظ اٌطج١ؼ١خ
ٌزقجؼ رالالا ٘ٚنبثب ا ف١ؼزجش
اٌّبء لٛحا هج١ؼ١خا وج١شحا رؼًّ
ػٍ ٝرآوً اٌٙنبة فؼٕذِب ٠زذفك
اٌّبء ػٍ ٝهٛي ٍٔ ٙش ِب فبّٔٗ
٠م َٛثٕؾذ األٚد٠خ ف ٟاٌقخٛس
ٚرغؾت اٌشٚاعت ثبرغبٖ اٌجؾش

ٚرقجؼ ٘زٖ اٌٛد٠بْ ؽالالد
ػّاللخ ِغ ِشٚس اٌٛلذ ِضً
عشأذ وبْٔٛ١
أػٍ٘ ٝنجخ ف ٟاٌؼبٌُ
تعد هضبة التبت الموجودة فً
الصٌن من أعلى هضاب العالم،
وتعرف باسم سقف العالم ،أو
القطب الثالث للكرة األرضٌة،
وٌصل ارتفاعها إلى ٓٓٓٗ
متر فوق مستوى سطح البحر
وٌعلوها ما ٌزٌد عن ٓ٘ قمة
شاهقة ،وهضبة التبت الذاتٌة
الحكم تقع فً المنطقة
الحدودٌة فً جنوب غرب
الصٌن ،وجنوب غرب هضبة
تشٌنغهاي ،فٌحدها من الشمال
منطقة شٌنجٌانغ الذاتٌة الحكم
لقومٌة الوٌغور ،ولمقاطعة
تشٌنغهاي ،وترتبط بمقاطعة
سٌتشوان شرقا ً وبمقاطعة
ٌوننان فً جنوبها الشرقً
وٌحدها من الجنوب دول
مٌانٌمار ،وبهودان ،والهند،
ونٌبال ،وسٌكٌم
ِؼٍِٛبد ػٓ ٘نجخ اٌزجذ
رؼزجش ٘نجخ اٌزجذ ِٓ
إٌّبهك اٌّؼضٌٚخ ف ٟاٌؼبٌُ
ثغجت اسرفبػٙب ٚػذَ ٚعٛد
خطٛه ِٛافالد عٍٙخ
اٌٙ١بِضً اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ٚرؼذ
ِذٕ٠خ ٌٙبعب ػبفّزٙبٚاٌزٟ
رؼشف ثبعُ العب ِٛ ٟ٘ٚعٛدح
ف ٟاٌمغُ اٌغٕٛث٘ ِٓ ٟنجخ
اٌزجذ ثبإلمبفخ اٌ ٝأنها ثانً
مدٌنة فً العالم من حٌث
االرتفاع بعد مدٌنة الباز

ث١ٌٛف١ب ف١قً عدد سكانها
ٓٓ٘ أٌف ِٛاهٓ ٚال ث ّذ ِٓ
اإلؽبسح اٌ ٝأٔٙب رؾز ٞٛػٍٝ
لقش ثٛربالاٌز ٞثٕبٖ اٌذالٞ
الِب فِٕ ٟزقف اٌمشْ اٌغبثغ
ػؾش
تضارٌس هضبة التبت
رمغُ رنبس٠ظ ٘نجخ اٌزجذ
اٌ ٝػذح أٔٛاع  :ٟ٘ٚاٌغجبي
اٌؼبٌ١خ ٚاٌغجبي اٌؾب٘مخ
ٚاٌغجبي اٌّزٛعطخ االسرفبع
ٚاٌغجبي إٌّخفنخ ٚاٌغٛٙي
ٚاٌزالي ثبإلمبفخ اٌ ٝرنبس٠ظ
اٌغجبي اٌغٍ١ذ٠خ ٚرنبس٠ظ
اٌؾُّ اٌجشوبٔ١خ ٚرنبس٠ظ
اٌىضجبْ اٌشٍِ١خ ٚعٍغٍخ عجبي
اٌّٙال٠ب اٌّّزذح ِٓ عٕٛة
٘نجخ اٌزجذ ٚاٌز ٟرزىِٓ ْٛ
ػذح عالعً عجٍ١خ ِشرجخ فٟ
ففٛف ِّٚزذح ِٓ اٌؾشق اٌٝ
اٌغشة ؽ١ش ٠مغ ِؼظّٙب فٟ
اٌؾذٚد ث ٓ١اٌق١ٔٚ ٓ١جبي
ٚإٌٙذ ٠ٚقً هٌٙٛب اٌٝ
 2400وُ ثّٕ١ب ٠قً ػشمٙب
ِب ث300-200 ٓ١وُ ِٚزٛعو
اسرفبػٙب ػٓ عطؼ اٌجؾش اٌٝ
أوضش ِٓ َ6000
االعتقادات الدٌنٌة فً هضبة التبت

٠ؼزٕك ِؼظُ عىبْ ِٕطمخ
اٌزجذ اٌذ٠بٔخ اٌجٛر٠خ ٛ٠ٚعذ
فٙ١ب ؽٛأٌ 2000 ٟغّخ
٠ؼزٕم ْٛاٌذ٠بٔخ اإلعالِ١خ ثّٕ١ب
٠ؼزٕك ؽٛاٌ 600 ٟفشد ِٕٙب
اٌذ٠بٔخ اٌّغ١ؾ١خ اٌىبص١ٌٛى١خ
ٚال ثذ ِٓ اإلؽبسح اٌ ٝأزؾبس
ع١بعخ ؽش٠خ االعتقاد الدٌنً
فً هضبة التبت بعد تحررها
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رزطٍت ػٍّ١خ رقّٔ ُ١ظُ
اٌّؼٍِٛبد ٚثٕبئٙب أؽخبفب
ر ٞٚوفبءاد ِٙٚبساد ػبٌ١خ
لبدس ٓ٠ػٍ ٝاعز١ؼبة
ِؾىالد إٌظُ اٌّٛعٛدح
ٚؽٍٙب ثبٌطش٠مخ اٌّضٌٍ ٝزٌه
ٔؾزبط لجً اٌجذء ثؼٍّ١خ
رقّ ُ١إٌظبَ اٌغذ٠ذ اٌٝ
اٌم١بَ ثزؾٍ ً١إٌظبَ اٌؾبٌٟ
ٚاٌزؼشف ػٍ ٝأعضائٗ
ٚف١بغخ ِؾىالرٗ ٚأ٘ذافٗ
ٚٚظبئفٗ ٚرؾذ٠ذ ِغزخذِٗ١
٠ٚغّ ٝاٌؾخـ اٌز٠ ٞمَٛ
ثؼٍّ١خ رؾٍ ً١إٌظبَ اٌمذُ٠
ٚرقّ ُ١إٌظبَ اٌغذ٠ذ ٚثٕبئٙب
ٚرؼذٍٙ٠ب ٚرؾذ٠ضٙب ِؾًٍ
إٌظُ.
ِف َٛٙرؾٍ ً١إٌظبَ :
1ـ رغضئٗ إٌظبَ اٌِ ٝغّٛػخ
اٌّذخالد ٚاإلعشاءاد
ٚاٌّخشعبد ٚاٌزغز٠خ اٌشاعؼخ
2ـ رؾذ٠ذ ػٕبفش اٌّذخالد
ٚاٌّخشعبد ٚرؾذ٠ذ اٌؼاللبد
إٌّطم١خ ٚاٌش٠بم١خ فّ١ب
ثٕٙ١ب.
4ـ أ٠غبد اٌؼاللبد اٌزشو١ج١خ
ٚٚعبئً ارقبي اٌّؼٍِٛبد
ٚاٌج١بٔبد ثؼنٙب ثجؼل فٟ
ِٕظِٛخ إٌظُ اٌفشػ١خ
اٌّىٔٛخ ٌٍٕظبَ.
5ـ رؾذ٠ذ أ٘ذاف إٌظبَ

اٌخبفخ ٚاٌؼبِخ ثؾىً ٚامؼ
6ـ رؾذ٠ذ أعبٌ١ت اٌغ١طشح
ػٍِ ٝذخالد إٌظبَ ٚاعشاءارٗ
ِٚخشعبرٗ
7ـ رؼذ ً٠إٌظبَ ٚرؾذ٠ضٗ
ٚف١بٔزٗ وٍّب ٌضَ اِ٢ش
ٚظبئف ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌٟ٢
اٌٛظ١فخ األعبع١خ ٌٕظبَ
اٌّؼٍِٛبد ا ٟ٘ ٌٟ٢رغّ١غ
اٌج١بٔبد ِٚؼبٌغزٙب ٚرؾٍٙ٠ٛب
اٌِ ٝؼٍِٛبد ٠زُ اعزشعبػٙب
ؽغت اٌؾبعخ ٌٚزؾم١ك رٌه
٠مٔ َٛظبَ اٌّؼٍِٛبد ا ٌٟ٢ثّب
:ٍٟ٠
1ـ اٌؾقٛي ػٍ ٝاٌج١بٔبد ِٓ
اٌّقبدس اٌّخزٍفخ داخٍ١خ
ٚخبسع١خ
2ـ اٌزؤوذ ِٓ فؾخ اٌج١بٔبد
ٚدلزٙب فشص ،رج٠ٛت  ،رشِ١ض
3ـ رٕظ ُ١اٌج١بٔبد فشص  ،رج٠ٛت
 ،رشِ١ض
4ـ خضْ اٌج١بٔب د ألشاؿ
فٍجخ  ،ألشاؿ ِّغٕطخ ،
ٚاعطٛأبد ِّغٕطخ
5ـ أعشاء اٌؼٍّ١بد اٌؾغبث١خ
ٚإٌّطم١خ ػٍ ٝاٌج١بٔبد.
6ـ اعزشعبع اٌّؼٍِٛبد
رمبس٠ش ِطجٛػخ  ،عذاٚي ،
سعِٛبد ث١بٔ١خ … اٌخ )
7ـ أػبدح اإلٔزبط ٠ٚؼٕٔ ٟمً
اٌّؼٍِٛبد ِٓ ِىبْ اٌ ٝآخش
ثٛاعطخ اٌزمبس٠ش اٌّطجٛػخ

ا ٚؽبؽبد اٌؾبعٛة اٚ ٚعبئو
اٌزخض ٓ٠اٌّّغٕطخ اٌّخزٍفخ
رؾ ً٠ٛإٌظبَ اٌ١ذ ٞٚاٌ ٝإٌظبَ
ا:ٌٟ٢
رٛعذ صالصخ أؽىبي ٌؼٍّ١خ رؾً٠ٛ
إٌظبَ ِٓ اٌؾىً اٌ١ذ ٞٚاٌٝ
اٌؾىً ا ٌٟ٢عٛف ٠زُ رٕبٌٙٚب
ثجؼل اٌؾشػ ٚاٌزؾًٍ١
1ـ اٌزؾ ً٠ٛاٌىبًِ ٌٍؼٍّ١بد
اٌ١ذ٠ٚخ اٌ ٝاٌؾىً ا:ٌٟ٢
٠ؼٕ ٟرٌه رؾ ً٠ٛعّ١غ اٌؼٍّ١بد
اٌ١ذ٠ٚخ ٚاٌشٚر١ٕ١خ اٌز ٟرزُ فٟ
اٌّىزجخ اٌ ٝاٌؾىً ا ٌٟ٢دْٚ
ص٠بدح أ ٚمقبْ ٠ٚشعغ ارخبر
٘زا اٌمشاس ثٙزا اٌؾىً اٌ ٝاداسح
اٌّىزجخ ا ٚاٌّغئ ٓ١ٌٛػٕٙب.
 2اٌزؾ ً٠ٛاٌّؾشٚه ٌٍؼٍّ١بد
اٌ١ذ٠ٚخ اٌ ٝاٌؾىً ا:ٌٟ٢
ٚرفنً ثؼل اٌّىزجبد رؾً٠ٛ
إٌظبَ اٌ١ذ ٞٚاٌ ٝاٌؾىً اٌٟ٢
ِغ ثؼل اٌزغ١١شاد اٌجغ١طخ
اٌز ٟال رزشن رؤص١ش٘ب ػٍ ٝإٌظبَ
ف ٟؽىٍٗ ا ٌٟ٢ثؼذ رؾٍٗ٠ٛ
ٚػٍ ٝعج ً١اٌّضبي فبْ امبفخ
ٚعٍ١خ اعزفغبس عذ٠ذحػٍٝ
اٌفٙبسط األعبع١خ ٌٍّىزجخ
عٛف ٠ؼضص ِٓ ِٛلف اٌّىزجخ
أِبَ اٌّغزف١ذ ا ٚػًّ لبئّخ
او
اعٕبد ثّذاخً اٌّئٌفٓ١
غٌرها من التغٌٌرات التً ال
تترك تؤثٌرا كبٌرا على هٌكل

النظام المعمول به فً المكتبة
هشق رط٠ٛش ٔظُ اٌّىزجخ
اٌّجٕ١خ ػٍ ٝاٌؾبعٛة:
هناك ثالث طرق ربٌسٌة ٌمكن
للمكتبة بواسطتها تطوٌر وبناء
نظامها المعتمد على الحاسب
اآللً وهً :ـ
أـ شراء اواستبجار النظام
النظام الجاهز هو نظام صممته
وطورته وبرمجته واختبرته ثم
عرضته للبٌع للمكتبات شركة
من الشركات المتخصصة فً
بٌع او تؤجٌر نظم الحواسٌب
اإللكترونٌة
من ممٌزات هذه الطرٌقة :
ٔـ توفٌر الوقت والجهد الذي
ٌستغرق فً عملٌات البرمجة
واختبار النظام
ٕـ المورد هو المسإول عن
األجهزة البرامجٌات والتركٌب
والصٌانة الالزمة
ٖـ المورد االقتصادي فً
الخبرات والموظفٌن الفنٌٌن
حٌث ال تحتاج المكتبة على
سبٌل المثال تعٌٌن اختصاصٌٌن
فً تصمٌم وتحلٌل النظم وذلك
الن هذه الخدمات توفرها
الشركة المتعاقدة على إدخال
الحاسوب إلى المكتبة
ٗـ تدرٌب موظفً المكتبة من
قبل الشركة المتعاقدة على
عملٌات تشغٌل الحاسب اآللً
ٚأداسرٗ
ػٛ١ة ٘زٖ اٌطش٠مخ ِب :ٍٟ٠
ٔـ ارتفاع التكالٌف فالمكتبة
بطرٌقة غٌر مباشرة تدفع

رزمجً اٌخذِبد اٌّمذِخ وّب
مصارٌف تطوٌر وتسوٌق
٘ ٟثبإلمبفخ اٌ ٝاسرفبع ٚلذ
النظام إذ أن هذه التكالٌف تعادل
االعزغبثخ ٔز١غخ وضشح اٌّىزجبد
تطوٌر نظام آخر
اٌز ٟرغزؼًّ إٌظبَ
ٕـ بعض النظم الجاهزة غٌر
ط ـ اػزّبد ٔظبَ ِىزجخ أخشٜ
مرنة
ثؼذ رؼذ:ٍٗ٠
ٖـ بعض النظم طورت وصممت
ٚؽغت ٘زٖ اٌطش٠مخ رمَٛ
خصٌصا لمكتبات ذات حجم
اٌّىزجخ اِ ٚشوض اٌّؼٍِٛبد
وخدمات معٌنة لذلك فان
ثٕغخ ا ٚرؼذٔ ً٠ظبَ ِىزجٟ
استخدامها فً مكتبات أخرى قد
ِجٕ ٟػٍ ٝاٌؾبعٛة رغزخذِٗ
ال ٌحقق النتابج المطلوبة نظرا
ِىزجخ أخشِ ٜؾبثٙخ.
لالختالف فً طبٌعة وأهداف
من ممٌزات هذه الطرٌقة
هذه المكتبات.
أْ اٌّىزجخ عزٛفش ػٍٔ ٝفغٙب
ة ـ اٌّؾبسوخ فٔ ٟظبَ ِىزجٟ
اٌٛقد ٚاٌغٙذ ٚإٌفمبد
ِٓ خالي ؽجىخ رؼبِ ْٚىزج:ٟ
اٌخبفخ ثزقّٚ ُ١ثشِغخ
ف٘ ٟزا األعٍٛة رم١٘ َٛئخ
ِؾشفخ ِضً  OCLCا ٚؽشوخ ٚاخزجبس إٌظبَ الْ اٌّىزجخ
رغبس٠خ ثزٛف١ش إٌظبَ اٌّجٕ ٟػٍ ٝاألخش ٜلذ لبِذ ثبٌغٙذ
األعبع ٟف٘ ٟزا اٌّغبي وّب
اٌؾبعت ا ٌٟ٢ثٕبء ػٍ ٝخطخ
ِؾبسوخ ِؼٕ١خ ٚاالؽزشان ف٘ ٟزا رغزط١غ اٌّىزجخ اٌّغزؼ١شح
إٌظبَ ٠زُ ثٛاعطخ دفغ اؽزشاوبد االعزؼبٔخ ثخجشاد اٌّىزجبد
األخشٚ ٜاالعزفبدح ِٕٙب ػٕذ
ػن٠ٛخ اٚرىبٌ١ف خذِبد
اٌؾبعخ.
من ممٌزات هذه الطرٌقة :
ػٛ١ة ٘زٖ اٌطش٠مخ ِب ٍٟ٠
1ـ ال ٠ؾزشه ٚعٛد ؽبعٛة فٟ
اٌّىزجخ ٌى ٟرغزف١ذ ِٓ اٌخذِبد 1ـ ضرورة توافر االخصابٌن
اٌّزبؽخ ٚأّب ٠ىف ٟرٛافش ِؾطخ
فً مجال الحواسٌب
هشف١خ ا ٚاوضش ؽغت اٌؾبعخ
اإللكترونٌة وتحلٌل النظم
2ـ ِغبػذح اٌّىزجخ ف ٟرشو١ت
والبرمجة فً المكتبة
األعٙضح ٚرؾغٍٙ١ب ٚف١بٔزٙب
المستعٌرة القادرٌن على
ٚرذس٠ت اٌّٛظف ٓ١ػٍ ٝاداسح
تعدٌل ٚرغ١١ش ثشاِظ اٌزطج١ك
إٌظبَ ِٓ لجً اٌ١ٙئخ اٌّؾشفخ
ؽغت اؽز١بعبد اٌّىزجخ
3ـ عٌٛٙخ خشٚط اٌّىزجخ ِٓ
ِٚزطٍجبرٙب ٚرشو١ت إٌظبَ
اٌؾجىخ اٌزؼب١ٔٚخ ف ٟؽبٌخ ػذَ
ٚرؾغ.ٍٗ١
سمب٘بػٓ اٌخذِبد اٌز ٟرٛفش٘ب 2ـ اسرفبع رىبٌ١ف ٔٚفمبد
٘زٖ اٌؾجىخ د ْٚرؾًّ أػجبء
رؼذٔ ً٠ظبَ ِىزجخ أخشٜ
ِبد٠خ وج١شح.
ِمبسٔخ ثزىبٌ١ف رقّٔ ُ١ظبَ
ػٛ١ة ٘زٖ اٌطش٠مخ ِب :ٍٟ٠
خبؿ ٌٍّىزجخ داخٍ١ب.
أٗ ػٍ ٝاٌّىزجبد اٌّؾبسوخ أْ

مولده ونشؤته
هارون الرشٌد هو أبو جعفر بن
المهدي محمد بن المنصور عبد
هللا بن محمد بن علً ابن عبد
هو الخلٌفة
هللا بن العباس
العباسً الخامس وهو أشهر
الخلفاء العباسٌٌن ُولِد هارون
الري سنة
الرشٌد فً مدٌنة
ّ
٘7ٙم ـ  148هـ لوالدٌه
المهدي وأ ّم الهادي وتدعى
ّ
الخٌزران وقد نشؤ هارون فً
كن ِ
ف والده الخلٌفة فاهت ّم بتعلٌمه
وتثقٌفه ً
لغة وأَدَبا ً كما َز َر َع فٌه
حب الجهاد فنشؤ شجاعا ً وقو ٌّا ً
ّ
كما أنّ والده أرسله إلى
الفتوحات وحوله قادةٌ أكفٌاء
لتعلٌمه نشؤ الرشٌد فً بٌت ملك
وأُعد لٌتولى المناصب القٌادٌة
فً الخالفة وعهد به أبوه
الخلٌفة أبو عبد هللا محمد
المهدي بن جعفر المنصور إلى
من ٌقوم على أمره تهذٌ ًبا
وتعلٌ ًما وتثقٌ ًفا ومنهم الكسابً
والمفضل الضبً حتى إذا اشتد
عوده واستقام أمره ألقى به أبوه
فً مٌادٌن الجهاد وجعل حوله
القادة األكفاء ٌتؤسى بهم وٌتعلم
من تجاربهم وخبراتهم فخرج
فً عام  781م ـ 165هـ على
رأس حملة عسكرٌة ضد الروم
وػبد ِؾّالا ثؤوبٌ ً١إٌقش فهافبٖ
ػٍ ٝرٌه ثؤْ اخزبسٖ أث١ٌٚ ٖٛب ا
صبٔ١ب ا ٌٍؼٙذ ثؼذ أخ ٗ١أثِ ٛؾّذ
ِٛع ٝاٌٙبدٞ

تولٌه الخالفة
تمت البٌعة للرشٌد بالخالفة
فً  14سبتمبر 786م ـ
ٗٔ ربٌع األول  170هـ بعد
وفاة أخٌه موسى الهادي
وكانت الدولة العباسٌة حٌن
آلت خالفتها إلٌه مترامٌة
األطراف تمتد من وسط أسٌا
حتى المحٌط األطلنطً
معرضة لظهور الفتن
والثورات تحتاج إلى قٌادة
حكٌمة وحازمة ٌفرض
سلطانها األمن والسالم
وتنهض سٌاستها بالبالد
وكان الرشٌد أهالً لهذه
المهمة الصعبة فً وقت كانت
فٌه وسابل االتصال شاقة
ومتابعة األمور مجهدة بعد
وفاة الهادي وهو األخ األكبر
لهارون الرشٌد انتقلَت
الخالفة إلٌهّ ،
فتوالها سنة
78ٙم ـ ٓٔ7هـ ل ٌُصبح
ً
خلٌفة على إمبراطور ٌّة تمت ّد
من وسط آسٌا حتى المحٌط
األطلسً وهو ال ٌزال ُ فً
ّ
الخامسة والعشرٌن من ُعمره
فقد قٌِل إنّ فترة خالفته هً
األفضل خالل فترة الخالفة
العباس ٌّة التً دامت خمسة
قرون ومن أه ّم ما قدّمه
الخلٌفة الرشٌد فً فترة ُح ْكمه

زواجه
تزو َج
ٌذكر أنّ هارون الرشٌد َّ
من ابنة ع ّمه جعفر بن أبً
جعفر المنصور وكانت ُتد َعى
زبٌدة وذلك فً عام ٕ78م ـ
٘ٔٙهـ حٌث أنج َبت له األمٌن
والمؤمون
الفتوحات فى عهده

ـ فً سنة 176هـ فتحت مدٌنة
دبسة على ٌد األمٌر عبد
الرحمن بن عبد الملك بن صالح
العباسً.
ـ فً سنة 179هـ اعتمر الرشٌد
فً رمضان ودام على إحرامه
إلى أن حج ومشى من مكة إلى
عرفات
ـ فً سنة 180هـكانت الزلزلة
العظمى وسقط منها رأس منارة
اإلسكندرٌة
وفاته
ظل عهده مزاوجة بٌن جهاد
وحج حتى إذا جاء عام 192هـ
فخرج إلى خرسان إلخماد بعض
الفتن والثورات التً اشتعلت
ضد الدولة فلما بلغ مدٌنة طوس
اشتدت به العلة و ُتوفً فً 4
إبرٌل 809م ـ 3جمادى اآلخر
193هـ وكان عمره خمس
وأربعون سنة

فؾشاء ٚاد ٞاٌّٛد
٠ؼزجش ٚاد ٞاٌّٛد ) (Death Valleyمن
األودٌة التً تقع فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
حٌث ٌوجد معظم جزبه الشرقً فً وسط والٌة
كالٌفورنٌا والباقً منه ٌمت ّد حتى ٌصل والٌة
نٌفادا ّأول من أطلق علٌه اسم وادي الموت هم
الرواد األوابل وذلك لطبٌعته
أفراد من ّ
الصحراو ٌّة حٌث تم ّكنوا من المرور به
واجتٌازه فً عام ( ٔ8ٗ9م) والذي صار جزءاً
من وادي الموت القدٌم والذي أنشؤته الحكومة
فً عام ٖٖٔ9م ٌع ّد وادي الموت من أعمق
األودٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حٌث
ٌبلغ عمقه قرابة (  )ٕٓ9كٌلومترات وبعرض
ٌتراوح ما بٌن ( ٓٔ )ٕٖ-كٌلومتراً تقع فً
وادي الموت أكثر األماكن انخفاضا ً بمنتصف
الكرة األرضٌة الغربً قرٌبا ً من حوض
بادواتر والذي ٌبلغ انخفاضه قرابة (  )8ٙمتراً
تحت سطح البحر وتوجد سلسلة جبال بانامٌنت
باالتجاه الغربً من الوادي وفً هذه السلسلة
من الجبال تقع قمة تلسكوب والتً ٌصل
ارتفاعها إلى ما ٌقارب (  )ٖٖٙ8متراً وتوجد
سلسلة جبال أمرجوسا فً الجهة الشرق ٌّة من
تتكون من جبال فٌونرل وجبال
الوادي والتً ّ
كرٌب فاٌن وجبال بالك ماونتٌنز
جٌلوجٌا وتضارٌس الوادى
ٌعد وادي الموت منخفضا ً عن سطح األرض
وتوجد فً أسفله صدوع من جهته الغربٌة
والشرقٌة هذه الصدوع عندما تنزلق وتتش ّقق
ُتحدث أوضاعا ً متعددة وبسبب عوامل التعرٌة
توجد فً الجهة
تش ّكلت أخادٌد جمٌلة كما
فوهة بركان ٌُس ّمى ببركان
الشمالٌة من الوادي ّ
ٌوباهٌبً وهو من البراكٌن الصغٌرة وتتد ّفق
بعض الحمم البركانٌة منه كما توجد به كثبان
رمل ٌّة متحركة

المناخ
فً العصر الجلٌدي كان المناخ فٌه شدٌد الرطوبة
وكانت توجد ُبحٌرة كبٌرة ُتغ ّطً الوادي ولكن فً
الوقت الحالً األمطار قلٌلة جداً فٌه حٌث ال
تتجاوز ( ٘) سنتٌمترات فً السنة كما ت ّم تسجٌل
أعلى درجة حرارة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
فً هذا الوادي وكان ذلك فً عام ٖٔٔ9م حٌث
وصلت درجة الحرارة فٌه إلى (  )٘7درجة مبوٌة
الرغم من أنّ وصول درجة الحرارة فٌه إلى
على ّ
(ٕ٘) فً فصل الصٌف أمراً عادٌا ً وٌتم ّتع الوادي
بشمس الشتاء الدافبة م ّما جعلت منه منتجعا ً
ٌقصده الناس فً فصل الشتاء كما توجد فً
الوادي الكثٌر من النباتات المختلفة مثل المسكٌت
ونبات الكرٌوزوتو اإلٌلكس الصحراوي وتوجد
فٌه بعض الحٌوانات البر ٌّة مثل الثعالب والقٌوط
والقط البري والزواحف واألرانب البرٌة
والسناجب
تارٌخ الوادى
ت ّم اكتشاف تراكمات البورق فً الوادي خالل عام
ٖٔ87م ولكن لم ٌت ّم تعدٌنه ّإال فً بداٌة
الثمانٌنات من القرن التاسع عشر كما اكتشفت
ص ًة فً الجبال المجاورة له
ضة والذهب خا ّ
فٌه الف ّ
بسبب كثرة المن ّقبٌن فٌه ظهرت الكثٌر من المدن
س ّمً ثؤعّبء عزاثخ ِش ي
هناك البعض منها ُ
اٌقخش إٌبسٚ ٞاٌنفذػخ ٚاٌّبء األخنش ٌٚىٓ
٘زٖ اٌّذْ أذصشد ػٕذِب ٔنجذ و ًّ ٘زٖ اٌّٛاد
ِذٕ٠خ األهالي .
ك عٜٛ
اٌخبَ ف ٌُٚ ٗ١رج َ

مستشفً العجمً الجدٌد فً طرٌق ام
زغٌو باإلسكندرٌة بتكلفة اجمالٌة تقدر
ب ٓٓ٘ ملٌون جنٌة تم انشابها بتكلفة
بلغت ٖٓ٘ ملٌون جنٌه وتم تجهٌزها
ب ٓ٘ٔ ملٌون جنٌة وبقوة ٕ٘ٔ
سرٌر  94منهم لإلقامة و ٕٔ للرعاٌة
المركزة و  ٔ8حضانة  8منهم لحدٌثً
الوالدة كما ستضم ٕٗ ماكٌنة للغسٌل
الكلوي الفتا ً الى ان المستشفى تقدم
الخدمة الطبٌة لقطاع كبٌر من
المواطنٌن تمتلك المستشفى  ٔ8عٌادة
خارجٌة بجمٌع التخصصات كما سٌضم
2سرٌر
قسم االستقبال والطوارئ
إنعاش و  ٙأسرة للمالحظة و  7للفرز
وسرٌر للعزل إضافة إلى غرفة
عملٌات صغرى للحاالت العاجلة كما
ستشتمل على قسم لألشعة به الرنٌن
المغناطٌسً واألشعة السٌنٌة
والمقطعٌة واألشعة بالصبغة والسونار
الفتا إلى امتالك المستشفى ٗ غرف
عملٌات كبرى مجهزة تشمل  ٙأسرة
لإلفاقة و ٗ معامل تقوم بكافة أنواع
التحالٌل كتحالٌل الطفٌلٌات
والباثولوجً االكلٌنٌكٌة وباثولوجً
ومٌكروباٌولوجً

أوالً  -:وصف المشكلة
المتحضرة،
شخصية الفرد في المجتمعات
هاماً في بناء
ّ
ّ
تش ّكل المدراس عنص ارً ّ
فالمدارس حين تقوم بدورها الذي أنشأت من أجمه فإ ّنها تحقّق الغاية التي جاءت

من أجمها والمدارس تنقسم إلي مراحل مختمفة ،ويعد أهم تمك المراحل مرحمة

رياض األطفال والمرحمة اإلبتدائية  ،ولكننا في حي العجمي نعاني من الكثافة

بالفصول خاصة في مرحمة رياض األطفال والمرحمة األساسية األولي والثانية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-عدد السكان بحي العجمي حتي  608674 2018/7/1نسمة

عدد التالميذ بالمرحمة اإلبتدائية الرسمية عام 89826  2018/2017تمميذ
-نسبة التالميذ بالمرحمة اإلبتدائية إلي عدد السكان %15

ثانٌا ً  -:القٌود والمتغٌرات

متوسط كثافة الفصل بالمرحمة الثانوية  40طالب لكل فصل . -توفير اإلمكانات الالزمة لبناء مدرسة.

 تكمفة إنشاء الفصل الواحد حوالي  100000جنيه . توفيرمساحة إلنشاء مدرسة.-المساحة النمطية لممدرسة من  1200م 1500 :م.

ثالثا ً  -:البٌانات والمإشرات
تطور إجمالي أعداد التالميذ بمدارس المرحمة اإلبتدائية -:
المرحمة

عام 2016/2015

عام 2017/2016

عام 2018/2017

اإلبتدائية

63319

86422

89826
تارٌخ البٌانٕٓٔ8/ٗ/ٕ-:

مصدر البٌان  -:ادارة العجمً التعلٌمٌة

ٕٕٗ8ٙ

898ٕٙ

ٖٖٙٔ9

ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/عام

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعام

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عام

تطورإجمالً عدد التالمٌذ بالمرحلة اإلبتدابٌة

التعلٌق

نالحظ بالجدول السابق إرتفاع عدد التالمٌذ بالمرحلة اإلبتدابٌة عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام
 ٕٓٔ7/ٕٓٔٙبنسبة ٗ ،%وإرتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام
ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة .%42

تطور أعداد التالميذ والفصول بمدارس المرحمة اإلبتدائية الرسمية -:
اإلبتدائي الرسمي

عام 2016/2015

عام 2017/2016

عام 2018/2017

عدد التالميذ

56281

57999

59275

عدد الفصول

894

875

859

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٗ/ٕ -:

مصدر البٌان  -:ادارة العجمً التعلٌمٌة

عدد الفصول والتالمٌذ بالمدارس اإلبتدابً الرسمً
٘٘9ٕ7

8٘9

ٕٔ٘ٙ8

٘7999

٘87

ٗ89

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عام ٕٓٔ7/ٕٓٔٙعام ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ/عام

التعلٌق

من الجدول السابق نالحظ ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
بنسبة ٕ%
وكذلك ارتفاع عدد التالمٌذ عام  ٕٓٔ8/ٕٓٔ7عن عام ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٙ/بنسبة ٘.%

بٌانات المدارس اإلبتدابٌة الرسمٌة عام ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
المعدل األمثل لكثافة الفصول ٓٗ طالب  /فصل
م

اسم المدرسه

ٔ

اث ٛثىش اٌقذ٠ك االثزذائ١خ ؿ

ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ

ػّبس ثٓ ٠بعش االثزذائ١خ َ
ِؾّذ عٍّ١بْ االثزذائ١خ اٌقجبؽ١خ
خ١ش هللا ساغت االثزذائ١خ
اٌؼٛاِ ٝاالثزذائ١خ
ِغذِ ٜؾّٛد ثٓ ؽٍ ُ١االثزذائ١خ

7
8
9
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ

اٌفزٛػ االعالِ١خ االثزذائ١خ َ
ثالي ثٓ سثبػ اٌغذ٠ذح االثزذائ١خ ؿ
اٌفزٛػ االعالِ١خ االثزذائ١خ ؿ
ػّبس ثٓ ٠بعش االثزذائ١خ ؿ
اٌؾ١ٙذ صشٚد ع١ذ عالي أ ؿ
اٌذخٍ١خ االثزذائ١خ َ
ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ االثزذائ١خ ؿ

ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔ7
ٔ8
ٔ9
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ

اث ٛثىش اٌشاص ٜاالثزذائ١خ ؿ
اث ٛثىش اٌقذ٠ك االثزذائ١خ َ
اٌؾ١ٙذ فبثش اث ٛاٌؼٕ ٓ١االثزذائ١خ
اٌطجش ٜاالثزذائ١خ
ِٛع ٝثٓ ٔق١ش االثزذائ١خ ؿ
ؽفقخ ثٕذ ػّش االثزذائ١خ ؿ
ؽجبة اٌّغزمجً االثزذائ١خ ؿ
ؽجبة اٌّغزمجً االثزذائ١خ َ
عؼذ ثٓ اثٚ ٝلبؿ االثزذائ١خ ؿ

ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ
ٕ7

اٌذخٍ١خ اٌغذ٠ذح االثزذائ١خ َ
ػب٠ض ٕٛ٠فشط االثزذائ١خ
اٌذخٍ١خ اٌغذ٠ذح االثزذائ١خ ؿ
ؽٙذاء اٌضٛسح االثزذائ١خ ؿ
اعبط اٌّىظ االثزذائ١خ

ٕ8
ٕ9
ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ
ٖٖ
ٖٗ
ٖ٘

هالئغ اٌؼغّ ٝاالثزذائ١خ ؿ
ؽفقخ ثٕذ ػّش االثزذائ١خ َ
هٍّجبد اٌّىظ االثزذائ١خ
ٚاد ٜاٌمّشاالثزذائ١خ ؿ
اٌذخٍ١خ االثزذائ١خ ؿ
اٌج١طبػ االثزذائ١خ ؿ
ٔغ١ت اٌى١الٔ ٝاالثزذائ١خ َ
اٌج١ش ٝٔٚاالثزذائ١خ

العنوان
ن  20اثٛ٠ ٛعف ه ا َ
ػ اٌغضائشٌ ٝهب٘ش
اٌطش٠ك اٌقؾشاِ ٜٚطشٚػ
ن  29هش٠ك ِطشٚػ
ػ اال٘شاَ اث ٛرالد
اٌٙبٔٛف ً١ػ اث ٛصس اٌغفبسِ ٜغبوٓ
ا ٜع ٝوبة
اٌؼغّ ٝن  17.5هش٠ك ا َ
ػ وٛسٔ١ؼ اٌجؾش ثبٌذخٍ١خ
اٌؼغّ ٝن  17هش٠ك اعىٕذس٠خ َ
اِبَ لغُ ؽشهخ اٌذخٍ١خ
اٌذخٍ١خ هش٠ك اٌؾّؼذاْ
ػ اٌّطبف ٝاٌذخٍ١خ
فنخ ثؾش ٜثغٛاس ِغبوٓ اٌؾذ٠ذ
ٚاٌقٍت
عٕٛة ِذسعخ االدس٠غٝ
ن  19.5هش٠ك اعىٕذس٠خ َ
ػ ؽز٠فخ اٌّىظ
ػ سؽٛاْ فبٌؼ خٍف اٌغضاسٓ٠
خٍف ِشوض ػجبط ؽٌٍّ ٝالعزؾفبء
ن  17.5اٌٙبٔٛفً١
ػ ِغغذ سمٛاْ
ػ ِغغذ سمٛاْ
ػ ِغغذ اٌغالَ ؽٙش اٌؼغً
اٌج١طبػ
ػ وٛسٔ١ؼ اٌجؾش
ن  26هش٠ك اعىٕذس٠خ ِطشٚػ
ػ اٌجؾش خٍف عّؼ١خ اٌؾجبْ
ن  21ثؾش ٜاسك اٌشٜ
اٌّىظ اعىٕذس٠خ ػ ِغغذ
اٌغٛاؽً
اٌؼغّ ٝاعىٕذس٠خ ػ ِٕؾ١خ اٌؼٍّبء
ن  17.5اٌٙبٔٛفً١
ػ هٍّجبد اٌّىظ
خٍف ؽشوخ االعّٕذ ػ اٌّغزؾفٝ
ػ اٌّطبفٝء اٌذخٍ١خ
اٌؼغّ ٝاٌج١طبػ  69ػ اٌج١طبػ
اَ صغ ٛ١اِبَ اٌّغجٛوبد
ِغبوٓ  21ؽ ٝاٌؼبِش٠خ

عدد
الفصول
8

جمله التالمٌذ
479

كثافة
الفصول
60

16
12
12
12
44

930
814
1050
676
2983

58
68
88
56
68

25
10
25
16
29
13
25

1734
533
1911
853
1997
828
2095

69
53
76
53
69
64
84

21
8
17
6
17
20
24
24
12

1756
513
956
146
1293
1864
1957
2002
976

64
64
56
24
76
93
82
83
81

17
12
17
21
6

1078
889
1044
1587
305

63
74
61
76
51

27
20
6
19
12
22
12
18

1584
1725
214
1251
818
1544
809
996

59
86
36
66
86
70
67
55

ٖٙ
ٖ7

ػ أٚالد ؽغٕ ٝن 26.5
 52ػ وٛسٔ١ؼ اٌجؾش ـ اٌذخٍ١خ

18
10

1485
543

83
54

 69ػ اٌج١طبػ اٌشئ١غٝ
ػ ِغغذ اٌغالَ ؽٙش اٌؼغً
اٌج١طبػ
ثٛاثخ  8ػ ِٕؾ١خ اٌؼٍّبء خٍف
ِغزؾف ٝاٌؼغّ ٝاٌؼبَ
ػجذ اٌؼض٠ض اٌشٔز١غِ ٝغّغ اٌّذاسط
اٌج١طبػ
ػ فنخ اٌج١طبػ
عؼذ ػ١ذ عٕٛة ِذسعخ االدس٠غٝ
اٌٙبٔٛفً١
ػ اٌزشػخ اٌضساػ١خ اسك اٌشٜ
ش عبد العزٌز الرنتٌسى خلف جراج
النقل العام

22
12

1287
849

59
71

24

1068

45

17

1045

61

25
21

1813
1426

73
68

18
ٔ9

1340
٘ٔٙ7

74
88

 ٗٙخدٌجة بنت خوٌلد االبتدابٌة

ش المكس غرب الشهٌد صابر

ٖٕ

ٖٔ٘9

67

 ٗ7امٌر الشعراء االبتدابٌة

ش ام زغٌو بوابة 8

ٔ7

ٔٔٔ9

66

 ٗ8اجٌال الغد التجرٌبٌة االبتدابٌة

ام زغٌو البوابة  8الهانوفٌل

٘ٔ

ٕٔٔٙ

77

 ٗ9د /حسن صبحى االبتدابٌة
عربى

ش مركز شباب الدخٌلة امام مطاحن
الدخٌلة

ٖٔ

ٖٗ7

56

8٘9

٘٘9ٕ7

69

ٖ8
ٖ9
ٓٗ

ػضّبْ ثٓ ػفبْ االثزذائ١خ ؿ
ثالي ثٓ سثبػ اٌغذ٠ذح
االثزذائ١خ
اٌج١طبػ االثزذائ١خ ِغبئٝ
عؼذ ثٓ اثٚ ٝلبؿ االثزذائ١خ
َ
هالئغ اٌؼغّ ٝاالثزذائ١خ َ

ٔٗ ِٛع ٝثٓ ٔق١ش االثزذائ١خ َ
ٕٗ ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ االثزذائ١خ َ
ٖٗ اث ٛثىش اٌشص ٜاٌّغبئ١خ
ٗٗ ؽٙذاء اٌضٛسح االثزذائ١خ َ
٘ٗ جعفر بن ابى طالب االبتدابٌة
تجرٌبى عربى

االجـــــمـــــالــــى
مصدر البٌان  -:ادارة العجمً التعلٌمٌة

ٔ9ٖ 8ٕ 8ٖ 8

ٗ8

7ٙ
٘ٙ

ٗٙٗ ٙ

تارٌخ البٌان ٕٓٔ8/ٗ/ٕ -:

ٗٙ9 ٙ

ٕٗ

عدد الفصول وكثافتها بالمدارس اإلبتدابٌة الرسمٌة بحً العجمً

7ٙ

ٖ٘

ٖ٘

ٙ8 ٙ9

88
٘ٙ

ٙ8

ٙٓ ٘8

ٗ7ٖ ٙ8 7

8ٙ

ٖ8
ٔ7

ٔٙ

7ٓ ٙ7

٘ٗ ٘9

٘ٗ

8ٙ
ٙٙ

٘٘

100

7ٙ
٘9

ٗ7
ٔٙ

ٔ٘

ٖٙ

80
60

ٖٙ

40
20
0

شهداء الثورة االبتدائية م

ابو بكر الرزى المسائية

زيد بن حارثة االبتدائية م

موسى بن نصير االبتدائية م

طالئع العجمى االبتدائية م

سعد بن ابى وقاص االبتدائية م

البيطاش االبتدائية مسائى

بالل بن رباح الجديدة االبتدائية

عثمان بن عفان االبتدائية ص

البيرونى االبتدائية

نجيب الكيالنى االبتدائية م

البيطاش االبتدائية ص

الدخيلة االبتدائية ص

وادى القمراالبتدائية ص

طلمبات المكس االبتدائية

طالئع العجمى االبتدائية ص

اساس المكس االبتدائية

شهداء الثورة االبتدائية ص

الدخيلة الجديدة االبتدائية ص

عايزينو فرج االبتدائية

الدخيلة الجديدة االبتدائية م

عدد الفصول وكثافتها بالمدارس اإلبتدابٌة الرسمٌة بحً العجمً

البدٌل األول
من الجدول السابق ٌتضح لنا إرتفاع عدد التالمٌذ وإنخفاض عدد الفصول مما
ٌإدي إلً ارتفاع متوسط كثافة الفصول بالمدارس اإلبتدابٌة الرسمٌة لتصل أحٌانا
إلً ضعف المعدل األمثل للكثافة  ،مما ٌإثر بالسلب علً ضلعً العملٌة التعلٌمٌة
أال وهما المعلم والتلمٌذ .
فكٌف للتلمٌذ أن ٌستوعب فً ظل تكدس الفصل إلً هذا الحد  ،وكذلك كٌف للمعلم
أن ٌشرح  ،ومن المالحظ أٌضا أن هذه المدارس تنقسم إلً فترتٌن صباحٌة
ومسابٌة .
اذن فالبد من توفٌر مدارس تتناسب مع هذا العدد من التالمٌذ وكً ٌتحقق
التناسب والتناغم بالعملٌة التعلٌمٌة .
التعلٌق

العمل علً إنشاء عدد من الفصول بؤفنٌة بعض المدارس ذات األفنٌة
الواسعة .

البدٌل الثانً
العمل علً إنشاء مدارس ابتدابٌة رسمٌة لتحقٌق التوزٌع العادل للتالمٌذ وللحد
من كثافة الفصول حتً علً األقل مدرسة..

 رم ُ١١اٌؾٍٛي ٚفمب ا ألعظ اٌم١بط-:
أسس القٌاس
البعد الزمنى
البعد االقتصادى
البعد االجتماعى
أسس القٌاس
الحل األول
الحل الثانً

نسبة التؤثٌر علً
البعد الزمنً
ٖ٘
٘

البدٌل االول
سرٌع
متوسط
ايجابي
نسبة التؤثٌر علً البعد
اإلقتصادي
ٔ9
ٖٓ

البدٌل الثانى
بطا
عالً
اٌجابً
نسبة التؤثٌر علً البعد
اإلجتماعً
ٖٓ
ٖٓ

تقٌٌم الحل
ٗ8
٘ٙ

من المعاٌٌر السابقة ٌتضح أن البدٌل األول هو المتاح تنفٌذه فً الوقت الحالً
لحل مشكلة عدم وجود مدارس ابتدابٌة رسمٌة بعدد متناسب مع الزٌادة المستمرة
فً عدد التالمٌذ بالحً وذلك نظراً لسرعته وتكلفته المتوسطة .
وإن كنت أري من وجهة نظري تنفٌذ البدٌل الثانً أال وهو إنشاء مدرسة إبتدابٌة
رسمٌة واحدة أو أكثر ،حٌث أن التالمٌذ فً هذه الفترة من حقهم التمتع بفناء
واسع بالمدرسة التابعٌن لها .

رأي الفنٌٌن والجهات
 تقدٌم بٌانات من قبل حً العجمً عن مساحات خالٌة بالحً واقتراحها علً هٌبةاألبنٌة التعلٌمٌة إلدراجها ضمن خطط إنشاء مدارس بالهٌبة لسرعة إنشاء مدرسة
للتعلٌم اإلبتدابً الرسمً بالحً.
 تم اإلقتراح من قبل اإلدارة التعلٌمٌة بالعجمً لقطعة أرض مقترحة لبناء مدارسوتم تسلٌمها إلً هٌبة األبنٌة التعلٌمٌة وهً بمساحة ٓٓٓٓٔمٕ غرب شارع
القوات المسلحة غرب أرض مٌناء اإلسكندرٌة ولكن لم ٌتم إتخاذ أي إجراء

المقترحات والتوصٌات

 العمل علً المحاولة الجادة والتنسٌق بٌن اإلدارة التعلٌمٌة وهٌبة األبنٌةالتعلٌمٌة وادارة األمالك بحً العجمً .
 العمل علً الطلب من شركات األخشاب واألسمنت والحدٌد بالمساهمة فً عملٌةاالنشاء

