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وٍف اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض لٕقٛح ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ 

اٌٍٛاء ؽّذٞ اٌؾؾبػ اٌغىشر١ش اٌؼبَ اٌّغبػذ 

ثبٌّؾبفظخ ثم١بدح أػّبي اٌؾٍّخ اٌّىجشح ٠َٛ فٟ ؽت 

اإلعىٕذس٠خ  ثٕطبق ؽٟ اٌؼغّٟ ٚرٌه ثؾنٛس ػالء 

 ؽبثب ِٓ ؽجبة ٠ٕ٘ٛعف سئ١ظ ؽٟ اٌؼغّٟ ٚثّؾبسوخ 

فش٠ك اٌمبدح االعزّبػ١ٓ عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ ٚوزا ِؾبسوخ 

 ِٓ أهفبي عّؼ١خ أثٕبءٔب فٟ ػ١ٕٛٔب اٌزبثؼخ ٌى١ٍخ ٓٗ

اٌزغبسح عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ ٚوزا ِغّٛػخ وج١شح ِٓ 

اٌؾجبة اٌّزطٛػ١ٓ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚوزا ثبٌزٕغ١ك ث١ٓ 

ؽشوخ اٌقشف اٌقؾٟ ٚؽشوخ ٔٙنخ ِقش ٚؽشوخ 

اإلعىٕذس٠خ ٌزٛص٠غ اٌىٙشثبء ٚؽشوخ ١ِبٖ اٌؾشة 

ٚلبي اٌٍٛاء  ِٚذ٠ش٠خ اٌطشق ٚع١ّغ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ

ؽّذٞ اٌؾؾبػ ئْ اٌؾٍّخ اٌّىجشح ٔفزد ثؾبسع ِغغذ 

ٔبعٟ ِٚزفشػبرٗ ثّٕطمخ اٌذخ١ٍخ اٌجؾش٠خ ٚؽبسع 

 ِغ ؽبسع 8ٔٗؽبسع  اٌجٛعٕخ اٌمذ٠ّخ ِٚزفشػبرٗ ٚوزا

 ٚؽٍّذ اٌؾٍّخ أػّبي د٘بْ ٚسفغ وفبءح األسففخ ٓٙ٘

ٚاػّبي األعفٍذ ٚاٌشفف اٌطشق ٚسفف اٌؾفش 

ثبٌؾٛاسع ٚأػّبي اٌقشف اٌقؾٟ ٚرط١ٙش ؽٕب٠ؼ 

ٚأػّبي ئمبءح ٚف١بٔخ اٌىٙشثبء ٚد٘بْ األػّذح ٚأػّبي 

إٌظبفخ ٚاٌزغ١ًّ ٚرم١ٍُ األؽغبس ٚرغ١ًّ اٌؾذائك ٚئصاٌخ 

اؽغبالد اٌطش٠ك ٚسفغ ِخٍفبد اٌشدَ ٚاٌزغش٠ف ٚوزا 

ٚأمبف اٌؾؾبػ أْ  ٔؾش اٌزٛػ١خ اٌج١ئ١خ ٌٍّٛاه١ٕٓ

اٌّؾبسوخ اٌؾجبث١خ اٌىج١شح ٌٍؾجبة اٌغىٕذسٞ ٚؽجبة 

عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ أػّبي اٌؾٍّخ 

أصجذ دٚسُ٘ اٌفؼبي فٟ ٔؾش اٌزٛػ١خ اٌج١ئ١خ ث١ٓ 

اٌّٛاه١ٕٓ ثٕطبق اٌؾٟ، ِؾذدا ػٍٝ االعزّبع ئٌٝ 

ؽىبٜٚ اٌّٛاه١ٕٓ ٚٚعٗ اٌّغإ١ٌٚٓ ثبٌزٛافً اٌفٛسٞ 

 ِغ اٌّٛاه١ٕٓ ٌؾً رٍه اٌؾىبٜٚ

 

 

أجرى الدكتور عبدالعزٌز قنصوة محافظ 

اإلسكندرٌة حركة تنقالت محدودة لرؤساء 

أحٌاء الجمرك وغرب والعامرٌة أول وذلك 

 ءلدفع وتنشٌط حركة العمل داخل تلك األحٌا

وإحداث طفرة فى أداء األجهزة التنفٌذٌة 

م باألحٌاء بما ٌخدم المواطنٌن والصالح العا

لسنة  ( ٕٕٖٔ )وأصدر المحافظ قرارا رقم 

 م بتكلٌف اللواء هشام كمال عثمان 8ٕٔٓ

 للعمل ربٌسا لحً غرب بعد أن كان  فهمً

كما تم  ٌشغل منصب ربٌس حً العامرٌة أول

تكلٌف المهندس حنفً محمد حنفً قابما 

بأعمال ربٌس حً العامرٌة أول وكذا تكلٌف 

السٌدة سحر شعبان حنفً محمود قابما بأعمال 

 ربٌس حً الجمرك 

   بوابة الوطن:الخبر ر دـصم

 8ٕٔٓ/ٔٔ/ٕ:  بــتـــارٌــــخ 

 

   بوابة االهرام:الخبر ر دـصم

 8ٕٔٓ/ٔٔ/ٗ:  بــتـــارٌــــخ 

 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

عقد الدكتور عبد العزٌز قنصوه محافظ 

اإلسكندرٌة اجتماعا بأعضاء مجلس النواب 

لطرح وتطوٌر منظومة العملٌة التعلٌمٌة 

وأسفر االجتماع عن توفٌر واعتماد  بالمدٌنة

 ٕٙ ملٌون جنٌه لبناء وتطوٌر ٓ٘ٗمبلغ 

مدرسة بمناطق شرق وغرب المدٌنة فً خطة 

  فصالٖٗٔٔ بإجمالً 9ٔ9ٕ /8ٕٔٓ

على  وكشف النابب حسنً حافظ، أنه تم االتفاق

 ٖٗ مدرسة جدٌدة وتوسعات لـ ٗٔإنشاء 

 مدارس وإحالل جزبً ٖمدرسة وإحالل وتجدٌد 

لمدرسة واحدة وتم الموافقة على إنشاء مدرسة 

أرض )جدٌدة بمنطقة الحضرة الجدٌدة فً 

بمخازن الشرطة باإلضافة إلى مدرسة  (اإلزالة

 فصول ومدرسة ٙكمال الدٌن حسٌن بإضافة 

 ٘الشهٌد على خاطر الرسمٌة لغات إضافة 

 فصول ومدرسة محمد 9فصول ومدرسة الثغر و

وأضاف حافظ، أنه سٌتم إضافة  على الزخرفٌة

 ٖٔ فصال ومدرسة خالد أبو إسماعٌل و8ٔ

 ٘ٔفصال ومدرسة رشدي الصناعٌة بنات 

فصال، ومدرسة الشهٌد عقٌد ماجد أحمد كمال 

 فصول وعدة مدارس إضافٌة بمناطق 8قلٌنً 

 المنتزه والعامرٌة وبرج العرب والعجمً
 ومنطقة غرب التعلٌمٌة

أعلن حً العجمً غرب اإلسكندرٌة برباسة عالء ٌوسف 

حالة الطوارئ لتنفٌذ مالحظات محافظ اإلسكندرٌة الدكتور 

عبد العزٌز قنصوة عقب الزٌارة المفاجبة التً قام بها 

وبدء حً العجمً فً زراعة أشجار ونخٌل  مساء السبت

بشارع البٌطاش الربٌسً وبعض الشوارع الربٌسٌة 

كما قام الحً بالتعاون مع  بطرٌق إسكندرٌة مطروح

شركة الصرف الصحً بتطهٌر عدد من الشناٌش وإنشاء 

أخرى جدٌدة بالهانوفٌل والبٌطاش وبعض الشوارع 

كما شهدت منطقة مقابر الدخٌلة عملٌة تجمٌل  الجانبٌة

وتجرٌف شارع المقابر ودهان األرصفة بواسطة عمال 

الشبون اإلدارٌة وعمال نهضة مصروشن الحً حمالت 

إلزالة المخالفات بالشوارع الربٌسٌة وغلق عدد من 

المقاهً والمحال المخالفة وإزالة أعمال بناء مخالف 

 والهانوفٌل بٌنما استكملت إدارة ٕٔبالدخٌلة وبالكٌلو 

الكهرباء أعمال اإلنارة وصٌانة شبكة اإلنارة العامة 

من جانبه قال عالء   وبعض الشوارع الجانبٌةٕٔبالكٌلو 

ٌوسف ربٌس حً العجمً إن مالحظات محافظ 

اإلسكندرٌة خالل زٌارته المفاجبة جاءت متعلقة بأعمال 

النظافة ورفع القمامة باإلضافة إلى ترمٌم ورصف الطرق 

وهً أزمات مزمنة نعمل على حلها وبتدخل المحافظ 

وأضاف أن الحً ال ٌتأخر عن  سنقوم بإنهاء تلك األمور

خدمة مواطنٌة فً حدود اإلمكانٌات المتاحة لدٌه ونعمل 

على مدار الٌوم لضبط الشارع ومحاربة مافٌا البناء 

المخالف والتعدٌات على الشوارع من الباعة أو أصحاب 

وأشار تحسٌن علوان سكرتٌر عام الحً إلى أن  المحال

اإلسكندرٌة أعطى دفعة إٌجابٌة خالل زٌارته  محافظ

المفاجبة وما أبداه من مالحظات جاءت متواكبة مع ما تم 

 رصده من متابعه الحً

   بوابة فٌتو:الخبر ر دـصم

 8ٕٔٓ/ٔٔ/٘:  بــتـــارٌــــخ 

 

   بوابة فٌتو:الخبر ر دـصم

 8ٕٔٓ/ٔٔ/ٙ:  بــتـــارٌــــخ 

 



  

  

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 /عبد الحمٌد حافظ  مدٌر الوجه القبلً ا /قام ا
خالد دسوقً  مدٌر الوجة البحري  باالدارة 

العامة للرقابة النهرٌة  التابعة للهٌبة العامة للنقل 
 بمٌناء ٗ٘النهري بتفقد موقع كوبري 

اإلسكندرٌة  والذي ٌعتبر الشرٌان الذي ٌمتد 
 مٌناء اإلسكندرٌة والطرٌق ٗ٘لٌربط باب 

وصرح حافظ  الدولً والساحلً ومحور التعمٌر
فً بٌان الٌوم  أنهما قاما بفحص المجرى 
المالحى على الطبٌعة  النتظام حركة سٌر 

إلى  لى مٌناء اإلسكندرٌةإالوحدات المالحٌة من و
ترعة النوبارٌة  لتامٌن وسالمة المجرى المالحً  
ولعدم وجود عوابق مالحٌة لحركة سٌر الوحدات 

عبد العظٌم طربق  .وأكد د الماره من موقع العمل
ربٌس مجلس إدارة الهٌبة العامة للنقل النهري 

أنه ٌحرص على انتظام حمالت التفتٌشٌة من 
جهة الهٌبة  باالشتراك مع قسم المسطحات 
والمالحة الداخلٌة بالمحافظات وقسم تأمٌن 

على الوحدات السٌاحٌة  العابمات السٌاحٌة
ٚؽذد هشثك ػٍٝ أٔٗ ٠زُ فؾـ وبفخ  والنهرٌة

اٌٛؽذاد اٌّالؽ١خ ٚاٌزأوذ ِٓ رٛافش أدٚاد ئهفبء 

اٌؾش٠ك ٚاالٌزضاَ ثبالؽزشاهبد اٌّالؽ١خ ٚاٌزأوذ 

ِٓ عش٠بْ اٌشخـ ٚرٛاعذ أفشاد اٌطبلُ ِٕٚغ 

اإلثؾبس ٔٙبئ١ًب فٟ ؽبٌخ ص٠بدح اٌؾّٛالد ٚاٌزغ١شاد 

إٌّبخ١خ ٚاٌؾجٛسح ٚاألِطبس اٌغض٠شح ٚأؼذاَ 

 اٌشؤ٠خ

   بوابة الوطن:الخبر ر دـصم 

 8ٕٔٓ/ٔٔ/ٔٔ:  بــتـــارٌــــخ 

 

قال اللواء أحمد بسٌونً سكرتٌر عام محافظة اإلسكندرٌة 

إن القصور فً مواجهة األمطار ببعض مناطق 

اإلسكندرٌة ٌأتً بعضها نتٌجة لعٌوب فً الطرق والبعض 

وأضاف  اآلخر بسبب عٌوب شبكة الصرف الصحً

بسٌونً لـفٌتوأن مواجهة تراكم األمطار هذا العام أفضل 

بكثٌر عن األعوام السابقة مؤكًدا أنه راٍض تماما عن 

عمل األحٌاء واألجهزة التنفٌذٌة بالمحافظة فً مواجهة 

األمطاروأشار إلى أن المحافظ أمر بتشكٌل لجنة هندسٌة 

من كلٌة الهندسة لدراسة أسباب تراكم مٌاه األمطار 

لحسم األمور بٌن الصرف الصحً والطرق وهناك خطة 

لمعالجة القصور بشكل سرٌع فور إقرار اللجنة الهندسٌة 

وأوضح بسٌونً أن اللجنة بدأت أعمالها  بأسباب التراكم

استعدادا للنوه التالٌة وبدأت فً إصالح بعض العٌوب 

بالطرق والصرف الصحً وذلك بالتعاون بٌن كافة 

األجهزة المعنٌة وتوفٌر اإلمكانٌات الالزمة لعالج 

الفتا إلى أن هناك مناطق عشوابٌة ال ٌوجد بها  المشكالت

شبكة صرف صحً مثل الناصرٌة الجدٌدة وجار إنشاء 

شناٌش المطر ومدها ألقرب شبكة صرف صحً وبمنطقة 

أبوثالث هناك مشروع صرف صحً قٌد اإلنشاء 

 كانت هناك مشكلة فً كهرباء محطة ٕٔوبالنسبة للكٌلو 

وأكد أن  الصرف وتعهدت الشركة بإٌجاد مصدر بدٌل

مهام السكرتٌر العام هً تنفٌذ تعلٌمات المحافظ فهو 

الرجل التنفٌذي األول والمسبول المالً واإلداري ونسعى 

مؤكًدا أنه  لتنفٌذ خطة المحافظة طبقا لتوجٌهات المحافظ

للمرة األولى ٌأتً محافظ وسكرتٌر عام معا من أبناء 

  المدٌنة ٌسعون لترك بصمة وعالمة واضحة

   بوابة فٌتو:الخبر ر دـصم

 8ٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔ:  بــتـــارٌــــخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

كلف الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة 

الٌوم اإلثنٌن اللواء حمدي الحشاش السكرتٌر العام 

المساعد للمحافظة بالقٌام بجولة مٌدانٌة تفقدٌة بنطاق 

أحٌاء غرب والعجمً استعدادا للنوة المقبلة لمتابعة 

أعمال تطهٌر شناٌش األمطار والمطابق ورفع كفابتها 

وكذا أعمال إنشاء شناٌش جدٌدة فً المناطق األكثر 

احتٌاجا لمنع تكرار تراكم مٌاه األمطار جاء ذلك بحضور 

عالء /  االستاذ  هشام كمال ربٌس حً غرب /اللواء

وقام السكرتٌر المساعد  ٌوسف ربٌس حً العجمً

بجولة مٌدانٌة تفقدٌة بنطاق حً غرب لمتابعة أعمال 

تطهٌر شناٌش األمطار والمطابق ورفع كفابتها من حٌث 

تعلٌه الشناٌش وإنشاء أخرى جدٌدة وإظهار أي شناٌش 

وتفقد  مطموره وذلك استعدادا لمواجهة النوات واالمطار

 للصرف الصحً بحً العجمً لمتابعة كفابة ٘محطة 

عمل المحطة وسٌر العمل بها وتشغٌلها بكامل قوتها 

وأٌضا تفقد أعمال تطهٌر الشناٌش والمطابق بنطاق 

شارع البٌطاش الربٌسً وشهر العسل والهانوفٌل 

وطرٌق إسكندرٌة مطروح للتأكد من استعدادتها 

على   الستقبال أكبر قدر من ممكن من مٌاه األمطار

الصعٌد ذاته أكد الدكتور عبد العزٌز قنصوة أنه تم رفع 

درجة االستعداد والطوارئ القصوى على مستوى أحٌاء 

المحافظة للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ باألمطار 

وتوقعات األرصاد الجوٌة والتً تشٌر إلى احتمالٌة 

سقوط أمطار غزٌرة على اإلسكندرٌة بدءا من مساء 

وأوضح أنه تم التشدٌد على شركة الصرف  الغد الثالثاء

الصحً وجمٌع األجهزة التنفٌذٌة المعنٌة بالمتابعة 

المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حاالت 

طاربة تجنبا لحدوث أي مشكالت فً أي منطقة نتٌجة 

سقوط األمطار والتأكد من تحقٌق السٌولة المرورٌة 

 بكافة شوارع اإلسكندرٌة

 
   بوابة فٌتو:الخبر ر دـصم 

 8ٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔ:  بــتـــارٌــــخ 

 

 كلف الدكتور عبدالعزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة
الٌوم األربعاء اللواء حمدي الحشاش السكرتٌر العام 
المساعد للمحافظة بالقٌام بجولة تفقدٌة بنطاق أحٌاء 

غرب والعجمً والعامرٌة أول لمتابعة أعمال كسح 
وشفط تجمعات المٌاه بنطاق األحٌاء والتأكد من 

سٌولة الحركة المرورٌة وتصرٌف مٌاه األمطار خالل 
النوة الحالٌة جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع 

ربٌس مجلس إدارة شركة الصرف الصحً 
 باإلسكندرٌة واللواء هشام كمال ربٌس حً غرب

وعالء ٌوسف ربٌس حً العجمً والمهندس حنفً 
محمد حنفً ربٌس حً العامرٌة أول وتفقد السكرتٌر 
المساعد بحً عامرٌة أول أعمال كسح تجمعات مٌاه 

 منطقة الجراري بالطرٌق ٘.ٖٕاألمطار بالكٌلو 
الصحراوي والتً حدث بها تراكم للمٌاه نتٌجة تعرض 

المنطقة لؤلمطار الغزٌرة منذ أمس وتمت األعمال 
بواسطة عربٌات الكسح من الحً وشركة الصرف 

الصحً وشركة مٌاه الشرب والتأكد من سٌولة 
الحركة المرورٌة بالطرٌق الصحراوي بعد االنتهاء 

وفًِ حً غرب مر السكرتٌر  من أعمال الكسح
المساعد على أعمال كسح تجمعات مٌاه األمطار فضال 

عن متابعة أعمال ردم وتمهٌد حفر بشارع كوبري 
الهاوٌس ومتابعة أعمال قص وتقلٌم األشجار بشارع 

المكس كما تابع بالعجمً أعمال كسح مٌاه األمطار 
من مثلث الشركات جدٌر بالذكر أن محافظة 

اإلسكندرٌة قد رفعت منذ أمس األول درجة االستعداد 
والطوارئ القصوى علً مستوي أحٌاء المحافظة 
للتعامل مع توقعات األرصاد الجوٌة والنوة الحالٌة 

فٌما تم التشدٌد علً رؤساء األحٌاء وشركة الصرف 
الصحً وجمٌع األجهزة التنفٌذٌة المعنٌة بالمتابعة 

المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حاالت 
طاربة تجنبا لحدوث أي مشكالت فً أي منطقة نتٌجة 
سقوط األمطار والتأكد من تحقٌق السٌولة المرورٌة 

 بكافة شوارع اإلسكندرٌة

 

 

   بوابة الوطن:الخبر ر دـصم

 8ٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔ:  بــتـــارٌــــخ 

 



 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 مضمون الشكوى

 
أسم صاحب  ملخص الشكوى

 الشكوى
تارٌخ الوارد 

 ورقمه
 م

تم فحص الشكوى مع االدارة 
المختصة وقد افادت بخصوص 
الوحدة السكنٌة تم ادراج الطلب 
قى سجالت الحاالت االجتماعٌة 
وعلٌها انتظار الرد فى التسكٌن 
بخصوص الكرفان ال توجد اى 

اماكن بنطاق الحى تم الرد على 
 بتارٌخ 99ٕالمحافظة برقم 

ٙ/ٔٔ/ٕٓٔ8  

بشان طلب الحصول على 
كرفان بالعجمى ووحدة 

 سكنٌة        

سعٌد عباس 
 احمد

 بتارٌخ ٙٔٔ
ٔ/ٔٔ/ٕٓٔ8 

ٔ 

تم فحص الشكوى مع االدارة 
المختصة وقد افادت بان تم اتخاذ 
االجراءات القانونٌة طبقا للقانون 

 بشان اشغال ٙ٘ لسنة ٓٗٔ
الطرٌق وكذلك تم ازالة اى 

حواجز بصفة مستمرة اثناء 
حمالت االزالة الصباحٌة 

والمسابٌة تم الرد على المحافظة 
 بتارٌخ ٕٖٔبرقم 
ٔ٘/ٔٔ/ٕٓٔ8 

بشان معاناه اصحاب 
السٌارات من ركن 

سٌاراتهم وٌطالب بازالة 
 العوابق       

المنوفى ٌحٌى 
 محمد المنوفى     

 بتارٌخ 9ٔٔ
ٕ/ٔٔ/ٕٓٔ8   

ٕ 

تم فحص الشكوى مع االدارة 
 المختصة وقد افادت بانه 

ال توجد موافقة على ترخٌص 
أكشاك فى الوقت الحالى تم الرد 

 بتارٌخ ٖٙٔعلى المحافظة برقم 
ٔ8/ٔٔ/ٕٓٔ8  

ٌلتمس الحصول على 
 عربة متجولة أو فاترٌنة   

رضا رمضان 
 جاد الكرٌم 

 بتارٌخ ٖٕٔ
ٗ/ٔٔ/ٕٓٔ8   

ٖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 (بالفدان ) العجمى على مستوى حىتطور مساحة االراضى المنزرعة والمستصلحة ـ ٔ
  ٕ٘ٔٓعام  ٕٙٔٓعام     7ٕٔٓعام 

 نوعٌة األراضً

 الٌوجد الٌوجد الٌوجد

 (داخل الزمام  )أراضً منزرعة 

أراضً تم إستصالحها 

أراضً تحت اإلستصالح 

   8ٕٔٓ/ٔ/9ٕ:تارٌخ البٌان            مدٌرٌة الزراعة                                : مصدر البٌان          

 

 

 8ٕٔٓ/ٔ/9ٕ بتارٌخ 9٘بناء على الخطاب الوارد الٌنا من مدٌرٌة الزراعة برقم  

 ٓ (حى العجمى  )افادنا بأنه التوجد اى بٌانات رسمٌة خاصة بهذا النطاق 

 

 

العمل على استصالح اراضى الستغاللها فى الزراعة لتشغٌل الشباب وعمل  

 ٓمشروعات زراعٌة 

 

 

 التعلٌق

 المقترح



  (بالفدان  )بٌان ملكٌة زمام األراضً تحت اإلستزراع –   ٕ

 
 8ٕٔٓ/ٔ/9ٕ: مدٌرٌة الزراعة                                تارٌخ البٌان : مصدر البٌان       

 
 

 
 7ٕٔٓتطور انتاجٌة المحاصٌل الربٌسٌة على مستوى حى العجمى - ٖ

 

  ٕ٘ٔٓعام  ٕٙٔٓعام  7ٕٔٓ

المحصول  الوحدة

 الربٌسى
متوسط  م

 االنتاجٌة
 االنتاج

المساحة 

 بالفدان

متوسط 

 االنتاجٌة
 االنتاج

المساحة 

 بالفدان

متوسط 

 االنتاجٌة
 االنتاج

المساحة 

 بالفدان

 ـــــــ ـــــــ

 الٌوجد

 ـــــــ ـــــــ

 الٌوجد

 ـــــــ ـــــــ

 الٌوجد

 ٔ القطن قنطار

 ٕ القمح طن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 ٖ الذرة طن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 ٗ قصب السكر طن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 ٘ األرز طن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

   8ٕٔٓ/ٔ/9ٕ:تارٌخ البٌان                   مدٌرٌة الزراعة                                : مصدر البٌان    

 

 

 بتارٌخ 9٘بناء على الخطاب الوارد الٌنا من مدٌرٌة الزراعة برقم   

 ٓ افادنا بأنه التوجد اراضى زراعٌة بنطاق حى العجمى 8ٕٔٓ/ٔ/9ٕ

 

 

   العمل على استصالح اراضى الستغاللها فى الزراعة لتشغٌل الشباب 

 ٓوعمل مشروعات  زراعٌة 

 

 أخرٌن 
وضع ٌد فً 

 طرٌق الملكٌة 

أراضً 

 خرٌجٌن 

شركات 

 إستثمارٌة 

شركة 

قطاع 

 خاص 

شركة قطاع 

 أعمال 
 حــى

 العجمى الٌوجـــد

 التعلٌق

 المقترح



 

  7ٕٔٓتطور انتاجٌة الخضروات الربٌسٌة على مستوى حى العجمى  -ٗ

   8ٕٔٓ/ٔ/9ٕ:تارٌخ البٌان                   مدٌرٌة الزراعة                                : مصدر البٌان   

            

 

 7ٕٔٓ تطور انتاجٌة الفواكة الربٌسٌة على مستوى حى العجمى-  ٘

   8ٕٔٓ/ٔ/9ٕ:تارٌخ البٌان                   مدٌرٌة الزراعة                                : مصدر البٌان       

 

 

 

 7ٕٔٓالمساحة المنزرعة وكمٌة االنتاج لمحصول النخٌل عام - ٙ 

   8ٕٔٓ/ٔ/9ٕ:تارٌخ البٌان                   مدٌرٌة الزراعة                                : مصدر البٌان      

 

 

 

 ٕ٘ٔٓعام  ٕٙٔٓعام  7ٕٔٓعام 
انواع 

متوسط  الخضر

 االنتاجٌة
 االنتاج

المساحة 

 بالفدان

متوسط 

 االنتاج االنتاجٌة

المساحة 

 بالفدان

متوسط 

 االنتاجٌة
 االنتاج

المساحة 

 بالفدان

 الٌوجـــد

 مالحظات

جملة المساحة 

متوسط محصول  بالفدان

 النخٌل كجم

جملة االنتاج 

 باأللف طن

عدد النخٌل 

 المثمر

اجمالى عدد 

 النخٌل
 حــى

 ط ف

 العجمى الٌوجــــد

 متوسط انتاجٌة الفدان

 مستوى  محافظة مستوى حى المحاصٌل الربٌسٌة

 الٌوجــــــد



 

  انتاجٌة الفدان من المحاصٌل الربٌسٌة مقارنة بانتاجٌة الفدان على مستوى حى العجمى – 7

                8ٕٔٓ/ٔ/9ٕ:تارٌخ البٌان                   مدٌرٌة الزراعة                                : صدر البٌان  م  

 

 

 

 

 بتارٌخ 9٘بناء على الخطاب الوارد الٌنا من مدٌرٌة الزراعة برقم    

 ٓ افادنا بأنه التوجد اراضى زراعٌة بنطاق حى العجمى 8ٕٔٓ/ٔ/9ٕ

 

 

 

   العمل على استصالح اراضى الستغاللها فى الزراعة لتشغٌل الشباب  

 ٓوعمل مشروعات  زراعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٕ٘ٔٓعام  ٕٙٔٓعام  7ٕٔٓ  عام
انواع 

متوسط  الفاكهة

 االنتاجٌة
 االنتاج

المساحة 

 بالفدان

متوسط 

 االنتاج االنتاجٌة

المساحة 

 بالفدان

متوسط 

 االنتاجٌة
 االنتاج

المساحة 

 بالفدان

 ـــــــ الٌوجد ـــــــ ـــــــ الٌوجد ـــــــ ـــــــ الٌوجد ـــــــ ـــــــ

 التعلٌق

 المقترح



 

 

  

 7ٕٔٓمصادر الرى الربٌسٌة فى حى العجمى  -ٔ

 8ٕٔٓ/ٔ/ٖ: االدارة العامة لرى النوبارٌة                  تارٌخ البٌان :         مصدر البٌان         

 

  

 

 بتارٌخ ٖٗبناء على الخطاب الوارد الٌنا من االدارة العامة لرى النوبارٌة برقم                  

 ال ٌوجد اعمال تتم داخل نطاق حى العجمى وان زمام االدارة 8ٕٔٓ/ٔ/ٔ

  ٓالعامة لرى النوبارٌة غٌر متداخل مع نطاق حى العجمى 

 

 

 

 

 

 إسم المصدر  الطاقة اإلستٌعابٌة  الزمام الذى ٌخدمه بالفدان 

 الٌوجد 

 التعلٌق



 بٌان الآلبار المستخدمة فى الرى- ٕ

 8ٕٔٓ/ٔ/ٖ:االدارة العامة لرى النوبارٌة            تارٌخ البٌان:مصدرالبٌان         

  

                     

 

     8ٕٔٓ/ٔ/ٔ ثزبس٠خ ٖٗثشلُ  ػٍٝ اٌخطبة اٌٛاسد ا١ٌٕب ِٓ االداسح اٌؼبِخ ٌشٜ إٌٛثبس٠خ اً   ثٕبء
 .التوجد مصادر رى تقع فى نطاق حى العجمى      

==================================== 

 

 تطور الصرف المغطى والمكشوف والزمام المستفٌد – ٖ

إجمالً الطول  الزمام بالفدان 

  الكٌلو متر 
 حــى عدد المصارف 

 صرف مغطى  صرف مكشوف 

 العجمى ٔ 7٘ٓ.ٔ - -

 7ٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔ: االدارة العامة لرى النوبارٌة تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

اجمالى المساحة الزراعٌة المستفٌدة  

 بالفدان 
 حــى عدد الآلبار 

 العجمى الٌوجد

 التعلٌق

عدد المصارف

اجمالى الطول بالكٌلومتر

ٔ
ٔ.ٓ7٘

تطور الصرف المغطى واطواله 



  كم7٘ٓ.ٌٔوجد بحى العجمى عدد مصرف واحد مغطى  طوله  

 

  

 االهتمام بالمصرف والعمل على تنظٌفه 

==================================== 

 تطور إستعمال مٌاه الصرف الزراعً الصالحة فً أغراض الرى – ٗ

 8ٕٔٓ/ٔ/ٖ: مدٌرٌة الزراعة                          تارٌخ البٌان :   مصدر البٌان    

==================================== 

 بٌان بأعداد الكبارى والقناطر واألهوسة بحى العجمى  – ٘

 حى  العدد  نوع  العدد  نوع  العدد  نوع  العدد  نوع 

 العجمى الٌوجـــد

 

                           

 

             

. تقع فى نطاق حى العجمى  التوجد مصادر رى تابعة لالدارة العامة لرى النوبارٌة          

المساحة 

المستفٌدة 

 بالفدان 

 % نسبة الخلط 

 السنة  عدد محطات الخلط

 المٌاه العذبة 
مٌاه الصرف 

 المستخدمة 

 الٌوجد

ٕٓٔ٘ 

ٕٓٔٙ 

ٕٓٔ7 

 8ٕٔٓ/ٔ/ٖ: االدارة العامة لصرف النوبارٌة                    تارٌخ البٌان :           مصدر البٌان 

 التعلٌق

 التعلٌق

 المقترح



 

 7ٕٔٓتطور أماكن اإلقامة السٌاحٌة بحى العجمى –  ٔ

  7ٕٔٓ/ٕٔ/ٖٔ :                     تارٌخ البٌان ادارة الشواطْى بحى العجمى:     مصدر البٌان 

 
القرى

8

 الفنادق السٌاحٌة أخرى

 السنة 
 قرى  شالٌهات  معسكرات  نزل شباب 

تحت 

 التصنٌف 

نجمتان 

 فقط 
  نجوم ٗ  نجوم ٖ

٘ 

 نجوم 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قرى 8 ـــ ـــ ـــ

ٕٓٔ٘ 

ٕٓٔٙ 

ٕٓٔ7 



          

  قرى سٌاحٌة موزعة كالتالى 8ٌوجد بحى العجمى عدد  -: 

 

 منطقة هدٌر  -ٔ

  (قرٌة بٌانكى الشاطْى  ) – ( 8ٕٓقرٌة  ) – ( 8ٓٗقرٌة  )        

الى اجمالى القرى السٌاحٌة  (منطقة هدٌر  )  نسبة عدد القرى السٌاحٌة الموجودة بالبٌطاش 

ٖ8% 

  منطقة الهانوفٌل – ٕ

  (شهر زاد ) – (المعمورة  ) – (قرٌة الكنارى  )       

 %8ٖ نسبة عدد القرى السٌاحٌة الموجودة بالهانوفٌل الى اجمالى القرى السٌاحٌة 

 ابو ٌوسف – ٖ

 (الروضة الخضراء  )      

 %ٖٔ  نسبة عدد القرى السٌاحٌة الموجودة بابوٌوسف الى اجمالى القرى السٌاحٌة 

 ابو تالت – ٗ

   (قرٌة بالم بٌتش  )      

 %ٖٔ  نسبة عدد القرى السٌاحٌة الموجودة بابوتالت الى اجمالى القرى السٌاحٌة       

 

 

        

 

العمل على انشاء فنادق سٌاحٌة بحى العجمى لتشجٌع السٌاحة او العمل على تشجٌع   

 ٓاالستثمار لفتح الفنادق المغلقة واعادتها 

 

 

 

 التعلٌق

 المقترح



 7ٕٔٓتطور أعداد السابحٌن والطاقة اإلٌوابٌة –  ٕ 

نسبة اشغال 

 األسرة 

نسبة اشغال 

 الغرف 

إجمالً عدد 

 األسرة

 إجمالً عدد 

 الغرف 

متوسط إقامة 

 السابح

إجمالً عدد 

 السابحٌن 

إجمالً عدد 

اللٌالً 

 السٌاحٌة

 السنة

 ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ

 الٌوجد

ٕٓٔ٘ 

ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ٕٓٔٙ 

ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ٕٓٔ7 

       

 7ٕٔٓ/ٕٔ/ٖٔ:                              تارٌخ البٌان ادارة الشواطىء بحى العجمى:   مصدر البٌان 

    

  

    

 ٓ        الٌوجد فنادق تعمل بحى العجمى وبالتالى الٌوجد عدد لٌالى سٌاحٌة  

 

       

   ٓالعمل على اعادة فتح الفنادق المغلقة بحى العجمى              
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 المقترح



 7ٕٔٓبٌان اعداد ونوعٌة السٌاحة خالل عام – ٖ                      

الشهر 
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     الٌوجد فنادق تعمل بحى العجمى وبالتالى الٌوجد بٌان شهرى بعدد السابحٌن 

 ٓالمستغلٌن لغرف الفنادق 

               

  

 ٓ    تشجٌع المستثمرٌن على انشاء فنادق واستغاللها لجذب السٌاح  

 

 

 

بناءاً على الخطاب السابق وروده الٌنا من الهٌبة االقلٌمٌة لتنشٌط السٌاحة  تبٌن عدم وجود 

 ٓبٌانات تتعلق بقطاع السٌاحة بنطاق حى العجمى 

 المقترح

 التعلٌق

 ملحوظة



 

                                                        

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلٔزشٔذ
 

ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ؽجىخ 

ؽبعٛث١خ ػّاللخ رزىْٛ ِٓ 

ثؾ١ش  ؽجىبد أفغش فشػ١خ

٠ّىٓ ألٞ ؽخـ ِزقً 

ثبإلٔزشٔذ أْ ٠زغٛي فٟ ٘زٖ 

اٌؾجىخ ٚأْ ٠ؾقً ػٍٝ ع١ّغ 

ئرا )اٌّؼٍِٛبد فٟ ٘زٖ اٌؾجىخ 

أٚ أْ ٠زؾذس ِغ  (ُعّؼ ٌٗ ثزٌه

ؽخـ آخش فٟ أٞ ِىبْ ِٓ 

  اٌؼبٌُ ِزقً ثبالٔزشٔذ

 WWW ا٠ٌٛت أٚ

ٟٚ٘ ٔظبَ ِٓ ِغزٕذاد إٌـ 

اٌّشرجو (Hypertext) اٌفبئك

ح ثجؼنٙب رؼًّ فٛق اإلٔزشٔذ 

٠ٚغزط١غ اٌّغزخذَ رقفّؼ ٘زٖ 

اٌّغزٕذاد ثبعزخذاَ ِزقفّؼ 

ٚة وّب ٠غزط١غ اٌزٕمًّ ث١ٓ ٘زٖ 

اٌقفؾبد ػجش ِب٠ذػٝ  

 ثبٌٛفالد اٌفبئمخ

(Hyperlink)    ٖٚرؾٛٞ ٘ز

اٌّغزٕذاد ػٍٝ ٔـ ِفْشف 

 فٛس ٚٚعبئو ِزؼذدح

 

 (Browser) اٌّزقفؼ

٘ٛ ثشٔبِظ ٠ؼشك ٌه 

اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛدح فٟ 

اإلٔزشٔذ ٠ّٚىٕه ِٓ خالٌٗ 

اٌجؾش ػٓ أ٠خ ِؼٍِٛبد 

ٚدخٛي أٞ ِٛلغ ػٍٝ اإلٔزشٔذ 

ٚ ثّغشد رؼٍّه ٌى١ف١خ اعزخذاَ 

٘زا اٌجشٔبِظ رغزط١غ أْ رجؾش 

فٟ فنبء اإلٔزشٔذ ِٚٓ أؽٙش 

 اٌّزقفؾبد ئٔزشٔذ أوغجٍٛسس

(Internet Explorer)  ٚ

 Mozilla) ِٛص٠ال فب٠ش فٛوظ

Firefox)  ًٚغٛغ

  (Google chrome)وشَٚ

 ػٕٛاْ ِٛلغ اإلٔزشٔذ 

ػٕٛاْ اإلٔزشٔذ ٘ٛ ِإؽش ٠ذي 

ػٍٝ ِىبْ ٚعٛد ففؾخ أٚ 

ػذد ِٓ اٌقفؾبد ػٍٝ 

اإلٔزشٔذ، ٠ٚىزت ٘زا اٌؼٕٛاْ 

فٟ ٔبفزح اٌّزقفؼ اٌؼ٠ٍٛخ، 

 (https أٚ) Http ٠ٚجذأ ة

 فّضال ػٕٛاْ ِٛلغ غٛغً ٘ٛ

(http://www.google.co

m).   

 

  ِمذَ خذِخ االٔزشٔذ
 

Internet Service 

Provider   ٟاٌؾشوخ اٌز ٛ٘

- ػبدح - ٠مَٛ اٌّغزخذَ 

ٌٍؾقٛي ػٍٝ  ثبالؽزشان ٌذ٠ٙب

سثو ثبالٔزشٔذ ٚ٘زٖ اٌؾشوخ 

 ِشرجطخ ثبالٔزشٔذ ِجبؽشح

 

 

Connection   سثو
 

ٚع١ٍخ ارقبي ث١ٓ عٙبصٞ 

  وّج١ٛرش

  ث١بٔبد
 

ِؼٍِٛبد ٚثؾىً خبؿ 

اٌّؼٍِٛبد اٌّغزخذِخ 

ثٛاعطخ اٌجشاِظ أفغش ٚؽذح 

فٟ اٌّؼٍِٛخ ٠ّىٓ ٌٍىّج١ٛرش 

  bit فّٙٙب ٟ٘
  

Band Width   ػشك

  اٌؾضِخ
 

ٟ٘ و١ّخ اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠ّىٕه 

ئسعبٌٙب ػٍٝ ٚع١ٍخ سثو فٟ 

ٚلذ ِؾذد ػشك اٌؾضِخ 

 ٠مبط ثؼذد إٌجنبد فٟ اٌضب١ٔخ

Bits per Second ٚرىزت 

(bps)  

Compression   مغو 

خطٛاد مغو اٌّؼٍِٛبد 

ٌزخض٠ٓ اٌٍّف فٟ ِغبؽخ 

 أفغش

Encryption  اٌزؾف١ش  
 

هو معالجة كتلة من 
المعلومات بهدف منع أي 

شخص من قراءة تلك 
المعلومة باستثناء الشخص 

المقصود إرسالها إلٌه وهناك 
العدٌد من أنواع التشفٌر 

 سفغ اٌٍّفبد ئٌٝ االٔزشٔذ

Upload  
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3fS3FWjJWuyzCifp2eZfIVDillw7ZqwcLb_cuL0tQts2XFYQoaOMQQ4KA&h=AT1_RwWyoi_T8XOIlvpk6XshSicH6eukRJTPKd7GvpHGo2wsKuID5t-W7NUxF_Ui1BPfbZGXxYsXScBaCcHlVTUs0W9jjMWOuKpK4RJ7BK7pqZJDTRBBOQIVThDDol47-dbp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3fS3FWjJWuyzCifp2eZfIVDillw7ZqwcLb_cuL0tQts2XFYQoaOMQQ4KA&h=AT1_RwWyoi_T8XOIlvpk6XshSicH6eukRJTPKd7GvpHGo2wsKuID5t-W7NUxF_Ui1BPfbZGXxYsXScBaCcHlVTUs0W9jjMWOuKpK4RJ7BK7pqZJDTRBBOQIVThDDol47-dbp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3fS3FWjJWuyzCifp2eZfIVDillw7ZqwcLb_cuL0tQts2XFYQoaOMQQ4KA&h=AT1_RwWyoi_T8XOIlvpk6XshSicH6eukRJTPKd7GvpHGo2wsKuID5t-W7NUxF_Ui1BPfbZGXxYsXScBaCcHlVTUs0W9jjMWOuKpK4RJ7BK7pqZJDTRBBOQIVThDDol47-dbp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعُ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب ٔمً 

اٌٍّفبد ٚاٌقفؾبد ِٓ  سفغ

ئٌٝ ِٛلغ ِب  اٌّغزخذَ وّج١ٛرش

ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٠غت أْ رىْٛ 

   ِشرجو ثبإلٔزشٔذ

 

رؾ١ًّ ٍِفبد ِٓ /رٕض٠ً

  Downloadاالٔزشٔذ 
 

ػىظ اٌّقطٍؼ اٌغبثك ٟٚ٘ 

ػ١ٍّخ ئٔضاي اٌٍّفبد ِٓ 

   اإلٔزشٔذ ئٌٝ اٌىّج١ٛرش

 

Firewall  جدار نار  
 

نظام تأمٌن لتقٌٌد عملٌة 
الدخول على الكمبٌوترات 

 الموجودة على شبكة محلٌة
LAN   ًمن أي مكان ف
 الخارج

Proxy  
 

ػجبسح ػٓ عذاس ٔبسٞ ِغ 

خذِبد ئمبف١خ أّ٘ٙب ػ١ٍّخ 

اٌزخض٠ٓ اٌّإلذ ٚاٌزٟ رغّؼ 

ثخفل صِٓ االعزغبثخ ٌطٍجبد 

اٌّغزضّش٠ٓ ِٓ اٌقفؾبد اٌزٟ 

  ٠زُ هٍجٙب ثؾىً ِزىشس
 

Authentication  اٌزٛص١ك  
 

رؼش٠ف ٠ٛ٘خ ؽخـ أٚ 

   اإلعشاءاد اٌخبفخ ثزٌه
 

تسجٌل دخول  
 

ٟٚ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رذخً ػٓ 

هش٠مٙب ٌٕظبَ أٚ ؽجىخ ِؼ١ٕخ 

ٚرٌه ثؼذ ٚمغ سِض اٌّغزخذَ 

 ٚوٍّخ اٌّشٚس اٌخبفخ ثٗ

off  رغغ١ً خشٚط  

 ٘ٛ اخجبس إٌظبَ ثبٔه أ١ٙٔذ
 

 (E-mail ) اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ

٘ٛ ػجبسح ػٓ خذِخ اٌىزش١ٔٚخ 

رغزخذَ ٌٍزٛافً ث١ٓ 

 ِغزخذِٟ اٌؾجىبد ٚاالٔزشٔذ

٠ٚغت اْ ٠ىْٛ ٌىً ِغزخذَ  

٠زىْٛ اٌؼٕٛاْ ِٓ .ػٕٛاْ 

اسثؼخ اعضاء سئ١غ١خ ٟٚ٘ 

ػالِخ  االعُ أٚ اعُ اٌّغزخذَ

 Domainاعُ إٌطبق@ آد 

Name   ًٚاٌالؽمخِض

 COM ٚا NET 

 Search ِؾشن اٌجؾش

Engine 

٘ٛ ِٛلغ ػٍٝ اإلٔزشٔذ 

٠غزخذَ ثشٔبِظ خبؿ ٌٍجؾش 

ػٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ ؽجىخ 

اإلٔزشٔذ ِٚٓ أؽٙش ٘زٖ 

ٚ   yahoo.com   اٌّٛالغ

google.com. 

 Forum إٌّزذ٠بد

٘ٛ أٞ ِٛلغ ػٍٝ اإلٔزشٔذ 

٠ز١ؼ ٌه اٌّؾبسوخ ثىزبثخ ِمبي 

 أٚ اٌشد ػٍٝ ِمبالد ِٛعٛدح
  

  Chat الدردشة 
 

ثّؼٕٝ اٌذسدؽخ أٚ اٌؾٛاس 

ػجش  اٌّجبؽش ٠ّٚىٓ أْ رىْٛ

إٌقٛؿ اٌّىزٛثخ أٚ 

 اٌّؾبدصخ اٌقٛر١خ ٚاٌّشئ١خ
 

 Hyper ساثطخ أٚ اٌٛفٍخ

Lin  
 

ٟ٘ ٔـ أٚ فٛسح فٟ ففؾخ 

ٚة ٠ّىٕه ثبٌٕمش ػ١ٍٗ االٔزمبي 

ئٌٝ ػٕٛاْ عذ٠ذ ػٍٝ االٔزشٔذ 

أٚ ِىبْ آخش  ففؾخ أخشٜ

 ح مّٓ اٌقفؼ
 

 

 برامج التصمٌم

هً برامج خاصة سهلة 

االستعمال ٌمكنك من خاللها 

تصمٌم صفحة أو صفحات 

على اإلنترنت دون الحاجة 

 وأشهر HTMLلغة لتعلم 

 Front Pageهذه البرامج 

هً وصل جهازٌن أو  الشبكة

أكثر معاً من أجل تبادل 

وٌمكن للشبكة أن  المعلومات

تكون بطبٌعتها محلٌة بأن 

تربط أجهزة فً بناٌة ما على 

سبٌل المثال وهذا ما ٌمكن أن 

 ٌسمى بشبة منطقة محلٌة

(LAN)   وبالعكس فالشبكة

التً تربط بٌن أجهزة عبر 

اعالم تسمى شبكة منطقة 

وتستخدم  (WAN) واسعة

شبكات الكمبٌوتر أسالٌب 

مختلفة لالتصال ابتداًء بشبكة 

الهاتف العادٌة وانتهاًء 

بوصلة ألٌاف ضوبٌة خاصة 

ذات سرعة عالٌة  

مقٌاس   إم بً إي جً

ضغط صورة وتنسٌق 

ملفات ٌعرف طرٌقة 

ضغط لؤلصوات 

هً  والحركات والفٌدٌو

طرٌقة ضغط مخسرة 

تؤدي إلى خسارة بعض 

البٌانات عند إلغاء ضغط 

 لقطة فٌدٌو

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyahoo.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RCp6KjgEYAu8sV3AApT73bfeBHFNpcnYh-0JMQfqDZh16U82xIVysdmw&h=AT0b1O71FcGkGAhoXZVNpNXRqL_2Ynl6fbyw9s3jmE1Qj260L6vNVv37WpSNUL10n-_BWd_jmTe_Dle3src_q5HsXhFi2lGmyecfi34hweKdG72x5-MAxnNYtDF_7V2JqgGD
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nDjYb_rMP2r6Dbsq74YpXUGdVac4kz0okovMNmsUSWlSV6zBWibIsOaU&h=AT3SXAPclsV6y4iXLS2mJUZC1y7U5S6E1s0obxpFZVbEJBUB-1EnXyOLA0lTtxGpkeJisX3iWN0uM5jWhJ7vhf7Ez17A5caYIUea2W_2_JuX_IA5BLBkWE0R-2oSkt_MpxqQ
http://www.boosla.com/articlesList.php?Sec=WebDev&menu=HTML
http://www.boosla.com/articlesList.php?Sec=WebDev&menu=HTML
http://www.boosla.com/articlesList.php?Sec=App&menu=Appfrontpage
http://www.boosla.com/articlesList.php?Sec=App&menu=Appfrontpage
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%8A_%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%8A_%D8%AC%D9%8A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

       

 

 
 موقع كووورة سجل نفسك كعضوا     موقع سٌٌٌد       مساعدة    مواضٌع نشطة         أعضاء  

  تعرٌف اإلعصار
 

ٌُعَرف اإلعصار أو اإلعصار 

ًّ أو كما ٌسمى بإعصار  االستواب

التٌفون بأّنه عبارة عن عاصفة 

ٌّة شدٌدة تتشّكل فوق  دابر

المحٌطات االستوابٌة الدافبة 

حٌث تحافظ على طاقتها من 

سطح البحر أو فوق الماء 

ز برٌاح مرتفعة  ٌّ الدافا وتتم

وبضغط جوي منخفض وبأمطار 

ٌُشار إلى أّن اإلعصار  غزٌرة و

ًّ لدٌه القدرة على  االستواب

تولٌد رٌاح ذات سرعة تتجاوز 

 كم فً الساعة أّما فً 9ٔٔ

الحاالت القصوى فإّن هذه 

 كم فً ٕٓٗالسرعة ستتجاوز 

الساعة وٌمكن أن تتجاوز 

العواصف هذه السرعة لتصل 

 كم فً الساعة حٌث ٕٖٓإلى 

  تكون هذه الرٌاح قوٌة جداً 

ٌرتفع  تصاحبها أمطار غزٌرة

سطح البحر عند حدوث 

األعاصٌر لٌصل إلى ستة 

أمتار فوق المستوى العادي 

وتسمى هذه الظاهرة بعرامة 

العاصفة وهذا المزٌج بٌن 

الرٌاج القوٌة والمٌاه ٌجعل 

األعاصٌر خطٌرة على 

الساحل فً المناطق 

  االستوابٌة

 كٌف ٌتكون االعصار وما
 مراحل تطوره

ٌحدث االعصار وفق 

ـ   : الخطوات العامة التالٌة

ـ ٌتم تسخٌن سطح مٌاه ٔ

المحٌط فً منطقة االستواء 

بفعل الحرارة العالٌة للمنطقة 

فً غالبٌة أٌام السنة مما 

ٌؤدي الى انتاج كمٌات كبٌرة 

من البخار  وهذا البخار 

ٌتصاعد الى طبقات الجو 

العلٌا تحت تأثٌر فرق الضغط 

الناتج عن االختالف الكبٌر 

  فً حرارة الهواء

ـ نتٌجة لتشبع الهواء ٕ

  الجوي فوق المنطقة

االستوابٌة تبدأ االمطار  .ٔ
بالهطول بغزارة مما ٌتسبب 
برفع حرارة طبقات الهواء 
الجوي وانخفاض الضغط 

بشكل كبٌر وهذا ٌؤدي الى 
اندفاع كتل هوابٌة ضخمة 

بسرعة من المناطق 
المجاورة ذات الضغط 

  المرتفع
 فً حركة الكتل ٌؤثرـ 3

الهوابٌة نحو منطقة الضغط 
المنخفض عاملٌن أساسٌٌن 

أولها فرق الضغط الكبٌر 
واألخر حركة دوران األرض 
حول نفسها ولذا نجد الكتل 

الهوابٌة تنحرف عن مسارها 
مع عقارب الساعة فً الجزء 

الشمالً من الكرة األرضٌة 
بٌنما تنحرف ضد عقارب 

الساعة فً الجزء الجنوبً 
ٌولد حركة حلزونٌة  وهذا

حول محور وهمً ٌبدأ 
بالتشكل على هٌبة عٌن فً 

وٌمكن لقطر ، وسط االعصار
دابرة االعصار ان تصل الى 

 كٌلو متر بٌنما ٓٓ٘اكثر من 
 ٓٗقد ٌزٌد قطر عٌنه عن 

   كٌلو متر
 

https://ar.wikivoyage.org/wiki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعمل حركة الرٌاح ـ 4
المدارٌة فً المنطقة على 

توجٌه االعصار نحو وجهته 
النهابٌة فً الٌابسة  حٌث 
ٌضرب السواحل ثم ٌمتد 

لمبات الكٌلو مترات داخل 
المدن واما ان ٌكون تأثٌره 
بسٌط واما ان ٌتسبب بدمار 

  شامل وهذا حسب شددته
ٌصاحب االعصار عواصف ـ ٘

رعدٌة وتساقط للبرد على 

المناطق التً ٌضربها وقد 

ٌكون هناك هطول امطار غٌر 

اعتٌادٌة مثل األسماك او 

او  بعض الكابنات البحرٌة

حتى حبات برد بأحجام قد 

ٌصل قطر الحبة فٌها الى اكثر 

 من عشر سنتمٌترات

ٌستمر االعصار منذ لحظة ـ 6

تكونه الى ان ٌخمد فً 
الٌابسة عدة أٌام وقد ٌصل 
عمره الى عدة أسابٌع لكنه 
عندما ٌضرب منطقة معٌنة 

فإنه ال ٌستغرق عدة ساعات 
لتدمٌرها واالنتقال الى منطقة 
أخرى قبل ان ٌخمد تماما بعد 

اقل من ٌومٌن من وصوله 

 . الى الٌابسة
 أنواع األعاصٌر حسب قوتها
ٌتم استعمال تصنٌف عالمً 

ٌعتمد على سرعة الرٌاح فً 
ِم١بط  االعصار وٌسمى

  Fفٛع١زب ٠ٚشِض ٌٗ ثبٌشِض

 ٠ٚزُ رق١ٕف االػقبس وبٌزبٌٟ

  االػقبس اٌخف١ف   ٔاٌفئخ

رىْٛ عشػخ اٌش٠بػ ف١ٗ ِٓ 

١ًِ فٟ اٌغبػخ  (8ٖ- ٗٙ)

 وُ (133 – 118) اٚ 

  االػقبس  ٔاٌفئخ

اٌخف١ف  رىْٛ عشػخ اٌش٠بػ 

١ًِ فٟ  (8ٖ- ٗٙ)ف١ٗ ِٓ 

وُ  (133 – 118) اٌغبػخ اٚ 

فٟ اٌغبػخ  ٚرىْٛ االمشاس 

إٌبعّخ ػٕٗ خف١فخ فٟ اٌغبٌت 

ٚرمزقش ػٍٝ رخش٠ت 

اٌّضسٚػبد اٌؾم١ٍخ ٚرخش٠ت 

اٌٙٛائ١بد ٚاٌّؼذاد اٌخف١فخ 

 .اٌّضجزخ ػٍٝ عطٛػ األث١ٕخ

  االػقبس ٕاٌفئخ 

اٌّزٛعو  رقً عشػخ اٌش٠بػ 

 وُ ٕ٘ٔ ١ًِ أٞ 9٘ف١ٗ اٌٝ 

عبػخ ؽ١ش ٠إدٞ اٌٝ الزالع /

األؽغبس ٚأمالة ثؼل 

اٌىشفبٔبد  اٌغ١بساد ٚرؾش٠ه

  ٚالزالع ٚرخش٠ت اٌخ١بَ

  االػقبس اٌمٛٞ ٖاٌفئخ 

ِٓ  ٚرىْٛ عشػخ اٌش٠بػ

عبػخ /  وُ ٕٓٔ اٌٝ 8ٓٔ

ٚفٟ ٘زا االػقبس ٠ّىٓ اة 

٠زُ غبٌج١خ األؽغبس اٌؼب١ٌخ فٟ 

إٌّبهك اٌزٟ ٠نشثٙب وّب ٠زُ 

رىغ١ش ٚئصاٌخ غبٌج١خ ٚاعٙبد 

إٌّبصي اٌضعبع١خ ٚاٌخؾج١خ 

ٚأمالة اٌغ١بساد اٌخف١فخ 

 . ٚاٌّزٛعطخ

  االػقبس اٌمٛٞ  4اٌفئخ

عذا  رقً عشػخ اٌش٠بػ اٌٝ 

عبػخ ٠ٚإدٞ اٌٝ /  وُ ٕٓ٘

رذ١ِش اعمف إٌّبصي اٌخف١فخ 

فٟ إٌّبهك اٌش٠ف١خ ٚاٌٝ 

الزالع غبٌج١خ األؽغبس ٚلطغ 

 خطٛه اٌىٙشثبء ٚلذ ٠إدٞ
اٌٝ ػضي ِٕبهك وبٍِخ ثغجت 

ثغجت اغالق اٌطشق اٌّإد٠خ 

 ا١ٌٙب ثبٌشوبَ

  االػقبس اٌؼ١ٕف ٘اٌفئخ 

اٚ اٌّذِش ؽ١ش ٠ّىٓ اْ رقً 

عشػخ اٌش٠بػ اٌٝ اوضش ِٓ 

عبػخ ٠ٚإدٞ اٌٝ /  وُ ٖٖٓ

الزالع ثؼل اٌج١ٛد اٌخؾج١خ 

اٌخف١فخ ٚرؾٌٛٙب اٌٝ ؽظب٠ب 

ػّاللخ ٚوزٌه لذ ٠ؾًّ ثؼل 

اٌمطغ اٌىج١شح اٌٝ ِغبفبد 

رض٠ذ ػٓ ػؾشاد اٌى١ٍٛ 

 ِزشاد

  االػقبس فبئك ٙاٌفئخ 

اٌمٛح  ٚرىْٛ عشػخ اٌش٠بػ 

ف١ٗ اػٍٝ ِٓ االػقبس اٌؼ١ٕف 

عبػخ  / وُ ٓٓ٘ٚلذ رقً اٌٝ 

ٚ٘ٛ ئػقبس رخ١ٍٟ ٌُٚ ٠ؾذس 

فٟ اٌزبس٠خ ٚأّب رُ ٚمغ 

رقٛساد ٌٗ ثبعزخذاَ ثشاِظ 

ؽبعٛة ٚثبفزشاك رضآِ 

ثؼل اٌظٛا٘ش اٌغ٠ٛخ 

 اٌّزطشفخ

 في اشهر األعاصير التي حدثت

 العالم

  9ٙٔٔإعصار نانسً عام 
فً شمال غرب المحٌط 

الهادي وقد بلغت سرعة 
ساعة / كمٕٖٗالرٌاح فٌه 

وٌعد اقوى إعصار استوابً 
 فً التارٌخ

  ضرب إعصار ترٌسً وقد
 االسترالٌة عام السواحل
ٔ97ٗ 

اٌرٌن وكاترٌنا وساندي وهً 

ثالثة اعاصٌر ضرب الوالٌات 

وادت  ٕٔٔٓالمتحدة منذ العام 

الى خسابر مادٌة هابلة وما 

تزال بعض المناطق تعانً من 

 نتابجها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     موضوعات االهتمام

             التوثٌق وادارة المكتبات ـ الفلسفة وعلم االجتماع  ـ حاسبات ومعلومات

 

 

 

 

 

 
 أسم الكتاب

 
 أسم المؤلف

 
 تارٌخ االصدار

 ٕ٘ٔٓ جعفرعبد الوهاب العولمة بٌن العلم والفلسفة

 

/ جهه االعداد 
 أسم المؤلف

 
أسم الكتاب 

 
الجهه المرسل الٌها 

 
السنة 

علم المعلومات بٌن النظرٌة الٌنا فكرى 
 والتطبٌق

حى المنتزه 
 

ٕٓٔٙ 

 جملة الكتب استعارة داخلٌة استعارة خارجٌة الشهر

 ٔ٘ ٕ٘ ٕٙ أكتوبر

 8٘ 8ٕ ٖٓ نوفمبر

خارجٌةاستعارة داخلٌةاستعارة الكتبجملة

ٕ٘ ٕٙ

٘ٔ

ٕ8 ٖٓ

اكتوبر8٘

نوفمبر

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغالبٌة العظمى من  تعتبر
المعلومات فً الدول الصناعٌة 

فالنص  الٌوم معلومات إلكترونٌة
ٌتكون فً معالجات الكلمات و 

ٌخزن فً دارات أجهزة الحاسب 
عن طرٌق الشبكات  اآللً وٌنقل

المحلٌة وخطوط الهاتف واألقمار 
الطابعات  الصناعٌة وٌسجل على

و أجهزة الفاكسمٌلى ومراقبات 
أجهزة الحاسب اآللً و ٌتم 

الصور و األصوات  التقاط
بالكامٌرات والماسحات 

والمٌكروفونات وغٌرها من 
االستشعار وتخزن على  أجهزة

شرٌط أو قرص و تذاع على 
 الهواء أو من خالل كوابل
محورٌة أو ألٌاف ضوبٌة 

وتعرض على التلٌفزٌون أو 
أو  شاشات أجهزة الحاسب اآللً

تسمع من اإلذاعة وٌتم الحصول 
على البٌانات واإلشارات 

األسالك  الصوتٌة عن طرٌق
النحاسٌة المزدوجة واأللٌاف 

الصناعٌة و األقمار الصناعٌة أو 
عبر الهواء أما الوثابق فإنه  تبث

ٌتم طبعها وتصوٌرها ضوبٌا 
بالفاكس  وإرسال صور منها

ومسحها وتخزٌنها إلكترونٌا 
على نحو متزاٌد وتحتاج 

معالجة  وهو  المعلومات إلً
إجراء سلسلة من اإلجراءات أو 
العملٌات علً معلومات محددة 

بموضوع ما بغرض  خاصة
تحقٌق نتابج معٌنة ٌحددها 

 تخطٌط الوصول للحل 
 

المزاٌا األساسٌة لنظم 

 ـ  :معالجة المعلومات

ٟٚ٘ ِٓ ِضا٠ب : اٌغشػخـ ٔ

اعزخذاَ اٌىّج١ٛرش ٚرزفبٚد 

عشػخ رذاٚي اٌؼ١ٍّبد ِٓ 

 وّج١ٛرش ألخش

٠ٚؼٕٟ أْ اٌىّج١ٛرش :اٌذلخ ـ 2 

٠ؼطٟ ِؼٍِٛبد دل١مخ خب١ٌخ 

ٚرىْٛ األخطبء   ِٓ األخطبء

ل١ٍٍخ عذا ثبٌّمبسٔخ ثبٌج١بٔبد 

 اٌٙبئٍخ اٌّؼبٌغخ ٚاألخطبء

أٚ ، رىْٛ ٔز١غخ  اٌّجشِظ 

 اٌّؾغً اٌّغزٞ ٌٍج١بٔبد

تعتبر الدقة  :ـ  االعتمادٌةٖ 
فً المعالجة االلكترونٌة 

للمعلومات ذات عالقة 
  مباشرة مع الثقة غٌر العادٌة

ثبٌىّج١ٛرش ٚرؼًّ 

اٌىّج١ٛرشاد ثبرغبق ٚدلخ 

ٌفزشح ه٠ٍٛخ ٚرؼزجش دٚائش٘ب 

راد اػزّبد٠خ ػب١ٌخ ٌٚٙب 

  . خقبئـ اٌّشاعؼخ اٌزار١خ

االقتصاد اظهر تحلٌل ـ ٗ  
التكلفة لمعالجة المعلومات 

فً أحجام مختلفة إن 
المعالجة االلكترونٌة 

للمعلومات أكثر قبوال للتبرٌر 
االقتصادي عن المعالجة 

  الٌدوٌة للمعلومات
نظم المعالجة االلكترونٌة 

 :للمعلومات
لقد أدت نظم معالجة 

المعلومات الحدٌثة إلً 
 تكامل عملٌتً معالجة

البٌانات ومعالجة الكلمات 
وأدت إلً تكامل إرسال 

ومعالجة البٌانات والكلمات 
إن نظم  والصور واألصوات

الكمبٌوترات لها عدة قدرات 
 ـ  :معالجة أساسٌة منها

ٌمكن   :المعالجة المتزامنة-  1
للكمبٌوترات إعطاء قدرة العمل 
ألكثر من مهمة فً زمن واحد 

مصحوب بتشكٌلة من مواد 
. األجهزة والبرمجٌات

  :المعالجة المتداخلة -  ٕ
 تساعد نظام الكمبٌوتر علً 

زٌادة استخدام وحدة المعالجة 
المركزٌة عن طرٌق تداخل 
عملٌات اإلدخال واإلخراج 

 .والمعالجة
 :المعالجة الدٌنامٌكٌة - ٖ

تسمح بعض نظم التشغٌل بان 
ٌقوم الكمبٌوتر بأداء معالجة 
األعمال المتراصة والتً ٌتم 
فٌها تنفٌذ سلسلة من اعمل 

معالجة البٌانات باستمرار دون 
تدخل موظف التشغٌل بٌن كل 

عمل 
هً   :ـ  البرمجة المتعددةٗ

قدرة نظام الكمبٌوتر ذو 
المعالج الوحٌد علً معالجة 
برنامجٌن أو أكثر فً نفس 

الوقت 
 هً : المعالجة المتعددة-  ٘

قدرة نظام الكمبٌوتر المعالج 

المتعدد علً تنفٌذ عدة عملٌات 

 :وتنقسم إلًفً وقت واحد 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌتم :المعالجة بالدفعات 
تجمٌع البٌانات فً نظام 
المعالجة بالدفعات علً 

ثم ،فترات زمنٌة محددة 
معالجتها بصفة دورٌة 

وتشمل تجمٌع مستندات 
تسجٌل بٌانات  المصدر

المعامالت فرز المعامالت 
الموجودة فً ملف 

 المعامالت 

 ًالمعالجة بالوقت الحقٌق: 
تعالج البٌانات عندما ٌتم 

إنشاؤها أو تسجٌلها بدون 
انتظار لتجمٌع مجموعات 

البٌانات وتقسم إلً 
:  مستوٌات وهً

 االستجابة / ـ نظم االستفسارٔ
.  وظٌفته استرجاع المعلومات

وظٌفته : ـ نظم تغذٌة البٌاناتٕ
التجمٌع الفوري  ولٌس المؤقت 

للبٌانات وتسجٌلها حتى ٌمكن 
  معالجتها فً تارٌخ الحق

كافة وظابف النظم من ـ ٖ
معالجة المعلومات ماعدا وظٌفة 

. االتصال
ـ النظم كاملة القدرة    وتوفر ٗ

أداء فوري ومتواصل لكافة 
الوظابف فً معالجة المعلومات 

ـ نظم مراقبة العملٌات وهو ٘
نظام مراقبة العملٌات الذي 

ٌؤدي لٌس فقط كافة وظابف 
معالجة المعلومات ولكن أٌضا 
ٌستخدم مخرجات  معلوماته 
. لضبط عملٌة طبٌعٌة مستمرة

وهً : ـ المعالجة المتفاعلةٙ
توفر مقدرة معالجة متفاعلة 

تمكنك من استخدام حاسب 
دقٌق للتعامل مع الكمبٌوتر 
علً أساس الوقت الحقٌقً 

 :وتقسم إلً
 

 /  رطج١مبد االعزغبثخ ـٔ
. االعزفغبس

    اٌىّج١ٛرشاد اٌجبسػخـٕ

.    اٌزغز٠خ اٌّجبؽشح ٌٍج١بٔبدـٖ

   البرمجة المتفاعلةـٗ

 نظام المشاركة الزمنٌة (7 
وهً اشتراك نظام الكمبٌوتر عن 
طرٌق مستفٌدٌن كثر فً مواقع 

مختلفة فً نفس الوقت من خالل 
اإلخراج / استخدام طرفً اإلدخال

المتصلة مباشرة بالكمبٌوتر 

 المعالجة الموزعة:  
شكل من إشكال معالجة  هً

المعلومات المتاحة عن طرٌق 
شبكة الكمبٌوترات المنتشرة 
بالمنشاة ومعالجة تطبٌقات 

المستفٌد وهً المعالجة 
: الالمركزٌة التقلٌدٌة وهً

 نظام من الكمبٌوترات ـٔ 
الموزعة علً إدارة وأقسام 

. المستفٌد
متصلة داخلٌا بواسطة شبكة ـ ٕ

. اتصاالت بٌانات
 متكاملة عن طرٌق قاعدة ـ ٖ

بٌانات مشتركة 
 متناسقة بواسطة خطة ـٗ 

  .شاملة إلدارة موارد المعلومات
 ٔظُ اٌّؼبٌغخ اٌّٛصػخ اعزخذاِبد

معالجة المعلومات  :أوال
  الموزعة

وٌستفاد منها للمستفٌدٌن 
 :المحلٌٌن وٌمتد من

    معالجة تغذٌة البٌاناتـ ٔ
االعزغبثخ  / نظم االستفسارـٕ

   المحليةٌمٛاػذ اٌج١بٔبد

معالجة المعالجات المستقلة ـ  ٖ 

تماما والتً تتضمن تحدٌث 

قواعد البٌانات المحلٌة وإنتاج 

 الخرجاتتقارٌر

 

 

تحدٌث قواعد البٌانات 

المحلٌة وإنتاج 

 الخرجاتتقارٌر

  الموقع المركزي معالجةثانٌا 
ٚرزؼبًِ ِغ اٌىّج١ٛرشاد 

اٌّٛلغ اٌّشوضٞ ثؾىً أفنً 

: ِضً

رطج١مبد اٌذفؼبد اٌجٕبئ١خ -  ٔ

ٚاٌّزىشسح اٌىج١شح 

ِشالجخ االرقبالد ٌؾجىخ -  ٕ

  ٚاٌّؼبٌغخ اٌّٛصػخ اٌىبٍِخ

ف١بٔخ لٛاػذ اٌج١بٔبد -  ٖ

اٌّؾزشوخ اٌنخّخ 

رٛف١ش رخط١و ِزطٛس -  ٗ

ٚدػُ ارخبر اٌمشاس ِٓ اعً 

  اإلداسح ثبٌّٕؾبح

 :تغذٌة البٌانات الموزعة:ثالثا
تساعد فً تولً بٌانات  

المعالجة المحلٌة وإرسالها 
للموقع المركزي  

معالجة قاعدة البٌانات :رابعا
  الموزعة

جمٌع بٌانات المعامالت أو 
أي بٌانات موجزة ٌمكن 

إرسالها للحاسوب المركزي 
من اجل التخزٌن فً قاعدة 

. البٌانات المشتركة
 :مزاٌا المعالجة الموزعة

 ـ تحسن زمن االستجابة 1
وزمن الدورة للمستفٌدٌن 

 ـ تقلٌل أخطاء اإلدخال إلً ٕ
اقل حد ممكن 

ـ تكون تطبٌقات الكمبٌوتر ٖ
أكثر مرونة وتفصٌال 
  لمتطلبات المستفٌدٌن

  تحسنت درجة االعتمادٌة ـٗ
حٌث تعمل  واإلنتاجٌة

الكمبٌوترات كنظم احتٌاطٌة 
متعاونة 

رمذ٠ُ ِؼبٌغخ ثّٛالغ .      ٘

اٌّغزف١ذ٠ٓ ٠مًٍ ِٓ رذفك األػّبي 

اٌّىزج١خ ث١ٓ ِىبرت اٌّغزف١ذ٠ٓ 

 .ٚاٌّشوض اٌشئ١غٟ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابً عبد هللا محمد بن موسى 

ٌكنى باسم الخوارزمً 

فى الخوارزمً وأبو جعفر ولد 

 م ـ 78ٔمدٌنة  خوارزم سنة 

فقد انتقلت   هـ ٗٙٔالموافق 

فً   من مدٌنة خوارزم عابلته

اإلسالمً والتً  إقلٌم خراسان

تسمى خٌوا فً العصر الحالً 

إلى  فً جمهورٌة أوزبكستان

وأنجز الخوارزمً معظم  بغداد

 و   813أبحاثه بٌن عامً 

  فً دار الحكمة التً 833

ساهم  أسسها الخلٌفة المأمون

الخوارزمً فً الرٌاضٌات 

والجغرافٌا وعلم الفلك وعلم 

رسم الخرابط وأرسى األساس 

وعلم  لالبتكار فً الجبر

المثلثات وله أسلوب منهجً 

 فً حل المعادالت الخطٌة

والتربٌعٌة أدى إلى الجبر وهً 

كلمة مشتقة من عنوان كتابه 

حول هذا الموضوع المختصر 

 فً حساب الجبر والمقابلة

كتاب الجمع والتفرٌق بحساب 

 م حٌث كان 8ٕ٘الهند سنة 

مسؤوال بشكل أساسً عن نشر 

نظام ترقٌم الهندي فً جمٌع 

 وأوروبا أنحاء الشرق األوسط

وترجمت الكلمة خوارزم إلى 

اللغة الالتٌنٌة من لقبِه 

الكلمة  حٌث أتت الخوارزمً

  شٌوعالتً أدت إلى الالتٌنٌة

 

 
 مولده ونشأته

 

 شٌوع مصطلح الخوارزمٌة
ولقد نظم الخوارزمً وصحح 
 بٌانات بطلٌموس عن أفرٌقٌا

ومن كتبه  والشرق األوسط
صورة األرض  الربٌسٌة كتاب

الذي ٌقدم فٌه إحداثٌات 
األماكن التً تستند على 

بطلٌموس ولكن مع  جغرافٌة
تحسن القٌم للبحر األبٌض 

كما  وأفرٌقٌا المتوسط وآسٌا
كتب أٌضا عن األجهزة 
الفلكٌة مثل األسطرالب 

 وساعد فً مشروع والمزولة
لتحدٌد محٌط األرض وفً 

عمل خرٌطة للعالم فً عهد 
 الخلٌفة العباسً المأمون

حٌث طلب ذلك منه وأشرف 
فً القرن   جغراف7ًٓعلى 

انتشرت أعماله  الثانً عشر
فً أوروبا من خالل 

الترجمات الالتٌنٌة التً كان 
لها تأثٌر كبٌر على تقدم 

فً أوروبا الرٌاضٌات

  

  وزبة اٌغجش ٚاٌّمبثٍخ افززؼ

اٌخٛاسصِٟ وزبثٗ اٌّؾٙٛس 

ثبٌجغٍّخ   اٌغجش ٚاٌّمبثٍخ

ٚؽّذ هللا ػٍٝ ٔؼّٗ ٚوبْ 

َ ؽ١ش 8ٖٓرٌه فٟ ػبَ 

رٕبٚي ٘زا اٌىزبة ِٛام١غ 

عجش٠خ ػذح ِٚخطٛهخ ٘زا 

اٌىزبة ِؾفٛظخ ثّىزجخ 

 ثٛد١ٌٓ اٌّٛعٛدح فٟ 

 
 مؤلفاته

إكسفورد ولم ُتنشر نسخة هذا 

الكتاب إال لمرٍة واحدٍة، حٌث 

  .م1831عام كان ذلك فً 

  وزبة اٌّخزقش فٟ ؽغبة

٘ٛ أؽذ ُوزت  اٌغجش ٚاٌّمبثٍخ

اٌش٠بم١بد اٌزٟ أٌّفٙب 

اٌخٛاسصِٟ ٚاٌزٞ رُشعُ ٌٍغخ 

اٌالر١ٕ١خ ٚوبْ ٠زنّٓ اٌىزبة 

ِٛام١غ ػذح ؽ١ش رُ رٛظ١ف 

ػٍُ اٌغجش فٟ هش٠مخ رٛص٠غ 

ا١ٌّشاس ؽغت اٌؾش٠ؼخ 

اإلعال١ِخ ٚوزٌه اؽزًّ اٌىزبة 

ػٍٝ ؽشٚؽبٍد ٌٍٕٙذعخ ف١ّب 

٠زؼٍك ثا٠غبد ِغبؽبد األؽىبي 

 ٚاألؽغبَ 

  ٛ٘ وزبة فٛس األسك

أؽذ ُوزت اٌغغشاف١ب اٌزٟ أٌفٙب 

اٌخٛاسصِٟ ؽ١ش وبْ ٠زنّٓ 

ؽشٚؽبٍد ٌّٛالغ اٌجالد 

اٌّؼشٚفخ آٔزان ٚاػزّذ 

اٌخٛاسصِٟ فٟ وزبثزٗ ػٍٝ 

وزبة عغشاف١خ ثط١ٍّٛط ٚلبَ 

ثزؼذ٠الد ٚرقؾ١ؾبد ػذح ػٍٝ 

٘زا اٌىزبة وّب أؽشف ػٍٝ 

رمذ٠ُ أٚي خش٠طخ ٌٍؼبٌُ فٟ رٌه 

  اٌٛلذ ٚلذِٙب ٌٍخ١ٍفخ

 
 ًّ فى مدٌنة    الخوارزمىتوف

  هـٖٕ٘ ـ م 850 عام بغداد
 

 
 وفاته
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فً الجزء الجنوبً  ٌقع وادي الرٌان
وهو منخفض عمٌق  الغربً من الفٌوم

من الحجر الجٌري األٌوسٌنً وٌتكون 
 :وادي الرٌان من

 ومساحتها حوالً ـ:البحٌرة العلٌا 
 هكتار ونسبة الملوحة بها 9ٓٓ٘
لتر وأقصً عمق لها  / جم ٘.ٔحوالً 
  .  مٕٕحوالً 

 ًومساحتها حوالً ـ:البحٌرة السفل 
 هكتار ونسبة الملوحة بها ٕٓٓٙ
لتر وأقصً عمق لها  / جم8.ٕحوالً 
 .  مٖٗحوالً 

 وهً التً تصل بٌن ـ:منطقة الشالالت 
البحٌرتٌن حٌث ٌبلغ فرق المنسوب 

 م وتتمٌز بكثافة األسماك ٕٓحوالً 
وتعتبر منطقة الشالالت من مناطق 

الرٌاضات البحرٌة المختلفة و ركوب 
الخٌل والجمال وغٌرها من األنشطة 

 . السٌاحٌة والترفٌهٌة وغٌرها

 وتقع جنوب  ـ:منطقة عٌون الرٌان
غرب البحٌرة السفلً وتتكون من 

كثبان رملٌة كثٌفة متحركة وٌوجد بها 
ثالث عٌون كبرٌتٌة طبٌعٌة كما تتمٌز 
بوجود مجموعات من النباتات تحتوي 

علً أنواع من النباتات الصحراوٌة 
 انواع من الحٌوانات البرٌة ٘وحوالً 

 نوعاً من الزواحف وما ٌزٌد ٙٔو 
 نوع من الطٌور المقٌمة ٓٓٔعلً 

 . والمهاجرة

  

 

 ِْٕبل١ش اٌش٠بْ ٟٚ٘  ـ:ِٕطمخ عجً اٌش٠ب 

إٌّطمخ اٌّؾ١طخ ثبٌّٕطمخ اٌغٕٛث١خ 

ٚاٌغٕٛث١خ اٌغشث١خ ٌّٕطمخ اٌؼ١ْٛ 

٠ٚٛعذ ثٙب أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌط١ٛس 

اٌّٙبعشح ٚاٌّم١ّخ وّب رٛعذ ثٙب ثؼل 

 . ا٢صبس ٚاٌؾفش٠بد اٌجؾش٠خ اٌٙبِخ

 ٖإٌّطمخ  ـ:ِٕطمخ عجً اٌّذٚس ٟ٘ٚ 

  اٌزٟ رمغ ثبٌمشة ِٓ اٌجؾ١شح اٌغفٍٟ

 ْث١ئخ هج١ؼ١خ  ـ:ِٕطمخ ثؾ١شاد اٌش٠ب 

  ٘بدئخ ٚخب١ٌخ ِٓ اٌزٍٛس

 ١ِّضارٙب

  رز١ّض ِؾ١ّخ ٚادٞ اٌش٠بْ ثج١ئزٙب

اٌقؾشا٠ٚخ اٌّزىبٍِخ ثّب ف١ٙب ِٓ وضجبْ 

س١ٍِخ ٚػ١ْٛ هج١ؼ١خ ٚؽ١بح ٔجبر١خ 

ِخزٍفخ ٚؽ١ٛأبد ثش٠خ ِزٕٛػخ 

 اٌجؾش٠خ اٌٙبِخ ٚاٌّزٕٛػخ ٚاٌؾفش٠بد

  

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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مقر قٌادة الجٌش المصرى الجدٌد  
االوكتاجون  على الطراز الفرعونى 

صورة جوٌه توضح حجم موقع 
انشاء المدٌنة العسكرٌة الضخمة فى 
عاصمة مصر االدارٌة الجدٌدة  ومن 

المقرر إن تنقل القوات المسلحة 
مقراتها واداراتها من منطقة مدٌنة 

نصر و مصر الجدٌدة و العباسٌة 
إلى الكٌان الجدٌد وذلك فً إطار 

إخالء القاهرة من المؤسسات 
الحكومٌه بالتوازى مع تطوٌرها 

وتطهٌرها من العشوابٌات وتنفٌذ 
ٌشمل تصمٌم  شبكات المترو الجدٌدة

 مبانى على الطراز 8المدٌنة على 
الفرعونى على شكل ثمانى  

اوكتاجون  متصلة على شكل دابرة 
 مبنى وزارى فى منتصف ٕبعدد 

الدابرة وعدد هذه المبانى مساوى 
لعدد ادارات الجٌش المصرى حٌث 

ٌتم تخصٌص مبنى لكل ادارة 
باالضافة الى جمٌع الهٌبات و االفرع 

  الربٌسٌة

 



 

 

 

 

  

 


