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ػشع اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض لٕظٛح ِؾبفع
اإلعىٕذس٠خ ئعّبٌِ ٟب رُ رٕف١زٖ ِٓ ثشٔبِظ
ِششٚػه ف ٟاٌّؾبفظخ عبء رٌه خالي اعزّبع
اٌّؾبفع ثّذ٠ش ٞثشٔبِظ ِششٚػه اٌّششٚع اٌمِٟٛ
ٌٍزّٕ١خ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌجشش٠خ ٚاٌّؾٍ١خ ثأؽ١بء
اٌّؾبفظخ ٌٍٛلٛف ػٍِٛ ٝلف رٕف١ز اٌجشٔبِظ ثىً
ؽِٕٚ ٟبلشخ أ ٞػمجبد رٛاعٗ رٕف١ز اٌجشٔبِظ ٚرٌه
ثؾؼٛس اٌٍٛاء أؽّذ ثغ ٟٔٛ١اٌغىشر١ش اٌؼبَ
ٌٍّؾبفظخ ٚاٌٍٛاء ؽّذ ٞاٌؾشبػ اٌغىشر١ش اٌؼبَ
ٚخالي
اٌّغبػذ ثبٌّؾبفظخ ٚسؤعبء األؽ١بء
االعزّبع لبي اٌّؾبفع أْ اٌذٌٚخ ر ٌٟٛا٘زّبِب وج١شا
ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌّزٕب٘١خ
اٌظغش ٚلبي ئٕٔب ٔغزٙذف ص٠بدح ئٔغبصاد ثشٔبِظ
ِششٚػه ِّب ٠زشرت ػٍ ٗ١ص٠بدح ػذد فشص اٌؼًّ
ألثٕبء اٌّؾبفظخ ٚأشبس ئٌ ٝأّ٘١خ ثشٔبِظ ِششٚػه
ف ٟفزؼ ِغبالد ػًّ عذ٠ذح ٌخذِخ اٌّٛاؽٕٓ١
ِٚؾبسثخ اٌجطبٌخ ٚدفغ ػغٍخ اٌزّٕ١خ ثبٌّؾبفظخ ٚأوذ
لٕظٛح ػٍ ٝاال٘زّبَ ثزشغ١غ اٌشجبة ػٍ ٝاٌزمذَ
ٌجشٔبِظ ِششٚػه ٚرٛف١ش آٌ١بد عبرثخ ٌٍشجبة
ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرٛف١ش دساعبد عذٌ ٞٚغّ١غ
اٌّششٚػبد ٚوزا رجٕٚ ٟؽشػ اٌّجبدساد اٌغبدح
ٌالعزفبدح ِٓ اٌّششٚع ٚرشغ١غ اٌشجبة ػٍ ٝاٌؼًّ
اٌؾش وّب أشبد ثبٌّغٛٙداد اٌّجزٌٚخ ِٓ لجً ِذ٠شٞ
ثشٔبِظ ِششٚػه ثأؽ١بء اٌّؾبفظخ إلٔغبػ اٌّششٚع
ٚوٍف اٌّؾبفع إٌّٙذعخ عؼبد ؽٍّ ٟاٌّششف اٌؼبَ
ػٍ ٝثشٔبِظ ِششٚػه ثبٌّؾبفظخ ثأشبء ٚؽذح
ِٚغّٛػخ ػًّ ثجشٔبِظ ِششٚػه رىْٛ
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ِغئٌٛخ ػٓ ئٔٙبء اٌزشاخ١ض ٚاإلعشاءاد اإلداس٠خ
ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّؾبفظخ ٚاٌخبطخ ثبٌّششٚع اٌّزمذَ
ٚوزا
ٚاٌز ٞرُ اٌّٛافمخ ػٍ ٗ١ف ٟثشٔبِظ ِششٚػه
رى ٓ٠ٛفش٠ك رغ٠ٛك ثبألؽ١بء اٌز ٟال ٛ٠عذ ثٙب رغ٠ٛك
خبص ثـّششٚػه ٠ٚزُ رذس٠ج ُٙػٍِ ٝغبي اٌزغ٠ٛك
ٚٚعٗ اٌّؾبفع ِذ٠شٞ
ِٓ خالي ِزخظظٓ١
ِششٚػه ػٍِ ٝغز ٜٛاألؽ١بء ثزغ١ٙض وً رفبطً١
اٌّششٚػبد اٌز ٟرُ رٕف١ز٘ب ٚرٍّٙ٠ٛب ِٓ خالي
ثشٔبِظ ِششٚػه ٚاعزّغ اٌّؾبفع ِٓ ِذ٠ش ٞثشٔبِظ
ِششٚػه ثبألؽ١بء ػٓ ِٛلف اٌّششٚع ثٕطبق وً ؽٟ
ػٍ ٝؽذح ٚػذد اٌّششٚػبد إٌّفزح ٚلّ١خ رّ ً٠ٛرٍه
اٌّششٚػبد ؽ١ش ٠جٍغ ئعّبٌ ٟػذد اٌّششٚػبد
إٌّفزح ثّجبدسح ِششٚػه ؽز ٥ ٝعجزّجش  ٢٠١٨ػٍٝ
ِغز ٜٛاٌّؾبفظخ ِ ٥٤٠ششٚػب ثمّ١خ ٔٛ١ٍِ ٥٠ب
 ٤٤٦.١أٌف عِٕ ٗ١مغّخ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ ٟئعّبٌٟ
اٌّششٚػبد إٌّفزح ثؾ ٟإٌّزضٖ صبْ ِ ١٢٥ششٚػب
ثمّ١خ ِ ٧ال ٣١.٥ ٓ١٠أٌفب ٚئعّبٌ ٟاٌّششٚػبد ثؾٟ
ِ ٥الٓ١٠
إٌّزضٖ أٚي ِ ١٠٩ششٚػبد ثمّ١خ
٣٩
 ١١٤.٥ٚأٌفب ٚئعّبٌ ٟاٌّششٚػبد ثششق
ِششٚػب ثمّ١خ  ٧٤٠ ْٛ١ٍِ ١١أٌفب ٠ٚجٍغ ئعّبٌٟ
ِششٚػبد ٚعؾ ِ ٤١ششٚػب ثمّ١خ ٔٛ١ٍِ ١١ب
 ٢٧٨.٥أٌفب ٚئعّبٌ ٟاٌّششٚػبد ثغشة ِ ٤ششٚػبد
ثمّ١خ  ١١٠آالف ٚئعّبٌ ٟاٌّششٚػبد ثبٌغّشن ٨
ِششٚػبد ثمّ١خ  ٤٨٥أٌفب ٚئعّبٌ ٟاٌّششٚػبد
ثبٌؼغِّ ٢١ ٟششٚػب ثمّ١خ ِ ٥ال ٢٢٠ ٚ ٓ١٠أٌفب
ٚئعّبٌ ٟاٌّششٚػبد ثبٌؼبِش٠خ ِ ١٥٧ششٚػب ثمّ١خ
ِ ٧ال ٥٣٣.٦ ٓ١٠أٌفب ٚلّ١خ اٌّششٚػبد ثجشط اٌؼشة
ِ ٣٦ششٚػب ثمّ١خ ٍِ ٩٣٣ ٚ ْٛ١أٌفب وّب اعزّغ
اٌّؾبفع ئٌ ٝعّ١غ اٌّؼٛلبد اٌز ٟلذ رٛاعٗ رٕف١ز
اٌّششٚع ٚاٌز ٟرذٚس ؽٛي ئٔٙبء ئعشاءاد اٌزشاخ١ض
اٌخبطخ ثبٌّششٚع ٚٚعٗ اٌّؾبفع ػٍ ٝاٌفٛس ثٛػغ
ؽٍٛي ٌٙب
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/10/1 :

أػٍٕذ ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ ػٓ ٚطٛي أٚي
أرٛث١ظ ٠ؼًّ ثبٌىٙشثبء ٚرشغٌٍ ٍٗ١زغشثخ ٌّذح
 ٣أشٙش الخزجبسٖ ِٓ خالي اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ٌٕمً
اٌشوبة ثبإلعىٕذس٠خ ٚوٍ١خ اٌفٕ ْٛاٌؼغىش٠خ
ٚٚصساء اٌج١ئخ ٚثؼذ ٔغبػ اٌزغشثخ ع١زُ اعز١شاد
ثبل ٝاألرٛث١غبد اٌز ٟرظً ئٌ ١٤ ٝأرٛث١ظ أوذ
ػجذ اٌؼض٠ض لٕظِ ٖٛؾبفع اإلعىٕذس٠خ أْ
ٚطٛي األرٛث١ظ اٌىٙشثبئ ٟئٌ ٝاإلعىٕذس٠خ
ؽفشح غ١ش ِغجٛلخ ٌذػُ  ٚرط٠ٛش ٚرؾغٓ١
أٔظّخ إٌمً اٌؼبَ داخً اٌّؾبفظخ ٌّٛٚاعٙخ
اٌض٠بداد اٌّغزّش ف ٟاؽز١بعبد إٌكي ٠شبس ئٌٝ
أْ األرٛث١ظ اٌىٙشثبئ ٟاٌّٛسد ٠غغ  ٩٠ساوت
 ٨٠وُ فٟ
ٚرظً اٌغشػخ اٌمظ ٌٗ ٜٛئٌٝ
اٌغبػخ ٚلذسح اٌّؾشن رجٍغ  ٣٠٠وٚ ٍٛ١اد أٞ
فّ١ب ٠ؼبدي 420ؽظبْ ٚلذسح اٌجطبس٠بد ٣٢٤
وٍٚٛ١اد ف ٟاٌغبػخ ٔٚظبَ اٌشؾٓ ٠ظً ِٓ 3
ئٌ ٤ ٝعبػبد ٌٍّؾشن ٚاٌذائشح اٌّغبػذح
 ٢٤فٌٛذ ٚاٌّغبفخ اٌّمطٛػخ ثؼذ ئػبدح
اٌشؾٓ  ٢٥٠وُ ثؼذَ اعزخذاَ اٌزى١١ف ٢١٠ ٚ
وُ ثؼذ اعزخذاَ اٌزى١١ف ِٚذح اٌؼّبْ
 ٣عٕٛاد أ ٚثّب ٠ؼبدي  ٣٠٠أٌف وُ ٚلطغ
اٌغ١بس اٌّطٍٛثخ ٌجشٔبِظ اٌظ١بٔخ رؼًّ ٌّذح ١٠
 ٨عٕٛاد
عٕٛاد ٚاٌجطبس٠بد رؼًّ ٌّذح
اٌشبع١خ ٚاٌ١ٙىً ػّشٖ االفزشاػ ٧ ٟعٕٛاد
ٔظبَ اٌمذسح ٠شًّ اٌّؾشوبد اٌىٙشثبئ١خ
ٚاألعضاء ٚاٌٍّؾمبد اٌىٙشثبئ١خ ػّش٘ب
االفزشاػ ٥ ٟعٕٛاد
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2018/10/5 :

وصلت الدكتورة هالة زاٌد وزٌرة الصحة
والسكان برفقة الدكتور عبدالعزٌز قنصوة
محافظ اإلسكندرٌة إلى مستشفى الحمٌات
باإلسكندرٌة فً جولة تفقدٌة لنقاط المسح
الخاصة بمبادرة الرئٌس عبدالفتاح السٌسً
للقضاء على "فٌروس سً" واألمراض ؼٌر
تتفقد زاٌد
السارٌة بمحافظة اإلسكندرٌة
وقنصوة خالل الجولة مستشفى الحمٌات ثم
مركز سان ستٌفانو ثم العٌادات المتنقلة بمنطقة
القلعة على أن تختتم الوزٌرة جولتها بعقد
مؤتمرا صحفٌا لإلعالن عن نتائج الٌوم
السادس لمبادرة الرئٌس للقضاء على فٌروس
"سى" واألمراض ؼٌر السارٌة من مركز صحة
المرأة ٚشذدد ٚص٠شح اٌظؼ ح ػٍ ٝؽشطٙب
ػٍ ٝدػُ ٚرٛف١ش عّ١غ اإلِىبٔ١بد اٌطج١خ
ٌٍّؾبفظخ ِش١شح ئٌ ٝرؼِٕ ٓ١١غك عذ٠ذ ٌٍّجبدسح
ثبٌّؾبفظخ ٌ١ى ْٛػٍ ٝرٛاطً دائُ ِغ اٌغشفخ
اٌّشوض٠خ ثبٌٛصاسح ٌغشػخ ؽً أِ ٞؼٛلبد أٚ
رؾذ٠بد لذ رٛاعٗ ِشاوض اٌّغؼ ٚاإلعبثخ ػٍٝ
اعزفغبساد اٌّٛاؽٕ ِٓٚ ٓ١عبٔجٗ أوذ ِؾبفع
اإلعىٕذس٠خ رغخ١ش عّ١غ ئِىبٔ١بد اٌّؾبفظخ
ٌٕغبػ اٌّجبدسح اٌشئبع١خ ٚرٛع ٗ١اٌّٛاؽٕٓ١
ٌّشاوض اٌّغؼ ثبٌزؼبِ ْٚغ ِٕظّبد اٌّغزّغ
اٌّذٌٔ ٟض٠بدح أػذاد اٌّزشددٓ٠
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2018/10/8 :

على المنظومة هذا وقد كلؾ قنصوة رؤساء األحٌاء
بتجهٌز أماكن مخصصة النشاء مركز تكنولوجً بكل
حً وقد تمت مناقشة مٌكنة منظومة الرصد البٌئً
لتحدٌد أماكن المخالفات وتسجٌلها فً نفس توقٌت
رصدها على المنظومة االلكترونٌه

عقد األستاذ الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ
اإلسكندرٌة أمس اجتماعا مع المسؤولٌن والمختصٌن
من وزارتً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات ووزارة
التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري والمسؤولٌن
عن مركز المعلومات بالمحافظة وذلك لمناقشة كٌفٌة
مٌكنة األعمال بدٌوان عام المحافظة ٌأتً هذا انطالقا
من رؤٌة الدولة بأهمٌة المٌكنة و تطوٌر الخدمات
المقدمة للمواطنٌن والدور الهام الذي تقوم به
تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً عملٌة التنمٌة
الشاملة والمستدامة فً تحقٌق اإلصالح اإلداري من
أجل تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ودعم
جهود اجهزه الدولة للنهوض بالقطاع الحكومً والذي
ٌعد ركنا أساسٌا ً لتطوٌر جوده حٌاة األفراد وتنمٌة
االقتصاد جاء ذلك بحضور السٌد احمد جمال نائب
محافظ اإلسكندرٌة واللواء أحمد بسٌونً سكرتٌر عام
المحافظة و اللواء حمدي الحشاش سكرتٌر عام
مساعد المحافظة وخالل االجتماع أكد المحافظ على
أهمٌة مٌكنة الجهاز الحكومً والدٌوان العام
بالمحافظة و األحٌاء التابعة له وذلك لالرتقاء
بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنٌن ورفع العبء
فً إطار توجٌهات
عنهم مشٌراً إلى أن هذا ٌأتً
الدولة باالتجاه بخطوات ثابتة وسرٌعة فى االنتقال
والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل ٌعتمد على المعرفة
فى اتخاذ القرار بما ٌساعد فى بناء الثقة بٌن
المواطن والحكومة من خالل تٌسٌر الحصول على
الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة هذا وقد أشار
قنصوة الى اهمٌة توحٌد اإلجراءات التً ستقدمها
األحٌاء للمواطنٌن من خالل مٌكنة االجراءات كما تم
استعراض كٌفٌة تقدٌم الخدمات االلكترونٌه للمواطنٌن
ومسارات تقدٌم الطلبات وكٌفٌة متابعتها واستفسر
المحافظ من المسئولٌن عن كٌفٌة تحدٌد توقٌت استالم
الموظؾ للطلب حتى ٌتثنى للمسؤولٌن محاسبة
المقصرٌن وكذلك عن آلٌة تدرٌب الموظفٌن على

م ـصدر الخبر  :االدارة العامة للعالقات العامة ادارة
الصحافة واالعالن
بــتـــارٌــــخ 2018/10/10 :

اجتماع اللجنة اإلشرافٌة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار فرع
العجمً برئاسة السٌد المستشار/عالء ٌوسؾ رئٌس
حً العجمً و بحضور األستاذة دٌنا فرج معاون رئٌس
الحً للخدمات و السٌد األستاذ محمد الزواوي مدٌر
فرع الهٌئة العامة لتعلٌم الكبار بالعجمً و السٌد األستاذ
محمد السٌد مدٌر مركز معلومات التنمٌة المحلٌة بالحً
و السٌدة األستاذة مدٌرة إدارة محو االمٌة بالحً و
السٌد األستاذ مدٌر إدارة التعلٌم االبتدائً و السٌد
األستاذ رئٌس الجمعٌة الشرعٌة بالحً و السٌدة
الدكتورة و مندوبً إدارة العجمً االجتماعٌة و منطقة
العجمً الطبٌة و الجمعٌة الشرعٌة بالعجمً وقد ناقش
االجتماع عدة نقاط منها موقؾ فصول محو األمٌة فرع
العجمً وعددها  32فصل و قد تم فتح عدد  9فصول
خالل شهر أكتوبر الجاري بإجمالً عدد دارسٌن 266
دارس و سٌتم عقد امتحانات دورة أكتوبر فً األسبوع
من  4إلى  8نوفمبر بإجمالً عدد  77دارس و تم بحث
التنسٌق مع جمعٌات المجتمع المدنً و ذلك لعمل
امتحانات فورٌة لمحو األمٌة
م ـصدر الخبر  :االدارة العامة للعالقات العامة ادارة
الصحافة واالعالن
بــتـــارٌــــخ 2018/10/15 :

عقد األستاذ الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة
اجتماعا مع مسئولً التربٌة والتعلٌم بالثؽر وذلك لمناقشة
كافة المشكالت المختلفة التً تواجه العملٌة التعلٌمٌة
ووضح الحلول والمقترحات الالزمة لحلها فً أسرع وقت
ممكن وذلك بحضور السٌد  /أحمد جمال نائب المحافظ
واألستاذة أمال عبد الظاهر وكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم
وخالل
وجمٌع مدٌري اإلدارات التعلٌمٌة باإلسكندرٌة
االجتماع أكد المحافظ على أن العملٌة التعلٌمٌة واالهتمام
بها هً أساس بناء أي دولة وتقدمها فالتالمٌذ هم أمل
مصر ومستقبلها لذا البد من توفٌر كافة األجواء المناسبة
للعملٌة التعلٌمة للنهوض بها واستمع المحافظ من مدٌري
اإلدارات إلى كافة المشكالت كل فً إدارته والتً كان
أهمها الكثافات المرتفعة فً عدد التالمٌذ وعجز المدرسٌن
خاصة فً األماكن البعٌدة مثل العامرٌة وبرج العرب وكلؾ
قنصوة جمٌع مدٌري اإلدارات التعلٌمٌة بنطاق المحافظة
بإعداد تقرٌر كامل عن كافة المشاكل التً تواجه كل إدارة
وٌشمل التقرٌر إحصائٌة بمدارس اإلدارات وخاصة
المدارس التً تضم كثافات عالٌة بالفصول وعدد المدارس
التً ٌمكن أن تعمل فترة مسائٌة ودراسة العمل بها أٌام
السبت وذلك بالمدارس الحكومٌة لتقلٌل الكثافة داخل
الفصول وكذا المدارس التً ٌمكن إقامة فصول سابقة
التجهٌز بها أو التً تضم أماكن فضاء ٌمكن البناء بها من
خالل هٌئة األبنٌة التعلٌمٌة وأكد على مدٌري اإلدارات بأن
ٌشمل التقرٌر إحصائٌة بأعداد العجز بمعلمً المواد
المختلفة والطرق المقترحة للتؽلب على تلك المشكلة من
خالل االنتداب عند الترقٌة والحصص باألجر والخدمة
العامة فضال عن مشكلة نقص التخت بالمدارس مؤكدا
على ضرور ة عرض التقرٌر خالل الٌوم وذلك التخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة العاجلة والقانونٌة لحلها فً اسرع وقت
ممكن

م ـصدر الخبر  :االدارة العامة للعالقات العامة
ادارة الصحافة واالعالن
بــتـــارٌــــخ 2018/10/15 :

ػمذ اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض لٕظٛح ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ
اٌ َٛ١اٌضالصبء أٚي ٌمبء عّب٘١شِٕ ٞز رِٙ ٗ١ٌٛبَ
ِٕظجٗ ثّمش اٌذٛ٠اْ اٌؼبَ ٌٍّؾبفظخ ٚثؾؼٛس
اٌٍٛاء ؽّذ ٞاٌؾشبػ عىشر١ش ػبَ ِغبػذ
اٌّؾبفظخ ٚسؤعبء األؽ١بء ِٚذ٠ش ٞاٌّذ٠ش٠بد
اٌزٕف١ز٠خ ثبٌّؾبفظخ ٚرٌه ٌّٕبلشخ اٌّشىالد
اٌّمذِخ ِٓ اٌّٛاؽٕ ٚ ٓ١آٌ١خ ؽٍٙب ٚلبي اٌذوزٛس
ػجذ اٌؼض٠ض لٕظٛح ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ ئْ عّ١غ
اٌغٙبد اٌزٕف١ز٠خ ِزٛاعذح اٌٌ َٛ١ؾً ِشبوً
اٌّٛاؽٌٕٚ ٓ١شد اٌؾمٛق ئٌ ٝاطؾبثٙب ِش١شاً ئٌٝ
أٔٗ ع١زُ ػمذ ٌمبء عّب٘١ش ٞثبعزّشاس وّب أْ
عّ١غ اٌغٙبد اٌزٕف١ز٠خ رؼًّ وفش٠ك ػًّ ٚاؽذ
ٌجؾش اٌّشىالد اٌّمذِخ ِٓ اٌّٛاؽٕٚ ٓ١ػشع
وً عٙخ ٌشاٙ٠ب ف ٟاٌّشىٍخ ٚرؾذ٠ذ اعٍٛة ؽٍٙب
ثأعشع ٚلذ ِّىٓ ٚرٌه ٚٚفمب ٌٍمٛأٓ١
ٚاعزؼشع وً ِٛاؽٓ
ٚاالِىبٔ١بد اٌّزبؽخ
ِشىالرٗ اٌز ٟلذِٙب ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌخذِخ
اٌّٛاؽٕ ٓ١ثبٌّؾبفظخ ٚرُ اٌشد ػٍ ِٓ ٗ١لجً
اٌّغإٚي اٌّخزض ِغ رؾذ٠ذ و١ف١خ ؽٍٙب
ٚاعزؼشاع اإلعشاءاد اٌّزخزح ف ٟوً ِشىٍخ
ٌؾٍٙب ٚأعفشد اٌٍمبء اٌغّب٘١ش ٞػٓ ػشع أُ٘
اٌّٛػٛػبد اٌّطشٚؽخ ٌّٕبلشزٙب ٚاٌز ٟرخزض
ثّشىالد أ١ٌٚبء األِٛس ٚاٌّؼٍّٚ ٓ١رُ اٌشد ػٍٙ١ب
ِٓ لجً ٚوٚ ً١صاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١ثبإلعىٕذس٠خ
ثبإلػبفخ ئٌ ٝلطبع اٌظؾخ ِٚشىالد اٌّٛاؽٕٓ١
ثبألؽ١بء اٌّخزٍفخ ٚف ٟايع١بق رارٗ شذد لٕظٛح
ػٍِ ٝذ٠ش ئداسح اٌشإ ْٚاٌمبٔ١ٔٛخ ثبٌّؾبفظخ
ثغشػخ اٌجذ ف ٟاٌّٛػٛػبد اٌز ٟثؾبعخ ئٌ ٝسأٞ
لبٔ ٟٔٛوّب ٚعٗ ٌشؤعبء األؽ١بء ثزٕف١ز اإلصاالد
فٛس٠خ أل ٞئشغبالد أ ٚرؼذ٠بد ػٍ ٝاٌطش٠ك اٌؼبَ
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2018/10/16 :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

تم فحص الشكوى مع االدارة
تلتمس بالموافقة
خضرة محمد
99 1بتارٌخ
المختصة وقد افادت بانه ال توجد
للحصول على تصرٌح
 2018/10/2على محمد
موافقة على رخصة عربة
رخصة عربة متحركة
متحركة فى الوقت الحالى تم الرد
274
على المحافظة برقم
بتارٌخ 2018/10/21
بشان التظلم من اصدار تم فحص الشكوى مع االدارة
100 2بتارٌخ محبوبة امٌن
قرار الترمٌم برقم  51المختصة وقد افادت بان نظر
 2018/10/2احمد
لسنة  2018بشارع لتوقؾ لجنه التظلمات عن العمل
حالٌا وذلك العتذار السٌد
الجٌش حٌث ان العقار
متهالك وال ٌصلح للسكن المستشار رئٌس لجنه التظلمات
لظروؾ صحٌة وعدم موافاتنا
برئٌس اللجنه حتى تارٌخه سوؾ
ٌتم عرض التظلمات على لجنه
التظلمات فور تعٌن احد
المستشارٌن رئٌس اللجنه
وسوؾ نوافٌكم بنتٌجة اعمال
اللجنه فور انعقادها تم الرد على
المحافظة برقم  278بتارٌخ
2018/10/21
تم فحص الشكوى مع االدارة
التضرر من بناء قرٌة
 104 3بتارٌخ هلباوى عبد
 39المختصة وقد افادت بانه
 2018/10/10الوهاب هلباوى كرٌر الجون ك
معاد لعدم االختصاص حٌث ان
بالطرٌق الساحلى
حدود الحى الكٌلو  34.200تم
ارسال اصل الشكوى الى
المحافظة تم الرد على المحافظة
 277بتارٌخ
برقم
2018/10/21

- 1نتائج أمتحانات أتمام المرحلة األولى من التعلٌم األساسى ( الشهادة األبتدائٌة ) عن عام 2018/2017
نسبة النجاح نسبة النجاح
عدد الطالب
عدد الطالب
بالنسبة
بالنسبة
عدد الطالب الناجحون
الحاضرون
المقٌدون
حــى
للحاضرٌن
للمقٌدون

العجمى
االجمالى

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

46674

44200

44944

42692

44122

42123

%95

%95

%98

%99

90874

87636

86245
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%95

تارٌخ البٌان2018/9/19 :

عدد طالب المرحلة االولى من التعلٌم االساسى
90874

87636

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

86245

الطالب الناجحٌن

%98

التعلٌق
 اجمالى عدد الطالب المقٌدٌن 90874
 نسبة عدد الطالب المقٌدٌن من الذكور الى االجمالى %51
 نسبة عدد الطالب المقٌدٌن من االناث الى اجمالى المقٌدٌن %49
 اجمالى عدد الطالب الحاضرٌن 87636
 نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من الذكور الى االجمالى %51
 نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من االناث الى االجمالى %49
 اجمالى عدد الطالب الناجحٌن 86245
 نسبة عدد الطالب الناجحٌن من الذكورالى االجمالى %51
 نسبة عدد الطالب الناجحٌن من االناث الى االجمالى %49
 نسبة اجمالى عدد الناجحٌن الى اجمالى عدد المقٌدٌن %95
 نسبة اجمالى عدد الناجحٌن الى اجمالى عدد الحاضرٌن %98

المقترح
من المالحظ ارتفاع عدد الطالب لذا ٌستحب العمل على انشاء فصول
جدٌدة الستٌعاب الكثافة الطالبٌة 0
2ـ نتائج أمتحانات أتمام المرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسى ( الشهادة االعدادٌة ) عن عام 2018/ 2017

حــى

العجمى
االجمالى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
بالنسبة
للحاضرٌن

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

5444

5207

5261

4956

5093

4861

%94

%93

%97

%98

عدد الطالب
المقٌدون

عدد الطالب
الحاضرون

10651
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10217

عدد الطالب
الناجحون

9954

%93

تارٌخ البٌان 2018/9/19 :

%97

عدد طالب المرحلة الثانٌة من التعلٌم االساسى
10651
10217

9954

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان-:
 اجمالى عدد الطالب المقٌدٌن 10651
 نسبة عدد الذكور المقٌدٌن الى اجمالى المقٌدٌن %51
 نسبة عدد االناث المقٌدٌن الى اجمالى المقٌدٌن %49
 اجمالى عدد الطالب الحاضرٌن 10217
 نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من الذكور الى اجمالى الحضور %51
 نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من االناث الى اجمالى الحضور %49
 اجمالى عدد الطالب الناجحٌن 9954
 نسبة عدد الطالب الناجحٌن من الذكور الى االجمالى %51
 نسبة عدد الطالب الناجحٌن من االناث الى االجمالى %49
 نسبة اجمالى عدد الناجحٌن الى اجمالى عدد المقٌدٌن %93
 نسبة اجمالى عدد الناجحٌن الى اجمالى عدد الحاضرٌن %97
المقترح

 من المالحظ وجود فرق كبٌر بٌن عدد الحاضرٌن وعدد المقٌدٌن  ،لذا من
المستحب العمل على معرفة سبب عدم الحضور الى المدرسة  ،وتجنب االسباب
المؤدٌة لذلك 0
 االهتمام بالعملٌة التعلٌمٌة ومراعاة الطالب لوجود فرق بٌن عدد الحاضرٌن
وعدد الناجحٌن 0

 - 3نتائج أمتحانات الثانوٌة العامة عن عام 2018/2017
نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
بالنسبة
للحاضرٌن

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

3193

3553

3023

3407

2106

2302

%66

%65

%70

%68

عدد الطالب
المقٌدون

حــى

العجمى

6746

االجمالى

عدد الطالب
الحاضرون

عدد الطالب
الناجحون

6430
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%65

4408

%69

تارٌخ البٌان 2018/9/19 :

عدد طالب الثانوٌة العامة
6746

6430
4408

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا ان-:






اجمالى عدد الطالب المقٌدٌن 6747
نسبة عدد الطالب المقٌدٌن من الذكور الى اجمالى المقٌدٌن %47
نسبة عدد الطالب المقٌدٌن من االناث الى اجمالى المقٌدٌن %53
اجمالى عدد الطالب الحاضرٌن 6430
نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من الذكور الى اجمالى الحضور %47








نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من االناث الى اجمالى الحضور %53
اجمالى عدد الطالب الناجحٌن 4408
نسبة عدد الطالب الناجحٌن من الذكور الى اجمالى الناجحٌن %48
نسبة عدد الطالب الناجحٌن من االناث الى اجمالى الناجحٌن %48
نسبة اجمالى عدد الناجحٌن الى اجمالى عدد المقٌدٌن %65
نسبة اجمالى عدد الناجحٌن الى اجمالى عدد الحاضرٌن %69

المقترح



العمل على االهتمام بالعملٌة التعلٌمٌة النه من المالحظ وجود فرق كبٌر بٌن
عدد الحاضرٌن وعدد الناجحٌن من الطالب 0
العمل على عودة روح ( المعلم ٌبنى امة ) بالمدارس 0

4ـ ٔزبئظ أِزؾبٔبد اٌضبٔ٠ٛخ اٌفٕذل١خ ٔظبَ  ٣عٕٛاد ػٓ ػبَ ٢٠١٨/٢٠١٧

ؽــٝ

ػذد اٌطالة
اٌّم١ذْٚ

ػذد اٌطالة
اٌؾبػشْٚ

ػذد اٌطالة
إٌبعؾْٛ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ
ٌٍّم١ذْٚ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ
ٌٍؾبػشٓ٠

اٌؼغّٝ

٤٧٦

٤٧٦

٤٧٥

%١٠٠

%١٠٠

تارٌخ البٌان 2018/10/22 :
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عدد طالب الثانوٌة الفندقٌة نظام  3سنوات

476

476

475

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق







اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌّم١ذ ٓ٠ثبٌضبٔ٠ٛخ اٌفٕذل١خ ٤٧٦
اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌؾبػش ٓ٠ثبٌضبٔ٠ٛخ اٌفٕذل١خ ٤٧٦
ٔغجخ ػذد اٌطالة اٌؾبػش ٓ٠اٌ ٝػذد اٌطالة اٌّم١ذ%١٠٠ ٓ٠
ػذد اٌطالة إٌبعؾ٤٧٥ ٓ١
ٔغجخ ػذد اٌطالة إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝػذد اٌطالة اٌّم١ذ % ١٠٠ ٓ٠رمش٠جب
ٔغجخ ػذد اٌطالة إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝػذد اٌطالة اٌؾبػش % ١٠٠ ٓ٠رمش٠جب

المقترح
العمل على التنوع بالتعلٌم الثانوى بحى العجمى وتشجٌع الطالب على
االلتحاق به ٠

ٔ - ٥زبئظ أِزؾبٔبد اٌضبٔ٠ٛخ اٌفٕ١خ ٔظبَ  ٥عٕٛاد ػٓ ػبَ ٢٠١٨/٢٠١٧
ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ
ٌٍّم١ذْٚ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ
ٌٍؾبػشٓ٠

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

اٌؼغّٝ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

االعّبٌٝ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ؽــٝ

ػذد اٌطالة
اٌّم١ذْٚ

ػذد اٌطالة
اٌؾبػشْٚ

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة

المقترح

المقترح

ػذد اٌطالة
إٌبعؾْٛ

تارٌخ البٌان 2018/10/22 :

الٌوجد مدارس ثانوٌة فنٌة نظام  5سنوات بنطاق حى العجمى0

العمل على انشاء مدرسة ثانوٌة فنٌة نظام  5سنوات بحى العجمى لتخفٌؾ
العبء المادى والبدنى على الطالب 0

ٔ - ٦زبئظ أِزؾبٔبد اٌضبٔ٠ٛخ ٌٍزّش٠غ ػٓ ػبَ ٢٠١٨/ ٢٠١٧
ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ
ٌٍّم١ذْٚ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ
ٌٍؾبػشٓ٠

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

اٌؼغّٝ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

االعّبٌٝ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ؽــٝ

ػذد اٌطالة
اٌّم١ذْٚ

ػذد اٌطالة
اٌؾبػشْٚ

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة

ػذد اٌطالة
إٌبعؾْٛ

تارٌخ البٌان 2018/10/22 :

التعلٌق
الٌوجد مدارس ثانوٌة للتمرٌض فى نطاق حى العجمى0

المقترح

العمل على انشاء مدرسة ثانوٌة للتمرٌض بحى العجمى

ٔ - ٧زبئظ أِزؾبٔبد اٌضبٔ٠ٛخ ٌٍجش٠ذ ػٓ ػبَ ٢٠١٨/٢٠١٧
ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ
ٌٍّم١ذْٚ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ
ٌٍؾبػشٓ٠

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

اٌؼغّٝ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

االعّبٌٝ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ؽــٝ

ػذد اٌطالة
اٌّم١ذْٚ

ػذد اٌطالة
اٌؾبػشْٚ

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة

ػذد اٌطالة
إٌبعؾْٛ

تارٌخ البٌان 2018/10/22 :

التعلٌق
الٌوجد مدارس ثانوٌة للبرٌد بنطاق حى العجمى 0

المقترح

العمل على انشاء مدرسة ثانوٌة للبرٌد بحى

العجمى 0

 - 1نتائج أمتحانات المرحلة االبتدائٌة االزهرٌة لعام 2018/2017
ؽــٝ

اٌؼغّٝ
االعّبٌٝ

ػذد اٌطالة
اٌّم١ذْٚ

ػذد اٌطالة
اٌؾبػشْٚ

ػذد اٌطالة إٌبعؾْٛ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ ٌٍّم١ذْٚ

ٔغجخ إٌغبػ ثبٌٕغجخ
ٌٍؾبػشٓ٠

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

٢١٨

٢٢٢

٢١٢

٢٢١

٢١٢

٢٠١

%٩٧

%٩١

%١٠٠

%٩١

٤٤٠

٤١٣

٤٣٣

ِظذس اٌج١بْ ِ :شوض ِؼٍِٛبد اٌّؾبفظخ

440

%٩٤

ربس٠خ اٌج١بْ٢٠١٨/١٠/٩ :

عدد الطالب بالمرحلة االبتدائٌة االزهرٌة

433

413

الطالب المقٌدٌن

%٩٥

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق


اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌّم١ذ٤٤٠ ٓ٠



ٔغجخ اٌطالة اٌّم١ذ ( ٓ٠اٌزوٛس ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%٥٠ ٓ٠



ٔغجخ اٌطالة اٌّم١ذ ( ٓ٠أبس ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%٥٠ ٓ٠



اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌؾبػش٤٣٣ ٓ٠



ٔغجخ اٌطالة اٌؾبػش ( ٓ٠اٌزوٛس ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبػش%٤٩ ٓ٠



ٔغجخ اٌطالة اٌؾبػش ( ٓ٠أبس ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبػش%٥١ ٓ٠



اعّبٌ ٝػذد اٌطالة إٌبعؾ٤١٣ ٓ١



ٔغجخ اٌطالة إٌبعؾ ( ٓ١اٌزوٛس ) اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%٥١ ٓ١



ٔغجخ اٌطالة إٌبعؾ ( ٓ١أبس ) اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%٤٩ ٓ١



ٔغجخ اعّبٌ ٝػذد إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%٩٤ ٓ٠



ٔغجخ اعّبٌ ٝػذد إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبػش%٩٥ ٓ٠

المقترح

تشجٌع اولٌاء االمور على الحاق ابناءهم بالتعلٌم االزهرى

ٔ - ٢زبئظ أِزؾبٔبد اٌّشؽٍخ االػذاد٠خ االص٘ش٠خ ٌؼبَ ٢٠١٨/٢٠١٧

ؽــٝ

اٌؼغّٝ
االعّبٌٝ

ػذد اٌطالة
اٌّم١ذْٚ

ػذد اٌطالة
اٌؾبػشْٚ

ػذد اٌطالة إٌبعؾْٛ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ ٌٍّم١ذْٚ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ ٌٍؾبػشٓ٠

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

٧٢

١١٦

٧٢

١١٣

٧١

١٠٦

%٩٩

%٩١

%٩٩

%٩٤

١٨٨

ِظذس اٌج١بْ ِ :شوض ِؼٍِٛبد اٌّؾبفظخ

١٨٥

١٧٧

%٩٤

ربس٠خ اٌج١بْ٢٠١٨/١٠/٩:

%٩٦

عدد الطالب بالمرحلة االعدادٌة االزهرٌة
188

185
177

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق
 اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌّم١ذ١٨٨ ٓ٠
ٔ غجخ ػذد اٌطالة اٌّم١ذ ِٓ ٓ٠اٌزوٛس اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%٣٨ ٓ٠
ٔ غجخ ػذد اٌطالة اٌّم١ذ ِٓ ٓ٠االٔبس اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%٦٢ ٓ٠
 اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌؾبػش١٨٥ ٓ٠
ٔ غجخ ػذد اٌطالة اٌؾبػش ِٓ ٓ٠اٌزوٛس اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبػش%٣٩ ٓ٠
ٔ غجخ ػذد اٌطالة اٌؾبػش ِٓ ٓ٠االٔبس اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبػش%٦١ ٓ٠
 اعّبٌ ٝػذد اٌطالة إٌبعؾ١٧٧ ٓ١
ٔ غجخ ػذد اٌطالة إٌبعؾ ِٓ ٓ١اٌزوٛس اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%٤٠ ٓ١
ٔ غجخ ػذد اٌطالة إٌبعؾ ِٓ ٓ١االٔبس اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%٦٠ ٓ١
ٔ غجخ اعّبٌ ٝػذد إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%٩٤ ٓ٠
ٔ غجخ اعّبٌ ٝػذد إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبػش%٩٦ ٓ٠
المقترح

رشغ١غ ا١ٌٚبء االِٛس ػٍ ٝاٌؾبق اثٕبءُ٘ ثبٌزؼٍ ُ١االص٘ش ، ٜص٠بدح
اال٘زّبَ ثبٌزؼٍ ُ١االص٘ش ٜؽز٠ ٝضداد االلجبي ػٍ٠ ٗ١

ٔ - ٣زبئظ أِزؾبٔبد اٌّشؽٍخ اٌضبٔ٠ٛخ االص٘ش٠خ ٢٠١٨/٢٠١٧
ػذد اٌطالة
اٌّم١ذْٚ

ؽــٝ

اٌؼغّٝ
االعّبٌٝ

ػذد اٌطالة
اٌؾبػشْٚ

ػذد اٌطالة إٌبعؾْٛ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ ٌٍّم١ذْٚ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ ٌٍؾبػشٓ٠

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

٨٣

١٠٩

٨٣

١٠٧

٥١

٨٤

%٦١

%٧٧

%٦١

%٧٩

١٩٢

١٣٥

١٩٠

ِظذس اٌج١بْ ِ :شوض ِؼٍِٛبد اٌّؾبفظخ

%٧٠

%٧١

ربس٠خ اٌج١بْ٢٠١٨/١٠/٩ :

عدد الطالب بالمرحلة الثانوٌة االزهرٌة
192

190

135

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق



اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌّم١ذ١٩٢ ٓ٠



ٔغجخ ػذد اٌطالة اٌّم١ذ ِٓ ٓ٠اٌزوٛس اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%٤٣ ٓ٠



ٔغجخ ػذد اٌطالة اٌّم١ذ ِٓ ٓ٠االٔبس اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%٥٧ ٓ٠



اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌؾبػش١٩٠ ٓ٠



ٔغجخ ػذد اٌطالة اٌؾبػش ِٓ ٓ٠اٌزوٛس اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبػش%٤٤ ٓ٠



ٔغجخ ػذد اٌطالة اٌؾبػش ِٓ ٓ٠االٔبس اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبػش%٥٦ ٓ٠



اعّبٌ ٝػذد اٌطالة إٌبعؾ١٣٥ ٓ١



ٔغجخ ػذد اٌطالة إٌبعؾ ِٓ ٓ١اٌزوٛس اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%٣٨ ٓ١



ٔغجخ ػذد اٌطالة إٌبعؾ ِٓ ٓ١االٔبس اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%٦٢ ٓ١



ٔغجخ اعّبٌ ٝإٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%٧٠ ٓ٠



ٔغجخ اعّبٌ ٝإٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبػش%٧١ ٓ٠

المقترح

اٌؼًّ ػٍ ٝاال٘زّبَ ثبٌزؼٍ ُ١االص٘شٌ ، ٜض٠بدح االلجبي ػٍ ٗ١الٔٗ ِالؽع عذا لٍخ ػذد
اٌٍّزؾم ٓ١ثٗ ٠

ٔ - ٤زبئظ أِزؾبٔبد ِؼب٘ذ اٌّؼٍّ ٓ١األص٘ش٢٠١٨/٢٠١٧ ْٞ
ؽـــٝ

اٌؼغّٝ
ئعّبٌٝ

ػذد اٌطالة
اٌؾبػشْٚ

ػذد اٌطالة
اٌّم١ذْٚ

ػذد اٌطالة إٌبعؾْٛ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ ٌٍّم١ذْٚ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ ٌٍؾبػشٓ٠

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ِظذس اٌج١بْ ِ :شوض ِؼٍِٛبد اٌّؾبفظخ

ـــ

ـــ

ربس٠خ اٌج١بْ٢٠١٨/١٠/٩ :

التعلٌق
الٛ٠عذ ِؼب٘ذ ِؼٍّ ٓ١اص٘ش٠خ ثؾ ٝاٌؼغّٝ
المقترح
العمل على انشاء معهد معلمٌن ازهرى بحى العجمى

ـــ

 - 5نتائج أمتحانات التعلٌم األزهرى ( معاهد القراءات األزهرٌة ) 2018/2017

ؽــٝ

اٌؼغّٝ
االعّبٌٝ

ِظذس اٌج١بْ :

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ ٌٍّم١ذْٚ

ٔغجخ إٌغبػ
ثبٌٕغجخ
ٌٍؾبػشٓ٠

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

روٛس

أبس

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ػذد اٌطالة
اٌّم١ذْٚ

ـــ

ػذد اٌطالة
اٌؾبػشْٚ

ـــ

ػذد اٌطالة
إٌبعؾْٛ

ـــ

ـــ

ربس٠خ اٌج١بْ:

التعلٌق

الٌوجد معاهد للقراءات االزهرٌة بحى العجمى

المقترح

العمل على انشاء معهد قراءات ازهرى بحى العجمى

ـــ

 – ١ئِىبٔ١بد لطبع اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ ( اٌّالػت اٌش٠بػ١خ ) ػٍِ ٝغز ٜٛؽ ٝاٌؼغّ ٝخالي ػبَ ٢٠١٧

وشح لذَ

وشح عٍخ

وشح ٠ذ

وشح ؽبئشح

ِؼّبس
أٌؼبة لٜٛ

لبٔٝٔٛ

غ١ش لبٔٝٔٛ

لبٔٝٔٛ

غ١ش لبٔٝٔٛ

لبٔٝٔٛ

غ١ش لبٔٝٔٛ

لبٔٝٔٛ

غ١ش لبٔٝٔٛ

لبٔٝٔٛ

غ١ش لبٔٝٔٛ

لبٔٝٔٛ

غ١ش لبٔٝٔٛ

لبٔٝٔٛ

غ١ش لبٔٝٔٛ

لبٔٝٔٛ

غ١ش لبٔٝٔٛ

لبٔٝٔٛ

غ١ش لبٔٝٔٛ

لبٔٝٔٛ

٢

غ١ش لبٔٝٔٛ

( ِٕطمخ شجبة اٌؼغّ) ٝ

خّبعٝ

لبٔٝٔٛ

ِظذس اٌج١بْ ِ :ذ٠ش٠خ اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ

ـــ

ــ ـــ

صالصٝ

صٕبئٝ

فشدٜ

غ١ش لبٔٝٔٛ

اٌؼغّٝ

٤

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ـــ

ؽّبَ عجبؽخ

ؽــٝ

اخشٜ

طبٌخ أٌؼبة ِغٍمخ

ِالػت ِىشٛفخ

ِالػت ِفزٛؽخ

ـــ ـــ  ٣ـــ ـــ ــ ــ

ربس٠خ اٌج١بْ ٢٠١٨/١/٢٨ :

المالعب الرٌاضٌة

4
3

مالعب مكشوفة كرة
قدم قانونى

مالعب مفتوحة
ثالثى ؼٌر قانونى

2

اخرى قانونى

التعلٌق

ٌتبٌن لنا مماسبق-:
ٛ٠ عذ ِ٤الػت وشح لذَ لبٔ ٝٔٛف ٝاٌّالػت اٌّىشٛفخ
ٛ٠ عذ  ِٓ ٢اٌّالػت االخش ٜلبٔ١ٔٛخ
ٛ٠ عذ ِ ٣الػت ِفزٛؽخ صالص١خ غ١ش لبٔ١ٔٛخ
 اعّبٌ ٝاٌّالػت فٔ ٝطبق ؽ ٝاٌؼغّخ ِ ٩الػت
ٔ غجخ ِالػت وشح اٌمذَ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌ ٝاالعّبٌ%٤٤ ٝ
ٔ غجخ اٌّالػت االخش ٜاٌمبٔ١ٔٛخ اٌ ٝاالعّبٌ%٢٢ ٝ
ٔ غجخ اٌّالػت اٌّفزٛؽخ غ١ش اٌمبٔ١ٔٛخ اٌضالص١خ اٌ ٝاالعّبٌ%٣٣ ٝ

المقترح
 ص٠بدح ػذد ِالػت وشح اٌمذَ ٚاٌؼًّ ػٍٚ ٝعٛد ِالػت وشح عٍخ ٚؽبئشح ٚاٌؼبة اٌمٜٛ
 ص٠بدح اٌّالػت ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌىضبفخ اٌغىبٔ١خ ٌؾ ٝاٌؼغّٝ
 اال٘زّبَ ثٛعٛد ِالػت صٕبئ١خ ٚفشد٠خ

ٔ – ٢ظ١ت اٌغىبْ ِٓ اٌ١ٙئبد اٌشجبث١خ خالي ػبَ ٢٠١٧
اٌ١ٙئبد اٌشجبث١خ
ؽــٝ

ػذد اٌغىبْ
اٌزمذ٠شٜ

اٌؼغّٝ

٦٠٨٦٧٤

ٌغبْ
س٠بػ١خ

١

ِٕبؽك
ئرؾبداد
س٠بػ١خ

ئرؾبداد
ٔٛػ١خ

ٔٛادٜ
س٠بػ١خ

ِشاوض
اٌشجبة

ـــ

ـــ

١٢

٤

ِظذس اٌج١بْ ِ :ذ٠ش٠خ اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ

ِزٛعؾ
ٔظ١ت اٌ١ٙئخ
االعّبٌ ٝاٌشجبث١خ ِٓ
اٌغىبْ

١٧

٣٥٨٠٤
فشد١٘/ئخ
شجبث١خ

ربس٠خ اٌج١بْ ٢٠١٨/١/٢٨ :

( ِٕطمخ شجبة اٌؼغّ) ٝ

الهٌئات الشبابٌة

12
4
1
نوادى رٌاضٌة

مراكز شباب

لجان رٌاضٌة

التعلٌق

 اعّبٌ ٝاٌ١ٙئبد اٌشجبث١خ ثؾ ٝاٌؼغّ١٧ ٝ
ٛ٠ عذ ػذد ٚاؽذ فمؾ ِٓ اٌٍغبْ اٌش٠بػ١خ
ٔ غجخ اٌٍغبْ اٌش٠بػ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌ١ٙئبد اٌشجبث١خ %٦
ٛ٠ عذ ػذد  ِٓ ١٢إٌٛاد ٜاٌش٠بػ١خ

ٔ غجخ إٌٛاد ٜاٌش٠بػ١خ اٌ ٝاالعّبٌ%٧١ ٝ
ٛ٠ عذ ػذد ِ ٤شاوض شجبة
ٔ غجخ ِشاوض اٌشجبة اٌ ٝاالعّبٌ%٢٤ ٝ
 ػذد اٌغىبْ اٌزمذ٠شٔ ٦٠٨٦٧٤ ٛ٘ ٜغّخ
ِ زٛعؾ ٔظ١ت اٌ١ٙئخ اٌشجبث١خ ِٓ اٌغىبْ  ٣٥٨٠٤فشد١٘/ئخ شجبث١خ

المقترح
 اٌؼًّ ػٍ ٝص٠بدح اٌٍغبْ اٌش٠بػ١خ ٚإٌٛادٚ ٜاٌّشاوض اٌشجبث١خ ؽز٠ ٝزغٕٝ
ال٘بٌ ٝإٌّطمخ االشزشان ف ٝعّ١غ االٌؼبة
 اٌؼًّ ػٍٚ ٝعٛد ِٕبؽك ارؾبداد س٠بػ١خ ٚارؾبداد رٛػ١خ

 – ٣ث١بْ ثبٌمش ٜاٌشئ١غ١خ اٌّؾشِٚخ ِٓ اٌٛؽذاد اٌشجبث١خ خالي ػبَ ٢٠١٧
ؽــٝ

اعّبٌ ٝاٌمشٜ

لش ٜثٙب ٘١ئبد
شجبث١خ

لشِ ٜؾشِٚخ

ِالؽظبد

اٌؼغّٝ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

االعّبٌٝ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ِظذس اٌج١بْ ِ :ذ٠ش٠خ اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ
ِٕطمخ شجبة اٌؼغّٝ

التعلٌق

الٌوجد قرى محرومة بنطاق حى

داس٠خ اٌج١بْ ٢٠١٨/١/٢٨ :

بدأت معظم الشركات
التجارٌة خاصة فً البلدان
المتقدمة تخزٌن وحفظ
ملفاتها على الكمبٌوتر منذ
عام  1960وقام علماء
وخبراء الحاسبات فً
تطوٌر نظرٌات وأسالٌب
لتطوٌر كٌفٌة إعادة استخدام
وزٌادة كفاءة استخدام هذه
الملفات المخزنة داخل
الحاسب و التً تسمى
ملفات ممٌكنة وبالتالً
ظهرت واستحدثت
مصطلحات كمبٌوترٌة تعبر
عن استخدامات هذه الملفات
وأٌضا استخدمت طرق
لمعالجة و تخزن الملفات
الكبٌرة فً قاعدة كبٌرة
وتحتوي على جمٌع البٌانات
المسجلة و التً ٌمكن
استخدامها فً زمن الحق
هذه القاعدة تسمً قاعدة
بٌانات Databaseهذه
ٚرجؼب
الملفات الممٌكنة
ألٔٛاع ّٔبرط اٌج١بٔبد فٕٙبن
صالصخ أٔٛاع شبئؼخ ِٓ ٔظُ
ئداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد ٟ٘ٚ

ٔظُ ئداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌٙشِ١خ
لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌٙشِ١خ أ ٚإٌظُ
Hierarchical
اٌٙشِ١خ
 DBMSرم َٛثزٕظ ُ١اٌج١بٔبد
ػٍ ٝشىً ٘شِ ٟأ ٚػٍ ٟشىً
شغشح ِمٍٛثخ ٚػٍ٘ ٝزا رظجؼ
لبػذح اٌج١بٔبد اٌٙشِ١خ ػجبسح ػٓ
رغّ١غ ٌٍّفبد ٚفئبد ٍِفبد
ِزظٍخ ِغ ثؼؼٙب ِٕطم١ب
٠ٚغزخذَ ٔظبَ ئداسح اٌّؼٍِٛبد
IMSاٌز ٞأػذرٗ ششوخ IBM
اٌزى ٓ٠ٛاٌٙشِ ِٓ ٛ٘ٚ ٟاوجش
ٔظُ ئداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد
 DBMSاٌّٛعٛدح ؽبٌ١ب
ٚاػمذ٘ب ٌٙٚزا اٌغجت فأٔخ
٠زطٍت ِغز ٜٛسف١غ ِٓ اٌخجشح
إلِىبٔ١خ ثٕبئٗ ٚػٍ ٝأ ٞؽبي فٛٙ
لٚ ٞٛاصجذ وفبءح وج١شح فٟ
ِؼبٍِخ لٛاػذ ث١بٔبد وج١شح عذا
وّب أٗ ٠مذَ ئعشاءاد اعزشعبع
ع١ذح ٘زا ثبإلػبفخ ئٌ ٝئِىبٔ١خ
اعزخذاِٗ فٔ ٟظبَ االرظبي
إٌشؾ ِٓ خالي شجىخ االرظبالد
ٔظُ ئداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌشجى١خ
سغُ أْ وٍّخ اٌشجىخ اعزخذِذ
وض١شا ف ٟشجىبد اٌؾبعت
ِٚؼبٌغخ اٌج١بٔبد فمذ ٚعذ ِٓ
األفؼً اعزخذاَ ِغّ ٝلٛاػذ
اٌج١بٔبد اٌؼف١شح  Plexسغُ أْ
ِغّ ٝلٛاػذ اٌج١بٔبد اٌشجى١خ
٠ٚزغٍت
الصاي شبئغ االعزخذاَ
٘١ىً ث١بٔبد اٌزشو١ت اٌشجىٟ
اٌٙشِٟ
ػٍِ ٝؼٛلبد اٌزىٓ٠ٛ
ٚاٚعٗ اٌزشبثٗ ثٔ ٓ١ظُ لٛاػذ
اٌج١بٔبد اٌشجى١خ ٔ ٚظُ لٛاػذ

اٌج١بٔبد اٌٙشِ١خ ئٔٙب رزطٍت
ئٌ ٝراوشاد راد أؽغبَ وج١شح
ٚػبدح رؾزبط ئٌٌ ٝغبد سال١خ
ٌجشِغزٙب  ٟ٘ٚطؼجخ اٌزؼٍُ
ٌٙٚب ِضا٠ب وض١شح ف ٟٙثبٌطجغ
اوضش وفبءح ِٓ لٛاػذ اٌج١بٔبد
اٌؼالئم١خ ٠ٚزؼبِالْ ِغ وُ وج١ش
عذا ِٓ اٌج١بٔبد  ٚاٌّؼٍِٛبد
ثبإلػبفخ ئٌ ٝئٔٙب رٛفش ثٕبء
ػٍ ٝؽش٠مخ رٕظ ُ١اٌج١بٔبد اٌزٟ
رزجؼٙب ِغبؽبد وج١شح ِٓ
ٚعبئؾ رخض ٓ٠اٌج١بٔبد.
ٔظُ ئداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد
اٌؼالئم١خ
رُؼ َّشف لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌؼالئم١خ
ثأٔٙب ػجبسح ػٓ رٕظ ُ١اٌج١بٔبد
ف ٟعذاٚي ٠ٚؼشف اٌغذُ ٚي ثأٔٗ
ػاللخ س٠بػ١خ رؼزّذ ػٍٝ
ثؼذّ٘ ٓ٠ب اٌظف ٚاٌؼّٛد،
ؽ١ش أْ اٌظفٛف رشىً
اٌغغالد أِب األػّذح طفبد
اٌغذٚي فزشىً اٌؾمٛي ٚرزّ١ض
٘زٖ اٌغذاٚي ثٛعٛد ػاللخ فّ١ب
ثٕٙ١ب رّىٓ اٌّغزخذَ ِٓ
اٌٛطٛي ئٌ ٝث١بٔبد ِٓ ِخزٍف
٘ٚزٖ
أعضاء لبػذح اٌج١بٔبد
إٌظُ رزؼبًِ ِغ اوضش ِٓ ٍِف
فٔ ٟفظ اٌٛلذ ٚرؼبًِ
اٌج١بٔبد داخً اٌٍّف وّب ٌٛ
وبٔذ عذٚال ِىٔٛب ِٓ طفٛف
 ٚأػّذح ٠ٚغّ ٝػاللخ
ٚ Relationرّضً أػّذح
اٌغذٚي ؽمٛي لبػذح اٌج١بٔبد
ٚ Fieldsرغّ ٝأ٠ؼب
 Attributesثّٕ١ب رّضً

طفٛفٙب عغالد لبػذح
اٌج١بٔبد ٚرغّٚTuples ٝ
إٌظبَ اٌؼالئمRelation ٟ
ثٓ١
٠م َٛثشثؾ اٌج١بٔبد
اٌؼاللبد ثٕبء ػٍ ٝؽمً
ِشزشن ثّٕٙ١ب
اٌفشق ث ٓ١اٌٙشِ١خ ٚاٌشجى١خ
ٚاٌؼالئم١خ
٠غزخذَ إٌّٛرعبْ اٌٙشِٟ
ٚاٌشجى ٟسٚاثؾ أِ ٚإششاد
ٌٛطً اٌغغالد ثؼؼٙب ثجؼغ
ف ٟإٌظبَ ٚرذػ٘ ٝزٖ األٔظّخ
ثبألٔظّخ اٌغزبر١ى١خ
أٚاٌّزشاطخ ألْ اٌغغالد فٙ١ب
ِشثٛؽخ ثجؼؼٙب ثشىً
ف١ض٠بئ ِٓ ٟخالي رؼبس٠فٙب
ٚرزّ١ض ٘زٖ األٔظّخ ثأٔٙب
ِؼمذح اٌؼًّ ٚطؼجخ اٌزؼذ ً٠ئال
أْ عشػخ اٌٛطٛي فٙ١ب رغطٟ
ػٛ١ثٙب أِب ف ٟاألٔظّخ
اٌؼالئم١خ فبٌشثؾ ث ٓ١اٌغغالد
ال ٠غش ٞف١ض٠بئ١ب ً ػٓ ؽش٠ك
اٌّإششاد ٚئّٔب ػٓ ؽش٠ك
األعّبء اٌؾم١م١خ ٌٍؾمٛي
وؾمً سلُ اٌّٛظف  IDأٚ
ؽمً اإلعُ أ ٚؽمً سلُ اٌجطبلخ
اُ٘ ٔمبؽ لٛاػذ اٌج١بٔبد
اٌؼالئم١خ
أٚالً :اشزشاؽ ٚعٛد ِفزبػ ٌه
عذٚي ٚاٌّفزبػ ػجبسح ػٓ
طفخ ؽمً ٠ؼ ّشف عغالً ثشىً
ٚؽ١ذ ِٚزفشد
صبٔ١ب ً٠ :غت أال رى ْٛاٌج١بٔبد
اٌّخضٔخ ػجبسح ػٓ لِ ُ١شوجخ
أ ٞأٔٗ ال ّ٠ىٓ ٚػغ Access
 Database ٚوؼٕظشٞ
ث١بٔبد فٔ ٟفظ اٌّٛلغ.
اٌّفب٘ ُ١اٌخبطخ ثمٛاػذ
اٌج١بٔبد اٌؼالئم١خ

1ـ اٌؼاللخِ ٟ٘ٚ :ب رؼشف
ثبٌغذٚي Tableؽ١ش ٠شىً
اٌٛؽذح األعبع١خ ف ٟلٛاػذ
اٌج١بٔبد اٌؼالئم١خ  ٌٗٚػذح
أٔٛاع ف ٟلٛاػذ اٌج١بٔبد
اٌؼالئم١خ ع١زُ اٌزطشق ئٌٙ١ب
الؽمب ً
اٌظفخ  ٟ٘ٚ :ػجبسح ػٓ
أػّذح اٌغذٚي فارا وبْ ٌذٕ٠ب
ػاللخ ؽالة ثٙب سلُ اٌطبٌت
اعُ اٌطبٌتِٚ ،ؼذي اٌطبٌت،
فإٔب ٔؼزجش أْ ٘زٖ اٌج١بٔبد
اٌخبطخ ثبٌطالة ٘ ٟطفبد
اٌؼاللخ عذٚي اٌطالة
دسعخ اٌؼاللخ  ٟ٘ٚ :ػذد
اٌظفبد اٌؾمٛي داخً اٌؼاللخ،
فّضالً ئرا وبْ ٌذٕ٠ب ػاللخ
ُ
صالس طفبد ف١ىْٛ
عذٚي ثٗ
٘زا اٌغذٚي ِٓ اٌذسعخ اٌضبٌضخ
ٚئرا وبْ ثٗ طفزبْ ٠ىِٓ ْٛ
اٌذسعخ اٌضبٔ١خ ٘ٚىزا

مفاتٌح الجداول
أٚالً  :اٌّفزبػ اٌشئ١غـٟ
 ٛ٘ٚاٌّفزبػ اٌز٠ ٞؾذد ثشىً
ٚؽ١ذ ِٚزفشد ثؾ١ش ٠زّ١ض ػٓ
غ١شٖ فال رزىشس لّ١زٗ ف ٟأوضش
ِٓ ؽمً ٚاؽذ ٚال ٠مجً أٞ
لّ١خ  Nullأ ٞال ّ٠ىٕٕب أْ
ٔزشن اٌؾمً فبسغب ً ثذ ْٚلّ١خ
صبٔ١ب ً  :اٌّفزبػ اٌّشوت أٚ
اٌّغّغ
 ٛ٘ٚاٌّفزبػ اٌز٠ ٞغزخذَ
ٌزؼش٠ف اٌغغً ثشىً ٚؽ١ذ
ِٚزفشد ٌٚىٕٗ ٠خزٍف ػٓ
اٌّفزبػ اٌشئ١غ ٟثأٔٗ ٠شًّ
ػٍ ٝأوضش ِٓ طفخ ؽمً
صبٌضب ً :اٌّفزبػ اٌّششؼ

ػٕذ اٌجذء ثزظّ ُ١اٌغذٚي ٠زُ
رشش١ؼ ػذد ِٓ اٌؾمٛي
اٌظفبد و ٟرظجؼ ِفبر١ؼ
سئ١غ١خ ٚػٕذ ئدخبي اٌج١بٔبد لذ
٠زج ٓ١أْ ٘زٖ اٌّفبر١ؼ ّ٠ىٓ أْ
 Null.فبٌّفزبػ
رأخز لّ١خ
اٌز٠ ٞأخز لّ١خ ُ٠ Nullغزضٕٝ
ٚاٌّفبر١ؼ اٌز ٟال رأخز لّ١خ
ٚ Nullال رىشس ؛ رجمٚ ٝرظجؼ
ِفبر١ؼ سئ١غ١خ ثّؼٕ ٝآخش فاْ
اٌّفزبػ اٌّششؼ ٘ ٛاٌظفخ أٚ
ِغّٛػخ اٌظفبد اٌز٠ ٟزُ
اخز١بس٘ب ٚفؾظٙب ؽز٠ ٝزمشس
فّ١ب ثؼذ أٔٙب عزجمِ ٝفبر١ؼ
ِششؾخ أ٠ ٚزُ اػزّبد٘ب
وّفزبػ سئ١غ.ٟ
ساثؼب ً  :اٌّفزبػ األعٕجـٟ
 ٛ٘ٚػجبسح ػٓ ؽمً طفخ أٚ
أوضش ٠غزخذَ ٌٍشثؾ ث ٓ١عذٓ١ٌٚ
عّ ٟاٌّفزبػ األعٕج ٟثٙزا
ُ ٚ
االعُ ألٔٗ ٌ١ظ ِٓ اٌؾمٛي
اٌّٛعٛدح أطالً ف ٟاٌغذٚي ،أٞ
أٔٗ ػجبسح ػٓ ؽمً أ ٚأوضش
رُؼبف ئٌ ٝعذٚي ٌشثطٗ ِغ
عذٚي آخش ٠ٚغزخذَ اٌّفزبػ
األعٕج ٟوّإشش ِمبثً ٌٍّفزبػ
اٌشئ١غ ٟثّؼٕ ٝآخش فاْ
اٌّفزبػ األعٕج ٛ٘ ٟػجبسح ػٓ
ؽمً طفخ أ ٚأوضش رُؼبف
ٌغذٚي ٌشثطٗ ِغ عذٚي آخشِغ
االٌزضاَ ثٛعٛد ِفزبػ سئ١غٟ
ِمبثً ِغ ِالؽظخ أْ اٌّفزبػ
األعٕج٠ ٟغت أْ ٠ىِٓ ْٛ
Data
ٔفظ ٔٛع ث١بٔبد
Typeاٌّفزبػ اٌشئ١غ ٟفٍٛ
وبْ اٌّفزبػ اٌشئ١غ ِٓ ٟإٌٛع
سلُ ِضالً ٠غت أْ ٠ى ْٛاٌّفزبػ
األعٕج ِٓ ٟإٌٛع سلُ ٌزٌه
٠ؼزجش األعٕجِ ٟإشش ٌٍشئ١غٟ

أعضاء

مواضٌع نشطة

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

من الؽاز الذائب فً
إٌّظٙشاد ٚرشىً ٘زٖ
اٌفمبػبد ػغطب ً وج١شاً ٠غبػذ
اٌّؼبدْ
ػٍ ٝئخشاط
إٌّظٙشح ٚاٌشِبد ئٌ ٝاٌغطؼ

اجزاء البراكٌن
اٌجشاوٓ١
تعتبر البراكٌن من أنواع
التضارٌس البرٌةأو البحرٌة
والتً تتمٌز عن ؼٌرها من
التضارٌس بخروج مواد
منصهرة حارة مصحوبة بؽازات
من أعماق القشرة األرضٌة إلى
سطحها األمر الذي ٌؤدي
لتشكٌل المواد المنصهرة
لمظاهر أرضٌة جدٌدة كالتالل
المخروطٌة أو الجبال البركانٌة
و١ف رؾذس اٌجشاوٓ١
البراكٌن هً وسٌلة طبٌعٌة
للتخلص من حرارة األرض
والضؽط الداخلً وتحقٌق
التبرٌد وؼالبا ً فإن البراكٌن
تنفجر نتٌجة لعاملٌن أساسٌٌن
الكثافة والضؽط ،فانخفاض
كثافة المعادن المنصهرة نسبة
إلى الصخور المحٌطة ٌؤدي إلى
ارتفاعها إلى السطح وعند
ارتفاعها تبدأ الفقاعات تتشكل

١ـ عجً ِخشٚؽ ٟاٌشىً:
٠زشوت ِٓ ؽطبَ طخش ٞأٚ
الفب ِزظٍجخ  ٟ٘ٚاٌّٛاد اٌزٟ
٠مزفٙب اٌجشوبْ ِٓ ف٘ٛزٗ
ٚوبٔذ وٍٙب أ ٚثؼؼٙب فٟ
ؽبٌخ ِٕظٙشح.
 -٢ف٘ٛخ:
 ٟ٘ ٚػجبسح ػٓ رغ٠ٛف
ِغزذ٠ش اٌشىً رمش٠جب ف ٟلّخ
اٌّخشٚؽ ٠زشاٚػ ارغبػٗ
ث ٓ١ثؼؼخ آالف ِٓ األِزبس
ٚرٕجضك ِٓ اٌف٘ٛخ ػٍٝ
فزشاد غبصاد ٚوزً طخش٠خ
ٚلزائف ٚؽُّ ِٛٚاد
٠ىْٛ
ِٕظٙشح (الفب) ٚلذ
ٌٍجشوبْ أوضش ِٓ ف٘ٛخ صبٔ٠ٛخ
ئٌ ٝعبٔت اٌف٘ٛخ اٌشئ١غ١خ
ف ٟلّزٗ
٣ـ اٌف٘ٛبد اٌضبٔ٠ٛخ:
ِ ٝ٘ٚغّٛػخ ِٓ اٌف٘ٛبد
اٌضبٔ٠ٛخ رشجٗ ف ٟآٌ١خ ػٍّٙب
اٌف٘ٛخ اٌشئ١غ١خ

موقع كووورة

ِ -٤ذخٕخ أ ٚلظجخ :
وهً قناة تمتد من قاع
الفوهة إلى أسفل حٌث
تتصل بفرن الصهٌر فً
جوؾ األرض وتندفع
خاللها المواد البركانٌة إلى
الفوهة وتعرؾ أحٌانا بعنق
البركان وبجانب المدخنة
الرئٌسٌة قد ٌكون للبركان
عدة مداخن تتصل بالفوهات
اٌضبٔ٠ٛخ
أنواع المواد البركانٌة:
٠خشط ِٓ اٌجشاو ٓ١ؽٓ١
صٛسارٙب ؽطبَ طخش ٞطٍت
ِٛٚاد عبئٍخ
 -١اٌؾطبَ اٌظخش:ٞ
ٕ٠جضك ٔز١غخ ٌالٔفغبساد
اٌجشوبٔ١خ ؽطبَ طخشٞ
طٍت ِخزٍف األٔٛاع
ٚاألؽغبَ ػبدح ف ٟاٌفزشح
األ ِٓ ٌٝٚاٌضٛساْ اٌجشوبٟٔ
٠ٚ .شزك اٌؾطبَ اٌظخشٞ
ِٓ اٌمششح اٌّزظٍجخ اٌزٟ
رٕزضع ِٓ عذساْ اٌؼٕك
ٔز١غخ ٌذفغ اٌالفب ٚاٌّٛاد
اٌغبص٠خ إٌّطٍمخ ِٓ
اٌظ١ٙش ثمٛح ٚػٕف
٠ٚزشوت اٌؾطبَ اٌظخشٞ
ِٓ ِٛاد رخزٍف فٟ
أؽغبِٙب ِٕٙب اٌىزً

اٌظخش٠خ ٚاٌمزائف
ٚاٌغّشاد ٚاٌشًِ ٚاٌغجبس
اٌجشوبٟٔ
 -٢اٌغبصاد:
رخشط ِٓ اٌجشاو ٓ١أصٕبء
ٔشبؽٙب غبصاد ثخبس اٌّبء
ٕ٠ ٛ٘ٚجضك ثىّ١بد ػظّ١خ
ِىٔٛب ٌغؾت ٘بئٍخ ٠خزٍؾ
ِؼٗ فٙ١ب اٌغجبس ٚاٌغبصاد
األخشٚ ٜرزىبصف ٘زٖ األثخشح
ِغججخ ألِطبس غض٠شح رزغبلؾ
فِ ٟؾ١ؾ اٌجشوبْ ٠ٚظبؽت
االٔفغبساد ٚعمٛؽ األِطبس
ؽذٚس أػٛاء وٙشثبئ١خ رٕشأ
ِٓ اؽزىبن ؽج١جبد اٌشِبد
اٌجشوبٔ ٟثجؼؼٙب ٔٚز١غخ
ٌالػطشاثبد اٌغ٠ٛخ ٚػذا
األثخشح اٌّبئ١خ اٌشذ٠ذح
اٌؾشاسح ٕ٠فش اٌجشوبْ غبصاد
ِزؼذدح أّ٘ٙب اٌ١ٙذسٚعٓ١
ٚاٌىٍٛسٚ ٓ٠اٌىجش٠ذ
ٚإٌزشٚعٚ ٓ١اٌىشثْٛ
ٚاألٚوغغٓ١
 -٣اٌالفب:
٘ ٟوزً عبئٍخ رٍفظٙب
اٌجشاوٚ ٓ١رجٍغ دسعخ
ؽشاسرٙب ثٚ َ ١٠٠٠ ٓ١
ٚ َ١٢٠٠رٕجضك اٌالفب ِٓ
ف٘ٛخ اٌجشوبْ وّب رطفؼ ِٓ
خالي اٌشمٛق ٚاٌىغٛس فٟ
عٛأت اٌّخشٚؽ اٌجشوبٔ ٟرٍه
اٌىغٛس اٌز ٟرٕشئٙب
االٔفغبساد ٚػغؾ وزً
اٌظ١ٙش ٚ ،رزٛلف ؽج١ؼخ
اٌالفب ِٚظٙش٘ب ػٍ ٝاٌزشو١ت
اٌىّ١بٌ ٞٚىزً اٌظ١ٙش اٌزٞ
رٕجؼش ِٕٗ

أشكال البراكٌن

١ـ ثشاو ٓ١اٌؾطبَ اٌظخش:ٞ
ٌختلؾ شكل المخروط
البركانً باختالؾ المواد التً
ٌتركب منها فإذا كان
المخروط ٌتركب كلٌة من
الحطام الصخري فإننا نجده
مرتفعا شدٌد االنحدار بالنسبة
للمساحة التً تشؽلها قاعدته
وهنا نجد درجة االنحدار تبلػ
 30درجة وقد تصل أحٌانا
إلى  40درجة مئوٌة وتنشأ
هذه األشكال عادة نتٌجة
النفجارات بركانٌة وتتمثل فً
جزر إندونٌسٌا
 -٢اٌجشاو ٓ١اٌٙؼج١خ:
ٚرٕشأ ٔز١غخ ٌخشٚط اٌالفب
ٚرشاوّٙب ؽٛي ف٘ٛخ سئ١غ١خ
ٌٙٚزا رجذ ٚلٍٍ١خ االسرفبع
ثبٌٕغجخ ٌٍّغبؽخ اٌىج١شح اٌزٟ
رشغٍٙب لٛاػذ٘ب ٚرجذ ٚلّّٙب
أشجٗ ثٙؼبة ِؾذثخ رؾذثب
ٕ٘١ب ٕ٘ ِٓٚب عبءد رغّ١زٙب
ثبٌجشاو ٓ١اٌٙؼج١خ ٚلذ ٔشأد
٘زٖ اٌّخبس٠ؾ ِٓ رذفك
ِظٛٙساد اٌالفب اٌشذ٠ذح
اٌؾشاسح ٚاٌؼظّ١خ اٌغٌٛ١خ
ٚاٌز ٟأزششد فٛق ِغبؽبد
ٚاعؼخ ٚرزّضً ٘زٖ اٌجشاوٓ١
اٌٙؼج١خ أؽغٓ رّض ً١فٟ
ثشاو ٓ١عضس ٘بٚا ٞوجشوبْ
ِٔٛبٌٛا اٌز٠ ٞجٍغ اسرفبػٗ
٠ ٛ٘ٚ َ ٤١٠٠جذ ٚأشجٗ ثمجخ
فغ١ؾخ رٕؾذس أؾذاساً عٙالً
ٕ٘١ب
 -٣اٌجشاو ٓ١اٌطجبل١خ:
اٌجشاو ٓ١اٌطجبل١خ ٔٛع شبئغ
اٌٛعٛد  ٟ٘ٚف ٟشىٍٙب ٚعؾ
ٚرزشوت
إٌّط ٓ١اٌغبثمٓ١
ِخشٚؽبرٙب ِٓ ِٛاد اٌؾطبَ
اٌظخش ِٓٚ ٞرذفمبد اٌالفب

اٌز٠ ٟخشعٙب اٌجشوبْ ؽٙ٠ ٓ١ذأ
صٛسأٗ ٚرى ْٛاٌٍٛافع اٌزٟ
رخشط ِٓ اٌجشوبْ أصٕبء
االٔفغبساد اٌّززبثؼخ ؽجمبد
ثؼؼٙب فٛق ثؼغ ٠ٚزأٌف لغُ
ِٕٙب ِٓ ِٛاد خشٕخ ٚلغُ آخش
ِٓ ِٛاد دل١مخ ٚث٘ ٓ١زا ٚران
رزذاخً اٌالفب ف١٘ ٟئخ أششؽخ
لٍٍ١خ اٌغّه ٘ ِٓٚزا ٕ٠شأ ٔٛع
اٌزٟ
ِٓ اٌطجبل١خ ف ٟرشو١ت
٠خشعٙب اٌجشوبْ ؽٙ٠ ٓ١ذأ
صٛسأٗ ٚرى ْٛاٌٍٛافع اٌزٟ
رخشط ِٓ اٌجشوبْ أصٕبء
االٔفغبساد اٌّززبثؼخ ؽجمبد
ثؼؼٙب فٛق ثؼغ ٠ٚزأٌف لغُ
ِٕٙب ِٓ ِٛاد خشٕخ ٚلغُ آخش
ِٓ ِٛاد دل١مخ
اٌزٛص٠غ اٌغغشافٌٍ ٟجشاو:ٓ١
 -١إٌطبق اٌز٠ ٞؾ١ؾ ثغٛاؽً
اٌّؾ١ؾ اٌٙبدٚ ٞاٌز٠ ٞؼشف
أؽ١بٔب ثؾٍمخ إٌبس ،فّ٠ ٛٙزذ
ػٍ ٝاٌغٛاؽً اٌششل١خ ِٓ رٌه
اٌّؾ١ؾ فٛق ِشرفؼبد األٔذ٠ض ئٌٝ
أِش٠ىب اٌٛعطٚ ٝاٌّىغ١ه ٚفٛق
ِشرفؼبد غشث ٟأِش٠ىب اٌشّبٌ١خ
ئٌ ٝعضس اٌٛش١بْ ِٕٙٚب ئٌٝ
عٛاؽً ششق لبسح آع١ب ئٌ ٝعضس
اٌ١بثبْ ٚاٌفٍ١ج ٓ١صُ ئٌ ٝعضس
ئٔذ١ٔٚغ١ب ٛ١ٔٚصٍٕ٠ذا.
٢ـ ٛ٠عذ اٌىض١ش ِٓ اٌجشاو ٓ١فٟ
اٌّؾ١ؾ اٌٙبدٔ ٞفغٗ ٚثؼؼٙب
ػخُ ػظٔ ُ١شأ ف ٟلبػٗ ٚظٙش
شبِخب فٛق ِغز١ِ ٜٛب٘ٗ
ِٕٙٚب ثشاو ٓ١عضس ٘بٚا ٞاٌزٟ
رشرىض لٛاػذ٘ب ف ٟاٌّؾ١ؾ ػٍٝ
ػّك ٔؾٚ َ٥٠٠٠ ٛرشرفغ فٛق
عطؼ ِ١ب٘ٗ أوضش ِٓ َ ٤٠٠٠
ٚثزٌه ٠ظً اسرفبػٙب الكلً من
قاع المحٌط إلى قممها نحو
 9000م
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موضوعات االهتمام
العلوم االدارٌة ـ اقتصاد وتجارة ـ حاسبات ومعلومات

تعرٌؾ الحاسوب
أن كلمة كمبٌوتر Computer
مشتق من الفعل Compute
بمعنً ٌحسب وٌعرؾ الحاسوب
بأنه آلة حاسبة الكترونٌة ذات
سرعة عالٌة و دقة متناهٌة
ٌمكنها معالجة البٌانات وتخزٌنها
و استرجاعها وفقا لمجموعة من
التعلٌمات و األوامر للوصول
للنتائج المطلوبة الحاسوب هو من
اآلالت االلكترونٌة تقوم بمجموعة
مترابطة و متتالٌة من العملٌات
على مجموعة من البٌانات الداخلة
تتناولها بالمعالجة وفقا لمجموعة
من التعلٌمات واألوامر الصادرة
إلٌه المنسقة تنسٌقا منطقٌا حسب
خطة موضوعة مسبقا لحل
مسألة معٌنة معرفة بؽرض
الحصول عل على نتائج
ومعلومات تفٌد فً تحقٌق
أؼراض معٌنة وتسمى التعلٌمات
واألوامر بالجمل و مجموعة
الجمل هذه تسمى برنامجا ً
والشخص الذي ٌصمم البرنامج
ٌسمً مبرمج
كتاب مقدمة فً علم الحاسبات
االلكترونٌة والبرمجة بلؽة بٌسك
هو مجموعة من األجهزة
االلكترونٌة تسمً المعدات
ٌ Hardwareتم التحكم فً
أدائها بواسطة مجموعة من
البرمجٌات Software
تصنٌؾ الحاسبات االلكترونٌة
تصنؾ الحاسبات االلكترونٌة حسب
 .1من حٌث قدرتها على التخزٌن و
كفاءتها فً إنجاز المهام:
وذلك عن طرٌق زٌادة حجم الذاكرة
التً تؤدي إلى زٌادة سرعة وكفاءة
الحاسوب فً إنجاز العمل

الحاسوب الضخم
ٌعتبر الحاسوب الضخم أو العمالق
من أكثر الحواسٌب قوة و تستخدم
الحواسٌب العمالقة فً المسائل
التً تحتاج إلى عملٌات حسابٌة
معقدة جداً و تستعمل هذه
الحواسٌب فً الجامعات
المؤسسات الحكومٌة و إدارة
األعمال الضخمة
الحاسوب الكبٌر
ٌستطٌع الحاسوب الكبٌر دعم
ومساندة المئات أو اآلالؾ من
المستخدمٌن بحٌث ٌعالج الكثٌر من
عملٌات اإلدخال و اإلخراج و
التخزٌن من المستخدمٌن لمعالجة
البٌانات و ٌستخدم الحاسوب الكبٌر
فً الشركات الضخمة و المنظمات
الكبٌرة التً تضم الكثٌر من
ٌحتاجون
المستخدمٌن الذٌن
المشاركة فً البٌانات و البرامج
الحاسوب المتوسط الحاسوب
المتوسط أصؽر من الحاسوب
الكبٌر و لكنه أكبر من الحاسوب
الصؽٌر و ٌستعمل كمزود خدمة
للشبكات و اإلنترنت
الحاسوب الصؽٌر
من الشائع عن الكمبٌوتر الصؽٌر
أنه الحاسوب الشخصً والذي
ٌطلق علٌه "  "PCو تندرج فً
إطار الحاسوب الشخصً
الحواسٌب المحمول بحٌث
ٌستطٌع المستخدمٌن حمله بكل
سهولة و اإلستفاده منه مثل PC
تطور الحاسوب
ارتكزت عملٌة تطوٌر الحواسٌب
على العناصر األساسٌة التالٌة

1ـ زٌادة سرعة الحاسوب .
2ـ التقلٌل من حجم الحاسوب.
3ـ التقلٌل من تكلفة الحاسوب.
4ـ زٌادة دقة النتائج .
5ـ زٌادة القدرة التخزٌنٌة .
6ـ تسهٌل عملٌة االستخدام
والتشؽٌل .

الجٌل األول
بدأت حواسٌب هذا الجٌل فً
الظهور من األربعٌنٌات إلى
منتصؾ الخمسٌنٌات من القرن
العشرٌن االعتماد على تكنولوجٌا
الصمامات المفرؼة فً بناء
الدوائر المنطقٌة و دوائر الكترونٌة
شبٌهة بتلك المستخدمة فً أجهزة
الرادٌو فً ذلك الوقت استخدمت
خطوط التأخٌر الزئبقٌة فً بناء
الذاكرة وفً نهاٌة هذا الجٌل تم
استخدام الحلقات المؽناطٌسٌة فً
بناء ذاكرة هذا الجٌل البطء النسبً
وسرعة المتدنٌة نظراً لتدنً سرعة
الصمامات كان حجم جهاز
الكمبٌوتر كبٌراً باإلضافة إلى
حاجة الجهاز إلى أجهزة التبرٌد
نظراً الرتفاع درجة حرارة
الصمامات سعة الذاكرة متواضعة
للؽاٌة بالنسبة لحجم األجهزة و
بالنسبة لألجٌال الالحقة االعتماد
على لؽة اآللة فً برمجتها مما
أدى إلى صعوبة التعامل مع
استخدمت
الحاسوب و تشؽٌله
البطاقات الورقٌة المثقبة لتخزٌن
البٌانات والتً طورت فٌما بعد إلى
األشرطة المؽناطٌسٌة و الطبول
المؽناطٌسٌة كان أول حاسبات هذا
الجٌل هو خالحاسب المسمى
 ENIACتبعه  EDVACثم
 EDSACو أٌراً الحاسب

المسمى UNIVAC
الجٌل الثانً
بدأت حواسٌب هذا الجٌل فً
الظهورمن منتصؾ الخمسٌنٌات إلى
بداٌة الستٌنٌات من القرن العشرٌن
االعتماد على تكنولوجٌا الترانزستور
و دوائره التً تتمٌز بصؽر الحجم و
كفاءة التشؽٌل مما أدى إلى تصؽٌر
حجم الحاسب بدرجة ملحوظة و
زٌادة سرعة الحاسوب نظراً لما
ٌمتاز به الترانزستور عن الصمام
استخدام الحلقات المؽناطٌسٌة فً
تركٌب الذاكرة وقد ظهرت األقراص
Hard
المؽناطٌسٌة الصلبة
 diskحٌث استخدمت لتخزٌن
البٌانات من أجل الرجوع إلٌها الحقا ً
استحداث لؽات برمجة جدٌدة ذات
المستوى العالً
الجٌل الثالث
بدأت حواسٌب هذا الجٌل فً الظهور
من فترة الستٌنٌات من القرن
العشرٌن االعتماد على تكنولوجٌا
الدوائر المتكاملة صؽٌرة المجال و
تبعتها الدوائر المتكاملة
المتوسطة مما أدى إلى تصؽٌر الحجم
بدرجة كبٌرة مع زٌادة هائلة فً سعة
الذاكرة و دقة األداء زٌادة سرعة
األداء عن األجٌال السابقة بشكل كبٌر
بدأ ظهور الحاسبات الصؽٌرة
باإلضافة إلى تعدد المعالجات
تطورت برامج نظم التشؽٌل مما أدى
إلى زٌادة فاعلٌة وكفاءة األداء ومن
أمثلتها نظام البرمجة التعددٌة ظهور
لؽات برمجة راقٌة جدٌدة مثل لؽة
إخراج جدٌدة مثل أجهزة القراءة
األجزاء المكونة لنظام الحاسوب
المعدات
معدات الكمبٌوتر هً عبارة عن قطع
وأجهزة الكترونٌة وهذه األجهزة و
القطع الكترونٌة ٌمكن رؤٌتها بالعٌن
و لمسها فهً تعتبر الجزء المادي
من الكمبٌوتر وٌتم التحكم بها

وأدارتها عن طرٌق البرامج
وأنظمة التشؽٌل تسمى تعرٌفات
األجهزة Drivers.ومن األمثلة
على المعدات:المعالج الدقٌق
Processor,اللوحة الرئٌسٌة
Mother board,الفأرة
mouseو القرص الصلب
Hard diskضوئٌة والشاشات
الملونة .
البرمجٌات
و هً عبارة عن الكٌان البرمجً
الذي ٌتكون من مجموعة من
التعلٌمات التً تتحكم فً
الكمبٌوتر و المعدات و تعتبر
البرمجٌات بمثابة المتمم و المكمل
للمعدات فال قٌمة للمعدات بدون
البرمجٌات وتضم البرمجٌات
األجزاء الرئٌسٌة التالٌة :
1ـ أنظمة التشؽٌل
هً عبارة عن مجموعة من
البرامج الجاهزة التً تقوم بعملٌة
اإلشراؾ والتحكم فً وحدات
الكمبٌوتر األساسٌة من أجل
توجٌه أعمالها و معالجة البٌانات
الداخلة بأفضل صورة ممكنة
وٌكون بعض هذه البرامج مخزنا ً
تخزٌنا ً دائما فً الذاكرة القراءة
فقط وبعضها ٌكون مخزنا ً على
وسٌط خارجً فً الذاكرة
المساعدة ومن أنظمة التشؽٌل
 Unixو  OS/2و MS-DOS
 Windows 9.xو
و
Windows
2ـ لؽات البرمجة
وهً اللؽات المختلفة التً ٌقوم
المبرمجون من خاللها بكتابة
البرامج لحل مسألة معٌنة ومن
هذه اللؽات  Pascalو  C++و
 Cو  Fortranو Java
3ـ األنظمة التطبٌقٌة
وهً عبارة عن مجموعة من
البرامج الجاهزة التً تسهل على
مستخدم الحاسوب تأدٌة نمط
معٌن من عملٌات المعالجة التً

تتم على البٌانات ومن األمثلة على
هذه البرمجٌات برمجٌات تحرٌر
ومعالجة النصوص و برمجٌات
الجداول الحسابٌة و برمجٌات
الرسم و التصمٌم
4ـ البرامج
وهً البرامج التً كتبها
المبرمجون لحل مسألة معٌنة بلؽة
برمجة معٌنة  ،مثل برامج حفظ
بٌانات طالب الجامعة و برامج
حساب رواتب الموظفٌن
البٌانات
هً مجموعة من الحقائق األولٌة
التً ٌراد معالجتها بواسطة
الكمبٌوتر للوصول إلى النتائج
المطلوبة بحٌث ٌستفٌد منها
مستخدم الحاسوب وٌتم تحوٌل
البٌانات داخل الكمبٌوتر إلى أرقام
حٌث ٌتمكن الكمبٌوتر من التعامل
معها وأجراء عملٌات المعالجة
علٌها باإلضافة إلى أمكانٌة
تخزٌنها و قراءتها عند الحاجة
وٌتم أعادة تحوٌل هذه األرقام بعد
معالجتها إلى معلومات مفهومة
من قبل اإلنسان مثل تحوٌلها إلى
نص أو صورة أو صوت لٌتمكن
اإلنسان من التعامل معها
المستخدم
و هو أما المبرمج الذي ٌصمم
البرامج باستخدام لؽات البرمجةأو
المستخدم النهائً الذي ٌستخدم
البرامج الجاهزة فً إدارة أعماله
الٌومٌة أو مدٌر شبكة الذي ٌقوم
بإدارة شبكات الحاسوب هناك
بعض أنواع من الكمبٌوتر تعمل
بدون تدخل الم ستخدم
ستخدم.

مولده ونـشـأتـه
ابن الهٌثم هو أبو علً الحسن
بن الهٌثم البصري و ُع ِرؾ
الثانً ُولِ َد فً
بلقب بطلٌموس
ّ
فً مدٌنة البصرة سنة 965م
الموافق 354هـ وبها نشأ
وتعلم وال ٌعرؾ شًء عن
نشأته األولى سوى أنه عاش
فً فترة مزدهرة ظهر فٌها
أساطًر العلم فً الفلسفة
والطب والكٌمٌاء والرٌاضٌات
والفلك وعمل عند مجموعة
من ُح ّكامها ومن ث ّم تفرغ
لدراسة العلوم وأصبح من
ال ُعلماء ال ُمشهورٌن فً العالم
العربً وكانت من أمنٌات ابن
ّ
الهٌثم تأسٌس مشروع
للسٌطرة على ماء نهر النٌل
فً مصر من أجل توفٌر
الحماٌة لألراضً المصر ٌّة
عند انخفاض منسوب مٌاه
نهر النٌل فً سنوات معٌنة
وارتفاعه ُمج ّدداً فً سنوات
أُخرى ووصلت هذه األمنٌة
إلى والً مصر الحاكم بأمر هللا
الذي كان حاكما ً لمصر فً
سنة  996للمٌالد الموافق
 386للهجرة فأرسل دعوة
البن الهٌثم ح ّتى ٌُسافر إلى
مصر فاستقبله عند وصوله

وطلب منه المباشرة بتنفٌذ ما
قاله بخصوص نهر النٌل
فذهب الحسن إلى أسوان
ومعه جماعة من الصناع
المحترفٌن فً أعمال البناء
لٌستعٌن بهم على تنفٌذ
فكرته التً خطرت له ؼٌر
أنه لما عاٌن الموقع الذي
اختاره لتنفٌذ مشروعه وجده
ال ٌصلح وأن تنفٌذه ٌكاد
ٌكون مستحٌال فبناء جسم
على النٌل فً ذلك الوقت
تفوق إمكانات عصره وفوق
طاقة رجاله فعاد إلى الحاكم
واعتذر منه فتظاهر بقبول
عذره وواله بعض الدواوٌن
فتوالها ابن الهٌثم رهبة ال
رؼبة ولو أنصؾ الحاكم
لجعله فً زمرة من جمعهم
من العلماء فً دار الحكمة
ولصرفه عن الوظٌفة فما
كان لمثله أن ٌصلح لهذا
العمل وهو الذي اعتاد حٌاة
البحث والدراسة ؼٌر أن
تولٌه هذا المنصب لم ٌكن
لٌجعله فً مأمن من نزوات
الحاكم الطائشة وهو متقلب
المزاج سرٌع البطش
والعقاب وخشً ابن الهٌثم
من هذه التقلبات وفً الوقت
قادرا على
نفسه لم ٌكن ً
التخلً عن عمله واالنسحاب
منه خو ًفا من ؼدر الحاكم
بأمر هللا فلم ٌجد وسٌلة
للتخلص مما فٌه إال ادعاء

الجنون وإظهار البله والعته فلما
بلػ الحاكم ذلك عزله عن منصبه
وصادر أمواله وأمر بحبسه فً
منزله وجعل علٌه من ٌخدمه
وظل العالم النابه على هذه الحالة
التعسة حتى ُتوفً الحاكم بأمر
هللا فعاد إلى الظهور واالنشؽال
حتى ُتوفً الحاكم بأمر هللا فعاد
إلى الظهور واالنشؽال بالعلم
دارا بالقرب من
واستوطن ً
الجامع األزهر وأقام بالقاهرة
مشتؽال بالعلم والتصنٌؾ ونسخ
الكتب القدٌمة كما ٌُشار إلى أنه
بعد مرور مجموعة من القرون
تح ّقق مشروع ابن الهٌثم والذي
ٌتم ّثل فً الوقت الحالً بالسد
العالً فً مصر ومن ث ّم تفرغ
للدراسة وكتابة المؤلفات كما
حرص على السفر إلى مدٌنة
بؽداد والعدٌد من ال ُمدن العرب ٌّة
األُخرى ولكنه ظل ّ ٌعود إلى
مدٌنة القاهرة التً استمر ٌعٌش
فٌها طٌلة حٌاته دسط ئثٓ اٌ١ٙضُ
ظٛا٘ش ئٔىغبس اٌؼٛء ٚئٔؼىبعٗ
ظً ٚخبٌف ا٢ساء
ثشىً ِف ّ
اٌمذّ٠خ وٕظش٠بد ثطٍّٛ١ط فٕفٝ
اْ اٌشؤ٠خ رزُ ثٛاعطخ أشؼخ
وّب اعظ
رٕجؼش ِٓ اٌؼٓ١
أعبع١بد ػٍُ اٌؼذعبد ٚش ّشػ
اٌؼ ٓ١رشش٠ؾب وبِال ٚلذ ػٕٟ
وّبي اٌذ ٓ٠اٌفبسع ٟثجؾٛس اثٓ
اٌ١ٙضُ ف ٟاٌجظش٠بد ٚدسعٙب
دساعخ ٚاف١خ ٚأٌف ف ٟرٌه وزبثٗ
اٌّؼشٚف رٕم١ؼ إٌّبظش ٌزٞٚ

األبصار والبصائر وعن طرٌق
هذا الكتاب عرفت أوروبا
الكثٌر عن ابن الهٌثم وأعماله
وجهوده فً علم الضوء حٌث
نشر هذا الكتاب مترج ًما فً
مدٌنة بال بسوٌسرا سنة
(980هـ ـ 1572م) وإن كان
قد سبق نشره قبل اختراع
الطباعة من قبل جٌرار دي
كرٌمونا أشهر المترجمٌن فً
إسبانٌا الذي اهتم بإنشاء
أضخم مجموعة فلكٌة سنة
676هـ ـ  1277م عن العلماء
العرب وهذه الكتب استفادت
منها إسبانٌا والبرتؽال فً
رحالتهما البحرٌة فً المحٌط
األطلنطً بفضل األزٌاج الفلكٌة
الجداول الفلكٌة والمعلومات
الرٌاضٌة التً خلفها العلماء
العرب وقد عنً كمال الدٌن
الفارسً ببحوث ابن الهٌثم فً
البصرٌات ودرسها دراسة
وافٌة وألؾ فً ذلك كتابه
المعروؾ تنقٌح المناظر لذوي
األبصار والبصائر وعن طرٌق
هذا الكتاب عرفت أوروبا
الكثٌر عن ابن الهٌثم وأعماله
وجهوده فً علم الضوء حٌث
نشر هذا الكتاب مترج ًما فً
مدٌنة بال بسوٌسرا سنة
980هـ ـ  1572وإن كان قد
سبق نشره قبل اختراع
الطباعة من قبل جٌرار دي
كرٌمونا أشهر المترجمٌن فً

ئعجبٔ١ب اٌز ٞا٘زُ ثأشبء
أػخُ ِغّٛػخ فٍى١خ عٕخ
 َ١٢٧٧ػٓ
٘(676ـ ـ
اٌؼٍّبء اٌؼشة ٘ٚزٖ اٌىزت
اعزفبدد ِٕٙب ئعجبٔ١ب
ٚاٌجشرغبي ف ٟسؽالرّٙب
اٌجؾش٠خ ف ٟاٌّؾ١ؾ األؽٍٕطٟ
ثفؼً األص٠بط اٌفٍى١خ اٌغذاٚي
اٌفٍى١خ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌش٠بػ١خ
اٌز ٟخٍفٙب اٌؼٍّبء اٌؼشة
برزت العدٌد من الدراسات
المهمة البن الهٌثم حٌث
الطب
حرص على دراسة
ّ
والمنطق والفلك وعلم األعداد
والفٌزٌاء والبصرٌات
والموسٌقا والفلسفة
والهندسة ٌُع ّد ابن الهٌثم أول
من أشار إلى ظهرتً كسوؾ
الشمس وخسوؾ القمر

مؤلفاته
وصل عدد ُمؤلفات و ُكتب ابن
الهٌثم إلى أكثر من 160
رسالة ومقالة وكتاباً ،وشملت
العدٌد من أنواع المجاالت
الدراس ٌّة الفكر ٌّة كالرٌاضٌات
والطب والمناظر
والعلوم
ّ
والفلسفة
 إٌّبظش (أ ٚػٍُ اٌؼٛء)
 طٛسح اٌىغٛف
 اخزالف ِٕظش اٌمّش
 سؤ٠خ اٌىٛاوت
اٌزٕج ٗ١ػٍِ ٝب ف ٟاٌشطذ ِٓ
اٌغٍؾ
 رشث١ــــغ اٌذائشح
 أطٛي اٌّغبؽخ
 إٌّبظش (أ ٚػٍُ اٌؼٛء)










اٌّشا٠ب اٌّؾشلخ
ثبٌمطـــــٛع
اٌّشا٠ب اٌّؾشلخ ثبٌذٚائش
و١فـ١بد اإلظالي
سعــــــبٌخ ف ٟاٌشفك
شــشػ أطٛي ئلٍ١ذط فٟ
إٌٙذعـخ ٚاٌــؼذد
اٌغبِغ فـ ٟأطٛي اٌؾغبة
رؾٍ ً١اٌّغبئً إٌٙذع١خ
رؾٍ ً١اٌّغبئً اٌؼـذد٠خ
ٚالثٓ اٌ١ٙضُ أوضش ِٓ ٨٠
وزبثب ٚسعبٌخ ػشع فٙ١ب
ٌغ١ش اٌىٛاوت ٚاٌمّش
ٚاألعشاَ اٌغّب٠ٚخ
ٚأثؼبد٘ب.

اعمال ابن الهٌثم
كتاب حالوة صعوبات العناصر
اإلقلٌدٌة عرض ابن هٌثم فً
هذا الكتاب تحقٌقاته فً بعض
حاالت نظرٌات إقلٌدس كما
استبدل بعض البراهٌن الؽٌرة
مبائرة بأخرى مباشرة
]كتاب حٌاة العالم :خصص ابن
الهٌثم هذا الكتاب لدراسة علم
الفلك وقد اشتمل على وصؾ
ؼٌر تقنً لطرٌقٌة فهم النماذج
الرٌاضٌة التجرٌدٌة الخاصة
بنموذجً بطلٌموس بحسب
الفلسفة الطبٌعة المعاصرة

وفاته
رٛف ٟاثٓ اٌ١ٙضُ فِ ٟذٕ٠خ
اٌمب٘شح فِ ٟظش عٕخ 1038
َ ػٓ ػّش  ٧٣ػبَ.

تمتلك محافظة البحر األحمر على سواحلها
 39جزٌرة بحرٌة تضم بالقرب منها قرابة
 44موقع ؼطس متمٌز من أهم تلك المواقع
وأجملها موقع ؼطس عرق سمٌة الذى ٌوجد
شرق جزٌرة الجفتون الكبٌر التى تبعد
كٌلومترات من شواطئ مدٌنة الؽردقة
الساحلٌة إن موقع ؼطس عرق سمٌة سمى
بذلك االسم نسبة إلى أن أول من ؼطس بتلك
المنطقة هى سائحة أوربٌة تسمى سمٌة
اكتشفت ما تحتوٌه من شعاب مرجانٌة نادرة
تبلػ أعمارها مالٌٌن السنٌن ال ٌؽطس فى
الوقع إال المحترفٌن فى الؽطس وال ٌصلح
للهواة حٌث إن من أكبر المواقع القرٌبة من
شواطئ الؽردقة عمقا أن عمق الؽطس وصل
فٌه ألكثر من  100متر وأن أعماقه تقترب
من الـ  200متر حٌث إن أؼلب السٌاح الذٌن
ٌقومون بالؽطس فى عرق سمٌة ٌكونوا
محترفٌن فى الؽطس مؤكدا على أن هناك
الكثٌر من راؼبى الؽطس على مستوى العالم
ٌقصدون عرق سمٌة خصٌصا وكشؾ ؼالب
أنه على بعد  30متراً فى الموقع ٌوجد كهؾ
ضخم من الشعاب المرجانٌة التى تسمى
سوفت كولر وهى شعاب مرجانٌة تبلػ
أعمارها مالٌٌن السنٌنكما كشؾ ؼالب أن
موقع ؼطس عرق سمٌة له طابع خاص فى
الؽطس ٌصٌبك فى بداٌة األمر بالرعب مما
تشاهده ثم تستمتع بما تشاهده فى األعماق
من قدرة الخالق وإبداعه فى جمال ومناظر

الشعاب المرجانٌة واألسماك ذات األلوان
المبهجة وأكد ؼالب أن منطقة عرق سمٌة
تنتشر فٌها أسماك الشعاب المرجانٌة وكذلك
المورى الثعبان السمكى وهو كائن بحرى
ٌتؽذى على األسماك وال ٌسبب أى أذى للبشر
مؤكدا أن تلك الكائنات هى سبب جذب السٌاح
إن موقع ؼطس عرق سمٌة ٌمتاز بشهرة
كبٌرة دولٌا ً وال ٌنتشر كثٌرا فى مصر حٌث
صنؾ من قبل كأفضل مناطق البحر على
سواحل البحر األحمر أن موقع ؼطس عرق
سمٌة ال ٌجرؤ أحد على الؽطس فٌه اال
المحترفون فى مجال الؽطس لذلك ٌطلب
باالسم من أؼلب هواة رٌاضة الؽطس والذٌن
أؼلبهم ٌكونون أوربٌٌن وخاصة اإلنجلٌز
واأللمان فضال عن الؽطاسٌن المصرٌٌن

ٚطٛي اٚي ارٛث١ظ ٠ؼًّ ثبٌىٙشثبء ٚرشغٍٗ١
ٌٍزغشثخ ٌّذح  ٣اشٙش الخزجبسٖ ِٓ خالي
اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ٌٕمً اٌشوبثخ ثبالعىٕذسٚ ٗ٠
اٌىٍ١خ اٌفٕ١خ اٌؼغىش٠خ ٚ ٚصساح اٌج١ئخ ٚثؼذ
ٔغبػ اٌزغشثخ ع١زُ اعز١شاد ثبل ٝاالرٛث١غبد
 ١٤ارٛث١ظ االرٛث١ظ
اٌز ٟرظً ئٌٝ
اٌىٙشثبئ ِٓ ٟأزبط ششوخ  BYDاٌظ١ٕ١خ ٚ
ٚ GPS
٠ؾز ٞٛػٍِ ٝى١ف ٔ ٚظبَ رزجغ
ِغٙض العزمجبي أثٕبئٕب ِٓ ر ٜٚاالؽز١بعبد
اٌخبطخ وّب أٔٗ ِضٚد ثٕظبَ ٠ ٚ wifiغغ
 ٩٠ساوت  ٚرظً اٌغشػخ اٌمظ ٌٗ ٜٛاٌٝ
٨٠وُ ف ٟاٌغبػخ ٚلذسح اٌّؾشن رجٍغ ٣٠٠
وٚ ٍٛ١اد ا ٞفّ١ب ٠ؼبدي  ٤٢٠ؽظبْ ٚلذسح
اٌجطبس٠بد  ٣٢٤وٍٚٛ١اد ف ٟاٌغبػخ ٚ
ٔظبَ اٌشؾٓ ٠ظً ِٓ  ٣اٌ ٤ ٝعبػبد
ٌٍّؾشن  ٚاٌذائشح اٌّغبػذٖ  ٢٤فٌٛذ ٚ
اٌّغبفخ اٌّمطٛػخ ثؼذ ئػبدح اٌشؾٓ ٢٥٠
وُ ثؼذَ اعزخذاَ اٌزى١١ف  ٢١٠ ٚوُ ثؼذ
اعزخذاَ اٌزى١١ف ِ ٚذح اٌؼّبْ  ٣عٕٛاد أٚ
ثّب ٠ؼبدي  ٣٠٠٠٠٠وُ  ٚلطغ اٌغ١بس
١٠
اٌّطٍٛثخ ٌجشٔبِظ اٌظ١بٔٗ رؼًّ ٌّذح
عٕٛاد  ٚاٌجطبس٠بد رؼًّ ٌّذح  ٨عٕٛاد
٧
اٌشبع١خ  ٚاٌ١ٙىً ػّشٖ االفزشاػٟ
عٕٛاد ٔظبَ اٌمذسح ٠شًّ اٌّؾشوبد
اٌىٙشثبئ١خ  ٚاألعضاء  ٚاٌٍّؾمبد اٌىٙشثبئ١خ
ػّش٘ب االفزشاػ ٥ ٟعٕٛاد

