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عقد الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة
الجدٌد اجتماعا مؽلقا مع اللواء هشام شادي
سكرتٌر عام المحافظة واللواء أحمد بسٌونً
السكرتٌر العام المساعد لبحث عدد من الملفات
المهمة وتحدٌد أولوٌات العمل خالل الفترة المقبلة
واجتمع
والتعرؾ على سٌر العمل بالمحافظة
قنصوة بعدد من مسئولً المحافظة من التنفٌذٌٌن
والدٌوان العام لمناقشة خطة العمل والتؤكٌد على
ضرورة حسن معاملة المواطنٌن واالستجابة
السرٌعة لحل أي شكاوى وضبط وتٌرة العمل داخل
المحافظة ورفض المحافظ اإلدالء بؤي تصرٌحات
جدٌدة خالل الفترة الحالٌة لحٌن االنتهاء من معرفة
جمٌع األوضاع داخل المحافظة

لبي اٌلوزٛه ػجلاٌؼي٠ي لٕٖٛح ِؾبفع اإلٍىٕله٠خ
اٌ َٛ١األؽل ئٔٗ ٍ١زُ اٌّوٚه ػٍ ٝاألؽ١بء اٌجَ١طخ
ٌالٍزّبع ئٌِ ٝزطٍجبد ٚاؽز١بعبد اٌّٛاٌ ٓ١ٕٛزٍج١زٙب
ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرؾم١مٙب ف ٟأٍوع ٚلذ ِإولا اٌؼًّ فٟ
عّ١غ األؽ١بء ثبٌزٛاىٚ ٞأٙبف لٕٖٛح فالي روأٍٗ
االعزّبع اٌزؾ١ٚوٌ ٞجؤبِظ ئكاهح األىِبد ٚاٌىٛاهس
ٌّؾبفظخ أْ مٌه ٠أر ٟثٙلف رّٕ١خ ِٙبهاد األعٙيح
اٌزٕف١ن٠خ ٌّغبثٙخ األىِبد ٚاٌىٛاهس ِٓ فالي
االٍزغالي األِضً ٌّٛاهك اٌّؾبفظخ اٌّزٛفوح ِإولا
هغجزٗ ف ٟاٌؼًّ ثٍّف ئكاهح االىِبد ٚاٌىٛاهس ٔظوا
الّ٘١زٗ ثبٌَٕجخ ٌٍّؾبفظخ ٚأٙبف اٌّؾبفع أْ ٍِف
اٌزؼٍ ِٓ ٟ٘ ُ١أ ٌٝٚاٌٍّفبد اٌزٙ١ٍ ٟزُ ثٙب ِٓ فالي
هفغ وفبءح عٛكح اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚمٌه ِٓ فالي ػًّ
ِٕظِٛخ غ١و َِجٛلخ ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌّغزّغ اٌّلٟٔ
ٌإلّواف ػٍ ٝعٛكح اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ِْ١وا ئٌ ٝأٔٗ
ئما رُ ؽً ِْىالد اٌزؼٍ ُ١ثبٌّؾبفظخ ٍ١إك٘ ٞنا ئٌٝ
رٛف١و لله وج١و ِٓ كفً أ١ٌٚبء األِٛهٌٚفذ ئٌ ٝأْ
ٍِف اٌٖؾخ ِٓ اٌٍّفبد اٌزٙ١ٌٛ١ٍ ٟب ا٘زّبَ فبٓ
ِجٕ١ب أْ ِٕظِٛخ اٌٖؾخ ثبإلٍىٕله٠خ ِزطٛهح اٌ ٝؽل
ِٙٛؾب أْ َِزْف١بد
وج١و ػٓ اٌّؾبفظبد األفوٜ
ً
اإلٍىٕله٠خ رقلَ أ٘بٌ ٟاٌّؾبفظبد اٌّغبٚهح.
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2018/9/2 :

م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/9/1 :

رٍَّذ ِل٠و٠خ اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١ثبإلٍىٕله٠خ اٌَٛ١
األؽل ِ 25لهٍخ عل٠لح ٌغّ١غ اٌّواؽً اٌزؼٍ١ّ١خ
ثَؼخ  431فٖال رّ١ٙلا ٌلفٌٙٛب اٌقلِخ ف ٟئٛبه
االٍزؼلاك ٌٍؼبَ اٌلهاٍ ٟاٌغل ٠ل ٚأٙٚؾذ آِبي
ػجل اٌظب٘و ٚوٚ ً١ىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍُ١
ثبإلٍىٕله٠خ ف ٟرٖو٠ؾبد ٌٙب اٌ َٛ١أْ اٌّلاهً
اٌغل٠لح رُ ئْٔبؤ٘ب ثزىٍفخ ئعّبٌ١خ رمله ثـ 176
ٍِٔٛ١ب  870 ٚأٌف عٕ ِٓ ٗ١عبٔجٙب لبٌذ أ٠بد
ىا٘و ِل٠و ئكاهح اٌزقطٚ ٜ١اٌّزبثؼخ ثبٌّل٠و٠خ
رٖٕف اٌّلاهً اٌّموه كفٌٙٛب اٌقلِخ ألٚي ِوح
ثٛالغ ِ 6لاهً ٌٍّوؽٍخ االثزلائ١خ ثَؼخ 91
ً
فٖال ِ 3 ٚلاهً رؼٍ ُ١أٍبٍ ٟهٍّ ٟثَؼخ 46
ً
فٖال ِ 3ٚلاهً رؼٍ ُ١أٍبٍ ٟهٌٍّ ٟغبد ثَؼخ
 86فٖال ٚأهثغ ِلاهً ٌٍّوؽٍخ اإلػلاك٠خ
هٍّ ٟثَؼخ  42فٖال ِٚلهٍخ ئػلاك٠خ هٍّٟ
ٌغبد ثَؼخ  13فٖال وّب رزِ ّٓٚلهٍزٓ١
ٌإلػلاكٚ ٞاٌضبٔ ٞٛثَؼخ  19فٖال ِ 3ٚلاهً
ٌٍضبٔ ٞٛاٌؼبَ ثَؼخ  63فٖال ِ 3 ٚلاهً ِزؼلكح
اٌّواؽً ِٓ ه٠بٗ األٛفبي ؽز ٝاٌّوؽٍخ اٌضبٔ٠ٛخ
ثَؼخ  71فٖال ثبإلٙبفخ ٌضالس ِلاهً ٠بثبٔ١خ
 36فٖال
ِٕٙب ِلهٍزبْ ثجوط اٌؼوة ثَؼخ
ٚصبٌضخ ثاكاهح إٌّزيٖ ثَؼخ  22فٖال

م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2018/9/3 :

عقد الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة
اجتماعا الٌوم الثالثاء لمناقشة مشروع تنفٌذ شبكات
ً
 48عمارة
مٌاه الشرب والصرؾ الصحً لعدد
بالكٌلو  38.5طرٌق اإلسكندرٌة مطروح الساحلً
ضمن المشروع القومً لإلسكان بالمحافظة جاء ذلك
بحضور أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد
بسٌونً سكرتٌر عام المحافظة واللواء حمدي
الحشاش السكرتٌر العام المساعد ومسئولً
المشروع والجهاز التنفٌذي لمٌاه الشرب والصرؾ
الصحً أكد المحافظ ،ضرورة البدء فً تنفٌذ جمٌع
المشروعات الخدمٌة السٌما مشروعات المرافق
ومحطات معالجة المٌاه المتوقفة التً كان من
المفترض تنفٌذها واالنتهاء منها ساب ًقا مطال ًبا
بتجهٌز دراسة عن تلك المشروعات وتحدٌد عدة
شركات للتنفٌذ واختٌار أنسب العروض المقدمة من
بٌنها وتحدٌد المشكالت التً تحول دون تنفٌذها
ومقترحات الحلول للوصول إلى أنسب الحلول التً
تساعدنا فً البدء فً تلك المشروعات

م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2018/9/4 :

اٍزّغ اٌلوزٛه ػجل اٌؼي٠ي لٕٖٛح ِؾبفع
اإلٍىٕله٠خ اٌٌ َٛ١ؼوٗ رفبِْٕ ً١وٚع ئلبِخ
ِؾطخ ِؼبٌغخ صالص١خ رٛلف ِٕن ػبَ 2009
هغُ اٍزقواط عّ١غ اٌّٛافمبد اٌالىِخ ِٓ
اٌج١ئخ ٚػلَ رأص١و٘ب ٌ ٝاٌج١ئخ ٚلبٌذ األ٘بٌٟ
 2011رؼوٙذ
ئٔٗ ػمت أؽلاس صٛهح
األها ٟٙاٌّقٖٖخ ٌّؾطز ٟاٌوفغ ٚاٌّؼبٌغخ
ٌٍزؼلٚ ٞثؼل مٌه فبٛجٛا اٌّؾبفظخ اٌزٟ
اٍزوعؼذ األهٗ ٍٍّٚزٙب ٌٍغٙبى اٌزٕف١نٞ
ٚثلأ اٌغٙبى
اٌمبئُ ػٍ ٝرٕف١ن اٌّْوٚع
اٌزٕف١ن ٞفٛه اٍزالَ األهٗ ثبرقبم اإلعواءاد
اٌالىِخ ٌزٕف١ن اٌّْوٚع ٚئلبِخ ِؾطخ ِؼبٌغخ
ٕل٠مخ ٌٍج١ئخ ٚػًّ ثوٚرٛوٛي ٌنٌه ف ٟفجوا٠و
 2018إللبِخ ِؾطخ ِؼبٌغخ ٕل٠مخ ٌٍج١ئخ
ثطبلخ ِ 1000زو ِىؼت ً١ِٛ٠ب ٚئٔزبط
اٌىٙوثبء ِٕٙب ٚه ٞاٌَّطؾبد اٌقٚواء ِٓ
اٌّ١بٖ إٌّزغخ ِٕٙب ٚئْٔبء ِؾطخ هفغ ِ١بٖ
اٌٖوف اٌٖؾ ٟثطبلخ ِ 1000زو ِىؼت
ً١ِٛ٠ب ٚئْٔبء ّجىخ ٕوف ٕؾٌ ٟغّ١غ
اٌؼّبهاد ّٚجىخ ٚفيأبد ِ١بٖ ّوة ٛٚبٌت
اٌّؾبفع ثزؾل٠ل رىٍفخ رٕف١ن اٌّْوٚع ِٚلح
اٌزٕف١ن ٌّقبٛجخ اٌَّئ ٓ١ٌٛثبإلٍىبْ ٌٍجلء فٟ
ٚأفبك َِئٌٛٛ
رّ ً٠ٛاٌّْوٚع ٚرٕف١نٖ
اٌّْوٚع أٔ ُٙؽلكٚا اٌّزطٍجبد ٚأعوٚا
كهاٍبد اثزلائ١خ ٌزؾل٠ل األٍؼبه اٌّملهح ثـ 50
ٍِ ْٛ١عٕٚ ٗ١اٌزٕف١ن فالي ّٙ 12و
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2018/9/4 :

فً إطار خطة الدولة لتطوٌر المناطق العشوائٌة وتحسٌن
مستوى قاطنٌها ودعم األسر األولى بالرعاٌة قامت الٌوم
محافظة اإلسكندرٌة برئاسة األستاذ الدكتور عبد العزٌز
 8عقارات
قنصوه محافظ اإلسكندرٌة بتنفٌذ ازالة لـ
المتبقٌة على ترعة الخندق ونقل األسر المتبقٌة إلى مساكن
طلمبات الماكس وبذلك ٌتم تسكٌن  114أسرة بمساكن
طلمبات الماكس وقد نفذ حً العجمً برئاسة األستاذ عالء
ٌوسؾ رئٌس الحً حملة اإلزالة وبحضور اللواء أشرؾ
وأكد قنصوة أن
زؼلول نائب مدٌر األمن لقطاع ؼرب
المحافظة وجمٌع أجهزة الدولة تهدؾ إلى تطوٌر المناطق
العشوائٌة وؼٌر المخططة وإقامة عقارات سكنٌة بدٌلة
تلٌق بمواطنٌها الف ًتا إلى أن تطوٌر المناطق ؼٌر اآلمنة
وداهمة الخطورة على مستوى المحافظة هً من
المشروعات التً تعكؾ المحافظة على إنهائها وذلك لتوفٌر
حٌاة أفضل لقاطنً المناطق العشوائٌة وتقدٌم الخدمات لهم
بشكل الئق ٌذكر أن مشروع طلمبات الماكس هو أحد
مشروعات تطوٌر المناطق العشوائٌة المحافظة وٌتضمن
المشروع  9عقارات تحتوى على  215وحدة سكنٌة وتبلػ
مساحة الوحدة  63مترا بتكلفة إجمالٌة قدرها  22ملٌون
جنٌه وتم االنتهاء من تنفٌذ وتشطٌب الوحدات التً تم
بتارٌخ
مصدر الخبر  :حى العجمى
تسلٌمها وجار التشطٌب لباقً الوحدات وٌتم تسكٌنها خالل
2017/9/14
دٌسمبر من العام الجاري وٌخصص مشروع طلمبات
الماكس لنقل سكان منطقة مؤوى الصٌادٌن العشوائٌة
والواقعة على ترعة الخندق بالماكس والتً تمثل خطورة
داهمة من الدرجة الثانٌة على سكانها
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2018/9/14 :

عقد الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ
اإلسكندرٌة اجتماعا موسعا مع رإساء األحٌاء
لمناقشة آلٌات العمل والخطط التنفٌذٌة لجمٌع
الخدمات والمرافق التى تنفذ بكل حى وذلك
بحضور اللواء أحمد بسٌونى السكرتٌر العام
للمحافظة واللواء حمدى الحشاش السكرتٌر
العام المساعد بالمحافظة وخالل االجتماع أكد
المحافظ على رإساء األحٌاء بوضع خطة ورإٌة
واضحة لتطوٌر الحى كال فى نطاقه وكذا حصر
جمٌع اإلنجازات بنطاق كل حى للوقوؾ على ما
تم من أعمال تطوٌر باألحٌاء ومعرفة مدى
الخدمات والمرافق التى تقدم بها لخدمة
المواطنٌن مشٌرا إلى أن هذا بمثابة نقطة
انطالقة لنا لزٌادة وتحسٌن مستوى الخدمات
والمرافق فى جمٌع األحٌاء وشدد المحافظ على
االهتمام بالبنٌة التحتٌة بنطاق كل حى مكلفا
رإساء األحٌاء بحصر الشناٌش المتواجدة بكل
حى والمرور علٌها بصفة مستمرة للتؤكد من
أعمال التطهٌر التى تتم بها فى الشوارع
الرئٌسٌة والجانبٌة وكذا حصر األماكن التى لم
تخدم بالصرؾ الصحى والتنسٌق مع شركة
الصرؾ الصحى إلدخال الخدمة بتلك األماكن
حصر أعمدة اإلنارة التى ال تعمل وسٌتم
استبدالها وتركٌبها فى الحال ٚفّ١ب ٠قٔ ٍِف
اٌوٕف ٚعٗ اٌّؾبفع هؤٍبء األؽ١بء ثّزبثؼخ
أػّبي اٌوٕف اٌز ٝرزُ ِْ١وا ئٌ ٝإٔٔب ٔؼًّ
ػٍ ٝاالٔزٙبء ِٓ أػّبي اٌوٕف ثبإلٍىٕله٠خ
ثبٌىبًِ ثبٌْٛاهع اٌوئ١َ١خ ٚاٌغبٔج١خ ػٍٝ
اٌزٛاٌٚ ٝأول ػٍ ٝاالٍزّواه ف ٝأػّبي دهان

اٌجٍلٚهاد ٚاألهٕفخ ثبٌْٛاهع ؽز ٝرظٙو ثْىً ع١ل
ٚونا االٍزّواهف ٝأػّبي اٌزوِ ُ١ثبٌطوق ٚؽش األؽ١بء
ػٍٙ ٝوٚهح رٕج ٗ١اٌّٛا ٓ١ٕٛئما رٖبكف ٚعٛك ألػّبي
ٕ١بٔخ أوإصالح فى أى طرٌق التخاذ الحذر أِب فّ١ب
٠قٔ ٍِف اإلىاالد ّلك اٌّؾبفع ػٍ ٝهؤٍبء األؽ١بء
ثؼلَ اٌزٙب ْٚف ٝأ ٜأػّبي ف ٝاٌجٕبء اٌّقبٌف لبئال ئٔٗ
غ١و َِّٛػ ثأ ٜثٕبء عل٠ل ١ٍٚزُ ئىاٌزٗ فٛها ِٚؾبٍجخ
اٌّمٖو ٓ٠ػٓ ِزبثؼخ مٌه ّٚلك ػٍ ٝهؤٍبء األؽ١بء
ثبٌزٕج ٗ١ػٍ ٝإٌّٙلٍ ٓ١ثبإلكاهاد إٌٙلٍ١خ ثّزبثؼخ أٜ
أػّبي ٌجٕبء ِقبٌف ٌٍزلفً اٌفٛه ٜإلىاٌزٙب ثبٌزَٕ١ك ِغ
اٌغٙبد األِٕ١خ ٚفّ١ب ٠قٔ ٍِف ٝاٌزؼٍٚ ُ١اٌٖؾخ أول إٔٔب
الثل أْ ٔؼًّ ػٍ ٝهفغ عٛكح اٌزؼٍ ُ١ف ٝاٌّلاهً ٌزىْٛ
فَِ ٝز ٜٛاٌّلاهً اٌقبٕخ ٚٚعٗ ثبٌؼًّ ػٍِ ٝجبكهح
رط٠ٛو اٌّلاهً ِٓ فالي رجٕ ٝػلك ِٓ اٌّلاهً وّٕٛمط
ثبٌّؾبفظخ ١ٍٚزُ رٛف١و وبفخ االؽز١بعبد ٌٙب ٚرغ١ٙي٘ب
ػٍ ٝأػٍَِ ٝز ٜٛثَّبّ٘خ اٌّغزّغ اٌّلٔ ٝػالٚح ػٍٝ
رط٠ٛو اٌٛؽلاد اٌٖؾ١خ ثبٌّؾبفظخ ٚرط٠ٛو ػلك ِٓ
ٚؽلح ٕؾ١خ وّٕٛمط ِجلئ ٝثبٌّؾبفظخ ٌزمٍ ً١اٌٚغٜ
ثَّزْف١بد اإلٍىٕله٠خ وّب أّبه ئٌ ٝأٔٗ عبهٙٚ ٜغ
آٌ١خ ٌزْى ً١اٌّغٌٍ اٌطج ٝػٍَِ ٝز ٜٛاٌّؾبفظخ
ٚأٙٚؼ
ٌلهاٍخ وً ِب ٠زؼٍك ثٍّف اٌٖؾخ ثبٌّؾبفظخ
لٕٖٛح أْ اٌّؾبفظخ رؼًّ ػٍ ٝئلبِخ لٛافً ٛج١خ ِزىبٍِخ
ر ُٚاٌيهاػخ ٚاٌطت اٌج١طوِٚ ٜؾ ٛاألِ١خ ٚاٌزٚبِٓ
االعزّبػٚ ٝغ١و٘ب ِٓ اٌقلِبد األفو ٜؽ١ش ٠زُ رٛعٗ١
 4لٛافً أٍجٛػ١ب ػٍَِ ٝز ٜٛاألؽ١بء ِىٍفب هؤٍبء
األؽ١بء ثزؾل٠ل ٔٛع اٌمبفٍخ اٌّزىبٍِخ اٌز٠ ٝؾزبعٙب ٚفمب
ٌطج١ؼخ اٌؾٚ ٝرٕبٚي االعزّبع ِب رُ ِٓ ئعواءاد فٝ
ِٕظِٛخ رمٕ ٓ١أٙٚبع أها ٝٙرؼل٠بد أِالن اٌلٌٚخ
ثّؾبفظخ اإلٍىٕله٠خ ٚاٍزؼواٗ آفو اٌَّزغلاد
اٌّزؼٍمخ ثّٕظِٛخ اٌزمٕ ٓ١ثبٌّؾبفظخ ٚرُ اٌزأو١ل ػٍٝ
رفؼ ً١اٌّْبهوخ ف ٝاٌٍغبْ اٌفؼٍ١خ ئعواءاد اٌفؾٔ
ٚاٌّؼبٕ٠خ ٚاٌزَؼ١و
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2018/9/24 :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

 86 1بتارٌخ
2018/9/4

2

أسم صاحب
الشكوى
مروة مرسى
عامر

 87بتارٌخ خضرة محمد
 2018/9/9على محمد

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

تلتمس الموافقة على
العمل بحى العجمى كعاملة
نظافة نظرا لظروفها

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بان الحى ال
ٌقوم بتورٌد العمالة الموسمٌة
حٌث ان المقاول هو المسئول عن
عملٌة تورٌد العمالة الموسمٌة
وفقا للعقد المبرم بٌنه وبٌن الحى
تم الرد على المحافظة برقم 244
بتارٌخ 2018/9/13
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بانه الٌوجد
موافقات على تصرٌح اكشاك فى
الوقت الحالى تم الرد على
 251بتارٌخ
المحافظة برقم
2018/9/19
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت
1ـ تم استصدار قرار ؼلق رقم
 34لسنة  2018باسم منى السٌد
احمد بنشاط كافٌتٌرٌا على البحر
2ـ تم تنفٌذ قرار ؼلق برقم 14
نقطة الهانوفٌل تم الرد على
 248بتارٌخ
المحافظة برقم
2018/9/19
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت تم اتخاذ
االجراءات القانونٌة طبقا للقانون
 140لسنة  56بشان الطرٌق
العام وتم عمل حمالت بصفة
ٌومٌة صباحٌة ومسائٌة لرفع
االشؽاالت تم الرد على المحافظة
برقم  247بتارٌخ 2018/9/19

تلتمس الموافقة على
تصرٌح كشك بشارع
فضة بوابة 8

التضرر من صاحب
 88 3بتارٌخ مالكى وحدات
1032
الشالٌة رقم
 2018/9/10قرٌة فاروق
صادق السٌاحٌة بالدور االرضى بازالة
الحوائط الداخلٌة وباب
1036
الشالٌة رقم
بتحوٌله الى ساٌبر نت
كافٌه وهو ٌسرق التٌار
الكهربائى
 91 4بتارٌخ السٌد احمد
 2018/9/12محمد

التضرر من الفوض
والفساد واالزعاج بشاطى
النخٌل من مكبرات
الصوت فى المحالت

 – 1إستٌفاء نسبة الـ  % 5خالل الفترة من  2017/1/1إلى 2017/12/31
م

عدد
العاملٌن

عدد العاملٌن ضمن
ال % 5
نسبة ـ

نسبة المعٌنٌن ضمن نسبة
الـ  % 5إلى عدد العاملٌن

حــــى العجمى

867

62

%7

االجمالى

867

62

%7

الجهة

1
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عدد العاملٌن بحى العجمى

867

62

عدد العاملٌن نسبة ال%5

عدد العاملٌن

التعلٌق
 عدد العاملٌن بنطاق حى العجمى  867عامل.
 نسبة العاملٌن ضمن نسبة  %5إلً إجمالً العاملٌن بالحً %7
 الٌوجد عاملٌن ضمن نسبة  %5تم تعٌٌنهم فى خالل الفترة من
 2017/1/1حتى 2017/12/31

المقترح
ِ واػبح اٌّؼ ٓ١ٕ١ثَٕجخ  %5ثبٌؾٙٚٚ ٝؼ ُٙف ٝاّغبي ِٕبٍجخ 0

 – 2بٌان العاملٌن الذٌن إنتهت خدمتهم خالل الفترة من  2017/1/1إلى 2017/12/31
م

الجهة

معاش

إستقالة

نقل

وفاة

أخرى

إجمالً

1

الوحدة المحلٌة لحى
العجمى

38

ـــ

18

3

2

61

38

ــ

18

3

2

61

االجمالى
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العاملٌن الذٌن انتهت خدمتهم
38

18

نقل

3

2

وفاة

اخرى

معاش

التعلٌق

 اعّبٌ ٝاٌؼبٍِ ٓ١اٌن ٓ٠أزٙذ فلِز ُٙثبٌؾ 61 ٝػبًِ
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١اٌن ٓ٠أزٙذ فلِزِ ( ُٙؼبُ )  38ػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١اٌن ٓ٠أزٙذ فلِز ُٙثبٌّؼبُ اٌ ٝاالعّبٌ%62 ٝ
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١اٌن ٓ٠أزٙذ فلِزٔ ( ُٙمً )  18ػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١اٌن ٓ٠أزٙذ فلِزٔ ( ُٙمً ) اٌ ٝاالعّبٌ%30 ٝ
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١اٌن ٓ٠أزٙذ فلِزٚ ( ُٙفبح )  3ػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١اٌن ٓ٠أزٙذ فلِزٚ ( ُٙفبح ) اٌ ٝاالعّبٌ%5 ٝ
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١اٌن ٓ٠أزٙذ فلِز ( ُٙفًٖ – اٌغبء ٔلة ) 2
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١اٌن ٓ٠أزٙذ فلِز ( ُٙفًٖ – اٌغبء ٔلة ) %3

المقترح
ثّب اْ ػلك اٌؼبٍِ ٓ١اٌن ٓ٠أزٙذ فلِز ُٙثبٌّؼبُ وج١وح فالثل ِٓ رٛف١و
فوٓ ػًّ ٌٍْجبة 0

توزٌع العاملٌن حسب الدرجات المالٌة
296
147

درجة
ثالثة

درجة
ثانٌة

108 118
درجة
رابعة

درجة
اولى

84

75

38

درجة درجة
خامسة سادسة

1

مدٌر وكٌل
عام وزارة

 – 3توزٌع العاملٌن حسب الدرجات المالٌة والنوع عن الفترة من  2017/1/1إلى 2017/12/31
م

الدرجة المالٌة

ذكور

إناث

إجمالً

النسبة المئوٌة

1

وكٌل وزارة

1

ـــ

1

ـــ

2

مدٌر عام

17

21

38

%4

3

أولى

69

49

118

% 14

4

ثانٌة

54

93

147

%17

5

ثالثة

200

96

296

%34

6

رابعة

63

45

108

%12

7

خامسة

62

22

84

%10

8

سادسة

51

24

75

%9

517

350

867

إجمالً
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التعلٌق
 اعّبٌ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ػٍَِ ٝز ٜٛاٌلهعبد اٌّبٌ١خ موٛه ٚأبس  867ػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝكهعخ ٚوٚ ً١ىاهح اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌنوٛه %0.19
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝكهعخ ِل٠و ػبَ موٛه  17ػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝكهعخ ِل٠و ػبَ موٛه اٌ ٝاالعّبٌ%3 ٝ
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝكهعخ ِل٠و ػبَ أبس  21ػبٍِخ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١أبس ػٍ ٝكهعخ ِل٠و ػبَ اٌ ٝاعّبٌ ٝاالٔبس % 6
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ػٍ ٝاٌلهعخ اال 69 ٌٝٚػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ػٍ ٝاٌلهعخ اال ٌٝٚاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌنوٛه %13
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اال ٌٝٚأبس  49ػبٍِخ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اال ٌٝٚأبس اٌ ٝاعّبٌ ٝاالٔبس %14
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اٌضبٔ١خ موٛه  54ػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اٌضبٔ١خ موٛه اٌ ٝاٌغّبٌ ٝاٌنوٛه %10
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١أبس ػٍ ٝاٌلهعخ اٌضبٔ١خ  93ػبٍِخ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١أبس ػٍ ٝاٌلهعخ اٌضبٔ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاالٔبس %27
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ػٍ ٝاٌلهعخ اٌضبٌضخ  200ػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١اٌنوٛه ػٍ ٝاٌلهعخ اٌضبٌضخ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌنوٛه %39
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اٌضبٌضخ أبس  96ػبٍِخ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اٌضبٌضخ أبس اٌ ٝاعّبٌ ٝاالٔبس %27
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ػٍ ٝاٌلهعخ اٌواثؼخ  63ػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١موٛهػٍ ٝاٌلهعخ اٌواثؼخ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌنوٛه %12
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١أبس ػٍ ٝاٌلهعخ اٌواثؼخ  45ػبٍِخ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١االٔبس ػٍ ٝاٌلهعخ اٌواثؼخ اٌ ٝاعّبٌ ٝاالٔبس %13
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اٌقبَِخ موٛه  62ػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اٌقبَِخ موٛه اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌنوٛه %12
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١أبس ػٍ ٝاٌلهعخ اٌقبَِخ  22ػبٍِخ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١أبس ػٍ ٝاٌلهعخ اٌقبَِخ اٌ ٝاعّبٌ ٝاالٔبس %6
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ػٍ ٝاٌلهعخ اٌَبكٍخ  51ػبًِ

َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ػٍ ٝاٌلهعخ اٌَبكٍخ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌنوٛه %10
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اٌَبكٍخ أبس  24ػبٍِخ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اٌَبكٍخ أبس اٌ ٝاعّبٌ ٝاالٔبس %7
 اعّبٌ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اٌّبٌ١خ موٛه ٚأبس 867
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌلهعخ اٌّبٌ١خ موٛه ٚ 517أبس 350
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١اٌنوٛه اٌ ٝاالعّبٌ%60 ٝ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١أبس اٌ ٝاالعّبٌ%40 ٝ

المقترح
ِواػبح اٌفوٚق اٌّبٌ١خ ث ٓ١اٌلهعبد 0
 – 4توزٌع العاملٌن حسب المجموعات الوظٌفٌة خالل عام 2017
م

الجموعة الوظٌفٌة

ذكور

إناث

إجمالً

النسبة المئوٌة

1

العلٌا

19

19

38

%4

2

التخصصٌة

179

78

257

%30

3

الفنٌة

47

54

101

% 12

4

المكتبٌة

73

199

272

% 31

5

الحرفٌة

41

ـــ

41

%5

6

خدمات معاونة

138

20

158

% 18

497

370

867

%100

إجمالً
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توزٌع العاملٌن حسب المجموعة الوظٌفٌة
272

257
158
101
41

مكتبٌة

تخصصٌة

خدمات
معاونة

فنٌة

38

الحرفٌة

العلٌا

التعلٌق

 اوجو ػلك ِٓ اٌؼبٍِ ِٓ ٓ١اٌّغّٛػخ اٌّىزج١خ ٚ 272الٍ ِٓ ُٙاٌّغّٛػخ اٌؼٍ١ب 38
 اعّبٌ ٝػلك اٌؼبٍِ867 ٓ١
 اعّبٌ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌٛظ١ف١خ اٌؼٍ١ب 38
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌٛظ١ف١خ اٌؼٍ١ب موٛه ٚ 19أبس 19
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌٛظ١ف١خ اٌؼٍ١ب موٛه اٌ ٝاالعّبٌ%50 ٝ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌٛظ١ف١خ اٌؼٍ١ب أبس اٌ ٝاالعّبٌ%50 ٝ
 اعّبٌ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّغّٛػخ اٌزقٖٖ١خ 257
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّغّٛػخ اٌزقٖٖ١خ موٛه 179
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّغّٛػخ اٌزقٖٖ١خ موٛه اٌ ٝاالعّبٌ%70 ٝ
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّغّٛػخ اٌزقٖٖ١خ أبس 78
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّغّٛػخ اٌزقٖٖ١خ أبس اٌ ٝاالعّبٌ%30 ٝ
 اعّبٌ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌفٕ١خ 101
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌفٕ١خ 47
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ثبٌّغّٛػخ اٌفٕ١خ اٌ ٝاالعّبٌ%47 ٝ
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١أبس ثبٌّغّٛػخ اٌفٕ١خ 54

َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١أبس ثبٌّغّٛػخ اٌفٕ١خ اٌ ٝاالعّبٌ%53 ٝ
 اعّبٌ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌّىزج١خ 272
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ثبٌّغّٛػخ اٌّىزج١خ 73
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ثبٌّغّٛػخ اٌّىزج١خ اٌ ٝاالعّبٌ%27 ٝ
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١أبس ثبٌّغّٛػخ اٌّىزج١خ 199
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١أبس ثبٌّغّٛػخ اٌّىزج١خ اٌ ٝاالعّبٌ%73 ٝ
 اعّبٌ ٝػلك اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّغّٛػخ اٌؾوف١خ  ُ٘ٚ 41موٛه فمٜ
 اعّبٌ ٝػلك اٌؼبٍِ ٓ١ثّغّٛػخ فلِبد ِؼبٔٚخ 158
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١موٛه ثّغّٛػخ فلِبد ِؼبٔٚخ 138
َٔ جخ اٌنوٛه ثّغّٛػخ فلِبد ِؼبٔٚخ اٌ ٝاالعّبٌ%87 ٝ
 ػلك اٌؼبٍِ ٓ١أبس ثّغّٛػخ فلِبد ِؼبٔٚخ 20
َٔ جخ االٔبس ثّغّٛػخ فلِبد ِؼبٔٚخ اٌ ٝاالعّبٌ%13 ٝ
 اعّبٌ ٝاٌنوٛه فِ ٝقزٍف اٌّغّٛػبد اٌٛظ١ف١خ 497
َٔ جخ اٌنوٛه فِ ٝقزٍف اٌّغّٛػبد اٌٛظ١ف١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ثبٌؾ%57 ٝ
 اعّبٌ ٝاالٔبس فِ ٝقزٍف اٌّغّٛػبد اٌٛظ١ف١خ 370
َٔ جخ االٔبس فِ ٝقزٍف اٌّغّٛػبد اٌٛظ١ف١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ثبٌؾ%43 ٝ

المقترح

ى٠بكح اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاٌّغّٛػخ اٌؾوف١خ الؽز١بط اٌؾ ٌُٙ ٝف ٝعّ١غ اٌّغبالد اٌفٕ١خ0

 – 5توزٌع العاملٌن حسب الدرجة العلمٌة خالل عام 2017
م

الدرجة العلمٌة

علٌا

تخصصٌة

فنٌة

مكتبٌة

حرفٌة

خدمات
معاونة

إجمالً

النسبة
المئوٌة

1

دكتوراه

ـــ

3

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

3

%0.3

2

ماجٌستٌر

ـــ

24

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

24

%3

3

دبلومات ممتازة

ـــ

1

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

1

%0.1

4

بكالورٌوس  /لٌسانس  /أو ما ٌعادلها

ـــ

257

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

257

%30

5

مإهل فوق متوسط

ـــ

42

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

42

%5

6

مإهل متوسط

ـــ

ـــ

ـــ

295

ـــ

ـــ

295

%34

7

مإهل أقل متوسط

ـــ

ـــ

ـــ

46

ـــ

ـــ

46

%5

8

بدون مإهل

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

41

158

199

%23

ـــ

327

ـــ

341

41

158

867

ـــ

إجمالً

تارٌخ البٌان 2018/9/5 :

مصدر البٌان  :شئون عاملٌن حى العجمى

توزٌع العاملٌن حسب الدرجة العلمٌة

295

257
199

46
مإهل متوسط

بكالورٌوس

بدون مإهل مإهل اقل من
متوسط

42
مإهل فوق
متوسط

24
ماجستٌر

3

1

دكتوراه

دبلومات
ممتازة

التعلٌق

 اعّبٌ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ثبٌزقٖٖ١خ 327
َٔ جخ اٌلوزٛهاٖ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌزقٖٖ١خ %1
َٔ جخ اٌّبعَز١و اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌزقٖٖ١خ %7
َٔ جخ كثٍِٛبد ِّزبىح اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌزقٖٖ١خ %0.3
َٔ جخ ثىبٌٛهَ١ٌ ، ًٛ٠بٌٔ ِٚب٠ؼبكٌٙب اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌزقٖٖ١خ
%79
َٔ جخ ِإً٘ فٛق ِز ٍٜٛاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌزقٖٖ١خ %13
 اعّبٌ ٝاٌّىزج١خ 341
َٔ جخ ِإً٘ ِز ٍٜٛاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّىزج١خ %87
َٔ جخ ِإً٘ الً ِٓ ِز ٍٜٛاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّىزج١خ %13
 اعّبٌ ٝاٌؾوف١خ  ُ٘ٚ 41ثلِ ْٚإً٘
 اعّبٌ ٝاٌقلِبد اٌّؼبٔٚخ  158ثلِ ْٚإً٘

المقترح

العمل على سرعة اجراءات التسوٌة للحاصلٌن على مإهل اعلى اثناء العمل 0

 -1بٌان العاملٌن حسب نوع القطاع على مستوى حى العجمى خالل عام 2017
نوع القطاع

حــى
العجمى

جملة
إدارة محلٌة

حكومى

عام

خاص

استثمارى

ـــ

ـــ

6865

15635

ـــ

مصدر البٌان  :مكتب تشؽٌل الدخٌلة

22500

تارٌخ البٌان 2018/9/10 :

(منطقة القوى العاملة)

عدد العاملٌن حسب نوع القطاع
15635
6865

خاص

عام

التعلٌق
 الٛ٠عل ػبٍِ ٓ١ثمطبع ( االكاهح اٌّؾٍ١خ – اٌؾى) ِٝٛ
 اعّبٌ ٝػلك اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌقبٓ  22500ػبًِ
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌمطبع اٌؼبَ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؼبٍِ%31 ٓ١
َٔ جخ اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌمطبع اٌقبٓ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؼبٍِ%69 ٓ١
 الٛ٠عل ػبٍِ ٓ١ثبٌمطبع االٍزضّبهٜ

تشجٌع المستثمرٌن ورجال االعمال على انشاء مشروعات بالحى 0

المقترح

 - 2بٌان منشآت القطاع الخاص على مستوى حى العجمى خالل عام 2017
عدد المنشآت حسب عدد العاملٌن بها
من 4-1

حــى

العجمى

من 49-10

من 9-5

الجملة

من  50فؤكثر

منشآت

عمال

منشآت

عمال

منشآت

عمال

منشآت

عمال

منشآت

عمال

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2018/9/10:

مصدر البٌان  :مكتب تشؽٌل الدخٌلة
(منطقة القوى العاملة)

التعلٌق
الٛ٠عل ث١بْ ثّْٕئبد اٌمطبع اٌقبٓ ػبَ 2017

المقترح
تشجٌع العمل بالقطاع الخاص مع وجود قوانٌن تحمى العاملٌن به 0

 - 3بٌان المسجلٌن حسب المإهالت الدراسٌة خالل عام 2017

حــى
العجمى

عدد
مإهالت
علٌا

عدد فوق
متوسط

عدد متوسط

2920

465

2810

مصدر البٌان  :مكتب تشؽٌل الدخٌلة
(منطقة القوى العاملة)

عمال

عدد أقل
من متوسط

فنى

ؼٌر فنى

300

1001

3012

الجملة

إجمالً عدد سكان
المحافظة التقدٌرى

10508

608674

تارٌخ البٌان 2018/9/10:

بٌان المسجلٌن حسب المإهالت الدراسٌة
2920

2810

465

مإهالت علٌا

مإهل متوسط

300

مإهل فوق متوسط

اقل من متوسط

التعلٌق
 اعّبٌ ٝػلك اٌَّغٍ ٓ١ثبٌؾ ٝؽَت اٌّإ٘الد اٌلهاٍ١خ 10508
َٔ جخ ػلك اٌّإ٘الد اٌؼٍ١ب اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌَّغٍ%28 ٓ١
َٔ جخ ػلك فٛق اٌّز ٍٜٛاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌَّغٍ%4 ٓ١
َٔ جخ ػلك اٌّز ٍٜٛاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌَّغٍ%27 ٓ١
َٔ جخ ػلك الً ِٓ ِز ٍٜٛاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌَّغٍ%3 ٓ١
 اعّبٌ ٝػلك اٌؼّبي  4013ػبًِ
َٔ جخ ػلك اٌؼّبي (ؽوف )ٝاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؼّبي %25
َٔ جخ ػلك اٌؼّبي (فلِبد ِؼبٔٚخ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؼّبي %75
َٔ جخ اعّبٌ ٝاٌَّغٍ ٓ١ؽَت اٌّإ٘الد اٌ ٝػلك اٌَىبْ ثبٌؾ%2 ٝ

المقترح
العمل على االهتمام بالعمال والحرفٌٌن وتوفٌر فرص عمل لهم 0

 – 4بٌان األجانب المرخص لهم بالعمل على مستوى حى العجمى خالل عام 2017
عدد التراخٌص
جملة

حــى
أول مرة

تجدٌد

ـــ

ـــ

العجمى
مصدر البٌان  :مكتب تشؽٌل الدخٌلة

ـــ

تارٌخ البٌان 2018 /9/10:

(منطقة القوى العاملة)

التعلٌق
 الٛ٠عل ث١بْ ثبالعبٔت اٌّوفٔ ٌ ُٙثبٌؼًّ ثبٌؾ0 ٝ

المقترح

تشجٌع االجانب على االستثمار بالحى مع مراعاة وضع المرخص المصرح
لهم بها تحت التقنٌن0

 – 5بٌان المسجلٌن من حملة المإهالت على مستوى حى العجمى خالل عام 2017
متعطل

نوع المإهل
ــــ

مشتؽل
لم ٌسبق له العمل

سبق له العمل

6495

ـــ

مصدر البٌان  :مكتب تشؽٌل الدخٌلة
(منطقة القوى العاملة(

ـــ
تارٌخ البٌان 2018/9/10 :

الجملة

6495

المسجلٌن من حملة المإهالت
6495

متعطل لم ٌسبق له العمل

التعلٌق
 ػلك اٌّزؼطٍ ٓ١اٌنَ٠ ٌُ ٓ٠جك ٌ ُٙاٌؼًّ ِٓ ؽٍّخ اٌّإ٘الد 6495
 الٛ٠عل ث١بْ ثّٓ ٍجك ٌ ُٙاٌؼًّ
 ػلك ٍىبْ ؽ ٝاٌؼغّ608674ٝ
َٔ جخ اٌّزؼطٍ ٓ١اٌنَ٠ ٌُ ٓ٠جك ٌ ُٙاٌؼًّ اٌٍ ٝىبْ اٌؾ%1 ٝ

المقترح

مساعدة الشباب الخرٌجٌن على عمل مشروعات صؽٌرة لتوفٌر الدخل 0

 – 6بٌان النقابات العمالٌة والمهنٌة وأنواعها خالل عام 2017
النقابات العمالٌة

النقابات المهنٌة

عدد
اللجان

إسم النقابة

عدد
األعضاء

عدد
اللجان

إسم
النقابة

عدد
األعضاء

مالحظات

شركة اسكندرٌة للبترول
ـــ

شركة انربك

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

شركة امون
شركة اسكندرٌة السمنت بورتالند

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

شركة المكس للمالحات

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات
شركة سولفاى

تارٌخ البٌان 2018/9/10:

مصدر البٌان  :مكتب تشؽٌل الدخٌلة
(منطقة القوى العاملة)

التعلٌق

٠ ٌُ وك إٌ١ب ث١بْ ثبٌٕمبثبد اٌؼّبٌ١خ ٚاٌّ١ٕٙخ ٚأٛاػٙب

 -7بٌان المسجلٌن والمعٌنٌن على مستوى حى العجمى خالل عام 2017
المسجلون

حــى
العجمى

المعٌنون

ذكور

إناث

ذكور

إناث

نسبة التعٌٌن إلى
المسجلٌن

6430

4078

3210

1320

%43

مصدر البٌان  :مكتب تشؽٌل الدخٌلة
(منطقة القوى العاملة)

تارٌخ البٌان 2018/9/10:

بٌان المسجلٌن والمعٌنٌن على مستوى الحى
6430
4078
اناث

3210
1320

ذكور

المسجلون

المعٌنون

التعلٌق
 اعّبٌ ٝػلك اٌَّغٍ ٓ١ػٍَِ ٝز ٜٛاٌؾ10508 ٝ
َٔ جخ ػلك اٌنوٛه اٌَّغٍ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌَّغٍ%61 ٓ١
َٔ جخ ػلك االٔبس اٌَّغٍ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌَّغٍ%39 ٓ١
 اعّبٌ ٝػلك اٌّؼ ٓ١ٕ١ػٍَِ ٝز ٜٛاٌؾ4530 ٝ
َٔ جخ ػلك اٌنوٛه اٌّؼ ٓ١ٕ١ػٍَِ ٝز ٜٛاٌؾ ٝاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّؼ%71 ٓ١ٕ١
َٔ جخ ػلك االٔبس اٌّؼ ٓ١ٕ١ػٍَِ ٝز ٜٛاٌؾ ٝاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّؼ%29 ٓ١ٕ١

المقترح

العمل على تخفٌؾ نسبة البطالة بالحى 0

 -8بٌان المسجلٌن والمعٌنٌن حسب نوع العمالة على مستوى حى العجمى خالل عام 2017
المعٌنون

المسجلون
ذكور

إناث

ذكور

إناث

نسبة التعٌٌن إلى
المسجلٌن

85

420

60

%68

530

750

%39

14

%25
ـــ

م

حــى العجمى

1

عمالة فنٌة

625

2

عمالة ؼٌر فنٌة

1200

2103

3

صبٌة

146

151

60

4

عجزة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

5

مإهالت

4605

1890

2200

496

%42

6576

4229

3210

1320

%42

االجمالى

تارٌخ البٌان 2018/9/10 :

مصدر البٌان  :مكتب تشؽٌل الدخٌلة
)منطقة القوى العاملة (

اجمالى المسجلٌن والمعٌنٌن من العمالة
6576
4229

3210
1320

اناث
ذكور

المعٌنون
المسجلون

التعلٌق
 اعّبٌ ٝػلك اٌَّغٍ ٓ١ػٍَِ ٝز ٜٛاٌؾ10805 ٝ
َٔ جخ اعّبٌ ٝػلك اٌَّغٍ( ٓ١ػّبٌخ فٕ١خ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌَّغٍ%7 ٓ١
َٔ جخ اعّبٌ ٝػلك اٌَّغٍ( ٓ١ػّبٌخ غ١و فٕ١خ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌَّغٍ%31 ٓ١
َٔ جخ اعّبٌ ٝػلك اٌَّغٍٕ( ٓ١ج١خ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌَّغٍ%3 ٓ١
 الٛ٠عل َِغٍ ٓ١ػغيح
َٔ جخ اعّبٌ ٝاٌَّغٍِ( ٓ١إ٘الد) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌَّغٍ%60 ٓ١
 اعّبٌ ٝػلك اٌّؼ ٓ١ٕ١ػٍَِ ٝز ٜٛاٌؾ ٝؽَت ٔٛع اٌؼّبٌخ 4530
َٔ جخ ػلك اٌّؼ( ٓ١ٕ١ػّبٌخ فٕ١خ) اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّؼ ٓ١ٕ١ثبٌؾ%11 ٝ
َٔ جخ ػلك اٌّؼ( ٓ١ٕ١ػّبٌخ غ١و فٕ١خ) اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّؼ ٓ١ٕ١ثبٌؾ%28 ٝ
َٔ جخ ػلك اٌّؼٕ( ٓ١ٕ١ج١خ) اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّؼ ٓ١ٕ١ثبٌؾ%2 ٝ
 الٛ٠عل ِؼ ٓ١ٕ١ػغيح
َٔ جخ ػلك اٌّؼِ( ٓ١ٕ١إ٘الد) اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌّؼ ٓ١ٕ١ػٍَِ ٝز ٜٛاٌؾٝ
%60

المقترح

 رٛف١و فوٓ ػًّ ٌٍْجبة
َِ بػلح اٌْجبة ػٍ ٝػًّ ِْوٚػبد ٕغ١وح 0

 -9فرص العمل التى تم توفٌرها لشباب الخرٌجٌن المسجلٌن حسب النوع خالل عام 2017
تعٌٌنات بالقطاع الحكومً
حــى

العجمى
االجمالى

تعٌٌنات بقطاع األعمال

تعٌنات بالقطاع الخاص

اإلجمالً

أخرى

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  :مكتب تشؽٌل الدخٌلة
(منطقة القوى العاملة)

ـــ

ـــ
تارٌخ البٌان 2018/9/10:

ـــ

ـــ

التعلٌق

الٌوجد فرص عمل تم توفٌرها لشباب الخرٌجٌن المسجلٌن بالقاعدة 0

المقترح

العمل على محاولة توفٌر فرص عمل لشباب الخرٌجٌن 0

 - 10فرص العمل التى تم توفٌرها لشباب الخرٌجٌن المسجلٌن حسب المإهل خالل عام 2017
تعٌٌنات بالقطاع الحكومً

علٌا

فوق متوسطة

متوسطة

علٌا

فوق متوسطة

متوسطة

علٌا

فوق متوسطة

متوسطة

علٌا

فوق متوسطة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العمل على توفٌر فرص عمل للشباب0

متوسطة

المقترح

ـــ

الٌوجد فرص عمل تم توفٌرها لشباب الخرٌجٌن 0

علٌا

التعلٌق

ـــ

مصدر البٌان  :مكتب تشؽٌل الدخٌلة
(منطقة القوى العاملة)

تارٌخ البٌان 2018/9/10:

فوق متوسطة

ـــ

ـــ

ـــ

االجمالى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى

تعٌٌنات بقطاع األعمال

أخرى

متوسطة

حــى

تعٌنات بالقطاع الخاص

اإلجمالً

 - 1نشاط الخدمات الضمانٌة خالل عام 2017
معاشات ضمانٌة

حــى

شٌخوخة
عدد

مبلػ

عدد

مبلػ

مبلػ

مبلػ

مبلػ

مبلػ

عدد

عدد

عدد

1169

405260.26

3917

167259.28

96

32588.54

1948

752643.58

120

58167

35

16700

تارٌخ البٌان 2018/4/17:

نشاط الخدمات الضمانٌة
3917
1948

1169

96
120

59

35

59
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عانس  /مطلقة
 /مهجورة

أسر سجون

دفعة واحدة

عدد
حاالت

مبلػ

20681

العجمى

عجز كلى
عدد

أٌتام

ابناء مطلقات

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 اعّبٌ ٝػلك ؽبالد ِؼبّبد اٌّٚبْ  7344ؽبٌخ
َٔ جخ ػلك ؽبالد ِؼبّبد اٌْ١قٛفخ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبالد %16
َٔ جخ ػلك ؽبالد ِؼبّبد ( ػغي وٍ ) ٝاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبالد %53
َٔ جخ ػلك ؽبالد ِؼبّبد (ا٠زبَ ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبالد %1
َٔ جخ ػلك ؽبالد ِؼبّبد (ػبٌٔ ِ /طٍك ِٙ /غٛه ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبالد
%27
َٔ جخ ػلك ؽبالد ِؼبّبد (اٍو ٍغ ) ْٛاٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبالد %2
َٔ جخ ػلك ؽبالد ِؼبّبد (كفؼخ ٚاؽلح ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبالد %0.47
َٔ جخ ػلك ؽبالد ِؼبّبد (اثٕبء ِطٍمبد ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾبالد %0.80
 الٛ٠عل َِبػلاد ّٙبٔ١خ

المقترح
العمل على زٌادة نسبة المعاشات الضمانٌة لتتناسب مع الزٌادة المستمرة فى
ارتفاع االسعار 0

2ـ نشاط مساعدات أسر المجندٌن خالل عام 2017
عدد األسر المستفٌدة

إجمالً قٌمة اإلعانة

متوسط نصٌب األسرة

( أسرة )

( جنٌه مصري )

( جنٌه مصري )

98

8751

89.29

حــى
العجمى

تارٌخ البٌان 2018/4/17:

مصدر البٌان  :ادارة العجمى االجتماعٌة

نشاط مساعدات اسر المجندٌن
8751

98

اجمالى قٌمة االعانة

عدد االسر المستفٌدة

89.29

متوسط نصٌب االسرة

التعلٌق
 ػلك االٍوح اٌَّزف١لح ِٓ َِبػلاد اٍو اٌّغٕل 98 ٓ٠اٍوح
 اعّبٌ ٝلّ١خ االػبٔخ  8751عٕ١خ
ِ ز١ٖٔ ٍٜٛت االٍوح  89.29عٕ١خ  /اٍوح

المقترح

محاولة العمل على زٌادة قٌمة االعانة لمساعدات اسر المجندٌن لتتناسب مع
ارتفاع االسعار0

3ـ توزٌع الجمعٌات األهلٌة اإلجتماعٌة خالل عام 2017
عدد الجمعٌات
رعاٌة

حــى

العجمى

إجمالً عدد
الجمعٌات

تنمٌة

معانة *

ؼٌر معانة

معانة *

ؼٌر معانة

ـــ

125

ـــ

176

مصدر اللبٌان  :ادارة العجمى االجتماعٌة

توقع عدد
السكان

نصٌب الجمعٌة من
السكان

( نسمة )
301

608674

 2022نسمة /
جمعٌة

تارٌخ البٌان 2018/4/17 :

عدد الجمعٌات االهلٌة
176

125

رعاٌة ؼٌر معانة
تنمٌة ؼٌر معانة

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:

 اعّبٌ ٝػلك اٌغّؼ١بد ثبٌؾ301 ٝ
َٔ جخ ػلك اٌغّؼ١بد االٍ٘١خ هػب٠خ (َِبػلاد غ١و ِؼبٔخ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌغّؼ١بد %42
َٔ جخ ػلك اٌغّؼ١بد االٍ٘١خ رّٕ١خ ( غ١و ِؼبٔخ ) اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌغّؼ١بد االٍ٘١خ %58
 ػلك ٍىبْ ؽ ٝاٌؼغَّّٔ 608674 ٛ٘ 2018/1/1 ٝخ
١ٖٔ ت اٌَىبْ ِٓ اٌغّؼ١بد االٍ٘١خ َّٔ 2022خ  /عّؼ١خ
المقترح

 رْغ١غ هعبي االػّبي ػٍ ٝأْبء عّؼ١بد ف١و٠خ0

4ـ نشاط جمعٌات تنمٌة المجتمع المحلً خالل عام 2017
حــى
العجمى

عدد السكان

عدد الجمعٌات

608674

156

مصدر البٌان  :ادارة العجمى االجتماعٌة

عدد المستفٌدٌن

نصٌب السكان من
الجمعٌات

140485

3910

تارٌخ البٌان 2018/4/17 :

نشاط جمعٌات تنمٌة المجتمع المحلى
608674

156

140485

عدد السكان

عدد المستفٌدٌن

عدد الجمعٌات

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح ان -:
 ػلك ٍىبْ ؽ ٝاٌؼغَّّٔ 608674 ٝخ
 ػلك اٌغّؼ١بد  156عّؼ١خ
 ػلك اٌَّزف١ل ِٓ ٓ٠اٌغّؼ١بد َِ 140485زف١ل
١ٖٔ ت اٌغّؼ١بد ِٓ اٌَّزف١لَِ 901 ٓ٠زف١ل  /عّؼ١خ
١ٖٔ ت اٌَىبْ ِٓ اٌغّؼ١بد َّٔ 3901خ  /عّؼ١خ
المقترح
االهتمام بجمعٌات المجتمع المحلى0

5ـ نشاط التؤهٌل اإلجتماعً فً الحى خالل عام 2017
حــــى

عدد الحاالت المتقدمة

عدد الحاالت المستفٌدة

نسبة المستفٌدة إلى المتقدمة

العجمى

7

7

%100

مصدر البٌان  :ادارة العجمى االجتماعٌة

تارٌخ البٌان 2018/4/17 :

نشاط التؤهٌل االجتماعى فى الحى

7

7

عدد الحاالت المستفٌدة

عدد الحاالت المتقدمة

التعلٌق
 ػلك اٌؾبالد اٌّزملِخ  7ؽبالد
 ػلك اٌؾبالد اٌَّزف١لح  7ؽبالد
َٔ جخ اٌؾبالد اٌَّزف١لح اٌ ٝاٌؾبالد اٌّزملِخ %100

المقترح
االهتمام بحاالت التؤهٌل االجتماعى 0

6ـ نشاط دور الحضانة خالل عام 2017
حــى

عدد األطفال فً سن الحضانة
(  1ـ  ) 5سنوات

عدد دور الحضانة

72573

56

العجمى

عدد األطفال بدور
الحضانة
ذكور

اناث
ـــ

600
مصدر البٌان  :ادارة العجمى االجتماعٌة

إجمالً سعة دور
الحضانة

700

تارٌخ البٌان 2018/4/17 :

نشاط دور الحضانة
700

600
56

عدد االطفال ذكور

عدد دور الحضانة

عدد االطفال اناث

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا ان

-:

َٔ جخ ػلك االٛفبي ِٓ ٍٕٛ 5 – 1اد اٌ ٝاعّبٌ ٝػلك اٌَىبْ ثبٌؾ%12ٝ
 ػلك كٚه اٌؾٚبٔخ ثبٌؾ 56 ٝؽٚبٔخ
 اعّبٌ ٝػلك االٛفبي ثلٚه اٌؾٚبٔخ ٛ 1300فً
َٔ جخ ػلك االٛفبي موٛه اٌ ٝاعّبٌ ٝاالٛفبي %46
َٔ جخ ػلك االٛفبي أبس اٌ ٝاعّبٌ ٝاالٛفبي %54
١ٖٔ ت اٌؾٚبٔخ ِٓ االٛفبي ٛ 23فً  /ؽٚبٔخ
المقترح



رَ ً١ٙاعواءاد أْبء ؽٚبٔخ 0



االّواف اٌلٚه ٜػٍ ٝكٚه اٌؾٚبٔخ ٌي٠بكح اال٘زّبَ ثبالٛفبي 0

7ـ مشروعات الشباب واألسر المنتجة خالل عام 2017
حــى

عدد المستفٌدٌن من مشروعات تشؽٌل
الشباب

العجمى

عدد األسر المستفٌدة من مشروع األسر
المنتجة

مالحظات

الٌوجد مشروعات و القروض حالٌا متوقفة منذ عام 2010

مصدر البٌان  :ادارة العجمى االجتماعٌة

تارٌخ البٌان 2018/4/17 :

التعلٌق

 الٛ٠عل ِْوٚػبد ٚ ،اٌمو ٗٚؽبٌ١ب ِزٛلفخ ِٕن ػبَ َ 2010

المقترح

تشجٌع الشباب على انشاء مشروعات صؽٌرة وذلك لتحسٌن الدخل0

أدى تطور تقنٌات الحاسوب
وبرامجة التطبٌقٌة إلى الحاجة
لربط الحاسبات بعضها ببعض
إذ
وهذا ما ٌسمى بالشبكات
تتؤلؾ شبكة الحاسوب من
وسائل االتصاالت البعٌدة
والبرمجٌات المطلوبة لربط
اثنٌن اواكثر من أجهزة
الحاسوب وحال الربط ٌكون
بالمكان أجهزة الحاسوب
التشارك فً البٌانات والمعلومات
ووظائؾ المعالجة إذ إن هذا
الربط بٌن أجهزة الحاسوب
ٌسمح بتوجٌة عملٌات األعمال
والسماح للمستخدمٌن بالتعاون
فً المشارٌع وبالمكان
االستخدام الفاعل للشبكات إن
تحول المنظمة إلى منظمة خفٌفة
الحركة قوٌة وإبداعٌة توجد
أنماط أساسٌة لشبكات الحاسوب
وهً مهمة فً تطبٌقات األعمال
وسٌتم توضٌحها بشكل موجز
1ـ شبكة االتصال المحلً
وتعرؾ اختصارا ب )(LAN
وهً شبكة محلٌة مصممة لربط
نظم الحاسوب الشخصٌة مع
األجهزة الرقمٌة

األخرى وتربط هذة الشبكة
عدد من أجهزة الحاسوب فً
مكتب واحد اوعدة مكاتب فً
مبنى واحد وٌمكن إن تمتد
إلى مبانً متقاربة فً مجال
واحد ومعظم الشبكات المحلٌة
الموجودة الٌوم توفر
لمستخدمٌها مجموعه من
الخصائص نذكر منها
المرونة السرعة الوثوقٌة
المشاركة فً المصادر
الوصول إلى الشبكات المحلٌة
والواسعة األخرى األمنٌة
اإلدارة المركزٌة الملكٌة
الخاصة شبكة ذات تكلفة
منخفضة التكٌفٌة
 -2شبكة االتصال الواسعة
وهً تتكون من حواسٌب
ووحدات طرفٌة متباعدة
جؽرافٌا مربوطة مع بعضها
البعض بواسطة خطوط
االتصال ٌمكن لهذا النوع من
الشبكات إن تربط حواسٌب
ووحدات طرفٌة موجودة فً
مدن مختلفة واقتطار مختلفة
أوقارات مختلفة وٌطلق على
الحاسوب المضٌؾ وٌستطٌع
المستخدم إدخال أمر ما إلى
الحاسوب المضٌؾ من خالل
الوحدة الطرفٌة بإظهار
المخرجات على شاشة تلك
الوحدة الطرفٌة
 3ـ شبكات األعمال
تستند أنظمة المعلومات فً
معظم منظمات األعمال

الحدٌثة على تقانة شبكات
وفضائها الرقمً وفً ما ٌؤتً
تعرٌؾ موجز لهذه الشبكات
 -4شبكة المنظمة الداخلٌة
هً شبكة المنظمة الخاصة
التً تستخدم تقنٌات االنترنت
والمصممة لتلبٌة احتٌاجات
العاملٌن من المعلومات
الداخلٌة أومن اجل تبادل
المعلومات عن عملٌات
وأنشطة المنظمة وال ٌستطٌع
احد ؼٌر العاملٌن فً المنظمة
الدخول إلى موقع الشبكة
وربما تسمح اإلدارة لبعض
المستفٌدٌن من النفاذ إلى
الشبكة وذلك بهدؾ االستفادة
من التسهٌالت الخدمٌة
الفورٌة التً تقدمها المنظمة
لعمالئها وباستخدام نظم
الحماٌة والسٌطرة وتقنٌات
الرقابة على المعلومات مثل
برامج جدران النار وؼٌرها
تستطٌع المنظمة حماٌة
موارد الشبكة وضمان
االستخدام الشرعً لها
وذهب إلى إن الشبكات
الداخلٌة لها استخدامات
متنوعة فهً تؤخذ بنظر
االعتبار التوزٌع اآلمن
للمعلومات داخل المنظمة

وهً تستخدم لتنفٌذ نشاطات
فرق العمل وتتٌح إمكانٌة
وصول منظم للوثائق المالٌة
وؼٌره داخل المنظمة
 - 5شبكة المنظمة الخارجٌة
وهً تشٌر إلى مجموعة
شبكات ترتبط ببعضها عن
طرٌق االنترنت وتحافظ على
خصوصٌة كل شبكة مع منح
أحقٌة الشراكة على بعض
الخدمات والملفات فٌما بٌنها
أي إن شبكة األكسترانت هً
الشبكة التً تربط شبكات
االنترنت الخاصة بالمتعاملٌن
والشركاء والمجهزٌن
ومراكز األبحاث الذٌن
تجمعهم شراكة العمل فً
مشروع واحد أو تجمعهم
مركزٌة التخطٌط وتإمن لهم
تبادل المعلومات والتشارك
فٌها دون المساس
بخصوصٌة االنترانت المحلٌة
لكل منظمة وان شبكة
األكسترانت تتٌح فرصة
الوصول لمنظمتٌن اواكثر
للمشاركة بالمعلومات وهذه
الشبكات تإدي دور رئٌسً
فً تطوٌر التجارة االلكترونٌة
ج  -شبكة أالنترنت
تعد شبكة االنترنت اكبر شبكة
حواسٌب فً العالم فهً
بالفعل شبكة الشبكات لقد تم
تؤسٌس هذه الشبكة فً
البداٌة لتستخدم فً اإلؼراض
العلمٌة واألكادٌمٌة إما الٌوم
فقد توسعت خدماتها لتشمل
قطاعات األعمال وتقدٌم

اتصاالت سرٌعة وبتكلفة قلٌلة
عبر العالم وٌمكن من خالل
هذه الشبكة الوصول إلى
العدٌد من قواعد المعلومات
وٌمكن للمستخدم قراءة الكتب
الموجودة فً الشبكة دون
دفع أٌة تكالٌؾ وٌستخدم
المدٌرٌن االنترنت بطرق
عدٌدة فالبعض ٌستخدمها
لجمع المعلومات التً تإثر
فً عمل المنظمات فً األجل
القصٌر مثل األخبار المتعلق
بالتذبذب فً أسعار الفائدة
وتحركات المنافسٌن األخٌرة
والموضحة على االنترنت
،كما ٌمكن استخدام االنترنت
فً البحث عن الزبائن
واجتذاب عاملٌن جدد أما
البعض األخر من المدٌرٌن
فٌستخدم شبكة االنترنت
المتابعة االتجاهات الحكومٌة
المإثرة على أداء المنظمات
فً األجل الطوٌل مثل
العالقات االقتصادٌة
والتكتالت التجارٌة مع دول
معٌنة والتوقؾ عن ذلك مع
دول أخرى كما إن خدمة
البرٌد االلكترونً التً توفرها
شبكة أالنترنت تعد على
درجة عالٌة من الكفاءة كما
توفر شبكة االنترنت
للمنظمات إمكانٌة تنفٌذ
األعمال والمهام التعاونٌة كما
شجعت شبكة االنترنت ظهور

وتطور العدٌد من التطبٌقات
ذات العالقة باإلدارة
االلكترونٌة مثل األعمال
االلكترونٌة الحكومة
االلكترونٌة التسوٌق
االلكترونً المكتبات
والمتاحؾ االفتراضٌة فضال
عن التعامالت المالٌة عبر
االنترنت وتجب اإلشارة هنا
إلى شبكة الوٌب العالمٌة التً
تدعى أٌضا ب  wwwأو
w3أو الوٌب وهً مجموعة
هائلة من وثائق النص
المترابطة التً ٌرتبط بعضها
ببعض على شبكة االنترنت
ثوٚرٛوٛالد اٌْجىخ
ُ٠ؼ َّوف اٌجوٚرٛوٛي فٟ
رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ػٍ ٝأّٔٗ
ِغّٛػخ اٌمٛاػل ٚاّ١ٌ٢بد
اٌز٠ ٟؼزّل٘ب ٛوف ٟاالرٖبي
ػٕل اٌزٛإً ِغ ثؼُٙٚ
اٌجؼ٘ وّب ٠زُ اػزّبك لٛاػل
رَٕ١مّ١خ ٌى١فّ١خ ئهٍبي
اٌج١بٔبد ػٍّ ٝىً ُه َىَ
رٛعل ػلّح
ٚاٍزمجبٌٙب
ِغّٛػبد ِٓ اٌجوٚرٛوٛالد
ِٕٙٚب ِب َُ٠زقلَ فّ ٟجىخ
اإلٔزؤذ ٚرَُ ّّ ٝثوٚرٛوٛالد
اإلٔزؤذ  ِٓٚأّٙو األِضٍخ
ػٍٙ١ب ثوٚرٛوٛي اٌزؾ ُّىُ ثبٌٕمً
ٚثوٚرٛوٛي ؽيَ ث١بٔبد
ٚثوٚرٛوٛي ٔمً إٌٔ اٌفبئك
ٚثوٚرٛوٛي ٔمً اٌٍّفّبد

أعضاء

مواضٌع نشطة

تنوع الطائرات تنوعا ً كبٌراً
الطائرات البرٌة و الطائرات
الخاصة بحامالت الطائرات و
الطائرات البحرٌة و الطائرات
البرمائٌة و طائرات اإلقالع
والهبوط العمودي ) (VTOLو
طائرات اإلقالع و الهبوط
السرٌع ) (STOLو المكوك
الفضائً وجمٌع هذه األنواع
تعتمد على نفس األساس التقنً
إال أن مقدراتها و استخداماتها
تجعلها تبدو مختلفة
1ـ اٌطبئواد اٌجو٠خ
اٌطبئواد اٌجو٠خ ّّٕذ ٌىٟ
ٗ غ١و
رم َٛثبإللالع ِٓ أها ٍ
ِؼجلح أِ ِٓ ٚلهط ّٔٛمعٚ ٟ
ثؼ٘ اٌطبئواد اٌجو٠خ رىْٛ
ِغٙيح ٌى ٟرمٍغ ِٓ ػٍٝ
اٌؼْت أ ِٓ ٚثؼ٘ األهاٟٙ
األفو ٜغ١و ِٕز١ٙخ اٌجٕبء

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

تملك الطائرات البرٌة عجالت
لكً تقوم بالسٌر و اإلقالع و
الهبوط ،على الرؼم من أن
بعض الطائرات المخصصة
للعمل فً المناطق القطبٌة
(الشمالٌة أو الجنوبٌة) تملك
زالجات بدل العجالت و قد
تسمى عجالت الطائرة فً
بعض األحٌان باسم الدوالٌب
الحاملة على الرؼم من أنها
تدعى فً بعض األوقات مع
المكابح المرافقة باسم ذراع
الهبوط وقد ٌكون ذراع الهبوط
ثابتا ً كما فً طائرات المالحة
العادٌة أو قابلة للضم ضمن
جسم الطائرة أو األجنحة كما
فً الطائرات األكثر تقدما ً و
المستخدمة فً األؼراض
التجارٌة
 -2الطائرات الخاصة بحامالت
الطائرات الخاصة بحامالت
الطائرات هً نموذج مطور
خصٌصا ً صممت لإلقالع من
على سطح حاملة طائرات
بحرٌة الطائرة الخاصة
بحامالت الطائرات ذات بنٌة
تمت تقوٌتها بما فً ذلك ذراع

موقع كووورة

الهبوط لكً تناسب اإلجهاد
الناتج عن عملٌة اإلقالع من
على سطح السفٌنة الذي تقلع
الطائرة منه بواسطة الؽاز
الدافع و كبح عملٌة الهبوط
التً تعمل بواسطة خطاؾ
موصول بالطرؾ السفلً لذٌل
الطائرة لكً ٌمسك واحداً من
األسالك األربعة المتشابكة
عبر سطح حاملة الطائرات
 -3الطائرات المائية
الطائرات المائٌة والتً تدعى
فً بعض األحٌان باسم
الطائرات الطوافة أو الطائرات
العائم هً عادة طائرات برٌة
عادٌة تم تبدٌل العجالت فٌها
بالطوافات و بهذا ٌمكنها أن
تعمل على المٌاه تملك هذه
الطائرات بدنا ً ٌشابه و ٌقوم
بما ٌقوم به بدن المركب
المائً ولذا تعرؾ باسم
المراكب الطائرة وقد تملك
هذه الطائرات طوافات صؽٌرة
متصلة بؤلواح إلى أجنحتها
الخارجٌة لكً تساعد فً
تثبٌتها عند السرعات

المنخفضة على المٌاه إال أن
وزن الطائرة ٌنتج عن وزن
البدن العائم
 -4الطائرات البرمائٌة
الطائرات البرمائٌة تستطٌع
العمل من القواعد البرٌة
والبحرٌة معا ً و فً كثٌر من
الحاالت تكون الطائرة
البرمائٌة هً طائرة باإلضافة
إلى ذراع الهبوط المصمم
خصٌصا ُ ٌمكنها أن تتخطى
الحدود المائٌة و تمشً خارج
الماء نحو الٌابسة
5ـ طائرات اإلقالع و الهبوط
العمودي
تستخدم طائرات اإلقالع و
الهبوط العمودي إ هـ ع
)(VTOLالدفع النفاث من
محركاتها الموجهة نحو
األسفل لكً تقلع وتهبط بخط
عمودي نحو األعلى و األسفل
بعد اإلقالع تنقل طائرة (إ هـ
ع) إلى الطٌران بواسطة
الجناحٌن وذلك لكً تقطع
المسافات الطوٌلة و هً
تحمل الحمولة الثقٌلة
هنالك نوع ممٌز من
الطائرات (إ هـ ع) أال وهو
الدوار المنزلق و الذي ٌتمٌز
بمروحة كبٌرة تشبه المراوح
الدوارة و التً تدار بواسطة
محركات نفاثة على على
أطراؾ الجناح،وهكذا و من

أجل اإلقالع و الهبوط توضع
المحركات و الدوارات بشكل
عمودي ٌشابه الهلٌكوبتر
كثٌراً ،إال أنه وبعد اإلقالع
تنزلق كالً من المحركات و
االمراوح لألمام و ٌتحمل
الجناح حمولة المركبة المثال
األكثر وضوحا ً لطائرات (إ هـ
ع) المثالٌة و التً تستخدم
حالٌا ً هً المؽٌرة (AV-8B
و هً طائرة هجومٌة حربٌة
تستخدم فوهات دوارة متصلة
بمحركها النفاث لتوجه عادم
الطائرة باالتجاه المراد و
تستخدم فً الوالٌات المتحدة
الكوماندوز
من قبل فٌلق
القوات الخاصة البحرٌة) كما
تستخدم أٌضا ً فً أسبانٌا
وإٌطالٌا و الهند و المملكة
المتحدة حٌث طورت
أصالً،تستطٌع Harrier
اإلقالع بشكل عمودي من
أصؽر المراكب ،كما ٌمكنها
أن تطٌر باتجاه مناطق
االشتباك حول حامالت الجند
وأن تعزز دورها فً الهجمات
األرض
 -6طائرات اإلقالع و الهبوط
القصٌر
طائرات اإلقالع و الهبوط
القصٌر (إ هـ ق) صممت
لتكون قادرة على تؤدٌة
وظٌفتها على المدارج
القصٌرة نسبٌا ً إذ ٌستخد م
مصمموا هذه الطائرات عادة

أجنحة و أجهزة رفع عالٌة على
األجنحة ٌمكنه من األداء
األفضل أثناء اإلقالع والهبوط و
تتمٌز طائرات (إ هـ ق) عن
الطائرات العادٌة بؤنها تملك
أجنحة مخصصة لألداء األفضل
فً رحالت السرعات العالٌة
وتستخدم طائرات (إ هـ ق)
عادة كطائرات نقل حمولة على
الرؼم من أن بعضا ً منها
ٌستخدم كطائرة نقل ركاب أٌضا ً
ذات سعة جٌدة
7ـ المكوك الفضائً
المكوك الفضائً الذي أطلقته
وكالة الفضاء األمٌركٌة ناسا
وكالة الطٌران الوطنً وإدارة
الفضاء  NASAهو مركبة
طائرة ال تشبه أي من الطائرات
األخرى ألنها تطٌر و كؤنها
طائرة ثابتة الجناح داخل طبقة
األتموسفٌر الؽالؾ الجوي
األرضً و تطٌر كمركبة فضائٌة
خارج الؽالؾ الجوي األرضً
عندما ٌقلع المكوك الفضائً
ٌطٌر كصاروخ ذي جناح معتمداً
على 3.175طنا ً من الدفع
المتولد عن وقوده الصاروخً
الصلب عالً الطاقة و ووقوده
السائل الذي ٌؽذي محركاته
الرئٌسٌة مانحا ً
إٌاه طاقة
انطالقه الهائلة داخل و خارج
الؽالؾ الجوي و أثناء الهبوط
ٌصبح المكوك الفضائً مجرد
متزلج أنٌق ٌهبط بدون قوة دفع
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اقتصاد – توثٌق ومكتبات – حاسبات ومعلومات

ٌمكن تصمٌم موقع على شبكة ٌقدم للمستخدم خصائص تحكم
متعددة كتلك التً قد توفرها
اإلنترنت من خالل االستعانة
البرمجٌات األخرى ٌمكن
بؤحد البرامج األساسٌة
اعتبار هذه البرمجٌة خٌاراً
المستخدمة فً بناء مواقع
جٌداً لمن ٌرٌدون موقعا ً قادراً
اإلنترنت ومن أشهرها ما ٌلً
على معالجة الصور فبرمجٌة
برمجٌة وورد برس
سكوٌر سبٌس توفر معالجا ً
ٌمكن تصمٌم موقع من خالل
ً
داخلٌا للصور وتوفر كذلك
موقع البرمجٌة مباشرة
نظاما ً مدمجا ً للبحث عن
) (WordPress.comأو
ٌمكن تثبٌت البرمجٌة من خالل الصور
زٌارة  (WordPress.orgتصمٌم المواقع باستخدام
لؽات البرمجة
ما ٌتٌح لك تحكما ً اكثر
ٌمكن تصمٌم موقع وٌب من
بمكونات الموقع أكثر ما ٌمٌز
خالل استخدام لؽة ترمٌز وهً
وورد برس عن باقً
طرٌقة األكثر تحدٌا مقارنةً
بقدر من
البرمجٌات هو تمتعه
ٍ
ببرمجٌات التصمٌم تتكون هذه
الفاعلٌه والحركٌة تجعل
اللؽة بشكل أساسً من
المستخدم قادراً على تصمٌم
موقعه الخاص بالطرٌقة اللتً سالسل و رموز مكتوبة فً
ملؾ نصً ومحفوظة بشكل
تخدم حاجاته
)(HTMLحٌث تترجم هذه
برمجٌة وٌبلً
السالسل الرمزٌة عند عرضها
ٌقوم نظام تصمٌم الموقع على
على المتصفح الى كتابة
هذه البرمجٌة على عملٌة
جمٌلة متقنة التنسٌق أو مزٌج
السحب والترك ببساطة ال
والوسائط
من النصوص
تتطلب هذه البرمجٌة من
وبعكس البرمجٌات السابق
المصمم ؼٌر سحب مكونات
ذكرها فإن تصمٌم المواقع
وأسقاطها أو تركها لٌرى
باستخدام لؽة )(HTML
نتٌجة تلك الحركات على
ٌتطلب دراٌة وخبرة بعناصر
األمكنة األخرى داخل نطاق
هذه اللؽة ورموزها وممارسة
واجهة التصمٌم
كافٌة
برمجٌة سكوٌر سبٌس
نصائح مهمة فً عملٌة
تقدم هذه البرمجٌة للمستخدم
تصمٌم موقع إنترنت
موقعا ً جمٌالً ٌمكن بناإه
هناك عدة خطوات قد ٌكون
بسرعة قٌاسٌة ؼٌر أنه ال
لها أهمٌة كبٌرة فً عملٌة

تصمٌم المواقع اإللكترونٌة ومن
أهمها ما ٌلً :ـ
جمع المعلومات:
فً هذه المرحلة األولٌة ٌبدأ من
ٌرٌد تصمٌم الموقع بطرح
وتدوٌن األسئلة ومحاولة إٌجاد
أجوبة لها فٌما ٌخص الؽرض
من إنشاء الموقع واألهداؾ
المرجوة ومن هً الشرٌحة
المستهدفة من الناس وما هو
المحتوى الخاص بالموقع
التخطٌط:
ٌستحسن عمل خرٌطة لمحتوٌات
الموقع الرئٌسٌة وكذلك الفرعٌة
ما ٌساعد فً تشكٌل فهم أدق
ع ٌما ٌراد ادراجه من محتوى
داخل الموقع
التصمٌم
فكر فً تصمٌم موقعك بالطرٌقة
اللتً تناسب الشرٌحة من الناس
اللتً ترنو للوصول الٌهم بما
ٌخدم أهداؾ وأؼراض إنشاء
الموقع
التطوير
ٌتطلب التطوٌر كتابة صٌػ او
رموز برمجٌة تتناسب مع
المعاٌٌر المتخذة حدٌثا لدى
مواقع اإلنترنت الحالٌة ورفع
مستوى األداء للموقع وسهولة
الوصول لجموع أكبر من
المتلقٌٌن

مولده ونـشـؤتـه
أؽّل ثٓ ؽٕجً ٘ ٛأث ٛػجل هللا
أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ؽٕجً ثٓ
٘الي ثٓ أٍل ثٓ ئكه ٌ٠ثٓ
ػجل هللا ثٓ ؽ١بْ ثٓ ػجل هللا
ثٓ أٌٔ ثٓ ػٛف ثٓ لبٍ ٜثٓ
ِبىْ ثٓ ّ١جبْ ثٓ مً٘ ثٓ
صؼٍجخ ثٓ ػىبثخ ثٓ ٕؼت ثٓ
ػٍ ٟثٓ ثىو ثٓ ٚائً ثٓ لبٍٜ
ثٓ ٕ٘ت ثٓ أفٖ ٝثٓ كػّٟ
ثٓ علٍ٠خ ثٓ أٍل ثٓ هث١ؼخ ثٓ
ٔياه ثٓ ِؼل ثٓ ػلٔبْ ٚأِٗ
ٕ٘ ٟف١خ ثٕذ ِّٔٛ١خ ثٕذ
ػجل اٌٍّه ثٓ ٍٛاكح ثٓ ٕ٘ل
اٌْ١جبٔ١خ ٌٚل فّٙ ٟو هث١غ
األٚي ِٓ ػبَ ٘164ـ ـ َ 780
اٌّوعؼ ثأٔٗ ٌٚل فٟ
ِٓٚ
ّ
ثغلاك ْٔأ أؽّل ثٓ ؽٕجً ٠زُ١
األة ؽ١ش رٛفٚ ٟاٌلٖ ثؼل
ٌِٛلٖ  ٛ٘ٚف ٟػّو اٌضالصٓ١
ِّب كفغ أِٗ ئي روث١زٗ ف ٟوٕف
ػبئٍخ ٚاٌلٖ اٌن ٞرون ٌّٙب ث١زب ً
َ٠ىٕبٖ ف ٟثغلاك ثبإلٙبفخ ئٌٝ
اٌىض١و ِٓ اٌّبي األِو اٌنٞ
كفؼّٙب ٌٍؼ ِ١ف ٟثغلاك ؽ١ش
٠م ُ١اٌىض١و ِٓ اٌؾىّبء
ٚاٌّزٖفٚ ْٛاٌفالٍفخ ِّب
كفغ ػبئٍزٗ ٌزْغ١ؼٗ ػٍ ٝأْ
٠ى ْٛػبٌّب ً ثىبفخ اٌؼٍَٛ
اٌّّٙلح ٌٗ ِضً ػٍُ اٌموآْ

ٚػٍُ اٌؾل٠ش ِّب أصو ػٍٝ
ٔيػزٗ إٌفَ١خ فؾفع اٌموآْ
اٌىوِٕ ُ٠ن ٕغوٖ صُ رلهة
ػٍ ٝاٌزؾو٠و ٚاٌىزبثخ ٠ؼوف
أؽّل ثٓ ؽٕجً ثأٔٗ أؽل فمٙبء
اٌٍَّّٚ ٓ١هاثغ األئّخ ػٕل
أً٘ إٌَخ وّب أٔٗ ٕبؽت
اٌّن٘ت اٌؾٕجٍٚ ٟػوف
ثأفاللٗ اٌؾَٕخ ِضً اٌزٛاٙغ
ٚاٌٖجو ٚاٌزَبِؼ ؽ١ش أصٕٝ
ػٍ ٗ١اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٍّبء ِٓٚ
ث ُٕٙ١اإلِبَ اٌْبفؼٚ ٟػٕلِب
رغبٚى اٌقبَِخ ػْوح ِٓ
ػّوٖ ثلأ ٠طٍت اٌؼٍُ ٚأٚي ِٓ
ٍٛت اٌؼٍُ ػٍ ٛ٘ ٗ١اإلِبَ أثٛ
ٍٛ٠ف اٌمبٚ ٟٙأفن ٠غٛي
٠ٚوؽً فٍ ٟج ً١اٌؾل٠ش ؽزٝ
م٘ت ئٌ ٝاٌْبِبد ٚاٌَٛاؽً
ٚاٌّغوة ٚاٌغيائو ِٚىخ
ٚاٌّلٕ٠خ ٚاٌؾغبى ٚآٌّ١
ٚاٌؼواق ٚفبهً ٚفواٍبْ
ٚاٌغجبي ٚاألٛواف ٚاٌضغٛه
٘ٚنا فم ٜفِ ٟوؽٍزٗ األٌٝٚ
ِٓ ؽ١برٗ ٠ٚجبٌغ اٌقٍ١فخ فٟ
اٍزّبٌزٗ ٚروغ١جٗ ٌ١غ١ج ُٙئٌٝ
ِمبٌزٌ ُٙىٕٗ وبْ ٠يكاك ئٕوا ًها
فٍّب أَٛ٠ا ِٕٗ ػٍَّمِٓ ٖٛ
ػمجٚ ٗ١هاؽٛا ٚ٠وثٗٔٛ
ثبٌَ١ب ٌُٚ ،ٛرأفنُ٘ ّفمخ
٠ ُ٘ٚزؼبلج ْٛػٍ ٝعٍل عَل

اإلِبَ اٌٛا٘ٓ ثَ١ب ُٙٛاٌغٍ١ظخ
ؽز ٝأغّ ٟػٍ ٗ١صُ أٍُٛك
ٍواؽٗ ٚػبك ئٌ ٝث١زٗ صُ ُِٕغ
ِٓ االعزّبع ثبٌٕبً ف ٟػٙل
اٌقٍ١فخ اٌٛاصك ال ٠قوط ِٓ
ث١زٗ ئال ٌٍٖالح ؽز ٝئما ٌٟٚ
اٌّزٛوً اٌقالفخ ٍٕخ ( ٘232ـ/
 )َ846فّٕغ اٌمٛي ثقٍك
اٌموآْ ٚه َّك ٌإلِبَ أؽّل اػزجبهٖ
فؼبك ئٌ ٝاٌلهً ٚاٌزؾل٠ش فٟ
اٌَّغل

مإلفاته
وزبة إٌَّل  ٛ٘ٚأوجو كٚآ٠ٚ
إٌَخ اٌّطٙوح








وزبة اٌي٘ل
وزبة فٚبئً اٌٖؾبثخ
وزبة اٌَّبئً
وزبة اٌٖالح ِٚب ٍ٠يَ فٙ١ب
وزبة إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ
وزبة اٌؼًٍ
وزبة إٌَٓ ف ٟاٌفمٗ

وفاته
ِبد اثٓ ؽٕجً  َٛ٠اٌغّؼخ ٚلذ
ٕالح اٌٚؾ ٝف َٛ٠ ٟاٌضبٟٔ
ػْو ِٓ ّٙو هث١غ األٚي ٍٕخ
٘ 241ـ ػٓ ػّ ٍو ٕ٠ب٘ي 77
ػبِب ً ٚكفٓ ثؼل ٕالح اٌؼٖو فٟ
َِغل ػبهف آغب اٌمو٠ت ِٓ
َِغل ؽَٓ ثبّب فِ ٟمجوح ثبة
ؽوة فِٕ ٟطمخ اٌؾ١له فبٔخ فٟ
ثغلاك

ػ ٍِٝٛ ْٛ١فِٖ ٟو
رمغ ػ ٍِٝٛ ْٛ١فِٖ ٟوٚرجؼل ػٓ ٛٛه
ٍٕ١بء َِبفخ لله٘ب  5وٍِٛ١زو ٚرزّ١ي ٘نٖ
اٌؼ ْٛ١ثأّغبه إٌق ً١اٌىض١فخ اٌز ٟرُؾ١طٙب
١ِٚب٘ٙب اٌغّٕ١خ
ِٓ وً ؽلة ٕٛٚة
ثبٌىجو٠ذ ٚثبٌؼٕبٕو اٌّؼلّٔ١خ األفوِ ٜضً
ػٕٖو اٌٖٛك ٛ٘ٚ َٛ٠أؽل اٌؼٕبٕو اٌّّٙخ
ؽ١ش َُ٠بػل ػٍ ٝاٌزئبَ اٌغوٚػ وّب
ٚرؾز١ِ ٞٛبٖ ػ ٍِٝٛ ْٛ١ػٍ ٝػٕٖو
اٌّغٕ ٛ٘ٚ َٛ١َ١أؽل اٌؼٕبٕو اٌَّزقلِخ
ف ٟػالط ِْبوً اٌجٙبق ٚاٌٖلفّ١خ
أّ٘١خ ػ ٍِٝٛ ْٛ١اٌّٖوّ٠خ
رُؼزجو ػ ٍِٝٛ ْٛ١ثأَّٔٙب ئؽل ٜاٌؼ ْٛ١اٌزٟ
فغ ّو٘ب هللا رؼبٌٌٕ ٝج ٍِٝٛ ٗ١ػٍ ٗ١اٌَالَ
ٚمٌه أصٕبء فوٚعٗ ِٓ ِٖو ػجو ٍٕ١بء
ٚرؾز ٞٛإٌّطمخ ػٍ ٝأهثؼخ ػٚ ْٛ١رزّضً
أّ٘١زٙب اٌطجّ١خ ف ٟللهرٙب اٌؼالعّ١خ ؽ١ش
ُّ٠ىٓ أْ رَُبػل ػٍ ٝػالط اٌزٙبة
اٌّفبًٕٚ ،اٌوِٚبر١يَٚ ،االٌزٙبة اٌٍ١ف،ٟ
ٚاٌؼِٚ ،ٍٟٚوٗ إٌموً اٌّيِٓ
ٚاٌوِٚبر٠ٛل ٚاالٌزٙبة اٌؼٖ ّ ٟوّب ٚرَبػل
ػٍ ٝاٍزوفبء ػٚالد اٌغَُ ؽ١ش رؼبٌظ
األِواٗ اٌؼٖج١خ اٌٛظ١ف١خ ٚاٌؼل٠ل ِٓ
أِواٗ اٌغٙبى اٌزٕفَٚ ٝاألِواٗ اٌغٍل٠خ
ٌٙٚنٖ األّ٘١خ اٌؼالع١خ ٚاٌج١ئّ١خ رُ ئْٔبء
ٍّ ٟثّٕزغغ
ِٕزغغ ٕؾ١ٍ ٟبؽ ُّ ٚ ٟ
ؽّبِبد فوػْٛ
ػ ٍِٝٛ ْٛ١ف ٟاألهكْ
رٛعل ػ ٍِٝٛ ْٛ١ف ٟاألهكْ ٚرؾل٠لاً

فِ ٟؾبفظخ ِأكثب ٚرمغ إٌّطمخ ػٍٍ ٝفؼ ٚاكٞ
ٍؾ١ك ٕ٠ٚقف٘ ٘نا اٌٛاك ٞػٓ َِزٍ ٜٛطؼ اٌجؾو
َِبفخ ِ 150زو ُ٠ٚؾ ٜ١ثبٌؼ ْٛ١عجبي ّب٘مخ االهرفبع
ٚكاوٕخ اٌٍٚ ْٛرّٕٙو اٌؼٚ ْٛ١اٌْالالد ِٓ فالي
ّمٛق اٌٖقٛهٚرُؼزجو ٘نٖ اٌؼ ْٛ١أؽل أُ٘ إٌّبٛك
اٌَ١بؽّ١خ ف ٟاألهكْ ٚرزّ١ي أهٙٙب ثأَّٔٙب فٖجخّجٗ
غٛه٠خ ِٕٚبفٙب ِؼزلي ف ٟفًٖ اٌْزبء ٚؽبه علاً فٟ
فًٖ اٌٖ١ف ٚرؾزِٕ ٞٛطمخ ػ ٍِٝٛ ْٛ١ػٍ ٝأوضو
ِٓ  6وٕبئٌ ث١ئطّ١خ ٚآصبه ٌمٖٛه للّ٠خ ٚف ٟاٌٛلذ
اٌؾبٌُ٠ ٟيهع ف ٟإٌّطمخ أّغب اٌي٠زٚ ،ْٛاٌؼٕت،
ٚاٌوِبْٚ ،إٕٔبف ِزؼلكح ِٓ اٌفٛاوٗ
أّ٘١خ ػ ٍِٝٛ ْٛ١األهكّٔ١خ
رْزٙو ػ ٍِٝٛ ْٛ١األهكّٔ١خ ثزٛافل اٌَّ١بػ ئٌٙ١ب ؽ١ش
٠يٚه٘ب إٌبً ػٍ ٝافزالف ك٠بٔبرِٚ ُٙؼزملارِٓٚ ُٙ
اٌغل٠و مووٖ أَّْ ٘نٖ اٌؼ ْٛ١رُْىً ِياهاً ألثٕبء ٚأ٘بٌٟ
ِؾبفظخ ِأكثب ٚونٌه اٌّؾبفظبد األفو٠ٚ ٜىضو
ى٠بهرٙب ف ٟأ٠بَ اٌغّؼخ ٚمٌه ِٓ أعً اٌزوفٗ١
ٚاالٍزّزبع فٕ٠ ٟبث١غ ّٚالالد اٌؼٚ ْٛ١اٌّغبهح اٌزٟ
رٕؾله اٌّ١بٖ اٌؾبهح ٚاٌجبهكح ِٓ فٛق ٍفٛؽٙب ٌٚؼً
أوضو ِب ُّ٠زغ اٌيٚاه ٘ ٛاٌَجبؽخ ف ٟإٌّطمخ ٚاٌٛلٛف
ػٍّ ٝالي اٌؼْٛ١

افتتح الرئٌس السٌسً مشروع كوبري سٌدي
العزٌز قنصوه
كرٌر بحضور الدكتور عبد
محافظ اإلسكندرٌة واللواء خالد محمد صالح
من الهٌئة الهندسٌة للقوات المسلحة بطرٌق
اإلسكندرٌة مطروح الدولً الساحلً الذي
جرى إنشاإه لحل المشكلة المرورٌة والتكدس
المروري بؤهم المحاور الرئٌس ٌّة بالثؽر وهً
محور التعمٌر وطرٌق إسكندرٌة ــ مطروح
الدولً الساحلً وٌتكون مشروع سٌدي كرٌر
1400متر
من  2كباري بإجمالً طول
وعرض  11مترلٌسع  2حارات مرورٌة فً
كل اتجاه وقامت على تنفٌذه الهٌئة الهندسٌة
للقوات المسحلة المصرٌة بتكلفة  150ملٌون
جنٌه وٌخدم الكوبري األول المتجه من محور
التعمٌر إلى الطرٌق الساحلً  /مطروح أما
الكوبري الثانً فٌخدم المتجه من مدٌنة
اإلسكندرٌة إلى محور التعمٌر وطرٌق القاهرة
الصحراوي ومطار برج العرب وعلى هامش
االفتتاح هنؤ المحافظ الرئٌس السٌسً الفتتاحه
مشروعات محاور النٌل والطرق والكباري
بمحافظات الجمهورٌة مقدما الشكر الهتمامه
بمشروعات الطرق والنقل وافتتاح مجموعة
من المشروعات الكبرى باإلسكندرٌة التً
ستعمل على نقل المحاور المرورٌة
باإلسكندرٌة نقلة نوعٌة حٌث ستعمل فً
المقام األول على خدمة البنٌة التحتٌة
واالستثمار وحل مشكالت الطرٌق الدولً
الساحلً وطرٌق مطار برج العرب والمدٌنة
الصناعٌة لخدمة وجذب االستثمار الذي ٌتطلب
وجود شبكة طرق متكاملة

مقدمة
 المكتبة العامة هً من أنواع المكتبات التً تسعى لتقدٌم الكتب ومصادر المعلومات
على اختالؾ أنواعها لروادها والباحثٌن بشكل عام ،وتلبً حاجة الفرد وتشبع رؼباته
فً الحصول على المعرفة من خالل مطالعة الكتب واستعارتها
 من أهداؾ المكتبة العامة -:
الذاتً ،تشجٌع استؽالل وقت الفراغ
 تشجٌع األفراد فً المجتمع على المطالعة والتعلٌم
ّ
وعدم هدره ،تمكٌن الباحث من الحصول على المعلومات وجمعها من مصادر صحٌحة
ال تشوبها الشكوك حول مصداق ٌّتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد سكان حً العجمً حتً  608674 2018/1/1نسمة.
 عدد الذكور  313655 نسمة
 عدد اإلناث

 295019 نسمة

 معدل النمو %1.7 
 عدد األسر  152836أسـرة

السٌاسات والمعدالت





اٌّىزجخ اٌؼبِخ رقلَ ِىبْ ال ٠مً ٍىبٔٗ ػٓ َّٔ 100000 خ
ّ٠ىٓ اٌزجوع ثبٌَّبؽخ إلْٔبء ِىزجخ ػبِخ ؽَت ِب ٠زٛفوِٓ َِبؽخ .
رىٍفخ رغ١ٙي ِىزجخ ػبِخ  ؽٛاٌ400000 ٟعٕٙ١ب ً.
ػلك اٌىزت ثبٌّىزجخ اٌؼبِخ  ؽٛاٌ 900 ٟوزبة رمو٠جب ً.

الــبٌــانـات والمـإشـــرات








ال يىجد مكتببث عبمت بحي العجمي .
يىجد مكتبت واحدة تببعت للشببة والريبضت
عدد المتردديه على تلك المكتبت  240متردد.
اليىجد مكتببث تببعت للشئىن االجتمبعيت ومكتبت الفردوس تم
ايقبفهب .
اليىجد مهرجبن القراءة للجميع ولكه يىجد وشبط صيفى
ببلمدارس .

عدد المكتبات والمترددٌن علٌها

240

1

1

)متوقفة(مكتبة تابعة للشئون اإلجتماعٌة

عدد المترددٌن

مكتبة تابعة للشباب والرٌاضة

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الشباب والرٌاضة

تارٌخ البٌان 2017/12/31 -:

ادارة العجمً اإلجتماعٌة

تارٌخ البٌان 2017/12/26 -:

التعلٌق

من البٌانات السابقة ٌتضح لنا أن حً العجمً ال ٌوجد به مكتبات عامة  ،والمكتبة
الموجودة بالحً تابعة للشباب والرٌاضة  ،أي أن عدد المترددٌن علٌها محدود
وؼٌر خاص بؤبناء حً العجمً.

كما أنه لم ٌعد هناك ماٌسمً بمهرجان القراءة للجمٌع  ،النشاط الصٌفً بالمدارس
ٌكون قاصراً علً طلبة المدرسة فً أؼلب األحٌان .
فإذا كان عدد السكان بالحً حتً  2018/1/1هو  608674فإن هذا العدد من
السكان بحاجة إلنشاء مكتبات عامة .
وإذا كانت المكتبة العامة تخدم ما ال ٌقل عن  100000نسمة فإن حً العجمً
بحاجة إلً إنشاء عدد  6مكتبات عامة تقرٌبا ً عام . 2018

اإلحتٌاجات المستقبلٌة من المكتبات العامة
اإلحتٌاجات

عدد السكان

عدد السكان

عدد السكان

عدد السكان

عام 2018

عام 2019

عام2020

عام 2021

عام 2022

608674

612934

617224

621544

625894

6

6

6

6

6

عدد المكتبات المطلوب

عدد السكان

توافرها علً أساس مكتبة
لكل 100000نسمة
عدد المكتبات العامة
المطلوب اضافتها بالحً
تكلفة إنشاء مكتبة بالجنٌه

2

1

1

1

1

800000

400000

400000

400000

400000

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا إحتٌاج حً العجمً إلنشاء عدد  6مكتبات عامة
خالل خمس سنوات ،علً أن ٌتم إنشاء أول مكتبة بمكان متوسط بحً العجمً
ؾالمكتبة هً المالذ األول واألخٌر للباحثٌن والدارسٌن ،فهً بٌت البحث العلمً،
كبٌر
فكل طالب البحث العلمً مهما كان مجال البحث ٌلجإون إلى المكتبات
ٍ
وبشكل ٍ
جداً نظراً إلى كون هذه المكتبات تحتوي على العدٌد من الكتب الهامة والحٌوٌة
وفً كافة أصناؾ العلم وأنواعه ومجاالته ،األمر الذي ٌم ِّكن الباحثٌن من الحصول
على المراجع بكل سهولة وٌسر ودون أن ٌتكلفوا تكالٌؾ مادٌة عالٌة ومرتفعة .
وفً النهاٌة أقترح إنشاء مكتبة عامة بمركز شباب بالهانوفٌل بالعجمً حٌث أنه
تم إؼالقه كمركز شباب  ،لذا ٌفضل إستؽالل المكان للصالح العام.

