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  بوابة فٌتو:الخبر ر مصد

     1/7/2018             بتارٌخ 

 

     4/7/2018 بوابة فٌتو             بتارٌخ :الخبر ر مصد

 

أصبح كوبري المشاة العلوي أمام شارع الجٌش 

بالدخٌلة فً حً العجمً غرب اإلسكندرٌة ٌمثل 

خطرا كبٌرا على األهالً نظًرا لحالته المتهالكة 

واشتكى العدٌد  وأصبح مهدًدا بالسقوط فً أي لحظة

من األهالً أن الكوبرى أصبح مؤوى لمدمنً تعاطً 

الحقن المخدرة وجمٌع أنواع المخدرات وممارسة 

بعض األفعال الخارجة عن اآلداب وٌستخدم حالٌا 

ومن  لوضع بعض اللوحات اإلعالنٌة والدعائٌة

جانبه قال النائب حمادة منصور عضو مجلس 

الشعب السابق سبق وأن حذرت من خطورة هذا 

الكوبري وتقدمت بسإال عاجل لمحافظ اإلسكندرٌة 

 8األسبق اللواء عادل لبٌب وتم مناقشته بجلسة 

 وأفاد بتشكٌل لجنة برئاسة اللواء 2009فبراٌر 

عادل بسٌونً نائب رئٌس الحى للعمل على إزالة 

الكوبري لخطورته على المارة وعدم جدوى وجوده 

وأكد محمد فوزي من أهالً المنطقة أن  بمكانه

الكوبري معرض لالنهٌار فً أي وقت وال أحد 

 ٌستخدمه ومن ٌستخدمه الخارجون عن القانون 

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة الٌوم 

وهً  جً اس تً الكورٌة JST بمسئولً من شركة

إحدى الشركات الرائدة بكورٌا الجنوبٌة فً مجال تصنٌع 

لدراسة إعادة تدوٌر المخلفات  معدات إنتاج الوقود البدٌل

الصلبة للقمامة بالمحافظة بحضور إٌان جو المدٌر 

 والمهندس أسامة الخولً المدٌر JST التنفٌذي لشركة

التنفٌذي لشركة نهضة مصر وذلك فً إطار خطة 

 المحافظة فً رفع كفاءة منظومة النظافة بها

فً البداٌة رحب المحافظ بؤعضاء الشركة على أرض 

اإلسكندرٌة متمنٌا إٌجاد سبل التعاون معهم لالستفادة 

من خبراتهم التً تم تنفٌذها فً مدن أخرى حول العالم 

وأكد على أننا نعمل على  فً مجال إعادة تدوٌر القمامة

دراسة كافة العروض المقدمة فً مجال تطوٌر منظومة 

النظافة باإلسكندرٌة لتقدٌم أفضل خدمة للمواطنٌن 

مشٌرا إلى أهمٌة مشروعات إعادة تدوٌر القمامة خاصة 

مع استخدام المخلفات كوقود لمصانع األسمنت وقدم 

الشكر إلى شركة نهضة مصر على جهدها المستمر فً 

وشدد المحافظ  تطوٌر ورفع مستوى النظافة باإلسكندرٌة

على االهتمام الكبٌر من القٌادة السٌاسٌة لرفع كفاءة 

منظومة النظافة باإلسكندرٌة مشٌرا إلى أنه ٌعمل بؤقصى 

جهد لتحسٌن مستوى منظومة النظافة بالمدٌنة وخالل 

االجتماع استمع المحافظ إلى شرح تفصٌلً للخدمات 

التً تقدمها الشركة وعرضها المقدم بمنظومة النظافة 

وأوجه االستفادة من الخبرات الخاصة بها  باإلسكندرٌة

مشٌرا إلى أنه سٌتم دراسة كافة العروض المقدمة من 

 الشركة من قبل الجهات المختصة للبدء فً تنفٌذها
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اتخاذ  كد الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌةأ

اإلجراءات الالزمة لغلق وتشمٌع كافة المنشآت 

المدارة بدون ترخٌص الفتا إلى أنه على أصحابها 

التقدم إلدارة رخص المحال باألحٌاء الستٌفاء 

األوراق والمستندات الالزمة الستخراج تراخٌص 

وأضاف سلطان   المنشؤة إلعادة فتحها مرة أخرى

أنه من سٌقوم بفك الغلق والشمع بدون تصرٌح 

لذلك، سٌتم تطبٌق القانون والعقوبات الالزمة 

علٌه والتً تصل إلى الحبس وغرامة مالٌة ال تقل 

وشدد سلطان على تكثٌف   آالف جنٌه5عن 

حمالت إزالة إشغال الطرٌق ورفع كافة اإلشغاالت 

والتعدٌات المعٌقة لحركة المرور والمارة بشوارع 

ومٌادٌن الثغر واتخاذ اإلجراءات القانونٌة تجاه 

المحال والكافٌترٌات المخالفة لمنع التعدي على 

الطرٌق العام خاصة خالل موسم الصٌف وزٌادة 

أعداد زائري المدٌنة لتحقٌق السٌولة المرورٌة 

 الالزمة وإلعادة االنضباط للشارع السكندري

جاء ذلك خالل االجتماع  وفرض سٌادة القانون

بجمٌع  الذي عقده محافظ اإلسكندرٌة الٌوم السبت

سكرتٌر عموم أحٌاء المحافظة ومركز ومدٌنة 

برج العرب بحضور اللواء هشام شادي سكرتٌر 

عام المحافظة واللواء أحمد بسٌونً السكرتٌر 

 العام المساعد ومسئولً وحدة التدخل السرٌع

وذلك لمناقشة ومتابعة تكثٌف حمالت إزالة 

 العقارات المخالفة وإزالة إشغاالت الطرٌق

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة الٌوم 

السبت اجتماعا موسعا بجمٌع سكرتٌر عموم أحٌاء 

المحافطة ومركز ومدٌنة برج العرب بحضور اللواء 

هشام شادي سكرتٌر عام المحافظة واللواء أحمد 

بسٌونً السكرتٌر العام المساعد ومسئولً وحدة 

التدخل السرٌع وذلك لمناقشة ومتابعة حمالت اإلزالة 

وخالل  التً تتم لمحاربة ظاهرة البناء المخالف

االجتماع شدد المحافظ على جمٌع المسئولٌن 

بضرورة تكثٌف المرور واالستمرار فً تنفٌذ حمالت 

اإلزالة للعقارات المخالفة بنطاق األحٌاء على وجه 

السرعة وبكل قوة وحزم ومنع البناء المخالف فً 

المهد وفك جمٌع الشدات الخشبٌة المحالفة فً الحال 

وعدم التهاون مع المقاولٌن المخالفٌن واعطائهم 

الفرصة للتمادي فً مخالفتهم وتطبٌق القانون علٌهم 

والغرامات الالزمة مإكدا على تسرٌع إجراءات تنفٌذ 

اإلزاالت والتحفظ على معدات ومواد البناء المخالف 

الناتجة عن تنفٌذ حمالت اإلزالة للتمكن من االستفادة 

منها فً مشروعات تعود بالنفع على أهالً 

اإلسكندرٌةوأشار سلطان إلى أن على الجمٌع التعاون 

وال بد من المحافظة على المجهود المبذول خالل 

الفترة السابقة فً محاربة وإٌقاف هذه الظاهرة 

خاصة أن الدولة ال تؤلو جهًدا فً مواجهتها لما تمثله 

من أمن قومً للمواطنٌن وللحفاظ على هٌبة الدولة 

وأنها باتت تشكل خطًرا على البنٌة التحتٌة وتإثر 

بالسلب على شبكات المرافق العامة وحفاًظا على 

 .أمن وسالمة المواطنٌن
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تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرٌة 

مساء الٌوم اإلثنٌن الوحدات السكنٌة المدعومة 

 بنطاق حً 26للشباب من الدولة بمنطقة الكٌلو 

– العجمً والواقعة على طرٌقً إسكندرٌة

مطروح الساحلً وذلك لمعاٌنة جمٌع الوحدات 

السكنٌة على الطبٌعة والتؤكد من توصٌل كافة 

المرافق بها وتوافر جمٌع الخدمات بحضور 

اللواء أحمد بسٌونً السكرتٌر العام المساعد 

للمحافظة ومصطفى عرابً مدٌر اإلسكان 

المركزي وزٌنب عثمان مدٌر عام المتابعة 

وأوضح المحافظ أن عدد الوحدات  بالمحافظة

 26السكنٌة المدعمة للشباب المتبقٌة بالكٌلو 

 وحدة سكنٌة مشٌرا إلى أن 399تبلغ عددها 

المحافظة بدأت فً استقبال طلبات المواطنٌن 

للتقدٌم لحجز الوحدات السكنٌة التً تم عرضها 

 وطوسون بؤبً قٌر وأم زغٌو 26بمناطق الكٌلو 

وذلك تنفٌذا لتوجٌهات السٌد الرئٌس عبدالفتاح 

السٌسً رئٌس الجمهورٌة بضرورة دعم الشباب 

من الجدٌر بالذكر؛ أن  وتوفٌر حٌاة كرٌمة لهم

محافظة اإلسكندرٌة قد أعلنت عن فتح باب 

ولمدة شهر حتى 2018ٌولٌو  1الحجز بدءا من 

 وحدة 335األول من أغسطس القادم لعدد 

سكنٌة كاملة التشطٌبات وطرحها بنظام القرعة 

 متًرا، حٌث 70– 63العلنٌة بمساحات تبدأ من 

سكنٌة بؤبراج طوسون   وحدة200تقرر طرح 

 5 آالف جنٌه، ومقدم حجز 110بسعر الوحدة 

، 26مساكن الكٌلو   وحدة100آالف جنٌه و

بمنطقة أم زغٌو غرب المدٌنة بسعر   وحدة35و

 آالف جنٌه 5 ألف جنٌه وبمقدم حجز 65

  3وإمكانٌة تقسٌط ثمن الوحدات على فترة 

 سنوات بفائدة بنكٌة بسٌطة جدا تسهٌاًل للشباب 3

وتتلقى الطلبات ٌومٌا بمقر إدارة اإلسكان المركزي 

 بشارع فإاد أمام مدٌرٌة الشئون الصحٌة وسط المدٌنة

 عاًما وال 20وٌشترط للمستفٌد أال ٌقل سن المتقدم عن 

 عاًما وٌكون من أبناء اإلسكندرٌة وعلٌه 50ٌزٌد على 

إحضار إٌصال كهرباء أو مٌاه أو غاز مدوًنا به محل 

اإلقامة ومطابق لبطاقة الرقم القومً وأال ٌكون فً 

حوزة المقدم سواء زوج أو زوجة شقة تملٌك أو إٌجار 

قدٌم وال ٌجوز لألسرة حجز أكثر من وحدة سكنٌة سواء 

الزوج أو الزوجة أو األبناء وسٌتم سحب الوحدة 

 3السكنٌة المخصصة عن طرٌق القرعة العلنٌة بعد 

أشهر من تارٌخ إجراء القرعة فً حالة عدم استكمال 

  .اإلجراءات

 

 

   بوابة االهرام :الخبر ر دـصم

 9/7/2018:  بــتـــارٌــــخ 

 

أكد الدكتور محمد أبو سلٌمان وكٌل وزارة الصحة 

باإلسكندرٌة أنه تم توجٌه جمٌع مدٌرى المناطق الطبٌة 

 مناطق بعمل حمالت تفتٌش 8باإلسكندرٌة والبالغ عددها 

مفاجئ على الوحدات الصحٌة والمستشفٌات التابعة لها 

للوقوف على السلبٌات بهذه الوحدات بعد تلقٌه العدٌد من 

الشكاوى من المرضى المترددٌن على هذه الوحدات 

وقال أبو سلٌمان إن الحمالت تستغرق ستة  والمستشفٌات

أٌام وتشمل لجانا من مكافحة العدوى والجودة ومدٌر 

وقائً وعالجى وتفتٌش مالى وإدارى ٌعقد بعدها اجتماع 

بمدٌرى المناطق لرفع تقارٌر بنتائج هذه الحمالت 

ومناقشتها والوقوف على جمٌع المشكالت وإٌجاد حلول 

 73 منها 139ٌذكر أن عدد وحدات الرعاٌة األساسٌة  لها

 مكاتب رعاٌة أمومة وطفولة 5مكتب صحة إضافة إلى 

 . مستشفى بجمٌع المناطق الطبٌة16و



     11/7/2018 الٌوم السابع بتارٌخ :الخبر ر مصد
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وٍف جٌىوطٌٛ ِكّى ٍْطحْ ِكحفع جإلْىٕى٠ٌس جٌٍٛجء 

٘شحَ شحوٜ جٌٓىٍض١ٍ جٌؼحَ ٌّكحفظس جإلْىٕى٠ٌس 

ذحالؾطّحع ِغ ِٓثٌٛٝ شٍوحش جٌٍّجفك ذحإلْىٕى٠ٌس 

ذشأْ جْطىّحي أػّحي جٌٍطف ذط٠ٍك جٌىحفٌٜٛ ٚطٍس 

ذٍؼ جٌؼٍخ ٚوٛذٍٜ ٌُِمحْ ذ١ٙؽ ٚجٌّإوٜ ئٌٝ ِى٠ٕس 

ذٍؼ جٌؼٍخ جٌؿى٠ىز ٚيٌه ٌّٕحلشس ؾ١ّغ جٌّؼٛلحش 

ٚجٌّشحوً جٌطٝ ضٛجؾٗ جْطىّحي أػّحي جٌٍطف ذحٌط٠ٍك 

ٚٚػغ قٍٛي ػحؾٍس ٌٙح ذحٌط١ٕٓك ِغ وحفس جٌؿٙحش ٚػمى 

جٌٍٛجء ٘شحَ شحوٜ ج١ٌَٛ جؾطّحػح ِْٛؼح ذكؼٌٛ 

ِٓثٌٛٝ شٍوحش جٌٍّجفك ِٓ ج١ٌّحٖ ٚجٌىٍٙذحء ٚجٌظٍف 

جٌظكٝ ٚجٌغحَ ٚجالضظحالش ٚوًج ِٓثٌٛٝ جٌٍٜ ١٘ٚثس 

جٌٓىس جٌكى٠ى ٌٚت١ّ ِى٠ٕس ذٍؼ جٌؼٍخ جٌؿى٠ىز ٚأػؼحء 

ِؿٍّ جٌٕٛجخ ػٓ جٌىجتٍز ٚيٌه ٌّٕحلشس أٜ ِؼٛلحش أٚ 

ضؼحٌع ٌٍٍّجفك ذط٠ٍك جٌىحفٌٜٛ الْطىّحي أػّحي 

جٌٍطف ذحٌط٠ٍك ٚنالي جالؾطّحع وٍف جٌٍٛجء ٘شحَ 

شحوٜ ِٓإٌٚٝ شٍوحش جٌٍّجفك ذطكى٠ى ِٙحَ ِٚٓث١ٌٛحش 

وً ؾٙس ػٍٝ قىٜ ف١ّح ٠هض أػّحي جٌٍطف ذحٌط٠ٍك 

ػ١ٍٙح " ْٝ وٜ"ق١ع ضُ ِٛجفحز ؾ١ّغ جٌؿٙحش ذـ

ضظ١ّّحش جٌط٠ٍك ٚجٌّؼىز ِٓ نالي جْطشحٌٜ ؾٙحَ 

ِى٠ٕس ذٍؼ جٌؼٍخ جٌؿى٠ىز ٚيٌه ٌىٌجْطٙح ٚأوى أْ ؽ٠ٍك 

وحفٌٜٛ ٠ؼى ِٓ جٌطٍق جٌك٠ٛ١س ٚجٌٙحِس ذحٌّكحفظس جٌطٝ 

ضإوٜ ئٌٝ ئْطحو ذٍؼ جٌؼٍخ ِٚطحٌ ذٍؼ جٌؼٍخ ٚأشحٌ 

ئٌٝ أٔٗ ِٓ جٌّمٌٍ ػمى جؾطّحع ذكؼٌٛ وحفس جٌؿٙحش 

جٌّؼ١ٕس ذؿٙحَ ِى٠ٕس ذٍؼ جٌؼٍخ جٌؿى٠ىز نالٌٗ ١ْطُ 

جْطؼٍجع وحفس جٌّؼٛلحش ٚجٌّشحوً ٚػٍع أٜ 

ِالقظحش ٠ّىٓ ِٕحلشطٙح ٚجٌط١ٕٓك ذ١ُٕٙ ٌٛػغ أٔٓد 

جٌكٍٛي ٌٍرىء فٝ جْطىّحي أػّحي جٌٍطف ذحٌط٠ٍك وّح 

وٍف جٌٓىٍض١ٍ جٌؼحَ جٌؿٙحش جٌّٓإٌٚس ذٛػغ ضظٌٛ 

ضط٠ٍٜٛ ١ٌّىجْ ط١ٕ١س ِطحٌ ذٍؼ جٌؼٍخ، ٚيٌه ذحٌط١ٕٓك 

ِغ ج١ٌٙثس جٌؼحِس ٌٍطٍق ٚجٌىرحٌٜ ٚؾٙحَ ِى٠ٕس ذٍؼ 

 .جٌؼٍخ جٌؿى٠ىز

 

 

جإلْىٕى٠ٌس ِكطس  ضفمى جٌىوطٌٛ ِكّى ٍْطحْ ِكحفع

 ٌشٍوس ١ِحٖ جٌشٍخ ج١ٌَٛ جإلغ١ٕٓ ١ِ٢حٖ جٌّٕش١س 

ٌالؽّثٕحْ ػٍٝ ِٛلف شٍوس ج١ٌّحٖ ٚجٌهطس 

 جٌّٓطمر١ٍس ٌٙح ِٚىٜ ضؿ١ُٙ ِؼىجش جٌطٛجٌٞء ذٙح

ٚأوى جٌّكحفع، أْ شٍوس ١ِحٖ جٌشٍخ ذحإلْىٕى٠ٌس ِٓ 

ج ئٌٝ أٔٙح  ًٍ جٌشٍوحش جٌّط١ُّز ػٍٝ ِٓطٜٛ ِظٍ ِش١

ضؼُ ف٠ٍك ػًّ ِطٕحغُ ٚػٍٝ  ِٓطٜٛ ػحٍي ٚؾ١ّغ 

جٌّٕطؿحش جٌهحطس ذشٍوس ج١ٌّحٖ ٠طُ ئٔطحؾٙح يجض١ح 

ٚلحي ئْ ِح ٠ّٕٙح ِٓ ضفمى ِكطس  وجنً جٌشٍوس

٘ٛ جٌٛلٛف ػٍٝ وفحءز ػًّ جٌّكطس  (٢)جٌّٕش١س 

ج ئٌٝ أْ جٌّكطس ضٕطؽ  ًٍ  ٢٤٠ٚؾٛوز ١ِحٖ جٌشٍخ ِش١

أٌف ِطٍ ِىؼد ١ِٛ٠ًح ٚضمَٛ ذؼًّ ضك١ًٍ ٌىً ؾُء ذٙح 

ٚفٟ ٔفّ ج١ٌٓحق ضفمى  ذظفس و٠ٌٚس وً ْحػط١ٓ

جٌّكحفع لُٓ جٌٍّٚلحش جٌرك٠ٍس ٚجٌٍّشكحش 

ذحٌّكطس ِٚؼىجش أؾُٙز جٌطٛجٌب ذٙح وّح ضفمى ِؼًّ 

جٌطكح١ًٌ ٌٍطأوى ِٓ ضطحذك وً ِؼح١٠ٍ جٌٓالِس ذٕطحتؽ 

ضكح١ًٌ ػ١ٕحش ج١ٌّحٖ ذٙح ِٚحو١ٕحش ض١ٌٛى جٌىٍٙذحء 

جالقط١حؽ١س ٌٚٚشس جٌٕؿحٌز جٌمحتّس ػٍٝ جٌطظ١ٕغ 

جًٌجضٟ ذحٌشٍوس ٚجٌطٟ ضهىَ ؾ١ّغ فٍٚع جٌشٍوس وّح 

  َِحشألضأوى ِٓ ؾ١ّغ ئؾٍجءجش ِٛجؾٙس ج

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مضمون الشكوى

 
أسم صاحب  ملخص الشكوى

 الشكوى
تارٌخ الوارد 

 ورقمه
 م

تم فحص الشكوى مع االدارة 
المختصة وقد افادت بانه تم 
مخاطبة السٌد رئٌس الهٌئة 

العامة للتنمٌة الصناعٌة بفحص 
الشكوى والرد علٌنا حٌث انه 
جهه االختصاص طبقا للقانون 

 2017 لسنة 15رقم 
 تم الرد على المحافظة برقم 

 16/7/2018 بتارٌخ 204

بشان التضرر من تحوٌل 
محل من محالت العقار 

الى قرٌة عٌش وحلوانى 
بدون ترخٌص وٌطالبوا 

بالغاء نشاط الفرن نهائٌا 
وعدم استخدام مناور 

العمارة لالغرض 
 الصناعٌة    

سكان عمارة 
االٌمان ك 

 العجمى 17.5
الهانوهٌل عنهم 

خلٌل محمود / 
 خلٌل 

بتارٌخ 64
3/7/2018 

1 

تم فحص الشكوى مع االدارة 
 المختصة وقد افادت  بانه 

تم ارسال صورة من القرار الى 
 بتارٌخ 604شرطة الدخٌلة برقم 

 لتحدٌد مٌعاد تنفٌذ 8/7/2018
القرار وعمل الدراسة االمنٌة 
وادراج القرار فى اقرب حملة 

 ازالة 
 206تم الرد على المحافظة برقم 

 16/7/2018بتارٌخ 

ٌطالب بسرعة تنفٌذ قرار 
االزالة بعد استٌالء بعض 

المواطنٌن على قطعة 
 19ارض فى ابو ٌوسف 

ش نجٌب ابو خلٌفة من 
 ش الحدٌد والصلب    

احمد محمود 
فرغلى عبد 

 الوهاب 

 بتارٌخ 66
9/7/2018 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 التمــوٌـن:  اوال 

  2017  عن عامالحى نشاط المخابز فً  –   1

 نصٌب

السكان من 

 الرغٌف 

 السكان عدد

  التقدٌرى

 اإلنتاج

الٌومً 

 للخبز 

 / رغٌف

 ٌوم  

  الدقٌق حصة

 ٌوم  / جوال 

  المخابز عدد
 حــى

 حكومى  خاص

تم تطببٌق 

منظومة الخبز 

 الجدٌدة

 ٌدوى اجمالى
 نصف

  آلى
 ٌدوى اجمالى  ىآل

 نصف

  آلى
  لىآ

 العجمى

/  رغٌف 5

 فرد
 ــ 608674

180 

 
 ــ 4 ــ 4 24 156 ــ

  5/7/2018 : البٌان تارٌخ     تموٌن العجمى ادارة:  البٌان مصدر

مخبز حكومى نصف 
آلى  مخبز خاص آلى 

مخبز خاص نصف  
آلى

4
24

156

عدد المخابز



 

 

  ِّٝهر18٤ُجؾّحٌٝ ػىو جٌّهحذُ ذكٝ جٌؼؿ  

  ِّٝهحذ٤ُجؾّحٌٝ ػىو جٌّهحذُ جٌٕظف آٌٝ جٌكى١ِٛس ذكٝ جٌؼؿ  

 ٜٚال٠ٛؾى ِهحذُ قى١ِٛس آٌٝ جٚ ٠ى 

  ِّٝهر18٠ُجؾّحٌٝ ػىو جٌّهحذُ جٌهحطس ذكٝ جٌؼؿ  

  ّٝ٢ٔٓرس جٌّهحذُ جٌكى١ِٛس جٌٝ جؾّحٌٝ جٌّهحذُ ذحٌؼؿ% 

  ّٝ98ٔٓرس جٌّهحذُ جٌهحص جٌٝ جؾّحٌٝ جٌّهحذُ ذحٌؼؿ% 

  13جٌٝ جؾّحٌٝ جٌّهحذُ  (آٌٝ  )ٔٓرس جٌّهحذُ جٌهحص% 

  85جٌٝ جؾّحٌٝ جٌّهحذُ  (ٔظف آٌٝ  )ٔٓرس جٌّهحذُ جٌهحص% 

  (ضُ ضطر١ك ِٕظِٛس جٌهرُ جٌؿى٠ىز  )قظس جٌىل١ك 

  ّّٝٔٓس6٠867٤ػىو ْىحْ قٝ جٌؼؿ  

  ِّٝهرُ/  ّٔٓس 33٠8ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جؾّحٌٝ جٌّهحذُ ذكٝ جٌؼؿ 

 

 

 

 

  

العمل على االشراف الدورى على المخابز ، لضمان جودة االنتاج وتجنب محاولة             

  0 الغش والسرقة من قبل التجار

 التعلٌق

 المقترح



 المخابز تطور نصٌب السكان من - 2  

  التقدٌرى السكان عدد  السكان من المخابز نصٌب
  المخابز عدد

  آلً  آلً نصف ٌدوي  االجمالى السنة

  2015 14 159 ـــ 173 479667 مخبز/  فرد 2719

  2016 15 167 ـــ 182 488161 مخبز/  فرد 2682

  2017 24 160 ـــ 184 608674 مخبز/  فرد 2772

  5/7/2018 : البٌان تارٌخ     تموٌن العجمى ادارة:  البٌان مصدر

 

 

   

:-من الجدول السابق ٌتضح لنا          

   َِهر18٤ُ ٘ٛ ٢٠17جؾّحٌٝ ػىو جٌّهحذُ ػح  

  َ5  ذٕٓرس ٢٠15 ػٕٙح فٝ ػحَ ٠َ٢٠16حوز ٔٓرس ػىو جٌّهحذُ ػح% 

  َ1 ذٕٓرس ٢٠16 ػٓ ػحَ ٠َ٢٠17حوز ٔٓرس ػىو جٌّهحذُ ػح % 

  َ6 ذٕٓرس ٢٠15 ػٓ ػحَ ٠َ٢٠17حوز ٔٓرس ػىو جٌّهحذُ ػح % 

  َِهرُ/  فٍو٢77٢ ٘ٛ ٢٠15ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جٌّهحذُ ػح 

  َِهرُ/  فٍو٢68٢ ٘ٛ ٢٠16ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جٌّهحذُ ػح 

  َِهرُ/  فٍو33٠8 ٘ٛ ٢٠17ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جٌّهحذُ ػح 

 
 

 

 

2016عام  2015عام  2017عام  

2682

2719

2772

نصٌب السكان من المخابز

 التعلٌق



 

جٌؼًّ ػٍٝ ضٛف١ٍ جٌؼىو جٌالََ ِٓ جٌّهحذُ قطٝ ضطٕحْد ِغ ػىو جٌٓىحْ ٌٍكظٛي ػٍٝ 

  ٠جٌط٠َٛغ جٌّػحٌٝ ٌٍّهحذُ
 

 2017 عن عام بحى العجمى النوع بالنسبة للسكان حسب التموٌنٌة البطاقات عدد–  3

  البطاقات عدد

 سكان عدد

 التقدٌرى
  كلً دعم  جزئً دعم حــى

  أفراد  بطاقات  أفراد  بطاقات

 العجمى 608674 223600 64360 الٌــوجد

  5/7/2018 : البٌان تارٌخ     تموٌن العجمى ادارة:  البٌان مصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ّّٝٔٓس6٠867٤ػىو ْىحْ قٝ جٌؼؿ  

  ٍٝذطحلس٢8796٠جؾّحٌٝ ػىو ذطحلحش جٌىػُ جٌى  

  ٍٝ78جٌٝ جؾّحٌٝ ذطحلحش جٌىػُ  (جفٍجو  )ٔٓرس ػىو ذطحلحش جٌىػُ جٌى% 

  ٍٝ٢٢جٌٝ جؾّحٌٝ ذطحلحش جٌىػُ  (ذطحلحش  )ٔٓرس ػىو ذطحلحش جٌىػُ جٌى % 

  ٍٝفٍو /  ذطحلس ٠.٤7ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ ذطحلحش جٌىػُ جٌى 

 ٝال٠ٛؾى ذطحلحش وػُ ؾُت 

 

 التعلٌق

 المقترح

افراد 

بطاقات 

223600

64360

عدد البطاقات التموٌنٌة

دعم كلى



 

 0سنوٌا  (الدعم الكلى والجزئى  )العمل على تحدٌث البٌانات بالبطاقات  

 

 

 

 

 2017  عن عامبحى العجمىتوكٌالت البوتاجاز بالنسبة لتعداد السكان -  4

 عدد إجمالً  (باإلسطوانة  ) اإلستهالك السنوي حجم

 المنافذ 

 توكٌالت عدد

 البوتاجاز 

 سكان عدد

 التقدٌرى
  حــى

  منزلً  تجاري

 العجمى 608674 7 7 1457470 380215

  5/7/2018 :البٌان تارٌخ     تموٌن العجمى ادارة:  البٌان مصدر

 

 

 

 

 

 

 المقترح

عدد توكٌالت البوتاجاز

عدد المنافذ

7
7

توكٌالت البوتاجاز والمنافذ



  

 

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا 

  ّّٝٔٓس6٠867٤ػىو ْىحْ قٝ جٌؼؿ  

  َضٛو١ً/  فٍو 86953ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ ػىو ضٛو١الش جٌرٛضحؾح 

  ًِٕفً/  فٍو 86953ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جؾّحٌٝ ػىو جٌّٕحف 

  جْطٛجٔس1837685جؾّحٌٝ قؿُ جالْطٙالن جٌٕٜٓٛ ذحالْطٛجٔس  

  ٌٜٕٛٓ79ٔظ١د جالْطٙالن جٌٌُّٕٝ جٌٝ جؾّحٌٝ قؿُ جالْطٙالن ج% 

  ٌٜٕٛٓ٢1ٔظ١د جالْطٙالن جٌطؿحٌٜ جٌٝ جؾّحٌٝ قؿُ جالْطٙالن ج% 

  ٌٜٕٛٓفٍو/  جشطٛجٔس 3ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جؾّحٌٝ قؿُ جالْطٙالن ج 

 

 

 0العمل على توصٌل الغاز للمنازل      

 

 2017 امععدد الجمعٌات التعاونٌة حسب النوع -  5 

  الجمعٌاتعدد
 حــى  السكان التقدٌريعدد

 إستهالكٌة منزلٌة

 العجمى 608674 4 ـــ

 5/7/2018 : البٌان تارٌخ     تموٌن العجمى ادارة:  البٌان مصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 التعلٌق

 المقترح

عددالجمعٌات االستهالكٌة

عدد السكان

4
608674

عدد الجمعٌات التعاونٌة



 

 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا 

  ّّٝٔٓس 6٠867٤ػىو ْىحْ قٝ جٌؼؿ  

  ؾّؼ١حش٤ػىو جٌؿّؼ١حش جالْطٙالو١س  

 ال٠ٛؾى ؾّؼ١حش ١ٌُِٕس 

  ؾّؼ١س/  ّٔٓس 15٢169ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جٌؿّؼ١حش جالْطٙالو١س 

 

  

العمل على زٌادة عدد الجمعٌات االستهالكٌة حتى تتناسب مع عدد سكان حى 

 0العجمى 

 

 2017 حماٌة المستهلك -6 

  مالحظات

 خالفات عدد الم
 السكان عدد

التقدٌري فً 

 عام البٌان 

 حــى

ى 
مال

ج
إ

ت
فا

خال
لم

ا
 

اد
مو

ء 
نا
 ب

 

ٌة
دو

أ
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ق

ر 
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غ
 

 

اء
ته

إن
ة  
حٌ

ال
ص

 

ش
غ

 

ت 
فا

ص
وا

م
 

ش
غ

ي  
ار

ج
ت

 

رة
عٌ

س
ت

 
 

 العجمى 608674 420 4 2 4 ـــ ـــ ـــ 430 

  5/7/2018:  البٌان تارٌخ     تموٌن العجمى ادارة:  البٌان مصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعلٌق

 المقترح

غش مواصفات 
غش تجارى  

انتهاء صالحٌة 
تسعٌرة 

2 4 4

420

عدد المخالفات



  ّّٝٔٓس 6٠867٤ػىو ْىحْ قٝ جٌؼؿ  

  ِهحٌفس٤3٠ جؾّحٌٝ ػىو جٌّهحٌفحش  

  98جٌٝ جؾّحٌٝ جٌّهحٌفحش   (ضٓؼ١ٍز  )ٔٓرس ػىو جٌّهحٌفحش% 

  ٠.93جٌٝ جؾّحٌٝ جٌّهحٌفحش  (غش ضؿحٌٜ  )ٔٓرس ػىو جٌّهحٌفحش% 

  ٠.٤6جٌٝ جؾّحٌٝ جٌّهحٌفحش  (غش ِٛجطفحش  )ٔٓرس ػىو جٌّهحٌفحش% 

  ٠.93جٌٝ جؾّحٌٝ جٌّهحٌفحش  (جٔطٙحء طالق١س )ٔٓرس ػىو جٌّهحٌفحش% 

  ( ِٛجو ذٕحء – جو٠ٚس –لطغ غ١حٌ  )ال٠ٛؾى ِهحٌفحش ِٓ ٔٛع 

 

 

 العمل على الحد من عدد المخالفات ، وذلك بسرعة محاسبة من تسول له  

 0                     نفسه بالغش وذلك لحماٌة المستهلك 

     

 

 االستهالك:  ثانٌا 

   تطور المنصرف من المواد الغذائٌة التموٌنٌة على مستوى الحى – 7

إجمالً عدد  نصٌب السكان

السكان 

 االتقدٌرى

 الزٌت

 طن

 السكر

 سكر زٌت السنة طن

 2015  كجم3892.699  زجاجة2428192 479667 .008 5

 2016  كجم5651.320  زجاجة246.199 488161 0.01 .0005

 2017  كجم6101220  زجاجة310.200 608674 10 0.0005

 5/7/2018:ادارة تموٌن العجمى                      تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 

 

 

 التعلٌق

 المقترح



 

 

 

 

  ّٔٓس٤79667 ٘ٛ ٢٠15ػىو ْىحْ جٌكٝ ػحَ 

  َفٍو/  وؿُ ٠.٠٠8 ٘ٛ ٢٠15ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جٌٓىٍ ػح 

  َفٍو/  َؾحؾس 5 ٘ٛ ٢٠15ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ ج٠ٌُص ػح 

  ّٔٓس٤88161 ٘ٛ ٢٠16ػىو ْىحْ جٌكٝ ػحَ 

  َفٍو/  وؿُ ٠.٠1 ٘ٛ ٢٠16ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جٌٓىٍ ػح 

  َفٍو/  َؾحؾس ٠.٠٠٠5 ٘ٛ ٢٠16ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ ج٠ٌُص ػح 

  ّٔٓس6٠867٤ ٘ٛ ٢٠17ػىو ْىحْ جٌكٝ ػحَ 

  َفٍو/  وؿُ 1٠ ٘ٛ ٢٠17ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جٌٓىٍ ػح 

  َفٍو/  َؾحؾس ٠.٠٠٠5 ٘ٛ ٢٠17ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ ج٠ٌُص ػح 

  َ٢6 ذٕٓرس ٢٠16 ػٓ ػحَ ٠َ٢٠17حوز جٌّٕظٍف ِٓ ج٠ٌُص ػح% 

  َ99.9 ذٕٓرس ٢٠15 ػٓ ػحَ ٢٠17جٔهفحع جٌّٕظٍف ِٓ ج٠ٌُص ػح% 

 

  

 

 

محاولة العمل على زٌادة نصٌب الفرد من المنصرف من السكر والزٌت  بسبب 

 0غالء االسعار

 

 

(كجم ) سكر 

(زجاجة ) زٌت 

6101220 310.200

2017عام  تطور المنصرف من المواد الغذائٌة

 التعلٌق

 المقترح



 

 2017  إستهالك الحى من المواد األساسٌة عن عام –  8

 البوتاجاز 

 عدد األنابٌب فً الشهر 

 الخبز  اللحوم طن أسماك 

 حــى
 حمراء بٌضاء

نصٌب 

 الفرد
 إجمالً

 منزلً تجاري
نصٌب 

 الفرد
 إجمالً

نصٌب 

 الفرد
 إجمالً

نصٌب 

 الفرد
 إجمالً

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1457470 380215

 

 ـــ

 

 رغٌف 5

 ٌومٌا
 العجمى ـــ

 5/7/2018:ادارة تموٌن العجمى                                              تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

                    

                      

 

  َٛفٍو/  جٌغفس فٝ ج١ٌَٛ 5ٔظ١د جٌفٍو ِٓ جٌهرُ فٝ ج١ٌ 

  ذكٝ جٌؼؿّٝ ( جالّْحن –جٌٍكَٛ  )ال٠ٛؾى ذ١حٔحش ِطٛفٍز ِٓ جْطٙالن 

  َ1837685جؾّحٌٝ جْطٙالن جٌرٛضحؾح  

  79ٔٓرس جْطٙالن جٌرٛضحؾحَ جٌٌُّٕٝ جٌٝ جؾّحٌٝ جالْطٙالن% 

  ٢1ٔٓرس جْطٙالن جٌرٛضحؾحَ جٌطؿحٌٜ جٌٝ جؾّحٌٝ جالْطٙالن% 

 التعلٌق

بوتاجاز منزلى بوتاجاز تجارى

1457470

380215

استهالك المواد البوتاجاز



 
 

العمل على توفٌر االسماك واللحوم ضمن السلع التموٌنٌة لضمان جودة المنتج 

  0والسعر المناسب لمحدودى الدخل 

 

 

   تطور معدل االستهالك من المواد البترولٌة المختلفة على مستوى الحى – 9

 معدل إستهالك الحى من المواد البترولٌة المختلفة 
 السنة

 غاز  لتر 90بنزٌن   لتر 80بنزٌن  سوالر لتر  زٌوت طن  شحومات طن  كٌروسٌن لتر 

  2015 3.950 9000 81320 335850 4500 ـــ 600

  2016 3.950 9000 81320 335850 4500 ـــ 600

 2017 4500 11000 90500 450250 5000 ـــ 700

 5/7/2018:ادارة تموٌن العجمى      تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

كٌروسٌن لتر غاز  
زٌوت طن 

( 90) بنزٌن   
( 80) بنزٌن   

سوالر لتر

700 4500 5000 11000 90500

450250

2017تطور معدل االستهالك من المواد البترولٌة عام 

 المقترح



 :-من الجدول السابق ٌتضح لنا  

  َ1٤ ذٕٓرس ٢٠16/٢٠15 ػٓ ػحِٝ ٢٠17جٌضفحع جٌّٓطٍٙه ِٓ جٌغحَ ػح% 

  ٓذٕٓرس ٢٠15 / ٢٠16 ػٓ ػحِٝ ٢٠17 ػحَ 9٠جٌضفحع جٌّٓطٍٙه ِٓ ذ٠ُٕ 

٢٢% 

  ٓذٕٓرس ٢٠15 / ٢٠16 ػٓ ػحِٝ ٢٠17 ػحَ 8٠جٌضفحع جٌّٓطٍٙه ِٓ ذ٠ُٕ 

11% 

  َ3٤ ذٕٓرس ٢٠15 / ٢٠16 ػٓ ػحِٝ ٢٠17جٌضفحع جٌّٓطٍٙه ِٓ ْٛالٌ ٌطٍ ػح % 

 ٝال٠ٛؾى جْطٙالن ِٓ جٌشكَٛ ذحٌك 

  َ17 ذٕٓرس ٢٠16 / ٢٠15 ػٓ ػحِٝ ٢٠17جٌضفحع ٔٓرس جٌّٓطٍٙه ِٓ جٌى١ٍْٚ١ٓ ػح% 

 

 

 

  

 0العمل على توفٌر المواد البترولٌة المختلفة بالحى للحد من ارتفاع اسعارها 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعلٌق

 المقترح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 جٌكٝ جٌطحلس جالٔطحؾ١س ِٓ جٌٍكَٛ جٌكٍّجء ذحٌطٓ ػٍٝ ِٓطٜٛ ضطٌٛ -1 

 مالحظات
 سنويا الطاقة االنتاجية اجمالي

 سنوى راس  سنوىطن السنة

 2015 ـــ ـــ 

 2016 ـــ ـــ 

 2017 ـــ ـــ 

          25/7/2018: تارٌخ البٌان          (االنتاج الحٌوانى  ) مدٌرٌة الزراعة  :البٌان مصدر

     

 

 

انه الٌوجد حظائر  (االنتاج الحٌوانى  )تم افادتنا من قبل مدٌرٌة الزراعة  

 مواشى بحى العجمى 

 

 التعلٌق



 

 

         العمل على انشاء مزارع حٌوانٌة لزٌادة االنتاج من اللحوم ومكافحة ارتفاع االسعار 

 0وتوفٌر فرص عمل للشباب 

 

 جالٔطحؼ جٌٕٜٓٛ ِٓ جٌٍكَٛ جٌر١ؼحء ضطٌٛ -٢ 

 مالحظات

 اجمالى

 الكمٌة بالطن

  بيضاء بالطنلحوم

 السنة

 

 اجمالى

كمٌة 

 االنتاج

 مزاع

قطاع 

 خاص

 اجمالى

كمٌة 

 االنتاج

 مزارع

قطاع 

 كجم طن عام

 2017 ـــ ـــ 1 3500 675 3 

 25/7/2018: تارٌخ البٌان                        (االنتاج الحٌوانى  ) مدٌرٌة الزراعة  :البٌان مصدر

 

  

  

  

 

 

  

مزرعة قطاع خاص  الطاقة الفعلٌة للمزرعة 

1
3500

تطور االنتاج السنوى من اللحوم البٌضاء 

 المقترح



  

 

   ّٝذحٌٕٓرس ٌالٔطحؼ جٌك١ٛجٔٝ ال٠ٛؾى جٜ قظحتٍ ِٛجشٝ فٝ ٔطحق قٝ جٌؼؿ 

 وجمٌع مزارع الدواجن فى حى العجمى متوقفة ماعدا مزرعة واحدة  

 عزٌزة عبد اللطٌف مصطفى بمنطقة ام زغٌو / باسم  

  ٓػٕر٢ٍػىو ػٕحذٍ جٌط١ّٓ  

  ٓػٕرٍ  / 175٠ٔظ١د جٌؼٕحذٍ ِٓ جٌىٚجؾ 

 

   ق١ع  (جالٔطحؼ جٌك١ٛجٔٝ  )ضُ جفحوضٕح ذحٌر١حْ جٌٓحذك ِٓ لرً ِى٠ٍ٠س جٌٌُجػس 

           0                     انه نفس بٌان العام السابق 

 

 

 

 

    العمل على انشاء مزارع للدواجن لزٌادة االنتاج من اللحوم البٌضاء ومكافحة ارتفاع 

 0االسعار وتوفٌر فرص عمل للشباب 

 

 

 ٢٠17جٌكٝ ػٓ ػحَ  ِشٍٚػحش وؾحؼ جٔطحؼ ذ١غ جٌّحتىز ػٍٝ ِٓطٜٛ قظٍ - 3 

 عدد  الكلٌةالطاقة  الفعلٌةالطاقة

 المزارع
 حــى

 بالدجاجة بالبٌضة بالدجاجة بالبٌضة

 العجمى ـــ ـــ ـــ ـــ ــ

              25/7/2018: تارٌخ البٌان                  (االنتاج الحٌوانى  ) مدٌرٌة الزراعة  :البٌان مصدر

 

 

 

 

 المقترح

 التعلٌق



 

 

 

تم افادتنا  من قبل مدٌرٌة الزراعة بانه الٌوجد انتاج من بٌض المائدة على مستوى 

  0حى العجمى 

 

 

 

         العمل على اقامة مشروعات دجاج انتاج بٌض المائدة لزٌادة االنتاج ومكافحة ارتفاع 

 0االسعار وتوفٌر فرص عمل للشباب 

 

 

 الحى االنتاج السنوى من البٌض على مستوى تطور - 4

 مالحظات
 المنتجة بااللف الكمٌة

 بٌضة
  المزارععدد

 السنة

 2015 ـــ ـــ 

 2016 ـــ ـــ 

 2017 ـــ ـــ 

             25/7/2018: تارٌخ البٌان              (االنتاج الحٌوانى  ) مدٌرٌة الزراعة  :البٌان مصدر

   

 

 

 

 

         تم افادتنا من قبل مدٌرٌة الزراعة انه الٌوجد انتاج سنوى من البٌض على مستوى 

  0حى العجمى 

 المقترح

 التعلٌق

 التعلٌق



 

 

 

         العمل على اقامة مشروعات دجاج انتاج بٌض المائدة لزٌادة االنتاج ومكافحة ارتفاع 

  0االسعار وتوفٌر فرص عمل للشباب 

 

 

 جٌكٝ جٔطحؼ جٌّٕحقً ػٍٝ ِٓطٜٛ ضطٌٛ - 5 

  الخالٌاعدد  بالطن االنتاجكمٌة مالحظات
 السنة

 2015 ـــ ـــ 

 2016 ـــ ـــ 

 2017 ـــ ـــ 

              25/7/2018: تارٌخ البٌان              (االنتاج الحٌوانى  ) مدٌرٌة الزراعة  :البٌان مصدر

 

 

     

  

 

 0تم افادتنا من قبل مدٌرٌة الزراعة انه الٌوجد مناحل بنطاق حى العجمى 

 

 

 

 

 

 

 المقترح

 التعلٌق



 ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌكٝ ِٓحقحش ٚجٔطحؼ جٌُّجٌع جٌّٓى١س ضطٌٛ-  6 

  حكومٌةمزارع  اهلٌةمزارع

 السنة
 اجمالي

االنتاج 

 بالطن

 انتاجٌة

 الفدان

 فدان / طن

 المساحة

 بالفدان
 اجمالي العدد

االنتاج 

 بالطن

 انتاجٌة

 الفدان

 فدان / طن

 المساحة

 بالفدان
 العدد

 2015 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 2016 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 2017 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 10/7/2018 : البٌان تارٌخ  الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة : البٌان مصدر

 

 

 

ال ٌوجد مزارع سمكٌة بنطاق حى العجمى ، ولكن ٌوجد مفرخ سمكى بالكٌلو  

 لتفرٌخ اسماك الدنٌٌس والقاروص والبلطى االحمر تابع للهٌئة العامة 21

 0للثروة السمكٌة 

 

                  وهذا بناء على الخطاب الوارد الٌنا من الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة 

    

 

 

 

 

          العمل على تشجٌع المستثمرٌن النشاء مزارع حكومٌة او اهلٌة بحى العجمى لزٌادة 

 0االنتاج من االسماك 

 

 

 التعلٌق

 المقترح



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 2017 على مستوى الحى عن عام   الحصر العام للثروة الحٌوانٌة  –1

  طٌور
  أرانب

  دواب
  أبل  أغنام  ماعز

 أبقار  جاموس
 حــى

 ذكور  إناث  ذكور  إناث  حمٌر  بغال  خٌول  دجاج  أخرى

 العجمى ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 2637 1430 2336

      19/12/2017:                             تارٌخ البٌان   مدٌرٌة الطب البٌطرى: البٌان مصدر

 

 

 

 

 

 

 

     

دجاج 
انواع اخرى من  

الطٌور ارانب  

1430
2336 2637

الثروة الحٌوانٌة والداجنة بالحى



 

 

  ّّٝٔٓس 6٠867٤ػىو جٌٓىحْ ذكٝ جٌؼؿ  

  ّٝ( وٚجخ – ِحػُ – جغٕحَ – جذً – ؾحِِٛ –جذمحٌ  )ال٠ٛؾى ذكٝ جٌؼؿ 

  ٝجٌٔد٢637ػىو جالٌجٔد ذحٌك  

 ّٔٓس/  جٌٔد ٢31ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جالٌجٔد 

  ٝ3766جؾّحٌٝ ػىو جٌط١ٌٛ ذحٌك 

  ٌٛ38ٔٓرس ػىو جٌىؾحؼ جٌٝ جؾّحٌٝ جٌط١ % 

  فٍو/  وؾحؾس ٠.٠٠٢ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جٌىؾحؼ 

  ٌٛ٢336  (جنٍٜ  )ػىو جٌط١ 

  ٌٛ6٢ٔٓرس ػىو جٌط١ٌٛ جالنٍٜ جٌٝ جؾّحٌٝ جٌط١% 

  ٍٜفٍو/  ؽحتٍ ٠.٠٠3ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ جٌط١ٌٛ جالن 

 

                    

 

ِكحٌٚس جٌؼًّ ػٍٝ جٔشحء ُِجٌع ق١ٛج١ٔس  ٌطٛف١ٍ جٌػٍٚز جٌك١ٛج١ٔس  

 ٠ذحٌكٝ ٚيٌه ٌّكحٌذس جٌضفحع جْؼحٌ جٌٍكَٛ ٚجٌىٚجؾٓ 

 

 

 

 2017مستوى الحى عن عام  المجازر على توزٌع   –2

 حــى  السكان التقدٌريعدد  المجازر عدد  حاالت الذبٌح عدد

 ماشٌة دواجن ماشٌة دواجن

 العجمى 608674
2992 5564 1 1 

 19/12/2017 : البٌان تارٌخمدٌرٌة الطب البٌطرى                      :  البٌان مصدر  

 

 

 التعلٌق

 المقترح



 

  

  ّّٝٔٓس6٠867٤ػىو ْىحْ قٝ جٌؼؿ  

  ِّٝؿٌُ جقىّ٘ح ٌٍّحش١س ٚجالنٍ ٢جؾّحٌٝ ػىو جٌّؿحٌَ ذكٝ جٌؼؿ 

 قطٝ ضح٠ٌم ٢٠17ٌٍىٚجؾٓ ٌٚىٓ ِؿٌُ جٌىٚجؾٓ ِطٛلف ِٓ ِحٌِ 

 ٠جٌر١حْ 

  قحٌس8556جؾّحٌٝ ػىو قحالش جًٌذ١ف  

  65ٔٓرس قحالش يذ١ف جٌّحش١س جٌٝ جؾّحٌٝ قحالش جًٌذ١ف % 

  35ٔٓرس قحالش يذ١ف جٌىٚجؾٓ جٌٝ جؾّحٌٝ قحالش جًٌذ١ف% 

  فٍو /  ِحش١س ٠.٠٠9ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ قحالش يذ١ف جٌّحش١س 

  ٓفٍو /  وؾحؾس ٠.٠1ٔظ١د جٌٓىحْ ِٓ قحالش يذ١ف جٌىٚجؾ 

 

  

  ٍٗجٌؼًّ ػٍٝ ِؼٍفس جْرحخ ضٛلف ِؿٌُ جٌىٚجؾٓ ٚجػحوز ضشغ١ 

  جالشٍجف جٌىٌٜٚ ػٍٝ ِؿٌُ جٌّحش١س ٌؼّحْ ْالِس جٌّٛجشٝ جًٌّذٛقس 

      

 

 

 

 

 

عدد مجازر الماشٌة   
عدد مجازر الدواجن

عدد حاالت ذبح  
الدواجن عدد حاالت ذبح  

الماشٌة

1 1

2992

5564

المجازر على مستوى حى العجمى

 التعلٌق

 لمقترحا



 2017 عن عام على مستوى الحى العمالة البٌطرٌة   –3

 عددالعمالة الطبٌة
 حــى ة بٌطريوحدة

  بٌطرٌٌنأطباء إدارٌٌن عمال

 العجمى مجزر السالم 2 1 1

 19/12/2017 : البٌان تارٌخ مدٌرٌة الطب البٌطرى                           :  البٌان مصدر

 

 

  

 

   ّٝ(ِؿٌُ جٌٓالَ  )٠ٛؾى ِؿٌُ ٚجقى ذكٝ جٌؼؿ  

  ٤ جؾّحٌٝ ػىو جٌؼّحٌس جٌر١ط٠ٍس 

  ٢ ػىو جٌؼّحٌس جٌر١ط٠ٍس ِٓ جالؽرحء 

  5٠ٔٓرس جالؽرحء جٌر١ط٠ٍٓ جٌٝ جؾّحٌٝ جٌؼّحٌس% 

  ٓ1 ػىو جٌؼّحٌس جٌر١ط٠ٍس ِٓ جالوج١٠ٌ 

  ٢5ٔٓرس جالوج١٠ٌٓ جٌر١ط٠ٍٓ جٌٝ جؾّحٌٝ جٌؼّحٌس% 

  1 ػىو جٌؼّحٌس جٌر١ط٠ٍس ِٓ جٌؼّحي 

  ٢5ٔٓرس جٌؼّحي جٌر١ط٠ٍس جٌٝ جؾّحٌٝ جٌؼّحٌس% 

 

 

 0 العمل على توفٌر عدد كافى من االطباء البٌطرٌٌن والعمال داخل المجزر                  

 

اطباء بٌطرٌن
ادارٌٌن

عمال

2

1 1

عدد العمالة البٌطرٌة على مستوى حى العجمى 

 التعلٌق

 المقترح



 2017 عام المجازر القرى الرئٌسٌة المحرومة من   –4

/  المحروم نسبة

 الكل 

 عدد إجمالً

سكان القرى 

 المحرومة 

 عدد إجمالً

القرى 

 المحرومة 

 عدد  إجمالً  السكان إجمالً

 حــى القرى 

 العجمى ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 19/12/2017 : البٌان تارٌخمدٌرٌة الطب البٌطرى                                      :  البٌان مصدر

 

 

 

 

 

 0الٌوجد قرى بحى العجمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعلٌق



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتحتاج المعلومات إلً

معالجة  وهو إجراء سلسلة 

من اإلجراءات أو العملٌات 

 علً معلومات محددة خاصة

بموضوع ما بغرض تحقٌق 

نتائج معٌنة ٌحددها تخطٌط 

للوصول للحل 

 
 هناك ثالث أسباب رئٌسٌة 

ضٛجؾٗ ِؼظُ ِٕشحش   ـ: أٚال

جألػّحي ّٔٛج ِطُج٠ىج فٟ 

جٌكؿُ ٚطؼٛذحش ور١ٍز فٟ 

  ِؿحي أٔشططٙح

٠ؿد ئْ ضٓطؿ١د  ـ: غح١ٔح

ِٕشحش جألػّحي ئٌٟ 

جٌّططٍرحش جٌّطُج٠ىز فٟ قؿُ 

 .جٌّؼٍِٛحش ٚٔٛػ١طٙح

٠كطحؼ جٌّٓطف١ىْٚ فٟ  ـ:غحٌػح

ِهطٍف جٌّٓط٠ٛحش جإلوج٠ٌس 

ذحٌّٕشحز ٌٕٛػ١حش ِهطٍفس 

ِٓ جٌّؼٍِٛحش ٌىػُ جٌؼ١ٍّس 

جٌطٟ  ٚجألٔشطس جإلوج٠ٌس

 ضٕفً٘ح جٌّٕشحز

 

 

 
المعالجة االلكترونٌة 

 للمعلومات

المزاٌا األساسٌة لنظم معالجة 

             ـ  :المعلومات
وهً من مزاٌا  لسرعةـ ا1

استخدام الكمبٌوتر وتتفاوت 
سرعة تداول العملٌات من 

  كمبٌوتر ألخر
الدقة وٌعنً أن الكمبٌوتر ـ 2 

ٌعطً معلومات دقٌقة خالٌة 
وتكون األخطاء   من األخطاء

قلٌلة جدا بالمقارنة بالبٌانات 
 الهائلة المعالجة واألخطاء

أو ، المبرمج  )تكون نتٌجة 

  . ( المشغل المغذي للبٌانات
تعتبر الدقة فً  االعتمادٌةـ 3

المعالجة االلكترونٌة 
للمعلومات ذات عالقة مباشرة 

مع الثقة غٌر العادٌة 
بالكمبٌوتر وتعمل الكمبٌوترات 

باتساق ودقة لفترة طوٌلة 
وتعتبر دوائرها ذات اعتمادٌة 

عالٌة ولها خصائص المراجعة 
  . الذاتٌة

 

 
  جٌّؼحٌؿس جٌّطُجِٕس-  1

٠ّىٓ ٌٍىّر١ٛضٍجش ئػطحء  

لىٌز جٌؼًّ ألوػٍ ِٓ ِّٙس فٟ 

ِظكٛخ ذطشى١ٍس ،َِٓ ٚجقى 

. ِٓ ِٛجو جألؾُٙز ٚجٌرٍِؿ١حش

   المعالجة المتداخلة-  2
 تساعد نظام الكمبٌوتر علً 

 زٌادة استخدام وحدة المعالجة

 
نظم المعالجة االلكترونٌة 

 للمعلومات

جٌٍّو٠ُس ػٓ ؽ٠ٍك ضىجنً 

ػ١ٍّحش جإلونحي ٚجإلنٍجؼ 

. ٚجٌّؼحٌؿس

 ـ:جٌّؼحٌؿس جٌى٠ٕح١ِى١س-  3

ضّٓف ذؼغ ٔظُ جٌطشغ١ً ذحْ 

٠مَٛ جٌىّر١ٛضٍ ذأوجء ِؼحٌؿس 

جألػّحي جٌّطٍجطس ٚجٌطٟ ٠طُ 

ف١ٙح ضٕف١ً ٍٍْٓس ِٓ جػًّ 

ِؼحٌؿس جٌر١حٔحش ذحْطٍّجٌ وْٚ 

ضىنً ِٛظف جٌطشغ١ً ذ١ٓ وً 

. ػًّ

  ـ  :جٌرٍِؿس جٌّطؼىوز-  ٤

ٟ٘ لىٌز ٔظحَ جٌىّر١ٛضٍ يٚ 

جٌّؼحٌؽ جٌٛق١ى ػٍٟ ِؼحٌؿس 

ذٍٔحِؿ١ٓ أٚ أوػٍ فٟ ٔفّ 

. جٌٛلص

 ـ  :جٌّؼحٌؿس جٌّطؼىوز-  5

ٟ٘ لىٌز ٔظحَ جٌىّر١ٛضٍ يٞ 

جٌّؼحٌؽ جٌّطؼىو ػٍٟ ضٕف١ً ػىز 

ػ١ٍّحش فٟ ٚلص ٚجقى ٚضٕمُٓ 

: ئٌٟ

٠طُ : جٌّؼحٌؿس ذحٌىفؼحش ( أ

ضؿ١ّغ جٌر١حٔحش فٟ ٔظحَ 

جٌّؼحٌؿس ذحٌىفؼحش ػٍٟ فطٍجش 

١َِٕس ِكىوز غُ ِؼحٌؿطٙح 

ضؿ١ّغ  )ذظفس و٠ٌٚس ٚضشًّ

ضٓؿ١ً ،ِٓطٕىجش جٌّظىٌ

فٍَ ، ذ١حٔحش جٌّؼحِالش

جٌّؼحِالش جٌّٛؾٛوز فٟ ٍِف 

 (جٌّؼحِالش

: جٌّؼحٌؿس ذحٌٛلص جٌكم١مٟ (خ

ضؼحٌؽ جٌر١حٔحش ػٕىِح ٠طُ 

 ئٔشحؤ٘ح أٚ ضٓؿ١ٍٙح ذىْٚ 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جٔطظحٌ ٌطؿ١ّغ ِؿّٛػحش 

ِٓط٠ٛحش  جٌر١حٔحش ٚضمُٓ ئٌٟ

ٟ٘ٚ :

ٚظ١فطٗ   ٔظُ جالْطفٓحٌ

  جْطٍؾحع جٌّؼٍِٛحش

وظٌفته  ٔظُ ضغ٠ًس جٌر١حٔحش
التجمٌع الفوري  ولٌس 

المإقت للبٌانات وتسجٌلها 
حتى ٌمكن معالجتها فً تارٌخ 

  الحق
  :ٔظُ ِؼحٌؿس جٌٍّفحش 

٠ٚإوٞ وحفس ٚظحتف جٌٕظُ  

ِٓ ِؼحٌؿس جٌّؼٍِٛحش ِحػىج 

 ٚظ١فس جالضظحي
  جٌٕظُ وحٍِس جٌمىٌز

ٚضٛفٍ أوجء فٌٛٞ ِٚطٛجطً 

ٌىحفس جٌٛظحتف فٟ ِؼحٌؿس 

  جٌّؼٍِٛحش
 ـ : ٔظُ ٍِجلرس جٌؼ١ٍّحش

 ٚ٘ٛ ٔظحَ ٍِجلرس جٌؼ١ٍّحش 

جًٌٞ ٠إوٞ ١ٌّ فمؾ وحفس 

ٚظحتف ِؼحٌؿس جٌّؼٍِٛحش 

ٌٚىٓ أ٠ؼح ٠ٓطهىَ ِهٍؾحش  

ِؼٍِٛحضٗ ٌؼرؾ ػ١ٍّس ؽر١ؼ١س 

. ِٓطٍّز

 ـ: جٌّؼحٌؿس جٌّطفحػٍس

 ٟٚ٘ ضٛفٍ ِمىٌز ِؼحٌؿس 

ِطفحػٍس ضّىٕه ِٓ جْطهىجَ 

قحْد ول١ك ٌٍطؼحًِ ِغ 

جٌىّر١ٛضٍ ػٍٟ أْحِ جٌٛلص 

جٌكم١مٟ  

 ـ :    جٌرٍِؿس جٌّطفحػٍس

ٟٚ٘   ٔظحَ جٌّشحٌوس ج١ٌُِٕس

جشطٍجن ٔظحَ جٌىّر١ٛضٍ ػٓ 

ؽ٠ٍك ِٓطف١ى٠ٓ وػٍ فٟ 

ِٛجلغ ِهطٍفس فٟ ٔفّ جٌٛلص 

ِٓ نالي جْطهىجَ ؽٍفٟ 

جإلنٍجؼ جٌّطظٍس / جإلونحي

. ِرحشٍز ذحٌىّر١ٛضٍ

 

  ـ: المعالجة الموزعة

هً شكل من إشكال معالجة 

المعلومات المتاحة عن طرٌق 

شبكة الكمبٌوترات المنتشرة 

بالمنشاة ومعالجة تطبٌقات 

المستفٌد وهً المعالجة 

  الالمركزٌة التقلٌدٌة

 

 
ِؼحٌؿس جٌّؼٍِٛحش ـ :أٚال

  جٌَّٛػس
٠ٚٓطفحو ِٕٙح ٌٍّٓطف١ى٠ٓ 

: جٌّك١١ٍٓ ٠ّٚطى ِٓ

  ِؼحٌؿس ضغ٠ًس جٌر١حٔحش ـ 1

جالْطؿحذس /  ٔظُ جالْطفٓحٌـ ٢ 

ٌمٛجػى جٌر١حٔحش جٌّك١ٍس 

ِؼحٌؿس جٌّؼحٌؿحش ـ 3 

جٌّٓطمٍس ضّحِح ٚجٌطٟ ضطؼّٓ 

ضكى٠ع لٛجػى جٌر١حٔحش جٌّك١ٍس 

 ٚئٔطحؼ ضمح٠ٌٍ جٌّهٍؾحش 

 

 معالجة الموقع المركزيـ :ثانٌا

ٚضطؼحًِ ِغ جٌىّر١ٛضٍجش 

جٌّٛلغ جٌٍّوُٞ ذشىً أفؼً 

: ِػً

ضطر١محش جٌىفؼحش جٌرٕحت١س -    1

. ٚجٌّطىٌٍز جٌىر١ٍز

ٍِجلرس جالضظحالش ٌشرىس -    ٢

. ٚجٌّؼحٌؿس جٌَّٛػس جٌىحٍِس

ط١حٔس لٛجػى جٌر١حٔحش -    3

. جٌّشطٍوس جٌؼهّس

ضٛف١ٍ ضهط١ؾ ِططٌٛ -  ٤

ٚوػُ جضهحي جٌمٍجٌ ِٓ جؾً 

.  ذحٌّٕشحزجإلوجٌز

 

 
استخدامات نظم 

 المعالجة الموزعة

: ضغ٠ًس جٌر١حٔحش جٌَّٛػس:غحٌػح

تساعد فً تولً بٌانات 

المعالجة المحلٌة وإرسالها 

للموقع المركزي 

ِؼحٌؿس لحػىز جٌر١حٔحش :ٌجذؼح

      :جٌَّٛػس

ؾ١ّغ ذ١حٔحش جٌّؼحِالش أٚ أٞ 

ذ١حٔحش ِٛؾُز ٠ّىٓ ئٌْحٌٙح 

ٌٍكحْٛخ جٌٍّوُٞ ِٓ جؾً 

جٌطه٠ُٓ فٟ لحػىز جٌر١حٔحش 

. جٌّشطٍوس

ِؼحٌؿس جٌىٍّحش :نحِٓح

 : جٌَّٛػس

٠ّىٓ ذٌٓٙٛس ضؿ١ُٙ٘ح آ١ٌح 

إلػىجو جٌٍّجْالش جٌهحٌؾ١س 

 جإلوجٌزٚضمح٠ٌٍ ٚجٌىجن١ٍس 

ق١ع ضكٓٓ جإلٔطحؾ١س 

ٚجٌطٛل١ص جٌّٕحْد ِغ ضٛفٍ 

جٌٍّٚٔس ٌٍطغ١١ٍ فٟ جٌطمح٠ٌٍ 

ٚجٌٛغحتك ج١ٌٍّْس فٟ أٞ 

  ٚلص

شرىحش جالضظحالش :ْحوْح

 :           جٌَّٛػس

ٚف١ٙح ٠ّىٓ ئؾٍجء جضظحالش 

وجن١ٍس ذ١ٓ ػىز وّر١ٛضٍجش 

  ػٓ ؽ٠ٍك شرىحش ٌذؾ ِك١ٍس

  مزاٌا المعالجة الموزعة

 ضكٓٓ َِٓ جالْطؿحذس ـ1

. َِٚٓ جٌىٌٚز ٌٍّٓطف١ى٠ٓ

 ضم١ًٍ أنطحء جإلونحي ئٌٟ ـ٢

. جلً قى ِّىٓ

  ضىْٛ ضطر١محش جٌىّر١ٛضٍ ـ3

أوػٍ ٍِٚٔس ٚضفظ١ال 

. ٌّططٍرحش جٌّٓطف١ى٠ٓ

  ضكٕٓص وٌؾس جالػطّحو٠س ـ٤

ق١ع ضؼًّ ،ٚجإلٔطحؾ١س

جٌىّر١ٛضٍجش وٕظُ جقط١حؽ١س 

. ِطؼحٚٔس

ضمى٠ُ ِؼحٌؿس .      5

ذّٛجلغ جٌّٓطف١ى٠ٓ ٠مًٍ 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts


 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 صفحة البداية

 

 األعضاء

  

 مواضيع نشطة
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 !سجل نفسك كعضو

 

 موقع كووورة
        

 موقع كووورة سجل نفسك كعضوا     موقع سٌٌٌد       مساعدة    مواضٌع نشطة         أعضاء  

ٟٚ٘ ٔٛع ِٓ أٔٛجع جٌطّحلس جٌطٟ 

ال ضٕؼد ٚال ضٕفى ٚضش١ٍ 

ض١ّٓطٙح ئٌٝ أّٔٙح وٍّح شحٌفص 

ػٍٝ جالٔطٙحء ضطٛجؾى ِؿّىوجً 

٠ٚىْٛ ِظىٌ٘ح أقى جٌّٛجٌو 

٠حـ ٚج١ٌّحٖ  ٍّ جٌطر١ؼ١ّس وحٌ

ُّ ِح ١ّ٠ُ٘ح أّٔٙح  ٚجٌّشّّ ٚأ٘

ؽحلس ٔظ١فس ٚطى٠مس ٌٍر١ثس 

ز  ٌّ وٛٔٙح ال ضهٍّف غحَجش ػح

وػحٟٔ أو١ٓى جٌىٍذْٛ ٚال ضإغٍّ 

ٍْرحً ػٍٝ جٌر١ثس جٌّك١طس ذٙح 

وّح أّٔٙح ال ضٍؼد وٌٚجً يج أغٍ فٟ 

ز ِٓطٜٛ وٌؾحش جٌكٍجٌ

ِٚظحوٌ جٌطحلس جٌّطؿّىوز ضُؼطرٍ 

ِطٕحلؼسً ضّحِحً ِغ ِظحوٌ٘ح 

غ١ٍ جٌّطؿّىوز وحٌغحَ جٌطر١ؼٟ 

ٚجٌٛلٛو جٌّٕٛٚٞ ق١ع ضإّوٞ 

جالقطرحِ  ًٖ٘ جٌّظحوٌ ئٌٝ

جٌكٍجٌٞ ٚئؽالق غحَ غحٟٔ 

 أو١ٓى جٌىٍذْٛ ػٕى جْطهىجِٙح

 ٚجٔطاللحً ِٓ ِىٜ أ١ّ٘س جٌطّحلس
جٌّطؿّىوز ظٍٙ فٟ ج٢ٚٔس 

 جألن١ٍز ٌٔٛع ؾى٠ٌى ِٓ جألػّحي 
 

ّّٝ ضؿحٌز جٌطّحلس  ضكص ِٓ

ًّ أػّحٌٙح  جٌّطؿّىوز ٚضٍّوُش ؾ

ػٍٝ ضٓه١ٍ ِظحوٌ جٌطّحلس 

جٌّطؿّىوز ٚجْطغالٌٙح ٌطىْٛ 

جً ٌٍىنً ٚجٌّٕفغ  ٌّ ِظىٌجً ِى

جٌّحوٞ ٚيٌه ِٓ نالي 

ح  ّّ غُ ِ ٍّ جٌط٠ٍّٚؽ ٌٙح ٚػٍٝ جٌ

ضؼحخ ذٗ و١ف١ّس جْطغالي جٌطّحلس 

جٌّطؿّىوز ِٓ وٍفس ػح١ٌس ٚػىَ 

ضٛفٍّ ج١ٌ٢حش ٚجٌطّم١ٕحش 

 ّْ جٌالَِس ذشىً وحٍف ئاّل أ

ٕ٘حن ػىوجً ور١ٍجً ِٓ جٌّىٚي 

جٌطٟ ضٓطؼّى ٌٍرىء ذّشح٠ٌغ 

جْطػّح٠ٌس ٌٍطحلس جٌّطؿّىوز 

ِغ جٌكٍص ػٍٝ ٌُْ أذؼحو 

١ْحْحش ًٖ٘ جٌّشح٠ٌغ 

ٚجٌؼًّ ػٍٝ ضط٠ٍٛ٘ح 

 ٚض١ّٕطٙح

 ١ُِّجش جٌطحلس جٌّطؿىوز

ٕ٘حن ِؿّٛػس ِٓ ج١ٌُّّجش 

جٌطٟ ضطّطّغ ذٙح جٌطحلس 

جٌّطؿّىوز ٚضؿؼٍٙح ِظىٌجً 

ٙح ّّ ضطٛجؾى  ١ُِّّجً ٌٍطحلس ٚأ٘

جٌطحّلس جٌّطؿّىوز ذشىً ؾ١ّى فٟ 

ضؼطرٍ جٌطّحلس  وحفّس أٔكحء جٌؼحٌُ

جٌّطؿّىوز طى٠مسً ٌٍر١ثس 

ضطٛجؾى ذشىً وجتُ  ٚٔظ١فسً 

زً  ٍّ ٚضىْٛ لحذٍسً ٌٍطؿّىو ِ

 ٠ًٓٙ جْطهىجِٙح أنٍٜ

ذحالػطّحو ػٍٝ ضم١ٕحش ٚآ١ٌحش 

ضّطحَ ذأّٔٙح ؽحلس  ذ١ٓطس

حً  جلطظحو٠ّس ؾّىجً  ّّ ضؼّى ػحِالً ِٙ

فٟ جٌط١ّّٕس جٌر١ث١ّس ٚجالؾطّحػ١ّس 

ضٓحػى ػٍٝ  ٚوحفّس جٌّؿحالش

ضٓحػى  ؾى٠ىز نٍك فٍص ػًّ

ػٍٝ جٌطّهف١ف ِٓ أػٍجٌ 

 جالٔرؼحغحش جٌغح٠َّس ٚجٌكٍج٠ٌّس

ضّٕغ ٘طٛي جألِطحٌ جٌكحِؼ١ّس 

ز ٌّ غ جٌّٕفح٠حش  جٌّؼح ّّ ضكّى ِٓ ضؿ

ًّ أشىحٌٙح ّٟ جٌٌُّٚػحش  ذى ضهٍ

غحش جٌى١ّ١حت١ّس  ّٛ ِٓ جٌٍّ

ٚذحٌطّحٌٟ ضٍفغ جإلٔطحؾ١ّس 

ضٓطهىَ ضم١ٕحش غ١ٍ  جٌٌُجػ١ّس

ِؼمّىز ٠ّٚىٓ ضظ١ٕؼٙح ِك١ٍّحً 

  فٟ جٌّىٚي جٌّٕح١ِس

 أٔٛجع جٌطحلس جٌّطؿىوز 

ضأضٟ جٌطّحلس جٌّطؿّىوز ِٓ ػّىز 

ِظحوٌ ٌٚٙح أٔٛجع ِهطٍفس 

 :جٌطّحلس جٌش١ّّٓس

 ضُؼطرٍ جألشؼس جٌّظحوٌز ِٓ 

جٌشّّ ِٚح ضكٍّٗ ِؼٙح ِٓ 

ٚػٛء ِظىٌجً ٌٍطحلس  قٍجٌز

جٌش١ّّٓس ق١ع جْطغٍّٙح 

جإلٔٓحْ فٟ ِظحٌكٗ 

جإلٔٓحْ فٟ  ّْٚهٍّ٘ح

 ِظحٌكٗ ّْٚهٍّ٘ح

http://www.startimes.com/f.aspx
http://www.startimes.com/f.aspx
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ذحالػطّحو ػٍٝ ْٚحتً ٚضم١ٕحش 

ضىٌٕٛٛؾ١ّس ٠ّٚىٓ جالْطفحوز 

ِٓ جٌّشّّ فٟ ض١ٌٛى جٌطّحلس 

ح  ِّ جٌكٍج٠ٌّس ٚجٌىٍٙذحت١ّس فأ

جٌطّحلس جٌىٍٙذحت١ّس ف١ّىٓ 

ض١ٌٛى٘ح ِٓ نالي جٌطّحلس 

وحش  ٍّ جٌش١ّّٓس ذحْطهىجَ جٌّك

جٌكٍج٠ٌّس ٚأٌٛجـ جٌهال٠ح 

الش  ّٛ جٌؼٛت١ّس جٌؿٙى٠ّس ٚجٌّك

ُّ جْطهىجَ  جٌفٌٛطٛػٛت١ّس ٚلى ض

 جٌطّحلس جٌش١ّّٓس

: ٌطّحلس جٌك٠ٛ١ّسج

ح  ّّ  ضُٓطّّى جٌطّحلس جٌك٠ٛ١ّس ِ

ٝ ذحٌىطٍس جٌك٠ٛ١ّس ّّ ٚجٌطٟ  ٠ُٓ

ٟ٘ ػرحٌز ػٓ ِحّوز ػؼ٠ٛس 

ضؼًّ ػٍٝ ضه٠ُٓ جألشؼس 

ُّ ضك٠ٍٛٙح ئٌٝ ؽحلس  جٌش١ّّٓس غ

و١ّ١حت١ّس ٚلى ضىْٛ ًٖ٘ 

جٌّظحوٌ ػرحٌز ػٓ نشد أٚ 

ّٓىٍ ٚضؼطرٍ  ّْحو أٚ لظد جٌ

ِظحوٌ جٌطّحلس جٌك٠ٛ١ّس  

٠حـ ٍّ  :ؽحلس جٌ

 ٠ٍؿأ جإلٔٓحْ ئٌٝ جالػطّحو ػٍٝ 

٠حـ الْطهٍجؼ  ٍّ ضٌٛذ١ٕحش جٌ

٠حـ ٚض١ٌٛى  ٍّ جٌطّحلس ِٓ جٌ

جٌطّحلس جٌىٍٙذحت١ّس ِٕٙح وّح 

٠حـ إلٔطحؼ  ٍّ ضٓطهىَ ؽحلس جٌ

ٝ  جٌطّحلس ج١ٌّىح١ٔى١ّس ّّ ف١ّح ٠ُٓ

ِٚح ٠محٌخ  ذطٛجق١ٓ جٌٙٛجء

ِٓ ػٛء جٌّشّّ جًٌٞ % ٢

٠ٓمؾ ػٍٝ ْطف جٌىٍز 

ي ئٌٝ ؽحلس  ّٛ جألٌػ١ّس ٠طك

قٍوس ٠ٌٍٍحـ ٚضؼّى ًٖ٘ و١ّّسً 

٘حتٍسً ِٓ جٌطّحلس ٚجٌطٟ ضف١غ 

  االستهالكػٓ قحؾس جٌؼحٌُ ِٓ

ّٞ ػحَ ِٓ جألػٛجَ ٌٚطحلس  فٟ أ

٠حـ جْطهىجِحش ِطؼّىوز ِٓ  ٍّ جٌ

ػّم ج١ٌّحٖ ذحْطهىجَ  أذٍَ٘ح

٠حـ فّؼّهحش  ٍّ ؽحلس ِؼّهحش جٌ

٠حـ  ٍّ ٞ جٌطٟ ضؼًّ ذحٌ ٍّ جٌ

ِٕطشٍز ذىػٍز فٟ أْطٍج١ٌح 

ٚأؾُجء ِٓ أف٠ٍم١ح ٚآ١ْح 

 ُّ ٚأ٠ٍِىح جٌالض١ٕ١س ٌٚذّّح ٠ط

٠حـ ل٠ٍرحً فٟ  ٍّ جْطهىجَ ؽحلس جٌ

ض١ٌٛى جٌىٍٙذحء فٟ جٌُّجٌع 

 ِٓ ًّ ٚجٌّٕحَي ٚيٌه ذطىٍفس أل

ضك٠ٍه  ضىٍفس جْطهىجَ جٌٛلٛو

ّٓفٓ ٚوفغ أشٍػطٙح ٚضّطحَ  جٌ

ذأّٔٙح ٠ّىٓ جالػطّحو ػ١ٍٙح ضّحِحً 

ورى٠ً ؾ١ّى ٌٍٛلٛو جألقفٌٛٞ 

ٚضطٛفٍّ ذشىً وجتُ ِٚطؿىّو 

ذحْطٍّجٌ ٚضؼطرٍ ِٓ أوػٍ 

ِظحوٌ جٌطّحلس جٌّٕظ١فس 

ٚجٌّظى٠مس ٌٍر١ثس 

 :جٌطّحلس جٌىٍِٙحت١ّس

٠ؼطرٍ ِظطٍف وٍِٙٚحت١ّس 

ِظطٍكحً شحِالً ٌٍىٍٙذحء 

ٚجٌّحء ِؼحً ٠ٚٓطهىَ ً٘ج جٌّٕٛع 

ِٓ جٌطّحلس فٟ جْطغالي جٌطّحلس 

جٌّحت١ّس ٌط١ٌٛى جٌطّحلس جٌىٍٙذحت١ّس 

ٚضؼطرٍ ؽحلسً ٔظ١فسً ٌٍغح٠س ٚيجش 

ٚجْغ ٚفٟ ػ١ٍّس  جٔطشحٌ

ُّ  جْطغالي ًٖ٘ جٌطحلس ٠ط

جالػطّحو و١ٍّحً ػٍٝ جٌطّحلس 

أٚ ؽحلس  جٌىحِٕس فٟ ج١ٌّحٖ

جٌٛػغ ٚضك٠ٍٛٙح ئٌٝ ؽحلس 

قٍو١ّس ِٓ نالي ْمٛؽ جٌّحء 

ٚج١ٓٔحذٗ ِٓ أػٍٝ ئٌٝ أْفً 

ُّ ئوجٌز ضٌٛذ١ٕحش  ٌطط

 

 ّٟ جٌط١ٌّٛى ف١رىأ جٌٌّٛى جٌىٍٙذحت

ذحٌّىٌٚجْ ٚذحٌطّحٌٟ ٠ؼًّ ػٍٝ 

ِٚٓ  ئٔطحؼ جٌطّحلس جٌىٍٙذحت١ّس

ُّ ١ُِّّجش جْطهىجَ جٌطّحلس  أ٘

جٌىٍِٙٚحت١ّس أّٔٙح طى٠مس ٌٍر١ثس 

ٌٚأِ جٌّحي جٌّٕفك فٟ ًٖ٘ 

ى أٚ  ّٓ جٌؼ١ٍّّس ٠طّػًّ فٟ ذٕحء جٌ

جْ ًٚ٘ج ِف١ى فٟ ػ١ٍّّس  ُّ جٌه

ٞ ذؿحٔد ض١ٌٛى  ٍّ ضٕظ١ُ جٌ

جٌىٍٙذحء وّح أّٔٙح ال ضكطحؼ ئٌٝ 

ضىح١ٌف ٍِضفؼس ٌؼ١ٍّّحش 

ّْ جٌطٌّٛذ١ٕحش  جٌّظ١حٔس وّح أ

جٌّحت١ّس ٍْٙس جٌطٍّو١د 

 ٚضؼطرٍ ج١ٌّحٖ ِظىٌجً  ٚجٌطّشغ١ً
  ٌٍطحلس ًِٕ لٍْٚ ذؼ١ىز

ّٞ جٌّٓطىجَ  :جٌٛلٛو جٌك١ٛ

 ٌعتبر الوقود الحٌوّي منافساً 

اً للنفط فً ضوء ارتفاع  ٌّ قو

أسعاره مّما ٌإّدي إلى 

فً  المساهمة بشكل فّعال

خفض أسعار الّنفط واعتدالها 

كما أّنه ٌلعب دوراً فً توفٌر 

ٌّة مستمّدة من  إمدادات صح

 مصادر الّطاقة البدٌلة 

 وٍٙذحء جٌكٍجٌز جألٌػ١ّس

ضطّظف وفحءز جٌطّحلس جٌكٍج٠ٌّس 

جألٌػ١ّس ِٚكطّحضٙح ذأّٔٙح 

 ّْ ِٕهفؼس ٔٓر١ّحً ٠ُٚشحٌ ئٌٝ أ

 ُّ  وٌؾس قٍجٌز ج١ٌّحٖ جٌطٟ ٠ط
جْطهٍجؾٙح ِٓ ذحؽٓ جألٌع 

ت١ٟٓ ٌّىٜ  ٍّ ٟ٘ جٌّكّىو جٌ

وفحءز ِكطّحش جٌطّحلس جٌكٍج٠ٌّس 

 جألٌػ١ّس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     موضوعات االهتمام

                      حاسب آلى ـ توثٌق ومكتبات ـ حاسبات ومعلومات

 
 أسم الكتاب

 
 أسم المإلف

 
 تارٌخ االصدار

االجراءات الفنٌة فى المكتبات 
 ومراكز المعلومات

 2014 محمد عوده

 

 /جهه االعداد 
 أسم المإلف
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 ٔشحء لحػىز ذ١حٔحشئ

 تظهر Access عند فتح
عالمة التبوٌب جدٌدة فً طرٌقة 

 توفر  Backstage عرض
عالمة التبوٌب جدٌدة طرقاً 

إنشاء متعددة ٌمكن من خاللها 
 :قاعدة بٌانات جدٌدة

 ٌمكنك     قاعدة بٌانات فارغة
إنشاء قاعدة بٌانات من البداٌة 

ٌُعد هذا خٌاراً  إذا أردت ذلك 
جٌداً إذا كانت لدٌك متطلبات 

تصمٌم محددة جداً أو إذا كان 
لدٌك بٌانات موجودة تحتاج إلى 

 احتوائها أو تضمٌنها
 قالب مثبت مع Access     

من األفضل استخدام قالب إذا 
 ضٕشة ِشٍٚػحً ؾى٠ىجً كنت

ٚض٠ٍى أْ ضىْٛ ػ١ٍّس جإلٔشحء 

ػىز  Access ضطٛفٍ ِغ. ٍْٙس

 .لٛجٌد ِؼّٕس ذشىً جفطٍجػٟ

 ِٓ لحٌد Office .com    ٌٝئ

 ؾحٔد جٌمٛجٌد جٌطٟ ضطٛفٍ ِغ

Access ٍٝ٠ّىٕه جٌؼػٌٛ ػ 

جٌؼى٠ى ِٓ جٌمٛجٌد جألنٍٜ 

 .Office.com جٌّطٛفٍز فٟ

ٌٚٓ ضىْٛ فٟ قحؾس ئٌٝ فطف 

ِٓطؼٍع ق١ع ضطٛفٍ جٌمٛجٌد 

ِٓ نالي ػالِس جٌطر٠ٛد 

 .جٌؿى٠ىز

 اإلضافة إلي قاعدة بيانات

٠ّىٕه ئػحفس قمٛي أٚ ؾىجٚي 

أٚ أؾُجء ضطر١محش فٌٛ ذىء 

جٌؼًّ فٟ ئقىٜ لٛجػى 

 .جٌر١حٔحش

  

وّح ٠ّىٕه ئٔشحء جٌر١حٔحش 

جالْطؼالِحش ٚجٌّٕحيؼ ٚجٌطمح٠ٌٍ 

ؾ١ّغ - ٚٚقىجش جٌّحوٍٚ 

ػٕحطٍ لحػىز جٌر١حٔحش جٌطٟ 

  جػطىش جْطهىجِٙح فٟ جٌؼًّ
 ئٔشحء لحػىز ذ١حٔحش ذحْطهىجَ لحٌد

ذّؿّٛػس  Accessيتوفر 

ِطٕٛػس ِٓ جٌمٛجٌد جٌطٟ ٠ّىٓ 

جْطهىجِٙح وّح ٟ٘ أٚ ذحػطرحٌ٘ح 

ٔمطس ذىج٠س ٠ُؼى جٌمحٌد لحػىز 

ذ١حٔحش ؾحُ٘ز ٌالْطهىجَ ضطؼّٓ 

ؾ١ّغ جٌؿىجٚي ٚجالْطؼالِحش 

ٚجٌّٕحيؼ ٚٚقىجش جٌّحوٍٚ 

ٚجٌطمح٠ٌٍ جٌالَِس ٌطٕف١ً ِّٙس 

ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي ٕ٘حن  ِكىوز

لٛجٌد ٠ّىٓ جْطهىجِٙح ٌطؼمد 

جٌّشحوً أٚ إلوجٌز ؾٙحش 

جالضظحي أٚ ٌطٓؿ١ً جٌّظٍٚفحش 

ٚضكطٛٞ ذؼغ جٌمٛجٌد ػٍٝ 

ذؼغ ّٔحيؼ ْؿالش ٌٍّٓحػىز 

 ػٍٝ ضٛػ١ف و١ف١س جْطهىجِٙح
ئيج ضٕحْد أقى ًٖ٘ جٌمٛجٌد ِغ 

جقط١حؾحضه، ف١ٓىْٛ جْطهىجِٗ 

٘ٛ جٌط٠ٍمس جألٍْع ٌرىء 

. جْطهىجَ ئقىٜ لٛجػى جٌر١حٔحش

ِغ يٌه، ئيج وٕص ض٠ٍى جْط١ٍجو 

ذ١حٔحش ِٛؾٛوز فٟ ذٍٔحِؽ آنٍ 

، فّٓ جألفؼً Accessئٌٝ 

ئٔشحء لحػىز ذ١حٔحش ذىْٚ 

ضطؼّٓ جٌمٛجٌد . جْطهىجَ لحٌد

فس ِٓرمحً ٚلى  ٍّ ذ١ٕس ذ١حٔحش ِؼ

٠ططٍد ضؼى٠ً جٌر١حٔحش جٌّٛؾٛوز 

 قطٝ ضطٛجفك ِغ ذ١ٕس جٌمحٌد

 

ئٔشحء لحػىز ذ١حٔحش ذىْٚ 

 جْطهىجَ لحٌد

ئيج وٕص ال ض٠ٍى جْطهىجَ لحٌد 

٠ّىٕه ئٔشحء لحػىز ذ١حٔحش 

ػٓ ؽ٠ٍك ئٔشحء جٌؿىجٚي 

ٚجٌّٕحيؼ ٚجٌطمح٠ٌٍ ٚػٕحطٍ 

لحػىز جٌر١حٔحش جألنٍٜ 

جٌهحطس ذه فٟ أغٍد جألق١حْ 

٠شًّ يٌه جإلؾٍجء٠ٓ جٌطح١١ٌٓ 

 :أٚ أقىّ٘ح

  ئونحي جٌر١حٔحش أٚ ٌظمٙح

أٚ جْط١ٍجو٘ح ئٌٝ جٌؿىٚي 

جًٌٞ ضُ ئٔشحؤٖ ػٕى ئٔشحء 

لحػىز ذ١حٔحش ؾى٠ىز، 

ٚضىٍجٌ جٌؼ١ٍّس وجنً 

جٌؿىجٚي جٌؿى٠ىز جٌطٟ ٠طُ 

ئٔشحؤ٘ح ذحْطهىجَ جألٍِ 

ؾىٚي فٟ ػالِس جٌطر٠ٛد 

  .ئٔشحء

  ٌجْط١ٍجو ذ١حٔحش ِٓ ِظحو

أنٍٜ ٚئٔشحء ؾىجٚي 

  ؾى٠ىز فٟ جٌؼ١ٍّس

 إنشاء قاعدة بيانات فارغة

   فٟ ػالِس جٌطر٠ٛد ٍِف

جٔمٍ فٛق ؾى٠ى غُ جٔمٍ فٛق 

  .لحػىز ذ١حٔحش فحٌغس

   وطد جُْ ٍِف فٟ جٌٍّذغ

ٌطغ١١ٍ ِٛلغ  جُْ جٌٍّف

جٌٍّف ٢نٍ غ١ٍ 

جالفطٍجػٟ، جٔمٍ فٛق 

 جْطؼٍجع ذكػحً ػٓ ِٛلغ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

لوضع البٌانات بجانب المربع 

اسم الملف ثم استعرض 

وصوالً إلى الموقع الجدٌد 

  وانقر فوق موافق

  ُجٔمٍ فٛق ئٔشحء٠ط

 ئٔشحء لحػىز جٌر١حٔحش فٟ

Access   ذحْطهىجَ ؾىٚي

 ٠طُ فطكٗ 1فحٌؽ ذحُْ ؾىٚي 

ذؼى يٌه فٟ ؽ٠ٍمس ػٍع 

ٌٚلس جٌر١حٔحش ٠طُ ٚػغ 

جٌّإشٍ فٟ جٌه١ٍس جٌفحٌغس 

جألٌٚٝ فٟ جٌؼّٛو جٔمٍ 

  ٌإلػحفس

  إلػحفس ذ١حٔحش جذىأ

جٌىطحذس أٚ جٌظك ذ١حٔحش ِٓ 

ُِٛػف فٟ  ِظىٌ آنٍ وّح ٘ٛ 

ٔٓم ذ١حٔحش ِٓ ِظىٌ جٌّمطغ 

 .Access آنٍ ئٌٝ ؾىٚي فٟ

ضُ ضظ١ُّ أٍْٛخ ئونحي 

جٌر١حٔحش فٟ ؽ٠ٍمس ػٍع 

ٌٚلس جٌر١حٔحش ذك١ع ٠ّحغً 

 Excelجٌؼًّ فٟ ٌٚلس ػًّ 

٠طُ ئٔشحء ذ١ٕس جٌؿىٚي أغٕحء 

ئونحي جٌر١حٔحش ػٕى ئػحفس 

جٌر١حٔحش  ػّٛو ؾى٠ى ئٌٝ ٌٚلس

٠طُ ضكى٠ى قمً ؾى٠ى فٟ 

جٌؿىٚي ذؼى يٌه ٠طُ ضٍمحت١حً 

 ضؼ١١ٓ ٔٛع ٌىً قمً ذ١حٔحش فٟ

Access  ذٕحًء ػٍٝ جٌر١حٔحش

 جٌطٟ ٠طُ ئونحٌٙح

 إضافة جدول

٠ّىٕه ئػحفس ؾىجٚي ؾى٠ىز ئٌٝ 

لحػىز ذ١حٔحش ِٛؾٛوز ذحْطهىجَ 

جألٚجٍِ جٌّٛؾٛوز فٟ 

جٌّؿّٛػس ؾىجٚي فٟ ػالِس 

  .جٌطر٠ٛد ئٔشحء

 

ئٔشحء ؾىٚي 

ذىءجً ِٓ ؽ٠ٍمس ػٍع ٌٚلس 

فٟ ؽ٠ٍمس جٌؼٍع      جٌر١حٔحش

ٌٚلس جٌر١حٔحش ٠ّىٕه ئونحي 

جٌر١حٔحش ػٍٝ جٌفٌٛ ٚجٌّٓحـ 

ذأشحء ذ١ٕس  Access ٌـ

جٌؿىٚي فٟ جٌهٍف١س ٠طُ ضؼ١١ٓ 

 1أّْحء جٌكمٛي ٌل١ّحً جٌكمً 

 ٠ٚطُ ضؼ١١ٓ ٔٛع ٢ٚجٌكمً 

 ذ١حٔحش وً قمً ضٍمحت١حً فٟ

Access  ذٕحًء ػٍٝ جٌر١حٔحش

  جٌطٟ ٠طُ ئونحٌٙح

  ،فٟ ػالِس جٌطر٠ٛد ئٔشحء

فٟ جٌّؿّٛػس ؾىجٚي جٔمٍ 

٠طُ ئٔشحء  فٛق ؾىٚي

٠ٚطُ  Access جٌؿىٚي فٟ

ضكى٠ى جٌه١ٍس جألٌٚٝ 

جٌفحٌغس فٟ جٌؼّٛو جٔمٍ 

  ٌإلػحفس

  فٟ ػالِس جٌطر٠ٛد

قمٛي فٟ جٌّؿّٛػس ئػحفس 

ٚقًف جٔمٍ فٛق ٔٛع جٌكمً 

جًٌٞ ض٠ٍى ئػحفطٗ ئيج ٌُ 

 ٠ظٍٙ جٌٕٛع جًٌٞ ض٠ٍىٖ

 فحٔمٍ فٛق ٠ُِى ِٓ جٌكمٛي 

  ٠طُ ػٍع لحتّس ذأٔٛجع

جٌكمٛي جٌشحتغ جْطهىجِٙح 

جٔمٍ فٛق  Access فٟ

 ٔٛع جٌكمً جًٌٞ ض٠ٍىٖ

ْٚططُ ئػحفس جٌكمً جٌؿى٠ى 

ئٌٝ ٌٚلس  Access فٟ

  جٌر١حٔحش ػٕى ٔمطس جإلوٌجؼ

  إلػحفس ذ١حٔحش جذىأ جٌىطحذس

فٟ أٚي ن١ٍس فحٌغس أٚ 

جٌظك ذ١حٔحش ِٓ ِظىٌ 

ُِٛػف فٟ  آنٍ، وّح ٘ٛ 

ٔٓم ذ١حٔحش ِٓ جٌّمطغ 

 ِظىٌ آنٍ ئٌٝ ؾىٚي فٟ

Access.   

 

 

 

  ًئػحوز ض١ّٓس ػّٛو قم

جٔمٍ ٔمٍجً ُِوٚؾحً فٛق 

ٌأِ جٌؼّٛو غُ جوطد 

  جالُْ جٌؿى٠ى

  ٌْٕٗمً ػّٛو جٔمٍ فٛق ٌأ

ٌطكى٠ىٖ غُ جْكرٗ ئٌٝ 

جٌّٛلغ جًٌٞ ض٠ٍىٖ ٠ّىٕه 

أ٠ؼحً ضكى٠ى ػىز أػّىز 

ل٠ٍرس غُ ْكرٙح ئٌٝ ِٛلغ 

ؾى٠ى فٟ ٚلص ٚجقى ٌطكى٠ى 

ػىز أػّىز ل٠ٍرس جٔمٍ فٛق 

ٌأِ جٌؼّٛو جألٚي ٚذؼى 

يٌه أغٕحء جٌؼغؾ ذحْطٍّجٌ 

 جٔمٍ SHIFT ػٍٝ جٌّفطحـ

  فٛق ٌأِ جٌؼّٛو جألن١ٍ

 ؽ٠ٍمس ػٍع جٌطظ١ُّ

  ٠ؿد ػ١ٍه أٚالً ئٔشحء

ذ١ٕس جٌؿىٚي ذؼى يٌه، لُ 

ذحٌطرى٠ً ئٌٝ ؽ٠ٍمس ػٍع 

ٌٚلس جٌر١حٔحش إلونحي 

جٌر١حٔحش أٚ ٠ّىٕه ئونحي 

جٌر١حٔحش ذحْطهىجَ أٍْٛخ 

 آنٍ ِػً جٌٍظك أٚ جالْط١ٍجو

  فٟ ػالِس جٌطر٠ٛد

ئٔشحء فٟ جٌّؿّٛػس ؾىجٚي 

  .جٔمٍ فٛق ضظ١ُّ ؾىٚي

  ٟجوطد جّْحً ٌىً قمً ف

جٌؿىٚي فٟ جٌؼّٛو جُْ جٌكمً 

غُ قىو ٔٛع ذ١حٔحش ِٓ 

 جٌمحتّس أٔٛجع جٌر١حٔحش

  ٟ٠ّىٕه ذىء وطحذس جٌر١حٔحش ف

جٌؿىٚي فٟ أٞ ٚلص ذحٌطرى٠ً 

ئٌٝ ؽ٠ٍمس ػٍع ٌٚلس 

ٚجٌٕمٍ فٟ جٌه١ٍس  جٌر١حٔحش

جٌفحٌغس جألٌٚٝ ٠ّىٕه أ٠ؼحً 

 ٌظك ذ١حٔحش ِٓ ِظىٌ آنٍ 

  Access  ئٌٝ ؾىٚي فٟ
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هو أبو الولٌد محمد بن أحمد 

بن محمد بن أحمد بن أحمد بن 

رشد ولد فً قرطبة فً الرابع 

عشر من شهر نٌسان سنة 

 وهو أحد  هـ520 ـ م1126

كبار الفالسفة فً الحضارة 

العربٌة اإلسالمٌة وهو 

شخصٌة علمٌة مسلمة متعددة 

التخصصات فهو فٌلسوف 

وفقٌه وطبٌب وفلكً وقاضً 

وفٌزٌائً عربً مسلم أندلسً 

ٔشأ جذٓ ٌشى فٟ أٍْز ذحٌَز 

فٟ جألٔىٌّ ِحٌْص جٌُػحِس 

جٌفم١ٙس ٚجٌفطٜٛ ق١ع وحْ ؾىٖ 

جٌّؼٍٚف ذحُْ جذٓ ٌشى جٌؿى 

ش١م جٌّحٌى١س ٚئِحَ ؾحِغ 

ٚلحػٟ جٌؿّحػس ِٚٓ  لٍؽرس

ورحٌ ِٓطشحٌٞ أٍِجء جٌىٌٚس 

جٌٍّجذط١س ٚوحْ ٚجٌىٖ أذٛ 

جٌمحُْ أقّى ذٓ أذٟ ج١ٌٌٛى 

فم١ٙحً فٟ ؾحِغ لٍؽرس ٚلحػ١حً 

ٌٚٗ شٍـ ػٍٝ ْٕٓ جٌٕٓحتٟ 

  ٚضف١ٍٓ ٌٍمٍآْ فٟ أْفحٌ

 

 
وٌِ جذٓ ٌشى جٌكف١ى ػٍٝ 

٠ىٞ جٌفم١ٗ جٌكحفع أذٟ ِكّى 

  ذٓ ٌَق ٚقفع وطحخ جٌّٛؽأ

 
 مولده ونـشـؤتـه

 
 دراسته وتعلمه

ٌإلِحَ ِحٌه ػٍٝ ٠ىٞ أذ١ٗ وّح 

وٌِ ػٍٝ أ٠ىٞ جٌؼى٠ى ِٓ 

جٌفمٙحء ِٚٓ أذٍَُ٘ أذٟ 

ؾؼفٍ ذٓ ػرى جٌؼ٠ُُ جًٌٞ 

أؾحَ ٌٗ أْ ٠فطٟ فٟ جٌفمٗ 

ٚفٟ جٌفٍٓفس ضأغٍ جذٓ ٌشى 

ذحذٓ ٌؿس ٚوحْ طى٠محً الذٓ 

 ؽف١ً

 

ٌٚٝ جذٓ ٌشى جٌمؼحء فٟ 

ئشر١ٍ١س غُ فٟ لٍؽرس ْٕس 

َ ٚػٕىِح جْطمحي جذٓ 1169

ؽف١ً ِٓ ؽرحذس جلطٍـ أْ 

٠ىْٛ جذٓ ٌشى ن١ٍفسً ٌٗ فٟ 

ِٕظرٗ غُ جْطىػحٖ جٌه١ٍفس 

جٌّٛقىٞ أذٛ ٠ؼمٛخ ئٌٝ 

ٍِوش ٚػ١ٕٗ ؽر١رحً ٌٗ 

ٚلحػ١حً فٟ لٍؽرس وّح جْطؼحْ 

ذٗ فٟ جٌم١حَ ذحٌؼى٠ى ِٓ 

ج١ٌٍّْس ِّح ْحُ٘ فٟ  جٌّٙحَ

ضٕمٍٗ فٟ ِهطٍف أٔكحء 

ذؼى ٚفحز أذٛ ٠ؼمٛخ  جٌّغٍخ

فٟ ػٙى  َجوش ِىحٔس جذٓ ٌشى

جذٕٗ جٌّٕظٌٛ جٌّٛقىٞ ِّح 

وفغ ذؼغ جٌّؼحٌػ١ٓ 

 جألٔىٌّ ئٌٝ جٌى١ى ٌٗ ٚػٍّحء

ٚأٍِ  ٚجضٙحِٗ ذحإلٌكحو ٚجٌىفٍ

ج١ٌٓحٔس  ئٌٝ ل٠ٍس جأل١ٍِ ذٕف١ٗ

 ٚأقٍق وطرٗ ٚأطىٌ ٍِِْٛحً 

 
خدمة ابن رشد فى 

 البالط

٠ٕٙٝ ج١ٌٍّّٓٓ ذمٍجءز أٞ ِٓ 

وطد جٌفٍٓفس أٚ جال٘طّحَ ذٙح 

ٚذؼى ضأو١ى جأل١ٍِ ِٓ ذطالْ 

جألوحي٠د جْطىػٝ جذٓ ٌشى 

ٚػفح ػٕٗ ٚػ١ٕٗ وأقى أورٍ 

 ٌؾحي جٌىٌٚس

 

الذٓ ٌشى جٌؼى٠ى ِٓ جٌّإٌفحش 

: فٟ أٌذؼس ألٓحَ ٟٚ٘

جٌفٍٓفس ٚجٌطد ٚجٌفمٗ ٚجألوخ 

جٌٍغٛٞ وّح جنطض ذشٍـ 

جٌطٍجظ جألٌْطٟ ٚأقظٝ 

 108ؾّحي جٌى٠ٓ جٌؼٍٛٞ ٌٗ 

 ِٕٙح ذٕظٙح 58ِإٌفحش 

 :جٌؼٍذٟ ِٚٓ أُ٘ وطرٗ

 ٛأٌْط  

  ضٙحفص جٌطٙحف  

 شٍـ أٌؾَٛز جذٓ ١ْٕح  

  ْٛؾٛجِغ ١ْحْس أفالؽ  

   ذىج٠س جٌّؿطٙى ٚٔٙح٠س

  جٌّمطظى

  جٌىشف ػٓ ِٕح٘ؽ جألوٌّس

 فٟ ػمحتى جٌٍّّس

  

ـ َ 1198ضٛفٟ جذٓ ٌشى ْٕس 

فٟ ٍِجوش ٚوفٓ  ٘ـ 595

ف١ٙح ٚذؼى غالغس أشٍٙ ٔمً 

 ؾػّحٔٗ ئٌٝ لٍؽرس

 

 
 مإلفاته

 
 وفاته



 

 

 

 

  



   

  ِك١ّس ٌأِ ِكّى
 

ضؼطرٍ ِك١ّس ٌأِ ِكّى ِٓ جٌّؼحٌُ ج١ٌُّّز ٌشرٗ 

ؾ٠ٍُز ١ْٕحء ٚضمغ فٝ ؾٕٛخ ١ْٕحء ػٍٝ ْحقً 

جٌركٍ جألقٍّ ػٕى ئٌطمحء ن١ٍؽ جٌؼمرس ذه١ٍؽ 

ج٠ٌّٛٓ  ٚضؼُ ًٖ٘ جٌّك١ّس أ٠ؼح ؾ٠ٍُز  ض١ٍجْ  

ٚجٌطٝ ضرؼى ػٓ ْٛجقً جٌركٍ جألقٍّ ذكٛجٌٝ ْطس 

و١ٍِٛطٍجش  ٚ٘ٝ ػرحٌز ػٓ ؾ٠ٍُز ِٓ جٌشؼحخ 

جٌٍّؾح١ٔس جٌؼحتّس ِهطٍطس ذحٌظهٌٛ جٌؿٍج١ٔط١س 

ٚجٌٍْٛذ١س  ٚضشًّ جٌّك١ّس أ٠ؼح ؾ٠ٍُز أنٍٜ 

ضّٓٝ  طٕحف١ٍ  ٚجٌطٝ ضٛؾى غٍخ ؾ٠ٍُز ض١ٍجْ  

ٚضط١ُّ ذٛؾٛو ن١ٍؽ طغ١ٍ ٠ظٍف وٍّْٝ ٍِٚؿأ 

ِإلص ٌٍٓفٓ فٝ جٌكحالش جٌطحٌتس ٚذّؿٍو جٌٛطٛي 

ئٌٝ ِىنً جٌّك١ّس ْطؿى ذٛجذس ضُ ضشى١ٍٙح ِٓ 

ِؿّٛػس أقؿحٌ إّْٔط١س ػّاللس ضشرٗ جألقؿحٌ 

جٌؿٍج١ٔط١س  ذك١ع ضأنً ضشى١ال ذى٠ؼح ١ٌكًّ ٌفع 

ٚضط١ُّ ْٛجقً ضٍه جٌّٕطمس ذح١ٌّحٖ " هللا " جٌؿالٌس 

جٌظحف١س جٌٌُلحء ٚجٌطٝ ٚػؼطٙح ػٍٝ لّس أفؼً 

جألِحوٓ جٌطٝ ضمىَ ٠ٌحػس جٌغٛص فٝ جألػّحق 

ٌّشح٘ىز جٌشؼحخ جٌٍّؾح١ٔس جٌٕحوٌز  ػالٚز ػٍٝ 

جٌٓالقف ٚ جٌىٌجف١ً ٚجألّْحن جٌٍّٛٔس جٌّهطٍفس 

ٚجٌطٝ ٠ٛؾى ِٕٙح أٔٛجع ِٙىوز ذحإلٔمٍجع  ٚالضٛؾى 

ئال فٝ ضٍه جٌرمؼس جٌٓحقٍز  ٚضكٜٛ جٌّك١ّس ق١حٖ 

ذ٠ٍس ِطّػٍس فٝ ؽ١ٌٛ ٚ ق١ٛجٔحش وحٌػؼحٌد ٚجٌؼرحع 

ٚؽحتٍ جٌرالشْٛ ٚجألٌجٔد جٌؿر١ٍس ٚجٌغُالْ ٚػٍٝ 

جٌٍغُ ِٓ ٚؾٛو جٌّك١ّس ػّٓ جٌٕطحق جٌظكٍجٜٚ  

ئال أْ ٚؾٛو ْحقً جٌركٍ ػالٚز ػٍٝ جٌك١حز جٌٕرحض١س 

جٌؼحٍِز ْحّ٘ح فٝ ؾؼً جٌّٕحل ِؼطىال ػٍٝ ِىجٌ 

جٌؼحَ وْٚ أٜ ئْطػٕحء  ِّح ٠ؿؼً ٠َحٌز جٌّك١ّس 

ِّىٕس فٝ أٜ ٠َٛ ػٍٝ ِىجٌ أ٠حَ جٌؼحَ ٠ُٚنٍ جٌّىحْ 

ذحٌىػ١ٍ ِٓ جٌىٙٛف جٌكؿ٠ٍس ٚجٌطى٠ٕٛحش ج١ٌٍٍِس 

ٚجٌطٝ ضؼٛو ئٌٝ ػظٌٛ ِحلرً جٌطح٠ٌم  ِّح ٠ؿؼٍٙح 

ُِجٌج ٘حِح ٌّكرٝ ج١ٌٓحقس جٌطؼ١ّ١ٍس  أٚ جٌّٙط١ّٓ  

 

ذىٌجْس جٌؿ١ٌٛٛؾ١ح ٚػٍُ ؽرمحش جألٌع  

ٚال١ّْح فٝ ٚؾٛو قف٠ٍحش ٠ٍؾغ ضح٠ٌهٙح 

ٕٚ٘حن ذك١ٍز  ئٌٝ ػظٌٛ ١َِٕس ْك١مس

طغ١ٍز ضّٓٝ  ذك١ٍز جٌّحٔؿٍٚف  ٔٓرس 

ئٌٝ ٔرحش جٌّحٔؿٍٚف جٌٕحوٌ ٚجًٌٜ ٠ّٕٛ 

ذىػٍز ػٍٝ أؽٍجف جٌرك١ٍز  ٠ٚط١ُّ ً٘ج 

جٌٕرحش ذأٔٗ ٠ّطض جٌٍّف ِٓ جٌّحء  ١ٌظٍٙ 

ذؼى يٌه ؾ١ٍح ػٍٝ أٌٚجلٗ  ٚضؼطرٍ ًٖ٘ 

جٌرك١ٍز ِٓ أفؼً جألِحوٓ ٌٍّجلرس جٌط١ٌٛ 

جٌّم١ّس أٚجٌّٙحؾٍز ٚال١ّْح ؽحتٍ 

جٌرالشْٛ ٚ جٌٍمٍك جألذ١غ  وّح ضٛؾى 

ذك١ٍز أنٍٜ ضّٓٝ  جٌرك١ٍز جٌٍّٛٔس  ٚلى 

١ّْص ذًٌه ألْ ٌْٛ جٌّحء ٠طغ١ٍ ١ِٛ٠ح 

 ٍِجش  ٚ ١ّٓ٠ٙح جٌرؼغ 7ذّؼىي 

ٚنظٛطح جٌٓىحْ جألط١١ٍٓ ذـ  ذك١ٍز 

جٌطّٕٝ  ق١ع ٠ً٘د ئ١ٌٙح وً ٌجغد فٝ 

ضكم١ك أ١ِٕس إلٌمحء لطؼس ٔمى٠س  ِٚٓ غُ 

. ؽٍد أ١ِٕطٗ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ؾحٌٞ جٌؼًّ فٟ ِشٍٚع ِكٌٛ 

جٌّكّٛو٠س ٚجًٌٞ ٠كطٛٞ ػٍٟ 

 ـ :  جٌطحٌٟ

  ًٌوَ جٌطٍػس ِغ ضك٠ٛ

٠ٍْحْ ج١ٌّحٖ فٟ جٔحذ١د 

ِىفٛٔس ِٓ ػٕى ِكطس ١ِحٖ 

ج١ٌٓٛف ٚقطٟ جٌّظد فٟ 

  جٌىن١ٍس

   ضط٠ٍٛ جٌؿُء جٌّىشٛف

ِٓ ِكطس ١ِحٖ ج١ٌٓٛف 

ٚقطٟ ضمحؽغ جٌىٛذٍٞ 

  جٌٓحقٍٟ فٟ جضؿحٖ جٌشٍق

  جٌف ٚقىز ْى١ٕس ٢٠جٔشحء 

فٟ جٌجػٟ جٌىٌٚس جٌغ١ٍ 

  ِٓطغٍس ػٍٟ ؾحٔرٟ جٌطٍػس

  جٔشحء ِٓحٌ نحص ٌهطٛؽ

  جٌٕمً جٌؼحَ

  جٔشحء وٌٚ ػرحوز ٚنىِحش

 ٌٍّٛجؽ١ٕٓ

 


