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   بوابة فٌتو:الخبر ر دـصم

 8/6/2020:  بــتـــارٌــــخ 

 

   الٌوم السابع:الخبر ر دـصم

 8/6/2020:  بــتـــارٌــــخ 

 

نفذ حً العجمً غرب اإلسكندرٌة برئاسة السٌد 
 رئٌس حى العجمى موسى السٌد ابراهٌم / األستاذ 

 قرار ٢١٢ منها   إزالة  للبناء المخالفقرار ٣٧٨
، ٢٠١٩، ٢٠١٨منذ بداٌة العام الحالً عن اعوام 

  / تنفٌذا لقرار محافظ اإلسكندرٌة اللواء ٢٠٢٠
محمد الشرٌف لمحاربة ظاهرة البناء المخالف وفقا 

 لتوجٌهات مجلس الوزراء ووزٌر التنمٌة المحلٌة
 حالة إزالة فورٌة لبناء ١٦٦ونفذ حً العجمً 

المنفذه منذ  مخالف فً المهد وبلغ عدد اإلزاالت
 ٨٩ قرار إزالة منها هدم وإزالة ١٤٢بداٌة الحظر 

( 48525)حالة فورٌة فً المهد بإجمالً مساحه
متر  وبلغ إجمالً مساحه أراضى أمالك الدولة 

 ٤٨ من بٌنهم ات قرار٦فدان بعدد ٥٦المسترده 
وجاء ترتٌب حً العجمً  فدان بمنطقة ام زغٌو

األول فً األحٌاء بالنسبة لتنفٌذ قرارات اإلزالة منها 
ازاالت للعقارات كاملة حتى سطح األرض مكونه من 

 أدوار بمختلف مناطق الحً وبمعداته ومقاولً ٨
الهدم وبمعاونه اإلدارات المختلفة واألجهزة 

األمنٌةكانت وزارة التنمٌة المحلٌة قد أصدرت قرار 
 أشهر ومراجعه ٦بوقف تراخٌص البناء لمده 

التراخٌص الممنوحه والبدء فً حمالت إزالة فورٌة 
 للبناء المخالف

 

١ِشفص جٌغ١ذ ِذ٠ش ِغطؾفٝ / أػٍٕص جٌذوطٛسز 

 قحالش 5جٌؼؿّٝ جٌّٕٛرؾٝ ذحإلعىٕذس٠س خشٚؼ 

ؾذ٠ذز ِطؼحف١س ِٓ ف١شٚط وٛسٚٔح ج١ٌَٛ، ١ٌشضفغ 

 قحٌس، ٚػذد 217ػذد جٌّطؼحف١ٓ ذحٌّغطؾفٝ ئٌٝ 

جٌّك١ٌٛٓ ئٌٝ جٌّذ٠ٕس جٌؾرحذ١س فٝ أذٛ ل١ش ٌمنحء 

 قحٌس ٌٍؼالؼ 47، وّح ضُ ضك٠ًٛ 454فطشز جٌٕمح٘س 

ٚأؽحسش ِذ٠ش ِغطؾفٝ جٌؼؿّٝ ئٌٝ أْ  جٌّٕضٌٝ

ؾ١ّغ فشق جٌؼًّ جٌطرٝ ٚجٌطّش٠ل ٚجٌؼح١ٍِٓ 

٠كشفْٛ ػٍٝ ضأد٠س ٚجؾرُٙ جٌٛهٕٝ ٚجٌطرٝ 

ٚجٌطفحٔٝ فٝ ػالؼ جٌّقحذ١ٓ ق١ع ضمذَ ذحلٝ 

جٌّطؼحف١ٓ ذحٌؾىش ٌألهرحء ٚجٌطّش٠ل ػٍٝ قغٓ 

 جٌطؼحًِ ٚجٌشػح٠س جٌطٝ ضٍمٛ٘ح دجخً جٌّغطؾفٝ

ٚأمحفص أْ جٌفش٠ك جٌطرٝ ٚئدجسز جٌّغطؾفٝ 

٠ركػْٛ ػٓ أٜ غغشز إلدخحي جٌرٙؿس ٚجٌغؼحدز ػٍٝ 

جٌّشمٝ ِػً جالقطفحي ذحألػ١حد ٚجٌّٕحعرحش ٌطكم١ك 

خحفس أْ جألهمُ جٌطر١س ٚجٌّشمٝ ٠منْٛ  رٌه

فطشز جٌؼ١ذ ذؼ١ذج ػٓ أعشُ٘ ٚأقرحتُٙ ٚهحٌرص 

جٌؿ١ّغ ذحٌذػحء ٌٍفش٠ك جٌطرٝ ٚجٌذػُ العطىّحي 

 جٌّغ١شز قطٝ جٔطٙحء جألصِس ٚجٌطخٍـ ِٓ جٌف١شٚط

 ٠ِٛح ِطقٍس فٝ 90ٚضحذؼص ِغطّشز فٝ ػٍّٝ ِٕز 

ِغطؾفٝ جٌؼؿّٝ جٌّٕٛرؾٝ ٌٍكؿش جٌقكٝ ٌّشمٝ 

جٌىٛسٚٔح ألْ جٌفش٠ك جٌطرٝ وٍٗ فٝ ِؼشوس ِغ 

جٌّشك ٚجٌكشخ ٌُ ضٕطٗ ٌٚٓ أػٛد ٌّٕضٌٝ ئال ذؼذ 

  خشٚؼ آخش ِش٠ل ِٓ جٌّغطؾفٝ ذارْ هللا

  

 
 



 

  

   بوابة الوطن:الخبر ر دـصم

 11/6/2020:  بــتـــارٌــــخ 

 

   الٌوم السابع:الخبر ر دـصم

 8/6/2020:  بــتـــارٌــــخ 

 

 هالة زاٌد وزٌرة الصحة والسكان / توجهت الدكتورة 

إلى محافظة اإلسكندرٌة فً زٌارة لعدد من 

المستشفٌات التً تقدم الخدمات الطبٌة لمصابً 

ٚأٚمف ذ١حْ  ١٩- فٌروس كورونا المستجد كوفٌد

 أْ ص٠حسز جٌٛص٠شز ج١ٌَٛ ضأضٟ مّٓ  ٌٍٛصجسز جٌقكس

عٍغٍس ِٓ جٌض٠حسجش ج١ٌّذج١ٔس جٌطٟ ضمَٛ ذٙح ٌؼذد ِٓ 

جٌّغطؾف١حش جٌطٟ ضغطمرً قحالش جإلفحذس ٚجٌّؾطرٗ 

 فٟ ئهحس  فٟ ئفحذطُٙ ذف١شٚط وٛسٚٔح  جٌّغطؿذ

  ِطحذؼس ع١ش جٌؼًّ ٌطمذ٠ُ وحفس جٌخذِحش جٌطر١س

  ِغطؾفٝ ػٍٝ 376ٌّقحذٟ ف١شٚط وٛسٚٔح فٟ 

 ذذج٠س ِٓ جٌطؾخ١ـ ٚئؾشجء  ِغطٜٛ جٌؿّٙٛس٠س

 قغد   ٚجٌؼالؼ ٚجٌؼضي جٌطكح١ًٌ ٚجألؽؼس جٌالصِس

ٚأمحف أْ جٌٛص٠شز عٛف  جٌكحٌس جٌقك١س ٌٍّشمٝ

ضرذأ ص٠حسضٙح ذطفمذ ِغطؾفٝ أذٛ ل١ش ٌٍطأ١ِٓ جٌقكٟ 

ٚضطحذغ جٌض٠حسز ذطفمذ ػذد ِٓ جٌّغطؾف١حش جألخشٜ 

ِؾ١ًشج ئٌٝ أْ ص٠حسز جٌٛص٠شز عططنّٓ ضفمذ ألغحَ 

ٚأدٚجس جٌّغطؾف١حش جٌّخطٍفس ٚجٌغؼس جٌغش٠ش٠س ذىً 

وّح ضؾًّ جٌض٠حسز أ٠ًنح ِطحذؼس ع١ش جٌؼًّ ٚ  ِغطؾفٝ

جالهّثٕحْ ػٍٝ جألهمُ جٌطر١س ٚضٛجفش جٌّغطٍضِحش 

 ذحإلمحفس  جٌٛلحت١س ٚجضرحع ئؾشجءجش ِىحفكس جٌؼذٜٚ

ئٌٝ جالهّثٕحْ ػٍٝ جٌّشمٝ ٚجٌخذِحش جٌطر١س جٌّمذِس 

ٌُٙ  

 

 ِكّذ جٌؾش٠ف ِكحفع جإلعىٕذس٠س  / أوذ جٌٍٛجء

خالي أٌٚٝ جؾطّحػحضٗ ذحٌم١حدجش جٌطٕف١ز٠س ٚسؤعحء 

 ِغثٛي ِغث١ٌٛس  / جألق١حء جٌؿذد أْ وً ست١ظ قٟ

وحٍِس ػٓ جٌكٟ جٌخحؿ ذٗ ِؾذدج ػٍٝ أٔٗ ٌٓ 

 ِإوذج مشٚسز أْ ٠ؾؼش  ٠غّف ذأٞ ضمق١ش فٟ رٌه

ٚٚؾٗ  جٌّٛجهٓ جٌرغ١و ذطٛجؾذ جٌّغث١ٌٛٓ ذ١ُٕٙ

جٌّكحفع سؤعحء جألق١حء جٌؿذد ذاػحدز ضشض١د جٌر١ص 

ِٓ جٌذجخً ذّح ٠ف١ذ ضكم١ك ٔطحتؽ ٚئٔؿحصجش ػٍٝ 

 ِؾذدج ػ١ٍُٙ ذحٌطؼحًِ ذىً لٛز ٚقضَ  أسك جٌٛجلغ

ضؿحٖ ؾ١ّغ ِٓ ٠طمحػظ ػٓ أدجء ِٙحِٗ جٌّىٍف ذٙح 

ٚوٍف جٌّكحفع سؤعحء جألق١حء ذٛمغ  فٟ جٌكٟ

قٍٛي غ١ش ضم١ٍذ٠س خحسؼ جٌقٕذٚق ألٚمحع 

جألعٛجق جٌؼؾٛجت١س جٌّطٛجؾذز فٟ ٔطحق وً قٟ ذّح 

ال ٠خحٌف جٌمحْٔٛ ٚال ٠نش ذحٌّظٙش جٌؿّحٌٟ جٌؼحَ 

ٚوٍف جٌّكحفع  ٠ٚقد فٟ فحٌف جٌّٛجهٓ ٚجٌرحتؼ١ٓ

سؤعحء جألق١حء ذّطحذؼس ؾ١ّغ أػّحي جٌطط٠ٛش 

ٚجألػّحي جٌخذ١ِس ذحٌؾٛجسع ٚج١ٌّحد٠ٓ ٚوزٌه 

جٌطٕغ١ك ِغ ؽشوس جٌقشف جٌقكٟ ٌّطحذؼس 

 ئعطؼذجدجش جٌّكحفظس العطمرحي ِٛعُ جألِطحس جٌمحدَ

وّح وٍفُٙ ذحٌّطحذؼس جٌٍكظ١س ألػّحي ضط٠ٛش جٌّٕحهك 

جٌؼؾٛجت١س جٌطٟ ضُ جإلػالْ ػٓ ضط٠ٛش٘ح ٚجٌّطٛجؾذز 

فٟ جق١حتُٙ ٚرٌه مّٓ جٌرشٚضٛوٛي جٌّٛلغ ِغ 

ؾحء   ِٕحهك٧فٕذٚق ضط٠ٛش جٌؼؾٛجت١حش ٌطط٠ٛش 

رٌه خالي جالؾطّحع جٌزٞ ػمذٖ ِكحفع جإلعىٕذس٠س  

   ؾحو١ٍٓ ػحصس ٔحتد جٌّكحفع /ذكنٛس جٌذوطٛسز

 ػرذ جٌفطحـ قّذٞ ضّحَ عىشض١ش ػحَ  /ٚجٌٍٛجء

خحٌذ ؾّؼس جٌغىشض١ش جٌؼحَ / ٚجٌٍٛجء  جٌّكحفظس

  ٚؾ١ّغ سؤعحء أق١حء جإلعىٕذس٠س جٌّغحػذ

 



 

  

   بوابة االهرام:الخبر ر دـصم

 7/4/2019:  بــتـــارٌــــخ 

 

ِكّذ جٌؾش٠ف ِكحفع جإلعىٕذس٠س ػٍٝ جٌطقذٜ / أوذ جٌٍٛجء 

ذىً قضَ ٚ لٛز ٌظح٘شز جٌرٕحء جٌّخحٌف ضٕف١زج ٌطٛؾ١ٙحش 

جٌم١حدز جٌغ١حع١س ٚقزس ِكحفع جإلعىٕذس٠س جٌّخحٌف١ٓ ِإوذج 

ٚلحي  ػٍٝ ػذَ جٌطٙحْٚ فٟ أٞ ِخحٌفس ٚع١طُ ئصجٌطٙح فٛسج

 ٠ٕح٠ش 1ِكّذ جٌؾش٠ف ِكحفع جإلعىٕذس٠س أٔٗ ِٕز / جٌٍٛجء 

 1995 لشجس ئصجٌس ِٓ ئؾّحٌٝ 1635 لذ ضُ ضٕف١ز ٔكٛ 2020

لشجس  ف١ّح ضُ ئٔؾحء ٚقذز جٌطذخً جٌغش٠غ إلصجٌس جٌّرحٔٝ 

ٚأوذ ػٍٝ  جٌّخحٌفس فٛسج لرً أْ ٠كذظ ف١ٙح ئلحِس ِٓ جٌغىحْ

أْ أق١حء جإلعىٕذس٠س ضٕظُ قّالش ئصجٌس ١ِٛ٠س فٟ 

 لن١س ػغىش٠س ِٚٓ ضُ 382جإلعىٕذس٠س ق١ع ضُ ئقحٌس 

 ٠ِٛح  ِإوذج ػٍٝ أٔٗ 15ُِٕٙ ِكرٛط % 90جضٙحُِٙ 

الضٙحْٚ فٝ ٘زٖ جٌمن١س قفحظح ػٍٝ جٌر١ٕس جٌطكط١س ٚوحْ 

لذ أفذس لشجس   ِكّذ جٌؾش٠ف ِكحفع  جإلعىٕذس٠س / جٌٍٛجء

 أؽٙش  6ذا٠محف ضشجخ١ـ جٌرٕحء ِٕز ئذش٠ً جٌّحمٝ ٚ ٌّذز 

ٚأهٍك ئؽحسز جٌرذء فٟ ضفؼ١ً فالق١حش ٚقذز جٌطذخً جٌغش٠غ 

ذحٌّكحفظس ٌّٛجؾٙس جٌرٕحء جٌّخحٌف ٚجإلؽغحالش ٚجٌشفذ ػٍٟ 

ِذجس جٌغحػس ألٜ أػّحي ِخحٌفس ٠ٚأضٝ رٌه ئضغحلح ِغ 

ضٛؾ١ٙحش ست١ظ ِؿٍظ جٌٛصسجء ذحٌطؼحًِ ذقٛسز قحعّس ؾذج 

ٚقزس ِكحفع جإلعىٕذس٠س ذؼذَ جٌطٙحْٚ  ِغ جٌرٕحء جٌؼؾٛجتٝ

فٟ أٞ ِخحٌفس ٚع١طُ ئصجٌطٙح فٛسج ِؾذدج أٔٗ ع١طُ جٌطقذٞ 

ذىً قضَ ألٞ ِكحٌٚس لذ ٠مَٛ ذٙح جٌّخحٌفْٛ ِغطغ١ٍٓ 

جٔؾغحي جألؾٙضز جٌطٕف١ز٠س فٟ ضطر١ك جإلؾشجءجش جٌٛلحت١س 

ٚأؽحس  ٚجالقطشجص٠س ٌّٛجؾٙس ف١شٚط وٛسٚٔح جٌّغطؿذ

جٌّكحفع ئٌٝ أْ ضفؼ١ً فالق١حش ٚقذز جٌطذخً جٌغش٠غ ٠أضٟ 

ٌطٕف١ز جإلصجالش ٌٍّخحٌفحش جٌفٛس٠س ٚئ٠محف أٞ أػّحي ٌٍرٕحء 

جٌّخحٌف أٚ جٌطؼذٞ ػٍٝ أِالن جٌذٌٚس ٚئصجٌس جإلؽغحالش 

ٚجٌطكفع ػٍٝ ِٛجد جٌرٕحء ٚجٌّؼذجش جٌّغطخذِس فٟ جٌّخحٌفحش 

ِٛمكح أْ جٌّكحفظس عطمَٛ ذطىػ١ف قّالش جإلصجٌس جٌفٛس٠س 

جٌم١حدز ٌٍّرحٟٔ ٌطكم١ك جإلٔنرحه جٌغش٠غ ضٕف١زج ٌطؼ١ٍّحش 

  جٌغ١حع١س

 

 

 

استمرارا لحمالت ضبط مخالفات مواعٌد 

اغالق المحال والمقاهى الجدٌد حفاظا على 

سالمة المواطنٌن بناءا علً تعلٌمات السٌد 

محمد الشرٌف  محافظ اإلسكندرٌة / اللواء

وفً ظل االجراءات االحترازٌة لمواجهة 

ابراهٌم السٌد    /فٌرس كورونا وجه األستاذ

موسى رئٌس حى العجمى بعمل حملة مسائٌة 

بنطاق الحى بمصاحبة الرائد كرٌم الغنٌمى 

بالقول األمنى المكبر و إدارة رخص المحالت 

 العجمى ٌوم االحد  واشغال الطرٌق بحى

وقد استمرت الحملة من منطقة الدخٌلة 

ومرورا بشارع البٌطاش الرئٌسى ووصوال 

لشارع الهانوفٌل الرئٌسى وتم ضبط جمٌع 

المحالت المخالفة وعمل محاضر للمخالفٌن 

وتم غلق جمٌع المحالت المخالفة لقرار 

 مواعٌد االغالق

   الٌوم السابع:الخبر ر دـصم

 16/6/2020:  بــتـــارٌــــخ 

  الصفحة الرسمٌة :الخبر ر دـصم

 لمحافظة االسكندرٌة 

 28/6/2020:  بــتـــارٌــــخ 

 



  

ِكّذ جٌؾش٠ف  ِكحفع /  ذٕحءج ػٍٟ ضؼ١ٍّحش جٌغ١ذ جٌٍٛجء

جإلعىٕذس٠س ذطىػ١ف جٌّشٚس ٚسفغ جالؽغحالش فٟ ِك١و ٌؿحْ 

جٌػح٠ٛٔس جٌؼحِس ٚضطر١ك جالؾشجءجش جالقطشجص٠س قفحظح ػٍٟ 

عالِس جٌطالخ ٚج١ٌٚحء جالِٛس ٚضٕف١زج ٌطؼ١ٍّحش جٌغ١ذ 

لحِص  ِٛعٟ ست١ظ قٝ جٌؼؿّٝ جذشج١ُ٘ جٌغ١ذ/  جالعطحر

ئدجسز ئؽغحي جٌطش٠ك ذكٝ جٌؼؿّٝ ٠َٛ جالقذ ذحٌّشٚس ػٍٟ 

جٌّذجسط ٌشفغ جٞ أؽغحالش أِحَ ِٚك١و جٌّذجسط ذٕطحق 

ِٕطمس جٌر١طحػ ٚؽحسع ِىس ٚضُ سفغ ؾ١ّغ جالؽغحالش 

ِطحذؼٗ أػّحي جٌٕظحفس ذّك١و  ٚجٌفشؽحش ٚجٌرحػس جٌؿحت١ٍٓ

ِؿّغ جٌّذجسط خٍف ذشؼ جٌؼحتٍٗ ذؾحسع ػرذ جٌؼض٠ض 

جٌشجٔط١غٟ ذحٌر١طحػ لرٍٟ ذٛجعطٗ ػّحي ِٚؼذجش ؽشوٗ 

ٔٙنس ِقشِطحذؼس أػّحي ؽشوس ٔٙنس ِقش ذشفغ جٌّخٍفحش 

ذّك١و ِؿّغ جٌّذجسط خٍف ِغطؾفٝ جٌؼؿّٟ جٌؼحَ ِٚحصجي 

جٌّشٚس ػٍٟ ِؿّغ ِذجسط فنس ٚؽحسع ِىس  جٌؼًّ ِغطّش

ِٚطحذؼس جػّحي جٌٕظحفس ٚال ٠ٛؾذ ضؿّؼحش جٚ جؽغحالش ٚ ضُ 

جٌّشٚس ػٍٟ ٌؿحْ جِطكحٔحش  دخٛي جٌطٍرس فٟ عٌٙٛس ٠ٚغش

جٌػح٠ٛٔٗ جٌؼحِٗ ذحٌذخ١ٍس ِٚطحذؼس ؽشوس ٔٙنس ِقش فٟ 

ِك١و ِؿّغ ِذجسط جٌٙحٔٛف١ً ٚعٛق  ضؿش٠ف ٚسفغ جألضشذس

ِطحذؼس أػّحي جٌٕظحفس  جٌٙحٔٛف١ً ِٚحصجٌص جٌكٍّس ِغطّشز

ٚسفغ جٌّخٍفحش ذّغحوٓ جٌق١ٕ١س ِٚغحوٓ ج٠ؿٟ وحخ 

ٚهٍؼص ِقطفٝ لرٍٟ جعىٕذس٠س ِطشٚـ ذٛجعطس ؽشوس 

 الصجٌس جإلؽغحالش ٢١ٔٙنس ِقشجٌّشٚس ذ١ّذجْ جٌى١ٍٛ 

ِطحذؼس ؽشوس ٔٙنس ِقش فٟ  ِٚحصجٌص جٌكٍّس ِغطّشز

ِغ جعطّشجس  ضؿش٠ف ٚ سفغ جألضشذس ذّك١و ِذجسط جٌّىظ

جٌّطحذؼس ِٓ جدجسز ئؽغحي هش٠ك ٚجدجسز جٌّطحذؼس ج١ٌّذج١ٔس 

  ػٍٟ ِذجس ج١ٌَٛ

 

على قدم وساق ٌجرى العمل بتطوٌر منطقة 

 / الدخٌلة القبلٌة بناءا على تعلٌمات السٌد الوزٌر 

محافظ اإلسكندرٌة فً خطوة غٌر مسبوقة وعلً 

 صعٌد كافة المرافق وبتوجٌهات من السٌد األستاذ

 رئٌس حى العجمى السٌد ابراهٌم موسى / 

  سكرتٌر عام الحى /ومتابعة السٌد

أعمال احالل وتجدٌد خط الصرف الصحى  ـ 1
 .بشارع المالحة 

جارى العمل بنقرة شارع الشمعدان وتركٌب ـ 2
 . البالط بتفرعاته

جارى العمل إلحالل وتجدٌد خط صرف صحى ـ 3
  . بشارع ارض مٌدان

جارى العمل بتطوٌر ارض المصرى ومسجد ـ 4
الصالحٌن وشارع فرن ابو جمال وجارى تركٌب 

 . بالط األرصفة
جارى تركٌب البلدورات والبالط بتفرعات ـ 5

شارع الجٌش و شارع مدرسة الفتح وشارع 
 . حسن الزٌات

جارى العمل بقطع الشوارع بمربع المطاحن  ـ 6
 . حتى شارع الجٌش

جارى متابعة اعمال التطوٌر بشارع العالف ـ 7
 . وتفرعاتة

وتجرى االعمال بواسطة مدٌرٌة الطرق وشركة 
 الصرف الصحى تحت إشراف االجهزة التنفٌذٌة 

 L  كنسولة حرف٢٤٠كما تم الٌوم تركٌب عدد
بالتوازي مع تركٌب أذرع كشافات األنارة بشوارع 
عزبة الصعاٌدة وأرض أم شحتة وتفرعات شارع 

مٌدان والعملٌة تنفٌذ الهٌئة العربٌة للتصنٌع 
 .مصنع الطاقة المتجددة

 

   الصفحة الرسمٌة                    :الخبر ر دـصم

                   لمحافظة االسكندرٌة 

 28/6/2020:  بــتـــارٌــــخ 

 

   الصفحة الرسمٌة :الخبر ر دـصم

                      لحى العجمى  

 28/6/2020:  بــتـــارٌــــخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  30/6/2020 :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى  تارٌخ البٌان : مصدر البٌان 

 

 مضمون الشكوى
 

أسم صاحب  ملخص الشكوى
 الشكوى

تارٌخ الوارد 
 ورقمه

 م

تم فحص الشكوى مع االدارة  
وقد أفادت ان العقار صادر المختصة 

 وتم ارسال 968له قرار ازالة برقم 
صورة من القرار الى قسم شرطة 

الدخٌلة لتحدٌد مٌعاد التنفٌذ لالزالة 
 وادراجه فى أقرب حملة إزالة  

 466وتم الرد على المحافظة برقم 
 18/6/2020بتارٌخ 

 

التضرر من عدم ـ بشان 
إزالة عقار صادر له قرار 
إزالة وٌسبب خطورة على 

  المارة   

محمد حلمى ابو 
 الوفا مرسى 

الهانوفٌل شارع 
مسجد التقوى 

أمام مستشفى ابو 
 هندٌة 

     

1340797  
بتارٌخ 

2/6/2020 

1 

تم فحص الشكوى مع االدارة 
 وقد أفادت تم إرسال خطاب المختصة

الى قسم شرطة الدخٌلة بالتنبٌه على 
مالك الشقة بالدور الثانى علوى 

حسن احمد حسن بازالة / وٌدعى 
التندة المركبة أسفل العقار وأخذ 

التعهدات المشددة علٌه بذلك وتحمٌله 
المسئولٌة المدنٌة والجنائٌة برقم 

 صادر  
 467تم الرد على المحافظة برقم 

 22/6/2020بتارٌخ 
 

بشأن التضرر  من وجود ـ 
عدد أثنٌن تندة تمنع الرؤٌا 

 بالعقار 

 

السٌد جابر على 
 أحمد  

 شارع مسجد 1
البر متفرع من 
ش عٌن شمس 

  البٌطاش  

1410383  
 بتارٌخ 

13/6/2020 

2 

تم فحص الشكوى مع االدارة 
المختصة رخص المحالت حٌث انه 

بالمعاٌنة على الطبٌعة وجد أن 
الشكوى تخص الرخص والذى افاد 
بأن الشكوى عن أفران تبع الهٌئة 

العامة للتنمٌة الصناعٌة وعلى 
المواطن التوجه الى الهٌئة العامة 

 لبحث شكواه
 502تم الرد على المحافظة برقم 

  29/6/2020بتارٌخ 
 

 

التضرر من قٌام احد ـ بشان 
مالك العمارة بالتكسٌر وفتح 

الحائط امام سلم العمارة 
وقام بتحوٌل هذا المكان الى 

فرن ومخبز ٌقوم بتورٌد 
البضائع الى محل حلوانى 

 قرٌب 

محمد على 
 ابراهٌم ابو زٌد 

 شارع محمد 5
هاشم البٌطاش 

اعلى محل لٌدى 
  هوم لالدوات  

1361555 
بتارٌخ 

15/6/2020 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2019 تعداد السكان التقدٌرى عن عام – 1

 م
 

 البٌان حى
 (نسمة)تعداد السكان التقدٌرى 

 عدد االسر
متوسط عدد افراد 

 اجمالى اناث ذكور االسرة

 
1 
 
 

 العجمى

 
 حضر

 
 أفراد4 122180 488720 237626 251049

 
 اجمالى

 
 أفراد4 122180 488720 237626 251049

 8/6/2020:-مركز معلومات المحافظة                           تارٌخ البٌان :-    مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :-نالحظ من الجدول السابق  

   ّٟٔغّس488720ئؾّحٌٟ ػذد جٌغىحْ ذكٟ جٌؼؿ. 

  ْ51ٔغرس ػذد جٌزوٛس ئٌٟ ئؾّحٌٟ ػذد جٌغىح.% 

  ْ49ٔغرس ػذد جإلٔحظ ئٌٟ ئؾّحٌٟ ػذد جٌغىح.% 

  أفشجد 4ِطٛعو ػذد أفشجد جألعشز   . 

ذكور
اناث

251049

237626

تعداد السكان التقدٌرى

 التعلٌق



 

 

 

 جٌؼًّ ػٍٟ ضٛػ١س جٌّٛجه١ٕٓ ذطٕظ١ُ جألعشز ٌٍكقٛي ػٍٟ ضشذ١س ؾ١ذز ٌألذٕحء. 

 
 
 
 
 

  تطور اعداد السكان حسب الحالة التعلٌمٌة بالحى– 2

 8/6/2020:-مركز معلومات المحافظة                                    تارٌخ البٌان :-          مصدر البٌان 

 

 

   

 

 لم ٌرد الٌنا البٌان من مركز معلومات المحافظة حتى تارٌخه 

 

 

 عدد السكان التقدٌرى
2019 

 عدد السكان التقدٌرى
2018 

 عدد السكان التقدٌرى
2017 

 البٌان

 
 
 اجمالى 

 ذكور وإناث

 اجمالى

 ذكور وإناث

 اجمالى

 ذكور وإناث

 حضر حضر
 حضر

 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 
 امى

 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 ٌقرأ وٌكتب

 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 اقل من

 
 جامعى

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 

 جامعى
 

 التعلٌق

 المقترح



     ( سنة 65 – سنة 15من سن  ) تطور اعداد السكان حسب الحالة االجتماعٌة – 3

 

:-مركز معلومات المحافظة                            تارٌخ البٌان :-      مصدر البٌان  8/6/2020  

 

 

 

 

 

 

 لم ٌرد الٌنا البٌان من مركز معلومات المحافظة حتى تارٌخه 

 

 

 

 

 

 

 عدد السكان التقدٌرى
2019 

 عدد السكان التقدٌرى
2018 

 عدد السكان التقدٌرى
2017 

 البٌان

 
 
 

 اجمالى
 ذكور اناث

 اجمالى
 ذكور اناث

 اجمالى
 ذكور اناث

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 
 اعزب

 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 

 متزوج

 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 

 ارمل
 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 
 مطلق

 
 

 التعلبق



  تطور معدل الزٌادة الطبٌعٌة–4

 6/2020 /8:- منطقة العجمً الطبٌة                                   تارٌخ البٌان :-    مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم ٌرد الٌنا البٌان من مركز معلومات المحافظة حتى تارٌخه 

 

 

  

 

  

 

 

 

 العام معدل الموالٌد معدل الوفٌات معدل الزٌادة الطبٌعٌة
 
 م

 حضر اجمالى حضر اجمالى حضر اجمالى
 
2017عام   

 
 

1 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

2018عام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  
 

2 
 

2019عام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  3 

 التعلبق



 

 

 

 

 

  مصادر التلوث البٌئى بالحى – 1

نسبة السكان 
المضارٌن الى 
 اجمالى السكان

تعداد السكان المضارٌن بااللف 
 نسمة

رٌف/ حضر  المواقع المضارة  البٌان 
 م

 

 ـــ ـــ ـــ
 حضر

 
 صرف صحى

1 
 

 صرف صناعى حضر ـــ ـــ ـــ
2 
 

 3 صرف زراعى حضر ـــ ـــ ـــ

 4 مقالب قمامة حضر ـــ ـــ ـــ

 5 صرف مخلفات حضر ـــ ـــ ـــ

 6 مصانع طوب حضر ـــ ـــ ـــ

 7 مصانع اسمنت حضر ـــ ـــ ـــ

 8 اخرى حضر ـــ ـــ ـــ

22/6/2020:- ادارة الرصد البٌئى                                                      تارٌخ البٌان :-  مصدر البٌان   

        



 

 

  

 ال٠ٛؾذ س٠ف ذكٝ جٌؼؿّٝ 

  

 

 

 

  0  العمل على االهتمام بالتخلص من المخلفات للحصول على بٌئة نظٌفة 

       

 

 

2019 منشأت المحافظة على البٌئة بالحى عام – 2  

 اخرى مالحظات

محطات 
معالجة 
صرف 
 زراعى

محطات 
معالجة 
صرف 
 صحى

مصانع 
تدوٌر 
 القمامة

محطات 
رصد 
 بٌئى

مقالب 
قمامة 
ومدافن 
 صحٌة

 
عدد 

المحمٌات 
 الطبٌعٌة

 
 
 

حدائق 
 عامة

 البٌان
 

 حى
 م

 ال ٌوجد ـــ ـــ ـــ ـــ
محطة 
 بأم زغٌو

 19 ال ٌوجد ال ٌوجد
 

 حضر
 

 
 العجمى

 
 

      2020/ 22/6:- الرصد البٌئً بالحً                                  تارٌخ البٌان :-   مصدر البٌان 

 

 

 

 التعلٌق

 المقترح



  

 

   حدائق الحى                                                                              

 

 

 

 

عدد سكان حى العجمى     *                                                       488720  

 .                   حدٌقة/   نسمة 25722نصٌب السكان من الحدائق العامة  *     

 8 ٌوجد محطة رصد بٌئً واحدة بأم زغٌو بالقرب من بوابة     *

 مصانع تدوٌر – مقالب قمامة ومدافن صحٌة –محمٌات طبٌعٌة )الٌوجد بحً العجمً * 

 .       ( محطات معالجة صرف زراعً–     محطات معالجة صرف صحً –قمامة 

 

    

 

   العمل علً تخصٌص مكان بحٌث ٌكون مقلب قمامة خاص بحى العجمى

 

 التعلٌق

 المقترح

حدائق عامة  محطة رصد بٌئى بأم زغٌو 

19

1

منشأت المحافظة على البٌئة بالحى 



2019 جمعٌات وشركات النظافة بالحى عام – 3  

 مالحظات

 
 
 
 
 
 

 جمعٌات نظافة شركات نظافة جهود محلٌات

 البٌان

جمعٌات 
وشركات 
 النظافة

 

 م

 عدد العمال

عدد 
 المعدات

 عدد العمال

عدد 
 المعدات

 عدد العمال

عدد 
 ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث المعدات

 8 ـــ ـــ

لودر3  
سٌارات 8

 قالب
  مكبس3

 حضر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
حى 

 العجمى
 

22/6/2020:-إدارة الرصد البٌئً                                                 تارٌخ البٌان :-  مصدر البٌان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14ئؾّحٌٟ ػذد جٌّؼذجش.  

  21ٔغرس ػذد جٌٍٛجدس ئٌٟ ئؾّحٌٟ جٌّؼذجش.% 

  21ٔغرس ػذد جٌمالخ ئٌٟ ئؾّحٌٟ جٌّؼذجش.% 

  57ٔغرس ػذد ع١حسجش جٌّىرظ  ئٌٟ ئؾّحٌٟ جٌّؼذجش.% 

  ػحًِ ٚال ٠ٛؾذ ػّحي ئٔحظ8ػذد جٌؼّحي روٛس . 

               

 جٌؼًّ ػٍٝ جٌق١حٔس جٌذٚس٠س ذّؼذجش جٌكٝ جٌخحفس ذحٌٕظحفس 

  ئِذجد جٌكٟ ذؼذد جخش ِٓ ضٍه جٌّؼذجش 

 التعلٌق

 المقترح

لودر  مكبس  سٌارات قالب 

3 3

8
عدد المعدات 



 

 

 

 

2019 جدول االنتخابات عن عام – 1  

 عدد المستفٌدٌن فى جداول االنتخابات

 الدائرة االنتخابٌة
 
 م
 

 ذكور اناث اجمالى

  دائرة50 ـــ ـــ 308707
 
 

 ـــ 308707
 ـــ
 

 االجمالى

 10/6/2020 :-مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة                 تارٌخ البٌان :- مصدر البٌان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد الدوائر االنتخابٌة  عدد المستفٌدٌن  عدد السكان 
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  ّٝٔغّس488720ػذد عىحْ قٝ جٌؼؿ  

  ّٝدجتشز50ػذد جٌذٚجتش جالٔطخحذ١س ذكٝ جٌؼؿ  

  308707جؾّحٌٝ ػذد جٌّغطف١ذ٠ٓ ذؿذجٚي جالٔطخحذحش 

   ٓ6174.14ِطٛعو ٔق١د جٌذجتشز ِٓ ػذد جٌّغطف١ذ٠ 

  ّٝٔغرس ػذد جٌّغطف١ذ٠ٓ ذؿذجٚي جالٔطخحذحش جٌٝ جؾّحٌٝ ػذد جٌغىحْ ذكٝ جٌؼؿ

63 % 

 

 

 2018جٌر١حٔحش جٌغحذمس ٌؼحَ 

 2019ٌُ ٠طُ ػًّ جٔطخحذحش ػحَ 

 

 

 

 

 
 

  ضؾؿ١غ جٌٕحخر١ٓ ػٍٝ جالدالء ذحفٛجضُٙ جغٕحء جٌؼ١ٍّس جالٔطخحذ١س 

  ُٙجٌؼًّ ػٍٝ جال٘طّحَ ذطغؿ١ً جٌّٛجه١ٕٓ جٌؿذد جٌز٠ٓ ٠ؿٛص ٌُٙ ضذ٠ٚٓ جعّحت

 فٝ جٌؿذجٚي جالٔطخحذ١س 

 

 

 

 

 

 

 

 التعلٌق

 المقترح

 ملحوظة



  االحزاب السٌاسٌة بالحى– 2

نسبة مشاركة المرأة الجمالى 
 المشتركٌن

 عدد المشتركٌن

 اسم الحزب

 
 م

 
 

 ذكور اناث اجمالى

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 
 

 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ

االجم
 الى

 

 

 

 

 لم ٌرد الٌنا البٌان من مركز معلومات المحافظة حتى تارٌخه

 

 

 

  عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى المجالس الشعبٌة المحلٌة ومجلس الشعب والشورى– 3

 البند البٌان العدد
 
 

 ـــ
 

 عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى مجلس الشعب
 
 
 

 جدول االنتخابات
 

 
 

1 
 

 اجمالى المقاعد فى المجالس الشعبٌة المحلٌة ـــ
 

 عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى المجالس الشعبٌة المحلٌة ـــ

 
  ـــ

 مستقل
 

عدد اعضاء مجلس الشعب طبقا النتماءاتهم 
 الحزبٌة

 
 

االحزاب السٌاسٌة 
مقسمة على  )بالمحافظة 

حسب اسماء االحزاب 
(السٌاسٌة فى كل محافظة   
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 حزب ـــ

 
 حزب ـــ

 
 

 

 .لم ٌرد الٌنا البٌان من مركطز معلومات المحافظة حتى تارٌخ 
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ٌنّحْ ٔؿحـ ضخط١و ٔظُ 

جٌّؼٍِٛحش ٠ؿد جال٘طّحَ ذّؿّٛػس 

ِٓ جٌّرحدب جإلدجس٠س جٌخحفس 

ذطخط١و ٔظُ جٌّؼٍِٛحش ٌنّحْ 

ٔؿحـ ٘زٖ جٌخطو فٟ ضكم١ك 

 :ِشجد٘ح، ِٕٚٙح

ـ دػُ ئعطشجض١ؿ١س جٌّإعغس ذر١ٕس 1

ضم١ٕس، ِٚؼح١٠ش، ٚع١حعحش ِٕحعرس 

Support Firms Business 

Stratig with Appropriate 

Technical Architecture, 

Standardsm and polices  

٠ؿد ِشجػحز جال٘طّحَ ذخٍك جٌطٛجصْ 

ذ١ٓ جالقط١حؾحش جٌؼحِس ٌٍٕظُ 

ؾ١ّؼٙح ٚذ١ٓ ِح ضكطحؾٗ ٔظُ ٘زٖ 

جٌذجتشز، ِٓ أؾً ضم١ًٍ جٌفؿٛجش 

جٌف١ٕس ذ١ٓ ٘زٖ جٌٕظُ، ألٔٙح ضإدٞ 

ئٌٝ ػذَ ضٛجفك جٌٕظُ ِغ ذؼنٙح 

ذؼنحً، ٌزج فطمَٛ أق١حٔحً ذحٌّّٙحش 

 .ٔفغٙح ضمش٠رحً 

ٚ ٌنّحْ ٘زج جٌطٛجفك فأٗ ٠ؿد أْ 

٠ىْٛ ٕ٘حن ِشؾؼ١س ف١ٕس ِشوض٠س 

ِغرمحً، ضأخز ػٍٝ ػحضمٙح جضخحر 

جٌمشجسجش جٌّطؼٍمس ذحٌّؼح١٠ش جٌف١ٕس، 

ٌٍٕظُ وٍٙح فٟ جٌّإعغس، ٚأْ ضىْٛ 

س ذىً ِح ٠خـ جٌٕظُ  ّّ ٍِ

 جٌّؼٍِٛحض١س جٌّطٛجفشز 

 

ـ ضم١١ُ جٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ 2

جٌّإعغس وٕؼقش أعحعٟ فٟ 

ٔظحَ جٌّؼٍِٛحش جٌىٍٟ 

Evaluate Technology as 

Component of Larger 

System 

ػٕذِح ٠طُ ضم١١ُ ِؼذجش جٌٕظحَ 

ٚذشِؿ١حضٗ، فأٗ ٠ؿد أْ ٠طُ 

ضم١١ّٙح أ٠نحً وأقذ جٌؼٕحفش فٟ 

جٌٕظحَ جٌىٍٟ، فٍٛ ضُ ضكذ٠ع 

جألؾٙضز جٌّغطخذِس ٌٕظحَ ذض٠حدز 

عؼس رجوشضٙح، فاْ رٌه لذ ال 

ز ئرج ذمٟ  ّٛ ٠ؼٛد ذحٌفحتذز جٌّشؾ

جٌٕظحَ ِغطخِذِحً جٌرشِؿ١حش 

جٌمذ٠ّس ٔفغٙح جٌطٟ ال ٠ّىٓ 

جٌٛفٛي ئٌٝ جٌزجوشز جٌطٟ ضّص 

 .ص٠حدضٙح ئٌٝ جألؾٙضز

ـ جألخز ذؼ١ٓ جالػطرحس ضىح١ٌف 3

دٚسز ق١حز جٌٕظحَ ١ٌٚظ فمو 

ضىح١ٌف جلطٕحء جٌّؼذجش 

 Reciognizeٚجٌرشِؿ١حش 

Life Cycle Costs, Not 

just Acquistion Costs 

ال ضمطقش ضىح١ٌف ٔظُ جٌّؼٍِٛحش 

ػٍٝ ضىح١ٌف جلطٕحء جٌّؼذجش 

ٚجٌرشِؿ١حش، ذً ضؾًّ أ٠نحً 

ضىح١ٌف ضشو١د جألؾٙضز 

ٚسذطٙحذحٌؾرىس، ٚضىح١ٌف ضذس٠د 

 جٌّغطخذ١ِٓ ٚدػُّٙ، ٚغ١ش٘ح

ـ ضق١ُّ ٔظحَ ِؼٍِٛحش لحذً 4

 Des Informationٌإلدجِس 

System to be 

Maintainable 

ضقُّ ِؼظُ ٔظُ جٌّؼٍِٛحش وٟ 

 ضىْٛ فحٌكس ٌالعطخذجَ ػذز 

عٕٛجش ٌزج ٠ؿد أْ ضىْٛ لحذٍس 

ٌإلدجِس قطٝ فٟ قحٌس ػذَ ٚؾٛد 

جألؽخحؿ جٌز٠ٓ لحِٛج ذرٕحتٙح 

ٚ٘زج ٠ططٍد أْ ٠ىْٛ جٌٕظحَ 

ِكىُ جٌرٕحء ئمحفس ئٌٝ مشٚسز 

جالػطٕحء ذطٛغ١مٗ جٌزٞ ٠ؾًّ 

ؾ١ّغ جٌطؼذ٠الش جٌطٟ أؾش٠ص 

ػ١ٍٗ ػٍّحً ذأٔٗ ِٓ جألفنً 

ضمغ١ُ جألٔظّس ئٌٝ ٚقذجش 

Modules ٌطغ١ًٙ ػ١ٍّحش 

 .جٌق١حٔس ٚجٌطط٠ٛش ٚجٌّطحذؼس

ـ ئدسجن أ١ّ٘س جٌؼٕقش جٌرؾشٞ 5

جٌزٞ ٠ؼذ أُ٘ ػٕحفش ٔظُ 

 Recognize theجٌّؼٍِٛحش 

Human Sid of 

Technology Use 

لذ ضفؾً ٔظُ جٌّؼٍِٛحش قطٝ ٌٛ 

ضُ ئػذجد٘ح ذقٛسز ؾ١ذز ئرج أًُّ٘ 

جٌؼٕقش جٌرؾشٞ أٚ ٌُ ٠مُ ذحٌذٚس 

جٌّٕحه ذٗ ذحٌىفحءز جٌّطٍٛذس 

فحٌٕظحَ ال ٠ٕؿف دْٚ ٚؾٛد 

أؽخحؿ ِإ١ٍ٘ٓ ٠ذسوْٛ آ١ٌطٗ 

 ٚأ١ّ٘طٗ

ـ دػُ جٌؿحٔد جٌفٕٟ ٚئدجسضٗ 6

Support and Control 

the Technology System 

٠ؾىً ئّ٘حي جٌؿٛجٔد جٌف١ٕس 

ٌٍٕظحَ ِػً ػذَ ِطحذؼس لٛجػذ 

جٌر١حٔحش ٚػذَ قً جٌّؾىالش جٌطٟ 

ضطشأ ػ١ٍٙح ؾشجء جٌكًّ جٌضجتذ أٚ 

ؾّشجء أخطحء جٌّغطخذ١ِٓ خطشجً 

ػٍٝ أدجء جٌٕظحَ ق١ع ٠ؿد أْ 

ضخطو جإلدجسز ٌٍٕظحَ ٚضذػّٗ ف١ٕحً 

ذٛؾٛد ؾٙس ف١ٕس ِخطقس ٌنّحْ 

ٔؿحـ جٌٕظحَ ٠ٚؼذ ٘زج جٌؼحًِ فٟ 

 جٌٕظحَ جٌؼحًِ جٌفٕٟ ِٓ ػٛجًِ

 .جٌٕؿحـ جٌكشؾس ٌٕظحَ جٌّؼٍِٛحش

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    موضوعات االهتمام

      ـ فسلفة  ـ  حاسبات ومعلوماتااللكترونٌات 

 

 

/ جهه االعداد 
 أسم المؤلف

 
أسم الكتاب 

 
الجهه المرسل الٌها 

 
السنة 

 المنتزهحى  خصائص االنترنت محمد محمود
 

2018 

 
 أسم الكتاب

 
 أسم المؤلف

 
 تارٌخ االصدار

 2016 صالح متولى    الفلسفة وتحدٌات العصر

 جملة الكتب استعارة داخلٌة استعارة خارجٌة الشهر

 7 4 3 ماٌو

 4 2 2 ٌونٌو

خارجٌةاستعارة داخلٌةاستعارة الكتبجملة

٢ ٢

٧

٣
٤ ٤

مايو

يونيو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ٌخاطب هذا الكتاب كال من 
 مبرمجى قاعدة البٌانات

dBASE lll PLUS   ومن 
ٌرغبون فى تطوٌر نظم الدارة 
قواعد البٌانات باستخدام قاعدة 

البٌانات والكتاب ٌشتمل على 
 : أربعة أبواب وثالثة مالحق

  مفاهٌم أساسٌة :الباب األول

  عنكلبر ٌشرح مفاهٌم أساسٌة 
 وامكانٌاتها  وٌشرح لمبرمجى

dBASE  III PLUS    كٌفٌة
توفٌق برامجهم قبل ترجمتها 

  باستخدام  كلبر
  :الفصل األول  
 مدخل إلى قاعدة البٌانات 

 Clipper   وهو ٌبدأ بمقدمة
تارٌخٌة عن قواعد البٌانات 

عموما ثم مقدمة تارٌخٌة عن 
Clipper   وضرورتها  والفرق

 بٌن المفسر الموجود فى
 dBASE  والمترجم الموجود

  Clipper فى
  :الفصل الثانى 
الخصائص الممٌزة  

وٌتناول أهم   Clipperلبرنامج
  Clipperخصائص ومكونات

متطلباتها وحدودها أنواع : مثل
الملفات والحقول التى تستخدمها 

العالمات الحسابٌة والمنطقٌة التى 
  تستخدمها وأخٌرا التعبٌرات

  :الفصل الثالث 
   Clipperتركٌب وتهٌئة 

الحصول على  كلبر وٌشرح تركٌب

 معلومات مساعدة تجهٌز ملفات

AUTOEXEC.BAT  و 
 CONFIG.SYS  

  :الفصل الرابع 

 dBASE ترجمة برنامج 
III PLUS    باستخدام

Clipper   وٌشتمل على
األوامر والوظائف التى ال 

  Clipperٌتعامل معها 
   PLUS والموجودة فى

واألوامر والوظائف الجدٌدة 
والتى لم تكن   Clipperفى 

 dBASE III موجودة فى
PLUS   لٌسهل علٌك تعدٌل

برامجك القدٌمة أو إعداد 
برامجك الجدٌدة فى ضوء 

  الفروق الموجودة بٌنهما
   :الفصل الخامس

 Clipperالبرمجة باستخدام 
   وٌشرح المالمح الجدٌدة فى

والتسهٌالت التى ٌجب    كلبر
  كلبر  أن ٌعرفها مستخدمو

ألول مرة مثل ملف االجراءات 
– الوظائف الخاصة – 

إعداد القوائم – المصفوفات 
– ذات الشرٌط المضاء 

استخدام التعبٌرات بدال من 
– اختٌارات بعض األوامر 

استخدام مفاتٌح الوظائف 
– الستدعاء برنامج أو إجراء 
– التعامل مع ملفات خارجٌة 

   FORNEXT استخدام أمر
 . النشاء دوارة

   :الفصل السادس
ترجمة البرامج وربطها مع 

نظام التشغٌل  وٌعتبر هو 

 العمود الفقرى للكتاب ألنه 

البرامج      ترجمة  طرٌقة  ٌشرح
 المصدرٌة إلى برامج هدف

Object    وربطها Linking 
مع بعضها الستخراج ملف جاهز  

  ( EXE ) للتنفٌذ
  ـ  :الفصل السابع  

تعبئتها – إنشاؤها  ـ المصفوفات
ترتٌب – حذفها – نسخها – 

 . البحث فٌها– عناصرها 
  ـ :الفصل الثامن 
وٌوضح أهم  " كلبر " مكتبة 

باالضافة  " كلبر " ملفات مكتبة
إلى شرح كٌفٌة استخدام برامج 

 " المساعدة التى تأتى مع حزمة
مثل برامج إنشاء وتصمٌم  " كلبر

ملفات قواعد البٌانات وملفات 
التقارٌر والملصقات وملفات 

 كلبر " الفهرسة وبرنامج استخدام
 من نقطة توجٌه األوامر "

  ـ :الفصل التاسع
تعقب وتضحٌح أخطاء البرامج  

وٌوضح كٌفٌة ربط مكتشف 
األخطاء مع البرنامج واستدعائه 

 وكٌفٌة استخدامه لتعقب أخطاء
 .البرنامج واكتشافها

  ـ  :الفصل العاشر 
التعامل مع أخطاء البرامج 
وٌوضح كٌفٌة التعامل مع 

األخطاء الناتجة عن الملفات أو 
  الخ... التعبٌرات أو الطباعة 
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ٌذ فالـ ذٓ ٔؿُ جٌذ٠ٓ أ٠ٛخ  ُٚ
فٟ ػحتٍس وشد٠ّس ذحسصز فٟ ػحَ 

 ١ِالدٞ فٟ ِذ٠ٕس 1137

ضىش٠ص فٟ جٌؼشجق ٚلذ وحٔص 

ٝ آٔزجن ذالد ِح ذ١ٓ  ّّ ضُغ

جٌٕٙش٠ٓ ٚوحْ ٚجٌذٖ قحوّحً 

ٌمٍؼس ضىش٠ص ٚضقحدفص ٚالدز 

ّٟ ِغ ئؾرحس  فالـ جٌذ٠ٓ جأل٠ٛذ

ٚجٌذٖ ٠ٛعف ذٓ ٔؿُ جٌذ٠ٓ 

ػٍٝ جٌخشٚؼ ِٓ ضىش٠ص فأخزٖ 

ٌٍؾإَ قطٝ أْ  أذٖٛ ِقذسجً 

أقذ جٌكنٛس فٟ ِؿٍغٗ لحي 

ٌٗ ِح ٠ُذس٠ه أْ ٠ىْٛ ٌٙزج 

 جٌٌّٛٛد ٌٍِه ػظ١ُ ٌٗ ف١ص

فٙحؾش ٚجٌذ فالـ جٌذ٠ٓ ِٓ 

ئٌٝ قٍد فٟ عٛس٠ح  ضىش٠ص

ٚضشػشع فٟ ذؼٍره ٚدِؾك 

ػٕذ ػّحد جٌذ٠ٓ صٔىٟ جٌزٞ 

أوشِٗ ٚٔؾأ جذٕٗ فالـ جٌذ٠ٓ 

فكفع جٌمشآْ  ٔؾأزً ِرحسوسً 

ٚجٌىػ١ش ِٓ جألقحد٠ع  جٌىش٠ُ

جٌؾش٠فس ٚضشذّٝ ف١ٙح ػٍٝ جٌؼّض 

ٚجٌىشجِس ٚجٌفشٚع١ّس ٚضذّسخ 

ػٍٝ قًّ جٌغالـ ّٚٔح ف١ٗ 

٘ٛ صػ١ُ ِغٍُ  ُقد جٌؿٙحد

ؽؿحع ػحػ فٟ جٌمشْ جٌػحٟٔ 

ػؾش ٚضّطغ ذأُعظ ئعال١ِّس 

سجعخس ؾؼٍطٗ ٠ٍطضَ ذمنح٠ح 

ِّح ؾؼٍٗ ٠كمّك  جإلعالَ

ئٔؿحصجش ػظ١ّس فمذ ّٚقذ ِقش 

ِغ عٛس٠ح ٚجعطؼحد جٌمذط ِٓ 

جٌق١ٍر١١ٓ ٚذزٌه دخً جعّٗ 

ًٍّ ِٓ جٌطحس٠خ  فٟ عؿاّلش و

 ّٟ ّٟ  جإلعالِ   ٚجٌغشذ

 

 

 

 
ذذج٠س ق١حز فالـ جٌذ٠ٓ جٌؼغىش٠ّس  مولده ونشأته

 ذذأش ق١حز فالـ جٌذ٠ٓ ج١ٌّّٕٙس 

ٗ أعذ  ّّ ُّ ئٌٝ فش٠ك ػ ػٕذِح جٔن

جٌذ٠ٓ ؽ١شوٖٛ ٚ٘ٛ لحتذ 

ّٞ ٠ؼًّ ضكص ئِشز أ١ِش  ػغىش

ق١ع ٔغأ فٟ رٌه  جٌذ٠ٓ صٔىٟ

ّٟ ِؼمّذ ذ١ٓ  جٌٛلص فشجع غالغ

ٚص٠ش جٌخالفس جٌفحه١ّّس  ؽحٚس

 فٟ ِقشٚجٌٍّه جألٚي ٌٍمذط

 1169ٚؽ١شوٖٛ ٚفٟ ػحَ 

ٚػٕذِح وحْ فالـ جٌذ٠ٓ ٠رٍغ 

 ػحِحً ُػ١ّٓ لحتذجً 31ِٓ جٌؼّش 

ٌٍمٛجش جٌغٛس٠ّس فٟ ِقش 

ِكحسذس جٌق١ٍر١١ٓ 

 ذؼذ ٚفحز ٔٛس جٌذ٠ٓ صٔىٟ 

جٔطٍك فالـ جٌذ٠ٓ ئٌٝ دِؾك 

ؼ  ّٚ ق١ع سّقرص ذٗ جٌّذ٠ٕس ٚضض

ِٓ أسٍِس ٔٛس جٌذ٠ٓ ٚذزٌه 

ػّضص ؽشػ١ّطٗ ف١ٙح ٚلذ ضّّىٓ 

ِٓ فشك ٔفٛرٖ ػٍٝ قٍد 

 1176ٚجٌّٛفً فٟ ػحِٟ 

 ػٍٝ جٌطٛجٌٟ فٟ ق١ٓ 1186ٚ

وحْ فالـ جٌذ٠ٓ ٠ؼّضص عٍططٗ 

فٟ عٛس٠حأػٍٓ ٘ذٔسً ِغ 

 ٚوحْ 1178جٌق١ٍر١١ٓ ػحَ 

٘ذفٗ أْ ٠طؼحفٝ ؾ١ؾٗ ِٓ 

جٌٙض٠ّس ٌٚىّٕٗ ؾّذد ٘ؿّحضٗ 

ٚ٘ضَ جٌق١ٍر١ّ١ٓ فٟ  1179ػحَ

ِؼشوس ِخحمس ٠ؼمٛخ ٚ٘زج 

أّدٜ ئٌٝ ػذٍد ِٓ سدٚد جٌفؼً 

ِٓ جٌق١ٍر١ّ١ٓ ِٕٚٙح ِنح٠محش 

جٌطؿحسز جإلعال١ِّس ٚهشق جٌكؽ 

 ػٍٝ جٌركش جألقّش ٚجٌطٙذ٠ذ 

سز ّٛ  ومكة ذّٙحؾّس جٌّذ٠ٕس جٌّٕ
لحفٍس قّؿحؼ  المكرمة ونهب

فٟ  .1185جٌّغ١ٍّٓ فٟ ػحَ 

 1187جٌشجذغ ِٓ ضّٛص ػحَ 

جعططحع فالـ جٌذ٠ٓ جٌمنحء 

ّٟ ئٌٝ قٍذ  ػٍٝ جٌؿ١ؼ جٌق١ٍر

ور١ش فٟ ِؼشوس ِؿطّؼس ذ١ٕٗ 

ٚذ١ٓ ٍِه جٌمذط آٔزجن 

ٚس٠ّٛٔذ جٌػحٌع ِٓ هشجذٍظ 

ي  ّٛ ٚوحٔص ٘زٖ جٌّؼشوس ٔمطس ضك

ور١شز فٟ ضحس٠خ جٌكشٚخ 

جٌق١ٍر١ّس ُٚع١َّّص ٘زٖ جٌٛجلؼس 

ّٙذش  ذّؼشوس قط١ّٓ ٚلذ ِ

جٌطش٠ك العطؼحدز جٌّغ١ٍّٓ 

ٚأٔطحو١ح  ٌٍمذط ٚهشجذٍظ

ٚئذطحي جإلٔؿحصجش جٌطٟ قممطٙح 

جٌكشٚخ جٌق١ٍر١س فٟ جألسك 

  جٌّمّذعس

ٚفحز فالـ جٌذ٠ٓ جال٠ٛذٟ  

خرج صالح الدٌن األٌوبً 

لمالقاة الحجاج العائدٌن من مكة 

 صفر عام 14المكرمة فً 

هـ وبعد عودته من هذا 589

االستقبال أصٌب بالحّمى 

الصفراوٌة واشتّد علٌه المرض 

وتزاٌد تدرٌجٌاً حتى أصبحت 

حالته خطٌرة وعجز األطباء عن 

 27عالجه وفً ٌوم األربعاء فً 

هـ ازدادت حالته 589صفر عام

خطورًة ودخل فً غٌبوبة طوٌلة 

لم ٌفق منها إال قلٌالً وبعد صالة 

ذات الٌوم أسلم  الصبح من

 جٌك١حٖستٙح ٚفحسق الروح لبا
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والتً تقدم من خالل  (الخدمة الصحٌة)من الخدمات الواجب توافرها للمواطن 

المستشفٌات العامة والخاصة والوحدات الصحٌة ومكاتب الصحة والعٌادات 

 .المتنقلة

وبالنظر للوحدات الصحٌة بحً العجمً نجد أن هناك بعض المناطق بالحً تفتقر 

لوحدة صحٌة بها ، لذلك قمنا بإعداد هذه الدراسة لتسلٌط الضوء علً هذا 

 .الموضوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ:الزٌادة السكانٌة المتوقعة 
              ******************     

  ً1/1/2020عدد سكان حً العجمً حت 488720نسمة . 

  ً1/1/2020عدد الذكور حت  251049نسمة   

  ً1/1/2020عدد اإلناث حت  237626نسمة   

 

 

 

 .ضٛفش جٌّىحْ جٌّٕحعد إلٔؾحء ِرٕٟ ٚقذز فك١س -

 .ضٛفش جألهرحء ١٘ٚثس جٌطّش٠ل -

 .توفر المستلزمات الطبٌة الالزمة -

 . الوقت الالزم إلنشاء وحدة–.             وجود قرار تخصٌص  -

 .  جػطّحد ِحٌٟ ٌطٛف١ش وً ِططٍرحش جٌٛقذز -

 

 

 توصٌف المشكلة:- أوالً 

 :- القٌود والمتغٌرات التً تؤثر علً المشكلة:- ثانٌاً 



 

 

 

 .ػذد عىحْ جٌّٕطمس جٌّشجد ػًّ ٚقذز فك١س ٌٙح -

 .مدي توفر المرافق وخدماتها  بالمكان -

 .مكان أقرب وحدة صحٌة -

 

 

 

 :-الوحدات الصحٌة ** 

 – وحدة العجمً – وحدة البٌطاش –وحدة الدخٌلة - وحدة وادي القمر- 

 26 وحدة الذراع البحري ك– وحدة العجمً البحرٌة –وحدة الهانوفٌل 

 .مركز الدخٌلة لطب األسرة+21 وحدة الذراع البحري ك –

   (  4)عدد مكاتب الصحة * * 

 مكتب صحه وادى القمر                       -

  مكــتب صحه الدخٌلــه -

  مكــتب صحــه العــجمى -

 26مكــتب صــحه الــــ     - 

 .مكاتب الصحة تابعة للوحدات الصحٌة:-   ملحوظة 

 

 :- البٌــانات والــمؤشـــــرات :- ثالــثاً 

 :- العوامل التً تؤثر علً المشكلة:- ثانٌاً 



 

 

 

 

 

 

خذِحش جٌقكس جٌؼحِس ٌؿ١ّغ ضمذَ جٌٛقذجش جٌقك١س جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌخذِحش جٌقك١س 

  :-ًِ ٘زٖ جٌخذِحش ػٍٝشأفشجد جٌّؿطّغ، ٚضؼ

  - ٔؾش جٌطٛػ١س جٌقك١س فٟ جٌّؿطّغ ِٓ خالي جٌٕذٚجش ٚجٌّكحمشجش ٚغ١ش٘ح ِٓ ٚعحتً ٔؾش

  .جٌقك١س جٌطٛػ١س

  جٌطؼحْٚ ِغ ِخطٍف ١٘ثحش ِٚإعغحش جٌّؿطّغ ٌطكم١ك جٌقكس جٌؼحِس. -  

  - ضمذ٠ُ جٌشػح٠س جٌقك١س جٌخحفس ذكحالش ِؼ١ٕس ألفشجد ِكذد٠ٓ قغد قحٌطُٙ ِٚؾىٍطُٙ ٚضقٕف

.جٌشػح٠س جٌقك١س  

  - جٌؼًّ ػٍٟ ضٕظ١ُ جألعشز   .  

 

 

وحدة وادي 
القمر

وحدة الدخٌلة وحدة 
البٌطاش

وحدة العجمً وحدة 
الهانوفٌل

وحدة العجمً 
البحرٌة

وحدة الذراع 
٢١البحري ك

وحدة الذراع 
٢٦البحري ك 

مركز الدخٌلة 
لطب األسرة

الوحدات الصحٌة بحً العجمً

الخدمات التً تقدمها الوحدات الصحٌة 

-: 



 

 

 

 وحدات صحٌة وٌوجد عدد 9من خالل ما سبق ٌتضح لنا أن حً العجمً به عدد 

 . مكاتب صحة تابعة للوحدات الصحٌة 4

 وحدات صحٌة بمنتصف العجمً أال وهً وحدة الهانوفٌل ووحدة 3وٌتمركز عدد 

 .العجمً ووحدة العجمً البحرٌة

إال أن هناك مناطق بالعجمً محرومة من الوحدات الصحٌة أال وهً منطقة أبو 

 تالت وكرٌر

 فإن نصٌب السكان من الوحدات 488720فإذا كان عدد السكان بحً العجمً 

 . نسمة لكل وحدة صحٌة 54302الصحٌة 

 

 

 

 

 

 

العمل علً إنشاء وحدة صحٌة بإحدي المنطقتٌن المحرومتٌن من الوحدات الصحٌة - 

 . وذلك بعد توفٌر قطعة أرض تخصص لإلنشاء 

 

 

 

 

 جإلػطّحد ػٍٟ ضمذ٠ُ جٌخذِس ِٓ ألشخ ٚقذز فك١س ٟٚ٘ 

 :-    ضم١١ُ جٌكٍٛي ٚفمحً ألعظ جٌم١حط

 بدائل الحلول

  التعلٌق

 :-الحل الثانً 

 

 :-الحل األول

 



 جٌرذ٠ً جٌػحٔٝ جٌرذ٠ً جالٚي أعظ جٌم١حط

 ذطة عش٠غ  جٌرؼذ جٌضِٕٝ

 ِٕخفل ِطٛعو  جٌرؼذ جاللطقحدٜ

 جٌرؼذ جالؾطّحػٝ
 ج٠ؿحذٟ 

 عٍرٟ

 

 

 

 

من المعاٌٌر السابقة ٌتضح أن البدٌل األول وهو إنشاء وحدة صحٌة للمناطق المحرومة 

 .هو األفضل للمواطنٌن

 .وذلك علً الرغم من التكلفة المالٌة العالٌة

 .إال أن الحل الثانً متاح أٌضا ولكنه لٌس فً صالح خدمة المواطنٌن

 

 

 

 

 

نسبة التأثٌر علً  أسس القٌاس
 البعد الزمنً

نسبة التأثٌر علً 
 البعد اإلقتصادي

نسبة التأثٌر علً 
 البعد اإلجتماعً

 تقٌٌم الحل

 89 30 19 40 الحل األول

 68 19 30 19 الحل الثانً

 


