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تابع الدكتور عبد العزٌز قنصوه محافظ اإلسكندرٌة مع
مسئولى شركة الصرؾ الصحى باإلسكندرٌة خطة
الشركة واستعداداتها الستقبال موسم الشتاء 2019
 2020/وكذا إجراءات شركة الصرؾ الصحى
بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة بجمٌع األحٌاء للعمل
ٝخالٍ
على االنتهاء من مشاكل الصرؾ الصحى
حالؿظٔخع حعظؼشك ٓغج ٠ُٞؽشًش حُقشف حُقل٠
خطش طط٤ٜش حُؾ٘خ٣ؼ ٝحُٔطخرن رخُٔلخكظش ٝأػٔخٍ
سكغ ًلخءس ٓؼذحص ٝع٤خسحص حُقشف حُقل ٠رخُؾشًش
ك٤غ ؽذد حُٔلخكع ػِ ٠مشٝسس طلذ٣ذ حُٔغج ٖ٤ُٞػٖ
أػٔخٍ طط٤ٜش حُؾ٘خ٣ؼ ك٘ٓ ًَ ٢طوش ػِٓ ٢غظٟٞ
حُٔلخكظش ُظلخد ٟؿٔ٤غ حُٔالكظخص حُظ ٠طْ حُٞهٞف
ًٔخ طخرغ حُٔلخكع
ػِٜ٤خ ك ٠خطش طط٤ٜش حُؾ٘خ٣ؼ
حُٔؾشٝػخص حُـخس ٟط٘ل٤زٛخ ُلَ ٓؾخًَ طقش٣ق
طـٔؼخص ٓ٤خ ٙحألٓطخس ًٝزُي طْ حُٞهٞف ػِ٢
حُٔؾشٝػخص حُٔوظشكش ٝحُظ٣ ٠ظْ حُظ٘غ٤ن كٜ٤خ ٓغ
حُـٜخص حُٔؼ٘٤ش ٝحُٔظخققش ُظلخدٝ ٟهٞع أ ٟأصٓش هذ
ط٘ظؾ ػٖ ٗٞحص حألٓطخس حُوخدٓش ؿخء رُي ك ٠حإلؿظٔخع
حُذٝس ٟحُز ٟػوذ ٙحُٔلخكع حُ ّٞ٤رلنٞس أكٔذ ؿٔخٍ
رغ ٠ٗٞ٤حُغٌشط٤ش حُؼخّ
حُٔلخكع،
أكٔذالسابع
ٝحُِٞحءالٌوم
الخبر :
ٗخثذم ـصدر
حُٛٞخد حُغٌشط٤ش حُؼخّ
ٓلٔذ/7ػزذ
2019
رخُٔلخكظشٝحُِٞحء /7 :
بــتـــارٌــــخ
حُٔغخػذ رخُٔلخكظش ٝحُؼو٤ذ ٓلٔذ حُغ٤ذ حُٔغظؾخس
حُؼغٌشُِٔ ٟلخكظش ٝحُِٞحء ٓلٔٞد ٗخكغ سث٤ظ ٓـِظ
ٝسإعخء
ادحسس ؽشًش حُقشف حُقل ٠رخإلعٌ٘ذس٣ش
حألك٤خء.
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/8/4 :

أكد الشٌخ نشؤت الصاوي رئٌس اإلدارة
المركزٌة لمنطقة اإلسكندرٌة األزهرٌة الٌوم أن
اإلدارة تبذل جهودا حثٌثة من أجل نشر ثقافة
الجودة واعتمادها فً المعاهد األزهرٌة وذلك
من خالل المعلمٌن المشاركٌن فً التدرٌب فً
إطار ضمان الجودة التعلٌمٌة وأضاؾ الصاوي
خالل متابعته تنظٌم فعالٌات برنامج نواتج
التعلم وخرائط المنهج ضمن دورات المراجعة
الخارجٌة والتً ُتعقد تحت إشراؾ محمد
المصري مدٌر إدارة الجودة بالمنطقة بحضور
أعضاء مكتب الجودة أن ذلك ٌفعل من خالل
تطبٌق الورش التدرٌبٌة المكثفة للمعلمٌن
والعمل على حل المشكالت الطارئة بجانب
تقدٌم دورات الدرٌب الرقمً ٌذكر أن رئٌس
منطقة اإلسكندرٌة األزهرٌة تابع الٌوم فعالٌات
بدء برنامج تطبٌق مشروطٌة تكافل وكرامة
بالمعاهد األزهرٌة والذي ٌقام بمعمل الحاسب
اآللً بسموحة وذلك فً إطار التعاون بٌن
األزهر الشرٌؾ ووزارة التضامن االجتماعً
وأشار إلى أن البرنامج ٌهدؾ إلى االستثمار
فً األطفال وضمان حٌاة كرٌمة ومنح األطفال
فرصا أكبر للعمل من خالل التعلٌم والمواظبة
ً
على الحضور للحد من عمالة األطفال والتسرب
من التعلٌم وذلك من خالل تقدٌم ورش
ومحاضرات تدرٌبٌة

م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/8/5 :

هخٍ ٞ٣عق حُذ٣ذ ٓ َ٤ًٝذ٣ش٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼِْ٤
ك ٢حإلعٌ٘ذس٣ش إ ٓ 33ذسعش رٞحهغ  581كقال
دسحعًّّ٤خ عظذخَ حُخذٓش ألٓ ٍٝشس ٛزح حُؼخّ ُظقزق
- 2019
ؿخٛضس ُِؼَٔ ٓطِغ حُؼخّ حُذسحع٢
ٜ٘ٓ 2020خ ٓخ ٔ٣ؼَ اٗؾخءحص ؿذ٣ذس أ ٝطٞعؼخص
سأع٤ش ٝأكو٤ش دحخَ حُٔذحسط رـٔ٤غ حإلدحسحص
حُظؼِ٤ٔ٤ش ٝرُي ك ٢اهخس حُغؼُ ٢خلل حٌُؼخكخص
ٝأؽخس حُذ٣ذ اُ ٠أٗ ٚؿخ ٍس طٌٝ ٖ٣ٞطٞك٤ش ٤ٛجش
حُظؼِ ْ٤رٜز ٙحُٔذحسط عٞحء ٖٓ ه٤خدحص ادحسس
ٓذسع٤ش أٓ ٝؼًِٔٔ ٖ٤خ ػوذ حؿظٔخ ًّػـخ ٓغ ٓذ٣ش١
ػٔ ّٞحإلدحسحص ٓٝذ٣ش ػخّ حُظؼِ ْ٤حُل٘ٓٝ ٢ذ٣ش
ادحسس حألٖٓ ٓٝذ٣ش ادحسس حُظخط٤و ٝحُٔظخرؼش ٝأًذ
حُذ٣ذ مشٝسس كقش ٓٝظخرؼش أػٔخٍ حُق٤خٗش
حُزغ٤طش ٝحُؾخِٓش رخُٔذحسط ٓٝذ ٟؿخٛض٣ظٜخ
حعظؼذحدح ُِؼخّ حُذسحعٝ ٢مشٝسس طؾٌُ َ٤ـخٕ
حُظٞس٣ذحص رٌَ ادحسس طؼِ٤ٔ٤ش العظالّ حُظٞس٣ذحص
ٝحُٔغظِضٓخص حُٞحسدس ٖٓ ُـ٘ش حُظؼِ ْ٤رذٞ٣حٕ ػخّ
حُٔلخكظش ٝحُخخفش رخطش طط٣ٞش حُٔذحسط ٝسكغ
ًلخءطٜخ ٝمشٝسس طٌخطق ؿٔ٤غ حُـٜٞد رٔخ ٣ؼٞد
رخُ٘لغ ُِقخُق حُؼخّ ألر٘خث٘خ حُطالد ُٝظؼِْ٤
حإلعٌ٘ذس٣ش

م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/8/6 :

نهى العاملون بهٌئة النقل العام باإلسكندرٌة
الٌوم إضرابهم عن العمل الذي بدأ مساء أمس
احتجاجا على عدة قرارات خاصة بنسب
التحصٌل وعودة نظام الحد األدنى للسٌارة
وأعلن العمال فك إضرابهم حرصا منهم على
خدمة أهالً المدٌنة وزائرٌها خالل عٌد األضحى
وإعطاء فرصة لرئٌس الهٌئة والجهات المعنٌة
ببحث مطالبهم والدخول فً مفاوضات عقب عٌد
األضحى لحل األزمة المندلعة
قال محمود عبد المنعم عضو اللجنة النقابٌة
للعاملٌن بهٌئة النقل العام إن العمل عاد لطبٌعته
مرة أخرى بكافة جراحات النقل العام بعد إضراب
السائقٌن والمحصلٌن منذ مساء أمس وحتى
صباح الٌوم حرصا على خدمة المواطنٌن خالل
عٌد األضحى واستجابة للجهات المعنٌة واألمنٌة
للدخول فً مفاوضات عقب العٌد لحل األزمة
وكشؾ عبدالمنعم عن أسباب اإلضراب وهً
عدم حصول السائق والمحصل على نسبة الزٌادة
األخٌرة فً التذاكر والتً وصلت لـ %٥٠وعودة
الحد األدنى للسٌارة والتً سبق أن اضرب
بسببها العاملٌن وكذلك حصول بعض الوظائؾ
اإلشرافٌة على نسبة فً الوقت الذي تم فٌه
وجاء
حرمان أصحاب الحق من تلك النسبة
اإلضراب أٌضا احتجاجا على عدم احتساب ٌوم
الجمعة والعطالت الرسمٌة كما كان متبع وهو
حسابها على آخر خمٌس أو آخر ٌوم عمل من
األسبوع السابق

مصدر الخبر  :بوابة فٌتو

بتارٌخ 2019/8/9

أحال الربان طارق شاهٌن رئٌس مجلس إدارة الهٌئة
العامة لمٌناء اإلسكندرٌة مدٌر إدارة حماٌة البٌئة
بالمٌناء للتحقٌق معه نتٌجة عدم نظافة المسطح
المائى على أحد األرصفة وذلك على هامش لقاءه
بقٌادات المٌناء لوضع ضوابط للعمل وتفقد مٌناء
اإلسكندرٌة ومشروعاته وأرصفته وساحاته على
أرض الواقع ثم توجه إلى مٌناء الدخٌلة لعمل جولة
تفقدٌة بالمٌناء وخالل ذلك طالب شاهٌن قٌادات
المٌناء بالعمل المٌدانى وترك المكاتب وأنه سوؾ
ٌتجول فى المٌناء فى أى وقت خالل الٌوم ولن
ٌتهاون مع أى تقصٌر مإكداً على ضرورة إحكام
السٌطرة على الساحات والمعدات والبوابات
والشاحنات والبضائع فى المٌناء كما طالب بسرعة
التخلص من الخردة والمهمل وما تبقى من السفن
الؽارقة والسفن التى تشؽل أرصفة حتى ٌمكن
استخدامها استخداما ً أمثل وشدد الربان شاهٌن على
أهمٌة االعتناء بنظافة الساحات واألرصفة
والمسطحات المائٌة بالمٌناء وإزالة كل المخلفات
والملوثات وأى تقصٌر فى ذلك سوؾ ٌعتبره خٌانة
ولن ٌسمح بها وقال للقٌادات حافظوا على المٌناء
فإنه ٌُمثل بٌوتكم وبٌوت أبنائكم وأحفادكم فى
المستقبل واألمانة تقتضى أن تحافظوا علٌه وأنه لم
ولن ٌقبل بتؤخٌر المشروعات وتقصٌر الشركات
المنفذة وعلى المختصٌن متابعة هذه المشروعات
وتوقٌع أقصى العقوبات على الشركات المتؤخرة فى
التنفٌذ بدءاً من اإلنذار وانتهاءا بالتنفٌذ على نفقة
هذه الشركات وفسخ التعاقد معها

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/8/18 :

طشأط حألعظخر حُذًظٞس ػزذ حُؼض٣ض ه٘قٓ ٙٞلخكع
حإلعٌ٘ذس٣ش ؿِغش حُٔـِظ حُظ٘ل٤زُٔ ١لخكظش
حإلعٌ٘ذس٣ش ُٔ٘خهؾش ؿذ ٍٝأػٔخٍ حُٔـِظ ٝأْٛ
حُونخ٣خ حُظ ٠ط ْٜحُٔٞحهٖ حُغٌ٘ذسٝ ١كظق ه٘خس
كٞحس ٝطٞحفَ ٓزخؽش ٓغ ط٘ل٤زٓٝ ١غج٢ُٞ
حُٔلخكظش ٝرُي رلنٞس حُغ٤ذ أكٔذ ؿٔخٍ ٗخثذ
حُٔلخكعٝ ،حُِٞحء أكٔذ رغ ،٢ٗٞ٤حُغٌشط٤ش حُؼخّ
ُِٔلخكظش أٓ ٖ٤عش حُٔـِظ ٝحُِٞحء ٓلٔذ ػزذ
حُٛٞخد حُغٌشط٤ش حُؼخّ حُٔغخػذ رخُٔلخكظش
ًٝٝالء حُٞصحسس ٓٝذ٣ش ١حُٔذ٣ش٣خص ٝسإعخء
حألك٤خء ٝؿٔ٤غ حُـٜخص حُظ٘ل٤ز٣ش ٝحألٓ٘٤ش
رخُٔلخكظش ٝخالٍ حُـِغشٝحكن حُٔـِظ حُظ٘ل٤ز١
ػِ ٠حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔٞمٞػخص حُظ ٖٓ ٠ؽؤٜٗخ
حإلسطوخء رٔغظ ٟٞحُخذٓخص حُٔوذٓش ُِٔٞحهٖ٘٤
ٜ٘ٓٝخ هِذ طـذ٣ذ هشحس حُٔـِظ حُظ٘ل٤ز ١حُقخدس
رظخق٤ـ هطؼش حألسك حٌُخث٘ش رٔؾشٝع طوغْ٤
حُضٞٛس (  )2 ،١ر٘طخم ك ٢حُٔ٘ظضس ػخٕ ٝحُزخُؾ
ٓغطلٜخ ُٔ ّ٣٦٧٥ذ٣ش٣ش حُظشر٤ش ٝحُظؼِْ٤
إلٗؾخء ٓذسعش سعُٔ ٢ـخص ًٔخ طْ حُٔٞحكوش ػِ٠
اهخٓش ٗوطش اعؼخف دحخَ ٝكذس فلش ٓلغٖ
ر٘طخم حُٔ٘ظضس أٍٝ

م ـصدر الخبر  :االدارة العامة للعالقات
العامة ادارة الصحافة واالعالن
بــتـــارٌــــخ 2019/8/22 :

بناء على توجٌهات السٌد الدكتور  /عبدالعزٌز
/
قنصوة محافظ االسكندرٌة قام السٌد اللواء
عماد ٌوسؾ رئٌس الحى واألستاذ تحسٌن علوان
سكرتٌرعام الحى والرائد محمد مجدى شرطة
المرافق وتم تحصٌل ؼرامات فورٌة وتم رفع
جمٌع االشؽاالت وتم عمل محاضر المحالت
المخالفة وتم ازالة حواجز حدٌدة وقطع التٌار
الكهربائً من نهر الطرٌق وتم المرور بشارع
البٌطاش الرئٌسى والهانوفٌل الرئٌسى
وابوٌوسؾ واكتوبر والكٌلو 21

م ـصدر الخبر  :صفحة الفٌس بوك
حى العجمى
بــتـــارٌــــخ 2019/8/23 :

أعلنت أحٌاء اإلسكندرٌة عن بدء قبول طلبات
التصالح فً مخالفات البناء طبقا ألحكام قانون
التصالح رقم  ١٧لسنة  ٢٠١٩والئحته التنفٌذٌة
 10أحٌاء
وشكلت أحٌاء اإلسكندرٌة عددها
6
لجان عامة وفرعٌة الستقبال الطلبات خالل
 4شهور
شهور على أن ٌتم البت فٌها خالل
أخرى وٌتم تقدٌم طلب التصالح من خالل
ملء بٌانات الطلب الموجود بالمراز الذكٌة
باألحٌاء وبحسب بٌان صادر عن المحافظة فإن
األوراق المطلوبة للتصالح على العقارات المخالفة
هً صورة من بطاقة الرقم القومً لمقدم الطلب
والمستندات التً تثبت عالقة مقدم الطلب بالعقار
المطلوب التصالح علٌه وإثبات تارٌخ ارتكاب
وأٌضا نسخة من المستندات المقدمة
المخالفة
ً
على الطبٌعة ونسخة من الرسومات المرفقة
بترخٌص البناء وصورة اورنٌك الترخٌص
وتقرٌر من مكتب استشاري عن السالمة
اإلنشائٌة للمبنً واإلٌصال الدال على سداد رسم
الفحص ودراسة الطلب ومستندات أخرى مقدمة
رفق الطلب

م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2019/8/25 :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب
الشكوى

1

913770
بتارٌخ
2019/8/1

محمد محمد
توفٌق موسى
الزاهد

1002832 2
بتارٌخ
2019/8/1

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

ـ بشان التضرر من عدم
انارة االعمدة فى ش
قصر القوٌرى الهانوفٌل
حٌث ان اعمدة االنارة ال
تعمل على مسافة كبٌرة
حٌث ٌسدد الظالم
وٌتعرض الى اعمال
السرقة وتم عمل شكوى
فى الكهرباء

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بؤن تم
التوجه الوردٌة المسائٌة بشركة
الكهرباء ٌوم  2019/8/7وتم
االتصال بالشاكى من قبل افراد
الوردٌة ولم ٌتم الرد وتم التوجه
2
لمحل البالغ وصٌانه عدد
كشاؾ
ـ تم الرد على المحافظة بتارٌخ
2019/8/22
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بؤن %80
من شوارع العجمى ترابٌة
وتحتاج اعتمادات مالٌة كبٌرة
حتى ٌتم تلبٌة احتٌاجات جمٌع
الطلبات لذا قبل بدابة كل خطة
9
استثمارٌة وؼالبا شهر
تقرٌبا ٌتم عرض جمٌع الطلبات
الواردة للحى سواء من
المواطنٌن او السادة اعضاء
مجلس النواب حٌث ٌتم اختٌار
االولوٌات فى حدود االعتماد
وبالتنسٌق مع السادة النواب
وفى حضورهم على ان تكون
الشوارع ذات كثافة سكانٌة
عالٌة او محاور مرورٌة ومن
الصعب على االدارة التنبؤ بمٌعاد
محدد لرصؾ اى شارع الى بعد
وضعه فعال موضع التنفٌذ
تم الرد على المحافظة بتارٌخ
2019/8/20

ـ بشؤن التضررمن
سٌد فتح هللا
وجود مواطن باسم  /د
السٌد حماد
طاهر عبد الؽفار صاحب
 13ش
فٌال والتعدى على
الهانوفٌل
الرئٌسى بجوار الطرٌق العام وان تم
فٌال  /د طاهر انشاء الفٌال مول تجارى
على الطرٌق العام بمتر
عبد الؽفار
ونصؾ من الرصٌؾ
تقاطع ش
وقد تم تقدٌم اكثر من
رضوان
شكوى

مصدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى

تارٌخ البٌان 2019/8/26 :

 – 1نسبة االسر المخدومة بشبكات الؽاز الطبٌعى الى اجمالى االسر عام 2018
حى

البٌان

العجمى

حضر

اجمالى

عدد االسر
بااللؾ

االستهالك المنزلى من
الؽاز سنوٌا بالمتر المكعب

عدد االسر
المخدومة
بشبكات الؽاز
الطبٌعى بااللؾ

نسبة االسر
المخدومة الى
اجمالى االسر %

متوسط استهالك
االسر من الؽاز
(م/3اسرة)

21804
وحدة

30709226

ـــ

ـــ

ـــ

21804
وحدة

30709226

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:شركة الؽاز الطبٌعى بالحى

تارٌخ البٌان 2019/8/18-:

االسر المخدومة بشبكات الؽاز الطبٌعى
٣٠٧٠٩٢٢6م٣
21804

عدد الوحدات
االستهالك المنزلى من الؽاز
سنوٌا

التعلٌق

 الٞ٣ؿذ س٣ق رل ٠حُؼـٔ٠
 ػذد حُٞكذحص حُظ ٠طؼَٔ رخُـخص حُطز٤ؼٝ 21804 ٠كذس
 حالعظٜالى حُٔ٘ضُ ٖٓ ٠حُـخص ع٘٣ٞخ رخُٔظش حٌُٔؼذ 3 ّ 30709226
ٗ ق٤ذ حُٞكذحص حُظ ٠طؼَٔ رخُـخص حُطز٤ؼ ٖٓ ٠حالعظٜالى حُٔ٘ضُ/3 ّ 1408 ٠
ٝكذس
المقترح

العمل على توصٌل الؽاز لباقى وحدات حى العجمى 0

 – 2عدد محطات الوقود داخل وخارج الكتلة السكنٌة بالحى عام 2018
عدد محطات الوقود
البٌان

حى

داخل الكتلة
السكنٌة

حضر
العجمى

خارج الكتلة
السكنٌة

اجمالى

1

2

1

اجمالى

1

مالحظات

ـــ

ـــ

2

1

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

نسبة المحطات
داخل الكتلة
السكنٌة الى اجمالى
عدد السكان

ـــ

تارٌخ البٌان 2019/7/10-:

عدد محطات الوقود
1

خارج الكتلة السكنٌة

1

داخل الكتلة السكنٌة

التعلٌق






المقترح

الٞ٣ؿذ س٣ق رل ٠حُؼـٔ٠
ػذد ٓلطخص حُٞهٞد حُٔٞؿٞدس دحخَ حٌُظِش حُغٌ٘٤ش ٓ 1لطش.
ٗغزش ٓلطخص حُٞهٞد حُٔٞؿٞدس دحخَ حٌُظِش حُغٌ٘٤ش اُ ٢اؿٔخُ ٢حُٔلطخص
%50
ػذد ٓلطخص حُٞهٞد حُٔٞؿٞدس خخسؽ حٌُظِش حُغٌ٘٤ش ٓ 1لطش.
ٗغزش ٓلطخص حُٞهٞد حُٔٞؿٞدس دحخَ حٌُظِش حُغٌ٘٤ش اُ ٢اؿٔخُ ٢حُٔلطخص
%50

 حُؼَٔ ػِ ٠حٗؾخء ٓلطخص ٝهٞد خخسؽ حٌُظِش حُغٌ٘٤ش 0

ـــ

 – 3عدد محطات الوقود التى توفر التموٌن بالؽاز الطبٌعى عام 2018

البٌان

حى
العجمى

اجمالى عدد
المحطات

عدد محطات الوقود
التى بها ؼاز طبٌعى

نسبة محطات
الوقود للؽاز
الطبٌعى الى
اجمالى المحطات
()%

16

2

%13

16

2

%13

حضر

اجمالى

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

تارٌخ البٌان 2019/7/10-:

عدد محطات الوقود التى توفر التموٌن بالؽاز الطبٌعى
16

2

عدد محطات الوقود التى بها ؼاز
طبٌعى

عدد محطات الوقود

التعلٌق






الٞ٣ؿذ س٣ق رل ٠حُؼـٔ٠
حؿٔخُ ٠ػذد ٓلطخص حُٞهٞد رخُلٓ 16 ٠لطش
ػذد ٓلطخص حُٞهٞد حُظ ٠رٜخ ؿخص هز٤ؼٓ 2 ٠لطش
ٗغزش ػذد ٓلطخص حُٞهٞد رخُـخص حُطز٤ؼ ٠حُ ٠حؿٔخُ ٠حُٔلطخص %13

المقترح

توفٌر الؽاز الطبٌعى والوقود المداد المحطات بهم 0

مالحظات

 – 4تطور معدل استهالك الحى من المواد البترولٌة المختلفة

بنزٌن 80

بنزٌن 90

بنزٌن 95

81320

9000

ـــ

90500

11000

ـــ

ـــ

126509

154186

ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

االجمالى

2018

حضر

4500

90320

2017

حضر

1457470
منزلى
380215
ؼٌر منزلى
751900
منزلى
346750
ؼٌر منزلى

3950

335850

4500

ــــ

600

101500

2016

حضر

119122
منزلى
23126
ؼٌر منزلى

ؼاز طبٌعى
(الؾ م)3

سوالر
(الؾ لتر)

زٌوت
(طن)

شحومات
(طن)

كٌروسٌن
(الؾ لتر)

450250

5000

ـــ

700

280695

السنة

البٌان

بوتاجاز
(منزلى-ؼٌر
منزلى الؾ
اسطوانة)

بنزٌن (الؾ لتر)

297307

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2019/7/10-:

تطور معدل استهالك الحى من المواد البترولٌة
1457470

751900

٢٠١6

346750

٢٠١٧
٢٠١8

280695

380215

101500

119122

90320

بنزٌن الؾ لتر

23126

بوتاجاز ؼٌر منزلى

بوتاجاز منزلى

التعلٌق

الٌوجد رٌؾ بحى العجمى







حٗخلخك ٗغزش حالعظٜالى ٖٓ حُزٞطخؿخص حُٔ٘ضُ ٠ػخّ  2018ػٖ ػخّ 2017
ر٘غزش %48
حٗخلخك ٗغزش حالعظٜالى ٖٓ حُزٞطخؿخص ؿ٤ش حُٔ٘ضُ ٠ػخّ  2018ػٖ ػخّ
 2017ر٘غزش %9
حسطلخع ٗغزش حالعظٜالى ٖٓ حُـخص حُطز٤ؼ ٠ػخّ  2017ػٖ ػخّ  2016ر٘غزش
%14
حٗخلخك ٗغزش حالعظٜالى ٖٓ حُغٞالس ػخّ  2018ػٖ ػخّ  2017ر٘غزش
%34
حسطلخع ٗغزش حالعظٜالى ٖٓ حُضٞ٣ص ػخّ  2017ػٖ ػخّ  2016ر٘غزش %11
حسطلخع ٗغزش حالعظٜالى ٖٓ حٌُ٤شٝع ٖ٤ػخّ  2017ػٖ ػخّ  2016ر٘غزش
%17

المقترح

العمل على توصٌل الؽاز لجمٌع شوارع الحى 0

 – 1بٌان محو االمٌة بالحى عن عام 2018
م

حى

البٌان

حضر
1

ماتم محو امٌتهم

المقٌدٌن فى فصول
عدد االمٌٌن  15سنة المستهدؾ محو امٌتهم
عدد
محو االمٌة
فؤكثر
فصول
محو ذكور اناث اجمالى ذكور اناث اجمالى ذكور اناث اجمالى ذكور
االمٌة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
45 243 101 142 1232 678 554

اناث اجمالى
48

93

العجمى
اجمالى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

554

ٓقذس حُز٤خٕ  :حدحسس ٓل ٞحالٓ٤ش ( هطخع حُٜخٗٞك) َ٤

678

101 142 1232

243

طخس٣خ حُز٤خٕ 2019 /8 /27 :

45

48

93

بٌان محو االمٌة بالحى
1232
93

ما تم محو امٌتهم

243

مقٌدٌن فى فصول
محو االمٌة

مستهدؾ محو امٌتهم

التعلٌق

٣ ُْ شد حُ٘٤خ حُز٤خٕ رؼذد كقٓ ٍٞل ٞحالٓ٤ش – ػذد حالٓ 15 ٖ٤٤ع٘ش كؤًؼش
ٗ غزش ػذد حُزًٞس حُٔغظٜذف ٓل ٞحٓ٤ظ ْٜحُ ٠حؿٔخُ ٠حُٔغظٜذف %45
ٗ غزش ػذد حالٗخع حُٔغظٜذف ٓل ٞحٓ٤ظ ْٜحُ ٠حؿٔخُ ٠حُٔغظٜذف %55
ٗ غزش ػذد حُزًٞس حُٔو٤ذ ٖ٣رلقٓ ٍٞل ٞحالٓ٤ش حُ ٠حؿٔخُ ٠حُٔو٤ذ%58 ٖ٣
ٗ غزش ػذد حالٗخع حُٔو٤ذ ٖ٣رلقٓ ٍٞل ٞحالٓ٤ش حُ ٠حؿٔخُ ٠حُٔو٤ذ%42 ٖ٣
ٗ غزش ػذد حُزًٞس حُز ٖ٣طْ ٓل ٞحٓ٤ظ ْٜحُ ٠حؿٔخُٓ ٠خطْ ٓل ٞحٓ٤ظ%48 ْٜ
ٗ غزش ػذد حالٗخع حُز ٖ٣طْ ٓل ٞحٓ٤ظ ْٜحُ ٠حؿٔخُٓ ٠خطْ ٓل ٞحٓ٤ظ%52 ْٜ
ٗ غزش حؿٔخُٓ ٠خطْ ٓل ٞحٓ٤ظ ْٜحُ ٠حؿٔخُ ٠حُٔغظل٤ذ%8 ٖ٣
المقترح

العمل على محو امٌة كل المستهدؾ محو امٌتهم بالحى 0

 – 2تطور نشاط محو االمٌة بالحى
2016
حى

2017

2018

البٌان المستهدؾ
محو
امٌتهم

المقٌدٌن فى
فصول محو
االمٌة

ما تم محو
امٌتهم

المستهدؾ
محو
امٌتهم

المقٌدٌن
فى
فصول
محو
االمٌة

المستهدؾ
محو امٌتهم

المقٌدٌن فى
فصول محو
االمٌة

اناث

اناث

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور
حضر
العجمى

اجمالى

ذكور

اناث

3355

45 101 142 678 554 35 78 44 27

48

3355
88 126 257 360
3664
ٓقذس حُز٤خٕ  :حدحسس ٓل ٞحالٓ٤ش ( هطخع حُٜخٗٞك) َ٤

45 101 142 678 554 35 78 44 27
طخس٣خ حُز٤خٕ 2019 /8 /27 :

48

3664

ذكور

ذكور

88 126 257 360

اناث

اناث

ما تم
محو
امٌتهم
ذكور

اناث

اناث

نشاط محو االمٌة عام ٢٠١8
678

48

45

ما تم محو امٌتهم

101

554

142

مقٌدٌن فى فصول محو
االمٌة

مستهدؾ محو امٌتهم

اناث

ما تم
محو
امٌتهم

التعلٌق
 الٞ٣ؿذ س٣ق رل ٠حُؼـٔ٠
 حؿٔخُ ٠ػذد حُٔغظٜذف ٓل ٞحٓ٤ظ ْٜرل ٠حُؼـٔ ٠ػخّ 1232 ٞٛ 2018
 حٗخلخك ٗغزش حُٔغظٜذف ٓل ٞحٓ٤ظ ْٜػخّ  2018ػٖ ػخّ  2017ر٘غزش
%63
 حؿٔخُ ٠حُٔو٤ذ ٖ٣رلقٓ ٍٞل ٞحالٓ٤ش ػخّ 243 ٞٛ 2018
 حؿٔخُ ٠حُٔو٤ذ ٖ٣رلقٓ ٍٞل ٞحالٓ٤ش ػخّ 71 ٞٛ 2017
 حٗخلخك ػذد حُٔغظٜذف ٓل ٞحٓ٤ظ ْٜػخّ  2018ػٖ ػخّ  2016ر٘غزش
%66
 حؿٔخُ ٠ػذد حُٔو٤ذ ٖ٣رلقٓ ٍٞل ٞحالٓ٤ش ػخّ 617 ٞٛ 2016
 حٗخلخك ػذد حُٔو٤ذ ٖ٣رلقٓ ٍٞل ٞحالٓ٤ش ػخّ  2018ػٖ ػخّ 2016
ر٘غزش %61

المقترح



حُؼَٔ حُـخد ػِٓ ٠ل ٞحٓ٤ش حُٔغظٜذف ٓل ٞحٓ٤ظ ْٜرخُل٠

 – 1بٌان مراكز المعلومات عن عام 2018
مراكز المعلومات
البٌان

اجمالى وحدات التقٌٌم
االدارى
عدد مراكز المعلومات
نسبة تؽطٌة مراكز
المعلومات بالوحدات
االدارٌة
مصدر البٌان -:

مستوى محافظة

مستوى
منطقة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

مستوى(وحدة
مستوى
قروٌة)
(مركز/مدٌنة/حى)
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان -:

التعلٌق
الٌوجد مراكز معلومات بنطاق حى العجمى 0

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

مدٌرٌة

ادارة /مكتب

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

 – 2مراكز المعلومات بالحى عن عام 2018
عدد العاملٌن

عدد االجهزة (حاسب آلى)

طابعة

ماكٌنة
تصوٌر

14

ماسح
ضوئى

مركز
معلومات حى
العجمى

2

12

1

جهاز
عرض

ذكور اناث اجمالى صالح

عاطل

اجمالى

االتصال
باالنترنت

مراكز المعلومات
كافة المستوٌات

10

معدات فنٌة

15

6

1

1

ـــ

4

تارٌخ البٌان 2019/8/21-:

مصدر البٌان  -:مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عدد العاملٌن واالجهزة بمركز معلومات الحى
15
12

6

1

4
1

االتصال
باألنترنت

ماسح
ضوئى

ماكٌنة
تصوٌر

طابعة

عدد
العاملٌن

اجهزة
حاسب
آلى

التعلٌق
 حؿٔخُ ٠ػذد حُؼخِٓ ٖ٤رل ٠حُؼـٔ 12 ٠ػخَٓ
ٗ غزش ػذد حُزًٞس حُ ٠حؿٔخُ ٠حُؼخِٓ%17 ٖ٤
ٗ غزش ػذد حالٗخع حُ ٠حؿٔخُ ٠حُؼخِٓ%83 ٖ٤
 حؿٔخُ ٠ػذد حالؿٜضس ( كخعذ آُ 15 ) ٠ؿٜخص
ٗ غزش حالؿٜضس حُقخُلش ُِؼَٔ حُ ٠حؿٔخُ ٠حؿٜضس حُلخعذ ح%93 ٠ُ٥
ٗ غزش حالؿٜضس حُظ ٠ال طؼَٔ حُ ٠حؿٔخُ ٠حؿٜضس حُلخعذ ح%7 ٠ُ٥
 حؿٔخُ ٠ػذد حُٔؼذحص حُل٘٤ش ٓ 8ؼذس ك٘٤ش
ٗ غزش ػذد حُطخرؼخص حُ ٠حؿٔخُ ٠ػذد حُٔؼذحص حُل٘٤ش %50
ٗ غزش ػذد ٓخً٘٤خص حُظق٣ٞش حُ ٠حؿٔخُ ٠ػذد حُٔؼذحص حُل٘٤ش %8
ٗ غزش ػذد حُٔخعق حُنٞث ٠حُ ٠حؿٔخُ ٠ػذد حُٔؼذحص حُل٘٤ش %8
 الٞ٣ؿذ ؿٜخص ػشك ٞ٣ٝؿذ حطقخٍ رخالٗظشٗض ٝػذد حألؿٜضس حُٔظقِش رخإلٗظشٗض 4
أؿٜضس .
ٗ غزش ػذد حألؿٜضس حُٔظقِش رخإلٗظشٗض اُ ٢اؿٔخُ ٢حُٔؼذحص حُل٘٤ش %33

المقترح

العمل على امداد مركز المعلومات بطابعة الوان الستخدامها فى طباعة النشرة الشهرٌة 0

 – 3مراكز التدرٌب على علوم الحاسب الآللى عن عام 2018
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تارٌخ البٌان -:

التعلٌق

 الٞ٣ؿذ ٓشحًض طذس٣ذ ػِ ٠ػِ ّٞحُلخعذ ح ٠ُ٥رل ٠حُؼـٔ0 ٠

المقترح

 حُؼَٔ ػِ ٠حٗؾخء ٓشحًض ُِظذس٣ذ ػِ ٠ػِ ّٞحُلخعذ ح ٠ُ٥رخُل٠
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 – 4بٌان الشركات ومراكز التدرٌب الخاصة العاملة فى مجال تكنولوجٌا المعلومات عن عام 2018
شركات
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اجمالى
المتدربٌن(
خالل العام
السابق)

عدد
المتدربٌن(خالل
العام السابق)

عدد
المتدربٌن(خالل
العام السابق)

ذكور

قاعات علوم الحاسب
بمراكز الشباب

مراكز قاعات تدرٌب
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م
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تدرٌب الحاسب
اآللى
الحكومٌة/التابعة
لهٌئات

تارٌخ البٌان 2019/8/22-:

مصدر البٌان  -:ادارة اشؽال الطرٌق بالحى

بٌان الشركات ومراكز التدرٌب الخاصة العاملة فى مجال تكنولوجٌا المعلومات

32

مقاهى االنترنت

عدد
المتدربٌن(خالل
العام السابق)

التعلٌق

ٞ٣ ؿذ رل ٠حُؼـٔ ٠ػذد ٓ 32و ٠ٜحٗظشٗض ٓٞصػش ًخُظخُ 5 ( ٠رخُٜخٗٞك– َ٤
 17رؤًظٞرش –  2رخُذخِ٤ش –  4رخُز٤طخػ –  4رؤرٞ٣ٞعق هزِ) ٠
ٗ غزش ػذد ٓوخ ٠ٛحالٗظشٗض رؤًظٞرش حُ ٠حؿٔخُ ٠ػذد حُٔوخ%53 ٠ٛ
ٗ غزش ػذد ٓوخ ٠ٛحالٗظشٗض رخُز٤طخػ حُ ٠حؿٔخُ ٠ػذد حُٔوخ%13 ٠ٛ
ٗ غزش ػذد ٓوخ ٠ٛحالٗظشٗض رخُٜخٗٞك َ٤حُ ٠حؿٔخُ ٠ػذد حُٔوخ%16 ٠ٛ
ٗ غزش ػذد ٓوخ ٠ٛحالٗظشٗض رخرٞ٣ٞعق حُ ٠حؿٔخُ ٠ػذد حُٔوخ%13 ٠ٛ
ٗ غزش ػذد ٓوخ ٠ٛحالٗظشٗض رخُذخِ٤ش حُ ٠حؿٔخُ ٠ػذد حُٔوخ%6 ٠ٛ

المقترح

العمل على انشاء مراكز تدرٌب خاصة بحى العجمى 0

 – 5بٌانات اخرى
البٌان
عدد المدارس التى بها حاسب آلى

البٌان

عدد االجهزة

104

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

36

ـــ

عدد المراكزالثقافٌة التى بها حاسب آلى
عدد مراكز الشباب التى بها حاسب آلى
عدد المكتبات التى بها حاسب آلى
مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

تارٌخ البٌان 2019/8/26-:

عدد المدارس والمكتبات التى بها حاسب آلى فى نطاق حى العجمى

104
36

المدارس التى بها حاسب آلى

المكتبات التى بها حاسب آلى

التعلٌق







ػذد حُٔذحسط حُظ ٠رٜخ كخعذ آُ ٠رخُلٓ 104 ٠ذسعش
الٞ٣ؿذ ٓشحًض ػوخك٤ش رل ٠حُؼـٔ٠
ُْ ٣شد حُز٤خٕ رؼذد حؿٜضس حُلخعذ ح ٠ُ٥رٔشحًض حُؾزخد ٝحُش٣خمش رخُل٠
ػذد حٌُٔظزخص حُظ ٠رٜخ كخعذ آُ ٠رخُلٌٓ 36 ٠ظزش
ٗغزش ػذد حُلخعذ ح ٠ُ٥رخٌُٔظزخص حُ ٠حُلخعذ ح ٠ُ٥رخُٔذحسط %35

المقترح
العمل على امداد المدارس والمكتبات ومراكز الشباب والرٌاضة بؤجهزة حاسب
آلى لمواكبة التطور التكنولوجى 0

إ طلِ َ٤حُ٘ظخّ ٓ ٞٛـٔٞػش ٖٓ
حُؼ٘خفش حُٔظشحرطش كٔ٤خ رٜ٘٤خ
ٝحُظٗ ٢ـذٛخ طظلخػَ ٌُ ٢طوّٞ
رٞظ٤لش ٓلذدس ٝرُي رذحكغ
ٝرـشك طلو٤ن ٛذف ٓخ ٓؼ ٖ٤أٝ
ُظلو٤ن ٓـٔٞػش أٛذحف ٝحالٗظٔش
ٗـذٛخ كٌٓ ًَ ٢خٕ كل٤خط٘خ رؾٌَ
ػخّ طغ٤ش ٝكن ٗظخّ ٓلٌْ ٓظشحرو
ٓٝظلخػَ كٔ٤خ ر٘ٛٝ ٚ٘٤خُي ػذس
فٞس ٝحؽٌخٍ ٝفٞس ُالٗظٔش
كٜ٘خُي حٗظٔش ك ٢حًٌُ٘ ٕٞظخّ
حُؾٔظ ٝحٗظٔش ك ٢حُذً ٍٝخُ٘ظخّ
حالهظقخدٝ ١حُ٘ظخّ حالؿظٔخػ٢
ٖٓ
ٝحُ٘ظخّ حُغخعٝ ٢ؿ٤شٛخ
حالٗظٔش  ٌٖٔ٣ٝحهالم ُلع
ٓٝقطِق حالٗظٔش ػِ ٠حٗظٔش
حٌُٔزٞ٤طش ٝحٗظٔش حُٔؼِٓٞخص
ٝسرٔخ ٗـذ ٗظخٓخ ًّ ٓخ ٝال ٣ؼَٔ
رؾٌَ ؿ٤ذ أ٣ ٝؼخٗ ٖٓ ٢خِ ٍَ ٝ
مؼق ٓخ ٓ ٝغ ٛزح ٣زو٣ٝ ٠ظَ
حعٔٗ ٚظخّ كغ٘ـذ إٔ ٗظخّ
حُٔؼِٓٞخص حُٔلٞعذ ٓؼالًّ ك٢
ؽشً ٍش ٓخ ٗـذ٣ ٙؾظَٔ ػِ٠
ػ٘خفش حٌُٔٗٞخص حُٔخد٣ش ٝحُظ٢
٣طِن ػِٜ٤خ حعْhardware

ٓلٞعذ ؿذ٣ذ ٣ٝخظِق ؽٌالًّ
 ٖٓٝحُزشٓـ٤خص ٝحُظ٣ ٢طِن
ػِٜ٤خ حعْٖٓٝ software
ٓٝنٔٗٞخ ًّ ٝكؼخُ٤شًّ طٔخٓخ ًّ ػٖ
حُز٤خٗخص ٝحُظ٣ ٢طِن ػِٜ٤خ
حُ٘ظخّ حُ٤ذ ١ٝأ٣ ٝؤخز ؿٞحٗذ
حعْ  ٖٓٝ dataحألكشحد
ٝؿضث٤خص ٓ٘٣ٝ ٚظشى أخشٟ
حُؼخًِٓٝ ٖ٤زُي ٖٓ حإلطقخالص
٣ٝؼَٔ رؼذ رُي ػِ ٠طط٣ٞشٛخ
حُٔظؼذدس ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُؼ٘خفش
ٝطلغٜ٘٤خ رٔخ ٣ظالثْ
حألخشٝ ٟحُٔظشحرطش
حُظقٞسحص ٝحألكٌخس
ٝحُٔظلخػِش ٝحُٔظذحخِش ٓغ
رؼنٜخ حُزؼل ٝحُظ ٢رذٝسٛخ ٝحُظطٞسحص حُـذ٣ذس ٞٛٝ
عظؼَٔ ٝطؼَٔ ػِ ٠طلو٤ن
ًزُي طلُِِٔ َ٤ؾٌالص
ٝاٗـخص أٛذحف ٛز ٙحُؾشًش
ٝحُقؼٞرخص ٝحُٔؼٞهخص
ما المقصود بتحلٌل النظام
ٝحُظؼو٤ذحص ٝحُٔغخثَ حُظ٢
اٜٗخ ًٔخ ع٘ش ٟعِغِش ٖٓ
ًخٗض طقخكذ حُؼَٔ حُ٤ذ١ٝ
حُخطٞحص ٝحإلؿشحءحص ٝحُٜٔخّ
هزَ رُي حُظخس٣خ ٝحُؼَٔ ٖٓ
ُظقٔٝ ْ٤ر٘خء ٗظخّ ٓلٞعذ
ػْ ػِٝ ٠مغ حُلُِٜ ٍٞخ ٖٓ
كؼخٍ ك ٢أ ١ر٤جش ًخٗض ٗٝؼ٘٢
أ ٝحُ٘ظخّ
خالٍ حُلٞعزش
٘ٛخ رٔقطِق حُظلَِ٤
حُلؼخٍ حُٔلٞعذ ٗٝش ٟأ٣نخ
 ٞٛanalysisحُل ْٜحُظخّ
أٗ ٚػ٘ذٓخ  ٌٕٞ٣حُظلِٛ َ٤زح
ٝحإلدسحى ُِ٘ظخّ حُوخثْ
ٓ٘ـضحًّ ٗغظط٤غ حُو ٍٞرؼذٛخ
حُٔطِٞد ٓ٘خ طل ِٚ٣ٞاُ ٠ؽٌَ
رؤٗ٘خ كؼالًّ ٗـل٘خ ٝرشػ٘خ ك٢
ٓلٞعذ رل٤غ ٣ظْ ٖٓ خالُٚ
ر٘خء ٗظخّ ٓلٞعذ رؾٌَ ؿ٤ذ
طلٌِٗٞٓ َ٤خطٝ ٚػ٘خفشٙ
ٝإ ٛز ٙحُخطٞس طؼظزش ٢ٛ
حُٔٞؿٞدس اُ ٠ؿض٣جخص فـ٤شس
حأل ْٛػِ ٠حإلهالم ً ٢ٛٝزُي
طقَ رخُٜ٘خ٣ش اُٝ ٠مغ ٝ
ٓلظخف كؾَ أٗ ٝـخف حُلٞعزش
طوذٓ ْ٣لٜ٘ٓٞخ ٝطقٞسٗخ
رؾٌَ ػخّ أ ٝؿضث ٢ألٕ ٛزح
حُٔالثْ ُٞمغ ٛزح حُ٘ظخّ
حُظلِ َ٤ع٤نغ أٓخّ أػًَ ٖ٤
حُٔلٞعذ حُـذ٣ذ ٝطغظخذّ
حُٔلِِ ًَ ٖ٤ؽخسدس ٝ ٝحسدس
ٛز ٙحُخطٞس حُٜخٓش أٔ٘٣خ ًخٕ
 ًَ ٝفـ٤شس ًٝز٤شس
عٞحء ًخٕ حُ٘ظخّ حُٔلٞعذ
ٓٝـُٜٞش  ٝع٤ؼِٔ ٕٞػِ٠
ٛزح ٓقْٔ ػ٘ذٗخ طقٔٔ٤خ
ٝمغ حُلُِٜ ٍٞخ اػش رُي
ٓلِ٤خ ًّ أ ٞٛ ٝػزخسس ػٖ ٗظخّ
ٝحُظؼخَٓ ٓؼٜخ آُ٤خ ًّ د ٕٝأ٣ش
ؿخٛض ٝرٔٞؿذ ٛزح حُظلَِ٤
ٓلخؿآص ٝهٞحسة
حُذه٤ن ٌ٘٘ٔ٣خ ر٘خء ٗظخّ

طزًش أػ٘خء حُظ٘ل٤ز كخُلٞعزش ًٔخ
ع٘ش٤ُ ٟغض ٓ ٢ٛـشد أؿٜضس
ٝرشٓـ٤خص ٓٝزشٓـٓٝ ٖ٤لِِٖ٤
كوو ٝطزذأ ػِٔ٤ش حُظلِ َ٤حُذه٤وش
طِي ٖٓ خالٍ ر٘خء ٗٔخرؽ
ٞٓٝد٣الص ػذ٣ذس ُِ٘ظخّ
حُٔغظِٜي حُ٤ذ ١ٝحُوخثْ ٛٝزٙ
حُ٘ٔخرؽ ٝحُٔٞد٣الص عظٌٕٞ
ٜٓٔظٜخ ٝفق ٝؽشف اؿشحءحص
ٝخطٞحص حُلؼخُ٤ش كٜ٤خ كٔؼالًّ
ُ٘ظخّ حإلػخسس أ ٝحُـذُٝش أٝ
حُلٜشعش ك ٢حٌُٔظزخص كبٕ
خطٞحص ٝاؿشحءحص حُؼَٔ طلَِ
٘ٛخ اُ ٠خطٞس اػش خطٞس ٝطشعْ
رؼذ رُي ػِ ٠ؽٌَ ٗٔٞرؽ
ٞٓٝدٝ َ٣اهخس ٣ؼٌظ رٞمٞف
حإلؿشحءحص حُ٤ذ٣ٝش ٝهش٣وش طذكن
ٝحٗغ٤خد ٝكشًش حُز٤خٗخص
ٝحُٔؼِٓٞخص كٜ٤خ  ٝرُي أػ٘خء
ط٘ل٤ز ٝاؿشحء ػِٔ٤ش حُلٜشعش
ٓؼالًّ أ ٝحإلػخسس  ٝطو٤ذ ًزُي ٛزٙ
حُ٘ٔخرؽ ٝحُِٞحثق حُٔشعٓٞش
ُِشكٞف رؾٌَ ٓشٕ ٝعِظ
ٝده٤ن رؼ٤ذحًّ ًَ حُزؼذ ػٖ حُظؼو٤ذ
ٝحُـٔٞك ٝحإلصدٝحؿ٤ش
ٝحُظ٘خهل حُظ ٢هذ طقخكذ ٖٓ
حٌُٖٔٔ حُظلِ َ٤حُٔؼظٔذ ػِ٠
حٌُالّ حُ٘ق ٢كوو
ٝع٘ـذ ًزُي إٔ طؼش٣ق ٛزٙ
حُ٘ٔخرؽ ٝحُٔٞد٣الص ٝحإلهخسحص
طٌ ٕٞػِ ٠ػذس أٗٞحع ٝأؽٌخٍ
ٜ٘ٓٝخ  ٞٛح٥ط:٢
أٝالًّ :حُ٘ٔخرؽ ٝحُٔٞد٣الص حُؼخٓش
ٝحُظ ٢طؾشف ٝطٞمق حُز٤خٗخص
ٝحُٔذخالص Data
ػخٗ٤خ ًّ -حُ٘ٔخرؽ ًٝزُي حُٔٞد٣الص
حُٔظؼذدس

ٝحُظ ٢طؾشف ٝطٞمق أ٣نخ ًّ
حإلؿشحءحص
ػخُؼخ ًًّ -زُي حُ٘ٔخرؽ
ٝحُٔٞد٣الص
ٝحُظ ٢طزٝ ٖ٤طؾشف ٝطٞمق
ٝطظٜش رؾٌَ ده٤ن طذكن
حُٔؼِٓٞخص كٛ ٢زح حُ٘ظخّ
ٓخ  ٢ٛأ٤ٔٛش حُظلِ َ٤ك٢
حُلٞعزش ٘ٛخ:
أٝالًُّ :ز٘خء ٗظخّ ٓلٞعذ
ده٤ن ٝؿذ٣ذ ٝكؼخٍ ٣ٝخظِق
طٔخٓخ ًّ ػٖ حُ٘ظخّ حُ٤ذ ١ٝحُوذْ٣
ًِ٤خ ًّ أ ٝؿضث٤خ ًّ
.ػخٗ٤خ ًّ ٝ :أ٣نخ إلؿشحء
طؼذ٣الص ٝافالكخص ػِٗ ٠ظخّ
ٓلٞعذ هخثْ عخروخ ًِ٤خ ًّ أٝ
ؿضث٤خ ًّ ٌٛٝزح ٗـذ رؤٕ حُظلَِ٤
 ٞٛخطٞس أعخع٤ش ٛٝخٓش
ٓٝطِٞرش ٣ٝـذ إٔ طلغذ
ؿ٤ذحًّ ٝرذهش خالٍ ًَ ٓشكِش
حُظخط٤و ُٝ ٚرُي ٖٓ أؿَ
حُلق ٍٞػِٓ ٠خ ٢ِ٣
أٝالًّٗ ٢ٌُ -لقَ ػِ ٠آُ٤ش
ػَٔ حُلؼخُ٤خص حُوذٔ٣ش حُ٤ذ٣ٝش
خطٞس خطٞس.
ػخٗ٤خ ًُِّٝ -لق ٍٞػِ ٠كـْ
حُز٤خٗخص حُٔغظخذٓش ٝأعِٞد
ط٘ظٜٔ٤خ ٝػِٜٔخ ٝطذكوٜخ
.ػخُؼخ ًُِّ -ظؤًذ ٖٓ أُخّ
حُؼخِٓ ٖ٤حُٔؼ٘ ٖ٤٤رٜزٙ
حُخطٞحص ٝحُٔزخدة ٝآُ٤ش
ػِْٜٔ
سحرؼخ ًُّٔ -ؼشكش ٓخ٤ٛش ٝكـْ
حإلخظ٘خهخص ٝحُٔؾٌالص
ٝحُٔغخثَ ٝحإلؽٌخُ٤خص حُظ٢
طؼظشك حُؼَٔ ٝطذكن

حُز٤خٗخص ٝ.رزُي ٗشٟ

ٗٝالكع ٗٝـذ إٔ طلِ َ٤حُ٘ظخّ
 ٞٛػزخسس ػٖ دسحعش طلق٤ِ٤ش
ده٤وش ٓٝظطٞسس ُل ْٜحُ٘ظخّ
حُوخثْ حُوذٝ ْ٣حُٞهٞف ػِ٠
ٓؾخًِ ٖٓ ٚأؿَ ر٘خء ٝطط٣ٞش
ٗظخّ  ٌٕٞ٣أكنَ ٓ٘ٝ. ٚحُ٘ظخّ
 ٖٓ ٞٛحالٓٞس حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُِل٤خس
ٌُٝخكش حالٓٞس ك ٢حُل٤خس كزذٕٝ
حالٗظٔش طقزق حالٓٞس
ػؾٞحث٤ش ٝؿ٤ش ٓ٘ظٔش ٝال
ٗ ٌٖٔ٣ـخكٜخ ُٜٝزح حُ٘ظخّ
هشم ٝٝعخثَ ُلُٝ ٜٚٔظلِِٚ٤
ُِلق ٚ٘ٓ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞخص
هٔ٤ش الطخخر هشحسحص ٜٓٔش
ٓٝق٤ش٣ش ك ٢حُل٤خس ُٜٝخ رخُؾ
حالػش ك ٢ع٤ش حٌُٝ ٕٞحُل٤خس
ٝحُٔـظٔغ  ٖٓٝكٜ٤خ ٖٓ حكشحد
ٝرُي ٣ؼظٔذ رؾٌَ ًز٤ش ػِ٠
طلِ َ٤حالٗظٔش  ٝكٜٜٔخ رؾٌَ
ٝحمق

صفحة البداية

أعضاء

األعضاء

مواضيع نشطة

مواضٌع نشطة

حُؼخفلش ٓقطِق ػخ ّّ ُ٣غظخذّ
رؾٌَ ؽخثغ ُٞفق ٓـٔٞػش
ًز٤شس ٖٓ حالمطشحرخص حُـ٣ٞش
ٝطشطزو حسطزخه ٝػ٤وخ ًّ رغشػش
حُش٣خف  ٢ٌُٝطغٔ ٠ػخفلش
٣ـذ إٔ  ٌٕٞ٣حُلذ حألدٗ٠
حُٔظٞعو ُغشػش حُش٣خف 88
ًْ ك ٢حُغخػش  ٌٖٔ٣ٝإٔ طٌٕٞ
حُؼخفلش ٓقلٞرش رٜطٍٞ
حُٔطش حُـض٣شٛ ٌُٖٝزح ُ٤ظ
ؽشهخ ًّ أعخع٤خ ًّ ُِؼخفلش هذ
طلذع حُؼٞحفق ك ٢أٌٓ ١خٕ
كٛ ٢زح حُؼخُْ ٝطخظِق
حُؼٞحفق ػٖ رؼنٜخ ٖٓٝ
ٛز ٙحُؼٞحفق ٓخ ٣نشد
حُٔ٘خهن حُقلشح٣ٝش ٝؽزٚ
حُقلشح٣ٝش ٝطغٔ ٠حُؼٞحفق
حُشِٓ٤ش
حُؼٞحفق حُشِٓ٤ش
طغ ّٔ ٠أ٣نخ ًّ رخُؼٞحفق
حُظشحر٤ش طلذع ػ٘ذٓخ طضد حد هٞس
حُش٣خف اُ ٠حُذسؿش حُظ ٢طٌٜٔ٘خ
ٖٓ سكغ كز٤زخص حُشٓخٍ
ٝطلـ٤شٛخ ك ٢حُٜٞحء ٝطَٔ٤

مساعدة

مساعدة موقع سبيييد

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضو!

سجل نفسك كعضوا

طٌٜٔ٘خ ٖٓ سكغ كز٤زخص حُشٓخٍ
ٝطلـ٤شٛخ ك ٢حُٜٞحء ٝطٔ َ٤ؿخُزخ ًّ
اُ ٠حُلذٝع ك ٢حُٔ٘خهن حُشِٓ٤ش
ٓؼَ حُقلخس ١رغزذ سِٜٓخ
حُٔظ٘خػش  ٢ٛٝؽخثؼش حالٗظؾخس ك٢
حُقلشحء حٌُزشٝ ٟك ٢أٝهخص
ٝطقزق
ٓؼ٘٤ش ٖٓ حُغ٘ش
حُؼٞحفق حُشِٓ٤ش أًؼش طٞطشحًّألٕ
حُظغخ ٖ٤حُوُِٜٞ ١ٞحء كٞم
حُقلشحء ٣ـؼَ حُـالف حُـ١ٞ
ؿ٤ش ٓغظو ّش ك٤لذع س٣خف ه٣ٞش ك٢
هزوش حُظشٝرٞعل٤ش ٓ ّٔخ ٣ئد ١اُ٠
ص٣خدس عشػش حُش٣خف ػِ ٠حُغطق
 ٌٖٔ٣ٝإٔ طلذع حُؼٞحفق
حُشِٓ٤ش رغشػش د ٕٝطلز٣ش
آػخس حُؼٞحفق حُشِٓ٤ش
1ـ طؾظٜش حُؼٞحفق حُشِٓ٤ش
رآػخسٛخ حُنخسس ٝال عّٔ٤خ كٔ٤خ
٣ظؼِن رخُز٤جش ٝحُقلش ٝحالهظقخد
ٓٝؼ٤ؾش حُ٘خط  ٖٓٝأ ْٛآػخسٓ ٙخ
٣ؤط ٢طغزذ حُؼٞحفق حُشِٓ٤ش
حُٔظضح٣ذس كوذحٕ حُظشرش حُغطل٤ش
ًٔخ كذع ك ٢حُؼذ٣ذ ٖٓ حُزِذحٕ
ٓؼَ طؾخد ٝرٞسً٘٤خ كخعٔٓ ٞخ
٣غشع ػِٔ٤ش طذٞٛس حألسحم٢
٣ٝض٣ذ ٖٓ حكظٔخٍ كذٝع حُظقلش
ك ٢حألسحم ٢حُؼؾز٤ش
2ـ حُؼٞحفق حُشِٓ٤ش طلَٔ
ًٔ٤خص ًز٤شس ٖٓ حُشٓخٍ ٝحُـشحػْ٤
ٝحُل٤شٝعخص حُظ ٢ط٘ظؾش ك٢
حُـالف حُـٔٓ ١ٞخ ٣ئد ١اُ٠
حٗظؾخس حألٓشحك ٝحألٝرجش ػِ٠
ٓغخكخص ؽخعؼش
3ـ طؤػش حُؼ ٕٞ٤رخُـغٔ٤خص

موقع كووورة

موقع كووورة

هذ

حُقخدسس ٖٓ حُؼخفلش حُشِّٓ٤ش
٣ئد ١اُ ٠حُظٜخد ك ٢حُوشٗ٤ش أٝ
ؿلخف حُؼٝ ٖ٤هذ ٣ئد ١اُ ٠حُؼٔ٠
ٛٝز ٖٓ ٙأًزش حُٔؾخًَ حُظ ٢طؼشك
ُٜخ عٌخٕ حُٔ٘خهن حُقلشح٣ٝش
أٗٞحع حُؼٞحفق
1ـ حُؼخفلش حالعظٞحث٤ش:
ٗظخّ مـو ٓ٘خلل ٣ظطٞس ك٢
حُٔ٘خهن حُٔذحس٣شٓ ،غ عشػش س٣خف
 62اُ٠
ٓظٞحفِش طظشحٝف ٓخ رٖ٤
 ًْ 117ك ٢حُغخػش
2ـ حُؼخفلش ؽز ٚحالعظٞحث٤ش :رٔـشد
إٔ طظـخٝص حُؼخفلش حالعظٞحث٤ش 25
دسؿش ٖٓ خو حالعظٞحء طقزق
ػخفلش ؽز ٚحعظٞحث٤ش
3ـ حُؼخفلش حُشػذ٣ش:
ٝطلذع ك ٢حُٔ٘خهن حُوخس٣ش حٌُز٤شس،
ٝال طظـخٝص ٓغخكش حُؼخفلش حُشػذ٣ش
ًِٓٞ٤ظش ٝحكذ ،ك٤غ ٣شطلغ حُٜٞحء
حُغخخٖ رغشػشٔٓ ،خ ٣ظغزذ ك٢
عوٞه حألٓوحس

4ـ حُؼخفلش حُٔـ٘خه٤غ٤ش:
 ٖٓ ٢ٛٝأهَ حُؼٞحفق حُٔؼشٝكش
ك ٢ٜػخفلش طؤػش ػِ ٠حُـالف
حُٔـ٘ط٤غُ ٢ألسك ٝرُي رض٣خدس
ٓئهظش ك ٢عشػش حُش٣خف حُؾٔغ٤ش
 ٢ٛٝػزخسس ػٖ ط٤خس ٖٓ حُـغٔ٤خص
حُٔؾلٗٞش حُٔ٘زؼؼش ٖٓ حُؾٔظ
5ـ حُؼخفلش حُؼِـ٤ش:
 ٢ٛٝػزخسس ػٖ س٣خف ؽذ٣ذس حُغشػش
ٓلِٔش رخُؼِٞؽ حُخل٤لش طٌٕٞ
ٓقلٞرش رخُزشد حُؾذ٣ذ
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ٝ Caseحألُؼخد ػِٝ ٚ٤ؽٌِ ٖٓ ٚحُخخسؽ
 -1حٌُ٤ظ أ ٝحٌَُ٤ٜ
ٓؼَ حُٔغظط٣ ٌُٚ٘ٝ َ٤لظٟٞ
 ٠ٛٝحُٔؼذٕ حُخخسؿ ٠حُزٟ
٣لٔ ٠حُـٜخص ٣ٝؼط ٚ٤ؽٌِٚ
رذحخِ ٚػِ ٠اعطٞحٗخص فِزش
حُٔٔ٤ض ٝطظؼذد أُٞحٜٗخ ٝأكـخٜٓخ ٓٔـ٘طش ٝأؽٜش حُؾشًخص حُٔ٘ظـش
٣ٝغٜٔ٤خ حٌُؼ٤ش ٛٝ CPUز٣ٝ ُٚ ٙغظشٕ د٣ـ٤ظخٍ Western
طغٔ٤ش خطؤ ُألعق ٝال طؼظوذ إٔ
 – Digitalع٤ـخ٣ض – Segate
ؽٌَ ٛزح حُ ٌَ٤ٜحُٔؼذٗ٣ ٠ئػش
ٓخًغظٞس ٝ Maxtorؿ٤شageْٛ
ػِ ٠أدحء حُـٜخص رَ إ
حإلٌٓخٗ٤خص حإلمخك٤ش ك ٠حٌَُ٤ٜ
ٝ -4كذس حُٔؼخُـش حُٔشًض٣ش
ٓؼَ ٓشحٝف امخك٤ش  ٠ٛحُظ٠
Centeral Processor Unit
طئػش ػِ ٠أدحء حُـٜخص ٝك٠
ٛٝ CPUز ٙحُٞكذس ٗطِن ػِٜ٤خ
حُقٞسس ؽٌَ حُٝ ٌَ٤ٜرذحخِٚ
ٓـخصحًّ حُزشٝع٤غٞس  ٠ٛٝػوَ
حُِٞكش حألّ ٓٝل ٍٞحُطخهش
حُـٜخص ٝأ ْٛػ٘قش ك ٠طلذ٣ذ
ٓل ٍٞحُطخهش طـذٓ ٙؼزض دحخَ
عشػش حُـٜخص  ٠ٛٝفـ٤شس حُلـْ
ػِزش حُ٘ظخّ ٝٝظ٤لظ ٚطلَ٣ٞ
حُظ٤خس حُٔظشدد اُ ٠ط٤خس ػخرض
ٝطلظخؽ اًُ ٠ظِش ٖٓ حُلذ٣ذ
ٓ٘خلل ٛٝزح حُٔل ٞٛ ٍٞحُزُ ٟظزش٣ذٛخ ٓٝ Heat Sinkشٝكش
طنغ ك ٚ٤حُل٤ؾش ٝطٞفَ هشكٜخ ٝ Fanأ ْٛحُؾشًخص حُٔ٘ظـش ُٜخ
ح٥خش رخٌُٜشرخء
4
اٗظَ ٝ Intelط٘ظؾ رخٗظّٞ٤
األم
اللوحة
-2
حُؾ٤ٜش ٓٝؼخُؾ ع٤ِ٤ش ٕٝأ٣نخ
Motherboard
ٝؽشًش أ ٚ٣اّ دٝ AMD ٟط٘ظؾ
ُٞ ٠ٛٝكش ٣ظْ طؼز٤ظٜخ ػِ٠
ٓؼخُـخص آػِٝ ٕٞد٣شٕٝ
حُ ٌَ٤ٜحُذحخٌُِِٔ ٠زٞ٤طش ٠ٛٝ
طشرو أؿضحء حٌُٔزٞ٤طش رزؼنٜخ
-5حُزحًشس حُؼؾٞحث٤ش Random
ٝط٘غن حُؼَٔ كٔ٤خ رٝ ْٜ٘٤طغٔ)Access Memory (RAM ٠
أ٣نخ حُِٞكش حُشث٤غ٤ش
ٓ ٠ٛٝخ ٗطِن ػِ ٚ٤حُشحٓخص
ٝ Mainboardأؽٜش
ٝٝظ٤لظٜخ طخضٓ ًَ ٖ٣خ طؼِٔٚ
حُؾشًخص حُٔ٘ظـش ُٜخ ٠ٛ
ػِ ٠حٌُٔزٞ٤طش رؾٌَ ٓئهض كظ٠
ؿ٤ـخرخ٣ض  – Gigabyteاٗظَ
ط٘ظ ٖٓ ٠ٜحُؼَٔ ٝطؼذد أٗٞحػٜخ
ٝ Intelؿ٤شٔٛخ
 Hardكٜٔ٘خ SDRAM , DDRAM
 -3القرص الصلب
ٝ RDRAMع٘ؾشف كٔ٤خ رؼذ
Disk
 ٞٛٝحُـضء حُز٣ ٟظْ طخضٖ٣
ًَ ٗٞع رخُظلقٝ َ٤الكع إٔ ؿٞدس
حُِٔلخص والبرامج واألفالم
حُشحٓخص ك ٠حُزِذ حُظ ٠طق٘ؼٜخ كال
طلخ ٍٝؽشحء سحٓخص ٖٓ صٌنٌة

حُق٘غ ػِ ٠حألهَ.
VGA
ً-6خسص حُؾخؽش
Video
Graphic
Adapter
٣ٝطِن ػِٜ٤خ أ٣نخ رطخهش
حُل٤ذ ٞٛٝ ٞ٣حُـضء حُزٟ
طظقَ ر ٚحُؾخؽش ٝأ ْٛػ٘قش
ك ٠طؾـ َ٤حألُؼخد ألٕ ؿٞدطٚ
ٝآٌخٗ٤خط ٚطلذد حألُؼخد حُظ٠
طؼَٔ ػِ ٠حٌُٔزٞ٤طش ٝأؽٜش
حُؾشًخص حُٔ٘ظـش أ ٚ٣ط ٠آٟ
nVidia
 – ATIاٗل٤ذ٣خ
ٝؿ٤شٔٛخ.
-7حُؾخؽش Monitor
 ٠ٛٝؽخؽش ػخد٣ش ك ٠ؽٌِٜخ
ٓؼَ حُظِ٤لضٝ ٕٞ٣طظؼذد
أكـخٜٓخ ٓخ ر15 ٝ 14 ٖ٤
 17 ٝرٞفش ٝؿ٤شٛخ ٞ٣ٝؿذ
ٜٓ٘خ ٗٞػخٕ حألCRT ٞٛ ٍٝ
ٝطغظخذّ أؽؼش حٌُخػٞد ٠ٛٝ
ٓؼَ كٌشس ؽخؽش حُظِ٤لض٣ضٕ
طٔخٓخ ٝحُ٘ٞع حُؼخٗٞٛ ٠
ٝ LCDطٌ ٕٞسك٤ؼش ؿذح
ُذسؿش أٗ ٌٖٔ٣ ٚطؼِ٤وٜخ ػِ٠
حُلخثو ٝطغظخذّ طو٘٤ش
حٌُشع٤ظخٍ حُغخثَ ٝأْٛ
حُؾشًخص حُٔ٘ظـش ٠ٛ
عخٓغٗٞؾ ٝ SAMSUNG
كٞ٤ع٤ٗٞي ViewSonic
ً-8خسص حُقٞص
 ٞٛٝحُزطخهش أ ٝحٌُخسص حُٔؼزظٚ
دحخَ حٌُٔزٞ٤طش ٣ٝظْ طٞفَ٤
عخُي حُغٔخػش اُُ ٚ٤ظذخَ

ك ٠كظلش ٓغظذ٣ــشس حُؾٌَ
ٝؿخُزخ طؤطِٓ ٠ظقوش رخُِٞكش
حألّ ( ٝ )Built-inأؽٜش
حُؾشًخص حُٔ٘ظـش ً ٠ٛش٤٣خطق
Creative
-9حُٔٞدّ أ ٝحُلخًظ
 ٠ٛٝ Modemsرطخهش
طغظخذّ ٌُ٣ ٠ظقَ حٌُٔزٞ٤طش
رخإلٗظشٗض أ٤ُ ٝشعَ أ٣ ٝغظوزَ
حُلخًظ ٝأ ْٛحُؾشًخص حُٔ٘ظـش
US
ُٜخ  ٞ٣اط سرٞطٌظ
 – Roboticsأرخطؾ٠
ً – Apacheش٤٣خطق

Creative
ٓ -10لشى ٓؾـَ حألهشحؿ
Floppy Disk
حُٔشٗش
Driver F.D.D
 ٞٛٝحُـضء حُز ٟطٞمغ كٚ٤
حُذ٣غٌخص أ ٝحألهشحؿ حُٔشٗش
(  3.5رٞفش) حُظ ٠طـذٛخ ك٠
حُغٞم ٝٝظ٤لظ ٠ٛ ٚطؾـَ٤
ٛز ٙحُذ٣غٌخص
ٓ -11لشى اعطٞحٗخص حُِ٤ضس
Compact Disc Driver
 ٞٛٝحُـٜخص حُٔغج ٍٞػٖ
طؾـ َ٤اعطٞحٗخص حُِ٤ضس أٝ
حُغ ٠دٝ CD ٟطـذ ٓ٘ٚ
ٗٞػ ٖ٤أكذٔٛخ ٣وشأ ٓخ رذحخَ
حإلعطٞحٗخص ٝحُ٘ٞع حُؼخٗ٣ ٠وشأ
ٓخ رذحخَ حإلعطٞحٗخص ٣ٝن٤ق
ِٓلخص ػِٜ٤خ أ٣نخ ٝحعٔٚ
.CD-Writer
 -12ؿٜخص د ٟك ٠دDVD ٟ
Player Device
ٓ ٞٛٝؾخرُٔ ٚؾـَ
حإلعطٞحٗخص حُٔذٓـش (ع٠

د٣ ٌُٚ٘ٝ )ٟؾـَ اعطٞحٗخص
طغٔ ٠د ٟك ٠د ٟطظٔ٤ض رؤٜٗخ
أًزش كٓ ٠غخكظٜخ ٖٓ حُغ٠
د ٟحُؼخدٛٝ ٟز حُٔؾـَ ال
٘ٔ٣غ حُغ ٠حُؼخد ٖٓ ٟإٔ
٣ؼَٔ ػِٝ ٚ٤حُؼٌظ ؿ٤ش
فل٤ق أ ٟإٔ ٓؾـَ حُغ٠
د ٟال ٣ؾـَ د ٟك ٠دٟ
ُٞكش حُٔلخط٤ق
-13
Keyboard
 ٠ٛٝحُِٞكش حُظ ٠طلظ ٟٞػِ٠
حُلشٝف ٝرٜخ ٌٗظذ ٓخ ٗش٣ذ
-14حُلؤسس Mouse
 ٠ٛٝطؾز ٚحُلؤس ٝرٜخ ٗظلشى
رغُٜٞش ٝع٘ش ٟأ٤ٔٛظٜخ كٔ٤خ
رؼذ.
- 15حُغٔخػخص Speakers
 ٠ٛٝحُغٔخػخص حُظ ٠طغٔغ
رٜخ أ ٟأفٞحص طخشؽ ٖٓ
حٌُٔزٞ٤طش ٝطغٔغ رٜخ ٓئػشحص
حألُؼخد حُقٞط٤ش  ٌُٖٝالكع
أٗ ٚطٞؿذ عٔخػش فـ٤شس
دحخَ حُ ٌَ٤ٜحُٔؼذٗ٠
ٌُِٔزٞ٤طش ُٜ ٌُٖٝخ حعظخذحّ
آخش ع٘ؼشك ٚكٔ٤خ رؼذ.
 -16حُطخرؼش printer
ٝطظؼذد أٗٞحػٜخ ٞ٣ ٌُٖٝؿذ
ٗٞػخٕ سث٤غ٤خٕ ٜٓ٘خ حٕ٥
ٔٛٝخ  ٠ٛٝ Inkjetحُطخرؼش
حُظ ٠ط٘لغ حُلزش ػِ ٠حُٞسم
Laserjet
ٝحُ٘ٞع ح٥خش
 ٠ٛٝحُطخرؼش حُِ٤ضس
حُٔؾٜٞسس رخُغشػش ٝدهش
هزخػظٜخ ٝأ ْٛحُؾشًخص
– HP
حُٔ٘ظـش اطؼ ر٠
ٝارغً – Epson ٕٞخٕٗٞ
Canon

 -17حُٔخعق حُنٞث٠
Scanner
كٛ ٠زح حُـٜخص طنغ حُقٞس
ٝحألٝسحم حُظ ٠طش٣ذ إٔ طخضٜٗخ
ػِ ٠حٌُٔزٞ٤طش ٣ ٞٛٝؼَٔ ػٌظ
حُطخرؼش ك٣ ٜٞنغ فٞسس ٖٓ
أٝسحهي اُٝ ٠كذس حُظخضٖ٣
رخٌُٔزٞ٤طش رٔ٘٤خ ًِ٘خ ٣ؼِْ إٔ
حُطخرؼش ططزغ حألٝسحم حُٔخضٗش
رخٌُٔزٞ٤طش ػِ ٠حألٝسحم.
-18حٌُخٓ٤شح حُشهٔ٤ش Digital
Camera
ٛٝز ٙطؾز ٚحٌُخٓ٤شح حُؼخد٣ش اال
أٜٗخ ال طلظخؽ اُ ٠كٝ ِْ٤طِظوو
ػذد ًز٤ش ٖٓ حُقٞس ٣ٝظْ
طخضٛ ٖ٣ز ٙحُقٞس ػِ٠
حٌُٔزٞ٤طش ػْ اكشحؽ رحًشس ٛزٙ
حٌُخٓ٤شحص الُظوخه فٞس ؿذ٣ذس
رخُ٘غزش ُِؾشًخص حٌُٔظٞرش كبٜٗخ
طؼزش ػٖ سأ ٟحُؾخقٓ ٠غ
ٓشحػخس حُظـ٤٤ش حُز ٟهذ ٣لذع ك٠
حُٔغظوزَ ُٜز ٙحُظو٘٤خص ٓٔخ
٣غظظزغ طـ٤٤ش ك ٠أ٣ُٞٝخص ٛزٙ
حُؾشًخص حألؿضحء ٖٓ  1اُ7 ٠
 ٠ٛأؿضحء أعخع٤ش ً٣ ٠ؼَٔ أٟ
ًٔزٞ٤طش ٝحُلؤسس ُٞٝكش
حُٔلخط٤ق ٔٛخ ٝكذحص حإلدخخٍ
رو٤ش حألؿضحء  ٌٖٔ٣امخكظٜخ
كغذ سؿزش حُٔغظخذّ ًٝوخػذس
ػخٓش أٗي عظـذ  5أؿضحء أٓخٓي
 ٠ٛٝحُلؤسس ُٞٝكش حُٔلخط٤ق
ٝحُغٔخػخص ٝحُؾخؽش ٝحٌُ٤ظ –
ٝهزؼخ ال طؼظوذ إٔ حُؾخؽش
ًٔزٞ٤طش  ٌُٖٝػ٘ذٓخ ٣غؤُي أكذ
ػٖ حٌُٔزٞ٤طش أؽش ر٤ذى ػِ٠
حٌُ٤ظ رٔلظ٣ٞخطٝ ٚهَ ٛزح
ًٔزٞ٤طش ألٕ حُؾخؽش ًَ ٝظ٤لظٜخ
إٔ طغخػذى ك ٠سإ٣ش حألٝحٓش
حُظ ٠طٌظزٜخ ٌُِٔزٞ٤طش

مولده ونشؤته
ثابت بن قره بن مروان بن
ثابت بن إبراهٌم بن كرٌا بن
مارتٌاوس بن سالمون الحرانً
ولد فى
وكنٌته أبو الحسن
حران عام ٛ 221ـ ــ ّ 836
ٞٛػخُْ ػشر ٢حؽظٜش رخُلِي
ٝحُش٣خم٤خص ٝحُٜ٘ذعش
ٝحُٔٞع٤و ٌٖ٣ ُْٝ ٠ػخرض رٖ
هشس ٓغِٔخ ًّ ٝال ػشر٤خ ًّ ػ٘ذ
ٝالدط ٚك ٢رِذس كشحٕ حُٔٞؿٞدس
ح ٕ٥ك ٢دُٝش طشً٤خ ًٝخٗض
هزِ٤ظ ٚطظٌِْ حُغ٤ش٣خٗ٤ش ٝطظزغ
حُذ٣خٗش حُقخرجش  ٢ٛٝد٣خٗش طؼزذ
حُ٘ـٝ ّٞرخُظّخُٗ ٢ؾؤ ػخرض ك٢
ر٤جش ٓ٘خعزش ُؼخُْ س٣خم٤خص
ٝكِي ٓغظوزِ ٢رخإلمخكش اُ٠
رُي ًخٕ حُقخرجٓ ٕٞ٤ظؤػّشٖ٣
رؾٌَ ًز٤ش رخُؼوخكش حُٗٞ٤خٗ٤ش
حألٓش حُز ١ؿؼِ٣ ٚظوٖ حُِّـش
حُؼشرّ٤ش ٝحُٗٞ٤خّٗ٤ش ٗؾؤ ػخرض رٖ
هشس ٝطشػشع كٓ ٢ذ٘٣ش ك ّشحٕ
فـش ٙكٓ ٢ـخٍ
ٝػَٔ ٓ٘ز ِ
حُظـخسس ًٔخ أرذ ٟكٓ ٢خ رؼذ
حٛظٔخٓخ ًّ رذسحعظٝ ٚطؼِٚٔ٤
ّ
ٝحُلِغلشاال
كذسط حُش٣خم٤خص
إّٔ ٓؼخسمش أٓ َٛزٛز٥ ٚسحثٚ
حُلِغلّ٤ش أؿزش ٙػِٓ ٠ـخدسس
ٝحُظٞؿٗ ٚلً ٞلش طٓٞخ
حُٔذ٘٣ش
ُّ
كلظ ٢خالٍ هش٣و ٚرِوخء حُؼخُِْ
حُؾ٤ٜش ٓلٔذ رٖ ٓٞع٠
حُخٞحسصٓ ّ ٢حُز ٟأخزٝ ٙفلزٚ

ٓؼ ٚآُ ٠ذ٘٣ش رـذحد ٝكٜ٤خ حُظو٠
رخُخِ٤لش حُؼزّخع ٢حُ ُٔؼظنذ حُز١
أرذ ٟاػـخرخ ًّ ؽذ٣ذحًّ رؼخرض رٖ هُ ّشس
ُٔخ ٌٓ ٖٓ ٌِٚٔ٣خٗش ػِّٔ٤ش
٘ـٖٔ٤
ٓشٓٞهش كؤدخِ ٚؿِٔش حُ ُٔ ِّ
ك٤غ ٗخٍ ؽُٜشس ٝحعؼش رؼذ رُي
ف٤ظ ٚر ٖ٤حُ٘خط ٝحعظضحد
ٝرحع ِ
ك ٢ػِٔ ٚكظ ٠أفزق ٖٓ أػظْ
حُٜٔ٘ذعٝ ٖ٤حُش٣خم ٖ٤ّ٤حُؼشد
ًٔخ رشع ك ٢ػِ ّٞحُلِي
ٝحُطذ ٝحُلِغلش
ٝحٌُ٤ٔ٤خء
ّ
أػٔخٍ ػخرض رٖ هشس
رٛذ ػخرض رٖ هشس اُ ٠حُؼشحم
ُِؼَٔ ػ٘ذ ػالػش أؽوخء أؿ٘٤خء
٣ؼشك ٕٞرز٘ٞٓ ٢ع٣ٝ ٠ظشؿٕٔٞ
حُ٘قٞؿ حُش٣خم٤ش حُٗٞ٤خٗ٤ش
ٝهخّ ػخرض رظشؿٔش حُؼذ٣ذ ٖٓ
أػٔخٍ ػِٔخء حُش٣خم٤خص
حُٗٞ٤خٗ ْٜ٘ٓٝ ٖ٤٤اهِ٤ذط
ٝأرِٞ٤ٗٞط
ٝأسخٔ٤ذط
حُزشؿخٝ ١ٝرطِٞٔ٤ط ًٝظذ
ّ
ِٓخقخص ألػٔخٍ حُطّز٤ذ
ؿخُٞ٘٤ط ٝحُلِ٤غٞف أروشحه
ٝكِغلش أسعطٝ ٞهخّ رخُؼذ٣ذ ٖٓ
حُذسحعخص ٝعخػذص ًظخرخط ٚػٖ
حُ٘غذ ػِ ٠طٔ٤ٜذ حُطش٣ن أٓخّ
طؼٔ ْ٤حألسهخّ ًٝخٗض حُؼذ٣ذ ٖٓ
أكٌخسٓ ٙوذّٓشًّ ُِؼذ٣ذ ٖٓ
حُظط ّٞسحص ّ
حُالكوش ٓؼَ ٗظش٣ش
حألػذحد ٝػِْ حُٔؼِّؼخص حٌُشّ٣ٝش
ٝحُٜ٘ذعش حُظلِ٤ِ٤ش ٝكغخد
حُظلخمَ ٝحُظٌخَٓ ٝحُٜ٘ذعش ؿ٤ش
حإلهِ٤ذ٣ش ٝؿ٤شٛخ

أهم أعماله
ٔ٣ظِي ػخرض رٖ هشس حُؼذ٣ذ ٖٓ
حُٔئُّلخص ػٖ كشًش حُؾّٔظ
ٝحُؤش ٝحُٔضُٝش ٝسإ٣ش حُؤش
غٔخّ٣ٝش ٝك٢
حُـذ٣ذ ٝحألؿشحّ حُ ّ
اكذ ٟحُذّسحعخص حُٔٞؿٞدس
رخُِّـش ّ
حُالط٤٘٤ش كوو ٝهخّ ػخرض
ربمخكش حُـشّ حُؼخٖٓ ألؿشحّ
رطِٞٔ٤ط  ٢ٛٝحُؾّٔظ ٝحُؤش
ٝخٔغش ًٞحًذ ًٔخ حهظشف
ٗظش٣ش حالسط٤خد حُظ ٢ؽشف كٜ٤خ
طغخ ١ٝحُِٝ َ٤حُّٜ٘خس ٖٓ أػٔخُٚ
ك ٢حُش٣خم٤خص ًظخد حُٔلشدحص
حُز٣ ١ظؤُق ٖٓ  36حهظشحكخ ًّ ك٢
حُٜ٘ذعش ٝحُـزش حُٜ٘ذع٢
رخإلمخكش آُ ٠وخُش ك٢
حعظخشحؽ حألػذحد حُٔظلخرش حُظ٢
طلظ ١ٞػِ ٠ػؾش ٓوظشكخص ك٢
ٗظش٣ش حألػذحد ٝكً ٢ظخد طؤُ٤ق
حُِ٘غذ هخّ ػخرض رذحسعش ٗظش٣ش
حُِ٘غذ حُٔش ًّزش حُّظ ٢أدّص ك٢
ٝهض الكن اُ ٠ظٜٞس ٓلّٜٞ
حألسهخّ حُلو٤و٤ش ٝحًظؾخف
حُظلخمَ دسحعخط ٚحُؤ٤ش ػٖ
حألػذحد ك٤غ هغْ حألػذحد اُ٠
هغٔ ٖ٤حألػذحد حُضٝؿ٤ش
ٝحُلشد٣ش ًٔخ هغْ حُؼذد ٗلغٚ
حُؼذد حُظخّ
اُ ٠أٗٞحع ػالػش
ٝحُؼذد حُ٘خهـ ٝحُؼذد حُضحثذ

وفاته
طٞك ٢ك ٢رـذحد  26فلش 288
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ؿ٘ٞد ؿشد ٓذ٘٣ش حُـشدهش رلٞحُ٠
ًِٓٞ٤ظشح ٣وغ ؿزَ ؽخ٣ذ حُز٘خص أػِ ٠هٔش
ؿزِ٤ش ك ٠حُزلش حألكٔش أهِن ػِ ٚ٤اكشعض
حُـشدهش ك٤غ ٣ؼذ ػالٓش ٓٔ٤ضس ٝعو
عِغِش ؿزخٍ حُزلش حألكٔش إلٌٓخٗ٤ش س٣ٝظٚ
ٖٓ ٓلخكظش ه٘خ ٝع٘٤خء إ ؿزَ حُؾخ٣ذ
أػِ ٠هٔش ك ٠عِغِش ؿزخٍ حُزلش حألكٔش
رٞحهغ ٓ 2187ظشح ٣ٝؼذ حُؼخُغ ػِ٠
ٓغظٓ ٟٞقش ٝحُغٞدحٕ رؼذ ؿزَ ًخطشٖ٣
ٞٓٝع ٠رغ٘٤خء ك٤غ اٗ ٚػالٓش ٓٔ٤ضس ك٠
حُزلش إٔ ؿزَ ؽخ٣ذ حُز٘خص أهِن ػِٚ٤
حُزذ ٖٓ ٝهزِ٤ش حُٔؼخصس ٛزح حالعْ إلظٜخس
ػالٓخص طؾز ٚحُؾ٤ذ ًشؿَ ػـٞص ك٠
حُقزخف حُزخًش ػ٘ذٓخ طنشر ٚأ ٍٝمٞء
ُِؾٔظ ٣ٝؾز ٚؽٌِٝ ٚؿ ٚحُشؿَ حُؼـٞص
ٖٓ ٗخك٤ش ٝػ٘ذ سإ٣ظ٣ٝ ٖٓ ٚزًش إٔ ك٠
ػخّ ً 1927خٕ ٘ٛخى ٓذسط اٗـِ٤ضٟ
حُـ٘غ٤ش ٣ٝذسط حُِـش حإلٗـِ٤ض٣ش ك٠
ٓذسعش ه٘خ حُؼخٗ٣ٞش ٣غٔ ٞ٤ُ ٠حسػش
ػ٤شؿخٗضٗخ ًٝخٕ ػخؽوخ ُِظشكخٍ ٝك٠
اؿخصط٣ ٚو ّٞرخُظـ ٍٞرخألٝد٣ش حُـزِ٤ش
ٝطؼشف ػِ ٠رؼل أكشحد هزخثَ حُٔؼخصس كظ٠
فؼذ كزَ ؽخ٣ذ حُز٘خص ًٝظذ ػٖ كً ٠ظخد
ك ٠حُخٔغ٘٤خص حعٔ ٚؿزخٍ حُزلش حألكٔش
هخٓض رطزؼ ٚحُـخٓؼش حألٓش٤ٌ٣ش ٓ 4شحص
ٝطخرغ إٔ ؿزَ حُؾخ٣ذ ال طٞؿذ سكالص
ٓ٘ظظٔش اٌُُٜ٘ ٚ٤خ رخُطِذ ٝحٌُؼ٤ش ٖٓ
حألٝسرٝ ٖ٤٤خخفش ٓـخٓش ٟطغِن حُـزخٍ
٣ ٖٓٝؼِٔ ٕٞكٓ ٠ـخٍ حُـُٞٞ٤ؿ٤خ ٣طِز.ٕٞ

طغِو٣ٝ ٚوخٍ إٔ ؿزَ حُؾخ٣ذ ٣غظـشم
فؼٞدٝ ٙحُ٘ض ٚ٘ٓ ٍٝهشحرش  3أ٣خّ ك٤غ
ٌٖٓٔ حُقؼٞد رغُٜٞش رٔ٘٤خ ٗضُٚٝ
٣غظـشم ٝهض هٞٓ ٍٞملخ ًّ إٔ ؿزَ
حُؾخ٣ذ ٣ظٔ٤ض رٞؿٞد رل٤شس ك٘ٓ ٠ظقلٚ
طوش٣زخ طٔظِت رخُٔخء ك ٠أٝهخص ٛزٞه
حُغ٣ٝ ٍٞ٤غظخذٜٓخ حُٔظغِو ٕٞك ٠حُؾشد
ٝحالعظلٔخّ ًٔخ ًؾق إٔ حُـزَ ر٘ٓ ٚخهن
هز٤ؼ٤ش ًَ ٓخ ٣وخسد  300حٓ 400 ٝظش
ًخعظشحكخص ٣غظخذٜٓخ حُٔظغِوُِ ٕٞشحكش
 ٠ٛٝػزخسس ػٖ ٓ٘خهن ٓؼَ حُٔـخسحص ك٠
ٝعو حُـزَ

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزٌر اإلسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانٌة والدكتور عبدالعزٌز قنصوه محافظ
اإلسكندرٌة واللواء خالد أحمد شوقً قائد المنطقة
الشمالٌة العسكرٌة واللواء أحمد العزازى رئٌس الشعبة
الهندسٌة بالمنطقة الشمالٌة العسكرٌة وعدد من قٌادات
وزارة اإلسكان ومحافظة اإلسكندرٌة مشروع تطوٌر محور
المحمودٌة بمحافظة اإلسكندرٌة للوقوؾ على الموقؾ
التنفٌذي للمشروع وموقؾ مشروعات التنمٌة المقرر
تنفٌذها على جانبى الطرٌقوتجول الجزار وقنصوه
ومرافقوهم المحور والكبارى والمنشآت الخدمٌة التً ٌتم
تنفٌذها على جانبى المحور حٌث أوضح وزٌر اإلسكان أن
مشروع تطوٌر محور المحمودٌة ٌهدؾ إلى تطوٌر مسار
ترعة المحمودٌة باإلسكندرٌة كمحور مروري ورئٌسً
أنسب الحلول للنهوض
للحركة بالمحافظة مع وضع
بالمناطق المحٌطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات
الخاصة بوسائل تنمٌة هذه المناطق وإعداد الدراسة
المرورٌة للمحور وما ٌلزم المشروع من منشآت خدمٌة
لتحقٌق أقصى استفادة منه للتٌسٌر على المواطنٌن كما أن
المشروع سٌرفع من قٌمة المناطق المحٌطة وٌقضى على
مظاهر العشوائٌة بها بجانب مساهمته فً حل وتحسٌن
نوعٌة وكمٌة المٌاه وتوصٌل المٌاه لمحطات النزهة وفرن
الجراٌة وإحداث توسعات كبٌرة فً شبكات مٌاه الشرب
باإلضافة إلى توفٌر المشروع لنحو  40ألؾ فرصة عمل
وأضاؾ الوزٌر أن محور
مباشرة وؼٌر مباشرة
21.6كم وتمت
المحمودٌة ٌبلػ طول مساره حوالً
زٌادته  2كم من جهة الشرق إلمكان ربطه مع الطرٌق
 23كم
الدولً الساحلً ،لٌصبح طول المسار حوالى
وٌضم  8 :6حارات مرورٌة فً كل اتجاه ،باإلضافة إلى
تخصٌص حارة لؤلتوبٌسات لخدمة  4أحٌاء وهى (المنتزه
3
أول ،وشرق ،وسط ،وؼرب) وٌتكون المشروع من
قطاعات ،أولها القطاع المكشوؾ من تقاطع كوبري
الطرٌق الدولً وحتى تقاطع كوبري العواٌد بطول  7.4كم
شرق محطة السٌوؾ والثانً القطاع األوسط من تقاطع
كوبري العواٌد وحتى بحٌرة خلؾ المطار بطول  6.4كم
أما القطاع األخٌر فٌمتد من خلؾ المطار وحتى المصب
بطول أكثر من  7.8ك م وبالنسبة للموقؾ التنفٌذي
للمشروع قال الوزٌر إن المنطقة الشمالٌة العسكرٌة تتولى

تنفٌذ عدد من كباري السٌارات ضمن أعمال
وجار االنتهاء من دراسة مقاٌسات
المشروع
ٍ
ً
أعمال الطرق تمهٌدا العتماد األسعار وإصدار
وجار التجهٌز
أوامر اإلسناد للبدء فً التنفٌذ
ٍ
لتنفٌذ أول منطقة خدمٌة ؼرب كوبري قناة
السوٌس بحجر النواتٌة وتضم مسجداً ومركزاً
رٌاضٌا ً ومنطقة تجارٌة ومجمع خدمات كما تم
حصر األراضً المملوكة لشركات ومصانع قطاع
األعمال العام وأراضً البنوك ،الواقعة على
مسار ترعة المحمودٌة وطرح عدد من
المقترحات للتعامل مع هذه األراضً من خالل
تؽٌٌر استخدامها لتتماشى مع أعمال التطوٌر
وتعظٌم االستفادة منها فً إطار مخطط تنمٌة
محور المحمودٌة مع تقٌٌم هذه األصول من خالل
هٌئة الخدمات الحكومٌة وتم تنفٌذ أعمال التطهٌر
وأعمال الردم وتم إعداد دراسة األثر البٌئً
واالجتماعً للمشروع وتم التعاقد مع شركات
المواسٌر لتورٌد الكمٌات المطلوبة للمشروع وتم
التنسٌق مع وزارة الموارد المائٌة والري
وشركات المرافق العامة لنقل المرافق المتعارضة
مع مسار المشروع وتقدٌر التكلفة التقدٌرٌة لهذه
االعمال

