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 /محمد الشرٌف محافظ
تفقد اللواء
اإلسكندرٌة بزٌارة مفاجئة لحى العجمى وكان
فى استقباله المستشار  /السٌد موسى رئٌس
حى العجمى وتحسٌن علوان سكرتٌر عام رئٌس
الحى ولفٌف من القٌادات بحى العجمى بجمٌع
التخصصات حٌث تفقد المحافظ طرٌق
اسكندرٌة  -مطروح سٌرا على األقدام من
أمام مبنى حى العجمى حتى بوابه  ، 8و شدد
على البدء الفورى فى توسٌع شارع اسكندرٌة
مطروح وإزالة الرصٌف بدءا من خلف محطة
غوٌبه حتى الكٌلو  21لتوسعه الشارع وإزالة
كافة التند الخاصه بالمحالت التى تعلو
األرصفةوكذا منع تكدس سٌارات األجرة
والمالكى أعلى األرصفة ومنع سٌر الماره
بالشارع الرئٌسى على أن ٌكون خط سٌر المارة
على األرصفة كما تفقد محافظ اإلسكندرٌة
أعمال تطوٌر وإعادة تؤهٌل ورفع كفاءة مزلقان
محطة ترام الوزارة بشارع أبً قٌر حٌث تتم
إعادة التؤهٌل على مرحلتٌن فً االتجاهٌن تم
إنهاء أعمال تغٌٌر القضبان الٌومٌن الماضٌٌن
وجاري إعادة تطوٌر ورفع كفاءة أعمال
الوطن
به الخبر
ـصدر
م
لعدم القٌام بؤعمال
بوابةنظرا
ٌؤتً :هذا
الرصف
عدة2018
منذ/12/
للمزلقان2 :
بــتـــارٌــــخ
سنوات مما ٌتسبب فً
تطوٌر
ٚأوذ
حدوث خطورة على أرواح المواطنٌن
اٌّذبفع ػٍِ ٝغئ١٘ ٌٟٛئخ إٌمً اٌؼبَ ِٚذ٠ش٠خ
اٌطشق ػٍ ٝضشٚسح أْ رزُ األػّبي ثبٌىفبءح

والسرعة المطلوبة حفاضا على أرواح المواطنٌن
مشددا على تحدٌد األوقات التً تتم بها األعمال
فً العطلة األسبوعٌة فً غٌر أوقات عمل الترام
لعدم التؤثٌر على خطوط السٌر ومواعٌدها خاصة
خالل أوقات الذروة فضال عن عدم التؤثٌر على
السٌولة المرورٌة بالمنطقة جاء ذلك بحضور
اللواء محمد القاضً مدٌر إدارة مرور اإلسكندرٌة
والمهندس محمد زكرٌا رئٌس هٌئة النقل العام
والمهندسة أمل محمد مدٌر مدٌرٌة الطرق بالثغر
وجمٌع المسئولٌن من الجهات المعنٌة ومن جانب
آخر شن حى وسط بقٌادة العمٌد فادي ودٌع رئٌس
حً وسط وبمشاركة شرطة المرافق مباحث
المرافق مباحث باب شرق األمن الصناعً
وإدارتً رخص المحالت واشغال الطرٌق بالحً
حملة مكبرة اسفرت عن تنفٌذ  7قرارات غلق
لعدد  7منشآت تدار بدون ترخٌص وضبط عدد
كبٌر من االشغاالت والتعدٌات ورفعها و التحفظ
علٌها وأشار بٌان صادر من حى وسط الٌوم إلى
أن ذلك جاء فً إطار اتخاذ اإلجراءات الالزمة
والحازمة لضبط الشارع والتصدي بكل قوة
لمخالفات التراخٌص ولظاهرة االشغاالت
والتعدٌات إلعادة االنضباط لشوارع الحً حٌث تم
تنفٌذ قرارات الغلق الصادرة من األمن الصناعً
لعدد 7منشآت تدار بدون ترخٌص كما تم ضبط
ورفع جمٌع االشغاالت والتعدٌات والفروشات
وذلك لضبط الشارع وتحقٌق الردع للمخالفٌن
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/12/1 :

قام محافظ اإلسكندرٌة اللواء  /محمد الشرٌف
بجولة مفاجؤة فً حً العجمً تضمنت طرٌق
8
وادى القمر والدخٌلة والبٌطاش والبوابة
وفوجئ أهالً العجمً بموكب ٌضم عددا من
سٌارات المحافظة وٌتقدمه سٌاره مرور
ودراجة بخارٌة تابعة للمرور ونزول المحافظ
من السٌارة بالقرب من حً العجمً وسٌره
على األقدام لمسافة أكثر من كٌلو بطرٌق
إسكندرٌة مطروح وقام رئٌس حى العجمً
ومسئولى الحً بالتوجه إلى المحافظ الذي أمر
بإزالة إشغاالت الطرٌق والمقاهً التً تستولً
على الرصٌف وإزالة اإلعالنات المخالفة بشكل
فوري وسرٌع
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2019/12/1 :

نفذ للٌوم الثانً على التوالً حً العجمً
غرب اإلسكندرٌة برئاسة االستاذ  /السٌد
موسى رئٌس حى العجمى حملة إلزالة
الالفتات والبروز واإلعالنات المخالفة
بمنطق البٌطاش وجزء من طرٌق
إسكندرٌة مطروح جاء ذلك بعد الزٌارة
المفاجئة لمحافظ اإلسكندرٌة اللواء محمد
الشرٌف وأزال حً العجمً ٓ ٙالفتة
وإعالن وتنده مخالفة باستخدام اللودر
وبحضور اللواء  /حسن اإلمام قائد شرطة
مرافق اإلسكندرٌة كما عاٌنت لجنة من
مدٌرٌة الطرق طرٌق إسكندرٌة مطروح
بدء من البٌطاش إلى البوابة  ٨لبدء تنفٌذ
توسعة الطرٌق للقضاء على االختناق
المروري بتلك المنطقة وتقلٌل عرض
الرصٌف والجزٌرة الوسطى بناء على
اقتراح رئٌس الحً وموافقه المحافظ
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2019/12/2 :

نظمت هٌئة مكتب حزب مستقبل وطن بدائرة
الدخٌلة غربً اإلسكندرٌة برئاسة صادق
الطلخاوي زٌارات مٌدانٌة لمنطقتً الدخٌلة و
المكس للوقوف على المشاكل التً تواجه األهالً
بتلك المناطق والعمل على حلها مع حً العجمً
والجهات التنفٌذٌة األخرى وتمثلت مشاكل منطقه
المكس فً الصرف الصحً واإلنارة واستكمال
رصف الطرق وشناٌش المطر وتطرق األهالً
مشكله نادي المكس الذي أغلق وحصل الحً على
األرض المخصص له وضمها لحدٌقة المكس
المغلقة والتً طالب األهالً بإعادة فتحها
للجمهوركما تم طرح مشكلة مساكن الصٌادٌن من
عدم توافر محالت لألغذٌة أو مسجد ومشكلة
الصرف والقمامة واإلناره أمام وحول مدرسة
أساس المكس وقال صادق الطلخاوي أمٌن الدائرة
إن الحزب ٌعمل بٌن الناس وٌهمه المواطن
العادي وحل المشكالت التً تواجهه ولذلك ٌقوم
أمناء الشٌخات المختلفة بتنظٌم جوالت فً
مناطقهم وتواجد هٌئة المكتب للتعرف على
المشكالت التً تواجه األهالً وأضاف الطلخاوي
أن هناك تنسٌقا بٌن رئٌس الحً والجهات
الحكومٌة األخرى لحل تلك المشكالت التً قد
تكون غائبة عن التنفٌذٌٌن
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2019/12/12 :

ؽٓ د ٝاٌؼجّ ٝغشة اإلعىٕذس٠خ دّالد ِزؼذدح
ٌضجظ ِخبٌفبد اٌّذالد ٌالؽزشاطبد اٌج١ئ١خ ٚإلصاٌخ
ِخبٌفبد اٌجٕبء ٚاٌمضبء ػٍٙ١ب ف ٝاٌّٙذ ٚاٌزٛافً
اٌذائُ ِغ اٌّٛاطٕ ٓ١د١ث لبَ اٌ َٛ١االعزبر  /اٌغ١ذ
ِٛع ٝسئ١ظ د ٝاٌؼجّ ٝثئ٠مبف أػّبي ثٕبء ِخبٌف
ثزمغ ُ١أثٛدّـ ثّٕطمخ أثٛرالد ثٕطبق دائشح دٝ
اٌؼجّٚ ٝرٌه ثزٛاجذ عىشر١ش ػبَ اٌذٚ ٝاٌزٕف١زٓ٠
ثبٌذ ِٓ ٝاداساد اؽغبي اٌطش٠ك ٚٚدذح اٌزذخً
اٌغش٠غ ٚسئ١ظ لطبع أثٛرالد ٚأؽبس ث١بْ فبدس ِٓ
اٌذ ٝإٌ ٝأٔٗ رُ ا٠مبف األػّبي ٚفه اٌؾذح اٌخؾج١خ وّب
لبِذ إداسح ؽئ ْٛاٌج١ئخ ثبٌزفز١ؼ ػٍ ٝإٌّؾآد
اٌزجبس٠خ ٚاٌّذالد اٌؼبِخ ثؾبسع اٌج١طبػ اٌشئ١غٝ
ٚرٌه ٌٍزؤوذ ِٓ اٌزضاَ إٌّؾئبد ثبالؽزشاطبد اٌج١ئ١خ
طجمب ٌمبٔ ْٛاٌج١ئخ سلُ ٌ 4غٕخ ٚ 1994رؼذ٠الرٗ ٚرُ
رذش٠ش ػذد ِ 8ذبضش ِخبٌفخ ث١ئ١خ ٌٍّٕؾئبد اٌّخبٌفخ
د١ث رجِ ٓ١خبٌفخ اٌّمب٘ٚ ٝاٌىبفزش٠بد ٌؼذَ رخق١ـ
د١ض ٌٍّذخِٕ ٓ١خبٌفخ ِذالد اٌجضاساد ٚاٌّؾ٠ٛبد
الؽزشاطبد اٌّذاخٓ عٛء ث١ئخ اٌؼًّ ثؤِبوٓ إػذاد
ٚرج١ٙض اٌطؼبَ ِخبٌفخ ِذالد ث١غ ٚؽٚ ٜٛرج١ٙض
االعّبن ٌؼذَ ارجبع االجشاءاد اٌالصِخ ٌٍزذىُ فٝ
االدخٕخ ٚاالثخشح إٌبرجخ ،ثبإلضبفخ إٌِ ٝخبٌفخ ِذالد
رثخ ٚث١غ اٌطٛ١س اٌذ١خ ٌالؽزشاطبد اٌقذ١خ ٚػذَ
اٌزخٍـ ِٓ اٌّخٍفبد ف ٝاألِبوٓ اٌّخققخ ٌٙب وّب
لبَ اٌذ ٝثزٛعؼخ طش٠ك إعىٕذس٠خ ِطشٚح ٚرذجُ١
اٌجض٠شح اٌٛعط ٝف ٝاألِبوٓ اٌز ٝرزىذط ثٙب
اٌغ١بساد ثذا٠خ ِٓ اٌج١طبػ اٌشئ١غ ٝثطش٠ك
إعىٕذس٠خ ِطشٚح دز ٝثٛاثخ 8
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/12/22 :
2018/12/

شنت محافظة اإلسكندرٌة  ،الٌوم األربعاء ،حملة مكبرة
على شواطئ وكافٌترٌات الكورنٌش بنطاق حً شرق المدٌنة،
وذلك إلزالة األسوار الخشبٌة المعٌقة لرإٌة البحر .شارك فً
الحملة كل من اللواء محمد عبد الوهاب السكرتٌر العام
المساعد لمحافظة اإلسكندرٌة  ،واللواء جمال رشاد ،رئٌس
اإلدارة المركزٌة للسٌاحة والمصاٌف ،والمهندسة سحر
.
شعبان ،رئٌس حً شرق ،وعدد من الجهات المعنٌة
تم خالل الحملة إزالة كافة اإلشغاالت المقامة علً
ال شواطئ بشكل غٌر قانونً حٌث تم
إزالة الحواجز واإلشغاالت الخشبٌة المقامة على ال شواطئ ،
.
والمخالفات لبعض الكافٌترٌات بنطاق حً شرق
كما تم تقلٌم األشجار ،وتقلٌل ارتفاعاتها بما ال ٌعٌق
رإٌة البحر  ،وفرض الغرامات المالٌة الالزمة على
المخالفٌن ،وكذلك تقدٌر قٌمة المنطقة التً تم استغاللها بغٌر
.
وجه حق بمعرفة الجهات المختصة لتغرٌمها للمتعدٌن
وتم التنبٌه على المستؤجرٌن بتحوٌل هٌاكل منافذ البٌع
المقامة على ال شواطئ إلى زجاجٌة لضمان عدم حجب
رإٌة البحر.
وتؤتً الحملة عقب الجولة التفقدٌة للواء محمد الشرٌف
محافظ اإلسكندرٌة الجمعة الماضٌة للكورنٌش ،والتً أكد
خاللها أن رإٌة البحر ستكون متاحة للجمٌع ولن ٌسمح
بحجبها.
وشدد الشرٌف ،على كافة المسئولٌن بإزالة كافة الموانع
البحر التً وضعها مستؤجري
الحاجبة لرإٌة
ال شواطئ ومراجعة كافة التعاقدات للمنشآت الواقعة علً
كورنٌش المدٌنة ،وتحدٌد المساحة المخصصة لكل مستؤجر
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
شاطئ وتغرٌم المستؤجرٌن المتجاوزٌن للمساحة المحددة لهم
2018
/12/14
بــتـــارٌــــخ :
الكورنٌش.
رصٌف
والمتعدٌن على
2018/12/
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2019/12/25 :

استكمل محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة،
جولته التفقدٌة لطول كورنٌش البحر  ،وذلك
بؤحٌاء المنتزة أول وشرق ،والتً بدئها منذ
الجمعة الماضٌة ،للتؤكد على أرض الواقع من
مدى الرإٌة وإزالة كافة الموانع الحاجبة
لرإٌة البحر .وأكد المحافظ ،استمرار تلك
الجوالت والمرور الدوري المٌدانً للتؤكد من
تنفٌذ جمٌع التعلٌمات التً أصدرها.
وأصدر المحافظ ،قرارا بتشكٌل لجنة هندسٌة
وفنٌة تضم كل المختصٌن ،وذلك لوضع رإٌة
وتصور شامل للكورنٌش ،ودراسة كل ما ٌخص
الكورنٌش من منشآت وإعالنات ومظهر
حضاري ،على أن ٌتم تنفٌذ تلك التصور عقب
االنتهاء منه بالمشاركة مع مستؤجري الشواطئ،
موضحا أنه سٌتم تخصٌص شاطىء مجانً على
أن تتولى المحافظة اإلنفاق علٌه.
وخاطب الشرٌف ،مستؤجري الشواطًء علً
طول الكورنٌش قائال" :نحن نحترم القانون
ونحترم التعاقدات ولكن األساس لنا هو احترام
المواطن السكندرى.
وخالل التفقد ،أصدر المحافظ عدة تعلٌمات
للجهات المعنٌة ،حٌث وجه الرصد البٌئً
بالمحافظة بإزالة المراكب المتهالكة بمنطقة
شاطًء الصٌادٌن ب المنتزة أول.
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2019/12/27 :

م
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أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

ـ بشان التضرر من جمعٌة تم فحص الشكوى مع االدارة
راوٌة محمود
المختصة ادارة الكهرباء بان جمٌع
 6اكتوبر لالسكان
خٌرت حسن
الكشافات واالعمدة داخل مدٌنة
والتعمٌر بسبب االهمال
 6اكتوبر قرٌة
بقرٌة النخٌل بالكٌلو  21اكتوبر ومصادر التغذٌة وصٌانتها
النخٌل
خاصة بجمعٌة  6اكتوبر وقطاع
بصفة عامة عدم وجود
كهرباء فى الشارع وعدم االضاءة العامة جهه معٌنة وصٌانه
وجود صرف صحى وعدم الكشافات داخل المدٌنة
تم الرد على المحافظة برقم 1958
رصف الشوارع
بتارٌخ 2019/12/19
اٌمن محمد عبد ـ بشؤن التضرر من وجود تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة بانه بالمعاٌنة تبٌن ان
الرإف الرفاعى كابٌنة نت على الرصٌف
بالمحل الكائن بابو ٌوسف الكابٌنة تقع على الرصٌف الخاص
 42سواحل
بالمشاه بجوار باب المحل وال تضر
المكس الدخٌلة اول ش مكة متفرع من
المحل نهائٌا وال ٌوجد مكان بدٌل
الحدٌد والصلب
ٌصلح فنٌا سوى هذا الموقع وذلك
حسب افاده الشركة المصرٌة
لالتصاالت وال ٌوجد ضرر ٌقع على
المحل حٌث ان الرصٌف ملك
للدولة وٌعد منفعة عامة وال ٌخص
المحل
تم الرد على المحافظة برقم 1948
بتارٌخ 2019/12/18
ـ بشان التضرر من وجود تم فحص الشكوى مع االدارة
حمدى عباس
المختصة ادارة الطرق وافادت بانه
حفر فى مدخل مساكن
محمد عباس
تم ردم الحفر وتسوٌة الشارع
طلعت مصطفى وهذه
مساكن طلعت
بلودر الحى وعمال الحى وتم
مصطفى بلوك  8الحفر تإدى الى حوادث
االتصال بالشاكى واخباره
مدخل  1ش  10كثٌرة والمواطن متضرر
تم الرد على المحافظة برقم 1980
من ذلك
بتارٌخ 2019/12/23

 – 1بٌان المشروعات المتوسطة والكبٌرة المصدق علٌها خالل عام 2019

صناعى

زراعى

سٌاحى

حضر
اجمالى
مصدر البٌان  -:ادارة اإلستثمار بالمحافظة

تارٌخ البٌان -:

التعلٌق
رُ ِخبطجخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌإلعزثّبس ثبٌّذبفظخ ٠ ٌُٚزُ ِٛافبرٕب ثبٌج١بْ دزٟ
ربس٠خِٗ(.شفك فٛسح اٌخطبة)

خدمى

التكلفة عدد
اسم
المنطقة بااللف فرص
م البٌان
المشروع
جنٌه العمل

نوع المشروع

 – 2االستثمار فى المشروعات الصغٌرة ومتناهٌة الصغرعام 2019
نوع المشروع

جهة التموٌل

زراعى

صناعى

حرفى

خدمى

اخرى

حكومى

قطاع
خاص

حمعٌات
اهلٌة

عدد
فرص
العمل

قرض

مشاركة

م

التكلفة
بالحنٌة

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اجمالى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

اسم
المشروع

البٌان

الموق
ع

مصدر البٌان  -:ادارة اإلستثمار بالمحافظة

صندوق
اجتماع
ى

تارٌخ البٌان -:

التعلٌق
رُ ِخبطجخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌإلعزثّبس ثبٌّذبفظخ ٠ ٌُٚزُ ِٛافبرٕب ثبٌج١بْ دزٟ
ربس٠خِٗ(.شفك فٛسح اٌخطبة)
 – 3قروض الصندوق االجتماعى للتنمٌة عام 2019
عدد المقترضٌن

عدد
المشروعات
المنفذة

البٌان

ذكور

اناث

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

اجمالى

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة اإلستثمار بالمحافظة

عدد المتعثرٌن فى
السداد

عدد من تم
تعدٌل
اوضاعهم

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

حجم التموٌل المتاح
للمشروعات
صغٌرة

متناهٌة
الصغر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان -:

التعلٌق
رُ ِخبطجخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌإلعزثّبس ثبٌّذبفظخ ٠ ٌُٚزُ ِٛافبرٕب ثبٌج١بْ دزٟ
ربس٠خِٗ(.شفك فٛسح اٌخطبة)

 – 4قروض صندوق التنمٌة المحلٌة عام 2019
عدد المقترضٌن

البٌان

ذكور

اناث

حضر
اجمالى

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عدد
المشروعات
المنفذة

ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة اإلستثمار بالمحافظة

التعلٌق

عدد المتعثرٌن فى
السداد
ذكور

اناث

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عدد من تم
تعدٌل
اوضاعهم

ـــ
ـــ

حجم التموٌل المتاح
للمشروعات
صغٌرة

متناهٌة
الصغر

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان -:

رُ ِخبطجخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌإلعزثّبس ثبٌّذبفظخ ٠ ٌُٚزُ ِٛافبرٕب
ثبٌج١بْ دز ٟربس٠خِٗ(.شفك فٛسح اٌخطبة)

 – 5قروض المشروع القومى للتنمٌة المجتمعٌة والبشرٌة والمحلٌة ( مشروعك )
خالل عام 2019
طلبات القروض ( مشروعك )
م

قٌمة
عدد
عدد
القروض
عدد
عدد
عدد
المشروعات
المشروعات
المشروعات المشروعات للمشروعات
المشروعات
التى تم
تحت
المقبولة
المقبولة
المرفوضة
المقدمة
تموٌلها
الدراسة
بااللف جنٌه

حى

قٌمة
التموٌل
بااللف
جنٌه

فرص العمل
التى وفرتها
المشروعات

العجمى

6

2

3

1

10000

1

من  5إلً
10000
6

اجمالى

6

2

3

1

10000

1

من  5إلً
10000
6

مصدر البٌان  -:ادارة مشروعك بالحً

ٙ

تارٌخ البٌان 2019/12/24-:

طلبات القروض(مشروعك)
ٕ

ٖ
ٔ

المشروعات
المقدمة

التعلٌق

المقترح

-

مشروعات تحت
الدراسة

مشروعات
مرفوضة

مشروعات
مقبولة

ٔ

مشروعات تم
تموٌلها

إجّبٌ ٟػذد اٌّؾشٚػبد(اٌّمذِخ – رذذ اٌذساعخ – اٌّشفٛضخ – اٌّمجٌٛخ –
اٌز ٟرُ رٍّٙ٠ٛب) ِ 13ؾشٚع.
ٔغجخ اٌّؾشٚػبد اٌّمذِخ إٌ ٟاإلجّبٌ.%46 ٟ
ٔغجخ اٌّؾشٚػبد اٌز ٟرذذ اٌذساعخ إٌ ٟاإلجّبٌ.%15 ٟ
ٔغجخ اٌّؾشٚػبد اٌّشفٛضخ إٌ ٟاإلجّبٌ.%23 ٟ
ٔغجخ اٌّؾشٚػبد اٌّمجٌٛخ إٌ ٟاإلجّبٌ.%8 ٟ
ٔغجخ اٌّؾشٚػبد اٌز ٟرُ رٍّٙ٠ٛب إٌ ٟاإلجّبٌ.%8 ٟ
لّ١خ اٌمشٚك ٌٍّؾشٚػبد اٌّمجٌٛخ 10000جٕٙ١ب.

رغ ً١ٙػٍّ١خ اٌذقٛي ػٍ ٟاٌمشٚك ٌٍؾجبة إللبِخ اٌّؾشٚػبد.

 – 6بٌان المصانع التى صدر لها قرار غلق

م

حى

العجمى

عدد
المصانع
المغلقة

ـــ
ـــ

عدد المصانع
التى تم نقلها
لمناطق
صناعٌة

اسباب الغلق
ملوث
مخالف
بدون
ترخٌص للمواصفات للبٌئة

ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة اإلستثمار بالمحافظة

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عدد
العمال
المتؤثرة
اخرى بالغلق
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

تارٌخ البٌان -:

التعلٌق
رُ ِخبطجخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌإلعزثّبس ثبٌّذبفظخ ٠ ٌُٚزُ ِٛافبرٕب ثبٌج١بْ دزٟ
ربس٠خِٗ(.شفك فٛسح اٌخطبة)

نوع االنتاج

ـــ
ـــ

 – 7عدد الورش التى صدر لها قرار غلق عام 2019

م

حى

عدد
الورش
المغلقة

عدد الورش
التى تم نقلها
لمناطق خارج
الحى السكنى

العجمى

22

ـــ

اسباب الغلق
ملوث
مخالف
بدون
ترخٌص للمواصفات للبٌئة
√

مصدر البٌان  -:ادارة الرخص والمحالت بالحى

ـــ

عدد
العمال
المتؤثرة
اخرى بالغلق

ـــ

ـــ

ـــ

نوع االنتاج

ـــ

تارٌخ البٌان 2019/12/3 -:

عدد الورش التى صدر لها قرار اغالق

ٕٕ

عدد الورش المغلقة

التعلٌق
 ػذد اٌٛسػ اٌّغٍمخ ثبٌذٚ 22 ٛ٘ ٝسؽخ
 عجت اٌغٍك أ ُٙثذ ْٚرشخ١ـ
 ػذد اٌؼّبي اٌّزؤثشح ثبٌغٍك ُ٘ افذبة اٌؼًّ فمظ
المقترح

ٌتم عمل تقنٌن للورش المغلقة بؤن ٌتم عمل مصالحة مع الحى والعمل على اعادة فتحها مرة
اخرى وعودتها للعمل وذلك لحل مشكلة البطالة وتوفٌر فرص عمل للشباب 0

8ـ مإسسات مالٌة
العدد

البٌان

حضر
8

عدد افرع البنوك

ـــ

عدد شركات التؤمٌن
مصدر البٌان  -:مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الحى

تارٌخ البٌان 2019/12/17-:

اجمالى عدد البنوك بحى العجمى

٨

عدد البنوك
التعلٌق








اجّبٌ ٝػذد اٌجٕٛن ثذ ٝاٌؼجّ 8 ٝثٕٛن
ٔغجخ ػذد فشٚع ( ثٕه ِقش ) اٌ ٝاالجّبٌ%25 ٝ
ٔغجخ ػذد فشٚع ( اٌجٕه االٍ٘ ) ٝاٌ ٝاالجّبٌ%25 ٝ
ٔغجخ ػذد فشٚع ( ثٕه اٌمب٘شح ) اٌ ٝاالجّبٌ%13 ٝ
ٔغجخ ػذد فشٚع ( ثٕه ف١قً ) اٌ ٝاالجّبٌ%13 ٝ
ٔغجخ ػذد فشٚع ( ثٕه  ) QNBاٌ ٝاالجّبٌ%13 ٝ
ٔغجخ ػذد فشٚع ( ثٕه  ) CIBاٌ ٝاالجّبٌ%13 ٝ

المقترح

اٌؼًّ ػٍ ٝأؾبء فشٚع ٌزٍه اٌجٕٛن ثّٕطمخ اٌى21 ٍٛ١

 – 1بٌان المستغل من مصادر الثروة المعدنٌة
نوع المادة
المستخرجة
م

عدد المحاجر
المستغلة

التسوٌق

االنتاج السنوى

حى

العجمى

حضر

حضر

حضر

تصدٌر

محلى

حجر جٌرى
مخلفات محاجر

2

38500م3
42142م3

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة المحاجر والمالحات
( دٌوان عام المحافظة )

تارٌخ البٌان 2019/12/16-:

االنتاج السنوى من الثروة المعدنٌة
42142

38500

مخلفات محاجر

حجر جٌرى

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:





اجمالى حجم االنتاج السنوى ( حجر جٌرى – مخلفات محاجر )  80642م3
نسبة انتاج الحجر الجٌرى الى اجمالى االنتاج السنوى %48
نسبة انتاج مخلفات محاجر الى اجمالى االنتاج السنوى %52

المقترح

العمل على البحث عن مناجم اخرى لزٌادة المادة

الخام 0

 – 2المستغل من المالحات
اسم المالحة

موقع المالحة

نوع الملح

م

مالحة المكس
( شركة المكس للمالحات )

غرب مدٌنة االسكندرٌة
عند الكٌلو  14تقرٌبا قبلى
طرٌق اسكندرٌة  /مطروح
داخل منخفض بحٌرة
مرٌوط

ملح طعام

ِقذس اٌج١بْ  -:اداسح اٌّذبجش ٚاٌّالدبد

ربس٠خ اٌج١بْ 2019 /12 /16 -:

( دٛ٠اْ ػبَ اٌّذبفظخ )

انتاج مالحة المكس السنوى بالطن

850809

االنتاج السنوى بالطن

التعلٌق
-

توجد مالحة المكس بالكٌلو  14تقرٌبا داخل منخفض بحٌرة مرٌوط
انتاج مالحة المكس السنوى  850809طن
عد سكان حى العجمى عام  2019هو  616042نسمة
نصٌب الفرد من انتاج الملح  1.38من الطن

المقترحات
-

حماٌة المالحة من التلوث لضمان سالمة الملح
عدم توجٌه شبكة الصرف على المالحة

االنتاج السنوى بالطن

 850809طن

 – 1توزٌع المنشآت حسب النشاط عام 2019

مواد غذائٌة
ومشروبات وتبغ
حى

البٌان

عمالة

عمالة

عمالة

عمالة

عمالة

عمالة

عمالة

عمالة

عمالة

منشآت

العجمى

حضر

1000

137

ذكور

اناث
500

3000

1500

147

ذكور
منشآت

اناث

منشآت

500

221

ذكور

اناث
200

منشآت

700

131

ذكور

اناث
500

منشآت

700

6

ذكور

اناث
200

منشآت

1000

700

214

ذكور

اناث

منشآت

1000

221

ذكور

اناث
500

منشآت

500

200

200

ذكور

اناث

منشآت

3000

2553

ذكور

اناث
2000

منشآت

11400

3699

ذكور

اناث

137

1000

500

147

3000

1500

221

500

200

131

700

500

6

700

200

214

1000

700

221

1000

500

200

500

200

2553

3000

2000

3699

1140
0

تارٌخ البٌان 2019/11 /3-:

عمالة

6300

مصدر البٌان  -:القوى العاملة

كٌماوٌات
اساسٌة
ومنتجاته

صناعات
تحوٌلٌة اخرى

اجمالى

6300

اجمالى

غزل ونسٌج
ومالبس
جلود

الخشب
ومنتجات التنجٌد

الورق ومنتجاته
وطباعة ونشر

مواد بناء
وخزف صٌنى
وحرارٌات

المعدنٌة
االساسٌة

المنتجات
الهندسٌة
وااللكترونٌة
وآالت ومعدات
نقل

المنشآت الصناعٌة حسب النشاط
2553

221

تحوٌلٌة

خشبٌة

221

معدنٌة
اساسٌة

214

200

هندسٌة
بناء
وحرارٌات والكترونٌة
ومعدات نقل

147

غزل
ونسٌج

137

مواد
غذائٌة

131

ورقٌة

6

كٌماوٌات

التعلٌق












الٌوجد رٌف بحى العجمى
اجمالى عدد المنشآت بحى العجمى  3830منشؤة صناعٌة
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( مواد غذائٌة ومشروبات وتبغ ) الى اجمالى المنشآت الصناعٌة
%4
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( غزل ونسٌج ومالبس ) الى اجمالى المنشآت الصناعٌة %4
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( الخشب ومنتجات التنجٌد ) الى اجمالى المنشآت الصناعٌة %6
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( الورق ومنتجاته ) الى اجمالى المنشآت الصناعٌة %3
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( كٌماوٌات اساسٌة ) الى اجمالى المنشآت الصناعٌة %0.15
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( مواد بناء وخزف وصٌنى ) الى اجمالى المنشآت الصناعٌة %6
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( المعدنٌة االساسٌة ) الى اجمالى المنشآت الصناعٌة %6
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( المنتجات الهندسٌة وااللكترونٌة ) الى اجمالى المنشآت الصناعٌة
%5
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( الصناعات التحوٌلٌة ) الى اجمالى المنشآت الصناعٌة %67

المقترح

 العمل على االشراف المستمر على المنشآت الصناعٌة ومعرفة كٌفٌة تخلصها من مخلفاتها حفاظا
على البٌئة 0

 – 2توزع المنشآت الصناعٌة اكثر من  50عامل حسب القطاع المالك عام 2019

حى

م

قطاع اعمال
عام

قطاع اعمال
حكومى

حضر

حضر

ـــ
ـــ
العجمى
ـــ
ـــ
مصدر البٌان  -:القوى العاملة

قطاع خاص قطاع تعاونى
حضر
3000
3000

حضر

قطاع
استثمارى

قطاع مشترك

حضر

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
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حضر
ـــ
ـــ

توزٌع المنشآت الصناعٌة اكثر من ٓ٘ عامل حسب القطاع
3000

قطاع خاص

التعلٌق
-

الٌوجد رٌف بحى العجمى
الٌوجد بحى العجمى منشآت صناعٌة ( قطاع اعمال عام – قطاع اعمال حكومى – قطاع تعاونى
– قطاع استثمار – قطاع مشترك )
عدد المنشآت الصناعٌة ( قطاع خاص )  3000منشؤة
اجمالى عدد المنشآت الصناعٌة  3830منشؤة
نسبة المنشآت الصناعٌة ( قطاع خاص ) الى اجمالى المنشآت %78

االمقترح
العمل على انشاء منشآت صناعٌة ( قطاع اعمال حكومى – تعاونى – استثمارى )

 – 3توزٌع المنشآت الصناعٌة من  10الى اقل من  50عامل حسب القطاع المالك عام 2019
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حضر
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ـــ
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توزٌع المنشآت الصناعٌة من ٓٔ الى اقل من ٓ٘ عامل حسب القطاع

2000

قطاع خاص

التعلٌق





الٌوجد رٌف بحى العجمى
الٌوجد بحى العجمى منشآت صناعٌة ( قطاع اعمال عام – حكومى – تعاونى –
استثمارى – مشترك )
اجمالى عدد المنشآت الصناعٌة بالحى  3830منشؤة
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( قطاع خاص ) الى اجمالى المنشآت %52

المقترح
العمل على انشاء منشآت صناعٌة ( قطاع اعمال حكومى – تعاونى – استثمارى )

قطاع مشترك
حضر
ـــ
ـــ

 - 4توزٌع المنشآت الصناعٌة اقل من  10عامل حسب القطاع المالك عام 2019
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توزٌع المنشآت الصناعٌة اقل من ٓٔ عامل حسب القطاع

2190

قطاع خاص
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الٌوجد رٌف بحى العجمى
الٌوجد بحى العجمى منشآت صناعٌة ( قطاع اعمال عام – حكومى – تعاونى –
استثمارى – مشترك )
اجمالى عدد المنشآت الصناعٌة بالحى  3830منشؤة
نسبة عدد المنشآت الصناعٌة ( قطاع خاص ) الى اجمالى المنشآت %57

المقترح
العمل على انشاء منشآت صناعٌة ( قطاع اعمال حكومى – تعاونى – استثمارى )

حضر
ـــ
ـــ

 – 5توزٌع الورش الحرفٌة حسب النشاط عام 2019
منتجات
كٌماوٌة
وبترولٌة
ومطاط

اجمالى

العجمى

حضر
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عمالة
18400

اجمالى

متجات
خشبٌة
وفلٌن

الغزل
والنسٌج
ومنتجاتها

ورش
اخرى

18400

حى

البٌان

خامات
تعدٌنٌة
غٌر
معدنٌة

المعادن
االساسٌة

المنتجات
المنتجات
المعدنٌة
الهندسٌة
واالالت
وااللكترونً
والتجهٌزا
ة
ت

الورق
والطباع
ة
والنشر
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الغذائٌة
ودخان
ومشروبات

توزٌع الورش الحرفٌة حسب النشاط عام ٕٓٔ9
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التعلٌق
الٌوجد رٌف بحى العجمى
 اجمالى عدد الورش الحرفٌة بحى العجمى  4076ورشة حرفٌة
 نسبة عدد الورش الحرفٌة ( منتجات كٌماوٌات وبترةلٌة ومطاط ) الى اجمالى الورش
الحرفٌة %0.14
 نسبة عدد الورش الحرفٌة ( خامات معدنٌة وغٌر معدنٌة ) الى اجمالى الورش الحرفٌة % 5
 نسبة عدد الورش الحرفٌة ( المعادن االساسٌة ) الى اجمالى الورش الحرفٌة %5
 نسبة عدد الورش الحرفٌة ( المنتجات الهندسٌة وااللكترونٌة ) الى اجمالى الورش الحرفٌة
%5
 نسبة عدد الورش الحرفٌة ( المنتجات المعدنٌة واالالت ) الى اجمالى الورش الحرفٌة %5
 نسبة عدد الورش الحرفٌة ( منتجات خشبٌة وفلٌن ) الى اجمالى الورش الحرفٌة %7
 نسبة عدد الورش الحرفٌة ( الغزل والنسٌج ومنتجاتها ) الى اجمالى الورش الحرفٌة %4
 نسبة عدد الورش الحرفٌة ( الورق والطباعة والنشر ) الى اجمالى الورش الحرفٌة %3
 نسبة عدد الورش الحرفٌة ( المواد الغذائٌة ) الى اجمالى الورش الحرفٌة %3
 نسبة عدد الورش الحرفٌة ( ورش اخرى ) الى اجمالى الورش الحرفٌة %63

المقترح

العمل على االهتمام بالعمالة الموجودة بتلك الورش الحرفٌة من حٌث تسهٌل تقدٌم الخدمات
الطبٌة واالجتماعٌة لهم 0

 – 6توزٌع الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة على مستوى الحى عام 2019
عدد االعضاء
م

حى

البٌان

عدد الجمعٌات

العجمى

حضر

 4منهم  2متوقفٌن

ذكور

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة التضامن االجتماعى

اناث
84
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الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة

84

4

عدد االعضاء

عدد الجمعٌات

التعلٌق



ٌوجد عدد  4جمعٌات تعاونٌة بحى العجمى منهم  2متوقف
نسبة عدد الجمعٌات التى تعمل ( الجمعٌة التعاونٌة ) الى االجمالى %50

المقترح
العمل على معرفة سبب توقف هذه الجمعٌات المتوقفة ومحاولة عودتها للعمل مرة اخرى0

 – 7توزٌع الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة حسب النشاط عام 2019
عدد االعضاء
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البٌان
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الجمعٌات التعاونٌة االنتاجٌة

84

4

عدد االعضاء

عدد الجمعٌات

التعلٌق




المقترح

ٌوجد عدد  4جمعٌات تعاونٌة بحى العجمى منهم  2متوقف
نسبة عدد الجمعٌات التى تعمل ( الجمعٌة التعاونٌة ) الى االجمالى %50
انشطة هذه الجمعٌات التى تعمل ( تورٌد وانتاج مواد البناء وانشاء الطرق ) و ( صٌانة
وتصنٌع السٌارات )

العمل على انشاء جمعٌات تعاونٌة انتاجٌة

 – 8بٌان المناطق الصناعٌة بالحى عن عام 2019

مدى توفر المرافق

اسم المنطقة

الجهه التابعة لها

1828

لسنة
2002
رئٌس
مجلس
الوزراء
مجمع
الصناعات
الصغٌرة
بالعجمى

رقم

تارٌخ

جهة اصدار

البٌطاش
خلف جراج
النقل العام

12500م2

ـــ

نوع المنطقة الصناعٌة ( ثقٌلة – متوسطة – خفٌفة )

متوسطة

ـــ

ـــ

%100

%100

%100

%100

تم انشاإها

تحت االنشاء

طرق

كهرباء

مٌاه

صرف صحى

اتصاالت

%100

اجمالى عدد القطع

35000م2

15000م2

 84مصنع

ـــ

ـــ

اراضى خصصت

اراضى لم تخصص

عدد

فرص العمل التى تم
توفٌرها

عدد

5

فرص العمل المتوقعة

ـــ

موقع
المنطقة

مساحة
المنطقة
بااللف
(م)2

موقف المنطقة
من االنشاء
قرار
االنشاء

تارٌخ البٌان 2019/12/17 -:
مصدر البٌان  -:مركز معلومات تنمٌة محلٌة

عدد قطع الراضى
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عدد المصانع بالمنطقة الصناعٌة
84

5

مصانع تحت االنشاء

مصانع بدأ العمل بها

التعلٌق












ٌوجد بحى العجمى مجمع الصناعات الصغٌرة خلف جراج النقل العام تم انشاءه عام
 2002بقرار 1828
مساحة المجمع 12500م2
ٌتوفر بالمجمع جمٌع المرافق ( مٌاه – كهرباء – صرف صحى – طرق )
عدد االراضى التى لم تخصص 15000م2
قطع االرض بالمنطقة ( اراضى خصصت )35000م2
اجمالى عدد قطع االراضى بالمنطقة  50000م2
نسبة االراضى التى لم تخصص الى اجمالى االراضى %30
نسبة االراضى التى خصصت الى اجمالى االراضى %70
اجمالى عدد المصانع بالمناطق الصناعٌة  89مصنع
عدد المصانع التى بدأت العمل  84مصنع ونسبتها الى االجمالى %94
عدد المصانع التى تحت االنشاء  5مصانع ونسبتها الى االجمالى %6

المقترح
تشجٌع المستثمرٌن على انشاء مصانع لتوفٌر فرص عمل للشباب 0

العوامل التى تعرض سالمة
الحاسب للخطر

 1ـ الحرارة المفرطة
 2ـ الغبار
 3ـ التمغنط
 4ـ التشرد اإللكترومغناطٌسً
 5ـ ارتفاعات الطاقة والجهد غٌر
الصحٌح
 6ـ الماء وعوامل التآكل
الحرارة والصدمة الحرارٌة

ٌمكن تجنب مشكلة الحرارة
بطرٌقتٌن:
 1ـ تركٌب مروحة مناسبة لوحدة
اإلعداد بالطاقة.
2ـ وضع الحاسب فً مكان ذو
درجة حرارة مناسبة و لزٌادة
األمان نقوم بإضافة بطاقات أو
دارات متحسسة للحرارة تركب
داخل الحاسب وتطلق إشارة إنذار
عند ارتفاع درجة الحرارة لحد
معٌن وتعتبر درجة الحرارة
المؤمونة ( 16ـ  )33وتتضاعف
عملٌة التآكل بزٌادة الحرارة

الصدمة الحرارٌة تحصل عندما
تتضاعف درجة الحرارة
الداخلٌة للحاسب الناتجة عن
تغٌر درجة حرارة الغرفة بشكل
سرٌع و كبٌر و ذلك ألن داخل
الحاسب أكثر دفؤ ً من خارجه
لذلك ٌجب إعطائه بعض الوقت
لٌدفئ قبل تشغٌله ووضعه فً
مكان جاف ألن بخار الماء
ٌتكاثف على السطوح الباردة
والمٌاه المتكاثفة على السطوح
تعتبر طرٌقة فعالة إلنقاص
عمر المشغالت كما تعتبر
الشمس أحد مسببات تؤثٌرات
الحرارة لذلك ٌجب تفادي وضع
الحاسب مباشرة تحت الشمس

الغــــبـــار
ٌتؤلف الغبار من ذرات رمل
صغٌرة ومواد أخرى عضوٌة
وٌسبب عدة مشاكل:ــ
أوالً :تتراكم ذرات الغبار على
الدارات داخل الحاسب مما
ٌْودي إلى تشكٌل طبقة عازلة
حرارٌا ً وهذا ٌقلل من تبدٌد
الحاسب للحرارة لذلك علٌنا
تنظٌف الحاسب كل فترة زمنٌة
معٌنة هً سنة للحواسب
المنزلٌة و ستة أشهر
للحواسب المكتبٌة بواسطة
هواء مضغوط المسمى صدٌق

األوزون وٌفضل وضع
مكنسة كهربائٌة قرٌبة لشفط
الغبار الناتج عن التنظٌف
ثانٌا ًٌ :سد الغبار الفراغات
 1ـ ٌسد الغبار منطقة
امتصاص الهواء فً وحدة
اإلمداد بالطاقة و القرص
الصلب
2ـ ٌسد الغبار بٌن رأس
القراءة والكتابة وبٌن
القرص فً مشغل األقراص
المرنة

التمغنط
ٌسبب المغناطٌس الدائم و
الكهرومغناطٌس ضٌاعا ً
كبٌراً فً المعلومات
الموجودة فً القرص الصلب
و األقراص المرنة وأغلب
مصادر المغنطة فً البٌئة
المكتبٌة تنتج عن المحركات
الكهربائٌة والمصادر
الكهرومغناطٌسٌة عند رنٌن
الجرس وجهاز الهاتف
وسماعات النظام الصوتً
علبة جمع الدبابٌس التً
تحوي قطعة من المغناطٌس
ومفك البراغً الممغنط
وشاشة الحاسب c r t
وأجهزة الفحص و الطابعة
فهً تحوي محرك ٌصدر.

طاقة مغناطٌسٌة وغٌرها من
مصادر المغنطة لذلك ٌجب إبعادها
عن القرص الصلب و األقراص
المرنة.

التشرد االلكترومغناطٌسى
وٌؤتً من مصادر مختلفة:ـ
1ـ ضجٌج الطاقة واإلعاقة.
2ـ تفرٌغ الكهرباء الساكنة .
3ـ التداخل الكهرومغناطٌسً:
ٌحدث التداخل الكهرومغناطٌسً
المشع e m Iفً األوقات التً ال
ترغب فٌها بهذا اإلشعاع.
لدٌنا نوعٌن شائعٌن لهذا التداخل:
أ ـ التداخل عبر خطوط النقل
ب ـ تداخل الترددات الرادٌوٌة
ج ـ التداخل عبر خطوط النقل
وٌحدث عندما ٌكون هناك تجاوز
إلى حد االلتصاق بٌن خطً نقل
مما ٌإدي ألى تداخل اإلرسال بٌن
كال الخطٌن ولحل هذه المشكلة
نقوم
 1ـ وضع الخطوط بعٌدة عن
بعضها البعض.
 2ـ استخدام الخطوط المزوجة
المفتولة.
 3ـ استخدام الكبل المحوري وهو
ٌقلل من التداخل وهو ٌمنع
التداخل.
 4ـ استخدام الكبل البصري أو
األلٌاف الزجاجٌة وهو ٌمنع
التداخل بشكل نهائً.
 5ـ ال تمرر خطوط النقل على
مصباح النٌون.

تداخل الترددات الرادٌوٌة:
ٌنتج تداخل الترددات
الرادٌوٌة عندما ٌكون هناك
تردد ٌزٌد عن  10كٌلوهرتز
ولهذا التداخل أثار سٌئة
وٌمكن حصر مصادر الترددات
الرادٌوٌة بما ٌلً:
 1ـ الدارات الرقمٌة عالٌة
السرعة
 2ـ الهواتف ولوحة المفاتٌح
الالسلكٌة
 3ـ المحركات الكهربائٌة
ولمنع تداخل الترددات
الرادٌوٌة ٌجب أن ٌتطابق
الحاسب فً مواصفاته حد
التضٌٌق ” “Aمن قانون
وكالة االتصاالت الفدرالٌة
FCC

ضجٌج الطاقة
ٌعتبر مقبس الطاقة الجداري
مصدراً لكثٌر من المشاكل
وٌمكن تقسٌم مشاكله كالتالً:
1ـ المشاكل الناتجة عن ازدٌاد
الجهد وانخفاض الجهد
2ـ المشاكل الناتجة عن غٌاب
الجهد نهائٌا ً
3ـ المشاكل الناتجة عن
العبورات

انخفاض الجهد
إن انخفاض الجهد ٌإدي إلى
زٌادة التٌار المستهلك وهذا
بدوره ٌإدي إلى زٌادة
القواطع الكهربائٌة
والتوصٌالت مما ٌإدي إلى

ارتفاع حرارة وحدة اإلمداد
بالطاقة وكذلك الرقائق وٌمكن
هذه المشكلة باالستعانة
بؤجهزة تنظٌم الكهرباء

تجنب الماء والسوائل
ٌعتبر الماء من المواد
الخطرة على الحاسب وٌجب
تجنٌب الحاسب األشٌاء
التالٌة:ـ
1ـ انسكاب الماء غٌر المقصود
 2ـ االرتشاحات نتٌجة تسرب
المٌاه الرطبة إلى داخل الحاسب
 3ـ فٌضان المٌاه بدخول الماء
إلى الحاسب

التــؤكل
من أهم العوامل التً تساعد
على التآكل هً:
 1ـ األمالح الناتجة عن تعرق
جلد اإلنسان
 2ـ المٌاه
 3ـ األحماض الكبرٌتٌة
الناتجة عن النقل بواسطة
الطائرات إن المشكلة الكبرى
التً نتعرض لها هً أكسدة
نقاط الدارات وبالتالً تفقد
وظٌفتها فً وصل الدارات
ببعضها وبالتالً تعطل
الحاسب لهذا السبب ٌجب
توخً الحذر عند التعامل مع
بطاقات الدارات وعدم لمس
أقطابها خوفا ً من تؤثٌر
األمالح الناتجة عن التعرق.

أعضاء

مواضٌع نشطة

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

كٌف تستخدم الفوتوشوب
أصبح تعلم هذا البرنامج سهل
ولٌس باألمر الصعب وغٌره من
البرامج لتوفر الدروس
التعلٌمٌة على اإلنترنت بشكل
كبٌر حٌث أصبح بمقدور أي
تعرٌف الفوتوشوب
شخص ٌرٌد أن ٌتعلم هذا
الفوتوشوب هو برنامج من البرنامج أن ٌستخدم مواقع
البرامج المشهورة لما فٌه
اإلنترنت التً تتٌح للمستخدم
من منافع كثٌرة ومهمة
مشاهدة الدروس التعلٌمٌة بكافة
وهو من البرامج الرائدة فً اللغات على هذا البرنامج مثل
مجال التصمٌم وأنّ هذا
الفٌدٌو والدروس المكتوبة غٌر
البرنامج أحدث ثورة
أنّ الجامعات والمعاهد والمراكز
تكنولوجٌة فً مجال
التعلٌمٌة تقوم على تدرٌس
التصمٌم ومجاالت أخرى
الطالب على طرٌقة استخدام
كثٌرة منذ أكثر من عشرٌن هذا البرنامج ٌجب على أي
عام وهذا البرنامج رائع
شخص ٌرٌد استخدام هذا
وٌتم ٌّز عن غٌره من
البرنامج معرفة االمور
البرامج بتحرٌر ومعالجة
األساسٌة للبرنامج ومن أهمها
الصور والتعدٌل علٌها
كٌفٌة إنشاء ملف فوتوشوب
وهو فً ّ
تطور مستمر حتى معرفة القٌاسات التً نحتاجها
وصل إلى عامنا هذا
فً عملٌة التصمٌم شرٌط
 2015فوتوشوب سً سً القوائم وصندوق األدوات
وهو أكثر قوة وتطوراً من
وشرٌط الطبقات معرفة أنواع
األعوام السابقة حٌث إ ّنه صٌغ ملفات الفوتوشوب فً
أصبح ٌإثر فً حٌاة الناس عملٌة التصدٌرمعرفة أنواع
بشكل كبٌر لما له من
األلوان الدعائٌة ألوان
استخدامات عدٌدة
استعراض الصور على األوساط
الرقمٌة واأللوان التً تستخدم
فً عملٌة الطباعة

موقع كووورة

استخدامات اٌجابٌة
ومن أهم إٌجابٌات استخدام هذا
البرنامج استخدامه فً تصمٌم
اإلعالنات بكافة أنواعها
وأحجامها أل ّنه من أقوى البرامج
فً مجال تصمٌم اإلعالنات كما
أ ّنه ٌقوم بتحوٌل الصور العادٌة
إلى صور مذهلة استخدامه فً
مجال هندسة البناء فً عملٌة
رسم الرسومات الهندسٌة

استخدامات سلبٌة
أ ِّب
ػٓ عٍج١بد ٘زا اٌجشٔبِج فزجذٚ
ٚاضذخ ٌٕب ِٓ خالي االعزخذاَ
اٌخبطئ ِٓ لجً األفشاد الُٔٙ
٠ج ٍْٛٙدم١مخ اٌمّ١خ اٌّؼٕ٠ٛخ
ٚاٌثمبف١خ ِٚب إٌ ٝغ١ش رٌه ِٓٚ
٘زٖ االعزخذاِبد اٌزالػت ثقٛس
األؽخبؿ ػٓ طش٠ك لـ ٌٚقك
اٌقٛس ثؾىً غ١ش الئك د١ث
ٍ٠ذك األر ٜثبألؽخبؿ ا٢خشٓ٠
ألّٔٗ ٠ؾ ّ ٖٛفٛسر ُٙأِبَ اٌّجزّغ
ٚخبفخ اٌّجزّؼبد اٌّذبفظخ فٟ
إٌٙب٠خ ألٛي أْ ػٍ ٝوً ؽخـ
٠غزخذَ ٘زا اٌجشٔبِج ٠جت أْ
٠ذغٓ اعزخذاِٗ ٚأْ ٠غزخذِٗ
ثبٌؾىً اإل٠جبث ٟاٌالئك

جهه االعداد /
أسم المإلف
علم الجغرافٌا

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

محمد سراج

حى المنتزه

2018

أسم الكتاب

أسم المإلف

تارٌخ االصدار

الضرائب العقارٌة

احمد حامد

2017

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

نوفمبر

8

10

18

دٌسمبر

5

6

11
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نوفمبر
ديسمبر
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ٙ

جملة الكتب
موضوعات االهتمام
الجغرافٌا ـ القانون ـ حاسبات ومعلومات

استعارة داخلٌة

٘

٨

استعارة خارجٌة

لغة الفٌجوال بٌسٌك
فٌجوال بٌسٌك هى لغه برمجه
قوٌه تحت نوافذ ماٌكروسوفت
والتى ٌمكن بؤستخدامها انتاج
وصناعه برامج قوٌه ٌعمل لها
الف حساب

نماذج النظام

بؤسلوب منظم مع تصنٌف هذه
العملٌات وتبوٌبها وبٌان
محصله هذه العملٌات على
نتٌجه اعمال المشروع خالل
فتره معٌنه ومعرفه المركز
المالى فى تارٌخ انتهاء هذه
الفتره مع عرض وتحلٌل ذلك
من القوائم المالٌه

نماذج النظام

تعتبر عملٌه تصمٌم وانشاء
النماذج للنظام احد اهم
الخطوات فى بناء النظام
فالنموذج هو الواجهه التى
سوف ٌتعامل معها المستخدم
بصفه دائمه فى ادخال
البٌانات المختلفه وتعتبر
عملٌه تصمٌم وانشاء النماذج
من الخطوات السهله
والسرٌعه فى النظام والتى
ٌفضلها كثٌر من المبرمجٌن
وٌظهر فى هذه العملٌه التذوق
الفنى واالبداعى للمبرمج من
حٌث شكل النماذج والوانها
وترتٌب اماكن البٌانات
ووضوح رإوس العناوٌن

تعتبر عملٌه تصمٌم وانشاء
النماذج للنظام احد اهم
الخطوات فى بناء النظام
فالنموذج هو الواجهه التى
سوف ٌتعامل معها المستخدم
بصفه دائمه فى ادخال البٌانات
المختلفه وتعتبر عملٌه تصمٌم
وانشاء النماذج من الخطوات
السهله والسرٌعه فى النظام
والتى ٌفضلها كثٌر من
المبرمجٌن وٌظهر فى هذه
العملٌه التذوق الفنى واالبداعى
للمبرمج من حٌث شكل النماذج
والوانها وترتٌب اماكن البٌانات
ووضوح رإوس العناوٌن

تعرٌف علم المحاسبة

مراحل تصمٌم وانشاء
مراكز النظام

المحاسبه هى العلم الذى
ٌحتوى على مجموعه
المبادىء التى تعمل على
تسجٌل العملٌات المالٌة

المرحله االولى :
تصمٌم وانشاء نماذج
التكوٌد للنظام-:
تتكون عملٌه تصمٌم وانشاء
نماذج النظام من عده
مراحل نبدأها بمرحله نماذج
التكوٌد وتعتبر عملٌه تكوٌد
النظام العمود الفقرى
للمشروع والذى سوف ٌبنى
علٌه كامل اجزاء المشروع

نموذج تكوٌد دلٌل
الحسابات
دلٌل الحسابات هو اهم
عناصر تكوٌن النظام
المحاسبى المتكامل

نموذج تكوٌد العاملٌن
بالشركه
نموذج تكوٌد العاملٌن
بالشركه هو النموذج
المسإول عن ادخال بٌانات
جدول العاملٌن الذى ٌحتوى
على بٌانات العاملٌن
المختلفه ممثل االسم
والعنوان والمإهل الدراسى
وتحقٌق الشخصٌه .

مولده ونشؤته
ُولد محمد بن إسماعٌل البخاري
بعد صالة الجمعة فً  13من
شوال 194هـ ــ  4من أغسطس
 810م وكانت بخارى آنذاك
ً
مركزا من مراكز العلم تمتلئ
بحلقات المحدِّثٌن والفقهاء
واستقبل حٌاته فً وسط أسرة
كرٌمة ذات دٌن ومال فكان أبوه
عال ًما مح ِّد ًثا ُع ِرف بٌن الناس
بحسن الخلق وسعة العلم وكانت
أمه امرأة صالحة ال تقل ور ًعا
والبخاري
وصالحا عن أبٌه
ً
لٌس من أ م عربٌة بل كان
فارسً األصل وأول من أسلم
َّ
من أجداده هو المغٌرة بن برد
زبة وكان إسالمه على ٌد الٌمان
الجعفً والً بخارى ف ُنسب إلى
قبٌلته وانتمى إلٌها بالوالء
وأصبح الجعفً نس ًبا له
وألسرته من بعده نشأ البخاري
مبكرا فلم
ٌتٌ ًما فقد ُتو ِّف ًَ أبوه
ً
ٌهنأ بمولوده الصغٌر لكن
زوجته تعهدت ولٌدها بالرعاٌة
والتعلٌم تدفعه إلى العلم وتحببه
فٌه وتزٌن له الطاعات فشب
عف اللسان كرٌم
مستقٌم النفس َّ
الخلق مقبال على الطاعة وما
كاد ٌتم حفظ القرآن حتى بدأ
ٌتردد على حلقات المحدثٌن وفً
هذه السنِّ المبكرة مالت نفسه
إلى الحدٌث ووجد حالوته فً
قلبه فأقبل علٌه مح ًبا حتى إنه
ألهمت
لٌقول عن هذه الفترة
حفظ الحدٌث وأنا فً المكتب
(ال ُك ّتاب) ولً عشر سنوات أو

أقل كانت حافظته قوٌة وذاكرته
القطة ال ُتض ٌّع شٌ ًئا مما ٌُسمع أو
ٌُقرأ وما كاد ٌبلغ السادسة عشرة
من عمره حتى حفظ كتب ابن
المبارك ووكٌع وغٌرها من كتب
األئمة المحدثٌن
الرحلة فً طلب الحدٌث
ثم بدأت مرحلة جدٌدة فً حٌاة
البخاري فش َّد الرحال إلى طلب
العلم وخرج إلى الحج وفً صحبته
أمه وأخوه حتى إذا أدوا جمٌ ًعا
مناسك الحج تخلف البخاري لطلب
الحدٌث واألخذ عن الشٌوخ
ورجعت أمه وأخوه إلى بخارى
صغٌرا
وكان البخاري آنذاك شا ًّبا
ً
فً السادسة عشرة من عمره وآثر
البخاري أن ٌجعل من الحرمٌن
الشرٌفٌن طلٌعة لرحالته فظل بهما
ستة أعوام ٌنهل من شٌوخهما ثم
انطلق بعدها ٌنتقل بٌن حواضر
العالم اإلسالمً ٌجالس العلماء
وٌحاور المحدِّثٌن وٌجمع الحدٌث
وٌعقد مجالس للتحدٌث وٌتكبد
مشاق السفر واالنتقال ولم ٌترك
حاضرة من حواضر العلم إال نزل
بها وروى عن شٌوخها وربما حل
بها مرات عدٌدة ٌغادرها ثم ٌعود
إلٌها مرة أخرى فنزل فً مكة
والمدٌنة وبغداد وواسط والبصرة
والكوفة ودمشق

مإلفاته
تهٌأت أسباب كثٌرة ألن ٌكثر
البخاري من التألٌف فقد منحه هللا
وصبرا
ذكا ًء حا ًّدا وذاكرة قوٌة
ً
على العلم ومثابرة فً تحصٌله

ومعرفة واسعة بالحدٌث النبوي
وأحوال رجاله من عدل وتجرٌح
وخبرة تامة باألسانٌد صحٌحها
وفاسدها أضف إلى ذلك أنه بدأ
مبكرا فٌذكر البخاري أنه
التألٌف
ً
بدأ التألٌف وهو ال ٌزال ٌافع
السن فً الثامنة عشرة من عمره
وقد ص َّنف البخاري ما ٌزٌد عن
عشرٌن مصن ًفا منها
 الجامع الصحٌح
 األدب المفرد:
 التارٌخ 1888م).
 رفع الٌدٌن فً الصالة
 ال ُكنى

وفاته
شهد العلماء والمعاصرون
للبخاري بالسبق فً الحدٌث
ول ّقبوه بأمٌر المؤمنٌن فً
الحدٌث وهً أعظم درجة ٌنالها
عالم فً الحدٌث النبوي وقال
قتٌبة بن سعٌد جالست الفقهاء
والعباد والزهاد فما رأٌت منذ
عقلت مثل محمد بن إسماعٌل
وهو فً زمانه كعمر فً الصحابة
وق َّبله تلمٌذه النجٌب مسلم بن
الحجاج صاحب صحٌح مسلم بٌن
عٌنٌه وعلى الرغم من مكانة
البخاري و ِع َظم قدره فً الحدٌث
فإن ذلك لم ٌشفع له عند والً
بخارى فأساء إلٌه ونفاه إلى
صابرا على
خرتنك فظل بها
ً
البالء ،بعٌدًا عن وطنه حتى لقً
هللا فً رمضان 256هـ ـ 31
أغسطس 869م لٌلة عٌد الفطر
المبارك.

رؼبدي اٌّغبفخ اٌزّ٠ ٟؾٙ١ب
اٌؾخـ اٌؼبد ٞخالي ػّشٖ
دٛاٌ ٟخّظ دٚساد دٛي
وٛوت األسك د١ث إْ
اٌؾخـ إٌؾ١ظ ٔغج١ب ً ّ٠ؾٟ
دٛاٌ 7500 ٟخطٛح فٟ
اٌ َٛ١اٌٛادذ ٚف ٟدبي رُ
اٌذفبظ ػٍ٘ ٝزا اٌّؼذي دزٝ
ثٍٛؽ اٌثّبٔ ِٓ ٓ١اٌؼّش
ع١ى ْٛلذ ِؾ ٝدٛاٌٟ
 ْٛ١ٍِ 216خطٛح ف ٟد١برٗ
أ ِّب اٌؾخـ اٌؼبدّ٠ ٞؾٟ
دٛاٌ110 ٟأٌف ِ٘ٚ ً١زٖ
اٌّغبفخ رؼبدي اٌّؾ ٟخّظ
ٌفبد دٛي األسك

تطوٌر محور
استعراض الموقف التنفٌذي لمشروع
المحمودٌة بمحافظة اإلسكندرٌة والذي ٌعد أحد
المشروعات الكبرى التً أعلن عنها السٌد الرئٌس خالل
المإتمر الوطنً الرابع للشباب باإلسكندرٌة الذي عقد فً
شهر ٌولٌو الماضً وذلك فً إطار خطة تطوٌر وتحدٌث
مدٌنة االسكندرٌة فً ضوء أهمٌتها االقتصادٌة
والسٌاحٌة والثقافٌة وٌهدف المشروع إلى تغطٌة المجري
المائً لترعة المحمودٌة الوا قعه بمحافظة اإلسكندرٌة
بشكل كامل وإنشاء محور جدٌد للمرور بطول نحو 21
كٌلومتراً فضالً عن النهوض بؤوضاع المناطق المحٌطة
بمسار الترعة وإقامة مشروعات تنموٌة واستثمارٌة
بها وأضاف المتحدث الرسمً أنه تم خالل االجتماع
مناقشة سبل تعظٌم االستفادة االقتصادٌة واالجتماعٌة من
المشروع السٌما من خالل تكوٌن مجتمعات عمرانٌة
جدٌدة على مسار المحور وأوضح المسئولون الحاضرون
أن المحور الجدٌد سٌساهم فً تٌسٌر المرور
بمحافظة اإلسكندرٌة والحد من نمو المناطق العشوائٌة
مشٌرٌن إلى أنه تم استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع
من جمٌع جوانبه وكذلك حصر األراضً واألصول غٌر
وذكر السفٌر/
المستغلة على مسار محور المحمودٌة
بسام راضً أن السٌد الرئٌس وجه بالبدء الفوري فً
تنفٌذ المشروع وإنجازه فً الموعد المحدد أخذاً فً
االعتبار مساهمته فً التٌسٌر على المواطنٌن وتوفٌر
مسارات مرورٌة جدٌدة باإلسكندرٌة مإكداً ضرورة أن
ٌتم التنفٌذ بشكل متكامل ٌشمل إنشاء منشآت خدمٌة على
طول المحور فضالً عن العمل على تعظٌم االستفادة
االقتصادٌة م نه.

وصف المشكلة

تختلف القدرات الذهنٌه من انسان آلخر باختالف مستوى الذكاء  -فمن الطبٌعى
أن ٌتجاوز مستوى الذكاء  %90ومابلغ  %95فهو ٌوصف بالعبقرى
اً
طبٌعً
ا
طفٌف قابالً للتقوٌم والتعلم حتى ٌصٌر
وما قل عن ذلك قد ٌكون تراجعآ فكرٌآ

.

و يوجد بحى العجمى مدرسة واحدة (تربٌة فكرٌة) ولكن تواجه ادارتها بعض المشكالت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العوامل التً تإثرعلً المشكلة
 اػزّبد ِبٌٌ ٟزٛف١ش اٌخذِبد اٌؼبِخ ٚاٌّشافك. الوقت الالزم النشـــاء مدرسة تربٌة فكرٌة. -رٛف١ش اٌّىبْ إٌّبعت إلٔؾبء ِذسعخ رشث١خ فىش٠خ.

القٌود والمتغٌرات
 ِغبدخ ِجِٕ ٟذسعخ رشث١خ فىش٠خ .2 َ1200  ػًّ ِمب٠غخ ٌٍّشافك ( وٙشثبء – غبص طج١ؼ.) ٟ تكلفة تجهٌز مدرسة تربٌة فكرٌة تكون حسب المساحة وحسب األدواتالمدرسٌة واألثاث المدرسً الذي ٌتطلبه المكان .
 -وجود مدرسٌن مإهلٌن للتدرٌس بمدارس التربٌة الفكرٌة.

الــبٌــانـات والمـإشـــرات
إســم المدرسة  -:الصناعات الصغيرة للتربية الفكرية .
رقم التليفون 3014242-:

جٍّخ اٌزالِ١ز
9
9
18
24
10
24
22
116

اٌقف
ر١ٙئخ ثبٟٔ
اٌقف األٚي
اٌقف اٌثبٟٔ
اٌقف اٌثبٌث
اٌقف اٌشاثغ
اٌقف اٌخبِظ
اٌقف اٌغبدط
ــــــــــــــــــــــــ
اٌقف
اٌقف األٚي

اٌّشدٍخ اإلثزذائ١خ
اثزذائ ٟرشث١خ فىش٠خ
ابتدائً تربٌة فكرٌة
ابتدائً تربٌة فكرٌة
ابتدائً تربٌة فكرٌة
ابتدائً تربٌة فكرٌة
ابتدائً تربٌة فكرٌة
ابتدائً تربٌة فكرٌة
اإلجمالً
المرحلة اإلعدادٌة
إعداد مهنً تربٌة
فكرٌة
اٌقف اٌثبٟٔ
إعداد مهنً تربٌة
فكرٌة
اٌقف اٌثبٌث
إعداد مهنً تربٌة
فكرٌة
ـــــــــــــــــ
اإلجمالً
ِقذس اٌج١بْ  -:إداسح اٌؼجّ ٟاٌزؼٍ١ّ١خ

25
31
23
79

عدد التالمٌذ بالمرحلة اإلبتدائٌة
عامٕٓٔ9/ٕٓٔ٨
ٕٗ

ٕٗ
ٔ٨

9

9

ٕٕ

ػذد اٌفقٛي

19

عدد التالمٌذ بالمرحلة اإلعدادٌة عام
ٕٓٔ9/ٕٓٔ٨

ٖٔ

ٕ٘

ٖٕ

ٓٔ

األول

الثانً

الثالث

التعلٌق
من البيانات السابقة يتبين لنا أن إجمالي عدد التالميذ بالمدرسة 195تلميذ  ،ونسبة
هؤالء التالميذ إلي إجمالي عدد السكان بالحي .%0.032
ونسبة عدد تالميذ المرحلة اإلبتدائية إلي إجمالي عدد التالميذ . %59
ونسبة عدد تالميذ المرحلة اإلعدادية إلي إجمالي عدد التالميذ .%41

إحتٌاجات المدرسة الفكرٌة
من اإلحتٌاجات الالزمة للمدرسة -:
-

م
1

ِذضش طؼبَ إ٠طبٌ. ٟ
ِمبػذ ع٠ٛذٚ ٞأجٙضح س٠بض١خ .
وٛس ٚأطٛاق ثالعز١ه.
ثبصي ِٚىؼجبد ٚألالَ ٍِٔٛخ ٚف َٛجٍ١زٛس.

اســـــــــم الجمعٌة
مإسسة الفرح

 2جمعٌة زهور الحٌاة
اإلجمالً

النشاط
دار إٌواء

إمتداد نشاط

مصدر البٌان  -:إدارة العجمً اإلجتماعٌة

عدد الذكور
 4حاالت إقامة
دائمة 3 -حاالت
تردد –  25حالة
جلسات تخاطب
وجلسات نفسٌة.
19
51

تارٌخ البٌان 2019/8/28 -:

عدد اإلناث
ــــــ

10
10

عدد المعاقٌن ذهنٌا بالجمعٌات األهلٌة

ٕٖ

ٔ9

مإسسة الفرح

جمعٌة زهور الحٌاه

من الجدول السابق يتضح لنا أنه يوجد بحي العجمي جمعيتان أهليتان
تهتم وترعي كل منها بالمعاقين ذهنيا بحي العجمي.
 إجماني عدد انمعاقيه ذهىيا بانجمعيات األههية بحي انعجمي  61معاق ذهىيا. وسبة عدد انركوز انمعاقيه إني إجماني عدد انمعاقيه .%84 وسبة عدد اإلواث انمعاقيه إني إجماني عدد انمعاقيه .%16 مه انبياوات انسابقة يتضح نىا أن حي انعجمي نيس بحاجة إني إوشاء مدزسة
فكسية ونكه بحاجة إني توفيس كم األدوات انالشمة نهفصول ونهمدزسة .

بدائل الحلول
الحل األول-:
 -اٌؼًّ ػٍ ٟرٛف١ش اإلدز١بجبد اٌالصِخ ٌٍّذسعخ اٌفىش٠خ.

الحل الثانً -:
 اٌؼًّ ػٍ ٟرٛف١ش جّؼ١خ أٍ٘١خ ِخققخ فمظ ٌألطفبي اٌّؼبل ٓ١رٕ٘١ب ٚاٌؼًّػٍ ٟرٛف١ش وبفخ اإلدز١بجبد اٌالصِخ ٌٙؤالء األطفبي .

رم ُ١١اٌذٍٛي ٚفمب ً ألعظ اٌم١بط-:
أعظ اٌم١بط

اٌجذ ً٠االٚي

اٌجذ ً٠اٌثبٔٝ

اٌجؼذ اٌضِٕٝ

عش٠غ

ثطئ

اٌجؼذ االلزقبدٜ

ِزٛعظ

ػبٌٟ

اٌجؼذ االجزّبػٝ

ايجابي

ا٠جبثٟ

نسبة التؤثٌر علً
البعد اإلقتصادي

نسبة التؤثٌر علً
البعد اإلجتماعً

تقٌٌم الحل

أسس القٌاس

نسبة التؤثٌر علً
البعد الزمنً

الحل األول

35

19

30

84

الحل الثانً

5

30

30

65

من المعايير السابقة يتضح أن البديل األول هو المتاح تنفيذه في الوقت الحالي حيث
أن المدرسة موجودة بالفعل ولكنها بحاجة إلي أدوات الزمة لتعليم األطفال.
ملحوظة -:
يالحظ أن هذه الفئة من األطفال المعاقين ذهنيا ال يوجد حصر لهم خاص باألحياء
من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ولكن يوجد حصر شامل
للمعاقين عموما.

رأي الفنٌٌٌن والجهات المسئولة

مدرسة العجمً (تربٌة فكرٌة ) بحاجة إلً توفٌر كل األدوات المدرسٌة الالزمة
للفصول لتسهٌل العملٌة التعلٌمٌة

