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ػمذ اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض لٕقٛح ِذبفع اإلعىٕذس٠خ اٌَٛ١
األدذاجزّبػب ٌّزبثؼخ أػّبي رٕف١ز اٌخطخ االعزضّبس٠خ
ٚاٌّٛلف اٌزٕف١زٌٍ ٞشفف ٌٍؼبَ اٌّبٌ ٟاٌذبٌٚ ٟوزا
اٌٛلٛف ػٍ ٟاألػّبي إٌّفزح ٌزشِ ُ١اٌذفش ٚاٌّطجبد ػٍٝ
ِغز ٜٛاٌّذبفظخ ثبٌؾٛاسع اٌشئ١غ١خ ٚاٌجبٔج١خ ٚرٌه فٟ
ئهبس رٕف١ز خطخ وبٍِخ ٌشفغ وفبءح اٌطشق ثبٌّذبفظخ ٚاٌزٟ
رغبُ٘ ف ٟرذم١ك األِٓ ٚاٌغالِخ ٚئٔغ١بة اٌذشوخ
اٌّشٚس ٞد١ش أؽبد ِذبفع اإلعىٕذس٠خ ثأػّبي اٌزشِّ١بد
اٌز ٟرزُ دبٌ١ب ثبألد١بء ِؾذدا ػٍِ ٟذ٠ش٠خ اٌطشق ٚسؤعبء
األد١بء ثبالعزّشاس ف ٟرٍه األػّبي ػٍ ٟاٌٛجٗ األوًّ ٚأوذ
اٌّذبفع ػٍ ٟسؤعبء األد١بء ثبٌّزبثؼخ اٌ١ِٛ١خ ألػّبي
اٌشفف اٌز ٟرزُ ثأد١بئٌ ُٙنّبْ جٛدح اٌشفف ٚئٌزضاِٙب
ثبٌّٛاففبد ٚاٌزٛل١زبد اٌّذذدح ٚاٌزٕغ١ك ِغ ِذ٠ش٠خ
اٌطشق إلصاٌخ أ ٞػمجبد لذ رٛاجٗ أػّبي اٌشفف ِؾذدًا
ٚلذ اعزؼشك سؤعبء
ػٍ ُٙ١ػذَ اٌغّبح ثأ ٞرمقٟ
األد١بء ِٚغئِ ٌٛٛذ٠ش٠خ اٌطشق ِب رُ ِٓ أػّبي اٌشفف
ثبٌخطخ االعزضّبس٠خ ٌٍؼبَ اٌّبٌ ٟاٌذبٌٚ ٟوزا أػّبي
اٌزشِّ١بد ػٍِ ٟغز ٞٛأد١بء اٌّذبفظخ دنش االجزّبع
أدّذ جّبي ٔبئت اٌّذبفع ٚاٌٍٛاء أدّذ ثغ ٟٔٛ١اٌغىشر١ش
اٌؼبَ ثبٌّذبفظخ ٚاٌٍٛاء دّذ ٞاٌذؾبػ اٌغىشر١ش اٌؼبَ
اٌّغبػذ ٚسؤعبء األد١بء من جهه أخرى اجتمع أحمد
جمال نائب محافظ اإلسكندرٌة مع مسئولً شركة الصرؾ
الصحً لمناقشة ما ٌتم تنفٌذه بجمٌع أحٌاء المحافظة من
استعدادات وتوضٌح كافة اإلجراءات التً اتخذتها الشركة
بالتعاون والتنسٌق مع الجهات المعنٌة لمواجهة تراكم مٌاه
األمطار خالل النوات القادمة وخالل االجتماع استعرض
رئٌس شركة الصرؾ الصحً باإلسكندرٌة االستعدادات
التً قامت بها الشركة للتعامل مع تراكمات األمطار وما تم
من أعمال تطهٌر للبٌارات والمطابق والشناٌش علً
مستوي األحٌاء
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/2/3 :

اجزّغ أدّذ جّبي ٔبئت ِذبفع اإلعىٕذس٠خ اٌَٛ١
ثٍجٕخ رمٕ ٓ١أسام ٟأِالن اٌذٌٚخ ٌّٕبلؾخ آخش
اٌّغزجذاد اٌّزؼٍمخ ثٍّف اٌزمٕ ٓ١العز١ذاء دك
اٌذٌٚخ ٚٚجٗ ٔبئت ِذبفع اإلعىٕذس٠خ ثنشٚسح
اإلعشاع ف ٟاإلجشاءاد اٌخبفخ ثزمٕ ٓ١أسامٟ
أِالن اٌذٌٚخ ٌالٔزٙبء ِٓ رمٕ ٓ١األٚمبع
ٚرذق ً١دمٛق اٌذٌٚخ وّب ؽذد ػٍ ٝعشػخ
االٔزٙبء ِٓ اٌّؼبٕ٠خ ٚرذذ٠ذ أعؼبس األسامٟ
اٌجبس ٞرمٕٕٙ١ب ثٕطبق وً دٚ ٟرٌه ٌذش
اٌّزمذِ ٓ١ػٍ ٝعشػخ رغذ٠ذ ِغزذمبد اٌذٌٚخ
ٚأوذ أْ ٍِف رمٕ ٓ١أسام ٟاٌذٌٚخ ِٓ أُ٘
اٌٍّفبد اٌز ٟر ٌٟٛاٌّذبفظخ ٌٙب ا٘زّبِب وج١شا
ٚخالي االجزّبع ٔبلؼ ٔبئت ِذبفع اإلعىٕذس٠خ ِغ
اٌٍجٕخ آخش اٌّغزجذاد اٌخبفخ ثطٍجبد اٌزمٕٓ١
اٌز ٟرُ رمذّٙ٠ب ِٓ اٌّزؼذ ٓ٠ػٍ ٝأسام ٟأِالن
اٌذٌٚخ ِٚب رُ فذقٗ ٚئجشاءاد اٌّؼبٕ٠خ ِٚب رُ
رغؼ١شٖ ثبألد١بء ٚاجشاءاد ِؼبٕ٠خ وبفخ األسامٟ
اٌز ٟرُ دفغ سعِ َٛؼبٕ٠زٙب ٚوزا رُ ِٕبلؾخ اٌؼمٛد
االعزشؽبد٠خ اٌٛاسدح ِٓ ٚصاسح اٌّبٌ١خ الػزّبد٘ب
ٚرٌه ثذنٛس اٌٍٛاء أدّذ ثغ ٟٔٛ١عىشر١ش ػبَ
اٌّذبفظخ ٚاٌٍٛاء دّذ ٞاٌذؾبػ اٌغىشر١ش اٌؼبَ
اٌّغبػذ ٚسؤعبء األد١بء ِٚغئٍِ ٌٟٛف رمٕٓ١
أٚمبع أسام ٟأِالن اٌذٌٚخ ثبألد١بء
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/2/3 :

لبي سمب اٌغٕذٚساٌّزذذس ثبعُ ٘١ئخ ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ
ئٔٗ رُ ص٠بدح رٛعؼبد ئمبف١خ فِ ٝؾشٚع اٌجشاط
اٌّزؼذد األغشاك داخً إٌّ١بء ثض٠بدح دٚس وبًِ ئمبفٝ
ٚرؾغِ ً١ذطخ هبلخ ؽّغ١خ أػٍ ٝسٚف اٌّؾشٚع
ٚأمبف ف ٝرقش٠ذبد خبفخ ٌٍ َٛ١اٌغبثغ أْ رىٍفخ
اٌّشدٍخ األ ْٛ١ٍِ 285 ٝ٘ ٌٝٚجٕ ٗ١ثّٕ١ب اٌّشدٍخ
اٌضبٔ١خ ٚص٠بدح اٌزٛعؼبد اٌجذ٠ذح ٚفٍذ ٌزىٍفخ ٔٙبئ١خ
 ْٛ١ٍِ 400جٕ ٗ١رمش٠جب ٚأوذ أْ اٌزٛعؼبد اٌجذ٠ذح
رزنّٓ ِذطخ ٌؾذٓ اٌغ١بساد ثبٌىٙشثبء  ٝ٘ٚعزىْٛ
ِٛاوجخ ٌٍغ١بساد اٌىٙشثبئ١خ اٌز ٝعزٕضي األعٛاق
لش٠جبِ ،ؾ١شا أْ اٌّؾشٚع ٠غ١ش ثؾىً هج١ؼٚ ٝع١زُ
افززبدٗ خالي ػبَ  2019وّشدٍخ أٚٚ ٌٗ ٌٝٚفك
اٌّٛػذ اٌضِٕ ٝاٌّذذد ٌٗ

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/2/5 :

كلّؾ الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ
اإلسكندرٌة مصطفى العجمً مدٌر عام الشئون
المالٌة واإلدارٌة بتسٌٌر أعمال مدٌرٌة التربٌة
والتعلٌم باإلسكندرٌة لحٌن ورود القرار الوزاري
وجاء
بمدٌر المدٌرٌة ووكٌل المدٌرٌة الجدٌد
القرار بعد خلو المنصب منذ ٕ٘ ٌناٌر الماضً
لبلوغ أمال عٌد على وكٌل الوزارة سن المعاش
وارتباك العمل داخل المدٌرٌة منذ ذلك الحٌن وأكد
المحافظ أنه اتخذ القرار حرصا على سٌر العملٌة
التعلٌمٌة وانتظامها وذلك تزامنا مع بدء الدراسة
بالفصل الدراسً الثانً فً المدارس التً تعمل
بنظام الفترتٌن على أن ُتستؤنؾ الدراسة بجمٌع
مدارس المحافظة ؼدا األحد وأضاؾ مصطفى
العجمً القائم بؤعمال مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم أن
اإلدارات التعلٌمٌة بدأت الٌوم فً تسلُّم حصتها
من أجهزة الحاسب اللوحً التابلت وذلك
العام
لتسلٌمها لطالب الصؾ األول الثانوي
بالمدارس الحكومٌة والخاصة ومعلمً المواد
الدراسٌة األساسٌة بالمدارس الحكومٌة وفق
القرار الوزاري  344لعام  2018بما شمل من
تعلٌمات وضوابط ٌلتزم بها الجمٌع لتكتمل
المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوٌر التعلٌم
وأكد العجمً أن إدارات شرق والعجمً ووسط
تسلمت حصتها بالكامل لتبدأ فً تسلٌمها للطالب
ؼدا حٌث انتظام طالب الصؾ األول الثانوي
بالدراسة وجار تسلٌم باقً اإلدارات التعلٌمٌة
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2019/2/9 :

أوذ اٌذوزٛسػجذ اٌؼض٠ض لٕقٛح ِذبفع اإلعىٕذس٠خ
ػٍ ٝجّ١غ اٌجٙبد اٌّؼٕ١خ ثنشٚسح اإلعشاع فٝ
رٕف١ز اٌّؾشٚػبد اٌجبس٠خ ٚاٌّضِغ رٕف١ز٘ب مّٓ
اٌخطخ االعزضّبس٠خ ٌٍّذبفظخ ٌٍؼبَ اٌّبٌ/2018 ٝ
2019هجمًب ٌٍجذٚي اٌضِٕ ٝاٌّٛمٛع ٌٙب ٚثّب
ٍ٠ج ٝاالدز١بجبد اٌنشٚس٠خ ٌٍّٛاهٕٚ ٓ١وزا ِب
٠ذمك سؤ٠خ ِزىبٍِخ ث ٓ١جّ١غ اٌّؾشٚػبد ٚأوذ
ػٍ ٝمشٚسح ثذش اٌّؼٛلبد اٌز ٝرٛاجٗ رٕف١ز
نب ِٕٙب ٚرزٌ ً١أ ٜفؼٛثبد ِٛجٛدح ٚرٌه
ثؼ ً
ثبٌزٕغ١ك ِغ جّ١غ اٌجٙبد اٌز ٝرؼًّ ثّخزٍف
اٌّؾشٚػبد ٌزخشط ثقٛسح ِزىبٍِخ جبء رٌه خالي
االجزّبع اٌّٛعغ اٌز ٜػمذٖ ِذبفع اإلعىٕذس٠خ
ٌّٕبلؾخ ِٛلف اٌخطخ االعزضّبس٠خ ٌٍؼبَ اٌّبٌٝ
اٌذبٌٚ ٝاٌّؾشٚػبد اٌّضِغ رٕف١ز٘ب ف ٝوبفخ
اٌّجبالد ػٍ ٝاٌقؼ١ذ رارٗ رُ ػشك ِٛلف
اٌّؾشٚػبد اٌجبسٚ ٜاٌّضِغ رٕف١ز٘ب ثبٌخطخ
االعزضّبس٠خ ٌٍؼبَ اٌّبٌ ٝاٌذبٌ ٝف ٝاٌّجبالد وبفخ
خبفخ ِؾشٚػبد سفف اٌطشق ٚسفغ وفبءرٙب
ٚاٌىجبس ٜخبفخ وجبس ٜاٌّؾبح ثبٌطشق اٌغش٠ؼخ
ٚاٌزؾج١ش ٚرجّ ً١اٌّذٕ٠خ ِٕٚظِٛخ اٌّخٍفبد
اٌقٍجخ ٚاٌزخٍـ ِٕٙب ٚاٌّشٚس ٚاٌذّب٠خ اٌّذٔ١خ
ثبٌّٕؾأد ٚاٌّشافك اٌّخزٍفخ ٚوزا االدز١بجبد
ٚاٌّؼذاد اٌالصِخ ثبٌزخط١و اٌؼّشأٚ ٝاٌٛدذاد
اٌّذٍ١خ وّب رُ اعزؼشاك ِٛلف اٌخطخ
االعزضّبس٠خ ثّذ٠ش٠بد اٌقذخ ٚاٌزشث١خ ٚاٌزؼٍُ١
ٚاٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ ٚاٌزنبِٓ االجزّبػٚ ٝاٌمٜٛ
اٌؼبٍِخ ٚاٌطت اٌج١طشٚ ٜاإلعىبْ ١٘ٚئخ األثٕ١خ
اٌزؼٍ١ّ١خٚ ،وزا ؽجىبد اإلٔبسح ٚاٌىٙشثبء ١ِٚبٖ
اٌؾشة ٚاٌقشف اٌقذ١٘ٚ ٝئخ األثٕ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
ٚاٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ٌٕمً اٌشوبة ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبالد
اٌز ٝر ُٙاٌؾبسع ٚاٌّٛاهٓ اٌغىٕذسٜ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/2/10 :

أجرى محمد سعد هللا أحمد مدٌر مدٌرٌة التموٌن
الٌوم الثالثاء جولة
والتجارة الداخلٌة باإلسكندرٌة
 21بالعامرٌة
مفاجئة إلى صومعة السالم بالكٌلو
وصومعة الكٌنج مرٌوط بمنطقة الكٌنج مرٌوط بصحبة
برفقة سلٌمان الطٌب مدٌر إدارة الرقابة التموٌنٌة
والمهندس محمود القلش مسئول اإلعالم واالتصال
السٌاسً للمدٌرٌة وذلك لمتابعة أعمال الصوامع
واالطمئنان على تخزٌن األقماح المحلٌة والمستوردة
وكمٌتها حٌث إن الصوامع تعتبر أول مرحلة من مراحل
دورة تصنٌع وإنتاج رؼٌؾ الخبز وقام وكٌل الوزارة
بمعاٌنة الصوامع وتفقد لوحات التحكم ومتابعة السجالت
لكل صومعة ومراجعة أذون الوارد وأذون الصرؾ
والحركة المستندٌة لكل صومعة مشددا على ضرورة
وضع آلٌة إلكترونٌة لمعرفة الكمٌات المخزنة بكل خلٌة
بجانب ما ٌتم حالٌا بالمستندات الورقٌة إلحكام متابعة
حركة األقماح بالصوامع وتم أخذ رصٌد أول الٌوم
والكمٌات التً صرفت الٌوم وباقى الكمٌات المتبقٌة
ومطابقتها على وحدة التحكم من خالل الرونٌن وقد تم
عمل محضر إثبات حالة فً كل صومعة لواقع العمل
الفعلى بالصوامع كما قام مدٌر المدٌرٌة بزٌارة مفاجؤة
إلى مكتب تموٌن العامرٌة وتفقد أعمال المكتب والتقاء
بالمواطنٌن واإلشراؾ على تنظٌم العمل داخل المكتب
لمساعدة الموظفٌن على سرعة أداء الخدمات التموٌنٌة
للمواطنٌن وٌاتى ذلك فً إطار اهتمام مدٌرٌة التموٌن
والتجارة الداخلٌة باإلسكندرٌة بتصنٌع وإنتاج رؼٌؾ
خبز ٌلٌق بالمواطن السكندرى وبتعلٌمات من الدكتور
الوزٌر على مصٌلحى والدكتور المحافظ عبد العزٌز
قنصوة محافظ اإلسكندرٌة
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2019/2/13 :

اجزّغ أدّذ جّبي ٔبئت ِذبفع اإلعىٕذس٠خ اٌ َٛ١األدذ
ِغ ٌجٕخ رمٕ ٓ١أسام ٟأِالن اٌذٌٚخ ٌجذش آخش
اٌّغزجذاد اٌّزؼٍمخ ثٍّف اعزشداد أسام ٝاٌذٌٚخ
ٚرمٕ ٓ١األٚمبع ثذنٛس اٌٍٛاء أدّذ ثغ ٟٔٛ١عىشر١ش
ػبَ اٌّذبفظخ ٚاٌٍٛاء دّذ ٞاٌذؾبػ اٌغىشر١ش اٌؼبَ
اٌّغبػذ ٚسؤعبء األد١بء ِٚغئٍِ ٌٟٛف رمٕٓ١
ٚؽذد ٔبئت
أٚمبع أسام ٟأِالن اٌذٌٚخ ثبألد١بء
اٌّذبفع ػٍ ٝمشٚسح رٛج ٗ١اٌّٛاهٕٚ ٓ١ئربدخ وبفخ
اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٚأّ٘١خ اإلعشاع ف ٟرمٕ ٓ١أسامُٙ١
دفبظب ػٍِّ ٝزٍىبرِٛ ُٙجٙب سؤعبء األد١بء ثبإلعشاع
ف ٝرٕف١ز اإلجشاءاد اٌخبفخ ثزمٕ ٓ١أسام ٟأِالن
اٌذٌٚخ ٚدقٛي اٌّٛاهٕ ٓ١ػٍ ٝعٕذاد اٌٍّى١خ
ٌالٔزٙبء ِٓ رمٕ ٓ١األٚمبع ٚرذق ً١دمٛق اٌذٌٚخ ِغ
مشٚسح عشػخ االٔزٙبء ِٓ اٌّؼبٕ٠خ ٚرذذ٠ذ أعؼبس
األسام ٟاٌجبس ٞرمٕٕٙ١ب ٚاعزؼشك اٌذنٛس خالي
االجزّبع ئجّبٌ ٟاألسام ٟاٌز ٟرمذَ أفذبثٙب ثطٍجبد
اٌزمٕٚ ٓ١ئجّبٌ ٟاٌطٍجبد اٌز ٟرّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ
فذقٙب ٚاٌطٍجبد اٌز ٟلبَ أفذبثٙب ثذفغ سعَٛ
اٌفذـ فنال ػٓ ػذد اٌطٍجبد اٌز ٟرُ فذقٙب
ٚاألسام ٟاٌز ٟرّذ اٌّٛافمخ ػٍِ ٝؼبٕ٠زٙب
ٚاعزؼشاك األسام ٟاٌز ٟلبَ أفذبثٙب ثذفغ سعَٛ
ِؼبٕ٠زٙب ٚاألسام ٟاٌز ٟرّذ ِؼبٕ٠زٙب ٚرذذ٠ذ أعؼبس٘ب
ػمت رٌه ٚفٙٔ ٟب٠خ االجزّبع رُ اٌزأو١ذ ػٍ ٝاٌزؼبْٚ
ث ٓ١وبفخ اٌجٙبد ٚرزٌ ً١اٌؼمجبد اٌز ٟرٛاجٗ ٘زا اٌٍّف
ٚػذَ اٌغّبح ثبٌزمق١ش ِٓ أ ٞجٙخ ٔظشا ألّ٘١خ
اٌٍّف
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2019/2/24 :

عقد أحمد جمال نائب محافظ اإلسكندرٌة اجتماعا
مع مدٌر مدٌرٌة الطرق والنقل بالمحافظة
ورإساء األحٌاء لمتابعة أعمال تنفٌذ الخطة
االستثمارٌة والموقؾ التنفٌذي للرصؾ للعام
المالً الحالً والوقوؾ علً األعمال المنفذة
لترمٌم الحفر والمطبات على مستوى المحافظة
بالشوارع الرئٌسٌة والجانبٌة كما تمت مناقشة
كٌفٌة اإلسراع فى معالجة عٌوب األسفلت وذلك
فً إطار تنفٌذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق
بالمحافظة والتً تساهم فً تحقٌق األمن
حضر
والسالمة وانسٌاب الحركة المرورٌة
االجتماع أحمد بسٌونً السكرتٌر العام بمحافظة
اإلسكندرٌة وحمدي الحشاش السكرتٌر العام
المساعد بالمحافظة ورإساء األحٌاء المهندسة
أمل محمود القائم بؤعمال مدٌر مدٌرٌة الطرق
والنقل باإلسكندرٌة وخالل االجتماع وجه نائب
المحافظ رإساء األحٌاء بالمتابعة الٌومٌة ألعمال
الرصؾ التً تتم بنطاق الحً لضمان جودة
الرصؾ والتزامها بالمواصفات والتوقٌتات
المحددة والتنسٌق مع مدٌرٌة الطرق إلزالة أي
عقبات قد تواجه أعمال الرصؾ مشددًا علٌهم
واستعرض رإساء
عدم السماح بؤي تقصٌر
األحٌاء والقائم بؤعمال مدٌرٌة الطرق نسب
التنفٌذ سواء بالخطة االستثمارٌة للعام المالً
الحالً وكذا خطة الترمٌم للشوارع علً مستوي
أحٌاء المحافظة
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2019/2/26 :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

 15 1بتارٌخ
2019/2/1

2

 18بتارٌخ
2019/2/3

3

 324بتارٌخ
2019/2/5

أسم صاحب
الشكوى
سحر سلٌم
ابراهٌم

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

ـ بشان التضرر من كشك
خشبى بملعب الكروكٌه
وتم تكبٌره وتم اعاده
بناءه
ـ التضرر من تحوٌل
شالٌه بالدور االرضى
الى مكان لتربٌه القطط
باعداد كبٌرة بؽرض
االتجار مما ٌنبعث رائحة
كرٌهه

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت تم رفع
المخلفات من الملعب وازلة
الكشك بمعرفة معاون رئٌس
الحى لالزالة وبالمعاٌنة على
الطبٌعة تبٌن ان القطط داخل
شالٌه مجاور لها وال ٌوجد اى
اثر مخلفات خارج الشالٌه وبذلك
ال ٌوجد اى اثر للشكوى تم الرد
على المحافظة برقم  57بتارٌخ
2019/2/6
تم فحص الشكوى تم ارسال
استعجال الى قسم شرطة الدخٌلة
برقم  320بتارٌخ 2019/2/4
لعمل الدراسة االمنٌة وتحدٌد
مٌعاد التنفٌذ وادراج القرار فى
اقرب حملة تم الرد على
 63بتارٌخ
المحافظة برقم
2019/2/13
تم فحص الشكوى برجاء التكرم
بسرعة فحص الشكوى وموافتنا
باالجراءات التى اتخذت حتى
ٌتسنى لنا الرد على المحافظة تم
54
الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2019/2/17

فهٌمة ابوضٌؾ بشان طلب بخصوص
تنفٌذ قرار االزالة على
محمد عامر
العقار الكائن بالبٌطاش
ش الدخٌلة خلؾ مسجد
عباد الرحمن ثانى نمرة
على الٌسار

على دٌاب على
محمد

بشان طلب الموافقة على
تخصٌص او اٌجار قطعة
ارض فضاء عٌر مستؽلة
الكائنة بجوار موقؾ
النقل العام بالعجمى

أوالً  :األبنٌة التعلٌمٌة
 –1بٌان األبنٌة التعلٌمٌة للمدارس بحى العجمى طبقا ً للمراحل الدراسٌة لعام 2018

أبنٌة تحت اإلنشاء

أبنٌة تعمل
ال

العجمى

عدداألبنٌة

عدد الفصول

إجمالً طاقة
الفصول

عدداألبنٌة

عدد الفصول

إجمالً طاقة
الفصول

عدداألبنٌة

عدد الفصول

إجمالً طاقة
الفصول

عدداألبنٌة

مصدر البٌان :ـ الهٌئة العامة لالبنٌة التعلٌمٌة

عدد الفصول

 1ابتدائى

30

1500

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ـــ

تارٌخ البٌان :ـ 2019/2/4

إجمالً طاقة
الفصول

2053 74

125536

 2ثانوى

33

1650

أبنٌة آٌلة للسقوط

أبنٌة تحت اإلحالل
والتجدٌد

ــــ

االبنٌة التعلٌمٌة بحى العجمى
125536

عدد االبنٌة
عدد الفصول
اجمالى الطاقة

2053

انٌة تعمل

74

3150

63

3

ابنٌة تحت االنشاء

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا :ـ










اجمالى عدد االبنٌة التعلٌمٌة التى تعمل بالعجمى عام  2018هو  74مبنى
نصٌب كل مبنى من الفصول  28فصل  /مبنى
نصٌب كل فصل من الطاقة االجمالٌة للفصول  61تلمٌذ /فصل
اجمالى عدد االبنٌة التى تحت االنشاء بالحى عام  2018هو  3ابنٌة منهم  2ثانوى
 ،وعدد  1ابتدائى
نصٌب كل مبنى من الفصول ( تحت االنشاء ) ثانوى 17فصل  /مبنى
نصٌب كل مبنى من الفصول ( تحت االنشاء ) ابتدائى  30فصل  /مبنى
نصٌب كل فصل ( تحت االنشاء ثانوى ) من اجمالى الطاقة للفصول  50تلمٌذ  /فصل
نصٌب كل فصل ( تحت االنشاء ابتدائى ) من اجمالى الطاقة للفصول  50تلمٌذ /
فصل
الٌوجد بالحى ( ابنٌة اٌلة للسقوط – ابنٌة تحت االحالل والتجدٌد )

المقترحات
العمل على سرعة االنتهاء من انشاء االبنٌة التى تحت االنشاء الستٌعاب العدد الزائد
من التالمٌذ بالحى 0

2ــ بٌان األبنٌة التعلٌمٌة للمدارس بحى العجمى عام 2018
حى

ابنٌة تحت اإلنشاء

عدداألبنٌة

عدد
الفصول

إجمالً
طاقة
الفصول

عدداألبنٌة

عدد
الفصول

إجمالً
طاقة
الفصول

عدداألبنٌة

إجمالً
طاقة
الفصول
عدد
الفصول

عدداألبنٌة

مصدر البٌان :ـ الهٌئة العامة لالبنٌة التعلٌمٌة

عدد
الفصول

74

2053

125536

3

63

3150

ــ

ــ

ــ

إجمالً
طاقة
الفصول

العجمى

أبنٌة تعمل

ابنٌة اٌلة للسقوط

ابنٌة تحت االحالل والتجدٌد

ـــ

ــ

ـــ

تارٌخ البٌان :ـ 2019/2/4

االبنٌة التعلٌمٌة للمدارس بالحى
125536

ابنٌة تحت االنشاء
ابنٌة تعمل

3150
طاقة الفصول

2053

63

عدد الفصول

لًق
التعـ ـ
ـ
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:







عدد االبنٌة التى تعمل  74مبنى
نصٌب كل مبنى من الفصول  28فصل  /مبنى
نصٌب كل فصل من اجمالى طاقة الفصول  61تلمٌذ  /فصل
عدد االبنٌة التى تحت االنشاء بالحى  3ابنٌة
نصٌب كل مبنى من الفصول  21فصل  /مبنى
نصٌب كل فصل من اجمالى طاقة الفصول  50تلمٌذ  /فصل

74

3

عدد االبنٌة

المقترح

العمل على سرعة االنتهاء من االبنٌة التى تحت االنشاء الستٌعاب كافة التالمٌذ وحتى
تتناسب االبنٌة التعلٌمٌة مع عدد التالمٌذ بالحى
ثانٌآ :ـ التعلٌم ( المدرسٌن )

 -3تطورعدد المدرسٌن بالتعلٌم العام عام 2018
المراحل التعلٌمٌة

2017/2016

2018/2017

2019/2018

المرحلة األولى من التعلٌم األساسً

1836

1504

70321

المرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً

1075

1060

1069

المرحلة الثانوٌة

643

507

512

اإلجمالً

3554

3071

71902

تارٌخ البٌان :ـ 2019/2/12

مصدر البٌان :ـ اادارة العجمى التعلٌمٌة

تطور اعداد المدرسٌن بالتعلٌم العام
70321

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
ٕٓٔ9/ٕٓٔ8

512

507

643

المرحلة الثانوٌة

1069

1060

1075

المرحلة الثانٌة من التعلٌم
االساسى

1504

1836

المرحلة االولى من التعلٌم
االساسى

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ــ
 انخفاض عدد المدرسٌن بالمرحلة االولى من التعلٌم االساسى عام 2018/2017
عن عام  2017/2016بنسبة %18
 ارتفاع عدد المدرسٌن بالمرحلة الثانٌة من التعلٌم االساسى عام  2019/2018عن
عام  2018/2017بنسبة %1 = %0.84
 انخفاض عدد المدرسٌن بالمرحلة الثانٌة من التعلٌم االساسى عام 2018/2017
عن عام  2017/2016بنسبة %1
 ارتفاع عدد المدرسٌن بالمرحلة الثانوٌة عام  2019/2018عن عام 2018/2017
بنسبة %1 = %0.98
 انخفاض عدد المدرسٌن بالمرحلة الثانوٌة عام  2018/2017عن عام
 2017/2016بنسبة %21
 انخفاض اجمالى عدد المدرسٌن عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة
%14
المقترح

االهتمام بالمدرسٌن وعودة روح المعلم ٌبنى امة 0

4ــ تطور عدد المدرسٌن بالتعلٌم األزهري لعام 2018
المراحل التعلٌمٌة

2017/2016

2018/2017

2019/2018

التعلٌم األبتدائً

223

238

241

التعلٌم اإلعدادى

74

68

86

التعلٌم الثانوى

73

65

95

معاهد القراءات

ــــ

ــــ

ــــ

معاهد المعلمٌن

ــــ

ــــ

ــــ

اإلجمالً

370

371

422

تارٌخ البٌان :ـ 2019/2/12

م صدر البٌان :ـ مركز معلومات المحافظة

تطور اعداد المدرسٌن بالتعلٌم االزهرى
241

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
ٕٓٔ9/ٕٓٔ8

86

95
65

73

التعلٌم الثانوى

68

238

74

التعلٌم االعدادى

التعلٌم االبتدائى

223

لًق
الـتعـ ـ
ـ
من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ـ
 ارتفاع عدد المدرسٌن بالتعلٌم االبتدائى عام  2019/2018عن عام 2018/2017
بنسبة %1
 ارتفاع عدد المدرسٌن بالتعلٌم االبتدائى عام  2018/2017عن عام 2017/2016
بنسبة %7
 ارتفاع عدد المدرسٌن بالتعلٌم االعدادى عام  2019/2018عن عام 2018/2017
بنسبة %26
 انخفاض عدد المدرسٌن بالتعلٌم االعدادى عام  2018/2017عن عام
 2017/2016بنسبة %8
 ارتفاع عدد المدرسٌن بالتعلٌم الثانوى عام  2019/2018عن عام 2018/2017
بنسبة %46
 انخفاض عدد المدرسٌن بالتعلٌم الثانوى عام  2018/2017عن عام
 2017/2016بنسبة %11
 ارتفاع اجمالى عدد المدرسٌن عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة
%14

الـمقـتـرحـات

العمل على انشاء معاهد قراءات او معلمٌن ازهرى بالعجمى 0

5ــ توزٌع المدرسٌن طبقا ً للتخصصات والمواد الدراسٌة لعام 2018
عربى

المراحل التعلٌمٌة
المرحلة اإلعدادٌة
المرحلة الثانوٌة

أخرى

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

136

160

65

75

303

330

504

565

36

20

200

155

297

215

101

95

485

801

780

61

اإلجمالً

انجلٌزى

اإلجمالً

40
200

197

503

تارٌخ البٌان :ـ 2019/2/12

مصدر البٌان :ـ ادارة العجمى التعلٌمٌة

توزٌع المدرسٌن طبقا للتخصص (عربى)

توزٌع المدرسٌن طبقا للتخصص (انجلٌزى)
75

160

65

136

61
40

ذكور
اناث

المرحلة الثانوٌة المرحلة االعدادٌة

36

20

ذكور
اناث

الملرحلة
االعدادٌة

المرحلة الثانوٌة

لًق
التــعـ ـ
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:









نسبة عدد المدرسٌن الذكور بالمرحلة االعدادٌة عربى الى اجمالى الذكور %69
نسبة عدد المدرسٌن اناث بالمرحلة الثانوٌة عربى الى اجمالى االناث %20
نسبة عدد المدرسٌن ذكور بالمرحلة االعدادٌة انجلٌزى الى اجمالى الذكور %64
نسبة عدد المدرسٌن اناث بالمرحلة الثانوي انجلٌزى الى اجمالى االناث %22
نسبة عدد المدرسٌن ذكور بالمرحلة االعدادٌة اخرى الى اجمالى الذكور %60
نسبة عدد المدرسٌن اناث بالمرحلة االعدادٌة اخرى الى اجمالى االناث %32
نسبة اجمالى عدد المدرسٌن ذكور بالمرحلة االعدادٌة الى اجمالى الذكور %63
نسبة اجمالى عدد المدرسٌن اناث بالمرحلة الثانوٌة الى اجمالى االناث %28

المقترح
توفٌر عدد المدرسٌن الالزم والمناسب التمام العملٌة التعلٌمٌة 0

6ــ إحتٌاجات التعلٌم من التخصصات المختلفة لعام 2018
المواد التى بها عجز
المراحل
التعلٌمٌة

انجلٌزى

رٌاضٌات

ألمانً

فرنسً

العدد الموجود العجز العدد الموجود العجز العدد الموجود العجز العدد الموجود العجز

المرحلة
االعدادٌة

305

296

9

150

140

10

38

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

المرحلة
الثانوٌة

64

53

5

56

50

6

29

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

369

349

14

206

190

16

67

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

االجمالى

تارٌخ البٌان :ـ 2019/2/12
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المواد التى بها عجز فى المدرسٌن للمرحلة االعدادٌة والثانوٌة
10

6
رٌاضة

9

5

انجلٌزى

المرحلة االعدادٌة
المرحلة الثانوٌة

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ـ
 نسبة عدد الموجود من مدرسى الرٌاضٌات بالمرحلة االعدادٌة الى االجمالى %85
 نسبة عدد الموجود من مدرسى اللؽة االنجلٌزٌة بالمرحلة االعدادٌة الى االجمالى
%74
 نسبة عدد الموجود من مدرسى الرٌاضٌات بالمرحلة الثانوٌة الى االجمالى %15
 نسبة عدد الموجود من مدرسى اللؽة االنجلٌزٌة بالمرحلة الثانوٌة الى االجمالى %26
 نسبة اجمالى العجز من المدرسٌن فى مادة الرٌاضٌات الى اجمالى الموجود %9
 نسبة اجمالى العجز من المدرسٌن فى مادة اللؽة االنجلٌزٌة الى اجمالى الموجود %8
 نسبة اجمالى عدد المدرسٌن للؽة الفرنسٌة اعدادى الى اجمالى العدد %57
 نسبة اجمالى عدد المدرسٌن للؽة الفرنسٌة ثانوى الى اجمالى العدد %43

المقترحات
محاولة سد العجز من المدرسٌن فى مادتى اللؽة االنجلٌزٌة والفرنسٌة 0

ٔ  -تطور أعداد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعً لعام 2018
2017/2016

2018/2017

2019/2018

م

المراحل

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1

رٌاض أطفال

2437

2511

2576

2711

2839

2856

2

المرحلة اإلبتدائٌة

31441

30203

33599

35156

35797

34524

3

المرحلة اإلعدادٌة

17310

17610

17425

18021

17965

18418

4

المرحلة الثانوٌة

7057

7818

7547

8403

7246

8284

إجمالً

57245

58142

61147

64291

63847

64082

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة
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اعداد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى عام ٕٓٔ9/ٕٓٔ8
اناث

34524

ذكور

18418

8284

35797

17965

7246

المرحلة الثانوٌة

2856

المرحلة االعدادٌة

المرحلة االبتدائٌة

2839

رٌاض اطفال

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ـ
 اوال  -:رٌاض االطفال
 ارتفاع عدد الذكوربرٌاض االطفال عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة
%10
 ثانٌا  -:المرحلة االبتدائٌة
 انخفاض عدد االناث بالتعلٌم االبتدائى عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة
%2
 ارتفاع عدد الذكور عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %7
 ثالثا  -:المرحلة االعدادٌة
 ارتفاع عدد الذكور عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %3
 ارتفاع عدد االناث عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %2
 رابع  -:المرحلة الثانوٌة
 انخفاض عدد الذكور عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %4
 انخفاض عدد االناث عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %1

المقترحات
العمل على توفٌر عدد فصول مناسب الستٌعاب الزٌادة المستمرة فى عدد التالمٌذ 0

ٕ  -تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة األولً من التعلٌم األساسً ) عام 2018
م

البٌان

2017/2016

2018/2017

2019/2018

1

عدد الفصول

884

967

955

2

عدد التالمٌذ

61644

68685

70321

3

عدد المدرسٌن

1836

1504

589

4

كثافة الفصول

70

71

74

تارٌخ البٌان 2019/2/12 :
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تطور امكانٌة العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة االولى )
70321

68685

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
ٕٓٔ9/ٕٓٔ8

61644
589

74

955
1504

71

967
1836

884

70
كثافة الفصول

عدد المدرسٌن

عدد التالمٌذ

عدد الفصول

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 انخفاض عدد الفصول عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %1
 ارتفاع عدد الفصول عام  2019/2018عن عام  2017/2016بنسبة %8
 اسرفبع ػذد اٌزالِ١ز ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %2
 اسرفبع ػذد اٌزالِ١ز ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %14
 أخفبك ػذد اٌّذسع ٓ١ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %61

 أخفبك ػذد اٌّذسع ٓ١ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2017 /2016ثٕغجخ %68
 اسرفبع وضبفخ اٌفقً ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %4
 اسرفبع وضبفخ اٌفقً ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2017 /2016ثٕغجخ %6

المقترح
العمل على ان ٌكون عدد المدرسٌن متناسب مع عدد التالمٌذ 0

 -3تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة الثانٌة من التعلٌم األساسً ) عام 2018
م

البٌان

2017/2016

2018/2017

2019/2018

1

عدد الفصول

800

822

830

2

عدد التالمٌذ

34920

35441

36383

3

عدد المدرسٌن

1075

1060

1069

4

كثافة الفصول

44

43

44

تارٌخ البٌان 2019/2/12 :
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امكانٌة العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة الثانٌة من التعلٌم االساسى)

35441

36383

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

34920

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
ٕٓٔ9/ٕٓٔ8

1060
44

43

44

1069

كثافة الفصول

822 830

1075

عدد المدرسٌن

عدد التالمٌذ

عدد الفصول

800

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 اسرفبع ػذد اٌفقٛي ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %0.97
 اسرفبع ػذد اٌفقٛي ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2017 /2016ثٕغجخ %4
 اسرفبع ػذد اٌزالِ١ز ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %3
 اسرفبع ػذد اٌزالِ١ز ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2017 /2016ثٕغجخ %4
 أخفبك ػذد اٌّذسع ٓ١ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %0.5
 اسرفبع وضبفخ اٌفقٛي ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %2
المقترحات

العمل على التناسب بٌن عدد التالمٌذ وعدد الفصول  ،كذلك التناسب بٌن عدد
المدرسٌن وعدد التالمٌذ 0

4ـ تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة الثانوٌة ) لعام 2018
م

البٌان

2017/2016

2018/2017

2019/2018

1

عدد الفصول

287

305

338

2

عدد التالمٌذ

14875

15950

15530

3

عدد المدرسٌن

525

513

512

4

كثافة الفصول

52

52

46

مصدر البٌان  :ادارة العجمى التعلٌمٌة
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امكانٌة العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة الثانوٌة )

15530
15950
14875

338

512

46

305

513
52
ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

287

525
52

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

كثافة الفصول

عدد المدرسٌن

عدد التالمٌذ

عدد الفصول

ٕٓٔ9/ٕٓٔ8

من الجدول السابق ٌتضح لنا -:
 اسرفبع ػذد اٌفقٛي ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %11
 اسرفبع ػذد اٌفقٛي ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2017 /2016ثٕغجخ %18
 أخفبك ػذد اٌزالِ١ز ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %3
 أخفبك ػذد اٌّذسع ٓ١ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %0.19
 أخفبك وضبفخ اٌفقٛي ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  ٚ 2018 /2017ػٓ ػبَ
 2017 /2016ثٕغجخ %12

المقترحات
العمل على التكافإ بٌن عدد الفصول وعدد التالمٌذ من ناحٌة والتكافإ بٌن عدد المدرسٌن
وعدد التالمٌذ من ناحٌة اخرى التمام العملٌة التعلٌمٌة بنجاح 0

5ـ تطور أعداد التالمٌذ بالفترات الدراسٌة ( المرحلة اإلبتدائٌة ) لعام 2018
2017/2016

عدد

2019/2018

2018/2017

التالمٌذ

ذكور

إناث

اجمالى

ذكور

إناث

اجمالى

ذكور

إناث

اجمالى

الفترة األولً

19159

16432

35591

10868

14381

25249

21535

22638

44173

الفترة الثانٌة

12971

13817

26788

ـــ

ـــ

ـــ

10655

15493

26148

الفترة الثالثة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

االجمالى

32130

30249

62379

10868

14381

25249

32190

38131

70321

تارٌخ البٌان 2019/2/12:
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تطور اعداد التالمٌذ بالفترة الدراسٌة االولى ( المرحلة االبتدائٌة)
22638

16432

14381
21535

19159
10868

ذكور
اناث

الفترة االولى
ٕٓٔ9/ٕٓٔ8

الفترة االولى
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

الفترة االولى
ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 ارتفاع اجمالى عدد التالمٌذ بالفترة االولى عام  2019/2018عن عام 2018/2017
بنسبة %75
 انخفاض عدد التالمٌذ بالفترة االولى عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة
%29

 انخفاض عدد الذكورعام  2019/2018بالفترة االولى عن عدد االناث عام  2019/2018بنسبة
%49
 ارتفاع عدد االناث بالفترة الثانٌة عام  2019/2018عن عدد الذكور بنسبة %59
 انخفاض عدد االناث بالفترة الثانٌة عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة
%60

المقترحات
العمل على انشاء مدارس الستٌعاب العدد المتزاٌد للتالمٌذ بحى العجمى

6ـ تطور إعداد التالمٌذ بالفترات الدراسٌة ( المرحلة اإلعدادٌة ) لعام 2018
2019/2018
2018/2017
2017/2016
عدد التالمٌذ

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

الفترة األولً

5850

5960

11810

5830

6055

11885

5912

6091

12003

الفترة الثانٌة

5792

5934

11726

5820

6045

11865

6080

6072

12152

الفترة الثالثة

5668

5716

11384

5775

5921

11696

5975

6255

12230

االجمالى

17310

17610

34920

17425

18021

35446

17965

18418

36383

تارٌخ البٌان 2019/2/12 :
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اعداد التالمٌذ بالفترات الدراسٌة ( المرحلة االعدادٌة ) لعام ٕٓٔ9/ٕٓٔ8
6255
6072
ذكور

6080

5975

6091
5912

اناث

الفترة الثالثة

الفترة الثانٌة

الفترة االولى

التـعــلٌـق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:









اسرفبع اجّبٌ ٝػذد اٌزالِ١ز ثبٌّشدٍخ االػذاد٠خ ثبٌفزشح اال ٌٝٚػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ
 2018 /2017ثٕغجخ %1
اسرفبع اجّبٌ ٝػذد اٌزالِ١ز ثبٌّشدٍخ االػذاد٠خ ثبٌفزشح اال ٌٝٚػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ
 2017 /2016ثٕغجخ %2
اسرفبع اجّبٌ ٝػذد اٌزالِ١ز ثبٌّشدٍخ االػذاد٠خ ثبٌفزشح اٌضبٔ١خ ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ
 2018 /2017ثٕغجخ %2
اسرفبع اجّبٌ ٝػذد اٌزالِ١ز ثبٌّشدٍخ االػذاد٠خ ثبٌفزشح اٌضبٔ١خ ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ
 2017 /2016ثٕغجخ %4
اسرفبع اجّبٌ ٝػذد اٌزالِ١ز ثبٌّشدٍخ االػذاد٠خ ثبٌفزشح اٌضبٌضخ ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ
 2018 /2017ثٕغجخ %5
اسرفبع اجّبٌ ٝػذد اٌزالِ١ز ثبٌّشدٍخ االػذاد٠خ ثبٌفزشح اٌضبٌضخ ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ
 2017 /2016ثٕغجخ %7
اسرفبع اجّبٌ ٝػذد اٌزالِ١ز ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2018 /2017ثٕغجخ %3
اسرفبع اجّبٌ ٝػذد اٌزالِ١ز ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ  2017 /2016ثٕغجخ %4
المقترح

العمل على التوسع فى انشاء فصول الستٌعاب كثافة التالمٌذ بالفصول  ،للتقلٌل من
عدد الفترات بالنسبة للتالمٌذ حتى الٌتم التؤثٌر على العملٌة التعلٌمٌة والبدنٌة
للتالمٌذ والمدرسٌن0

7ــ تطور أعداد التالمٌذ بالنوعٌات المختلفة للتعلٌم ( المرحلة الثانوٌة ) لعام 2018

م

2017/2016

نوعٌة التعلٌم

2019/2018

2018/2017

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

1

عام

7057

7818

14875

7547

8403

15950

7246

8284

15530

2

صناعً

ـــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

3

تجاري

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

4

زراعً

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

5

فنً  3سنوات

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

6

فنً  5سنوات

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ
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اعداد التالمٌذ بالنوعٌات المختلفة للتعلٌم ( بمرحلة الثانوى العام)
8284

8403
7818
7547

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

7246

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7

7075

ٕٓٔ9/ٕٓٔ8

اناث

ذكور

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:
 اسرفبع ػذد اٌزالِ١ز ثبٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ (روٛس) ٌؼبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ 2018 /2017
ثٕغجخ %95
 اسرفبع ػذد اٌزالِ١ز ثبٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ (أبس) ٌؼبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ 2018 /2017
ثٕغجخ %1
 أخفبك اجّبٌ ٝػذد اٌزالِ١ز ثبٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ 2018 /2017
ثٕغجخ %3
 اسرفبع اجّبٌ ٝػذد اٌزالِ١ز ثبٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ػبَ  2019 /2018ػٓ ػبَ 2017 /2016
ثٕغجخ %4
 الٛ٠جذ ثبٌؼجِّ ٝذاسط ( فٕبػ – ٝرجبس – ٜصساػ – ٝفٕ 3 ٝعٕٛاْ – فٕ 5 ٝعٕٛاد )

المقترحات
العمل على انشاء مدارس ثانوى صناعى – تمرٌض بحى العجمى 0

ٔ  -تطور إعداد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعً األزهري لعام 2018
2017/2016

2019/2018

2018/2017

م

المراحل

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

ذكور

إناث

إجمالً

1

رٌاض أطفال

351

336

687

334

297

631

328

309

673

 2المرحلة اإلبتدائٌة

1412

2832 1420

1473

1466

2939

2968 1502 1466

 3المرحلة اإلعدادٌة

332

384

716

308

366

674

399

402

801

المرحلة الثانوٌة

322

316

638

273

296

569

264

298

562

2417

4873 2456

2388

2425

4813

2457

4968 2511

4

اإلجمالً

مصدر البٌان  :مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان 2019/2/6:

اعداد الملتحقٌن بالتعلٌم قبل الجامعى االزهرى لعام ٕٓٔ9/ٕٓٔ8
1502

ذكور
اناث

298

264

المرحلة الثانوٌة

1466

399 402

المرحلة
االعدادٌة

309

المرحلة
االبتدائٌة

328

رٌاض اطفال

لًق
التــعــ ـ
من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ـ








ارتفاع عدد التالمٌذ برٌاض االطفال عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %1
ارتفاع عدد التالمٌذ بالمرحلة االبتدائٌة عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %1
ارتفاع عدد التالمٌذ بالمرحلة االعدادٌة عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة
%19
انخفاض عدد التالمٌذ بالمرحلة الثانوٌة عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %1
ارتفاع اجمالى عدد التالمٌذ بجمٌع المراحل عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة
%3
انخفاض اجمالى عدد التالمٌذ بجمٌع المراحل عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة
%1

المقترح

تشجٌع اولٌاء االمور على الحاق ابنائهم بالتعلٌم االزهرى لزٌادة االقبال علٌه 0

ٕ  -تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة اإلبتدائٌة األزهرٌة ) لعام 2018
2019/2018
2018/2017
2017/2016
البٌان
1

عدد الفصول

74

73

72

2

عدد التالمٌذ

2832

2939

2968

3

عدد المدرسٌن

223

238

241

4

كثافة الفصول

38

40

41

تارٌخ البٌان 2019/2/6:

مصدر البٌان  :مركز معلومات المحافظة

امكانٌة العملٌة التعلٌمٌة بالمرحلة االبتدائٌة االزهرٌة
2968

2939

2832

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ

ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
ٕٓٔ9/ٕٓٔ8

241

238

223

عدد المدرسٌن

72
عدد التالمٌذ

73
عدد الفصول

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ــ
 انخفاض عدد الفصول عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %1
 انخفاض عدد الفصول عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة %1
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %1
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة %4
 ارتفاع عدد المدرسٌن عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %1
 ارتفاع عدد المدرسٌن عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة %7

74

 ارتفاع كثافة الفصول عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %3
 ارتفاع كثافة الفصول عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة %5

المقترحات
مراعاة التناسب بٌن المدرسٌن وعدد التالمٌذ بالمرحلة االبتدائٌة االزهرٌة 0

ٖ  -تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة اإلعدادٌة األزهرٌة ) لعام 2018
2019/2018
2018/2017
2017/2016
البٌان

م
1

عدد الفصول

18

21

21

2

عدد التالمٌذ

716

674

801

3

عدد المدرسٌن

74

68

86

4

كثافة الفصول

40

32

38

تارٌخ البٌان 2019/2/6:

مصدر البٌان  :مركز معلومات المحافظة

امكانٌات العملٌة التعلٌمٌة بالمرحلة االعدادٌة االزهرٌة
801

674

716

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
ٕٓٔ9/ٕٓٔ8

38

40 27
كثافة الفصول

86

68

74

عدد المدرسٌن

21
عدد التالمٌذ

21
عدد الفصول

18

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ــ
 ارتفاع عدد الفصول عام  2017/2018عن عام  2017/2016بنسبة %17
 ارتفاع عدد التالمٌذ عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %19
 انخفاض عدد التالمٌذ عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة %6
 ارتفاع عدد المدرسٌن عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %26
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة %8
 ارتفاع كثافة الفصول عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %16

المقترحات
االزهر منارة العلم والعلماء فلنحاول تطوٌره للتحفٌز على االلتحاق به 0

ٗ  -تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( المرحلة الثانوٌة األزهرٌة ) لعام 2018
البٌان

2017/2016

2018/2017

2019/2018

1

عدد الفصول

13

12

14

2

عدد التالمٌذ

638

569

562

3

عدد المدرسٌن

73

65

95

4

كثافة الفصول

49

47

40

مصدر البٌان  :مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان 2019/2/6:

امكانٌة العملٌة التعلٌمٌة بالمرحلة الثانوٌة االزهرٌة
562

569

638

ٕٓٔ7/ٕٓٔٙ
ٕٓٔ8/ٕٓٔ7
ٕٓٔ9/ٕٓٔ8

40

47

49

كثافة الفصول

95

65

73

عدد المدرسٌن

14

عدد التالمٌذ

12

عدد الفصول

الـتعـــلٌق
ـ
من الجدول السابق ٌتضح لنا أن :ــ
 ارتفاع عدد الفصول عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %17
 انخفاض عدد الفصول عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة %8
 انخفاض عدد التالمٌذ عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %1


انخفاض عدد التالمٌذ عام  2017/2016عن عام  2016/2015بنسبة % 11

 ارتفاع عدد المدرسٌن عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %46
 انخفاض عدد المدرسٌن عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة % 11


انخفاض كثافة الفصول عام  2019/2018عن عام  2018/2017بنسبة %15

 انخفاض كثافة الفصول عام  2018/2017عن عام  2017/2016بنسبة %4
المقترح

العمل على انشاء مدارس لالزهر بحى العجمى بحٌث تكون باماكن قرٌبة من السكان ،
للتشجٌع على االلتحاق باالزهر0

13

5ــ تطور إمكانٌات العملٌة التعلٌمٌة ( معاهد القراءات والمعلمٌن األزهرٌة ) لعام 2018
م

البٌان

2017/2016

2018/2017

2019/2018

1

عدد الفصول

ــــ

ــــ

ــــ

2

عدد التالمٌذ

ــــ

ــــ

ــــ

3

عدد المدرسٌن

ــــ

ــــ

ــــ

4

كثافة الفصول

ــــ

ــــ

ــــ

مصدر البٌان  :مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان :

لًق
الـتعـ ـ
ـ
ال ٌوجد معاهد قراءات ومعلمٌن لالزهر بحى العجمى

المقترحات
العمل على انشاء معاهد أزهرٌة بحى العجمى

هو عل ٌم ٌهتم بدراسة الظواهر
البشرٌة والطبٌعٌة واألرض
وٌعود أصل كلمة جؽرافٌا إلى
اللؽة اإلؼرٌقٌة والتً تكون
ترجمتها باللؽة العربٌة وصؾ
األرض وٌعتبر هذا العلم من
العلوم المهمة جداً ألنه ٌهتم
فً وصؾ اإلقلٌم واألراضً
والممالك وتحدٌد االتجاهات
وقد ساهمت فً تطور هذا العلم
العدٌد من العوامل الدٌنٌة
والعوامل االقتصادٌة
نظراً
والسٌاسٌة وؼٌرها
ألهمٌته الكبرى فً مختلؾ
مجاالت الحٌاة كما برز العدٌد
من علماء الجؽرافٌا
واالكتشافات العدٌدة التً
ساهمت فً دفع هذا العلم إلى
األمام وتطوره
فشٚع ػٍُ اٌجغشاف١ب
ٕ٠مغُ عٌُ اٌجغشاف١ب ٌؼذّح
ػٍ َٛأخشٌ ٜزغ ً١ٙدساعزٗ
ٟ٘ٚ
اٌجغشاف١ب اٌطج١ؼ١خ
 ٟ٘ٚاٌز ٟرؼٕ ٝثذساعخ
األسك ثطجمبرٙب اٌذاخٍّ١خ
ٚعطذٙب ٚفٍىٙب ٚرنُ ػذّح

ػٍ َٛأخشِ ٜضً ػٍُ
اٌجٌٛٛ١ج١ب ٚػٍُ اٌفٍه
اٌجغشاف١ب اٌجؾش٠خ
اٌغىبْ
رؾًّ دساعخ أػذاد
ٚوضبفزٙب ٚدذٚد اٌذٚي
ٚوضبفزٙب ٚدذٚد اٌذٚي
اٌغ١بعّ١خ اٌزٚ ٟمؼٙب اإلٔغبْ
ِٚذٔٗ اٌز ٟثٕب٘ب ٚرٛص٠غ
اٌغىبْ فٙ١ب
ػٍُ اٌخشائو
٠خزـ ثشعُ
 ٛ٘ٚاٌؼٍُ اٌزٞ
ّ
اٌخشائو اٌز ٟرخذَ ػٍَٛ
اٌجغشاف١ب ِٕٙب اٌخشائو
اٌغ١بع١خ ٚاٌطج١ؼّ١خ ٚاٌجّ٠ٛخ
٠زّبؽ ٝػٍُ اٌجغشاف١ب ِغ
اٌزطٛس اٌجؾش ٞثبٌزّبٌ ٟأفجذذ
اٌجغشاف١ب رؼزّذ ِب رٛفً ئٌٗ١
اإلٔغبْ اٌذذ٠ش ٚأفجذذ رنُ
ػٍ َٛأخشِ ٜضً ٔظُ
اٌّؼٍِٛبد اٌجغشاف١خ
ِشادً رطٛس ػٍُ اٌجغشاف١ب
ٌعتبر هذا العلم من أقدم العلوم،
وقد تطور عبر الزمن كما ٌلً
 العصور القدٌمة بدأ تطور
هذا العلم منذ أن بدأ
اإلنسان القدٌم بالقٌام
باألسفار والرحالت
المختلفة حول البالد
 العصور الوسطى بدأت منذ
اهتمام المسلمٌن بدراسة
هذا العلم حٌث وضعوا
العدٌد من الخرائط
الجؽرافٌة وأشهر هذه
الخرائط خرٌطة العالم التً
رسمها الشرٌؾ اإلدرٌسً

ومنذ جاء عصر النهضة
األوروبٌة حٌث اهتم
األوروبٌون كثٌراً بهذا العلم
تطور هذا العلم فً العصور
الحدٌثة تطوراً كبٌراً خصوصا ً
مع اختراع العدٌد من األجهزة
واآلالت كما تم اكتشاؾ نظم
المعلومات الجؽرافٌة باإلضافة
إلى األجهزة المتخصصة
باالستشعار عن بعد وٌشمل هذا
التصوٌر الجوي وعلم
المساحة وعلم الفلك
مصادر جمع المعلومات
الجؽرافٌة
 الكتب والموسوعات العلمٌة
ومن أهمها كتب الرحالة
مثل كتب ابن بطوطة التً
تعطً تصوراً كبٌراً عن
األراضً وتضارٌسها
المتنوعة مما ٌُسهل دراسة
هذا العلم ومعرفة خباٌاه
ومصطلحاته األساسٌة
 القوامٌس والمعاجم التً
توضح المصطلحات الصعبة
فً هذا العلم
 األطالس ألنها تحتوي على
الخرائط المختلفة التً تضم
الحدود والمعالم الخاصة
بالدول والبحار والمحٌطات
 الصور الجوٌة والمرئٌات
التابعة لهذا العلم
 شبكة اإلنترنت والتً
ساهمت بشكل كبٌر فً فً
إثراء هذا العلم وتطوره

اٌجغشاف١ب
أّّ٘١خ ػٍُ ُ
ُ٠ؼ ّذ ػٍُ اٌجغشاف١ب ِٓ اٌؼٍَٛ
اٌّّّ ٙخ السرجبهٗ ثذساعخ
اإلٔغبْ ٚو ًّ ِب ٠إصّش ػٍٗ١
 ِٓٚاألِٛس اٌز٠ ٟمذ ِّٙب ػٍُ
اٌجغشاف١ب ٌإلٔغبْ ٚرؼذ راد
أٍّ٘ ّ١خ ِب ٠أرٟ
 اٌز ّؼشف ػٍ ٝاٌّظب٘ش
اٌطج١ؼّ١خ
غىبْ
 دساعخ إٌّبر ٚاٌ ّ
ِٚظب٘ش عطخ األسك
 رذذ٠ذ اٌؼاللبد اٌّخزٍفخ
٘ ٟاٌؼاللبد ث ٓ١اٌّظب٘ش
اٌطج١ؼّ١خ اٌّزٕٛػخ أ ٚثٓ١
اإلٔغبْ ٚاٌج١ئخ
 ف ُٙاٌزٛص٠غ اٌجغشاف ّٟ
رُظٙش اٌذساعبد اٌجغشافّ١خ
رٛص٠غ اٌّغزٛهٕبد
اٌجؾشّ٠خ ٚاٌزذشوبد
اٌغىبّٔ١خ اٌّغز ّّشح ػجش
مخ دٚس
اٌؼقٛس وّب رّ ٛ
اٌم ٜٛااللزقبدّ٠خ ٚأصش٘ب
ػٍِٛ ٝالغ اٌّذْ
 مواكبة ال َع ْولمة العالم فً
ومستمر فً
ت ّطور سرٌع
ّ
جمٌع نواحً الحٌاة وعلم
الجؽرافٌا بدراساته ال ّ
شاملة
الع
ٌُبقً اإلنسان على ا ّط ٍ
بهذه الت ّطورات
 فهم الثقافات تختلؾ
أسالٌب عٌش الشعوب
باختالؾ ثقافاتها وقد
الجؽرافً
للموقع
ٌكون
ّ
ِ
تؤثٌر مباشر على عادات
تلك الشعوب وثقافاتها

عن طرٌق علم الجؽرافٌا
ٌمكن فهم كٌف ٌّة عٌش ال ّناس
فً األجزاء المختلفة من
العالم
اختٌار المواقع تساعد

الجؽرافٌا على تحدٌد المواقع
المناسبة لألنشطة المختلفة
كاختٌار الموقع المناسب
لبناء منشؤة صناع ٌّة أو
الموقع الف ّعال إلنشاء
مإسسة اجتماع ٌّة أو المواقع
سهلة الوصول ألبنٌة
والرعاٌة الصح ٌّة
الخدمات ّ
الوعً لتؽ ٌّر المناخ

ٌإ ّثر المناخ على طرٌقة
تفاعل اإلنسان مع المكان
وعلم الجؽرافٌا ٌبقٌنا على
اطالع بالتؽ ٌّرات المناخ ٌّة
ٍ
وٌساعدنا على ا ّتخاذ
القرارات المناسبة للتعامل مع
المستمر
هذا التؽ ٌّر
ّ
إٌجاد مصادر ال ّطاقة

الرٌاح
ٌدرس علم الجؽرافٌا ّ
وال ّطاقة الشمس ٌّة والطاقة
المائ ٌّة وهً جمٌعها مصاد ُر
إلنتاج ال ّطاقة التً تحتاجها
المجتمعات وقد تلجؤ الدّول
الستٌراد مصادر ال ّطاقة
المختلفة كال ّنفط ،فٌؤتً علم
الجؽرافٌا لٌساعد على إٌضاح
العالقات التجار ٌّة وما ٌتبعها
سٌاسً على تلك
أثر
ّ
من ٍ
الدّول
 دراسة األخطار ٌدرس علم
الجؽرافٌا األخطار سوا ًء
أكانت تلك األخطار بٌئ ٌّ ًة
كالزالزل والفٌضانات
والبراكٌن أم بشر ٌّ ًة ناتجةً
عن ال ّتطور ؼٌرالمسإول









َ ػشفخ هُشق اٌّٛافالد
رُؼ ّذ اٌّٛافالدُ فٍخَ سث ٍو
ث ٓ١إٌّبهك اٌّخزٍفخ فٟ
ٍغ
اٌؼبٌُ ٚرٌه ٌٕم ًِ اٌ ِّ
غ ِ
ٚإٌّبط ٚاألفىبس ٚرإ ّوذ
اٌجغشاف١ب ػٍ ٝأّّ٘١خ
د ٚرذذ٠ذ أفنً
اٌّٛافال ِ
هشلٙب
رٛف١ش فشؿ ػًّ رُؼ ّذ
اٌجغشاف١ب ػٍّب ً ُِزؾ ّؼجب ً
ٚثٙزا ّ٠ىٓ ٌٍّٙز ُّ ثٙب
د وض١شح
اٌؼًّ فِ ٟجبال ٍ
ِضً اٌّجب ِي اٌج١ئ ّٟ
ٚاالجزّبػ ّٚ ٟاٌؼًّ فٟ
ٚاٌزؼٍٚ ُ١اٌؼذ٠ذ
اٌغ١بدخ
ِ
ِٓ اٌٛظبئف اٌذىّ١ِٛخ ِضً
د
ِغإٚي هُشق اٌّٛافال ِ
ـ ثذساعخ
أِ ٚزخ ّ
ق ٍ
اٌّٛالغ
اٌغ١طشح ػٍ ٝاألِشاك
رُغبػذ اٌجغشاف١ب ػٍٝ
رذذ٠ذ األعجبة اٌّإد٠خ
الٔزؾبس ثؼل األِشاك
ٚثٙزا ُّ٠ىٓ ِمبِٚزٙب
ٚاٌغ١طشح ػٍٙ١ب
ئ٠جبد ِقبدس اٌّ١بٖ ٕ٘بن
ع ِٓ ػٍُ اٌجغشاف١ب
فش ٌ
خزـ ثذساعخ ػٍُ اٌّ١بٖ
ُِ
ّ
د١ش ُ٠ذذّد ِٛالغ اٌّ١بٖ
اٌجٛفّ١خ ٚاألِبوٓ إٌّبعجخ
ٌجٕبء اٌغذٚد وّب ٠شالت
ٔٛػّ١خ اٌّ١بٖ

أعضاء

مواضٌع نشطة

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

موقع كووورة

من عشرة طوابق كهوؾ
كهؾ الماموث
لوراي ملٌئة ببرك المٌاه
وٙف اٌّبِٛس ٘ٚ ٛادذ ِٓ
ألذَ اٌىٛٙف  ٚأوضش٘ب ؽٙشح الواضحة و تكوٌنات الهوابط
المدهشة و قد تم اكتشافها
ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزذذح
عام  1878من قِبل أندرو
األِش٠ى١خ ٠ ٚمغ فٚ ٟعو
ٚال٠خ وٕزبو ٚ ٟرفزخش اٌٛال٠خ كامبل و ٌقال أنه ال ٌوجد
كهؾ آخر فً العالم مزٌن
ثى ْٛاٌىٙف ٘ ٛاألهٛي فٟ
اٌؼبٌُ ِغ أوضش ِٓ  ً١ِ 365بالهوابط و الصواعد بؽزارة
مثل كهوؾ لوراي و ترتبط
ِٓ اٌّّشاد رذذ األسك ٚ
هذه الكهوؾ المذهلة و الؽرٌبة
لذ رُ اوزؾبف اٌىٙف ِٓ لِجً كهوؾ لوراي ببعضها البعض
ٌمكن العثور علٌها فً بعض
عن طرٌق مسارات ُمعبدة تمر
اٌّغزٛهٕ ٓ١األِش٠ى ٓ١١فٟ
من خالل إحدى عشر ؼرفة
األماكن النائٌة فً العالم مثل آسٌا أٚاخش اٌمشْ اٌضبِٓ ػؾش ٚ
مذهلة
ٌىٓ سغُ رٌه ئال أْ إٌٛٙد
و أمرٌكا الشمالٌة و أروربا و
وٙف س٠ذ فٍٛد
اٌّذٍ ُ٘ ٓ١١أٚي ِٓ ػشف
أماكن أخرى كثٌرة أما بالنسبة
٘زا اٌىٙف لجً ٚلذ ه ً٠ٛرُ وٙف س٠ذ فٍٛد ٘ ٛأدذ أجًّ
ألسباب تكون هذه الكهوؾ
 ٚأؽٙش اٌٛجٙبد اٌؾؼج١خ فٟ
اٌجؼً اٌىٙف دذ٠مخ ٚهٕ١خ
فبعضها ٌتكون عندما ٌتسرب
اٌق٠ ٛ٘ ٚ ٓ١مغ خبسط ِذٕ٠خ
ٚ 1941
ف ٟف١ف ػبَ
الماء إلى األسفل من خالل
غ ٚ ٓ١ٍ٠ٛلذ دقً ػٍ ٝاعّٗ
٠نُ ثؼل أسٚع اٌّؾب٘ذ
الشقوق فً الصخور الكلسٌة
ٔز١جخ ٌٍمقت اٌّٛجٛد ثٗ
ػٍ ٝاالهالق فؼٍ ٝعجً١
ثىضشح  ٚاٌز٠ ٞقٍخ ٌقٕغ
اٌّضبي ال اٌذقش ٛ٠جذ ثٗ
فٌذوب الصخر الجٌري و ٌشكل
اٌفٍٛد أ ٞإٌب ٞوّب أٔٗ
فتحات و شقوق على مدى مالٌٌن ِجش ٜػّالق ٘ ٚبئً ٠طٍك
٠ذز ٞٛػٍ ٝفخٛس اػجبص٠خ
ػٍ ٗ١اعُ ع١ذاس عٕ١ه ٚ
السنٌن و هذه الفتحات باالضافة
 ٚرؾى١الد ِؼبدْ  ٚسٚاعت
اٌؾالالد اٌّجّذح أ٠نب ً ٚ
إلى الحجر الجٌري الذائب الذي
وشث ٚ ْٛأػّذح دجش٠خ ٛ٘ ٚ
اٌىض١ش ِٓ اٌّؾب٘ذ اٌّزٍ٘خ
خلفته قطرات ماء ٌمكن أن ٌشكل كهوؾ لوراي
ِنبء ثّخزٍف األمٛاء
الكهوؾ المهٌبة التً تراها و
تقع كهوؾ لوراي فً والٌة
أٌٍّٛخ اٌز ٟرؼط ٟؽؼٛس
هناك أسباب أخرى كثٌرة لتكون
فرجٌنٌا بالوالٌات المتحدة
سائغ ِ ٚزً٘ ،وٙف س٠ذ فٍٛد
تلك الكهوؾ تعرؾ علٌها هنا فً األمرٌكٌة و هً عالٌة للؽاٌة ٠ؼزجش أدذ أجًّ وٛٙف اٌؼبٌُ
 ٚأوضش٘ب رفشداً  ٚرّ١ضاً
حٌث أن ارتفاعها ٌساوي
هذا المقال الذى ٌضم صور
ارتفاع مبنى مكون
كهوؾ لم تراها من قبل

2009عندما
دولٌا ً فً عام
وٛٙف عىٛوجبْ
بحثت مجموعة من العلماء
كهؾ سكوكجان هو أعلى
قاعة كهؾ فً أوروبا والذي اٌجش٠طبٔ ٓ١١داخً اٌىٙف اٌٙبئً
 ٚثذاخً اٌىٙف ٛ٠جذ أوجش ٔٙش
ٌتكون من ممر ضخم تحت
األرض مع الشالالت وجسر ِزذفك  ٚعش٠غ رذذ األسك
ف ٟاٌؼبٌُ وّب أٔٗ أوجش وٙف
فوق الخانق الكهوؾ لها
الهوابط والصواعد والهٌاكل ػشفٗ أغبْ لو د١ش ٠قً
اسرفبػٗ ئٌ 660 ٝلذَ ٠ ٚغغ
الجمٌلة مازال النهر على
 490لذَ ف ٛٙوج١ش ثّب الدزٛاء
السطح بالنسبة للجزء األول
ِجّغ عىٕٔ ِٓ ٟبهذبد
لكهوؾ سكوكجان ولكنه
عذبة ٔٛ٠ٛ١سن
اختفً فجؤة تحت األرض
كهوؾ ٌتومو
خالل الكهوؾ ٌظهر الماء
على السطح مرة أخرى بعد
يتوم ـو ه ـي احـد أه ـم
كـه ـوؾ ـ
تدفقه تحت األرض لمدة  34بالصوتٌات الرائعة مناطق
كم (  21مٌل) عن ساحل
الجذب السٌاحً فً نٌوزٌلندا
البحر االدرٌاتٌكً
والتً تقع خارج بلدة وٌتومو
وٛٙف ئ٠ضسا٠غٕفٍذ
الرئٌسٌة الكهوؾ ممٌزة
رمغ وٛٙف ئ٠ضسا٠غٕفٍذ فٟ
بالزٌنة والزخرفة ورمح
إٌّغب  ٚرمبَ اٌؼذ٠ذ ِٓ
الحجر الجٌري العمٌق
اٌجٛالد اٌّذٍ١خ داخً رٍه
اٌىٛٙف اٌجٍ١ذ٠خ اٌٙبئٍخ ِغ
المعروؾ باسم تومو وكهؾ
اٌؾالالد اٌجٍ١ذ٠خ اٌشائؼخ  ٚالكاتدرائٌة الرائعة والمعروفة
اٌزؾى١الد اٌّزٍ٘خ ّ٠ ٚىٕه
مجلس الجن
كهؾ
أ٠نب ً ص٠بسح  ٚاعزىؾفبد
كهؾ مجلس الجن هو أحد أكبر
خّظ  ٚػؾش١ِ ْٚالً آخش
ٌ
الكهوؾ الجوفٌة فً العالم
ِٓ اٌىٛٙف ٌ ٚىٓ ثارْ
خبؿ ِٓ اٌذىِٛخ إٌّغب٠ٚخ والتً تقع فً منطقة نائٌة من
ِ ٚؼظّٙب ٌ١غذ ِٓ اٌجٍ١ذ  ٚهضبة سلمى فً سلطنة عمان
ٌىٓ ِٓ اٌذجش اٌج١شٞ
ٌتكون الكهؾ من ؼرفة واحدة
إٌّطمخ ٕ٘بن سائؼخ  ٚرغزذك بمقٌاس حوالً  310متر إلى
اٌض٠بسح
225متر مع سقؾ القبة
وٙف ؽبٔذٔٚغ
٠مغ وٙف ؽبٔذٔٚغ فِ ٟزٕضٖ الممتد حتى  120مترا ( 393
قدم) أعمق جزء من الكهؾ هو
فٔٛه ٔٙب وٗ ثبٔغ اٌمِٟٛ
 178مترا (  584قدما) حجم
ثف١زٕبَ  ٚلذ رُ اوزؾبفٗ ػبَ
 ِٓ 1991لِجً اٌغىبْ
الكهؾ ٌستطً ان ٌستوعً
اٌّذٍ ٓ١١اٌز ٓ٠وبٔٛا ٠خبف 12 ْٛطائرة بوٌنج  747جامبو
دخٛي اٌىٙف ثغجت فٛد
من الطائرات التً تناسب داخل
اٌقف١ش ػٕذ ِذخً اٌىٙف ٚ
ؼرفة الكهؾ
لذ اوزغت اٌىٙف ا٘زّبِب ً

كهوؾ كارلسباد
تقع كهوؾ كارلسباد على الحدٌقة
الوطنٌة بالقرب من كارلسباد نٌو
مكسٌكو وتشمل ؼرفة كبٌرة
ؼرفة الكهؾ من الحجر الجٌري
الطبٌعً بمقٌاس  1،219من
 190متر  4،000قدم تحت
األرض  625و  107متر 350
قدم ألعلى نقطة فوق األرض
وهً سابع أكبر ؼرفة كهؾ فً
العالم زٌنت الكهوؾ مع
مقرنصات والصواعد ومجموعة
رائعة من التشكٌالت األخرى التً
ٌمكن أن ٌنظر إلٌها من قبل
العدٌد من مسارات الوصول
سهلة الوصول
كهوؾ مولو
ٌقع كهوؾ مولو فً حدٌقة
مولو الوطنٌة جونونج فً
بورنٌو وتعد واحدة من أكبر
مناطق الجذب السٌاحٌة فً
مالٌزٌا الحدٌقة تضم الكهوؾ
الساحرة ذات التكوٌنات
الكارستٌة فً بٌئة الؽابات
المطٌرة االستوائٌة والجبلٌة
وبها ؼرفة ساراواك التً وجدت
فً أحد الكهوؾ تحت األرض
بمقٌاس  700إلى  396مترا
 2،300قدم و  70مترا على
األقل فوق األرض  230قدم
وهً أكبر ؼرفة كهؾ فً العالم
ان الؽرفة الكبٌرة ٌمكن أن
تستوعب نحو  40طائرة 747
بوٌنػ من دون تداخل أجنحتها

جهه االعداد /
أسم المإلؾ
خالد عبد الرحمن

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

الجوانب القانونٌة للتجارة
االلكترونٌة

حى شرق

2017

أسم الكتاب

أسم المإلؾ

تارٌخ االصدار

علم المنطق والفلسفة

منسٌة مقداد عرفه

2016

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

ٌناٌر

35

34

69

فبراٌر

40

38

78

78

ٙ9

يناير
فبراير

جملة الكتب

ٖٗ ٖ8

ٓٗ ٖ٘

استعارة داخلٌة

استعارة خارجٌة

موضوعات االهتمام
اقتصاد وتجارة ـ الفلسفة ـ حاسبات ومعلومات

 -1نتفلٌكس
ٌعتبر موقع نتفلٌكس فً الشبكة
العنكبوتٌة من بٌن أهم المواقع
على مستوى العالم حٌث ٌزوره
شهرٌا مالٌٌن الزوار من
مختلؾ أرجاء العالم موقع
نتفلٌكس هو موقع ٌحتوي على
كم ضخم من األفالم الوثائقٌة
والتعلٌمٌة و كذلك البرامج
التلفزٌونٌة كما أن هذا الموقع
لٌس مجانً و لكنه من خالل
اإلشتراك الشهرى
 -2فّٛ١
٠ؼزجش ِٛلغ ف ّٛ١ػٍ ٝؽجىخ
اإلٔزشٔذ اٌ ِٓ َٛ١أُ٘
إٌّبفغٌّٛ ٓ١لغ ٛ٠رٛ١ة د١ش
٠ذز٘ ٞٛزا اٌّٛلغ ػٍِ ٝذزٜٛ
مخُ ِٓ ِمبهغ اٌف١ذ ٛ٠وّب أٔٗ
اٌّ٠ َٛ١زٍه ؽش٠ذخ ٚاعؼخ ِٓ
اٌّغزخذِٛ٘ ِٓ ٓ١اح األفالَ ٚ
اٌّشئ١بد  ٛ٘ ٚاٌ٠ َٛ١ؼذ مّٓ
اٌّٛالغ األِ ٌٝٚغ ِٛلغ
ٛ٠رٛ١ة  ٚاٌز ٟرٕبفظ ػٍٝ
ِ١ذاْ رذِّ ً١مبهغ اٌف١ذٚ ٛ٠
ِجبي اٌّشئ١بد
3ـ إٌباي
هو موقع آخر للتسوق
اإللكترونً عبر اإلنترنت حٌث
ٌعتبر من بٌن أكبر المواقع فً
هذا المجال حٌث ٌرتاده شهرٌا
مالٌٌن الزوار و الحرفاء كما
ٌضم موقع إٌباي ك ّما ضخما من
المنتجات المختلفة

 -4س٠ذ٠ذ
٠ؼزجش ٘زا اٌّٛلغ أ ٚإٌّزذٜ
ِٓ ث ٓ١األمخُ ػٍِ ٝغزٜٛ
اٌؼبٌُ د١ش ٠ذز ٞٛػٍ ٝوً
أٔٛاع اٌّذز ٜٛاٌج١ذ  ٚاٌغ١ئ
ٌىٓ ػٍ ٝاٌّغزخذَ دائّب أْ
٠ذغٓ اإلخز١بس ف١أخز ِٓ ٘زٖ
اٌؾجىخ اٌنخّخ ِب ِ٘ ٛف١ذ ٚ
٠زشن ِب ٘ ٛع١ئ ٠ؼزجش ِٛلغ
س٠ذ٠ذ ِٓ ث ٓ١اٌّٛالغ
اإلػالِ١خ األوضش رٕٛػب ػٍٝ
ؽجىخ اإلٔزشٔذ وّب ٠ؼزجش
ِقذس وج١ش ٌألخجبس ػٍٝ
اٌّغز ٜٛاٌّذٍ ٚ ٟاٌذٌٟٚ
 -5ؼوؼل نٌوز
موقع ؼوؼل نٌوز ٌنافس بقوة
الٌوم لٌكون ضمن أهم المواقع
اإلخبارٌة فً العالم ال سٌم أنه
ٌتبع العمالق ؼوؼل و بذلك
فكل الظروؾ تساعد هذا
الموقع لٌكون من ضمن
متصدري األخبار على الشبكة
العنكبوتٌة
 -6وٛاسرض
٘ ِٓ ٛاٌّٛالغ اٌز ٟرٙزُ
ثبٌقذبفخ ِٓ خالي أفىبس ٚ
آساء  ٚروبء  ٚلقـ فذف١خ
ِٛ ٛ٘ ٚلغ أجٕجٍّ٠ ٟه لبػذح
جّب٘١ش٠خ ال ثأط ثٙب

 -7هاكر نٌوز
موقع أجنبً تعلٌمً و مفٌد
جدا للباحثٌن فً مجال
التكنولوجٌا و كل ما ٌدور فً
فلكها الشاسع و لمن أراد
التعلم و اإلكتشاؾ فً هذا
المجال فإن هاكر نٌوز تعتبر
مصدرا مهما جدا فً هذا
المجال الذي ال ٌعترؾ بؤي
حدود هاكر نٌوز ٌعتبر من
مواقع أخبار التكنولوجٌا
األكثر اتساعا حٌث ٌرتاده
كثٌر من المهتمٌن
 كورسٌرا8
ٌعتبر هذا الموقع ضمن أفضل
و أهم المواقع فً تقدٌم
الكورسات التعلٌمٌة و
الدروس المجانٌة مقدمة من
أكثر من ثمانٌن جامعة و
منظمة تعلٌمٌة لذلك فإن موقع
كورسٌرا ٌعتبر من المواقع
الممٌزة فً المجال األكادٌمً
خان أكادٌمً
8ـ
ٌعتبر هذا الموقع التعلٌمً من
بٌن أهم المواقع فً العالم فً
تدرٌس مادة الرٌاضٌات و علم
الجبر و هو مكان مالئم لهواة
هذا العلم لذلك ٌطلق على
موقع خان أكادٌمً لقب أكبر
مدرسة على كوكب األرض

مولده ونشؤته
هو ابن عبد هللا محمد بن سنان
بن جابر الحرانً المعروؾ باسم
البتانً ولد فً حران فً أواخر
القرن الثانً الهجري 240هـ -
854م فً ثزبْ ثالٍ ُ١دشاْ
ٕ٠ٚغت ئلٍ ُ١دشاْ ئٌ ٝدشاْ
اٌز ٟرمغ ثؾّبي غشة اٌؼشاق ثٓ١
ٚوبٔذ
ِذٕ٠ز ٟاٌشلخ ٚاٌش٘ب
أعشرٗ رذ ّسط لذًّ ٠ب اٌذ٠بٔخ
اٌقبثئ١خ صُ أعٍّذ ِٕٙٚب جبءد
ٔغت اٌقبثئ ٟأِن ٝاٌجزبٟٔ
ٖ
ِؼظُ د١برٗ ٠شفذ األجشاَ
اٌغّب٠ٚخ ثّشفذ اٌشلخ أِ ٚشفذ
اٌجزبٔ ِٓ ٟػبَ ٘264ـَ878 -
دز ٝػبَ ٘306ـ  َ918 -وهو
من أعظم فلكًٌ العالم إذ وضع
فً هذا المٌدان نظرٌات مهمة
كما له نظرٌات فً علمً الجبر
وحساب المثلثات اشتهر البتانً
برصد الكواكب وأجرام السماء
وعلى الرؼم من عدم توافر
اآلالت الدقٌقة كالتً نستخدمها
الٌوم فقد تمكن من جمع أرصاد
ما زالت محل إعجاب العلماء
وتقدٌرهم وقد ترك عدة مإلفات
فً علوم الفلك والجؽرافٌا وله
جداوله الفلكٌة المشهورة التً
تعتبر من أصح الزٌج التً
وصلتنا من العصور الوسطى

وفً عام  1899م طبع بمدٌنة
روما كتاب الزٌح الصابً للبتانً
بعد أن حققه كارلو نللٌنو عن
النسخة المحفوظة بمكتبة
االسكولاير بإسبانٌا وٌضم الكتاب
أكثر من ستٌن موضوعا ً أهمها
تقسٌم دائرة الفلك وضرب
األجزاء بعضها فً بعض
وتجذٌرها وقسمتها بعضها على
بعض معرفة أقدار أوتار أجزاء
الدائرة مقدار مٌل فلك البروج
عن فلك معدل النهار وتجزئة هذا
المٌل معرفة أقدار ما ٌطلع من
فلك معدل النهار معرفة مطالع
البروج فٌما بٌن أرباع الفلك
معرفة أوقات تحاوٌل السنٌن
الكائنة عند عودة الشمس إلى
الموضع الذي كانت فٌه أصالً
معرفة حركات سائر الكواكب
بالرصد ورسم مواضع ما ٌحتاج
إلٌه منها فً الجداول فً الطول
والعرض عرؾ البتانً قانون
واستخدم
تناسب الجٌوب
الكرٌة
معادالت المثلثات
واستخدم معادالت المثلثات
الكرٌة األساسٌة كما أدخل
اصطالح جٌب التمام واستخدم
الخطوط المماسة لألقواس
واستعان بها فً حساب األرباع
الشمسٌة وأطلق علٌها اسم
الظل الممدود الذي ٌعرؾ باسم
خط التماس وتمكن البتانً فً

إٌجاد الحل الرٌاضً السلٌم لكثٌر
من العملٌات والمسائل التً حلها
الٌونانٌون هندسٌا ً من قبل مثل
تعٌٌن قٌم الزواٌا بطرق جبرٌة
ومن أهم منجزاته الفلكٌة أنه
أصلح قٌم االعتدالٌن الصٌفً
والشتوي وعٌن قٌمة مٌل فلك
البروج على فلك معدل النهار أي
مٌل محور دوران األرض حول
نفسها أْ اٌجزبٔ ٟلذ اعزٛػت
اٌّإٌفبد اٌفٍى١خ اٌّزٛافشح فٟ
فب اٌّجغطٟ
ػقشٖ ،خقً ٛ
ٌجطٍّٛ١طٚ ،اٌز ٞوزت فّ١ب ثؼذ
رؼٍ١مًب ػٍٚ ٗ١أزمذ ثؼل أساء
ثطٍّٛ١ط اٌٛاسدح ف. ٗ١روش اثٓ
إٌذ ُ٠ف ٟاٌفٙشعذ ٚأٔٗ ألبَ
فزشح أخش ٜثّذٕ٠خ أٔطبو١خ
ثؾّبي عٛس٠ب د١ش أٔؾأ اٌّشفذ
اٌز ٞػشف ثبعُ ِشفذ اٌجزبٟٔ
ٌٚمذ ٔؾأ ف ٟػبئٍخ ُج ًّ أفشاد٘ب
ػٍّبء ف ٛٙاثٓ أخذ اٌؼبٌُ
اٌؼشث ٟاٌّغٍُ صبثذ ثٓ لشح

وفاته
٠زوش فبدت االػالَ أٔٗ اسرذً
ِغ ثؼل أً٘ اٌشلخ ئٌ ٝثغذاد
ٌٍؾى ٜٛفِ ٟظٍّخ فٍّب سجغ
ِبد ف ٟهش٠مٗ ثمقش اٌجـ
لشة عبِشاء ٚوبْ رٌه دٛاٌٟ
عٕخ َ929

ثطج١ؼخ اٌذ١بح اٌز ٟرٕزؾش فٙ١ب ِٓ
د١ش هج١ؼخ اٌذ١بح اٌجش٠خ ٚاألد١بئ١خ
ٚػذد اٌجٍذاْ اٌز ٟرنّٙب ثبإلمبفخ
ئٌ ٝاخزالفبد أخش ٜوّب لذ رزؾبثٗ
ف ٟففبد ػذ٠ذح ٚأُ٘ اٌّؼٍِٛبد
ػٓ لبساد اٌؼبٌُ ِب ٠أر:ٟ
ـ لبسح أفش٠م١ب
رؼذ صبٔ ٟأوجش لبسح ف ٟاٌؼبٌُ ِٓ
د١ش اٌّغبدخ ٚػذد اٌغىبْ
ُ٠ٚطٍك ػٍٙ١ب اعُ اٌمبسح
اٌغٛداءٚرنُ  54ثٍ ًذا ٠ٚغىٓ
فٙ١ب ِب ٠مبسة ٍِ١بس ؽخقٓ أِب
ثؾىً ػبَ
ِٕبخٙب ف ٛٙاعزٛائٟ
ٍ
ِٛ ٟ٘ٚهٓ ٌٍىض١ش ِٓ األد١بء
اٌجش٠خ اٌّٙذدح ثبالٔمشاك
ـ اٌمبسح اٌمطج١خ اٌجٕٛث١خ
(أٔزبسوز١ىب)
رزّ١ض ثأّٔٙب رزى ِٓ ْٛأٔٙبس جٍ١ذ٠خ
ِزجّذح ثؾىً دائُ  ٟ٘ٚألً
اٌمبساد عىبًٔب ٚفٙ١ب رٕٛع لٍِٓ ً١
إٌجبربد ٚاٌذٛ١أبد ٚرأر ٟفٟ
اٌّشرجخ اٌخبِغخ ِٓ د١ش اٌّغبدخ
 ٟ٘ٚاٌمبسح األوضش ثشٚدح ٚجفبفًب
ـ لبسح أع١ب
رؼذ أوجش اٌمبساد اٌغجغ ٚرغطِ ٟب
ٔغجزٗ ِ ِٓ %9غبدخ اٌىشح
األسم١خ  ٟ٘ٚاٌمبسح اٌزٟ

٠ؼ١ؼ فٙ١ب أوضش عىبْ اٌؼبٌُ ٚاٌجذ٠ش
ثبٌزوش أٔٗ ال ّ٠ىٓ فقً دذٚد آع١ب ػٓ
ثؾىً ٚامخ ألْ ٘بر ٓ١اٌمبسرٓ١
أٚسٚثب
ٍ
رؾىالْ وزٍخ أسم١خ ٚادذح
ـ لبسح أعزشاٌ١ب
٠ؼشف ثأٔٙب لبسح اٌجٍذ اٌٛادذ ٚرأر ٟفٟ
اٌّشرجخ اٌغبدعخ ث ٓ١لبساد اٌؼبٌُ ِٓ
د١ش اٌّغبدخ ِٛٚلؼٙب ِؼضٚي ػٓ
ثبل ٟاٌمبساد ٌزٌه رغ ّّ ٝاٌمبسح
اٌجض٠شح.

وقعت محافظة اإلسكندرٌة برئاسة
الدكتور عبد العزٌز قنصوة الٌوم
بروتوكولى تعاون مع بنك التنمٌة
الصناعٌة برئاسة األستاذ ماجد فهمً
أحدهما لتموٌل تكلفة توصٌل خدمات
المرافق من ؼاز طبٌعً و مٌاه الشرب
و صرؾ صحً و كهرباء سواء
للمساكن أوالوحدات التجارٌة بؤقل عائد
ممكن وعلى فترات زمنٌة تصل إلى
سبع سنوات مما ٌجعل القسط فى مقدرة
المواطن محدود الدخل حٌث ٌعمل
البروتوكول على تموٌل ٘ :7من تكلفة
توصٌل الؽاز للمخابز البلدٌة و تموٌل
تكلفة توصٌل الؽاز للوحدات الصناعٌة
وفقا للبروتوكول مع شركة ناتجاس
وذلك تحت مظلة مبادرة حٌاة كرٌمة
التً أطلقها السٌد الرئٌس عبد الفتاح
أما
السٌسً رئٌس الجمهورٌة
بروتوكول التعاون األخر فٌهدؾ لتوفٌر
كافة االحتٌاجات التموٌلٌة للمشروعات
الصؽٌرة والمتوسطة بالمناطق
والمجمعات الصناعٌة بنطاق المحافظة
حٌث ٌضع البنك كافة إمكانٌاته لتموٌل
المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة
القائمة والجدٌدة بكافة التسهٌالت
االئتمانٌة و الخدمات المصرفٌة الشاملة
التً تتطلبها تلك المشروعات للتوسع
فً اإلنتاج وتؽطٌة احتٌاجات السوق من
مختلؾ السلع هذا وسٌتم االهتمام

بالمشروعات المنتجة لسلع بدٌلة للمستورد
توفٌرا للنقد األجنبً وأٌضا المشروعات
الموجهة للتصدٌر من خالل تقدٌم تسهٌالت
٘ :و
للمشروعات الصؽٌرة بعائد
للمشروعات المتوسطة بعائد ، :7وفقا
للشروط والضوابط التً حددها البنك
المركزي والبرامج االئتمانٌة األخرى لدى
البنك حضر توقٌع البروتوكول السٌد احمد
جمال نائب محافظ اإلسكندرٌة و اللواء
حمدي الحشاش سكرتٌر عام مساعد
المحافظة

