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ػول اُلًزٞه ػجل اُؼي٣ي هٖ٘ٓ ٙٞؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ
االعزٔبع اُلٝهٓ ٟغ َٓئّ ٠ُٞوًخ اُٖوف
اُٖؾ ٠ثبإلٌٍ٘له٣خ ُٔ٘بهْخ ٓب رْ ٖٓ َٓزغلاد
اٍزؼلاكاد ّوًخ اُٖوف اُٖؾ ٠ثبُزَ٘٤ن ٓغ
اُغٜبد أُؼ٘٤خ ثغٔ٤غ األؽ٤بء ُِؼَٔ ػِ ٠االٗزٜبء
ٝاٍزؼواٗ
ٖٓ ٌْٓالد اُٖوف اُٖؾ٠
ٝمُي
أُْوٝػبد اُغبه ٟاُؼَٔ ػِ ٠ر٘ل٤نٛب
ثؾٞٚه أؽٔل عٔبٍ ٗبئت أُؾبكع ٝاُِٞاء أؽٔل
ثَ ٠ٗٞ٤اٌَُور٤و اُؼبّ ثبُٔؾبكظخ ٝاُِٞاء ٓؾٔٞك
ٗبكغ هئٓ ٌ٤غٌِ ئكاهح ّوًخ اُٖوف اُٖؾ٠
ثبإلٌٍ٘له٣خ ٝهؤٍبء األؽ٤بء ٝ.فالٍ االعزٔبع ربثغ
ٓؾبكع اإلٌٍ٘له٣خ أُْوٝػبد اُغبه ٟر٘ل٤نٛب
ُؾَ ْٓبًَ رٖو٣ق رغٔؼبد ٓ٤ب ٙاألٓطبه
ٝاُٖوف اُٖؾ ٠ؽ٤ش رْ ٓزبثؼخ ٓب رْ ٖٓ
ئعواءاد ثٔ٘بٛن اإلهجبٍ ٝاُل٘ ٕٞاُغِٔ٤خ ٝثبًًٞ
ُؾَ ْٓبًَ رٖو٣ق رغٔؼبد ٓ٤ب ٙاألٓطبه
ٝاُٖوف اُٖؾ ٠ثًٝ ْٜنُي رْ اُٞهٞف ػِ٠
أُْوٝػبد أُوزوؽخ ٝاُز٣ ٠زْ اُزَ٘٤ن كٜ٤ب ٓغ
اُغٜبد أُؼ٘٤خ ٝأُزقٖٖخ ُزلبكٝ ٟهٞع أٟ
أىٓخ ٗبرغخ ػٖ ٗٞاد األٓطبه اٍزؼلاكا ٍُْٔٞ
اُْزبء اُوبكّ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/7/7 :

قال الدكتور رشدي زهران رئٌس لجنة التعلٌم
بمحافظة اإلسكندرٌة الٌوم أنه حرص على إنشاء
لجنة التعلٌم منذ تولٌه مهام منصبه لالرتقاء
بمنظومة التعلٌم وتعزٌز استراتٌجٌات تطوٌر
وأوضح زهران
التعلٌم على مستوي المدارس
خالل الحفل الختامً لفعالٌات مبادرة ضمان جودة
التعلٌم األساسً فً محافظة اإلسكندرٌة أن اللجنة
بدأت بالفعل تحقٌق تلك االستراتٌجٌة من خالل بدء
العمل على تطوٌر  30مدرسة على مستوى
المحافظة كمرحلة أولى وتابع أنه تضمنت فعالٌات
المبادرة نظمت  174ندوة تثقٌفٌة وتوعوٌة
للطالب وأولٌاء األمور ومجالس األمناء فً
المجاالت المختلفة ،وإقامة  8فصول لمحو األمٌة
فً اإلدارات التعلٌمٌة المختلفة ،بجانب توفٌر
رحالت لعدد  800طالب ،وتوفٌر تدرٌب مهنً
لـ 234من القائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة وأشار
إلى أنه جرى حصر جمٌع احتٌاجات المدارس
ورفع كفاءة القائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة بتلك
المدارس من خالل تقدٌم العدٌد من األنشطة
الخاصة بالتدرٌب والتنمٌة المهنٌة لهم بجانب
تقدٌم العدٌد من الندوات التثقٌفٌة وورش العمل
واألنشطة األخرى للطالب
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/7/9 :

قال اللواء بحري مدحت عطٌة رئٌس مٌناء اإلسكندرٌة
إن إجمالى كمٌات البضائع المتداولة للشركات المرخص
لها بمزاولة نشاط الحاوٌات بمٌنائى اإلسكندرٌة والدخٌلة
العام المالً  2019/2018بلغت حوالً  1.83ملٌون
حاوٌة بزٌادة  % 9عن العام المالً الماضً ،وبلغت
كمٌات البضائع المتداولة بالسحب المباشر  9.1ملٌون
طن بزٌادة بلغت  % 30عن العام المالً الماضً فٌما
64
بلغ اإلجمالً المتداول للبضائع هذا العام حوالً
ملٌون طن بزٌاده قدرها  % 9عن العام الماضً وقال
رضا الغندور المتحدث الرسمً بؤسم هٌئة المٌناء إن
الزٌادة فً معدالت آداء الحاوٌات سواء محطات الحاوٌات
أو خارج المحطات أو األرسال بالبرزاد عن العام الماضً
من حٌث العدد بنسبة  % 9حٌث بلغ عدد الحاوٌات لعام
2019عددها ملٌون و 826ألف و 733جنٌه ،بٌنما كان
فً عام  2018عددها ملٌون و  679ألف و  351جنٌه،
ومن حٌث الوزن بلغت أوزان البضائع المحواه لعام
17833138 ،2019مقابل  16670504عام 2018
بزٌادة قدرها ٝ %.7أٙبف اُـ٘لٝه ك ٢ث٤بٕ ،ثإٔ ٓؼلالد
آكاء اَُؾت أُجبّو ّٜلد ى٣بكح أٚ٣ب ؽ٤ش ٍغِذ
ٓؼلالد  2019ثٔ٘٤بء االٌٍ٘له٣خ ٓ ٖٛ 7778655وبثَ
2018ثي٣بكح هلهٛب 32وفً
 ٖٛ 5901989ػبّ

مٌناء الدخٌلة سجلت األرقام  1302007طن عام
 2019مقابل  1099936طن عام 2018بزٌادة
قدرها  ،% 18كما أن إجمالً الصب السائل شهد
نشاطا أٌضا حٌث بلغ فً 2019 10768090
طن مقابل  9659841عام  2018بزٌادة % 11
29651899طن فً
 ،وسجل الصب الجاف
 2019مقابل  26348157طن عام 2018
بزٌادة قدرها %13
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2019/7/9 :

قال الدكتور علً مصٌلحً وزٌر
التموٌن والتجارة الداخلٌة إنه ٌإمن
إٌمانا مطلقا بؤن التعاون هو الوسٌلة
األولى للتقدم وأن له أوجه كثٌرة من
ضمنها التسوق مإكدا فتح صفحة
جدٌدة مع االتحاد األوروبً لدعم
 ٨مناطق
االستثمار بدأت بافتتاح
لوجٌستٌة بها جمٌع الخدمات والسلع
باإلضافة إلى وجود فندق وأكد مصٌلحً
خالل كلمته فً المإتمر األورومتوسطى
للسٌاحة مٌدى تورز فً دورته الثامنة
أن مصر تستطٌع التغلب على البنٌة
التحتٌة من مٌاه وكهرباء وطرق
وموصالت وال بد من وجود تنمٌة
بشربة ودعم فنً وتدرٌب متخصص فً
كٌفٌة أداء الخدمة الفتا أن االستثمار فً
التنمٌة البشرٌة ٌعد صناعة وٌجب
احترامها وتعزٌزها جٌداوأشار إلى أنه
ال بد من دعم الشركات الصغٌرة فً
مجال السٌاحة وتدرٌب العاملٌن بها
على كٌفٌة النهوض بمجال السٌاحة
وهو المجال األول الداعم لالقتصاد
المصري مإكدا أن وزارة التموٌن
بجمٌع هٌئاتها تشجع مهرجان السٌاحة
والتسوق باإلسكندرٌة فً نوفمبر القادم
مصدر الخبر  :بوابة فٌتو

بتارٌخ 2019/7/13

قال رضا الغندور المتحدث الرسمً باسم مٌناء
اإلسكندرٌة ،إن المٌناء استقبل جوردى كابللً سكرتٌر
عام منظمة المٌدكروز المشكلة من أربعة أقالٌم جغرافٌة
البحر األسود – الشرق المتوسط – غرب المتوسط -
بحر األدرٌاتٌكى كان فً استقبال جوردى كابللً ،اللواء
بحري أٌمن صالح إبراهٌم رئٌس قطاع النقل البحري
واللواء بحري مدحت عطٌة رئٌس مجلس إدارة الهٌئة
العامة لمٌناء اإلسكندرٌة والمختصٌن بالمٌناء ،تؤتً
الزٌارة ضمن جولة ٌقوم بإجرائها السكرتٌر العام
لمنظمة المٌدكروز فً المنطقة وقال اللواء بحري مدحت
عطٌة رئٌس هٌئة مٌناء اإلسكندرٌة إن أجندة االجتماع
تضمنت عددا من النقاط أهمها استعراض اإلمكانٌات
الموجودة لدى مصر من إستعدادات الموانئ واستقرار
الحالة األمنٌة واحتٌاجات الموانًء المصرٌة لتعزٌز
تردد السفن السٌاحٌة وما ٌمكن لمنظمة المٌدكروز
تقدٌمه فً هذا الشؤن كما تضمن االجتماع سبل دعم
الملف المصري الستضافة إقامة معرض ومإتمر
سٌترٌد كروز مٌد  2022بمصر وتم التطرق إلى
تسوٌق محطة الركاب البحرٌة بمٌناء اإلسكندرٌة
للتشغٌل أو إٌجاد ُمشغل للمحطة بصورة مباشرة مع
مراعاة التروٌج للسٌاحة البحرٌة للمٌناء فً منطقة
البحر المتوسط – فضال عن استقدام خطوط مالحٌة
سٌاحٌة للتردد على مٌناء اإلسكندرٌة وأضاف أنه تم
بحث دور المنظمة فً تدعٌم حركة السٌاحة البحرٌة
بمصر وتنشٌط التواجد المصري دولٌا فً مجال صناعة
النقل البحري واحتٌاجات الموانًء المصرٌة لتعزٌز
تردد السفن السٌاحٌة وما ٌمكن لمنظمة المٌد كروز
تقدٌمه فً هذا الشؤن كما تم بحث إمكانٌة طرح
اإلسكندرٌة كمٌناء رئٌسً ) (Home Portللخطوط
المالحٌة السٌاحٌة ورفع مستوى تمثٌل أعضاء
المٌدكروز على مستوى أفرٌقٌا وذكر المتحدث الرسمً
باسم مٌناء

باسم مٌناء اإلسكندرٌة أن اللقاء تضمن عرضا تقدٌمٌا
للتعرٌف بمنظمة المٌد كروز كمنظمة دولٌة غٌر هادفة
للربح تعمل على التروٌج للسٌاحة البحرٌة على مستوى
العالم وتغطى األقالٌم الجغرافٌة التالٌة البحر األسود –
الشرق المتوسط – غرب المتوسط  -بحر األدرٌاتٌكى
وتضمن أٌضا التعرٌف بمنظمة سً ترٌد وتوضٌح
العالقة بٌن كل من منظمة المٌدكروز ومنظمة سً ترٌد
وتم عرض دراسة تحلٌلٌة لعدد الرحالت البحرٌة
والركاب المترددٌن على الموانىء األعضاء بالمنظمة
وكذا العدد المتوقع للرحالت البحرٌة والسفن السٌاحٌة
حتى عام 2027كما أكد رضا الغندور أن رئٌس هٌئة
المٌناء عرض اإلجراءات األمنٌة المتبعة فً الموانىء
المصرٌة بالنسبه للسفن السٌاحٌة وكٌفٌة التنسٌق مع
الجهات األمنٌة المعنٌة وأضاف أن اللقاء نتج عنه عدة
توصٌات أهمها قٌام منظمة المٌدكروز فً إطار دعم
السٌاحة البحرٌة بمصر بالتسوٌق والتروٌج لمٌناء
اإلسكندرٌة والموانً المصرٌة من خالل منصاتها
الدعائٌة ،عرض صور تروٌجٌة للموانً استعدادا
الستقبال السفن السٌاحٌة اإلجراءات األمنٌة المتبعة
وتزوٌد المٌناء بقائمة الشركات االستشارٌة المعنٌة
ذات الخبرة فً مجال تشغٌل محطات الركاب السٌاحٌة
وقائمة بٌانات االتصال للخطوط المالحٌة العالمٌة
2011
المترددة على الموانً المصرٌة قبل عام
للوقوف على المعوقات وأسباب تراجع ترددها على
الموانً المصرٌة وأوصً االجتماع أٌضا بحث تقدم
مصر بانتخابات مجلس إدارة منظمة المٌدكروز عن
حتى ٌتسنى
التجمع الجغرافً الشرق المتوسط
المشاركة الفعالة فً اتخاذ القرارات ووضع الرويء
الخاصة بالسٌاحة البحرٌة فً المحٌط الجغرافً وقٌام
الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة بعقد اجتماع مع ممثلً
ووكالء خطوط الكروز للعمل على حل المعوقات ذات
الصلة وخالل اللقاء أشار جوردى كابللً السكرتٌر العام
لمنظمة المٌدكروز ،بوجود اتفاقٌة تعاون بٌن كل من
منظمة المٌد كروز ورابطة موانىء المتوسط وتم التؤكٌد
على أهمٌة تواجد مصر بمقعد مجلس إدارة منظمة
المٌدكروز تحت مسمً الموانًء المصرٌة.
مصدر الخبر  :بوابة فٌتو

بتارٌخ 2019/7/16

أجرى الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزٌر
الشباب والرٌاضة لشئون مركز الشباب الٌوم
األربعاء برفقة الدكتورة صفاء الشرٌف وكٌل
الوزارة مدٌر المدٌرٌة والدكتور محمد القوٌصى
مساعد وزٌر الشباب والرٌاضة وعبد الحمٌد
محمود مساعد مكتب الوزٌر جولة تفقدٌة بداخل
الهٌئات الشبابٌة بمحافظة اإلسكندرٌة
ٌؤتى ذلك للوقوف على آخر مستجدات األعمال
الموجودة داخل الهٌئات الشبابٌة والرٌاضٌة
وتذلٌل وتسهٌل كافة المعوقات التً تواجه تنفٌذ
االستثمار داخل تلك الهٌئات وتضمنت الزٌارة تفقد
مركز شباب سموحة وكان فً استقبالهم عبد
العلٌم شعرواى رئٌس مجلس اإلدارة وعالء
توفٌق العضو المنتدب إلحدى الشركات المنفذة
ألعمال التطوٌر بالمركز ومجلس إدارة المركز
والقٌادات التنفٌذٌة بالمركز ومن ثم التوجه إلى
مركز شباب أبٌس  ١٠وكان فً استقبالهم نصر
محروس رئٌس مجلس إدارة المركز واختتمت
الجولة بتفقد مركز السكة الحدٌد وكان فً
واستمع مساعد وزٌر
استقبالهم عبد الحلٌم
الشباب والرٌاضة بآخر المستجدات واألعمال التً
تجرى داخل مراكز الشباب والهٌئات الشبابٌة
المختلفة مشٌدا بالدور الكبٌر الذي تبذله مدٌرٌة
الشباب بالمحافظة لالرتقاء بمستوى جمٌع

أعلن الدكتور عالء عثمان وكٌل وزارة الصحة
باإلسكندرٌة الٌوم أنه جرى البدء فً تنفٌذ الخطط
االستراتٌجٌة للمستشفٌات التابعة لمدٌرٌة الشإون
الصحٌة للعام المالى 2020 /2019وأوضح عثمان
أنه جرى اعتماد الخطة المجمعة للمستشفٌات
الحكومٌة فً اإلسكندرٌة بعد تشكٌل لجنة برئاسة
مدٌر إدارة المستشفٌات وعضوٌة كل من مدٌر إدارة
التخطٌط ،ومدٌر إدارة التموٌن الطبً ومدٌر اإلدارة
الهندسٌة ومسإول المٌزانٌة بالمدٌرٌة لمناقشة خطط
المستشفٌات المقترحة وتحدٌد األولوٌات وآلٌات
التنفٌذ الذى تضمن سرعة رفع كفاءة المستشفٌات
من جانبها أوضحت الدكتورة سالً عبد الرإوف
مدٌرة إدارة المستشفٌات بمدٌرٌة الشإون الصحٌة أن
الخطة المجمعة تشمل أعمال رفع كفاءة البنٌة التحتٌة
وصٌانة المعدات واآلالت وتطبٌق اشتراطات الدفاع
المدنً وتوفٌر شبكات غازات وأكسجٌن ومولدات
كهرباء لبعض المستشفٌات وأكدت عبدالرإوف أن
اللجنة المشكلة برئاستها حصرت األماكن المراد رفع
كفاءتها لالستعانة بفرٌق من مكافحة العدوى والجودة
لضمان تنفٌذ األعمال طبقا للكود المصري لتصمٌم
المستشفٌات والمنشآت الصحٌة وكذلك معاٌٌر الجودة
ومكافحة العدوى من أجل ضمان جودة الرعاٌة
الصحٌة وأمن و سالمة المرٌض

المراكز
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2019/7/24

م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/7/25 :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

ـ بشؤن التضررمن عدم تم فحص الشكوى مع االدارة
محمد رشدى
 87 1بتارٌخ
المختصة وقد افادت بؤن %80
تمهٌد وسفلتت ش
 2019/7/11عبد الفتاح
حسٌن والى المتفرع من من شوارع العجمى ترابٌة
وتحتاج الى أعتماد مالى كبٌر
الهانوفٌل
حتى ٌتم تلبٌة احتٌاجات جمٌع
الطلبات لذلك قبل بداٌة كل خطة
استثمارٌة ٌتم عرض جمٌع
الطلبات الواردة الى الحى حٌث
ٌتم اختٌار االولوٌات فى حدود
االعتماد على ان تكون الشوارع
ذات كثافة سكانٌة عالٌة او
محاور مرورٌة ومن الصعب
على االدارة التنبؤ بمٌعاد محدد
لرصف أى شارع اال بعد
وضعه فعال موقع التنفٌذ
تم الرد على المحافظة برقم
 212بتارٌخ 2019/7/14
 60 2بتارٌخ السٌد ابراهٌم ـ ٌلتمس الغاء الترخٌص تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت
الصادر من الحى الى
 2019/7/13ابراهٌم عن
بالمعاٌنة على الطبٌعة تبٌن ان
بوفٌه فى العقار امام
سكان العقار
مٌدان المحكمة وتعدٌل المحل حاصل على ترخٌص رقم
 54/3امام
 213والمحل به صندرة غٌر
مٌدان المحكمة النشاط الى خردوات
وازالة الصندرة التى قام قانونٌة لذا تم انذار صاحب
الشان بإزالة الصندرة لمدة
ببنائها المواطن
خمسة عشر ٌوما واال سوف
ٌتم السٌر فى اجراءات الغاء
الترخٌص تم الرد على المحافظة
 215بتارٌخ
برقم
2019/7/21
مصدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى

تارٌخ البٌان 2019/7/24 :

اوال  :التمــوٌـن
 – 1نشاط المخابز فى الحى عن عام 2018

العجمى
حضر
االجمالى

1
1

مصدر البٌان  :ادارة تموٌن العجمى

ـــ

+ 163
22
متوقف

ـــ

185

تارٌخ البٌان :

االنتاج
الٌومى عدد
االرغفة

بلدى

السكان
التقدٌرى

م

حـى

البٌان

سٌاحى
افرنجى

نصٌب الفرد
من الخبز

قطاع عام

مخابز القطاع الخاص
والمشروعات
سٌاحى
بلدى
افرنجى

33

5
609344 1169397
ارغفة

33

5
609344 1169397
ارغفة
2019 /7/10

نشاط المخابزبالحى

163
33

مخابز قطاع
خاص بلدى

مخابز قطاع
خاص افرنجى

22

1

مخابز قطاع عام
مخابز قطاع
بلدى
خاص بلدى
متوقفة

التعلٌق










الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠
ػلك أُقبثي أُزٞهلخ ٓ 22قجي
اعٔبُ ٠ػلك أُقبثي ثؾ ٠اُؼغٔٓ 219 ٠قجي
َٗجخ ػلك أُقبثي اُجِل ٟهطبع ػبّ اُ ٠اعٔبُ ٠أُقبثي %0.45
َٗجخ ػلك أُقبثي اُجِل ٟهطبع فبٓ اُ ٠اعٔبُ ٠أُقبثي %15
َٗجخ ػلك أُقبثي أُزٞهلخ اُ ٠اعٔبُ ٠أُقبثي %10
ٖٗ٤ت اُلوك ٖٓ اُوؿ٤ق ٛجوب ُٔ٘ظٓٞخ اُقجي اُؾل٣ضخ  5اهؿلخ ك ٠اُ /ّٞ٤كوك
ٖٗ٤ت اٌَُبٕ ٖٓ أُقبثي اُز ٠رؼَٔ  3127كوك ٓ /قجي

المقترح

االشراف الدورى على المخابز لضمان حصول المواطن على حصته من الخبز الٌومى 0

 – 2تطور نصٌب السكان من المخابز
عدد المخابز
م

البٌان

2016

حضر

2017

حضر

2018

حضر

آلى

االجمالى

نصف آلى

عدد السكان
التقدٌرى

نصٌب
السكان من
المخابز
2658

عام

خاص

عام

خاص

عام

خاص

ـــ

10

10

157

10

167

470505

ـــ

24

4

156

4

180

488161

2653

ـــ

24

1

161

1

185

616042

3312

تارٌخ البٌان 2019/7/10-:

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

نصٌب السكان من المخابزعام ٢٠١٨
161

24

مخبز نصف آلى
خاص

مخبز آلى خاص

1

مخبز نصف آلى
عام

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا-:







الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠
اهرلبع ػلك أُقبثي اُقبٕخ ػبّ  2018ػٖ ػبّ  2017ثَ٘جخ %3
اهرلبع ػلك أُقبثي اُقبٕخ ػبّ  2018ػٖ ػبّ  2016ثَ٘جخ %11
ٖٗ٤ت أُٞا ٖٓ ٖٛاعٔبُ ٠ػلك أُقبثي ػبّ  2658 ٞٛ 2016كوك ٓ /قجي
ٖٗ٤ت أُٞا ٖٓ ٖٛاعٔبُ ٠ػلك أُقبثي ػبّ  2653 ٞٛ 2017كوك ٓ /قجي
ٖٗ٤ت أُٞا ٖٓ ٖٛاعٔبُ ٠ػلك أُقبثي ػبّ  3312 ٞٛ 2018كوك ٓ /قت

المقترح
اُؼَٔ ػِ ٠رٞك٤و اُؼلك اُالىّ ٖٓ أُقبثي ؽز ٠رز٘بٍت ٓغ ػلك اٌَُبٕ ُِؾٖ ٍٞػِ٠
اُزٞى٣غ أُضبُُِ ٠قجي

 – 3عدد البطاقات التموٌنٌة الذكٌة بالحى عن عام 2018

حـى

البٌان

م

العجمى

حضر

عدد
السكان

عدد االسر

154408 616042

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

عدد
مكاتب
التموٌن

عدد منافذ
بٌع السلع
التموٌنٌة
وصرف نقاط
الخبز

اجمالى عدد
البطاقات
التموٌنٌة
الذكٌة

اجمالى عدد
المستفٌدٌن من
البطاقات التموٌنٌة

73

64660

223600

1

تارٌخ البٌان 2019/7/10-:

عدد البطاقات التموٌنٌة
223600
64660

عدد البطاقات التموٌنٌة الذكٌة
عدد المستفٌدٌن من البطاقات
التموٌنٌة

التعلٌق









الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠
ٓز ٍٜٞػلك اكواك االٍوح ثبُؾ 4 ٠كوك  /اٍوح
ػلك ٌٓبرت اُزٔ ٖ٣ٞثبُؾٌٓ 1 ٠زت
ػلك ٓ٘بكن ث٤غ اَُِغ اُزٔ٤٘٣ٞخ ٕٝوف ٗوب ٛاُقجي ٘ٓ 73لن
ٖٗ٤ت اُلوك ٖٓ ٓ٘بكن ث٤غ اَُِغ اُزٔ٤٘٣ٞخ  8438كوك ٘ٓ /لن
اعٔبُ ٠ػلك أَُزل٤ل ٖٓ ٖ٣اُجطبهبد اُزٔ٤٘٣ٞخ َٓ 223600زل٤ل
َٗجخ ػلك أَُزل٤ل ٖٓ ٖ٣اُجطبهبد اُزٔ٤٘٣ٞخ اُ ٠اعٔبُ ٠ػلك اٌَُبٕ %36

المقترح
االشراف الدورى على منافذ بٌع السلع التموٌنٌة للتؤكد من حصول المواطن
على حصة التموٌن 0

 – 4عدد الجمعٌات التعاونٌة حسب النوع عن عام 2018
عدد الجمعٌات

عدد السكان التقدٌرى
حــى

البٌان

العجمى

حضر

عدد االسر
ذكور
317596

استهالكٌة

منزلٌة

اجمالى

اناث
298446

1544008

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

ـــ

2
تارٌخ البٌان 2019/7/10-:

الجمعٌات التعاونٌة

1544008

2

عدد االسر
عدد الجمعٌات االستهالكٌة

التعلٌق
 ػلك ٌٍبٕ ؽ ٠اُؼغَٔٔٗ 616042 ٠خ
َٗ جخ ػلك اُنًٞه اُ ٠اعٔبُ ٠ػلك اٌَُبٕ %52
َٗ جخ ػلك االٗبس اُ ٠اعٔبُ ٠ػلك اٌَُبٕ %48
ٓ ز ٍٜٞػلك اكواك االٍوح  4كوك  /اٍوح
 ػلك اُغٔؼ٤بد االٍزٜالً٤خ  2عٔؼ٤خ
٤ٖٗ ت اٌَُبٕ ٖٓ اُغٔؼ٤بد االٍزٜالً٤خ  308021كوك  /عٔؼ٤خ
 الٞ٣عل عٔؼ٤بد ٓ٘يُ٤خ ثؾ ٠اُؼغٔ٠
المقترح

العمل على زٌادة عدد الجمعٌات االستهالكٌة بحى العجمى

2

 – 5استهالك الحى من انابٌب البوتاجاز عن عام 2018
حـى

عدد انابٌب البوتاجاز

البٌان

العجمى

منزلى

حضر

تجارى

950

2060
3010

االجمالى
مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

تارٌخ البٌان 2019/7/10-:

استهالك الحى من انابٌب البوتاجاز
2060
950

بوتاجاز منزلى
بوتاجاز تجارى

التعلٌق


الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠



اعٔبُ ٠ػلك اٗبث٤ت اُجٞربعبى 3010



َٗجخ اٗبث٤ت اُجٞربعبى أُ٘يُ ٠اُ ٠االعٔبُ%68 ٠



َٗجخ اٗبث٤ت اُجٞربعبى اُزغبه ٟاُ ٠االعٔبُ%32 ٠

المقترح

العمل على توصٌل الغاز الطبٌعى للمنازل 0

 – 6االستهالك السنوى للبوتاجاز المعبؤ لالستهالك المنزلى وغٌر المنزلى عن عام 2018

ثابت

عدد االسر

616042

751900
154408

استهالك منزلى

استهالك غٌر منزلى

7

7

346750

اجمالى االستهالك

عدد المستودعات

عدد منافذ توزٌع
البوتاجاز

متحرك

ــ

متوسط نصٌب المنفذ من االسطوانات(الف
اسطوانة /منفذ)

156950

616042

154408

751900

346750

7

7

ــ

156950

استهالك غٌر منزلى

متوسط نصٌب االسرة (بااللف اسرة من
المنافذ)

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

22.058

تارٌخ البٌان 2019/7/10-:

االستهالك السنوى للبوتاجاز المنزلى وغٌر المنزلى

751900
346750

استهالك منزلى

22.058

اجمالى

متوسط استهالك االسرة باالسطوانة

حضر

الحى

البٌان

عدد السكان
م

العجمى

نسبة استهالك المركز الى اجمالى المحافظة

االستهالك السنوى من
البوتاجاز المعبؤ بااللف
اسطوانة

التعلٌق



الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠



ػلك ٌٍبٕ ؽ ٠اُؼغَٔٔٗ 616042 ٠خ



ػلك االٍو ثؾ ٠اُؼغٔ154408 ٠



َٗجخ االٍزٜالى أُ٘يُ ٠اَُ٘ ٖٓ ٟٞاُجٞربعبى اُ ٠اعٔبُ ٠االٍزٜالى
%68



َٗجخ االٍزٜالى ؿ٤و أُ٘يُ ٠اَُ٘ ٖٓ ٟٞاُجٞربعبى اُ ٠اعٔبُ ٠االٍزٜالى
%32



ٖٗ٤ت أُ٘لن ٖٓ االٍطٞاٗبد  156.950اٍطٞاٗخ ٘ٓ /لن



ٓز٤ٖٗ ٍٜٞت االٍوح ٖٓ أُ٘بكن  22.058اٍوح ٘ٓ /لن



ٓز ٍٜٞاٍٜ٘الى االٍوح ثبالٍطٞاٗخ  5اٍطٞاٗخ  /اٍوح

المقترح

العمل على توصٌل الغاز الطبٌعى لجمٌع الشوارع بالحى 0

ثانٌا  :االستهالك

 – 7حماٌة المستهلك عن عام 2018
عدد المخالفات
عدد السكان التقدٌرى
فى عام البٌان
تسعٌرة

غش تجارى

غس مواصفات

انتهاء صالحسة

قطع غٌار

ادوٌة

مواد بناء

حضر

616042

200

4

14

10

ـــ

ـــ

ـــ

اجمالى المخالفات

م

حـى

البٌان

228

العجمى
اجمالى

616042

200

4

14

مصدر البٌان  -:ادارة تموٌن العجمى

10

ـــ

ـــ

ـــ

228

تارٌخ البٌان 2019/7/10-:

عدد المخالفات
200
14

تسعٌرة

غش مواصفات

10

انتهاء صالحٌة

4

غش تجارى

مالحظات

التعلٌق

 الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠
 ػلك اٌَُبٕ َٔٗ 616042خ
 اعٔبُ ٠ػلك أُقبُلبد ٓ 228قبُلخ
َٗ جخ ػلك ٓقبُلبد رَؼ٤وح اُ ٠اعٔبُ ٠أُقبُلبد %88
َٗ جخ ػلك ٓقبُلبد اُـِ اُزغبه ٟاُ ٠اعٔبُ ٠أُقبُلبد %2
َٗ جخ ػلك ٓقبُلبد ؿِ ٓٞإلبد اُ ٠اعٔبُ ٠أُقبُلبد %6
َٗ جخ ػلك ٓقبُلبد اٗزٜبء ٕالؽ٤خ اُ ٠اعٔبُ ٠أُقبُلبد %4
المقترح

االشراف الدورى لحماٌة المستهلك من الغش فى التسعٌرة او المواصفات او غٌر
ذلك 0

 – 1تطور االنتاج السنوى من اللحوم الحمراء بالطن على مستوى الحى
اجمالى الطاقة االنتاجٌة سنوٌا مالحظات
السنة
2016

البٌان

اجمالى عدد الرإوس

حضر
حضر

26012
26012

اجمالى الوزن بالطن
4144.159
4144.159

2017

2018

حضر

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

21446

4456.374
تارٌخ البٌان 2019/7/7-:

االنتاج السنوى من اللحوم الحمراء
26012
2016

26012

21446

2017
2018

4144.159

4456.374

4144.159

الوزن ( بالطن )

عدد الرإوس

التعليق

 الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠
 اٗقلبٗ اعٔبُ ٠ػلك اُوؤ ًٝػبّ  2018ػٖ ػبّ 2017
ثَ٘جخ ٝ %18ػٖ ػبّ  2016ثَ٘جخ %18
 اهرلبع اعٔبُ ٠اُٞىٕ ثبُطٖ ػبّ  2018ػٖ ػبٓ٠
 2017 /2016ثَ٘جخ %8
المقترح

العمل على انشاء مزارع حٌوانٌة لزٌادة االنتاج من اللحوم
ومكافحة ارتفاع االسعار وتوفٌر فرص عمل للشباب 0

 – 2تطور االنتاج السنوى من اللحوم البٌضاء

السنة
البٌان
 2016حضر
 2017حضر
 2018حضر

لحوم بٌضاء بالطن
اجمالى
عدد
مزارع كمٌة
االنتاج
قطاع
بالطن
عام
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

االجمالى
عدد
مزارع
قطاع
خاص
ـــ
ـــ
ـــ

مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الزراعة

اجمالى
كمٌة
االنتاج
بالطن
ـــ
ـــ
ـــ

االنتاج
عدد
الكلى (
المزارع
بالطن )
ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

مالحظات
ـــ
ـــ
ـــ
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التعلٌق

 الٞ٣عل ٓياهع ثؾ ٠اُؼغٔ٠
 الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠
المقترح

العمل على انشاء مزرعة لتوفٌر الثروة الحٌوانٌة للحى

 – 3استهالك الحى من اللحوم واالسماك عن عام 2018
حـى

البٌان

العجمى

حضر

اللحوم طن
حمراء
اجمالى بالطن
230.414023

نصٌب الفرد
كجم
0.00037
من الطن /
فرد
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اسماك

بٌضاء
اجمالى
بالطن

نصٌب الفرد
اجمالى بالطن
كجم
3.40
 2.099217من الطن 16.109 /
فرد
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استهالك الحى من اللحوم واالسماك بالطن
230.414023

لحوم حمراء
لحوم بٌضاء
اسماك

16.109

اسماك

2.099217

لحوم بٌضاء

لحوم حمراء

التعليق
الٌوجد رٌف بحى العجمى
نصٌب الفرد من اللحوم الحمراء  0.00037من الطن  /فرد
نصٌب الفرد من اللحوم البٌضاء 3.40من الطن  /فرد
نصٌب الفرد من االسماك 2.60من الطن  /فرد
المقترح

العمل على محاولة زٌادة نصٌب الفرد من اللحوم الحمراء واللحوم البٌضاء

نصٌب الفرد
كجم
2.60
من الطن  /فرد

– تطور انتاج االلبان بالطن

حضر

حضر

1465.285
1465.285

2017
2018

اجمالى الطاقة الكلٌة

مزارع البان خاصة

السنة مزارع البان حكومٌة

2016

4

661.850

طن البان

رأس

57181.950

ـــ

58647.235

57181.950

ـــ

58647.235

127692.155

ـــ

128354.005
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انتاج االلبان بالطن
127692.155

57181.95
٢٠١7

661.85

٢٠١٨

1465.285

مزارع البان حكومٌة
مزارع البان خاصة

التعلٌق





المقترح

الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠
اٗقلبٗ اٗزبط ٓياهع االُجبٕ اُؾٌ٤ٓٞخ ػبّ  2018ػٖ ػبٓ٠
 2017 /2016ثَ٘جخ %55
اهرلبع اٗزبط ٓياهع االُجبٕ اُقبٕخ ػبّ  2018ػٖ ػبٓ2017 /2016 ٠
ثَ٘جخ %13
اهرلبع اعٔبُ ٠اُطبهخ اٌُِ٤خ الٗزبط االُجبٕ ػبّ  2018ػٖ ػبٓ٠
 2017 /2016ثَ٘جخ %13

العمل على زٌادة كمٌة االنتاج من االلبان للحد من غالء االسعار لها 0

 – 5حصر مشروعات مزارع الدجاج على مستوى الحى عن عام 2018

حــى

م

النوع
تسمٌن
–
امهات
–
بٌض

عدد
المزارع

ـــ ـــ

العجمى

الطاقة الفعلٌة

الطاقة الكلٌة
دجاجة
بااللف
ـــ
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دجاجة
بااللف

بٌضة
بااللف
ـــ

ـــ

بٌضة
بااللف

ـــ
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التعليق
اليوجد مشروعات مزارع للدجاج على مستوى حى العجمى 0
المقترح
العمل على انشاء مزارع للدجاج للحد من ارتفاع سعر البٌص بالسوق0

 – 6تطور االنتاج السنوى من بٌض المائدة على مستوى الحى
السنة

البٌان

2016

حضر

2017

حضر

2018

حضر

عدد المزارع

الكمٌة المنتجة بااللف
بٌضة

مالحظات

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
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ـــ

التعلٌق
الٌوجد انتاج سنوى من البٌض النه الٌوجد مزارع للدجاج بالحى 0

المقترح
العمل على انشاء مزارع للدجاج للحد من ارتفاع سعر البٌص بالسوق

 – 7تطور انتاج المناحل على مستوى الحى
السنة

كمٌة انتاج العسل بالطن

عدد الخالٌا

4395

2016

26.670

4170

2017

19.182

3411

2018

21.114
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تطورانتاج المناحل
4170

4395

3411
٢٠١٦
٢٠١7
٢٠١٨

19.182

21.114

26.67

كمٌة انتاج العسل

عدد الخالٌا

التعلٌق
الٞ٣عل ه٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠
اٗقلبٗ ػلك اُقال٣ب ػبّ  2018ػٖ ػبّ  2017ثَ٘جخ %18
اٗقلبٗ ػلك اُقال٣ب ػبّ  2018ػٖ ػبّ  2016ثَ٘جخ %22
اٗقلبٗ ًٔ٤خ اٗزبط اُؼََ ػبّ  2018ػٖ ػبّ  2017ثَ٘جخ %10
اٗقلبٗ ًٔ٤خ اٗزبط اُؼََ ػبّ  2018ػٖ ػبّ  2016ثَ٘جخ %20
المقترح
العمل على زٌادة عدد المناحل لزٌادة انتاج العسل 0

 – 8تطور مساحات وانتاج المزارع السمكٌة بالحى
مزارع خاصة

مزارع حكومٌة

المساحة
بالفدان

اجمالى
االنتاج
بالطن

متوسط
انتاجٌة
الفدان
(طن/فدان)

2016

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2017

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2018

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

السنة

العدد

متوسط
اجمالى
انتاجٌة
المساحة
العدد
االنتاج
الفدان
بالفدان
بالطن
(طن/فدان)

التعلٌق

الٌوجد مزارع سمكٌة بحى العجمى

 – 1الحصر العام للثروة الحٌوانٌة بالحى عن عام 2018

جاموس

ابقار

العجمى

دواب
ابل

الحى
ذكور

اناث

ذكور

اناث

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

طٌور

ـــ
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اغنام
ـــ

ماعز
ـــ

حمٌر

بغال

خٌول

ـــ

ـــ

ـــ
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ارانب

دجاج

اخرى

8215

4450

7520

الثروة الحٌوانٌة والداجنة بالحى
8215

ارانب

7520
4450

انواع اخرى من
الطٌور

دجاج

التعلٌق

 اعٔبُ ٠ػلك اٌَُبٕ ثؾ ٠اُؼغَٔٔٗ 616042 ٠خ
٤ٖٗ ت اُلوك ٖٓ االهاٗت  ٖٓ00.013االهٗت  /كوك
٤ٖٗ ت اُلوك ٖٓ اُلعبط  ٖٓ 0.007اُلعبط  /كوك
٤ٖٗ ت اُلوك ٖٓ اُضوٝح اُؾٞ٤اٗ٤خ ( افو ٖٓ 0.012 ) ٟاُضوٝح
اُؾٞ٤اٗ٤خ االفو / ٟكوك
المقترح

اُؼَٔ ػِ ٠اْٗبء ٓياهع ؽٞ٤اٗ٤خ ُزٞك٤و اُضوٝح اُؾٞ٤اٗ٤خ ٝاُؾل ٖٓ
اهرلبع االٍؼبه 0

 – 2توزٌع المجازر على مستوى الحى عن عام 2018
حى
العجمى

عدد السكان
التقدٌرى
616042

عدد المجازر
دواجن
ماشٌة
1

1
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عدد حاالت الزبٌح
دواجن
ماشٌة
7151
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المجازر على مستوى حى العجمى
7151

1

عدد حاالت ذبح
الماشٌة

عدد مجازر الدواجن

1

عدد مجازر الماشٌة

التعلٌق

 ػلك ٌٍبٕ ؽ ٠اُؼغَٔٔٗ 616042 ٠خ
 ػلك أُغبىه ثؾ ٠اُؼغٔٓ 2 ٠غيه
٤ٖٗ ت اُلوك ٖٓ ؽبالد مث٤ؼ أُبّ٤خ 0.0116
المقترح

 اُؼَٔ ػِ ٠رط٣ٞو أُغبىه ٝاالّواف اُلٝه ٟػِٜ٤ب 0

ـــ

 – 3العمالة البٌطرٌة بالحى عن عام 2018
عدد العمالة الطبٌة
حى

وحدة
بٌطرٌة

اطباء بٌطرٌٌن

ادارٌٌن

عمال

2

1

1

العجمى
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العمالة البٌطرٌة على مستوى الحى
2
1

1

ادارٌٌن

اطباء بٌطرٌن

عمال

التعليق





اعٔبُ ٠ػلك اُؼٔبُخ اُج٤طو٣خ ثٔغيه اَُالّ  4ػبَٓ
َٗجخ ػلك االٛجبء اُج٤طو ٖ٣اُ ٠اعٔبُ ٠اُؼٔبُخ %50
َٗجخ ػلك االكاه ٖ٤٣اُ ٠اعٔبُ ٠اُؼٔبُخ %25
َٗجخ ػلك اُؼٔبٍ اُ ٠اعٔبُ ٠اُؼٔبُخ %25

المقترح

االشراف الدورى على المجزر لضمان سالمة الذبح والحد من الذبح
خارج المجازر 0

 – 4القرى الرئٌسٌة المحرومة من المجازرعن عام 2018

حى

العجمى

اجمالى
عدد
القرى

اجمالى
السكان

ـــ

ـــ

اجمالى
نسبة السكان
عدد
نسبة القرى
اجمالى
سكان المحرومٌن الى
عدد القرى المحرومة الى
القرى اجمالى السكان
المحرومة اجمالى القرى
المحرومة
ـــ

ـــ
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التعلٌق

الٌوجد قرى رئٌسٌة محرومة من المجازر 0

ـــ

ـــ
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رؼو٣ق اُـالف اُغ١ٞ
اُـالف اُغ ١ٞأ ٝاُـالف اُـبى١
ٛ ٞٛجوخ ؿبى٣خ رؾ ٜ٤ثبٌُوح
األه٤ٙخ رزٌ ٖٓ ٕٞارؾبك ٓي٣ظ
ٖٓ اُـبىاد أُٜٔخ إلثوبء
اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ػِ ٠ه٤ل اُؾ٤بح
ُ٣ٝؼ ّل اُـالف اُغ ١ٞفبٕ٤خً
ّٓٔ ٜخً رُّٔ٤ي ًًٞت األهٗ ػٖ
ؿ٤و ٖٓ ٙاٌُٞاًت أ ّٓب ٌٓٗٞبد
اُـالف اُـبى ١ك ٢ٜارؾبك
ٓغٔٞػخ ٖٓ اُـبىاد اُز٢
رقزِق كَٗ ٢جٜب كٜٔ٘ب ماد
َٗجخ ػبُ٤خ ٓضَ ؿبى اُ٘٤زوٝعٖ٤
ٜ٘ٓٝب ماد َٗجخ ٓزلٗ٤خ ٓضَ
اُ٤ٜلهعٝ ٖ٤ؿ٤وٛب
ٌٓٗٞبد اُـالف اُغ١ٞ
٣زٌ ٕٞاُـالف اُغٓ ٖٓ ١ٞي٣ظ
ٓلٓٞط ٖٓ اُـبىاد اُٚوٝه٣خ
ُجوبء اُؾ٤بح ػًًِٞ ٠ت األهٗ
 ٖٓٝثؼ٘ ٛن ٙاُـبىاد اُز٢
٣زٌٜ٘ٓ ٕٞب ٓب ٣أر٢
اُ٘٤زوٝع:ٖ٤
َ٣ؾزَ اُ٘٤زوٝع ٖ٤أػَِٗ ٠جخ ٖٓ
ث ٖ٤اُـبىاد األُفو ٟؽ٤ش رُٔضَ
َٗجز ٖٓ ٚؽغْ اُـالف اُـبى١
%78.09
األًَُغٖ٤
٣ؼل ؿبى األًَُغ ٖ٤صبٗ٢

أػَِٗ ٠جخ ثؼل ؿبى
اُ٘٤زوٝع ٖ٤ؽ٤ش رُٔضَ
َٗجز ٖٓ ٚؽغْ اُـالف
اُـبىٌَْ٣ٝ %20.93 ١
األًٌَغٝ ٖ٤اُ٘٤زوٝعٓ ٖ٤ؼب ً
ٓب ٣وبهة  ٖٓ %99ؽغْ
اُـالف اُـبى١
األهؿٕٞ
ُ٣ؼل ؿبى األهع ٕٞصبُش أػِ٠
َٗجخ ثؼل ؿبى اُ٘٤زوٝعٖ٤
ٝاألًَُغ ٖ٤ؽ٤ش رُٔضَ َٗجزٚ
ٖٓ ؽغْ اُـالف اُـبى١
%.0.93
صبٗ ٢أًَ٤ل اٌُوث:ٕٞ
ُ٣ؼل ؿبى صبٗ ٢أًَ٤ل اٌُوثٕٞ
مَٗ ٝجخ ٙئِ٤خ ٓوبهٗخً ثـبى
األًَغٝ ٖ٤اُ٘٤زوٝع ٖ٤ؽ٤ش
رُٔضَ َٗجز ٖٓ ٚؽغْ اُـالف
اُـبى0.03% ١
إُ٘ٞ٤
٣ؼل اُ٘ ٖٓ ٕٞ٤اُـبىاد اُز٢
َٗجزٜب ٙئِ٤خ ك ٢اُـالف
اُغ ،١ٞؽ٤ش رُٔضَ َٗجزٖٓ ٚ
ؽغْ اُـالف اُـبىٓ ١ب٣وبهة
% 0.008
اُّٞ٤ِٜ
 ٞٛؿبى مَٗ ٝجخ ٓزلٗ٤خ ك٢
اُـالف اُغ ١ٞؽ٤ش رُٔضَ
َٗجز ٖٓ ٚؽغْ اُـالف
اُـبىٓ ١ب ٣وبهة 0.00524
ٝ %رُؼ ّل ؿبىاد اٌُو٣جزٕٞ
ٝاُ٤ٜلهٝعٝ ٖ٤اُواكٕٝ
ٝاُي ٖٓ ٕٞ٘٣أٌُٗٞبد

اُـبى٣خ األفوُِ ٟـالف
اُغٝ ١ٞال رزٞهق ٌٓٗٞبد
اُـالف اُغ ١ٞػِٛ ٠نٙ
اُـبىاد كو ٜثَ ٞ٣عل ٌٓٗٞبد
أُفو ٟثٛ ٖ٤جبهز ٚماد أ٤ٔٛخ
ًج٤وح ٜ٘ٓٝب ،ثقبه أُبء ؽ٤ش
ٔ٣زٔ أّؼخ أٌُْ،
ّ
ٝرٌ ٖ٣ٞاُؼٞإقًٔ ،ب إٔ ُٚ
كٝه ًج٤و ك ٢ػِٔ٤خ االٍزوواه
اُغٝ ١ٞػلٜٓب ،ك ٢ؽ ٖ٤إٔ
َٗجخ ثقبه أُبء ري٣ل ك٢
أُ٘بٛن اُلاكئخ ٝروَ ك٢
أُ٘بٛن اُز ٢رزَْ ثبُجوٝكح،
آب اُـجبه ك ٜٞأٚ٣ب ً ئؽلٟ
ٌٓٗٞبد اُـالف اُغ ١ٞؽ٤ش
٣زٌٗ ٕٞز٤غخ ئصبهح اُو٣بػ
ٝاُؼٞإق ُألروثخ ثبهرلبػبد
ػبُ٤خ ٓٔب ٣إك ١ئُ ٠رؼِن
عي٣ئبرٜب ك ٢اُغ ،ٞك ٢ؽٖ٤
إٔ َٗجخ اُـجبه ك ٢اُغٞ
رقزِق رجؼب ً ُج٤ئخ أُ٘طوخ،
كبُغ ٞك ٢أُ٘بٛن اُٖ٘بػ٤خ
٣ؾَٔ ك ٢عي٣ئبر٤ًٔ ٚبد
ًج٤وح ٖٓ اُـجبه ،أٓب أُ٘بٛن
اُيهاػ٤خ اُز ٢رٌَٛٞب
اُ٘جبربد ٝاألّغبه كٌٔ٤خ
اُـجبه كٜ٤ب هِِ٤خ أٓب اُج٤ئخ
أُبئ٤خ اُجؾبه ٝأُؾ٤طبد
كَ٘جخ اُـجبه كٞٛ ٢ائٜب
ٙئِ٤خ علاً
ٛجوبد اُـالف اُغ١ٞ
٣ؾز ١ٞاُـالف اُغ ١ٞػِ٠
ػلح ٛجوبد ٜٓٔخ ُجوبء
أُقِٞهبد ػِ ٠ه٤ل اُؾ٤بح،
ٛ ٖٓٝن ٙاُطجوبد ٓب ٣أر٢

ٛجوخ اُزوٝثٍٞل٤و
رَوغ ٛن ٙاُطجوخ ك ٢أٍلَ
اُـالف اُغ ٢ٛٝ ١ٞهو٣جخ
علاً ُلهعخ رالٕوٜب ٓغ ٍطؼ
األهٗ ؽ٤ش  َٖ٣اهرلبػٜب
ثؾلٝك اٍ ـ ٓ ِٞ٤ً 8زو ك٢
األهبُ ْ٤اُؾبهح ئُٓ ٠ب ٣وبهة
 ًْ18ك ٢أُ٘بٛن اُوطج٤خ أٓب
أ٤ٔٛخ ٛن ٙاُطجوخ كزٌٖٔ ك٢
ٝعٞك اُظٞاٛو أُ٘بف٤خ
ًزوِجبد اُطوٌ ٝظٜٞه
َؾت ؽ٤ش ٔ٣ضَ ٝىٜٗب
اُ ُ
فَٔخ أهثبع ٝىٕ اُـالف
اُغ٣ٝ ١ٞؼٞك ٍجت اهرلبع
ٝىٕ ٛن ٙاُطجوخ ئُ ٠اُٚـٜ
أُزُٞل ٗز٤غخ ٙـ ٜاُطجوبد
اُؼُِ٤ب ػِٜ٤ب ًٔب ٝأٜٗب رؾز١ٞ
ػِٓ ٠ب ٣وبهة ٖٓ %80
ًزِخ اُٜٞاء أُٞعٞكح ك٢
اُـالف اُغ١ٞ
ٛجوخ اَُزوارٍٞل٤و
رؾزَ ٛن ٙاُطجوخ اُزور٤ت
اُضبٗ ٢ثؼل ٛجوخ اُزوثٍٞل٤و
ؽ٤ش روغ أػالٛب َٖ٣ٝ
اهرلبػٜب ئُٓ ٠ب ٣وبهة ًْ50
 ٖٓٝفٖبئٔ ٛن ٙاُطجوخ
اُز ٢رٔ٤يٛب ػٖ ؿ٤وٛب ٖٓ
اُطجوبد األفو ٞٛ ٟأٜٗب رقِٞ
َؾت ًٝنُي َٗجخ ثقبه
ٖٓ اُ ُ
أُبء كٜ٤ب هِِ٤خ علاً ٝثبُزبُ٢
رإك ١ئُ ٠ئٙطواثبد ع٣ٞخ
ًٔب ٝأٜٗب رزٌ ٖٓ ٕٞؽياّ
األٝى ٕٝاُنُ٣ ١ؼزجو كهع
ؽبُِٓٔ ٢قِٞهبد اُز ٢رؼِ٤
ػِ ٠األهٗ ٖٓ األّؼخ كٞم
اُج٘لَغ٤خ
أُ٤يٍٝل٤و
رؾزَ ٛن ٙاُطجوخ اُزور٤ت

اُضبُش ؽ٤ش روغ أػِٛ ٠جوخ
أُ٤يٍٝل٤و
رؾزَ ٛن ٙاُطجوخ اُزور٤ت
اُضبُش ؽ٤ش روغ أػِٛ ٠جوخ
اَُزوارٍٞل٤و َٖ٣ٝ
اهرلبػٜب ئُٓ ٠ب ٣وبهة ًْ60
ك ٢ؽ ٖ٤إٔ ػِٔ٤خ اؽزوام
اُْٜت ٝاُ٘٤بىى اُوبكٓخ ٖٓ
اُلٚبء ثبرغب ٙاألهٗ رؾلس
كٛ ٢ن ٙاُطجوخ
اُض٤وٍٓٞل٤و
 ٢ٛٝاُطجوخ اُواثؼخ ٝاألف٤وح
ٝرَٖ كهعبد اُؾواهح كٜ٤ب
ئُٓ ٠ب ٣وبهة  ّ1000ؽ٤ش
ر٘زْو كٜ٤ب األٗٞ٣بد ٌٖٔ٣ٝ
ػٌٌ
ٓجلأ ػِٜٔب ػِ٠
أُٞعبد االٌٍِ٤خ ثبرغبٙ
األهٗ صْ اٗزوبٍ اإلّؼبػبد
أُٔـ٘طخ ثبرغب ٙاُوطجٔٓ ٖ٤ب
ُٞ٣ل ّؾ٘بد ًٜوثبئ٤خ ك٢
األػِ ٠ر٘زظ ػٜ٘ب ظبٛوح
اُٛٞظ اُوطج٢
أ٤ٔٛخ اُـالف اُغ١ٞ
ئٕ ٝعٞك اُـالف اُغ٣ ١ٞغؼَ
األهٗ ٌٓبٗب ً ٓ٘بٍجب ً ُؾ٤بح
اٌُبئ٘بد ٛٝنا ٓب ٤ٔ٣يٛب ػٖ
ؿ٤وٛب ٖٓ اٌُٞاًت اُز ٢ال
ؽ٤بح ػِٜ٤ب ٝرُؼل ٌٓٗٞبد
اُـالف اُغ ٖٓ ١ٞاُـبىاد
ًـبى صبٗ ٢أًَ٤ل اٌُوثٕٞ
ٝاألًَغ ٖ٤أٓواً ك ٢ؿب٣خ
األ٤ٔٛخ ُغٔ٤غ ٖٓ ٌَٖ٣
اٌُوح األه٤ٙخ  ٖٓٝثؼ٘
كٞائل اُـالف اُغٝ ١ٞأ٤ٔٛزٚ
ُِؾ٤بح ػِ ٠األهٗ ٓب ٣أر٢
ػِٔ٤خ اُز٘لٌ
ئّٕ أٍبً ثوبء اُؾٞ٤اٗبد

ٝاإلَٗبٕ ػِ ٠ه٤ل اُؾ٤بح ٢ٛ
ػِٔ٤خ اُز٘لٌ اُز ٢رؼزٔل
ػِ ٠ؿبى األًَغ ٖ٤أُٞعٞك
ك ٢اُغ ٞؽ٤ش رؾ ّ ٍٞاٌَُو ئُ٠
ٛبهخ ؿنائ٤خ
ػِٔ٤خ اُج٘بء اُٞٚئ٢
ُ٣ؼ ّل ٓجلأ ػِٜٔب ػٌٌ ػِٔ٤خ
اُز٘لٌ ك ٢ٜرَز٘ل كٕ٘ ٢غ
ؿنائٜب ػِ ٠ؿبى صبٗ ٢أًَ٤ل
اٌُوثٝ ٕٞاُٞٚء أ ١أّؼخ
ُ
ؽ٤ش رُولّّ كٛ ٢نٙ
أٌُْ
اُؼِٔ٤خ األًَغ ٖ٤اُنَ٣ ١زل٤ل
ٓ٘ ٚاإلَٗبٕ ٝاُؾٞ٤إ ٝؽزّ٠
اُ٘جبد
ٛجوخ األٝىٕٝ
رؾٔٛ ٢ن ٙاُطجوخ ٓقِٞهبد
األهٗ ٖٓ اإلّؼبػبد اُٚب ّهح
اُوبكٓخ ٖٓ أٌُْ ثبرغبٙ
األهٗ ٝروغ ٛن ٙاُطجوخ ك٢
ٛجوخ اَُزوارٍٞل٤و
اُؾلبظ ػِ ٠اػزلاٍ كهعخ
ؽواهح األهٗ
٣ؾبكع اُـالف اُغ ١ٞػِ٠
اػزلاٍ كهعخ ؽواهح األهٗ
 ٖٔٙأُؼوُٞٝ ٍٞال اػزلاٍ
اُؾواهح ٌُبٗذ اُؾ٤بح َٓزؾِ٤خ
ػِ ٠األهٗ ُٝزغ ّٔلد اٌُبئ٘بد
ك ٢اُِٝ َ٤اؽزوهذ ك ٢اُٜ٘به

صفحة البداية

أعضاء

األعضاء

مواضيع نشطة

مواضٌع نشطة

مساعدة

مساعدة موقع سبيييد

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضو!

سجل نفسك كعضوا

األمٌركٌة من جهة و قارتى اسٌا
وأوقٌانٌا من جهة أخرى وٌحتوي
هذا المحٌط على أعمق وحدة
بحرٌة فً العالم وهً وحدة
مارٌان 11521م بالقرب من
جزر الفلبٌن لكن معدل عمقه ٌبلغ
حوالً  4282م ٌتصل بالمحٌط
األطلسً عبر مضٌق ماجالن فً
أقصى جنوب أمٌركا الجنوبٌة
وبقناة باناما فً أمٌركا الوسطى

رؼو٣ق أُؾ٤طبد

المحٌط األطلسً

هً الجزء األكبر واألعظم من
الغالف المائً الذي ٌطوق
الكرة األرضٌة وكما هو
معروف فإن المٌاه تحتل 71%
من مساحة سطح الكرة
األرضٌة تقرٌبا ً أي ما ٌعادل
361ملٌون كم  3وهً تتؤلف
من مجموع مساحات المحٌطات
و البحار و البحٌرات بعمق ٌبلغ
متوسطه 3800م وٌبلغ عدد
المحٌطات التً تطوق كوكب
األرض خمسة محٌطات

ٌقع بٌن قارتً أوروبا و أفرٌقٌا
من جهة و القارة األمٌركٌة من
جهة أخرى كما أنه ٌمتد من
القطب الشمالً حتى األنتراكتٌك
82441ملٌون
وتبلغ مساحته
كم 2وترتفع إلى نحو 106463
كم 2فً حال أضٌفت إلٌه البحار
المتفرعة عنه كبحر المانش و
بحر الشمال و بحرالبلطٌق و
ٌنفتح على المحٌط المتجمد
الشمالً وأعمق وحدة فٌه هً
أما معدل
وحدة بورتورٌكو م
عمقه فهو 3868م

المحٌط الهادي
أكبر المحٌطات إذ تبلغ مساحته
نصف مساحة الغالف المائً
وأكثر من ثلث مساحة سطح
الكرة األرضٌة وتبلغ مساحته
حوالً  165246ملٌون كم 2
وفً حال أضفنا إلٌه البحار
الفرعٌة التابعة له كبحر الٌابان
و بحر الصٌن فستصبح مساحته
حوالً 179679ملٌون كم 2
ٌقع المحٌط الهادي بٌن القارة

المحٌط الهندي
ٌقع بٌن قارة أوقٌانٌا من الشرق
و قارة آسٌا من الشمال و قارة
أفرٌقٌا من الغرب فهو ال ٌتصل
بالمحٌط المتجمد الشمالً وتبلغ
مساحته حوالً 73443ملٌون
74917
كم 2وقد تصل إلى

ملٌون كم  2إذا أضفنا إلٌه
بحر عمان و الخلٌج العربً و

موقع كووورة

موقع كووورة

البنغال و بعض البحار الفرعٌة
األخرى وأعمق وحدة فٌه هً
وحدة جاوة البالغ عمقها 7455م
 3963م.
أما معدل عمقه فهو
وٌتصل بالمحٌط الهادي عبر
مضائق عدٌدة موجودة فً شرقه
أهمها مضٌق باس فً أسترالٌا
المحٌط المتجمد الشمالً
ٌشكل القطب الشمالً للكرة
األرضٌة وٌحٌط به على مساحة
تبلغ حوالً 14ملٌون كم  2تقرٌبا ً
ٌغطٌه الجلٌد بصورة دائمة وهو
جلٌد دائم ال ٌرتكز على أٌة أرض
ٌابسة فٌه بعض الجزر التابعة
لقارة أوروبا و أمرٌكا الشمالٌة و
آسٌا وفٌه درجة الحرارة األكثر
انخفاضا ً فً العالم قد تصل الحرارة
إلى 70درجة تحت الصفر أعمق
وحدة فٌه بحدود  5440و معدل
عمقه 1526م
المحٌط المتجمد الجنوبً
ٌتكون من األجزاء الجنوبٌة للمحٌط
األطلسً و المحٌط الهادي و
المحٌط الهندي التً تحٌط بقارة
القطب الجنوبً وتقع مناطقه بعد
خط عرض  45جنوبا ً من كل
محٌط حٌث تخف أو تنعدم كل
التؤثٌرات المدارٌة وتتجمد مٌاهه
معظم أٌام السنة وأعمق وحدة فٌه
تصل إلى 6972م

جهه االعداد /
أسم المإلف
احمد عارف

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت

حى شرق

2017

أسم الكتاب

أسم المإلف

تارٌخ االصدار

االقتصاد والضرائب

عبد الهادى فتحى

2018

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

ٌونٌو

53

50

103

ٌولٌو

15

20

35

١٠٣

٣٥

جملة الكتب
موضوعات االهتمام
العلوم االدارٌة ـ اقتصاد ـ حاسبات ومعلومات

يونيو
يوليو

٥٣

٤7
٢٠

١٥

استعارة داخلٌة

استعارة خارجٌة

ٌتٌح لك ماٌكروسوفت اكسل
العدٌد من األدوات التً تمكنك
من تنظٌم البٌانات على شكل
جداول بٌانات تنسٌق هذه
البٌانات وإجراء العدٌد من
العملٌات الحسابٌة علٌها
باستخدام الصٌغ أو المعامالت
كما ٌمكنك تحلٌل البٌانات
وعرضها على شكل مخططات
كٛ ٢نا
أو جداول محورٌة
اُلهً ٍ٘زؼوف ًجلا٣خ ػِ٠
ً٤ل٤خ ئْٗبء ٖٓ٘ق عل٣ل
ٝ workbookػ٘بٕو ٛنا
أُٖ٘ق ثبإلٙبكخ ئُ ٠ثؼ٘
ئٕلاه
أٍبٍ٤بد االٍزقلاّ
اُجوٗبٓظ أَُزقلّ كّ ٢وػ
ٛنا اُلهً 2013 Excel ٞٛ
ٌُ٘ ٚال ٣قزِق ػٖ اإلٕلاهاد
اَُبثوخ هثٔب ثؼ٘ االفزالكبد
اُجَ٤طخ ٓضَ ٌَّ األ٣وٗٞبد أٝ
ٓٞاهغ األكٝاد
ٝاعٜخ اًََ
ثٔب إّٔ ٛن ٢ٛ ٙأُوح األ٠ُٝ
اُزٍ ٢زَزقلّ كٜ٤ب اُجوٗبٓظ،
blank
افزو ٖٓ٘ق كبهؽ
 workbookػ٘ل كزؾ٣ ٚزٌٕٞ
ٖٓ٘ق اًََ ٖٓ
1ـ أّوٛخ األكٝاد ثزْٖٔ٤
ٝ Ribbonاُز ٢هل رجلٓ ٝأُٞكخ
ثبَُ٘جخ ُي ئما اػزلد

اُؼَٔ ػِ ٠ثوٗبٓظ
ٓبٌ٣وٍٞٝكذ ٝٝهك.
2ـ ٝههخ ػَٔ ٝ sheetاؽلح أٝ
ػلح أٝهام ػَٔ رو ّٞثاٙبكزٜب
أ ٝؽنكٜب ؽَت ؽبعزي رزٌٕٞ
ٝههخ اُؼَٔ اُٞاؽل ٖٓ أُالٖ٤٣
ٖٓ اُٖلٞف ٝ rowsاألػٔلح
 columnsئم إّٔ ػلكٛب
ٍ٤زيا٣ل ًِٔب هٔذ ثبُزٔو٣و
ً
ٗيٝال أ ٝئُ ٠عٜخ اُٖ٤ٔ٤
ثبٍزقلاّ أّوٛخ اُزٔو٣و رَُٔ٠
األػٔلح ثبألؽوف األثغل٣خ
اإلٗغِ٤ي٣خ ٝرَُٔ ٠اُٖلٞف
ثبألههبّ ٌ٘ٔ٣ي ئٙبكخ أٝهام
اُؼَٔ ػٖ ٛو٣ن ىه ( )+ثغبٗت
اٍْ اُٞههخ ك ٢أٍلَ ٖ٤ٔ٣
أُٖ٘ق
3ـ اُقال٣ب  cellsرؼ ّوف اُقِ٤خ
ٖٓ روبٛغ ٕق ٓؾلك ٓغ ػٔٞك
ٓؾلك ػ٘ل اُ٘وو ػِ ٠اُقِ٤خ
ٍ٤زْ رؾل٣لٛب ثٔوثغ أفٚو
4ـ ٕ٘لٝم االٍْ name box
 ٞٛٝاُن٣ ١ؾز ١ٞػِ ٠اٍْ
اُقِ٤خ أُؾلك اُن٘٣ ١زظ ٖٓ
ؽوف اُؼٔٞك ٝههْ اُٖق الؽع
اٍْ اُقِ٤خ  7 Cكٕ٘ ٢لٝم
االٍْ أ ١اُقِ٤خ اُ٘برغخ ٖٓ
روبٛغ اُؼٔٞك ٓ Cغ اُٖق 7
5ـ ّو ٜ٣اُٖ٤ـخ formula
ٝ barك ٚ٤رؼوٗ ٓؾز٣ٞبد
اُقِ٤خ ٍٞاء ًبٗذ ٗٔ اػز٤بك١
أ٤ٕ ٝـخ
ؽلع أُٖ٘ق ٛٝجبػزٚ
طرٌقة حفظ المصنف ال تختلف
عن طرٌقة حفظ مستندات
وورد .اذهب إلى منطقة

 ٢ٛٝ backstageأُ٘طوخ
اُز ٢رظٜو ػ٘لٓب ر٘وو ػِ٠
ىه ِٓق  Fileك ٢أهَٖ٣ ٠به
أُٖ٘ق ك ٢اَُ٘قخ
اإلٗغِ٤ي٣خ ٝأهٖٖ٤ٔ٣ ٠
أُٖ٘ق ك ٢اَُ٘قخ اُؼوث٤خ
ٖٓ ٛن ٙأُ٘طوخ ٌ٘ٔ٣ي ؽلع
أُِق ،رٖل٣وٛ ،ٙجبػز،ٚ
ْٓبهًز ،ٚأ ٝاُ ٍٕٞٞئُ٠
ُؾلع
ف٤بهاد اُجوٗبٓظ
أُٖ٘ق ألٓ ٍٝوح اٗوو كٞم
ؽلع ًـ ٌ٘ٔ٣ Save Asي ؽلع
أُِق ػِ ٠عٜبىى أ ٝػِ٠
ؽَبة  OneDriveاُقبٓ
ثي ئما هٔذ ثؾلع أُِق ػِ٠
ؽَبة ٌ٘ٔ٣ OneDriveي
اُ ٍٕٞٞئُٝ ٚ٤ا لعمل عليه من
أي جهاز حاسىب متصل
ٚب ْٓبهًخ
ثبإلٗزوٗذ ٌ٘ٔ٣ي أً ٣
أُٖ٘ق ثاهٍبُ ٚػجو اُجو٣ل
اإلٌُزو ٢ٗٝػجو ف٤به ْٓبهًخ
ُ Shareطجبػخ أُِق امٛت
ئُ ٠ف٤به ٛجبػخ ٌ٘ٔ٣ Printي
ْٓبٛلح ٓؼب٘٣خ اُطجبػخ
ٝافز٤به ٗٞع اُطبثؼخ ،ػلك
اَُ٘ـٝ ،ؽغْ ٕلؾخ اُطجبػخ
ًٔب ٌ٘ٔ٣ي ٛجبػخ أُٖ٘ق
ػَِٓ ٌَّ ٠ف PDF
ئكهاط األػٔلح ٝاُٖلٞف أٝ
ؽنكٜب

إدراج األعمدة أو الصفىف
ٌ٘ٔ٣ي ئكهاط ػٔٞك إٔ ٝق
فبهط اُغل ٍٝثؼلح ٛوم:
 هْ ثٌزبثخ ػ٘ٞإ اُؼٔٞك صْ
اٙـ ٜأُلزبػ Enterأٓب
ئما ً٘ذ روؿت ك ٢ئكهاط
ػٔٞك إٔ ٝق كٍٜٝ ٢
اُغل ٍٝارجغ اُقطٞاد
اُزبُ٤خ
 اٗوو ػِ ٠أؽل ػ٘بٖ٣ٝ
اُغل ٍٝامٛت ئُ ٠رج٣ٞت
اُٖلؾخ اُوئ٤َ٤خ Home
صْ اٗوو ػِ ٠اَُ ْٜرؾذ ىه
ئكهاط Insert
 افزو ئكهاط أػٔلح علٍٝ
ئُ ٠اَُ٤به Insert
Table Columns to
.the Left
اُقطٞاد ٗلَٜب ر٘طجن ػِ٠
اُٖلٞف
 اٗوو كٞم اُقِ٤خ اُز ٢رو٣ل
ئكهاط ٕق كٞهٜب ،امٛت
ئُ ٠رج٣ٞت اُٖلؾخ
اُوئ٤َ٤خ  Homeصْ اٗوو
ػِ ٠اَُ ْٜرؾذ ىه ئكهاط
Insert
 افزو ئكهاط ٕلٞف علٍٝ
ك ٢األػِInsert Table ٠
.Rows Above
حذف األعمدة أو الصفىف
ٌ٘ٔ٣ي ؽنف األػٔلح أٝ
اُٖلٞف اُز ٢ال روؿت ك٢
ٝعٞكٛب ك ٢اُغل ٍٝثبُقطٞاد
اُزبُ٤خ:
 قم بتحدٌد خلٌة داخل
العمود/الصف الذي
ترٌد حذفه ثم اذهب إلى
تبوٌب الرئٌسٌة
 Homeوانقر على

السهم تحت زر حذف
Deleteمن القائمة
المنسدلة اختر حذف أعمدة
اختر حذف أعمدة جدول
Delete
Table
 Columnsأو حذف
Delete
صفوف جدول
Table Rows
َٗـ األػٔلح ٝرـ٤٤و
ٓٞاٙؼٜب كافَ اُغلٍٝ
ال ٣قزِق اَُ٘ـ ،اُؤ،
ٝاُِٖن ػٖ ثؤ٤خ اُجوآظ
األفو ٟأٌ٘ٔ٣ ١ي رؾل٣ل
ٗطبم اُقال٣ب اُن ١رو٣ل َٗقٚ
أ ٝهٖ ٚصْ اُ٘وو ثيه اُلأهح
األٝ ٖٔ٣افز٤به َٗـ Copy
أ ٝهٔ  ٖٓ Cutاُوبئٔخ
أَُ٘لُخ ُِٖٝن ٓغٔٞػخ
اُقال٣ب اٗوو كٞم أُٙٞغ
اُن ١رو٣ل ُٖن اُقال٣ب كٚ٤
اٗوو ثيه اُلأهح األٝ ٖٔ٣افزو
ُٖن  Pasteأٓب ئما أهكد
رـ٤٤و ٓٙٞغ ػٔٞك إٔ ٝق
ٓؼ ٖ٤كافَ اُغل ،ٍٝثزؾوٚ٤ٌ٣
ئُ ٠اُ ٖ٤ٔ٤أ ٝاَُ٤به ارجغ
اُقطٞاد اُزبُ٤خ:
 ؽلك ػ٘ٞإ اُؼٔٞك صْ ٙغ
أُإّو ػِ ٠ؽبكخ اُقِ٤خ
ُ٤زؾ ٌِّٚ ٍٞئُ + ٠ثأهثؼخ
ارغبٛبد
 اٍزٔو ثبُ٘وو ُ٤زؾٍٞ
أُإّو ئُ ٠ؽوف  Iأفٚو
ًٝج٤و ،ؽوى ثبُلأهح ٓغ
االٍزٔواه ثبُ٘وو ثبرغبٙ
أُٙٞغ اُن ١رو٣ل ٗوَ
اُؼٔٞك ئُ.ٚ٤
ٗلٌ اُقطٞاد ر٘طجن ػِ٠
رؾو٣ي اُٖلٞف:

ٓوه أُإّو كٞم اُٖق

ُ٤زؾ ٍٞئُ ٍْٜ ٠أٍٞك ثبرغبٙ
ٝاؽل صْ اٗوو ثيه اُلأهح األَ٣و
ُزؾل٣ل اُٖق.
ؽوى أُإّو ئُ ٠ؽبكخ

اُٖق ئُ ٠إٔ ٣زؾ ٌِّٚ ٍٞئُ٠
 +ثأهثؼخ ارغبٛبد .اٗوو ثيه
اُلأهح األَ٣و ٝؽوى اُٖق ٓغ
االٍزٔواه ثبُ٘وو ،ئُ ٠أُٙٞغ
اُن ١رو٣ل ٗوَ اُٖق ئُ.ٚ٤
ػَٔ ثؼ٘ اُزَ٘٤وبد ُِغلٍٝ
ٍأهٓ ّٞضال ثاٙبكخ ػ٘ٞإ
ُِغلٝ ٍٝرَ٘٤وٌ ٚمكنك عمل
التنسٌقات ٌدوٌا أو اختٌار أحد
أنماط الخالٌا الجاهزة من تبوٌب
الصفحة الرئٌسٌة  Homeثم
Cell
قائمة أنماط الخلٌة
ضا بتعدٌل
Stylesسؤقوم أٌ ً
البٌانات فً عمود السعربتحدٌد
نطاق الخالٌا وإضافة عملة
بجانب الرقم من تبوٌب الصفحة
الرئٌسٌة  Homeثم اختار العملة
كما سؤقوم
من زر العمالت
باستخدام زر الجمع التلقائً
AutoSumإلظهار مجموع كلف
السلع المباعةوذلك بالنقر على
الخلٌة أسفل العمود أو أي خلٌة
ترٌد إظهار النتٌجة فٌها ثم النقر
على زر الجمع التلقائً
ّ الؽظخ
ُزـ٤٤و ٓؾز ٟٞاُقِ٤خ ثبٌُبَٓ
ٌ٘ٔ٣ي رؾل٣ل اُقِ٤خ صْ اٌُزبثخ ٖٓ
ُٞؽخ أُلبر٤ؼ أٓب ئما أهكد رؼلَ٣
عيء ٖٓ ٓؾز ٟٞاُقِ٤خ هْ ثبُ٘وو
ثٌَْ ٓيكٝط ػِ ٠اُقِ٤خ ٝئعواء
ٚب
اُزؼل َ٣أُوؿٞة أٌ٘ٔ٣ ٝي أً ٣
اٍزقلاّ ّو ٜ٣اُٖ٤ـخ ُِزؼلَ٣
ػِٓ ٠ؾز ٟٞاُقِ٤خ

مولده ونشؤته
اٍْ اإلكهٓ ٢َ٣ؾٔل ثٖ ٓؾٔل
ثٖ ػجل هللا ثٖ ئكه ٌ٣ثٖ ٣ؾ٠٤
ثٖ ػِ ٢ثٖ ؽٔٞك ثٖ ٕٓٞٔ٤
اثٖ أؽٔل ثٖ ػِ ٢ثٖ ػج٤ل هللا
ثٖ ػٔو ثٖ ئكه ٌ٣ثٖ ئكهٌ٣
ثٖ ػجل هللا ثٖ اُؾَٖ أُض٘٠
ثٖ اُؾَٖ ثٖ ػِ ٢ثٖ أث٢
ٛبُت ثٖ ػجل أُطِت ثٖ ٛبّْ
اُووُّٝ ٢ل اإلكه ٢َ٣ك ٢ػبّ
 ّ1100كٓ ٢ل٘٣خ ٍجزخ
اُٞاهؼخ ك ٢أُـوة األهٖ٠
رِو ٠ػِٔ ٚك ٢اُجِ٤ن ٝىاه
اُؼل٣ل ٖٓ اُجالك ًبُؾغبى
ٖٓٝو ٝرٜبٓخ ئُ ٠إٔ َٕٝ
ُؼلح ٍٞاؽَ ًَبؽَ كوَٗب
ٝاٗغِزوا ّ ّٝل اُوؽبٍ ئٍَُّ ً ٠
ٖٓ اُوَط٘ط٤٘٤خ ٍٞاؽَ آٍ٤ب
اُٖـوٝ ٟػبُ كزوحً ٖٓ ؽ٤برٚ
كٓ ٢ل٘٣خ ٕوِ٤خ ؽ٤ش ًبٕ أؽل
اُٞ٤ٚف اُن ٖ٣ؽِ ٞػٌِِٜٓ ٠ب
أِٛن ػِ٠
هٝعو اُضبٗ٢
اإلكهُ ٢َ٣وت اُٖوِٝ ٢مُي
الرقبم ٙعي٣وح ٕوِ٤خ ٌٓبٗب ً
الٍزوواه ٙثؼل إٔ رؼ ّوٙذ
اُلُٝخ اإلٍالٓ٤خ َُِوٛٞ
ٝأِٛن ػُِ ٚ٤وت اٍطواثٕٞ
اُؼوة ٝمُي َٗجخ ئُ٠
اٍطواث ٕٞاُغـواك ٢مٝ
األٕ ٍٞاإلؿو٣و٤خ ٝثوى ك٢
ػِْ اُو٣ب٤ٙبد ٝهبّ ثبُؼل٣ل ٖٓ
االفزواػبد أٜٔٛب ػِْ اُٜ٘لٍخ
ٝهجَ ظٜٞه اُؼبُْ أهفٔ٤لً

 َٚاإلكه٢َ٣
أهفٔ٤لً ك ّ
االٍزوواه كٕ ٢وِ٤خ ثؼل إٔ ثؼل
إٔ ٍوطذ اُلُٝخ اإلٍالٓ٤خ
ٝمُي ألّٕ ٌِٜٓب هٝعو اُضبٖٗٓ ٢
األّقبٓ اُن٣ٝ ِٕٞ٤ٔ٣ ٖ٣ؾجٕٞ
أُؼوكخ ٝاُؼِْ ؽ٤ش ّوػ
اإلكهٞٓ ٢َ٣هغ األهٗ ك٢
اُلٚبء َٓزؼ٘٤ب ً ثبُجٚ٤خ ً٢
٣زٌٖٔ ٖٓ رٔض ٌَّ َ٤األهٗ
ُِِٔي ّٝجٕ ٚلبه اُج ٘٤اُن١
٣ؾ ٜ٤ثٜب ًٌَْ األهٗ ك٢
أَُبء ِٓ ٢ٛٝزلخٌ ثبُؼل٣ل ٖٓ
أُغواد ٖٓ ؽُٜٞب  ٞٛٝأؽل
اُؼِٔبء أَُِٔ ٖ٤اُن ٖ٣ثوػٞا
ك ٢ػِْ اُغـواك٤ب  ٞٛٝأّْ ٛ
ٌ ٖٓ ٓإٍَٛ ٖ٤نا اُؼِْ
ٓإ ّ
ٍ ٍ
ثبإلٙبكخ ئُ ٠كٝه ٙك ٢األكة
ٝاُْؼو ٝػِْ اُ٘جبد ٝهل كهً
ٖٖبد ًبُلَِلخ
اٌُض٤و ٖٓ اُزق ّ
ٝاُطت ٝاُ٘غ ّٞكٓ ٢ل٘٣خ هوٛجخ
ٝر ّْ االٍزؼبٗخ ثٖٔٞهارٚ
ٝفوائط ٚك ٢اٌُض٤و ٖٓ
اٌُْٞكبد اُز ٢ؽلصذ ك ٢ػٖو
اُٜ٘ٚخ األٝهٝث٤خ ثبإلٙبكخ ئُ٠
كٝه ٙك ٢رؾل٣ل االرغبٛبد
ٝاُجؾبه
أُقزِلخ ُألٜٗبه
ٝأُورلؼبد ٝرول ْ٣اٌُض٤و ٖٓ
أُؼِٓٞبد ؽ ٍٞأُلٕ اُوئ٤َ٤خ
ٓٝؼوكخ ؽلٝك كٓ ٍٝقزِلخ

أهم أعماله
ٝاُنً ١بٕ ُ٣طِن ػِ ٚ٤اٍْ
اٌُزبة اُوٝعوٞٛ ١ه هٍْ
اُقوائّٝ ٜوػ افزالف اُلٍٖٞ

ث ٖ٤اُلًٔ ٍٝب أُق
اُلٖ ٍٞث ٖ٤اُلًٔ ٍٝب أُق
ٓغٔٞػخ ٖٓ أ ْٛاٌُزت
1ـ ًزبة ه ٗٝاألٌٗ ٗٝيٛخ
اُ٘لٌ
ً -2زبة اُغبٓغ ُٖلبد أّزبد
اُ٘جبد
ً -3زبة أَٗظ اُ ُٜٔظ ٝهٙٝخ
اُلوط
أِٛوذ ًٝبُخ ٗبٍب ٓإفواً اٍْ
عجبٍ اإلكه ٢َ٣ػٍَِِِ ٠خ
عجبٍ رْ اًزْبكٜب ػٍِ ٠طؼ
ًًٞت ثِٞر ٞرْ ئػبكح ْٗو
فوائطٝ ٚػوٜٙب كٓ ٢ؼوٗ
كواٌٗلٞهد ٌُِزبة ٝمُي ػ٘ل
اٍزٚبكخ أُؼوٗ ُِؼبُْ
اُؼوث٤ًٚ ٢ق ّوف ٝكٛ ٢نا
كُ َ٤ه ١ٞػِ ٠اإلٍٜبٓبد اُز٢
هلٜٓب اُؼوة ٝأَُُِْٔ٘ ٖ٤و
اُؼِْ ٝأُؼبهف اإلَٗبٗ٤خ ٝأؽل
ٓإٍَ ٢ػِْ اُغـواك٤ب ُٚٝ
أٚ٣ب ً ًزت ًض٤وح ك ٢اُ٘جبد
ٝاُطت ٝهل رْ اٍزقلاّ فوائطٚ
ٖٞٓٝهار ٚك ٢عٔ٤غ ًْٞف
ػٖو اُٜ٘ٚخ األٝهٝث٤خ ؽ٤ش
هبّ ثزؾل٣ل االرغب ٙاُقبٕخ
ثبُٔورلؼبد ٝاالٜٗبه ٝاُجؾ٤واد
ٙٝٝغ ٓؼِٓٞبد ػٖ ؽلٝك
اُلٝ ٍٝأُلٕ اُوئ٤َ٤خ

وفاته
رٞك ٠اُْو٣ق اإلكه ٢َ٣ك٢
عي٣وح ٕوِ٤خ ك ٢ػبّ ٛ560ـ
ــ ّ 1166

عيه اُؼنهاء اُجو٣طبٗ٤خ  ٢ٛأًضو ٖٓ فَٔ ٖ٤عي٣وح
ربثؼخ ُجو٣طبٗ٤ب روغ ك ٢اُجؾو اٌُبه٣ج ٢روغ ثٞهرٞهٌٞ٣
ٝعيه اُؼنهاء األٓو٤ٌ٣خ ؿوثٜب ٝئُّٔ ٠بُٜب ّٝوهٜب
٣وغ أُؾ ٜ٤األٝ ٢َِٛئُ ٠ع٘ٞثٜب اُجؾو اٌُبه٣ج٢
ػبٕٔزٜب  ٢ٛهٝك رب ٢ٛٝ ٕٝأًجو أُلٕ كٜ٤ب
ٞٓٝعٞكح ك ٢أًجو عي٣وح  ٢ٛٝعي٣وح رٞهرٞال ُٝـزٜب
اُؤٍ٤خ  ٢ٛاُِـخ اإلٗغِ٤ي٣خ ٝػِٔزٜب اُلٝاله األٓو٢ٌ٣
ٝرجِؾ َٓبؽزٜب ٝ 2 ًْ 153أًجو اُغيه كٜ٤ب ٤ٛزٞهرٞال
ٝك٤وعٖ ؿٞهكا ٝأٗ٤غبكا ٝعٍٞذ كبٕ كا٣ي
ربه٣ـ عيه اُؼنهاء اُجو٣طبٗ٤خ
ًبٕ ٞ٘ٛك ا٥هاٝاى ٖٓ أٓوٌ٣ب اُغ٘ٞث٤خ  ْٛأٖٓ ٍٝ
اٍزوو ػِ ٠عيه اُؼنهاء اُجو٣طبٗ٤خ ك ٢ػبّ  100هجَ
أُ٤الك ٝاٍزٔوٝا ك ٢اُزٞاكل ُِغيه ٝاٌَُٖ كٜ٤ب ؽز٠
هبّ اٌُبه٣ج ٕٞ٤ثطوكٜ٘ٓ ْٛب ك ٢اُووٕ اُقبٌٓ ػْو
أُ٤الك ١ك ٢ػبّ  ّ1493هأً ٟوَ٣زٞكو ًُٓٞٞجًٞ
ٛن ٙاُغيه فالٍ هؽالر ٚاالٍزٌْبك٤خ ٍٔٝبٛب عيه
اُؼنهاء َٗجخ ئُ ٠اُولَ٣خ أٝهٍٞال اُزً ٢بٕ ُلٜ٣ب ػلك
ًج٤و ٖٓ اُغٞاه ١اُؼناه ٟرؼوٙذ عيه اُؼنهاء ئُ٠
ٍ٤طوح اإلٓجواٞٛه٣خ اإلٍجبٗ٤خ ك ٢اُووٕ اَُبكً
 ّ1648هبّ اُُٜ٘ٞل ٕٞ٣ثزأٌٍ٤
ػْو ٝك ٢ػبّ
َٓز٘ٛٞخ كائٔخ ك ٢عي٣وح رٞهرٞال ٝػ٘لٓب َٕٝ
اإلٗغِ٤ي ُِغي٣وح ك ٢ػبّ  ّ1972ؽِٖٞا ػِ ٠اُغيه
ٛٝوكٝا اُُٜ٘ٞل ٖٓ ٖ٤٣رٞهرٞال ٕٝبهد رؾذ ؽٌْ
ثو٣طبٗ٤ب
اٌَُبٕ
السكان ٌبلغ عدد السكان تقرٌبا ً  28ألف نسمة ؽَت
ئؽٖبئ٤بد ػبّ ٝ ّ2010ؿبُج٤خ اٌَُبٕ  ٖٓ ْٛإٍٔٞ
ئكو٣و٤خ ؽ٤ش ئٕ  ٖٓ %83اٌَُبٕ ٘٣ؾلهٖٓ ٕٝ
ٍالالد اُؼج٤ل اُن ٖ٣أؽٚو ْٛاإلٗغِ٤ي إلٗؼبُ اهزٖبك
اُغيه ٖٓ فالٍ ىهاػخ هٖت أما البٌض من أصول
أمرٌكٌة وأوروبٌة وسورٌة وُج٘بٗ٤خ كٓ ٌِْٕٞ٤ب َٗجزٚ
 ٖٓ %7اٌَُبٕ ٝاُجبه ٢اعراق مختلطة من مختلف

أػوام ٓقزِطخ ٖٓ ٓقزِق اُجِلإ أٓب اُل٣بٗخ اُـبُجخ
ك ٢ٜأَُ٤ؾ٤خ اُجوٝرَزبٗز٤خ اَُ٤بؽخ رؼزجو عيه
اُؼنهاء اُجو٣طبٗ٤خ ٖٓله عنة ًج٤و ُٜٞاح اإلثؾبه
اُْواػٝ ٢مُي ثَجت ٍُٜٞخ اُ ٍٕٞٞئُٜ٤ب ٝثَجت
عٛٞب أُالئْ ُإلثؾبه اُْواػ ٢كؾواهح اُغٓ ٞؼزلُخ
ٝاُجؾو ٛبكب ٝاُو٣بػ ُط٤لخ ٓؼظْ أٝهبد اَُ٘خ رْٚ
عيه اُؼنهاء ٓغٔٞػخ ٓز٘ٞػخ ٖٓ أُ٘بظو اُقالثخ
كْٞاٛئٜب ماد اُطبثغ االٍزٞائ ٢رجلّ ٝلبكخ رٔبٓب ً
ثٔ٤بٜٛب اُٖبك٤خ ٝهٓبُٜب اُ٘ظ٤لخ اُجٚ٤بء ٝأّغبهٛب
االٍزٞائ٤خ أُٔ٤يح اُز ٢رٔأل ًَ ّجو ك ٢اُغيه ٝرزٔ٤ي
عيه اُؼنهاء ٖٓ ث٘ٓ ٖ٤بٛن اُؼبُْ اَُ٤بؽ٤خ ثبُٜلٝء
ٝاالٍزوالُ٤خ .رٞعل ك ٢اُغي٣وح اٍزضٔبهاد ُل٘بكم
هاه٤خ ٌُٖ ثَ٤طخ ك ٢ماد اُٞهذ ث٘ظبّ ث٘بء األًٞاؿ
ٝاُْوكبد أُطِخ ػِ ٠أعَٔ أُ٘بظو ٝك ٢رٞهرٞال
ٝؽلٛب ٞ٣عل  82ك٘لهب ً ٝاُؼل٣ل أٚ٣ب ً ك ًَ ٢اُغيه
األفوُ٣. ٟنًو إٔ هعَ األػٔبٍ أُِ٤بهك٣و ه٣زْبهك
ٝ ّ1978هل
ثواَٗ ٕٞهل اّزو ٟعي٣وح ٌٗ٤و ػبّ
عٜيٛب ثل٘بكم ٝأٓبًٖ ئهبٓخ فالثخ ٝهل اٍزٚبف كٜ٤ب
ػلكاً ًج٤واً ٖٓ ْٓب٤ٛو اُلٖ ٝاَُ٤بٍخ ؽ ٍٞاُؼبُْ
ؽز٤ٍٔ ٠ذ ٛن ٙاُغي٣وح ثغي٣وح أُْب٤ٛو

قالت وزارة الشئون البحرٌة الكورٌة الجنوبٌة
إن كورٌا الجنوبٌة تعتزم إجراء دراسة جدوى
إلعادة تطوٌر مٌناء اإلسكندرٌة التارٌخى فى
مصر موضحة أن إعداد البحث سٌكون حول
الجدوى الفنٌة لتطوٌر المٌناء البحرى
المصرى مع خطط مفصلة لجمع التموٌل
وأشارت وكالة األنباء الكورٌة الجنوبٌة
ٌونهاب إلى أن مٌناء اإلسكندرٌة الذى ٌقع
على دلتا النٌل هو واحد من أقدم الموانئ فى
التارٌخ العالمى وٌربط التجارة بٌن البحر
األبٌض المتوسط والبحر األحمر وٌتعامل
المٌناء حالٌا مع أكثر من  %60من الشحنات
البحرٌة فى مصر إال أن الحكومة تبحث عن
سبل لتطوٌر المنشآت القدٌمة والمناطق
المحٌطة بها وأضافت أن مشروع اإلسكندرٌة
ٌمثل أحد أكبر السٌاسات التى تقودها الحكومة
المصرٌة منوهة بؤن مشاركة كورٌا الجنوبٌة
فى المشروع من المتوقع أن تعزز من التعاون
وكانت كورٌا الجنوبٌة
الثنائى ٌن البلدٌن
ومصر قد وقعتا على مذكرة تفاهم حول الدعم
المشترك لمشروع إعادة تنمٌة مٌناء
اإلسكندرٌة عندما زار الرئٌس عبد الفتاح
السٌسى العاصمة الكورٌة سول فى مارس
الماضى

