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عقدت اللجنة المعنٌة بملف تقنٌن أوضاع
األراضً فً اإلسكندرٌة اجتماعا ترأسه اللواء
أحمد بسٌونً السكرتٌر العام للمحافظة بحضور
اللواء حمدي الحشاش السكرتٌر العام المساعد
ورؤساء األحٌاء والجهات المعنٌة لمتابعة آخر
مستجدات الملف واستعرض االجتماع إجمالً
مساحات األراضً التً تقدم أصحابها بطلبات
التقنٌن وإجمالً الطلبات التً تمت الموافقة
على فحصها والطلبات التً دفع أصحابها رسوم
الفحص وكذلك األراضً التً تم إبرام عقودها
وسدد أصحابها نسبة  %25من مقابل التقنٌن
وكان
وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم
الدكتور عبد العزٌز قنصوه محافظ اإلسكندرٌة
قد وجه جمٌع الجهات التنفٌذٌة المعنٌة بملف
تقنٌن أوضاع المتعدٌن على أراضً أمالك
الدولة ،فً جمٌع األحٌاء بضرورة اإلسراع فً
إنهاء كافة اإلجراءات الخاصة بتقنٌن أوضاع
واضعً الٌد على أراضً أمالك الدولة ممن
تقدموا بطلبات لتوفٌق أوضاعهم واستوفوا
االشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعاٌٌر
المحددة
م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2019/6/10 :

اعزٔغ اُذًزٞس ػجذ اُؼض٣ض ه٘قٓ ٙٞؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خ
آُ ّٞ٤غ ٓغئ ٢ُٞؽشًخ اُقشف اُقؾ ٢ثبإلعٌ٘ذس٣خ
ُٔزبثؼخ أُؾشٝػبد اُغبس ١ر٘ل٤زٛب ُؾَ ٓؾبًَ
رقش٣ق رغٔؼبد ٓ٤ب ٙاألٓطبس ٝاُقشف اُقؾُ ٢زلبد١
ٝهٞع أ ١أصٓخ ٗبرغخ ػٖ ٗٞاد األٓطبس اعزؼذادا ُٔٞعْ
اُؾزبء اُوبدّ ر٘ب ٍٝاالعزٔبع اإلعشاءاد اُٜ٘بئ٤خ ألػٔبٍ
ر٘ل٤ز اُؾِ ٍٞاُٜ٘ذع٤خ ثٔ٘بهن اإلهجبٍ ٝاُل٘ ٕٞاُغِٔ٤خ
ٝثبًٞط ُؾَ ٓؾبًَ رقش٣ق رغٔؼبد ٓ٤ب ٙاألٓطبس
ٝاُقشف اُقؾٝ ٢اُز ٖٓ ٢أُوشس ر٘ل٤ز األػٔبٍ كٜ٤ب
ثذا٣خ ٖٓ  ٞ٤ٗٞ٣ 15أُوجَ ُٔٝذح صالصخ ؽٜٞسٝؽذد
أُؾبكع ػِ ٢مشٝسح عشػخ اٗغبص األػٔبٍ ٝاالٗزٜبء
ٜٓ٘ب خالٍ اُٞهذ أُؾذد ًٔب رْ اعزؼشاك اعشاءاد سكغ
ًلبءح ٓؾطبد اُشكغ اُخبفخ ثبُضشٝح اُغٌٔ٤خ ٗٝبهؼ
االعزٔبع اعشاءاد ٤ٛئخ اُطشم ُٔشاعؼخ ٓ٘بع٤ت
األعلِذ كٓ ٢طبُغ ٘ٓٝبصٍ ًٞثش ١اُذساع اُجؾشٝ ١رُي
ثبُز٘غ٤ن ٓغ اُغٜبد أُؼ٘٤خ ُٞمغ اُؾِ ٍٞاُٜ٘ذع٤خ
اُذائٔخ ُٔ٘غ رغٔؼبد أُ٤ب ٙػ٘ذ ٓطبُغ ٘ٓٝبصٍ اٌُٞثش١
ٓغزوجال ؽنش االعزٔبع أؽٔذ عٔبٍ ٗبئت أُؾبكع،
ٝاُِٞاء أؽٔذ ثغ ٢ٗٞ٤اُغٌشر٤ش اُؼبّ ثبُٔؾبكظخ ٝاُِٞاء
ؽٔذ ١اُؾؾبػ اُغٌشر٤ش اُؼبّ أُغبػذ ٝاُِٞاء ٓؾٔٞد
ٗبكغ سئ٤ظ ٓغِظ اداسح ؽشًخ اُقشف اُقؾ٢
ثبإلعٌ٘ذس٣خ ٝاُذًزٞس ٤ُٝذ ػجذ اُؼظٓ ْ٤غزؾبس أُؾبكع
ُؾئ ٕٞاُج٤ئخ ٝسإعبء األؽ٤بء
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/6/10 :

.

ػوذ اُذًزٞس ػجذ اُؼض٣ض ه٘قٓ ٙٞؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خ
االعزٔبع اُذٝسُ٘ٔ ٟبهؾخ أػٔبٍ سكغ ًلبءح ٓ٘ظٓٞخ
اُ٘ظبكخ ػِٓ ٠غز ٟٞاألؽ٤بء ٓٝب رْ ٖٓ أػٔبٍ خالٍ
األعجٞع أُبمٝ ٠خبفخ خالٍ أ٣بّ ػ٤ذ اُلطش أُجبسى
ٓئًذا أٗ٘ب ٗؼَٔ ثؾٌَ ٓغزٔش ٓٝزٞافَ ػِ ٠رط٣ٞش
ٝسكغ ًلبءح ٓ٘ظٓٞخ اُ٘ظبكخ ثٜذف روذ ْ٣خذٓخ
ٓشم٤خ ألٛبُ ٠اإلعٌ٘ذس٣خ ٝؽذد أُؾبكع ػِ ٠رٌض٤ق
أػٔبٍ اُ٘ظبكخ ٝاُزغٔ َ٤ثبُٔذ٘٣خ خبفخ خالٍ أٝهبد
أُ٘بعجبد ٝاألػ٤بد ٝاالٛزٔبّ ثبُؾٞاسع اُز ٢ثٜب
ًضبكبد ػبُ٤خ ٝػِٜ٤ب اُؼذ٣ذ ٖٓ أُالؽظبد ػِ ٠إٔ
رٌ ٕٞسكغ اُؤبٓخ ثؾٌَ دٝسٝ ٟعش٣غ ُزوِ َ٤رٞاعذٛب
ثبُؾٞاسع ٝأًذ ػِ ٠مشٝسح ؽٖ ؽٔالد ٌٓجشح
ُِزقذُ ٟظبٛشح اُ٘جبؽ ٖ٤ثبُؾٞاسع ٝرُي ثبُز٘غ٤ن
ٓغ اُغٜبد أُؼ٘٤خ ٗظشا ُٔب رٔضِ ٚرِي اُظبٛشح ٖٓ
ؽنش
اعبءح ُِٔظٜش اُؾنبسٝ ٟاُغٔبُُِٔ ٠ذ٘٣خ
اإلعزٔبع أؽٔذ عٔبٍ ٗبئت أُؾبكعٝ ،اُِٞاء أؽٔذ
ثغ ٢ٗٞ٤اُغٌشر٤ش اُؼبّ ثبُٔؾبكظخٝاُِٞاء ؽٔذٟ
اُؾؾبػ اُغٌشر٤ش اُؼبّ أُغبػذ ٝأ.د٤ُٝ .ذ ػجذ
اُؼظٓ ْ٤غزؾبس أُؾبكع ُؾئ ٕٞاُج٤ئخ ٣ؤر ٠رُي ث٘بء
ػِ ٢رؼِٔ٤بد اُذًزٞس ػجذاُؼض٣ض ه٘قٓ ٙٞؾبكع
االعٌ٘ذس٣خ ثبُونبء ػِ ٢االؽـبالد ٝأُخبُلبد
ٝاُزؼذ٣بد ٝاُلشٝؽبد اُز ٢رؾـَ اُطش٣ن اُؼبّ ٝر٘ل٤زاَ
ُوشاس أُغِظ اُز٘ل٤ز ٟسهْ  17ثشئبعخ اُذًزٞس ػجذ
اُؼض٣ض ه٘قٓ ٙٞؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خثؾؤٕ كشك ؿشآبد
ٓبُ٤خ كٞس٣خ ُشدع أُخبُل ٖٓ ٖ٤افؾبة أُوب٠ٛ
ٝأُؾالد اُؼبٓخ اُز ٠رو ّٞثبُلشػ خبسعٜب ٝرؼٞم
ؽشًخ أُبسح ٝؽٜذد اُؾِٔخ رؾق َ٤ؿشآبد ٓبُ٤خ
كٞس٣خ ثٔجِؾ أسثؼخ االُق ع٘٤خ إلػبدح االٗنجبه
ُِؾبسع اُغٌ٘ذسٝ ١ر٘ل٤ز ػوٞثبد سادػخ ُِٔخبُلٖ٤
ُِوبٗ ٕٞؽ٤ش رْ خالٍ اُؾِٔخ اصاُ ٚاالؽـبالد
أُخبُلخ ُِوبٗٝ ٕٞرْ سكغ ًبكخ االؽـبالد ٝاُزؼذ٣بد
ٝأُخبُلبد اُز ٢رؾـَ اُطش٣ن اُؼبّ ٝرْ رٌغ٤ش ٝاصاُخ
اُزؼش٣ؾبد ًٔب رْ أُشٝس ث٘طبم اُؾ ٠الصاُخ
االؽـبالد
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/6/10 :

ٝع ٚاُذًزٞس ػجذ اُؼض٣ض ه٘قٞح ٓؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خ
سإعبء األؽ٤بء ثبُٔشٝس اُذٝس ٟػِ ٠اُؾٞاسع ُٔزبثؼخ
أػٔبٍ اُشفق ٝرشً٤ت ٝدٛبٕ اُجِذٝساد  ٝدٛبٕ
أػٔذح اإلٗبسح  ٝر٘ظ٤لٜب ٝاالٛزٔبّ ث٘ظبكخ ٝروِْ٤
األؽغبس ثبُؾذائن اُؼبٓخ ٓؾذداً ػِ ٠أُٜ٘ذعٖ٤
أُغئ ٖ٤ُٞػٖ أػٔبٍ اُشفق ثبألؽ٤بء ٓٝذ٣شٟ
أُ٘بهن ثبالٛزٔبّ ثٔ٘غٞة اٗؾذاس ؽ٘ب٣ؼ األٓطبس
ٝأُطبثن أص٘بء سفق اُطشم ٓئًذا أٗ٣ ُٖ ٚغٔؼ
ثٞعٞد أ ٟأخطبء كٗ ٠غت اٗؾذاس ؽ٘ب٣ؼ األٓطبس
ٝأُطبثن ػوت اإلٗزٜبء ٖٓ أػٔبٍ اُشفق ٝاعزلغش
أُؾبكع ٖٓ سإعبء األؽ٤بء ػٖ عٞدح األعلِذ ك٠
اُؾٞاسع اُز ٠رْ سفلٜب ثبألؽ٤بء أُخزِلخ ٓئًذا ػِ٠
مشٝسح إٔ  ٌٕٞ٣األعلِذ ػِ ٠عٞدح ػبُ٤خ ٓٝطبثن
ُِٔٞافلبد ًٔب هبُت ٓغئ ٠ُٞاُشفق ثبألؽ٤بء
ثزؾذ٣ذ اُوطبػبد أُزٜبٌُخ ثبألعلِذ ك ًَ ٠ؽ٤ُ ٠زْ
اعزٌٔبٍ رشٜٓٔ٤ب ٓؾذداً ػِ ٠مشٝسح إٔ  ٌٕٞ٣هش٣ن
اٌُٞسٗ٤ؼ ٝهش٣ن أث ٞه٤ش ٗٔٞرط ٣ؾزز ٟث ٚك٠
اُؾٞاسع اُذاخِ٤خ ٖٓ ؽ٤ش اإلٗبسح ٝاُشفق ٝ
اعزٌٔبٍ ٝدٛبٕ اُجِذٝساد ٝروِٝ ْ٤رغٔ َ٤اُؾذائن
ٓؾ٤شاً اُ ٠أٗ ٚػوت اإلٗزٜبء ٖٓ اُؼَٔ ثبُؾٞاسع
أُؾ٤طخ ثبعزبد اإلعٌ٘ذس٣خ ع٤زْ اُزٞعُِ ٚؼَٔ ثؾبسع
فل٤خ صؿِٝ ٍٞعؼذ صؿُِ ٍٞزٌ ٕٞؽٞاسع ٗٔٞرع٤خ
٣ؾزز ٟثٜب عبء رُي خالٍ اإلعزٔبع اُذٝس ١اُز ٟػوذٙ
أُؾبكع ُٔزبثؼخ أػٔبٍ ر٘ل٤ز اُخطخ االعزضٔبس٣خ
ٝأُٞهق اُز٘ل٤زُِ ٟشفق ُِؼبّ أُبُ ٠اُؾبُ2018 ٠
ـ ٝ 2019اُٞهٞف ػِ ٠أػٔبٍ اإلٗبسح  ٝرشً٤ت ٝ
دٛبٕ اُجِذٝساد ٝرغٔٝ َ٤روِ ْ٤اُؾذائن ػِٓ ٠غزٟٞ
أُؾبكظخ ثبُؾٞاسع اُشئ٤غ٤خ ٝاُغبٗج٤خ ثؾنٞس اُِٞاء
أؽٔذ ثغ ٠ٗٞ٤عٌشر٤ش ػبّ أُؾبكظخ ٝاُِٞاء ؽٔذٟ
ٝسإعبء
اُؾؾبػ عٌشر٤ش ػبّ ٓغبػذ أُؾبكظخ
األؽ٤بء ٓٝذ٣ش ٓٝغئٓ ٠ُٞذ٣ش٣خ اُطشم ٝاُ٘وَ
ثبإلعٌ٘ذس٣خ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/6/11 :

قال الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ اإلسكندرٌة إن مصر
مرت منذ ثورة ٌ 30ونٌو عام  2013بمرحلتٌن األولى
مرحلة بناء المشروعات االقتصادٌة الضخمة والتى أنجزت
فى وقت قٌاسى وفى ظل تحدٌات ضخمةونجحت فى تحسٌن
التصنٌف االئتمانى لمصروالمرحلة الثانٌة البناء السٌاسى
واإلنسانى ولذا ما ٌحدث حالٌا هو بناء مصر الحدٌثة مضٌفا
أن ما ٌدور حولنا من أحداث فى المنطقة ٌثبت أن الدول
التى ال تمتلك جٌشا قوٌا ال تستطٌع استثمار ثرواتها ،بدلٌل
منع إحدى الدول من التنقٌب عن الغاز داخل أراضٌها أما
فى مصر نجحنا فى ضخ استثمارات ضخمة فى التنقٌب
واالستكشاف عن الغاز واستطعنا الوصول إلى االكتفاء
الذاتى ونحاول حالٌا تحقٌق قٌمة مضافة من الغاز ،ولذا
نناقش إنشاء مجمع مصانع بتروكٌماوٌات باستثمارات
تقترب من  5ملٌارات دوالر بجانب مصنع قائم حالٌا
باستثمارات  1.5ملٌار دوالر لٌصبح إجمالى االستثمارات
6.5ملٌار دوالروأضاف قنصوة خالل كلمته بعشاء عمل
40
نظمته جمعٌة رجال األعمال المصرٌٌن لوفد من
مستثمر سعودى أن محافظة اإلسكندرٌة انتهت من المخطط
االستراتٌجى والذى ٌضم فرصا عقارٌة ومدن طبٌة سواء
غرب أو شرق المحافظة باإلضافة إلى فرص صناعٌة من
صناعات متوسطة وكبرى وثمن محافظ اإلسكندرٌة من دور
المملكة العربٌة السعودٌة فى الوقوف بجوار مصر عقب
ثورة ٌ 30ونٌو والتى أعادت الروح للدولة المصرٌة مضٌفا
أن دول مصر والسعودٌة واإلمارات تمثل عمود الخٌمة
الستقرار المنطقة العربٌة فى ظل األحداث الجارٌة والتى
نتج عنها زوال وتقسٌم دول ٝػوت اٜٗبء ًِٔز ،ٚػشك
أُٜ٘ذط اعٔبػ َ٤اُؼبدُٓ ،٠غزؾبس ٓؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خ،
اُلشؿ االعزضٔبس٣خ المتاحة بالمحافظة من مشروعات
سكنٌة وطبٌة وسٌاحٌة على وفد المستثمرٌن السعودٌٌن
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
2019إسماعٌل العادلى،
المهندس
عرض
وعقب إنهاء كلمته،
/6/18
بــتـــارٌــــخ :
مستشار محافظ اإلسكندرٌة ،الفرص االستثمارٌة المتاحة
بالمحافظة من مشروعات سكنٌة وطبٌة وسٌاحٌة على وفد
المستثمرٌه السعىدٌٍه.

أطلق الدكتور عبد العزٌز قنصوة محافظ
اإلسكندرٌة مبادرة سفراء المٌاه الٌوم وذلك
بالتعاون مع جامعة اإلسكندرٌة ومعهد دلفت
الهولندى وجمعٌة رجال األعمال باإلسكندرٌة
وشركة الصرف الصحى باإلسكندرٌة،
ومشروع األفما الممول من الحكومة الهولندٌة
وتهدف المبادرة إلى تكوٌن كٌان مجتمعى من
أفراد مدربٌن متطوعٌن من شباب المحافظة
للتوعٌة المجتمعٌة بأهمٌة ترشٌد استهالك
المٌاه كما تضم كوادر وخبراء فى مجال
الصرف الصحى و هندسة البٌئة والبرامج
التدرٌبٌة وقٌادات من المجتمع المدنى  .وأكد
المحافظ ،فى بٌان صادر الٌوم اهتمام المحافظة
وحرصها الدائم على دعم مشاركة الشباب فى
كل أوجه األنشطة موج ًها بأهمٌة تطبٌق برامج
تدرٌبٌة ثرٌة تضمن نجاح المبادرة وتفتح آفا ًقا
أخرى لتطبٌقها فى ملفات أخرى هامة
بالمحافظة مثل ملف النظافة والوعى المرورى
و نشر مفاهٌم الجمال والثقافة الممٌزة
لإلسكندرٌة مؤكدًا أن المشاركة فى هذه
المبادرة متاحة للجمٌع من خالل اللجنة
المنظمة لها بدٌوان عام المحافظة
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2019/6/19 :

دػب اُذًزٞس ػجذ اُؼض٣ض ه٘قٞح ٓؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خ
اُ ٠رط٣ٞش ٓؾطبد أُ٤ب ٙثبمبكخ ٝؽذاد ٓؼبُغخ
ٓزوذٓخ ُٜب ُِؾلبظ ػِ ٠عٞدح ٓ٤ب ٙاُؾشة ٝخبفخ
ك ٢أُذٕ اُغبؽِ٤خ عبء رُي خالٍ ص٣بسرٝ ،ٚأػنبء
ُغ٘خ اإلداسح أُؾِ٤خ ثٔغِظ اُ٘ٞاة ثشئبعخ اُ٘بئت
أؽٔذ اُغغٝ ٢٘٤أػنبء ٓغِظ اُ٘ٞاة ػٖ ٓؾبكظخ
اإلعٌ٘ذس٣خ ٓؾطخ ٓ٤ب ٙؽشة كشٕ اُغشا٣خ ثٔ٘طوخ
ًشٓٞص اُزبثؼخ ُؾ ٢ؿشة ٝروغ ػِٓ ٠غبؽخ  5آالف
ٓزش ٝرخذّ  120أُق ٓٞاهٖ ٝدخِذ أُؾطخ
 2016ثزٌِلخ
ٓشؽِخ اإلؽالٍ ٝاُزغذ٣ذ ك ٢ػبّ
اعٔبُ٤خ روذس ثـ أسثؼخ ٓال ٖ٤٣ع٘٣ ٚ٤ؤرٛ ٢زا ك٢
اهبس اُض٣بسح أُ٤ذاٗ٤خ اُز ٢ر٘ظٜٔب ُغ٘خ اإلداسح
أُؾِ٤خ ثٔغِظ اُ٘ٞاة ُإلعٌ٘ذس٣خ ُزلوذ
ٓؾشٝػبرٜب ًٔب رلوذ أُؾبكع ُٝغ٘خ اإلداسح أُؾِ٤خ
ٓؾطخ اُغشا٣خ اُز ٢رْ اٗؾبئٜب ػبّ  1964ثطبهخ
رقٔ٤ٔ٤خ  25أُق ّ ً٤ٓٞ٣ 3ب ٝروغ ػِٓ ٠غبؽخ
ؽٞاُ 2 ّ 5401 ٢روش٣جًب صْ ؽٜذد أُؾطخ رطً ٣ٞشا
ك ٢اُٞؽذاد اإلٗزبع٤خ ُزقَ هبهزٜب االعز٤ؼبث٤خ اُ٠
 50أُق ّ ً٤ٓٞ٣ /3ب ُزخذّ أٛبُ٘ٓ ٢بهن ًشٓٞص
ٝعضءا ٖٓ اُوجبسًٝ ١لش ػؾشٝ ١ؿ٤و اُؼ٘ت
ٝساؿت ٝعضءا ٖٓ ٓؾشّ ثي ٝرزنْ أُؾطخ ٓشٝم
عؼز 50 ٚأُق ّ ً٤ٓٞ٣ /3ب ٓ 8 ٝشؽؾبد سِٓ٤خ
عش٣ؼخ 6 ٝ ،هِجبد ٓ٘و٤خ مـو ؽز ّ50 ٠ؽنش
اُغُٞخ اُزلوذ٣خ اُغ٤ذ  /أؽٔذ عٔبٍ ٗبئت أُؾبكع
ٝاُِٞاء أؽٔذ ثغ ٢ٗٞ٤عٌشر٤شػبّ أُؾبكظخ ٝاُِٞاء
ٓؾٔذ ػجذ اُٛٞبة اُغٌشر٤ش اُؼبّ أُغبػذ
ٝأُٜ٘ذط أؽٔذ عبثش سئ٤ظ ؽشًخ ٓ٤ب ٙاُؾشة
ثبإلعٌ٘ذس٣خ  ٝاُذًزٞس ٤ُٝذ ػجذ اُؼظٓ ْ٤غزؾبس
أُؾبكع ُؾئ٘ٛ ٕٞذعخ اُج٤ئخ  ٝاُِٞاء عٔبٍ سؽبد
سئ٤ظ اإلداسح أُشًض٣خ ُزغٔ َ٤أُذ٘٣خ
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/6/29 :

ساكن اُذًزٞس ػجذاُؼض٣ض ه٘قٞح ٓؾبكع اإلعٌ٘ذس٣خ أػنبء
ُغ٘خ اإلداسح أُؾِ٤خ ثٔغِظ اُ٘ٞاة ثؾنٞس اُ٘بئت
أُٜ٘ذط أؽٔذ اُغغ ٢٘٤سئ٤ظ ُغ٘خ اإلداسح أُؾِ٤خ ك٢
عُٞخ رلوذ٣خ ٌٓجشح ُزلوذ اُطشم اُشئ٤غ٤خ ثٔؾبكظخ
اإلعٌ٘ذس٣خ ُِٞهٞف ػِ ٠ؽبُخ رِي اُطشم ػِ ٠أسك
اُٞاهغ ٝاُزؼشف ػِ ٠اؽز٤بعبد اُزط٣ٞش ثٜب ٝعبء رُي ك٢
خزبّ اُض٣بسح أُ٤ذاٗ٤خ ُِغ٘خ اإلداسح أُؾِ٤خ ثٔغِظ اُ٘ٞاة
ُِٔؾبكظخ ٝاُز ٢اعزٔشد صالصخ أ٣بّ ثٜذف رلوذ اإلٗغبصاد
ٝأُؾشٝػبد اُغبس ١ر٘ل٤زٛب ػِ ٠أسك اُٞاهغ
ثبإلعٌ٘ذس٣خ ٝؽِٔذ اُغُٞخ رلوذ هش٣ن ٓؾٞس اُزؼٔ٤ش
ٝهش٣ن اُزساع اُجؾشٝ ١هش٣ن أّ صؿ٘ٓٝٞ٤طوخ اٌُ21 ِٞ٤
ُطش٣ن اإلعٌ٘ذس٣خ ٓ -طشٝػ ٝخالُٜب رْ اُٞهٞف ػِ٠
اُؼذ٣ذ ٖٓ أُالؽظبد اُخبفخ ثؤػٔبٍ اُزط٣ٞش ٝسكغ ًلبءح
اُطشم ٝٝعٜذ اُِغ٘خ ثغشػخ رط٣ٞش ٝف٤بٗخ اُطشم ثٔب
٣زٞاكن ٓغ اٌُٞد اُؾذ٣ش ٝؽشٝه اُغالٓخ ٝاألٓبٕ،
ٝاُزؾذ٣ذ ػِ ٠اإلٗبسح ٝاصاُخ األرشثخ ٖٓ ػِ ٢عبٗج ٢اُطشم
ٝاُؼَٔ ػِ ٠رلبد ًَ ١أُالؽظبد ،اُز ٢أثذاٛب اُ٘ٞاة ػِ٠
رِي اُطشم ػوت رُي رلوذ أُؾبكع ،ثشكوخ أػنبء ُغ٘خ
اإلداسح أُؾِ٤خ ثٔغِظ اُ٘ٞاة أػٔبٍ اُزط٣ٞش اُز ٢رزْ
ثٔ٤ذإ اٌُ 21 ِٞ٤ث٘طبم ؽ ٢اُؼغٔ ٢ثٞاعطخ اُغٜٞد
اُزار٤خ ُِؾًٝ ،٢زُي رْ أُشٝس ػِ ٢ه ٍٞؽبسػ ٢اُج٤طبػ
ٝاُٜبٗٞك َ٤ثبُؼغٔ ٢ؽنش اُغُٞخ اُزلوذ٣خأؽٔذ عٔبٍ ٗبئت
أُؾبكع ٝاُ٘بئت ٓؾٔذ اُذآ ٠أٓ ٖ٤عش ُغ٘خ اإلداسح
أُؾِ٤خ ٓٝغٔٞػخ ٖٓ أػنبء ٓغِظ اُ٘ٞاة
ثبإلعٌ٘ذس٣خٝاُِٞاء أؽٔذ ثغ ٢ٗٞ٤اُغٌشر٤ش اُؼبّ ُِٔؾبكظخ
ٝاُِٞاء ٓؾٔذ ػجذ اُٛٞبة اُغٌشر٤ش اُؼبّ أُغبػذ ٝأ .د.
٤ُٝذ ػجذ اُؼظٓ ْ٤غزؾبس أُؾبكع ُؾئ ٕٞاُج٤ئخ ٝأُٜ٘ذط
ع٤ذ ٓز ٢ُٞسئ٤ظ اإلداسح أُشًض٣خ ُ٤ٜئخ اُطشم ٝاٌُجبس١
ُٔ٘طوخ ؿشة اُذُزبٝ ،اُِٞاء ٓؾٔٞد ٗبكغ سئ٤ظ ٓغِظ
اداسح ؽشًخ اُقشف اُقؾ ٢ثبإلعٌ٘ذس٣خٝ ،اُِٞاء ػٔبد
ٞ٣عق سئ٤ظ ؽ ٢اُؼغٔٝ ٢اُِٞاء عٔبٍ سؽبد سئ٤ظ
اإلداسح أُشًض٣خ ُزغٔ َ٤أُذ٘٣خ ٝعٔ٤غ اُغٜبد أُؼ٘٤خ
م ـصدر الخبر  :بوابة الوطن
بــتـــارٌــــخ 2019/6/29 :

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

 128 1بتارٌخ
2019/6/2

أسم صاحب
الشكوى

عطٌة محمد
حمدان خلٌل

ملخص الشكوى

ـ بشان التضرر من
استٌالء زوج ابنه
المواطن على فٌال
زوجه المواطن

 129 2بتارٌخ محمود قطب
 2019/6/12قطب ٌوسف
شعبان

ـ ٌلتمس الموافقة على
تصرٌح فاترٌنة وهو
بنسبة الـ %5

 131 3بتارٌخ مدٌر سنترال
 2019/6/12الهانوفٌل
والبٌطاش

ـ بشان التضرر من
وجود اعطال جسٌمة
وسرقات بشارع فضة
وشارع الحى

مصدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى

مضمون الشكوى

تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت بأن تم
ازالة الفٌال من المذكور  /عصام
السكرى وتم تحرٌر محضر
مخالفة اعمال تم الرد على
المحافظة برقم  205بتارٌخ
2019/6/25
تم فحص الشكوى مع االدارة
المختصة وقد افادت
نحٌط علم سٌادٌكم ال توجد
موافقة على رخصة فاترٌنة فى
الوقت الحالى تم الرد على
المحافظة برقم  2016بتارٌخ
2019/6/25
تم فحص الشكوى وتم عقد
اجتماع تنسٌقى مع الشركة
المصرٌة لالتصاالت وذلك
الصالح االعطال التى افادت بها
الشركة تم الرد على المحافظة
 201بتارٌخ
برقم
2019/6/20

تارٌخ البٌان 2019/6/25 :

 – 1تعداد السكان التقدٌرى عن عام 2018
م

البٌان

حى

حضر
رٌف

1

اجمالى
مصدر البٌان -:

متوسط عدد افراد
عدد االسر
االسرة

تعداد السكان التقدٌرى (نسمة)
ذكور

اناث

اجمالى

317596

298446

616042

154408

4أفراد

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

317596

298446

616042

154408

4أفراد

مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان 2019/6/27-:

تعداد السكان التقدٌرى
317596

298446

ذكور
اناث

التعلٌق
نالحظ من الجدول السابق -:





إٔ اعٔبُ ٢ػذد اُغٌبٕ ثؾ ٢اُؼغٔٗ616042 ٢غٔخ.
ٗغجخ ػذد اُزًٞس اُ ٢اعٔبُ ٢ػذد اُغٌبٕ .%52
ٗغجخ ػذد اإلٗبس اُ ٢اعٔبُ ٢ػذد اُغٌبٕ .%48
ٓزٞعو ػذد أكشاد األعشح  4أكشاد .

المقترح

 اُؼَٔ ػِ ٢رٞػ٤خ أُٞاه٘ ٖ٤ثز٘ظ ْ٤األعشح ُِؾق ٍٞػِ ٢رشث٤خ ع٤ذح ُألث٘بء.
 – 2تطور اعداد السكان حسب الحالة التعلٌمٌة بالحى

البٌان

امى

ٌقرأ وٌكتب

عدد السكان التقدٌرى
2016
ذكور وإناث
حضر

اجمالى

عدد السكان التقدٌرى
2018

عدد السكان التقدٌرى
2017
ذكور وإناث
حضر

ذكور وإناث
اجمالى

حضر

اجمالى

50461

50461

76690

76690

77618

77618

40514

40514

56651

56651

57337

57337

94707

94707

163734

163734

169677

169677

اقل من
جامعى
جامعى

53068

مصدر البٌان -:

53068

60749

مركز معلومات المحافظة

61484

60749

تارٌخ البٌان 2019/6/27-:

تطور عدد السكان حسب الحالة التعلٌمٌة(جامعً)
60749

61484

53068

2016عام
2017عام
2018عام

61484

التعلٌق
من الجدول السابق ٌتضح لنا -:
 اسرلبع اعٔبُىؼذد اُغٌبٕ كئخ ( آ ) ٠ػبّ  2018ػٖ ػبّ 2017ث٘غجخ %1
 اسرلبع اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ كئخ ( ٣وشأ ٌ٣ٝزت ) ػبّ  2018ػٖ ػبّ 2017ث٘غجخ %1
 اسرلبع اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ كئخ ( أهَ ٖٓ اُغبٓؼ ) ٠ػبّ  2018ػٖ ػبّ 2017ث٘غجخ %3
 اسرلبع اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ كئخ ( عبٓؼ ) ٠ػبّ  2017ػٖ ػبّ  2016ث٘غجخ .%1
 ال ٞ٣عذ س٣ق ثؾ ٢اُؼغٔ. ٢

المقترح



اُؼَٔ ػِ ٠اُونبء ػِ ٠االٓ٤خ ثؾ ٠اُؼغٔٝ ، ٠رُي ٖٓ خالٍ اُزؾغ٤غ ػِ٠
كزؼ كقٓ ٍٞؾ ٞاالٓ٤خ.

 االٛزٔبّ ثٔشؽِخ اُزؼِ ْ٤هجَ اُغبٓؼٝ ٠خبفخ ثبُضبٗ ٟٞاُق٘بػ.٠

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

عدد السكان التقدٌرى
2016
اناث
ذكور
اجمالى
حضر
حضر

عدد السكان التقدٌرى
2018
اناث
ذكور
اجمالى
حضر
حضر

عدد السكان التقدٌرى
2017
اناث
ذكور
اجمالى
حضر
حضر

اعزب

40665

34942

75607

64575

40924

105499

متزوج

102558

104182

206740

125919

125654

130530 135051 251573

ارمل
مطلق

43984

54739

98723

265581

2119

8132

10251

2630

10867

13497

15865

9953

25818

809

1513

2322

1745

3940

5685

4235

2950

7185
مصدر البٌان -:

2019/6/27

تطور اعداد السكان حسب الحالة االجتماعٌة من سن  65 - 15سنة

251573
235581
206740

2016
105499

2017
98723

2018

75607

25818
7185

1745

13497

5685

مطلق

2630

ارمل

متزوج

اعزب

مر

التعلبق

من الجدول السابق ٌتضح لنا -:
 إنخفاض ػذد اُغٌبٕ كئخ ( اػضة ) ػبّ  2018ػٖ ػبّ 201 7ث٘غجخ %6
 اسرلبع ػذد اُغٌبٕ كئخ ( ٓزضٝط ) ػبّ  20 18ػٖ ػبّ  201 7ث٘غجخ %6
 اسرلبع ػذد اُغٌبٕ كئخ ( اسَٓ ) ػبّ  201 8ػٖ ػبّ 201 7ث٘غجخ %91
 اسرلبع ػذد اُغٌبٕ كئخ ( ٓطِن ) ػبّ  201 8ػٖ ػبّ 201 7ث٘غجخ %26

المقترح


اُؼَٔ ػِ ٠رٞك٤ش ٝؽذاد عٌ٘٤خ ُِؾجبة ًٔ ،ؾبُٝخ ُٔغبػذح اُؾجبة ك ٠ؽَ اصٓخ
اُضٝاط

 اُؼَٔ ػِ ٠اُزٞػ٤خ االعش٣خ ُِؾذ ٖٓ ؽبالد اُطالم .
 ال ٌوجد رٌف بحً العجمً.

 –4تطور معدل الزٌادة الطبٌعٌة

م

معدل الموالٌد

العام

حضر
1

عام 2016

2

عام 2017

4765

عام 2018

3384

3

مصدر البٌان -:

4333

منطقة العجمً الطبٌة

معدل الزٌادة الطبٌعٌة

معدل الوفٌات

اجمالى

حضر

اجمالى

4333
4765

3384

حضر

اجمالى

1237

1237

3096

3096

1468

1468

3297

3297

1697

1697

2687

2687

تارٌخ البٌان 2019/6/11 -:

تطور معدل الزٌادة الطبٌعٌة
3297

3096
2687

2018
2016
2017

2017

2016

2018

التعلبق

من الجدول السابق ٌتضح لنا -:

 ال ٌوجد رٌف بحً العجمً.
 إنخفاض عدد الموالٌد عام  2018عن عام 2017بنسبة .%29
 إنخفاض عدد الموالٌد عام  2018عن عام 2016بنسبة .%22
 إرتفاع عدد الوفٌات عام  2018عن عام  2017بنسبة .%16
 إرتفاع عدد الوفٌات عام  2018عن عام  2016بنسبة .%37
 إنخفاض عدد الزٌادة الطبٌعٌة عام  2018عن عام  2017بنسبة .%19
 إنخفاض عدد الزٌادة الطبٌعٌة عام  2018عن عام  2016بنسبة .%13

المقترح

العمل على االهتمام بالموالٌد احٌاء

 – 1مصادر التلوث البٌئى بالحى عن عام 2018
م

البٌان

حضر  /رٌف
رٌف

1

صرف صحى

حضر
حضر

2

صرف صناعى

3

صرف زراعى

4

مقالب قمامة

5

صرف مخلفات

6

مصانع طوب

7

مصانع اسمنت

8

اخرى

رٌف
رٌف
حضر
رٌف
حضر
رٌف
حضر
رٌف
حضر
رٌف
حضر
رٌف
حضر

مصدر البٌان  -:ادارة الرصد البٌئى

المواقع المضارة

تعداد السكان المضارٌن بااللف
نسمة

نسبة السكان
المضارٌن الى
اجمالى السكان

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
تارٌخ البٌان 2019/6/25-:

ـــ

التعلٌق
الٞ٣عذ س٣ق ثؾ ٠اُؼغٔ٠

المقترح
العمل على ضرورة التخلص من المخلفات بأماكنها الصحٌحة للحصول على بٌئة افضل .

 – 2منشأت المحافظة على البٌئة بالحى عن عام 2018

م

حى

البٌان

حدائق
عامة

حضر

19

رٌف

ـــ

عدد
المحمٌات
الطبٌعٌة

ال ٌوجد

مقالب
قمامة
ومدافن
صحٌة

محطات
رصد
بٌئى

مصانع
تدوٌر
القمامة

محطات
معالجة
صرف
صحى

ال ٌوجد

محطة
بأم زغٌو

ال ٌوجد

ـــ

ـــ

ـــ

العجمى
ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:الرصد البٌئً بالحً

ـــ

اخرى

مالحظات

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2019/6/25-:

حدائق الحى

منشأت المحافظة على البٌئة بالحى
19

1

محطة رصد بٌئى بأم زغٌو

محطات
معالجة
صرف
زراعى

حدائق عامة

ـــ

ـــ

التعلٌق

* عدد سكان حً العجمً 616042
* نصٌب السكان من الحدائق العامة  32423نسمة  /حدٌقة.
* ٌوجد محطة رصد بٌئً واحدة بأم زغٌو بالقرب من بوابة 8
* الٌوجد بحً العجمً (محمٌات طبٌعٌة – مقالب قمامة ومدافن صحٌة – مصانع تدوٌر
قمامة – محطات معالجة صرف صحً – محطات معالجة صرف زراعً ).
* ال ٌوجد رٌف بحً العجمى .

المقترح

العمل علً تواجد مقالب قمامة ومدافن صحٌة

 – 3جمعٌات وشركات النظافة بالحى عن عام 2018
جمعٌات نظافة
م

جمعٌات
وشركات
النظافة
حى

شركات نظافة

عدد العمال
البٌان

عدد
المعدات

ذكور

جهود محلٌات
عدد العمال

عدد العمال
عدد
المعدات

ذكور

اناث

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

3لودر
8سٌارات
قالب
 3مكبس

8

رٌف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:إدارة الرصد البٌئً

اناث

مالحظات

عدد
المعدات

ذكور

تارٌخ البٌان 2019/6/25-:

اناث

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عدد المعدات

8

3

سٌارات قالب

مكبس

3

لودر

التعلٌق







ال ٞ٣عذ س٣ق ثؾ ٢اُؼغٔ.٢
اعٔبُ ٢ػذد أُؼذاد . 14
ٗغجخ ػذد اُِٞادس اُ ٢اعٔبُ ٢أُؼذاد .%57
ٗغجخ ػذد اُوالة اُ ٢اعٔبُ ٢أُؼذاد .%21
ٗغجخ ػذد ع٤بساد أٌُجظ اُ ٢اعٔبُ ٢أُؼذاد .%21
ػذد اُؼٔبٍ رًٞس  8ػبَٓ ٝال ٞ٣عذ ػٔبٍ اٗبس.

المقترح
 اُؼَٔ ػِ ٢اإلٛزٔبّ ثٔؼذاد اُ٘ظبكخ ٝاُؼَٔ ػِ ٢اُق٤بٗخ اُذٝس٣خ ُٜب
.
 آذاد اُؾ ٢ثؼذد ٖٓ رِي أُؼذاد ٝرُي ُِزخِـ ٖٓ اُؤبٓخ أُٞعٞدح
ثبُؾ.٢

 – 1جدول االنتخابات
م

عدد المستفٌدٌن فى جداول االنتخابات

الدائرة االنتخابٌة
 50دائرة
االجمالى

ذكور

اناث

اجمالى

ـــ

ـــ

308707

ـــ

308707

ـــ

مصدر البٌان  -:مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة

تارٌخ البٌان 2019/6/10-:

جداول االنتخابات
616042
308707
50

عدد السكان

عدد المستفٌدٌن

عدد الدوائر االنتخابٌة

التعلٌق

 ػذد عٌبٕ ؽ ٠اُؼغٔٗ 616042 ٠غٔخ
 ػذد اُذٝائش االٗزخبث٤خ ثؾ ٠اُؼغٔ 50 ٠دائشح
 اعٔبُ ٠ػذد أُغزل٤ذ ٖ٣ثغذا ٍٝاالٗزخبثبد 308707
ٓ زٞعو ٗق٤ت اُذائشح ٖٓ ػذد أُغزل٤ذ6174.14 ٖ٣
ٗ غجخ ػذد أُغزل٤ذ ٖ٣ثغذا ٍٝاالٗزخبثبد اُ ٠اعٔبُ ٠ػذد اُغٌبٕ ثؾ ٠اُؼغٔ٠
%50
المقترح
 رؾغ٤غ اُ٘بخج ٖ٤ػِ ٠االدالء ثبفٞار ْٜاص٘بء اُؼِٔ٤خ االٗزخبث٤خ

 – 2االحزاب السٌاسٌة بالحى
عدد المشتركٌن
م

االجمالى

اسم
الحزب

ذكور

اناث

اجمالى

نسبة مشاركة المرأة الجمالى
المشتركٌن

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

التعلٌق

تعذر الحصول على البٌان

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

1

البٌان

جدول االنتخابات

العدد
ـــ

عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى مجلس الشعب
اجمالى المقاعد فى المجالس الشعبٌة المحلٌة

ـــ

عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى المجالس الشعبٌة المحلٌة

ـــ
ـــ

2

االحزاب السٌاسٌة
بالمحافظة ( مقسمة على
حسب اسماء االحزاب
السٌاسٌة فى كل محافظة )

عدد اعضاء مجلس الشعب طبقا النتماءاتهم
الحزبٌة

التعلٌق

تعذر الحصول على البٌان

مستقل
حزب
حزب

ـــ
ـــ

ٝؿجبسهِِ٤خ عذاً ٝروَ اٌُضبكخ
ًِٔب اثزؼذٗب ػٖ ٓشاًض ًزَ
أُغٔٞػبد اُ٘غٔ٤خ ٓضَ
ٓغٔٞػز٘ب اُؾٔغ٤خ ٓٝشاًض ًزَ
أُغشاد
اُ٘غّٞ
اُ٘غً ٢ٛ ّٞشاد ؿبص٣خ ٓن٤ئخ
اُلنبء
ٝرزٌ ٕٞثؾٌَ أعبعٖٓ ٢
ثبُ٘غجخ ًٌُٞت األسك كبٕ
اُ٤ٜذسٝعٝ ٖ٤اُ ّٞ٤ِ٤ٜأخق
اُلنبء اُخبسع ٞٛ ٢أُ٘طوخ ػ٘قش ٖ٣ك ٢اُغذ ٍٝاُذٝس١
اُٞاهؼخ ػِ ٠ثؼذ
ٝ 100رؾذس كٜ٤ب اٗذٓبعبد ٗ٣ٝٞخ
ًِٓٞ٤ز ٍش ػبٓٞد٣ب ً ػِ ٠عطؼ
رُٞذ هبهخً ٝػ٘بفش عذ٣ذح ٓضَ
األسك ٝاُز ٢ع ٌٕٞ٤اُز٘لظ اٌُشثٝ ٕٞاألًغغٖ٤
كٜ٤ب فؼجب ً عذاً ُوِخ األًغغٝ ٖ٤أُـ٘٤غٝ ّٞ٤ؽز ٠اُؾذ٣ذ ٌُٖ
االٗذٓبعبد اُ٘٣ٝٞخ اُؾبفِخ
ؽ٤ش  ٌٕٞ٣اُـالف اُغ١ٞ
ُألسك هذ اخزل ٠روش٣جب ً األٓش داخَ اُ٘غ ّٞال رٔزِي اُطبهخ
اٌُبك٤خ ُذٓظ ػ٘قش اُؾذ٣ذ
اُزُ٣ ١غجّت أ٣نب ً رـُّ٤ش ُٕٞ
اُغٔبء ٖٓ اُِ ٕٞاألصسم اُٝ ٠رؾٌ َ٤ػ٘بفش أصوَ ٜٓ٘ب
كبُؾذ٣ذ  ٞٛأصوَ ػ٘قش ٣زْ
اُِ ٕٞاألعٞد ؽزً٘ ُٞ ٠ب ك٢
رؾٌ٣ ِٚ٤زْ رؾٌ ِٚ٤داخَ اُ٘غّٞ
ٓ٘زقق اُٜ٘بس ؽ٤ش إ
ٌُٖ اُؼ٘بفش األخش ٟاألصوَ ٓ٘ٚ
عض٣ئبد األًغغٖ٤
ٝاُ٘ب٣زشٝع ٢ٛ ٖ٤اُز ٢رؾزذ ٣زْ رؾٌِٜ٤ب ك ٢اٗلغبس أُغزؼش
األػظْ ًبُزٛت ٓضالً ُزُي ًُ ٞبٕ
اُنٞء را اُط ٍٞأُٞع٢
٣ذى خبر ٌْ ٖٓ اُزٛت ك٤غت
ك٢
ِ
األصسم اُز٣ ١ز٘بؿْ ٓغ
إٔ رؼشك ٢هٔ٤خ ٛزا اُخبرْ
ؽغٜٔب ٓغججب ً ُ ٕٞاُغٔبء
األصسم ٝاُلنبء ُ٤ظ كبسؿب ً اُؾو٤و٤خ ؽ٤ش ر ّٔذ ف٘بػز ٚك٢
ٝاؽ ٍذ ٖٓ أػظْ ٓقبٗغ إٌُٞ
رٔبٓب ً ثَ اِٗٞٔٓ ٚء ثبُغض٣ئبد
 ٖٓٝاألٓضِخ ػِ ٠اُ٘غٞٛٝ ّٞ
أُز٘بصشح ٘ٛب ٘ٛٝبى ٌُٜ٘ٝب
أهشة ٗغْ ُ٘ب اُؾٔظ ٗ ٢ٛغْ
ثؼ٤ذح عذاً ػٖ ثؼنٜب اُجؼل
رزبثغ ٝرٔزِي دسعخ ؽشاسح ك ّؼبُخ
األٓش اُز٣ ١غؼَ ًضبكخ ٛزٙ
الشمس
دسعخ ؽشاسح عطؼ
أُبدح ٝاُز ٢ٛ ٢ؿبصاد ًِٔب
رغبًِ 5780 ١ٝلًٖٝ ،زِزٜب
ً1030 ×1.9885ؾ ٝؽغٜٔب
 3 ًْ 1018 ×1.412 ٞٛثٔ٘٤ب

ؽغْ األسك 1012 ×1.08 ٞٛ
ًْ  ٢ٛٝ )3أهشة ٗغْ ُألسك
ٝرجؼذ ػٜ٘ب ثٔوذاس ٝؽذح كٌِ٤خ
ٝاؽذح ٝاُٞؽذح اُلٌِ٤خ ٢ٛ
أُغبكخ ث ٖ٤األسك ٝاُؾٔظ
 ٢ٛٝرغبًْ 108 ×1.5 ١ٝ
ثبإلمبكخ اُ ٠إٔ هذسٛب اُظبٛش١
٣غب 26.74 ١ٝثٔ٘٤ب هذسٛب
ٝ 4.83رزٌٕٞ
أُطِن ٞٛ
اُؾٔظ ٖٓ ٗلظ اُؼ٘بفش
أُٞعٞدح ك ٢األسك ٌُٖٝ
ث٘غت ٓخزِلخ ؽ٤ش اٗ٘ب ٗؼشف
رُي ػٖ هش٣ن رؾِِ٘٤ب ُط٤ق
اُؾٔظ ٓٝوبسٗزٓ ٚغ أه٤بف
اُؼ٘بفش أُٞعٞدح ػِ ٠األسك
األٓش اُز ١أًذ ُ٘ب إٔ اُؾٔظ
ٝاألسك ٝعٔ٤غ ًٞاًت
أُغٔٞػخ اُؾٔغ٤خ هذ رؾٌِٞا
ٖٓ ٗلظ اُـٔ٤خ اُغذ٤ٔ٣خ ٗٝغت
أُٞاد أُٞعٞدح ك ٢اُؾٔظ ٢ٛ
ًب٥ر٤ٛ %71 ٢ذسٝع%27 ٖ٤
 %2 ّٞ٤ِ٤ٛػ٘بفش أصوَ
دٝسح ؽ٤بح اُؾٔظ
ثذأد اُؾٔظ ًٞٝاًت
أُغٔٞػخ اُؾٔغ٤خ ٖٓ ؿٔ٤خ
عذ٤ٔ٣خ ٛبئِخ عذاً ُ٣وبط هطشٛب
ثبُغ٘ٞاد اُنٞئ٤خ ٛٝزا اُغذْ٣
٣ؾز ١ٞػِ ٠عٔ٤غ اُؼ٘بفش
أُٞعٞدح ك ٢اُؾٔظ ًٞٝاًت
أُغٔٞػخ اُؾٔغ٤خ ثذأد ٛزٙ
الجاذبٌة
أُٞاد رزغٔغ ثلؼَ
ُزؾٌَ الؽوب ً اُؾٔظ كٓ ٢شًض
أُغٔٞػخ اُؾٔغ٤خ ٓ ٞٛٝشًض
دٝسإ أُٞاد ك ٢اُـٔ٤خ
ذ هَ٣ٞ
اُغذ٤ٔ٣خ ٝثؼذ ٝه ٍ

أفجؾذ اُؾٔظ ك ٢أُشؽِخ
اُزٗ ٢ؼشكٜب اٝ ٕ٥عزون٢
اُؾٔظ  ٖٓ %90ػٔشٛب ك٢
ٛز ٙأُشؽِخ أٓ ١ب ُ٣ؼبدٍ 10
ِٓ٤بساد ع٘خ أسم٤خ ٝثبُلؼَ
كبٕ اُؾٔظ هذ أٜٗذ ٗقق
ػٔشٛب ٝك ٢كزشح ؽ٤خٞخخ
اُؾٔظ  ٌٕٞ٣اُ٤ٜذسٝع ٖ٤هذ
اٗز ٠ٜروش٣جب ً ك ٢هِت اُؾٔظ
ػ٘ذٛب ٣جذأ اُ٤ٜذسٝعٖ٤
أُٞعٞد ك ٢هؾشرٜب ثبالٗذٓبط
ٓغجّجب ً ص٣بدحً ٛبئِخً ك ٢ؽغْ
اُؾٔظ ٝثزُي رقجؼ اُؾٔظ
ػٔالهب ً أؽٔش ٝرُي ألٜٗب ثشدد
ثغجت هِخ اُطبهخ أُ٘زغخ ك٢
هِجٜب عز٘ ٢ٜاُؾٔظ ؽ٤برٜب
أخ٤شاً ثؼذ ًَ ٛز ٙأُذح ؽ٤ش
اٜٗب ٝثغجت هِخ االٗذٓبعبد
اُ٘٣ٝٞخ ك ٢اُوؾشح ٝأُشًض
عزجذأ ثبالٌٗٔبػ ُزؾٜن
ؽٜوزٜب األخ٤شح ٝرزٔذد ٓغذداً
ٛ ٌُٖٝز ٙأُشح ثغجت اٗذٓبط
اُٝ ّٞ٤ِ٤ٜعزجذأ ثبُزوؾش ٗؾٞ
اُخبسط أ ١أٜٗب عزخغش عضءاً
ٖٓ أُٞاد أُؾ ٌِّخ ُٜب ك٢
اُلنبء ٝع٤زغٔغ ٓب ثوٖٓ ٢
ٓبدح ك ٢أُشًض ُ٤زؾٌَ هض ٌّ
أث٤ل ال ٣و ٟٞػِ ٠اٗزبط
اُطبهخ
دٝسح ؽ٤بح اُ٘غ ّٞاُضوِ٤خ
عٔ٤غ اُ٘غ ّٞاُزً ٢زِزٜب 10
أمؼبف ًزِخ اُؾٔظ أ ٝأًضش
عزؼ٤ؼ ٛز ٙاُوقخ ؽ٤ش اٜٗب
عزجذأ ث٘لظ اُجذا٣خ ٌُٜ٘ٝب اٜٗب
عزجذأ ث٘لظ اُجذا٣خ ٌُٜ٘ٝب
عزؾشم ٗلغٜب كٕٞ٤ِٓ 100 ٢
ع٘خ أ ٝأهَ ٝرُي ألٕ
االٗذٓبعبد كٜ٤ب عزٌ ٕٞأًضش
ثٌض٤ش ٖٓ اُ٘غْ اُز٣ ١ؾجٚ
اُؾٔظ ٝعززٔذد ُزقجؼ كٞم

ػٔالم أؽٔش ٝعزٔٞد ٛزٙ
ٍ
اُ٘غ ّٞثطش٣وخ ٓخزِلخ ؽ٤ش
اٜٗب عزجذأ ثبالٌٗٔبػ األٓش اُز١
ع٤ض٣ذ دسعخ ؽشاسرٜب ٓٔب
ع٤غشع االٗذٓبعبد ٣ٝض٣ذ
ػذدٛب ٝهٞرٜب ٝع٘٤ذٓظ
اُ٤ُ ّٞ٤ِ٤ٜؾٌَ اٌُشث ٕٞصْ
ُ٤ؾٌَ األًغغٝ ٖ٤عزغزٔش
اُغِغِخ ؽز ٠رزٞهق ػ٘ذ
ػ٘قش اُؾذ٣ذ األٓش اُز ١ع٤ض٣ذ
االٌٗٔبػ ٝك ٢اُِؾظخ اُز ٢ال
٣و ٟٞػِٓ ٠وبٓٝخ هٞح اُغزة
ُِذاخَ ثغجت آزالء ثبه٘ٚ
ثؼ٘قش اُؾذ٣ذ اُز ١ال ٘٣زظ
اُطبهخ ػٖ اٗذٓبع ٚع٤ئد ١رُي
الٗ٤ٜبس اُ٘غْ ػِٗ ٠لغ ٚك ٢أهَ
ٖٓ صبٗ٤خ ٓٔب ع٤ئدُ ١ؾذٝس
االٗلغبس اُ ُٔغ ّٔ ٠ثبُٔغزؼش
األػظٔ ُٔخِلب ً ٝساءٗ ٙغٔب ً
ٗٞ٤رش٤ٗٝب ً أ ٝصوجب ً أعٞد
أُغشاد
ثؾٌَ أعبع٢
ر٘وغْ أُغشاد
ٍ
اُ ٠ػذح أٗٞاع ًبُٔغشاد
اُؾِضٝ ٢ٗٝأُغشاد اإلِ٤ِٛغ٤خ
ٝأُغشاد ؿ٤ش أُ٘زظٔخ
ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُزق٘ل٤بد ٝرزٌٕٞ
ثؾٌَ أعبعٖٓ ٢
أُغشاد
ٍ
اُ٘غ ّٞأُ٘زؾشح كٜ٤ب ٖٓٝ
اٌُٞاًت اُزبثؼخ ُٜز ٙاُ٘غّٞ
وٌوجد ٞ٣ٝعذ كٓ ٢شاًض
صوٞة عٞداء ٛبئِخ
أُغشاد
ٌ
ًٝزُي ؿجبس ٝؿبصاد ٖٓٝ
األٓضِخ ٝؿبصاد  ٖٓٝاألٓضِخ
ػِ ٠أُغشاد اُؾِض٤ٗٝخ ٓغشح
دسة اُزجبٗخ اُٞاهغ ػِ ٠أؽذ
أرسػٜب أُغٔٞػخ اُؾٔغ٤خ
ٞ٣ٝعذ أ٣نب ً ك ًَ ٢أُغشاد
ًٔ٤خ ُٜٓٞخ ٖٓ أُبدح أُظِٔخ
ؽ٤ش إ أُبدح أُظِٔخ رؾٌَ

ؽٞآُ ٖٓ25% ٢بدح إٌُٞ
أُبدح أُظِٔخ
المادة المظلمة هً مادة ٌؤمن
علماء الفلك بوجودها لتعوٌض
النقص الحاصل فً كتلة مجرة
ما الناتجة عن كتل الغازات
والنجوم فٌها عند تطبٌق قانون
كبلر الثالث وكمٌة المادة
المظلمة التً ٌجب أن تكون
موجودة لتعوٌض هذا النقص
كبٌرة جداً جداً حٌث ٌمكن القول
إنه عند نظرك لمجرة ما فأنت ال
ترى إال  %10من تلك المجرة
والباقً هو مادة مظلمة ال
رزلبػَ ٓغ اُط٤ق
اٌُٜشٓٝـ٘به٤غ ٢ثؤ ١ؽٌَ ٖٓ
األؽٌبٍ ٘ٛ ٖٓٝب عبءد اُزغٔ٤خ
ٞ٣عذ اُؼذ٣ذ ٖٓ األدُخ ػِ٠
ٝعٞدٛب ٓضَ ػذعخ اُغبرث٤خ
٘ٓٝؾ٘ ٠اُغشػخ اُضا٣ٝخ ُِٔغشح
ٝعٌ٘زل ٢ثبُؾذ٣ش ٘ٛب ػٖ اُذَُ٤
األه٘ٓ ٞٛٝ ٟٞؾ٘ ٠اُغشػخ
اُضا٣ٝخ ُِٔغشاد اٗٓ ٖٓ ٚؼشكز٘ب
ثبُل٤ض٣بء اُز ٢رخجشٗب إٔ اُغشػخ
هشة ٓشًض اُذٝسإ عزٌ ٕٞأًجش
ٜٓ٘ب ػ٘ذ ٓغبكخ أثؼذ ػٖ ٓشًض
اُذٝسإ كبٗ٘ب ٗغزط٤غ اُو ٍٞإٔ
ٓ٘ؾ٘ ٠اُغشػخ اُضا٣ٝخ أُشفٞد
ؿش٣ت عذاً ار إ
ُِٔغشاد
ٌ
عشػبد األعغبّ ٓزغب٣ٝخ روش٣جب ً
ػ٘ذ ؽٞاف أُغشح أ ٝهشة
ٓشًضٛب األٓش اُز٣ ١ؼ٘ ٢أٗ ٚال
ثذ ٖٓ ٝعٞد هٍ ٞح داكؼخ رذكغ
األعغبّ اُجؼ٤ذح ػٖ أُشًض
ُززؾشى ثغشػ ٍخ هش٣ج ٍخ ٖٓ عشػخ
األعغبّ اُوش٣جخ ٖٓ أُشًض

أعضاء

مواضٌع نشطة

دخلت مصر دائرة كبار الدول
المنتجة للغاز الطبٌعً بعد
اكتشاف حقل ظهر العمالق
الذي غٌر خارطة إنتاج الغاز
فً المنطقة بعد اكتشاف
االحتٌاطات الهائلة بالحقل
وٌرصد صدى البلد عدد
حقول الغاز التً تم اكتشافها
داخل الحدود المصرٌة منذ
عام  2015وحتى أحدث
االكتشافات األخٌرة حقل نور
فً منطقة البحر المتوسط فً
2018أعلنت شركة إٌنً فً
ٌناٌر  2015اكتشاف الحقل
فً قطاع غرب ملٌحة العمٌق
بمنطقة تنمٌة ملٌحة
وفً
بالصحراء الغربٌة
دٌسمبر  2017بدأ التشغٌل
التجرٌبً للمشروع بمعدل
إنتاج  350ملٌون قدم مكعب
ٌومٌا وٌصل إلى أكثر من

مساعدة

موقع سٌٌٌد

سجل نفسك كعضوا

ملٌار قدم مكعب غاز ٌومٌا قبل
منتصف 2018وٌرتفع إلى
غاز
 1.7ملٌار قدم مكعب
ٌومٌا بنهاٌة  2018وباستكمال
مراحل التنمٌة المشروع
سٌرتفع اإلنتاج لٌصل إلى 2.7
ملٌار قدم مكعب غاز ٌومٌا
بنهاٌة 2019
حقل ملك
1ـ
اكتشفت الحقل شركة جنوب
الوادي القابضة للبترول فً
فبراٌر  2015بجنوب مصر
بمنطقة امتٌاز غرب عش
المالحة وقالت وزارة البترول
فً بٌان سابق لها إن الحقل
ٌنتج  430برمٌال ٌومٌا من
النفط الخام الخفٌف عالً
الجودة باحتٌاطات تقدر بحوالً
 9.6ملٌون برمٌل وأضافت أنها
تخطط لزٌادة معدالت اإلنتاج
من خالل حفر  7آبار جدٌدة
ؽوَ آرٍٞ
2ـ
أعلنت شركة "بً بً"
البرٌطانٌة عن اكتشاف حقل
الغاز بالبئر المسمى آتول  1فً
منطقة شمال دمٌاط البحرٌة فً
شرق الدلتا النٌل بالبحر المتوسط
فً مارس ٌ2015نتج الحقل ما
ٌصل إلى  350ملٌون قدم مكعب
غاز ٌومٌا و 10آالف برمٌل
وٌقدر
ٌومٌا من المكثفات

موقع كووورة

احتٌاطً الغاز به  1.5ترٌلٌون
قدم مكعب و  31ملٌون برمٌل من
المكثفات
3ـ حقل نورس
أعلنت شركة "إٌنً" البرٌطانٌة
فً ٌولٌو  2015عن كشف غاز
فً قطاع نورس بمنطقة امتٌاز
أبوماضً الغربٌة بدلتا النٌل وٌعد
الحقل أكبر الحقول المصرٌة
المنتجة للغاز وٌصل عدد اآلبار
بالحقل إلى  14بئرا بمعدل إنتاج
ٌساوي حوالً  1.2ملٌار قدم
مكعب غاز ٌومٌا وحوالً 8500
برمٌل مكثفات ٌومٌا و  115طن
بوتاجاز ٌومٌا
4ـ القطامٌة الضحلة
ٌقع كشف القطامٌة الضحلة على
بعد  60كم شمال مدٌنة دمٌاط،
فى منطقة امتٌاز شمال دمٌاط
البحرٌة بمنطقة شرق دلتا النٌل
وتم حفر البئر االستكشافٌة
القطامٌة الضحلة  1حتى عمق
إجمالى بلغ  1961فً مٌاه
عمقها  108أمتار تقرٌبا لٌكشف
عن وجود طبقة حاملة للغاز
مترا فى صخور
سمكها ً 37
رملٌة عالٌة الجودة فى تكوٌن
البلٌوسٌن
حقل التمساح
5ـ
ٌقع حقل التمساح على بعد 56

كم من مدٌنة بورسعٌد وتشغله
شركة بترول بالعٌم
بئر سالمات
6ـ
تم اكتشاف بئر سالمات عام
 2013من قبل شركة بى بى
البرٌطانٌة وٌقع فً شمالدمٌاط
البحرٌة بالبحر المتوسط،
1637
باحتٌاطً ٌقدر بنحو
ملٌار قدم مكعب
7ـ ؽوَ ثِط ْ٤ع٘ٞة ؿشة
ٌقع فى البحر المتوسط على
مترا من الشاطئ
مسافة  12كٌلو ً
فى الجهة المقابلة لحقول أبو
ماضى تم اكتشافه عام 2016
ومن المخطط أن ٌبدأ اإلنتاج
منتصف العام لتصل طاقته
اإلنتاجٌة إلى نحو  500ملٌون
قدم قدم مكعب ٌوم ًٌا من الغاز
بدأ
الطبٌعى قبل نهاٌة العام
اإلنتاج من المرحلة األولى
مشروع تنمٌة حقول غرب الدلتا
بالمٌاه العمٌقة بالبحر المتوسط
المرحلة  -9أ فى  6أبرٌل 2015
بمعدل إنتاج  400ملٌون قدم
مكعب ٌوم ًٌا من الغاز الطبٌعى
و 2500برمٌل ٌوم ًٌا من
المتكثفات باستثمارات  1.6ملٌار
دوالر التابع لشركة البرلس للغاز
8ـ حقول شمال اإلسكندرٌة
أعلنت شركة برٌتش
بترولٌوم"بً بً" عن بدء إنتاج
الغاز الطبٌعً من المرحلة الثانٌة
من مشروع دلتا النٌل الغربً
شمال "ث ٢ث "٢ػٖ ثذء اٗزبط
اُـبص اُطج٤ؼ ٖٓ ٢أُشؽِخ اُضبٗ٤خ
ٖٓ ٓؾشٝع دُزب اُ٘ َ٤اُـشث٢
ؽٔبٍ االعٌ٘ذس٣خ خالٍ اُؾٜش
أُبم ٢وبحسب الشركة فإن
حقلً جٌزة وفٌوم قد تم بدء إنتاج

الغاز منهم حٌث ٌضم الحقلٌن 8
آبار وتبلغ الطاقة الحقلٌن  8آبار
وتبلغ الطاقة اإلنتاجٌة حالٌا نحو
 400ملٌون قدم مكعبة من الغاز
ٌوم ًٌا ومن المتوقع أن ٌصل إلى
معدل أقصى ٌبلغ حوالً 700
وٌشمل
ملٌون قدم مكعب
مشروع دلتا النٌل وٌشمل
مشروع دلتا النٌل الغربً
مجموعه خمسة حقول غاز عبر
مجمعات االمتٌاز البحرٌة فً
شمال اإلسكندرٌة وغرب البحر
األبٌض المتوسط وقد بدأت
المرحلة األولى من المشروع
خالل عام 2017من خالل حقلً
تورس و لٌبر
حقل نور
9ـ
أحدث اكتشافات حقول الغاز فً
مصر وصفته وزارة البترول
بـالواعد واكتشف فً منطقة
2018
البحر المتوسط فً
وٌحتوي الحقل على احتٌاطٌات
من الغاز لم ٌتم التأكد منها
بشكل رسمً حتى اآلن أعلنت
شركة إٌنً اإلٌطالٌة عن
اكتشاف جدٌد للغاز قٌد التقٌٌم
بمنطقة امتٌاز نور شمال سٌناء
مترا من
على ػٔن
ً 33
الحجراُشِٓ ٠اإلجمالً مع
خصائص بتروفٌزٌائٌة جٌدة
مترا فً
وعمود غاز ٌقدر بـ ً 90
تكوٌن بطبقة أولٌغوسٌن وأنه
ستبدأ دراسات الجدوى من أجل
هذه
اإلسراع فً استغالل
الموارد الجدٌدة وقال مصدر
مسئول بالبترول إن الشركات
العاملة فً حقل نور البحري
بمنطقة امتٌاز شمال سٌناء
تعتزم حفر بئر استكشافٌة ثانٌة
لتحدٌد حجم احتٌاطٌات الغاز
الطبٌعً المكتشفة فً الطبقة
أعلً الحقل األساسً والتً تبٌن

هذه الموارد الجدٌدة وقال
مصدر مسئول بالبترول إن
الشركات العاملة فً حقل نور
البحري بمنطقة امتٌاز شمال
سٌناء تعتزم حفر بئر
استكشافٌة ثانٌة لتحدٌد حجم
احتٌاطٌات الغاز الطبٌعً
المكتشفة فً الطبقة أعلً
الحقل األساسً والتً تبٌن
من
انها تحمل كمٌات
الغازوأضاف المصدر الذي
رفض ذكر أسمه أنه مع حفر
البئر االستكشافٌة األولى
للحقل اكتشفت الشركات
العاملة طبقة أعلى الحقل
األساسً تحمل كمٌات من
الغاز الطبٌعً لم ٌتم تقٌٌمها
نتٌجة ألن البئر المحفو رة
جاءت على أحد أطراف
الخزان ولتقٌٌم االحتٌاطٌات
ٌتطلب حفر بئر استكشافٌة
جدٌدة مخصصة للطبقة
المكتشفة وبحسب المصدر
فإن النتائج المبدئٌة للطبقة
الجدٌدة تشٌر إلى أن
احتٌاطٌات الغاز فٌها تبلغ
نحو نصف ترٌلٌون قدم مكعب
من الغاز الطبٌعً أو أقل إال
أنه مع االنتهاء من حفر البئر
االستكشافٌة الثانٌة سٌتم
اإلعالن عن النتائج الرسمٌة
كانت وزارة
بشكل قاطع
البترول والثروة المعدنٌة
أعلنت خالل أغسطس
الماضً عن توقٌع اتفاقٌة مع
شركتى إٌجاس وثروة
للبترول وشركة إٌنى اإلٌطالٌة
بمنطقة نور البحرٌة بالبحر
المتوسط لحفر بئرٌن بإجمالى
استثمارات  105مالٌٌن
دوالر منها  75ملٌو ًنا لحفر
بئر استكشافٌة

جهه االعداد /
أسم المؤلف
نور كمال

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

اسالٌب واستراتٌجٌة العلوم
االدارٌة

حى وسط

2015

أسم الكتاب

أسم المؤلف

تارٌخ االصدار

تعزٌز قطاع تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت
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ماٌو

50

47
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ٌونٌو
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50
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جملة الكتب
موضوعات االهتمام
العلوم االدارٌة ـ اقتصاد ـ حاسبات ومعلومات
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يونيو

47 50

50 53

استعارة داخلٌة

استعارة خارجٌة

ػ٘ذ رًش أٌُجٞ٤رشاد كبٕ
ٓؼظٔ٘ب ٣لٌش ك ٢أٌُجٞ٤رشاد
اُؾخق٤خ ٘ٛ ٌُٖٝ PCبى
أٗٞاع أخش ٖٓ ٟأٌُجٞ٤رشاد
ٝاُز ٢ال ٣ؼشكٜب اٌُض٤شٖ٣
 ٌٖٔ٣ٝروغٛ ْ٤ز ٙاألٗٞاع اُ٠
ػذح كئبد
أٌُجٞ٤رشاد اُشئ٤غخ
 ٢ٛٝػجبسح ػٖ ًٔجٞ٤رشاد
مخٔخ عش٣ؼخ ٌِٓٝلخ
ٝرغزخذٜٓب ػبدح أُئعغبد
اٌُج٤شح ٣ٝزْ اُٞف ٍٞاُٜ٤ب ػٖ
هش٣ن هشك٤بد Terminals
ٌٜ٘ٔ٣ٝب خذٓخ ػذد ًج٤ش ٖٓ
أُغزخذٓ ٖ٤كٗ ٢لظ اُٞهذ
ثطش٣وخ اُزؾبسى ك ٢اُٞهذ
 Sharing Timeإ أًجش
ًٔجٞ٤رشاد ٛز ٙاُلئخ ٝأًضشٛب
عشػخ ًِٝلخ أ٣نب ً رغٔ٠
أٌُجٞ٤رشاد اُلبئوخ
ًٔٝ Supercomputerضبٍ
ػِٜ٤ب أٌُجٞ٤رش ًش١
(ٝ )2 Crayاُز٣ ١ؾز ١ٞػِ٠
ٓ 10.000ؼبُظ ده٤ن ٗٞع
ث٘ز ّٞ٤ثشٓ ٝشثٞه ثطش٣وخ
أُؼبُغخ أُزٞاص٣خ ُزٌٖ٣ٞ
ٝؽذح أُؼبُغخ أُشًض٣خ ُٚ
CPU
هشك٤بد
 ٢ٛٝػجبسح ػٖ ث٤ئخ أُغزخذّ
ٝاُز٣ ٢غزط٤غ ػٖ هش٣وٜب
اُزلبػَ ٓغ أٌُجٞ٤رش ٢ٛٝ
)CRT
ػجبسح ػٖ ؽبؽخ(
ُٞٝؽخ ٓلبر٤ؼ Keyboard
ك ٢أؿِت األؽ٤بٕ ٝسثٔب ٣نبف

اُٜ٤ب اُلؤسح  Mouseاُزؾبسى
ك ٢اُٞهذ  ٢ٛٝإٔ ٣غزط٤غ أًضش
ٖٓ ٓغزخذّ اُزؾبسى ك٢
اعزخذاّ ٌٓٗٞبد ٝهذساد
أٌُجٞ٤رش ٝرُي ثزوغٝ ْ٤هذ
االعزخذاّ ث ْٜ٘٤ثطش٣وخ ٣ؾؼش
كٓ ًَ ٚ٤غزخذّ ثؤٕ أٌُجٞ٤رش
٣خذٓ ٞٛ ٚكوو
ٝؽذح أُؼبُغخ أُشًض٣خ
 ٢ٛٝاُغضء اُشئ٤غٖٓ ٢
أٌُجٞ٤رش ٝاُز ٢رو ّٞثٌَ
اُؼِٔ٤بد اُؾغبث٤خ ٝأُ٘طو٤خ
ًٝزُي اُغ٤طشح ػِ ٠ثو٤خ أعضاء
أٌُجٞ٤رش األخش٢ٛٝ ٟ
إ
ٌُِٔجٞ٤رش ًبُؼوَ ُإلٗغبٕ
رٌِلخ اؽذٛ ٟز ٙأٌُجٞ٤رشاد
رٌ ٕٞػبدح ػذح ٓالٖٓ ٖ٤٣
اُذٝالساد ُزُي ال ر٘زظ ٛزٙ
أٌُجٞ٤رشاد ثؤػذاد ًج٤شح ٌُٖٝ
 ٌٖٔ٣اُٞف ٍٞاُ ٠ثؼل ٛزٙ
أٌُجٞ٤رشاد ػٖ هش٣ن اُؾجٌبد
ك ٢اُغبٓؼبد ٓٝشاًض اُجؾٞس
ٝثؼل ٛز ٙأٌُجٞ٤رشاد اُلبئوخ
 ٌٖٔ٣اُٞف ٍٞاُٜ٤ب ػٖ هش٣ن
اإلٗزشٗذ ٛٝزا ٣غؼِٜب كٓ ٢ز٘بٍٝ
اُغٔ٢ع أٓب اعزخذآبرٜب ك٢ٜ
رٌ ٕٞمشٝس٣خ كٗ ٢طبم ثشآظ
)Stimulation
أُؾبًبح (
اُنشٝس٣خ ك ٢اُزقبٓ ْ٤أُؼوذح
ٓضَ ٓؾبًبح ٌٓٞى ٝفٞاس٣خ
اُلنبء ٝاُطبئشاد ٝؽزٓ ٠ؾبًبح
اإلٗؾطبس اُ٘ٛٝ ١ٝٞزا ع٤ئد١
اُٝ ٠هق رغبسة اإلٗلغبس
اُ٘ٝ ١ٝٞاُزؼ٣ٞل ػٜ٘ب ثجشآظ
أُؾبًبح أُؼوذح ٝاُز ٢ر٘لز
ثٞاعطخ ًٔجٞ٤رشاد كبئوخ
ٓقٔٔخ ُٜزا اُـشك

أٗٞاع أٌُجٞ٤رشاد :
 أٌُجٞ٤رشاد اُقـ٤شح
Mini computer
ًٔ ٢ٛٝجٞ٤رشاد ؽغٜٔب أفـش
ٖٓ أٌُجٞ٤رشاد اُشئ٤غخ ٝأهَ
عشػخ ًِٝلخ ٝ ٌٖٔ٣ٝمغ
اُٞؽذح اُشئ٤غ٤خ ُٜزٙ
أٌُجٞ٤رشاد ك ٢ف٘ذٝم ٝاؽذ
ًِلخ أٌُجٞ٤رش ٖٓ ٛزا اُ٘ٞع
رٌ ٕٞػذح ػؾشاد ا٥الف ٖٓ
اُذٝالساد ٛٝزا ٣غؼِٜب ٓ٘بعجخ
العزخذآٜب ٖٓ هجَ اُؾشًبد
اُجؾٞس
أُزٞعطخ ٓٝشاًض
اُؼِٔ٤خ ٝؿ٤شٛب ٖٓ
االعزخذآبد اُٞاعؼخ ٌٖٔ٣ٝ
ٌُٔجٞ٤رشاد ٛز ٙاُلئخ ًزُي إٔ
رخذّ أًضش ٖٓ ٓغزخذّ ٝاؽذ
 الكمبٌوترات الماٌكروٌة
الدقٌقة
Microcomputer
ًٔ ٢ٛٝجٞ٤رشاد فـ٤شح ٝرجذأ
ٖٓ أُغ٤طشاد اُقـ٤شح
أُغزخذٓخ ك ٢األعٜضح
أُ٘ضُ٤خ ٓضَ اُـغبالد
ٝاُزِلضٞ٣اٗبد ًٝزُي ك٢
اُغ٤بساد اُؾذ٣ضخ ٝر٘ز٢ٜ
ثٞؽذاد أًضش هٞح ٝعشػخ
ٝاُز ٢روزشة ثٔٞافلبرٜب ٖٓ
أٌُجٞ٤رشاد اُقـ٤شح
ًٔٝجٞ٤رشاد ٛزا اُ٘ٞع رزٔ٤ض
ػٖ األٗٞاع اُغبثوخ ثؤٕ ٝؽذح
أُؼبُغخ أُشًض٣خ ُٜب رٌٕٞ

ػجبسح ػٖ دائشح ٓزٌبِٓخ ػِ٠
هطؼخ ٝاؽذح ٝرغٔ ٠أُؼبُظ
اُذه٤ن إ ٛزا اُ٘ٞع  ٞٛاألًضش
اٗزؾبساً ٣ٝوغ أٌُجٞ٤رش
اُؾخق )PC ( ٢مٖٔ رق٘٤ق
ٛز ٙاُلئخ ُزُي كبٕ ٛزٙ
أٌُجٞ٤رشاد رغزخذّ ك٢
رطج٤وبد ًض٤شح عذاً ال ٌٖٔ٣
ؽقشٛب ٝال ؽي إٔ أًضشٛب
ؽٞ٤ػب ً  ٞٛأٌُجٞ٤رش أٌُزج٢
ٝاُز ٌٖٔ٣ ١إٔ ٖٓ PC ٌٕٞ٣
ؽشًخ  IBMأٓ ٝبً٘زٞػ ٖٓ
ؽشًخ  appleأٓ ٝزطبثوبد ٛزٙ
أٌُجٞ٤رشاد ٖٓ اُؾشًبد
األخشٓ ٟضَ د٣ي ًٓٞٝجبى
ٝأ٤ُٝلزٝ ٢ؿ٤شٛب ٖٓ اُؾشًبد
أُ٘زغخ ٌُِٔجٞ٤رشاد أٌُزج٤خ
 ٌٖٔ٣ٝإٔ  ٌٕٞ٣أ٣نب ً أٌُجٞ٤رش
أُؾٔ ٍٞأ ٝأُلٌشح
 Notebookأًٔ ٝجٞ٤رش اُغ٤ت
ٌٓٗٞبد أٌُجٞ٤رش
 ٌٖٔ٣روغٌٗٞٓ ْ٤بد أٌُجٞ٤رش
اُ ٠عضئ ٖ٤سئ٤غٔٛ ٖ٤٤ب
أٌُٗٞبد أُبد٣خ Hardware
ٝرؾَٔ عٔ٤غ أٌُٗٞبد أُبد٣خ
ٝاُذٝائش أُ٘طو٤خ
أٌُٗٞبد اُجشٓغ٤خ Software
 ٢ٛٝاُجشآظ اُالصٓخ ُزؾـَ٤
اُذٝائش أُ٘طو٤خ ٝرؾٌِٜ٤ب
ُز٘ل٤ز ٜٓٔخ ٓؼ٘٤خ
اُزشً٤ت أُبدٌُِٔ ١جٞ٤رش
ٝؽذح أُؼبُغخ أُشًض٣خ
ٝCPUروٛ ّٞز ٙاُٞؽذح ثٌَ
اُؼِٔ٤بد اُؾغبث٤خ ٝأُ٘طو٤خ
ٌُِٔجٞ٤رش وكذلك تتحكم بعمل
ك ٢أٌُجٞ٤رش
الكمبٌوتر
أُبٌ٣ش ١ٝرٌ CPU ٕٞػجبسح
ػٖ ٓؼبُظ ده٤ن
ٝ Microprocessorػَٔ
ٛز ٙاُٞؽذح  ٞٛعِت اُزؼِٔ٤بد

ٖٓ اُزاًشح ٝكي رؾل٤شٛب اُ٠
عِغِخ ٖٓ اُؼِٔ٤بد اُجغ٤طخ
صْ ر٘ل٤ز ٛز ٙاُؼِٔ٤بد
ثخطٞاد ٓزغِغِخ ًزُي
رؾز CPU ١ٞػِٓ ٠غغَ
ػذاد اُؼ٘ٞإ ٝاُز٣ ١ؾز١ٞ
ػِ ٠ػ٘ٞإ اإل٣ؼبص اُزبُ ٢ك٢
اُزاًشح ٓٝغغالد ػبٓخ
ٝاُز ٢رغزخذّ ُخضٕ اُج٤بٗبد
ٓئهزب ً ٝدائشح ُِغ٤طشح ٝاُز٢
رُٞذ اؽبساد اُغ٤طشح
اُخبسع٤خ
 الذاكرة
ُِزاًشح ؿشم ٖ٤سئ٤غٖ٤٤
اُـشك األ ٞٛ ٍٝخضٕ
اُؾلشاد اُض٘بئ٤خ ُغِغِخ
اإل٣ؼبصاد أُطِٞة ٖٓ
أٌُجٞ٤رش ر٘ل٤زٛب أ ١اُجشآظ
ٝاُـشك اُضبٗ ٞٛ ٢خضٕ
اُج٤بٗبد اُز ٢ع٤ؼَٔ
أٌُجٞ٤رش ػِٜ٤ب ػ٘ذ ر٘ل٤ز
اُجشٗبٓظ رزٌ ٕٞاُزاًشح ػبدحً
ٖٓ راًشح اُوشاءح ROM
 ٢ٛٝراًشح اُوشاءح كوو ؽ٤ش
 ٌٖٔ٣اُوشاءح ٜٓ٘ب ٝال ٌٖٔ٣
اٌُزبثخ ُٜب ٝرزٔ٤ض ثؤٜٗب
رؾزلع ثبُٔؼِٓٞبد ؽز ٠ػ٘ذٓب
٣زْ هطغ اُطبهخ ػٜ٘ب ك٢ٜ
راًشح ؿ٤ش ٓزطب٣شح
٘ٛٝ nonvolatileبى أٗٞاع
أخشٜ٘ٓ ٟب  ٌٖٔ٣ثشٓغزٜب
ُؼذح ٓشاد ٓضَ ٝ EPROM
EEPROM
أ٤ٔٛخ ٝؽذح أُؼبُغخ
أُشًض٣خ :
أُشًض٣خ ك ٢اُؾبعت ٖٓ أْٛ
األعضاء ثَ أٜٔٛب ػِ٠
اإلهالم ألٜٗب ثٔضبثخ اُؼوَ ك٢
الجهاز كما أنها تعمل على
ػِ ٠اٗغبص ًبكخ اُؼِٔ٤بد

اُؾغبث٤خ ك ٢عشػبد ٓزِٛخ
ثبإلمبكخ آُ ٠ؼبُغخ ٓخزِق
أٗٞاع اُج٤بٗبد ٝاُز٘غ٤ن ثٖ٤
عٔ٤غ أعضاء اُؾبعت ٣ ٝؼزجش
أُؼبُظ ٖٓ أًضش األعٜضح
رؼو٤ذا ؽ٤ش ٣ؾز ١ٞػِ٠
ٓال ٖ٤٣اُزشاٗضعزٞساد ٝاُز٢
رزشاثو ٓغ ثؼنٜب اُجؼل
ثٞاعطخ ؽؼ٤شاد ٓؼذٗ٤خ ٖٓ
اُضعبط أُقٜٞس ٝاُزُٜ ٢ب
عٌٜٔب أسم ٓئبد أُشاد ٖٓ
عٔي اُؾؼشح اُٞاؽذح ُإلٗغبٕ
ث٤ئخ رق٘٤غ ٝؽذح أُؼبُغخ
أُشًض٣خ :
رق٘غ أُؼبُغبد أُشًض٣خ
ك ٢ؿشف خبفخ عذا رٔزبص
ثبُ٘ظبكخ اُلبئوخ ٝرُي ُؼذّ
رؼشك اُزشاٗضٝعزٞساد أل١
عضء ٖٓ اُـجبس ً ُٞٝبٕ
فـ٤شا ٝاُز ١ثبٌٓبٗ ٚارالف
آالف ٜٓ٘ب ٣ ٝو ّٞاألؽخبؿ
اُؼبِٓ ٕٞػِ ٠رق٘٤غ ٝؽذاد
أُؼبُغخ ثبسرذاء ص ١خبؿ
٣غٔٝ bunny suits ٠اُز١
٣ؾٔٝ ٖٓ ٢هٞع أ ١أعضاء
ٓزغبهطخ ٖٓ هؾشح أ ٝؽؼش
اُؼبِٓٝ ٖ٤اُغذ٣ش ثبُزًش ٘ٛب
اٗ ٚػِٓ ٠ذ ٟاُؼؾش ٕٝع٘ٚ
أُبم٤خ ًبٗذ ٓؼظْ
أُؼبُغبد أُشًض٣خ ألعٜضح
اُؾبعت اُؾخق٤خ رق٘غ ٖٓ
هجَ ؽشًخ  Intelاُؾ٤ٜشح
ٝاُز ٢روغ كٝ ٢ال٣خ
ًبُ٤لٞسٗ٤ب ثبُٞال٣بد أُزؾذح
األٓش٤ٌ٣خ

مولده ونشأته
ُُٝذ ػٔش اُخ٤بّ ك 18 ٢أ٣بس ـ
ٓب1048 ٞ٣كٓ ٢ذ٘٣خ ٗ٤غبثٞس
اُزغبس٣خ اٌُجش ٟؽٔبٍ كبسط
 ٢ٛٝاُ ّٞ٤اؽذٓ ٟذٕ ا٣شإ
ٝاُذ ػٔش  ٞٛاُطج٤ت اُـ٘٢
اثشا ْ٤ٛاُخ٤بٓ ٢أ ّٓب اعْ ٝاُذرٚ
كـ٤ش ٓؼشٝف ًبٗذ ػبئِخ ػٔش
ٓغِٔخ ٌُّٖ ٝاُذٌٖ٣ ُْ ٙ
ٓزؼقجًّب ُِذٝ ٖ٣هذ ٝظّق ُزؼِْ٤
ػٔش ػبُْ اُش٣بم٤بد
ثبٔٛبٗ٤بسٓ ٖ٣شص٣بٕ أُ٤بٍ
ُِضاسادؽز٤خ  ٢ٛٝد٣بٗخ كبسط
اُوذٔ٣خ ًبٕ ثبٔٛبٗ٤بس هبُجًب
ُذ ٟاُطج٤ت اٌُج٤ش ٝاُؼبُْ
ٝاُلِ٤غٞف اثٖ ع٘٤بٝهذ هذّ
ً
ؽبٓال ك ٢اُؼِّٞ
ُؼٔش رؼًِٔ ٤ب
ٝاُلِغلخ ٝاُش٣بم٤بد ٝهبّ
اُخٞاع ٠األٗجبس ١ثزذس٣ظ ػِْ
اُلِي ُؼٔش ٝرٞع ٖٓ ٜٚ٤خالٍ
ٓغغط ٢ثطِٞٔ٤ط ػَٔ ػٔش
كٓ ٢طِغ ؽجبثٓ ٚغ ٝاُذ ٙك٢
ػِٔ٤بر ٚاُغشاؽ٤خ ٝرؼِْ ًَ
ؽ٢ء ػٖ اُطجبثخ اؽزلَ ػٔش
اُخ٤بّ ثؼ٤ذ ٓ٤الد ٙاُضبٖٓ ػؾش
ػبّ ٝ 1066كٗ ٢لظ اُؼبّ
ظٜش ٓزٗت ٛبُ ٢ك ٢اُغٔبء
ٝهبّ ٤ِ٣ٝبّ ٝع٤ؼ كشعبٕ
اُ٘ٞسٓبٕ ثـض ٝاٗغِزشا ٝرٞك٢
ٝاُذ ػٔشٝثؼذ أؽٍ ٜش هِِ٤خ ٖٓ
ٝكبر ٚرٞكٓ ٢ذسط ػٔش
نب ُوذ ًبٗذ ٜٗب٣خ
ثبٔٛبٗ٤بس أً ٣
ٓشؽِخ ٖٓ ؽ٤بح ػٔش اُخ٤بّ

أهم أعماله
انضم عمر الخٌام الى إحدى
ً
رحلة مدتها
القوافل التً تنظم
ثالثة أشهر من نٌسابور إلى
سمرقند العظٌمة والتً تقع
كانت
الٌوم فً أوزباكستان
ً
مركزا للمنح الدراسٌة
سمرقند
ربما وصل الخٌام الٌها فً
 1068عندما بلغ  20عا ًما
حٌث قام بالتواصل مع أبو
الطاهر صدٌق والده القدٌم الذي
كان حاكم وقاضً المدٌنة
وسرعان ما اكتشف لدٌه موهب ٌه
غٌر عادٌة فً علم األرقام
وفٌما بعد
فوظفه فً مكتبه
حصل الخٌام على وظٌف ٍة فً
خزانة أُِي ٝهذ أؽشص روذ ًٓب
ًجً ٤شا ك ٢ػِْ اُغجش أص٘بء اهبٓزٚ
ك ٢عٔشه٘ذ ػِْ اُخ٤بّ أّٗ٤ُ ٚظ
ٖٓ أٌُٖٔ ؽَ أُؼبدالد
اُزٌؼ٤ج٤خ ثبعزخذاّ أدٝاد
اُٜ٘ذعخ اُٗٞ٤بٗ٤خ اُوذٔ٣خ
ًبُجٞفِخ ٝأُغطشح ٘ٛٝبى
ؽبعخ اُ ٠أعبُ٤ت أخشٗ ٟؾش
اُخ٤بّ ك ٢ػبّ  1070ػ٘ذٓب
ًبٕ ك ٢عٖ ٝ 22اؽذحً ٖٓ
أػظْ أػٔبُ ٢ٛٝ ٚسعبُخٌ ؽٍٞ
اظٜبس ٓؾبًَ اُغجش ٝأُٞاصٗخ
أظٜش كٜ٤ب إٔ أُؼبدُخ اُزٌؼ٤ج٤خ
 ٌٖٔ٣إٔ ُٜ ٌٕٞ٣ب أًضش ٖٓ ؽ ٍَ
نب ً٤ق ٌٖٔ٣
ٝاؽذ ٝأٝمؼ أً ٣
اعزخذاّ اُوطٞع ًبُوطغ أٌُبكئ
ٝاُذٝائش إلػطبء ؽِ٘ٛ ٍٞذع٤خ
ُِٔؼبدالد اُزٌؼ٤ج٤خ.

ًبٕ أسخٔ٤ذط هذ ثذأ ثبُلؼَ
ثبُؼَٔ كٛ ٢زا أُغبٍ ٓ٘ز أًضش
ٖٓ أُق ػبّ ػ٘ذٓب ٝاعٚ
ٓؾٌِخً ٓؾذدح ك ٢اُؼضٞس ػِ٠
ٗغج ٚؽغْ عضء اُ ٠آخش مٖٔ
ٓغب ٍٍ ٓؼٗ ٖ٤ظش اُخ٤بّ كٛ ٢زٙ
أُؾٌِخ ثطش٣و ٍخ أًضش ػٔ٤ٓٞخ
ٜ٘ٓٝغ٤خ ٝرغ٘ت اُخ٤بّ
أُؼبدالد اُغِج٤خ ٝاُؾٍِٞ
اُغِج٤خ ،ألٕ األػذاد اُغِج٤خ ُْ
ٓ ٌٖ٣ؼزشكًب ثٜب ك ٢اُش٣بم٤بد
اإلعالٓ٤خ ٓغ رُي ثؼل
اُضوبكبد هذ أدسعذ األسهبّ
ػِ٠
اُغِج٤خ ك ٢اُش٣بم٤بد
عج َ٤أُضبٍ اُجشأٛب ؿ٣ٞزب
ًبٗذ هذ أدخِذ األسهبّ اُغِج٤خ
ك ٢اُش٣بم٤بد اُٜ٘ذ٣خ هجَ
 400ػبّ ػِ ٠اُشؿْ ٖٓ إٔ
اٗغبص اُخ٤بّ ًبٕ سائ ًؼب ّاال أّٗٚ
ؽؼش ثخ٤جخ أَٓ ألًّٗ ٚبٕ ثؾبع ٍخ
اُ ٠اعزخذاّ اُٜ٘ذعخ كًَ ٢
أُؼبدالد اُزٌؼ٤ج٤خ ًٝبٕ ٣ؤَٓ
ثبًزؾبف خٞاسصٓ٤خ ُِؾَ
ثبعزخذاّ اُغجش كوو ك ٢ػبّ
 1073رِو ٠اُخ٤بّ دػٞحً اُ٠
ٓذ٘٣خ أفلٜبٕ اُلبسع٤خ
ػبفٔخ اإلٓجشاهٞس٣خ
اُغِغٞه٤خ إلػذاد عذ ٍٍ ٝصٓ٘٢
ٖٓ ؽؤٗ ٚإٔ ٣ؼَٔ ثطش٣و ٍخ ده٤وخ
اُ ٠األثذ ًٝبٕ ٛزا  ٞٛاُؼقش
اُز ١رؾذد ك ٚ٤ه ٍٞاُغ٘خ
ثؾٌ ٍَ ده٤ن ٘ٓٝزظْ رٔذ دػٞح
اُخ٤بّ ٖٓ هجَ اُشعِ ٖ٤األًضش

عِطخ ك ٢اإلٓجشاهٞس٣خ
اُغِغٞه٤خ ٝاُزً ٢بٗذ ثالد
كبسط عض ًءا ٜٓ٘ب ٔٛٝب ِٓي
ؽب ٙعِطبٕ اإلٓجشاهٞس٣خ
ٝٝص٣شٗ ٙظبّ أُِي هبّ اُخ٤بّ
ثزٞظ٤ق ػِٔبء ٓٞٛٞثٖ٤
آخشُٔ ٖ٣شاكوز ٚاُ ٠أفلٜبٕ
ك ٢ػبّ  1074ؽ٤ش ًبٕ
ُِـب٣خ
٣زوبم ٠أع ًشا ٓشرل ًؼب
ٝهذ رٔزغ ثؤعِٞة ؽ٤ب ٍح
ٓٔ٤ضهبّ اُغِطبٕ ِٓي ؽبٙ
ثزٔٓ َ٣ٞؾشٝع ػٔش اُخ٤بّ
ٖٓ أعَ اٗؾبء ٓشف ٍذ كٌِ٢
ُٔشاهجخ اُغٔبء خالٍ  30ػب ًٓب
ٝخالٍ ٛز ٙأُذح ًبٕ صؽَ
اًٌُٞت األثؼذ أُؼشٝف ٝهزٜب
عٓ ٌَٔ٤ذاس ٙخالٍ كزشح ػِٔٚ
ك ٢أفلٜبٕ ٝعذ اُخ٤بّ إٔ
ه ٍٞاُغ٘خ االعزٞائ٤خ
هذّ
ًٓ ٞ٣ 365,2422ب
اُغِطبٕ ٓبُي ؽب ٙرو ْ٣ٞػٔش
اُخ٤بّ اُغذ٣ذ ُالٓجشاهٞس٣خ
اُغِغٞه٤خ ك 15 ٢أ٣بس ـ ٓبٞ٣
ٝال ٣ضاٍ ٓغزخذ ًٓب ؽز٘ٓٞ٣ ٠ب
ٛز ُِخ٤بّ ثؼل اُشعبئَ
اُلِغل٤خ ٜٓ٘ب سعبُخ ك ٢إٌُٞ
ٝاُزٌِ٤ق ٝاُشعبُخ األ ٠ُٝك٢
اُٞعٞد ٓٝخزقش ك٢
اُطج٤ؼ٤بد ٝرؾشػ سثبػ٤برٚ
ٝعٜبد ٗظش ٙاُلِغل٤خ اُز٢
ًبٗذ رؾبإٓ٤خ ٝػذٓ٤خ أؽ٤بًٗب
قب ٣ذػ ٞاُ٠
ًبٕ اُخ٤بّ ؽخ ً
اُزؤَٓ ٝاُزلٌ٤ش ٛبعٔ ٚاُجؼل
ثغجت هبثغ اُِ ٜٞاُز ١عبد
سثبػ٤برً ٌُّٚ٘ ٚبٕ ٓٞمغ
روذ٣ش أث٘بء ػقش ٖٓٝ ٙرالْٛ
ٖٓٔ رؼ ّٔن كٞٓ ٢سٝصٝ ٚهذ
رجغ اُقٞك٤خ أٝاخش ؽ٤برٚ
ٓؼزوذًا أٜٗب سد ػِ ٠اُزؾذد

اإلعالٓٓ ُٚٝ ٢ئُلبد ٓز٘ٞػخ
أخشٜ٘ٓ ٟب ؽشػ ٓب أؽٌَ ٖٓ
ٓقبدساد ًزبة أهِ٤ذط
ٝاالؽز٤بٍ ُٔؼشكخ ٓوذاس١
ت
اُزٛت ٝاُلنخ ك٢
عغْ ٓشً ٍ
ٍ
ٜٓ٘ٔب ٝك ٚ٤هش٣وخ ه٤بط
اٌُضبكخ اُ٘ٞػ٤خ ٝسعبُخ ك٢
أُٞع٤و ٠ثؼذ ٝكبح ِٓي ؽبٙ
ٗٝظبّ أُِي أُف٤ت ثؾٔىٞثؼذ
ؽظ آٌُ ٠خ
إٔ رؼبكٜ٘ٓ ٠ب ّ
ػبػ ك ٢ػضُ ٍخ ع٘ ٖ٤ؽ٤برٚ
األخ٤شح ًبٕ اُخ٤بّ ٓوز٘ ًؼب
ثٔشًض٣خ اُؾٔظ كٗ ٢ظبٓ٘ب
اُؾٔغً ٢بٕ ٣شدد سثبػ٤برٚ
أص٘بء ه٤بٓ ٚثؤٓٞس ٙاُؼِٔ٤خ
ٝهبّ ٖٓ ؽ ُٚٞثغٔؼٜب ُٗغجذ
ًضٌ ٤ش ٖٓ اُشثبػ٤بد ُ ٌُٖ ٚثؼذ
اُزذه٤ن صجذ ٗغجخ ًض٤ش ٜٓ٘ب
اُ ٖٓ ٠عبإٝا ثؼذ ٙأ ٝعجوٙٞ
دػب ٙاُؾغٖ اُقجبػ اُ٠
أُٔٞد ٌُ٘ ٚسكل اُذػٞح
ٝثو ٢ثؼ٤ذًا ػٖ ٓغش٣بد
اُقشاع اُذائش آٗزاى ثٝ ٚ٘٤ثٖ٤
ًبٗذ
اُذُٝخ اُغِغٞه٤خ
اُجؾجٞؽخ اُز ٢ػبػ ثٜب
ف٘٤ؼخ ٗظبّ أُِي كوذ رؼبٛذ
ٝ ٞٛاُقجبػ ٗٝظبّ أُِي ػِ٠
إٔ ٖٓ ٣ئار ٚ٤اُؾع ع٤غبػذ
فذ٣و ٚ٤ا٥خش ٖ٣كِٔب فبس
ٗظبّ أُِي ٝصً ٣شا ُِغِطبٕ أُت
أسعالٕ صْ ُؾل٤ذِٓ ٙي ؽبٙ
ـ ُٓ ٚبئزٝ ٖ٤أُق ٓضوبٍ
ُخ ِّ
ق َ
٣زوبمبٛب ٖٓ ث٤ذ أُبٍ ًَ
ػبّ ٖٓ خض٘٣خ ٗ٤غبثٞس كنٖٔ
ُ ٚاُؼ٤ؼ ك ٢سكب٤ٛخ ٓٔب
عبػذ ٙػِ ٠اُزلشؽ ُِجؾش ثٖ٤
 1963ث٘وَ
ا٣شإ ك ٢ػبّ
مش٣ؼ مخْ
سكبد اُخ٤بّ اُ٠
ٍ
ٗ٤غبثٞس ٝعٔشه٘ذ ػبػ ٓؼظْ
ؽ٤برُِ ٚغ٤بػ إٔ ٣ضٝسٙٝ

٣ٝؾٞ٤ا رًش ٟاُؾبػش اُؼظْ٤

زواجه
اُزلبف َ٤اٌُبِٓخ ػٖ ؽ٤بح
اُخ٤بّ ا ُؼخق٤خ رؼذ ؿبٓنخ
ٌُٖ ٓب ػُشف أٗ ٚرض ّٝط ٖٓ
ٓـّ٘٤خ كبسع٤خ عِٔ٤خ اعٜٔب
عٜ٤بٕ رضٝعٜب ثؼذ إٔ ػبػ
ٓؼٜب ألسثغ ع٘ٞاد د ٕٝصٝاط
٣ٝؼزوذ إّٔ ُذ ٚ٣اثٖ ٝاؽذ
ٝاث٘خ ػِ ٠األهَ

وفاته
عمر
توفً عمر الخٌام عن
ٍ
ناهز ال  83عا ًما فً بلدة
نٌسابور فً  4كانون األول ــ
دٌسمبر عام  1131ودُفن فً
قبر كان قد اختار موقعه
ٍ
مسب ًقا ضمن بستان حٌث
تتساقط الزهور مرتٌن فً
العام

1ـ برج خلٌفة فً دبً اإلمارات  828متر
برج خلٌفة األول عالمٌا ً واألول على مستوى
2004وانتهى
الشرق األوسط بدأ تشٌٌده عام
بناءه فً  .2010قسم منه مخصص للمكاتب
وقسم أخر للسكن وقسم للفندق وقد تم بناءه من
الفوالذ والبٌتون
2ـ برج الساعة الملكي في مكة المملكة العربية
السعودية  601متر
برج مكة بناء متعدد اإلستخدامات حٌث ٌوجد به
فندق مكون من  858غرفة ،وهو ثانً أعلى برج
بالعالم وبالشرق األوسط .بدأ إنشائه عام 2004
وانتهى فً العام  .2012تم بناؤه من البٌتون
والفوالذ
3ـ ترج تاٌثً  101فً تاٌثً تاٌىان  508متر
برج المكاتب تاٌبً  Taipei 101الثالث عالمٌا ً
واألول على مستوى آسٌا باستثناء الشرق األوسط
تم البدء بتشٌٌده عام  1999وانتهى بناؤه سنة
2004
4ـ الثرج المالً العالمً فً شىغهاي الصٍه 492
متر
ثشط ؽ٘ـٜب ١هغْ ٌٓ٘ٓ ٚبرت ٝاُوغْ األخش ك٘ذم
اُشاثغ ػبُٔ٤ب ً ٝاُضبٗ ٢ثآع٤ب ثبعزض٘بء اُؾشم
األٝعو ٝاأل ٍٝثبُق ٖ٤رْ اُجذء ثؤػٔبٍ اُؾلش
ػبّ ٝ 1997اإلٗزٜبء ٓ٘ ٚع٘خ 2008
5ـ المثىى التجاري العالمً فً هىوغ كىوغ الصٍه
484متر
ثشط ٓشًض اُزغبسح اُؼبُٔ ٢هغْ ٓ٘ٓ ٚخقـ
ٌُِٔبرت ٝهغْ آخش ػجبسح ػٖ ك٘ذم ٌٖٓٓ ٕٞ
 312ؿشكخ رْ اُجذء ثزؾ٤٤ذ ٙػبّ ٝ 2002اٗز٠ٜ
ث٘بء ٙػبّ  ٞٛٝ2010اُخبٓظ ػبُٔ٤ب ً ٝاُضبُش
آع٣ٞ٤ب ً ثبعزض٘بء اُؾشم األٝعو ٝاُضبٗ ٢ثبُقٖ٤
 7 ، 6ـ برج بتروناس  1وبتروناس  2فً كواال
لمبور مالٌزٌا  451.9متر
ثشعب أٌُبرت ثزشٗٝبط األٝ ٍٝاُضبٗٓ ٢ؾزشًبٕ
ثبُٔشًض اُغبدط ٝاُغبثغ ػبُٔ٤ب ً ،رْ اُجذء ثؤػٔبٍ
اُؾلش ع٘خ ٝ 1992اٗز ٠ٜرؾ٤٤ذٔٛب ػبّ 1998

آسً باستثناء الشرق
وٌحتالن المركز الرابع على مستوى ا
األوسط
8ـ ترج زٌفىج فً واوجلٍىغ الصٍه  450متر
ثشط ص٣ل٘٤ؾ  ٖٓ ٌٕٞٓ Zifeng Towerهغْ ٌٓبرت
ٝهغْ ك٘ذم ث 450 ٚؿشكخ ثذأد أػٔبٍ اُج٘بء ك ٚ٤ع٘خ
ٝ 2005اٗزٜذ ٣ٝ 2010ؼزجش اُضبٖٓ ػبُٔ٤ب ً ٝاُغبدط
آع٣ٞ٤ب ً ثبعزض٘بء اُؾشم األٝعو ٝاُضبُش ك ٢اُق.ٖ٤
9ـ ترج المكاتة وٌلٍس فً لٍىىٌس الىالٌات المتحدج
 442.1متر
اُجشط أٌُزج٤ِ٣ٝ ٢ظ  Willis Towerاُزبعغ ػبُٔ٤ب ً
ٝاأل ٍٝك ٢أٓشٌ٣ب اُؾٔبُ٤خ رْ اُجذء ثج٘بئٝ 1970 ٚاٗز٠ٜ
ثؼبّ  1974ؽ٤ش رْ اٗؾبإ ٖٓ ٙاُلٞالر
10ـ ترج  KK100فً شىتشه الصٍه  441.8متر
وننهً قائمتنا ألعلى  10أبراج بالعالم ببرج KK100
المكون من مكاتب وفندق من  249غرفة تم البدء بإنشاءه
 2007وانتهى البناء  2011فهو العاشر عالمٌا ً والسابع
آسٌوٌا ً باستثناء الشرق األوسط والرابع فً الصٌن

افتتح الدكتور  /عبد العزٌز قنصوه محافظ اإلسكندرٌة مشروع تطوٌر وتجمٌل حدٌقة استاد
اإلسكندرٌة والتى قامت على تنفٌذها شركة المقاولون العرب وتأتى ضمن خطة تطوٌر الحدائق
على مستوى الثغر مع الحفاظ على هوٌتها فضال عن زٌادة المسطحات الخضراء والمتنزهات
المجانٌة للمواطنٌن وذلك بحضور عبد المحسن سالمة رئٌس مجلس إدارة مؤسسة األهرام
واللواء أحمد بسٌونً سكرتٌر عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتٌر العام المساعد
وجمٌع القائمٌن على أعمال التطوٌر وأكد محافظ اإلسكندرٌة خالل االفتتاح أن أعمال تطوٌر
الحدٌقة وإعادة رونقها بهذا الشكل الجمالً تم فٌه مراعاة البعد التراثً إلستاد اإلسكندرٌة
والمنطقة المحٌطة به مع الحفاظ علً هوٌة الحدٌقة لجعلها نموذجا جٌدا ٌحتذي به فً
الحدائق األخري على مستوى المدٌنة وأنه تم وضع آلٌة للحفاظ على استدامة أعمال التطوٌر
التً تمت بالحدٌقة متقدما بالشكر لجمٌع القائمٌن على أعمال التطوٌر وقال تحٌة لفرٌق
العمل جمٌعا فكل قطرة عرق بذلت فً هذا المكان كللت بهذا المشهد الرائع أمام الجمٌع مؤكدا
أن العمل سٌظل مستمرا بأنحاء اإلسكندرٌة والجمٌع ٌعمل لٌل نهار بنفس الجهد المبذول
وبذات السٌاق لعودة محبوبتنا اإلسكندرٌة كسابق عهدها مدٌنة السٌاحة والثقافة والجمال

.

أوالً -:توصٌف المشكلة
من المعلوم أن كل حً من أحٌاء اإلسكندرٌة ٌحتوي علً إدارة تعلٌمٌة خاصة به
 ،وكذلك حً العجمً من المفترض أن ٌكون له إدارة خاصة به وهو بالفعل كذلك
 ،إال أن اإلدارة لٌس لها مبنً خاص بها بل موزعة علً العدٌد من المدارس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الزٌادة السكانٌة المتوقعة:ـ
******************
 عدد سكان حً العجمً حتً  616042 2019/1/1نسمة.
 عدد الذكور حتً  317596  2019/1/1نسمة
 عدد اإلناث حتً  298446  2019/1/1نسمة
 معدل النمو 
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عدد األسر  154408 أسرة.

ثانٌا ً -:القٌود والمتغٌرات التً تؤثر علً المشكلة-:
 ٓغبؽخ ٓج٘ ٢اداسح رؼِ٤ٔ٤خ  2 ّ500 ٖٓ اُ 2 ّ800 ٢روش٣جب ً. ػَٔ ٓوب٣غخ ُِٔشاكن ( ًٜشثبء – ؿبص هج٤ؼ.) ٢ تكلفة إنشاء مبنً لإلدارة ( أراضى ـ مبانى ـ أثاث وتجهٌز معدات). -عدد الموظفٌن باإلدارة  780موظف

ثانٌا ً -:العوامل التً تؤثر علً المشكلة-:
 اػزٔبد ٓبُُ ٢زٞك٤ش اُخذٓبد اُؼبٓخ ٝأُشاكن. الوقت الالزم النشـــاء مبنً لإلدارة التعلٌمٌة -رٞك٤ش أٌُبٕ أُ٘بعت إلٗؾبء ٓجُ٘ ٢إلداسح اُزؼِ٤ٔ٤خ.

ثالــثا ً -:البٌــانات والــمؤشـــــرات -:

تطور أعداد التالمٌذ بحً العجمً -:
المرحلة

عام 2017/2016

عام 2018/2017

عام 2019/2018

رياض األطفال

4948

5287

5695

ابتدائي

61644

36310

70321

إعدادي

34920

35446

36383

14875
ثانوي
مصدر البٌان  -:إدارة العجمً التعلٌمٌة
70321

15530
15950
تارٌخ البٌان 2019/2/12 -:

أعداد التالمٌذ عام 2018
36383
15530

5695

ثانوي

إعدادي  1ابتدائً

رٌاض األطفال

** المدارس التً تتواجد بها أقسام اإلدارة التعلٌمٌة-:
ال ٞ٣عذ ثؾ ٢اُؼغٔٓ ٢ج٘ ٢خبؿ ثبإلداسح اُزؼِ٤ٔ٤خ ؽ٤ش أٜٗب ٓوغٔخ ػِ ٢ػذد (أسثؼخ)
ٓذاسط -: ٢ٛ،
ٓذسعخ أٌُظ اإلػذاد٣خ ث٘بد ٣ٝزٞاعذ ثٜب اإلداسح اُشئ٤غ٤خ
ٓذسعخ أٌُظ ث٘٣ٝ ٖ٤زٞاعذ ثٜب اإلداسح اُلشػ٤خ.
ٓذسعخ اُؾ٤ٜذ ٓؾٔٞد ػجذ هللا ٞ٣ٝعذ ثٜب ٓخبصٕ اإلداسح .
ٓذسعخ أعبط أٌُظ ٞ٣ٝعذ ثٜب ٓخبصٕ اإلداسح.

 أهغبّ اإلداسح اُزؼِ٤ٔ٤خ-:
-:

-

ٝر٘وغْ اإلداسح اُزؼِ٤ٔ٤خ اُ ٢ػذد  24هغْ ٜٓ٘ب .
اُؾئ ٕٞأُبُ٤خ ٝاإلداس٣خ ٝر٘وغْ اُ٘ٓ ( -: ٢بهنبد – ٓؤٓٞس٣بد – روبس٣ش).
هغْ اُخذٓبد اُذاخِ٤خ – هغْ أُ٤ضاٗ٤خ – هغْ اُؾغبثبد .
األهغبّ اُل٘٤خ -:

قسم شئون الطلبة – قسم تنسٌق المتابعة وتقوٌم اآلداء – قسم اإلعارات – قسم
التدرٌب – قسم التخطٌط والمتابعة – قسم العالقات العامة – قسم اإلحصاء – قسم
القٌد والحفظ – قسم اإلتصال السٌاسً واإلعالن – قسم التطوٌر التكنولوجً .
 ػذد أهغبّ اُزٞع 15 ٚ٤هغْ . ًَ -هغْ ٖٓ ٛز ٙاألهغبّ ٣و ّٞثذٝس ؽٝ ١ٞ٤كؼب ُِؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ

عدد األقسام والموظفٌن باإلدارة

780

24

عدد الموظفٌن

عدد األقسام

الخدمات التً تقدمها اإلدارة التعلٌمٌة
-:
 اُخذٓبد اُز ٢روذٜٓب اإلداسح اُزؼِ٤ٔ٤خ رؼزٔذ ػِ٘ٓ ٠ظٓٞخ ٖٓ هٞاػذ اُج٤بٗبد أُزخققخاُز ٢رْ ث٘بإٛب ٣ٝزْ رؾذ٣ضٜب دٝس٣ب ً ٛٝز ٙاُوٞاػذ رزٔضَ ك- : ٢
 هبػذح ث٤بٗبد أُذاسط-ٝ :رؾَٔ اُج٤بٗبد األعبع٤خ ٌَُ ٓذسع ٝ ٚامبكخ ٓذاسط ٓغزغذح ٝرؼذ َ٣ث٤بٗبد ٓذسعخ
 هبػذح ث٤بٗبد أُؼِٔٝ ٖ٤أُٞظل- : ٖ٤ٝرؾَٔ اُج٤بٗبد األعبع٤خ ٌَُ ٖٓ ٣ؼَٔ ك ٠اُٞصاسح عٞاء ًبٕ ٓذسعب ً أٞٓ ٝظلب ً ٝ ،ثبُ٘غجخ
ُِٔؼِٔ ٖ٤كبٕ ث٤بٗبد اُزوذّ الٓزؾبٕ اٌُبدس ٗٝزبئظ االٓزؾبٕ ٣زْ امبكزٜب اُ ٠هبػذح اُج٤بٗبد
.

 هبػذح ث٤بٗبد اُزالٓ٤ز - :ٝرؾَٔ اُج٤بٗبد األعبع٤خ ٌَُ رِٔ٤ز ًٔ ،ب إ ٗزبئظ آزؾبٗبد اُ٘وَ ٣زْ اعزخذآٜب كٗ ٢وَ
اُزالٓ٤ز ٖٓ فق دساع ٢اُ ٠فق دساع ٢أخش.

التعلٌق
كل هذه األقسام تقوم بالعدٌد من األعمال الخاصة بالعملٌة التعلٌمٌة لمدرسٌن وتالمٌذ
وأولٌاء أمور للتالمٌذ بالحً .
ومع هذا الوضع نجد أنه ال ٌوجد مبنى خاص لإلدارة التعلٌمٌة فتجد الموظفٌن العاملٌن
التابعٌن لإلدارة موزعٌن ومشتتٌن على عدة أماكن مما ٌسبب المتاعب لطالب الخدمة فتجد
مدرسة بها .
موظفى اإلدارة لشئون الطلبة ومدرسة أخرى ٌوجد بها المدٌر العام ووكالئها ومدٌري
مراحل التعلٌم والحسابات والموجهٌن والشئون القانونٌة وغٌرها .

بدائل الحلول
الحل األول-:
اُؼَٔ ػِ ٢دٓظ أهغبّ اإلداسح اُزؼِ٤ٔ٤خ  ،ثؾ٤ش رقجؼ ثذال ٖٓ ًٜٗٞب ٓٞصػخ ػِ ٢أسثؼخ
ٓذاسط رٞصع األهغبّ ػِٓ ٢ذسعزٔٛ ٖ٤ب ( ٓذسعخ أٌُظ اإلػذاد٣خ ث٘بد – ٓذسعخ
أٌُظ ث٘ )ٖ٤كوو ٝرُي ُزخل٤ق اُؼتء ػِ ٖٓ ٢روذّ ُ ْٜاُخذٓخ ًٝزُي رخل٤ق اُؼتء
ػِ ٢األهغبّ ؽ٤ش أٗٝ ٚاسد اؽز٤بط هغْ اُ ٢خذٓبد هغْ آخش .

الحل الثانً -:
وهو بناء مبنً مستقل باإلدارة التعلٌمٌة للعجمً ٌكون علً األكثر مكون من خمسة
طوابق لتحتوي هذه الطوابق علً أقسام اإلدارة التعلٌمٌة ككل .

رو ْ٤٤اُؾِٝ ٍٞكوب ً ألعظ اُو٤بط-:

أعظ اُو٤بط

اُجذ َ٣االٍٝ

اُجذ َ٣اُضبٗ٠

اُجؼذ اُضٓ٘٠

عش٣غ

ثطئ

اُجؼذ االهزقبدٟ

ٓزٞعو

ػبُ٢

اُجؼذ االعزٔبػ٠

اٌجاتً

ا٣غبث٢

أسس القٌاس
الحل األول
الحل الثانً

نسبة التأثٌر علً
البعد الزمنً
35
5

نسبة التأثٌر علً
البعد اإلقتصادي
19
30

نسبة التأثٌر علً
البعد اإلجتماعً
30
30

تقٌٌم الحل
84
65

من المعاٌٌر السابقة ٌتضح أن البدٌل األول هو المتاح تنفٌذه فً الوقت الحالً لمواجهة
المشكالت والمعوقات التً تواجه تقدٌم الخدمات المنوط باإلدارة التعلٌمٌة تقدٌمها
وذلك نظراً لسرعته وتكلفته المادٌة البسٌطة مقارنة بالحل الثانً.
علً الرغم من الحل الثانً أال وهو إنشاء إدارة تعلٌمٌة لحً العجمً بمبنً خاص بها
ٌقضً علً كل المعاناه التً ٌعانٌها الموظفٌن باإلدارة وكذلك المدرسٌن وكذلك أهالً
حً العجمً  ،حٌث أن تجمع كل أقسام اإلدارة بمبنً إداري واحد ٌعتبر عامال أساسٌا
فً سرعة آداء العمل .

رأي الفنٌٌن والجهات المسئولة
 تم إقتراح قطعة أرض إلنشاء مبنً خاص بإدارة العجمً التعلٌمٌة وهذه األرض تقعخلف مستشفً العجمً العام ومساحتها حوالً 1500م 2تقرٌبا (مصنع البوٌات سابقا)
وهذه األرض حالٌا ملك للمحافظة.

** أسباب إقتراح هذه األرض -:
 رخل٤ق اُؼتء ٝأُؼبٗبح ػٖ أُٞاه٘ٝ ٖ٤هشثٜب ٖٓ أُغٔغ اُغٌُ٘ ٢إلداسح. روغ ك٘ٓ ٢طوخ ٝعط ٢ثبُ٘غجخ ُٔذاسط اإلداسح ٝاُؼبِٓ ٖ٤ثبإلداسح ٓٔب ٣ز٤ؼ عُٜٞخاإلٗزوبٍ اُ ٢اُؼَٔ.
 اُؼَٔ ػِ ٢رلش٣ؾ اُؾغشاد أُغزـِخ ٖٓ هجَ اإلداسح ثبُٔذاسط عبُلخ اُزًش ٝرُيُزخل٤ق اٌُضبكبد داخَ اُلق.ٍٞ

ملحوظة
قطعة األرض بالمقترح المطلوب مساحتها كبٌرة علً إنشاء مبنً خاص باإلدارة
التعلٌمٌة لذا من الممكن اإلستفادة من جزء من هذه األرض فً إنشاء مبنً خاص
باإلدارة التعلٌمٌة و شئ آخر.
فإذا كانت الدولة تتجه لتخفٌف العبء وتٌسٌر األحوال لقضاء حوائج الناس فلماذا ال تبنى
إدارة العجمً التعلٌمٌة ،فالنداء العاجل والطلب الصارخ لمعالى السٌد رئٌس الوزراء
والسٌد وزٌر التربٌة والتعلٌم والهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة والسٌد محافظ اإلسكندرٌة
الرجل الذى ٌسعى جاهداً لتقدٌم ما ٌتاح له من االمكانٌات نرجو ا تلبٌة الطلب على أرض
الواقع ونثق فى مدى تفهم ه م لمكانة التربٌة والتعلٌم وما أهمٌته للحضارة .

