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السنة 2020

أمى الحبٌبة بٌن ٌدٌك كبرت وفى دفء قلبك احتمٌت بٌن
ضلوعك أختبؤت ومن عطائك أرتوٌت
أمى مداد القلب لن ٌكفى لو أكتب به إلرضائك وخفق
الروح لن ٌجزى عبٌرآ فاح بعطائك
امى الغالٌة خلق البحر لٌعانق موجه الرمال والصخور
تشرق الشمس لتلف بدفئها الصحارى والبحور
توجد الفراشات دائمآ مع أرق الورود والزهور
أماه ٌا بحرى وشمسى وباقة زهورى احتاجك دومآ احبك
لألبد  .ال تلٌن الصخور اال لحنانك انت الحب والجنه تحت
قدمٌك احبك أمى
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واصلت أحٌاء اإلسكندرٌة شن حمالت إٌقاف أعمال البناء
المخالف حٌث شن حى العجمى برئاسة السٌد المستشار/
السٌد ابراهٌم موسى حمالت لتنفٌذ قرار اإلزالة رقم 243
لسنة  2019وذلك بإزالة الدور السابع بشارع على دامى
المتفرع من شارع أكتوبر وتم تسلٌم األعمال لمقاول الهدم
التمام أعمال اإلزالة
حى العامرٌة أول حملة مكبرة بنطاق الحى بناء على تعلٌمات
اللواء  /سمٌر صدقى رئٌس حى العامرٌة أول وبحضور
المهندس  /رمضان عبد المطلب سكرتٌر عام الحً وأسفرت
حملة قامت بها إدارة المتابعة المٌدانٌة وإدارة إشغال الطرٌق
عن إٌقاف أعمال ترمٌم وتدعٌم بدون ترخٌص بمول عمر
المختار أمام كوبرى العامرٌة والتحفظ على لودر صغٌرٌؤتى
ذلك تنفٌذا لتعلٌمات محافظ اإلسكندرٌة بضرورة التصدى
لظاهرة البناء المخالف والقضاء علٌها فى المهد و إتخاذ
اإلجراءات القانونٌة الالزمة حٌال المخالفات والتى تمثل
خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنٌن كما أنها تشكل
ضغط كبٌر على شبكات المرافق العامة ابلمحافظة
وفى حى المنتزة أول وتنفٌذا لتعلٌمات حمدى عبد العلٌم شامه
 /رئٌس حى المنتزه اول باستمرار الحمالت لمواجهة ظاهرة
البناء المخالف واٌقاف األعمال وعدم السماح للمخالفٌن
بالبناء حرصا على سالمة المواطنٌن من التعرض للمخاطر تم
شن حملة تحت اشراف مدٌر ادارة أشغال الطرٌق واالعالنات
حٌث قامت وحدة
ورئٌس وحدة اإلزالة والتدخل السرٌع
اإلزالة والتدخل السرٌع بفك الشده الخشبٌه العمده الدور
الثانى علوى بؤرض لٌسٌه الحرٌه الرأس السوداء
وفى حى المنتزة ثان تمكنت وحدة اإلٌقاف والتحفظ بالحى من
إٌقاف أعمال بناء بدون ترخٌص حٌث تم فك الشدة الخشبٌة
الخاصة بالطابق السابع عشر علوى والتحفظ على كمٌة من
حدٌد التسلٌح من العقار الكائن خلف مصنع سٌكالم لأللبان
واتخاذ اإلجراءات
بشارع متفرع من شارع مصطفى كامل
القانونٌة الالزمة حٌال تلك األعمال المخالفة بالكامل.

م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/3/3 :

ضىنً ٚوَٚ ً١جٌز جٌٛكس جٌىوط / ٌٛػالء ػػّحْ
ف ٟجإلْىٕىٌ٠س ٌف ٝئٍٞجخ جأل٠مُ جٌطر١س ِٓ
ػحٍِٚ ٓ١ضٍّ ٝ٠ذّٓطٗف ٝجٌؼؿّ ٟجٌؼحَ غٍخ
جإلْىٕىٌ٠س جقطؿحؾح ػٍ ٝضك ً٠ٛجٌّٓطٗفٝ
ٌكؿٍ ٚكٚ ٟجٌؼًّ ذٕفّ جٌٕظحَ جٌؼحوٚ ٞضمٌٍ
أْ ٠ىٔ ْٛظحَ جٌؼًّ ذحٌّٓطٗف َٛ٠ ١٤ ٟػًّ
 ٟ٘ٚفطٍز جٌكؿٍ جٌٛك ٟألِٛ ٞحخ أ ٚجٌطأوى
ِٓ ػىَ ئٚحذس جٌٗه ٙذحٌٍّٚ ٜئؾٍجء ضكًٍ١
ِغ
وٌٍ ٌٜٚؼحٍِ ٓ١لرً ِغحوٌضٌٍّٓ ُٙطٗفٝ
َ٠حوز جٌّمحذً جٌّحوٌٚ ٌُٙ ٞغُ جٌطٌ ًٚٛطٍه
جٌكٍٛي ئال أْ أغٍد جٌؼحٍِ ٓ١ذحٌطٌٍّ ٝ٠فٟٛج
جٌؼًّ ٍ٠ٚرٛج ئؾحَجش أ ٚضكٌّٓ ٍُٙ٠ٛطٗف١حش
أنٍِ ٜح وفغ ِٓث ٌٟٛجٌٛكس ذحإلْىٕىٌ٠س ئٌٝ
وحف
جالْطؼحٔس ذ١ٙثس جٌطأِ ٓ١جٌٛكٌ ٟطٛف ٍ١ػىو ٍ
ِٓ جٌطٌٍٍّّٓ ٝ٠طٗفٚ ٝػٍ ٝجٌؿحٔد ج٢نٍ
ٌفٟص ئوجٌز جٌّٓطٗف ٝجٌٍو ػٍ ٝأ ٞضٓحؤالش
ذٗأْ ئٍٞجخ جٌطٍّٚ ٝ٠جٌؼحٍِ ٓ١ذحٌّٓطٗفٝ
ٚوحٔص
وّح ٌُ ٍ٠و ٚو ً١جٌَٛجٌز ػٍ٘ ٝحضفٗ
ٖٙىش جٌّٓطٗف ٝأِّ أَِس ذ ٓ١جٌؼحٍِٓ١
ِٚى٠ٍ٠س جٌٛكٗ جقطؿحؾح ػٍ٠ ٝر١ؼس جٌؼًّ ذؼى
ضكٍٙ٠ٛح ٌكؿٍ ٚكٚ ٟوًٌه جقطؿحؾحش ِٓ
ٍِ ٝٞجٌغٓ ً١جٌىٍٚ ٞٛيٚ ُٙ٠ٚضٛؾٗ ٚوً١
َٚجٌز جٌٛكس جٌىوط / ٌٛػالء ػػّحْ ٌٍّٓطٗفٝ
ذٛكرٗ لٛي إٌِٔٛ ٟلف ضٍه جالقطؿحؾحش جٌطٟ
ضؿىوش جٌَٛ١
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/3/8 :

ٖٕص ِى٠ٍ٠س جٌطّ ٓ٠ٛذحإلْىٕىٌ٠س قّالش ضّ١ٕ٠ٛس
ِىرٍز ذٕحء ػٍ ٝضؼٍّ١حش ِٗىوز ِٓ ِكّى ْؼى هللا
أقّى ٚ /وَٚ ً١جٌز جٌطّٚ ٓ٠ٛجٌطؿحٌز جٌىجنٍ١س ذطٗى٠ى
جٌٍلحذس ػٍ ٝجٌّٛجو جٌرطٍ١ٌٚس جٌّىػّس قفحظح ػٍٝ
أِٛجي جٌىػُ ّٞٚحْ ٌّٓ ٌٗٛٚٚطكمٗ١
ق١ع لحِص ئوجٌز ضّ ٓ٠ٛجٌؼؿّ ٝذٍتحْس ِ /كّى
جٌطرحل ٚئٍٖجف ِكّى جٌؼىٌ ٜٚت ّ١جٌٍلحذس ذٟر١
ْ١حٌز ِكٍّس ذحٌٓٛالٌ جٌّىػُ ٌط٠ٍٙرٗ ٚذ١ؼٗ فٝ
جٌٓٛق جٌٓٛوجء ٚضُ ضكٍ ُ٠جٌىّ١س جٌّٟر٠ٛس ٚجٌطٝ
ضمىٌ ذـ ٌ 1500طٍ ْٛالٌ ٚضُ جضهحي جإلؾٍجءجش
جٌمحٔ١ٔٛس ق١حي ًٖ٘ جٌّهحٌفس ٌٍؼٍ ٜػٍٚ ٝوً١
جٌٕحتد جٌؼحَ وّح لحِص ئوجٌز جٌؼؿّ ٝذطكٍ ٍ٠ػىو 9
ِكحٌّ ٍٞهحذُ ذٍى٠س ِهحٌفس ِٕٙح ِ 3كح ٍٞئٔطحؼ
نرُ ٔحل ٙجٌِٚ َْٛكٌّ ٓ٠ٍٟهحذُ ذٍى٠س ِطٛلفس
ػٓ جٌؼًّ ذى ْٚئيْ ِٓرك ِٓ جٌطِّ ٓ٠ٛكٍٟ
جْط١الء ػٍ ٝجٌّحي جٌؼحَ ِ 3كحٌّ ٍٞهحذُ ْ١حق١س
ذى ْٚضٍنِ ٙ١ك ٍٟق١حَز ِٛجو غًجت١س غِ ٍ١ىْٚ
ػٍٙ١ح ذ١حٔحش ِٗٚىٛن فٚ ٝالق١طٙح ٚضُ ضكٍُ٠
 150وؿُ لٗطس ِك ٍٟق١حَز ٚػٍٍْ ٜغ ِٕط١ٙس
جٌٛالق١س ذّكالش جٌر٠ٛحش ٚجٌكىج٠ى ِك ٍٟق١حَز
ٚجْطهىجَ ٍِف ْ١حقحش ٞحٌ ذحٌٛكس ٚضكٍ ُ٠وّ١س
 100وؿُ ذأقى جٌّهحذُ جٌرٍى٠س ِ 4كح ٍٞػىَ قًّ
ٖٙحوجش ٚك١س ِٓ ؾٙس أنٍٜ
لحِص جإلوجٌجش جٌطّ١ٕ٠ٛس جٌّهطٍفس ذكّالش ِْٛؼس
ػٍِٓ ٝط ٜٛجإلوجٌجش ق١ع لحِص ئوجٌز ضّ١ْٚ ٓ٠ٛ
ذكّالش فٔ ٝطحق جإلوجٌز ٚجٌط ٝأْفٍش ػٓ ضكٍٍ٠
ِٕٙح 7
ػىو ِ 22كٌّ ٍٟهحذُ ذٍى٠س ِهحٌفس
ِكح ٍٞئٔطحؼ نرُ ٔحل ٙجٌٚ َْٛػىو ِ 4كحٍٞ
ضٛلف ِهحذٍ ذٍى٠س ػٓ جٌؼًّ ذى ْٚئيْ ِٓرك ِٓ
جٌطّ ٓ٠ٛضكٍِ ٍ٠ك ٍٟئوجٌز ِهرُ ْ١حق ٝذىْٚ
ضٍن ٙ١ضكٍِ ٍ٠كٌّٓ ٍٟطٛوع ْٛالٌ ٌؼىَ جٌؿى٠س
ف ٝجٌطط ٍ٠ٛضكٍ ٍ٠ضكٍِ ٍ٠ك ٍٟضٛلف ِهُْ ؾٍّس
ذى ْٚئيْ ِٓرك ِٓ جٌطّ ٓ٠ٛضكٍ ٍ٠ػىو

ِ١ْ ْٞٛحٌجش ـيعـوَ جالنـطـحٌ ػٓ
ِ 3كحٌّ ٍٞكطحش ـش ـ
قٍوس جٌّٛجو جٌرطٍ١ٌٚس ٚلحِص ئوجٌز ضّ ٓ٠ٛجٌؼحٍِ٠س
ذطكٍ ٍ٠ػىو ِ 27كٍٟج ِطٕٛػح ٌّهحذُ ذٍى٠س ِهحٌفس
11
ِٕٙح ِ 8كح ٍٞئٔطحؼ نرُ ٔحل ٙجٌٚ َْٛػىو
ِك ٍٟضٛلف ِهحذُ ذٍى٠س ذى ْٚئيْ ِٓرك ِٓ جٌطّٓ٠ٛ
ِكٌٕٗ ٍٟح ٠ذى ْٚضٍنِ ٙ١ك ٓ٠ٍٟػىَ قًّ
ٖٙحوجش ٚك١س ِك ٍٟػىَ ئػالْ ػٓ أْؼحٌ جٌٍٓغ
ٚجٌّٛجو جٌغًجت١س ذحألْٛجق
ِٓ ٔحق١س أنٍ ٜلحِص ئوجٌز غٍخ ٚجٌؿٍّن ذطكٍٍ٠
ػىو ِ10كحٌّ ٍٞهحذُ ذٍى٠س ِهحٌفس ِِٕ ُٙك ٍٟئٔطحؼ
نرُ ٔحل ٙجٌِ َْٛك ٍٟػىَ جإلػالْ ػٓ أْؼحٌ
أْطٛجٔحش جٌرٛضحؾحَ ألقى جٌّٓطٛوػحش ضكٍِ ٍ٠كٍٟ
ُِجٌٚس ٔٗح ٠ذى ْٚضٍنِ ٙ١ك ٓ٠ٍٟػىَ قًّ
ٖٙحوجش ٚك١س ِك ٍٟػىَ جالػالْ ػٓ جألْؼحٌ جٌّٛجو
جٌغًجت١س ذحألْٛجق
ِ 29كٍٟج
ٚلحِص ئوجٌز ضٍّٖ ٓ٠ٛق ذطكٍ ٍ٠ػىو
ٌّهحذُ ذٍى٠س ِهحٌفس ِٕٙح ِ 10كح ٍٞئٔطحؼ نرُ ذٍىٜ
ٔحل ٙجٌِ َْٛك ٍٟق١حَز ٚػٌٍٍ ٜر١غ ػىو  39ػرٛز
ٖ١ىٛالضس ِٕط١ٙس جٌٛالق١س ذّٕطمس ذحوِ ِٛكٓ٠ٍٟ
أقٛجي ضٕفً١ج ٌمٍجٌ جٌٕ١حذس ِ 5كح ٍٞػىَ قًّ ٖٙحوجش
ٚك١سِك ٓ٠ٍٟػىَ جالػالْ ػٓ أْؼحٌ جٌٍٓغ ٚجٌّٛجو
جٌغًجت١س ذحألْٛجق
ٚػٍٚ ٝؼ١ى آنٍ فمى لحِص ئوجٌز ضّ ٓ٠ٛذٍؼ جٌؼٍخ
ذطكٍِ ٍ٠ك ٍٟئٔطحؼ نرُ ٔحل ٙجٌ َْٛألقى جٌّهحذُ
جٌرٍى٠س ِك ٍٟضٍٛف ف ٝػىو ١ٖ 17ىحٌز ول١ك ذٍىٜ
َٔس جٌٗ١ىحٌز  50وؿُ ذأقى جٌّهحذُ ِ 4كح ٍٞػىَ قًّ
ٖٙحوجش ٚك١س ِ 5كح ٍٞػىَ جالػالْ ػٓ جألْؼحٌ
ػٍ ٝجٌٍٓغ جٌغًجت١س ذحألْٛجق
وّح لحِص ئوجٌز ضّ ٓ٠ٛجٌّٕطُٖ ذطكٍ ٍ٠ػىو ِ 11كٍٟ
ٌّهحذُ ذٍى٠س ِهحٌفس ِٕٙح ػىو ِ 8كح ٍٞئٔطحؼ نرُ
3
ٔحل ٙجٌِ َْٛك ٓ٠ٍٟجْط١الء ػٍ ٝجٌّحي جٌؼحَ
ِكح ٍٞػىَ جإلػالْ ػٓ جألْؼحٌ ػٍ ٝجٌٍٓغ جٌغًجت١س
ذحألْٛجق ِك ٓ٠ٍٟػىَ قًّ ٖٙحوز ٚك١س ِ 3كحٍٞ
ئوجٌز ٚضٗغِ ً١هحذُ ْ١حق١س ذى ْٚضٍنِ ٙ١كٓ٠ٍٟ
ذ١غ ْؿحتٍ ذٓؼٍ أَ٠ى ِكٌّ ٍٟكطس ضّ١ْ ٓ٠ٛحٌجش
ٌؼىَ جْطالِٙح ذُٕٚ 80 ٓ٠لى ضُ أنً جإلؾٍجءجش جٌمحٔ١ٔٛس
ق١حي ًٖ٘ جٌّهحٌفحش ٌٍؼٍ ٜػٍٚ ٝو ً١جٌٕحتد جٌؼحَ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/3/8 :

لحي جٌٍٛجء ِكّى جٌٍٗ٠ف ِ /كحفع جإلْىٕىٌ٠س ئْ ٍٖوس ٟٔٙس
ِ ٍٛجٌّٓثٌٛس ػٓ جٌٕظحفس ف ٟجٌّكحفظس ْٛف ٕ٠ط ٟٙػمى٘ح
ف ٛ١ٔٛ٠ ٍٖٙ ٟجٌّمرً ؾحء يٌه نالي جٌٕىٚز جٌط ٟضٕظّٙح وٍ١س
ج٢وجخ ؾحِؼس جإلْىٕىٌ٠س ذؼٕٛجْ جإلْىٕىٌ٠س ذ ٓ١جٌٛجلغ
ٚجٌّٓطمرً ٚجٌط ٟضٓط١ٟف جٌٍٛجء ِكّى جٌٍٗ٠ف ِكحفع
جإلْىٕىٌ٠س ذك ٌٟٛجٌىوط / ٌٛػٛحَ جٌىٍوٌ ٞت ّ١ؾحِؼس
جإلْىٕىٌ٠س ٚأٞحف أْ ذحلِ ٌٖٛٙ 3 ٟمرٍس ْطى ْٛجٌٍٗوس
ضكص جالنطرحٌ لرً جٌطؿى٠ى ٌٙح ٔٚكٓ ٔفىٍ ف ٟجلطٍجـ ذٗأْ ضمُٓ١
جإلْىٕىٌ٠س ئٌ ٝلٍّٖٓ ٓ١ق ٚغٍخ ٚوال ِّٕٙح ضىٍٖ ْٛوس
ِٓثٌٛس ػٕٙح قط٠ ٝىٕ٘ ْٛح ِٕحفٓس ذٚ ُٕٙ١أٖحٌ ئٌ ٝأْ ٍِف
جٌٕظحفس ف ٟضكٓٓ ٍِكٛظ جٚ ْ٢يٌه ذؼى جالؾطّحع ِغ جٌٍٗوس
جٌّٓثٌٛس ٚػٍ ٜػٍ ُٙ١جٌؼى٠ى ِٓ جٌٗىح ٞٚذحٌّكحفظس ِإوىج
أْ جٌّكحفظس ضىفغ  ْٛ١ٍِ 32ؾٕ ٗ١فٍِ ٟف جٌٕظحفس ٚأٞٚف
ِكحفع جإلْىٕىٌ٠س أْ ً٘ج جٌؼحَ ٌُ ٠طٛلف ٖحٌع ٚجقى ػٓ
جٌكٍوس جٌٍّ٠ٌٚس نالي جٌٕٛجش ٚأٔٗ ضُ ضؿ١ْ 79 ُ١ٙحٌز ٖف١
ضحذؼس ٌؿحِؼس جإلْىٕىٌ٠س  ِٓ 45جٌّٕطمس جٌّٗحٌ١س جٌؼٓىٍ٠س
الْطمرحي جٌٕٛجش ٌّٕغ ضٍجوُ جٌّ١حٖ ٚأْ جٌؼًّ ِٓطٍّ ػٍِ ٝىجٌ
جٌٚ َٛ١أٞحف جٌّكحفع إٔٔح ٔكطحؼ ئٌ١ٍِ 12 ٝحٌج ٌٗرىس ٌٍٍٛف
ٚك ٟذحٌّكحفظس ٚضُ ػمى جؾطّحع ِغ ٌتٍٖ ّ١وس جٌٍٛف
جٌٛك ٟذحإلْىٕىٌ٠س ذٗأْ ضمًٓ٘ ُ١ج جٌٍّٗٚع ػٍٍِ ٝجقً
ْٕ٠ٛس ٌطط ٍ٠ٛجٌٗرىس ٚػٓ ضط ٍ٠ٛجٌؼٗٛجت١حش لحي ئٔٗ ضُ ضٕفً١
جٌرٍٚضٛوٛي جًٌ ٞضُ ضٛل١ؼٗ ِٓ لرً جٌّكحفظس وّٓ٠رٍ جٌّحٟٞ
ِغ ٕٚىٚق ضط ٍ٠ٛجٌؼٗٛجت١حش جٌطحذغ ٌٍتحْس ِؿٍّ جٌٌَٛجء
ٌططِٕ ٧ ٍ٠ٛح٠ك غِ ٍ١هططس ذحٌّكحفظس  ٟ٘ٚػُذس ِكٓٓ
ٚجٌىنٍ١س ٚجٌؼٛحفٍز لرٍٚ ٟجٌكٍٟز ٔٚحو ٞجٌ١ٛى ١ْٚى ٞذٍٗ
ٚجٌّكٍْٚس ٚجٌٛجلؼس ذـ  ٥أق١حء  ٟ٘ٚق ٟأٚي ٚغحٔ ٟجٌّٕطُز
ٚق ٟجٌؼؿّٚ ٟقٍٖٚ ١ْٚ ٟق ٠رمح ً أل٠ٌٛٚحش ِكحفظس
جإلْىٕىٌ٠س جٌط ٟضهىَ ٔكّٓٔ ٟٔٛ١ٍِ ٛس ِٓ ْىحْ ِكحفظس
جإلْىٕىٌ٠س ٚضرٍغ ضىٍفطٙح جٌطمى٠ٍ٠س  ْٛ١ٍِ ٨١١ؾٕٚ ٗ١ضًّٗ
أػّحي جٌططٌٚ ٍ٠ٛف ٚئٔحٌز جٌطٍق ٚئٔٗحء ٚضطٚ ٍ٠ٛئقالي
ٚضؿى٠ى ٖرىحش ِ١حٖ جٌٍٗخ ٚجٌٍٛف جٌٛك ِٓٚ ٟجٌّمٌٍ
جالٔطٙحء ِٓ جٌطٕف ً١نالي ػحَ
م ـصدر الخبر  :بوابة فٌتو
بــتـــارٌــــخ 2020/3/9 :

اعلنت اإلدارة المركزٌة للسٌاحة والمصاٌف
برئاسة اللواء  /جمال رشاد رئٌس اإلدارة
اعادة طرح شاطئ النخٌل للمزاٌدة العلنٌة
استعدادا لموسم صٌف  2020وذلك تنفٌدا
 /محمد الشرٌف محافظ
لقرار اللواء
اإلسكندرٌة بشؤن إلغاء تخصٌص شاطئ النخٌل
بنطاق حً العجمً وإعادة طرحه طبقا لقانون
المناقصات والمزاٌدات وبما ٌحقق رغبات
سكان مدٌنة  6أكتوبر وقالت اإلدارة المركزٌة
للسٌاحة والمصاٌف باالسكندرٌة برئاسة اللواء
 /جمال رشاد رئٌس اإلدارة فى بٌان صادر أنة
تم شن حملة مكبرة بقٌادة أسامة على  /مدٌر
المصاٌف واللجنة الدائمة للشواطئ ومدٌري
الشواطئ واشغال الطرٌق لحى العجمى باستالم
الشاطئ وتحرٌر محضر استالم بذلك وسٌتم
التنسٌق خالل الفترة القادمة بٌن اإلدارة
المركزٌة للسٌاحة والمصاٌف واالدارة العامة
للشئون المالٌة بالمحافظة لتنظٌم عملٌة
واجراءات طرح الشاطئ استعدادا لموسم
صٌف ٌ 2020ؤتً ذلك بعد استغاثات قاطنً
منطقة  6اكتوبر لمحافظ االسكندرٌة بمخالفة
جمعٌة  6أكتوبر المسئولة عن المدٌنة لبنود
عقد التخصٌص وكذلك انتشار االشغاالت الغٌر
قانونٌة علً الشاطئ وسوء معاملة رواده
فضال عن وقوع العدٌد من حوادث الغرق
وتنفٌذا
بالمدٌنة خالل السنوات الماضٌة
للتعلٌمات المشددة الصادرة من محافظ
اإلسكندرٌة لجمٌع األجهزة المعنٌة بضرورة
إتخاذ كافة اإلجراءات الوقائٌة ٌّٕغ ضىٍجٌ
قٛجوظ جٌغٍق ذٗح٠ة جٌٕه ً١ذك ٟجٌؼؿّٟ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ ٕٕٓٓ/ٖ/ٔٓ :

م

تارٌخ الوارد ورقمه

أسم صاحب الشكوى

1

 1282760بتارٌخ

محمد محمد مصطفى
حسن

2020/3/1

ملخص الشكوى

ـ بشان طلب تنفٌذ قرار ازالة
للعقار

تم فحص الشكوى مع االدارة المختصة
ادارة هندسٌة ـ ادارة اشغال طرٌق تم تنفٌذ
قرار االزالة رقم  1لسنة  2019باسم عبده
مصطفى محمد السٌد والى بحملة االزالة تم
االتصال بالمواطن وتم الرد على المحافظة
برقم  532بتارٌخ 2020/3/15

ـ المواطن ٌشكو بسبب تراكم
المٌاه امام منزله بسبب ان
االهالى ٌقوموا بسكب مٌاه
الغسٌل والصرف امام منزله مما
نتج عنه تراكم المٌاه مما ٌسبب
التلوث والحشرات وٌرٌد الحل
الن المٌاه تنزل امام منزله

تم فحص الشكوى مع االدارة المختصة
ادارة الرصد البٌئى بالحى لعمل الالزم

اخر ش أسماء بنت
ابى بكر ش 114

2

 1285615بتارٌخ
2020/3/11

3

 1287599بتارٌخ
2020/3/11

جمال السٌد شحاته
عثمان
اخر ش ك  21بعد
الكوبرى قبلى

محمد السٌد محمد
عبد القادر
ش خالد بن الولٌد
متفرع من ش
الحنفٌة البٌطاش

مضمون الشكوى

ـ بشان التضرر من عدم وجود
انارة فى اعمدة االنارة فى
الشارع كله وٌوضح ان الشكوى
جماعٌة

تم الرد على المحافظة برقم
2020/3/15

 518بتارٌخ

تم فحص الشكوى مع االدارة المختصة تم
مخاطبة ادارة الكهرباء تم عمل الالزم
وصٌانة  4كشافات
تم الرد على المحافظة برقم
2020/3/15

 527بتارٌخ

 – 1تطور خدمة التلٌفونات بالحى

السنة

2017

2018

2019

البٌان

اجمالى عدد السكان

اجمالى سعة
السنتراالت
( خط )

اجمالى عدد
المشتركٌن

عدد الخطوط
الشغالة
( خط )

حضر

496841

205230

109258

109258

0.41خط  /فرد

608674

205230

110212

110212

0.33خط  /فرد

616042

205230

120077

120077

حضر

حضر

مصدر البٌان  -:الشركة المصرٌة لالتصاالت

تارٌخ البٌان 2020/1/28-:

نصٌب السكان من
إجمالً سعة السنترال

0.33خط  /فرد

عدد الخطوط الشغالة
120077

110212

عام ٕٓٔ9

عام ٕٓٔ8

109258

عام ٕٓٔ7

التعلٌق










ػىو جٌٓىحْ ػحَ ٚ 496841 ٛ٘ 2017جٌهط ٠ٛجٌّٓطغٍس 109258
ٔٓرس ػىو جٌّٗطٍو ٓ١جٌ ٝجؾّحٌ ٝػىو جٌٓىحْ ف ٝػحَ %22 ٛ٘ 2017
ٔٓرس ػىو جٌّٗطٍو ٓ١جٌ ٝجؾّحٌ ٝػىو جٌٓىحْ ف ٝػحَ .%18 ٛ٘ 2018
ٔٓرس ػىو جٌّٗطٍو ٓ١جٌ ٝجؾّحٌ ٝػىو جٌٓىحْ ف ٝػحَ .%19 ٛ٘ 2019
ٔ١ٛد جٌٓىحْ ِٓ جٌهط ٠ٛجٌّٓطغٍس ف ٝػحَ 0.21 ٛ٘ 2017ن / ١فٍو.
ٔ١ٛد جٌٓىحْ ِٓ جٌهط ٠ٛجٌّٓطغٍس ف ٝػحَ 0.18 ٛ٘ 2018ن / ١فٍو.
ٔ١ٛد جٌٓىحْ ِٓ جٌهط ٠ٛجٌّٓطغٍس ف ٝػحَ 0.21 ٛ٘ 2019ن / ١فٍو.
الٛ٠ؾى ٌ٠ف ذٕطحق ق ٝجٌؼؿّٝ

المقترح

تقدٌم العروض والتسهٌالت فى االشتراك لتشجٌع المواطنٌن على االشتراك فى خدمة التلٌفونات0

 – 2توزٌع مكاتب البرٌد بالحى عام 2019
عدد مكاتب البرٌد
م

البٌان

حى

ـــ

العجمى

مكتب برٌد حكومى

مكتب برٌد اهلى

مكتب برٌد باالنابة

وكالة برٌدٌة

8

ـــ

ـــ

9

تارٌخ البٌان 2019/3/4-:

مصدر البٌان  -:االدارة العامة بمنطقة برج العرب
قسم النقل والحركة

عدد مكاتب البرٌد
9
8

وكالة برٌدٌة

مكتب برٌد حكومى

التعلٌق

عدد سكان حً العجمً عام 616042 2019

ػىو ِىحضد جٌرٍ٠ى جٌكى ِٝٛػحَ  2019فٔ ٝطحق ق ٝجٌؼؿِّ 8 ٝىحضد قى١ِٛس
الٛ٠ؾى ِىحضد ذٍ٠ى جٍ٘١س
الٛ٠ؾى ِىحضد ذٍ٠ى ذحالٔحذس
ػىو ٚوحٌس ذٍ٠ى٠س ٚ 9وحٌس
ٔ١ٛد جٌفٍو ِٓ ِىحضد جٌرٍ٠ى جٌكى١ِٛس ( ِ 77005ىطد ذٍ٠ى ّٓٔ /س )
ٔ١ٛد جٌفٍو ِٓ جٌٛوحالش جٌرٍ٠ى٠س ( ٚ 86449وحٌس ذٍ٠ى٠س ّٓٔ /س )

المقترح
العمل على زٌادة عدد مكاتب البرٌد الحكومٌة بحى العجمى
0
 – 3توزٌع خدمة خطوط االتصاالت بالحى عن عام 2019

م

حى

العجمى

البٌان

حضر

اجمالى عدد السكان

اجمالى عدد الخطوط المتاحة

616042

205230

مصدر البٌان  -:الشركة المصرٌة لالتصاالت

اجمالى عدد المشتركٌن

120077

تارٌخ البٌان 2020/1/28-:

توزٌع خدمة خطوط االتصاالت
616042
205230

اجمالى عدد السكان

اجمال عدد الخطوط
المتاحة

التعلٌق






الٛ٠ؾى ٌ٠ف ذك ٝجٌؼؿّٝ
جؾّحٌ ٝػىو جٌٓىحْ ف616042 ٛ٘ 2019 ٝ
جؾّحٌ ٝػىو جٌهط ٠ٛجٌّطحقس 205230
ٔ١ٛد جٌٓىحْ ِٓ جٌهط ٠ٛجٌّطحقس 0.33ن / ١فٍو

120077

اجمالى عدد المشتركٌن




ٔ١ٛد جٌّٗطٍو ِٓ ٓ١جٌهط ٠ٛجٌّطحقس  2نِٗ / ١طٍن
ٔٓرس جٌّٗطٍو ٓ١جٌ ٝجؾّحٌ ٝػىو جٌٓىحْ فٔ ٝطحق ق ٝجٌؼؿّ ِٓ %19 ٝجؾّحٌ ٝػىو جٌٓىحْ

المقترح

العمل على االهتمام بالخدمة المقدمة للمشتركٌن للحصول على رضاهم

 – 4السنتراالت بالحى عن عام 2019
عدد السنتراالت
م

حــى

البٌان

العجمى

حضر

سعة السنترال ( خط )

اتوماتٌك

السلكى

اجمالى

اتوماتٌك

السلكى

اجمالى

13

ـــ

13

205230

ـــ

205230

مصدر البٌان  -:الشركة المصرٌة لالتصاالت

تارٌخ البٌان 2020/1/28-:

السنتراالت بالحى
205230
13

عدد السنتراالت أوتوماتٌك
سعة السنتراالت أوتوماتٌك

التعلٌق

ٛ٠ ؾى ػىو ْٕ 13طٍجي ِٕ 8 ُٙذٕطحق ق ٝجٌؼؿّٚ ٝذحل ٝجٌٕٓطٍجالش ضطرغ ْٕطٍجي جٌٙحٔٛف ً١جوجٌ٠ح
ِ طْ ١ْٛؼس وً ْٕطٍجي ِٓ جٌهط15786 ٠ٛنْٕ / ١طٍجي

المقترح
٠َ حوز ػىو جٌٕٓطٍجالش ج١ٌ٢س
 جٌؼًّ ػٍ ٝضٛجؾى ورحتٓ جٌىحٌش

 – 1توزٌع مٌاه الشرب النقٌة على الحى عام 2019

حى

الب
ٌان

عدد
السكان
التقدٌرى

اجمالى كمٌة
المٌاه المنتجة
الفعلٌة
مٌ /3وم

منزلى

العجمى

عدد المشتركٌن

ح
ض
ر

61604
2

82046737

147623

قطاع قطاع
حكومى
اعمال خاص

511

مصدر البٌان  -:شركة مٌاه الشرب باالسكندرٌة

302

537

االجمالى

148973

اجمالى المستهلك
الفعلى من المٌاه
مٌ /3وم

نصٌب الفرد
فى الٌوم من
المٌاه المنتجة
(لترٌ/وم)

نصٌب
الفرد من
المٌاه
المستهلكة
(لترٌ/وم)

77504416

133
لتر/فرد

126
لتر/فرد

تارٌخ البٌان2020/1/9-:

توزٌع مٌاه الشرب النقٌة
82046737

77504416

148973

اجمالى كمٌة المٌاه المنتجة
الفعلٌة

اجمالى المستهلك الفعلى من
المٌاه

عدد المشتركٌن

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا -:












الٛ٠ؾى ٌ٠ف فٔ ٝطحق ق ٝجٌؼؿّٝ
جؾّحٌ ٝػىو جٌٓىحْ ذٕطحق ق ٝجٌؼؿّّٓٔ 616042 ٝس.
ٔٓرس جٌّٗطٍو ٓ١ف ٝجٌٗرىس لطحع ٌُِٕ ٟجٌ ٝئؾّحٌ ٝجٌّٗطٍو.%99 ٓ١
ٔٓرس جٌّٗطٍو ٓ١ف ٝجٌٗرىس لطحع جػّحي جٌ ٝئؾّحٌ ٝجٌّٗطٍو%0.34 ٓ١
ٔٓرس جٌّٗطٍو ٓ١ف ٝجٌٗرىس لطحع نح٘ ئٌ ٟئؾّحٌ ٝجٌّٗطٍو%0.20 ٓ١
ٔٓرس جٌّٗطٍو ٓ١ف ٝجٌٗرىس لطحع قى ِٝٛجٌ ٝئؾّحٌ ٝجٌّٗطٍو%0.036 ٓ١
ٔٓرس جؾّحٌ ٝجٌّٗطٍو ٓ١جٌ ٝجؾّحٌ ٝػىو جٌٓىحْ %24
وّ١س جٌفحلى ِٓ جٌّ١حز 3 َ4542321
ٔ١ٛد جٌفٍو ِٓ جٌّ١حٖ جٌّٕطؿس ٌ133طٍ/فٍو
ٔ١ٛد جٌفٍو ِٓ جٌّ١حٖ جٌّٓطٍٙىس ٌ126طٍ/فٍو
جوػٍ جٌّٗطٍو ٛ٘ ٓ١جٌمطحع جٌٌُّٕ ٝذٕٓرس ٚ %24وّ١س جٌفحلى ِٓ جٌّ١حٖ ٔٓرس ورٍ١ز

المقترح

ترشٌد استهالك المٌاة حٌث ان الفاقد من المٌاه نسبة كبٌرة0

 – 2نسبة االسر المتصلة بشبكات مٌاه الشرب النقٌة الى اجمالى االسر لعام 2019
م
الحى

العجمى

البٌان

حضر

اجمالى عدد االسر

عدد االسر المتصلة

اجمالى
المشتركٌن

طاقة مٌاه الشرب
المستهلكة

154408

ـــ

148973

77504416

مصدر البٌان  -:شركة مٌاه الشرب باالسكندرٌة

تارٌخ البٌان 2020/1/9-:

االسر المتصلة بشبكات مٌاه الشرب
77504416

148973

اجمالى المشتركٌن

طاقة مٌاة الشرب المستهلكة

التعلٌق






المقترح

جؾّحٌ ٝػىو جٌٓىحْ ذٕطحق ق ٝجٌؼؿّّٓٔ 616042 ٝس
جؾّحٌ ٝػىو جالٍْ 154408
ٔٓرس ػىو جالٍْ جٌ ٝجؾّحٌ ٝػىو جٌٓىحْ %25
ٔٓرس جٌّٗطٍو ٓ١جٌ ٝجؾّحٌ ٝجالٍْ %96

جٌؼًّ ػٍ ٝضٍٖ١ى جْطٙالن جٌّ١حز ٚجٌطأوى ِٓ ٛٚٚي ٖرىحش جٌّ١حٖ ٌؿّ١غ جٌّٕح٠ك 0
 – 3بٌان محطات المٌاة وحالتها فى الحى عام 2019
حالة المحطة

تعمل

√
√

التعمل

الطرٌق
السرٌع
المنشٌة 1
محرم بك
بجوار
178
2013
قرٌة
المنشٌة 2
الزهور
مصدر البٌان  -:شركة مٌاة الشرب باالسكندرٌة
1976

332

تحت االنشاء

اسماء
المحطات

اسم
الموقع

تارٌخ
االنشاء

اصل كمٌة مٌاة
الشرب الفعلٌة
المنتجة الف م3
ٌ /وم

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2020/1/9-:

اجمالى كمٌة مٌاة الشرب الفعلٌة المنتجة الف مٖ ٌ /وم
332

178

المنشٌة ٔ
المنشٌة ٕ

التعلٌق
ٛ٠ ؾى ِكطط١ِ ٓ١حز جٌّٕٗ١س ٚ 1جٌّٕٗ١س 2
 جؾّحٌ ٝوّ١س ِ١حٖ جٌٍٗخ جٌفؼٍ١س جٌّٕطؿس ِٓ جٌّكططَٛ٠/3 َ510.000 ٓ١

المواقع
التى
تخدم
المحطة

غٌر
مقتصرة
على
حى
العجمى

مالحظات

ـــ
ـــ

ٓٔ رس ِحضٕطؿٗ ِكطس جٌّٕٗ١س  1جٌ ٝجؾّحٌ ٝجٌّكطط% 65 ٓ١
ٓٔ رس ِحضٕطؿٗ ِكطس جٌّٕٗ١س  2جٌ ٝجؾّحٌ ٝجٌّكطط%35 ٓ١
ٓٔ رس ِحضٕطؿٗ جؾّحٌ ٝجٌّكطط ٓ١جٌ ٝجؾّحٌ ٝوّ١س جٌّ١حٖ جٌّٕطؿس جٌفؼٍ١س ٌٍك% 0.00062 ٝ

المقترح

٠َ حوز ِكطحش ق ٝجٌؼؿّ ٝقط ٝضٓطٛػد جٌُ٠حوز جٌٓىحٔ١س ف ٝجٌؼؿّٝ
 جٌ١ٛحٔس جٌى٠ٌٚس ٌىال جٌّكططٓ١

 – 4بٌان بالمناطق المحرومة من المٌاه النقٌة عام 2019
الحى

الوحدة المحلٌة

اسم القرٌة ( القطاع )
المحرومة

عدد السكان
التقدٌرى

مالحظات

العجمى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

م

مصدر البٌان  -:شركة مٌاه الشرب باالسكندرٌة

تارٌخ البٌان 2020/1/9-:

التعلٌق

الٌوجد قرى محرومة بحى العجمى

المقترح

العمل علً خفض أسعار المقاٌسات للمٌاه

1

 –1موقف محطات الصرف الصحى

اسم المحطة

موقع المحطة

الطاقة الكلٌة
مٌ / 3وم

نوع المحطة

الطاقة الفعلٌة
مٌ/3وم

1

محطة  3العجمى

البٌطاش مجمع المدارس

87091

رئٌسٌة

65317

2

المكس الجدٌدة

المكس

12960

فرعٌة

10080

3

خفر السواحل

مساكن خفر السواحل بالمكس

4

الشمعدان

م

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

فضة
الدخٌلة البحرٌة
مساكن ك21

نسبة
التشغٌل

%75
%78

تم ربطها
على الدفع
النفقى

رئٌسٌة

ـــ

ـــ

ارض المالحة

6912

فرعٌة

3390

%49

ش فضة

13824

فرعٌة

8460

%35

الدخٌلة البحري بجوار موقف
المٌنى باصة

43286

فرعٌة

27642

%64

مساكن ك 21

3888

فرعٌة

1473

%38

امام استاد حرس الحدود

تم ربطها
على الدفع
النفقى

ـــ

ـــ

ـــ

الدخٌلة-الجبلٌة

10368

فرعٌة

7767

%75

معسكر امن مرغم

3628

رئٌسٌة

2160

%60

الشمعدان بجوار محطة المعالجة
الدخٌلة

172800

رئٌسٌة

45360

%27

ش منشٌة العلماء

47760

فرعٌة

35250

%74

مساكن طلعت مصطفى

43027

رئٌسٌة

32269

%75

منطقة وادى القمر

28857

فرعٌة

21642

%75

الهانوفٌل اخر مساكن اٌجى كاب

20736

فرعٌة

15000

%72

ش الجدٌد البٌطاش

31104

فرعٌة

23388

%75

موقع  1/13خٌرهللا

ش خٌرهللا

9000

فرعٌة

14256

%158

موقع  1/14المدرسة
البرٌطانٌة
موقع  1/16الخلفاء
الراشدٌن

الهانوفٌل خلف المدرسة
البرٌطانٌة
الهانوفٌل ش الخلفاء الراشدٌن
داخل مساكن ش النقل والهندسٌة

5000

فرعٌة

3240

%65

7500

فرعٌة

7776

%104

محطة رفع اسكان 80
(ضباط المكس)

ارض المٌدان
امن مرغم امن مركزى
ارض الهٌش
محطة  2العجمى
طلعت مصطفى
وادى القمر
محطة  1العجمى
محطة  5العجمى

20
21
22
23

موقع  1/5العوامى
محطة رفع  2/14بنك
مصر
موقع  2/3عٌد الطلخاوى
( القوٌرى )
موقع  3/4عبد الحمٌد
الطلخاوى
(المول)

24

موقع  4/2سالم الطلخاوى
(الفحم)

25

موقع  4/4عٌد الطلخاوى

26

رفع صحراء  2البٌئة

الهانوفٌل ش روضة العوامى
الهانوفٌل بجوار بنك مصر ش
ابوبكر الكوامى

7500

فرعٌة

7776

%104

7500

فرعٌة

7776

%104

ش عبٌد الطلخاوى

5000

فرعٌة

3888

%78

بجوار مول عجمى ستار بوابة 8
ش عبد الحمٌد الطلخاوى

7500

فرعٌة

7776

%104

ش مخزن الفحم بوابة  8بحرى
بجوار مستشفى فاطمة الزهراء
القدٌمة

2000

فرعٌة

1944

%97

ش عٌد الطلخاوى موازى ش
فضة

7500

فرعٌة

10368

%138

امام جهاز شئون البٌئة ام زغٌو

11232

فرعٌة

8424

%75

108000

فرعٌة

48600

%45

108000

فرعٌة

64800

%60

5000

فرعٌة

3888

%78

فرعٌة

1944

%97

16848

%100
%58

اول نزلة الكوبرى كٌ 21مٌن
ابوٌوسف
ابوٌوسف اول نزلة الكوبرى
21شمال – بجوار صحة الزراع
البحرى

27

محطة رفع 6

28

محطة رفع 6

29

موقع نتالى 1

الدراٌسة قبلى خلف نتالى

30

موقع نتالى هه

منشٌة العلما عزبة عالم

2000

ص  3ونٌس

ش جزارة ونٌس 2متفرع من
طرٌق ام زغٌو

16848

فرعٌة

Ps4

ابوٌوسف – اخر ش ردٌنبكس

259200

رئٌسٌة

149040

33

موقع االمن المركزى

الدخٌلة اخر ش المطاحن بمعسكر
االمن المركزى

7500

فرعٌة

7776

%104

34

موقع طلمبات المكس

ش طلمبات المكس

35

موقع القوٌرى

36

موقع غوٌبة

5000

فرعٌة

3888

%78

37

موقع البرنسٌسة

7500

فرعٌة

7776

%104

38

موقع االدرٌسى

5000

فرعٌة

3888

%78

39

موقع ك21

ش القوٌرى
امام جراج النقل العام ش شكرى
الصعٌدى
ش البرنسٌسة
الحدٌد والصلب بجوار مدرسة
االدرٌسى
اول كوبرى ك21

5000
5000

فرعٌة
فرعٌة

3888
3888

%78
%78

40
41
42

موقع جهٌنة1
موقع جهٌنة2
موقع جهٌنة3

ش الكشك
ش10
ش عبد الناصر

5000
5000
5000
5000
5000
5000

رئٌسٌة
رئٌسٌة
رئٌسٌة
رئٌسٌة
رئٌسٌة
فرعٌة

3750
3750
3750
3750
3750
3888

%75
%75
%75
%75
%75
%78

31
32

43
44

ش المإمنٌن باهلل
موقع جهٌنة4
البٌطاش اخر ش الحى
محطة رفع الحى
مصدر البٌان  -:شركة الصرف الصحى باالسكندرٌة

تارٌخ البٌان 2020/3/18-:

التعلٌق

من الجدول السابق ٌتضح لنا ان -:

ٌوجد بحى العجمى  44محطة رئٌسٌة وفرعٌة  -منهم  31محطة فرعٌة و 12محطات
رئٌسٌة ومحطة واحدة تم رفعها على الدفع النفقى
اجمالى الطاقة الكلٌة للمحطات 1160022مٌ/3وم
اجمالى الطاقة الفعلٌة للمحطات 711284مٌ /3وم
اجمالى عدد المحطات هو  44محطة باستثناء محطة تم رفعها على الدفع النفقى
نسبة المحطات الفرعٌة الى االجمالى %72
نسبة المحطات الرئٌسٌة الى االجمالى %28
نسبة الطاقة الفعلٌة العلى محطة ( )149040إلً اجمالى الطاقة الفعلٌة %21
نسبة الطاقة الفعلٌة القل محطة وهى محطة مساكن ك 21الى اجمالى الطاقة الفعلٌة %0.20
الفرق فً الطاقة بٌن الطاقة الكلٌة والفعلٌة 448738مٌ /3وم
اجمالى الطاقة الفعلٌة للمحطات الرئٌسٌة 377969
نسبة الطاقة الفعلٌة للمحطات الرئٌسٌة الى اجمالى الطاقة الفعلٌة %53

المقترح

زٌادة محطات الصرف الصحى حتى تتناسب مع الزٌادة السكانٌة
التطهٌر الدولى للشناٌش ومطابق الصرف الصحى حتى التحدث ازمة اثناء الشتاء
الصٌانة الدورٌة لمحطات الصرف الصحى

 – 2نسبة االسر المتصلة بشبكة الصرف الصحى الى اجمالى االسر
م

البٌان

الحى

اجمالى عدد االسر

عدد االسر المتصلة

نسبة االسر
المتصلى الجمالى
االسر

اجمالى طاقة
الصرف الصحى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

حضر
رٌف

العجمى

اجمالى

تارٌخ البٌان -:

مصدر البٌان  -:هٌئة الصرف الصحى

التعلٌق

لم ٌرد الٌنا بٌان

 – 3المواقع المحرومة من شبكات الصرف الصحى
المدن واالحٌاء

حى

حضر
رٌف
اجمالى

العدد

اجمالى
االسر

العدد

اجمالى
االسر

العدد

اجمالى
االسر

عدد
المواقع

اجمالى
االسر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:هٌئة الصرف الصحى
الٌوجد مواقع محرومة من الصرف الصحى
التعلٌق

القرى التابع

البٌان

م

العجمى

القرى الرئٌسٌة

االجمالى

تارٌخ البٌان -:

 – 1توزٌع الطاقة ( المستهلكة – المنتجة ) على مستوى الحى عام 2019
اجمالى الطاقة
المستهلكة
ك  0و 0س

عدد المشتركٌن

حى

البٌان

عدد
السكان
التقدٌرى

حضر

616042

منزلى

العجمى

343707

تجارى

30835

صناعى

114

مصدر البٌان  -:شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء

باقى
االغراض

1598

اجمالى

لالنارة

لالستخدام
الصناعى

375254

493.946

61.414

اجمالى
الطاقة
المنتجة
ك0و0س

نصٌب
الفرد من
الطاقة
المنتجة

659.607

1758

تارٌخ البٌان 2020/1/23 -:

نصٌب
الفرد
من
الطاقة
المسته
لكة
لالنارة

1480

توزٌع الطاقة المستهلكة المنتجة على مستوى الحى

114
منزلى
تجارى

30835

صناعى
342707

باقى االغراض

1598

التعلٌق











ِٓ جٌؿىٚي جٌٓحذك ٠طٟف ٌٕح -:
ػىو جٌٓىحْ ذك ٝجٌؼؿّ616042 ٛ٘ ٝ
جؾّحٌ ٝػىو جٌّٗطٍو ٓ١ػٍِٓ ٝط ٜٛق ٝجٌؼؿّ375254 ٝ
ٔٓرس جٌّٗطٍو ٓ١ف ٝجٌٌُّٕ ٝجٌ ٝجالؾّحٌ%91 ٝ
ٔٓرس جٌّٗطٍو ٓ١ف ٝجٌطؿحٌ ٜجٌ ٝجالؾّحٌ%8 ٝ
ٔٓرس جٌّٗطٍو ٓ١ف ٝجٌٕٛحػ ٝجٌ ٝجالؾّحٌ%0.3 ٝ
ٔٓرس ػىو جٌّٗطٍو ( ٓ١جالنٍ ) ٜجٌ ٝجالؾّحٌ%4.25 ٝ
ٔٓرس جؾّحٌ ٝػىو جٌّٗطٍو ٓ١جٌ ٝػىو جٌٓىحْ %61
ٔ١ٛد جٌفٍو ِٓ جٌطحلس جٌّٓطٍٙىس 1.31ن  /ِ0 ٚ0فٍو
ٔ١ٛد جٌفٍو ِٓ جٌطحلس جٌّٕطؿس0.004 .ن  /ِ0 ٚ0فٍو

المقترح
تخفٌف اضاءة المحالت حٌث انها تسبب ضغوط كثٌرة على الكهرباء خاصة فروشات
االسواق والمحالت الغٌر مرخصة0
التخفٌف من استخدام االجهزة الكهربائٌة وقت الذروة0
السعى فى تطبٌق العمل بالطاقة

الشمسٌة 0

 – 2بٌان محطات التولٌد والمحوالت وطاقتها االنتاجٌة عام 2019

م

اسم المحطة

موقع
المحطة

نوع المحطة
( تولٌد/
محوالت )

الطاقة
التصمٌمٌة
( ك  0و 0س )

تارٌخ
االنشاء

نوع
الوقود
المستخدم

الطاقة الفعلٌة
( ك  0و 0س )

المناطق
التى
تخدمها
المحطة

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:شركة غرب الدلتا النتاج الكهرباء

تارٌخ البٌان 2020/1/14-:

التعلٌق

التوجد اى محطات لتولٌد الكهرباء فى نطاق حى العجمى وهذا ما افادتنا به
شركة غرب الدلتا النتاج
الكهرباء0

المقترح

مالحظات

ـــ

البد من وجود محطات تولٌد للكهرباء فى حى العجمى حتى تستوعب
الكثافة السكانٌة الزائدة فى نطاق حى العجمى .

 – 3المواقع المحرومة من خدمات الكهرباء عام 2019

م

حــى

اجمالى عدد
االسر

اسم الموقع المحروم

عدد االسر للموقع
المحروم

العجمى

154408

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:شركة االسكندرٌة لتوزٌع الكهرباء

نسبة االسر المحرومة الى اجمالى
االسر
ـــ

تارٌخ البٌان 2020 /1/13 -:

التعلٌق

 التوجد مواقع محرومة من خدمات الكهرباء بالحى  ،ولكن ٌوجد اشخاص
ٌستخدمون الكهرباء بدون مقاٌسات
 عدد السكان بحى العجمى  616042نسمة
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المقترح
تقنٌن عملٌة استهالك الكهرباء  ،وذلك من خالل االشراف الدورى على
المناطق بالحى

شهدت مصر تغٌرات واضحة
وملموسة فً بٌئتها االجتماعٌة
واالقتصادٌة والسٌاسٌة
والتكنولوجٌة خالل الفترة األخٌرة
مما ٌقتضً على مهنة المراجعة
فً مصر أن ُتساٌر هذه التغٌرات
ولكً تكون قادرة على ذلك فإنه
ٌجب توافر مجموعة من المقومات
األساسٌة والتً من أهمها وجود
معاٌٌر مراجعة واضحة ومقبولة
قبوالً عاما ً ومتطورة لتتواكب مع
التغٌرات الحدٌثة بما ٌمكن من
إضفاء الثقة على خدمات المراجعة
أمام المستفٌدٌن محلٌا ً ودولٌا ً وفً
ضوء التطور التكنولوجً
للحاسبات اإللكترونٌة واستخدامها
فً تطوٌر نظم المعلومات
المحاسبٌة فً الشركات ظهرت
أنواع مختلفة من نظم المعلومات
المحاسبٌة اإللكترونٌة التً كان لها
تؤثٌر بالغ األهمٌة على هذه
الشركات ومن هنا كان على
المراجع ضرورة دراسة وفهم
أنواع نظم المعلومات المحاسبٌة
اإللكترونٌة وعلى أثرها من الناحٌة
التنظٌمٌة على الشركة وعلى درجة

وضوح البٌانات والمعلومات
داخل نظام المعلومات المحاسبً
اإللكترونً للشركة ووجود
تحرٌفات ذات أهمٌة نسبٌة ومن
َثم تزٌد قدرة المراجع على
تحقٌق أهداف عملٌة المراجعة
فً ضوء هذه ٌتضح أن مهنة
المراجعة فً ظل نظم المعلومات
المحاسبٌة اإللكترونٌة ٌُ ٠طغٍ١
ِف َٛٙجٌٍّجؾؼس ٔط١ؿس ظٌٛٙ
جألٔظّس جإلٌىطٍ١ٔٚس ٚجْطهىجِٙح
ف ٟجٌّؿحي جٌّكحْر ٟوّح أٔٗ ال
ٛ٠ؾى فٍق ذِ ٓ١فٍِ َٛٙجؾؼس
ٔظُ جٌّؼٍِٛحش جٌّكحْر١س
جإلٌىطٍ١ٔٚس جٌّؼمىز ٚضٍه جٌٕظُ
غ ٍ١جٌّؼمىز ئالّ أْ جالنطالف
ذ ٓ١ذ١ثس ٔظُ جٌّؼٍِٛحش
جٌّكحْر١س جٌ١ى٠ٚس ٚجٌر١ثس
جإلٌىطٍ١ٔٚس وحْ ٌٗ ضأغ ٍ١ػٍٝ
ضٕفِٙ ً١حَ ػٍّ١س جٌٍّجؾؼس ِٓ
ػىز ٔٛجقِٕٙ ٟح جٌطأغ ٍ١ػٍٝ
جألْحٌ١د ٚجٌّىجنً جٌّٓطهىِس
ف ٟػٍّ١س جٌٍّجؾؼس ّ٠ٚىٓ
ض١ٞٛف جٌفٍق ذ ٓ١جٌر١ثط ٓ١وّح
ًٜ٠
أ ِ-ف َٛٙذ١ثس ٔظُ جٌّؼٍِٛحش
جٌّكحْر١س جٌ١ى٠ٚس:
٘ ٟجٌر١ثس جٌطمٍ١ى٠س جٌط٠ ٟطُ فٙ١ح
جْطهىجَ جألٍْٛخ جٌ١ىٞٚ
ٌّؼحٌؿس جٌر١حٔحش ف ٟؾّ١غ
أِ ٚؼظُ جٌؼٍّ١حش جٌهحٚس
ذحٌٕظحَ.
خ ِ-ف َٛٙذ١ثس ٔظُ جٌّؼٍِٛحش
جٌّكحْر١س جإلٌىطٍ١ٔٚس:

٘ ٟجٌر١ثس جٌط٠ ٟطُ فٙ١ح جْطهىجَ
جٌكحْد جإلٌىطٌٍّ ٟٔٚؼحٌؿس
جٌر١حٔحش ْٛجء فٍِ ٟقٍس
جإلونحي أٍِ ٚقٍس جٌطٗغ ً١أٚ
ٍِقٍس جٌّهٍؾحش ٚػٍ ٗ١فاْ
جْطهىجَ ؾٙحَ أ ٚأوػٍ ِٓ
أؾُٙز جٌكحْد جإلٌىطٍ ٟٔٚألٞ
ٔٛع أ ٚقؿُ فِ ٟؼحٌؿس جٌر١حٔحش
جٌّحٌ١س ْٛٚجء وحٔص ًٖ٘
جألؾُٙز ٍِه ٌٍٍٗوس أٍِ ٚه
ألٍ٠جف نحٌؾ١س ضؿؼً ٔظحَ
جٌّؼٍِٛحش جٌّكحْرٌٍٍٗ ٟوس
ٔظحَ ِؼٍِٛحش ِكحْرٟ
ئٌىطٍ١ْٚ ٟٔٚطُ ضٕحٚي ِفَٛٙ
ِٚح٘١س ٍِجؾؼس ٔظُ جٌّؼٍِٛحش
جٌّكحْر١س جإلٌىطٍ١ٔٚس ٚيٌه ِٓ
نالي جٌطًٍٓٓ جٌطحٌ:ٟ
1ـ ِف َٛٙجٌٍّجؾؼس جٌهحٌؾ١س
ضؼٍف جٌٍّجؾؼس جٌهحٌؾ١س ذأٔٙح
ػٍّ١س ِٕظّس ِٛٞٛٚػ١س
ٌٍكٛٛي ػٍ ٝأوٌس ئغرحش
ٚضمّٙ١١ح فّ١ح ٠طؼٍك ذكمحتك
قٛي ضٍٛفحش ٚأقىجظ جلطٛحو٠س
ٌٍطكمك ِٓ وٌؾس ضطحذك ًٖ٘
جٌكمحتك ِغ جٌّؼح ٍ١٠جٌّكىوز
ٚض ً١ٚٛجٌٕطحتؽ ئٌٝ
جٌّٓطهىِ ٓ١جًٌ ُّٙٙ٠ ٓ٠جألٍِ
ٚٚفمح ً ًٌٙج جٌّف َٛٙفاْ
جٌٍّجؾؼس ضطىِ ِٓ ْٛؿّٛػس
ِٓ جألٔٗطس جٌّهططس ٚجٌّكىوز
جأل٘ىجف ٌؿّغ أورٍ لىٌ ِٓ أوٌس
جإلغرحش ٚجٌمٍجتٓ ٌٍطكمك ِٓ
ِىٚ ٜىق ْٚالِس جٌر١حٔحش
جٌّكحْر١س جٌّم١ىز ف ٟجٌىفحضٍ
ٚجٌٓؿالش ٚجٌمٛجتُ جٌّحٌ١س ،غُ
ضمّٙ١١ح ضمّ١١ح ً ِٛٞٛػ١ح ً ذّح
ّ٠ىٓ جٌٍّجؾغ ِٓ ئذىجء ٌأٞ
فِٕ ٟكح٠ى ػٓ ِىٚ ٜكس ٚولس
ًٖ٘

جٌر١حٔحشٚ ،ضطحذمٙح ِغ جٌّؼحٍ١٠
جٌّطؼحٌف ػٍٙ١ح ٚجٌمٛجػى
جٌط ٟضكطٙ٠ٛح
جٌّكحْر١س
جٌمٛجٔٚ ٓ١جٌٍٛجتف جٌٓحٌ٠س فٟ
جٌٍٗوس ِكً جٌٍّجؾؼسٚ ،ػٓ
ِى ٜضؼر ٍ١جٌكٓحذحش جٌهطحِ١س
ػٓ ٔط١ؿس جٌٕٗحٌ ِٓ ٠ذف أٚ
نٓحٌزٚ ،ضؼر ٍ١جٌمٛجتُ جٌّحٌ١س
ػٓ جٌٍّوُ جٌّحٌٌٍٍٗ ٟوس
ٚوًٌه جٌطأوى ِٓ ضٔ ً١ٚٛطحتؽ
ػٍّ١س جٌٍّجؾؼس ئٌ ٝؾّ١غ
جٌّٓطف١ىِٕٙ ٓ٠ح
2ـ ِفٍِ َٛٙجؾؼس ٔظُ جٌّؼٍِٛحش
جٌّكحْر١س جإلٌىطٍ١ٔٚس :
ضؼٍف ٍِجؾؼس ٔظُ جٌّؼٍِٛحش
جٌّكحْر١س جإلٌىطٍ١ٔٚس ذٍّجؾؼس
جٌـ  ITٚISأٚ ICTٚضّػً ًٖ٘
جٌٍّجؾؼس ضكى٠ح ً ًٌٌه ٠مَٛ
ٍِجؾؼ ًٖ٘ ٟجٌٕظُ ذىٌجْس ٔظُ
جٌكحْد جإلٌىطٍٚ ٟٔٚجٌٗرىحش،
قط٠ ٝطّىٕٛج ِٓ ضٕف ً١ؾّ١غ
ٍِجقً ػٍّ١س جٌٍّجؾؼس
ٓ٠ٚطهىَ ً٘ج جٌٕٛع ِٓ
جٌٍّجؾؼس ٌطم ُ١١وً ِٓ جٌٍلحذس
جٌىجنٍ١س ذ١ثس جٌٍلحذس ٚئؾٍجءجش
جٌٍلحذس وجنً ٔظُ جٌّؼٍِٛحش
جٌّكحْر١س جإلٌىطٍ١ٔٚس ٚجٌر١حٔحش
ف ٟؾّ١غ
ٚأِٓ جٌّؼٍِٛحش
ٍِجقً جٌٕظحَ جٌّكحْرِٓ ٟ
ِىنالش ٚضٗغِٚ ً١هٍؾحش
ػٍّ١س
ٚضؼٍف أٟ٠ح ً ذأٔٙح
ِٕظّس ٌؿّغ ٚضمِٛٞٛ ُ١١ػٟ
ٌألوٌس جٌهحٚس ذُّجػُ جإلوجٌز
ذٗأْ ٔطحتؽ جألقىجظ ٚجٌطٍٛفحش
جاللطٛحو٠س ٌٍٍّٗٚع ٌطكى٠ى
ِى ٜضّٗ ًٖ٘ ٟجٌٕطحتؽ ِغ
جٌّؼح ٍ١٠جٌمحتّس ٚض ً١ٚٛجٌٕطحتؽ
ئٌِٓ ٝطهىِٙ١ح جٌّؼٕ ٓ١١ذٙح
ٚٚفمح ً ٌٍّف َٛٙجألن ٍ١فاْ
جٌٍّجؾؼس ضكط ٞٛػٍ ٝػىز
ػٕح ٍٚأّ٘ٙح ِح : ٍٟ٠
أ -جٌٍّجؾؼس ػٍّ١س ِٕظّس:

٠طُ ضٕف ً١ػٍّ١س جٌٍّجؾؼس ِٓ
نالي ِؿّٛػس ِٓ جٌهطٛجش
جٌّٕطم١س جٌّططحذؼس ،ضرىأ ذمرٛي
جٌطىٍ١ف ٚجْطىٗحف ذ١ثس
جٌٍّجؾؼسٚ ،ضٕط ٟٙذطم ُ١١جٌٕطحتؽ
ٚئػىجو ضمٍ ٍ٠جٌٍّجؾغ ،ئالّ أٔٗ
ٛ٠ؾى جنطالف ذ ٓ١جٌهطٛجش
جٌّٕطم١س جٌّططحذؼس ٌٍّجؾؼس ٔظُ
جٌّؼٍِٛحش جٌّكحْر١س
جإلٌىطٍ١ٔٚس ػٕٗ فٍِ ٟجؾؼس
ٔظُ جٌّؼٍِٛحش جٌّكحْر١س
جٌ١ى٠ٚسٚ ،يٌه ألْ جٌٍّجؾغ فٟ
جٌكحٌس جأل ٌٝٚال ٓ٠طط١غ ِٓ
ِالقظس ػٍّ١حش جٌطٗغ ً١وجنً
ٔظحَ جٌّؼٍِٛحش جٌّكحْرٟ
جإلٌىطٍ١ٔٚس
خ -ؾّغ ٚضم ُ١١جألوٌس:
ضؼى ػٍّ١س ؾّغ ٚضم ُ١١أوٌس
جإلغرحش ؾ ٍ٘ٛػٍّ١س جٌٍّجؾؼس،
ٓ٠ٚطط١غ جٌٍّجؾغ ؾّغ ًٖ٘
جألوٌس ِٓ نالي جنطرحٌجش ِىٜ
جإلٌطُجَ ٚجالنطرحٌجش جٌؿ٠ٍ٘ٛس
ٌٍطفح ً١ٚق١ع ضّىٓ جألِٓ ٌٝٚ
ضٛف ٍ١ضأو١ى ذأْ ٘١ىً جٌٍلحذس
جٌىجنٍ١س ٠ؼًّ وّح ُِّ٘ٛ ٛ
ٌٗ ،أِح جالنطرحٌجش جٌؿ٠ٍ٘ٛس
ٌٍطفح ً١ٚضّىٓ ِٓ ضٛف ٍ١ضأو١ى
ذأْ ِكط٠ٛحش ٍِفحش جٌٕظحَ
جإلٌىطٍ ٟٔٚضٞٛف ِرحوالش
ٚػٍّ١حش جٌٍٗوس ِكً
جٌٍّجؾؼس ذٗىً ٚك١ف.
ؼ -ضكى٠ى ِى ٜضُِّٗ ٝجػُ
جإلوجٌز ِغ جٌّؼح ٍ١٠جٌمحتّس:
ضّىٓ ػٍّ١س جٌٍّجؾؼس ِٓ ضٛفٍ١
ضأو١ى قٛي ِى ٜضُِّٗ ٝجػُ
جإلوجٌز ذحٌٍٗوس ِكً جٌٍّجؾؼس
ِغ ِؼح ٍ١٠جٌّكحْرس جٌّ٠ٍٛس،
ٚجٌّرحوب جٌّكحْر١س جٌّطؼحٌف
ػٍٙ١حٚ ،جٌمٛجػى جٌّكحْر١س
جٌط ٟضكطٙ٠ٛحالقوانٌن واللوائح

جٌٓحٌ٠س ف ٟجٌٍٗوس ِكً جٌٍّجؾؼس
ئْ ٚؾىش ٠ٚالقع ٚؾٛو أٚؾٗ
ضٗحذٗ ٚجنطالف ف ٟضٕفًٖ٘ ً١
جٌؼٍّ١س ف ٟقحٌس ٍِجؾؼس ٔظُ
جٌّؼٍِٛحش جٌّكحْر١س جإلٌىطٍ١ٔٚس
ٍِٚجؾؼس ٔظُ جٌّؼٍِٛحش
جٌّكحْر١س جٌ١ى٠ٚس ،أِح ػٓ
جٌطٗحذٗ فٍ١ؾغ ئٌ ٝأْ ػٍّ١س
ضكى٠ى ِى ٜضُِّٗ ٝجػُ جإلوجٌز
ِغ جٌّؼحٚ ٍ١٠جٌّرحوب
و -ض ً١ٚٛجٌٕطحتؽ ٌّٓطهىِٙ١ح:
٠مٍِ َٛجؾغ جٌكٓحذحش ذطً١ٚٛ
ٔطحتؽ ػٍّ١س جٌٍّجؾؼس ئٌٝ
ِٓطهىِ ٟجٌمٛجتُ جٌّحٌ١س ْٛجء فٟ
قحٌس ٍِجؾؼس ٔظُ ِؼٍِٛحش
ِكحْر١س ئٌىطٍ١ٔٚس أٍِ ٚجؾؼس ٔظُ
ِؼٍِٛحش ِكحْر١س ٠ى٠ٚس ،ئالّ أٔٗ
ف ٟجٌكحٌس جأل٠ ٌٝٚؼى فٍ٠ك
جٌٍّجؾؼس ِٓ ِٓ ّٓٞطهىِٟ
ٔطحتؽ جٌٍّجؾؼس  ِٓٚنالي
جْطؼٍج ٜجٌّفح٘ ُ١جٌٓحذمس ّ٠ىٓ
جٌطٌّ ًٚٛفٍِ َٛٙجؾؼس ٔظُ
جٌّؼٍِٛحش جٌّكحْر١س جإلٌىطٍ١ٔٚس
وّح : ٍٟ٠ـ
)٘ ٟػٍّ١س ِٕظّس ِٛٞٛٚػ١س
ٌٍكٛٛي ػٍ ٝأوٌس جإلغرحش –
جٌٌٛل١س ٚجإلٌىطٍ١ٔٚس – جٌهحٚس
ذُّجػُ جإلوجٌز ٚضمّٙ١١ح ضمّ١١ح ً
ِٛٞٛػ١ح ً وّح ف ٟضم ُ١١وً ِٓ
جٌٍلحذس جٌىجنٍ١س ٚجٌر١حٔحش ٚأِٓ
جٌّؼٍِٛحش ف ٟؾّ١غ ٍِجقً ٔظحَ
جٌّؼٍِٛحش جٌّكحْر ٟجإلٌىطٍ) ٟٔٚ
ْٛجء ITٚISأِٓICT- ٚ
ِىنالش ٚضٗغِٚ ً١هٍؾحش غُ
ضكى٠ى ِى ٜضّٗ ًٖ٘ ٟجٌُّجػُ ِغ
جٌّؼح ٍ١٠جٌّكىوز ٚض ً١ٚٛجٌٕطحتؽ
ئٌ ٝجٌّٓطهىِ ٓ١جًٌُّٙٙ٠ ٓ٠
جألٍِ

جهه االعداد /
أسم المإلف
االباع فى حل المشكالت

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

صفاء االعصر

حى شرق

2015

أسم الكتاب

أسم المإلف

تارٌخ االصدار

تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقها

محمد عبد الهادى

2018

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

فبراٌر

6

8

14

مارس

4

5

9

ٗٔ
9

8
٘

جملة الكتب
موضوعات االهتمام
االدب ـ االلكترونٌات ـ حاسبات ومعلومات

فبراير

استعارة داخلٌة

مارس

ٗ

ٙ

استعارة خارجٌة

ضططٍد ػٍّ١س ضٔ ُ١ّٛظُ
جٌّؼٍِٛحش ٚذٕحتٙح أٖهحٚح يٞٚ
وفحءجش ِٙٚحٌجش ػحٌ١س لحوٌٓ٠
ػٍ ٝجْط١ؼحخ ِٗىالش جٌٕظُ
جٌّٛؾٛوز ٚقٍٙح ذحٌطٍ٠مس جٌّػٍٝ
ًٌٌه ٔكطحؼ لرً جٌرىء ذؼٍّ١س
ض ُ١ّٛجٌٕظحَ جٌؿى٠ى ئٌ ٝجٌم١حَ
ذطكٍ ً١جٌٕظحَ جٌكحٌٚ ٟجٌطؼٍف
ػٍ ٝأؾُجتٗ ١ٚٚحغس ِٗىالضٗ
ٚأ٘ىجفٗ ٚٚظحتفٗ ٚضكى٠ى
ِٓطهىِ ّٝٓ٠ٚ ٗ١جٌٗه ٙجًٌٞ
٠م َٛذؼٍّ١س ضكٍ ً١جٌٕظحَ جٌمىُ٠
ٚض ُ١ّٛجٌٕظحَ جٌؿى٠ى ٚذٕحتٙح
ٚضؼىٍٙ٠ح ٚضكى٠ػٙح ِكًٍ جٌٕظُ.
أِ .ف َٛٙضكٍ ً١جٌٕظحَ :
1ـ ضؿُتٗ جٌٕظحَ ئٌِ ٝؿّٛػس
جٌّىنالش ٚجإلؾٍجءجش
ٚجٌّهٍؾحش ٚجٌطغً٠س جٌٍجؾؼس
2ـ ضكى٠ى ػٕح ٍٚجٌّىنالش
ٚجٌّهٍؾحش ٚضكى٠ى جٌؼاللحش
جٌّٕطم١س ٚجٌٍ٠ح١ٞس فّ١ح ذٕٙ١ح.
3ـ ضٕظ ُ١جإلؾٍجءجش جٌىجنٍس فٟ
ضٍو١د جٌٕظحَ ِٕ ّٓٞظِٛس
ِؼحوالش ٌ٠ح١ٞس ٚػاللحش
ِٕطم١س ٚػٍّ١حش ِؼحٌؿس ذ١حٔحش
ٚجٞكس جٌّؼِٕ ٝكىوز جٌّىنالش
ٚول١مس جٌّهٍؾحش.
4ـ أ٠ؿحو جٌؼاللحش جٌطٍو١ر١س
ْٚٚحتً جضٛحي جٌّؼٍِٛحش
ٚجٌر١حٔحش ذؼٟٙح ذرؼ ٝفٟ
ِٕظِٛس جٌٕظُ جٌفٍػ١س جٌّىٔٛس
ٌٍٕظحَ.

5ـ ضكى٠ى أ٘ىجف جٌٕظحَ جٌهحٚس
ٚجٌؼحِس ذٗىً ٚجٞف.
6ـ ضكى٠ى أْحٌ١د جٌٓ١طٍز ػٍٝ
ِىنالش جٌٕظحَ ٚئؾٍجءجضٗ
ِٚهٍؾحضٗ.
7ـ ضؼى ً٠جٌٕظحَ ٚضكى٠ػٗ
١ٚٚحٔطٗ وٍّح ٌَُ ج.ٍِ٢

خٚ .ظحتف ٔظحَ جٌّؼٍِٛحش
ج:ٌٟ٢
جٌٛظ١فس جألْحْ١س ٌٕظحَ
جٌّؼٍِٛحش ج ٟ٘ ٌٟ٢ضؿّ١غ
جٌر١حٔحش ِٚؼحٌؿطٙح ٚضكٍٙ٠ٛح
ئٌِ ٝؼٍِٛحش ٠طُ جْطٍؾحػٙح
قٓد جٌكحؾس ٌٚطكم١ك يٌه
٠مٔ َٛظحَ جٌّؼٍِٛحش ج ٌٟ٢ذّح
:ٍٟ٠
1ـ جٌكٛٛي ػٍ ٝجٌر١حٔحش ِٓ
جٌّٛحوٌجٌّهطٍف وجنٍ١س ٚنحٌؾ١س
ز

2ـ جٌطأوى ِٓ ٚكس جٌر١حٔحش
ٚولطٙح ( فٍَ  ،ضر٠ٛد  ،ضٍِ)ُ١
3ـ ضٕظ ُ١جٌر١حٔحش ( فٍَ ،
ضر٠ٛد  ،ضٍِ) ُ١
4ـ نُْ جٌر١حٔحش ( ألٍج٘
ٍٚرس  ،ألٍج٘ ِّغٕطس ،
ٚجْطٛجٔحش ِّغٕطس جٛٞ ٚت١س
… جٌم )
5ـ أؾٍجء جٌؼٍّ١حش جٌكٓحذ١س
ٚجٌّٕطم١س ػٍ ٝجٌر١حٔحش.
6ـ جْطٍؾحع جٌّؼٍِٛحش
( ضمحٌِ ٍ٠طرٛػس  ،ؾىجٚي ،
ٌِْٛحش ذ١حٔ١س … جٌم )
7ـ أػحوز جإلٔطحؼ ٠ٚؼٕٔ ٟمً

جٌّؼٍِٛحش ِٓ ِىحْ ئٌ ٝآنٍ
ذٛجْطس جٌطمحٌ ٍ٠جٌّطرٛػس
جٖ ٚحٖحش جٌكحْٛخ جٚ
ْٚحت ١جٌطهُ ٓ٠جٌّّغٕطس
جٌّهطٍفس.

ؼ .ضك ً٠ٛجٌٕظحَ جٌ١ىٞٚ
ئٌ ٝجٌٕظحَ ج:ٌٟ٢
ضٛؾى غالغس أٖىحي ٌؼٍّ١س
ضك ً٠ٛجٌٕظحَ ِٓ جٌٗىً
جٌ١ى ٞٚئٌ ٝجٌٗىً جٌٟ٢
ْٛف ٠طُ ضٕحٌٙٚح ذرؼٝ
جٌٍٗـ ٚجٌطكٍ:- ً١
1ـ جٌطك ً٠ٛجٌىحًِ ٌٍؼٍّ١حش
جٌ١ى٠ٚس ئٌ ٝجٌٗىً ج:ٌٟ٢
٠ؼٕ ٟيٌه ضك ً٠ٛؾّ١غ
جٌؼٍّ١حش جٌ١ى٠ٚس ٚجٌٍٚض١ٕ١س
جٌط ٟضطُ ف ٟجٌّىطرس ئٌٝ
جٌٗىً ج ٌٟ٢و٠َ ْٚحوز جٚ
ٔمٛحْ ٍ٠ٚؾغ جضهحي ً٘ج
جٌمٍجٌ ذًٙج جٌٗىً ئٌ ٝئوجٌز
جٌّىطرس ج ٚجٌّٓث ٓ١ٌٛػٕٙح.
جٌطك ً٠ٛجٌٍّٗ٠ٚ
2ـ
ٌٍؼٍّ١حش جٌ١ى٠ٚس ئٌ ٝجٌٗىً
جٚ ٌٟ٢ضف ًٟذؼ ٝجٌّىطرحش
ضك ً٠ٛجٌٕظحَ جٌ١ى ٞٚئٌٝ
جٌٗىً جِ ٌٟ٢غ ذؼٝ
جٌطغٍ١١جش جٌرٓ١طس جٌط ٟال
ضطٍن ضأغٍ٘١ح ػٍ ٝجٌٕظحَ فٟ
ٖىٍٗ ج ٌٟ٢ذؼى ضكٍٗ٠ٛ
ٚػٍْ ٝر ً١جٌّػحي فحْ
ئٞحفس ٍ١ْٚس جْطفٓحٌ

ؾى٠ىز ػٍ ٝجٌفٙحٌِ جألْحْ١س أٍٖ .جء ج ٚجْطثؿحٌ ٔظحَ ؾحُ٘
ٌٍّىطرس ْٛف ٠ؼَُ ِٓ ِٛلف خ .جالٖطٍجن ِغ ِىطرحش أنٍٜ
جٌّىطرس أِحَ جٌّٓطف١ى ج ٚػًّ ٚيٌه ِٓ نالي ٖرىس ضؼحْٚ
لحتّس ئْٕحو ذّىجنً جٌّإٌفٓ١
ِىطر.ٟ
ج ٚغٍ٘١ح ِٓ جٌطغٍ١١جش جٌط ٟال ؼ .ضط٠ٛغ ٚضرٕٔ ٟظحَ ِٓطهىَ
ضطٍن ضأغٍ١ج ورٍ١ج ػٍ١٘ ٝىً
فِ ٟىطرس أنٍ. ٜ
جٌٕظحَ جٌّؼّٛي ذٗ ف ٟجٌّىطرس .أٍٖ .جء ج ٚجْطثؿحٌ ٔظحَ ؾحُ٘
3ـ جٌطك ً٠ٛغ ٍ١جٌٍّٗTurnkey System ٠ٚ
ٌٍؼٍّ١حش جٌ١ى٠ٚس ئٌ ٝجٌٗىً جٌٕظحَ جٌؿحُ٘ ٘ٔ ٛظحَ ّّٚطٗ
ج:ٌٟ٢
ٌٛ٠ٚضٗ ٚذٍِؿطٗ ٚجنطرٍضٗ غُ
أْ أػىجو ًٖ٘ جألٔظّس ٠رٕٝ
ػٍٞطٗ ٌٍر١غ ٌٍّىطرحش ٍٖوس
ػٍ ٝأْحِ ضك ً٠ٛأ٘ىجف
ِٓ جٌٍٗوحش جٌّطهٛٛس فٟ
جٌّىطرس ئٌ ٝػٍّ١حش ػٕى ذٕحء
ذ١غ ج ٚضأؾٔ ٍ١ظُ جٌكٛجْ١د
جٌٕظحَ جٌؿى٠ى  ّ١ٌٚػٍٝ
جإلٌىطٍ١ٔٚس
أْحِ ضك ً٠ٛجٌؼٍّ١حش جٌمحتّس
ُ١ِّ ِٓٚجش ًٖ٘ جٌطٍ٠مس :
ذحٌفؼً ئٌ ٝجٌٗىً ج ، ٌٟ٢ئْ
1ـ ضٛف ٍ١جٌٛلص ٚجٌؿٙى جًٌٞ
ضكى٠ى أ٘ىجف جٌّىطرس ذٗىً
ٓ٠طغٍق ف ٟػٍّ١حش جٌرٍِؿس
ِرىت ٟؾ١ى غُ ضكى٠ى جٌؼٍّ١حش
ٚجنطرحٌ جٌٕظحَ.
جٌطّ٠ ٟىٓ أػىجو٘ح ٌطكم١ك ًٖ٘
2ـ جٌٌّٛو ٘ ٛجٌّٓإٚي ػٓ
جأل٘ىجف ذحٌٗىً جٌّطٍٛخ
جألؾُٙز جٌرٍجِؿ١حش ٚجٌطٍو١د
ٚضكى٠ى جإلؾٍجءجش جٌط ٟضٓحػى
ٚجٌ١ٛحٔس جٌالَِس
ػٍ ٍ١ْ ٝضٍه جٌؼٍّ١حش ذٗىً
3ـ جٌٌّٛو جاللطٛحو ٞفٟ
جٔٓ١حذ ٍِْ ٟوِ ْٚؼٛلحش
جٌهرٍجش ٚجٌّٛظف ٓ١جٌفٕٓ١١
ٚضكى٠ى جٌّىنالش ٚجٌّهٍؾحش
ق١ع ال ضكطحؼ جٌّىطرس ػٍْ ٝرً١
ذٕحء ػٍ ٝيٌه  ،وً يٌه ٠ؼًّ
جٌّػحي ضؼ ٓ١١جنطٛح ٓ١١ٚفٟ
ػٍ ٝضكم١ك أ٘ىجف ضكًٍ١
ضٚ ُ١ّٛضكٍ ً١جٌٕظُ ٚيٌه الْ
جٌٕظحَ ذٗىً ػحَ  ،وّح جٔٗ
ًٖ٘ جٌهىِحش ضٛفٍ٘ح جٌٍٗوس
ٓ٠حػى ػٍ ٝظ ٌٛٙؾِٓ ً١
جٌّطؼحلىز ػٍ ٝئونحي جٌكحْٛخ
جألٔظّس جٌّطىحٍِس ضٓحػى ػٍٝ
ئٌ ٝجٌّىطرس.
ضكم١ك جقط١حؾحش ضٍه جٌّىطرحش
4ـ ضىٌ٠د ِٛظف ٟجٌّىطرس ِٓ
ٍ٠ق ضطٔ ٍ٠ٛظُ جٌّىطرس
لرً جٌٍٗوس جٌّطؼحلىز ػٍٝ
جٌّرٕ١س ػٍ ٝجٌكحْٛخ
ػٍّ١حش ضٗغ ً١جٌكحْد جٌٟ٢
ٕ٘حن غالظ ٍ٠ق ٌت١ٓ١س ّ٠ىٓ
ٚأوجٌضٗ.
ٌٍّىطرس ذٛجْططٙح ضطٚ ٍ٠ٛذٕحء
 ِٓٚػٛ١خ ًٖ٘ جٌطٍ٠مس ِح ٍٟ٠
ٔظحِٙح جٌّؼطّى ػٍ ٝجٌكحْد
1ـ جٌضفحع جٌطىحٌ١ف فحٌّىطرس
ج: ٟ٘ٚ ٌٟ٢ـ
ذطٍ٠مس غِ ٍ١رحٍٖز ضىفغ

ِٛحٌ٠ف ضطٚ ٍ٠ٛضٓ٠ٛك جٌٕظحَ
ئي أْ ًٖ٘ جٌطىحٌ١ف ضؼحوي ضطٍ٠ٛ
ٔظحَ آنٍ.
2ـ ذؼ ٝجٌٕظُ جٌؿحُ٘ز غٍ١
ٍِٔس.
3ـ ذؼ ٝجٌٕظُ ٌٛ٠ش ّّٚٚص
نٛ١ٛح ٌّىطرحش يجش قؿُ
ٚنىِحش ِؼٕ١س ًٌٌ ،ه فحْ
جْطهىجِٙح فِ ٟىطرحش أنٍ ٜلى
ال ٠كمك جٌٕطحتؽ جٌّطٍٛذس ٔظٍج
ٌالنطالف ف٠ ٟر١ؼس ٚأ٘ىجف
ًٖ٘ جٌّىطرحش.
خ .جٌّٗحٌوس فٔ ٟظحَ ِىطرٟ
ِٓ نالي ٖرىس ضؼحِ ْٚىطر:ٟ
فً٘ ٟج جألٍْٛخ ضم١٘ َٛثس
ٍِٗفس ِػً  OCLCجٍٖ ٚوس
ضؿحٌ٠س ذطٛف ٍ١جٌٕظحَ جٌّرٕٟ
ػٍ ٝجٌكحْد ج ٌٟ٢ذٕحء ػٍٝ
نطس ِٗحٌوس ِؼٕ١س ٚ .جالٖطٍجن
فً٘ ٟج جٌٕظحَ ٠طُ ذٛجْطس وفغ
جٖطٍجوحش ػ٠ٟٛس ج ٚضىحٌ١ف
نىِحش.
ُِ ِٓٚج٠ح ًٖ٘ جٌطٍ٠مس ِح ٍٟ٠
1ـ ال ٗ٠طٍٚ ٠ؾٛو قحْٛخ فٟ
جٌّىطرس ٌى ٟضٓطف١ى ِٓ جٌهىِحش
جٌّطحقس ٚجّٔح ٠ىف ٟضٛجفٍ ِكطس
ٍ٠ف١س ج ٚجوػٍ قٓد جٌكحؾس.
2ـ ِٓحػىز جٌّىطرس ف ٟضٍو١د
جألؾُٙز ٚضٗغٍٙ١ح ١ٚٚحٔطٙح
ٚضىٌ٠د جٌّٛظف ٓ١ػٍ ٝئوجٌز
جٌٕظحَ ِٓ لرً جٌ١ٙثس جٌٍّٗفس.
3ـ ٌْٛٙس نٍٚؼ جٌّىطرس ِٓ
جٌٗرىس جٌطؼح١ٔٚس ف ٟقحٌس ػىَ
ٌٞح٘ح ػٓ جٌهىِحش جٌطٟ
ضٛفٍ٘ح ًٖ٘ جٌٗرىس و ْٚضكًّ
أػرحء ِحو٠س ورٍ١ز.

مولده ونشؤته
ولد أبو العالء المعري فً ٌوم
الجمعة من شهر ربٌع األول
من عام  363هجري نسب أبً
العالء المعري هو أحمد بن عبد
هللا بن سلٌمان بن محمد بن
سلٌمان بن أحمد بن سلٌمان بن
داود بن المطهر بن زٌاد بن
ربٌعة بن الحرث بن ربٌعة بن
أنور بن أسحم بن أرقم بن
النعمان بن عدي بن غ َّطفان بن
عمرو بن برٌح بن ُخ َزٌمة بن
ت ٌْم هللا بن أسد بن وبرة بن
تغلب بن حلوان بن عمران بن
نوخً
الحاف بن قضاعة ال َّت
ُّ
ي ُعرف الج ّد األكبر
ال َم َع ّر ُّ
للمعري بقُضاعة بن مالك
ّ
القحطانً من الٌمن وكان ٌكنى
حً وقٌل إنّ قضاعة هو
بؤبً ّ
ابن معد بن عدنان ومالك هو
زوج أ ّمه وكان االنتساب لزوج
األم فً ذلك الوقت أمراً معتاداً
س ّمً قُضاعة
عند العرب و ُ
لبقائه مع أ ّمه وانقطاعه عن
قومه أ ّما التنوخً فهو ٌنسب
إلى تنوخ وهً قبٌلة من
قضاعة كانت تقٌم فً الٌمن
وسبب تسم ٌّتهم بهذا االسم
ألنهم اجتمعوا وسكنوا منطقة
بالشام

وكان ٌُكنى بالمعري نسبة إلى
معرة النعمان التً تقع فً
ّ
سورٌا وهً تابعة لمدٌنة
مدٌنتً
حمص الواقعة بٌن
ّ
حلب وحماة كان والد أبً
المعري قد أطلق علٌه
العالء
ّ
كن ٌّة أبً العالء ولكنه اختار
لنفسه لقبا ً آخر كان محببا ً لدٌه
وهورهٌن المحبسٌن أي فقدان
بصره واعتزاله الناس ولزومه
بٌته غ ٌّر أ ّنه ما لبث أن أضاف
سجنا ً ثالثا ً وهذا السجن هو
نفسه المسجونة فً جسمه
المادي وتربى فً بٌ ٍ
ت كان
محبا ً للعلم فنظم الشعر مبكراً
وسافر إلى بغداد طلبا ً للعلم
وأصبح من أبرز الفالسفة
والشعراء العرب وهو من
الشخص ٌّات الف ّذة والمتمٌزة فً
األدب العربً شكل ّ انقالبا ً على
التقالٌد الثقافٌة التً كانت
سائدة فً عصره وكان َمنْ
وضع هذه التقالٌد ورسخها من
سبقه من شعراء وأدباء العرب
فجاءت أشعاره تعبٌراً عن
تجاربه الخاصة ومشاهداته فً
الحٌاة وتؤمالته فً الوجود
وكان لهذه األشعار دو ٌر هام
فً رفعة شؤن األدب فً الوقت
الذي ع ّم فٌه الجهل وانتشرت
فٌه الخرافات بٌن الناس فقد
بصره وهو ما زال فً الرابعة
من عمره نتٌجة إصابته
بمرض الجدري ف ٟأٚجتً ػحَ
٘ 367ؿٍٚ ،ٞوحْ ال ٠ؼٍف

ِٓ جألٌٛجْ ئال جٌٍ ْٛجألقٍّ
ألٔٗ جٌضىجٖ أغٕحء ػالؾٗ ِٓ
ٍِ ٜجٌؿىٌٚ ٞلى ضؼحٕ٠
جٌّؼٍِ ٞغ ٞٚؼٗ جٌؿى٠ى
ٚجػطرٍ فمىجْ جٌرٔ ٍٛؼّس ِٓ
جٌٕؼُ جٌط٠ ٟكّى هللا ػٍٙ١ح فىحْ
ّ٠حٌِ ق١حضٗ ذٗى ًٍ ٠ر١ؼٟ
ٍ٠ؼد جٌٗطٍٔؽ ٗ٠ٚحٌن ألٍجٔٗ
ف ٟجٌّٕحظٍجش جألوذّ١س ْٛج ًء
وحٔص ؾىّ٠س أَ ٌُّ٘١س
ِإٌفحش أذ ٟجٌؼالء جٌّؼ ٍّٞ
وحْ أذ ٛجٌؼالء جٌّؼٍِ ٞؼٍٚفح ً
ذغُجٌز ضأٌ١فٗ فأٌّف ف ٟجٌٗؼٍ
ٚػٍ َٛجٌمٍآْ ٚجٌُ٘ى ٚجٌٛػع
ٚجٌٍغس ٚجٌفٍٓفسٚجٌٕكٚٛجٌمٛجلٟ
ٚجٌؼٍٚ ٜٚجألٌغحَ ئال أّْ
جألوػٍّ٠س وحٔص فٔ ٟظُ جٌٗؼٍ
ٚوحْ ئٔطحؾٗ جٌٗؼٍٚ ٞجألوذِ ٟح
٠محٌخ ِثط ٟوطحخ ٌْٚحٌس ِح
ذٔ ٓ١م ٍى ٚئذىجع
1ـ ئلٍ١ى جٌغحذحش
2ـ جأل٠ه ٚجٌغْٛٛ
3ـ  .ضحؼ جٌك ٍّز
4ـ نّحْ١س جٌٍجـ
5ـ يوٍ ٜقر١د
6ـ ٌجقس جٌٍَُٚ
7ـ جٌٍ٠حٔ جٌّٛطٕؼٟ
8ـ ٛٞ.ء جٌٓم١
ٚفحضٗ
ضٛف ٝجذ ٛػالء جٌّؼٍَٛ٠ ٜ
جٌؿّؼس جٌػحٌٔ ٍٖٙ ِٓ ٟذ١غ
جألٚي ٌٍؼحَ ٌٍٙ 449ؿٍز

مقدمة
ٌُعتبر تدرٌب الموارد البشرٌة أمراً ضرورٌا ً لتحقٌق التطوٌر التنظٌمً وتحقٌق
النجاح؛ إذ ٌعود ذلك بالفائدة على كل من الموظفٌن والمدٌرٌن وأصحاب العمل،
وٌصبح الموظف أكثر كفاءة وإنتاجٌة من خالل الحصول على التدرٌب بصورة جٌدة،
حٌث ٌظهر ذلك فً جودة عمل الموظفٌن ،وٌنتج عنه قِلة هدر موارد المنظمة والوقت
والمال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدد سكان حً العجمً حتً
 عدد الذكور 316596 


عدد اإلناث



معدل النمو 

2020/1/1

 616042نسمة.

نسمة.

 298446 نسمة.
.%1.03

 عدد األسر 154408 أسـرة .

السٌاسات والمعدالت
تقدٌم عقد إٌجار موثق تتفق سرٌانه مع مدة سرٌان السجل التجاري .

صور فوتوغرافٌة شاملة للمركز المطلوب اعتماده.

البد أن ٌضم المكان عدد " "2قاعة للتدرٌب و سعة القاعة ال تقل عن

12متدر ًبا .
وجود معمل للحاسب اآللً سعته  10أجهزة حاسب .

ووجود خدمات إعاشة "شنطة إسعافات ،طفاٌات حرٌق"

وجود مكتبة مزودة بالمراجع العلمٌة والعملٌة الخاصة بالنشاط التدرٌبً.


تعتبر هذه شروط إعتماد مراكز تدرٌب كما أصدرها الجهاز المركزي

للتنظٌم واإلدارة إلى مدٌرٌاته على مستوى الجمهورٌة .
وهذه الشروط تنطبق علً مراكز تدرٌب اللغات أو الحاسب اآللً .
بٌنما السٌاسات والمعدالت الخاصة بمراكز التدرٌب علً الحرف للمشروعات
الصغٌرة فهً-:
 جٌّىحْ ال ٠مً ػٓ لحػط.ٓ١ وً لحػس ضىُِٚ ْٛوز ذؼىو ِحوٕ١حش ِٕحْد أللً ػىو ِٓ جٌّطىٌذ.ٓ١ جٌّٓحقس جٌّطٍٛخ ضٛفٍ٘ح ِٓحقس ال ضمً ػٓ جْط١ؼحخ ِ 12طىٌخ. ضىٍفس ٍِوُ جٌطىٌ٠د جٌهح٘ ذحٌكٍف جٌٛغٍ١ز ضٍؾغ ئٌ ٟػىو جٌّحوٕ١حشجٌّٛؾٛوز ذىً لحػس ِٓ (ِحوٕ١حش ن١ح٠س – ٔؿحٌز – ٕٚحػس أٌ١ِٛطحي).

الــبٌــانـات والمـإشـــرات

أنواع التدرٌب -:
ٌُقسم التدرٌب بنا ًء على معاٌٌر مع ٌّنة إلى العدٌد من األنواع ،وهً
ٔ -أنواع التدرٌب وفقا للمرحلة الوظٌف ٌّة ،وٌشمل -:
(توجٌه الموظفٌن ال ُجدد  -التدرٌب بهدف الترقٌة )
ٕ -أنواع التدرٌب وفقا ً لنوع الوظٌفة وٌشمل -:
(التدرٌب المهنً – التدرٌب التخصصً – التدرٌب اإلداري )
 -3أنواع التدرٌب وفقا ً للمكان ،وتشمل نوعٌن هما -:
(التدرٌب داخل المنشؤة – التدرٌب خارج المنشؤة )

مراكز التدريب التابعة للقوي العاملة -:

جْــُ جٌٍّوُ
ٍِوُ ضىٌ٠د جٌٙحٔٛفً١

ػىو جٌّحوٕ١حش
12
2

ِٛىٌ جٌر١حْ ٍِ -:وُ ضىٌ٠د جٌٙحٔٛفً١

14

12
12

ٔٛع جٌطىٌ٠د
ن١ح٠س
جٌ١ِٛطحي
ضحٌ٠م جٌر١حْ 2020 /1 /23 -:

مركز تدرٌب الهانوفٌل

10
8
6
4

2
2
0

خٌاطة

الومٌتال

التعليق
البد من األخذ فً اإلعتبار أن مراكز التدرٌب علً الحرف أو المهن الصغٌرة تتناسب مع فئة
المتسربٌن من التعلٌم واألمٌٌٌن إال أن هناك بعض الشباب من حملة المإهالت ٌلجؤون إلً
هذه المراكز وذلك لتعلم حرفة مناسبة لهم وإقامة مشروعات صغٌرة.

ٍِجوُ جٌطىٌ٠د جٌطحذؼس ٌٍٗوس جإلْىٕىٌ٠س ٌٍرطٍٚي -:
ػىو جٌّطىٌذٓ١
13
13
13
12
19
وً جٌؼحٍِ ٓ١ذحٌٍٗوس
4

جْــُ جٌٍّوُ
ٍِوُ ضىٌ٠د ٍٖوس جٌرطٍٚي

8
مصدر البٌان  -:شركة اإلسكندرٌة للبترول

ٔٛع جٌطىٌ٠د
word
excel
Power point
oracle
maximo
Out look
3d model/as-drawings
Isometrics/p&ids
Exchange users

تارٌخ البٌان 2020/3/5 -:

عدد المتدربٌن بشركة اسكندرٌة للبترول
19
13

13

13

12
8
4

التعليق

عدد المتدربين

التدرٌب المستمرٌإدي إلى التحسٌن من أداء الموظفٌن؛ حٌث ٌصبح الموظف
واعٌا ً باإلجراءات والممارسات الالزمة للمهام األساسٌة ،إذ ٌقوم الموظف من
خالل التدرٌب بفهم واجباته والوظائف الموكلة إلٌه ،مما ٌنتج عنه زٌادة فً ثقة
الموظف بنفسه.
ومن الجداول السابقة ٌتضح أن حً العجمً بحاجة إلً إنشاء مراكز تدرٌب عامة
أو خاصة وخاصة للتدرٌب علً الحاسب اآللً وكذلك مراكز تدرٌب لتعلٌم بعض
الحرف حتً تكون مصدر دخل للشباب عن طرٌق إلقامة مشروعات صغٌرة.

مع العلم -:
( أن مدٌرٌة التنظٌم واإلدارة تقوم بتدرٌب الموظفٌن علً مستوي المحافظة).
حً العجمً ٌملك عدد  2مركز تدرٌب و عدد سكان حً العجمً عام  2020هو
 616042فإن حً العجمً بحاجة إلً إنشاء عدد من مراكز التدرٌب .
ولكن مراكز التدرٌب علً علوم الحاسب اآللً واللغات تتناسب مع فئة معٌنة من
سكان حً العجمً
أال وهً المتعلمٌن أو من هم فً المراحل الدراسٌة وعددهم .233697
أما مراكز التدرٌب الخاصة بالحرف الصغٌرة فهً تتناسب مع فئة معٌنة أال وهً
األمٌٌن أو المتسربٌن من التعلٌم وعددهم بالحً 59832

اإلحتٌاجات المستقبلٌة من مراكز التدرٌب

اإلحتٌاجات

عدد السكان

عدد السكان

عدد السكان

عدد السكان

عدد السكان

عام 2021

عام 2022

عام2023

عام 2024

عام 2025

616226

616410

616594

616778

616963

3

3

عدد مراكز التدرٌب علً
الحاسب

3

3

3

اآللً المطلوب توافرها
عدد مراكز التدرٌب علً

10

10

10

10

10

الحرف المطلوب
توافرها
عدد مراكز التدرٌب علً
الحاسب المطلوب
إضافتها

2

عدد مراكز التدرٌب علً

9

2

9

2

9

2

2

9

9

الحرف المطلوب إضافتها

تكلفة إنشاء مدرسة
بالجنٌه

ترجع تكلفة مركز التدرٌب إلً عدد القاعات وكذلك عدد األجهزة الموجودة به

التعلٌق
ٌوجد بحً العجمً مراكز خاصة لتعلٌم اللغات ولكن الحً مفتقر إلً مراكز
التدرٌب الخاصة بتعلٌم الحاسب اآللً وكذلك التدرٌب علً الصناعات الصغٌرة .
البد من األخذ فً اإلعتبارأن أي مركز ٌقوم بتنظٌم عدد ال ٌقل عن دورتٌن أو
ثالث دورات بالٌوم وكل دورة المفترض ال تقل عن  12متدرب فً الٌوم .

