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محافظ اإلسكندرية ومشكالت حي العجمي

تواجد اللوا ء  /محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة
برفقة الدكتورة  /جاكلٌن عازر نائب المحافظ
ثؾؼٛساالعزبر  /اٌغ١ذ اثشاِ٘ٛ ُ١ع ٟسئ١ظ ؽٟ
اٌؼغِّّٚ ٟضٍ ٟعّؼ١خ سعبي األػّبي ثبإلعىٕذس٠خ
ٚاٌغٙبد اٌّؼٕ١خ وسط أهالً منطقة الكٌلو ٢٦
بنطاق حً العجمً وذلك لالستماع إلى مشاكل
المنطقة والتً تلخصت فً ارتفاع اإلٌجار الخاص
بالمساكن وتطوٌر الوحدة الصحٌة وتطوٌر منظومة
النظافة ورفع كفاءة اإلضاءة العامة وإنشاء مكتب
برٌد ووحدة مطافً ومركز شباب وتخصٌص قطعة
وذلك لخدمة أهالً
أرض إلقامة مقابر علٌها
المنطقة وأشارت محافظة اإلسكندرٌة فى بٌان لها
إلى أن المحافظ أعطى تعلٌمات لجمٌع الجهات
المعنٌة بدء من الغد بدراسة المشاكل التً تعانً
منها المنطقة ووضع مخطط زمنً لذلك وأوضح أنه
سٌتم فحص ودراسة الموضوع الخاص باإلٌجارات
ٚٚعٗ اٌّؾبفع
ووضع أفضل حل قانونً لها
اٌذوزٛسح عبوٍ ٓ١ػبصس ثبٌزٕغ١ك ِغ ِذ٠ش٠خ اٌظؾخ
ثبإلعىٕذس٠خ ٌّذ فزشح اٌؼًّ ثبٌٛؽذح اٌظؾ١خ
ثبٌّٕطمخ ٚوزا رٛف١ش ؽبلُ ؽجٌٍ ٟؼًّ وٕٛثبرغ١خ فٟ
اٌفزشح اٌّغبئ١خ وّب وٍف اٌّؾبفع ِذ٠ش ِذ٠ش٠خ
اٌطشق ثؼًّ دساعخ ٌشطف ؽش٠ك ِذخً ِغبوٓ
اٌىٚٚ 26 ٍٛ١ػؼٗ ػٍ ٝسأط أ٠ٌٛٚبد خطخ
اٌّؾبفظخ ٌٍشطف فّ١ب رُ رىٍ١ف سئ١ظ ؽ ٟاٌؼغّٟ
26
ثزخظ١ض لطؼخ أسع فؼبء ثّٕطمخ اٌىٍٛ١
خالي أعجٛع إللبِخ ِمبثش ػٍٙ١ب ػٍ ٝأْ ٠زُ اطذاس
لشاس ثزٌه خالي اٌّغٍظ اٌزٕف١ز ٞاٌمبدَ ثبٌّؾبفظخ

ٚعٗ سئ١ظ اٌؾ ٟثض٠بدح ػذد إٌّطمخ ٚع١م َٛثزىشاس
رٍه اٌغٌٛخ ٌّزبثؼخ رٕف١ز طٕبد٠ك اٌمّبِخ اٌز ٟرؾزبعٙب
إٌّطمخ ٚاٌزٕغ١ك ِغ ِذ٠ش٠خ اٌزٌّ ٓ٠ٛؾً ِشىٍخ
اٌّخبثض ٚاألفشاْ ثبٌّٕطمخ ٚأػشة اٌّؾبفع ػٓ عؼبدرٗ
ِ 26ئوذا أٔٗ
ثزٛاعذٖ ٚعؾ أ٘بٌٕ١ب ثّٕطمخ اٌىٍٛ١
رؼبٟٔ
ؽش٠ض ػٍ ٝاالعزّبع اٌ ٝعّ١غ اٌّشبوً اٌزٟ
ِٕٙب إٌّطمخ ٚع١م َٛثزىشاس رٍه اٌغٌٛخ ٌّزبثؼخ رٕف١ز
عّ١غ ؽٍجبد األ٘بٌ ِٓ ٟعبٔجٗ أشبس ِّضٍ ٟعّؼ١خ سعبي
األػّبي ثبإلعىٕذس٠خ اٌ ٝفشص اٌزذس٠ت ٚاٌزشغ ً١فٟ
عٛق اٌؼًّ اٌز٠ ٞمذِٗ ِشوض اٌزذس٠ت ٚاٌزشغ ً١اٌّٟٕٙ
ثّذٕ٠خ ثشب٠ش اٌخ١ش  1الفزب اٌ ٝأٔٗ ع١زُ رٛاعذ اٌَٛ١
فش٠ك ػًّ ِٓ اٌّشوض ٌؼًّ ٌمبءاد رؼش٠ف١خ ِغ األ٘بٌٟ
اٌشاغج ٓ١ف ٟاٌزذس٠ت أ ٚاٌزٛظ١ف إلؽالػ ُٙػٍٝ
اٌخذِبد ٚفشص اٌؼًّ ثبٌّشوضعبء رٌه خالي عٌٛخ
اٌّؾبفع ٌزفمذ اٌخذِبد ٚاٌّشافك ثبٌٛؽذاد اٌغىٕ١خ
اٌّذػِٛخ ٌٍشجبة ِٓ اٌذٌٚخ ثبٌّٕطمخ ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب
ٚ ٣٨٠٠ؽذح ٚوزٌه اٌٛلٛف ػٍ ٝعّ١غ اٌّشبوً اٌزٟ
رٛاعٗ عىبٔٙب ػٍ ٝأسع اٌٛالغ

م ـصدر الخبر  :المصرى الٌوم
بــتـــارٌــــخ 2020/10/5 :

8

مشروعات

أوذ األعزبر  /اٌغ١ذ اثشاِ٘ٛ ُ١ع ٝسئ١ظ ؽ ٝاٌؼغّٝ
غشة اإلعىٕذس٠خ أْ ِجٕ ٝاٌى 21 ٍٛ١إٌّبسح األٔذٌغ١خ
ٚاٌز ٜوبْ ٠زٛعؾ اٌّ١ذاْ ِ٘ ٛجٕ ٝغ١ش أصش ٜلذ أٔشؤٖ
اٌفٕبْ ِؾّٛد شبوش ػّ١ذ وٍ١خ اٌفٕ ْٛاٌغٍّ١خ ػبَ
 1999وؼًّ فٕ ٝف ٝاؽبس خطخ رغّ ً١اٌّ١بد ٓ٠ف ٝرٌه
اٌٛلذ ؽ١ش وبْ اٌّجٕ ٝال ّ٠ضً ػبئمب ف ٝؽشوخ اٌّشٚس
 ٌُٚرشٙذ إٌّطمخ رٍه األصِخ اٌّشٚس٠خ اٌز٠ ٝؼبِٕٔٙ ٝب
أ٘بٌ ٝاإلعىٕذس٠خ ٚأ٘بٌ ٝاٌّؾبفظبد األخش ٜاٌٛافذٓ٠
اٌ ٝاإلعىٕذس٠خ أ ٚاٌّزغ ٓ١ٙاٌ ٝاٌغبؽً
اٌشّبٌٚ ٝأٚػؼ سئ١ظ ؽ ٝاٌؼغّ ٝأْ اٌّجٕ ٝفٝ
اٌٛلذ اٌؾبٌ ٝرُ ٘ذِٗ ٌٍّظٍؾخ اٌؼبِخ ؽ١ش اػزشع
اٌّجِٕ ٝشٚس وٛثش٠ ٜظً ِب ث ٓ١اٌطش٠ك اٌظؾشاٜٚ
ٚثذا٠خ ؽش٠ك اٌغبؽً اٌشّبٌِ ٝجبششح ثطٛي وٍٛ١
ٔٚظف  ٛ٘ٚوٛثش ٜأٔشئ ٌٍّظٍؾخ اٌؼبِخ ٠ٚمزظش
اٌٛلذ ٚاٌطش٠ك ٌٍمبدَ اٌ ٝاٌغبؽً اٌشّبٌ ِٓ ٝاٌمب٘شح
ٚاٌّؾبفظبد األخش ٜثذ ْٚاٌزؼشع ٌضؽبَ اٌطش٠ك اٌّّزذ
ثذا٠خ ِٓ اٌٙبٔٛفٚ ً١طٛال اٌ ٝاٌى21 ٍٛ١وّب أْ اٌّجٕٝ
اٌمذ ُ٠وبْ ٠ؾغت سإ٠خ اٌطش٠ك ر٘بثب ٚا٠بثب ٠ٚزغجت فٝ
اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾٛادس ثبإلػبفخ اٌ ٝأْ ِجٕ ٝخبِٓ ٜٚ
اٌذاخً وبْ ٍِغؤ ٌجؼغ اٌخبسع ٓ١ػٓ اٌمبٔ١ٌ ْٛال ٚأوذ
االعزبر  /اٌغ١ذ اثشاِ٘ٛ ُ١ع ٝأْ ِششٚع اٌزط٠ٛش أ٠ؼب
٠شًّ رٛعؼخ ِ١ذاْ اٌى 21 ٍٛ١ؽ١ش رُ رٛعؼخ اٌشبسع
ٚاخزضاي ػشع اٌغض٠شح اٌٛعطٌٍّ ٝغبّ٘خ ف ٝؽً
األصِخ اٌّشٚس٠خ اٌخبٔمخ اٌز ٝرّزذ ِٓ ِذخً اٌٙبٔٛفً١
ؽز ٝاٌىِٛ 21 ٍٛ١ػؾب أْ اٌىٛثش ٜاٌغذ٠ذ ٘ ٛوٛثشٜ
ر٘بثب فمؾ ،أ ٚاٌؼٛدح ِٓ اٌغبؽً ف١ى ْٛثّغٍه اٌطش٠ك
اٌغطؾِ ٝشٚسا ثّ١ذاْ اٌى 21 ٍٛ١ثبإلػبفخ اٌ ٝأٔٗ
عبس ٜدساعخ ؽٍٛي ِٕبعجخ ٌؾً ا٢صِخ اٌّشٚس٠خ
اٌخبٔمخ أ٠ؼب ثّذخً اٌٙبٔٛفً١
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/10/12 :

أجرى اللواء  /محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة
محور المحمودٌة
جولة تفقدٌة على طول
المروري الجدٌد استجابة لشكاوى المواطنٌن
والبدء الفوري فً تنفٌذ مناطق عبور آمنة لعبور
المشاة خاصة أمام المناطق ذات الكثافات
السكانٌة العالٌة وأماكن مجمعات المدارس وأكد
المحافظ أن زٌارته جاءت استجابة للشكاوى
محور
الخاصة بعبور المواطنٌن على طول
المحمودٌة المروري خاصة مع بدء العام
الدراسً الجدٌد نظرا لكون لسٌر السٌارات علٌه
وأوضح
بسرعة ال تسمح بعبور المواطنٌن
 ١٠مناطق
المحافظ أنه سٌتم البدء فً تنفٌذ
عبور آمنة إلجبار السٌارات على التهدئة قبلها
فضال عن وضع عالمات مرور إرشادٌة مضٌئة
بؤلوان فسفورٌة واضحة وذلك لحٌن عمل
مصاعد لجمٌع كباري عبور المشاة على طول
المحور لٌتم منع العبور نهائٌا على الطرٌق عقب
االنتهاء منه

م ـصدر الخبر  :بوابة االهرام
بــتـــارٌــــخ 2020/10/13 :

مشروعات

لبي اٌشثبْ  /ؽبسق شب٘ ٓ١سئ١ظ ٘١ئخ ِٕ١بء
اإلعىٕذس٠خ اْ اٌ١ٙئخ رؼضَ رٕف١ز ِششٚع أشبء ِٕطمخ
ٌٛعغز١خ ػٍِ ٝغبؽخ  400فذاْ ػٍ ٝرشػخ إٌٛثبس٠خ
وظ١ٙش خٍفٕ١ٌّ ٟبء اإلعىٕذس٠خ ٚوٍفذ اؽذ ٜاٌششوبد
ٌالعزشبساد ٚاٌخذِبد اٌج١ئ١خ إلػذاد دساعخ رمُ١١
اٌزؤص١ش اٌج١ئ ٟاٌىبٍِخ (ط) ٌٍّششٚع اٌّمزشػ ثّب
٠زٛافك ِغ اٌمٛأ ٓ١اٌّظش٠خ ٚؽجمب ٌألدٌخ اإلسشبد٠خ
اٌظبدسح ػٓ عٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ عبء رٌه خالي عٍغخ
اٌزشبٚس اٌّغزّؼٌ ٟؼشع اٌغٛأت اٌج١ئ١خ ٚاالعزّبػ١خ
ٌّششٚع أشبء ِٕطمخ ٌٛعغز١خ وظ١ٙش ٌّٕ١بء
اإلعىٕذس٠خ ٚرٌه ثمبػخ اٌّئرّشاد ثجبة  11عّبسن
ثؾؼٛس اٌشثبْ ؽبسق شب٘ ٓ١سئ١ظ اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ
ٌّٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ٚرؼّٕذ اٌغٍغخ ػشع رمذ ّٟ٠ػٓ
ِٕ١بء اإلعىٕذس٠خ ٚاٌشإ٠خ اٌّغزمجٍ١خ ٚػشع رمذّٟ٠
ٌذساعخ رم ُ١١اٌزؤص١ش اٌج١ئٚ ٟػشع رمذٌ ُ٠ذساعخ رمُ١١
اٌّخبؽش اٌىّ١خ ٚأػبف أْ اٌّششٚع ٠مغ ثبٌّٕطمخ
 4و ٍٛ١اٌٝ
اٌٍٛعغز١خ اٌّمزشؽخ ػٍ ٝثؼذ ؽٛاٌٟ
اٌغٕٛة اٌغشثٕ١ِ ِٓ ٟبء اإلعىٕذس٠خ ػٍِ ٝغبؽخ
ؽٛاٌ 400 ٟفذاْ عجك ػضٌٙب ِٓ ثؾ١شح ِشٛ٠ؽ ثؼذ
أشبء ِؾٛس اٌزؼّ١ش اٌز ٞػضي ِٕطمخ اٌّششٚع ػٓ
اٌؾٛع اٌشئ١غٌ ٟجؾ١شح ِشٛ٠ؽ ٚأشبس اٌ ٝأْ إٌّطمخ
٠ؾ١طٙب رشػخ إٌٛثبس٠خ ِٓ اٌششق  ِٓٚاٌشّبي
ششوبد اٌجزشٚوّ١ب٠ٚبد  ِٓٚاٌغٕٛة ِؾٛس اٌزؼّ١ش
 ِٓٚاٌغشة ِٕطمخ اٌّىظ ّ٠ٚش ِظشف اٌؼّ َٛخالي
ِٕطمخ اٌّششٚع ٚربثغ أْ إٌّطمخ اٌٍٛعغز١خ
اٌّمزشؽخ خّغخ ِٕبؽك سئ١غ١خ ثبإلػبفخ اٌ ٝاٌّجبٟٔ
اٌشئ١غ١خ اٌّغبػذح ف ٟاداسح إٌّطمخ اٌٍٛعغز١خ ٟ٘ٚ
ِؾطخ رذاٚي اٌؾب٠ٚبد ِٚؾطخ اٌجبسعبد ِٚؾطخ
ٌزذاٚي اٌجؼبئغ اٌّجشدح ِٚشوض رغّ١غ ٌٍظٕبػبد
االهرام ثبٌّٕطمخ اٌٍٛعغز١خ
بوابةٌألٔشطخ
ٚاٌّغز٠خ
اٌّىٍّخ
اٌخف١فخ
الخبر :
ـصدر
م
ِغبؽخ ٘ 8ىزبس ٚاٌّجبٟٔ
ِٕٚطمخ رخضٓ٠
ػٍ2019ٝ
اٌغالي/4/7
بــتـــارٌــــخ :
اٌشئ١غ١خ ثبٌّٕطمخ اٌٍٛعغز١خ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/10/14 :

9

تطوير عشوائيات

أعش ٜاٌٍٛاء ِ /ؾّذ اٌشش٠ف ِؾبفع اإلعىٕذس٠خ عٌٛخ
ِفبعئخ ٌّزبثؼخ أػّبي اٌزط٠ٛش ِٚؼذٌٙب ثّٕطمخ
اٌذخٍ١خ اٌشّؼذاْ ثٕطبق ؽ ٟاٌؼغّٚ ٟرٌه ثؼذ اؽاللٗ
اشبسح اٌجذء ف ٟرط٠ٛش٘ب اثش ً٠اٌّبػ ٟرٕف١زا
ٌٍجشٚرٛوٛي اٌّٛلغ ِغ طٕذٚق رط٠ٛش اٌؼشٛائ١بد
ٌزط٠ٛش ِٕ 7بؽك ػشٛائ١خ ثبإلعىٕذس٠خ ٚرفمذ ِؾبفع
اإلعىٕذس٠خ أػّبي اٌزط٠ٛش ِٚششٚع سفغ وفبءح شجىخ
اٌظشف اٌظؾ ٝثبٌّٕطمخ ٚاعزّغ اٌّؾبفع اٌٝ
شىب ٜٚاٌغىبْ اٌز ٓ٠أػشثٛا ػٓ عؼبدر ُٙثؤػّبي
اٌزط٠ٛش اٌغذ٠ذح  ٚاٌمؼبء ػٍِ ٝشىٍخ ؽفؼ اٌظشف
اٌظؾ ٝثبٌّٕطمخ ٚشذد ِؾّذ اٌشش٠ف ػٍ ٝػشٚسح
اعزىّبي أػّبي اٌزط٠ٛش ثبٌّٕطمخ ٌزطج١ك اٌّششٚع فٝ
إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ األخشٚ ٜرُ اٌجذء ف ٝأػّبي رط٠ٛش
إٌّطمخ اٌز٠ ٟمطٓ ثٙب ؽٛاٌ 41 ٝأٌف أعشح ٚرمغ
ػٍِ ٝغبؽخ  323فذأب ٚرؼُ أػّبي رط٠ٛش شجىخ
اإلٔبسح ثزىٍفخ  ْٛ١ٍِ 8.3عٕ ِٓ ٗ١خالي رشو١ت
 1170رساػب  150 ٚػّٛد أبسح صُ رط٠ٛش اٌطشق
ثزىٍفخ  ْٛ١ٍِ 77عٕ ِٓ ٗ١خالي سفغ وفبءح ٚسطف
 256شبسع ثبٌّٕطمخ ٚرذػ ُ١شجىخ اٌشٕب٠ش ثبٌّٕطمخ
ثزشو١ت  800شٕ١شخ أِطبس عذ٠ذح لذ أؽٍك اشبسح
اٌجذء ف ٟرط٠ٛش ِٕطمز ٟاٌؼظبفشح لجٍ ٟثؾِٕ ٟزضح
صبْ ِٕٚطمخ ٔبد ٞاٌظ١ذ ثؾٚ ٟعؾ ٚرٌه رٕفً ١زا
ٌٍجشٚرٛوٛي اٌّٛلغ ِغ طٕذٚق رط٠ٛش اٌؼشٛائ١بد
ٌزط٠ٛش ِٕ 7بؽك  ٟ٘ٚػضثخ ِؾغٓ ٚاٌذخٍ١خ
ٚاٌؼظبفشح لجٍٚ ٟاٌؾؼشح ٔٚبد ٞاٌظ١ذ ٚع١ذ ٞثشش
ٚدٔب ٚاٌّؾشٚعخ ؽ١ش رخذَ أػّبي اٌزط٠ٛش رٍه ٔؾٛ
ٔ ْٛ١ٍِ 2غّخ ِٓ عىبْ ِؾبفظخ اإلعىٕذس٠خ ٚرجٍغ
رىٍفزٙب اٌزمذ٠ش٠خ  ْٛ١ٍِ 811عٕ ٗ١ثزِّٓ ً٠ٛ
طٕذٚق رط٠ٛش اٌؼشٛائ١بد ٚرشًّ أػّبي اٌزط٠ٛش
سطف ٚأبسح اٌطشق ٚأشبء ٚرط٠ٛش ٚاؽالي ٚرغذ٠ذ
شجىبد ِ١بٖ اٌششة ٚاٌظشف اٌظؾ ِٓٚ ٝاٌّمشس
االٔزٙبء ِٓ اٌزٕف١ز خالي ػبَ
م ـصدر الخبر  :الٌوم السابع
بــتـــارٌــــخ 2020/10/17 :

10

حمالت وإزاالت

تنفٌذا لتعلٌمات السٌد االستاذ /السٌد ابراهٌم موسى
تى
رئٌس حى العجمى بمتابعة تجمعات االمطار ح
االنتهاء منها ومتابعة مطابق الصرف الصحى
وشناٌش المطر واصلت ادارة المتابعة المٌدانٌة
جهودها بشوارع الحى وتم عمل االتى :-
ـ متابعة أعمال تصرٌف مٌاه األمطار بشارع مسجد
عالم مع نهاٌة شارع سعد زغلول والمرور علً
محطة غوٌبة وٌقوم العامل المسإول بتشغٌل طلمبة
واحدة
ـ تطهٌر خط الدفع النفقً بشارع شرق المدٌنة
بالمدمجه وعمال منطقة العجمً للصرف الصحً
بالمدمجه جار تطهٌر شناٌش تصرٌف مٌاه األمطار
بطرٌق اسكندرٌه مطروح أمام تاكً
ـ شفط المٌاه من طرٌق الشمعدان استمرار تطهٌر
شناٌش تصرٌف مٌاه األمطار بطرٌق اسكندرٌه
مطروح أمام مدخل البٌطاش بالمدمجه
ـ جار كسح تجمعات مٌاه األمطار من داخل مدرسة
حفصه بنت عمر االبتدائٌه بسٌارات الحى
ـ متابعه إحالل وتجدٌد خط الصرف الصحً بالدخٌله
القبلٌه شارع فرن ابو جمال

م ـصدر الخبر  :البوابة االلكترونٌة محافظة
االسكندرٌة حى العجمى
بــتـــارٌــــخ 2020/10/24 :

استمرارا للحمالت الٌومٌة التً ٌقوم بها حً
العجمً علً مدار الٌوم وبناء على توجٌهات
السٌد اللواء /محمد الشرٌف محافظ اإلسكندرٌة
وجه السٌد االستاذ /السٌد ابراهٌم موسى رئٌس
حى العجمى بحملة الزالة االشغاالت والتعدٌات
علً حرم الطرٌق العادة االنضباط لشوارع الحى
وتحت إشراف السٌد  /سكرتٌر عام الحى قامت
إدارة إشغال الطرٌق بعمل حملة إلزالة اإلشغاالت
واستهدفت مناطق المكس والدخٌلة و شارع
البٌطاش وشارع الهانوفٌل وشارع أسكندرٌة
مطروح حتً الكٌلو  ٢١وتم إزالة االشغاالت
والتعدٌات والفروشات والباعة الجائلٌن التً
تشغل الطرٌق العام ومازالت الحمالت مستمرة
وجارى المتابعة

م ـصدر الخبر  :البوابة االلكترونٌة محافظة
االسكندرٌة حى العجمى
بــتـــارٌــــخ 2020/10/27 :

11

12

م

تارٌخ الوارد
ورقمه

أسم صاحب
الشكوى

ملخص الشكوى

مضمون الشكوى

1646578 1
بتارٌخ
2020/10/2

تم فحص الشكوى مع االدارة
صابر ابراهٌم جاد ـ المواطن ٌشكو من طفح
المختصة المتابعة المٌدانٌة انه تم
الصرف الصحى الخاص
محمد
شفط مٌاه الصرف الصحى الموجودة
ابو تالت الشارع باحد العمارات فى الشارع
الرئٌسى امام صٌدلٌة الشٌح بالشارع بواسطة لودر  2 +سٌارة
الرئٌسى
وتم وضع ردم مكان مٌاه الصرف وتم
عطٌة
تسوٌة الشارع كما تم التنبٌه على
صاحب العقار باصالح البربه الخاص
بالعقار لوجود سداد
763
تم الرد على المحافظة برقم
بتارٌخ 2020/10/20

1664456 2
بتارٌخ
2020/10/6

احمد السٌد
اسماعٌل ش
ورشة البالط
الهانوفٌل

ـ بشان التضرر من وجود تم رفع مخلفات القمامة الموجودة اما
بالنسبة للرودم المبانى فهى داخل
فٌال مهجورة فى اخر ش
مكان الردوم ٌحتاج الى اجراءات
اوالد عبد الكافى بسبب
معٌنة ٌتم من خالل ادارة الرصد
وجود قمامة ورتش مبانى
البٌئى
والحى ٌقوم بمجىء لودر
749
الزالة القمامة مما أدى الى تم الرد على المحافظة برقم
عمل بإرة كبٌرة فى االرض بتارٌخ 2020/10/13
الى وجود حشرات

8864177 3
بتارٌخ
2020/10/13

معتز باهلل محمود ـ بشؤن التضرر من محل تم فحص الشكوى مع االدارة
اسماك عشوائى تابع لتفتٌش المختصة رخص المحالت المواطن
عبد الرحٌم
حاصل على رخص ملف رقم
ش الزهور رقم  1القوى العاملة غٌر مطابق
23/23وسدد رسوم التفتٌش
للمواصفات مثل المدخنة
ش البٌطاش
والمواطن مستوفى االشتراطات
والنظافة بدون ترخٌص
761
وحصل المواطن على اٌقاف تم الرد على المحافظة برقم
ترخٌص من القوى العاملة بتارٌخ 2020/10/18
ولم ٌتم التنفٌذ حتى االن

مصدر البٌان  :ادارة خدمة المواطنٌن بالحى تارٌخ البٌان :

2020/9/21
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 – 1نتائج امتحانات اتمام المرحلة االولى من التعلٌم االساسى عن عام  ( 2019/2018الشهادة االبتدائٌة )
عدد الطالب الناجحون
حى

البٌان

عدد
الطالب
المقٌدون

عدد
الطالب
الحاضرون

دور اول

االجمالى

دورثانى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

العجمى
حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تارٌخ البٌان 2019/9/25-:

التعلٌق

 لم تعد المرحلة االولى من التعلٌم االساسى ( الشهادة االبتدائٌة ) مرحلة
رسوب ونجاح

ـــ

ـــ

15

 – 2نتائج امتحانات اتمام ( المرحلة االعدادٌة ) عام 2020/2019
عدد الطالب الناجحون
حى

البٌان

عدد
الطالب
المقٌدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

6099

6100

5948

5988

5948

5988

9

10

5957

5998

%98

%100

عدد طالب المرحلة الثانٌة من التعلٌم االساسى ( االعدادٌة )
12199

11936

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

11955

الطالب الناجحٌن

التعلٌق






اجمالى عدد الطالب المقٌدٌن 12199
اجمالى عدد الطالب الحاضرٌن 11936
نسبة عدد الذكور المقٌدٌن الى اجمالى المقٌدٌن %50
نسبة عدد االناث المقٌدٌن الى اجمالى المقٌدٌن %50
نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من الذكور الى اجمالى الحاضرٌن %50

ذكور

مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

%100

تارٌخ البٌان 2020/10/4-:

اناث

حضر

دور اول

دورثانى

االجمالى

%98

العجمى

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة
النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

16








نسبة عدد الطالب الحاضرٌن من االناث الى اجمالى الحاضرٌن %50
اجمالى عدد الطالب الناجحٌن 11955
اجمالى عدد الطالب الناجحٌن بالدور االول 11936
اجمالى عدد الطالب الناجحٌن بالدور الثانى 19
نسبة عدد الطالب الناجحٌن بالدور االول الى اجمالى الناجحٌن
 %100 ..%99.8تقرٌبا
نسبة عدد الطالب الناجحٌن بالدور الثانى الى اجمالى الناجحٌن %0.15

المقترح

 العمل على انشاء فصول الستٌعاب عدد التالمٌذ 0

ٔ – 3زبئظ اِزؾبٔبد اٌضبٔ٠ٛخ اٌؼبِخ ػبَ 2020 /2019
عدد الطالب الناجحون
حى

البٌان

عدد
الطالب
المقٌدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

3079

3695

3051

3661

2030

2614

606

615

2636

3229

%86

%87

%86

مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

تارٌخ البٌان 2020/10/4-:

%88

حضر

دور اول

دورثانى

االجمالى

اناث

العجمى

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للحاضرٌن

17

عدد طالب الثانوٌة العامة
6774

6712

5865

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق














اجمالى عدد الطالب المقٌدٌن بالمرحلة دور اول 6774
اجمالى عدد الطالب الحاضرٌن بالمرحلة دور اول 6712
اجمالى عدد الطالب الناجحٌن 5865
نسبة الذكور المقٌدٌن الى اجمالى المقٌدٌن %45
نسبة االناث المقٌدٌن الى اجمالى المقٌدٌن %55
نسبة الذكور الحاضرٌن الى اجمالى الحاضرٌن %45
نسبة االناث الحاضرٌن الى اجمالى الحاضرٌن %55
اجمالى عدد الطالب الناجحٌن دور اول 4644
اجمالى عدد الطالب الناجحٌن دور ثان 1221
إجمالً الناجحٌن (دور أول ودور ثانً) 5865
نسبة الطالب الناجحٌن دور اول الى اجمالى الناجحٌن %79
نسبة الطالب الناجحٌن دور ثان الى اجمالى الناجحٌن %21

المقترح
العمل على انشاء مدارس ثانوى بحى العجمى0

18

 – 4نتائج امتحانات الثانوٌة الفنٌة نظام  3سنوات ( ثانوى فندقى خاص ) 2020/2019
عدد الطالب الناجحون
حى

عدد
الطالب
الحاضرون

عدد الطالب
المقٌدون

البٌان

دور اول

االجمالى

دورثانى

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

251

193

251

193

249

193

ـــ

ـــ

249

193

%99

%100

مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

%100

تارٌخ البٌان 2020/10/4-:

عدد طالب الثانوٌة الفندقٌة نظام  ٣سنوات
444

444

الطالب المقٌدٌن

442

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق








اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌّم١ذ ٓ٠ثبٌّشؽٍخ 444
اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌؾبػش ٓ٠ثبٌّشؽٍخ 444
اعّبٌ ٝػذد اٌطالة إٌبعؾ442 ٓ١
ٔغجخ ػذد اٌزوٛس اٌّم١ذٚ ٓ٠اٌؾبػش ٓ٠اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذٚ ٓ٠اٌؾبػش%57 ٓ٠
ٔغجخ ػذد االٔبس اٌّم١ذٚ ٓ٠اٌؾبػش ٓ٠اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذٚ ٓ٠اٌؾبػش%43 ٓ٠
ٔغجخ ػذد اٌزوٛس إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%56 ٓ١
ٔغجخ ػذد االٔبس إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%44 ٓ١

المقترح
العمل على انشاء مدارس ثانوى بحى العجمى0

اناث

حضر

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

%100

العجمى

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

19

 – 5نتائج امتحانات الثانوٌة الفنٌة نظام  5سنوات
عدد الطالب الناجحون
م

حى

البٌان

عدد
الطالب
المقٌدون

عدد
الطالب
الحاضرون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

تارٌخ البٌان 2020/10/4-:

التعلٌق

الٌوجد مدارس ثانوٌة فنٌة نظام  5سنوات بنطاق حى العجمى0

المقترح

العمل على انشاء مدرسة ثانوٌة فنٌة نظام  5سنوات بحى العجمى لتخفٌف العبء المادى والبدنى على الطالب

اناث

حضر
رٌف
حضر
االجمالى
رٌف
مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

دور اول

دورثانى

االجمالى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

20

 – 6نتائج امتحانات الثانوٌة للتمرٌض
عدد الطالب الناجحون
م

البٌان

حى

عدد
الطالب
المقٌدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

الٌوجد مدارس ثانوٌة للتمرٌض فى نطاق حى العجمى 0

المقترح
العمل على انشاء مدرسة ثانوٌة للتمرٌض بحى العجمى

ذكور

التعلٌق

اناث

تارٌخ البٌان 2020/10/4-:

ذكور

حضر
رٌف
حضر
رٌف
مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

دور اول

دورثانى

االجمالى

اناث

االجمالى

عدد
الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

21

 – 1نتائج امتحانات المرحلة االبتدائٌة ازهرى 2020/2019

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

العجمى

حضر

عدد الطالب
الناجحون

اناث

حى

البٌان

عدد الطالب
المقٌدون

عدد الطالب
الحاضرون

نسبة النجاح
بالنسبة للمقٌدون

نسبة النجاح ٌالنسبة
للناجحون

184

211

107

118

183

211

%99

%100

تجاوزت
%100

%100

مصدر البٌان  -:مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان 2020/10/26-:

22

عدد الطالب بالمرحلة االبتدائٌة االزهرٌة
394

225

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

395

الطالب الناجحٌن

التعلٌق











اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌّم١ذ ٓ٠ثبٌّشؽٍخ االثزذائ١خ 395
ٔغجخ ػذد اٌزوٛس اٌّم١ذ ٓ٠اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%47 ٓ٠
ٔغجخ ػذد االٔبس اٌّم١ذ ٓ٠اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذ%53 ٓ٠
اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌؾبػش ٓ٠ثبٌّشؽٍخ االثزذائ١خ 225
ٔغجخ ػذد اٌزوٛس اٌؾبػش ٓ٠اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾؼٛس %48
ٔغجخ ػذد االٔبس اٌؾبػش ٓ٠اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌؾؼٛس %52
اعّبٌ ٝػذد اٌطالة إٌبعؾ ٓ١ثبٌّشؽٍخ االثزذائ١خ 394
ٔغجخ ػذد اٌزوٛس إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%46 ٓ١
ٔغجخ ػذد االٔبس إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%54 ٓ١

المقترح

تشجٌع اولٌاء االمور على الحاق ابناءهم بالتعلٌم االزهرى

23

 – 2نتائج امتحانات ا لمرحلة االعدادٌة ازهرى 2020/2019
عدد الطالب
المقٌدون
ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

العجمى

حضر

اناث

حى

البٌان

عدد الطالب
الحاضرون

عدد الطالب
الناجحون

نسبة النجاح بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح ٌالنسبة
للناجحون

82

109

82

109

82

109

%100

%100

%100

%100

تارٌخ البٌان 2020/10/26-:

مصدر البٌان  -:مركز معلومات المحافظة

عدد الطالب بالمرحلة االعدادٌة االزهرٌة

191

191

الطالب المقٌدٌن

191

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق

 اعّبٌ ٝػذد اٌّم١ذٚ ٓ٠اٌؾبػشٚ ٓ٠إٌبعؾ ٓ١ثبٌّشؽٍخ االػذاد٠خ 191
ٔ غجخ ػذد اٌزوٛس( اٌّم١ذ – ٓ٠اٌؾبػش - ٓ٠إٌبعؾ )ٓ١اٌ ٝاعّبٌٝ
اٌّم١ذٚ ٓ٠اٌؾبػشٚ ٓ٠إٌبعؾ%43 ٓ١
المقترح

اٌؼًّ ػٍ ٝاال٘زّبَ ثبٌزؼٍ ُ١االص٘شٚ ٜاٌزشغ١غ ػٍ ٝاالٌزؾبق ثٗ 0

24

 – 3نتائج امتحانات المرحلة الثانوٌة االزهرٌة 2020/2019
حى
البٌان

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

حضر
مصدر البٌان  -:مركز معلومات المحافظة

ذكور

77

101

77

101

73

95

%94 %95

اناث

العجمى

عدد الطالب
المقٌدون

عدد الطالب
الحاضرون

عدد الطالب
الناجحون

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

%95

%94

تارٌخ البٌان 2020/10/26-:

عدد الطالب بالمرحلة الثانوٌة االزهرٌة
178
178

168

الطالب المقٌدٌن

الطالب الحاضرٌن

الطالب الناجحٌن

التعلٌق







اعّبٌ ٝػذد اٌطالة اٌّم١ذٚ ٓ٠اٌؾبػش ٓ٠ثبٌّشؽٍخ اٌضبٔ٠ٛخ 178
ٔغجخ ػذد اٌطالة اٌزوٛس اٌّم١ذٚ ٓ٠اٌؾبػش ٓ٠اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذٓ٠
ٚاٌؾبػش%43 ٓ٠
ٔغجخ ػذد اٌطالة االٔبس اٌّم١ذٚ ٓ٠اٌؾبػش ٓ٠اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّم١ذٓ٠
ٚاٌؾبػش%57 ٓ٠
اعّبٌ ٝػذد اٌطالة إٌبعؾ168 ٓ١
ٔغجخ ػذد اٌطالة اٌزوٛس إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%43 ٓ١
ٔغجخ ػذد اٌطالة االٔبس إٌبعؾ ٓ١اٌ ٝاعّبٌ ٝإٌبعؾ%57 ٓ١

المقترح
اٌؼًّ ػٍ ٝأشبء ِذسعخ صبٔ ٜٛاص٘ش ٜفٔ ٝطبق ؽ ٝاٌؼغّ0 ٝ

25

 – 4نتائج امتحانات معاهد المعلمٌن االزهرٌن2020/2019
عدد الطالب الناجحون
حى
البٌان

م

عدد
الطالب
المقٌدون

عدد
الطالب
الحاضرون

دور اول

االجمالى

دورثانى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

حضر
رٌف
حضر
رٌف

االجمالى

تارٌخ البٌان 2020/10/26-:

مصدر البٌان  -:مركز معلومات المحافظة

التعلٌق
الٛ٠عذ ِؼب٘ذ ِؼٍّ ٓ١اص٘ش٠خ ثؾ ٝاٌؼغّٝ
المقترح

العمل على انشاء معهد معلمٌن ازهرى بحى العجمى

 – 5نتائج امتحانات التعلٌم االزهرى ( معاهد القراءات االزهرٌة )2020/2019
عدد الطالب الناجحون
م

البٌان

حى

عدد
الطالب
المقٌدون

عدد
الطالب
الحاضرون

دور اول

االجمالى

دورثانى

نسبة النجاح
بالنسبة
للمقٌدون

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

التعلٌق
الٌوجد معاهد للقراءات االزهرٌة بحى العجمى
المقترح
العمل على انشاء معهد قراءات ازهرى بحى العجمى

اناث

مصدر البٌان  -:مركز معلومات المحافظة

تارٌخ البٌان 202/10/26-:

ذكور

االجمالى

اناث

حضر
رٌف
حضر
رٌف

نسبة النجاح
ٌالنسبة
للناجحون

26

 – 1امكانٌة قطاع الشباب والرٌاضة ( المالعب الرٌاضٌة ) فى الحى عام 2019
مالعب مفتوحة

مالعب مكشوفة
حى

البٌان
كرة
سلة

كرة قدم

رٌاضى

العجمى

قانونى

غٌر قانونى

قانونى

غٌر قانونى
قانونى
غٌر قانونى
قانونى
غٌر قانونى

قانونى

غٌر قانونى

قانونى

غٌر قانونى

قانونى
جارى

مصدر البٌان  -:فرع الشباب والرٌاضة بالعجمى

غٌر قانونى

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

غٌر قانونى
قانونى
غٌر قانونى
قانونى
غٌر قانونى
قانونى

ـــ

ـ

ثالثى

استاد

ثنائى

اخرى

4

2

ـ

تارٌخ البٌان 2020/9/1 -:

ـ

ـــ

قانونى

1

ـــ

ـــ

ـ

ـــ

ــ

حمام
سباحة

اخرى
خماسى

غٌر قانونى

حضر

كرة
ٌد

كرة
طائرة

مضمار
العاب
قوى

صالة
العاب
مغلقة

ـــ

ـــ

27

المالعب الرٌاضٌة

4
2

خماسى قانونى

1

مالعب مكشوفة كرة
مالعب مفتوحة ثالثى
قدم قانونى
قانونى

التعلٌق









اعّبٌ ٝاٌّالػت اٌمبٔ١ٔٛخ فٔ ٝطبق ؽ ٝاٌؼغِّ 7 ٝالػت
ٛ٠عذ ٍِؼت وشح لذَ ٚاؽذ فمؾ لبٔٝٔٛ
ٛ٠عذ ِ 4الػت خّبع١خ لبٔ١ٔٛخ ٍِ 2ٚؼت ِفزٛػ لبٔٝٔٛ
الٛ٠عذ ِالػت ِىشٛفخ ِٓ وشح عٍخ – وشح ٠ذ – وشح ؽبئشح
ٔغجخ اٌّالػت اٌّىشٛفخ وشح لذَ اٌ ٝاالعّبٌ%14 ٝ
ٔغجخ اٌّالػت اٌخّبع١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّالػت %57
ٔغجخ اٌّالػت اٌضالص١خ اٌّفزٛؽخ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌّالػت %29

المقترح
 ص٠بدح ػذد ِالػت وشح اٌمذَ ٚأشبء ِالػت وشح عٍخ ٚؽبئشح ٠ٚذ
 ص٠بدح ػذد اٌّالػت اٌخّبع١خ ٚاٌضالص١خ ٚاٌؼًّ ػٍٚ ٝعٛد ِالػت صٕبئ١خ ٚفشد٠خ
 اال٘زّبَ ثض٠بدح ػذد اٌّالػت ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌىضبفخ اٌغىبٔ١خ
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 – 2منشؤت تقدم خدمات شبابٌة
مراكز الشباب

عدد

نزل
شباب

المراكز

ذكور

اناث

1229

356

5

ـــ

ـــ

1

عدد
المدارس

ـــ

ذكور

العجمى

حضر

عدد االعضاء

بٌوت
شباب

معسكرات
شباب

عدد الطلبة

اناث

حى

البٌان

مدارس موهوبٌن

ـــ

ـــ

مكتبات
مراكز
شباب

عدد
مراكز
الشباب
المتوفر
بها
حاسبات
آلى

1

 2مركز
معطل

ربس٠خ اٌج١بْ 2020 /9 /1 -:

ِظذس اٌج١بْ  -:فشع اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ ثبٌؼغّٝ

المنشؤت الشبابٌة
1585

5

عدد االعضاء

عدد مراكز شباب

1

مكتبات مراكز شباب

29

التعلٌق
ٛ٠ عذ ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغِّ 5 ٝشاوض شجبة ٌذ ِٓ 1585 ُٙ٠االػؼبء ِمغّٓ١
ث ٓ١روٛس ٚػذدُ٘ ٚ 1229أبس ٚػذدُ٘ 356
ٔ ظ١ت ِشوض اٌشجبة اٌٛاؽذ ِٓ االػؼبء  317ػؼِ / ٛشوض
ٔ غجخ االػؼبء اٌزوٛسفِ ٝشاوض اٌشجبة اٌ ٝاعّبٌ ٝاالػؼبء %78
ٔ غجخ االػؼبء االٔبس فِ ٝشاوض اٌشجبة اٌ ٝاعّبٌ ٝاالػؼبء .%22
 ػذد اٌغىبْ ثؾ ٟاٌؼغّ629382 ٟ
ٔ غجخ االػؼبء اٌّشزشو ٓ١فِ ٝشاوض اٌشجبة اٌِ ٝزٛعؾ ػذد عىبْ ؽٝ
اٌؼغّ%0.25 ٝ

المقترح

 اٌؼًّ ػٍ ٝص٠بدح ِشاوض اٌشجبة ؽ١ش اْ ػذد٘ب لٍ ً١عذا ِمبسٔخ ثّغبؽخ ٚػذد
عىبْ ؽ ٝاٌؼغّ ٝؽ١ش أٙب اٌّزٕفظ ٌٍشجبة ثؾ ٝاٌؼغّٝ
 اٌؼًّ ػٍٚ ٝعٛد ثٛ١د شجبة ِٚؼغىشاد شجبة ِٚذاسط ِٛ٘ٛثٌ ٓ١زّٕ١خ
ِٛا٘ت االؽفبي ٚاٌشجبة
 الثذ ِٓ ٚعٛد ؽبعجبد آٌ١خ ثّشاوض اٌشجبة ؽز٠ ٝؾز ٜٛوً ِشوض شجبة ػٍٝ
لبػذ ث١بٔبد خبطخ ثٗ ٌٚالؽالع ػٍ ٝوً ِب٘ ٛعذ٠ذ ػٓ ؽش٠ك شجىخ االٔزشٔذ

30

 – 3نصٌب السكان من الهٌئات الشبابٌة خالل عام 2019
عدد السكان التقدٌرى
حى

البٌان

العجمى

حضر

اناث

ذكور

629382

الهٌئات الشبابٌة
مناطق
لجان
اتحادات
رٌاضٌة
رٌاضٌة

اتحادات
نوعٌة

نوادى
رٌاضٌة

مراكز
شباب

االجمالى

ـــ

12

5

18

ـــ

1

تارٌخ البٌان 2020/9/1 -:

مصدر البٌان  -:فرع الشباب والرٌاضة بالعجمى

الهٌئات الشبابٌة
12
5
1

نوادى رٌاضٌة

مراكز شباب

لجان رٌاضٌة

متوسط
نصٌب
الهٌئة
الشبابٌة
من
السكان
34965

31

التعلٌق

ٛ٠ عذ ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغٌّ ٝغٕخ س٠بػ١خ ٚاؽذح فمؾ
 اعّبٌ ٝاٌ١ٙئبد اٌشجبث١خ ٘١٘ 18 ٛئخ
ٔ غجخ اٌٍغبْ اٌش٠بػ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌ١ٙئبد اٌشجبث١خ %6
ٛ٠ عذ ثٕطبق ؽ ٝاٌؼغّ ٝػذد ٔ 12بد ٜس٠بػٚ ٝػذد ِ 5شاوض شجبة
ٔ غجخ إٌٛاد ٜاٌش٠بػ١خ اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌ١ٙئبد %67
ٔ غجخ ِشاوض اٌشجبة اٌ ٝاعّبٌ ٝاٌ١ٙئبد اٌشجبث١خ %28
 ػذد اٌغىبْ اٌزمذ٠شٔ 629382 ٛ٘ ٜغّخ
ِ زٛعؾ ٔظ١ت اٌ١ٙئخ اٌشجبث١خ ِٓ اٌغىبْ  34965فشد ١٘ /ئخ شجبث١خ

المقترح
 ص٠بدح اٌٍغبْ اٌش٠بػ١خ ٚإٌٛاد ٜاٌش٠بػ١خ ِٚشاوض اٌشجبة ؽز ٝرشًّ ٔطبق
ؽ ٝاٌؼغّ ٝثّب ٠زٕبعت ِغ اٌىضبفخ اٌغىبٔ١خ ٌٍؾ ٝالشزشان اوجش ػذد ِٓ
اٌشجبة فِ ٝخزٍف االٌؼبة
 اٌؼًّ ػٍٚ ٝعٛد ارؾبد س٠بػٚ ٝارؾبداد رٛػ١خ رششف ػٍ ٝاٌجطٛالد اٌمبئّخ
فِ ٝشاوض اٌشجبة ٚاٌزٛاد ٜاٌش٠بػ١خ ثشىً سعّٝ
 رشغ١غ سعبي االػّبي ػٍ ٝأشبء ٔبد ٜخبص
 أشبء ِالػت عذ٠ذح ثبٌؾٝ

 – 4بٌان بالقرى الرئٌسٌة المحرومة من الوحدات الشبابٌة
م

حى

البٌان

الوحدة المحلٌة
القروٌة

القرى التابعة

ـــ
حضر
العجمى
ـــ
االجمالى
مصدر البٌان  -:فرع الشباب والرٌاضة بالعجمى

ـــ
ـــ

عدد السكان التقدٌرى للقرٌة
ذكور
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان 2020/9/1 -:

التعلٌق
الٌوجد قرى محرومة تابعة لحى العجمى

اناث
ـــ
ـــ

المسافة
القرب مركز
شباب
ـــ
ـــ
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 – 5االندٌة الخاصة
عدد المشتركٌن
م

حى

البٌان

الجهة التابع لها

االندٌة الخاصة باالسم

ـــ
حضر
ـــ
رٌف
العجمى
ـــ
اجمالى
مصدر البٌان  -:فرع الشباب والرٌاضة بالعجمى

ذكور

اناث

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان 2020/9/1 -:

التعلٌق
الٌوجد اندٌة خاصة بحى العجمى

المقترح

تشجٌع رجال االعمال على انشاء نادى خاص

 –6المالعب الجدٌدة
المالعب الجدٌدة
م

حى

البٌان

حضر
العجمى
اجمالى
مصدر البٌان -:

العدد

النوع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عدد المستفٌدٌن

الجهة التابعة لها
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان -:

التعلٌق
الٌوجد مالعب جدٌدة بحى العجمى

المقترح
العمل على انشاء مالعب جدٌدة بالحى

مالحظات
ذكور

اناث

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

33

 – 1المنشؤت الثقافٌة بالحى عام 2019

قصر الثقافة

بٌت الثقافة

عدد قصور /الثقافة التى
تمتلك حاسب آلى

عامة

متخصصة

اكادٌمٌة

مراكز شباب

مدارس

اجمالى

عدد المكتبات التى تمتلك
حاسب آلى

دور سٌنما

مسرح

مصدر البٌان  -:ادارة العجمى التعلٌمٌة

متاحف اثرٌة

العجمى

حضر

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

60

ـــ

اجمالى

حى

البٌان

المكتبات

36

ـــ

ـــ

ـــ

96

تارٌخ البٌان 2020/10/15 -:
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المنشآت الثقافٌة بالحى
36

60

عدد المكتبات بمدارس الحى
عدد المكتبات التى تمتلك
حاسب آلى

التعلٌق









الرٛعذ ِٕشآد صمبف١خ ثؾ ٝاٌؼغّ ٝثىال ِٓ ( ث١ذ صمبفخ – لظش صمبفخ – ِىزجبد لظش
اٌضمبفخ اٌز ٝرّزٍه ؽبعت آٌ) ٝ
الرٛعذ ِىزجبد ثؾ ٝاٌؼغّ ٝثىال ِٓ (ػبِخ– ِزخظظخ – اوبد١ّ٠خ – ِشاوض شجبة )
ػذد اٌّذاسط اٌز ٝثٙب ِىزجبد ِ 60ذسعخ
ػذد اٌّىزجبد اٌز ٝرّزٍه ؽبعت آٌِ 36 ٝىزجخ
اعّبٌ ٝػذد إٌّشؤد اٌضمبف١خ ٚاٌّىزجبد 96
ٔغجخ اٌّذاسط اٌ ٝرٙب ِىزجبد اٌ ٝاالعّبٌ%62.5 ٝ
ٔغجخ اٌّىزجبد اٌز ٝرّزٍه ؽبعت آٌ ٝاٌ ٝاالعّبٌ%37.5 ٝ

المقترح
 اٌؼًّ ػٍ ٝاال٘زّبَ ثبٌّٕشؤد اٌضمبف١خ ثؾ ٝاٌؼغّٚ ٝاٌز ٝرفزمش اٌ ٝػذَ ٚعٛد ِٕشؤد
صمبف١خ  ( ٝ٘ٚلظش صمبفخ ثؾبعت ا ٚثذٚ ْٚوزٌه ث١ذ اٌضمبفخ ) ٚاْ ٠زُ اٌؼًّ ػٍٝ
ٚعٛد ِٕشؤد صمبف١خ ثٙب
 اٌؼًّ ػٍ ٝاال٘زّبَ ثبٌّىزجبد داخً ؽ ٝاٌؼغّٚ ٝاٌز ٝرفزمش اٌ ٝػذَ ٚعٛد ِىزجبد ثٙب
 ( ٝ٘ٚػبِخ – ِزخظظخ – اوبد١ّ٠خ – ِشاوض اٌشجبة ) ٚاْ ٠زُ اٌؼًّ ػٍٚ ٝعٛد
ِىزجبد ثٙب
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 – 2المنشآت الثقافٌة المزودة بحواسب آلٌة عن عام 2019
م

حى

البٌان

اسم المنشؤة

حضر

عدد القاعات
المجهزة
بالحاسب
اآللى
 2بمراكز
الشباب

اجمالى
ـــ
حضر
االجمالى
2
اجمالى
مصدر البٌان  -:مدٌرٌة الشباب والرٌاضة

الخدمات التى تقدمها

عدد
الحواسب
اآللٌة

نسخ

انترنت

تدرٌب

15

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
تارٌخ البٌان 2019/9/5 -:

15

المنشآت الثقافٌة المزودة بحواسب آلٌة
15
2

عدد الحواسً اآللٌة

عدد القاعات المجهزة
بالحاسب اآللى بمراكز
الشباب

التعلٌق
ٛ٠ عذ ػذد ِ 2شاوض شجبة ِضٚدح ثبٌؾبعت اٌٝ٢
ٛ٠ عذ ػذد  15عٙبص ؽبعت آٌٝ
ٔ ظ١ت وً ِشوض ِٓ االعٙضح ِٓ ِشاوض اٌشجبة رمش٠جب ِٓ  7اٌ 8 ٝعٙبص

المقترح
 اٌؼًّ ػٍ ٝص٠بدح ِشاوض اٌشجبة اٌّضٚدح ثبٌؾبعت ا ٌٝ٢ثؾ ٝاٌؼغّٝ
 اٌؼًّ ػٍ ٝص٠بدح ػذد اٌؾبعت ا ٌٝ٢اٌّطٛس ٌخذِخ ِشاوض اٌشجبة ثؾ ٝاٌؼغّٝ

ـــ
ـــ
ـــ
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هندسة البرمجٌات هً مهنة تهتم
بتطوٌر وتصمٌم البرمجٌات عالٌة
الجودة آخذة بعٌن االعتبار
تخصٌصات المستخدم ومتطلباته
تهتم
على جمٌع المستوٌات
هندسة البرمجٌات بتكوٌن
البرنامج منذ مراحله األولى أثناء
تحلٌل المشكلة ومن ثم التصمٌم
وكتابة البرنامج حتى القٌام
بتجرٌبه واختباره وتنصٌبه على
األجهزة والقٌام بعملٌة صٌانته
وهً حدٌثا ً ٌمكن أن تنقسم
لقسمٌن الحوسبة اللٌنة والحوسبة
الصلبة

مفهوم هندسة البرمجٌات
اٌجشِغ١خ ٘ ٝإجراء عملٌات معٌنة
مثل عرض المعلومات أو إجراء
الحسابات أو تخزٌن البٌانات فً
النظام الحاسوبً وهً فً توسع
دائم وازدٌاد فً التعقٌد
والمتطلبات والمهام التً تقوم
بتنفٌذها أما هندسة البرمجٌات
فهً فرع من فروع الهندسة ٌقوم
على مجموعة أسس وقواعد
تهدف إلى تصمٌم وتطوٌر البرامج
بوفرة ونوعٌة عالٌة تلبً
احتٌاجات المستخدمٌن هذا الفرع
من الهندسة ٌتمٌز بؤنه ال ٌحتاج
إلى رأس مال كبٌر وبالتالً

الخسارة فٌه قلٌلة على عـكس
بقٌة الفروع األخرى من الهندسة
كما ال ٌكفً إلٌجاد البرمجٌة
المتكاملة والجٌدة عمل شخص
واحد وإنما ٌتطلب ذلك فرٌقا ً من
المهندسٌن الجٌدٌن وقد كان
ضرورٌا إٌجاد علم ٌعنً بهندسة
البرمجٌات لوضع األسس
والمعاٌٌر التً تصون هذه المهنة
من المتطفلٌن بحٌث ٌصبح
باإلمكان تمٌٌز البرنامج الجٌد من
غٌر الجٌد.

مراحل بناء النظام البرمجً
فً هندسة البرمجٌات بناء النظام
البرمجً لٌس مجرد كتابة شفرة
وإنما هً عملٌة إنتاجٌة لها عدة
مراحل أساسٌة وضرورٌة
للحصول على المنتج وهو
البرنامج بؤقل كلفة ممكنة وأفضل
أداء محتمل ٌطلق على هذه
المراحل اسم دورة حٌاة النظام
(Software
البرمجً
)Lifecycleالتً قد ٌبدو
بعضها لٌس له عالقة بالبرمجة .
وهناك الكثٌر من التصورات
والنماذج فً هندسة البرمجٌات
تصف عملٌة إنتاج برنامج
والخطوات الالزمة لذلك كما أن
هذه الدورة خاضعة للتطوٌر دائما
حٌث باإلضافة للدورات الكالسٌكٌة
ظهر مفهوم المنظومة المرنة
)(Agile Processوالتً
تتخلً عن النموذج الثابت
للمنظومة الكالسٌكٌة فً سبٌل
المزٌد من حرٌة الحركة للمشروع

التصمٌم
تصمٌم البرمجٌات هً مرحلة من
مراحل دورة حٌاة النظام والدخول
فً تفاصٌل النظام التصمٌم ٌحدد
هٌكلٌة وبنٌة النظام من خالل تجزأة
النظام إلى مجموعة من األنظمة
الفرعٌة مما ٌساهم فً السٌطرة
وتحدٌد
على التعقٌد فً النظام
الواجهات ونوافذ المستخدم
والمكونات والوحدات والبٌانات
ونقوم بمرحلة التصمٌم باستخدام
المتطلبات التً حددناها فً مرحلة
التحلٌل ومرحلة التصمٌم ٌتم
خاللها إٌجاد التصمٌم األمثل لنظام
المعلومات الحاسوبً 0

الصٌانة والتطوٌر
إن هذه المرحلة هً المرحلة
األطول فً حٌاة النظام البرمجً
لبقاء النظام قادراً على مواكبة
التطورات والمعدات الحدٌثة جزء
من هذه المرحلة ٌكون فً تصحٌح
األخطاء والجزء اآلخر ٌكون فً
التطوٌر وإضافة تقنٌات جدٌدة إن
هذه الخطوات كما نالحظ مشابهة
لخطوات اإلنتاج فً الهندسٌات
األخرى 0

الفرق بٌن البرمجة وهندسة
البرمجٌات
البرمجة هً كتابة الكود المصدري
للبرنامج ،وبالتالً تعتبر جزء من
مرحلة التصمٌم فً هندسة
البرمجٌات التً تعمل على بناء
النظام البرمجً كمشروع متكامل 0
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جهه االعداد /
أسم المإلف
احمد على اسماعٌل

أسم الكتاب

الجهه المرسل الٌها

السنة

الجغرافٌا السٌاسٌة بٌن
الماضى والحاضر

حى شرق

2018

أسم الكتاب

أسم المإلف

تارٌخ االصدار

االدارة العلمٌة والمعلوماتٌة

محمد على عارف

2016

الشهر

استعارة خارجٌة

استعارة داخلٌة

جملة الكتب

سبتمبر

2

2

4

أكتوبر

3

3

6

٦

سبتمبر

٤

أكتوبر

٣
٢

جملة الكتب

استعارة داخلٌة

موضوعات االهتمام
جغرافٌا ـ علوم ادارٌة ـ حاسبات ومعلومات

٣

٢

استعارة خارجٌة

40

ٌدور هذا الكتاب حول واحد
من أهم مجاالت علم المكتبات
والمعلومات المعاصر وهو
مجال مصادر المعلومات
االلكترونٌه وٌتخصص فً
موضوع الدورٌات االلكترونٌه
وٌقدم المإلف تغطٌه شامله
لكافه جوانب وأبعاد هذا
الموضوع ابتداء من صٌاغه
المصطلح نفسه وداللته الً
الضبط الببلٌوجرافً لها
ومستوٌاتها مرورا
بخصائصها وبٌنٌتها كما انه
ٌعرض اجوانب المتعلقه
بمراحل تجهٌز الدورٌه
االلكترونٌه ونشرها واتاحتها
وأسالٌب الحفظ الرقمً لها
وما ٌتعلق بذلك من اتفاقات
وتراخٌص وغٌره وٌقوم
المإلف اٌضا ببحث المشكالت
المتعلقه بالدورٌات
االلكترونٌه والمتطلبات سواء
علً مستوي البرمجٌات أو
على مستوي النشر كما انه
ٌحتوي علً رإٌه مستقبلٌه
للدورٌات االلكترونٌة فانه
ٌقدم عرضا للتجربة المصرٌة
فً مجال الدورٌات
االلكترونٌة وٌتكون هذا
الكتاب من مقدمه وسته
فصول فضال عن مجموعة

المالحق التً تخدم أغراض
هذا الكتاب وقد وزعت فصولها
علً النحو التالً
الفصل األول  :ـ
نجد أن المإلف قسمه الً
قسمٌن
االول  :عرض تارٌخً لبداٌات
ظهور الدورٌات االلكترونٌة
وتطورها
الثانً :القضاٌا الفنٌه ذات
العالقه وتغطً الجوانب
المرتبطة بالدورٌات
لنشؤه
االلكترونٌة وعرض
وتطور الدورٌات االلكترونٌة
علً المستوٌٌن الدولً
والمحلً وما تتبعة من
مراجعة علمٌة لقضاٌا
الدورٌات االلكترونٌة

الفصل الثانً :ـ
ٌسعً هذا الفصل الً
استكشاف الدورٌات
االلكترونٌة من خالل نقاط
رئٌسٌة هً
الخصائص العامه الدورٌة
االلكترونٌة

الفصل الثالث :ـ
ٌستعرض هذا الفصل خطوات
نشر الدورٌة االلكترونٌة ولٌس
خطوات التحوٌل الرقمً
للدورٌات المطبوعه لنشرها
الكترونٌا موزعه علً
محورٌن هما مراحل نشر
الدورٌة الكترونٌا موزعة على

محورٌن هما مراحل نشر
الدورٌة االلكترونٌة وتكالٌفها

الفصل الرابع :ـ
ٌتناول األسالٌب المستخدمة
فً تسعٌر تلك الدورٌات
والممارسات المرتبطة به ٌلً
ذلك تناول المستوٌات المختلفه
التاحة الدورٌات االلكترونٌة
علً مستوي الناشر والمكتبات
مع االشاره الً تراخٌص
االستخدام لما لها من أهمٌة
وٌختتم الفصل بآخر سلسلة
اجراءات نشر الدورٌات
االلكترونٌة وهً  :الحفظ –
الرقمً
االختزان

الفصل الخامس :ـ
ٌتناول التعرٌف بالجهود
المختلفة علً المستوي
المحلً واالقلٌمً والدولً
لحصر الدورٌات االلكترونٌة
والتعرٌف بها والتً تتمثل فً
أدله الدورٌات االلكترونٌة كما
ٌسعً المإلف فً هذا الفصل
الً استكشاف جهود تكشٌف
الدورٌات االلكترونٌة المصرٌة

الفصل السادس :ـ
مستقبل الدورٌة االلكترونٌة
وٌعرض مدي تلبٌة احتٌاجات
مجتمع المستفٌدٌن من خاللها
وٌعرض الوضع الراهن لواقع
نشر الدورٌات االلكترونٌة
المصرٌة والتخطٌط المستقبلً
للرإٌة المستقبلٌة للدورٌات
االلكترونٌة المصرٌة
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مولده ونشؤته
٘ٛ٠ ٛعف ثٓ ربشف ٓ١ثٓ
اثشا٘ ُ١ثٓ ٚاسرمطٚ ٓ١وٕ١زٗ
أث٠ ٛؼمٛة  ٛ٘ٚصبٍِٔٛ ٟن
دٌٚخ اٌّشاثط ٓ١ارَّخز ٌمت أِ١ش
اٌّغٍّ ٛ٘ٚ ٓ١أػظُ ٍِه
ِغٍُ فٚ ٟلزٗ أعظ أٚي
اِجشاؽٛس٠خ ف ٟاٌغشة
اإلعالِ ِٓ ٟؽذٚد رٔٛظ اٌٝ
ً
شّبال أٔمز
غبٔب عٕٛثًب ٚاألٔذٌظ
األٔذٌظ ِٓ ػ١بع ُِ َؾمَّك ٛ٘ٚ
ثطً ِؼشوخ اٌ َّض َّاللَخ ٚلبئذ٘ب وّب
ََّ ٚؽذ ٚػ َُّ و ًَّ ٍِٛن اٌطٛائف
ف ٟاألٔذٌظ اٌ ٝدٌٚزٗ ثبٌّغشة
ٕ٠زّٛ٠ ٟعف ثٓ ربشف ٓ١اٌٝ
لجٍ١خ ٌّزٔٛخ  ٟ٘ٚاؽذ ٜلجبئً
طٕٙبعخ اٌّٛعٛدح ثغجً
ٌّزٔٛخ اٌّشٛٙس ثبعُ أدساس
ثّٛس٠زبٔ١ب َُ ٌِٚذ ػٍ ٝاألسعؼ
ثظؾشاء ِٛس٠زبٔ١ب ٔٚشؤ فٟ
ِٛس٠زبٔ١ب ٔشؤح اّ٠بٔ١خ عٙبد٠خ
ٚأطٍٗ ِٓ لجبئً طٕٙبعخ اٌٍضبَ
اٌجشثش٠خ ػُشف ٛ٠عف ثٓ
ربشف ٓ١ثبٌزمشُّف ٚاٌض٘ذ سغُ
ارغبع اِجشاؽٛس٠زٗ ٚلذ وبْ
شغب ًػب ٚأع ًذا عغً ٛسا لبي
اٌز٘ج ٟػٕٗ ف ٟع١ش أػالَ
إٌجالء وبْ اثٓ ربشف ٓ١وض١ش
اٌؼفِٛم ِّشثًب ٌٍؼٍّبء ٚوبْ أعّش
ٔؾ١فًب خف١ف اٌٍؾ١خ دل١ك
غب ؽبص ًِب ٠خطت
اٌظٛد عبئ ً
ٌخٍ١فخ اٌؼشاق ٚٚطفٗ اثٓ
األص١ش ف ٟاٌىبًِ

ٛ٠عف ثٓ ربشفٚ ٓ١ل١بَ دٌٚخ
اٌّشاثط ٓ١ف ٟاٌّغشة
ٌمذ وبٔذ شخظ١خ ٛ٠عف ثٓ
ربشف ٓ١شخظ١خ اعالِ١خ

ِزّ١ضح اعزغّؼذ ِٓ خظبئً
اٌخ١ش ٚعٛاِغ اٌفؼٍ١خ ِب ٔذس أْ
ٛ٠عذ ِضٍٙب ف ٟشخض ِضٍٗ
فٛ١عف ثٓ ربشف ٓ١أث٠ ٛؼمٛة ال
٠م ًُّ ػظّخ ػٓ ٛ٠عف ثٓ أٛ٠ة
اٌٍّمَّت ثـظالػ اٌذ ٓ٠األٛ٠ثٟ
ٚارا وبْ األخ١ش لذ راع ط١زٗ فٟ
اٌّششق اإلعالُِ٠ ٛ٘ٚ ٟمبسع
اٌظٍ١جِّ َٛ ُ٠ٚ ٓ١١ؽذ اٌّغٍّ ٓ١فبْ
األٚي لذ أزشش أِشٖ ف ٟاٌّغشة
اإلعالُِ٠ ٛ٘ٚ ٟمبسع اإلعجبْ
ٚاٌّبسل ِٓ ٓ١اٌذٍِٛٚ ٓ٠ن
اٌطٛائف ِّ َٛ ُ٠ٚؽذ اٌّغٍّ ٓ١فٟ
صِ ٍٓ وبْ اٌّغٍّ ْٛف ٗ١أؽٛط ِب
٠ى ْٛٔٛاٌ ٝأِضبٌٗ وبٔذ اٌظشٚف
اٌغ١بع١خ اٌغبئذح ف ٟصِٕٗ غب٠خ
ف ٟاٌزؼم١ذ ٚغٍت ػٍٙ١ب رؼذُّد
اٌٛالءاد ٚأمغبَ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ
ٚع١طشح لِ ٜٛزٕبلؼخ ػٍٝ
شؼٛثٗ فف ٟثغذاد وبٔذ اٌخالفخ
اٌؼجبع١خ ِٓ اٌؼؼف ثّىبْ
ثؾ١ش ال رُغ١طش ػٍِ ٝؼظُ
ٚال٠برٙب ٚفِ ٟظش عبد اٌؾىُ
اٌفبؽّٚ ٟف ٟثالد اٌشبَ ثذأد
ثٛاو١ش اٌؾّالد اٌظٍ١ج١خ ثبٌٕضٚي
ف ٟعٛاؽً اٌشبَ ٚف ٟاألٔذٌظ
اعزؼشد اٌخظِٛخ ٚاٌخ١بٔخ ٚػ َُّ
اٌفغبد ثٍِٛ ٓ١ن ؽٛائفٙب ٚأ َِّب
ف ٟثالد اٌّغشة اإلعالِ ٟؽ١ش
ٔشؤ ٚرشػشع فىبٔذ ٕ٘بن لجبئً
ِبسلخ ِٓ اٌذ ٓ٠رُغ١طش ػٍٝ
ظٓ ِٛالؼٙب
اٌشّبي اٌّغشثٚ ٟرُ َؾ ِّ
ف ٟاٌّذْ اٌغبؽٍ١خ وغجزخ
ٚؽٕغخ ٍ١ٍِٚخ  ِٓ ٟ٘ٚآصبس

اٌذٌٚخ اٌفبؽّ١خ اٌز ٟرشوذ آصب ًسا
ػم١ذ٠خ ِٕؾشفخ رّضٍَّذ ف ٟعضء
غ َّّ ٝاإلِبسح
ِٕٙب ثبِبسح رُ َ
اٌجشغٛاؽ١خ ع١طشد ػٍ ٝشّبي
ً
أعطٛال لًّ٠ٛب ٌٙب
اٌّغشب ٚثٕذ
ظٕذ ل َّٛارٙب اٌجؾش٠خ اٌّطٍَّخ
ٚؽ َّ
َ
ػٍِ ٝؼ١ك عجً ؽبسق ٚف ٟػبَ
عظ ػجذ
( ٘445ـ ـ  )َ1053أ َّ
اٌٍـٗ ثٓ ٠بع ٓ١ؽشوخ اٌّشاثط١خ
اٌشثبؽ ف ٟعج ً١هللا ٚثؼذ ػشش
غٍَُّ ل١بدح اٌؾشوخ ٛ٠عف
عٕٛاد رَ َ
ثٓ ربشف ٓ١فجذأ ثزؼّ١ش اٌجالد
ً
سعبال
ٚؽ َى َّ َٙب ثبٌؼذي ٚوبْ ٠خزبس
َ
ِٓ أً٘ اٌفمٗ ٚاٌمؼبء ٌزطج١ك
شش٠ؼخ اإلعالَ ػٍ ٝإٌبط ٚا٘ز َُّ
ثجٕبء اٌّغبعذ ثبػزجبس٘ب ِشاوض
دػٛح ٚأطالق ٚرٛؽ١ذ ٌٍّغٍّٓ١
عغ ششلًب
رؾذ اِبسرٗ صُ ثذأ ٠زَّ ٛ
ً
ٚشّبال فىبٔذ اٌّٛاعٙخ
ٚعٕٛثًب
ثٚ ٕٗ١ث ٓ١اإلِبسح اٌجشغٛاؽ١خ
اٌؼبٌَّخ أِ ًشا ال ِف َّش ِٕٗ اعزؼبْ اثٓ
ربشف ٓ١ف ٟاٌجذا٠خ ثبٌّؼزّذ ثٓ
ػجبد  ٛ٘ٚأؽذ أِشاء األٔذٌظ
اٌظبٌؾٌّ ٓ١ؾبسثخ اٌجشغٛاؽٓ١١
فؤِذَّٖ اٌّؼزّذ ثم َّٛح ثؾش٠خ عبػذرٗ
ف ٟاٌمؼبء ػٍ ٝاإلِبسح اٌؼبٌَّخ
٘ٚىزا اعزطبع أْ ِّ َٛ ُ٠ؽذ وً
اٌّغشة ؽزِ ٝذٕ٠خ اٌغضائش ششلًب
ٚغبٔب عٕٛثًب ٚوبْ رٌه ػبَ
( ٘476ـ ـ )َ1083
ٚفبح ٛ٠عف ثٓ ربشفٓ١
رُ ُٛفِّ َٛ٠ ٟعف ثٓ ربشف ٓ١ف ٟشٙش
اٌّؾشَ ػبَ ( ٘500ـ ـ )َ1107
ػٓ ػّش ٠مبسة اٌّبئخ ػبَ ٌمذ وبْ
ٛ٠عف ثٓ ربشفٚ ٓ١اؽ ًذا ِٓ
ػظّبء اٌّغٍّ ٓ١اٌّغبسثخ اٌزٓ٠
ع َّذدُٚا ٌألُ َِّ ِخ أِش دٕٙ٠ب ٠ ٌُٚؤخز
ؽمَّٗ ِٓ اال٘زّبَ اٌزبس٠خَّ ٟاال ً
لٍ١ال

