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 االخبار االعالمية

 بالسويس السحاب منطقة لتطوير تمهيدا   اإلشغاالت ورفع نظافة إستمرارحمالت

 ورظع اظ النة أعيال ظي الاى رئيس إبراهيم ظاتن اليهندس  برئاس  ظيصل يستيراي

 اليجيد عبد المواء لتعمييات تنفيذا   ظيصل باي السااب بينطق  والتعديات اإلشغاالت

 تجاهينإ ظي رعالشا وظتح بالينطق  العشوائي  عمي بالقضاء السويس يااظة صقر

 . ظيصل اي بنطاق جديدة يروري  يااور وظتح الينطق  لخدي  ورصفه وتطويره

 ين دجا تعاون هناك ان عمي لميااظة  العام السكرتير العةيم عبد طارق المواء وأكد

 .سهمبأنف اإلشغاالت رظع ظي ويبادرتهم السابق  االيام خمال بالينطق  الخردة تجار

 تم التي  البديم الينطق  إلي لنقمهم إستعدادا   بالينطق  التجار دأعدا اصر االيا ويجري

 ق لمينط وااليان االين ياقق بيا السكني  الكتم  عن بعيدا   الخردة لتجار تاديدها

 . العشوائيات عمي القضاء ظي ويساهم

 يصلظ اي يع بالتنسيق النةاظ  بجهاز الطوارئ ظريق عمي العام السكرتير وأكد

 ونةيف  ينهأ ينطق  لتصبح الينطق  ين البناء ويخمفات التراكيات رظع لأعيا لتكثيف

 عتاقة بحي المعمل عرب مدرسة ويتفقد الشهداء مدينة طريق تمهيد أعمال تابعي السويس محافظ نائب

 بشوارع تتم يالت والتيهيد التسوي  اعيال عتاق  اي رئيس.شوقى ووليد السويس يااظة نائب ريضان الدكتورعبدهللا تفقد
 . الرصف أعيال لبدء تيهيدا والشهداء النهض  يدينتى

 سكان ي لخد الرصف بدء أجل ين التيهيد أعيال تواجه صعوبات أى وتذليل العيل ثيفتك عمي السويس يااظة نائب وأكد
 عتاق  باي اليناطق هذه

 اتى الشرقاوى يايود طريق ين بداي  يتر كيمو٢بطول الجديدة السكني  اليدن بياور الرصف أعيال اليااظة نائب وتفقد
 .الرصف أعيال استكيال وجارى ولىاأل الطبق  تأسيس ين األنتهاء تم ايث الطمب  يدين  يدخل

 وكيل اعرالش وسميي عتاق  اي رئيس شوقى ووليد السويس يااظة نائب ريضان هللا الدكتورعبد تفقد أخري نااي  وين
 باليدرس  التعمييي  العيمي  سير ليتابع  بنات االعدادي  اليعيل عرب يدرس  والتعميم التربي  يديري 

 

 

 



 

 

 

 يالدالم أعياد بمناسبة الفرنسيسكان للرهبان العذراء بكنيسة األقباط األخوة يهنئون السويس وأهالي وجاد ورفيق صقر

 يدير جاد ايدي والمواء الييداني الثالث الجيش قائد عرظات ظترا رظيق المواء يراظقه السويس يااظة صقر اليجيد عبد المواء قام

 عبد ارقط والمواء السويس جايع  رئيس الشرقاوي السيد والدكتور السويس يااظة نائب ريضان هللا عبد والدكتور السويس اين

 التهنئ  لتقديم سالسوي باي زغمول سعد بشارع الفرنسيسكان لمرهبان العذراء كنيس  الي بزيارة لميااظة  العام السكرتير العةيم

 .اليجيد الييماد بعيد األاتفال بيناسب  األقباط واالخوة الفرنسيسكان كنيس  راعي هللا انا جبرائيل لماب

 شعب ميع نعيته يتم ان وجل عز اليولي ين داعيا   االقباط لألخوة التهنئ  السويس صقريااظة اليجيد عبد المواء قدم كميته وظي

 ذين تيتد التي الوطني  والروح اليصريين بين الترابط عمى صقر وأكد. اال أظضل ظي ويصر القادم العام ناتفل نوا السويس

 رابطنات عمي وتؤكد يوم بعد يويا تزداد يصر ظي الوطني  الوادة طرظي بين والياب  السمام ان الي يشيرا ، طويم  لسنوات

 ظي اليااظة راظق . السياوي  االديان كل ظيها وتجيعت أاتضنت الغالي  يصر أن عمي ويؤكدا ، الوااد ويصيرنا وعزييتنا

 لميااظة  اليساعد امالع السكرتير سعداوي وخالد االين يديري  وقيادات الييداني الثالث الجيش ييثمي التهنئ  لتقديم لمكنيس  زيارته

 ظوزي يايود واليهندس بالسويس النواب مسيج عضو كيال الاييد عبد والنائب األوقاف وزارة وكيل عجيي يايد والشيخ

 واليراة الشباب وييثمي والنقابات االهمي  والجيعيات الشركات و السياسي  األازاب وييثمي االاياء ورؤساء السويس اي رئيس

 بالسويس والشعبي  التنفيذي  القيادات ين ولفيف والرياض  الشباب وطمائع اليديريات ين ووظود السويس وجايع 

 

 



  

 السويس أحياء مناطق جميع من المباني ومخلفات التراكمات رفع:  صقر

 االسكان يديري يكمفا   ، النيل بشارع اليغربي بتقسيم بدأها االربعين اي بنطاق بجول  السويس يااظة صقر اليجيد عبد المواء قام
  الينطق  شوارع وتيهيد القديي  والتراكيات البناء يخمفات رظع باعيال االربعين واي الطوارئ وظريق والطرق

 ياهر عرصفشار قبل األولي  االعيال بانهاء الصاي والصرف الجناين واي االربعين اي يع بالتنسيق الطرق عام يدير وكمف ،
 . الجباالت طريق اتي واتي السور أول بداي 

 ايب االييان بينطق  الجاهزة اليمابس يصنع أيام وتوسعته تطويره تم الذي ثروت شارع ويراظقيه السويس يااظة تفقد كيا
 بتشديد الطوارئ وظريق االربعين اى وكمف ، بالينطق  والنةاظ  التطوير أعيال عمي الافاة الينطق  أهالي ين يطالبا   االربعين،

 الجاهزة اليمابس بيصنع اليايط  الينطق  اول والنةاظ  الرقاب 

 .الصناعي  بالينطق  الصاي الصرف العيال يقايس  لعيل دراس  بعيل راالسكانيدي صقر المواء كمف

 عزيزال عبد أرض اتي السور بأول ياهر شارع ين القياي  و التراكيات رظع باستكيال الجناين واي االربعين اى صقر وكمف
 .الورش أصااب بعض بيشارك 

 خمال ين تتم التي اليخمفات رظع و لمبترول النصر نادي خمف شوقي خالشي بشارع بشارع النةاظ  أعيال تابع الجول  نهاي  وظي
 . بالسويس وطن يستقبل ازب ين يجتيعي  يشارك 

 والعييد  اليااظة عام سكرتير العةيم عبد طارق المواء و اليااظة نائب ريضان عبدهلل الدكتور ين كما جولته ظي اليااظة راظق
 يداا الصيد وعبد الطرق عام يدير السيد ووجدي السويس اي رئيس ظوزي يايود سواليهند االربعين اي رئيس سراج ايهاب
 قظري يسئول ظتاي ويايد التجييل يدير ايدان وشعبان بالسويس وطن يستقبل ازب ايين خشان  وأايد االسكان عام يدير

 .النةاظ  بجهاز الطوارئ

 

 

 الحكومية المالية المعلومات إدارة لمنظومة األخيرة المرحلة تفعيل

 بالسويس

 وزارة وظد األاد اليوم صباح السويس يااظة صقر اليجيد عبد اح المواء استقبل

 والوظد اليامي  لإلدارة اليوازن  قطاع ين عشياوي يايد باضور اليالي 

 ظي لميساعدة الاكويي  اليالي  اتاليعموي إدارة ينةوي  الستعراض له اليراظق

 اليعمويات إدارة ينةوي  دور يناقش  تم كيا.القيادات يستوى عمى القرار اتخاذ

 وأشار. السويس بيااظة  اليالي  اإلدارة ظي بالعيل لمارتقاء الاكويي  اليالي 

 اقيقت إلى تهدف الينةوي  إن إلى السويس يااظة نائب ريضان هللا عبد الدكتور

 لقراراتا وكفاءة ظاعمي  تعزيز ظي وتسهم الاكويي األنفاق ظي الضبط ين داليزي

 ويايد اليااظة نائب ريضان هللا عبد الدكتور المقاء اضر.باليااظة  اليالي 

 وييثمي. اليالي  اليديري  وكيل اسين وعادل اليالي  اليديري  عام يدير اسبو

 . باليااظة  واإلداري  الي الي الشئون يدير يايود واشرف  e-  finance شرك 

 



 

  

 الكهرباء لتوزيع القناة شركة يسورئ السويس محافظ لقاء في الكهرباء توصيل مشروعات متابعة

 عضووال إدارة يجمس رئيس السيد أايد يايد اليهندس اليوم بيكتبه السويس يااظة صقر اليجيد عبد المواء استقبل

 اليتعمق  واليشاكل اليوضوعات ين عدد يناقش  تم المقاء وظي. اليراظق والوظد الكهرباء لتوزيع القناة شرك  رئيس الينتدب

 التأكيد وتم ،.ينلميواطن التيارالكهرباء لتوصيل الجديدة السكني  واليدن العيراني  والتقسييات لميناطق هرباءالك بتوصيل

 يع بالتنسيق والكابنون ٢و1 السمام يدينتي الهالي الكهرباء عدادات وتركيب الكهربائي  الكابمات توصيل ظي البدء عمي

 لشربا ويياه الصاي الصرف وقطاع السويس كهرباء قطاع بين تعمق الي اليشاكل وال الكهرباء لتوزيع القناة شرك 

 ي السكن اليدن ظي الصاي والصرف الكهرباء يشروعات ين االنتهاء بعد تتم رصف أعيال هناك ان الي واشار.بالسويس

 يديري  يع يقبالتنس الكهرباء يشروعات ألنجاز الزيني بالجدول االلتزام أهيي  عمي اليااظة وأكد. والسمام الجديدة

 االاير والبار السويس كهرباء قطاعات رئيس شوش  أبو دالل اليهندس  ين كما المقاء اضر. اليعني  والجهات االسكان

 اعالقط رئيس صقر واايد السويس كهرباء قطاع رئيس زعرب اسن واليهندس الشرك  ادارة يجمس عضو خماف وعمي

 واسن االسكان يديري  يديرعام أايد الصيد عبد واليهندس األاير روالبا السويس كهرباء بقطاع والتجاري اليالي

 . بالسويس الصاي الصرف قطاع رئيس يبروك

 

 

 ويسبالس الجغرافية المعلومات ونظم المكانية المتغيرات وحدتى إفتتاح

 يشروع قينس السعيد ابراهيم الدكتور السويس يااظة صقر عبداليجيد المواء لتقىإ
 طارق المواء باضور لميساا  اليصري  العاي  بالهيئ  ل الدو أيماك اصر

 اليساعد العام السكرتير سعداوى وخالد لميااظة  العام السكرتير عبدالعةيم
  اليساا بهيئ  والقناة الدلتا شرق ينطق  رئيس العابدين زين اسن واليهندس
 ظي لجغراا اليعمويات نةم و اليكاني  اليتغيرات ووادتى إلظتتاح وذلك اليصري 

 ليتابع  هى اليكاني  اليتغيرات وادة بأن السعيد ابراهيم الدكتور أكد ايث.

 التعاونب الصناعي  االقيار طريق عن اليخالف والبناء لألراضى اليكاني  اليتغيرات
 نةم ووادة %111 بمغت االيا   اإلنجاز نسب  وإن العسكري  اليساا  هيئ  يع

 ياناتب وييكن  واصر السويس ليااظة  رقيي  ط خري إلنشاء الجغراظي  اليعمويات
 . الدول  أيماك

 الدول  أيماك لاياي  هو اليشروع هذا أن عمى السويس يااظة أكد االجتياع وخمال
 اليااظة وقدم. القادي  األجيال لصالح الدول  ييتمكات عمى والافاة عميها التعدى ين

 هذا ىظ اليبذول اليجهود عمى تينبالواد والعايمين السعيد ابراهيم لمدكتور الشكر
 اتوشهاد اليااظة  درع وتسمييهم بالوادتين العايمين ين عدد يع وتكريي  الشأن
 ويركز العيرانى والتخطيط االييري  االيماك عام يدير ين كل المقاء اضر. التقدير

 . وااليماك الدول  أيماك واياي  واالستثيار اليعمويات

 

 



 

  

 : التنمية مجال في:  أوال 

  الثاني والموضوع( الزراعة )االنتاج نباتي() األول الموضوع متضمنة ديسمبر شهر عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 .)) (السياحة))) الثالث الموضوع ( الري والصرف و)

 . ديسمبر شهر لنشرة الجدولية والتعليقات المؤشرات إعداد -

 . المكتبة علي للمترددين معلوماتية خدمة وتقديم االستفسارات علي والرد االستعارة عمالبأ القيام -

  المختلفة الجهات من الواردة والمكاتبات المحلية والتنمية التخطيط ووزارة الوزراء مجلس من الواردة الفاكسات علي الرد

 9108 ديسمبر شهر عن للمحافظة باألحياء الهندسية اإلدارات من الصادرة المباني بتراخيص الخاصة البيانات إعداد -

  -: األتي متضمنة

 المبني طوابق عدد – المبني نوع – الرخصة طالب اسم – المشروع مهندسي – الموقع – الرخصة تاريخ – الرخصة رقم

 1 الوزراء مجلس معلومات مركز طلب علي بناء وذلك

 الندوات:  – اللقاءات -  االجتماعات:  ثانيا

 المعلومات بمركز اإلدارات مديري والسادة المركز عام مدير البالسى نعمان/  األستاذ برئاسة الشهري االجتماع عقد تم -

  هال المناسبة الحلول وإيجادا تعوقه التي والمشاكل العمل سير لمناقشة والمديريات األحياء معلومات مراكز مديري والسادة

 المعلومات: نشرات تقييم: ثالثا -

 األحياء من الواردة المعلومات نشرات بتقييم للمستويات المعلومات نشرات تقييم لجنة قامت 

 الفني : الدعم المتابعة: رابعا -

   ( أحياء – مديريات)  للمستويات المعلومات ومراكز لوحدات الفني والدعم الميدانية بالمتابعة المركز إدارات قامت 

 

 



  

 

 أوال : التلفزيون

 نيهاد محارم
 1 مليون صحة بجامعة السويس 011بمناسبة بدء فعاليات حمله  جامعة السويس الطببكلية  ةندوة تثقيف صحي 3/09/9108االثنين  -

افتتاح معرض المدرسة المنتجة بمدرسة الجهاد الخاصة بحضور المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وسلمي الشاعر مدير عام  -

 1التربية والتعليم

 1درسة حسنين مؤنس الممتميزة للغاتمسابقة القرأن الكريم بم 4/09/9108الثالثاء  -

 1المغلوظفي الشباب والرياضة ادارة التعليم المدني عن مواجهه الشائعات واالفكار ندوة  5/09/9108االربعاء  -

 1زيارة الطريق مهاب مميش لمحافظ السويس 07/09/9108 االثنين -

 1لسويسوافتتاح التجريبيي لكوبري الشط العائم ومساكن العاملين بهئية قناة ا -

 1اجتماع المجلس التنفيذي -

 1االجتماع الموسع لبحث مشاكل الطرق والرصف بحضور المحافظ 08/09/9108 الثالثاء -

نائب عن  02حفل ختام برامج تأهيل الشباب لسوق العمل للجمعية المصرية للشباب والهئيةبحضور العميد ا.ح محمود حسانين قائد الفرقة  -

 1ادي التجديف القوات المسلحةقائد الجيش الثالث الميداي بن

 1ختام ورشة العمل بكلية الطب جامعة السويس عن مكافحة العدوي في المنشأت الصحية -

 1محاضره عن استخدام اسلوب التحليل االحصائي في الدراسات االجتماعية واالنساية لطالب الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة السويس -

 1ت من حي االربعين لحي الجناين لمتابعة اعمال الرصف والنظافة وازالة المخلفات بطول الطريقجوله امتد 94/09/9108االثنين  -

  1زيارة لتفقد ورش المحافظة وجراج المحافظة -

 1الجوله + الزيارة اللواء عبد المجيد صقر + نائب المحافظ + مديري المديرات  -

 1الميالد المجيد بكنيسة الفرنسيكان + قائد الجيش الثالث +مدير االمن د اللواء عبد المجيد صقر شهد احتفال االقباط الكاثوليك بعي -

  95/09/9108الثالثاء  -

 1اجتماع المجلس اإلقليمي للسكان برئاسة اللواء طارق عبد العظيم

 ميداني د/ عبدهللااحتفالية محافظة السويس باليوم العالمي للمعاق بمركز صفاء لذوي االحيتاجات الخاصة بحضور قائد الجيش الثالث ال

 1رمضان رمضان نائب المحافظ ومديرا من السويس

 القنال صباح
 1المجلس القومي لالمومة والطفولة بالسويس والحديث عن التنمرستاذة فادية الصديق رئيس االبرنامج صباح القنال  -

الحلقة الثانية لقاء مع الفنان محمد نعمان مخرج فيلم )بال حدود ( والفنان محمد سمير بطل الفيلم والنجم الصغير يوسف الجندي  -

 1الذي يناقش مشكلة االستخدام السيء لالنترنت

 1السويس البحرية رسانةايته مع هيئة قناة السويس وتحلقة المهندس حلمي عبد الوهاب وحكالغريب  برنامج حكايات -

 1وحلقة مع شيخ الصيادين عمرو عماره وحكاية الصيد وانواعه في السويس -

 1فاروق متولي وقصص متنوعة من تاريخ السويس وحلقة مع المؤرخ -

 االذاعة:  ثانيا  

 ا/امجد ابو المجد
 نقل الملتقي الثاني للسمسميه  –يسعد مساك االستاذ عادل خشانه مدير التضامن االجتماعي  -

 اإلصدارات:   ثالثا

  -: متضمنةوال9108ديسمبر شهر عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار تم-
 . (الزراعة )االنتاج نباتي االول  الموضوع-
 (  .الري والصرف) الثاني الموضوع-
 1(السياحة)الثالث الموضوع-
 1   9108ديسمبرشهر  عن التخصصية القطاعية النشرة إصدار-

 1    9108ديسمبرشهر  عن الواحدة الورقة ذات النشرة إصدار-



  

 مـــع القانـون 
 عامة جلسات 6 خالل التوصيات، من العديد ،«المستقبل طريق التصنيع» عنوان تحت الخامسة، نسخته في االقتصادي اليوم أخبار مؤتمر أصدر

 .الماسة بفندق يومين، مدار على عقدت وفرعية،

 المجموعة وخاصة الوزراء من كبير عدد بمشاركة العمرانية، والتنمية التصدير ومشاكل والصناعة االستثمار أوضاع الجلسات وناقشت
 حاشد تواجد عن فضال المجاالت، شتى في ومستثمرين المدني، والمجتمع البرلمان ونواب والصناع األعمال رجال إلى إضافة االقتصادية،

 .االقتصاد وأساتذة واألكاديميين للخبراء

 «المالية والسياسات االستثمار» األولي لعامةا  الجلسة-:كاألتي التوصيات وجاءت

 .الصناعة طبيعة تراعى المصانع على العقارية الضرائب الحتساب ضوابط وضع -0

 خسائر أو أرباح من األعمال لنتائج النظر دون اإليراد خصما من األلف في 9٫5 بنسبة الصحي للتأمين رسوم باحتساب الخاص القرار مراجعة -9

 .تنفيذه في البدء توقيت يف النظر وإعادة

 .الدولة الصادرات ومستحقات دعم صندوق في المصدرين مستحقات بين ما مقاصة عمل إمكانية دراسة -3

 .الواردات على الرقابة وتكثيف الجمارك ميكنة -4

 .العامة الموازنة عن األعباء منها لتخفيف واالنتهاء الخاص والقطاع العام القطاع بين الشراكة قانون تعديل في اإلسراع -5

 .القانون من 9 رقم المادة حول الجدل وحسم االستثمار قانون تفعيل ضرورة -6

 .مصر في االستثمار في الكبرى لترغيبها العالمية الشركات لمخاطبة حوافز وتقديم ترويجية ملفات إعداد في البدء -7

 .اإلجراءات وإسراع الفساد للحد من التراخيص ستخراجال الخاصة الخارجية االستشارية بالمكاتب المحليات استعانة -8

 .الحديثة األفكار ذات الشابة بالعناصر للدفع للمحليات االنتخابات قانون من االنتهاء -2

 .بها المحلى المكون نسبة وزيادة الصناعة تعميق -01

 .كثيرة عمل فرصوتتيح  وضخمة جديدة استثمارات سيجذب انه حيث المعدنية الثروة قانون تفعيل -00

 .ةالحكومي المناقصات في منتجاتها ودفع الكبيرة بالصناعات خالل ربطها من وذلك والمتوسطة الصغيرة للمشروعات الدعم من مزيد مطلوب -09

 ضعفي مما كيةالبن والفوائد الغاز أسعار ارتفاع الظروف وكذلك بنفس األخرى الدول مع تنافسيتها وعدم الصناعية األراضي أسعار ارتفاع -03

 .المصرية للمنتجات التنافسية القدرة من

 .الجزافية التقديرات المبالغة في وعدم المستثمرين دفاتر على الضريبية التقديرات في االعتماد ضرورة -04

 .الخدمية أو تاجيةاإلن المشروعات في له مزاحمة الدولة وعدم االستثمار على لتحفيزه الخاص للقطاع الدولة من اكبر مساندة مطلوب -05

 التصنيع<< الثانية>>استراتيجية العامة الجلسة

  أضعاف 3 بنحو يقدر بما جنيه مليار 09 نحو بلغت والتى التصديرية المساندة أعباء رد سرعه -0

 .جنيه مليارات 4 تبلغنحو والتى التصديرية للمساندة المخصص المبلغ

 .المصانع على العقارية الضريبة رأسها علىو الصناعية للمشروعات الضريبية المشاكل حل -9

 الداخلية التجارة وزارة من الصناعية والتصميمات التجارية العالمات تسجيل حق نقل -3
 .هذا فى األصيل صاحبةالحق باعتبارها والتجارة الصناعة وزارة إلى والتموين

 .االنتفاع بحق الممنوحة  األراضي بتمويل البنوك وقيام عادلة بأسعار الصناعية األراضي طرح مشاكل حل -4

 .مانعة يجعلها بما الصناعية المشروعات لتمويل البنكية الفائدة سعر ارتفاع رأسها وعلى التمويلية المشاكل حل -5

 حرة تجارة اقياتواتف تفضيلية تجارية باتفاقيات مصر مع ترتبط التى تلك وخاصة األفريقية الدول فى والتجارية اللوجستية المراكز دور تفعيل -6

  .للدولة الرسمية المنظومة داخل الرسمى غير القطاع لدمج فعالة وسائل إيجاد على العمل -7

  األسواق فى المصرية للصادرات كمسوق التجارى التمثيل دور أهمية على التأكيد -8

 .التصديرية األعباء رد منظومة في النظر وإعادة الصادرات حجم لمضاعفة استراتيجيةجديدة ووضع التجارية المكاتب عدد وزيادة الخارجية

  .9131 خطة لتنفيذ بها المنوط بالدور القيام من تمكينها أجل من الحكومة فى البشرية الكوادر تأهيل إعادة -2

 

 ،«التصنيع طريق المستقبل»



  

 

نظافه والتجميل بالمحافظه بالتنسيق مع الجهات االمنيه بظبط وتحرير المحاضر تتولي االحياء وجهاز ال

الالزمه ضد كل من القي او وضع مخلفات اعمال البناء او الهدم او الحفر في الطريق العام او الميادين او 

او  ديهاالراضي الفضاء غير المخصصه اللقاء المخلفات او علي الكباري او الجسور او علي السكك الحدي

الترع والمصارف او شواطيء البحر وعرضها علي النيابه العامه مع ضبط التراخيص واالالت والمعدات 

 المستعمله .

 تتولي االحياء الخمسه كال فيما يخصه بتكليف المخالف بأزاله اثار المخالفه في موعد تحدده 

 هري بما تم اتخاذه من اجراءات مع السلطه المختصه . يلتزم كل حي باعداد تقرير ش

 -: 9108سنه( ل885قرار رقم )

 يحظر القاء المخلفات ومواد البناء علي الطرق

جنيه من كل من يخالف المادة االولي من هذا القرار ايا كانت وسيله االلقاء او  9111يتم تحصيل مبلغ 

جنيه  91111وال يتجاوز  5111و او تروسيكالت وال يقل المبلغ الواجب تحصيله عن تشويهن عربات كار

 اذا وقعت المخالفه باستخدام السيارات والعربات المستخدمه  في التحميل.

 -:9108لسنة(  825قرار رقم )

 متر  27( شارع الجميل كفر كامل االربعين بمساحه 5مادة اولي سحب قطعه االرض رقم )

 ثه حسن خلف هللا حسنور سم /بإ

تشكيل لجنه تحت اشراف السيد المستشار القضائي برئاسه مجدى مديراالداره الهندسيه واالداره القانونيه 

 وجهاز حمايه امالك الدوله التخاذ القرارات وحراستها ومنع التعديات عليها .

 
 

 



          

 نجيب محفوظ 1اسم الكتاب :  حياة طبيب د:  التزويد

 شهور فى الكوليرا    -فى مستشفى القصر العينى   -فى مدرسة الطب   -0 : المحتويات 

 1الزماله الفخرية للجمعية الطبيه البريطانية –الحق  فى سبيل  –فى مكتب الصحة  –

عواصف  –مجابهة مخاطر المناخيه على قطاع الطيران المدنى  -األرصاد الجوية : المجلة :

 داسه حديثة للتغيرات المناخيه الفصلية فوق مصر –رملية تغطى سماء مصر 

 حى –حى السويس  – نشرة بورسعيد –السويس بلدى  –صوت االربعين  النشرات المحلية

 –الوعى  –اخبار السويس  –ابناء السويس  –صوت القناة  –حى عتاقة  –حى فيصل  –االربعين 
 1راى الشباب السوايسة –الفرسان  –البداية المصرية  –سواسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكتبهفريق عمل
 اييان ناظع

 نان عابدينا

 زينب ابو الايد

 البث اإلنتقائى

 التاريخ الجهة التي تم البث إليها مصدر البيان الموضوعات التي تم بثها م

 ءالثالثا األهرام 11مليون صحة 011فى مبادررة  0
00/09/9108 

48907 

 03/09/9108 مديرية الصحة

ليمى استراتيجية تحويل مصر لمركز اق 9
 لتجارة وتداول الغاز والبترول

 الثالثاء األهرام 
00/09/9108 

48907 

 
 مكتب األستثمار

 المحافظةبديوان عام 

06/09/9108 

لوحة لفنانيبن عالميين فى احتفالية 011 3
 عاما  على افتتاح القناة   042

 الخميس األهرام
03/09/9108 

48902 

 07/09/9108 هيئة قناة السويس

زات كبيرة لقطاع الطاقة فى عهد انجا 4
 11السيسى

الثالثاء  األهرام
00/09/9108 

48907 

 09/09/9108 مكتب األستثمار

القوات المسلحة تشارك المجتمع المدنى فى  5
 1تطوير مدارس للصم بالسويس

األثنين  األهرام
94/09/9108 

48931 

 96/09/9108 مديرية التربية والتعليم

 

 والمكتبة التوثيق نشاط



 
  سيكولوجية التفاهم والتوتر الدولى  :عنوان الكتاب   

  988 : عدد الصفحات

  أحمد محمد أبو زيد : المؤلف

 031 : التصنيف

  للكتابمطابع الهيئة المصرية العامة  :المطبعة  

 نبذة مختصرة عن محتويات الكتاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

نتيجة لما يشهده العالم المعاصر اآلن من اهتمام متزايد بظواهر عدم األستقرار السياسى حاول 

 وثيقا   الباحثين دراسة تلك الظواهر من منظور تكاملى وشامل وبما ان هذه الظواهر مرتبطة ارتباطا  

فى أى مجتمع بغض النظر عن األيديولو جيات السياسية السائده جاءت هذه المحاولة من  باألنسان

يعانى منها علم السياسة عند تحليله لظواهر وذلك لسد الثغرة التى  11خالل علم النفس السياسى

عدم األستقرار السياسى فى مختلف المجتمعات والكتاب الذى نحن بصدده اآلن هو فى األصل 

الدكتوراه والتى تطرق فيهاالباحث لدراسة ظاهرة التفاهم الدولى والتوترالدولى من منطلق أطروحة 

معطيات علم النفس السياسى وذلك فى حدود عينات مختارة تمثل طالب الجامعة فى بعض الثقافات 

                                                                                                                                        1" الحضر والريف والواحات " والتى يشكل منه المجتمع المصرى 1الفرعية

 

 لبليوجرافيةستمارة البيانات اإ



  

  

 موضوع النشرة

 رؤية متكاملة لدعم االستثمارات بين الدول اإلفريقية

 ىتحاد اإلفريقخالل رئاسة مصر لإل« النفاذ»اتفاقية التجارة القارية تدخل حيز : شكرى

يات منتدى صدعم االستثمارات بين الدول اإلفريقية ودفعها إلى تحقيق التنمية االقتصادية بينها، باإلضافة إلى آليات مضاعفة حركة التجارة أبرز تو 
ولي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز ودعم التعاون مع الدول إفريقيا هذا العام، حيث أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الد

  اإلفريقية، والذى يتم عبر التواصل مع مختلف الوزارات الُمناظرة فى الدول اإلفريقية.

لف الدول تثمار بين مختوقالت إن الفترة الحالية تشهد بدء التحرك الجاد نحو اتخاذ عدد من اإلجراءات الهادفة إلى رفع معدالت التجارة البينية واالس
ؤسسات ماإلفريقية لتعظيم االستفادة من برامج اإلصالح االقتصادي، أبرزها السعى نحو إطالق صندوق لضمان مخاطر االستثمار بالتعاون مع عدد من 

ن االستثمارى وضع خريطة لتعزيز التعاو التمويل المختلفة وتعزيز عمليات االستثمار فى مجال البنية األساسية بما يدعم التجارة البينية باإلضافة إلى
 بين أسواق القارة.

تمتع القارة بالعديد من المقومات التى تسهم فى ارتفاع معدالت النمو االقتصادى بما ينعكس على تحقيق التنمية  وأكد سامح شكرى وزير الخارجية
ة بينها يعد محورا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز االستثمارات االقتصادية، مشيرا إلى أن االلتزام الجماعى بين الدول باالتفاقات المبرم

للتنمية، وذلك لتحقيق مزيد من التقدم، مؤكدا ضرورة االستمرار فى االستثمار بالبنية االساسية فى « 3602أجندة إفريقيا »البينية اإلفريقية وتحقيق 
 بعضها البعض لتحقيق التنمية المستدامة. القارة واالستثمارات البينية بين البلدان اإلفريقية

ارية اإلفريقية لقهذا، وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تتطلع خالل فترة رئاستها لالتحاد اإلفريقى خالل العام المقبل، لدخول اتفاقية التجارة الحرة ا
واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم، بحيث تسهم فى ، مما يجعلها 3602دولة إفريقية عليها فى مارس  94حيز النفاذ السيما بعد توقيع 

إيجاد وظائف  فتطوير بنيان االندماج االقتصادى اإلقليمى وتيسر جهود رفع كفاءة ريادة األعمال فى القارة وتتيح مجاالت أكبر للتجارة واالستثمار بهد
 لماليين الشباب اإلفريقي.

عام المصرف العربى للتنمية االقتصادية فى افريقيا،أن االستثمار فى القارة يواجه عددا من التحديات أبرزها  ومن جانبه قال سيدى ولد التاه، مدير
التى و ضعف البنية التحتية والتى تتطلب مزيدا من االستثمارات باإلضافة الى تطوير منظومة الطاقة فى ظل ضعف معدالت إنتاج الطاقة فى القارة 

  العالمية. فقط من المعدالت %2تمثل 

ريقيا، فوأوضح أن مبادرة البنك االفريقى للتنمية خلقت محورا يجمع عددا كبيرا من مؤسسات التمويل لتوحيد الجهود من أجل تعزيز االستثمار فى إ 
 ومناقشة فعالة ومباشرة للتحديات التى تعيق االستثمار فى القارة ودعم مختلف المشروعات التنموية بأسواق القارة.

 

 



 

 الموضوع األول

 قطاع : نتائج امتحانات التعليم

 )الشهادةاإلبتدائية( : 7112نتائج إمتحانات إتمام المرحلة األولى من التعليم األساسي عن عام  -1

 اإلدارة م

الب عدد الط
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح بالنسبة 
 للمقيدون

نسبة النجاح 
بالنسبة 
 للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 
 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة العـــــامـــــــــــة

1 
شمال 

 السويس
9013 9721 9930 9707 9303 9713 39.39% 39.11% 

30.99
% 

39.99
% 

7 
جنوب 

 السويس
7111 1903 1332 1900 1399 1979 30.12% 32.93% 30.9% 32.2% 

9 
 الجنــايــــــــن

 
1111 1119 1130 331 301 399 90.31% 37.90% 

92.93
% 

33.19
% 

 إجمالي الصـــف
 

0291 0139 0093 0113 0992 9309 33.30% 32.179 
39.13

% 
32.39

% 

 
 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة التربيـــــة الفكـــريــــــــة

1 
شمال 

 السويس
11 3 11 3 11 3 111% 111% 111% 111% 

7 
جنوب 

 السويس
3 9 3 9 3 9 111% 111% 111% 111% 

9 
 الجنــايــــــــن

 
1 1 1 1 1 1 1% 111% 1% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

19 9 19 9 19 9 111% 111% 111% 111% 

 
 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة للمكفوفين وضعاف البصر

1 
شمال 

 السويس
7 7 7 7 7 7 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

7 7 7 7 7 7 111% 111% 111% 111% 

 
 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة للصـــــم وضعـــاف السمـــع

1 
شمال 

 السويس
7 3 7 3 7 3 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

7 3 7 3 7 3 111% 111% 111% 111% 

 
 الفصـــــــل الواحـــــــــــــد المشتـــــــرك

1 
شمال 

 السويس
11 79 11 79 11 71 31.31% 90.30% 31.31% 

90.30
% 

7 
جنوب 

 السويس
17 71 17 71 11 9 99.99% 79.91% 99.99 79.91% 

9 
 الجناين

 
17 10 17 10 17 10 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

99 01 99 01 97 31 31.39% 09.99% 09.99% 
09.99

% 

 19/11/7119مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                         تاريخ البيان   
 

 
: 

 اإلاصــــــاء



ونسبة االناث   %52( نسبة الذكور 13006) 2017المقيدين فى مرحلة التعليم األساسى عام الطالب بلغ إجمالى عدد  التعليق -

وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى عدد   %99.5عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون  ، نسبة   % 48

 %30الطالب الحاضرون   

 لتوصيات : ا

                             . يوصى المركز بضرورة األستمرار فى عالج ظاهرة التسرب من التعليم للحد من السلبيات الناتجه عن االمية     

  

 

 مرحلة التعليم االساسى                                                            
 

 
 نتائج إمتحانات إتمام ) المرحلة اإلعدادية ( : -7

 .19/11/7119صدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                         تاريخ البيان : م
 

 التعليق:

  53( نسبة الذكور 11206) 2017عام  االعداديالمقيدين فى مرحلة التعليم الطالب بلغ إجمالى عدد%  

وبلغت نسبة عدد الطالب   %99.9جمالى عدد المقيدون  ، نسبة عدد الطالب الحاضرون من ا  % 47ونسبة االناث 

 % 97الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   
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 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح 
 بالنسبة للمقيدون

نسبة النجاح 
بالنسبة 
 للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 
 مرحــــلة اإلعداديــــــــة العامــــــــــــة

1 
شمال 

 السويس
7339 7031 7333 7031 7312 7031 32.10% 39.13% 32.13% 39.13% 

7 
جنوب 

 السويس
1299 1213 1290 1211 1291 1093 30.20% 39.93% 30.90% 39.21% 

9 
 الجنــايــــــــن

 
239 239 233 239 210 039 31.10% 39.03% 31.19% 39.03% 

 إجمالي الصـــف
 

9929 9191 9923 9132 9999 9179 39.32% 32.09% 30.13% 32.03% 

 
 مرحــــلة اإلعــــــــدادي المهنـــــــــي

1 
شمال 

 ويسالس
999 31 999 31 999 31 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

999 31 999 31 999 31 111% 111% 111% 111% 

 
 مرحــــلة اإلعـــــــدادي الريــاضــــــي

1 
جنوب 

 السويس
77 1 77 1 77 1 111% 1% 111% 1% 

 إجمالي الصـــف
 

77 1 77 1 77 1 111% 1% 111% 1% 

 
 عـــداديـــــــة التربيـــــة الفكريـــــةمرحــــلة اإل

1 
شمال 

 السويس
3 3 3 3 3 3 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف

 
3 3 3 3 3 3 111% 111% 111% 111% 

 
 مرحــــلة اإلعــــــــدادي المهنـــــــــي للصم وضعــاف السمــع

1 
جنوب 

 السويس
11 0 11 0 11 0 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

11 0 11 0 11 0 111% 111% 111% 111% 

 
 مرحــــلة اإلعــــــــدادي العـــام مكفوفين وضعـــاف بصــر

1 
شمال 

 السويس
9 1 9 1 9 1 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

9 1 9 1 9 1 111% 111% 111% 111% 

 اإلعداديمرحلة التعليم 



 

 .19/11/7119مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                         تاريخ البيان : 
 

 
 التعليق:

  ونسبة   %41.5( نسبة الذكور 4109) 2017عام  الثانوي العامالمقيدين فى مرحلة الطالب بلغ إجمالى عدد

وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون   %111، نسبة عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون    % 58.5االناث 

 % 31من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 

 

مرحلة التعليم الثانوي العام                                                                      
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 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح 
 ة للمقيدونبالنسب

نسبة النجاح بالنسبة 
 للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 مرحــــلة الثانـــويـــــة العامــــــة

1 
شمال 

 السويس
839 1171 993 1171 200 379 

31.9% 31.93% 31.9% 31.93% 

7 
جنوب 

 السويس
229 1722 229 1722 039 1121 

93.27% 31.07% 93.27% 31.07% 

9 
 الجنــايــــــــن

 
09 119 09 119 09 30 

37.09% 39.7% 37.09% 39.71% 

 إجمالي الصـــف
 

1099 7311 1099 7311 1972 7133 
31.07% 31.99% 31.07% 31.99% 

 مرحــــلة الثانـــوي الريـــاضـــي

1 
جنوب 

 السويس
71 1 71 1 10 1 

91% 1% 91% 1% 

 إجمالي الصـــف
 

71 1 71 1 10 1 
91% 1% 91% 1% 

 مرحــــلة الثانـــويـــــة العامــــــة مكفوفين وضعــاف بصــر

1 
شمال 

 السويس
1 7 1 7 1 7 

111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

1 7 1 7 1 7 
111% 111% 111% 111% 

 : نتائج إمتحانات الثانوية العامة

 



  

 
 .19/11/7119التعليم.                                         تاريخ البيان : مصدر البيان : مديرية التربية و

 
 

 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح 
 بالنسبة للمقيدون

نسبة النجاح بالنسبة 
 للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 
 مرحــــلة الثانـــوي الفنـــي التجــــــــاري

1 
شمال 

 السويس
121 997 121 997 109 991 

39.97% 33.21% 39.97% 33.21% 

7 
 الجنــايــــــــن

 
39 90 39 90 39 90 

111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

719 319 719 319 710 312 
33.19% 33.20% 33.19% 33.20% 

 
 ــــــوي الزراعــــــــيمرحــــلة الثانــــ

1 
 الجنــايــــــــن

 
119 31 119 31 110 31 

39.91% 111% 39.91% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

119 31 119 31 110 31 
39.91% 111% 

39.91
% 111% 

 
 مرحــــلة الثانــــــــــوي الزراعــــــــي المهنــــــــي

1 
 الجنــايــــــــن

 
99 97 99 97 93 97 

39.19% 111% 39.199 111% 

 إجمالي الصـــف
 

99 97 99 97 93 97 
39.19% 111% 

39.19
% 111% 

 
 مرحــــلة الثانــــــــــوي الصنــــاعــــــــــي

1 
شمال 

 السويس
1391 939 1391 939 1397 939 

39.03% 111% 39.03% 111% 

7 
جنوب 

 السويس
999 913 999 913 933 913 

39.92% 111% 39.92% 111% 

9 
 الجنــايــــــــن

 
701 137 701 137 793 131 

33.79% 33.91% 33.79% 33.91% 

 إجمالي الصـــف
 

7709 1933 7709 1933 7799 1939 
39.09% 33.39% 39.09% 33.39% 

 
 حــــلة الثانــــــــــوي الصنــــاعــــــــــي المهنــــــــيمر

1 
شمال 

 السويس
312 190 312 190 319 190 

32.17% 111% 32.17% 111% 

7 
جنوب 

 السويس
23 1 23 1 23 1 

111% 1% 111% 1% 

9 
 الجناين

 
99 39 99 39 91 33 

37.19% 32.29% 37.19% 32.29% 

 إجمالي الصـــف
 

923 791 923 791 901 791 
30.27% 33.92% 30.27% 33.92% 

 مرحــــلة الثانــــــــــوي صنــاعــي تعليــــم وتــــدريب مــــزدوج

1 
شمال 

 السويس
133 71 133 71 139 71 

33.91% 111% 33.91% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

133 71 133 71 139 71 
33.91% 111% 33.91% 111% 

 صــم وضعـــاف سمـــع مرحــــلة الثانـــوي فنـــي

1 
جنوب 

 السويس
9 9 9 9 9 9 

111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

9 9 9 9 9 9 
111% 111% 111% 111% 

 نواتس 9الفنية نظام نتائج إمتحانات الثانوية 



 التعليق

  ( نسبة الذكور 5478) 2017عام سنوات  9نظام  الثانوي الفنيالمقيدين فى مرحلة الطالب بلغ إجمالى عدد

وبلغت نسبة   %100ون  ، نسبة عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيد  % 38.3ونسبة االناث   61.7%

 %98.9عدد الطالب الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 

 

   سنوات 9نظام   مرحلة التعليم الثانوي الفني                                                                      
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 سنوات : 9نتائج إمتحانات الثانوية الفنية نظام  -9

 .19/11/7119تاريخ البيان :             مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                                                         
 

 
 التعليق:

  ( نسبة الذكور 589) 2017عام سنوات  9نظام  الثانوي الفنيالمقيدين فى مرحلة الطالب بلغ إجمالى عدد

وبلغت نسبة   %100، نسبة عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون    % 31.2ونسبة االناث   68.8%

 %100حون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   عدد الطالب الناج

 

 

  سنوات 9نظام   مرحلة التعليم الثانوي الفني                                                                      
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 اإلدارة م

الطالب  عدد
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح 
بالنسبة 
 للمقيدون

نسبة النجاح 
بالنسبة 
 للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 
 مرحــــلة الثانـــويـــــة الفندقيــــــة

1 
جنوب 

 السويس
92 79 92 79 92 79 

111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 
92 

79 92 79 92 79 
111% 111% 111% 111% 

 مرحــــلة الثانـــوي الفنــي التجـــاري المتقـــدمــــة

1 
جنوب 

 السويس
31 119 31 119 31 119 

111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
31 
 

119 31 119 31 119 
111% 111% 111% 111% 

 ـــــوي الصنــــاعــــــــــيمرحــــلة الثانـــــ

1 
شمال 

 السويس
979 90 979 90 979 90 

111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
979 
 

90 979 90 979 90 
111% 111% 111% 111% 



 

 نتائج إمتحانات الثانوية للتمريض : -0

 الحـــي م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

 ب الناجحونعدد الطال
نسبة النجاح 

 بالنسبة للمقيدون

نسبة النجاح 
بالنسبة 
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 اإلجمالي دور ثاني دور أول
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1 
 السويس

 
01 729 01 729 93 720 9 7 93 729 39.9% 33.9% 111% 33.9% 

إجمالي 
 ةالمحافظ

01 729 01 729 93 720 9 7 93 729 39.9% 33.9% 111% 33.9% 

 .19/11/7119مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                         تاريخ البيان :                           
 

 التعليق:

  12.9( نسبة الذكور 999) 2017عام الثانوي للتمريض المقيدين فى مرحلة الطالب بلغ إجمالى عدد%  

وبلغت نسبة عدد الطالب   %100، نسبة عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون    % 82.2ونسبة االناث 

 %100الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 

 

 مرحلة التعليم الثانوي للتمريض
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 الموضوع الثاني

 تعليم األزهريقطاع : نتائج امتحانات ال

 :المرحلة االبتدائية أزهري نتائج إمتحانات -1

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

عدد الطالب 

 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون

بالنسبة 

 للمقيدون

نسبة النجاح 

بالنسبة 

 للحاضرون
 اإلجمالي دور ثاني دور أول 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور ناثإ ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 %111 %39 %111 %39 33 173 19 71 90 113 33 191 33 197 السويس 1

 %39 %39 %39 %39 039 099 21 119 922 999 093 091 007 091 األربعين 7

 %33 %39 %39 %32 313 901 39 33 971 201 370 929 392 999 فيصل 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال يوجــــــــــــــــ عتاقة 3

 %111 %33 %33 %33 1109 1197 199 791 922 297 1109 1193 1121 1139 الجناين 9

 %33 %33 %33 %39 7291 7093 921 323 7901 7199 7297 7039 7203 7211 إجمالي المحافظة

 19/11/7119تاريخ البيان                                                            ليم.                                مصدر البيان : مديرية التربية والتع  
 

  التعليق :       

 

 2017عام االبتدائية ازهري مرحلة الالمقيدين فى الطالب بلغ إجمالى عدد  -

، نسبة عدد الطالب   % 50.52ونسبة االناث   %49.47( نسبة الذكور 5480)

وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون   %99الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون  

 %33من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

                                                                                                   

 

 

 

 

 ابتدائي ازهريمرحلة  
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 :المرحلة االعدادية أزهري متحاناتنتائج إ -7

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

عدد الطالب 

 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون

بالنسبة 

 للمقيدون

نسبة النجاح 

بالنسبة 

 للحاضرون
 اإلجمالي دور ثاني دور أول 

 إناث ذكور ثإنا ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1 %22 1 %23 1 103 1 112 1 07 1 771 1 779 السويس 1

 %111 1 %111 1 71 1 7 1 13 1 71 1 71 1 األربعين 7

 %33 %30 %33 %30 379 709 39 09 979 711 370 722 373 722 فيصل 9

 ــــــــــــدال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عتاقة 3

 %31 %90 %90 %93 793 719 91 199 193 09 709 790 722 739 الجناين 9

 %30 %92 %33 %99 099 092 191 911 919 972 211 299 272 299 إجمالي المحافظة

 19/11/7119تاريخ البيان                                                            مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                  
 

  التعليق :       

 

 2017عام األعدادية ازهري مرحلة الالمقيدين فى الطالب بلغ إجمالى عدد  -

، نسبة عدد الطالب الحاضرون   % 49ونسبة االناث   %51( نسبة الذكور 1480)

الطالب الناجحون من وبلغت نسبة عدد   %97.5من اجمالى عدد المقيدون  

 %31.9اجمالى عدد الطالب الحاضرون   
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 :المرحلة الثانوية أزهري نتائج إمتحانات -9

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

ب عدد الطال

 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون

بالنسبة 

 للمقيدون

نسبة النجاح 

بالنسبة 

 للحاضرون
 اإلجمالي دور ثاني دور أول 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1 %29 1 %23 1 712 1 113 1 39 1 731 1 739 السويس 1

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يناألربع 7

 %31 %37 %93 %37 993 179 173 32 701 20 377 199 397 193 فيصل 9

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عتاقة 3

 %99 %21 %99 %00 103 03 31 73 179 31 719 32 713 119 الجناين 9

 %99 %23 %92 %22 999 313 109 139 999 713 079 971 090 993 إجمالي المحافظة

 19/11/7119تاريخ البيان                                                            مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                  
 

  التعليق :       

 

( 1170) 2017عام الثانوى ازهري مرحلة الالمقيدين فى الطالب بلغ إجمالى عدد  -

، نسبة عدد الطالب الحاضرون من   % 54.4ونسبة االناث   %45.6نسبة الذكور 

وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى   %98اجمالى عدد المقيدون  

 %84دد الطالب الحاضرون   ع
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 :التعليم األزهري ) معاهد القراءات األزهرية ( نتائج إمتحانات -3

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

عدد الطالب 

 نالحاضرو

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون

بالنسبة 

 للمقيدون

نسبة النجاح 

بالنسبة 

 للحاضرون
 اإلجمالي دور ثاني دور أول 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1 %30 1 %30 1 11 1 0 1 9 1 73 1 73 السويس 1

 %21 1 %21 1 73 1 0 1 19 1 93 1 93 1 األربعين 7

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فيصل 9

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عتاقة 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال يوجــــــــــــــــــــــــــ الجناين 9

 %21 %30 %21 %30 73 11 0 0 19 9 93 73 93 73 إجمالي المحافظة

 19/11/7119ان تاريخ البي                                                           مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                  
 

  التعليق :       

 

( 58) 2017عام معاهد قراءات ازهرية المقيدين فى الطالب بلغ إجمالى عدد  -

، نسبة عدد الطالب الحاضرون من   %58.6ونسبة االناث   %41.4نسبة الذكور 

وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى   %100اجمالى عدد المقيدون  

 %60رون   عدد الطالب الحاض
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 الموضوع الثالث

 قطاع الشباب والرياضة

 :7112إمكانيات قطاع الشباب والرياضة ) المالعب الرياضية ( في المحافظة خالل عام  -1

 19/11/7119مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة .                      تاريخ البيان :                                   

 

 ثبات عدد المالعب المكشوفة القانونية والغير قانونية.  -1التعليق:  

 .( قانوني1بلغ عدد حمامات السباحة ) -1

 التوصيات:

ةرار في تقنين المالعب الغير قانونية حتى يتحقق الهدف من هذه األنشطة الرياضييوصى المركز بضرورة االستم

 الحـــي م

 مالعب مكشوفة

صالة ألعاب 

 مغلقة

إستاد 

 رياضي

 أخرى حمام سباحة

 مالعب مفتوحة

 كرة طائرة كرة يد كرة سلة كرة قدم
مضمار ألعاب 

 قوى
 فردي ثنائي ثيثال
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 ملعب متعدد االغراض 9  9 السويس 1

  1 3 1  9 األربعين 7
3 

 متعدداألغراض
1 1 3 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ملعب متعدد االغراض 1  9 فيصل 9

 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 ملعب متعدد االغراض 1  9 عتاقة 3

 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 11 1 1 ملعب متعدد االغراض 7  11 الجناين 9

 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 79 1 1        72 إجمالي المحافظة



 

 7112تقدم خدمات شبابية خالل عام منشآت  -7

 الحـــي م

 مراكز الشباب

بيوت 

 الشباب

نزل 

 الشباب

معسكرات 

 شباب

 مدارس موهوبين

مكتبات 

مراكز 

 شباب

عدد 

مراكز 

الشباب 

المتوفر 

بها 

حاسبات 

 آلية

عدد 

 راكزالم

 عدد األعضاء

عدد 

 المدارس

 عدد الطلبة

 إناث ذكور إناث ذكور

 7 9 1 1 1 1 1 1 921 901 9 السويس 1

 3 3 1 1 1 1 1 1 9132 1233 3 األربعين 7

 9 9 1 1 1 1 1 1 2393 1993 9 فيصل 9

 7 7 1 1 1 1 1 1 191 101 7 عتاقة 3

 0 11 1 1 1 1 1 1 7313 1737 11 الجناين 9

إجمالي 

 المحافظة
79 9332 10231 1 1 1 1 1 1 79 12 

 19/11/7119مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة .                      تاريخ البيان :                  

 

 هى نفس عدد العام السابق.( مركز و79التعليق:بلغ عدد مراكز الشباب التي تقدم خدمات شبابية )

 التوصيات:

 .يوصى المركز بضرورة تواجد مدارس للموهوبين رياضيًا في محافظة السويس 
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 :7112نصيب السكان من الهيئات الشبابية خالل عام  -9
 

 19/11/7119يخ البيان :مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة .                      تار

 

 التعليق:

7112في عام  110واصبحت  7110في عام  113عدد الهيئات الشبابية حيث كان عددها  انخفاض. 

 الحي

 عدد السكان التقديري

متوسط  الهيئات الشبابية

نصيب 

الهيئة 

الشبابية 

من 

 السكان

لجان 

 رياضية

مناطق 

إتحادات 

 رياضية

إتحادات 

 نوعية

نوادي 

 رياضية

مراكز 

 الشباب
 اإلجمالي

 إناث ذكور

 1229 30 9 11 9 2 79 93239 31299 السويس

 73092 3 3 1 1 9 1 191997 190972 االربعين

 13799 19 9 1 7 9 9 31399 33371 فيصل

 9193 73 7 13 1 9 9 99727 99921 عتاقة

 3999 13 11 1 1 1 7 03131 03909 الجناين

اجمالي 

 المحافظة
991731 901129 90 10 9 70 79 110 0333 



 

 األندية الخاصة : -3

 الجهة التابعة لها األندية الخاصة باألسم الحـــي م
 عدد المشتركين

 إناث ذكور

 السويس 1

 هيئة قناة السويس نادي األسرة

9921 7111 

 شركة السماد نادي السماد الرياضي

 جمارك السويس نادي الجمارك

 التوكيالت المالحية نادي التوكيالت المالحية

 هيئة قناة السويس نادي هيئة قناة السويس

 محافظة السويس نادي منتخب السويس

 أهلي خاص نادي الغريب

 أهلي خاص نادي النوبة

 أهلي خاص نادي التجارة

 الترسانة البحرية نادي الترسانة البحرية

نادي المدرسة الرياضية 

 العسكرية

القوات المسلحة )الجيش 

 الثالث الميداني(

 311 9011 شركة النصر للبترول نادي النصر للبترول األربعين 7

 فيصل 9
 شركة مصر للبترول نادي مصر للبترول

7111 111 
 شركة بتروجت نادي بتروجت

 عتاقة 3

 شركة أنابيب البترول نادي أنابيب البترول

70111 7111 

 شركة النصر للبترول نادي النصر للبترول

نادي السويس لتصنيع 

 البترول
 شركة السويس للبترول

 نادي غزل السويس
شركة مصر إيران للغزل 

 والنسيج

 شركة سوميد نادي سوميد

 شركة كهرباء السويس نادي كهرباء عتاقة

 شركة أسمنت السويس نادي أسمنت السويس

 شركة جاسكو نادي جاسكو الرياضي

 هيئة قناة السويس نادي الهيئات البحرية

 1 1 اليــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــد الجناين 9

إجمالي 

 المحافظة
 3011 92911 ـــ 79

 11/11/8112: مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة                          تاريخ البيان



 

 

 :8112المالعب الجديدة خالل عام  -5
 

 الحـــي م
 عدد المستفيدين المالعب الجديدة

 إناث ذكور الجهة التابعة لها النوع العدد

 1 السويس 1

ال
ل 

خ
دا

ة 
د
دي

ج
ب 

ع
ال

م
ز
ك
را

م
 

مديرية الشباب 

 والرياضة
1911 911 

 3 األربعين 7
مديرية الشباب 

 والرياضة
1111 1111 

 7 فيصل 9
مديرية الشباب 

 والرياضة
211 011 

 9 عتاقة 3
مديرية الشباب 

 والرياضة
111 911 

 9 الجناين 9
مديرية الشباب 

 والرياضة
911 311 

إجمالي 

 المحافظة
 9911 3111 ـــــ ـــــ 13

 19/11/7119مصدر البيان :  مديرية الشباب والرياضة                                     تاريخ البيان :

 

 التعليق:

( ملعــــب ويــــلتي حــــي الجنــــاين فــــي 13) 7112بلــــغ إجمــــالي عــــدد المالعــــب المفتوحــــة عــــام  -

ـــــز األول بنســـــبة  ـــــه حـــــي %37المرك ـــــة، يلي ـــــين، و حـــــي %70بة بنســـــ عتاق بنســـــبة  األربع

 .% 9بنسبة  السويس، وأخيرًا حي %11بنسبة  فيصل، وحي 71%
ـــــدة  - ـــــاث مـــــن األجمـــــالى    2311بلـــــغ عـــــدد المســـــتفيدين مـــــن المالعـــــب الجدي ونســـــبة األن

33.0% 
  



 بيان بالقرى الرئيسية المحرومة من الوحدات الشبابية : -0

 

 حى الجناين م
الوحدة المحلية 

 القروية
 لتابعةالقرى ا

المسافة  عدد السكان التقديري للقرية

ألقرب 
مركز 

 إناث ذكور شباب

 م1111 7911 9911 ابو سيال - قرية العمدة 1

 م911 1711 1911 ابوترك - قرية عامر 7

  9211 3911  - إجمالي المحافظة

 19/11/7119تاريخ البيان :                       مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة . 

 التعليق: 

  ــــو نــــرك ــــو ســــيال واب ــــة األلبــــان قريــــة اب ــــر منــــاطق عشــــوائية لــــيس بهــــا اى قري تعتب

 وحدات شبابية 

  قرية ابو سيال قريبة من قرية العمدة وبتستفيد من الوحدات الشبابية بها 

 حدات الشبابية بها قرية ابو ترك قريبة من قرية عامر  وبتستفيد من الو 

 التوصيات :

  يوصى المركز بضرورة فتح وحدات شبابية تخدم هذه القرى 

 



 الموضوع الرابع

 قطاع : الثقافة

 : 7112المنشآت الثقافية بالمحافظة خالل عام   -1

 الحــي م
قصر 

 ثقافة

بيت 

 ثقافة

عدد 

قصور/ 

بيوت 

الثقافة 

التي 

تمتلك 

حاسب 

 آلي

 المكتبات

عدد 

المكتبات 

 التي

تمتلك 

حاسب 

 آلي

دور 

 سينما
 مسرح

متاحف 

 أثرية
 إجمالي

 أكاديمية متخصصة عامة
مراكز 

 شباب
 إجمالي مدارس

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 السويس 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 األربعين 7

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فيصل 9

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 عتاقة 3

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 الجناين 9

إجمالي 

 المحافظة
1 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 19/11/7119تاريخ البيان :                          فرع ثقافة السويسمصدر البيان :

 التعليق :

  ثبات عدد قصور الثقافة وبيوت الثقافة وقصور وبيوت الثقافة التى تمتلك حاسب آلى 
 ت عدد ودور السينما والمسارح وكلها التتبع لوزارة الثقافة ولكنها خاصة .ثبا 

 التوصيات :

 يوصى المركز بضرورة احياء واعادة بناء دور السينما التابعة لوزارة الثقافة.        



 
 :7112المنشآت الثقافية المزودة بحواسب آلية خالل عام   -7

 

 أسم المنشآة الحـــي م

عدد القاعات 

زة المجه

 بالحاسب اآللي

عدد الحواسب 

 اآللية

 الخدمات التي تقدمها

 تدريب إنترنت نسخ

 √ - √ 11 1 قصر الثقافة السويس 1

 - - - - - - األربعين 7

 - - - - - - فيصل 9

 - - - - - - عتاقة 3

 الجناين 9

 بيوت ثقافة

 العمدة .1
 شندورة .7

 جنيفة .9
 كبريت .3

- 9 - - - 

إجمالي 

 المحافظة
- 1 19 - -  

 19/11/7119مصدر البيان : فرع ثقافة السويس                       تاريخ البيان :            

 التعليق:

  ثبات عدد المنشأت الثقافية المزودة بحواسب اليه 

 يثبات عدد اجهزة الحواسب اآلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 يى خميل

 نهى ايدى

 يايود عبد المطيف

 جورج انا

 



 

 

 حالة دعم القرار  

 دراسة عن الكالب الضالة
 مقدمة :

 لطرقات العامة تبث الخوف والفزع إن الكالب الضالة مشكلة كبيرة انتشرت في الشوارع وبين ا -1
حوادث عقر الكالب الضالة لألطفال في اآلونة األخيرة وتشير التقارير الرسمية الصادرة عن قد تزايدت بشكل خطير -8

خالل  السنوات األربع  ألفًا  161وزارة الصحة إلي أن أعداد المصابين في حوادث عقر الكالب وصل إلي مليون و 
 ألفًا . 121األخيرة بمتوسط سنوي يصل إلي 

 صواتها المزعجة جدا ومن حوادثها الضالة وتعبنا من نباحها وأقد انتشرت بالفعل ظاهرة الكالب  -1

 أواًل : وصف المشكلة : 

 انتشار الكالب الضالة في جميع أنحاء المحافظة بصورة مرعبة مما يمثل خطر علي حياة األنسان .

 ثانيًا : القيود المؤثرة علي المشكلة :

 انتشار القمامة وكثرة أماكنها . -1
 المياه في أماكن كثيرة وتركها دون حل . وتسربمشاكل الصرف الصحي  -8
 عدم توافر سيارات واألفراد بمديرية الطب البيطري . -1
 قمامة أو مخلفات البناء . لمن يلقيغياب أسلوب الردع  -4
جمعيات الرفق بالحيوان وتصديها ألي حل من حلول القضاء علي الكالب الضالة التي تؤذي األفراد وليس كل الكالب  -5

 التي تؤثر علي المشكلة :المتغيرات ثالثًا : 
 لوكيات المواطنين وعدم المحافظة علي النظافة .س -1
 يقوموا بالتفتيش في القمامة ونشرها علي مساحات كبيرة من األرض . نانتشار األفراد الذي -8
 تزايد أعداد الكالب الضالة وكثرة تكاثرها . -1

 المدن العمرانية الحديثة .مع انتشار كثرة مخلفات البناء واإلنشاءات  -4

 خطورة الكالب علي االنسان :

  ان الكالب الضالة في الشوارع مظهر غير حضاري يجب التخلص منه كما يجب تدريب األطفال علي كيفية التصرف
 في المواقف الصعبة التي يمكن أن يتعرض لها وعدم العنف مع الحيوانات في الشارع بضربها بالحجارة .

  للعاب والخدش والعض خطورة وانتشار داء الكلب وهو مرض فيروسي معد لإلنسان ينتقل عن طريق ااكثر األمراض
 .ويسبب الوفاة

  يق انتقال بويضات عن طرمرض األكياس الجرثومية وهو أحد أطوار الدودة الشريطية في الكالب وتحدث العدوي
 ة الموجودة بامعاء الكلب الدقيقة .الدودة اليافع

 :المقترحات للتصدي للمشكلة :رابعًا 

 أواًل : الحلول والبدائل المطروحة 

 الحل األول :

  ( POISONIMGالتسميم )

تحت اإلشراف المباشر ألطباء الصحة العامة واألمراض المشتركة لما لها من خطورة علي حياة األنسان وتتم هذه الطريقة 
)ستركنين ( وهي مادة مستخلصة من نبات جوز الهند المقيئ وفيها يتم وضع حوالي نصف جرام من المادة السامة 

(NUXVOMICA  داخل شرائح من اللحم زنة )جرام توضع في أماكن تجمع الكالب مع مراقبتها لحين التهامها يتم  185
ية إما حجمع المتبقي منها بعد عملية التسميم وجمع جثث الكالب الضالة النافقة بإفرازاتها والتخلص منها بالشروط الص

 دفنًا أو حرقًا .

 



 

 

 مميزاتها :  

 دقائق  11 – 5سرعة نفوق الكلب في خالل  -
 النفوق الجماعي للكالب . -

 عيوبها :

  وخطورتها علي حياة األنسان يمكن للكلب الواحد إلتهام اكثر من شريحة مما يزيد من استهالك المادة السامة
. 

 الحل الثاني :

 المخدر لتخدير الكالب أوال والتسميم ومن ثم قتلها بالحقن بمادة سامة .استخدام بنادق التخدير بالرصاص 

 مميزاتها : عدم إلقاء الرعب وازعاج المواطنين عامة والسائحين خاصة.

 كلب وال تجدي في حالة وجود عدد كبير من الكالب . =عيوبها إنها فردية اي أن الطلقة 

مة ملجأ للكالب الضالة وتتلخص فكرة الملجأ بفصل الكالب الذكور واإلناث إقامة ملجأ ) فصل الكالب ( إقا الحل الثالث :
 والقيام بإجراء عمليات إخصاء لها وبالتالي تقليل نسبة الكالب .

 نظافة البيئة والحد من التكاثر  مميزاتها :

 عدم توفير قطعة أرض ومصاريفهم ضخمة ويحتاجون تطعيمات واكل وعالج ورعاية . عيوبها :

 :يات التوص

 العمل علي التخلص من القمامة من الشوارع واألحياء بصفة مستمرة باعتبارها تجمعات للحيوانات الضالة . -1
فعالة للحد من تكاثر الحيوانات الضالة ومناشدة كليات الطب البيطري  لةيتشجيع برنامج عمليات التعقيم كوس -8

 لالهتمام بتدريب الطالب علي العمليات الجراحية للقطط والكالب .
زيادة الوعي العام بشأن طرق التخلص من الحيوانات الضالة من خالل وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية ،  -1

 م المختلفة .وخالفها ، والمدارس في مراحل التعلي
 تنظيم حملة مجانية لتحصين وتسجيل القطط والكالب . -4

 الحيوانات الضالة والتخلص منهاتدبير جميع الوسائل الالزمة والمطلوبة لتجميع  -5

 جدول الحلول 

نسبة التأثير علي  والمعايير الحلول

 البعد الزمني 

نسبة التأثير علي البعد 

 االقتصادي

نسبة التأثير علي 

 االجتماعيالبعد 
تقييم 

 الحلول

 25 85 85 15 الحل األول 
 21 85 85 11 الحل الثاني

 51 11 15 85 الحل الثالث 

 

 الفنيين والجهات المسئولة يأر

تقوم مديرية الطب البيطرى تبعا لشكاوى المواطنين باستخدام كميات من المادة 
 1موضح بالخطة عن شهر اكتوبركما هو السامة للتخلص من الكالب بالتعاون مع االحياء 

 ي االدارة العليا رأ

...................................................................................................................

................................................................................................................. 



 

 

 

 3وحدات:     8مديريات :   5مراكز معلومات حي : 
 01المراكز التي تم المرور عليها :

 

 

 

 

  

مالحظات اإلدارة  نقاط الضعف نقاط القوة األنشطة التي تم متابعتها تاريخ المرور اســـم الموقع م

 العليا

٢/1٢ حي السويس 0 الحكومة اإللكترونية  متابعة كافة أنشطة المركز 

 قواعد البيانات

عدم اصدار النشرة -

 الشهرية
 تم اإلبالغ

5/1٢ حي األربعين 2 السجالت و قواعد  متابعة كافة أنشطة المركز 

 البيانات

 مع الشكر -

5/1٢ حي فيصل 3 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

 الخططوالسجالت و

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

9/1٢ حي عتاقة 4 قواعد والنشرة  متابعة كافة أنشطة المركز 

 السجالتوالبيانات 

 مع الشكر 

1٢/1٢ حى الجناين 5 قواعد  والنشرة متابعة كافة أنشطة المركز 

 السجالتوالبيانات 

م إصدار النشرة عد

 الدورية
 تم اإلبالغ

التضامن االجتماعي  6

قطاع الشئون 

 االجتماعية

19/1٢ قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

  مع الشكر 

٢2/1٢ الشئون الصحية 7 قواعد والسجالت  متابعة كافة أنشطة المركز 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 يةالدور
 تم اإلبالغ

٢2/1٢ الزراعة 8  الخطط السجالت متابعة كافة أنشطة المركز 

 قواعد البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

21/1٢ التربية والتعليم 9 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

 الخطط السجالت

 مع الشكر 

 التحديث للقطاعات  ركزمتابعة كافة أنشطة الم 21/1٢ القوي العاملة 01

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

 الدعم األقل تقرير للمستويات الميداني الدعم متابعة

 المعلومات لمراكز الميداني

وحدات 

معلومات 

 المستوى األقل

الوحدات التى 

 أرسلت النشرة

 يم %درجات التقي

 جيد جيد جدا   ممتاز

 

 ضعيف

 ال يوجد     االربعين األحياء

  - - الجناين

    

     عتاقة

   - السويس

  - - فيصل

  - -  المديريات
 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


