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 األخبار اإلعالمية   

 الفنية الدبلومات في الجمهورية مستوي علي أولي مراكز 9 تحصد يسالسو محافظة

 سالسوي أبناء من الجمهورية مستوي علي الفنية الدبلومات أوائل ، اليوم السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللواء كرم
 امالع السكرتير ،العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور بحضور المحافظة عام ديوان بقاعة

 . لتفوقهم تقديرا المحافظة وميدالية عينية وهدايا تقدير شهادات بمنحهم للمحافظة
 على أولي مراكز 9 على السويس أبناء من الفنية المدارس طالب بحصول سعادته عن المحافظ أعرب التكريم بداية وفي

 علي انه الي مشيرا ، القادمة الجامعية التعليمية لمراحلا في التفوق في االستمرار أهمية علي مؤكدا ، الجمهورية مستوى
 هذه وان األمور أولياء الى الشكر مقدما   ، الجمهورية مستوي علي الشباب افضل من السويس شباب بان كاملة قناعة
 . المتفوق المدارس ومديري الفنى والتعليم والتعليم التربية لمدير الشكر قدم كما ، سويسي لكل فخر النتيجة
 . التوالي علي الثاني للعام الجمهورية مستوي علي االولي(  كول مبارك)  المزدوج التعليم مدرسة ان يذكر
 درسةم ومدير المتقدمة للصناعات الفنية السويس مدرسة ومدير الفنى التعليم عام مدير تكريم تم االحتفال نهاية وفي

 لفنىا التعليم عام مدير الحاج ومحمد والتعليم التربية مديرمديرية الشاعر سلمي من كال التكريم حضر.  المزدوج التعليم
 . المزدوج التعليم مدرسة مدير خليفة صابر وشحات المتقدمة للصناعات الفنية السويس مديرمدرسة فهيم وخالد

 
 

 الصرف مياه تراكم لمشكلة الجذرى العالج فى البدء يقرر السويس محافظ
 1 السالم بمدينة الجوفية والمياه الصحي

 ناقشةلم بمكتبه اليوم صباح إجتماعا   السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء عقد
 زكي مدرسة خلف( 1 السالم بمدينة المياه بركة) بمشكلة الخاص العلمي التقرير
 لبلط كإستجابة السويس جامعة من والمقدم فيصل بحي الصناعية محمود نجيب

 ذمن بالمنطقة متجذرة المشكلة أن حيث ، علمية بطريقة الظاهرة لبحث المحافظة
 من بعدد محاطة المنطقة بأن علما   المتكرر، الردم بطريقة حلها يتم لم سنوات

 .واضحا   بيئيا   تهديدا   تشكل مما السكنية، المناطق وكذا المدارس،
 رمضان هللا عبد الدكتور برئاسة المشكلة للجنة سيادته بتكليف االجتماع انتهي وقد
 والعميد" السويس جامعة" حمزة الدكتورمحمد من كال وعضوية المحافظ نائب
 الشركة فرع قطاع رئيس زهرة محمود والمهندس المدنية الحماية مدير نبيل محمد

 يمالعظ عبد فاتن والمهندسة بالسويس الصحي والصرف الشرب لمياه القابضة
 . فيصل بحي الهندسية واالدارات فيصل حي رئيس

 

 

 



 

 

  السويس لقرارمحافظ نفيذات
 االساسي للتعليم نسيم صالح مدرسة انةصي في البدء                                  

 مالاع علي لالطالع االساسي للتعليم نسيم صاح لمدرسة بزيارة السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء قام
 عزل واعمال والمنشات المياه دورات الكفاءة رفع أعمال خالل من المدرسة داخل بالمباني ستتم التي الصيانة
 . للتالميذ السنية المراحل مع يتناسب بما المدرسة فناء وتطوير المباني أسطح
 لعاما السكرتير سعداوي خالد واالستاذ السويس محافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور الجولة في المحافظ رافق

  بالسويس التعليمية االبنية هيئة فرع مدير بطاح وعالء للمحافظة المساعد
 صالح ةمدرس داخل صيانتها المراد االعمال بالسويس التعليمية البنيةا هيئة عام مدير استعرض الجولة بداية وفي
 . نسيم

 ومتابعة افور والتطوير الصيانة أعمال في للبدء المدرسة بفتح والتعليم التربية لمدير توجيهات المحافظ وأعطي
 ليوما زيارته خالل يميةالتعل االبنية هيئة رئيس هللا عبد يسري اللواء مع االتفاق تم انه علي مؤكدا ، االعمال
 .السويس مدارس لدعم مدرسي مقعد 0222 توريد علي السويس لمحافظة
 ادارة رصق كلف كذلك االعمال، لمتابعة والتعليم التربية مديرية مع بالتنسيق عتاقة حي رئيس المحافظ وكلف
 . نسيم صالح طريق علي الصناعية المطبات وصيانة تثبيت باعمال المرور

 . للمدرسة المؤدي الطريق تطوير باعادة الطرق عام مدير المحافظ كلف تفقدال خالل و
 النظافة أعمال بتكثيف النظافة بجهاز الطوارئ ومدير السويس حي رئيس علي صقر شدد الجولة نهاية وفي

 . االتجاهين في نسيم صالح بطريق
 المجيد عبد اللواء لقرار تنفيذا االمتحانات انتهاء فور السويس مدارس كفاءة ورفع صيانة خطة إطار في هذا ياتي
 .  السويس محافظ صقر
 وسلمي عتاقة حي رئيس شوقي ووليد السويس حي رئيس فوزي محمود المهندس من كال المحافظ رافق كما

 عام مدير السيد وجدي والمهندس االسكان عام مدير احمد الصمد عبد والمهندس والتعليم التربية مدير الشاعر
 . النظافة بجهاز الطوارئ مدير فتحي ومحمد المرور وادارة الهندسية الشعبة وممثل الطرق

 

  



 

 

  
 الجاللة مدينة وعاتمشر يتفقدون السويس محافظة عام وسكرتير الوزراء من عدد

 يرةوز السعيد هالة والدكتورة االجتماعي التضامن وزيرة والي غادة والدكتورة النقل وزير الوزير كامل الفريق قام

 ارقط واللواء األعمال قطاع وزير توفيق هشام والدكتور والرياضة الشباب وزير صبحي اشرف والدكتور التخطيط

 رؤساءو اإلسكان وزير ونائبي السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء عن ائبان المحافظة عام سكرتير العظيم عبد

 والجرانيت الرخام مصانع ومجمع الجاللة طريق لتفقد الجاللة مدينة إلي بزيارة والمصانع المشروعات بعض

 .المنطقةب المشروعات من وعددا التليفريك ومشروع الجاللة ومنتجع الجبلي والممشى البحر مياه تحليه ومحطة

 

  

  السويس محافظة عام بديوان الجزائر دوله سفير يستقبل صقر
 سفير يالعرباو نزير السفير السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء استقبل
 دعب الدكتور بحضور العربية الدول جامعة لدي الدائم ومندوبها الجزائر دولة
 بالالستق استعدادا اليوم المحافظة عام ديوان بمقر المحافظ نائب رمضان هللا

 لقادما الخميس يوم مباراته يؤدي سوف والذي الجزائر منتخب لبعثة السويس
 . السويس إستاد علي الثمانية الدور في
 بطولة تنظيم في باهر نجاح حققت مصر أن الجزائر سفير أكد االستقبال خاللو

 لتنظيم مؤهله مصر أن مؤكدا كله العالم ابهر الذي واالفتتاح 0219 أفريقيا
 ، دمالق لكرة العالم كاس تنظيم علي أيضا وقادرة عالمية رياضية استحقاقات

 .  لجزائريا المنتخب بعثة الستقبال الترتيبات كافة تنسيق تم انه إلي مشيرا
 بللمنتخ الالزمة االحتياجات كافة ستوفر السويس أن السويس محافظ وأكد

 علي السويس مواطني أن إلي مشيرا المحافظة في تواجده خالل الجزائري
 . الشقيق الجزائر منتخب وتشجيع لدعم استعداد

 

 

 دانيالمي الثالث الجيش قائد قناوي خالد للواء التهنئة يقدم السويس محافظ

 ثالثال الجيش قائد قناوي خالد ح.ا للواء التهنئة صقر المجيد عبد اللواء قدم

 . الميدانى

 ، رفاتع رأفت رفيق ح.أ للواء خلفا الثالث الجيش قيادة توليه بمناسبة وذلك

 الثالث الجيش أركان رئيس فكري محمد إيهاب ح.أ اللواء المحافظ هنأ كما

 . الجديد الميداني

 من كال بعجرود الميداني الثالث الجيش لقيادة زيارته في المحافظ رافق

 السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور

 عضو متولي وطارق للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد العام

 . والشعبية والتنفيذية الدينية والقيادات النواب مجلس

 



 

 

  
 المعاش سن بلغوا ممن واألحياء العام بالديوان العاملين يكرم السويس محافظ

 سن بلغوا ممن واألحياء المحافظة عام بديوان العاملين من 54 عدد السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء كرم
 تيرلسكرا العظيم عبد طارق واللواء السويس محافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور حضرها احتفالية في المعاش
 .  األحياء ورؤساء للمحافظة العام
 منيامت ، العمل سنوات خالل وأمانة صدق بكل أعمالهم قدموا الذين المكرمين للعاملين والتقدير الشكر المحافظ قدم
  العاملين ألبنائها والعرفان الشكر تقديم علي المحافظة حرص أطار في المعاش سن بعد سعيدة حياة لهم
 الاالحتف نهاية وفى.  للجميع بالجميل عرفانا وقت اى في المحافظة عام ديوان مع التواصل رةضرو على أكد كما
 . لهم وتقديرا تكريما عينية وهدايا تقدير شهادات بتقديم العام والسكرتير ونائبه المحافظ قام
 
  

 فيصل بحي السحاب منطقة تطوير واستكمال عامة لحديقة مخطط

 السويس ارض علي والتجميل التطوير أعمال بمتابعة السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء حرص إطار في
 العظيم بدع طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه فيصل بحي بالصباح السحاب منطقة تفقد

 والرصف التطوير أعمال استكمال لمتابعة للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد العام السكرتير
 . بالمنطقة والتجميل

 لرفع النظافة بجهاز الطوارئ وفريق الطرق مع التنسيق فيصل حي رئيس العظيم عبد فاتن المهندسة علي مؤكدا
 باقي رصف واستكمال بأرصفة المنطقة شوارع وربط عامة حديقة إنشاءو بالمنطقة األبنية احد هدم مخلفات
 . المحيطة الطرق
 إلدارةوا بالمحافظة والمتابعة الفني المكتب ومديري الطرق عام مدير السيد وجدي المهندس بالجولة المحافظ رافق

 . النظافة بجهاز الطوارئ فريق مدير فنحي ومحمد فيصل بحي الهندسية
 

  



 

 

 

  

 

 فؤاد سامح العميد السويس لفقيد وشعبية عسكرية جنازة يتقدم السويس محافظ
 سعداوي وخالد المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه السويس محافظ صقر المجيد عبد اءاللو تقدم

 مديرو السويس ابن فؤاد سامح العميد للفقيد مهيبة وشعبية عسكرية جنازة للمحافظة المساعد العام السكرتير
 . الخدمة أثناء قلبية أزمة اثر توفي الذي السويس امن بمديرية التفتيش إدارة

 اتوالقياد السويس أمن مدير جاد محمد واللواء الميداني الثالث الجيش قائد قناوي خالد ح.أ اللواء الجنازة وشارك
 . السويس ونواب والشعبية واألمنية التنفيذية

 . السويس بحي الغريب بمسجد الجمعة صالة عقب الفقيد علي الجنازة صالة والقيادات المحافظ أدي وقد
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 فؤاد سامح العميد السويس لفقيد وشعبية عسكرية جنازة يتقدم السويس فظمحا
 ويسعدا وخالد المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء تقدم

 مديرو السويس ابن فؤاد سامح العميد للفقيد مهيبة وشعبية عسكرية جنازة للمحافظة المساعد العام السكرتير

 الذي السويس امن بمديرية التفتيش إدارة

 

 



 

 

  
 دماتخ لتحسين عاجلة خطة لتنفيذ الالزم التمويل بتوفير يوجه الوزراء رئيس: السويس محافظ مع لقائه خالل

 بالمحافظة المناطق من بعدد الصحي الصرف
 دةالجدي بالسويس الحديث للزواج كانإس وحدات وإنشاء..  التعاوني اإلسكان مشكالت المحافظ مع يبحث مدبولي

 السويس، محافظ صقر، المجيد عبد اللواء مع اجتماعا   الوزراء، مجلس رئيس مدبولي، مصطفى الدكتور عقد
 تهم آخرى ملفات عن فضال   واإلسكان، الصحي والصرف المياه قطاعات في المهمة الملفات من عدد لمناقشة

 والمرافق، للمتابعة اإلسكان وزير نائب المنشاوي، راندة المهندسة بحضور، وذلك المحافظة، في المواطنين
 والصرف الشرب لمياه القابضة الشركة رئيس رسالن، ممدوح والمهندس الوزراء، رئيس مكتب على والمشرف
 .الشرب لمياه القومية الهيئة رئيس نائب زكريا، أشرف والمهندس الصحي،

 حسينلت عاجلة خطة لتنفيذ الالزم التمويل توفير سيتم أنه مدبولي فىمصط الدكتور أكد االجتماع، مستهل وفي
 محافظ صقر، عبدالمجيد اللواء، مطالبة على ردا   وذلك بالمحافظة، المناطق من بعدد الصحي الصرف خدمات

 خدمات إدخال وسرعة بالمحافظة، الصحي والصرف الشرب مياه خدمات لتحسين عاجلة خطة بإعداد السويس،
 . بالمحافظة الصرف مشكالت بعض وحل بالمحافظة، الخريجين شباب لقرى الصحي الصرف
 الصحي، والصرف الشرب لمياه القابضة الشركة رئيس رسالن، ممدوح المهندس استعرض االجتماع، وخالل
 التي والمناطق بالمحافظة، الصحي والصرف الشرب مياه خدمات في تحديا   تمثل التي المناطق من عدد موقف

 .بها عاجلة خطة لتنفيذ تمويل إلى تاجتح
 يف تحديات تواجه التي المناطق بعض مشكلة لحل المياه خطوط توصيل في البدء بسرعة الوزراء رئيس وكلّف

 حيث التعاوني، اإلسكان مشكالت المحافظ مع الوزراء رئيس بحث كما ،0 و 1 السالم مدينة خاصة الخدمة،

 متقا التي السكنية التجمعات لبعض والخدمات المرافق تنفيذ عن تعاونيال اإلسكان جمعيات من عدد تقاعست

 بسرعة وكل ف واإلسكان، البناء تعاونيات هيئة رئيس رزق، حسام بالدكتور إتصاال   الوزراء رئيس وأجرى بإنشائها،

 .ضدها يةالقانون اإلجراءات اتخاذ أو بمشروعاتها والخدمات المرافق الستكمال الجمعيات هذه مع التنسيق

 في همل وحدات إنشاء يتم أن على االتفاق تم الحديث، الزواج إسكان مشروع في الحاجزين بالمواطنين يتعلق وفيما

 .الجديدة السويس مدينة

 الطرق، مجاالت في 0219/0202 المالي للعام المحافظة واحتياجات مطالب إلى التطرق تم االجتماع، وخالل

 .المائية والموارد يوالر والصحة، الحديد، والسكة

 
  



 

 

  

 السويس مستوي علي واالزهرية العامة الثانوية أوائل يكرم صقر

 عبةش في العامة الثانوية اوائل السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللواء كرم

 من ، االزهرية الثانوية وأوائل االدبي وشعبة(  ورياضة علوم) العلمي

 حضورب التفوق على وتشجيعا تكريما تقدير شهادات بمنحهم السويس ابناء

 السكرتير سعداوي وخالد المحافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور من كال

 للمحافظة المساعد العام

 حمدأ ودكتور والتعليم مديرالتربية الشاعر سلمي من كال التكريم وحضر

 مديرية وقيادات االزهرية السويس لمنطقة المركزية االدارة رئيس حمادي

 هميةأ على المحافظ واكد المتفوقين اموروالطلبة واولياء عليمالت التربية

 موراال اولياء علي مؤكدا ، التخصصات شتى في والتقدم التفوق مواصلة

 القمة بكليات وااللتحاق التفوق لمواصلة ابناءهم دعم في باالستمرار

 والحصول الجامعية الدراسات واستكمال العليا التقديرات علي والحصول

 . مجتمعهم لخدمة العلمية الدرجات لياع علي

 

 1 السالم بمدينة السويس لمحافظ تفقدية جولة

 محمود والمهندس عتاقة حي رئيس شوقي ووليد فيصل حي رئيس العظيم عبد فاتن المهندسة الجولة في المحافظ رافق

 سالسوي محافظ صقر المجيد عبد واءالل تفقد والمهندسة الصحي والصرف الشرب لمياه القابضة الشركة فرع رئيس زهرة

 سعداوي وخالد المحافظة سكرتيرعام العظيم عبد طارق واللواء السويس محافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور يرافقه

 لسالما بمدينة الصناعية محمود نجيب زكي مدرسة خلف تقع التي للمنطقة والتسوية التمهيد أعمال المساعد العام السكرتير

 أعمال في شاركت التي الشركات وبعض المتطوعين المقولين من السويس البناء الشكر المحافظ وقدم. لفيص بحي 1

 السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء تابع كما. المجتمعية ومشاركتهم جهودهم علي السالم بمدينة والتمهيد التسوية

 تطوير علي والوقوف األعمال لمتابعة القاهرة السويس طريق لالعمال المنفذة والشركات واالحياء التنفيذية والقيادات

 بسرعة والنقل الطرق مديرية مديرعام علي المحافظ وأكد. فيصل بحي والجامعة السالم بمدينة الخدمة طريق وازدواج

( البط أبي بن علي) الكبير بالمسجد مرورا1بالسالم الوقود محطة من بداية والتطويرالطريق الرصف أعمال من االنتهاء

 طريق الكبيرحتي المسجد من بداية وازدواجه1 السالم نهاية الجامعة سور اسفل الخدمة بطريق وربطه االسعاف منطقة حتي

 الاستكم بسرعة فيصل حي علي صقر واكد. للمنطقة علي المرورية الحركة وتسهيل تنظيم بهدف القديم القاهرة السويس

 مدير السيد وجدي والمهندس فيصل حي رئيس العظيم عبد فاتن المسجد خلف1 مالسال مدينة مناسبات لدار االنشاءات اعمال

 . النظافة بجهاز الطوارئ مدير فتحي ومحمد التجميل مدير حمدان وشعبان الطرق عام

 
  

 

 



 

 

 

  

 

 : التنمية مجال في:  أوال 

(  السكان والزيادة الطبيعية للسكان)  األول الموضوع متضمنة 0219يويولر شه عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 (.البيئة  ) الثالث والموضوع(  المشاركة السياسية  ) الثاني والموضوع

 . يوليو شهر لنشرة الجدولية والتعليقات المؤشرات إعداد -

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

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

  -: األتي متضمنةيوليوشهر عن للمحافظة باألحياء الهندسية اإلدارات من الصادرة المباني بتراخيص الخاصة البيانات إعداد -

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

 0 الوزراء مجلس معلومات مركز طلب علي بناء

 

 الندوات:  – اللقاءات -  االجتماعات:  ثانيا

 المعلومات بمركز اإلدارات مديري والسادة زالمرك 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 دةالوار 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 -

 



 

 

  

 مـــع القانـون 

ة سنة ميالدية بالنسب 11التى تنص على أن أال يقل سن الطالب عن  54قانون المرور، المادة 
سنة ميالدية بالنسبة  31للرخص الصادرة، بغرض االستخدام الخاص أو التدريب عليها، وعن 

للرخص الصادرة بغرض االستخدام المهني أو التدريب عليها، ويجب توافر اللياقة الصحية 
للسائق وذلك من خالل فحص في مراكز معتمدة، من اإلدارة العامة للمرور للكشف عن تعاطيه 

درة.و أضاف المصدر، أن سائق السيارة يجب أن يكون حاصالا على شهادة محو للمواد المخ
األمية على األقل، وعليه أن يجتاز دورة تدريبية في أساسيات القيادة اآلمنة في أحد مراكز 
تعليم القيادة المعتمدة، من اإلدارة العامة للمرور ،كما تحدد القواعد واالشتراطات الالزمة 

الفني، في القيادة وحاالت اإلعفاء منها وتكلفة مصاريف االستخراج.و إلجراء االختبار 
استطرد المصدر، أن قانون المرور أقر نظام النقاط المرورية لذلك يجب اجتياز اختبار فني 
في القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصالحية )تطبيق نظام يمنح 

رة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهي الرخصة(، ومدد سريانها نقاط معينة لقائد السيا
والبيانات المثبتة بها، وعالمات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لهاو أشار 
المصدر، إلى أن القانون ستحدث فى المادة الخامسة جواز سحب السيارة المحتجزة ، وجاء 

صة بمعرفتها، أو من خالل المحافظة المختصة رفع نصها " تولى إدارة المرور المخت
المركبات من األماكن الممنوع فيها االنتظار أو األماكن، التي من شأنها إعاقة حركة المرور 
أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات في مكان آمن لهذا الغرض، مع إخطار مالك المركبة 

اليف الرفع واإليواء، وفي حالة عدم استالم بمكان إيوائها، ويحدد المحافظ المختص قيمة تك
مالك المركبة أو المسئول عنها خالل سنة من تاريخ إعالنه تؤول ملكيتها إلى الدولة."وأوضح 
المصدر، أن المادة السادسة نصت بأنه "يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض مدير إدارة 

ا المرور تعديل وتنظيم مسارات ومواعيد سير المركبات وا لمشاة عند الضرورة، وله أيضا
ا لتحقيق السيولة المرورية وأمان الطرق داخل المحافظة، منعا لتكرار  اتخاذ ما يراه الزما
الزحام المرورى التى تسببه تلك المركبات، و يتم نشر الخدمات المرورية المتواجدة بالمكان 

 لسحب الكثافات.

 ن الستخراج الرخصقانون المرور الجديد وضع قيوداا على السائقي

 



 

 

  

 محافظة السويس 
 والقوانين المعدله له والئحته التنفيذية . 9191لسنة  34بعد األطالع على نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

 الصادر بشأن المحال الصناعية والتجارية . 9153لسنة  354وعلي القانون رقم 
والمتضمن  9191/  5/  1والرعاية األساسية بمديرية الصحة والسكان المؤرخ في  وعلى كتاب اإلدارة العامة للشئون الوقائية

 طلب إستصدار قرارات غلق لعدم وجود ترخيص أو مستندات تفيد الترخيص .
االربعين (  –) الكائن /  منطقة ابو الحسن بركات  –يتم الغلق اإلداري لمحل / فسخانى اوالد الضمرانى قـــرار ) مــــــادة أولـــــــي (

 -والمدير المسئول / بكرى محمود الضمرانى  وذلك لآلتي :
 354إلدارة المنشأة بدون ترخيص وعدم تقديم اي مستندات تفيد ذلك  ولوجود خطر داهم على الصحه العامة طبقا للقانون رقم 

 (.9المادة ) 53لسنة 
الزراير االربعين  ( والمدير المسئول / هانى ابراهيم محمود   –يل ) الكائن /  شارع الن –يتم الغلق اإلداري لمشويات على الرايق 

 -وذلك لآلتي :
 354إلدارة المنشأة بدون ترخيص وعدم تقديم اي مستندات تفيد ذلك  ولوجود خطر داهم على الصحه العامة طبقا للقانون رقم 

 (.9المادة ) 53لسنة 
االربعين ( والمدير المسئول / احمد  –) الكائن /  شارع سالمه الغربى  6ع يتم الغلق اإلداري لمحل / فسخانى ش سالمه الغربى 

 -فرج دمرانى احمد  وذلك لآلتي :
 354إلدارة المنشأة بدون ترخيص وعدم تقديم اي مستندات تفيد ذلك  ولوجود خطر داهم على الصحه العامة طبقا للقانون رقم 

 (.9المادة ) 53لسنة 
 -عتاقه ( وذلك لآلتي : –) الكائن /  بجوار بورتو السخنه   –شاورما ابو مازن  يتم الغلق اإلداري لمطعم

 354إلدارة المنشأة بدون ترخيص وعدم تقديم اي مستندات تفيد ذلك  ولوجود خطر داهم على الصحه العامة طبقا للقانون رقم 
 -وار بورتو السخنه / عتاقه  ( وذلك لآلتي :) الكائن / بج –(.يتم الغلق اإلداري لمحالت اوالد رجب 9المادة ) 53لسنة 

 354إلدارة المنشأة بدون ترخيص وعدم تقديم اي مستندات تفيد ذلك  ولوجود خطر داهم على الصحه العامة طبقا للقانون رقم 
 (.9المادة ) 53لسنة 

 لمعدله له والئحته التنفيذية .والقوانين ا 9191لسنة  34بعد األطالع على نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم •
 الصادر بشأن المحال الصناعية والتجارية . 9153لسنة  354وعلي القانون رقم •
والمتضمن  9199/  1/  99وعلى كتاب اإلدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية األساسية بمديرية الصحة والسكان المؤرخ في •

 وجود ترخيص أو مستندات تفيد الترخيص.طلب إستصدار قرار بغلق  محل بقاله  لعدم 
 –) الكائن /  طريق االسماعيليه السويس الصحراوى  –يتم ايقاف التشغيل و الغلق اإلداري لمحل بقاله   -قـــرار) مــــــادة أولـــــــي (

 -الجناين ( والمدير المسئول / محمد يسري عبد العليم  وذلك لآلتي :
 وعدم تقديم اي مستندات تفيد ذلك . إلدارة المنشأة بدون ترخيص-

 ) مـــــــادة ثانيـــة ( يستمر غلق  و ايقاف هذه المنشأت  المشار اليها لحين زوال أسباب الغلق و االيقاف.
 
 



 

 

 والمكتبة التوثيق نشاط

  التزويد : 

 اسم الكتاب : األدارة األلكترونيه                             

 عبد الرحمن توفيق       2د

 تنظيم المعرفه فىبيئة األنترنت  -3أصنع مجتمعات تعلم مترابطة  -0بناء السيناريوهات والعوده من المستقبل    -1 -: المحتويات                        

 

 االرصاد الجوية مجلة:                         

 

 ابناء –صوت القناة  –ة حى عتاق –حى فيصل  –حى االربعين  –حى السويس  –نشرة بورسعيد  –السويس بلدى  –النشرات المحلية :صوت االربعين 

 2راى الشباب السوايسة –الفرسان  –البداية المصرية  –سواسية  –الوعى  –اخبار السويس  –السويس 

 البث اإلنتقائى

 
 م

 
 الموضوعات التي تم بثها

 
 مصدر البيان

 
 الجهة التي تم البث إليها

 
 
1 

 

صناعات دورة تدريبية بأتحاد ال 22برنامج تحسين األنتاجية للشركات 

  المصرية

 
 جريدة 
 

 األهرام

 
مكتب تشغيل  -

 الشباب

 
 
0 

 

رئيس "الضرائب" ألزام  شركات األشخاص بتقديم األقرارات الكترونيا  أول 

0202 

 

 المصرى اليوم

 

 
 مديرية الضرائب -

 

 
3 

 

 وزير المالية : قانون جديد لضرائب الدخل وتعديالت للقيمة المضافة

 
 

 المصرى اليوم

 

 
 الماليه المديرية -

5 022 
 مليون دوالر استثمارات جديدة بقطاع البترول  

 

 
 األهرام

 
 شركات البترول -

4  
 األتصاالت تدرس إقامة منصة إفريقية للتجارة 

 
 األلكترونية 

 
 األهرام

 
 مراكز المعلومات -

 
 

 

  



 

 

 استمارة البيانات البليوجرافية
 :أخالقيات البحوث الطبية عنوان الكتاب

                                             933:   حاتفعدد الص

 وفاء السيد عبد العال 1د المؤلف
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 أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  : المطبعة

 

 نبذة مختصرة عن محتويات الكتاب

 0دعم البحث العلمى والباحثين وتخصيص ميزانيه كافيه تهيئه األجواء المناسبه للباحثين

 0عقد دورات تدريبية للباحثين فى مجال البحوث الطبية والصحية لنشر أخالقيات البحوث الطبيه

 0لجان أخالقيات البحوث الطبية لمراجعة ومتابعة البحوث فى الجامعات والمراكز البحثية فى الدول العربيةتشجيع إنشاء 

إنشاء جهه محدده يتم فيها تسجيل كل لجان األخالقيات بمصر العمل على وضع ميثاق وقواعد للبحوث الطبيه أن تلتزم بها كل 

 0المؤسسات البحثيه 

 0الطبيه وأيجاد الحلول والعالجات للمشاكل الصحيه توعيه المجتمع بأهمية البحوث

 0تشجيع إنشاء لجنه عامه ألخالقيات البحوث الطبيه للوطن العربى وتبادل الخبرات

  



 

 

 

 يوليو 03تستقبل المؤتمر الوطني السابع للشباب « العاصمة اإلدارية»

 عمالمدعو وسفراء دول االتحاد األفريقي واإلعالميين ورجال األ 1422بحضور 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مدعو تتنوع  1422يوليو الجاري، في حضور  31إلى  32يعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة اإلدارية الجديدة، في الفترة من     

لمبدعين ، وشباب من اشباب الجامعات وشباب األحزاب وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة»فئاتهم لتمثل كافة فئات الشباب المصري، 

، كما يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، واإلعالميين، «والمبتكرين، وشباب يتم اختيارهم من خالل التسجيل عبر الموقع اإللكتروني للمؤتمر

 ورجال األعمال، وسفراء دول االتحاد األفريقي وبحضور رجال الدولة المصرية.

سابعة، لتناقش القضايا الوطنية بصبغة أكثر نضجا  عن سابقتها في المؤتمرات، لتشمل محاور النقاش: إجراءات وتتنوع أجندة المؤتمر في نسخته ال

 -التحول الرقمي»، واإلصالحات اإلدارية الهادفة لتحسين مؤشرات االقتصاد الكلية 0202-0219اإلصالح االقتصادى، وموازنة الدولة المصرية 

القومية وانعكاس ذلك على االقتصاد المصري وحياة المواطن بصفة عامة، فضال  عن اإلجراءات الحمائية التي ، والمشروعات «التسويق الحكومي

لى اساته عتتبعها الدولة مع المواطن المصري األكثر احتياجا  من خالل مبادرة حياة كريمة، والموقف المصري من القضايا اإلقليمية والدولية وانعك

 الوضع الداخلي.

لموضوعات يتم طرحها ومناقشتها خالل نموذج محاكاة الدولة المصرية، والتي يحاكي فيها الشباب المصري دور السلطة التنفيذية، والسلطة كل هذه ا

 التشريعية وفي وجود تمثيل للشارع واألحزاب المصرية.

ئاسي لتأهيل الشباب األفريقي، والذي يعد أحد توصيات كما يعقد خالل المؤتمر الوطني السابع حفل تخريج الدفعة األولى، من خريجي البرنامج الر

ألفريقية امنتدى شباب العالم األخير، والذي جاء استكماال  لنجاح التجربة المصرية الرائدة في تأهيل وتمكين الشباب المصري، ليشمل شباب القارة 

 ل األكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.لتضمهم في أول برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب الشباب األفريقي في مصر، من خال

دولة أفريقية، كما يحضر حفل التخرج سفراء دول االتحاد  09ويمثل الدارسون في الدفعة األولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب األفريقي 

  األفريقي.



 

 

 
 الموضوع االول

 قطاع السكان والزيادة الطبيعية

 تعداد السكان التقديري : .1

 الحي م

 تعداد السكان التقديري

 عدد االسر بااللف ) نسمة (
متوسط عدد افراد 

 االسر

 اجمالي اناث ذكور

 5 02712 00023 52223 50022 السويس 1

 5 27797 071100 130000 130322 االربعين 2

 5 57201 100304 90079 92252 فيصل 3

 5 10033 74332 32910 30510 عتاقة 4

 5 33099 134495 22551 29143 الجناين 5

 5 100302 743322 329117 384183 اإلجمالي

 4/7/0219.             تاريخ البيان : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءمصدر البيان :              

 التعليق                       

 حسب تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامه واالحصاء . % 9.3سنوى باستخدام معدل نمو  9192لسنة  تم تقدير عدد السكان  -9
 %31ونسبه اإلناث  %59نسبه الذكور لإلجمالي  -9

وحى السويس  %92جناين بنسبه ثم حي ال %95من اجمالى عدد السكان يليه حي فيصل بنسبه  % 39يأتي حي األربعين  في الصدارة بنسبه  -4
  %5وأخيرًا حي عناقه بنسبه  %99بنسبه 

 نسب توزيع عدد السكان بالمحافظة موزعا على االحياء

 

11%

32%04%

12%
10%

عدد السكان

السويس االربعين فيصل عتاقه الجناين

 مى خليل

 نهى حمدى

 محمود عبد اللطيف

 رج حناجو

 



 

 

 تطور اعداد السكان حسب الحالة التعليمية بالمحافظة : .2

 البيان

 عدد السكان التقديري 

 9196عام 

 عدد السكان التقديري 

 9199عام 

 عدد السكان التقديري 

 9192عام 

 اجمالي انثى ذكر اجمالي انثى ذكر اجمالي انثى ذكر

 11994 56946 44199 22529 55316 44929 26591 53919 49314 أمي

 69963 49694 43559 65511 49231 44939 63154 49914 49151 يقرأ ويكتب

 91699 91913 91392 91929 1155 91949 91993 1999 1119 أقل من جامعي

 54239 95424 92351 59521 93922 99919 59432 93919 99939 جامعي

 .4/7/0219.             تاريخ البيان : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءمصدر البيان :               

 التعليق:

نسمة، ارتفاع عدد اقل من جامعى  9593بمقدار 9199،وارتفاع عدد يقرأ ويكتب عن عام نسمة   9996بمقدار  9199األميين عن عام  عددارتفاع 
 نسمة  9969بمقدار  9199عن عام ارتفاع  اعداد الجامعيين نسمة ،  323بمقدار  9199عن عام 

 التوصيات :

 يوصى المركز باالستمرار في بذل الجهد من أجل محو االميه حتى ال يصبح في السويس امى واحد -9

ي من كافه النواحي العلمية أو التقنية حيث يالحظ ان عدد الجامعيين اكثر من عدد اقل  من جامعى . لزيادة االقبال يوصى المركز بزيادة االهتمام بالتعليم الفن -9
 على التعليم الجامعى
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3011
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 سنة ( : 55 –سنة  15تطور أعداد السكان حسب الحالة االجتماعية ) من سن  -3

 

 البيان

 عدد السكان التقديري

 0212عام 

 عدد السكان التقديري

 0217عام 

 عدد السكان التقديري

 0210عام 

 اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر

 107713 45071 73550 993991 59111 99999 999919 59959 91131 أعزب

 027052 132019 131200 961199 944196 999159 953261 991112 993159 متزوج

 30090 05910 7302 49545 93492 9919 41916 94952 9142 أرمل

 5923 3242 1043 3922 4563 9993 3695 4321 9915 مطلق

 2 2 2 1 1 1 1 1 1 منفصل

 .4/7/0219.             تاريخ البيان : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءمصدر البيان :               

 التعليق

 9114بمقدار  9192ى عام إل 9199ارتفاع  عدد الذين لم يتزوجوا من عام  .9
 6964بمقدار  9192إلى عام  9199ارتفع عدد المتزوجين من عام  .9

 995بمقدار  9192إلى عام  9199ارتقع عدد المطلقين من   عام  .3

 التوصيات :

 االستمرار في تنفيذ البرامج المخططة من قبل مديريه التضامن االجتماعي والتي تعمل على رعاية األرامل والمطلقين
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وج  ز مت 
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3016

أعزب متزوج  أرمل مطلق



 

 

 تطور معدل الزيادة الطبيعية : -4

 الطبيعيةمعدل الزيادة  معدل الوفيات معدل المواليد العام م

 1969% 263% 0260% 0212عام  1

%0060 0217عام  0  460%  1762%  

 %1261 %4 %0161 0210عام  3

 .4/7/0219ريخ البيان : .             تاالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءمصدر البيان :               

 

 :  التعليق

 ارتفاع معدالت المواليد  وانخفاض معدالت الوفيات  نتيجة تطوير و تحسين الخدمات الصحية   -9

 التوصيات:

لمشاكل اضرورة بذل مزيد من الجهد في مجال التوعية في جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية للحث على استخدام وسائل تنظيم االسره مع توضيح 
 االقتصادية التي تنبع من الزيادة السكانية 
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 الموضوع الثاني

 قطاع المشاركة السياسية

 جدول االنتخابات : -1
 

 سنة فأكثر 18تعداد السكان  الحي م
عدد المقيدين في جداول 

 االنتخابات

عدد الحاصلين على بطاقة 

 انتخاب

 183881 183881 42493 السويس 1

 80085 80085 995393 االربعين 2

 53582 53582 29911 فيصل 3

 11855 11855 43231 عتاقة 4

 121058 121058 69999 الجناين 5

 450451 450451 348333 اإلجمالي

 عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس الشعبية المحلية ومجلس الشعب والشورى: -2

 العدد البيان البند م

1 

 

 1 عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس الشعب جدول االنتخابات

 0 عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس الشورى

 0 اجمالي المقاعد في المجالس الشعبية المحلية

 0 عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس الشعبية المحلية

زاب السياسية االح 2

بالمحافظة ) مقسمة على 

حسب أسماء االحزاب 

 السياسية في كل محافظة(

عدد اعضاء مجلس الشعب طبقا 

 النتماءاتهم الحزبية

 1 مؤتمر

 1 التجمع

 1 أخرى

 1 أخرى

 1 اخرى

 0 عدد اعضاء مجلس الشورى طبقا النتماءاتهم الحزبية



 

 

 الموضوع الثالث

 قطاع البيئة

 

 مصادر التلوث البيئي بالمحافظة :  -1
 

 المواقع المضارة البيان م

تعداد السكان المضارين بااللف 

نسبة السكان المضارين  نسمة

 الى اجمالي السكان
 اناث ذكور

 للصرف الصحى ABBال يوجد تلوث لوجود محطه معالجه  صرف صحي 1

 الصناعى بمنطقة األدبية ال يوجد تلوث لوجود محطة معالجه الصرف صرف صناعي 0

 ال يوجد تلوث لوجود صرف زراعى داخل األراضى الزراعية يصرف على القناة صرف زراعي 3

 قمامة بمقال 5
ال يوجد تلوث لقيام جهاز التجميل والنظافة بالمحافظة بإدارة منظومة المخلفات 

 الصلبةوادارة المدفن العمومى للمحافظة

 خلفات داخل المناطق السكانيةاليوجد صرف م صرف مخلفات 4

 مصانع طوب 2
اليوجد تلوث ويوجد مصانع طوب اسمنتى فقط بمنطقة عتاقة الصناعية وحاصلة 

 على الموافقة البيئية

 ال يوجد ملوثات ويوجد مصانع اسمنت بمنطقة الصناعات الثقيلة وجميع مدافن  مصانع أسمنت 7

 اخرى 0
لقومية وجميعها حاصلة على الموافقة شركات األسمنت مربوطة على الشبكة ا

 البيئية

 12/7/0219 تاريخ البيان :                      إدارة شئون البيئة بالمحافظة.مصدر البيان : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 منشات المحافظة على البيئة بالمحافظة : -2

 الحي م

حدائق 

 عامة

 

عدد المحميات 

 الطبيعية

مقالب قمامة 

 ومدافن صحية
 محطات رصد بيئي

مصانع تدوير 

 القمامة

محطات معالجة 

 صرف صحي

محطات 

معالجة 

صرف 

 زراعي

 اليوجد 04 السويس 1

عدد واحد مقلب 

 4للقمامة بالكيلو 

طريق السويس 

اإلسماعيلية 

 الصحراوي

عدد واحد محطة 

لرصد الهواء 

متحركة بالنسبة 

للمناطق الصناعية 

بها شبكة رصد 

 بيئي

مصنع  1عدد 

 لتدوير القمامة

احد محطة عدد و

مجمعة لمعالجة 

الصرف الصحي 

(ABB) 

 اليــوجــــــد

 اليوجد 2 االربعين 0

 اليوجد 7 فيصل 3

 اليوجد 12 عتاقة 5

 اليوجد 5 الجناين 4

اجمالي 

 المحافظة
40 2 1 1 1 1 2 

 12/7/0219 تاريخ البيان :                                     إدارة شئون البيئة بالمحافظةمصدر البيان : 

 

 جمعيات وشركات النظافة بالمحافظة : -3
 

 

 

 

 

 12/7/0219 تاريخ البيان :                                     إدارة شئون البيئة بالمحافظةمصدر البيان : 

 

 

 

 

 المحـــافظـــة

 جهود محليات شركات نظافة جمعيات نظافة

 عدد المعدات
 عدد العمال

عدد 

 المعدات

 عدد العمال
عدد 

 المعدات

 عدد العمال

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 ـــ 439 101 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اجمالي المحافظة



 

 

 3وحدات:     8مديريات :   5مراكز معلومات حي : 

 

 

 

  

 األنشطة التي تم متابعتها اســـم الموقع م

 متابعة كافة أنشطة المركز حي السويس 1

 متابعة كافة أنشطة المركز حي األربعين 2

 متابعة كافة أنشطة المركز حي فيصل 3

 متابعة كافة أنشطة المركز حي عتاقة 4

 متابعة كافة أنشطة المركز حى الجناين 5

 متابعة كافة أنشطة المركز التضامن االجتماعي قطاع الشئون االجتماعية 6

 متابعة كافة أنشطة المركز الشئون الصحية 7

 ركزمتابعة كافة أنشطة الم الزراعة 8

 متابعة كافة أنشطة المركز التربية والتعليم 9

 متابعة كافة أنشطة المركز القوي العاملة 11

 الدعم األقل تقرير للمستويات الميداني الدعم متابعة

 المعلومات لمراكز الميداني

وحدات 

معلومات 

 المستوى األقل

الوحدات التى 

 أرسلت النشرة

 درجات التقييم %

 جيد جيد جدا   ممتاز

 

 ضعيف

 ال يوجد     االربعين األحياء

  - - الجناين

    

     عتاقة

   - السويس

  - - فيصل

  - -  المديريات
 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي

 

 

 11المراكز التي تم المرور عليها :

 
 



 

 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


