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. 
 . هلا عةالتاب باملدن واخلدمات املرافق أعمال وإستكمال إجناز بسرعة تقوم ال الىت اإلسكان جلمعيات إنذارات بتوجيه تعليماته احملافظ وأعطى

 تطهري مت أنه إىل مشريا ، بها التطهري أعمال وإجراء 8و0 السالم ملدينة الصحى الصرف شبكة إلستالم سرعة القابضة الشركة على وأشارحامد
 مدينتي أبناء خلدمة اجلديد للخزان مرتمكعب االف 5 إىل باإلضافة مكعب مرت االف 5 إىل سعته وزيادة القديم االرضي السالم مياه خزان
 . السالم
 عام مدير ومؤكداعلى ، االجتماعي االسكان منصورمبشروع املستشارعدىل مبدينة الشوارع إنارة إستكمال جهازتعمريسيناء من احملافظ وطلب
 . عتاقة حبى الشهداء مدينة رصف من باإلنتهاء اإلسكان مديرية

 

 

 االخبار اإلعالمية

 كاناإلس مبدن شاغلني احتادات وتشكيل واملرافق اخلدمات تنفيذ سرعة على يشدد السويس حمافظ
 السكنية للمدن التنفيذى ملوقفا ملتابعة إجتماعا   السويس حمافظ حامد حممد أمحد أح اللواء عقد

 . اإلسكان جلمعيات التابعة السكنية باملدن تنفيذها يتم الىت املرافق وأعمال
 لىتا لألعمال التنفيذى املوقف الفني املكتب مدير الغني عبد فاتن املهندسة عرضت اللقاء وفى
 . اإلسكان مجعيات مع بالتنسيق تتم
 فى دورها وتفعيل التعاونى اإلسكان ملدن الشاغلني حتادإل إدارات جمالس تشكيل على حامد وأكد

 واألحياء اإلسكان مجعية مع والتواصل املدن بهذه اخلدمات تنفيذ متابعة

 واملرافق اخلدمات تنفيذ سرعة على يشدد السويس حمافظ

  كارو عربات او تروسيكل او مرتوكة سيارات اي مصادرة

 مدير يرافقه السويس حمافظ امدح حممد امحد أح اللواء تفقد
 يرللتطو املنفذة والشركة االربعني وحي والنقل الطرق مديرية
 علي مؤكدا ، االربعني حبي الرتعة وميدان أمحدعرابي لشارع
 منتصف يف احملدد املوعد خالل الرصف من االنتهاء أهمية
 للرتعة جديد ميدان وانشاء تصميم يف والبدء اجلاري فرباير
 لللتسهي اليه املؤدية احملاوراملرورية ومراعاة لشارعا بنهاية
 املشاه ملرور خاصة مناطق وعمل واملشاة السيارات مرور حركة
 .اخلاصة االحتياجات ذوي من

 اي برفع االحياء ورؤساء املعنية اجلهات مجيع حامد وكلف
 وفروشات الكارو وعربات تروسيكل او مرتوكة قدمية سيارات
 سيتم بالشوارع مرتوكة اشغاالت اي وا اجلائلني للباعة

 والشكل والنظام االنضباط يعود حتي اسبوع خالل مصادرتها
  املدينة لشوارع اجلمايل

 ايهاب العميد مبرافقة عرابي لشارع حامد تفقد خالل ذلك جاء
 وشرطة املرور ادارة ومديري االربعني حي رئيس الدين سراج
 والشركة املعنية هاتواجل والنظافة التجميل وجهاز املرافق
 .التطوير ألعمال املنفذة

 القديم القاهرة السويس طريق إنارة فى البدء
 القاهرة السويس طريق من جزء إنارة فى لسويسا مبحافظة اإلنارة جهاز بدء
 السالم مدينة من بداية اجلهاز رئيس فخرى إميان برئاسة فيصل حبى

 مؤمتر خالل السويس حمافظ حامد حممد أمحد أح اللواء لتكليف تنفيذا  
 نارةإ إلستكمال الالزمة وتوفرياإلعتمادات الطريق إلنارة األسبوعى املتابعة
  املتبقى اجلزء

 لليدا ملبات من إحتياجاتهم حبصر األحياء رؤساء على احملافظ أكد جانبه ومن
 . اخلمسة األحياء مستوى على الشوارع باقى إنارة إلستكمال

 



  

 

  

 و سويسلا حمافظ حامد حممد أمحد أح اللواء برئاسة الرابع التعليمى امللتقى التعليم مبسرح بالسويس والتعليم الرتبية مديرية عقدت
 يح رئيس فوزي وحممود السويس حي رئيس حممد العظيم عبد واللواء بالسويس والتعليم الرتبية وزارة وكيل وحيد احلافظ عبد حبضور
 . األمناء جملس رئيس اهلل عبد وإبراهيم التعليم و الرتبية مديرية وكيل الشاعر وسلمى فيصل

 ركيزوت مراجعة إىل حتتاج الىت النقاط ومراجعة القوة نقاط تعظيم ايل يهددف تيجةالن حتليل استعراض أهمية إيل السويس حمافظ وأكد
 . فيالري القطاع مبدارس التعليمية بالناحية لألرتقاء جاد مبتابعة املديرية مكلفا التعليمية، بالعملية حقيقيا   نهوضا   لنا يضمن

 ليع ومؤكدا   الثاني الدراسي الفصل خالل قوية بداية والبدء والطالب نيللمدرس قويا دافعا اللقاء هذا يكون بان احلضور علي وأشارحامد
 التعليمية االدارات مجيع مستوي علي طيبة نتائج ايل والوصول للحصول احملافظة مستوي علي للنتيجة مستهدف وضع أهمية

 االسبوع النتيجة اعتماد عقب السويس حمافظ حامد أمحد اللواء لتوجيهات تنفيذا   اللقاء هذا ان والتعليم الرتبية وزارة وكيل وصرح
 نةجل تشكيل مقررا ، احلاىل للعام األول الدراسى للفصل اإلعدادية الشهادة امتحان نتيجة لتحليل موسع اجتماع عقد وضرورة املاضي
 فى كسيع دقيق الكرتونى تقرير عدادإل(  املراجعة و الرصد و الدرجات تقدير)  اإلعدادية الشهادة المتحان املراقبة و النظام جلنىت من فنية
 . للنتيجة الشاملة التفاصيل إحصائية بيانات و جداول صورة

 التي ادارات الثالث ومستوي ونتيجة املختلفة واملواد للنتيجة رصد مشلت والتي االعدادية كنرتول رئيس حممود عماد واستعرض
 . %20 بلغت للمحافظة االمجالية والنتيجة %64 اجلناين وادارة %28 المش وادارة % 20 جناح نسبة علي جنوب ادارة حصول عن اسفرت

 ديرىم و والفىن العام التعليم مديرى من كال السويس حبي بورسعيد بشارع والتعليم الرتبية مديرية مبسرح عقد الذي امللتقي حضر
 جلنىت مكتب هيئة و التعليمية اإلدارات و املديرية بديوان اإلعدادى التعليم مديرى و اجلناين و جنوب و مشال التعليمية اإلدارات
 .املتفوقني والطالب التالميذ من وعدد اإلعدادية املدارس طالب و معلمى و مديرى من خنبة و اإلعدادية الشهادة المتحان املراقبة و النظام

 
 

  

 السويس حمافظ حامد حممد أمحد أح اللواء برئاسة الرابع التعليمى امللتقى



مد حامد حمافظ السويس اجتماعا  بلجنة تقنني أوضاع اراضي الدولة عقد اللواء اح امحد حم
حبضور خالد سعداوى السكرتري العام املساعد ورئيس جلنة إسرتداد  8102لسنة  066لقانون 

 جلنة تلقي -جلنة النشر واالعالن :وتقنني اراضى الدولة باحملافظة ورؤساء اللجان التسعة 
ة حق جلنة محاي -جلنة تلقي التظلمات  -ة املكتب االسرتشادي جلن -جلنة املعاينة  -الطلبات 
  جلنة البت العليا -جلنة مكتب اتصال جهة الوالية  -جلنة التثمني  -الشعب 

وخالل اإلجتماع طلب احملافظ من اللجنة تنفيذ القرارات الصادرة بشان تقنني االراضي 
 . وتسهيل االجراءات واعالنها للمواطنني بكل شفافية

 . واستعرض رؤساء اللجان التسع مهام كل جلنة املنوط بها والقواعد املنظمة لعملها

كما اكد احملافظ على عمل مؤمترات توعية لكل اللجان الفرعية واستعراض املهام املطلوبة من 
كذلك طلب احملافظ متابعة قرارات الوالية لالراضي والتاكد من توثيق جهات الوالية  كل جلنة
اكد حامد على جلنة تلقي وفحص الطلبات العمل بدقة متناهية وعمل فهرس لكل و لالراضي

وامللفات السابقة  8102طلب والتحقق من املعاينات ومراجعة اعمال االزالة التي متت يف مايو 
 . يف االزاالت

يذكر أن اللجنة مستمرة فى عملها فى تلقى الطلبات من املواطنني لتقنني األوضاع حىت 
05/3/8102 

 مبركز معلومات احملافظة حمافظ السويس يتابع أعمال جلنة تقنني أراضى الدولة

 

 

 م الرئيسي بالسويس411إصالح خط مياه 
 

م الرئيسي مبنطقة اهلويس بالسويس مبعرفة فريق من هيئة قناة السويس ومبتابعة اللواء عبدالعظيم حممد رئيس  411مت إصالح خط 
ارث مبحافظة السويس حي السويس ومسري سعيد رئيس حي اجلناين ومنريكامل مديرعام املتابعة والضبع ناشد مديرادارة االزمات والكو

 . بالتنسيق مع اجلهات املعنية واألحياء

ومت رفع ناتج احلفر مبكان االصالح واملياه املرتاكمة بشارع بورسعيد من خالل سيارات الكسح من احملافظة وحي السويس وحي اجلناين وحي 
 . طوع عنها املياهاالربعني ، ومت فتح احملابس وضخ املياه وجاري وصوهلا تباعا  إيل املناطق املق

كما مت الدفع بسياراتني مياه ملستشفي التأمني الصحي حبوض الدرس وسياراتني ملستشفي السويس العام لسد إحتياجاتهم من املياه أثناء 
 . صرح بذلك مدير ادارة االزمات والكوارث باحملافظة. األصالح من خالل حي فيصل ومرفق االسعاف الطبي

 
 



  

   

 ن مالكس بحمافظ السويس يتابع سريالعملية التعليمية مبدرستي الشهيد مسري اجلمل وأن

 

 . انى بكل جدية ومن أجل احلصول على أعلى الدرجاتأكد اللواء أح أمحد حممد حامد حمافظ السويس على أهمية بداية الفصل الدراسى الث

جاء ذلك خالل تفقد احملافظ مدرسة الشهيد مسري اجلمل للتعليم األساسى حبى عتاقة والىت بدأت الدراسة بها خالل الفصل الدراسى الثانى 
فصال   88مرت وتشمل  6211والىت إنشأت علي مساحة خلدمة مدينة املستشار عدىل منصور والنهضة واحلرية وامللك عبداهلل واملدن اجملاورة هلا ،

من التالميذ، ويشغل  601فصول تستقبل حنو  9مليون جنية و يشغل تالميذ املرحلة االبتدائية احملولني من عدد من املدارس  2.5وتكلفانشاؤها 
 .40طالب اإلعدادية احملولني من مدارس اخري بلغ حتي اليوم حنو 

ذه املدرسة ضمن املدارس الىت ساعدت على تقليل كثافة الفصول خالل العام الدراسى احلاىل ، مؤكدا  على احملافظة قامت وأكد احملافظ على أن ه
 . بإنشاء مدارس جديدة لتقليل الكثافة فى الفصول هذا العام

 التنفيذى برئاسة حمافظ السويس وكان يذكر أنه مت إطالق إسم الشهيد الطفل مسري أمحد مصطفى اجلمل على هذه املدرسة بعد موافقة اجمللس
كما تفقد احملافظ  8103أثناء االحداث واملظاهرات التي توالت بعد فض رابعة فى أغسطس 8103نوفمرب  83الشهيد مسري اجلمل قد أستشهد يف 

 . اة التعليمية وإنتظام الدراسة بهوقيادات التعليم مدرسة أنس بن مالك اإلعدادية املشرتكة مبدينة التوفيق حبى عتاقة ملتابعة سري العملي

وقرر احملافظ صرف مكافأه شهر لكل من جنوى أمحد على معلم رياضيات وحممد إمساعيل معلم لغة عربية ألسلوبهما املتميز فى شرح املادة 
 ..وجتاوب الطالب معهما

 

 بإفتتاح حقل ظهر حمافظ السويس يشارك يف إحتفال مصر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مرحلة اإلنتاج املبكر من حقل ظهر، واستمع الرئيس 
إىل شرح تفصيلى من العاملني حول آلية العمل إلنتاج احلقل للغاز الطبيعى بالبحر 

ضرورة دراسة األمور جيدا والتأكد املتوسط، كما وجه املهندس خالد فهمى وزير البيئة ب
 .من عدم وجود أى أثار سلبية من احلقل على املواطنني فى بورسعيد

والتقط الرئيس السيسى صورة تذكارية مع املدير التنفيذى لشركة إيىن، واملهندس شريف 
حبقل ظهر خالل تفقده  إمساعيل رئيس جملس الوزراء، وعدد من املسئولني والعاملني

 . نتاج حبقل الغاز الطبيعى األول فى الشرق األوسطمراحل اال

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم األربعاء، احملطة األرضية حلقل ظهر بشركة برتول 
بالعيم، حيث من املقرر أن يشهد اإليذان ببدء اإلنتاج املبكر للحقل من الغاز الطبيعى، 

 .سم رئاسة اجلمهوريةصرح بذلك السفري بسام راضى املتحدث الرمسى با

حضر االفتتاح املهندس شريف امساعيل رئيس جملس الوزراء والوزراء املعنيني واحملافظني 
والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء أمحد حممد حامد حمافظ 

 . السويس

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

(  الصحة والزيادة الطبيعية للسكان)  األول الموضوع متضمنة1028 يناير شهر عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار
 (.تنمية المرأة والطفولة) الثالث والموضوع(  الرعاية الصحية) الثاني والموضوع

 .  يناير شهر لنشرة الجدولية والتعليقات المؤشرات ادإعد -
 . المكتبة علي للمترددين معلوماتية خدمة وتقديم االستفسارات علي والرد االستعارة بأعمال القيام -

 0 المختلفة الجهات من الواردة والمكاتبات المحلية والتنمية التخطيط ووزارة الوزراء مجلس من الواردة الفاكسات علي الرد
    1028يناير  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
 0 الوزراء مجلس وماتمعل مركز طلب علي بناء وذلك

 

  التنمية مجال في:  أوال

   المحلية

 الندوات - اللقاءات -  االجتماعات:  ثانيا

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

 0 لها المناسبة لحلولا وإيجادا تعوقه التي والمشاكل العمل سير لمناقشة والمديريات األحياء معلومات مراكز مديري والسادة

 المعلومات نشرات تقييم: ثالثا

 0  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-

 اسهامات واجنازات املركز

 



 

 

  

 أ/ منى محمود
برنامج حكايات الغريب حلقة عن أدوات الصيد وطرق الصيد بها مع االستاذ صالح اش اش وحلقة عن السياحة في السويس وطرق انشطتها مع 

، المهندس/ ابراهيم  عادل معالي /عيم الراحل جمال عبد الناصر ولقاءات مع الدكتور وية الزخزيمة الخبير السياحي وحلقة عن مئاالستاذ فاروق 

 احمد خزيمة  ، االستاذ / انور فتح الباب لي والمهندس/ازالغ

 5الف شجرة مثمرة بالسويس مع المهندس حمدي صديق واالستاذة / نجاة مغربي والمهندس/ هشام البليسي 05حلقة عن حملة زراعة 

باح القنال حلقة عن فريق بلو تيم وحماية الشواطئ في مسابقة خلي الساحل ساحر مع المهندسه/ صفاء فضيل مديرة البيئة بالسويس برنامج ص

 5واالستاذ / مصطفي المصري واالستاذة/ امل محمود أعضاء فريق بلو تيم

بة الدواجن بالغرفة التجارية بالسويس واالستاذ محمد حلقة عن انخفاض اسعار اللحوم الحمراء والدواجن بالسويس مع محمود فيصل رئيس شع

 5عوض رئيس غرفة الجزارين بالغرفة التجارية بالسويس

 ا/امجد ابو المجد
 يسعد مساك : لقاء سوزان الجندي عن جمعية حواء المستقبل -

 لصفاءلقاء سيده الشربيني حول جميعة ا -
 

 نيهاد محارم

 جهه  21نموذج محاكاة لتجربة سيول وامطار بحضور السيد المحافظ و 1/2/1028لثالثاء ا

نيابة  21 هفرقاحتفالية جمعية التأهيل المهني : اليوم العالمي للمعاق في مركز التأهيل بالمثلث بحضور العميد خالد الشربيني قائد الدفاع الجوي بال

 عن قائد الجيش الثالث الميداني

المتحان الشهادة االعدادية العامة مع وكيل وزارة التربية والتعليم االستاذ/ عبد الحافظ  امتحانات استعداداالجولة تفقد لجان   8/2/1028االثنين 

 0وحيد وقيادات التعليم بالمديرية

 0ت الشهاده االعدادية العامه في اول يوم لالمتحانجوله المحافظ علي لجان امتحانا 1/2/1028الثالثاء 

 0اجتماع المتابعة االسبوعي في حي فيصل

 0افتتاح وتفقد منطقة مزلقان المثلث بعد التطوير

تي االهالي من ماد ىاستطالع اراء التالميذ والمعلمين في االمتحانات الشهادة االعدادية في اخر يوم لالمتحان مع شكاو 21/2/1028االثنين 

 0بوجود االستاذ/ عبد الحافظ وحيد الهندسة والجبر والتاريخ

 0حي وافتتاح جهاز حماية المستهلك فرع السويس بحضور اللواء عاطف يعقوبوزير التموين الدكتور / علي مصيل زيارة 21/2/1028الثالثاء 

 0دب قصر الثقافة بالتعاون مع بيت العيله بالسويسشاعر المقاومه االستاذ/ عطيه عليان تنظيم نادي االلوفاة  21االحتفال بالذكري 

 0اجتماع المجلس التنفيذي لشهر يناير 11/2/1028االثنين 

 دات المحاسبية علي مستوي المحافظةورشه عمل لمديري الوح، رة المالية للمحافظة والتنظيم ازيارة وفد وز 12/2/1028الثالثاء 

 بات الرئاسية المقرر عقدها اواخر مارس القادمتخاتحضيري: لبحث تنظيم عملية االناالجتماع ال
 

 
 

 أوال : التلفزيون

 االذاعة:  ثانيا  

 اإلصدارات:   ثالثا

  -: والمتضمنة1028يناير  شهر عن للمعلومات الشهرية النشرة  إصدار تم -
 ( .الصحة والزيادة الطبيعية للسكان)  االول  الموضوع -
 .  ( الرعاية الصحية)  الثاني الموضوع -
 (.تنمية المرأة والطفولة) الثالث الموضوع -
 0  1028يناير  شهر عن التخصصية القطاعية النشرة إصدار -
 0 1028يناير  شهر عن الواحدة الورقة ذات النشرة إصدار -
 



 

 

  

 

 

 
 ونـانـع القـــم 

 ..البناء مخالفات فى التصالح تحظر الحكومة بقانون ممنوعات

 ..........عليها تعرف 

 

 نونيةقا حلول وضع إطار فى ذلك ويأتى البناء، مخالفات بعض فى التصالح بشأن قانون مشروع على الوزراء مجلس وافق

 .ظاهرة أصبحت التى البناء مخالفات لمشكلة نهائية وعملية

ا للبناء المنظمة القوانين ألحكام بالمخالفة ارتكبت التى األعمال فى التصالح القانون مشروع وحظر  لتىا المخالفات من عدد 

 :يلى كما وهى بها التصالح يمكن ال

 .للبناء اإلنشائية بالسالمة تخل التى األعمال     .2

 .المعتمدة التنظيم خطوط على التعدى     .1

ا المقررة االرتفاع حقوق على التعدى     .2  .قانون 

 .السيارات إيواء بأماكن الخاصة المخالفات     .4

 .المتميز المعمارى الطراز ذات والمنشآت بالمبانى الخاصة المخالفات     .1

 .الطيران سلطة من المقررة االرتفاع قيود تجاوز     .1

 .الدولة عن الدفاع شئون متطلبات تجاوز     .1

 .اآلثار حماية لقانون الخاضعة االراضى على البناء     .8

 .للدولة المملوكة األراضى على البناء     .1

 . الزراعية األراضى على البناء. 20

 



 
 -: 8102 لسنة(624) رقم قرار
 -:علي النحو التالي اللجنه هذه تشكل

 السيد / مدير االداره الهندسيه "بحي السويس "
 السيد /هاني سعيد العربي " الرقابه والمتابعه"

 يد عبدهللا زكي "اداره التحطيط العمراني "ول السيد /
هدي شعراوي 51/12/ شارع بكري و51/84تختص هذه اللجنه بدراسه موقف العقارات ارقام 

نها ع حيالها االجراءات القانونيه مع تحديد المسئول وما اذا كان مخالفات بتلك العقارات لم يتخذ
 ان وجدت .

 -: 8102 لسنة(693) رقم قرار
 -: التالي النحو علي لجنه تشكل

 سيدة اسماعيل السيد  عن اداره االمالك المهندسه /
 ره االمالك/ هوايدا غريب امين عن اداالسيدة 

 عن القسم القضائياسماء حسن  االستاذه /
 عن القسم القضائيمحمد مغربي  االستاذ /

ين في سداد االجراءات القانونيه والحجز االداري ضد المتقاعس تختص هذه اللجنه باتخاذ
 عاقدات واسترداد االراضي المباعهمستحاقات الدوله وكذالك فسخ والغاء الت

 -: 8102 لسنة(698) رقم قرار
 -تشكل لجنه علي النحو االتي :

 المهندس /مدحت مصطفي كمال
 مدير االداره الهندسيه بالحي المختص 
 مهندس عن مديريه االسكان والمرافق 

 االستاذ محمد فؤاد 
 ذ محمد مغربياالستا

وتختص هذه اللجنه بتقدير قيمه الشاليه الكائن بقريه اصليه والمملوكه لحساب صندوق الخدمات 
 والتنميه المحليه للمحافظه مع ادراج قيمته ضمن اصول الحساب .

 

 -: 1028 لسنة(11) رقم قرار

نحو التالي ه علي التشكل اللجنه لدراسه الملفات الخاصه بالكنائس الطائفه االرثوذكسيه بالمحافظ
:- 

 السيد المهندس /عبد الصمد احمد ابراهيم )مدير عام مديريه االسكان(
 السيد المهندس /مدحت مصطفي كمال )مدير التخطيط العمراني بالمحافظه (

 السيد محمد السيد )مدير عام االمالك(
 السادة مديري االدارات الهندسيه باالحياء الخمسه

 لتفتيش الفني بوزاره االسكانالسيد /عضو عن اداره ا
 السيد حمدي دياب )عن االداره القانونيه (

تختص هذه اللجنه بفحص ودراسه الملفات الواردة بشأن كنائس االرثوذكسيه بالمحافظه وبيان 
الحاله الفنيه لهذه الكنائس والتاكد من وجود التراخيص الالزمه لبنائها ومدي مطابقتها 

 اتيجي للمحافظه مع اعداد تقرير بما تسفر عنه اعمال اللجنه .الشتراطات المخطط االستر
  

 قرارات السيد احملافظ
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 التاريخ الجهة التي تم البث إليها مصدر البيان الموضوعات التي تم بثها م

 لتطبيق السويس تختار الصيادلة نقابة 1

اإلدمان ومجابهة الشباب حماية" مشروع " 
  اليوم السابع

 
 مديرية الصحة

11/1/8111  

إعادة فتح موانئ السويس واستئناف  8

 الحركة المالحية 
 الوطن

 

 مديرية االستثمار

 

11/1/8111  

 الصينى القنصل مع يبحث السويس محافظ 3

بالمحافظة الصين استثمارات باإلسكندرية  

السويس 

 االخبارية

 

مكتب االستثمار بديوان 

عام محافظة 

 السويس

11/1/1811  

فبراير االنتهاء من  11وزير التموين:  4

 عراقيل البطاقة الذكية التموينية 
 االخبار

 
 مديرية التموين

11/1/8111  

محافظ السويس ورئيس الشركة القابضة  1

 للمياه يتفقدان محطة عتاقة

 

 اليوم السابع

 
 شركة المياة

11/1/8111  

 

 ايمان نافع

 حنان عابدين

 زينب ابو الحمد

 إبراهيم السيد فرج

 نشاط التوثيق والمكتبة

 التزويد
 

 مجلة
 

  النشرات

 المحلية
 

 البث االنتقائى

 العمود ابراهيم احمد د ، والتطبيق االجهزة بالرش الرى  -

 القصاص عبدالفتاح محمد د ، الجافة االراضى تدهور التصحر -

 التخصيصية القومية المجالس ، واثارة العالى السد -

 العربى

 حى –  فيصل حى – األربعين حى  -السويس حى  –  بورسعيد نشرة  – أسيوط نشرة  -

 ةسواسي – الوعى- السويس أخبار   – السويس بيان  – السويس أبناء – القناة صوت -عتاقة

 وتص – السوايسة الشباب رأى – الغريب بلد – السويس أخبار –الفرسان -المصرية البداية –

 بلدى السويس – األربعين



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ستمارة البيانات البليوجرافيةإ
 عنوان الكتاب

االعالم والحفاظ على 

 مياة الشرب

 حاتفعدد الص

220 

 المؤلفأسم 

 المجيد ليلى عبدد. 

 رقم التصنيف

610 
 

 المطبعةإسم 

 كلية االعالم

 

 

نوات الماضية فى نشر الوعى بأهمية وضرورة إدارة مياه إن اإلعالم لعب دورا كبيرا خالل السيتحدث الكتاب عن   

الشرب عن طريق تنفيذ حمالت توعية فى مختلف وسائل اإلعالم )المقروءة والمسموعة والمرئية(، واشترك فى هذه 

الحمالت بعض الوزارات المعنية والشركات التابعة للقطاع الخاص وبعض منظمات المجتمع المدنى، باإلضافة إلى 

  التوعية المدفوعة من خالل اإلعالنات المباشرة التى القت قبوال عند المواطنين وكان لها مردود إيجابى حمالت

وأضافت، أنه علينا أال نحمل اإلعالم مسئولية كاملة، ألنه ناقل رسالة، ولكن علينا كمجتمع أن نطبق تلك الرسائل فى      

أنه يجب التركيز على تعديل سلوك األفراد وتربية  الكتاب  وأوضح . المجتمع، ونطالب بها فى البيوت قبل المؤتمرات

النشء الصغير فى المدارس على كيفية الحفاظ على مياه الشرب والتحذير من مخاطر ندرة المياه، وتكاتف جهود الوزارات 

الترشيد وغياب الوعى الذين وانعدام ثقافة  ٪25فى مواجهة إسراف استخدام المياه،  ونوهت إلى حجم األمية الذى تعدى الـ 

أدوا إلى تفاقم المشكلة، ونوهت إلى قمة صوت مصر والتى أقيمت أكتوبر الماضى، وكيف أن بعض المتحدثين أشاروا إلى 

أهمية الرسائل االقتصادية والمجتمعية لالرتقاء بتصنيف مصر دوليا. لذا أكدت لمياء أن قضية المياه يجب أن تكون قضية 

 .يلتف حولها الجميع حتى يتم فيها نوع من التغييرمجتمعية دولية 



 

 

  

 موضوع النشرة

المياه تعّد المياه نعمًة خلقها هللا تعالى للكون فصدق هللا العظيم حين قال: " وجعلنا من الماء كّل شيٍء حّي "؛ فالماء يمّثل 

كما يمّثل ثلثي وزن اإلنسان، ويدخل في تركيب جميع الخاليا، وهو أهّم عنصٍر للحياة؛ حيث  ثلثي سطح األرض،

صلّى هللا عليه -يستعمل في عالج كثيٍر من األمراض والمشاكل الصحّية. وروي عن سعد بن أبي وقاص عن النبّي 

عليه وسلّم: )كل واشرب والبس وتصّدق  صلّى هللا-أّنه نهى عن اإلسراف ولو كان على نهر جاٍر، وقال النبّي  -وسلّم

 في غير سرٍف وال مخّيلة( فالمسلم مأموُر باالقتصاد في كّل شيء، ومنهيُّ عن اإلسراف حّتى في الماء. 

هو أن نستخدم الماء ونستفيد منه بأقّل كمّيٍة وتكلفٍة ممكنٍة في جميع مجاالت الحياة، ويجب على  مفهوم ترشيد املياه

ز هذا المفهوم حين يستخدم المياه في الّصناعة والّزراعة والّسياحة، ويجب أن يزيد من حمالت التوعية المجتمع أن يعزّ 

االستخدام األمثل للمياه الّصالحة للّشرب والحفاظ  اهلدف من ترشيد املياهلتغيير العادات االستهالكّية الّتي يمارسها الفرد. 

في مجاالت الّسياحة والّزراعة. االبتعاد عن اإلسراف الّذي نهى عنه هللا  عليها . الّترشيد بشكٍل عام للمياه، وخاّصةً 

تعالى. تخفيض قيمة فاتورة استهالك المياه. طرق الحفاظ على المياه الوصول الى طريقة منخفضة الّتكاليف في تحلية 

ياه . ن بالّطرق األكثر حفاظا على الممياه البحر. زيادة الّتوعية في استهالك المياه لجميع فئات المجتمع. توعية المزارعي

استعمال الدّش أثناء االستحمام بدالً من ملء الحوض، وإغالق الّصنبور وفتحه فقط عند الحاجه للمياه، وعدم اإلطالة في 

 ناالستحمام. عدم فتح صنبور المياه لمّدة طويلة أثناء الحالقة وتنظيف األسنان، ويفّضل تركيب موفّر للمياه. فحص خّزا

المرحاض بشكٍل مستمر حّتى ال يكون هنالك تسريب يسّبب هدر المياه، وينصح بعدم سحب مقبض المرحاض كامالً إاّل 

إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إجراء فحٍص دورّي لحنفّيات المنزل، والعمل على تصليح ما هو تالف منها. تنظيف سّخان 

 المياه إلزالة الترسّبات الداخلّية.

 -:ستهالك الماءطرق ترشيد ا 

استعمال المواد العضوّية لتحسين تركيبة التربة . استخدام الوسائل الحديثة في  طرق احلفاظ على املياه يف الّزراعة -1

الرّي، ومن أهّمها الرّي بالتنقيط . استخدام الرّي في الّصباح الباكر أو في المساء . الّزراعة العضوّية لتحسين 

 اتات المحلّية.خصائص الّتربة. زراعة الّنب

فتح الصنبور عند الحاجة إلى استخدام الماء فقط، وعدم تركه مفتوحاً  ترشيد استهالك الماء بالنسبة لألشخاص -2

بعد االنتهاء من استخدامه والتاكد من إغالقه جيداً حتى ال يتسرب الماء دون انتباه أحد. تركيب قطع المساعدة 

فيات والمواسير الخاصة بالماء في حال عطلها أوالً بأول وعدم تركها على توفير الماء واستهالكها. إصالح الحن

تستنزف المياه. إذا كانت هناك حديقة حول المنزل أو أشجار ومزروعات يمكن االستفادة من مياه غسل الفواكه 

 أو مياه الوضوء في رّيها.

جميع المياه وتخزينها الستخدامها الحقاً بناء السدود والخزانات العمالقة لت ترشيد استهالك املاء بالنسبة للدول  -3

عند حدوث شح في مصادر المياه. نشر الوعي بين الناس وتعريفهم بكيفية ترشيد استهالك الماء وكيفية 

استخدامها بالشكل الصحيح عن طريق عقد الدورات وتوزيع النشرات عليهم. تصليح أي عطل أو تسريب في 

ه الشبكة من الذين ال يقدرون قيمة وأهمية الماء. البحث عن مصادر بديلة شبكة المياه سريعاً، والحفاظ على هذ

للمياه مثل: تحلية مياه البحر واالستفادة منها، وكذلك معالجة مياه الصرف الصحي لتصبح صالحة االستخدام في 

تقنيات الحصاد المجاالت الزراعية ومجاالت الصناعة. بناء اآلبار االرتوازية لتجميع مياه األمطار واستخدام 

 المائي المتعددة لتجميعها. وضع قوانين لحماية الماء من التلوث وتغريم كل من يتسبب في تلوثها واستنزافها. 

 

 طرق ترشيد استهالك املاء



  
 وضوع األولملا 

 ع الصحةقطا

 مستشفيات ومؤسسات تابعة لوزارة الصحة: -1

 حي م

مستشفيات تتبع 
ديوان عام وزارة 

 الصحة

مستشفى عام/ 
 مركزي

مستشفى 
 تكامل صحي

مجموعة 
 صحية

مركز صحي 
 حضري

 طب أسرة

 عدد أسرة عدد أسرة عدد أسرة عدد أسرة عدد أسرة عدد

 1 0 0 0 0 0 0 162 1 982 3 السويس 1

 5 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1 األربعين 9

 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فيصل 3

 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عتاقة 4

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجناين 5

 97 0 0 0 0 0 0 162 1 315 4 إجمالي المحافظة

 .98/1/9018تاريخ البيان:   مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.

 التعليق:
سرير( بينما يبلغ عدد السكان التقديري  315ة بالمستشفيات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة )عدد األسر  -1

 مواطن .  9311 فان نصيب الفرد من االسرة   سرير/ 9017نسمه عام  798180  للمحافظة  
 سرير(  162بلغ إجمالي عدد األسرة بالمستشفى العام ) -9
 التوصيات:  .1
رة بالمستشفيات يوصى المركز بزيادة عدد األس .9

والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة حتى يتناسب عددها 
 مع عدد السكان.

 توزيع الوحدات الصحية على احياء المحافظة
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 مستشفيات ومؤسسات تابعة لوزارة الصحة: -أ
 .98/1/9018تاريخ البيان:   مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.

 :التعليق

عيادة( متنقلة خاصة بتنظيم األسرة وأحتل حي الجناين المركز األول من حيث تواجد العيادات المتنقلة  11يوجد عدد ) .1
 .%49بنسبة 

مستشفى الحميات( وتخدم كل األحياء  –مستشفى تخصصي( بحي السويس )مستشفى الصدر  9يوجد عدد ) .9
 بالمحافظة.

 عاية األطفال بحي األربعين.يوجد مستشفى تخصصي للوالدة ور  .3
 التوصيات:

 يوصى المركز بزيادة عدد مراكز  وسيارات االسعاف ليتناسب مع الزياده فى عدد السكان  -
يوصى المركز بضرورة توفير مستشفى جراحة اليوم الواحد وخاصة بحي عتاقة لتخدم المدن السياحية وقطاع  -

 الصناعة في منطقة شمال خليج السويس
 
 يات ومؤسسات تابعة لوزارة الصحةمستشف - ب

 

 
 

 98/1/9018: البيان تاريخ الصحية الشئون مديرية: البيان مصدر

 حي م
 عيادات

 متنقلة

 مستشفى تخصصي
مستشفى جراحة اليوم 

مكتب  الواحد
 الصحة

 مراكز إسعاف

 عدد أسرة عدد أسرة عدد
عربة 
 إسعاف

 4 0 1 0 0 190 9 0 السويس 1

 4 1 1 0 0 96 1 9 األربعين 9

 5 0 9 0 0 0 0 9 فيصل 3

 93 0 0 0 0 0 0 9 عتاقة 4

 16 0 0 0 0 0 0 5 الجناين 5

 59 1 4 0 0 146 3 11 إجمالى المحافظة

 



 

 التعليق:
 .يوجد مستشفى واحد للتأمين الصحي بحي السويس وتخدم محافظة السويس ككل بإعتبارها مدينة واحدة 
  فني صحي بمحافظة السويسال يوجد مستشفى تعليمي أو معهد تعليمي لعدم وجود كلية للطب أو معهد. 
  يوصى المركز بضرورة إنشاء مستشفى تعليمي لسد العجز في التخصصات المختلفة وانشاء كلية للطب

 بمحافظة السويس

 مستشفيات تتبع جهات أخرى:- -9

 سكة حديد شرطة وسجون مستشفيات جامعية حي م

مستشفى ملحقة 
 بالمساجد

 اإلجمالي

 أسرة عدد أسرة عدد

 سالسوي 1

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

9 18 9 18 

 75 4 75 4 األربعين 9

 65 1 100 1 فيصل 3

 0 0 0 0 عتاقة 4

 0 0 0 0 الجناين 5

 123 7 123 7 إجمالي المحافظة

 م 98/1/9018تاريخ البيان:    مصدر البيان:  مديرية الشئون الصحية.
 :التعليق

 ( وأحتل حي  123مستشفيات( ملحقة بالمساجد ويبلغ عدد األسرة بها ) 7يوجد عدد )سرير
( %92( يليه حي السويس بنسبة )%57االربعين المركز األول من حيث نسبة عدد المستشفيات )

 (.%14) بنسبةثم حي فيصل 
 :التوصيات

  
 يوصى المركز بضرورة تأسيس كلية طب يتبعها مستشفى جامعي لرفع كفاءة األطباء وتوفير الخدمة الصحية.

 
 



 

 خاص:مستشفيات ومؤسسات عالجية وعيادات تابعة للقطاع ال -3
عدد  قطاع خاص حي م

 عيادات أسنان عيادات مستشفيات الصيدليات

 عدد عدد أسرة عدد

 83 37 193 315 10 السويس 1

 147 30 952 100 6 األربعين 9

 55 4 4 100 1 فيصل 3

 46 0 1 53 3 عتاقة 4

 16 9 19 0 0 الجناين 5

 347 73 328 568 90 إجمالي المحافظة

 .98/1/9018تاريخ البيان:   مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.

 
 

 
  

0

50

100

150

200

السويس االربعين عتاقة  فيصل الجناين

عدد الصيدليات موزعا  على األحياء



 أعداد التجهيزات الطبية المتواجدة بالمستشفيات:-4

 
 98/1/9018تاريخ البيان:    مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.                  

 القرى المحرومة من الوحدات الصحية: -5
الوحدات المحلية  حي م

 القروية
عدد سكان  رية التابعةالق

 القرية التابعة
 أقرب خدمة صحية للقرية التابعة

 المسافة)كم( االسم

 - - ال يـوجـــــــد السويس 1

 - - األربعين 9

 - - فيصل 3

 - - عتاقة 4

 - - الجناين 5

 - - - - - إجمالي المحافظة

 .98/1/9018ن: تاريخ البيا   مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.

                                                                                                                                                                                                                        العالج على نفقة الدولة ) مستوى المحافظة (:-6
 عدد الذين تم عالجهم على نفقة الدولة إجمالي نفقات العالج بالجنية

8209600 782354 

.98/1/9018تاريخ البيان:     مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.

 أنواع التجهيزات حي م

معامل  بنوك دم
 تحاليل

غرفة  غسيل كلوي
 عمليات

 أخرى

عدد 
 الوحدات

عدد 
 األجهزة

 0 2 21 3 2 1 السويس 1

 0 3 6 1 1 0 ناألربعي 9

 0 0 0 0 0 0 فيصل 3

 0 0 0 0 0 0 عتاقة 4

 0 0 0 0 0 0 الجناين 5

 0 19 27 4 10 1 إجمالي المحافظة



 

 الخدمة الصحية فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة:-7

 .98/1/9018تاريخ البيان:                                      حية.مصدر البيان: مديرية الشئون الص

                                                                                     التعليق :
 مواطن(. 9589بلغ نصيب السكان من األطباء )طبيب/ .1

 حي م
تعداد السكان 
 باأللف نسمة

عدد 
األطباء 

يين البشر 
القائمين 
 بالعمل

نصيب 
السكان 
من 
 األطباء

عدد هيئة 
التمريض 
القائمين 
 بالعمل

نصيب 
السكان من 

هيئة 
 التمريض

عدد أطباء 
األسنان 
القائمين 
 بالعمل

نصيب 
السكان من 

أطباء 
 األسنان

عدد 
 الصيادلة

عدد 
األسرة 
 العالجي

نصيب 
السكان 
من 
 األسرة

 عدد سيارات اإلسعاف
نصيب سيارة 

اف من اإلسع
 تتبع مستشفيات السكان

التتبع 
 مستشفيات

 956 312 29 3702 99 129 495 314 960 81603 السويس 1

بعة
ف تا

سعا
ت إ

يارا
 س

وجد
ال ت

 

اف
سع

 اإل
رفق

 لم
بعة

ا تا
كنه

 ول
ات

شفي
ست

للم
 

4 18908 

 66678 4 10917 96 11 66402 4 7813 34 19074 99 965636 األربعين 9

 33177 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172328 فيصل 3

 1451 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62290 عتاقة 4

 7004 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131693 الجناين 5

 19516 59 9111 345 103 98007 96 1586 452 9589 989 798180 إجمالي المحافظة

 التوصيات:

اجــــــات المــــــواطن ورفــــــع مســــــتوى الخدمــــــة تــــــوفير عــــــدد مــــــن األطبــــــاء لســــــد احتي .1
 الصحية.

 زيادة عدد هيئة التمريض لتغطية إحتياجات المرضى. .9
 زيادة عدد أطباء األسنان .3

 مواطن(. 1586بلغ نصيب السكان من هيئة التمريض )ممرض/-9 .1
 مواطن(. 98007بلغ نصيب السكان من أطباء األسنان )طبيب/ -3 .9
 مواطن(. 9111بلغ نصيب السكان من األسرة )سرير/ -4 .3
 مواطن(.  19516بلغ نصيب السكان من سيارات اإلسعاف )سيارة/ -5 .4

 
 

 



 

 الموضوع الثــــاني

 ةقطاع السكان والزيادة الطبيعي
 تعداد السكان التقديري: -1

 الحي
 9017تعداد السكان التقديري )باأللف نسمة( عام 

متوسط عدد  عدد األسر
 اإلجمالي اناث ذكور أفراد األسرة

 4 90401 81603 32891 41789 السويس

 4 66402 965636 192252 135677 االربعين

 4 44850 172328 87597 21871 فيصل

 4 17480 62290 33963 36657 عتاقة

 4 39206 131693 63910 68413 الجناين

إجمالي 
 4 189045 798180 353780 374400 المحافظة

 93/1/9018مصدر البيان: مركز معلومات المحافظة .                 تاريخ البيان: 
 التعليق:
( حسب تقدير الجهاز المركزي %9.4بمعدل سنوي ) 9017ظة عام تم تقدير عدد سكان المحاف .1

 للتعبئة العامة واإلحصاء.
 ( من إجمالي عدد األسر حيث يوجد به أعلى كثافة سكانية.%41يمثل حي األربعين ) .9

 التوصيات:
 تكثيف الحمالت اإلعالمية للدعوة إلى تنظيم األسرة. -
 تنظيم األسرة.تنشيط دور المجلس القومي للسكان في التوعية ل -
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 -المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية :-9
 إجمالي البيان م

 9015عدد المواليد عام  1

 0182 ذكور

 4454 إناث

 54214 إجمالي

 9015عدد الوفيات عام  9

 1354 ذكور

 5181 إناث

 8201 إجمالي

 %11  9015معدل الزيادة الطبيعية عام  3

 9016عام  عدد المواليد 4

 4104 ذكور

 4112 إناث

 50484 إجمالي

 9016عدد الوفيات عام  5

 1814 ذكور

 5051 إناث

 8282 إجمالي

 %12  9016معدل الزيادة الطبيعية عام  6

 9017عدد المواليد عام  7
 8411 ذكور
 8075 إناث

 16486 إجمالي

 9017عدد الوفيات عام  8

 9943 ذكور

 1569 إناث

 3805 إجمالي

 %16.5  9017معدل الزيادة الطبيعية عام  2
 .98/1/9018تاريخ البيان:   مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.                             

 
 التوصيات:

يوصى المركز باالستمرار في سياسة  -
تنظيم األسرة واالهتمام بصحة األم 
واألسرة لخفض معدل الزيادة 

 لطبيعيةا

قطاع تنمية المرأة ورعاية 
0 الطفولة واألمومة
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 األنشطة المختلفة لتنمية المرأة فى المحافظة: -1

 حي م
عدد الجمعيات 

األهلية التي تقدم 
 خدمات للمرأة

 نادى نسائي
مركز 

تدريب        
 فتيات

مشغل 
 فتيات

مديرية 
الشئون 
 اجتماعية

مديرية 
 شباب

مديرية 
 الصحة

 6 1 0 0 4 4 السويس 1
 5 0 0 0 5 5 األربعين 9
 3 0 0 0 1 1 فيصل 3
 1 1 0 0 0 1 عتاقة 4
 8 8 0 0 4 8 الجناين 5

 93 00 0 0 14 12 إجمالي المحافظة
 م 17/1/9018تاريخ البيان:    مصدر البيان:  مديرية الشئون الصحية.

 التعليق:   
جناين جمعية ويتركز معظمها بحى ال 93االهلية التى تمارس نشاط نسائى بلغ عدد الجمعيات  -1

 واألربعين والسويس
 نادى نسائى تابعين لمديريات الخدمات. 14يوجد عدد -9
 مركز تدريب ومشغل للفتيات على مستوى االحياء. 33يوجد عدد  -3

 التوصيات:
 حي فيصل .يوصى المركز بضرورة توفير مراكز لتدريب الفتيات بحى األربعين و  -

 
 

 عدد الجمعيات األهلية التي تقدم خدمات للمرأة

 األنشطة الصحية الموجهة للمرأة في المحافظة:-9

ع
0

2

4

6

8

السويس االربعين قيصل عتاقة الجناين



 حى
 مستشفى
 قروى/
 تكامل

مستشفى عام 
 مركزى

مستشفى 
أمراض نساء  

 ووالدة

طب 
 أسرة

وحدة/ 
مركز 
تنظيم 
 أسرة

مركز 
رعاية 
 الطفل

مكتب 
ثقافة 
 صحية

مكتب 
فحص 
الراغبين 

في 
 الزواج

مكتب 
 صحة

 1 1 3 1 4 1 0 1 0 السويس
 1 0 6 0 7 5 1 0 0 األربعين
 9 0 2 0 11 7 0 0 0 فيصل
 0 0 5 0 6 5 0 0 0 عتاقة
 0 0 2 0 16 2 0 0 0 الجناين
 4 1 39 1 44 97 1 1 0 اجمالى

 .98/1/9018تاريخ البيان:   مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.

 األنشطة والمؤشرات الصحية بالنسبة للمرأة والطفل في المحافظة:-3

 .98/1/9018تاريخ البيان:   مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.
 توصيات:ال

 يوصى المركز بضرورة االستمرار فى توفير الرعاية الصحية لالم والطفل  -1
يوصى المركز بضرورة االستمرارفى تنشيط وتكثيف الحمالت االعالمية لتنظيم  -9

 االسرة والحد من الزيادة السكان
 
 
 

 الحى

عدد المواليد/ 
 أحياء

عدد وفيات  عدد وفيات األطفال
األمهات 

بسبب الحمل 
 والوالدة

عدد حاالت 
 لوالدةا

نسبة وفيات 
األمهات بسبب 
الحمل والوالدة 
إلى حاالت 

 الوالدة

معدل 
 الخصوبة
 فى االلف

 دون الخامسة رضع حديثي الوالدة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 533% 0.6% 442 3 67 80 57 67 40 43 5023 5964 السويس

 89% 0.1% 745 1 19 96 8 90 6 15 1774 1824 االربعين
 30% 0 633 0 2 16 5 13 9 8 357 409 فيصل
 54% 0 445 0 6 17 6 19 0 3 936 930 عتاقة
 64% 0 1567 0 11 14 8 10 3 4 615 691 الجناين

 151% 0.1% 3832 4 105 153 84 199 51 73   اإلجمالي



 المؤشرات التعليمية بالنسبة للمرأة فى المحافظة: -4

 32/1/3112تاريخ البيان:    مصدر البيان: مديرية التربية التعليم
 التعليق : 

  %42نسبة األناث بالتعليم األساسى إلجمالى التالميذ بالمرحلة ألجمالى المحافظة  .1
 %42نسبة األناث بالتعليم ما قبل الجامعى إلجمالى الطالب إلجمالى المحافظة  .9

 
 
 
 
 

 

 

 م

 

 

 حي

 

 

عدد اإلناث 
بالتعليم 

 ألساسىا

 

 

إجمالي 
التالميذ 
بالتعليم 
 األساسي

نسبة اإلناث 
بالتعليم 
األساسى 
إلجمالى 
التالميذ 
 بالمرحلة

 

عدد اإلناث 
 بتعليم

ما قبل 
 الجامعى

 

إجمالي طالب 
تعليم ماقبل 

 الجامعى

 

 نسبة  اإلناث بتعليم

ما قبل الجامعى 
 إلجمالي الطالب

 %42 32748 12472 %42 18545 2176 السويس 1

 %50 44071 91823 %48 30076 14570 األربعين 9

 %46 55060 95486 %48 99203 10220 فيصل 3

 %47 93784 11187 %48 19078 5890 عتاقة 4

 %47 93784 11187 %48 13499 6328 الجناين 5

 %48 186447 82939 %48 27094 46254 إجمالي المحافظة
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 رعاية الألمومة والطفولة فى أحياء المحافظة:-5

 حى
عدداإلناث 
فى سن 

 نجاباإل 

مراكز رعاية  عدد المواليد
األمومة 
 والطفولة

عدد المترددات الحوامل 
عدد حاالت فحص  على وحدات صحة األسرة

 الغدة الدرقية

جملة عدد المستفيدين 
من عالج حاالت الجفاف 

 واإلسهال

جملة عدد المستفيد ين 
من خدمة الجهاز 

 التنفسي

عدد الوحدات 
الصحية التى 
تقوم بالتطعيم 

 اناث ذكور إناث ذكور صينوالتح

 3 0 0 6378 1615 0 1 523 5964 11120 السويس
 7 0 0 4883 3495 0 0 1774 1824 44502 األربعين
 2 0 0 1443 1057 0 0 357 409 95961 فيصل
 9 0 0 848 1364 0 0 936 930 8644 عتاقة
 2 0 0 9324 4933 0 0 615 691 12368 الجناين
 30 0 0 15246 11624 0 1 8075 8411 108279 اجمالى

 .98/1/9018تاريخ البيان:                                      مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.

 التعليق:  

  حيث كان عدد  9017عدد المترددات على وحدات / مراكز رعاية االمومة والطفولة عام
  11624المترددات 

يوصى المركز يضرورة االستمرار فى الحمالت االعالمية لنشر الوعى الصحى وزيادة االقبال على    التوصيات:
                  الصحيةز المراك
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عدد الوحدات الصحية التى تقوم بالتطعيم 
 والتحصين



 

 :31/19 – 1/7نشاط مراكز تنظيم األسرة عن الفترة من   -6

 

 م

 

 الشهر

 

عدداألناث 
في سن 
 اإلنجاب

 

عدد 
ز مراك

تنظيم 
 األسرة

عدد 
المترددات 
على مراكز 
 تنظيم األسرة

نسبة 
المترددات 
إلجمالي 

اإلناث في 
 سن اإلنجاب

 

عدد 
مستعمالت 

وسائل تنظيم 
 األسرة

 

نسبة مستعمالت وسائل تنظيم 
 األسرة

 %71 6069 %54 5073 61 2080 يوليو 1

 %73 6069 %56 5073 61 2080 أغسطس 9

 %68 6069 %53 5073 61 2080 سبتمبر 3

 %71 6069 %54 5073 61 2080 أكتوبر 4

 %77 6069 %60 5073 61 2080 نوفمبر 5

 %77 6069 %63 5073 61 2080 ديسمبر 6

 %73 36379 %57 30438 61 54480 إجمالي المحافظة

 .34/1/3112تاريخ البيان:                          مصدر البيان: المجلس القومي للسكان 
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 -رعاية الطفولة فى سن الحضانة :-7 -7
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عدد االطفال بدور الحضانه

 عدد دور الحضانة الحى م
 اجمالى عدد االطفال
 اجمالى سعة فى دور الحضانة

 دور الحضانة
 اناث ذكور

 122 235 445 21 السويس 1
 151 262 463 21 األربعين 3
 22 332 571 32 فيصل 2
 27 155 164 2 اقةعت 4
 51 171 312 15 الجناين 5

 452 1346 1245 112 اجمالى



 

 رعاية الطفولة فى سن الطفولة:-8

 حى م
إجمالي عدد 

األطفال حتى سن 
 سنة 19

عدد الحدائق 
 العامة

عدد 
المكتبات 

 العامة
 المالعبعدد 

المسارح 
 ودور السينما

 مراكز شباب قصور الثقافة بيوت  الثقافة

 3 1 0 6 1 6 30 18516 السويس 1

 4 0 1 0 3 0 2 74258 األربعين 9

 3 0 1 0 3 4 90 46555 فيصل 3

 3 0 1 0 9 0 10 2347 عتاقة 4

 2 0 6 0 2 0 8 30372 الجناين 5

 99 1 2 6 18 10 77 172755 إجمالي المحافظة

 .98/1/9018مصدر البيان: مديريات الخدمات والجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء.       تاريخ البيان: 

 

 



 

 الموضوع الرابع
 الصحية الرعاية قطاع

 -تطور المواليد ووفيات األطفال الرضع بالمحافظة: -1
 2512عام  2516عام  2510عام  الحى البيان

 عدد

 اليد أحياءالمو

 السويس

 األربعين

 فيصل

 عتاقة

 الجناين

 ذكور
0225 8008 

8211 

 إناث 
8818 8205 

8520 

 إجمالى 
18508 16828 

16286 

 عدد

 وفيات األطفال حديثى الوالدة

 السويس

 األربعين

 فيصل

 عتاقة

 الجناين

 ذكور
00 60 

27 

 إناث 
20 02 

01 

 إجمالى 
152 121 

122 

 عدد

 الرضع وفيات األطفال

 السويس

 األربعين

 فيصل

 عتاقة

 الجناين

 ذكور
116 110 

122 

 إناث 
151 01 

82 

 إجمالى 
212 215 

256 

 عدد

 وفيات أطفال دون الخامسة

 السويس

 األربعين

 فيصل

 عتاقة

 الجناين

 ذكور
105 122 

107 

 إناث 
176 112 

150 

 إجمالي 
286 200 

208 

 وفيات حوامل أثناء الحمل

 السويس

 ربعيناأل

 فيصل

 عتاقة

 الجناين

 إناث
12 17 

2 

 إجمالى 
12 17 

2 

 98/1/9018تاريخ البيان:                  مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.                            
 التعليق:

 187بمقدار  9016عن  عام  9017انخفاض  نسبة المواليد في عام  .1
  3بمقدار  9016عن عام 9017ثي الوالدة عام ارتفاع عدد وفيات األطفال حدي .9
 4بمقدار9016عن عام  9017وفيات االطفال الرضع عام  عدد انخفاض  .3
 .1بمقدار 9016عن عام  9017انخفاض  عدد وفيات األطفال دون الخامسة عام  .4

 التوصيات
 الفئاالحوامل واألطفال في كافة يوصى المركز  بزيادة اإلهتمام بالرعاية الصحية لألمهات  -



 

 

 تطور نشاط وحدات تنظيم األسرة بالمحافظة:-9
 9017عام  9016عام  9015عام  البيان حى م

1 

 السويس

عدد وحدات/ مراكز تنظيم 
 األسرة

8 8 8 

 1 1 1 األربعين

 متنقلة عيادة 1+0 متنقلة عيادة 1+0 متنقلة عيادة 1+0 فيصل

 متنقلة يادةع 1+8 متنقلة عيادة 1+8 متنقلة عيادة 1+8 عتاقة

 متنقلة عيادة 1+0 متنقلة عيادة 1+0 متنقلة عيادة 1+0 الجناين

9 

 السويس

 عدد اإلناث فى سن اإلنجاب

52125 55210 11120 

 44502 83821 85518 األربعين

 95961 18402 18020 فيصل

 8644 4881 4881 عتاقة

 12368 54001 54001 الجناين

3 

 السويس

 عدد
 دداتا لمتر 

0055 0511 6339 

 18280 50051 50818 األربعين

 8069 0085 0304 فيصل

 5869 1505 0151 عتاقة

 91648 50515 13200 الجناين

4 

 السويس

عدد مستعمالت وسائل تنظيم 
 األسره

0015 0111 8423 

 93484 11022 51221 األربعين

 2027 4884 0105 فيصل

 6714 0501 0152 عتاقة

 94252 11105 13030 الجناين
 98/1/9018تاريخ البيان:                  مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.
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 التطعيم والتحصين لألطفال الرضع بالمحافظة: نشاط -3
 جرعات أخرى جرعة ثالثة جرعة ثانية  جرعة أولى  البيان حي م

2 

 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة

 جناينال

 الحصبة

1210 1100 0 0 

4000 2111 0 0 

182 812 0 0 

411 411 0 0 

2121 2122 0 0 

1 

 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

 الدرن

8248 0 0 0 

1184 0 0 0 

411 0 0 0 

404 0 0 0 

812 0 0 0 

2 

 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

 شلل األطفال

1801 1121 1011 1422 

2121 2800 2118 2118 

111 112 114 180 

128 110 121 118 

2111 2111 2188 2241 

4 

 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

 اللقاح الثالثي

1801 1121 1011 1422 

2121 2800 2118 2118 

111 112 114 180 

128 110 121 118 

2111 2111 2188 2241 

1 

 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

التهاب الكبد 
 الوبائي

1801 1121 1011 1422 

2121 2800 2118 2118 

111 112 114 180 

128 110 121 118 

2111 2111 2188 2241 

 
 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

 فيتامين) أ (

1422 1100 0 0 

 2188 2111 0 0 

 180 812 0 0 

 118 411 0 0 

 2241 2122 0 0 

 
 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

 الغدة النكفية

1210 1100 0 0 

 4000 2111 0 0 

 182 812 0 0 

 411 411 0 0 

 2121 2122 0 0 

 98/1/9018ريخ البيان: تا                 مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.            

 
 
 



 

 

 تطور نشاط مكافحة البلهارسيا بالمحافظة:-3
 1021 عام 1021 عام 1021 عام البيان الحى م

2 

 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

 عدد
 المرضى

 إجمالى

21108 22402 12111 

201011 222102 12181 

10111 204211 11481 

41221 40121 12111 

201180 210181 221411 

1 

 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

 نوع الفحص
 ) براز (

 إجمالى

2881 182 4284 

2141 2101 2111 

2201 2240 4102 

881 1102 1114 

1221 24214 22108 

2 

 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

 نوع الفحص
 ) بول (

 إجمالى

421 181 122 

2811 2111 1241 

2121 2111 4821 

2010 2240 1111 

1211 21024 28141 

4 

 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

 عدد
 الحاالت اإليجابية

 إجمالي

1 0 2 

0 0 0 

2 0 0 

0 0 0 

2 1 2 

1 

 السويس
 األربعين
 فيصل
 عتاقة
 الجناين

 عدد المعالجين

 إجمالى

2 0 1 

0 0 0 

2 0 0 

0 0 0 

2 1 1 

 .98/1/9018تاريخ البيان:                  مصدر البيان: مديرية الشئون الصحية.
 
 
 



 

 

 
 
 

 :9017نشاط التأمين الصحي عن عام -4
المنشآت الصحية المتعاقدة مع هيئة  البيان م

 التأمين الصحي
مستشفيات التأمين 

 الصحي
 37 العدد 1

1 
 عدد المستفيدين 9

 957562 ذكور 
 167660 اناث

 1 495992 اجمالى
 .98/1/9018تاريخ البيان:  مصدر البيان : الهيئة العامة للتأمين الصحي.

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 تاريخ المرور اســـم الموقع م
األنشطة التي تم 

 متابعتها
 نقاط الضعف وةنقاط الق

مالحظات 

 اإلدارة العليا

 0/1 حي السويس 1
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

الحكومة اإللكترونية 

 قواعد البيانات

 تم اإلبالغ -

 8/1 حي األربعين 2
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

السجالت و قواعد 

 البيانات
 مع الشكر -

 12/1 حي فيصل 7
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

البيانات  قواعد

 السجالت الخطط

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 10/1 حي عتاقة 2
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

النشرة قواعد 

 البيانات السجالت

 مع الشكر -

 10/1 حى الجناين 0
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

النشرة قواعد 

 البيانات السجالت

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 بالغتم اإل

6 
التضامن االجتماعي 

قطاع الشئون 

 االجتماعية

22/1 
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

قواعد البيانات 

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 22/1 الشئون الصحية 2
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار  --

 ريةالنشرة الدو

 تم اإلبالغ

 22/1 الزراعة 8
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

 الخطط السجالت

 قواعد البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 26/1 التربية والتعليم 0
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

قواعد البيانات 

 الخطط السجالت

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 26/1 عاملةالقوي ال 15
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

 –التحديث للقطاعات 

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

وحدات معلومات 
 املستوى األقل

الوحدات التى أرسلت 

 النشرة

 درجات التقييم %

 جيد جدًا ممتاز
 جيد

 
 ضعيف

 األحياء

     االربعين

 ال يوجد

  - - الجناين

     عتاقة

   - السويس

  - - فيصل

  - -  المديريات

 متابعة الدعم امليداني للمستويات األقل تقرير الدعم امليداني ملراكز املعلومات
 

 01: عليها وراملر مت التي املراكز: وحدات   2:  مديريات  5:  حي معلومات مراكز

 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي
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