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 االخبار االعالمية

 :يسالسو نائب محافظ

 السويس مليون صحة بمحافظة011كل الدعم لنجاح حملة 
................................................................... 

للمشاركة في  السويس ، عن جاهزية محافظة السويس أعلن الدكتور عبد هللا رمضان نائب محافظ

مليون صحة" التي نادي بها السيد  011المرحلة الثانية للحملة القومية للقضاء على فيروس سي "

 8102فبراير  82حتي  8102الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ستبدأ يوم السبت االول من ديسمبر

 السويس محافظة تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ 00ضمن 

قاعة الفيروز ب السويس جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي نظمته مديرية الصحة والسكان بمحافظة

بمديرية الصحة بحضور الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة والسكان، ورؤساء 

 . وعدد مديري المديريات، وقيادات مديرية الصحة ورجال الدين االسالمي والمسيحي السويس األحياء

قيادات التنفيذية أعطي تعليماته لل السويس وأشار نائب المحافظ علي ان اللواء عبد المجيد صقر محافظ

ورؤساء األحياء بتذليل أي عقبات تواجه الحملة وتقديم كافة الدعم والمساعدة لتحقيق الهدف والوصول 

خالية من مرض فيروس سي، الفتا إلى أهمية دور اإلعالم في  السويس للمستهدف المحددة ، ونعلن ان

 .أشهر في كافة الواحدت الصحية 3دة توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الحملة والتي ستستمر لم

وناشد دكتور عبد هللا رمضان الجميع بالتعاون والتكاتف من القيادات التنفيذية والشعبية والمجتمع مدني 

من  السويس والجمعيات األهلية ورجال األوقاف وقيادات الكنيسة لتوعية المواطنين لنجاح الحملة في

 . أجل الحفاظ علي صحتنا

 634ر لبيب محمد كمال، إن الهدف المستهدف إلجراء المسح الطبي داخل المحافظة هو وقال الدكتو

 .مركزمقسمين على أحياء المحافظة 33فريق متنقل و 038سنة ، الفتا إلى تجهيز  02ألف مواطن من 

وأضاف لبيب، أن إجراء الكشف الطبي والفحوصات بالمجان للمرضى ، الفتا إلى أن عمليات صرف 

 .تم أيًضا بالمجان بمركز الفيروسات الكبدية المتواجد بمستشفى الحمياتالدواء ت

وقدمت دكتورة سارة محسن بإدارة الرعاية االساسية بمديرية الصحة عرضا عن موعد بدء الحملة 

والفرق المشاركة واماكنها وبعض االرشاد والتوجيهات للمواطنين ومعلومات عن فيروس سي 

م الكشف عليها واسلوب العالج والتعامل مع الوحدات الصحية واالمراض االخري التي سيت

  . والمستشفيات في حالة ظهور الحالة ايجابي

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، الفتا إلى أن كافة 

، حيث سيتم توفيراالجهزة المستخدمة  السويس المستلزمات عملية المسح متوفرة وستجري المسح الطبي ألهالي

 .سواء لفيروس سي أو لقياس الضغط والسكر لتحديد اإلصابة بالفيروس من عدمه

 

 

 اً بقرية عامر بالسويسمتر 081إزالة التعديات علي األراضي الزراعية الخاصة بمساحة 
 

 ةطبقاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنفيذا للقانون قامت مديرية الزراعة بالسويس بحمل

 3قرارات بعدد  3الخاصة سواء التبوير والبناء بنطاق حي الجناين وأسفرت عن إزالة تنفيذ ألزالة التعديات علي األراضي الزراعية 

 . متراً مربعاً بقرية عامر بحي الجناين 321حاالت إزالة تعديات علي أراضي زراعية علي مساحة 

لعام المساعد لمحافظة السويس واللواء حسن شارك في الحملة اللواء اللواء محمد عبد المعتصم نائب مدير االمن وخالد سعداوي السكرتير ا

ترك مساعد مدير األمن وسمير الجزار مدير مديرية الزراعة وسمير سعيد رئيس حي الجناين والعميد هيثم الشوربجي مدير شرطة 

مديرية االمن المرافق ومدحت مصطفي كمال مدير عام إدارات األمالك بمحافظة السويس وممثلي والجيش الثالث الميداني وقوات من 

 . ومديري إدارة األزمات والكوارث وحماية أمالك الدولة واالدارات الهندسية بحي الجناين

 8102ديسمبر 3يتابع حمالت االزالة لثالث يوم علي التولي اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس والتي تستمر حتي 

 منهم لخدمة المدينة

 

 



 

 مواطناً في اللقاء الجماهيري التاسع بمحافظة السويس50صقر يبحث طلبات 

فة وذلك في مواطنًا في العديد من المجاالت والقطاعات المختل 83استمع اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس إلي شكاوي وطلبات من 

 اللقاء الجماهيري الثامن بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس

تظلمات خاصة بمديرية 3وأحال محافظ السويس طلبات المواطنين الي الجهات المختصة ، ومنها طلب إلزالة عقار بحي األربعين ، وبحث 

اطن من أهالي مدينة الصفا، وبحث طلب القامة مشروع انشاء مخبز بلدي واخر لتوصيل التربية والتعليم ، وتظلم أخر من األمالك لمو

 . كهرباء لمنزل

 . وكلف المحافظ التضامن االجتماعي بعمل بحث اجتماعي ألسرتين لعمل معاش شهري ضمان اجتماعي نظراً لظروفهما الخاصة

 . ف إجتماعية خاصة للحصول علي وحدات سكنية باإليواء العاجلأسر لهم ظرو6وأعطي المحافظ توجيهاته لعمل بحث اجتماعي لعدد 

 محضراللقاء الجماهيري من القيادات التنفيذية كال من جمال عبد الحميد مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة السويس وحات

اعي وعماد زين العابدين مدير عام التموين واللواء عبد جاد الرب مدير مديرية القوي العاملة وعادل خشانة مديرمديرية التضامن األجتم

العظيم محمد مدير عام المواقف وسلمي الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم وصباح محمد مدير إدارة التسكين والمهندس محمد أمام مدير 

 االدارات الهندسية بحي األربعين وسحر فهمي نائب مدير إدارة خدمة المواطنين

 

 

 محافظ السويس يستقبل وفد وزارة التنمية المحلية

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم المهندس 

د وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية صالح شحاتة مساع

والتكنولوجية والوفد المرافق له بحضور الدكتور عبد هللا رمضان 

نائب محافظ السويس والدكتورة رجاء عثمان مدير مركز تدريب 

 .سقارة بوزارة التنمية المحلية

وفي اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات متعلقة بتنظيم العمل والتدريب 

ظات وتنمية قدرات ومهارات العاملين بالديوان العام بالمحاف

واالستفادة من برامج التدريب في تقديم خدمات متميزة للمواطنين 

 .ووضع آليات عمل داخل دواوين الحكومة

واشار المحافظ إلي الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي لتقديم 

البنية خدمات للمواطن السويسي ، مؤكداً علي ان هناك إهتمام ب

التحتية والمرافق ، كذلك تم وضع خطة لتطوير وتنمية قري القطاع 

 . الريفي

. 

 

 



  

 

  متراً بجناين السويس 001إزالة التعديات علي األراضي الزراعية الخاصة بمساحة 

 

طبقاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنفيذا للقانون قامت مديرية الزراعة 

 . واء التبوير والبناء بنطاق حي الجناينبالسويس بحملة ألزالة التعديات علي األراضي الزراعية الخاصة س

 . متراً مربعاً بمنطقة الجبااليات بحي الجناين 231قرارات إزالة علي مساحة  6والتي أسفرت عن إزالة تنفيذ 

كما شارك في الحملة خالد سعداوي السكرتير العام المساعدلمحافظة السويس واللواء حسن ترك مساعد مدير األمن وسمير 

ير مديرية الزراعة وسمير سعيد رئيس حي الجناين ومدحت مصطفي كمال مدير عام إدارات األمالك بمحافظة الجزار مد

السويس وممثلي والجيش الثالث الميداني وقوات من مديرية االمن ومديري إدارة األزمات والكوارث وحماية أمالك الدولة 

بع عمل الحملة في ثاني يوم لها اللواء طارق عبد العظيم السكرتير والتخطيط العمراني واالدارات الهندسية بحي الجناين ، تا

 8102ديسمبر 3العام لمحافظة السويس والتي تستمر حتي 

 

 

 

 وحدة سكينة بمدينة األمل 275محافظ السويس ورئيس هيئة التعاونيات يضعان حجر األساس إلقامة 

 

ر حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان بوزارة قام اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء دكتو

  )وحدة سكنية )بمدينة األمل بحي فيصل 478اإلسكان بوضع حجر األساس إلقامة مدينة سكنية تشمل 

علي ورفع التراكمات من المنطقة والوقوف  وقام صقر ورزق بجولة لمنطقة تعاونيات البحر األحمر لمتابعة أعمال النظافة

 . احتياجات المنطقة للتجميل والتطوير

وأعطى المحافظ تعليماته للواء طارق عبد العظيم السكرتير العام بتسهيل اإلجراءات والتنسيق مع الهيئة إلنجاز المشروع بمدينة 

 .األمل لخدمة شعب السويس

واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام رافق المحافظ ورئيس الهيئة كال من الدكتور عبد هللا رمضان نائب محافظ السويس 

للمحافظة والمهندس السيد التقي رئيس قطاع المشروعات بالهيئة والمهندس عبد الناصر النجار رئيس قطاع التنفيذ وفاتن 

 .إبراهيم رئيس حي فيصل ورئيس القطاع العقاري والقطاع التعاوني بالهيئة

 

 

 

https://www.facebook.com/suezgovernorateofficialpage/photos/pcb.1775489779172746/1775488625839528/?type=3
https://www.facebook.com/suezgovernorateofficialpage/photos/pcb.1775489779172746/1775488625839528/?type=3


 

  

 محافظ السويس يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان

 

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم اللواء دكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء 

واإلسكان لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات ومدن اإلسكان التعاونية بالسويس بحضور الدكتور عبد هللا رمضان 

 . يس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظةنائب محافظ السو

ة سكنية للزواج الحديث من قبل هيئة التعاونيات مؤكداً إن هناك دراسة بالتنسيق مع آالف وحد 3وفي اللقاء بحث المحافظ إنشاء 

 .آالف وحدة سكنية أخرى لحل مشكلة اإلسكان 3وزارة األوقاف إلنشاء 

وأكد المحافظ على رئيس الهيئة إن هناك عدد من الموضوعات تحتاج لتدخل الهيئة منها أعمال رصف وتطوير داخل مدينة 

تعاونيات البحر األحمر وتعاونيات إسبيكو بحي فيصل بعد أن قامت المحافظة برفع آالف األطنان من مخلفات البناء المتراكمة 

 .في المنطقة

ة تشكيل لجنة لدراسة المشاكل المتعلقة بمدن اإلسكان التعاونية التابعة لجمعيات اإلسكان باالتحاد ومن جانبه أكد رئيس الهيئ

والكبانون وحصر المشاكل بها ، باإلضافة إلى حصر جميع أغطية بالوعات  8والسالم  0التعاوني اإلسكاني ومنها مدن السالم 

 . التعاونيات بحي فيصل وحي عتاقة الصرف الصحي وغرف التفتيش المنتشرة بالشوارع داخل مدن

واستجاب رئيس الهيئة لطلب اللواء عبد المجيد صقر لرصف وتطوير الشارع الرئيسي لمدينة تعاونيات البحر األحمر والشارع 

 . الرئيسي لمدينة تعاونيات إسبيكو بحي فيصل

الجمهورية وبناء أكثر من مدينة بمحافظة كما استعرض رئيس الهيئة محاور عمل هيئة التعاونيات وإنجازاتها على مستوى 

 .عمارة سكنية بحي فيصل 64السويس وأخرها بناء 

حضر اللقاء كال من ووليد شوقي رئيس حي عتاقة وفاتن إبراهيم رئيس حي فيصل والمهندس السيد تقي رئيس قطاع 

امة العقاري والقطاع التعاوني بالهيئة الع المشروعات بالهيئة والمهندس عبد الناصر النجار رئيس قطاع التنفيذ ورئيس القطاع

 .لتعاونيات البناء واالسكان

 
 

 صقر يلتقي ممثلي الجمعيات األهلية بالسويس

من ممثلي ورؤساء الجمعيات األهلية  31التقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مساء اليوم إتحاد الجمعيات األهلية بالسويس ورؤساء وعدد 

مديرمديرية التضامن االجتماعي بالسويس ، ورمضان أبو الحسن رئيس االتحاد األقليمي للجمعيات األهلية بمحافظة بالمحافظة بحضورعادل خشانة 

 . السويس

 . لتعليمية ومحو االميةوفي اللقاء دار حوار حول دور الجمعيات االهلية في المجتمع وما تقدمه من خدمات في العديد من المجاالت الصحية وا

ي ممثلي الجمعيات بضرورة ابراز الدور الحقيقي للجمعيات في مجال دعم التعليم والصحة للنهوض بهما بما يعود بالنفع العام وخدمة وأكد المحافظ عل

 .. المواطن السويسي

يزة بالمستشفي متم وطلب صقر تشكيل مجلس إدارة للصحة والتعليم بهدف حل المشاكل التي تواجه القطاعين واألرتقاء بالعملية التعليمية وتقديم خدمة

 . العام واألهتمام بالكوادر الطبية بها

 . لسويسا وطلب المحافظ من الجمعيات األهتمام بالنظافة والتجميل للمنطقة المحيطة بكل جمعية والمشاركة المجتمعية والشعبية من الجمعيات لتنمية

والمشاركة في حملة 8102ئيس، لمكافحة فيروس سي والتي تبدأ في أول ديسمبر وأكد اللواء عبد المجيد صقر علي الجمعيات بالدعوة لمبادرة السيد الر

كشف وعالج فيروس سي، واألمراض غير السارية، وضرورة توعية المواطنين بالتوجه إلجراء الكشف وصرف العالج المجاني من أجل القضاء 

  . سعلي الفيروس والوصول الي المستهدف المطلوب للحفاظ علي صحة أهالي السوي

يعة رواستمع المحافظ الي رئيس اتحاد الجمعيات وعدد من ممثلي الجمعيات حول رؤيتهم المستقبلية لتنمية السويس ، مطالبهم بإعداد ورقة عمل س

يراً من عانت كث والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لخدمة السويس ، ومؤكداً علي التكاتف والتعاون من أجل عودة السويس لجمالها ، مشيراً إلي ان السويس

  ويالت الحروب وان حق شعب السويس علينا جميعاً ان نقدم له كل الدعم والخدمات في المجاالت المختلفة

 



 

  

 : لتنميةا مجال في:  أوال 

التعليم ) الثاني والموضوع( التعليم العام)  األول الموضوع متضمنةر نوفمبرشه عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 (.الثقافة -الشباب والرياضة ) الثالث والموضوع(  االزهري

 .  نوفمبرشهر لنشرة الجدولية والتعليقات المؤشرات إعداد -

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

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

 5108 نوفمبرشهر  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 هريالش 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

 يهاد محارمن
 1ندوة تثقيف صحي بكلية االداب عن امراض الفم واالسنان جامعة السويس  05/00/5108االثنين  -

 1ندوة علمية بكلية هندسة البترول عن خاليا الجزعية واستخدامتها في الطب الحديث ا.د سيد بكري استاذ بكلية العلوم جامعة االزهر -

 1ندوة بكلية التجارة عن االسعافات االولية -

احتفالية نادي بدر التابع لقيادة الجيش الثالث باسر شهداء العمليات العسكرية والرياضين من ابناء المدرسة  01/00/5108الثالثاء  -

  1العسكرية الرياضية وابطال فرق النادي في االلعاب الرياضية

عايير اختيار شريك الحياة نظمتها جمعية حواء ندوة عن التوعية فتيات التعليم الفني باسس تكوين االسرة وم 01/00/5108االثنين  -

 1المستقبل للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع ادارة المشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم

 1محاضرة تفاعلية بكلية التجارة بالتعاون مع احد النبوك للتعريف بالعمليات المصرفيةواساليب العمل بالبنوك -

 1لرسول الكريم للدكتور كمال البرري بمدرسة سامي البارودي االبتدائيةندوة عن ا 00/00/5108الثالثاء  -

 1ندوة عن رسول االنسانية بشركة النصر للبترول عباسية المولد النبوي الشريف 50/00/5108 الثالثاء -

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

 1ب التحليل االحصائي في الدراسات االجتماعية واالنساية لطالب الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة السويسمحاضره عن استخدام اسلو -

 1زيارة محافظ السويس لجمعية صفاء لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة 52/00/5108االثنين  -

 1اتمسابقة اوائل الطلبة للمرحلة االعدادية بمدرسةحسين مؤنس الرسمية المتميزة للغ -

  57/00/5108الثالثاء  -

 1زيارة رئيس الهئية العامة لتعاوينات البناء واالسكان اجتماع +جولة مع المحافظ  -

 1تصريح اللواء طارق عن العظيم بشأن حملة االزاالت علي االراضي الزراعية الحملة االولي بالجناين -

 

 القنال صباح
كتورة سهر محمود رئيس نادي القضاء والطيران فرع القناة وسيناء والحديث عن استخدام برنامج صباح القنال لقاء مع الد -

 1الوسائل الحديثة في التعليم

 1ولقاء مع فضيلة الدكتور ناصر غريب أمام وخطيب مسجد حمزة بالسويس بمناسبة المولد النبوي الشريف -

 برنامج حكايات الغريب  -

 51يس المجلس المحلي سابقا وشقيق الشهيدين احمد ومصطفي ابو هاشم والحديث عن حلقة مع االستاذ ابراهيم ابو هاشم رئ -

  1اكتوبر عيد السويس القومي وحلقة مع اللواء معتز هاشم والحديث عن دوره في حرب أكتوبر

 ً  االذاعة:  ثانيا

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

 اإلصدارات:   ثالثا

  -: والمتضمنة5108نوفمبر شهر عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار تم-
 . التعليم العام() االول  الموضوع-
 (  .التعليم االزهري) الثاني الموضوع-
 1الثقافة( -الشباب والرياضة )الثالث الموضوع-
 1   5108نوفمبرشهر  عن التخصصية القطاعية النشرة إصدار-
 1    5108نوفمبرشهر  عن الواحدة الورقة ذات النشرة إصدار-



  

 مـــع القانـون 
ً بـ"مكافحة جرائم اإلنترنت"، وذلك بعدما أصدره فى الجرائد الرسمية نشر  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعالميا
 (األحكام العامة لتطبيق القانون ) ويأتى النص الكامل للقانون كما يلي : س عبد الفتاح السيسيالرئي

 تعاريف فى تطبيق أحكام هذا القانون يقص باأللفاظ والعبارات األتية المعنى لمبين قرين كل منهما :( 0المادة )
 الجهاز القومى لتنظيم اال تصاالت الجهاز : -
 وزير المعنى بشئون اال تصاالت وتكنولوجيا المعلومات.ال الوزير المختص : -
كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة  البيانات والمعلومات األليكترونية :-

 صوات ومافى حكمها.تقنية المعلومات ؛ كاألرقام واألكواد والشفارات والحروف والرموز واإلشارات والصور واأل
بيانات شخصية : أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربن بينها وبين  -

 بيانات أخرى
ستقلة واألجهزة بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات الم بيانات حكومية : -

الرقابية، وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة وما فى حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على 
 حاسب أو ما فى حكمها.

مج، تسجيل، أو حفظ، أو تخزين، أو دأى عملية إلكترونية أو تقنية تتم ؛ كلياً أو جزئ يا، لكتابة،أو تجميع، أو  المعالجة االليكترونية : -
أو عرض، أو إرسال، أواستقبال، أو تداول، أو نشر، أو محو، أو تتيير، أو تعديل، أو استرجاع، أو استنبدال للبيانات والمعلومات 

الضوئية أو ما  اإللكترونية، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أوالحاسبات أو األجهزة األخرى اإللكترونية أو المتناطيسية أو
 يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.

أى وسيلة أو مجموعة وسائل مت ا ربطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة،  تقنية المعلومات : -
 سلكياً أو السلكياً. وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة

أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات واالتصاالت، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة  مقدم الخدمة : -
 أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.

 يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأى صورة كانت. كل شخص طبيعى أو اعتبارى، المستخدم : -
مجموعة األوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من األشكال، ويمكن  البرنامج المعلوماتى : -

ة سواء كانت هذه األ وامر والتعليمات فى شكلها استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب إلى ألداء وظيفة أو تحقيق نتيج
 األصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خالل الحاسب اآللى، أو نظام معلوماتى.

 : مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالج البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية. النظام المعلوماتى -
من األجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معاً، ويمكنها تبادل المعلومات واإلتصاالت فيما بينها، ومنها مجموعة  شبكة معلوماتية : - 

 الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية ؛ والتطبيقات المستخدمة عليها
 نطاق أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية الموقع: -
شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها  هو كل مدير الموقع : -

 حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.
ى أو اعتبارى، تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيع الحساب الخاص: -

 المتاحة أو استخدامها من خالل موقع أو نظام معلوماتى.
وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعى أو إعتبارى، عبر شبكة معلوماتية،  البريد االليكترونى : -

 لكترونية، من خالل أجهزة الحاسب اآللى وما فى حكمها.أو غيرها من وسائل الربط اإل
مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بترض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير  االعتراض : -

 عة ودون وجه حق.المحتوى، أو إساءة االستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك ألسباب غير مشرو
الدخول غير المرخص به، أو المخال ألحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى أو حاسب  االختراق : -

 إلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمه
ة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو أى بيانات تؤدى بذاتها، أو مجتمعه مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلوم المحتوى : -

 معنى أو اإلشارة إلى بيانات أخرى.
 كل عمل يتصل بتقديم االستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل فى مجاالت تقنية المعلومات. الخبرة :

جهته والوجهة المرسل منها وإليها، والطريق حركة االتصال )بيانات المرور(: بيانات ينتجها نظام معلوماتى تبين مصدر االتصال، و
 الذى سلكه، وساعته وتاريخه وحجمه ومدته، ونوع الخدمة.

كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، أ وداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات،  الحاسب : -
 سترجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها،أو تبادلها، أو تحليلها، أو لالتصاالت.أو تخزينها، أوتحويلها، أو تخليقها، أو ا

كل ما يتصل باستقالل واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسالمة أرضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس  األمن القومى : -
ج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة اإلدارية، الدفاع الوطنى ومجلس األمن القومى، ووزارة الدفاع واإل نتا

 واألجهزة التابعة لتلك الجهات.
 رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة اإلدارية. جهات األمن القومى: -
 
 

 بين الواقع والتطبيققانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 



  

 -: 5108 لسنة (201) رقم قرار

بدراسه مدي امكانيه تقليص عدد ايام العمل بعض الجهات االداريه )ديوان عام المحافظه والمديريات  اللجنه هذه تختص

التابعه .دون المساس باجور العاملين بهذه الوحدة ودون اخالل بانجاز العمل العمل واداء في المواعيد علي ان يتم اعداد 

 ه .تقرير بذلك يعرض فور االنتهاء من

 -: 5108 لسنة (021) رقم قرار

 يكلف كال من االتي اسمائهم بعد للقيام بالعمل بحي فيصل 

 السيد احمد برزي )سكرتير الحي (

 السيد عماد حمدي )مساعد رئيس حي (

 -: 5108 لسنة (021) رقم قرار

 يالدعو في الصادر الحكم لمنطوق قاوف الديوان المحاجر التفتيش باداره السابقه عمله جهه الي كحلي محمود/ السيد عوده-

  ق51 لسنه 2172 رقم

  -: 5108 لسنة  (021) رقم قرار

كبير باحثين للقيام بعمل مدير للشئون القانونيه اعتبارا من اليوم التالي  االولي بالدرجهجمال الدين علي فخري / السيد نقل-

 الخالء الطرف

 -: 5108 لسنة (020) رقم قرار

بدرجه كبير باحثين للقيام باعمال رئيس الحي فيصل اعتبارا من  –فاتن ابراهيم محمد عبد العظيم تكلف المهندسه / 

55/7/5108 



          

 :التزويد
 وبالنجم يهتدون ) أطلس النجوم (اسم الكتاب  

       زين العابدين متولى  1د تحرير: 

كوكبات  -1 1المجموعات النجومية لنصف الكرة السماوبة                             الشمالى – 5 1أحد إثبات الخرائط الفلكية -المحتويات 

صوت االربعين   : النشرات المحلية1كوكبة " الدرع " أو الترس -0 1كوكبات فصل الربيع -1 1نصف الكرة السماوية الجنوبى
 –صوت القناة  –حى عتاقة  –حى فيصل  –حى االربعين  –حى السويس  –نشرة بورسعيد  –السويس بلدى  –

 0راى الشباب السوايسة –الفرسان  –البداية المصرية  –سواسية  –الوعى  –اخبار السويس  – ابناء السويس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ايمان نافع

 حنان عابدين

 زينب ابو الحمد

 

 البث اإلنتقائى

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

ركة مجلس الوزراء يوافق على تأسيس ش 0

 وطنية لألستثمار األفريقى 
 األهرام

 

مكتب اإلستثمار بديوان عام 

 المحافظة
8/00/5108 

 

 الرئيس يفتح الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم  5

قضايا السالم والتطوير واألبداع تتصدر 

 المناقشات

 األهرام 

 

 مديرية الشباب والرياضة

 

2/00/5108 

 

التضامن تنظم مؤتمر " من الحماية إلى األنتاج  1

" والى : " تكافل وكرامة " يغطى مليونين 

 ألف أسرة 511و

 األهرام

 

 55/00/5108 مديرية التضامن األجتماعى 

 

المصيلحى: الدعم التموينى مستمر ودراسة  1

 بصورةأكفا  إعادة توزيعة 

 األهرام

 

 50/00/5108 مديرية والتموين

 

 

 والمكتبة التوثيق نشاط



 
  جيران فى عالم واحد  :عنوان الكتاب   

   444 : عدد الصفحات

 لجنة إدارة شؤؤن المجتمع العالم : المؤلف

 444 : التصنيف

 مطابع السياسة :المطبعة  

 حتويات الكتابنبذة مختصرة عن م

  

هناك عالم جديد آخذ فى التشكيلعالم يطرح أخطارًا جديده ومشكالت جديده وتحديات جديده ويقدم أماًل جديدًا 
حقبه من تاريخ األنسانيه أكثر أمنًا وإنصاف وفى هذا الكتاب ) جيران فى عالم واحد ( ترتسم معالم  فى بدء

طريق يقودنا إلى طرح رؤيه خصبه لعالم ينصب فيه األهتمام على البشر ونظام أخالقى مدنى عالمى وقياده 
مقترحات  واجه البشريه ويطرحمستنيره تقود الشعوب واألمم فى جوار عالم واحد ويستكشف التحديات التى ت

لتعزيز أمن البشروأمن كوكب األرض وإدارة اإلقتصاد العالمى وتعزيز سيادة القانون على الصعيد العالمى 
ولجنة ) إدارة شئون المجتمع العالمى ( وضعت تقرير يمكن بها لمجتمعنا العالمى أن يدبر شؤونه على 

 0نحو أفضل فى عصر جديد من تاريخ األنسانية

 

 ستمارة البيانات البليوجرافيةإ

 



  

  

 موضوع النشرة

 منتدي شباب العالم بشرم الشيخ من توصيات تقود إلي التنمية والتطوير
اجمع الخبراء علي ان التوصيات العشر التي خرج بها منتدي شباب العالم بشرم الشيخ تقود مصر الي التنمية والتطوير في حال      

ان مصر تق باب االفريقي هو اختيار موفق بداية يقول د.وسيم السيسي  تطبيقها موضحين ان اختيار مدينة اسوان لتكون مدينة للش

باحث في علم المصريات أن من ابرز القرارات التي تضمنتها التوصيات العشر في ختام فعاليات منتدي شباب العالم في نسخته الثانية 

ي يراها أنها شئ هام جدا النها تعتبر قامة فرعونية هي إعالن مدينة أسوان عاصمة لكافة الوفود الشبابية االفريقية والعربية والذ

 .وتعتبر جسرا للتواصل بين مصر وأفريقيا الفتا الي ان الرئيس حاول ايصال رسالة محددة للدول وهي أن مصر دولة أفريقية

التي تمتلك تاريخا وحضارة ويري د. وسيم أن هذا القرار ذو نظرة صائبة في اختيار العاصمة اللتقاء شباب في واحدة من أجمل المدن  

عظيمة من االف السنين باالضافة الي وجود معالم سياحية عريقة والعائد لتنشيط السياحة بها مشيرا الي أن خطوة السعي 

 .الشباب الناجح في القارة االفريقية فريدة من نوعها  لتجميع

رج بها منتدي شباب العالم في غاية االهمية وعلي وجه ويقول د. بسام الشماع الباحث وعالم المصريات أن التوصيات التي خ  

وذلك لعدة أسباب علي رأسها الزاوية الحضارية الن اختيار مدينة  5100الخصوص اختيار مدينة اسوان عاصمة للشباب االفريقي عام 

 .السياسي القديمجنوبية له دالالت عديدة ألن أول أبتكار في مصر كان في الجنوب باالضافة الي موقعها الجغرافي و

ويضيف ان أسم أسوان له عالقة بالتجارة قديما فهذه المدينة معروفة منذ القدم بالنشاط والحركة التجارية وكانت دائما تعج بالتجار  

خاصة وأنها كانت قريبة من أفريقيا وهنا تاتي أهميتها.باالضافة الي ذلك فهي بها سمات وصفات لها عالقة بالصداقة فهي مدينة 

تصادق فيها الطبيعة مع البشر وهي المكان الوحيد الذي تجد فيه النيل الذي يربط كل مدن الجنوب بعضها والجزر المختلفة والمساحات ت

 .الخضراء ثم الرمال الصفراء الناعمة، وليس ذلك فقط فحتي الطيور الموجودة بها مصرية افريقية

الرئيس عبد الفتاح السيسي من خالل منتدي شباب العالم أظهر الفارق بين دولة  وأكد د. جمال فرويز، أستاذ علم النفس السياسي، أن

هم يريدون معاقين ودماء وشهداء وأيتاما وارامل بينما نحن  «هذا الفرق بيننا وبينهم«الحب والسالم ومرتزقة الدم واإلرهاب قائاًل: 

 .ندعو العالم الي الخير والحب والسالم

السيسي جمع شبابا من جميع بالد العالم في مصر علي أرض شرم الشيخ حتي يعودوا إلي بالدهم حاملين وأضاف فرويز أن الرئيس 

 .معهم رسالة السالم

وأوضح أستاذ علم النفس السياسي أن ثمار هذا المنتدي وتوصياته تكمن في أن الشباب سواء من مصر أو من بالد أخري افريقية او 

معاتهم والي مدارسهم والي بيوتهم لنشر ما تعلموه في المنتدي وما خرجوا به من ثمار لزرعها من عربية أو اجنبية سيعودون إلي جا

 .جديد في شباب آخرين لم تسمح لهم الفرصة بالحضور هذه المرة

لف تأما د. جابر عصفور، وزير الثقافة األسبق، فقد وصف منتدي شباب العالم أنه شيء عظيم ان تصبح مصر مستضيفة لشباب من مخ

الثقافات واللغات واألعراق علي أرضها ويعطي إضافة لمكانتها وسط دول العالم وتصبح دولة ال يستهان بها وبدورها في السالم 

 .والعطاء

 

 



 الموضوع األول

 قطاع : نتائج امتحانات التعليم

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

 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح بالنسبة 
 يدونللمق

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 
 اينالجن

 
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

% 

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

 
 التعليق:

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

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

 %30جحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   النا

 التوصيات : 

 اإلحصــــــاء



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

  

 

 عليم االساسىمرحلة الت                                                            
 

 
 نتائج إمتحانات إتمام ) المرحلة اإلعدادية ( : -7

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

 التعليق:

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

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

 % 97ب الحاضرون   الناجحون من اجمالى عدد الطال
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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 

 يسالسو
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 

 السويس
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% 

 
 مرحــــلة اإلعـــداديـــــــة التربيـــــة الفكريـــــة

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% 

 
 دي العـــام مكفوفين وضعـــاف بصــرمرحــــلة اإلعــــــــدا

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 



 

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

 
 التعليق:

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

ب الناجحون وبلغت نسبة عدد الطال  %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 
 بالنسبة للمقيدون

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 :

 



  

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

 
 

 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح 
 بالنسبة للمقيدون

جاح بالنسبة نسبة الن
 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% 

 الصـــف إجمالي
 

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

 
 مرحــــلة الثانــــــــــوي الزراعــــــــي

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% 

 
 مرحــــلة الثانــــــــــوي الصنــــاعــــــــــي المهنــــــــي

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 رحــــلة الثانـــوي فنـــيم

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% 

 سنوات 9الفنية نظام نتائج إمتحانات الثانوية 



 التعليق

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

وبلغت نسبة   %100، نسبة عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون    % 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

 .19/11/7119ريخ البيان : مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                                                                     تا
 

 
 التعليق:

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

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

 %100عدد الطالب الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 

 

  سنوات 9نظام   مرحلة التعليم الثانوي الفني                                                                      
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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 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% 

 ثانـــوي الفنــي التجـــاري المتقـــدمــــةمرحــــلة ال

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% 

 مرحــــلة الثانــــــــــوي الصنــــاعــــــــــي

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

 عدد الطالب الناجحون
نسبة النجاح 

 بالنسبة للمقيدون

نسبة النجاح 
بالنسبة 
 للحاضرون

 اإلجمالي دور ثاني أول دور
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1 
 السويس

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

إجمالي 
 المحافظة

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   %100ضرون من اجمالى عدد المقيدون  ، نسبة عدد الطالب الحا  % 82.2ونسبة االناث 

 %100الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 

 

 مرحلة التعليم الثانوي للتمريض
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 الموضوع الثاني

 قطاع : نتائج امتحانات التعليم األزهري

 :المرحلة االبتدائية أزهري نتائج إمتحانات -1

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 لمقيدونا

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 إناث 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

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 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                                                            مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                  
 

  التعليق :       

 

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

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

ب الناجحون وبلغت نسبة عدد الطال  %99الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون  

 %33من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

                                                                                                   

 

 

 

 

 ابتدائي ازهريمرحلة  
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اجمالى المحافظة



 :المرحلة االعدادية أزهري نتائج إمتحانات -7

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

عدد الطالب 

 اضرونالح

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 %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

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 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 إجمالى عدد بلغ  -

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

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

 %31.9اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

                                                                                                   

 

 

 

 

 اعدادي ازهريمرحلة  
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 :المرحلة الثانوية أزهري نتائج إمتحانات -9

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

عدد الطالب 

 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون

بالنسبة 

 للمقيدون

نسبة النجاح 

بة بالنس

 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

 ــــــــــدال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األربعين 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 الفى المقيدين 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  

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

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

عدد الطالب 

 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون

بالنسبة 

 للمقيدون

نسبة النجاح 

بالنسبة 

 ونللحاضر
 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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيصل 9

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عتاقة 3

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجناين 9

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

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

  التعليق :       

 

( 58) 2017عام اءات ازهرية معاهد قرالمقيدين 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  

 %60عدد الطالب الحاضرون   
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 الموضوع الثالث

 قطاع الشباب والرياضة

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

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

 

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

 .( قانوني1بلغ عدد حمامات السباحة ) -1

 التوصيات:

ةيوصى المركز بضرورة االستمرار في تقنين المالعب الغير قانونية حتى يتحقق الهدف من هذه األنشطة الرياضي

 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
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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 نشآت م -7

 الحـــي م

 مراكز الشباب

بيوت 

 الشباب

نزل 

 الشباب

معسكرات 

 شباب

 مدارس موهوبين

مكتبات 

مراكز 

 شباب

عدد 

مراكز 

الشباب 

المتوفر 

بها 

حاسبات 

 آلية

عدد 

 المراكز

 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 :                  

 

 ( مركز وهى نفس عدد العام السابق.79التعليق:بلغ عدد مراكز الشباب التي تقدم خدمات شبابية )

 التوصيات:

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

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

 

 التعليق:

7112في عام  110واصبحت  7110في عام  131عدد 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 ادي التوكيالت المالحيةن

 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

المدرسة الرياضية نادي 

 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

 السويسشركة أسمنت  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: تاريخ البيان     مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة                     



 

 

 :8112المالعب الجديدة خالل عام  -5
 

 الحـــي م
 عدد المستفيدين المالعب الجديدة

 إناث ذكور الجهة التابعة لها النوع العدد

 1 السويس 1
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د
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ج
ب 

ع
ال

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

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

 

 التعليق:

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

ـــــز األول بنســـــبة  ـــــه حـــــي %37المرك ـــــة، يلي ـــــين، و حـــــي %70بنســـــبة  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
 القرى التابعة

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

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

 التعليق: 

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

 وحدات شبابية 

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

  قرية ابو ترك قريبة من قرية عامر  وبتستفيد من الوحدات الشبابية بها 

 التوصيات :

 قرى يوصى المركز بضرورة فتح وحدات شبابية تخدم هذه ال 

 



 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 
 . ثبات عدد ودور السينما والمسارح وكلها التتبع لوزارة الثقافة ولكنها خاصة 

 ت :التوصيا

 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 

المجهزة 

 بالحاسب اآللي

عدد الحواسب 

 اآللية

 الخدمات التي تقدمها

 بتدري 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 - -  

 19/11/7119يخ البيان :مصدر البيان : فرع ثقافة السويس                       تار            

 التعليق:

  ثبات عدد المنشأت الثقافية المزودة بحواسب اليه 

 يثبات عدد اجهزة الحواسب اآلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مى خليل

 نهى حمدى

 محمود عبد اللطيف

 جورج حنا

 



 

 

 

 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

6/00 حي السويس 0 الحكومة اإللكترونية  شطة المركزمتابعة كافة أن 

 قواعد البيانات

عدم اصدار النشرة -

 الشهرية
 تم اإلبالغ

6/00 حي األربعين 2 السجالت و قواعد  متابعة كافة أنشطة المركز 

 البيانات

 مع الشكر -

7/00 حي فيصل 3 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

 الخططوالسجالت و

عدم إصدار النشرة 

 وريةالد
 تم اإلبالغ

7/00 حي عتاقة 4 قواعد والنشرة  متابعة كافة أنشطة المركز 

 السجالتوالبيانات 

 مع الشكر 

02/00 حى الجناين 5 قواعد  والنشرة متابعة كافة أنشطة المركز 

 السجالتوالبيانات 

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

التضامن االجتماعي  6

قطاع الشئون 

 االجتماعية

80/00 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

  مع الشكر 

83/00 الشئون الصحية 7 قواعد والسجالت  متابعة كافة أنشطة المركز 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

83/00 الزراعة 8  الخطط السجالت متابعة كافة أنشطة المركز 

 لبياناتقواعد ا

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

82/00 التربية والتعليم 9 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

 الخطط السجالت

 مع الشكر 

 التحديث للقطاعات  متابعة كافة أنشطة المركز 82/00 القوي العاملة 01

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 الغتم اإلب

 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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


