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 نشرة معلومات حمافظة السويس

لستتويس   افتتتتا اللتتواء عبتتد اريتتد  تتقر حمتتافظ ا     

هت  الستويس     مبمشت  أ   مهرجان الثقافتة و التستو      

التتدكتور مبنطقتتة بورتوفيتتق لتتي الستتويس ل تتور  

االستتتتاذ عبتتتد ام رم تتتان ناظتتتس حمتتتافظ الستتتويس و  

يهتا  سترا    خالد سعداوى الستكرت  العتاو و العميتد ا   

حممتد نبيت    الدين  الستكرت  العتاو املستاعد والكاتتس    

زارة الثقافتة و  املدير االقليم  لقطاع القنتاة ستيناء لتو   

 تتتوا الناظتتتس  تتتا  عبيتتتد والناظبتتتة ع تتتا  زهتتتران ع     

لتتتدكتور جملتتتس النتتتوا  و الناظتتتس حتتتافظ  و تتتة و ا 

بتد املتنعم   سيد عبده ع وا جملس الشيوخ والعميد ع

ملتتتال  حتتتالوة متتتدير عتتتاو الثقافتتتة بالستتتويس وحممتتتد ا

ندسة فاتن رظيس جملس اإلدارة الغرفة التجارية وامله

الحيتتتتاء عبتتتتد الغتتتتي رظتتتتيس حتتتتي الستتتتويس ور ستتتتاء ا 

ستتتتويس والقيتتتتادات التن يويتتتتة واملتتتتديريات و تتتتعس ال   

 وممثلي الثقافة وأع اء الغرفة التجارية 

لعارضت   قاو حمافظ السويس جبولة عل  عتدد متن ا  
رض والتوى ضتم حتر  يدويتة وعت     ٢٤٥والبالغ عددهم 

 منتجات متنوعة باسعار خم  ة  

افظ ومتتن جانبتتل قتتتا  اللتتواء عبتتد اريتتتد  تتقر حمتتت     

متن  ن مترة  السويس   ان هوا املهرجتان ستيتم أكثتر مت    

وف  أجتتتتت  تشتتتتتجيع أ تتتتتحا  ا تتتتتر  اليدويتتتتتة و تتتتتت  

.   تة منتجات متنوعتة ههتاا احملافظتة باستعار خم    

قافيتتتتة و تتتتهد املهرجتتتتان مستتتتر  ليتتتتاا الستتتتويس الث   

و والتتتتتوى  تتتتتهد مشتتتتتاركة فتتتتتر  ال نتتتتتون الشتتتتتعبية     

وقتتتتدو ..الثالثتتتة السمستتتمية متتتن حمافظتتتتات القنتتتاة    

ان والعارضت    قر الشكر لل ر  املشاركة يف املهرجت 

ي أن املهرجتان  مؤكدا علت .. للمنتجات بطو  املمشي 

 تتتتا    ستتتتيتم تنظيمتتتتل يف ال تتتتعات القادمتتتتة علتتتتي    

السويس السوايسة والكورنيش واملمشي خلدمة  عس

لستتتتتتلع واملستتتتتتاهمة يف تتتتتتتوف  وخت تتتتتتي  اهستتتتتتعار ل  

متن قبت    احملتافظ بتنظتيم املهرجتان   ا تاد  وواملنتجات 

التو  أقتيم   أع اء الغرفتة التجاريتة و قصتر الثقافتة و    

مبنطقتتة علتتي خلتتيس الستتويس للمشتتي أهتت  الستتويس 

قر بورتوفيتتتتق عتتتتا رعايتتتتة اللتتتتواء عبتتتتد اريتتتتد  تتتت     

لتتتدايم حمتتتافظ الستتتويس و التتتدكتورة اينتتتا  عبتتتد ا 

 وزير الثقاقة



12

 نشرة معلومات حمافظة السويس 

السكرتري العام يتفقد أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي

منطقـة املالحــــة 

فظ تن يتتتتوا لتوجيهتتتتات اللواءعبتتتتد اريتتتتد  تتتتقرحما    

البنيتة  السويس مبتابعتة املرافتق واخلتدمات ومشتروعات    

لتتي مستتتو  التحتيتة وتطتتوير املتدن الستتكنية القد تة ع   

 العتتتاو اهحيتتتاء قتتتاو اهستتتتاذ خالتتتد ستتتعداو  الستتتكرت   

قتتة املالحتتة حملافظتتة الستتويس جبولتتة بتتدأها بزيتتارة ملنط 

عمتتتتا  القد تتتة و تتتتوارع اتتتر  حتتتتي الستتتويس ملتابعتتتتة أ   

يات تطويروتوستتتتتتعة  تتتتتتوارع املنطقتتتتتتة وازالتتتتتتة العشتتتتتتواظ 

ر  واال تتتتغاالت ورفتتتتع ك تتتتاءة املرافتتتتق العامتتتتة والصتتتت    

ر تتت  الصتتتحي والكهربتتتاء والغتتتاز الطبيعتتتي وأعمتتتا  ال  

 .قة وساحة انتظار السيارت خلدمة سكان املنط

تم متن اجت    السكرت  الي ان هوه االعمتا  التت تت   وا ار 

يستتتتتي عستتتتت  املرافتتتتتق العامتتتتتة خلدمتتتتتة املتتتتتوا ن السو

سكنية القد ة وعس  ا ياة املعيشية لسكان املدن ال

حمافظ تن يتتتوا لتوجيهتتتات اللتتتواء عبتتتد اريتتتد  تتتقر     

ا  السويستتتتواكد االستتتتتاذ خالتتتتد ستتتتعداو  علتتتتي أعمتتتت  

تشتتتتتترة  تتتتتيانة الكتتتتتابالت واالكشتتتتتتا  الكهرباظيتتتتتة املن   

 بالشوارع للح اظ علي أروا  املوا ن  

لتتتي كتتتولف ت قتتتد الستتتكرت  العتتتاو منطقتتتة الستتتادات 

لعاكمتات  االربع  ملتابعتة حالتة النظافتة العامتة ورفتع ا     

املواعيتتتد والقمامتتتة وت ريتتتغ  تتتناديق القمامتتتة بصتتت ة يف 

 تكثيتت  احملتتددة  تتا   مؤكتتدا علتتي رظتتيس حتتي االربعتت     

الر تت  العمتت  ومتابعتتة أعمتتا  رفتتع الك تتاءة والتوستتعة و  

 تغاالت تعتو    الت تتم بشوارع مدينة الستادات ورفتع ا  ا  

ال متتتن  العمتتت  والتطتتتوير باملنطقتتتة رافتتتق يف ا ولتتتة كتتت     

يس واملهندستة  املهندسة فاتن عبد الغي رظيس حتي الستو  

  أنتور رظتيس   فاتن عبد العظيم رظيس حتي فيصت  وممتدو   

دخ  الستريع  حي االربع  وا ر  سليمان مدير ادارة الت

هتتتتتاز والطتتتتتواره واملهندستتتتتة رضتتتتتا عبتتتتتود ناظتتتتتس متتتتتدير ج  

 تتتو التجميتتت  وا تتتداظق واملهنتتتد  هللتتتد  عبتتتد ام ع    

الصتتتر  جملتتتس إدارة الشتتتركة القاب تتتة مليتتتاه الشتتتر  و 

انة الصتتتتحي واملهنتتتتد  عمتتتتاد عبتتتتد العزيتتتتز مديرالصتتتتي     

رت  حتتتي بقطتتاع الكهربتتاء بالستتويس وامتت  ابتتراهيم ستتك      

متتتدير  فيصتتت  وعمتتتاد هللتتتد  ستتتكرت  حتتتي الستتتويس و   

 واملرافقادارات ا ندسية واملشروعات والنظافة 
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 السويس                                                  نشرة معلومات حمافظة 

فى لقاء 

لسويساحمافظ قراريدعبداللواءاستقب 

ور ساءالتجاريةالغرفةإدارةجملسأع اءمبكتبل

عبدامورالدكتل وربالسويسبالغرفةالشعس

سعداو خالدواالستاذاحملافظناظسرم ان

الدينرا سايها والعميدللمحافظةالعاوالسكرت 

ملوق امبتابعةللمحافظةاملساعدالعاوالسكرت 

لسلعالتوف اختاذهامتالتالقراراتوتن يو

معناسسيتمبااهسعاروضبطوخت ي الغواظية

بع نماستغال أوجلمنوا داملوا ن  يع

التموينيةا مالتتكثي علياحملافظواكدالتجار

لجانوالالتموينومباحثالتموينمعبالتنسيق

االسعاربااللتزاوعليوالتأكيدللمتابعةاملشكلة

 قرأ اروالغواظيةواملوادالسلع ميعاالسع ادية

أهالمعرضإلقامةوالتجهيزاإلعدادسرعةالي

احملافظدواك.املبار رم ان هربدايةقب رم ان

 زارةا عسور ساءالتجاريةالغرفةرظيسعلي

والبقال والدواجنواخل روال اكهةوا بو 

 واملخابزالتموين 

وتوجيل..الغواظيةالسلعاسعاربتخ ي بااللتزاو

أسعاربالغواظيةواملوادالسلعوتوف التجاركافة

 .السويساهاليخلدمةخم  ة

معرضةإلقاموالتجهيزاإلعدادسرعةالي قروأ ار

واكد.املبار رم ان هربدايةقب رم انأهال

 عساءور سالتجاريةالغرفةرظيسعلياحملافظ

والدواجنواخل روال اكهةوا بو ا زارة

اسعار ي بتخبااللتزاوواملخابزالتموين والبقال 

السلعتوف والتجاركافةوتوجيل..الغواظيةالسلع

 .لسويسااهاليخلدمةخم  ةبأسعارالغواظيةواملواد

الغواظيةالسلعبتوف التموينمديريةعليكمااكد

عمواملطااحملالتومراجعةاالستهالكيةبارمعات

مراجعةواآلدم لالستعما الصالحيةمنللتأكد

تباحملالتباعالت والدواجنواهمسا اللحوو

رحماضوعم خم  ةبأسعاروتوف هاواهسوا 

ستو معليالشعسبقوتيتالعسومنللمخال  

 .االحياء
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 معلومات حمافظة السويس                                      نشرة 

ويس واللتواء  قاو اللواء عبد اريد  قر حمافظ الست 

يتتتداني عا تتتم  عتتتة عا تتتور قاظتتتد ا تتتيش الثالتتتث امل 

دير واللتتواء حممتتد اهل تتي مستتاعد وزيتتر الداخليتتة متت    

لنصتتتس أمتتتن الستتتويس بوضتتتع أكاليتتت  الزهتتتور علتتت  ا  

امليداني التوكار  للجند  ارهو  با يش الثالث

لسيد احملافظ وقرأ ا.مبناسبة االحت ا  بيوو الشهيد 

  ال ريتتق والقيتتادات ال اعتتة علتتي رو  الشتتهيد البطتت   

 متتتتن ح تتتتراهحت ا  كتتتتال .أو  عبتتتتد املتتتتنعم ريتتتتاض  

االستتتتتتتتتتتتاذ خالتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتعداو  الستتتتتتتتتتتكرت  العتتتتتتتتتتتاو  

ت العاو والعميد ايها  سرا  التدين الستكر  للمحافظة

 املساعد للمحافظة 

يتتوكر ان .متتن القيتتادات العستتكرية واهمنيتتة  ول يتت  

متتار  9يتتوو يتتوو الشتتهيد يف مصتتر يتتتم االحت تتا  بتتل   

ختليتتتدا  1969مصتتتر منتتتو عتتتاو  علنتتتتل أعتتتاومتتتن كتتت   

صتتر  لتتوكرى رحيتت  رظتتيس أركتتان حتتر  ا تتيش امل   

22)عبتتتتتتتتتد املتتتتتتتتتنعم ريتتتتتتتتتاض وهتتتتتتتتتو متتتتتتتتتن مواليتتتتتتتتتد      

و    فريتتق أ( 1969متتار  9واستشتتهد يف 1919أكتتتوبر

س أركتتان وقاظتتد عستتكر  مصتتر     تتغ  منصتتس رظتتي   

  متتن قبتت  حتتر  القتتوات املستتلحة املصتترية   كمتتا  تتغ 

ستتتتتلحة منصتتتتتس رظتتتتتيس هيتتتتتتة العمليتتتتتات بتتتتتالقوات امل

رظيًستتتتتا هركتتتتتان القيتتتتتادة 1964املصتتتتترية وعتتتتت  عتتتتتاو 

 العربية املوحدة
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

السويس عقد اللواء عبد اريد  قر حمافظ

متتتتتؤار متابعتتتتتة إجتتتتتراءات اللجتتتتتان املختصتتتتتة  

مبراجعتتتتتة أعمتتتتتا  البنتتتتتاء للعقتتتتتارات ا تتتتتار     

حملليتة رقتم   تن يوها بقرار السيد وزير التنمية ا

ل تتتتتتورالدكتور عبتتتتتتد ام  2020لستتتتتتنة 218

عداو  رم تتان ناظتتس احملتتافظ واالستتتاذ خالدستت

ؤار اي ا السكرت العاو للمحافظة  وح ر امل

ن نقابتتة كتتال متتن املهنتتد  ا تتن رز  ممتتثال عتت  

ير املهندستتتتتت  واملهندستتتتتتة  تتتتتتيماء فتتتتتتؤاد متتتتتتد  

ؤاد والتتتتدكتور وليتتتتد فتتتت.التخطتتتتيط العمرانتتتتي

هندسة همسة مدير املكتس ال ي باحملافظة وامل

اء مستتتت  ممثلتتتتة عتتتتن جامعتتتتة الستتتتويس ور ستتتت 

 ا ندسيةاالحياء واالدارات 

صتتتتتتتة  والتنظتتتتتتتيم باالحيتتتتتتتاء و اللجتتتتتتتان املخت  

مبراجعتتتتتة اعمتتتتتا  البنتتتتتاء للعقتتتتتارات ا تتتتتار     

لتتتتتتي اللجتتتتتتان املختصتتتتتتة ع ووافقتتتتتتا . ت يتتتتتتوها

ت استتتتتتنا  اعمتتتتا  البنتتتتاء لعتتتتدد متتتتن ا تتتتاال   

لبنتتاء املقدمتتة متتن أ تتحابها الستتتتنا  اعمتتا  ا

أكتتتتتد و. بنطتتتتتا  حتتتتتي فيصتتتتت  وحتتتتتي عتاقتتتتتة    

ملختصتة  احملافظ علي ر ساء االحياء واللجتان ا 

ن  بتكثيتتتتتت  العمتتتتتت  والتوا تتتتتت  متتتتتتع املتتتتتتوا  

الت والت اعتتتت  معهتتتتم لالستتتتت ادة متتتتن التستتتتهي 

ا ار القانون املقدمة الجناز املل ات املقدمة  يف

تتا  الستتتتتكما  مل تتتتاتهم واملوافقتتتتة علتتتتي استتتت  

ق اعمتتتتتا  البنتتتتتاء لتصتتتتتحيا االوضتتتتتاع وعقيتتتتت 

 االستقرار   
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 السويسمعلومات حمافظة نشرة 

س  اليتتتوو    عبداريتتتد  تتتقر حمتتتافظ الستتتوي .قتتتاو اللتتتواء أ

س   رافقتتتل جبولتتتة ت قديتتتة مبنطقتتتة بورتوفيتتتق لتتتي الستتتوي  

العميتتتد خال تتا التتدكتور عبتتدام رم تتتان ناظتتس احملتتافظ و     

محافظتتتة  ايهتتتا  ستتترا  التتتدين الستتتكرت  العتتتاو املستتتاعد لل     

ة بورتوفيتق  للوقو  عل  أعما  التطوير واملشروعات  مبنطقت 

راستتتة وختتتال  ا ولتتتة أكتتتد احملتتتافظ علتتت  ستتترعة اعتتتداد د    .

يتق العريتق   وخمطط عاو الستكما  التطوير مبنطقة بورتوف

طوير املتدن واملنتا ق   يأتي هوا يف إ ار خطة احملافظة يف ت.. 

اخلتتدمات الستتكنية متتن ختتال  رفتتع ك تتاءة املرافتتق العامتتة و     

ا تار  تقر التي    لتحس  حيتاة املتوا ن  باحيتاء الستويس   و    

جتت  تتتوف   أن احملافظتتة تبتتو  كتت  جهودهتتا يف العمتت  متتن ا    

واملرافتق    حياة معيشية للموا ن  وعس  جودة اخلتدمات 

 تت  احملافظتتات م تتي ا التتي أن الستتويس تستتتحق أن تكتتون أ

  اخلدمات و عبها الباس  عاني ويالت ا رو  ويستحق ك

سة وخمطتط  وكل  احملافظ بإعداد درا. والتقدير والتكريم

فظتتتتتة عتتتتتاو وتصتتتتتور لرفتتتتتع ك تتتتتاءة واالرتقتتتتتاء ب نتتتتتد  احملا 

متتتة يليتتتق  ببورتوفيتتتق ليكتتتون علتتتي مستتتتو  عتتتالي متتتن اخلد    

الستتويس بشتتعس الستتويس وأكتتد احملتتافظ علتتي رظتتيس حتتي    

 جمتتا  وادارة الطتتواره والتتتدخ  الستتريع بتكثيتت  العمتت  يف    

 النظافة العامة ورفع القمامة من الشوارع 

ا تتتداظق أوال بتتتأو  وا  تتتاظ علتتتي الشتتتك  ا متتتالي ونظافتتتة 

العامتتتتتتتتة واملنتتتتتتتتا ق العفيهيتتتتتتتتة التتتتتتتتت تنشتتتتتتتتأ علتتتتتتتتي ارض     

عة اهختت ة السويستتيوكرأن منطقتتة بورتوفيتتق  تتهدت يف ال تت 
مع يشم  ١٣٠٠إنشاء ممشي وكورنيش أه  السويس بطو  

سطحات منطقة خدمات وحمالت وساحة انتظار للسيارات وم

يتتتة وحتتتداظق  وجيتتتر  حاليتتتا انشتتتاء منطقتتتة ترفيه   .. خ تتتراء 

لستتتويس   وكتتتورنيش اختتتر يف املنطقتتتة املواجهتتتة ملمشتتتي أهتتت  ا 

 الستتويس وبتتولف تصتتبا بورتوفيتتق منطقتتة ا تتو  اهولتتي يف 

ظ يف ا ولتتة كتتال  رافتتق الستتيد احملتتاف  . يف املستتتقب  القريتتس  

احملافظتتتة متتتن حممتتتد عبتتتد ام متتتدير عتتتاو املاليتتتة واالداريتتتة ب   

هندستتتتة واملهندستتتتة فتتتتاتن عبتتتتدالغي رظيس حتتتت  الستتتتويس وامل

ديق مدحيتتتة  تتتديق متتتدير عتتتاو الطتتتر  واملهنتتتد   تتتا   تتت   

دير عتتاو رظتتيس قطتتاع الكهربتتاء واملهندستتة مارجريتتا  تتكر  متت  

االستتتتتكان وعتتتتتاد  درويتتتتتش متتتتتدير عتتتتتاو مشتتتتتروع الشتتتتتاليهات      

ريع والشتتتتتوا   وا تتتتتر  ستتتتتليمان متتتتتدير ادارة التتتتتتدخ  الستتتتت 

داظق والطتتتواره واملهندستتتة رضتتتا عبتتتود ناظتتتس التجميتتت  وا تتت     

ية لتتت  ومستتتولي املتترور والصتتر  الصتتحي واإلدارات ا ندستت     

 السويس
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 . 
د اريتتتتد   عبتتتت.فتتتت  إ تتتتار توجيهتتتتات الستتتتيد اللتتتتواء أ 

لمشتروعات   قرحمافظ السويس باملتابعة املستمرة ل

يس قتتاو التنمويتتة وا تتارى تن يتتوها علتت  أرض الستتو    

ستتتتتاعد  العميتتتتتد  إيهتتتتتا  ستتتتترا  التتتتتدين الستتتتتكرت  امل     

شتتروعات للمحافظتتة جبولتتة ت قتتد خال تتا عتتدد متتن امل 

ر  بتتتدأها بت قتتتد اهعمتتتا  ا اريتتتة فتتت  حمطتتتة  تتت      

متتتتع مكعتتتتس 72000 تتتتح  الزرايتتتتر بطاقتتتتة إ اليتتتتة  

ورافقل % 65و  لمبات حيث بلغا نسبة التن ي6وعدد 

ي االربعت   ف  ا ولة كتال متن ممتدو  انتور رظتيس حت      

واملهندستتتتتتة مارجريتتتتتتا  تتتتتتكر  متتتتتتديرعاو االستتتتتتكان     

لشتتركة واملهنتتد  هللتتد  عبتتد ام ممتتثال عتتن فتترع ا     

 رع الستويس  القاب ة ملياه الشر  والصر  الصحي ل

الستريع  وا ر  سليمان مدير إدارة الطواره والتتدخ  

  ا اريتة  كما ت قتد الستكرت  العتاو املستاعد اهعمتا     

بكة مبحطتتتة رفتتتع الكبتتتانون ضتتتمن مشتتتروع إنشتتتاء  تتت      

  ر   ح  وخط 

بتتتانون إحنتتتدار وحمطتتتة رفتتتع وختتتط  تتترد ملنطقتتتة الك 

2500اليتتة هو  متترة فتت  تتتاريا الكبتتانون بطاقتتة إ    

ا مع حيث بلغ15 لمبات برافع 3مع مكعس بعدد 

لستتيد ورافتتق فتت  ا ولتتة ا% 75إ تتاا نستتبة التن يتتو

املهنتتتتتد  حممتتتتتد حستتتتتن الوكيتتتتت  رظتتتتتيس ا هتتتتتاز  

يس حي عتاقتة  التن يوى ملياه الشر  ووليد  وقي رظ

وال تتتتتتتبع نا تتتتتتتد متتتتتتتدير إدارة اهزمتتتتتتتات والكتتتتتتتوار     

املنطقتة  باحملافظة كما ت قد خمطط رفتع ك تاءة  

ت تتمن بعتتد إنتهتتاء أعمتتا  الصتتر  الصتتح  والتتت  ت   

حملتتافظ اهعمتتا  املتكاملتتة وفقتتا  لتوجيهتتات الستتيد ا   

ة أعمتتا  فتت  هتتوا الشتتأن كمتتا ةلتتا ا ولتتة متابعتت  

فقتتتتتة التطتتتتوير العمرانتتتتت  بنطتتتتا  حتتتتت  عتاقتتتتة مبرا   

النقتت  املهندستتة مدحيتتة  تتديق متتدير عتتاو الطتتر  و     

قطتتاع واملهنتتد  عمتتاد عبتتد العزيتتز متتدير الصتتيانة ب    

ارة املرافتق  الكهرباء بالسويس واإلدارات ا ندستية واد 

 .واال غاالت ومستولي املرافق العامة 
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ستتتويس التقتتتي اللتتتواء عبتتتد اريتتتد  تتتقرحمافظ ال 

كتبتتل أع تتاء جملتتس النتتوا  مبحافظتتة الستتويس مب

لقتة بتاملرافق   اليوو ملناقشة عتدد متن املوضتوعات املتع   

ويستتي واخلتتدمات العامتتة التتت تقتتدو للمتتوا ن الس    

علتتتتتتتتتتي مستتتتتتتتتتتتو  االحيتتتتتتتتتتاء وذلتتتتتتتتتتتف ل تتتتتتتتتتتور   

ستتتتاذ واالالدكتورعبتتتدام رم تتتان ناظتتتس احملتتتافظ 

العميتد  خالد سعداو  السكرت  العتاو للمحافظتة و  

اعد ايهتتتتتتا  ستتتتتترا  التتتتتتدين الستتتتتتكرت  العتتتتتتاو املستتتتتت  

س  تتا  للمحافظتتة  ح تتر اللقتتاء كتتال متتن الناظتت    

س النتوا   عبيد والناظس سيد الكرماو  ع توا جملت  

ول تتتتتتورالدكتورة ستتتتتتوزان ا نتتتتتتد  متتتتتتدير إدارة 

 االتصا  السياسي مبحافظة السويس

 

السويسحمافظ قراريدعبداللواءالتقي

ملناقشةلمبكتببالسويسالشيوخجملسع وا

لعامةاباملرافقاملتعلقةاملوضوعاتمنعدد

علييالسويسللموا نتقدوالتواخلدمات

عداو سخالداالستاذل وراالحياءمستو 

 .حملافظةالعاوالسكرت 

انةخشأهللدالناظسمنكالاللقاءح ر

سجملع واعبدهسيدالدكتوروالناظس

 ا ندسوزانالدكتورةول ورالشيوخ

 السويسمبحافظةالسياسياالتصا إدارةمدير
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ولتتتة قتتتاو اللتتتواء عبداريتتتد  تتتقر حمتتتافظ الستتتويس جب   

لستتتويس ت قديتتتة اليتتتوو بنطتتتا  منطقتتتة الغريتتتس لتتتي ا     

ت تتتتتم للوقتتتو  علتتتي أعمتتتا  التطتتتوير ورفتتتع ك تتتاءة التتت   

رافقتتتل بعمتتارات اللتتوكس واهقتصتتتادية لتتي الستتويس      

  خال تتتتتا التتتتتدكتور عبتتتتتدام رم تتتتتان ناظتتتتتس احملتتتتتافظ     

افظتتتة   واالستتتتاذ خالتتتد ستتتعداو  الستتتكرت  العتتتاو للمح    

ويف .ملستاعد  والعميد إيها  سرا  التدين الستكرت  العتاو ا   

هللتتالت ا ولتتة أكتتد احملتتافظ علتت  حتتي الستتويس بعمتت 

ع فريتتتق مستتتتمرة لرفتتتع القمامتتتة اوال بتتتاو  بالتنستتتيق متتت   

الت الطتتواره والتتتدخ  الستتريع ومراجعتتة تتتراخي  احملتت     

احملتافظ  وأكد.واالكشا  وازالة العشواظيات واملخال ة 

لكهربتتاء  علتتي  تتيانة  يتتع الكتتابالت وعلتتس وأكشتتا  ا     

النتتتتارة وعتتتتز  أ  أستتتتال  كهرباظيتتتتة مكشتتتتوفة وتتتتتدعيم ا

ارات ستتية العامتتة ومنتتع الوقتتو  العشتتواظي املختتال  للستتي  

وارع وميتتادين والتأكيتتد علتتي االن تتباط بشتت . للعمتتارات  

ظتتتتتة واكتتتتتد احملتتتتتافظ علتتتتتي ان احملاف .منطقتتتتتة الغريتتتتتس 

 مستمرة

مستتتو  أحيتتاء يف اعمتا  التطتتوير باملتتدن الستتكنية  علتتي 

ية ستتكان اجتت  عستت  جتتودة حيتتاة ومعيشتتمتتن احملافظتتة 

ن  هتتتتوه املتتتتدن واالرتقتتتتاء باخلتتتتدمات املقدمتتتتة للمتتتتوا     

مراجعتتتة وا تتتار  تتتقر علتتتي الشتتتركة القاب تتتة بستتترعة .

ر  الصتحي  و يانة  بكة وخطوط واتر  ت تتيش الصت   

 تتداظق و تتبكة بالوعتتات  تتر  االمطتتار  ورفتتع ك تتاءة ا 

ارات   العامتتتة املوجتتتودة باملنطقتتتة و تتتيانة متتتداخ  العمتتت   

ق االساسية ودهانها بعد االنتهاء من اعما   يانة املراف

ة فتتتتاتن رافتتتتق احملتتتتافظ يف ا تتتتوالت كتتتت  متتتتن املهندستتتت 

جريتتتتا عبتتتتدالغي رظتتتتيس حتتتتي الستتتتويس واملهندستتتتة مار 

ظتيس   كر  مديرعاو االستكان واملهنتد  حممتود زهترة ر    

الصتتحي فتترع الشتتركة القاب تتة مليتتاه الشتتر  والصتتر      

لطتتتتواره ل تتتترع الستتتتويس وا تتتتر  ستتتتليمان متتتتدير إدارة ا 

لستتويس والتتتدخ  الستتريع وعمتتاد هللتتد  ستتكرت  حتتي ا  

 ندستية  و عبان هللدان مساعد رظيس ا ي واإلدارات ا

  يويةوادارة املرافق واال غاالت ومستولي املرافق ا
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ويؤكد على ضرورة االنتهاء من أعمال املرافق والشبكات

صقر يتفقد أعمال التطوير مبنطقة عمارات الغريب

السويسحمافظ قراريدعبد .أاللواءقدو

رظيسالشرقاو السيدالدكتورلالستاذالتهنتة

لجامعةلرظيساللالتجديدعليالسويسجامعة

احملافظدالسيزيارةخال ذلفجاءجديدةل عة

الدكتوراخال رافقلوالتاليووالسويس امعة

الدخواالستاذاحملافظناظسرم انعبدام

ايها والعميدللمحافظةالعاوالسكرت سعداو 

.حافظةللماملساعدالعاوالسكرت الدينسرا 

حس ليعالدكتورمنكالاالستقبا يفوكان

والطال التعليملشتونا امعةرظيسناظسعطا

الطسكليةعميدعباد سعيدوالدكتور

العلووكليةعميدفهمي ري والدكتور

ةا ندسكليةعميدحنيج أ ر والدكتور

دور حوحوارداراللقاءويفالسويسجبامعة

االتارمنالعديديفارتمعخلدمةا امعة

جامعةوالسويسحمافظةب الكام والتنسيق

 املشاركةعليوالتأكيدالسويس

اء واستتتتتنا  ال عالتتتة يف منظومتتتة التصتتتا  يف البنتتت

رتمتتتع  اهعمتتتا  لتتتدفع حركتتتة العمتتت  والبنتتتاء يف ا  

ا  وخدمتتتتتة املتتتتتوا ن  املتقتتتتتدم  ملنظومتتتتتة التصتتتتت

مليتتات لتوفيتتق أوضتتاعهم وذلتتف متتن ختتال  ارفتتة ع  

ملعنيتتتة باحملافظتتتة ت تتتم ر ستتتاء اهحيتتتاء وا هتتتات ا   

يس والقيتتتتتادات التن يويتتتتتة وممثلتتتتتي جامعتتتتتة الستتتتتو 

ع ا امعتة  وتطر  احملتافظ التي ضترورة التنستيق مت     .

طتتتتة لعمتتتت   تتتتبكة معلومتتتتات وقاعتتتتدة بيانتتتتات وخري   

قر التي أن  وأ تار  ت  .البنية التحتيتة واملرافتق العامتة    

اهساستية  أعما  التطوير تشهد رفتع ك تاءة البنيتة   

لستيارات  للعمارات واملرافق العامتة وستاحات انتظتار ل   

النهايتتة واملستتطحات خ تتراء والشتتك  ا متتالي ويف   

  يتتتتتتم دهتتتتتان العمتتتتتارات واكتتتتتد احملتتتتتافظ أن العمتتتتت  

ع املنتتتا ق مستتتتمرة يف التطتتتوير والتجديتتتد يف  يتتت 

حتر االهللتر   باالحياء حت تعود الستويس عروستا للب  

 كسابق عهدها 
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انقر و ر  حرجةمرضيةحالةال واالستجابة

العاوالسويسمبستش يالتداخليةالقسطرةقسم

السويسابناءنمسواءاملرضيمناملتاتعال يفساهم

 هريفافتتاحلمنووذلفاالخر احملافظاتاو

لصحةاوزارةوكي علياحملافظوأكد.2021سبتمرب

ال حيةجراتدخالتاوعملياتا إجراءتأخ بعدو

انليامش ا بأو أوالالعملياتواجراءموا ن

ه انتظارمقواظا بهايوجدالالسويسمستش يات

يفمستمرا هازالتن يو اليوا ار.جراحيةعمليات

أفتتا ال خمنمستمرةبص ةالصحيةالعمليةتدعيم

أدتلتااملتخصصةواهقساوالطبيةاالجهزةمنعدد

تميزةموتوف خدمةالصحيةبالعمليةاالرتقاءالي

.خر االاحملافظاتمنوالقادم السويسملرضي

صحيالالتام مشروعمنسقعلياحملافظوأكد

ما االعبتكثي الصحةمديريةمعبالتنسيق

ا ادادواالستعدا ديدالصحيالتأم مبستش ي

 ديداالشام الصحيالتأم منظومةعم لبدء

 .القادمةال عةيفخال السويسمبحافظة

السويسحمافظ قراريدعبد .أاللواءالتقي

 سيةوكلالصحةمديريةمستولياليوومبكتبل

حافظةمبالشام الصحيالتأم ومشروعالسويس

العاورت السكسعداو خالداالستاذل ورالسويس

العاوت السكرالدينسرا ايها والعميدللمحافظة

 ا  ناووالدكتورامساعي  للمحافظةاملساعد

منسقنشأتوالدكتورحممدالصحةوزارةوكي 

عيدوالدكتورسبالسويسالصحيالتأم مشروع

السويسجبامعةالطسكليةعميدعباد 

 سالطكليةوكي الطحانالرهللنوالدكتورعبد

ويف0ةبالصحاملتعلقةاملوضوعاتمنعددملناقشة

بتدعيمالطسكليةعميدعلياحملافظأكداللقاء

يفلكليةامن بيةوكوادرباساتوةالصحيةاملنظومة

صةمتخص بيةخدمةلتقديمالتخصصات يع

ةالعاماملستش ياتداخ عاليمستو وعلي

 ويسالسمبحافظةالصحيةوالوحداتواملركزالطبية

كليةب راملستموالتعاونالتنسيقأهميةاليمش ا

العم لس الداظمةواملتابعةالصحةومديريةالطس

 السريعوالتدخ العاواملستش يداخ 
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اللواء عبد اجمليد صقر يهنئ الدكتور الشرقاوي للتجديد ر

لستتتويس  افتتتتتا اللتتتواء أ  عبتتتد اريتتتد  تتتقر حمتتتافظ ا  

ويس   املعتتتارض لتتت  الستتترض أرم تتتان  بتتتمعتتترض اهتتتال 
املتتتواد علتتتي  يتتتع الستتتلع و  % ٣٠بتخ  تتتيات تصتتت  اا  

الغواظيتتتتة واللحتتتتوو والتتتتدواجن واخل تتتتروات وال اكهتتتتة  

 .ومستلزمات رم ان 

س جامعتة  رافق احملتافظ التدكتور الستيد الشترقاوى رظتي     

افظ الستتتتويس والتتتتدكتور عبتتتتد ام رم تتتتان ناظتتتتس حمتتتت  

لعتتتتتاو الستتتتتويس واالستتتتتتاذ خالتتتتتد ستتتتتعداوى الستتتتتكرت  ا   

الستكرت   حملافظة السويس والعميد ايها  سترا  التدين  

وستتي  العتتاو املستتاعد للمحافظتتة والعميتتد  يتتار اهللتتد م     

 تتتتاد املستشتتتتار العستتتتكر  حملافظتتتتة الستتتتويس وحممتتتتد ر 

الغرفتتتة وكيتت  مديريتتتة التمتتوين و حممتتتد املتتال  رظتتتيس   

ومدير  التجارية وأع اء جملس إدارة الغرفة التجارية

ير  اإلدارات مبديريتتتتة التمتتتتوين ور ستتتتاء االحيتتتتاء ومتتتتد    

ن املتتتتتديريات واعتتتتتاد ا معيتتتتتات اههليتتتتتة ورجتتتتتا  التتتتتدي 

 .االسالمي واملسيحي 

شتتتانة كمتتتا ح تتتر االفتتتتتا  كتتتال متتتن الناظتتتس أهللتتتد خ  

لناظس  تا   والناظس سيد عبده ع وا جملس الشيوخ وا

ريد  قر  اللواء عبد اوقا  عبيد ع و جملس النوا  

اميش ان املعتتترض ي تتتم  يتتتع الستتتلع الغواظيتتتة متتتن يتتت      

وف  رم تتتتان والستتتتلع الغواظيتتتتة واخل تتتتراوات  بهتتتتد  تتتتت

  متتتن الستتتلع واملنتجتتتات الغواظيتتتة واحتياجتتتات املتتتوا ن    

ال اكهتتتتتة واخل تتتتتراوات واللحتتتتتوو والتتتتتدواجن والستتتتتلع    

ار الغواظيتتتتتتة ختتتتتتال   تتتتتتهر رم تتتتتتان للمتتتتتتوا ن  بأستتتتتتع   

 . خم  ة

 

التنستتيق حمتتافظ الستتويس  ان احملافظتتة قامتتا ب   وا تتار 

جت  افتتتتا   متع الغرفتة التجاريتة و مديريتة التمتوين متن أ      

واد الغواظيتتة عتتدد متتن الشتتوادر لبيتتع اللحتتوو وال تتراخ و املتت  

مؤكتدا علتي   ..باسعار خم  ة عل  ارار تلف املعترض  

حيتتتاء أ تتتحا  حمتتتالت ا تتتزارة بعمتتت   تتتوادر بنطتتتا  اال 

 .. لبيع اللحوو بأسعار خم  ة 

رورة وأ تتتاد احملتتتافظ جبتتتودة املعروضتتتات و تتتدد علتتت  ضتتت      

هر رم تان  االلتزاو باهسعار املخ  تة وتوف هتا  توا   ت    

ا أن وتكثيتتتتتت  ا متتتتتتالت الرقابيتتتتتتة  وأ تتتتتتار احملتتتتتتافظ إ  

ي  يتتع ا متتالت الرقابيتتة مستتتمرة ل تتبط اهستتعار علتت 

 احملالت 

يتة التمتوين   وقدو احملافظ الشكر للغرفة التجاريتة ومدير 

لغواظيتة متن   علي جهودهم متن اجت  تتوف  الستلع واملتواد ا     

قتتدما الشتتكر  م.. ختتال  التجتتار العارضتت  يتتاهال رم تتان   

لستتتتلع  ميتتتتع التجتتتتار الستتتتتجابتهم بتخ تتتتي  استتتتعار ا

 ...الغواظية باملعرض من أج  املوا ن السويسي
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ويس اللتتتتواء عبتتتتد اريتتتتد  تتتتقر حمتتتتافظ الستتتت  عقتتتتد 

ملتتتة االستتتتعداد واإلعتتتداد لبتتتدء ا ملناقشتتتة اجتماعتتتا 

27بتدأ فتت   القوميتة ضتد متترض  تل  اه  تا  والتتت ت    

و التتتت  تهتتتد  اا 2022متتتار  30حتتتت 2022متتتار  

متتن عمتتر رفتتع املناعتتة ارتمعيتتة لتتدى  يتتع اه  تتا  

ض  تتل  يتتوو حتتت  نتتس ستتنوات بتطعتتيمهم ضتتد متتر 

 .اه  ا  

كرت  ح تتتر االجتمتتتاع اهستتتتاذ خالتتتد ستتتعداو  الستتت  

العتتتتتتاو للمحافظتتتتتتة والعميتتتتتتد إيهتتتتتتا  ستتتتتترا  التتتتتتدين 

الستتتتتتكرت العاو املستتتتتتاعد  والعميتتتتتتد اهللتتتتتتد موستتتتتتي   

اعيتت  املستشتتار العستتكر  للمحافظتتة والتتدكتور امس   

 .ا  ناو  وكي  وزارة الصحة 

ن االحيتاء  و دد  احملافظ علي ت افر ك  ا هتود مت  

جنتتتتا  ومتتتتدير  املتتتتديريات واملشتتتتارك  يف ا ملتتتتة ال

ة ا ملتتتتتة   مؤكتتتتتدا علتتتتتي التتتتتدعم املستتتتتتمر للحملتتتتت   

 القومية للوقاية من مرض  ل  اه  ا   

هد  تطعتيم  مش ا إا أهمية جنا  ا ملتة التت تستت   

 مايتتتة  يتتتع اال  تتتا  يف ال تتتتات العمريتتتة احملتتتددة 

عتد ظهتور   ابناظنا من خطتورة اال تابة بتاملرض خا تة ب    

 دو  بعتتتت  ا تتتتتاالت متتتتتن متتتترض   تتتتتل  اال  تتتتتا  يف  

 .خمتل ة من العامل

ا للح تتتاظ وأ تتار احملتتافظ إلتتتي ان الدولتتة تستتتعي داظمتت    

متتتتالت علتتتتي  تتتتحة املتتتتوا ن  متتتتن ختتتتال  تنظتتتتيم ا  

مليتتتون 100الوقاظيتتتة واملبتتتادرات الصتتتحية مثتتت  هلللتتتة   

ومبتتادرات عتتال  التقتتزو   c تتحة للكشتت  عتتن فتت و   
 .وأمراض العيون و حة املرأة

  ت   282ألت  و  121تستهد  ا ملة تطعيم حتوالي  

فرقتتة علتت  مستتتوى اخلمتتس  243متتن ختتال  مشتتاركة  

فرقتتتتة 32إدارات  بيتتتتة علتتتت  مستتتتتوى الستتتتويس منهتتتتا  

مت تتدريس  فر  متنقلتة متن منتز  إا  ختر و    211ثابتة  

اظ علتت   يتتع ال تتر  للتوعيتتة بأهميتتة ا ملتتة للح تت  

 . حة ابناظنا  
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 تتتقر تن يتتتوا لتوجيهتتتات اللتتتواء عبتتتد اريتتتد    

عمتتتتت  اللجتتتتتانباستتتتتتمرار حمتتتتتافظ الستتتتتويس 

ات املختصتتتتة مبراجعتتتتة اعمتتتتا  البنتتتتاء للعقتتتتار   

التد ستعداو    عقد اهستتاذ خ .. ا ار  ت يوها 

الثتتتتاء الستتتتكرت  العتتتتاو للمحافظتتتتة اليتتتتوو الث   

لتتدين اجتماعتتا ل تتور العميتتد ايهتتا  ستترا  ا    

املهنتتد  الستتكرت  العتتاو املستتاعد للمحافظتتة و  

التتدكتور  ا تتن رز  وكيتت  نقابتتة املهندستت  و    

هندسة  تيماء  وليد فؤاد مدير املكتس ال ي وامل

 .  ..فظةفؤاد مدير التخطيط العمراني باحملا

ي كماح تتتر االجتمتتتاع كتتتال متتتن وليتتتد  تتتوق   

لعظتتيم واملهندستتة فتتاتن عبتتد اعتاقةرظتيس حتتي  

س حتتتي رظتتتيس حتتتي فيصتتت  وعاليتتتة فريتتتد رظتتتي    

 ع االربا ناين وممدو  انور رظيس حي 

الستويس  فتاتن عبتد الغتي رظتيس حتي     واملهندسة 

و  واالدارات ا ندستتتتتية والتنظتتتتتيم علتتتتتي مستتتتتت  

 االحياء  

ت ويف االجتمتتتتتاع مت عتتتتترض عتتتتتتدد متتتتتن ا تتتتتتاال   

ستتتتو  املقدمتتة الستتتتنا  اعمتتا  البنتتاء علتتي م     

 احياء السويس اخلمس  

يتتتتاء واكتتتتد الستتتتكرت  العتتتتاو علتتتتي ر ستتتتاء اهح   

ن  بتقتتتتتديم تستتتتتهيالت يف االجتتتتتراءات للمتتتتتوا   

اع يف الستتتكما  اعمتتا  البنتتاء وتصتتحيا االوضتت    

 .يد احملافظا ار قانوني تن يوا لتوجيهات  الس

عتتتتدد متتتتن ومت املوافقتتتتة علتتتتي إستتتتتتنا  البنتتتتاء ل 

عتتتدد ا تتتاالت املقدمتتتة وإعتتتادة العتتترض واملعاينةل

 .من ا االت
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حملافظتتة اهستتتاذ خالتتد ستتعداوى الستتكرت  العتتاو قتتاو 

رت  العتاو  السويس والعميد إيهتا  سترا  التدين الستك    

ستتتويس للمحافظتتتة جبولتتتة ت قديتتتة بنطتتتا  احيتتتاء ال  

املهندستتة بتتدأت لتتي الستتويس والتتت رافقهمتتا خال تتا 

متتاد هللتتدى فتتاتن عبتتد الغنتت  رظتتيس حتت  الستتويس وع  

د رظتيس  سكرت  ح  الستويس و تعبان هللتدان مستاع    

ويس ا تتتتي والقيتتتتادات اهمنيتتتتة وقستتتتم  تتتتر ة الستتتت     
حالتتة بنطتتا  ١١قتترارات إزالتتة لعتتدد ٧واملرافتتق بتن يتتو

ار قريتة  ح  السويس عبتارة عتن حمتالت خمال تة جبتو     

ق الستويس  كما ت قتد الستكرت  العتاو  ريت    .ا جا  

   بنطا  حت  فيصت  1القاهرة القديم ومدينة السالو 

وانتس  موكدا علتي رفتع ا  تراكمتات موجتوده علتي ج     

 ..الطريق  

 

لتة اال تغاالت   ا ولة الي حتي عتاقتة ملتابعتة إزا   وتابع 

ي والتعتتتتديات بنطتتتتا  مدينتتتتة الكتتتتوثر والرحتتتتا  لتتتت  

 .عتاقة

او التأكيتتتتتتد علتتتتتتي رفتتتتتتع اال تتتتتتغاالت واالهتمتتتتتت    ومت 

بع  بالنظافة العامتة ورفتع العاكمتات والقمامتة بت     

  الشتتك  املنتتا ق علتتي مستتتو  االحيتتاء للح تتاظ علتت 

 ا ماا  

دستة فتاتن   رافق السكرت العاو ا ولتة كتال متن املهن   

وق  رظتتيس عبتتد العظتتيم رظتتيس حتت  فيصتت  ووليتتد  تت 

واره حتتتت  عتاقتتتتة وأ تتتتر  ستتتتليمان متتتتدير إدارة الطتتتت  

ت والتتتتتتدخ  الستتتتتتريع ومتتتتتدير  املرافتتتتتتق واال تتتتتتغاال  

 واالدارات ا ندسية با ي
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اليووويسالس قرحمافظاريدعبداللواءافتتا

الديناخلحديقةبسورالثقايفالسويسممشي

تورالسيدالدكل ورالسويسليا الءبشارع

امبدعوالدكتورالسويسجامعةرظيسالشرقاو 

عداو سخالداالستاذواحملافظناظسرم ان

را سايها والعميدللمحافظةالعاوالسكرت 

املهند وللمحافظةاملساعدالعاوالسكرت الدين

عو للبالنصر ركةرظيسامعبدحممد

 نونالبكليةاالستاذعثمانسه والدكتور

 وعاملشراستشار حلوانجبامعةالتطبيقية

لتن يويةاالقياداتمنل ي االفتتا ح ركما

ا  والناظساملديرياتومدير االحياءور ساء

زهران ا عوالناظبةالكرماو سيدوالناظسعبيد

عنافظاحملواعر بالسويسالنوا جملسأع اء

تارياكيحيالو الثقايفاملمشيبافتتا سعادتل
٧٧ خالمنالباسلةالسويسوك ا وعظمة
  اليةجدارية

 

لعصتور وحتر    ك  لوحة  ا حكايتة وتتاريا عترب ا   .. 
وح تر  ١٩٧٣كتتوبر  ٢٤أكتوبر وملحمتة انتصتارات   

ة التتتعم  وافتتتا  قنتتاة الستويس و تتوال إلتي معركتت   

ال  والبنتتتاء واالجنتتتازات التتتت  تتتهدتها الستتتويس ختتت   

 .السنوات اهربعة اهخ ة 

املتتؤرخ  واكتتد احملتتافظ علتتي اهميتتة قيتتاو الكتتتا  و  

 كتتتت  ستتتترد تتتتتاريا الستتتتويس الكتتتتب  العظتتتتيم عتتتترب   

 ..اهزمنة ملا حيتويل من أحدا  كث ة 

ملشتتتروع واستتتمع احملتتافظ التتي  تتر  متتن استشتتار  ا      

اء حتتتتو  خطتتتتتة العمتتتتت  منتتتتتو البدايتتتتتة وحتتتتتت  انتهتتتتت 

العمتت  متتتن  مقتتدما الشتتتكر  تتا وفريتتتق  .. املشتتروعات  

متتتتتتن الطتتتتتتال  بكليتتتتتتة ال نتتتتتتون التطبيقيتتتتتتة وعتتتتتتدد 

ا  وتن يتو  املهندس  ملا قدموه من جهد موفتور وإختر  

شتتتي  علتتتي مستتتتو  عتتتالي متتتن اخلدمتتتة ليصتتتبا مم     

يهيتتا جديتتدا  الستتويس الثقتتايف متن ستتا ثقافيتتا وترف  

 .الهالي املدينة الباسلة 
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 ركةودعمستتطويريفالبدءمناقشةومت

علينسيم ال بطريقللبعو مصر

واكسيمباتكنولوجيةونظمتقنيةأحد 

لوقوداوحمطاتباملنطقةوالتطويرالتنمية

الغازوالبعوليةاملوادلتداو املتكاملة

منويسالس عسلتلبيةبالكهرباءوالشحن

 .البعوليةاملواد

هميةأعلي قراريدعبداللواءوأكد

يفةللشركارتمعيةدوراملشاركةت عي 

افظةحمتشهدهاالتواملشروعاتالتنمية

 .السويس

افظحم قراريدعبداللواءاستقب 

عبان حممداملهند  مبكتبلالسويس

و للبعمصر ركةإدارةجملسرظيس

كةالشرقياداتمنللاملرافقوالوفد

دخالل وراالستاذوالسويسبالقاهرة

 .سويسالحملافظةالعاوالسكرت سعداو 

التطويرأعما عناحملافظعد اللقاءويف

ويسالسارضعليتتمالتوالتنمية

ك اءةورفعالعمرانيالتطويروحركة

قد ةالالسكنيةللمدنالتحتيةالبنية

  اهحياءبنطا 
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حمتتافظ اللتتواء أ  عبتتد اريتتد  تتقر   استتتقب  

ة   جملتتتتتتتتتس ادارة نقابتتتتتتتتتالستتتتتتتتتويس مبكتبتتتتتتتتتل 

يتتتتتتتدة  املهندستتتتتتت  بالستتتتتتتويس يف دورتتتتتتتتل ا د  

 العتتاو ل وراالستتاذ خالتد ستتعداو  الستكرت    

للمحافظتتتتتتة والعميتتتتتتد ايهتتتتتتا  ستتتتتترا  التتتتتتدين  

فظ عوض السكرت  العاو املساعد واملهند  حا

نقيتتتتس مهندستتتت  الستتتتويس وأع تتتتاء جملتتتتس    

دو احملتتتتافظ ويف البدايتتتتة قتتتت.االدارة املنتختتتتب  

بنجاحتتتتتتتل يفا ديدالتهنتتتتتتتتة رلتتتتتتتس اهدارة 

لعمتت  االنتخابتتات مطتتالبهم ببتتو  املزيتتد متتن ا    

 والتنسيق الداظم مع احملافظة 

ستتتتكان يف جمتتتتاالت االستشتتتتارات ا ندستتتتية واال

 .اء والتعم  والتطوير علي مستو  االحي

رعة واكتتتتد احملتتتتافظ علتتتتي جملتتتتس االدارة بستتتت

ا  يف لتتتتث املل تتتتات اخلا تتتتة بقتتتتوان  التصتتتت  

جتت  خمال تتات البنتتاء واستتتتنا  االعمتتا  متتن ا   

لبنتتتتاء توفيتتتتق اوضتتتتاع املتتتتوا ن  ودفتتتتع عجلتتتتة ا

ستتهي  والتتتعم  وحتتثهم علتتي تقتتديم ختتدمات وت

لتنسيق االجراءات للمتقدم   وه املنظومة با

متتتتن متتتتع االحيتتتتاء واللجتتتتان املختصتتتتة املشتتتتكلة 

 ا هات املعنية
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ر حمتتافظ تن يتتوا لتوجيهتتات اللتتواء عبتتد اريتتد  تتق 

يع املرافتق  السويس بعم  خريطة وقاعدة بيانات  م

رت  العتاو  االستاذ خالتد ستعداوى الستك   عقد ا يوية 

را  للمحافظتتتة اجتماعتتتا  ل تتتور العميتتتد إيهتتتا  ستتت   

 تتتتر  التتتتدين الستتتتكرت  العتتتتاو املستتتتاعد والتتتتدكتور أ 

س حنيجتتت  عميتتتد كليتتتة ا ندستتتة جبامعتتتة الستتتوي     

واملهنتتتتتتتد  أ تتتتتتتن رز  وكيتتتتتتت  نقابتتتتتتتة املهندستتتتتتت     

ريطتتة بالستتويس ملناقشتتة اإلعتتداد والتجهيتتز لعمتت  خ  

 ..متكاملة وقاعدة بيانات للمرافق العامة 

ة و البنيتتتة ويف اللقتتتاء عتتتد  مستتتتولي املرافتتتق العامتتت 

ل فتتتت  التحتيتتتتة عتتتتن امكانيتتتتات كتتتت  مرفتتتتق و خطتتتتت  

ن كت   املشاركة جبمع اخلراظط والبيانات الالزمة ع

الرقمتتتي املرفتتتق ا يتتتو  التتتتابع لتتتل تواكتتتس التحتتتو 

رحتوار حتو    ودا.التو  نشتهده ختال  املرحلتة القادمتة      

فتق العامتة   أهمية عمت  خريطتة للبنيتة التحتيتة واملرا    

يانة ا يويتتتة لتستتتهي  العمتتت  واجنتتتاز أى أعمتتتا   تتت     

 .املا  وا ال  للموافق لتوف  الوقا وا هد و

 

ع ادارة املتتتغ ات تكليتت  املكتتتس ال تتي بالتنستتيق متتومت 

دستتتتتية املكانيتتتتتة والتخطتتتتتيط العمرانتتتتتي واالدارات ا ن 

متن كت    باالحياء  مع البيانتات واخلتراظط املطلوبتة   

ق العامتة    مرفق من الشركات وا هات املعنيتة بتاملراف  

لعلميتة  مع التأكيد علي مراعاة ومراجعة ودقتة املتادة ا  

 نيةواملعلومات الت  ع  عها من ا هات املع

ة اوا وا تتار عميتتد كليتتة ا ندستتتة بتتان هنتتا  مرحلتتت     

ظيستتية ثتتم  للعمتت  تشتتم  خطتتوط املرافتتق بالشتتوارع الر  

مراحتتتت  اختتتتر  تشتتتتم  الشتتتتوارع ال رعيتتتتة وا تتتتوار      

 .بنطا   يع االحياء

دير ح تتتر اللقتتتاء كتتتال متتتن التتتدكتور وليتتتد فتتتؤاد متتت      

ر التخطتيط  املكتس ال نت  واملهندستة  تيماء فتؤاد متدي     

غ ات العمران  واملهند  مدحا كما  متديرادارة املتت  

 ندستتتية املكانيتتتة و ر ستتتاء االحيتتتاء ومتتتدير  االدارات ا

يتتتاه وممثلتتت   تتتركات التتتبعو  والشتتتركة القاب تتتة مل   

زيتتتتع الشتتتتر  والصتتتتر  الصتتتتح  و تتتتركة القنتتتتاة لتو    

 الكهرباء والغاز الطبيعي واالتصاالت
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لستتويس  اللتتواء عبتتد اريتتد  تتقر حمتتافظ ا    أقتتاو 

ة ويتتتوو ح تتت  تكتتتريم االمهتتتات املثاليتتتات باحملافظتتت   

ور عبد ام املرأة العامل  ويوو اليتيم ل ورالدكت

عداو  رم تتتان ناظتتتس احملتتتافظ واالستتتتاذ خالتتتد ستتت 

را  الستتتكرت العاو للمحافظتتتة والعميتتتد ايهتتتا  ستتت

ة والناظتس  الدين السكرت  العاو املساعد للمحافظت 

لتتس أهللتتد خشتتانة والناظتتس ستتيد عبتتده ع تتوا جم  

يتتتتتاء  الشتتتتتيوخ  ومتتتتتديرى املتتتتتديريات ور ستتتتتاء االح   

هليتتتة والقيتتتادات التن يويتتتة واعتتتاد ا معيتتتات اه 

متترأة   والت تتامن االجتمتتاعي وارلتتس القتتوم  لل 

و فتتت  متتتع تقتتتديرا وعرفانتتتا مبكانتتتة املتتترأة فتتت  ارت 

ملتتترأة و  احملتتتافظ مبكانتتتة ا  االحت تتتا  أ  تتتاد   بدايتتتة 

 دورها الكب  يف ارتمع

 تا بتدورها   ورعاية االوالد واالسرة وا تاد اي وتربية 

لرج  فت   كمرأة عاملة تعم  جنبا اا جنس مع ا

التتوى  يتتع امليتتادين مؤكتتدا علتت  التتدور ال عتتا    

يلتة املاضتية   لعبتل املرأة املصرية عربالستنوات الطو 

حت تا  كترو   االوفت   .ا ديثتة ويف الثورة املصترية  

ملثاليتتة احملتافظ كتتال متتن وداد حممتد اهللتتد اهو ا  

ودة االوا علتتتتت  مستتتتتتوى احملافظتتتتتة وستتتتتلوى جتتتتت   

قتتاوى عطتتا  ابتتراهيم االو املثاليتتة الثانيتتة وع تتا  ت  

ة الستتتويس ام االو املثاليتتتة الثالثتتتة علتتتي حمافظتتت

عتتدد ناحيتتة أختترى كتترو حمتتافظ الستتويس ومتتن .

تاو وبع  من اال  ا  من دار الرهللة لرعاية االي

ر االمتت  ال تيتتات لت تتوقهم العلمتت  والدراستت  بتتدا    

 للرعاية املتكاملة لاليتاو
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لستتويس أعلتتن اللتتواءأ  عبتتد اريتتد  تتقر حمتتافظ ا    

دء ا ملة مركز  س أسرة التوفيق لي عتاقة بمن 

ستتمر حتت   القومية ضد مرض  ل  اه  تا  والتت ت  

معية لدى وتهد  اا رفع املناعة ارت2022مار  30

نوات  يتتتع اه  تتتا  متتتن عمتتتر يتتتوو حتتتت  نتتتس ستتت   

دكتور عبتد  بتطعيمهم ضد  ل  اه  ا  ل تور الت  

عداو  ام رم تتتان ناظتتتس احملتتتافظ واهستتتتاذ خالتتتد ستتت

را  الستتتتكرت  العتتتتاو للمحافظتتتتة والعميتتتتد إيهتتتتا  ستتتت 

مساعيتت  التتدين الستتكرت العاو املستتاعد   والتتدكتور ا  

رظتتيس  ا  نتتاو  وكيتت  وزارة الصتتحة ووليتتد  تتوقي    

لة القومية وأكد احملافظ علي دعم ا م.حي عتاقة 

ا أهميتتة للوقايتتة متتن متترض  تتل  اه  تتا   مشتت ا إ   

 ال  ا اجنا  ا ملة الت تستهد  تطعيم  يع 

اظنتتتا متتتن  يف ال تتتتات العمريتتتة احملتتتددة  مايتتتة ابن   

ر خاليتتة  اال تتابة بشتتل  اال  تتا    واستتتمرار مصتت    

ا ملتتتتة تستتتتتهد .متتتتن متتتترض  تتتتل  اه  تتتتا      

  تتت  متتتن ختتتال    282ألتتت  و 121تطعتتتيم حتتتوالي  

دارات فرقتتة علتت  مستتتوى اخلمتتس إ    243مشتتاركة 

فرقتة ثابتتة    32 بية علت  مستتوى الستويس منهتا     

 تتتتدريس فتتتر  متنقلتتتة متتتن منتتتز  إا  ختتتر ومت  211

ح تتتاظ  يتتتع ال تتتر  للتوعيتتتة بأهميتتتة ا ملتتتة لل 

 هتتتات علتتت   تتتحة ابناظنتتتا  مت خما بتتتة  يتتتع ا  

ة كتتال ح تر بتتدء ا ملت  .لعمت  اعتتالن عتن ا ملتتة  

حة متتتتن متتتتدير  االوقتتتتا  وقيتتتتادات مديريتتتتة الصتتتت  

عبيتتتتة والتتتتتأم  الصتتتتحي والشتتتتبا  والرياضتتتتة وال 

 باحملافظةال ي والتعليم واملكتس 



 2021-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

إسهامات وإجنازات املركز



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

:يف جمال التنمية: أوال 

 علومتتات إ تتدار النشتترة الشتتهرية للم

مت تتتتتتتمنة2022ينتتتتتتتاير عتتتتتتتن  تتتتتتتهر 

يتتتتتتتتة اهبن»بعنتتتتتتتتوان املوضتتتتتتتتوع اهو 

وضتتتتتتتوع امل  « التعليميتتتتتتتة واملدرستتتتتتت 

« (املدرست  )التعلتيم  »بعنتوان  الثتاني 

التعلتتتيم »  املوضتتتوع الثالتتتث بعنتتتوان   

   « (تالميو-فصو )

 دولية املؤ رات والتعليقات ا إعداد

.مار لنشرة  هر

 لتتي بأعمتتا  االستتتعارة والتترد عالقيتتاو

االست ستتتتتتتتتتارات وتقتتتتتتتتتتديم خدمتتتتتتتتتتة  

.كتبةاملمعلوماتية للمعددين علي 

 ن التتتترد علتتتتي ال اكستتتتات التتتتواردة متتتت

جملتتتتتتس التتتتتتوزراء ووزارة التخطتتتتتتيط 

لتتتواردة والتنميتتتة احملليتتتة واملكاتبتتتات ا 

.املختل ةمن ا هات 

 البيانتتتات اخلا تتتة بعاختتتي إعتتتداد  

املبتتتتتتتتتتتاني الصتتتتتتتتتتتادرة متتتتتتتتتتتن اإلدارات   

ن ا ندستتية باهحيتتاء للمحافظتتة عتت    

اهتتتتتي مت تتتتمنة 2022متتتتار  تتتتهر 

–ة تتتتاريا الرخصتتت–الرخصتتتة رقتتتم )
م استتتت–مهندستتتتي املشتتتتروع –املوقتتتتع 

عتتدد –نتتوع املتتبي – التتس الرخصتتة 

لتي  لتس   وذلف بناء ع(املبي وابق 

0مركز معلومات جملس الوزراء 

22

–للقاءات ا-االجتماعات  : ثانيا 
:  الندوات

متدير  ة مت عقد االجتماع الشهر  برظاست 

لقترار  مركز املعلومات ودعتم اختتاذ ا  عاو 

بتتتتتتتتتاملركز متتتتتتتتتدير  اإلدارات والستتتتتتتتتادة 

متتتتتتتدير  مراكتتتتتتتز معلومتتتتتتتات والستتتتتتتادة 

 العمتت  اهحيتتاء واملتتديريات ملناقشتتة ستت    

 لتتتو  واملشتتتاك  التتتت تعوقتتتل وإجيتتتادا ا

. ااملناسبة 
 

 

:علوماتتقييم نشرات امل: ثالثا
علومتتتتات قامتتتتا  نتتتتة تقيتتتتيم نشتتتترات امل

لومتتتتات للمستتتتتويات بتقيتتتتيم نشتتتترات املع 

.اهحياءالواردة من 

 

 

:ين املتابعة الدعم الف: رابعا

مليدانيتتتة قامتتتا إدارات املركتتتز باملتابعتتتة ا

والتتتتتتتتدعم ال تتتتتتتتي لوحتتتتتتتتدات ومراكتتتتتتتتز  

–ت متتتتتتتديريا) املعلومتتتتتتتات للمستتتتتتتتويات 
 (.أحياء
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 التزويد

البــث االنتقائـــــى

 حياة  بيس :أسم  الكتاب 

 جنيس حم وظ 0د :املؤل  

 هور ف -  القصر العين  ف  مستش -ف  مدرسة الطس  -: احملتويات  :احملتويات 

خرية للجمعية الزمالل ال –ف  سبي  ا ق  –مكتس الصحة -الكول ا
 0الطبيل الربيطانية

التعاون اإلنتاج    :ارلة  

ح   –بع  ح  االر–ح  السويس –السويس بلدى  – وت االربع   :احمللية 

–لسويس اخبار ا–ابناء السويس – وت القناة –ح  عتاقة –فيص  
 0ا  السوايسةراى الشب–ال رسان –البداية املصرية –السوايسة –الوع  

هاالتى تم البث إليالجهة مصدر البيانالموضوعات التى تم بثهام

1
راظدة  1000يستهد  ختريس 2030مشروع رواد 

أعما  خال  املرحلة اهوا
اليوو السابع

–التخطيط واملتابعة 
االستثمار

2
لمشروعات  نقدو قروًضا ميسرة ل: وزيرة الت امن

الصغ ة ومتناهية الصغر لدعم املرأة
السابعاليوو 

مديرية الت امن 

االجتماع 

3
الوع   القومي للح ارة ينظم ور ت  عم  رفع

اهثرى والثقاف  وا  ار 
م متح  السويس القواالهراو

4
نقدية الت امن تبدأ اليوو  ر  املساعدات ال

ملست يدى تكاف  وكرامة عن  هر مار 
السابعاليوو 

مديرية الت امن 

االجتماع 

5
من حمصو  القما % 90من يسلم : التموين

ي للوزارة سيصر  أمسدة مدعمة ملوسم الص
 اليوو السابع

–مديرية الزراعة والرى 
مديرية التموين 

والتجارة

6
إلماراتية  ارت اعا  ف  االستثمارات ا% 26.9: اإلحصاء

2022/ 2021مبصر خال  الربع اهو  من 
مكتس االستثمار اليوو السابع
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ابنبذة خمتصرة عن حمتويات الكت

ودهر أحوا تتا عنتتدما يتتودهر املترأه وستتط أ تتي  متتن ارتمتع تتتتأثر بكتت  متتايلم بهتا حستتنا  كتتان أو ستتيتا  وتت    

بستترعة اتت  مستتبوقة ارتمتتع وتكتتون ضتتعي ة فتت  جمتمتتع ضتتعي  واملتترأه البتتدي  عنهتتا فتت  عتتامل يتحتتر   

لت  حريتة اآلخترين    ويواجل عديات متجددة ععو عرير ك  أنسان والتحرر ليس ال وض  واهعتتداء ع 

بتتال عيتتز أو اييتتز بتت  هتتو مصتتدر االتتتزان والثقتتة بتتالن س وحر تتا مصتتر علتت  عريتتر الطاقتتات البشتترية   

ستعة ونستع  معتا  رجتاال     والق ية ليسا ق ية أمترأة ورجت  وقتد عقتق فت  مصتر عريتر املترأة  طتوات وا         

ن اليتتوو فتت  أحتتو    ونستتاء جنبتتا  أا جنتتس فتت  إحساستتنا باملستتتولية املشتتعكة واههتتدا  املتطابقتتة وحنتت         

ا  تارة اه تيلة والتعا     مانكون اا تصحيا  ورتنا ف  العامل والبد أن يثبا ارتمع املصرى  تاحس 

ات الك تاءة العاليتة هن   العتيد أنل لتيس أقت  ع ترا  واحعامتا  للمترأة وضترورة مشتاركة املترأة فت  تنميتة ذ          

 تد متن التحتديات واملشتاك      املرأه اليوو  ا دور كب  ف  هللاية  و نع السالو وللمرأة دور أساس  فت  ا 

علتيم والصتحة والثقافتة    الت  يواجهها عامل اليوو وتعان  منها مصتر  وقتد أ تبحا املترأة علت  قتدر متن الت       

  وأمترأة انهتتا ق تتية  والتوع  اتتار  مستتوليتها مبعرفتتة وثقتة واتتتزان وأنهتا ليستتا ق تية مواجهتتة بت  رجتت      

ب  اهجيتتا  القادمتتة مصتتر التتت  تعتتتز بشتتموخها وتتتؤمن بقتتدرات كتت  متتوا ن فيهتتا  وتستتع  الثتتراء مستتتق  

 0بعطاء ك  فرد رجآل  كان أو أمرأة 

 0ان اههدا  التسع  الينا ب  علينا حنن أن نسع  اليها 

نشاط التوثيق 

واملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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موضوع النشرة

وزيتتر الصتتحة   أعلتتن التتدكتور خالتتد عبتتدالغ ار  وزيتتر التعلتتيم العتتالي والبحتتث العلمتتي والقتتاظم بأعمتتا            

30إا 27ل تتعة متتن  والستتكان  إ تتال  ا ملتتة القوميتتة للتطعتتيم ضتتد متترض  تتل  اه  تتا  بارتتان  يف ا     

 .مار  ا ار   يف  يع حمافظات ا مهورية

ة القومية للتطعيم وأوضا الدكتور حساو عبدالغ ار  املتحد  الرمسي لوزارة الصحة والسكان  أن ا مل

  تا   وح اظتا علت  مصتر     ضد  ل  اه  تا   تتأتي يف إ تار ا ترى علت  رفتع املناعتة ارتمعيتة لتدى اه         

 .خالية من املرض

ستتتنوات  متتتن 5تتتت  أن ا ملتتتة تستتتتهد  تطعتتتيم  يتتتع اه  تتتا  متتتن عمتتتر يتتتوو وح« عبتتتدالغ ار»وأضتتتا  

ألت  فتترد   90ألتت  فريتق  تإ  بإ تتالي   45املصتري  وات  املصتتري  املقتيم  علت  أرض مصتتر  متن ختال        

 تتر  اإل تترافية جبميتتع  متتدرب  علتت  أعلتت  مستتتوى  باإلضتتافة إا فتتر  اإل تترا  املركزيتتة يف التتوزارة  وال    

 .املديريات واإلدارات الصحية

من بيا »ة جتو  املناز  ومن جانبل  أ ار الدكتور عمرو قندي   رظيس قطاع الطس الوقاظي  إا أن ا مل

جمعتات واهستوا  وامليتادين    يف  يع احملافظات والقرى واملنا ق الناظية  باإلضتافة إا أمتاكن الت  « لبيا

ف من خال  ال ر  الكربى وحمطات القطار  ومواق  اهتوبيسات  وحمطات املعو  واملوالت التجارية  وذل

ة واملراكز الطبية عل  املتحركة  عالوة عل  ال ر  الثابتة املتواجدة يف مكاتس الصحة والوحدات الصحي

 .مستوى حمافظات ا مهورية

ن وزارة العبيتة والتعلتيم    أن ا ملة تتم مبشاركة وتعتاون كافتة ا هتات املعنيتة  بدايتة مت      « قندي »وتابع 

لت تتامن االجتمتتاعي   واهزهتتر لتستتهي  عمتت  ال تتر  يف التطعتتيم بتتدور ريتتاض اه  تتا   باإلضتتافة لتتوزارة ا     

رفتع التوعي والتنويتل عتن     لتطعيم اه  ا  يف ا  انات التابعة  ا  إا جانس وزارة اهوقتا   والكنتاظس  ل  

يتتتع متتن اه  تتا  املستتتتهدف  با ملتتة يف     % 100ا ملتتة عقتتس الصتتتلوات والقداستتات  ل تتمان تغطيتتتة     

 .احملافظات

لتطعتتيم ضتتد  تتل  ودعتتا  يتتع اهستتر للتوجتتل بأ  تتا م إا أقتتر  مقتتر لتمركتتز فتتر  ا ملتتة القوميتتة ل  

ة التطعيمتتات  اه  تتا   ح اظتتا  علتت   تتحتهم ووقتتايتهم متتن اإل تتابة بتتاملرض  مؤكتتدا  مأمونيتتة وجمانيتت   

 ن يو أعما  ا ملةف ال  عن اختاذ كافة التداب  الوقاظية واالحعازية ضد ف و  كورونا خال  ت

وكانتا أختر   2006عتاو  خالية من مترض  تل  اه  تا     « مصر»يوكر أن منظمة الصحة العاملية  أعلنا 

 .2004حالة إ ابة بشل  اه  ا  مسجلة يف مصر عاو 
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بلتقدوالو ا ديداملعا اتقانونمشروعت ّمن

ع بلتعدي النوا  جملسع ومغاورى عا  

عدة واملعا اتاالجتماعيةالتأميناتقانونأحكاو

تاحةإأبرزهاالصر  نظاويفجوهريةتعديالت

عدةيفعاما60التيبلغململناملعاشاستحقا 

تسديدحا عاما50املست يدبلوغمنهاحاالت 

ملدةوفاةوالوالشيخوخةالعجزضدالتأم ا عا 

 .%20بةبنساملعاشلقيمةسنويةوزيادةعاما 20

ن لتاالتعديالتبع التالية السطوروتر د

 :يليكماوهيالقانون مشروععليها

 ا ديداملعا اتقانون

يف21رقمادةاملمن« »فقرةالساد البندون 

حالت عل ا ديداملعا اتقانونمشروع

بلوغوأاخلدمةمدةانتهاءوهمااملعاش الستحقا 

 :لييكماالتعدي ت ا ي وجاءتعاما 50سن

لغ عليلاملؤمننشاطأوعم أوخدمةانتهاءت6

توافرعمالوفاةأوالعجزأوالشيخوخةسنبلوغ

 :اآلتيةالشروط

والعجزخوخةالشيتأم يفا عا مدةتوافرتأ

أجرمن%50نعيق المعاشيفا قتعطيوالوفاة

 .قرةال باقيوحو اهخ  التسويةدخ أو

فعلية عا امدةتوافرمعاخلمس سنبلوغت 

240عنق تالوالوفاةوالعجزالشيخوخةتأم يف

 . هرا

ديدا املعا اتقانونمشروعمن22املادةوتناولا

حاالتا يفالتسويةدخ أوأجربتحديديق ي

هجورهر الشاملتوسطأسا عل الوفاةأوالعجز

عاكاتاال أساسهاعل أدياالتعليلاملؤمن

يفاكلا عمدةمناهخ ةاخلمسالسنواتخال 

قلاإنالتأم يفا عاكلمدةخال أوالتأم  

 .ذلفعن

  ديدااملعا اتقانونمشروعيفمستحدثةمادة

مادةل عا ديداملعا اتقانونمشروعن كما

مدةزادتإذا:فيهاوجاءمكرر 24برقممستحدثة

 .سنة36عنالتأم يفاال عا 

للمعاشاهقص ا دالستحقا املطلو القدرأو

تحقاسأكرب أيهماالصندو بليتحم الو 

%15بواقعريقدواحدةدفعةمنتعوي اعليلاملؤمن

 .الزاظدةواتالسنمنسنةك عنالسنو اهجرمن

ألجرلالشهر املتوسطالسنو باهجرويقصد

هخ ت االسنت خال اال عا عنلسددالو 

 .12يفم روبا

 ا ديداملعا اتقانونمبشروعسنويةزيادة20%

املعا اتقانونمشروعمن35رقماملادةونصا

يونيو30يفاملستحقةاملعا اتتزيدأنعل ا ديد

وال %20ةبنسبيوليوأو مناعتباًراعاوك من

منسوبةالزيادةنسبةعناملعاشيفالزيادةقيمةتزيد

30يفالشهر اال عا هجراهقص ا دإا

التأم و  نديتحّم أنعل عاو ك منيونيو

بنسبةالقانونمن5باملادةإليلاملشاراالجتماعي

تتحم وبل يلتزوالو املعاشجزءعنالزيادة

لزيادةاوتعتربالزيادة قيمةباقيالعامةاخلزانة

 .ةالتاليالزيادةحسا عنداملعاشمنجزءا

مشروعن مكرر 35برقممستحدثةملادةووفقا

ملعا اتاه حا يصر أنعل املعا اتقانون

أموا اراستثمأربا فاظ منمنحةواملستحق 

الدينيةادواهعياملناسباتيفواملعا اتالتأمينات

نحةاملقيمةعديدالقرارويت منوالقومية 

 .ها رفيفاتباعهاالواجسوالقواعدواإلجراءات

 عليلاملؤّمنمكافأة

إحدىوافرتتمت مكافأةعليلاملؤمنيستحقكما

لواحدة االدفعةتعوي أواملعاشاستحقا حاالت

مننةسك عن هرأجربواقعاملكافأةوعسس

أجريقدرواملكافأة نظاويفاال عا مدةسنوات

ساسياهاهجترمعاشحسا بأجراملكافأةحسا 

 اتاملعاقانونمشروعمن22املادةيفعليلاملنصوى

أ هر10أجرللمكافأةاهدن ا دويكونا ديد 

 .السابقةلل قرةوفقاحمسوبة
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 ملوضوع اهو  ا

 اهبنية التعليمية واملدرس ع اتتتتتتتتتتتتتتتتقط

:لمراح اهبنية التعليمية للمدار  باحملافظة  بقا  لبيان ( 1
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 :التعليق

واق  عدد  % 26يليل ح  االربع  %  31حي فيص  العدد االكرب من االبنية التعليمية املدرسيل أحت  -1

 %12يوجد ف  ح  عتاقة 

ركز  تلميو وقد احت  حي ا ناين امل260مبي بإ الي  اقة فصو 13عدد مباني ال ص  الواحد بلغ -2

 .فصو 6اهو  من حيث عدد مباني ال ص  الواحد حيث بلغ عدد ها 

مبن   إنشاء  10لغ عددها اهبنية عا اإلنشاء يف نطا  ح  فيص  وعتاقة  وا ناين حيث بتقع -3

 .جديد

 . مدار  5مدار  العبية اخلا ة ا اا  -4

 

 :التو يات

 .املركز ب رورة اإلسراع يف االنتهاء من اهبنية عا اإلنشاءيو ي -

 

ءاألبنية التعليمية للمدارس بالمحافظة موزعة على االحيا
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:افظةاخلدمة التعليمية عل  املستويات اإلدارية باحملتوزيع .2

 

و 
املستويات اإلدارية
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:القرى ا  املتوفر بها خدمات تعليمية-3
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:ليميةإمكانيات العملية التعتطور -5

إجمالـــــــيالبيـــــــــان

58المزودة بحاسب آلي( التعليم األزهري ) عدد المعاهد 

471المزودة بحاسب آلي( التعليم العام ) عدد المدارس 

:نسس التسر  -6

إجمالــــــــــيالبيـــــــــــــــان

1.2نسبة التسرب من المرحلة االبتدائية

1.2نسبة التسرب من المرحلة اإلعدادية
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402.97392.77312.47دذات الفصل الواح7

000000000صديقة الفتيات8

98862.31895502.4179427221اإلجمالي

:تعليق 

.2020مدر  عن عاو 123وذلف بعدد 2021عدد املدرس  خال  عاو اخن اض

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمديرية العبية والتعليم : البيان مصدر
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  
:تطور عدد املدرس  بالتعليم اهزهر -2

 :التعليق

 مدر 27بعدد 2020عن عاو 2021عدد املدرس   خال  عاو اخن اض  •

 املدرس من ا اا عدد % 72االنا  نسبة اث  •
:                                                                                                                            التو يات

 عدد املدرس  بالتعليم اهزهر تطور   *

 .املركز بالتشجيع عل  زيادة عدد التالميو  يف كافة مراح  التعليم اهزهر يو ي  *
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1023332.9129733521392327316ابتداظي1

571363.385012421039117313إعداد 2

68813.186678266979310ثانو 3

4
معاهد 

000000000000القراءات

5
معاهد 

000000000000املعلم 

  227550213537200523اإل الي

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمديرية العبية والتعليم : البيان مصدر

(:م  اهزهرية معاهد القراءات واملعل) العملية التعليمية إمكانيات -3

إجماليالبيان

2عدد معاهد القراءات

2022/ 3/ 20: البيان اريا تاملنطقة الزهرية التعليمية                                          : البيان مصدر
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  
:املدرس   بقا للتخصصات واملواد الدراسية توزيع -4

 :التعليق

لغة مدرسي الحيت  -

%  49العربية املركز االو  

يات ويليل مدرسي الرياض

غة ثم مدرسي الل% 28

%  20االجنليزية بنسبة 

للغة بينما حيت  مدرسي ا

هخ  ال رنسية املركز  ا

 . .(ثانيللغل%  )3

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمديرية العبية والتعليم : البيان مصدر
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 الثانياملوضوع 

 التعليمقطاع 

(:تالميو –فصو  ) التعليم العاو: أوال 

2022/ 2/ 28: البيان اريا تالعبية والتعليم                                                               مديرية : البيان مصدر

 

 :التعليق 

إ الي  من 48%االنا  نسبة اث  • 
 .عدد امللتحق 

 :التو يات 

التسر  من التعليممكافحة • 
 .يخا ة مبراح  التعليم االساس

 ريق عنال ن بالتعليم االهتماو • 
ناء اثالعمل تكثي   التدريس 

 الدراسة

:احملافظة أعداد امللتحق  بالتعليم قب  ا امعي العاو بتطور -1

املراح و
2021عاو 2020عاو 2019عاو 

إ اليإنا ذكورإ اليإنا ذكورإ اليإنا ذكور

1
مرحلة ما قب   

االبتداظي
9245870117946100539597196507423702414447

4614043522896624821445660938745168949203100892مرحلة إبتداظ 2

188131744736260187751817036945239262178745713مرحلة إعداد 3

481568051162048246877117014639697011609اومرحلة ثانو  ع4

106938351190441155782891984612191902021211ثانو  في5

218154372255173428322206528تربية خا ة6

7
ذات ال ص  
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تالعبية والتعليم                                                               مديرية : البيان مصدر

 :التعليق

 2021سنةاالبتداظيماقب مرحلةف التالميوعددمن%49نسبةاالنا اث -1

 ال صوعددوزادوال عةهوهوخال تلميو1437مبقدار2021عاواا2020عاومنالتالميوعدداخن اض-2

 فصو 3مبقدار

 :التو يات

اه  ا فصو عددبزيادةيو  كمااه  ا رياضمبرحلةاملدار بكافةاآلليةا واسسبنشراملركزيو  

 اه  ا عددمعسليتناسوعددهمك اءتهمبزيادةالتدريسبهيتةاالهتماوضرورةوال ص كثافةتق حت 

(:االبتداظي مرحلة ما قب ) تطور إمكانيات العملية التعليمية -2

:املدار  ا كومية: أوال  

2021عاو2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

102105104عدد املدار 1

379371374عدد ال صو 2

عدد التالميو3

809868975619ذكور

764965035344إنا 

157471340010963 لة

عدد املدرس 4

000ذكور

413408416إنا 

413408416 لة

423629كثافة ال صو 5

102105104عدد املدار  الت اتلف حاسس  لي7
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تالعبية والتعليم                                                               مديرية : البيان مصدر

 :التعليق

 2021سنةاخلاىاالبتداظ ماقب مرحلةف التالميوعددمن%48نسبةاالنا اث -1

 2021عاواا2020عاومنتلميو149مبقدارالتالميوعدداخن اض-2

 :التو يات

 .اه  ا عددمعليتناسسوتدريبهمك اءتهمبزيادةالتدريسبهيتةاالهتماوضرورة

:اخلا ةاملدار  : ثانيا  

تطور عدد التالميذ
تطور عدد الفصول

2021عام 2020عام 2019عام البيــــــــــــانم

141516عدد المدارس1
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عدد التالميذ3
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عدد المدرسين4

000ذكور

237221214إناث
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141516عدد المدارس التي تمتلك حاسب آلي7

عدد الفصول
105

110

115

120

125

2019 2020 2021

عدد التالميذ 
3200

3400

3600

3800

4000

2019 2020 2021

تطور عدد الفصول



1 41 

اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تالعبية والتعليم                                                               مديرية : البيان مصدر

 :التعليق

40مبقدارال صو عددوارت عتلميو2734مبقدار2021عاواا2020عاومناالبتداظيةاملرحلةتالميوعددارت اع-1

 فص 

 :التو يات

 .ال ص كثافةلتق املدرس وعددال صو عددبزيادةاملركزيو  

(:ةداظيرحلة االبتامل) تطور إمكانيات العملية التعليمية -3

:املدار  ا كومية: أوال  

2021عاو2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

124126127عدد املدار 1

170617611801عدد ال صو 2

عدد التالميو3

424464449745862ذكور

399224206443433إنا 

823688656189295 لة

عدد املدرس 4

499480458ذكور

295738932844إنا 

345633733302 لة

484950كثافة ال صو 5

124126127عدد املدار  الت اتلف حاسس  لي7

تطور عدد الفصول
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تالعبية والتعليم                                                               مديرية : البيان مصدر

 :التعليق

ف ارت اع احبلوهوا2021عاواا2020عاومنتلميو239اخلا ةاالبتداظيةاملرحلةتالميوعدداخن  -1

 .فص /تلميو34إليال ص كثافةارت اعااادىممافص 15مبقدارال صو عدد

 .مدر لك  الس18التالميومناملدر نصيس-2

:اخلا ةاملدار  : ثانيا  

تطور عدد الفصول

2021عاو 2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

141518عدد املدار 1

317330345عدد ال صو 2

عدد التالميو3

576859705827ذكور

573858615770إنا 

115061183611597 لة

عدد املدرس 4

697063ذكور

494598586إنا 

563688649 لة

363634كثافة ال صو 5

141418عدد املدار  الت اتلف حاسس  لي7
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2022/ 3/ 20: البيان اريا تالعبية والتعليم                                                               مديرية : البيان مصدر

 :التعليق

ال صو عدداخن  تلميو4200مبقدار2021عاواا2020عاومنا كوميةاالعداديةاملرحلةتالميوعددارت اع

 .فص /تلميو47ال ص كثافةارت اعوكولففص 11مبقدار

 :التو يات

 .ال ص كثافةلتق املدرس وعددال صو عددبزيادةاملركزيو  -

(:يةاإلعدادرحلة امل) تطور إمكانيات العملية التعليمية -4

:املدار  ا كومية: أوال  

2021عاو2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

858592عدد املدار 1

855826876عدد ال صو 2

عدد التالميو3

180381899421602ذكور

170034806119653إنا 

350413705541255 لة

عدد املدرس 4

597584573ذكور

127612511273إنا 

187318351846 لة

414547كثافة ال صو 5

858587عدد املدار  الت اتلف حاسس  لي7

تطور عدد الفصول
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2022/ 3/ 20: البيان اريا تالعبية والتعليم                                                               مديرية : البيان مصدر

 :التعليق

دعدف ارت اع احبلوهوا2021عاواا2020عاومنتلميو51اخلا ةاالعداديةاملرحلةتالميوعدداخن  .1

 فص 17مبقدارال صو 

 .مدر لك  الس19التالميومناملدر نصيس.2

 :التو يات

 .ال ص كثافةلتق املدرس وعددال صو عددبزيادةاملركزيو  -

:اخلا ةاملدار  : ثانيا  

2021عاو 2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

151717عدد املدار 1

126127144عدد ال صو 2

عدد التالميو3

330023442324ذكور

200121652134إنا 

430145094458 لة

عدد املدرس 4

646974ذكور

112139165إنا 

176208239 لة

343631كثافة ال صو 5

151717عدد املدار  الت اتلف حاسس  لي7
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2022/ 3/ 20: البيان اريا تالعبية والتعليم                                                               مديرية : البيان مصدر

 :التعليق

 احبلوهوا2021عاواا2020عاومنتلميو1525مبقدارا كوميةالعاوالثانويةاملرحلةتالميوعددارت ع.-1

 فصو 76مبقدارال صو عددف ارت اع

 .مدر لك  الس12التالميومناملدر نصيس-2

 :التو يات

 .ال ص كثافةلتق املدرس وعددال صو عددبزيادةاملركزيو  -

(:يةالثانورحلة امل) تطور إمكانيات العملية التعليمية -5

:املدار  ا كومية: أوال  

2021عاو2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

515354عدد املدار 1

810803879عدد ال صو 2

عدد التالميو3

156521417215417ذكور
142301429214572إنا 

298822846429989 لة

عدد املدرس 4

908895820ذكور
164516621606إنا 

255325572426 لة
373634كثافة ال صو 5

515354عدد املدار  الت اتلف حاسس  لي7

تطور عدد الفصول
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2022/ 3/ 20: البيان اريا تالعبية والتعليم                                                               مديرية : البيان مصدر

 :التعليق

ف ارت اع احبلوهوا2021عاواا2020عاومنتلميو79اخلا ةالعاوالثانويةاملرحلةتالميوعددارت ع-1

 فصو 3مبقدارال صو عدد

 .مدر لك  الس21التالميومناملدر نصيس-2

 :التو يات

 .ال ص كثافةلتق املدرس وعددال صو عددبزيادةاملركزيو  -

:اخلا ةاملدار  : ثانيا  

2021عاو 2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

10915عدد املدار 1

828790عدد ال صو 2

عدد التالميو3

140413871413ذكور

141613651418إنا 

282027522831 لة

عدد املدرس 4

666766ذكور

746771إنا 

140134137 لة

343231كثافة ال صو 5

10915عدد املدار  الت اتلف حاسس  لي7

ع
78

80

82

84

86

88

2019 2020 2021

 تطور عدد ال صو

2700

2720

2740

2760

2780

2800

2820

2019 2020 2021

وتطور عدد التالمي



1 47 

اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تالعبية والتعليم                                                               مديرية : البيان مصدر

 :التعليق

ال صو عددواخن  تلميو1مبقدار2020عاواا2019عاومنللتمري الثانويةاملرحلةتالميوعددارت اع-

 .فص /تلميو31اا24منال ص كثافةارت اعااادىممافص 3مبقدار

 .مدر لك  الس11التالميومناملدر نصيس-

(:لتمري  للمدار  الثانوية ل) تطور إمكانيات العملية التعليمية -6

2021عاو 2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

333عدد املدار 1

121411عدد ال صو 2

عدد التالميو3

606064ذكور

282279276إنا 

342339340 لة

عدد املدرس 4

9128ذكور

233223إنا 

324431 لة

28.52431كثافة ال صو 5

333عدد املدار  الت اتلف حاسس  لي7
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 يم اهزهر التعل: ثانياً  

 (تالميو –فصو  ) 

2022/ 2/ 28: البيان اريا تمنطقة السويس اهزهرية                                                               : البيان مصدر

 

 -:التعليق

 2021اا عاو 2020 الس  من عاو 1551ارت اع عدد امللتحق  بالتعليم االزهر  للعاو الدراسي مبقدار 

 -:التو يات

 يو ي املركز ب رورة زيادة عدد املدار  االزهرية يف كافة املراح 

:باحملافظة تطور أعداد امللتحق  بالتعليم قب  ا امعي اهزهر -1

املراح و

2021عاو 2020عاو 2019عاو 

إ اليإنا ذكورإ اليإنا ذكورإ اليإنا ذكور

76371614799867891775108511382223رياض اه  ا 1

272827915519286229685830320733336540مرحلة إبتداظ 2

7958561651902924182610029891991مرحلة إعداد 3

562598116055762711846707421412ثانو مرحلة 4

48484961980953075308106155964620212166إ الي

الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي األزهري
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمنطقة السويس اهزهرية                                                   : البيان مصدر

 :التعليق

رحلةمف التالميوعددارت اع-1

448مبقداراالزهريةاه  ا رياض

 .تلميو

49والتالميمناملدر نصيس-2

 2021عاومدر لك تلميو

ا اامن%51نسبةاالنا اث -3

 التالميوعدد

 -:التو يات

ف لتوسعاب رورةاملركزيو ي-1

عددوعسيستلك االزهرىالتعليم

لةمرحف امللتحق مناكرب

 االزهر اه  ا رياض

(:  اهزهريةرياض اه  امرحلة ) تطور إمكانيات العملية التعليمية -2

2021عاو2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

111214عدد املدار 1

354947عدد ال صو 2

عدد التالميو3

7639861085ذكور

7167891138إنا 

147917752223 لة

عدد املدرس 4

012ذكور

412843إنا 

412945 لة

422947كثافة ال صو 5

000يعدد املدار  الت اتلف حاسس  ل7

تطور عدد الفصول

0

1000

2000

3000

2019 2020 2021
عدد التالميذ 1479 1775 2223

تطور عدد التالميذ 
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمنطقة السويس اهزهرية                                                   : البيان مصدر

 :التعليق

تداظيةاالباملرحلةمدار عددارت ع-1

العاوعنمدرسة1مبقداراالزهرية

 املاض 

16نمالتالميومناملدر نصيس-2

 2021عاومدر لك تلميو

ا اامن%51نسبةاالنا اث -3

 التالميوعدد

 -:التو يات

ف التوسعب رورةاملركزيو ي

عدديستوعسلك االزهرىالتعليم

ةاملرحلف امللتحق مناكرب

 االبتداظية

(:هزهريةااإلبتداظيةرحلة امل) تطور إمكانيات العملية التعليمية -2

2021عاو2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

161516عدد املدار 1

150195156عدد ال صو 2

عدد التالميو3

272828623207ذكور

279129683333إنا 

551958306540 لة

عدد املدرس 4

1029792ذكور

333335327إنا 

435432419 لة

373042كثافة ال صو 5

000يعدد املدار  الت اتلف حاسس  ل7

تطور عدد الفصول
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمنطقة السويس اهزهرية                                                   : البيان مصدر

داديةاإلعاملرحلةمدار عددارت ع-1

العاوعنمدرسة1مبقداراالزهرية

 املاضي

13نمالتالميومناملدر نصيس-2

 2021عاومدر لك تلميو

إ اليمن%50نسبةاالنا اث -3

 التالميوعدد

 

 -:التو يات

ف سعالتوب رورةاملركزيو ي

عدديستوعسلك اهزهر التعليم

ةاملرحلف امللتحق مناكرب

 االعدادية

(:زهريةاالعدادية اهرحلة امل) تطور إمكانيات العملية التعليمية -2

2021عاو2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

141415عدد املدار 1

578461عدد ال صو 2

عدد التالميو3

7959021002ذكور

856924989إنا 

165118261991 لة

عدد املدرس 4

575039ذكور

136124117إنا 

193174156 لة

292233كثافة ال صو 5

000يعدد املدار  الت اتلف حاسس  ل7

تطور عدد الفصول
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمنطقة السويس اهزهرية                                                   : البيان مصدر

 -:التعليق

انويلالثاملرحلةمدار عددثبات-1

 2021عاوحت 2020عاومناالزهرية

2020اوعمناملدرس عددارت ع-2

 مدرس 4مبقدار2021عاوحت 

10والتالميمناملدر نصيس-3

 2021عاومدر /تلميو

 -:التو يات

ف عالتوسب رورةاملركزيو ي

عدديستوعسلك االزهرىالتعليم

ةاملرحلف امللتحق مناكرب

 الثانوية

(:زهريةالثانوية اهرحلة امل) تطور إمكانيات العملية التعليمية -2

2021عاو2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

111111عدد املدار 1

476251عدد ال صو 2

عدد التالميو3

562557670ذكور

598627742إنا 

116011841412 لة

عدد املدرس 4

686669ذكور

817879إنا 

149144148 لة

251928كثافة ال صو 5

000يعدد املدار  الت اتلف حاسس  ل7

تطور عدد الفصول
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمنطقة السويس اهزهرية                                                   : البيان مصدر

 -:التعليق

لعاواهواالقراءاتمعاهدعددثبات-1

 السابقوالعاو

ا اامن%39نسبةاالنا اث -2

 2021عاوالطال عدد

2021عاوتالميوعدداخن اض-3

 2020عاوعنتالميو8بعدد

 -:التو يات

ف عالتوسب رورةاملركزيو ي

ك لاهزهريةواملعلم القراءاتمعاهد

ف امللتحق مناكربعددتستوعس

 .املعاهدهوه

(:ةعاهد القراءات اهزهريم) تطور إمكانيات العملية التعليمية -2

2021عاو2020عاو 2019عاو البيتتتتتتتتتتتتانو

222عدد املدار 1

998عدد ال صو 2

عدد التالميو3

201711ذكور

2297إنا 

422618 لة

عدد املدرس 4

000ذكور

000إنا 

000 لة

532كثافة ال صو 5

000عدد املدار  الت اتلف حاسس  لي7

تطور عدد الفصول
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 الثالثاملوضوع 

 لعاليالتعليم اقطاع 

:بيان الطال  بالتعليم ا امعي باحملافظة -1

/اسم الكلية 

المعهد

ة هالج

ع التاب

لها

2021/ 2020عدد الطالب للعام الجامعي 
هيئة التدريس

أعداد 

الخريجين 

/ 2020عام 

2021

اإلجماليمقيدينمستجدين

إجماليطالباتطلبةإجماليطالباتطلبةإجماليطالباتطلبة
ذكو

ر
إجماليإناث

هندسة 

البترول

س
وي

س
 ال

عة
ام

ج

26624290
133

7
1551492

160

3
17917828126107533

475075451781796197422523032528485199505ةكلية التربي

ا التكنولوجي

والتعليم 
1941513456913151006885466135164218560

349400749ةكلية التجار
120

7
9542161

155

6
13542910132841727

1211462671802544343014007016275137182كلية العلوم

الثروة 

السمكية
3251838811019812016128121194053

اآلداب 

والعلوم 

اإلنسانية

15362878150718572364660248531455161112673

السياسة و

األقتصاد
306191571261838718727415163160

الحاسبات 

والمعلومات
664310984461301508923914122639

2473977219426696267363210120كلية األعالم

17416634011415727128832361166801460كلية الطب

11657173294139433410196606287350ةكلية الهندس

41115000411152680طب األسنان

التربية 

41115000411151450الرياضية

معهد 

التمريض
3241730003241730000

العالج 

الطبيعى 
4650960004650964590

165824204069480961031091264678523األجمالى
1499

0

47

2
4218932832
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

 

 :التعليق

 امللتحقعددا اامن%57نسبةالطالباتاث 14990ا امع بالتعليمالطال عددا اابلغ

عدد الطالب بالتعليم الجامعي بالمحافظة

1782

2528

1351

2910

701

281

3145

274 239
363

611 606

15 15 73 96

2022/ 2/ 28: البيان اريا تالكليات املوكورة                                                                : البيان مصدر
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمنطقة السويس اهزهرية                                                   : البيان مصدر

 -:التعليق

انويلالثاملرحلةمدار عددثبات-1

 2021عاوحت 2020عاومناالزهرية

2020اوعمناملدرس عددارت ع-2

 مدرس 4مبقدار2021عاوحت 

10والتالميمناملدر نصيس-3

 2021عاومدر /تلميو

 -:التو يات

ف عالتوسب رورةاملركزيو ي

عدديستوعسلك االزهرىالتعليم

ةاملرحلف امللتحق مناكرب

 الثانوية

: احملافظة بيان الطال  بكليات ومعاهد التعليم العالي ا  ا امعي يف-2

تطور عدد الفصول

 

ية اسم الكل

املعهد/ 

 

ا هة 

التابع 

 ا

2021عدد الطال  للعاو ا امعي 

هيتة التدريس
أعداد 

اخلرجي  

2021عاو 

اإل اليمقيدينمستجدين

إ الي البات لبةإ الي البات لبةإ الي البات لبة
ذ 

ور
إ اليإنا 

معهد 

السويس 

للنظم 

واملعلومات 

االدارية

ي
ال

لع
م ا

لي
تع

ال
رة 

زا
و

1916

 

1156

 

 

3075

 

 

1976

 

 

1143
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3893

 

 

2299

 

 

6191

 

 

13

 

7 20 

 

2764

 

القناة 

العالي 
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يا 

بالسويس
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اال الي
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اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمركز معلومات ا امعة                                                     : البيان مصدر

 

 :بيان املدن ا امعية باحملافظة -3

تطور عدد الفصول

حتتتتتتتياسم املدينة ا امعيةو

إ الي عدد الغر 

املستخدمة مبيا

طالباتال/ للطلبة 

إ الي عدد امللتحق  باملدينة

إ الي البات لبة

2247090709عتاقةمدينة احد ا امعية1

481760176فيص مدينة اهم  ا امعية2

740414414فيص ة مدينة السالو ا امعي3

2000400400عتاقةة مدينة الرحا  ا امعي4

32000فيص ية مدينة الصبا  ا امع5

15000فيص ية مدينة فيص  ا امع6

  5938858141699

 :البحثيةاملراكز -4

العــــــددعدد المراكز البحثية

0التابعة لوزارة البحث العلمي

0التابعة ألكاديمية البحث العلمي

0التابعة للوزارات

9التابعة للجامعات

2022/ 3/ 20: البيان اريا تمركز معلومات ا امعة                                                     : البيان مصدر



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

التوقعات املستقبلية
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تطور عدد الفصول

رحلة  التعليم  نتناو  ف  هوا العدد إحتياجات حمافظة السويس  من املدار  وال صو  مب

 2025وحت  عاو 2022االساس   عل  مستوى اإلدارات خال  سنوات اخلطة من عاو  

 تلميو2021/2022145390التالميو مبراح  التعليم االساس  عن عاو  عدد 

  صاء بقا  ملؤ رات جهاز التعيتة العامة وا %    2.4-:الزيادة السكانية معد 

 فص  /  تلميو 36الكثافة املستهدفة            -:االداء معدالت

 توقعات مستقبلية

 عليم االساسىالتمبراحل عن إحتياج املدارس من الفصول 
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:  التعليق 

-:من ا دو  السابق يتب  االت  

:املرحلة االبتداظية : أوال 

   أعل  نسبة كثافة بال صو  بإدارة ا ناين يليل إدارة ةا  ثم إدارة جنو-

ية  ال  إدارة ويرجع ذلف اا وجود املدار  اخلا ة الت خت   العسء عل  املدار  ا كوم

.ا ناين ال يوجد بها مدار  خا ة 

  دادية   متوسط كثافة ال ص  باملرحلة االع متوسط كثافة ال ص  باملرحلة االبتداظية تطور عدد الفصول

االدارة

االجمالىإعدادىابتدائى

عدد 

الفصول

عدد 

التالميذ

متوسطك

ثافة 

الفصل

عدد 

الفصول

عدد 

التالميذ

متوسط 

كثافة 

الفصل

عدد 

الفصول

عدد 

التالميذ

متوسط

كثافة

لالفص

إدارة شمال 

التعليمية

/  االربعين )

(فيصل 

11385218046482222654616207444546

إدارة جنوب 

التعليمية

-السويس)

(  عتاقة

7153214145357153904310724753144

إدارة الجناين

حى الجناين
29316571571426843484352341454

2146االجمالى
10089

2
479814449845312714539046

 لى مستوى اإلداراتباملدارس احلكومية عاالساسى الطالبية مبرحلة التعليم الكثافة 

العامادارة النشر االحصائى والتقارير بالديوان : البيان مصدر   2022/ 3/ 8: تاريخ البيان 
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تطور عدد الفصول

االدارة

المرحلة االعداديةالمرحلة االبتدائية

عدد 

التالميذ 

عدد 

الفصول

المستهدف

من 

الفصول

العجز او 

الزيادة

عدد 

التالميذ 

عدد 

الفصول

المستهدف

من الفصل

العجز او

الزيادة

ةإدارة شمال التعليمي

(فيصل / االربعين )
5218011381449-31122265482618-136

ةإدارة جنوب التعليمي

(  عتاقة-السويس)
32141715893-17815390357428-71

إدارة الجناين

حى الجناين
16571293460-1676843142190-48

255-657444989811236-10089221462803االجمالى

2025/ 2022اإلحتياجات من الفصول مبرحلة التعليم االساسى خالل عام 

ادارة النشر االحصائى والتقارير بالديوان العام:البيان صدر م2022/ 8/3: تاريخ البيان 

-:التعليق 
-:ا دو  السابق يتب  االت  من 

:املرحلة االبتداظية : أواًل
من ا ا  العجز يليل إدارة % 47اعل  نسبة احتياجات من ال صو  بإدارة ةا  التعليمية بنسبة •

% .25ثم إداة ا ناين التعليمية بنسبة % 27جنو  بنسبة 

:املرحلة اإلعدادية -:ثانيًا 

-:لف اا هنا  نق  ملحوظ وواضا بال صو   جبميع ادارات احملافظة املختل ة ويرجع  ذ

زيادة عدد التالميو باحملافظة  •

.لثبات عدد املدار  بها •
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تطور عدد الفصول

2025وحتى 2023االحتياجات من الفصول خالل سنوات اخلطة من-3

اإلدارات مستوى على باملرحلة االبتدائية 

العام                    ادارة النشر االحصائى والتقارير بالديوان :مصدر البيان  2022/ 3/ 8: تاريخ البيان 

:التعليق 

نوات اخلطة من  ا دو  السابق نالحظ نق  اإلحتياجات من ال صو  خال  س•

مقارنة بعاو 2022/2023  يف عاو فص  68ليصبا اإل اا من اإلحتياجات 

.فص  ( 657) ال صو اإلحتياجات من 2021/2022

طلو  من ال صو  لتجنس ت اقم االزمة خال  سنوات اخلطة يراع  النظر اا العدد امل•

 .وتوف ه  بالتوسع او باالنشاء 
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 2025وحتى 2023مناالحتياجات من الفصول خالل سنوات اخلطة -4

االدارات  باملرحلة االعداديةعلى مستوى 

 

تطور عدد الفصول

 اإلدارات

ةالتعليمي

2022/20232024/20232025/2024

 عدد 

التالو

يو  

 عدد 

وال ص

 

مستهد

 

العجز 

او 

الزياد

ة

 عدد 

التالمي

ذ 

 عدد 

ال صو

 

مستهد

 

العس

ز او 

الزياد

ة

 عدد

التالمي

ذ 

 عدد 

ال صو

 

مستهد

 

العس

ز او 

الزياد

ة

16-1423870648663-1523310633648-22799618633ةا 

11-1016499448458-1016112438448-15759428438جنو 

5-47336.1199204-57164195199-7007190195ح  ا ناين

31-28232412941325-304658712661294-2709112361266اال اا

8/3/2022: اريخ البيان تادارة النشر االحصاظ  والتقارير بالديوان العاو                       : مصدر البيان 

:التعليق   

- احملافظة يف عدد ال صو  باملرحلة اإلعدادية خال  سنوات اخلطة جبميع االدارات التعلمية بنق هنا  

.نشاء االزمة يراع  النظر اا العدد املطلو  من ال صو  وتوف ه  بالتوسع او باالت اقم لتجنس   

-:ملحـــوظة   

 .تمرف  اعداد التالميو جارى تطوير العديد من ال صو  باملدار  االبتداظية واالعدادية ملواكبة التزايد املس-



 2022-القرار مبحافظة السويس ركز املعلومات ودعم اختاذ م

الدعم امليداني 

للمستويات األقل
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 متابعة الدعم امليداني للمستويات األقل 

 «تقرير الدعم امليداني ملراكز املعلومات»
 3: وحدات 8: مديريات  5: مراكز معلومات حي 

نقاط الضعفنقاط القوةتابعتهااألنشطة اليت مت ماســـم املوقعم

حي السويس1
متابعة كافة أنشطة  

املركز

ا كومة اإللكعونية 

قواعد البيانات
هريةعدو ا دار النشرة الش-

االربع حي 2
متابعة كافة أنشطة  

املركز
-ياناتالسجالت و قواعد الب

حي فيص 3
متابعة كافة أنشطة  

املركز

ت  قواعد البيانات والسجال

واخلطط
-

حي عتاقة4
متابعة كافة أنشطة  

املركز

النشرة وقواعد البيانات

والسجالت

ح  ا ناين5
متابعة كافة أنشطة  

املركز

النشرةو قواعد البيانات

والسجالت
ريةعدو إ دار النشرة الدو

6

الت امن  

/ االجتماعي 

الشتون 

االجتماعية

متابعة كافة أنشطة  

املركز

ت  قواعد البيانات السجال

ايز النشرة واخلطط
-

الشتون الصحية7
متابعة كافة أنشطة  

املركز
-اتالسجالت وقواعد البيان

الزراعة8
متابعة كافة أنشطة  

املركز

واعد ق-السجالتاخلطط 

البيانات
ريةعدو إ دار النشرة الدو

مالعبية والتعلي9
متابعة كافة أنشطة  

املركز

قواعد البيانات اخلطط

السجالت
-

القو  العاملة10
متابعة كافة أنشطة  

املركز

التحديث للقطاعات  

اتالسجالت قواعد البيان
ريةعدو إ دار النشرة الدو

الدعم امليداني  

للمستويات األقل




