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حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس اليوم محطة محوالت تفقد اللواء أركان 

التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة أعمال التطويروالتدعيم 2السويس

للمحوالت والكابالت الكهربائية الجديدة التي يتم مدها بالمحطة والتي تغذي شبكات 

 . التوزيع للمنازل والشركات

مديرعام المحطة حول دور المحطة في تغذية معظم وأيضا أستمع حامد إلى شرح من 

وقام حامد ومديري المحطات بتفقد لألقسام ،مناطق محافظة السويس بالكهرباء 

المختلفة وغرف التحكم الرئيسية والكنترول وغرف توزيع الكهرباء للمشتركين والتقي 

 .عددا من العاملين والفنيين ومهندسي المحطة

مال اعمال التطوير والتدعيم بمحول اضافي احتياطي لتقوية وطالب المحافظ سرعة استك

الخدمة ، وأشارحامدعلي مسئولي شركات السويس بسرعة التنسيق المستمر النجاز 

توصيل الكهرباء للمدن السكنية الجديدة والمدارس التي تقام بها قال المحافظ ان اعمال 

التحتية التي تتم لتقديم  التطوير وانشاء محطات كهرباء وصرف صحي ومياه والبنية

خدمات طيبة ومتميزة للمواطنين ، مؤكداً علي اهمية بذل كل الجهد لخدمة المواطن 

 . والعمل علي راحته واالبالغ عن اي انقطاع في الكهرباء أو في باقي المرافق

رافق المحافظ في الجولة كال من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والمهندس طاهر عبد 

م شبكات شمال السويس والمهندس حسن جاد مدير عام شبكات السويس الستارمديرعا

ف والمهندس حسن زعرب رئيس قطاع توزيع الكهرباء القناة بالسويس ومنير .ك055

 كامل مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة

 محطة محوالت السويس  حامد يتابع أعمال تطوير

 

 

 

 

 االحياء رؤساء على السويس محافظ حامد محمد احمد حرب اركان اللواء اكد

 لجديدةا االستثمارية الخطة مشروعات تنفيذ في بجدية البدء باهمية التنفيذية والقيادات

 المالية المديرية مع بالتنسيق للتنفيذ قابل زمني جدول وعمل ، 7102/7102

 . السويس بمحافظة والمتابعة والتخطيط

 السلبيات تشمل السابقة الخطة عن تفصيلي تقرير إعداد أهمية الي المحافظ واشار

 . الحالية الخطة خالل منها لالستفادة المديريات كل خطط وتحليل وااليجابيات

 متابعةب يكلف االستثمارية للخطة مسئول تحديد التنفيذية القيادات من افظالمح وطلب

 . المعنية الجهات مع الخطة

 واسنادها االعمال في المتأخرة المنفذة الشركة من مشروع اي سحب على حامد واكد

 ومتابعة الخطة من انجازه ماتم عن تنفيذي موقف إعداد علي مؤكدا ، اخري لشركة

 . واالحياء االدارية والقطاعات والمتابعة التخطيط خالل من تقام التى المشروعات

 بالموازنة المعتمدة المبالغ من واالستفادة بسرعة االعمال انجاز ان الى المحافظ واشار

 فرصة وتعطي الشعب لصالح تقام التى بالمشروعات لالستفادة فرصة تعطى و

 .جديدة مشروعات القامة اضافية العتمادات

 بجانب الفرعية الشوارع وتطوير لنظافة خطة وضع االحياء رؤساء من محافظال وطلب

 ةالمحتاج للمناطق حلول ايجاد علي مشددا ، باستمرار متابعتها على والعمل الرئيسية

 النظافة موضوع ان علي مؤكدا ، النظافة جهاز مع بالتنسيق باستمرار نظافة الي

 . لنجاحها ومتابعة دارسة الي يحتاج

 عام مدير من(  7102/7102) السابقة الخطة تقريرعن الي المحافظ معواست

 . يح او قطاع بكل االستثمارية الخطة نتائج حول المالية والمديرية والمتابعة التخطيط

محافظ السويس يشدد علي المتابعة والجدية لمشروعات الخطة 

2117/2118االستثمارية الجديدة   
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 ةوتنمي لتطوير وتحديث اجتماعا   السويس محافظ حامد احمد أح اللواء عقد

 للمحافظة العام السكرتير سرحان شكري اللواء بحضور السويس حي

 . للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي وخالد

 السويس حي رئيس محمد العظيم عبد اللواء استعرض االجتماع وخالل

 الموجودة واالسواق العامة والحدائق والميادين الحي شوارع تطوير خطة

 لغالقأل دراسة وعمل والفرز الغريب حديقة تطوير على التأكيد وتم ، بالحي

 واألمان األمن لتحقيق السيارات مرور ومنع التجاري النمسا شارع

 ساحات توفير الى باإلضافة رعبالشا االزدحام ومنع السويسي للمواطن

 شوارعوتطوير ال للسيارات بديل طريق وتوفير بالمنطقية للسيارات انتظار

 . والجديد القديم وتطوير الكورنيش علي محمد وقصر للنمسا المؤدية

بالسويس الثاني الدور يف االبتدائيةو االعدادية يف حالنجا نسبة  

ثاني  لدور ال جة ا حافظ السووووويس نتي مد م حا مد  مد مح مد اللواء أح أح أعت

 %27للشووهادة االبتدائية بمدارس السووويس والتي بلغب نسووبة النجاح فيها 

 .%28وفووووووي الشوووووووووهووووووادة االعووووووداديووووووة بوووووولووووووغووووووب 

واشوووار المحافظ على مسوووئولي التربية والتعليم بعمل تحليل لنتائج الدورين 

ع م ل ني  لثووا في االول وا بيووات  يجووا بيووات واال ل ئجرفووة السووووو نتووا ل   . ا

ونسووووبة  %5109يذكر ان نتيجة الدور االول في الشووووهادة االبتدائية كانب 

 .%28الوووووونووووووجوووووواح فووووووي الشوووووووووهووووووادة االعووووووداديووووووة 

حضووور اعتماد النتيجة عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ورئيسوووي 

 االبتدائية واالعدادية الشهادتين كونترول

بالسويس دوالر مليار 5.01 باستثمارات للبرتوكيماويات جممع  

 

ستقبل سويس محافظ حامد محمد أحمد أح اللواء أ  إحدى وفد اليوم بمكتبه ال

شركات ستثمارية ال شة البتروكيماويات مجال في اإل شاء وبحث لمناق  كبرأ إن

 بمحافظة األوسووووط الشوووور  مسووووتوي علي البتروكيماويات إلنتاج مجمع

 . السويس

 يثح البتروكيماويات بمجمع السووويس اءأبن تعيين أهمية على المحافظ وأكد

 ضوواأي ويوجد للصوناعات المتقدمة بالمدرسووة للبتروكيماويات قسووم يوجد أنه

 ملتدعي الصووناعية المدارس باحد قسووماً  وهناك ، والتعدين للبترول كلية أول

 .بالمنطقة الموانئ وخدمات اللوجستيات منظومة

 فى إنشوواؤه تم واألسوومدة للبتروكيماويات ومعمل شووركة أول ان حامد وأكد

 لإلسوووتثمارات جاذبة المحافظة أن مؤكداً  السوووويس في كان 0582 سووونة

 عتاقة جبل على يقام والذى للطاقة والتخزين الضوو  مشووروع منها العمالقة

 

 مناقشة تطوير ميادين وشوارع وحدائق حي السويس



 

 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار 

 1 يوليهنشرة  
 

   

بالسويس مصر يف االمساك ملصايد املستقبلية واالفاق التحديات عن عمل ورشة  

 امالع السكرتير سرحان شكري اللواء حضر 

 محمد أحمد اللواءأح عن نائبا للمحافظة

 االولى العمل ورشة السويس محافظ حامد

 المستقبلية واالفاق التحديات عنوان تحت

 اليوم السويس مصر في االسماك لمصايد

 سبالسوي العلمية المهن نقابة تنظمها والتي

 بمحافظة اإلعالم بمجمع النيل بمركز

 الحلول حول محاور لمناقشة السويس

 اجهتو التي للتحديات ستقبليةالم واالفاق

  مصر في الصيد قطاع

بالسويس جنيه مليار بنصف تقدر باستثمارات الصحي والصرف املياه ومشروعات حمطات يتفقد حامد  

 نالجنائ بحي الريفي بالقطاع تفقدية بجولة السويس محافظ حامد محمد احمد أح اللواء قام 

 تيال الصحي الصرف و الشرب مياه مشروعات لمتابعة فيصل بحي الخريجين شباب وقرى

 .ةجني مليون نصف الي استثماراتها وصلت والتي الخدمات بتلك مناطقال هذه لتدعيم تقام

 طاقةب والجوهري طحيمر فريد منطقة رفع بمنطقة االنشاءات أعمال المحافظ تفقد الجولة وفي

 11 خالل بها االعمال تنتهي التي جنيه مليون 16 الي تصل بتكلفة مكعب متر اآلف 1 قدرها

  ، القادم الغسطس

 احلكومية اخلدمات تطوير برنامج تطبيق
بالسويس واالحياء العام بالديوان  

 محافظ حامد محمد احمد حرب اركان اللواء أستقبل
 تطوير مدير كمال ماجد مهندسال بمكتبه السويس

 آليات لمناقشة التخطيط بوزارة الحكومية المشروعات
 ظامالن من واالنتقال التكنولوجية المراكز وتطوير تحديث

 .المركزي النظام الى الالمركزي
 لتقديم شهرين خالل العمل انجاز باهمية المحافظ واشار
  عالية وبجودة وقت اسرع في للمواطنين حكومية خدمات
 نع نائبا   المساعد العام السكرتير سعداوي خالد والتقى
 التخطيط وزارة وفد السويس محافظ حامد أحمد اللواء

 المشروع في للبدء الزمنية الخطة لمناقشة

 حجول بوادي البيئة صديقة املخلفات مدينة ألقامه الدراسات استكمال سرعة علي يؤكد حامد
 بالسويس

 إلى السويس محافظ حامد محمد أحمد أح اللواء شارا 
 مركزو السويس بمحافظة البيئة إدارة بين التنسيق أهمية
 ألستكمال البيئية المخاطر من للحد القاهرة جامعة

 والتدوير للمعالجة المخلفات مدينة النشاء الدراسات
 الخطرة والمخلفات الصلبة المخلفات من اآلمن والتخلص

 تشمل ان علي مؤكدا   ، السويس بمحافظة حجول بوادي
 استخدام اهمية الي مشيرا ، التكنولوجي الجانب الدراسة
 علي المتطورة والتكنولوجية العلمية الوسائل أحدث

 القمامة حجم تحديد أهمية الي مضيفا ، العالم مستوي
 ههذ بتدوير ستقوم التي االنتاج خطوط وعدد ونوعيتها

 . المختلفة المخلفات

 وزير مساعد يستقبل السويس حمافظ
 املالية

 حامد محمد أحمد حرب أركان واءالل استقبل
 مادع المالية وزير مساعد بمكتبه السويس محافظ
 والمديريات الحسابات قطاع رئيس عواد هللا عبد

 . الجمهورية مستوي علي المالية
 النظمو القوانين تطبيق على التأكيد تم اللقاء وفي

 الوحدات داخل العمل تنظم التي المالية واللوائح
 .والمديريات بالقطاعات يةالمال واإلدارات

 بالعمل لالرتقاء خطة وضع بأهمية وأشارالمحافظ
 تدريب من واألستفادة المالية المديرية داخل

 العمل بمنظومة لالرتقاء بالمديريات العاملين
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 حامد يشكر الفريق مميش ويؤكد علي األرتقاء مبنظومة الصحة مبحافظة السويس

 

أعلنووب مديريووة الصووحة والسووكان بمحافظووة السووويس عوون وصووول جهوواز تفتيووب الحصوووات إلووى 

ماليووين  7بقيمووة مستشووفى السووويس العووام ، والووذي تقوودمب بووه هيئووة قنوواة السووويس كتبوورع 

جنيووه لتوودعيم مستشووفى السووويس العووام بهووذه الخدمووة لتقووديم خدمووة لمرضووي السووويس وتوووفير 

 . األخووووووووورىالقووووووووواهرة والمحافظوووووووووات  السوووووووووفر لمستشوووووووووفياتمشوووووووووقة 

وقووودم اللوووواء أح أحمووود محمووود حامووود محوووافظ السوووويس شوووكر شوووعب السوووويس للفريوووق مهووواب 

لعووام بجهوواز تفتيووب حصوووات الكلووي ا المستشووفىممووير رئوويس هيئووة قنوواة السووويس علووي دعمووه 

، باالضووافة الووي دعمووه المسووتمر لشووعب السووويس لوويس فووي المجووال الطبووي ولكوون فووي شووتي 

واشووار المحووافظ الووي ان القطوواع الطبووي بالسووويس سيشووهد تقوودما كبيوورا موون خووالل .االتمجووال

 المستشووفىالحميووات والصوودر وانشوواء بعووز المراكووز المتخصصووة داخوول  تطوووير مستشووفيات

 . مثووووول النسووووواء والتوليووووود وغووووورف عمليوووووات جديووووودة ومركوووووز الطووووووار العوووووام 

مراكووز متخصصووة بمدينووة الصووباح بحووي فيصوول  4 ألنشوواءوأكوود حاموود علووي ان هنوواك دراسووة 

والحضووانات ولالثوواً المووراي الكلووي ،  لألطفووالوهووي مركووز القلووب واالوعيووة الدمويووة ومركووز 

 هذه التخصصات واخيرا للنساء والتوليد لتقديم خدمات لشعب السويس في

 

 

 حامد يستقبل األنبا مبوا ووفد الكنيسة بالسويس

 

 السووويس محووافظ حاموود محموود أحموود أح اللووواء اسووتقبل
 السوووويس محافظوووة أسوووقف بمووووا األنبوووا اليووووم بمكتبوووه
 .بالسويس الكنيسة قيادات من وعدد

 المشووواعر عموووق علوووي داً مؤكووو بالوفووود المحوووافظ ورحوووب
 الوووروح وتعكوووس المصوووريين بوووين توووربط التوووي الطيبوووة
 موور علووى الوطنيووة الوحوودة طرفووي بووين االصوويلة المصوورية
 . طويلة سنوات
 الووووطنى النسووويج وحووودة علوووي التأكيووود توووم اللقووواء وفوووي

 المصوووريين جميوووع بوووين تجموووع لتوووي والمحبوووة واألخووووة
 . السويس أبناء بين بقوة تظهر والتي
 والتماسوو  المحبووة روح اسووتثمار أهميووة علووي حاموود وأكوود

 والعمووول رايتوووه ورفوووع المصوووري الشوووعب فوووي الموجووووده
 التنميووووة أجوووول موووون التعوووواون أواصوووور توطيوووود علووووي

  ، السويس وتطوير المستقبلية

 

 

 العامة الثانوية أوئل يكرم حامد
 بالسويس الفنية والدبلومات

  

قام اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ 

ويس بتكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة الس

والدبلومات الفنية مساء اليوم الخميس بقصر 

الثقافة بحضور اللواء دكتور مصطفي شحاته 

مدير أمن السويس وخالد سعداوي السكرتير 

العام المساعد للمحافظة وعبد الحافظ وحيد مدير 

عام مديرية التربية والتعليم والقيادات التنفيذية 

اء مجلس النواب ورؤساء األحياء وأعض

أمور  وأسر وأولياءومديري المديريات 

 تقديرالمكرمين من المتفوقين بمنحهم شهادات 

محافظة السويس ، كما كرم المحافظ  وميدالية

أكتوبر  24المدرسة المتقدمة الفنية بمدينة 

لحصولها علي المركز الخامس والمدرسة 

مركز الثامن المتقدمة الفندقية لحصولها علي ال

علي مستوي الجمهورية في نتائج الدبلومات 

 الفنية
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 إسهامات وانجازات المركز

 

متضمنة الموضوع األول ) السكان والزيادة الطبيعية ( والموضوع الثاني 2017النشرة الشهرية للمعلومات عن شهر يوليو  رإصدا -

 )المشاركة السياسية (  والموضوع الثالث)البيئة(.

 إعداد المؤشرات والتعليقات الجدولية لنشرة شهريوليو  . -

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

 0الرد علي الفاكسات الواردة من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية المحلية والمكاتبات الواردة من الجهات المختلفة 

  -متضمنة األتي :    2017الهندسية باألحياء للمحافظة عن شهريوليو إعداد البيانات الخاصة بتراخيص المباني الصادرة من اإلدارات -

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

 0علي طلب مركز معلومات مجلس الوزراء 

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

 0مراكز معلومات األحياء والمديريات لمناقشة سير العمل والمشاكل التي تعوقه وإيجادا لحلول المناسبة لها 

   0لجنة تقييم نشرات المعلومات للمستويات بتقييم نشرات المعلومات الواردة من األحياء  قامت -

 أحياء (   –قامت إدارات المركز بالمتابعة الميدانية والدعم الفني لوحدات ومراكز المعلومات للمستويات ) مديريات -
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م يروالتدعيتفقد اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس محطة محوالت السويس التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة أعمال التطو

 كات التوزيع للمنازل والشركات  .للمحوالت والكابالت الكهربائية الجديدة التي يتم مدها بالمحطة والتي تغذي شب

 سيق  التنوطالب المحافظ سرعة استكمال اعمال التطوير والتدعيم بمحول اضافي احتياطي لتقوية الخدمة ، وأشارحامدعلي مسئولي شركات السويس بسرعة

 ة عمل تصور مستقبلي للمدن التي سيتم انشاؤها في المستقبل المستمر النجاز توصيل الكهرباء للمدن السكنية الجديدة والمدارس التي تقام بها ، مشيرا الي ضرور

عام  رافق المحافظ في الجولة كال من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والمهندس طاهر عبد الستارمديرعام شبكات شمال السويس والمهندس حسن جاد مدير

 بالسويس ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة .ك.ف والمهندس حسن زعرب رئيس قطاع توزيع الكهرباء القناة 500شبكات السويس 

 ر العمل ر علي سيوكلف المحافظ مدير هندسة الري بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالعمل علي زيادة ضخ المياه بالترعة والحفاظ علي المنسوب حتي ال تؤث

 النظافة المستمرة لها علي طول الطريق وتحويل المخالفين للنيابة العامة.بمحطات المياه ، مشددا علي منع القاء اي مخلفات بالترعة و

لمياه الشرب  مطلوبةكما تفقد المحافظ غرفة التحكم لمتابعة اسلوب سير العمل بالمحطة كذلك تفقد معمل تحاليل المياه للتاكد من الوصول للدرجة القياسية ال 

 ها  لوزارة الصحة للتأكد من جودت محطات المياه بأخذ عينات مختلفة بصفة دورية وارسالها للمعامل المركزية وكلف حامد الطب الوقائي بالتنسيق مع مسئولي 

 عرض لمياه لواشار المحافظ علي اهمية عقد لقاء يجمع بين مسئولي محطة مياه الهيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية  ل

لية ومراجعة توزيع المياه بما يسد احتياجات جميع المناطق وبخاصة بعد إفتتاح المجموعة الرابعة بمحطة الهيئة في فبراير القادم  كافة النقاط المستقب

 االف لتر مكعب مياه . 5الف متر مكعب التي تنتظر االفتتاح وخزان السالم بطاقة  12وهناك محطة غرب النفق بطاقة تقدر بـ 

رؤية مستقبلية للمياه في السويس من خالل محطة جديدة تقام في المستقبل القريب بمحطة هيئة قناة السويس لمرحلة خامسة   وطلب محافظ السويس إعداد

، ومؤكدا علي ان هناك   2و1الف متر مكعب مياه يومي وذلك بعد توفير مأخذ مياه لها ، ، مشيرا الي أهمية تطوير محطة مياه ابو عارف  150بطاقة تقدر بـ 

 مليون جنية تقريبا . 150الف متر مكعب بتكلفة  40الف متر مكعب وتصل في التوسعات الي  27مياه البطراوي تمت الموافقة علي اقامتها بطاقة قدرها محطة 

لشرب.ا ات السكان من مياهيدة وسد احتياجوفير المياه لمواكبة التوسعات العمرانية والمدن الجدلت تقبلية لمشروعات المياه تهدفواكد المحافظ ان الرؤية المس 

عة  ريق التروكان اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس اثناء افتتاح مسجد ابوعباس بقرية جنيفة بحي الجناين قد أعطي تعليماته بتمهيد ط

حي الجناين بعمل تقريرعن طلبات واحتياجات أهالي القرية المؤدي المسجد والطريق المؤدي الي الكنيسة لتسهيل حركة المرور البناء القرية ، باالضافة الي تكليف 

 من مرافق وخدمات .

حت  رية أمن السويس تفي اطار توجيهات السيد اللواء وزير الداخلية  بتوطيد العالقة الطيبة بين رجل الشرطة والمواطنين ومد جسور الثقة بينهم  .. قامت مدي

 . مدير أمن السويس بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية باستقبال القافلة الطبية للكشف الطبي اشراف السيد اللواء دكتور / مصطفى شحاته . 

على المواطنين بمحافظة السويس 

 . .. حيث توجهت القافلة الي  مركز شباب المدينة بحي االربعين بجميع التحصصات الطبية للكشف الطبي على المواطنين وصرف العالج
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قبل اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس بمكتبه وفد إحدى الشركات اإلستثمارية في مجال البتروكيماويات لمناقشة وبحث أست

 إنشاء أكبر مجمع إلنتاج البتروكيماويات علي مستوي الشرق األوسط  بمحافظة السويس .

 حيث أنه يوجد قسم للبتروكيماويات بالمدرسة المتقدمة وأكد المحافظ على أهمية تعيين أبناء السويس بمجمع البتروكيماويات

للصناعات ويوجد أيضا أول كلية للبترول والتعدين ، وهناك قسمًا باحد المدارس الصناعية لتدعيم منظومة اللوجستيات وخدمات 

 الموانئ بالمنطقة.

مساجين والمرحلين .. طبقا للمواصفات العالمية قامت وزارة الداخلية بتدعيم  مديرية أمن السويس بأتوبيس ترحيالت مجهز لنقل ال

" فرد باالضافة لقوة الحراسة المرافقة .. كما يوجد به تكييف هواء لمواجهة الطقس  40وحقوق اإلنسان حيث يوجد به أماكن لعدد " 

خلف وجهاز ارسال الحار  والظروف المناخية المتغيرة .. كما يوجد كاميرات مراقبة من الداخل وشاشة عرض من االمام وال

 0واستقبال وأماكن مخصصة لألمتعة .. وذلك تيسرا على المساجين والمرحلين

 يقوم حي الجناين برئاسة العميد ايهاب فرغلي بتمهيد الطريق علي ترعة السويس بقرية جنيفة المار بمسجد ابو العباس ، كما سيبدأ

 ة .العمل في إستكمال أعمال تمهيد الطريق المؤدي الي الكنيس

 مؤتمر لشباب بمتحف السويس القومي مناقشة ومقترحات الشباب في قضايا السياحة البطاله وتنمية البراعم والنشأ.3/7االثنين 

0براعم الغداطالق مبادرة تنميه  4/7ثاء الثال 

 ز الحكومي وتطوير مراكز خدمه المواطنين ومراكز استقبال وفد وزاره التخطيط والمتابعة واالصالح االداري بشأن ميكنة الجها 10/7االثنين

 0المعلومات  والتكنولوجي

 اجتماع تحضيري باداره التعليم المدني وبرلمان الشباب لالعداد لمؤتمر الشباب الرئاسي حق الشعب الشباب والرياضة.  11/7الثالثاء 

 تخطيط.اجتماع رؤساء االحياء ومديري المديريات مع وفد وزارة ال17/7االثنين 

0روتكول تعاون تجديد مع الهئيه العربية للتصنيعب 

0جوله المحافظ علي مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب حي الجناين 

بحضور اسامه كمال وزير تروكيماويات بالمنطقة االقتصادية وفد شركة التحرير النشاء مجمع الصناعات البجلسة استماع  18/7الثالثاء

 0البترول األسبق

0ي سرحان مع مديري المديريات لعرض توجيهات وزير التنمية المحليهع اللواء شكراجتما 

 جوله ميدانية في محطه مياه الشرب التابعه لهئيه قناة السويس بالهاويس 24/7االثنين 

 0لمناقشة اعمال الخطة االستثمارية للعام المالي الحالي مجلس تنفيذي طارء 25/7الثالثاء 

 0الثانيه طريق مصر ايران محطة توزيع الكهرباء 66جوله بمحطة كهرباء 

 



 

 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار 

 11 يوليهنشرة  
 

  

 القنال رنامج صباح ب -

 النوية ىلقاء الشاعرة النوبية عزيزة غربي والحديث واالستماع للشعر الخاص بها واحديث عن عادات وتقاليد اهال

 بالسويس  لقاء مع االستاذة مونيكا جوده مدير ادارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة

 برنامج )حكايات الغريب( -

 لقاء اين السويس الدكتور محمد البوهي وذكرياته في الماضي الجميل

 ط سكة حديد السويسمؤرخ التاريخي والحديث عن تاريخ خلقاء أ/ انور فتح الباب ال

 لقاء االستاذ عالء عبد العاطي مدير متحف السويس

اة برنامج )يسعد مساك( الذي يقدمه األستاذ  /أمجد أبو المجد حول االعمال الجديدة بالسويس فيما يخص الطرق تسجيل حلقة إلذاعة القن -

 والرصف .

 تسجيل  حلقة  إلذاعة القناة ) من بيوت اهلل ( يقدمه أ/ أمجد ابو المجد عبارة عن أمسيه دينيه من داخل مسجد النور بالسالم . -

 

  -والمتضمنة : 2017ر  النشرة الشهرية للمعلومات عن شهر يوليوتم إصدا -

 الموضوع  االول ) السكان والزيادة الطبيعية للسكان ( . -

 الموضوع الثاني ) المشاركة السياسية (  . -

 الموضوع الثالث)البيئة(. -

   2017إصدار النشرة القطاعية التخصصية عن شهريوليو  -

  2017ة عن شهر يوليوإصدار النشرة ذات الورقة الواحد -
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  الصادر نيةالمد الخدمة قانون بأحكام المخاطبين للموظفين المستحقة الدورية العالوة لقيمة األدنى الحد يكون أن على القانون مشروع من

 . شهريا جنيها 65 مبلغ منه، 37 للمادة طبقا ،2017 يوليو أول فى ،2016 لسنة 81 رقم بالقانون

    

 يوليو أول من اعتبارا ،2016 لسنة 81 رقم بالقانون الصادر المدنية لخدمةا قانون بأحكام المخاطبون بالدولة الموظفون يمنح أن على

  بعد يعين لمن بالنسبة التعيين تاريخ فى أو ،2016 يونيو 30 فى منهم لكل الوظيفى األجر من %7 بنسبة استثنائية غالء عالوة ،2017

 إليه وتضم للعامل، الوظيفى األجر من جزءا العالوة هذه دوتع شهريا، جنيها 130 أقصى وحد شهريا جنيها 65 أدنى بحد التاريخ، هذا

 .القانون هذا من األولى المادة فى عليها المنصوص الدورية والعالوة العالوة هذه بين الجمع ويتم ،2017 يوليو أول من اعتبارا

 فى 2017 يوليو أول من اعتبارا تتقرر التى الزيادة وبين انونالق هذا فى عليها المنصوص االستثنائية الغالء عالوة بين الجمع يجوز ال" 

 :يأتى ما بمراعاة وذلك نفسه، عن للعامل المستحق المعاش

  فى الزيادة من أقل العالوة هذه كانت فإذا الخاصة، العالوة استحق الخدمة، النتهاء المقررة السن من أقل العامل سن كان إذا -1

 .بينهما رقالف بمقدار المعاش زيد المعاش

  الوةالع من أقل المعاش فى الزيادة كانت فإذا المعاش، فى الزيادة استحق الخدمة النتهاء المقررة السن بلغ قد العامل كان إذا -2

 .بها يعمل التى الجهة من بينهما الفرق إليه أدى

."القانون هذا أحكام لتنفيذ الالزمة القرارات المالية وزير يصدر"

 ."أحكامه مع يتعارض أو القانون هذا يخالف ما كل يلغى"
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 -: كل وعضويه المساعد العام السكرتير السيد برئاسه فرعيه لجنه تشكيل

  الزارعيه االمالك اداره مدير•

 للمحاسبات المركزي الجهاز•

 االداريه الرقابه مدير•

  االمالك اداره مدير•

 للمحافظه القانوني المستشار السيد•

 الخسمه باالحياء الهندسيه االدارات مديري•

  ريقط عن االداري الحجز اجراءات اتخاذ مع المواطنين بعض علي المستحقه لغالمبا لتحصيل المناسبه والحلول االليات وضع تيباآل 

 بالمحافظه المختصه االدارات

 : وعضويه للمحافظه العام السكرتير/  السيد برئاسه لجنه تشكيل

 الراعي محمد امال/د  -  احمد السميع عبد لطفي/د-

 محمد دياب محمود/م  -   الحسن ابو جميل سوازن/د-

 عبداهلل محمد عبداهلل/ا  -    هويدي السيد/ا-

 عبداهلل اميل اكرامي/ا  -    بشاره ابراهيم رافت/ا-

 بالمحافظه البيئه اداره/ مدير -  مرسي مصطقي واصف/ السيد-

 بالمحافظه والموارد الري وزاره عن ممثال -   الزراعه مديريه عن مندوب-

 االمراض مكافه مجال في واالستشارين لالعضاء المرجعيه والمهام المصطلحات مناقشهال مناقشه•

 واداواته للبرنامج العمل اسلوب وتحديد الراهن الموقف تقيم•

 واحتياجته ومقرراته التدريب اتشطه تحديد•

  له الموضوع الزمني للجدول طبعا احتياجاته التنفيذ احتياجات وتقيم متابعه•

 للمراض المركزيه االداره مع بالتعاون الزمني والجدول الموضوعه الخطه حسب حليهمر تقاير اعداد•

 للعرض وتخيهزها الموضوعه الخطة اهداف تخدم مقترح اعداد•

 -: من كل وعضويه العام السكرتير السيد برئاسه لجنه تشكل

 الزراعيه االمالك اداره مدير/ السيد  - الزراعه مدير مديرعام/السيد  -االزمات  اداره عام مدير/ السيد-

 الري اداره عام مدير/ السيد  - الجناين  حي رئيس/  السيد-

   

 رقبش الهيئه واليه الزراعيه والتنميه التعمير لمشروعات العامه الهيئه من المخصصه االراضي الستالم الالزمه االجراءات باتخاذ

 .القناه غرب الراضي المائي المقتن توفير كيفيه وكذا السويس لمحافظة لمخصصهالقناهوا وغرب
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 26/7/2017 مكتب االستثمار االهرام مميش: بحث إقامة منطقة استثمارية إفريقية بقناة السويس  

 :سحر نصر أمام مجلس األعمال المصرى ــ الكندى

 تدشين أكبر مشروع لوجيستى بمحور قناة السويس قريبا

 17/7/2017 مكتب االستثمار االهرام 

شاحنة بموانئ البحر  268راكًبا وتداول  4334وصول وسفر 

 األحمر

 

 اليوم السابع 

 

 18/7/2017 مركز المعلومات

 26/7/2017 مكتب االستثمار الجمهورية المثلث الذهبى ثانى منطقة اقتصادية فى مصر بعد قناة السويس

بالصور.. مميش: مصر قلب إفريقيا ونسعى لزيادة التعاون مع 

 الدول اإلفريقية

 

 15/7/2017 االخبار االخبار المسائى

 عمر الجوهرى/ د  – التدريب االدارى - 

 سيد الهوارى/ د  -ظيم والهياكل والسلوكيات والنظم نالت  -

 عمر الجوهرى/ د  -االدارة  -

   لعربىا 

حى السويس  -  فيصل حى- حى عتاقة- حى األربعين 

 –الفرسان  -أخبار السويس    –بيان السويس  –أبناء السويس  –صوت القناة  -البداية المصرية –سواسية   –الوعى 

السويس الحره –السويس بلدى  –صوت األربعين  –رأى الشباب السوايسة  –بلد الغريب  –أخبار السويس  –الوعد الحر 
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اإلدارة االصول واالسس العلمية

سيد الهوارى/ د 

701 

600 

 الطبعة االولى 

مصر -مطابع عين شمس للطباعة والنشر والتوزيع 

 

هي عملية تحقيق األهداف المرسومة باستغالل الموارد المتاحة، وفق  إدارة

واإلدارة فرع من العلوم االجتماعية، وهي  منهج ُمحّدد، وضمن بيئة معينة

أيًضا عملية التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة على الموارد المادية 

 هوالبشرية للوصول إلى أفضل النتائج بأقصر الطرق وأقل التكاليف المادي

الفكر اإلداري المعاصر في إطار متكامل  -بشكل غير مسبوق -يقدم هذا الكتاب 

اضح ، مبينًا بالتفصيل الفروق الجوهرية بين عناصر وأصول عملية اإلارة وو

زبينها في القرن السابق، من أجل التعامل بفاعلية مع  21في القرن الـ 

 .المستجدات العالمية

 

 والمكتبة التوثيق أدارة مدير:  نافع أيمان

 والمكتبة التوثيق أدارة عضو:  عابدين حنان

 والمكتبة  التوثيق أدارة عضو:  الحمد ابو زينب

 والمكتبة التوثيق أدارة مسئول:  فرج السيد إبراهيم
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 القرارات الهامة في ختام مؤتمر الشباب باالسكندرية

 بقاعة إقامته والمقرر ، الرابعة نسخته فى للشباب الدورى الوطنى المؤتمر فعاليات الجارى يوليو 25و 24 يومى خالل اإلسكندرية بمدينة انطلقت

 المهنية النقابات ورؤساء السياسية األحزاب رؤساء من عدد إلى باإلضافة ، شاب 1300 حوالى يحضره والذى األسكندرية بمكتبة الكبرى المؤتمرات

 . اإلنسان لحقوق القومى والمجلس للمرأة لقومىا المجلس وممثلى واإلعالميين والصحفيين والمثقفين الجامعات ورؤساء

  : التالية الفئات ُتمثل المؤتمر لحضور المدعوة الشباب مجموعات ان بالذكر وجدير

  الشيخ وكفر والبحيرة ومطروح االسكندرية وهى الدلتا غرب اقليم محافظات من مرشحون شباب .1

  الدلتا غرب إقليم محافظات جامعات شباب .2

  اإللكترونى الموقع على المؤتمر حضور بطلب تقدموا شباب .4

  الدلتا غرب إقليم لمحافظات ينتمون ممن الرئاسي البرنامج من الثانية الدفعة شباب .5

  األعمال رجال جمعيات شباب ممثلى .6

  السياسية األحزاب فى الشباب أمناء .7

 التطوعى والعمل األهلية الجمعيات فى العاملين الشباب من مجموعة .8

 .مرة ألول المؤتمر فى يشاركون الحاضرون من االقل على ٪ 60 يكون ان لمبدأ الحضور الشباب اختيار معايير وتخضع

 المنعقد الشباب لمؤتمر الرابعة الدورة ختام في التوصيات من بمجموعة إسماعيل، شريف حكومة السيسي، عبدالفتاح الرئيس أوصى المؤتمر هذا وفى

 .باإلسكندرية

 المحاور يعلتوس التنفيذية اإلجراءات كافة واتخاذ العمراني، الحيز زيادة خالل من اإلسكندرية، محافظة لتطوير جهودها بتكثيف الحكومة السيسي، ووّجه

 بالبحيرة، الصناعية ناطقالم مشروعات من واالنتهاء سنوات، 3 أقصى بحد بها العمل ينتهي أن على األثرية رشيد مدينة تطوير في البدء بجانب المرورية،

 .الصناعية التنمية هيئة مع بالتنسيق لالستثمار وطرحها

 الحكومة نظر إلى باإلضافة عمل، فرصة 250 يتيح ما العام، نهاية قبل الشيخ كفر محافظة في استثمارية مناطق طرح في الفوري بالبدء أيضًا ووّجه

 .ستُتخذ التي واإلجراءات بالموقف وإفادته الزغبي، نياسي الشباب جمعها التي والمطالب الشكاوى جميع في

 .عام خالل بالبحيرة النطرون وادي في زراعية بورصة وإنشاء الجديدة، اإلدارية العاصمة في ثقافي كيان بإعداد الحكومة السيسي، وّجه كما

 السيسي الرئيس قرر كما، دوري بشكل وتقيمها 2030 ستراتيجيةا تنفيذ لمتابعة آلية لوضع الشباب من بنخبة باالستعانة الحكومة السيسي الرئيس وكلف

 كافة واتخاذ فدان ألف 18 بمساحة للمدينة العمراني الحيز زيادة خالل من اإلسكندرية لمحافظة الالزم التطوير إحداث في والدولة الحكومة جهود تكثيف

 .2017 عام نهاية أقصي بحد بها الخاصة الدراسات واستكمال المرورية المحاور لتطوير التنفيذية اإلجراءات

 . 2018 عام منتصف في منها واإلنتهاء وحدة 7500 بإجمالي ”الخير بشائر“ العشوائية المناطق تطوير استكمال السيسي الرئيس وقرر

 المناطق مشروعات من واالنتهاء ريخهتا من سنوات 3 أقصي بحد فيها العمل ينتهي أن علي األثرية رشيد مدينة تطوير في البدء السيسي الرئيس قرر كما

 .األكثر علي عامين خالل لالستثمار وطرحها فدان 1000 إلي تصل بمساحة البحيرة محافظة في الصناعية

 .فقط واحد عام خالل النطرون بوادي التحرير مديرية منطقة في فدانا 75 مساحة علي صناعية بورصة إنشاء السيسي الرئيس قرر كما

 مناطقال في التنفيذ حيز المشروع لوضع تمهيدا مصر غرب تنمية لمشروع التنفيذية الدراسات استكمال في الفوري البدء السيسي سالرئي قرر كما

 .العمرانية والتجمعات اللوجستية

 .العام هذا نهاية قبل الشيخ كفر محافطة في فدان اآلف 10 االستثمارية المنطقة أرضي طرح في الفوري بالبدء السيسي الرئيس كلف و

 لها حراويص لظهير بدائل وإيجاد المحافظة في االرتفاع قيود لدراسة الغربية ومحافظة المحلية والتنمية واإلسكان الدفاع وزارات من لجنة تشكيل وقرر

 .شهور 3 خالل

 تم التيو الدلتا غرب إقليم محافطات أهالي بها تقدم التي والشكاوي المطالب لجميع الفورية والدراسة بنظر بالقيام الحكومة السيسي الرئيس وكلف

 .تاريخه من أسبوع خالل الزغبي ياسين الشباب من ترسيمها

 الجديدة لمينالع ومدينة الجديدة اإلدارية بالعاصمة شامل ثقافي كيان إلنشاء كامل تخطيط بإعداد عاجل بشكل بالقيام الحكومة السيسي الرئيس وطالب

 .شهر خالل الصعيد مدن في تنفيذها الجاري الجديدة لمدنا في مصغر ثقافي كيان وإنشاء
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 الموضوع االول

 قطاع السكان والزيادة الطبيعية

 تعداد السكان التقديري : -1

 الحي م

 تعداد السكان التقديري

 عدد االسر بااللف ) نسمة (
متوسط عدد 

 افراد االسر

 اجمالي اناث ذكور

 1 02259 33781 87117 88222 السويس 1

 1 29902 232171 075282 087777 االربعين 2

 1 81822 131833 21222 20152 فيصل 6

 1 2858 66976 09221 02758 عتاقة 1

 1 72277 111889 98108 20222 الجناين 1

 4 092982 272022 800800 808229 اإلجمالي

              

 م1/7/2117.             تاريخ البيان : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءمصدر البيان : 

 التعليق                       

  عبئة العامه واالحصاء .حسب تقديرات الجهاز المركزى للت % 6.2سنوىباستخدام معدل نمو  6102لسنة  تم تقدير عدد السكان 
  24ونسبه اإلناث  %10نسبه الذكور لإلجمالي% 

  وحى السويس بنسبه  %01ثم حي الجناين بنسبه  %62من اجمالى عدد السكان يليه حي فيصل بنسبه  % 26يأتي حي األربعين  في الصدارة بنسبه
  %1وأخيرًا حي عناقه بنسبه  01%

 ا على االحياءنسب توزيع عدد السكان بالمحافظة موزع

 

السويس
11%

االربعين
12%

فيصل
23%

عتاقه
1%

الجناين
17%

اإلحصاء إدارة  

مسعود منال  

 مي -حنا جورج - اللطيف عبد محمود

حمدي نهى -خليل  
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 تطور اعداد السكان حسب الحالة التعليمية بالمحافظة :

 البيان

 عدد السكان التقديري

 7108عام 

 عدد السكان التقديري

 7109عام 

 عدد السكان التقديري

 7102عام 

 اجمالي انثى ذكر اجمالي انثى ذكر اجمالي انثى ذكر

 22901 98012 87818 28227 97577 80258 20512 91592 81591 أمي

 28198 80018 87591 20259 81877 87772 21888 72520 80828 يقرأ ويكتب

 05208 5277 5557 05198 5915 5228 02212 5127 5988 أقل من جامعي

 90882 78712 72080 85210 78222 72982 82882 77908 79578 جامعي

 .1/7/2117.             تاريخ البيان : العامة واإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة مصدر البيان :               

 التعليق:

 حسب تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء   6102، 6101نسمة  تقريبا خالل عامى   6262ارتفاع نسبة األميين سنويا بمقدار  -0

 بال على الثانوى العام دون الثانوى الفنى لزيادة اإلق  6102الى عام  6102يالحظ ارتفاع  اعداد الجامعيين من عام  -6

 التوصيات :

 يوصى المركز باالستمرار في بذل الجهد من أجل محو االميه حتى ال يصبح في السويس امى واحد -6
ة ل  من جامعى . لزياديوصى المركز بزيادة االهتمام بالتعليم الفني من كافه النواحي العلمية أو التقنية حيث يالحظ ان عدد الجامعيين اكثر من عدد اق -2

 االقبال على التعليم الجامعى.
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 سنة ( : 31 –سنة  11تطور أعداد السكان حسب الحالة االجتماعية ) من سن 

 البيان

 عدد السكان التقديري

 2111عام 

 عدد السكان التقديري

 2111عام 

 عدد السكان التقديري

 2113عام 

 اجمالي ثىأن ذكر اجمالي أنثى ذكر اجمالي أنثى ذكر

 070252 90292 21181 117122 11326 38111 111738 17839 33899 أعزب

 798221 075512 078597 213112 127132 122211 211367 121287 119611 متزوج

 81252 78292 2182 29931 26267 3881 29218 22161 3726 أرمل

 8229 8821 0059 1113 6111 1139 1169 6297 1112 مطلق

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لمنفص

 .1/7/2117.             تاريخ البيان : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءمصدر البيان :               

 

 التعليق

  2612بمقدار  6102إلى عام  6101ارتفاع  عدد الذين لم يتزوجوا من عام  .0
  2222بمقدار  6102إلى عام  6101ارتفع عدد المتزوجين من عام  .6

 064بمقدار  6102إلى عام  6101ارتقع عدد المطلقين من   عام  .6
 التوصيات :

 ل على رعاية األرامل والمطلقيناالستمرار في تنفيذ البرامج المخططة من قبل مديريه التضامن االجتماعي والتي تعم
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 تطور معدل الزيادة الطبيعية : -1

 الطبيعيةزيادة معدل ال معدل الوفيات معدل المواليد العام م

 21.3 3.1 61.7 2111عام  1

 22.2 3.1 28.7 2111عام  2

 19.9 3.6 23.2 2113عام  6

 .1/7/2117.             تاريخ البيان : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءمصدر البيان :               

 

 :  التعليق

 ت  نتيجة تطوير و تحسين الخدمات الصحية  ارتفاع معدالت المواليد  وانخفاض معدالت الوفيا -0

 التوصيات:

ضرورة بذل مزيد من الجهد في مجال التوعية في جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية للحث على استخدام وسائل تنظيم االسره مع 
 توضيح المشاكل االقتصادية التي تنبع من الزيادة السكانية 
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 الثانىالموضوع 

 ةقطاع البيئ

 مصادر التلوث البيئي بالمحافظة :  -1

 المواقع المضارة البيان م

تعداد السكان المضارين بااللف 

نسبة السكان المضارين  نسمة

 الى اجمالي السكان
 اناث ذكور

 للصرف الصحى ABBال يوجد تلوث لوجود محطه معالجه  صرف صحي 1

 الصناعى بمنطقة األدبيةال يوجد تلوث لوجود محطة معالجه الصرف  صرف صناعي 2

 ال يوجد تلوث لوجود صرف زراعى داخل األراضى الزراعية يصرف على القناة صرف زراعي 6

 قمامة بمقال 1
ال يوجد تلوث لقيام جهاز التجميل والنظافة بالمحافظة بإدارة منظومة المخلفات 

 الصلبةوادارة المدفن العمومى للمحافظة

 لفات داخل المناطق السكانيةاليوجد صرف مخ صرف مخلفات 1

 مصانع طوب 3
اليوجد تلوث ويوجد مصانع طوب اسمنتى فقط بمنطقة عتاقة الصناعية وحاصلة 

 على الموافقة البيئية

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

 اخرى 8
قومية وجميعها حاصلة على الموافقة شركات األسمنت مربوطة على الشبكة ال

 البيئية

 

 13/7/2117 تاريخ البيان :                      إدارة شئون البيئة بالمحافظة.مصدر البيان : 
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 : منشأت المحافظة على البيئة بالمحافظة -2

 الحي م
 حدائق عامة

 2م

عدد المحميات 

 الطبيعية

مقالب قمامة 

 ومدافن صحية
 رصد بيئي محطات

مصانع تدوير 

 القمامة

محطات معالجة 

 صرف صحي

محطات 

معالجة 

صرف 

 زراعي

 اليوجد 131982 السويس 1

عدد واحد مقلب 

 1للقمامة بالكيلو 

طريق السويس 

اإلسماعيلية 

 الصحراوي

عدد واحد محطة 

لرصد الهواء 

متحركة بالنسبة 

للمناطق الصناعية 

بها شبكة رصد 

 بيئي

مصنع  1عدد 

 القمامة لتدوير

عدد واحد محطة 

مجمعة لمعالجة 

الصرف الصحي 

(ABB) 

 اليــوجــــــد

 اليوجد 21631 االربعين 2

 اليوجد 163263 فيصل 6

 اليوجد 71186 عتاقة 1

 اليوجد 22121 الجناين 1

اجمالي 

 المحافظة
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 111283

 م. 13/7/2117 تاريخ البيان :                      ة شئون البيئة بالمحافظة.إدارمصدر البيان : 

 

 

 :جمعيات وشركات النظافة بالمحافظة  -6

  

 م. 13/7/2117 تاريخ البيان :                      إدارة شئون البيئة بالمحافظة.مصدر البيان : 

 المحـــافظـــة

 جهود محليات شركات نظافة جمعيات نظافة

 عدد المعدات
 عدد العمال

عدد 

 المعدات

 عدد العمال
عدد 

 المعدات

 عدد العمال

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 ـــ 169 121 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اجمالي المحافظة
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تقرير الدعم الميداني لمراكز المعلومات متابعة الدعم الميداني للمستويات األقل  
 3وحدات:    8مديريات :   5:  مراكز معلومات حي

 10المراكز التي تم المرور عليها :

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

 العليا

  حي السويس 1
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

الحكومة اإللكترونية 

 قواعد البيانات

 إصدار عدم
 ريةالدو النشرة

 اإلبالغ تم

  حي األربعين 2
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

السجالت و قواعد 

 البيانات

 مع الشكر -

  حي فيصل 3
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

قواعد البيانات 

 السجالت الخطط

 إصدار عدم
 الدورية النشرة

 اإلبالغ تم

 20/7 حي عتاقة 4
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

النشرة قواعد 

 ت السجالتالبيانا

 مع الشكر -

  حى الجناين 5
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

النشرة قواعد 

 البيانات السجالت

 إصدار عدم
 الدورية النشرة

 اإلبالغ تم

6 

التضامن االجتماعي 

قطاع الشئون 

 االجتماعية

 
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

قواعد البيانات 

السجالت تميز النشرة 

 والخطط

 إصدار عدم
 الدورية النشرة

 اإلبالغ تم

  الشئون الصحية 7
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

السجالت قواعد 

 البيانات

 إصدار عدم
 الدورية النشرة

 اإلبالغ تم

  الزراعة 8
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

 الخطط السجالت

 قواعد البيانات

 إصدار عدم
 الدورية النشرة

 اإلبالغ تم

  التربية والتعليم 3
أنشطة متابعة كافة 

 المركز

قواعد البيانات 

 الخطط السجالت

 إصدار عدم
 الدورية النشرة

 اإلبالغ تم

  القوي العاملة 10
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

 –التحديث للقطاعات 

السجالت قواعد 

 البيانات

 إصدار عدم
 الدورية النشرة

 اإلبالغ تم

 

  
من االحياء والمديريات الواردةنشرات الم يتقي  

 معلومات وحدات
األقل املستوى  

 الىت الوحدات
النشرة أرسلت  

% التقييم درجات  

جدا   جيد ممتاز  
 جيد

 
 ضعيف

 األحياء

    - االربعين

 ال يوجد

  - - الجناين

  -   عتاقة

    - السويس

  - - فيصل

  - -  المديريات

 



 

 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار 

 26 يوليهنشرة  
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 


