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 7112نشرة نوفمرب 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار

  

 أخبار سويسية 

 لمناقشة السويس بمحافظة البترول شركات ممثلى و إدارات مجالس رؤساء اليوم صباح السويس محافظ حامد محمد أحمد أح اللواء التقى   

 مداخل وتنسيق البترول شركات امام الزيتيات طريق على المرورية الحركة لتسهيل االجتماعي النادي حتى نسيم صالح طريق وتوسعة تطوير

 . زاهر فكري  ميدان تطوير الى باالضافة الشركات ومخارج

 الفترة خالل السويس شوارع بعض وتجميل زاهر فكري ميدان حتي ايران مصر ميدان من بداية السويس مصر طريق تطوير الحضور وناقش   

 . القادمة

 .الجديدة المرورية والمحاور الحارات عدد زيادة بعد نسيم صالح لطريق المقترح والتصور العام المخطط الطرق استشاري وعرض    

 النفق ميدان أعلي علوي وكوبري كيلو 53 بطول االسماعيلية/ السويس  طريق وتوسعة تطوير ستشهد القادمة الفترة أن المحافظ واكد   

 الجيش وكوبري الزعفرانة/  السخنة وطريق كيلو 22 بطول والسويس النفق/ 901الـ الكيلو وطريق الكسارات وطريق"عويس حسني الشهيد"

 التوفيق ومدينة 2و9 السالم مدينة من يبدأ الذي المصري

 والمحاورالمرورية الجانبية والحارات الشركات ببعض الخاصة البترول انابيب خطوط بها تقع التي المناطق مراعاة أهمية الى حامد واشار  

 خطة لعمل الشركات وممثلي المعنية الجهات بحضور دورية اجتماعات وعقد الشركات اسوار وتجميل ودهان تطوير على مؤكدًا ، الشركات امام

 . التطوير النجازأعمال زمنية

 رئيس البترول لتصنيع السويس شركة رئيس عليوة محمد المهندس بحضور بالسويس الجغرافية باللجنة المحافظ اجتماع خالل ذلك جاء     

 رقالط واستشاري والنقل الطرق عام مدير السيد وجدي والمهندس للبترول النصر شركة رئيس فهمي نبيل كيميائيوال بالسويس الجغرافية اللجنة

 .جاز وسيتي مصروبتروجيت وصان سوميد شركات وممثلي

 
 

 الحباليات شباب بمركز التطوير اعمال و الرياضية المنشات بعض  الخميس، اليوم  السويس، محافظ حامد محمد احمد  ح أ اللواء افتتح  

 . فيصل بحى السالم شباب مركز و األربعين بحى المثلث شباب مركز و الجناين بحى

 . الجباليات شباب بمركز جنية الف 80 بتكلفة جيم صالة و  جنية الف 980 بتكلفة االغراض متعدد اكليريك ملعب  السويس محافظ وافتتح

 كرة لفرق االستعراضية العروض من العديد تقديم  والرياضة الشباب قيادات و اينالجن حى رئيس سعيد سمير يرافقه  المحافظ  وشهد

 . بالمركز الموجودة الرياضة االلعاب وبعض قدم

 لبعض الكاراتية للعبة رياضية عروض  الكارتية فريق وقدم المثلث شباب بمركز اكليريك ملعب  تطوير إعادة   السويس محافظ افتتح كما

 . الخاصه االحتياجات ذوى العبى و الجمهورية مستوى على ببطوالت ائزينالف اللعبة ابطال

  االربعين حى رئيس حسن ايهاب والعميد حامد أحمد اللواء الى المركز درع بتقديم المركز مدير عبده ابراهيم وقام

 مجلس رئيس صالح أمام يرافقه فيصل حىب تعاونيات بمنطقة السالم شباب بمركز الجيم وصالة القانونى بملعب التطوير اعمال تفقد كما

 . المركز إدارة

 

 سعد محمد و الجباليات شباب  مركز مدير موسى عطوة و السويس فى والرياضة الشباب وزارة وكيل محمد سعيد الجولة فى المحافظ رافق

 بالمحافظة ياضةوالر الشباب مديرية وقيادات بالمحافظة الميدانية المتابعة مدير كامل منير و المديرية وكيل

 

 والسالم املثلث و اجلباليات شباب مبركز تطوير اعمال يفتتح السويس حمافظ
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العشوائيات من خالية السويس اعالن 7118 عام

 الدكتور السويس محافظ حامد محمد احمد اح اللواء استقبل

 والتطوير للعشوائيات االسكان وزير نائب درويش احمد

 لمساعدا العام السكرتير سعداوي خالد بحضور الحضري

 اشغال رئيس نائب حسن هشام محمد والمهندس للمحافظة

 حي ورئيس واالسكان العمراني التخطيط ومديري بورتوفيق

 نع وممثلين السويس قناة هيئة وممثلي الفنى والمكتب عتاقة

 .اآلتكة أهالي

 عتاقة حي من مكونة لجنة تشكيل قررالمحافظ اللقاء وفي

 الهندسية واالدارات نونيةالقا والشئون العمراني والتخطيط

 دراسة لعمل االسكان بوزارة العشوائيات تطوير صندوق وممثل

 العشوائية اآلتكة بمنطقة واالسر للمنازل وحصر ميدانية

 .بذلك تقرير واعداد

 األعمال تنفيذ يف االحياء معدات ومشاركة النظافة جهاز تدعيم:  السويس حمافظ
 العام املخطط يستعرض السويس حمافظ
 خدمات لتوفري اإلجتماعي اإلسكان ملدن

 املناطق هذه ألهايل

 حامد محمد احمد أح اللواء عقد  

 لمناقشة اجتماعا السويس محافظ

 تقام التي والخدمات العام المخطط

 عتاقة بحي عياالجتما االسكان بمدن

 هذه لسكان خدمة خدمات لتقديم

 حي رئيس شوقي وليد بحضور المدن

 احمد الصمد عبد والمهندس عتاقة

 مدحت والمهندس االسكان عام مدير

 العمراني التخطيط عام مدير مصطفى

 التجميل جهاز رئيس اللبيدي وسعيد

 مدير سيد منال والمهندسة والنظافة

 زبجها السويس تعمير منطقة عام

 ادارة مجلس وأعضاء سيناء تعمير

 منصور عدلي بمدينة الشاغلين اتحاد

 الفني والمكتب السويس شباب وممثلي

. 

 

 
 

 والنظافة التجميل جهاز تدعيم لمناقشة تماعًااج السويس محافظ حامد محمد أحمد أح اللواء عقد

 . وقطاع حي كل في المهام لتنفيذ الكامل الدعم وتوفير بالمعدات

 والنظافة التجميل جهاز ادارة مجلس الي بالمحافظة البيئة ادارة انضمام تم انه الى حامد واشار

 .الجودة ومتابعة العلمي باالسلوب لدعمه

 اعمال تنفيذ في االحياء معدات ومشاركة النظافة لجهاز الدعم بتقديم االحياء رؤساء المحافظ وكلف

 وتكليف ، قطاع بكل المسئولية وتوزيع القطاعات وتحديد العمالة توزيع وإعادة والتجميل النظافة

 لقاءال الكبير الحجم ذات صناديق لوضع المخلفات كثيفة والمناطق للمواقع بيئية دراسة بإعداد البيئة

 . بها المخلفات

 لجهازالتجميل شهري اجتماع بعقد للمحافظة المساعد العام السكرتير سعداوي خالد المحافظ كلف

 والمقطورات الجرارات من المعدات حصر الي باالضافة ، االختصاص ذات الجهات بمشاركة والنظافة

 . النظافة اعمال في والمشاركة االحياء على توزيعها وإعادة والبيئة باالحياء

 

 تقام وأفريقيا االوسط بالشرق وختزين طاقة حمطة أكرب
دوالر مليار7.5 وبتكلفة ميجاوات 7411 قةبطا بالسويس

 أخبار سويسية 

 

 بمكتبه السويس محافظ حامد محمد أحمد ح أ اللواء ستقبلأ

 لتوليد المائية المحطات مشروعات تنفيذ هيئة وفد اليوم

 أسامة محمد المهندس برئاسة الكهرباء بوزارة الكهرباء

 اقةط محطة أكبر إنشاء لبحث للهيئة التنفيذي الرئيس سليمان

 حافظةبم عتاقة بجبل وأفريقيا األوسط الشرق في وتخزين

 ألنتاج المعالج الصحي الصرف مياه إستخدام خالل من السويس

 دوالر مليار 2.3 تقدربـ وبتكلفة ميجاوات 2000 وتوليد
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 أخبار سويسية

 العام المخطط لمناقشة اجتماعا السويس محافظ حامد محمد احمد أح اللواء عقد

 لسكان خدمة خدمات لتقديم عتاقة بحي االجتماعي االسكان بمدن تقام لتيا والخدمات

 عام مدير احمد الصمد عبد والمهندس عتاقة حي رئيس شوقي وليد بحضور المدن هذه

 رئيس اللبيدي وسعيد العمراني التخطيط عام مدير مصطفى مدحت والمهندس االسكان

 بجهاز السويس تعمير منطقة عام رمدي سيد منال والمهندسة والنظافة التجميل جهاز

 شباب وممثلي منصور عدلي بمدينة الشاغلين اتحاد ادارة مجلس وأعضاء سيناء تعمير

 . الفني والمكتب السويس

 بالمدن ستقام التي والخدمات للمشروعات االربع المراحل استعراض تم اللقاء وفي

 زويل أحمد والدكتور زايد بن خليفة والشيخ منصور وعدلي اهلل عبد الملك"  الجديدة

 ومناطق والمساجد والمدارس المحالت حيث من ، عتاقة بحي"  الحديث والزواج

 .المدن هذه ستخدم التي المختلفة واالنشطة والحضانات والمخابز صحية ووحدة الخدمات

 القدرات ذوى لرعاية الصفاء جمعية فريق السويس محافظ حامد محمد أحمد أح اللواء كرم

 وفاز التعبيري الفن في"المصري الحلم" مسابقة في السويس محافظة مثل الذى الخاصة

 شهر خالل والرياضة الشباب وزارة نظمتها لذيوا الجمهورية مستوى على الثانى بالمركز

 عام" لـ االستعداد إطار في باإلسكندرية، قير بأبي الشبابية بالمدينة الجاري، نوفمبر

 ذوي" عام 2098 باعتبار السيسي، الفتاح عبد الرئيس السيد لمبادرة تلبيًة"  اإلعاقة ذوي

 . لهم يماتكر وميداليات تقديرية شهادات بمنحهم وذلك". اإلعاقة

 يف الثاني باملركز الفائز اخلاصة القدرات لذوي الصفاء مجعية يكرم السويس حمافظ
 التعبريي الفن

 باحلي شوارع من الرتاكمات عورف التوفيق حديقة تطوير
 الحدائق تطوير اهمية علي السويس محافظ حامد محمد أحمد/ أح اللواء كد بالسويس العامة النظافة قانون وتطبيق

 وجهاز عتاقة حي علي مؤكدا ، المدينة الهالي متنفسا لتكون وفيقالت بمنطقة

 وطالبهم بأول اوال القمامة ورفع الحي شوارع نظافة في باالستمرار النظافة

 كفاءتها لرفع القديم عتاقة حي لمبني المجاورة الحدائق احدي عن تقرير بعمل

 . التوفيق ابناء لخدمة وتطويرها
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 دورة تدريبية علي أعمال الوقاية ومكافحة احلريق بالسويس

دأت الدورة التدريبية علي أعمال الوقاية ومكافحة الحريق بمركز ب

تدريب الحماية المدنية لعدد من العاملين بالديوان العام لمحافظة 

السويس واألحياء بهدف منع المخاطر والسيطرة علي تأثيرها السلبي 

علي سالمة العاملين وإيجاد بيئة عمل آمنة للعاملين والتي تعد الدورة 

 . دريبية األولي في هذا المجال علي مستوي المحافظةالت

متدربًا ،  20نوفمبر وتضم  25الي الخميس  98تستمر الدورة من 

صرحت بذلك وفاء عبد الفتاح أحمد مدير إدارة التدريب بديوان 

  .عام محافظة السويس

 

 العسكرية السويس مدرسة تطوير علي يؤكد حامد

دأت الدورة التدريبية علي أعمال الوقاية ومكافحة الحريق بمركز ب

تدريب الحماية المدنية لعدد من العاملين بالديوان العام لمحافظة 

 بيالسويس واألحياء بهدف منع المخاطر والسيطرة علي تأثيرها السل

علي سالمة العاملين وإيجاد بيئة عمل آمنة للعاملين والتي تعد الدورة 

 . التدريبية األولي في هذا المجال علي مستوي المحافظة

متدربًا ،  20نوفمبر وتضم  25الي الخميس  98تستمر الدورة من 

صرحت بذلك وفاء عبد الفتاح أحمد مدير إدارة التدريب بديوان 

  .عام محافظة السويس

 

 يةبقر وأخري بالشروق مركزي مستشفى
 بالسويس اجلناين حبي كربيت

 

 اهمية على السويس محافظ حامد محمد أحمد أح اللواء اكد

 بصفة الطبية والمراكز الصحية بالوحدات االطباء تواجد

 وتحويل بتطوير لصحةا مديرية مديرعام مكلفًا مستمرة

 مركزي مستشفى الى الجناين بحي وكبريت الشروق مستشفى

 اهالي لخدمة بهما عمليات وغرف جديدة تخصصات وإضافة

 المرضى على الكشف غرف المحافظ تفقد حيث الريفي القطاع

  االدوية انواع جميع توافر من للتاكد العالج صرف وصيدلية

 ارض قرية أهايل يلتقي السويس حمافظ
 اجلناين حبي املشروع

 

 أهالي السويس محافظ حامد محمد أحمد أح اللواء التقي

 النور مسجد بحديقة الجناين بحي المشروع أرض قرية

 شكاوى عدة الي واستمع الجناين بحي المشروع بارض

 . مختلفة قطاعات في للمواطنين وطلبات

 العديد في الجناين بحي اهتمام هناك ان علي المحافظ واكد

 الصحي والصرف للمياه محطات بناء فهناك المجاالت من

 تم كما ، قري دةبع للمنازل وصرف مياه خطوط وتوصيل

  الريفي بالقطاع محرومة قرية 98 لعدد اساس حجر وضع

 صالة يؤدون السويس وأهايل والقيادات حامد
 بشمال األرهابي احلادث شهداء أرواح علي الغائب

 سيناء

 واللواء السويس محافظ حامد محمد أحمد أح اللواء أدي

 السكرتير سعداوي وخالد األمن مدير نائب خريصة محمد

 مدير جمعة ابراهيم والدكتور للمحافظة المساعد العام

 وطارق خليل وطلعت بالسويس االوقاف مديرية عام

 والشعبية األمنية والقيادات النواب مجلس عضوا متولي

 وأهالي األهلية الجمعياتاألحياءو ورؤساء والتنفيذية

 الحادث في شهدائنا أرواح علي الغائب صالة السويس

  العبد ببئر الروضة بمسجد األرهابي
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 الثاني والموضوع(  العامعليم الت)  األول الموضوع متضمنة7102 نوفمبرشهر عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار
 (.الثقافة -الشباب والرياضة ) الثالث والموضوع(  التعليم االزهري)
 .  نوفمبرشهر لنشرة الجدولية والتعليقات المؤشرات دادإع -
 . المكتبة علي للمترددين معلوماتية خدمة وتقديم االستفسارات علي والرد االستعارة بأعمال القيام -

 ةالمختلف الجهات من الواردة والمكاتبات المحلية والتنمية التخطيط ووزارة الوزراء مجلس من الواردة الفاكسات علي الرد
1 
    7102شهرنوفمبر عن للمحافظة باألحياء الهندسية اإلدارات من الصادرة المباني بتراخيص الخاصة البيانات إعداد -

  -: األتي متضمنة
 المبني طوابق عدد – المبني نوع – الرخصة طالب اسم – المشروع مهندسي – الموقع – الرخصة تاريخ – الرخصة رقم

 1 الوزراء مجلس وماتمعل مركز طلب علي بناء وذلك
 

   احمللية التنمية جمال يف:  أوال

 الندوات - اللقاءات -  االجتماعات:  ثانيا

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

 1 لها المناسبة لحلول وإيجادا قهتعو التي والمشاكل العمل سير لمناقشة والمديريات األحياء معلومات مراكز مديري والسادة

 املعلومات نشرات تقييم: ثالثا

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

 الفني الدعم املتابعة: رابعا

 (   أحياء – مديريات)  للمستويات تالمعلوما ومراكز لوحدات الفني والدعم الميدانية بالمتابعة المركز إدارات قامت-

 اسهامات واجنازات املركز
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 7112نشرة نوفمرب 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار

 

 

  

 أ/ منى محمود
( بالغري فوق) فيلم عمل فريق المصري مصطفى والمنتج سمير محمد والنجم نعمان محمد المخرج مع لقاء القنال صباح برنامج

 نجاحه وأسباب باجوائه الفيلم ومناقشة

  للشباب العالم منتدى فاعليات عن والحديث س ج التجارة يك المدرس الحسن أبو أحمد الدكتور

  الغريب حكايات برنامج

 روعم حسن والحديد ابوهاشم عدالة والحاجة غنيمة عمرو االستاذ مع ولقاءات غنيمة حسن الراحل الصحفي أسرة مع حلقتين

  غنيمة

 . مشواره السياسيو متولي فاروق األستاذ بالسويس النواب شيخ مع حلقة

 بها االحتفال وطرق السويس في الدينية المناسبات عن والحديث ستأتي عصام المؤرخ مع لقةح

 ا/امجد ابو المجد
 نقل االحتفال بالمولد النبوي الشريف مسجد الغريب  -

 راتي وفعالياتهتغطيه لالسبوع االما -

 يسعد مساك : المكرمون من وزير التنميه المحليه في زيارته للسويس -
 

  -: والمتضمنة 7102نوفمبر شهر عن للمعلومات الشهرية النشرة  إصدار تم -
 ( .العالى عليمالت)  االول  الموضوع -
 (  . التعليم االزهري)  الثاني الموضوع -
 (.الثقافة -ضة الشباب والريا) الثالث الموضوع -
   7102 نوفمبرشهر عن التخصصية القطاعية النشرة إصدار -
  7102رنوفمب شهر عن الواحدة الورقة ذات النشرة إصدار -

 

 نيهاد محارم
 دورة تدريبية لمديري مراكز الشباب ومشرفي برلمان الطالئع بادارة التعليم المدني 6/00/7102االثنين 

 باباكز الشتدربيبة لمديري مراكز الشباب حول مبادرة سيب بصمتك لتعريف المديريين بها لنقلها وتطبيقها في مر هدور
 ه العامة للطرق والكبارييئزيارة لواء عادل ترك رئيس مجلس ادارة اله 2/00/7102الثالثاء 

 اجتماع المتابعة االسبوعي
 االجتماع الموسع لتطوير منظومه النظافة 01/00/7102االثنين 
 اجتماع عرض المخطط العام لمدن االسكان االجتماعي واحتياجاتها 01/00/7102الثالثاء 

 انتجابات المكتب التنفيذي التحاد طالب المدارس بمركز السويس االستكشافي للعلوم
 جولة في حي الجناين وحدة الشروق لطب األسرة 71/00/7102االثنين 

 لقاء جماهيري مع المرابين ولمواطنين –تحصين الماشية بالقطاع الريفي  –محطة المشروع لتسمين الماشية وانتاج االلبان 
 مدرسة الثانوية العسكريةزيارة ال
 زيارة وفد لجنة االدارة العامة لمتابعة المشروعات القومية الكبري برئاسة الوزراء 70/00/7102الثالثاء 
الوحده  –مركز الشباب  –الخدمات االساسية  للمدرسه  –تفقد منطقة االبار  –جوله عيون موسي  72/00/7102االثنين 

 سعاف عيون موسيمرفق ا –الصحيه ومركز االسعاف 
ندوة في مدرسة اسماء بنت ابي بكر الثانوية اللبنات بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان قبس  72/00/7102الثالثاء 

 اخالقي من نور النبوة
   
 
 
 

 أوال : التلفزيون

 االذاعة:  ثانيا  

 اإلصدارات:   ثالثا
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 7112نشرة نوفمرب 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار

  

 ،7102 لسنة 2 رقم القانون ،7102 لسنة مارس من السابع في الصادر المستوردين سجل قانون تعديالت

 .المستوردين سجل شأن في 0827 لسنة 070 رقم القانون أحكام بعض بتعديل والخاص

 

 7112 لسنة 2 رقم القانون

 :الطبيعيين األشخاص لقيد بالنسبة القرار ونص

 من دعد  الرسمية الجريدة نشرتها التي( المستوردين سجل قانون تعديالت)   الجديدة التعديالت وتتضمن

 جنيه ألف 01 عن تقل ال وبغرامة عاما تجاوز ال لمدة الحبس هامن المستوردين، مخالفات لمواجهة العقوبات

 ورداست من كل( العود حالة في بحديها الغرامة مضاعفة مع) العقوبتين بإحدى أو جنيه مليون على تزيد وال

 انتك سواء صحيحة غير بيانات قصد بسوء قدم أو المستوردين، سجل في القيد دون االتجار بقصد سلعا

 طبوعاتالم أو المراسالت إحدى على دون أو بياناته، تعديل أو فيه القيد بتجديد أو السجل في يدبالق متعلقة

 هذه سبنف يعاقب كما.بالسجل القيد شأن في صحيحة غير بيانات االستيرادية باألعمال المتعلقة األوراق أو

 توردةالمس الرسالة في التصرف نبشأ تطلبها التي بالبيانات اإلدارية الجهة موافاة عن امتنع من كل العقوبة

 صحيحة، غير أو وهمية فواتير قدم أو والتوزيع، البيع فواتير تقديم عن امتنع أو توزيعها، أو تخزينها وأماكن

 يدق شطب كذلك العقوبات وتتضمن.التجارية البيانات بحماية المتعلقة القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 على نهائي حكم صدور حال القيد، تأمين قيمة استرداد في حقه إسقاطو المستوردين سجل من المستورد

 ليهاع المنصوص الجرائم إحدى أو األمانة، أو بالشرف مخلة جريمة في بعقوبة أو جنائية، بعقوبة المستورد

 ديرتصوال االستيراد أو الجمارك أو التموين أو والتدليس التجاري الغش قمع أو بالتجارة الخاصة القوانين في

 الممارسات ومنع المنافسة حماية أو األموال غسل مكافحة أو الشركات أو الثمينة المعادن على الرقابة أو

 أو كالمستهل حماية أو الدخل على الضريبة أو المضافة القيمة على الضريبة أو المركزي البنك أو االحتكارية

 توردالمس قيد إعادة يجوز وال المستوردين، سجل قانون من الثامنة بالمادة عليها المنصوص الجرائم إحدى في

 جلس في المقيد يكون أن الجديدة التعديالت وتشترط.االعتبار رد أو التصالح حال إال المستوردين بسجل

 سنتين لمدة التجارية األعمال زاول قد يكون وأن الجنسية، مصري الطبيعيين األشخاص من المستوردين

 بالسجل مقيدة الشركة تكون أن الشركات لقيد بالنسبة يشترط كما لتسجيل،ا طلب على األقل على سابقتين

 .ريةالمص القوانين ألحكام وفًقا تأسيسها وتم العربية، مصر جمهورية الرئيسي مركزها يكون وأن التجاري،

 مع القانون
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 -: 7112 لسنة( 414) رقم قرار
 -: من كال وعضويه العامالمساعد السكرتير السيد برئاسه اللجنه هذه تشكل

 رئيسا"  واالداري المالي المدير" جابر هشام/ االستاذ-0
 عضوا" القانونيه االداره مدير" يوسف عفاف االستاذه-2
 عضوا"  الموارد البشريه اداره مدير" عوض فاطمه/ االستاذه-3
 عضوا" المقر شئون مدير" السيد محمد يحي االستاذ-4

 كافه ليع والتحفظ به االخاصه واالستراحه العام السكرتير/  السيد مكتب لمحتويات جرد بعمل اللجنه هذه تختص
 وقت اسرع في يعرض مفصل تقرير واعداد والمستندات واالوراق الموجودات

 -: 7112 لسنة(471) رقم قرار
 -: التالي النحو علي لجنه تشكل

 المساعد العام السكرتير السيد .0
 الزارعه مديريه عام مدير/ المهندس السيد .2
  الزارعه بمديريه الحمايه هادار مدير .3
 الجناين بحي االداره الهندسيه مدير/ المنهدس السيد .4
 الجناين بحي القانونيه االداره مدير .5

 بالحافظه الزراعيه االمالك اداره مدير .6
  الدوله امالك حمايه جهاز رئيس .7
 العمرانيه التخطيط والتنميه اداره عن مهندس .8
 بالسويس المساحه مديريه عن مندوب .9
 -:عملها الداءها الزما تراه بمن تستعين ان نهوللج

 -: باالتي اللجنه هذه تختص
ورفع  االراضي هذه لكافه شامل حصر اعداد مع والمربوطه االستزراعيه لألراضي الطبيعه علي المعاينه-0

 . المدني السجل خرائط علي وتوقيعها مساحتها
 . االراضي هذه علي القانوني الوضع دراسه-2

 -: 7112 لسنة(475) رقم قرار
 -؛ من كل وعضويه برئاستنا االرهابيه والحوادث االزمات الداره لجنه تشكل

 (عضوا) السويس امن مدير – الداخليه وزير مساعد/ السيد •
 ( عضوا) االسعاف مرفق مدير/ السيد •
 (عضوا)بالمحافظه االبراشيه ممثل/ السيد •

 لهاعم الداء الزما تراه بمن تستعين ان وللجنه
 لياتاال ووضع المصريه الكنائس تستهدف التي السريع لالنتشار شامله خطه بوضع اللجنه هذه تختص •

 االرهابيه الحوادث ازمه الداره المناسبه
 تمي ان علي والتطرف االرهاب لمواجهه الفاعل الدائم لالستعداد شهريا مره عن التقل بحيث اجتماعات عقد •

 . والتطرف االرهاب لمواجه القومي المجلس علي وعرضه اسبوعين ظرف في اعدادة تم بما تقرير اعداد
 

  

 قرارات السيد احملافظ
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 األول املوضوع
 والفني العام التعليم إمتحانات نتائج:  قطاع

 )الشهادةاإلبتدائية( : 2092نتائج إمتحانات إتمام المرحلة األولى من التعليم األساسي عن عام  -9

 اإلدارة م
 عدد الطالب الناجحون الحاضرونعدد الطالب  عدد الطالب المقيدون

نسبة النجاح 
 بالنسبة للمقيدون

نسبة النجاح 
 بالنسبة للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة العـــــامـــــــــــة

 86% 80% 86% 80% 7661 7220 7228 1000 7221 1062 شمال السويس 0
 82% 81% 86% 81% 0181 0612 0017 0211 0001 0207 جنوب السويس 7
 28% 21% 22% 22% 261 210 200 811 260 800 الجنــايــــــــن 1

 80% 81% 80% 28% 1802 0701 0026 0271 0082 0220 إجمالي الصـــف
 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة التربيـــــة الفكـــريــــــــة

 011% 011% 011% 011% 7 0 7 0 7 0 شمال السويس 0
 1 011% 1 011% 1 6 1 6 0 6 جنوب السويس 7
 011% 1 011% 1 0 1 0 1 0 1 الجنــايــــــــن 1

 20% 011% 20% 011% 1 00 1 00 1 00 إجمالي الصـــف
 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة للمكفوفين وضعاف البصر

 1 011% 1 011% 1 0 1 0 1 0 شمال السويس 0
 1 011% 1 011% 1 0 1 0 1 0 إجمالي الصـــف

 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة للصـــــم وضعـــاف السمـــع
 011% 011% 011% 011% 0 7 0 7 0 7 شمال السويس 0

 011% 011% 011% 011% 0 7 0 7 0 7 إجمالي الصـــف
 الفصـــــــل الواحـــــــــــــد المشتـــــــرك

 011% 28% 011% 28% 2 2 2 8 2 8 شمال السويس 0
 81% 011% 81% 011% 01 6 00 6 00 6 جنوب السويس 7
 81% 011% 81% 011% 06 07 02 07 02 07 الجناين 1

 80% 86% 80% 86% 12 76 11 72 11 72 إجمالي الصـــف

 .02/00/7102تاريخ البيان :          مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                                          

 التعليق:
   ــدد ــالى عـ ــج إجمـ ــالب بلـ ــام   الطـ ــى عـ ــيم األساسـ ــة التعلـ ــى مرحلـ ــدين فـ ــذكور  99021) 2092المقيـ ــبة الـ ( نسـ

ــاث   35% ــبة االنـ ــدون       % 04ونسـ ــدد المقيـ ــالى عـ ــن اجمـ ــرون مـ ــالب الحاضـ ــدد الطـ ــبة عـ ــت   %11.8، نسـ وبلغـ

 % 12الطالب الحاضرون    نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى عدد

 التوصيات : 

            يوصــى المركــز بضــرورة األســـتمرار فــى عــالج مـــاهرة التســرب مــن التعلــيم للحـــد مــن الســلبيات الناتجـــه

                                 عن االمية .

 مرحلة التعليم االساسى 
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 نتائج إمتحانات إتمام ) المرحلة اإلعدادية ( : -2

 اإلدارة م
 عدد الطالب الناجحون عدد الطالب الحاضرون طالب المقيدونعدد ال

نسبة النجاح بالنسبة 
 للمقيدون

نسبة النجاح 
 بالنسبة للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 مرحــــلة اإلعداديــــــــة العامــــــــــــة

 82% 87% 82% 87% 1127 7810 1060 1711 1027 1711 السويس شمال 0

 82% 86% 82% 86% 0218 0861 0228 7100 0281 7101 جنوب السويس 7
 87% 22% 87% 22% 222 626 202 280 211 281 الجنــايــــــــن 1

 86% 87% 86% 87% 0628 0020 0227 6110 0818 6101 إجمالي الصـــف
 مرحــــلة اإلعــــــــدادي المهنـــــــــي

 011% 82% 011% 82% 02 101 02 160 02 160 شمال السويس 0
 011% 82% 011% 82% 02 101 02 160 02 160 إجمالي الصـــف

 مرحــــلة اإلعـــــــدادي الريــاضــــــي
 1 011% 1 011% 1 72 1 72 1 72 جنوب السويس 0

 1 011% 1 011% 1 72 1 72 1 72 إجمالي الصـــف
 مرحــــلة اإلعـــداديـــــــة التربيـــــة الفكريـــــة

 70% 21% 70% 21% 1 0 07 6 07 6 شمال السويس 0
 70% 21% 70% 21% 1 0 07 6 07 6 إجمالي الصـــف

 ـــــي للصم وضعــاف السمــعمرحــــلة اإلعــــــــدادي المهنــــ
 011% 011% 011% 011% 0 2 0 2 0 2 جنوب السويس 0

 011% 011% 011% 011% 0 2 0 2 0 2 إجمالي الصـــف
 مرحــــلة اإلعــــــــدادي العـــام مكفوفين وضعـــاف بصــر

 011% 011% 011% 011% 7 1 7 1 7 1 شمال السويس 0
 011% 011% 011% 011% 7 1 7 1 7 1 إجمالي الصـــف

 .02/00/7102مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                         تاريخ البيان : 

 
 التعليق: 

    ــام ــيم االعـــدادى عـ ــة التعلـ ــالب المقيـــدين فـــى مرحلـ ــالى عـــدد الطـ ــبة الـــذكور 99131)  2092بلـــج إجمـ ــبة االنـــاث   %01( نسـ ــدد  ، نســـبة  %39ونسـ عـ

 %12.4وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون     %11.8الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون  

 

 مرحلة التعليم االعدادى
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نتائج إمتحانات الثانوية العامة : -5
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 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

الب عدد الط
 الناجحون

نسبة النجاح بالنسبة 
 للمقيدون

نسبة النجاح بالنسبة 
 للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 مرحــــلة الثانـــويـــــة العامــــــة

 22% 22% 22% 22% 261 601 828 210 828 210 شمال السويس 0
 22% 80% 22% 80% 0112 682 0028 261 0028 261 جنوب السويس 7
 26% 26% 26% 26% 02 17 26 12 26 12 الجنــايــــــــن 1

 22% 28% 22% 28% 0806 0111 7701 0010 7701 0010 إجمالي الصـــف

 الريـــاضـــي مرحــــلة الثانـــوي

 011% 011% 011% 011% 1 00 1 00 1 00 جنوب السويس 0
 011% 011% 011% 011% 1 00 1 00 1 00 إجمالي الصـــف

 مرحــــلة الثانـــويـــــة العامــــــة مكفوفين وضعــاف بصــر

 011% 011% 011% 011% 1 1 1 1 1 1 شمال السويس 0

 011% 011% 011% 011% 1 1 1 1 1 1 إجمالي الصـــف

 

 
 التعليق: 

     ــام ــام  عـ ــانوى العـ ــيم الثـ ــة التعلـ ــى مرحلـ ــدين فـ ــالب المقيـ ــدد الطـ ــالى عـ ــج إجمـ ــذكور (5431 2092بلـ ــبة الـ ــاث   %09( نسـ ــبة االنـ ــبة  %31ونسـ  ، نسـ

 % 12وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون     %900عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون

 

 مرحلة التعليم الثانوى العام
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 7112نشرة نوفمرب 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار

 سنوات : 5نتائج إمتحانات الثانوية الفنية نظام  -0

 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

ب عدد الطال
 الناجحون

نسبة النجاح بالنسبة 
 للمقيدون

نسبة النجاح بالنسبة 
 للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 مرحــــلة الثانـــوي الفنـــي التجــــــــاري

     110 016 110 018 110 018 شمال السويس 0

     28 01 28 00 28 00 الجنــايــــــــن 7

     101 081 101 081 101 081 إجمالي الصـــف
 مرحــــلة الثانــــــــــوي الزراعــــــــي

     60 81 60 011 60 011 الجنــايــــــــن 0

     60 81 60 011 60 011 إجمالي الصـــف

 مرحــــلة الثانــــــــــوي الزراعــــــــي المهنــــــــي

     7 0 7 0 7 0 الجنــايــــــــن 0

     7 0 7 0 7 0 إجمالي الصـــف
 مرحــــلة الثانــــــــــوي الصنــــاعــــــــــي

     0100 0611 0100 0672 0100 0672 شمال السويس 0

     117 100 117 127 117 127 جنوب السويس 7

     010 728 016 720 016 720 الجنــايــــــــن 1

     0122 7112 0181 7181 0181 7181 إجمالي الصـــف
 نــــاعــــــــــي المهنــــــــيمرحــــلة الثانــــــــــوي الص

     07 072 07 707 07 707 شمال السويس 0

     07 072 07 707 07 707 إجمالي الصـــف

 مرحــــلة الثانــــــــــوي صنــاعــي تعليــــم وتــــدريب مــــزدوج

     1 000 1 000 1 000 شمال السويس 0

     1 000 1 000 1 000 إجمالي الصـــف

 صــم وضعـــاف سمـــع مرحــــلة الثانـــوي فنـــي

     0 0 0 0 0 0 جنوب السويس 0

     0 0 0 0 0 0 إجمالي الصـــف

 التعليق: 
   ــالب ــدد الطـ ــالى عـ ــج إجمـ ــام    بلـ ــى نظـ ــانوى الفنـ ــيم الثـ ــة التعلـ ــى مرحلـ ــدين فـ ــام  5المقيـ ــنوات  عـ ــبة 3250)  2093سـ ( ، نسـ

ــذكور  ــاث    %29الـ ــبة االنـ ــدون        %58.3ونسـ ــدد المقيـ ــالى عـ ــن اجمـ ــرون مـ ــالب الحاضـ ــدد الطـ ــبة عـ ــت   %11.1، نسـ وبلغـ

 %12نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   
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 7112نشرة نوفمرب 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار

 سنوات : 3الثانوية الفنية نظام  نتائج إمتحانات -3

 التعليق: 
  02.3( نســـبة الـــذكور 091)  2093فنـــى نظـــام خمـــس ســـنوات  عـــام بلـــج إجمـــالى عـــدد الطـــالب المقيـــدين فـــى مرحلـــة التعلـــيم الثـــانوى ال%  

ــاث  ــبة االنـ ــدون      %35.0ونسـ ــدد المقيـ ــالى عـ ــن اجمـ ــرون مـ ــالب الحاضـ ــدد الطـ ــبة عـ ــن     %900، نسـ ــاجحون مـ ــالب النـ ــدد الطـ ــبة عـ ــت نسـ وبلغـ

 %900اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 
 

 
 
 
 

 

 نتائج إمتحانات الثانوية للتمريض : -2

 الحـــي م

دد الطالب ع
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون
بالنسبة 
 للمقيدون

نسبة النجاح 
بالنسبة 

 للحاضرون
 اإلجمالي دور ثاني دور أول

ور
ذك

ث 
نا
إ

ور 
ذك

ث 
نا
إ

ور 
ذك

ث 
نا
إ

ور 
ذك

ث 
نا
إ

ور 
ذك

ث 
نا
إ

ور 
ذك

ث 
نا
إ

ور 
ذك

ث 
نا
إ

 

  011%  011% 717 61 2 2 081 01 717 61 717 61 السويس 0
     717 61 2 2 081 01 717 61 717 61 إجمالي المحافظة

                          

 

 

اجمالى المحافظة 
0

500

عدد 
الطالب 
المقيدون 

عدد 
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الحاضرون

عدد 
الطالب 
الناجحون

 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح 
 بالنسبة للمقيدون

نسبة النجاح 
 بالنسبة للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 مرحــــلة الثانـــويـــــة الفندقيــــــة

0 
جنوب 
 السويس

01 10 01 10 01 10 
    

     10 01 10 01 10 01 إجمالي الصـــف

 مرحــــلة الثانـــوي الفنــي التجـــاري المتقـــدمــــة

0 
جنوب 
 السويس

26 067 26 067 26 067 
    

     067 26 067 26 067 26 إجمالي الصـــف

 ــــــيمرحــــلة الثانــــــــــوي الصنــــاعــــ

0 
شمال 
 السويس

710 17 710 17 711 17 
    

     17 711 17 710 17 710 إجمالي الصـــف
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 7112نشرة نوفمرب 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار

 املوضوع الثاني

 نتائج إمتحانات المرحلة اإلبتدائية أزهري : -9

 الحـــي م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

نسبة النجاح بالنسبة  عدد الطالب الناجحون
 للمقيدون

نسبة النجاح بالنسبة 
 اإلجمالي دور ثاني دور أول للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 011% 80% 011% 80% 071 011 71 10 011 011 070 010 070 010 السويس 0

 82% 620 767 26 001 088 027 276 210 276 210 األربعين 7
%81 

%82 
%81 

 80% 880 801 001 017 220 277 0100 881 0100 881 فيصل 1
%82 

%80 
%82 

 ال يــــوجـــــــــــد عتاقة 1
 86% 81% 86% 81% 0161 828 772 717 210 212 0011 0102 0011 0102 الجناين 0

 ىإجمال
 المحافظة

7281 7867 7281 7867 7711 7108 010 111 7218 7261 %80 %82 %80 %82 

 عليق : الت

، نسبة عدد الطالب الحاضرون من   %01.0ونسبة االناث   %18.1( نسبة الذكور 0200) 7100بلغ إجمالى عدد المقيدين فى المرحلة االبتدائية ازهرى  سنوات  عام  
 %82.1وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون     %82اجمالى عدد المقيدون  

 

 
 
 

 
 

 

 
 نتائج إمتحانات المرحلة اإلعدادية أزهري : -7

 الحـــي م
عدد الطالب 

 المقيدون
عدد الطالب 
 الحاضرون

 عدد الطالب الناجحون
نسبة النجاح 

 بالنسبة للمقيدون

نسبة النجاح 
بالنسبة 

 للحاضرون
 اإلجمالي دور ثاني دور أول

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 1 20% 1 28% 1 712 1 072 1 20 1 701 1 767 السويس 0
 ال يــــوجـــــــــــد األربعين 7
 82% 011% 011% 011% 110 767 002 22 101 020 117 767 118 767 فيصل 1
 ال يــــوجـــــــــــد عتاقة 1
 26% 27% 28% 27% 706 701 011 016 076 22 782 786 171 782 الجناين 0

 81% 21% 28% 21% 622 621 712 111 111 111 218 207 227 277 إجمالي المحافظة

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : التعليق
(  ،  نســــــبة 0081) 7100قيــــــدين فــــــى المرحلــــــة اإلعداديــــــة ازهــــــرى  عــــــام بلـــــغ إجمــــــالى عــــــدد الطــــــالب الم 

  %82.1، نســــــبة عــــــدد الطــــــالب الحاضــــــرون مــــــن اجمــــــالى عــــــدد المقيــــــدون    %12.1ونســــــبة االنــــــاث   %00.6الــــــذكور 
 %22الحاضرون    وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى عدد الطالب

 

اجمالى المحافظة 
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 :هرياألز نتائج إمتحانات المرحلة الثانوي -5

 الحـــي م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

نسبة النجاح بالنسبة  عدد الطالب الناجحون
 للمقيدون

نسبة النجاح بالنسبة 
 اإلجمالي دور ثاني دور أول للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1 81% 1 81% 1 702 1 007 1 010 1 726 1 726 السويس 0

 ال يــــوجـــــــــــد األربعين 7
 22% 011% 22% 011% 186 81 071 17 726 07 112 81 101 81 فيصل 1

 ال يــــوجـــــــــــد عتاقة 1

 21% 62% 28% 62% 011 06 07 72 87 78 021 27 020 27 الجناين 0

 26% 22% 26% 22% 011 112 027 020 162 776 672 167 610 167 إجمالي المحافظة

 

 التعليق: 
 

ـــــام   ـــــه  ع ـــــه االزهري ـــــة الثانوي ـــــى مرحل ـــــدين ف ـــــالب المقي ـــــدد الط ـــــالى ع ـــــغ إجم ـــــذكور 0181)  7100بل ـــــبة ال ـــــاث   %17( ، نس ـــــبة االن  ،  %02ونس
ـــــدون   ـــــالى عـــــدد المقي ـــــالى عـــــدد الطـــــالب   %88.2نســـــبة عـــــدد الطـــــالب الحاضـــــرون مـــــن اجم ـــــاجحون مـــــن اجم ـــــت نســـــبة عـــــدد الطـــــالب الن وبلغ

 %22الحاضرون   
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 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار

 
 

 نتائج إمتحانات التعليم األزهري ) معاهد القراءات األزهرية ( : -1

 الحـــي م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 نالحاضرو

نسبة النجاح بالنسبة  عدد الطالب الناجحون
 للمقيدون

نسبة النجاح بالنسبة 
 اإلجمالي دور ثاني دور أول للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1 81% 1 16% 1 8 1 1 1 6 1 70 1 70 السويس 0
 ـــــــدال يــــوجــــ األربعين 7

 21% 1 68% 1 10 1 01 1 77 1 01 1 00 1 فيصل 1

 ال يــــوجـــــــــــد عتاقة 1
 ال يــــوجـــــــــــد الجناين 0

 21% 16% 68% 16% 10 8 01 1 77 6 01 70 00 70 إجمالي المحافظة

 

 
 

 التعليق : 
، نســـــبة   %62ونســـــبة االنـــــاث   %11( ، نســـــبة الـــــذكور 017)  7100بلـــــغ إجمـــــالى عـــــدد الطـــــالب المقيـــــدين فـــــى معاهـــــد القـــــراءات األزهريـــــة  عـــــام  

د الطـــــالب الحاضـــــرون   وبلغـــــت نســـــبة عـــــدد الطـــــالب النـــــاجحون مـــــن اجمـــــالى عـــــد  %82.2عـــــدد الطـــــالب الحاضـــــرون مـــــن اجمـــــالى عـــــدد المقيـــــدون  
02.2% 
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 الحـــي م

 مراكز الشباب

بيوت 

 الشباب

نزل 

 الشباب
 معسكرات شباب

 مدارس موهوبين
مكتبات 

مراكز 

 شباب

عدد مراكز الشباب 

المتوفر بها 

 حاسبات آلية
عدد 

 المراكز

 عدد األعضاء
 عدد المدارس

 الطلبةعدد 

 إناث ذكور إناث ذكور

 7 1 1 1 1 )اليعمل(0 1 1 1 1 1 السويس 0

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 األربعين 7

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فيصل 1

 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 عتاقة 1

 6 00 1 1 1 1 1 1 1 1 00 الجناين 0

 02 71 1 1 1 0 1 1 1 1 71 إجمالي المحافظة

 

 التعليق:

 ( مركز وهى نفس عدد العام السابق.25بلج عدد مراكز الشباب التي تقدم خدمات شبابية ) .9

 التوصيات:

 السويس. يوصى المركز بضرورة تواجد مدارس للموهوبين رياضيًا في محافظة 

 
 

E…
0

2

4

6

السويس االربعين فيصل عتاقة الجناين
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 :2092/ 2093نصيب السكان من الهيئات الشبابية خالل عام  -5

 

 

 

 التعليق:

 2093في عام  901واصبحت 2090في عام  12الهيئات الشبابية حيث كان عددها  . ارتفاع عدد

 

 الحــي م

 عدد السكان التقديري
 الهيئات الشبابية

متوسط نصيب 

الهيئة الشبابية 

 من السكان
لجان 

 رياضية

مناطق 

إتحادات 

 رياضية

إتحادات 

 نوعية

نوادي 

 رياضية

مراكز 

 الشباب
 اإلجمالي

 إناث ذكور

 0087 01 1 01 1 02 71 10110 10202 السويس 0

 00017 02 1 0 1 1 07 072111 011101 األربعين 7

 08861 2 1 1 1 1 0 22882 21206 فيصل 1

 0211 02 7 07 1 1 1 00116 02160 عتاقة 1

 2716 01 00 0 1 1 0 00207 01271 الجناين 0

إجمالي 

 المحافظة
608161 001210 17 02 1 71 71 018 2011 
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 األندية الخاصة : -2

 االجهة التابعة له األندية الخاصة باألسم الحـــي م
 عدد المشتركين

 إناث ذكور

 السويس 0

 هيئة قناة السويس نادي األسرة

0121 7111 

 شركة السماد نادي السماد الرياضي

 جمارك السويس نادي الجمارك

 التوكيالت المالحية نادي التوكيالت المالحية

 هيئة قناة السويس نادي هيئة قناة السويس

 محافظة السويس سويسنادي منتخب ال

 أهلي خاص نادي الغريب

 أهلي خاص نادي النوبة

 أهلي خاص نادي التجارة

 الترسانة البحرية نادي الترسانة البحرية

 نادي المدرسة الرياضية العسكرية
القوات المسلحة )الجيش الثالث 

 الميداني(

 111 1611 لنصر للبترولشركة ا نادي النصر للبترول األربعين 7

 فيصل 1
 شركة مصر للبترول نادي مصر للبترول

7111 011 
 شركة بتروجت نادي بتروجت

 عتاقة 1

 شركة أنابيب البترول نادي أنابيب البترول

76111 7011 

 للبترولشركة النصر  للبترولنادي النصر 

 شركة السويس للبترول نادي السويس لتصنيع البترول

 شركة مصر إيران للغزل والنسيج نادي غزل السويس

 شركة سوميد نادي سوميد

 شركة كهرباء السويس نادي كهرباء عتاقة

 شركة أسمنت السويس نادي أسمنت السويس

 شركة جاسكو نادي جاسكو الرياضي

 هيئة قناة السويس البحرية الهيئاتنادي 

 1 1 ـــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــداليـــ الجناين 0

 1611 12111 ـــ 71 إجمالي المحافظة

 

 التعليق:

،  2093( نـــادي خـــاص فـــي عـــام 25واصـــبحت ) 2090( عـــن عـــام 9انخفـــاض عـــدد االنديـــة الخاصـــة بمحافظـــة الســـويس  بمقـــدار )   0

 . ( فى حى األربعين 9( فى حى فيصل و) 2اقة وعدد) ( في حي عت1( منهم في حي السويس، ويوجد )99يوجد )
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 :2093المالعب الجديدة خالل عام 

 الحـــي م
 عدد المستفيدين المالعب الجديدة

 إناث ذكور الجهة التابعة لها النوع العدد

 0 السويس 0

ملعب خماسي 

بالجزيرة متعدد 

 االغراض

مديرية الشباب 

 والرياضة
0001 071 

 7 األربعين 7
 ملعب كرة قدم 

 خماسي مضاء قانوني

مديرية الشباب 

 والرياضة
0711 0111 

 ملعب كرة قدم قانوني 7 فيصل 1
مديرية الشباب 

 والرياضة
811 211 

 ملعب كرة قدم قانوني 7 عتاقة 1
مديرية الشباب 

 والرياضة
011 211 

 ملعب متعدد االغراض 0تم إنشاء  الجناين 0
مديرية الشباب 

 والرياضة
211 111 

 7071 1011 ـــــ ـــــ 07 إجمالي المحافظة

 

 

 التعليق:

     ــام ــة عـ ــب المفتوحـ ــدد المالعـ ــالي عـ ــج إجمـ ــز األول    92) 2093بلـ ــي المركـ ــاين فـ ــي الجنـ ــأتي حـ ــب ويـ ( ملعـ

ــبة  ــه%02بنسـ ــبة    ، يليـ ــين بنسـ ــي األربعـ ــبة   %94حـ ــل بنسـ ــي فيصـ ــبة   %94، و حـ ــويس بنسـ ــي السـ ، وحـ

 .%8، وأخيرًا حي عتاقة بنسبة 94%

  02ونسبة األناث من األجمالى    2020بلج عدد المستفيدين من المالعب الجديدة% 
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 بيان بالقرى الرئيسية المحرومة من الوحدات الشبابية : -1
 

الوحدة  حى الجناين م
المحلية 

 يةالقرو

المسافة  عدد السكان التقديري للقرية القرى التابعة
ألقرب مركز 

 شباب

 إناث ذكور

 م0111 7011 1011 ابو سيال - قرية العمدة 0

 م011 0711 0111 ابوترك - قرية عامر 7

  1211 1211  - إجمالي المحافظة

  قرية ابو سيال وابو نرك تعتبر مناطق عشوائية ليس بها اى وحدات شبابية 

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

 ت الشبابية بها قرية ابو ترك قريبة من قرية عامر  وبتستفيد من الوحدا 

 

  يوصى المركز بضرورة فتح وحدات شبابية تخدم هذه القرى 
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 املوضوع الرابع

  2093المنشآت الثقافية بالمحافظة خالل عام   -9

 الحــي م
قصر 

 ثقافة

بيت 

 ثقافة

عدد 

قصور/ 

بيوت 

الثقافة 

التي تمتلك 

 حاسب آلي

عدد  المكتبات

المكتبات 

التي 

تلك تم

حاسب 

 آلي

دور 

 سينما
 مسرح

متاحف 

 أثرية
 إجمالي

 أكاديمية متخصصة عامة
مراكز 

 شباب
 إجمالي مدارس

 7 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 السويس 0

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 األربعين 7

 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 فيصل 1

 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 عتاقة 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الجناين 0

إجمالي 

 المحافظة
0 6 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 1 7 

 

 

 التعليق :

  ثبات عدد قصور الثقافة وبيوت الثقافة وقصور وبيوت الثقافة التى تمتلك حاسب آلى 

 مكتبات. 4فأصبحت  2090عدد المكتبات العامه  في حي السويس عن عام  انخفاض 

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

 التوصيات :

 يوصى المركز بضرورة احياء واعادة بناء دور السينما التابعة لوزارة الثقافة.        
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 :2093ودة بحواسب آلية خالل عام  المنشآت الثقافية المز -2

 

 أسم المنشآة الحـــي م

عدد القاعات 

المجهزة بالحاسب 

 اآللي

عدد الحواسب 

 اآللية

 الخدمات التي تقدمها

 تدريب إنترنت نسخ

 √ - √ 01 0 قصر الثقافة السويس 0

 - - - - - - األربعين 7

 - - - - - - فيصل 1

 - - - - - - عتاقة 1

 اينالجن 0

 بيوت ثقافة

 العمدة .0
 شندورة .7

 جنيفة .1
 كبريت .1

- 

 

7 

0 

7 

7 

- - - 

  - - 02 0 - إجمالي المحافظة

 التعليق:

  ثبات عدد المنشأت الثقافية المزودة بحواسب اليه 

  ثبات عدد اجهزة الحواسب اآللية 

 

 
  



 

 

 

 

27 
 

 7112نشرة نوفمرب 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار

 

 

 

 

 

 
-               

 
 

 

 

 
 

  

الجهة التي تم البث  مصدر البيان الموضوعات التي تم بثها م

 إليها

 التاريخ

جامعة قناة السويس تواصل برنامج جامعة  1

 الطفل فى الدورة الثالثة

 

 اليوم السابع 

 

 11/11/7112 جامعة السويس

ظ السويس : تطوير حديقة التوفيق وتطبيق محاف 7

 قانون النظافة العامة على الجميع

 الوطن
 

مكتب االعالم محافظة 
 السويس

 

11/11/7112 

ماليين جنيه منحة من اإلتحاد األوروبى ثالثة  3

 لتطوير فندق المدرسة الفندقية بالسويس

 

السويس 
 االخبارية

 

مديرية التربية والتعليم 
 بالسويس

11/11/7112 

سحر نصر: شركات إماراتية أبدت رغبتها  4

 لالستثمار فى محور قناة السويس

 االخبار
 

 11/11/7112 مديرية االستثمار

طالب جامعة قناة السويس يحصدون المركز  1

 األول بمبادرة مصر بتتغير باإلسكندرية

 اليوم السابع
 

 11/11/7112 جامعة السويس

 
 نشاط التوثيق والمكتبة 

 التزويد

 

 

 مجلة

 

 النشرات
 

 المحلية
 

 البث االنتقائى

 الرى بالرش االجهزة والتطبيق، د احمد ابراهيم العمود  -

 0826االراضى الجديدة، المجالس القومية المتخصصة  -

 التصحر تدهور االراضى الجافة، د محمد عبدالفتاح القصاص -

 
 العربى

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

 نشرة  البحيرة -

 –سواسية  –الوعى  – أخبار السويس   –بيان السويس   –أبناء السويس  –صوت القناة 

وت ص –رأى الشباب السوايسة  –لد الغريب ب –أخبار السويس  – الفرسان – البداية المصرية

 السويس بلدى  –األربعين 
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 ستمارة البيانات البليوجرافيةإ

 

 حاتفعدد الص عنوان الكتاب

 االعالم والحفاظ على

 مياة الشرب
233 

615 

 المؤلفأسم 

 

 رقم التصنيف

 

 ليلى عبدالمجيد.د 

 المطبعةإسم 

 

 مطبعة كلية االعالم القاهرة

 

  

 



 

 

 

 

29 
 

 7112نشرة نوفمرب 

 مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار

 

 

إلى المحافظة على مصادر مياه الشرب من التلوث سواًء عن طريق اآلبار أو الشبكة وترشيد استهالك المياه  هذا الكتاب يهدف

 من خالل....... ،وتنويع موارد استخراجها والحد من االعتماد الكلي على المياه الجوفية

 ترشيد استهالك المياه

 .متابعة تطبيق اإلجراءات بعدم السماح بتصنيع واستيراد واستخدام األدوات والمواد الصحية غير المرشدة الستخدام المياه •

 .استكمال برامج حمالت الترشيد عن طريق وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة وعبر شبكات التواصل االجتماعي •

 .تحديث المواصفات الفنية والخاصة بترشيد المياه •

 .دراسة االستهالك الفعلي من استخدام المياه •

 .وضع خطة زمنية الستبدال شبكات المياه القديمة وتقليل نسبة الفاقد من الشبكة •

 حماية وتنويع مصادر المياه

 .مراقبة شبكات المياه وحمايتها من التلوث •

 .مراقبة اآلبار وحمايتها من التلوث •

 .مسح مواقع اآلبار التي نضبت ووضع برنامج زمني إلغالقها •

 .استخدام مياه الصرف المعالج لألغراض الزراعية والترويحية والصناعية •

استعمال خزانات التحليل والترشيح معًا للتخلص من مياه الصرف الصحي بداًل من حفر الترشيح )البيارات( فقط وذلك في  •

 المناطق التي ال تتوفر فيها

 خدمات الصرف

 .االستفادة من المياه السطحية واألمطار •

 .حماية المياه الجوفية من إلقاء مياه الصرف الصناعي دون معالجتها •

 مراقبة جودة مياه الشرب

أخذ عينات ومسوحات المياه لعمل االختبارات والفحوصات الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية من شبكة مياه الشرب  •

 .ومصانع تعبئة المياه

 إعادة استخدام المياه الرمادية

 .إيجاد خزانات خاصة إلعادة استخدام المياه الرمادية ضمن المباني السكنية والتجارية •

 .استكمال وضع مواصفات للمياه الرمادية ونظم معالجتها •

 .وضع اإلرشادات حول إعادة استخدام المياه الرمادية ودعمها ببرامج توعية لدى العامة •

 

 

 

 

 نبذة مختصرة عن محتويات الكتاب
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 01المراكز التي تم المرور عليها :وحدات:    8مديريات :   5ت حي : مراكز معلوما

  

  

 تاريخ المرور اســـم الموقع م
األنشطة التي تم 

 متابعتها
 نقاط الضعف نقاط القوة

مالحظات 

 اإلدارة العليا

 5/11 حي السويس 1
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

الحكومة اإللكترونية 

 قواعد البيانات

 تم اإلبالغ -

 7/11 حي األربعين 2
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

السجالت و قواعد 

 البيانات
 مع الشكر -

 12/11 حي فيصل 3
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

قواعد البيانات 

 السجالت الخطط

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 15/11 حي عتاقة 4
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

النشرة قواعد 

 البيانات السجالت

 مع الشكر -

 11/11 حى الجناين 5
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

النشرة قواعد 

 البيانات السجالت

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

6 
التضامن االجتماعي 

قطاع الشئون 

 االجتماعية

22/11 
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

قواعد البيانات 

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 22/11 الشئون الصحية 7
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 22/11 الزراعة 8
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

 الخطط السجالت

 قواعد البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 26/11 التربية والتعليم 1
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

البيانات قواعد 

 الخطط السجالت

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

 26/11 القوي العاملة 11
متابعة كافة أنشطة 

 المركز

 –التحديث للقطاعات 

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار  --

 النشرة الدورية

 تم اإلبالغ

معلومات وحدات 
 املستوى األقل

الوحدات التى أرسلت 

 النشرة

 درجات التقييم %

 جيد جدًا ممتاز
 جيد

 
 ضعيف

 األحياء

     االربعين

 ال يوجد

  - - الجناين
     عتاقة

   - السويس
  - - فيصل

  - -  المديريات

 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي

 

 متابعة الدعم امليداني للمستويات األقل تقرير الدعم امليداني ملراكز املعلومات
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