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 االخبار االعالمية

 الدولة اراضي علي التعديات الزالة ٤١ الموجة اطار في

 أمالك دادالستر السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء لتوجيهات وتنفيذا

 المنا مدير نائب اللواء بقيادة مكبرة حملة اليوم قامت الدولة ومستحقات

 مامور والعميد ناالربعي حي رئيس والعميد االمن مدير مساعد واللواء

 ليع التعديات الزالة المرافق شرطة قسم مامور والعقيد االربعين قسم

 قرار ٠٦عدد وتنفيذ القديمة الصناعية بالمنطقة تقريبا متر ٠٦٦٦ مساحة

 . للدولة والمتاخراتالمستحقة المديونيات سداد لعدم وتشميع اخالء

 

 لسويسا لمحافظة االجرة لسيارات االقليمي والموقف يق الخدمةوطر والزراير المالحة بشوارع لصقر تفقدية جولة
 عبد ارقط واللواء المحافظ نائب رمضان عبدهللا الدكتور يرافقه السويس محافظ صقر، المجيد عبد اللواء تفقد

 حةالمال شارع وتوسعة تطوير أعمال المساعد العام السكرتير سعداوي خالد واالستاذ العام، السكرتير العظيم
 ربطهاو المالحة شوارع تطوير اطار في الزراير بمنطقة محمود الحليم عبد الشيخ بميدان االشغاالت ورفع الجديدة
 رفعو األعمال انهاء بمتابعة سراج ايهاب العميد علي المحافظ واكد والمحروسة نسيم صالح وطريق النيل بشارع

 فيصل يح الي جولته صقر وتابع. االخري والجهات اللالعم المنفذة الشركة مع بالتنسيق الحفر وناتج التعديات
 لمرورا ادارة مكلفا ، الداخلي الميكروباص سيارات موقف لمحالت والمرافق الخدمات توصيل مشكلة انهاء لمتابعة
 روجوخ لدخول االجرة لسيارات االقليمي بالموقف الجديدة المحالت امام طريق بعمل الطرق ومديرية فيصل وحي

 امام قالطري علي الصحي الصرف أعمال لمتابعة الخدمة لطريق جولته صقر الداخليوتابع ميكروباصال سيارات
 فورص الصلة الشئ واعادة الرصف اعمال بمتابعة فيصل حي المحافظ وكلف يفيصل بحي االستقامة مسجد

 التعاوينات ومدينة مةالخد بطريق وربطها المنفذة الشركة مع بالتنسيق الصحي الصرف توصيل انتهاء بعد الطريق
 مطبات 3 بعمل المرور ادارة مدير مكلفا ، زاهر فكري لميدان الجولة صقر وواصل. فيصل بحي مبارك ومدينة

 سراج ايهاب العميد من كال الجوالت في المحافظ رافق. زاهر فكري بميدان المرورية الحركة لتهدئة صناعية
 عبد اءواللو المرور قائد رشاد محمد والعميد فيصل حي رئيس العظيم عبد فاتن والمهندسة االربعين حي رئيس
 عام مدير زهرة محمود والمهندس الطرق عام مدير السيد وجدي والمهندس المواقف عام مدير محمد العظيم
 مدير مدانح وشعبان السويس حي سكرتير ابراهيم وامل السويس لفرع الصحي والصرف للمياه القابضة الشركة
 لتدخلوا الطوارئ مدير فتحي ومحمد االربعين حي رئيس مساعد الحنبوشي وعزت بالمحافظة دائقوالح التجميل
 عبانش احمد والمهندس السويس بحي الهندسية االدارات مدير الغني عبد فاتن والمهندسة النظافة بجهاز السريع

 دسيةالهن والهيئة االربعين بحي ةالهندسي االدارات مدير امام محمد والمهندس فيصل بحي الهندسية االدارات مدير
 المنفذة والشركة

 

 

  



 

 التوالي علي يوم لثالث المعمل عرب بمنطقة والمخلفات القديمة التراكمات رفع إستمرار
 علي ومي ولخامس المعمل عرب بمنطقة العمل بتكثيف السويس محافظ صقر اللواءعبدالمجيد تكليفات علي بناء

 برئاسة تاقةع وحي الفريق مدير فتحي محمد برئاسة النظافة بجهاز السريع والتدخل الطوارئ فريق يستمر التوالي

 لمعملا عرب بمنطقة المتراكمة والقمامة القديمة والتراكمات البناء مخلفات رفع بأعمال الحي رئيس شوقي وليد

 نفيذات عتاقة حيب المعمل عرب بمنطقة الصحي الصرف صيانة اعمال في القابضة الشركة من فريق يستمر كما

 .المحافظ السيد لتوجيهات

 

 

 

 بالجناين كبريت بقرية الرصف أعمال يتابع المحافظ نائب
 ابعت الجناين حي نطاق في الرصف اعمال بمتابعة السويس محافظ صقر عبدالمجيد اللواء توجيهات علي بناءا

 السكة اسفل جنيفة بنفق المار ريتكب جنيفة طريق رصف اعمال اليوم المحافظ نائب رمضان عبدهللا الدكتور
 .للرصف تمهيدا الزلطية التربة ووضع وردم تمهيد اعمال تتم حيث الحديد

 االراضي وارتفاع الجوفية المياه منسوب ارتفاع حيث من الطريق وضع مراعاة بضرورة التائب وجه وقد
 مستقبال به المحيطة الزراعية

 التأثر وعدم الجودة لضمان االسفلت طبقة اسفل سم ٠٦ بارتفاع قللطري زلطية تربة وضع يتم ذلك علي وبناءا
 الجوفية بالمياه

 الجناين حي ورئاسة الهندسية الشعبة الرصف اعمال علي ويشرف
 لقواتل الهندسية الشعبة ومندوب المعاون والجهاز الجناين حي رئيس فريد عالية الجولة في المحافظ نائب رافق

 .الرصف ألعمال المنفذة والشركة المسلحة
 

  



  

 والمخلفات القديمة التراكمات لرفع العمل السويس تكثيف محافظ لتكليفات تنفيذا
 التوالي علي يوم لثالث المعمل عرب بمنطقة

 المعدات ددع وزيادة المعمل عرب بمنطقة العمل بتكثيف السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء تكليفات إطار في
 محافظ نائب رمضان هللا عبد الدكتور قام التوالي علي يوم ولثالث معدة 1٠ وصلت والتي عملال بمواقع العاملة

 المعمل عرب بمنطقة القديمة والتراكمات البناء مخلفات ورفع أعمال لمتابعة المعمل عرب لمنطقة بجولة السويس
 وحي ريقالف مدير فتحي محمد اسةبرئ النظافة بجهاز السريع والتدخل الطوارئ فريق من كال خاللها رافقه والتي
 التراكمات عرف أعمال في المشاركين لجميع الشكر النائب قدم الجولة وخالل الحي رئيس شوقي وليد برئاسة عتاقة

 يذاتنف المعمل عرب بمنطقة الصحي الصرف صيانة اعمال تفقد كما. المعمل عرب بمنطقة المنتشرة والقمامة
 . المعمل بعرب الصحي الصرف شبكة لصيانة المحافظ السيد لتوجيهات

 

 

 اإلسماعيلية السويس طريق لتطويرورصف البداية ضربة
 لبدايةا ضربة واطلقت اليوم عملها اإلسماعيلية السويس لطريق والتطوير الرصف ألعمال المنفذة الشركة بدأت

 السويس اتجاه في الجناين بحي النفق بمنطقة عويس حسني الشهيد ميدان من
 وحتي األربعين بحي المثلث مزلقان من تبدأ متر كيلو 3٠ يبلغ السويس محافظة بنطاق الطريق طول نأ يذكر
 الجناين بحي جنيفة قرية
 الوزراء مجلس سرئي مدبولي مصطفي الدكتور وتوجيهات السيسي الفتاح عبد الرئيس السيد لقرار تنفيذا هذا يأتي

 ريقط لرصف السويس شعب ورغبة السويس محافظ صقر يدالمج عبد اللواء لطلب استجابة الطريق لتطوير
 . حالته لسوء طويلة سنوات معاناة بعد اإلسماعيلية السويس

 

 

 

 

 

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


 

 األهالي لطلبات ويستمع اليسر ةمدين يتفقد السويس محافظ  
 لمدينةا تطوير حول عتاقة بحي اليسر مدينة أهالي طلبات الي السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء استمع

 جميع لتطوير خطة اعدت المحافظة ان علي مؤكدا ، لها والمرافق الخدمات توصيل واستكمال العامة واالنارة
 التوفيق ةمدين يربط الذي اليسر طريق وانارة وتطوير برصف البدء وتم ، وأحد اليسر مدينة ومنها السكنية المدن
 المواطنين طلبات من عدد بمتابعة الميدانية المتابعة علي صقر أكد كذلك الجديدة، والحرية والشهداء النهضة بمدينة

 خاللها رافقه والتي اليسر بمدينة والتطوير الرصف اعمال تفقده خالل ذلك جاء. المدينة أهالي من المقدمة
 للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ نائب رمضان هللا الدكتورعبد

 

 

 األزمات لمجابهة المشترك العملي التدريب لمشروع تستعد السويس محافظة
 ساعدالم العام السكرتير سعداوي خالد االستاذ عقد السويس صقرمحافظ المجيد عبد اللواء توجيهات علي بناء

 لتدريبا لمشروع والتجهيز لإلعداد للمحافظة العسكري المستشار سرايا محسن بحضورالعقيد اجتماعا للمحافظة
 ديسمبر 11 إلى 9 من الفترة في سيعقد الذي السويس بمحافظة والكوارث االزمات لمجابهة المشترك العملى
 والعسكري الشعبي والدفاع السويس محافظة بين بالتنسيق ،٠٦19

 .بالمحافظة والكوارث االزمات وادارة المديريات ومديري االحياء ورؤساء باالزمة المعنية الجهات حضراللقاء كما
 داتوالمع واالحياء والمديريات والقطاعات المعنية الجهات جميع واستعداد جاهزية علي التأكيد تم االجتماع وفي

 . والكوارث الزماتا لمواجهة التدريب في المستخدمة والسيارات
 القيادات عم والشركات االهلية والجمعيات المدني المجتمع بين التنسيق ضرورة علي المساعد العام أكدالسكرتير كما

 . االزمات مواجهة في المشاركة والمديريات واالحياء التنفيذية
 مع التعاونو قطاع او جهة لكل اتالبيان استكمال بسرعة المعنية التنفيذية القيادات علي العسكري واشارالمستشار

 . االخري المديريات
 

 



 

  
 والتعليم التربية بمسرح المحمدية الليلة إحتفالية يشهد السويس محافظ

 تنظمه التي الشريف النبوي المولد بمناسبة المحمدية الليلة احتفالية السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء شهد
 نائب رمضان هللا عبد الدكتور بحضور السويس بحي بورسعيد بشارع المديرية بمسرح والتعليم التربية مديرية

 . التعليمو التربية مديرية عام مدير الشاعر وسلمي للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ
 مناسبةب دينية وأغنيات فنية فقرات عدة االحتفال في المشاركة السويس مدارس وطالبات طالب قدم اللقاء وفي

 علي التعليمو التربية لقيادات والتقدير الشكر السويس محافظ قدم االحتفالية نهاية وفي. الشريف النبوي المولد
 لخدمة بالمدارس المجانية التقوية دروس في االستمرار علي مؤكدا ، التعليمية بالمنظومة لالرتقاء المبذول الجهد
 تياتوف شباب من الجميلة األصوات وسماع االحتفالية هذه بحضوره سعادته عن المحافظ وأعرب. السويس أبناء

 درانياالسكن والعميداحمد المعلمين نقيب الحسن أبو رمضان من كال اللقاء حضر. المختلفة بالمدارس السويس
 لمدارسوا التعليمية اإلدارات ومدير التنفيذية والقيادات والمسيحي اإلسالمي الدين ورجال السويس حي رئيس

 . الحفل في المشاركة
 

 

 األهالي لطلبات ويستمع اليسر مدينة يتفقد السويس محافظ

 ينةالمد تطوير حول عتاقة بحي اليسر مدينة أهالي طلبات الي السويس محافظ صقر المجيد عبد اللواء استمع

 جميع لتطوير خطة اعدت المحافظة ان علي مؤكدا ، لها والمرافق الخدمات توصيل واستكمال العامة واالنارة

 مدينة يربط الذي اليسر طريق وانارة وتطوير برصف البدء وتم ، وأحد اليسر مدينة ومنها السكنية المدن

 نم عدد بمتابعة الميدانية المتابعة علي صقر أكد كذلك الجديدة، والحرية والشهداء النهضة بمدينة التوفيق

 . المدينة أهالي من المقدمة المواطنين طلبات

 ئبنا رمضان هللا الدكتورعبد خاللها رافقه والتي اليسر بمدينة والتطوير الرصف اعمال تفقده خالل ذلك جاء

 للمحافظة العام السكرتير العظيم عبد طارق واللواء المحافظ

 

  



  

 : التنمية مجال في:  أوال 

 والموضوع( التعليم العام)  األول الموضوع شهر نوفمبرمتضمنة عن للمعلومات الشهرية النشرة إصدار 

 (.الثقافة -الشباب والرياضة ) الثالث والموضوع(  التعليم االزهري) الثاني

 .  شهرنوفمبر لنشرة الجدولية والتعليقات راتالمؤش إعداد -

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

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

  المختلفة الجهات

شهر  عن للمحافظة باألحياء الهندسية اإلدارات من الصادرة المباني بتراخيص الخاصة البيانات دإعدا -

  -: األتي متضمنة 10٤9نوفمبر 

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

 ٦ لوزراءا مجلس معلومات مركز طلب علي بناء وذلك المبني طوابق

 الندوات:  – اللقاءات -  االجتماعات:  ثانيا

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

 تعوقه التي والمشاكل العمل سير لمناقشة والمديريات األحياء معلومات مراكز مديري والسادة المعلومات

  لها المناسبة حلولال وإيجادا

 المعلومات: نشرات تقييم: ثالثا -

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

 الفني : الدعم المتابعة: رابعا -

 – رياتمدي)  للمستويات المعلومات ومراكز لوحدات الفني والدعم الميدانية بالمتابعة المركز إدارات قامت 
   ( أحياء

 

 



  

 مـــع القانـون 

 تعاريف فى تطبيق أحكام هذا القانون يقص باأللفاظ والعبارات األتية المعنى لمبين قرين كل منهما :( ٤المادة )
 الجهاز القومى لتنظيم اال تصاالت الجهاز : -
 ت وتكنولوجيا المعلومات.الوزير المعنى بشئون اال تصاال الوزير المختص : -
كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه  البيانات والمعلومات األليكترونية :-

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

 بينها وبين بيانات أخرى
بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها، وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة  بيانات حكومية : -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول 
 عنه.

دون غيره الدخول على  مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى، تخول له الحق الحساب الخاص: -
 الخدمات المتاحة أو استخدامها من خالل موقع أو نظام معلوماتى.

وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعى أو إعتبارى، عبر شبكة  البريد االليكترونى : -
 حاسب اآللى وما فى حكمها.معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط اإللكترونية، من خالل أجهزة ال

مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بترض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل،  االعتراض : -
 أو تغيير المحتوى، أو إساءة االستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك ألسباب غير مشروعة ودون وجه حق.

الدخول غير المرخص به، أو المخال ألحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى  : االختراق -
 أو حاسب إلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمه

 وأى بيانات تؤدى بذاتها، أو مجتمعه مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أ المحتوى : -
 تصور أو معنى أو اإلشارة إلى بيانات أخرى.

كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، أ وداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات  الحاسب : 
، ادلها، أو تحليلهاأو معلومات، أو تخزينها، أوتحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها،أو تب

 أو لالتصاالت.
كل ما يتصل باستقالل واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسالمة أرضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية  األمن القومى : -

 ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس األمن القومى، ووزارة الدفاع واإل نتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة
 الرقابة اإلدارية، واألجهزة التابعة لتلك الجهات.

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

 بين الواقع والتطبيققانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 



  

  -:محافظ السويس
  والقوانين المعدله له  9191لسنة  34بعد اإلطالع على نظام اإلداره المحليه الصادر بالقانون رقم

 والئحته التنفيذيه .
  8001لسنة  933والئحته التنفيذيه الصادره برقم  8002لسنة  991وعلى قانون البناء الصادر برقم 

 وتعديالتها .
  بشأن تخصيص قطعه أرض إلنشاء مستشفي السويس  99/1/8091وعلي موافقه المجلس التنفيذي في

 العام الجديد.
  والذي يتضمن تخصيص قطعه  8091/ 81/1وعلي كتاب إداره التخطيط والتنميه العمرانيه المؤرخ في

 إلقامه مستشفي السويس العام الجديد. 8م41010أرض لصالح مديريه الصحه والسكان بالسويس بمسطح 
 قــــــــــــــرر

 ـادة أولـــــــــى()مـــــ
  إلقامه مستشفي  8م41010تخصيص قطعه أرض لصالح مديريه الصحه والسكان بالسويس بمسطح

 -أكتوبر بجوار الوحده الصحيه وحدودها كالتالي: 83مدينه  –السويس العام الجديد بنطاق حي فيصل 
 :أكتوبر. 83م يليه عمارات 892م بطول 80شارع عرض  -الحد البحري 
 م.448م بطول 92شارع عرض  -بلي:الحد الق 
 :م يليه مسجد السيده/ خديجه. 98422م بطول  93شارع عرض  -الحد الشرقي 
 :49220م ثم بطول  89م غربًا بطول 44م يليه الوحده الصحيه بطول 98شارع عرض  -الحد الغربي 

 م. 92م علي شارع عرض 99م ثم ينكسر جنوبًا بطول 
 )مـــــــــــــــــــادة ثــــانيـــــــــــة(                                  

  تستخدم هذه األرض في الغرض المخصص من أجله وفي حاله عدم التنفيذ أوتغيرالتخصيص يتم سحب
 األرض.

 )مـــــــــــــــــــادة ثالثه(                              
 فيذيق مع جهات المرافق قبل البدء في التنينفذ هذا القرار فور صدوره وعلى الجهات المنفذه التنس . 
 



          

 

 :التزويد

 اسم الكتاب : الكون

 كارل ساغان 0تأليف : د

كلم بإسم األرض من يت –حافة األبدية  –حياة النجوم  –السفر فى المكان والزمان  –الجنة والجحيم  –شواطئ المحيط الكونى  -: المحتويات

 – حى االربعين –حى السويس  –نشرة بورسعيد  –السويس بلدى  –صوت االربعين   : النشرات المحلية
ية البداية المصر  –سواسية  –الوعى  –اخبار السويس  –ابناء السويس  –صوت القناة  –حى عتاقة  –حى فيصل 

 0راى الشباب السوايسة –الفرسان  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ايمان نافع

 حنان عابدين

 زينب ابو الحمد

 

 البث اإلنتقائى

 
 م

 
 الموضوعات التي تم بثها

 
 مصدر البيان

 
 الجهة التي تم البث إليها

 
 التاريخ

 
 
٤ 

 

 مليار جنية 4١4١التخطيط : 

 
 

 األهرام

 
 مكتب األستثمار

٤١/٤٤/10٤9 

 

 
 
1 

 

 90مليون متر مربع و ٤9أسترداد 

إلزالة  ٤١ألف فدان فى الموجه 

 التعديات على أرض الدولة

 
 

 األهرام
 

 
مكتب تقنين األراضى 
 بديوان عام المحافظة

٤1/٤٤/10٤9 

 
3 

 

األقمار الصناعية تكشف المياه 

الجوفيه والتعديات على األرض 

يه فى التخطيط الزراعية وضرور

 العمرانى

 
 

 األهرام
 

 
مكتب التخيط بديوان عام 

 المحافظة

7/٤٤/10٤9 

١  
أعداد برامج التدريب التدريب 
بالمدارس والجامعات فى علوم 

 وتكنولوجيا الفضاء

 
 األهرام
 

 
 مديرية التربية والتعليم

7/٤٤/10٤9 

 

 والمكتبة التوثيق نشاط



 
 

   الفضاء الخارجى أستخداماته السلمية  :عنوان الكتاب   

 244 : عدد الصفحات

 لجنة إدارة شؤؤن المجتمع العالم : المؤلف

 000 : التصنيف

 مطابع الوطن الكويت :المطبعة  

 نبذة مختصرة عن محتويات الكتاب

 

  

 7991وفى عام  0ء" على عصرنا أكثر مما ينطبق عليه أى وصف آخرالفضاينطبق وصف "عصر  
تكون أربعون سنة قد أنقضت على بدء أنطالقة األنسان فى الفضاء، وخالل هذه الفترة أنتقل حلم األنسان 

والشك فى أنه من حق  0بالخروج إلى الفضاء من عالم الخيال إلى واقع علمى وتطبيقى وتجارى معيش 
قرن العشرين الذى عاصر هذه المغامرة العلمية، وتحمل تكلفتها بشكل أو بآخر أن يحكم أنسان أواخر ال

عليها اآلن ويعرف ما الذى قدمه له العلم والعلماء فى هذا المجال،ومن ناحية أخرى فأن من حق األنسان 
نرى هل سالعربى الذى عاصر هذه التجربة أيضًا أن يسأل: أين مكاننا نحن العرب فى عصر االفضاء، و 

يومًا قريبًا يكون لنا فيه دور فى هذا المجال مع دول العالم المتقدم، أو سنمضى خالل القرن الحادى 
يحاول هذا الكتاب أن يقدم صورة علمية وافية ودقيقة عن منجزات عصر الفضاء وتطبيقات  العشرين و 

عرفة فى صياغة رؤية العرب األقمار الصناعية ويستطيع بذلك فى النهاية أن يشارك من خالل تلك الم
 0لدورهم وموضعهم فى عصر التقنيات الفائقة

 

 ستمارة البيانات البليوجرافيةإ

 



  

 موضوع النشرة  

إنجازا تاريخيا جديدا "  Aإيجيبت سات: "موقع أفريقى.. بعد نجاح إطالق القمر الصناعى المصرى الجديد

 دامة واالستشعار عن بعالقمر الجديد يدعم أغراض البحث العلمى والتنمية المستد.. للقارة السمراء فى الفضاء

" إلى مداره الخميس، لتبدأ مهمته فى دعم أغراض Aبعد نجاح عملية إطالق القمر الصناعى المصرى الجديد "إيجيبت سات 

" بإطالق Space in Africaالبحث العلمية واالستشعار عن بعد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر احتفى موقع "

، وقال إنه يمثل إنجازا تاريخيا جديدا لصناعة الفضاء واألقمار الصناعية Aالجديد إيجيبت ساتالقمر الصناعى المصرى 

للقارة السمراء لوضع قمر صناعى فى الفضاء. ونقل الموقع  3٤األفريقية، ولفت الموقع إلى أن إطالق القمر يمثل المحاولة رقم 

سكوسموس فى مصر، إن القاهرة تخطط إلجراء محادثات مع عن حسين الشافعى، المستشار لدى وكالة الفضاء الروسية را

موسكو إنشاء مجموعة أقمار صناعية روسية الصنع. وقال الشافعى فى مقابلة عبر الهاتف إن قمر صناعى واحد ال يلبى 

فى  لما يحدث احتياجات مصر، فأى دولة حديثة ينبغى أن يكون لديها من األقمار الصناعية التى تقدم مراقبة على مدار الساعة

. ولفت Aالبالد، وبذلك، فإن إنشاء مثل هذه المجموعة سيكون موضوع المفاوضات مع الجانب الروسى بعد إطالق إيجيبت سات

ونايل سات  ٤0٤الموقع األفريقيى إلى أن القمر الجديد يمثل سادس قمر صناعى لمصر فى الفضاء. فقد تم إطالق نايل سات 

. وقد 10٤١عام  1ثم إطالق إيجيبت سات  1007عام  ٤االت، وتم إطالق إليجيبت سات ، لالتص 1٤0ونايل سات  ٤01

" إلى مداره الخميس، لتبدأ مهمته فى دعم أغراض البحث Aنجحت عملية إطالق القمر الصناعى المصرى الجديد "إيجيبت سات

سائل اإلعالم الروسية إلى أن صاروخ العلمية واالستشعار عن بعد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر. وأشارت و

كيلومتر مساء الخميس، وتغلب على  150"سويوز" الروسى قد حمل قمر الصناعى المصرى إلى مداره على ارتفاع أكثر من 

مشكلة فنية بعد إطالقه من قاعدة بايكونور فى كازاخستان. وحمل صاروخ سويوز القمر الصناعى المصرى الذى صنعته شركة 

روسية ليقدم للحكومة المصرية والهيئات المختلفة صور مراقبة عالية الدقة. وسائل إعالم روسية وأشارت وسائل إنرجيا ال

 150اإلعالم الروسية إلى أن صاروخ "سويوز" الروسى قد حمل قمر الصناعى المصرى إلى مداره على ارتفاع أكثر من 

من قاعدة بايكونور فى كازاخستان. وحمل صاروخ سويوز القمر  كيلومتر مساء الخميس، وتغلب على مشكلة فنية بعد إطالقه

الصناعى المصرى الذى صنعته شركة إنرجيا الروسية ليقدم للحكومة المصرية والهيئات المختلفة صور مراقبة عالية الدقة. 

رى إلى مداره، وأشارت وقد أكدت وكالة الفضاء الروسية وشركة إنرجيا أن الصاروخ سويوز قد قام لنقل القمر الصناعى المص

فوق األرض. ويحل القمر  ١00بيانات التتبع العسكرية األمريكية إلى أن القمر الصناعى أطلق فى مدار على مسافة أكثر من 

، وسيكون 10٤5وفقد فى فبراير  10٤١، الذى تم إطالقه فى إبريل عام 1الجديد بديال للقمر الصناعى السابق إيجيبت سات 

. وقالت وكالة الفضاء الروسية فى 1، وإيجيبت سات ٤لالستشعار عن بعد، وذلك بعد القمرين إيجيبت سات ثالث قمر صناعى 

بيان لها إنه تم توقيع عقد بناء القمر الصناعى المصرى بين المؤسسة والهيئة القومية المصرية لالستشعار عن بعد فى عام 

والر. وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من كبار المصممين لمناقشة مليون د ٤00، حيث تبلغ تكلفة هذا القمر الصناعى 10٤1

لروسية إيه". وأضافت المؤسسة ا-االستعداد التقنى لتنفيذ األعمال الخاصة بتصنيع القمر الصناعى المصرى الجديد "إيجبت سات

األنظمة  بوحدة االستقبال وتحسينأن "إيجبت سات" الجديد سيتمتع بخصائص أفضل بالمقارنة مع األقمار السابقة، فيما يتعلق 

البصرية اإللكترونية والمراقبة وزيادة كفاءة الخاليا الشمسية. وكانت وكالة ريا نوفستى الروسية قد ذكرت نقال عن اثنين من 

المصادر من صناعة الفضاء الروسية، أن جهات اإلطالق الحظت مدار منخفض أكثر من المخطط له. إال أن المسئولين الروس 

الوا إن القمر الصناعى تم إطالقه على االرتفاع المتوقع وظهرت األلواح الشمسية على القمر الصناعى على النحو المصمم. ق

وبحسب مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن القمر الصناعى يدعم أغراض البحث العلمى واالستشعار من البعد ومجاالت التنمية 

وى )الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمرانى ـ البيئة(، وكذلك الرصد السلبى للمخاطر المستدامة المختلفة بالدولة على مست

الطبيعية مثل )التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول( وغيرها. كما يساعد القمر الصناعى المصرى فى متابعة المشروعات 

مشروع مدينة العلمين الجديدة( وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى )مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة ـ جبل الجاللة ـ 

( البيانات الفورية والدورية لرصد ومتابعة Aالتنموية المختلفة بالدولة. ويتيح استخدام القمر الصناعى المصرى )إيجيبت سات

بة للمزارع السمكية ومراقالثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمرانى ودراسة البيئة الساحلية 

البحيرات وتنشيط الثروة السمكية. ويتيح القمر الصناعى بيانات للتنبؤ باألرصاد الجوية ونموذج المناخ لمواجهة المخاطر 

الطبيعية مثل الفيضانات والهبوط األرضى ووضع نظم اإلنذار المبكر لحماية المواطنين والمنشآت من تأثير المخاطر الطبيعية 

ية، كما تمكن مسارات القمر المتميزة من تحديد األحوزة الزراعية واختيار مسارات الطرق الجديدة ومسح األراضى والبيئ

 الزراعية ومواجهة التعدى عليها.

 



 

 

 

 الموضوع األول

 قطاع : نتائج امتحانات التعليم

 )الشهادةاإلبتدائية( : 8112تحانات إتمام المرحلة األولى من التعليم األساسي عن عام نتائج إم -1

 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 اإلبتــــدائيـــــة العـــــامـــــــــــة

 %33 %33 %33 %33 4431 4663 4314 4561 4312 4563 شمال السويس 1

 %35 %32 %32 %33 8113 8133 8124 8846 8135 8851 جنوب السويس 8

4 
 الجنــايــــــــن

 
1165 1183 1131 1181 1132 323 34% 35% 33% 35% 

 ي الصـــفإجمال
 

3131 5634 3183 5515 5243 5362 33% 32% 33% 32% 

 
 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة التربيـــــة الفكـــريــــــــة

 %111 %111 %111 %111 4 4 4 4 4 4 شمال السويس 1

 %111 %111 %111 %111 6 6 6 6 6 6 جنوب السويس 8

4 
 الجنــايــــــــن

 
1 1 1 1 1 1 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

3 2 3 2 3 2 111% 111% 111% 111% 

 
 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة للمكفوفين وضعاف البصر

 %111 %111 %111 %111 1 8 1 8 1 8 شمال السويس 1

 إجمالي الصـــف
 

8 1 8 1 8 1 111% 111% 111% 111% 

 
 مرحــــلة اإلبتــــدائيـــــة للصـــــم وضعـــاف السمـــع

 %111 %111 %111 %111 8 3 8 3 8 3 شمال السويس 1

 إجمالي الصـــف
 

3 8 3 8 3 8 111% 111% 111% 111% 

 
 ـد المشتـــــــركالفصـــــــل الواحــــــــــــ

 13 5 13 3 13 3 شمال السويس 1
53% 23% 53% 23% 

 14 3 14 3 84 2 جنوب السويس 8
22% 63% 111% 111% 

4 
 الجناين

 
83 16 13 16 13 14 

31% 23% 111% 23% 

 إجمالي الصـــف
 

31 63 44 33 41 34 
34% 36% 31% 31% 

 14/11/8113مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                         تاريخ البيان   
 

 التعليق:

  68( نسبة الذكور 14554) 8112المقيدين فى مرحلة التعليم األساسى عام الطالب بلغ إجمالى عدد%  

وبلغت نسبة عدد الطالب   %33، نسبة عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون    % 32ونسبة االناث 

 %33الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 التوصيات : 

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

 
 

 مرحلة التعليم االساسى                                                            
  

0
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10000
15000

عدد 
الطالب 
المقيدين

عدد 
الطالب 
الحاضرون

عدد 
الطالب 
الناجحون

13663 13643
12428

اجمالى المحافظة

اجمالى المحافظة

 اإلحصــــــاء



 
 نتائج إمتحانات إتمام ) المرحلة اإلعدادية ( : -8

 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح 
بالنسبة 

 دونللمقي

نسبة النجاح 
بالنسبة 
 للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 
 مرحــــلة اإلعداديــــــــة العامــــــــــــة

1 
شمال 

 السويس
334 341 338 341 313 533 36% 36% 36% 36% 

8 
جنوب 

 السويس
1238 1233 1253 1236 1233 1286 33% 33% 33% 33% 

4 
 جنــايــــــــنال

 
334 341 338 341 313 533 36% 36% 36% 36% 

 إجمالي الصـــف
 

4462 4413 4464 4413 4866 4813 33% 33% 33% 33% 

 
 ـــيمرحــــلة اإلعــــــــدادي المهنــــــ

1 
شمال 

 السويس
682 131 682 131 682 131 111% 

111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

682 131 682 131 682 131 111% 111% 
111% 111% 

 
 مرحــــلة اإلعـــــــدادي الريــاضــــــي

1 
جنوب 

 السويس
81 1 81 1 13 1 33% 1 33% 1 

 إجمالي الصـــف
 

81 1 81 1 13 1 33% 1 33% 1 

 
 مرحــــلة اإلعـــداديـــــــة التربيـــــة الفكريـــــة

1 
شمال 

 السويس
11 1 11 1 11 1 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

11 1 11 1 11 1 111% 111% 111% 111% 

 
 مرحــــلة اإلعــــــــدادي المهنـــــــــي للصم وضعــاف السمــع

1 
جنوب 

 السويس
3 3 3 3 3 3 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

3 3 3 3 3 3 111% 111% 111% 111% 

 
 مرحــــلة اإلعــــــــدادي العـــام مكفوفين وضعـــاف بصــر

1 
شمال 

 السويس
1 4 1 4 1 4 111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

1 4 1 4 1 4 111% 111% 111% 111% 

 .14/11/8113عليم.                                         تاريخ البيان : مصدر البيان : مديرية التربية والت
 

 التعليق:

  ونسبة   %64( نسبة الذكور 5553) 8112عام  االعداديالمقيدين فى مرحلة التعليم الطالب بلغ إجمالى عدد

نسبة عدد الطالب الناجحون وبلغت   %33.3، نسبة عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون    % 33االناث 

 % 33من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 

 
 

 اإلعداديمرحلة التعليم 
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اجمالى المحافظة

اجمالى المحافظة



 
 

 نتائج إمتحانات الثانوية العامة : -4
 

 .14/11/8113تاريخ البيان :            مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                              
 

 
 التعليق:

  ونسبة   %3116( نسبة الذكور 4333) 8112عام  الثانوي العامالمقيدين فى مرحلة الطالب بلغ إجمالى عدد

وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون   %111، نسبة عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون    % 6216االناث 

 % 31عدد الطالب الحاضرون    من اجمالى

 

 
مرحلة التعليم الثانوي العام                                                                      
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عدد الطالب 
المقيدين

عدد الطالب 
الحاضرون

عدد الطالب 
الناجحون

3947 3946
3688

اجمالى المحافظة

اجمالى المحافظة

 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح 
 بالنسبة للمقيدون

نسبة النجاح 
 بالنسبة للحاضرون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 مرحــــلة الثانـــويـــــة العامــــــة

1 
شمال 

 السويس
354 1132 354 1132 388 1184 

36% 34% 36% 34% 

8 
جنوب 

 السويس
351 1131 351 1131 533 1113 

38% 33% 38% 33% 

4 
 الجنــايــــــــن

 
61 116 61 113 35 35 

38% 31% 38% 38% 

 إجمالي الصـــف
 

1634 8433 1634 8434 1356 8884 
34% 33% 34% 33% 

 مرحــــلة الثانـــوي الريـــاضـــي

1 
جنوب 

 السويس
83 1 83 1 81 1 

111% 1 111% 1 

 ي الصـــفإجمال
 

83 1 83 1 81 1 
111% 1 111% 1 

 مرحــــلة الثانـــويـــــة العامــــــة مكفوفين وضعــاف بصــر

1 
شمال 

 السويس
1 1 1 1 1 1 

111% 1 111% 1 

 إجمالي الصـــف
 

1 1 1 1 1 1 
111% 1 111% 1 



  

 سنوات : 4تحانات الثانوية الفنية نظام نتائج إم -3

  .14/11/8113مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                         تاريخ البيان : 
 التعليق:

  ( نسبة الذكور 233) 8112عام سنوات  4نظام  الثانوي الفنيالمقيدين فى مرحلة الطالب بلغ إجمالى عدد

وبلغت نسبة   %111، نسبة عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون    % 4214نسبة االناث و  5113%

 %3213عدد الطالب الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 
 

   نواتس 4نظام   مرحلة التعليم الثانوي الفني                                                                      
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عدد 
الطالب 
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5983 5973 5927

اجمالى المحافظة

اجمالى المحافظة

 اإلدارة م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

عدد الطالب 
 الناجحون

نسبة النجاح 
بالنسبة 
 للمقيدون

نسبة النجاح 
 ونبالنسبة للحاضر

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 
 مرحــــلة الثانـــوي الفنـــي التجــــــــاري

 %111 %111 %111 %111 331 413 334 416 334 416 شمال السويس 1

8 
 الجنــايــــــــن

 
65 26 65 26 65 26 

111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

431 682 431 682 431 685 
111% 111% 111% 111% 

 
 مرحــــلة الثانــــــــــوي الزراعــــــــي

1 
 الجنــايــــــــن

 
145 61 145 61 141 61 

35% 111% 35% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

145 61 145 61 141 61 
35% 111% 35% 111% 

 
 مرحــــلة الثانــــــــــوي الزراعــــــــي المهنــــــــي

1 
 الجنــايــــــــن

 
134 43 134 43 131 43 

33% 111% 33% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

134 
 

43 134 43 131 43 
33% 111% 33% 111% 

 
 ــــيمرحــــلة الثانــــــــــوي الصنــــاعــــــ

 %111 %33 %111 %33 1153 1614 1156 1645 1156 1645 شمال السويس 1

 %111 %33 %111 %33 454 663 454 663 454 663 جنوب السويس 8

4 
 الجنــايــــــــن

 
136 162 134 163 142 163 

36% 33% 36% 33% 

 إجمالي الصـــف
 

8831 1625 8842 1628 8816 1621 
32% 111% 32% 111% 

 
 مرحــــلة الثانــــــــــوي الصنــــاعــــــــــي المهنــــــــي

 %111 %111 %111 %111 163 313 163 312 163 312 شمال السويس 1

8 
 الجناين

 
118 43 111 41 111 41 

111% 111% 111% 111% 

 إجمالي الصـــف
 

681 134 613 131 612 131 
111% 111% 111% 111% 

 مرحــــلة الثانــــــــــوي صنــاعــي تعليــــم وتــــدريب مــــزدوج

 %111 %111 %111 %111 13 133 13 133 13 133 سشمال السوي 1

 إجمالي الصـــف
 

133 13 133 13 133 13 
111% 111% 111% 111% 

 صــم وضعـــاف سمـــع مرحــــلة الثانـــوي فنـــي

 %111 %111 %111 %111 5 5 5 5 5 5 جنوب السويس 1

 إجمالي الصـــف
 

5 5 5 5 5 5 
111% 111% 111% 111% 



 
 سنوات : 6نتائج إمتحانات الثانوية الفنية نظام  -6

 .14/11/8113تاريخ البيان :                                                                                   مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.   
 

 
 التعليق:

  5212نسبة الذكور 8112عام سنوات  6نظام  الثانوي الفنيالمقيدين فى مرحلة الطالب بلغ إجمالى عدد%  

وبلغت نسبة عدد الطالب   %111اضرون من اجمالى عدد المقيدون  ، نسبة عدد الطالب الح  % 4118ونسبة االناث 

 %111الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 

 
  سنوات 6نظام   مرحلة التعليم الثانوي الفني                                                                      
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اجمالى المحافظة

 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

 
 يـــــة الفندقيــــــةمرحــــلة الثانـــو

1 
جنوب 

 السويس
36 63 36 63 36 63 

111% 111% 111% 111% 

 %111 %111 %111 %111 63 36 63 36 63 36 إجمالي الصـــف

 مرحــــلة الثانـــوي الفنــي التجـــاري المتقـــدمــــة

1 
جنوب 

 السويس
32 143 32 143 32 143 

111% 111% 111% 111% 

 %111 %111 %111 %111 143 32 143 32 143 32 ـفإجمالي الصــ

 مرحــــلة الثانــــــــــوي الصنــــاعــــــــــي

1 
شمال 

 السويس
434 183 434 183 434 183 

111% 111% 111% 111% 

 %111 %111 %111 %111 183 434 183 434 183 434 إجمالي الصـــف



 
 ض :نتائج إمتحانات الثانوية للتمري -5

 الحـــي م

عدد الطالب 
 المقيدون

عدد الطالب 
 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون
بالنسبة 
 للمقيدون

نسبة النجاح 
بالنسبة 
 للحاضرون

 اإلجمالي دور ثاني دور أول
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1 
 السويس

 
53 835 53 835 63 834 6 4 53 835 111% 111% 111% 111% 

إجمالي 
 المحافظة

53 835 53 835 63 834 6 4 53 835 111% 111% 111% 111% 

 .14/11/8113مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                         تاريخ البيان :                           
 

 التعليق:

  1212( نسبة الذكور 431) 8112عام الثانوي للتمريض المقيدين فى مرحلة الطالب بلغ إجمالى عدد%  

وبلغت نسبة عدد الطالب   %111، نسبة عدد الطالب الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون    %2111ونسبة االناث 

 %111الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

 

 
 انوي للتمريضمرحلة التعليم الث
 

  

اجمالى المحافظة

0

200

400

عدد الطالب 
المقيدين عدد الطالب 

الحاضرون عدد الطالب 
الناجحون

340 340 340

اجمالى المحافظة



 الثانيالموضوع 

 األزهري قطاع : نتائج امتحانات التعليم

 :المرحلة االبتدائية أزهري نتائج إمتحانات -1

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

عدد الطالب 

 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون

بالنسبة 

 للمقيدون

نسبة النجاح 

بالنسبة 

 للحاضرون
 اإلجمالي ثاني دور دور أول 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث رذكو إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 %111 %33 %111 %33 113 134 81 86 34 112 113 133 113 133 السويس 1

 %111 %33 %111 %33 531 538 65 64 513 263 531 534 531 534 األربعين 8

 %111 %111 %111 %111 383 315 31 34 263 214 383 315 383 315 فيصل 4

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج عتاقة 3

 %33 %32 %33 %32 1134 324 131 883 234 363 1158 333 1152 1111 الجناين 6

 %33 %33 %33 %33 8363 8533 413 436 8343 8833 8335 8531 8333 8533 إجمالي المحافظة

 14/11/8113تاريخ البيان                                                            مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                  
 

  التعليق :       

 

 8112عام هري االبتدائية ازمرحلة الالمقيدين فى الطالب بلغ إجمالى عدد  -

، نسبة عدد الطالب   % 61133ونسبة االناث   %33188( نسبة الذكور 6334)

وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون   %33الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون  

 %33من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

                                                                                                   
 

 

 

 

 ابتدائي ازهريمرحلة  

اجمالى المحافظة
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 :أزهري االعداديةالمرحلة  نتائج إمتحانات -8

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

عدد الطالب 

 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون

بالنسبة 

 للمقيدون

نسبة النجاح 

بالنسبة 

 للحاضرون
 اإلجمالي دور ثاني دور أول 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث رذكو إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1 %21 1 %21 1 131 1 118 1 23 1 844 1 843 السويس 1

 %111 1 %111 1 31 1 11 1 83 1 31 1 31 1 األربعين 8

 %32 %35 %32 %35 346 822 23 66 435 844 342 833 331 833 فيصل 4

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج عتاقة 3

 %34 %38 %34 %38 826 838 113 161 131 38 833 851 413 854 الجناين 6

 %35 %31 %35 %31 351 381 813 413 635 313 338 338 326 333 إجمالي المحافظة

 14/11/8113تاريخ البيان                                                                                            مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.  
 

  التعليق :       

 

 8112عام ازهري  األعداديةمرحلة الالمقيدين فى الطالب بلغ إجمالى عدد  -

بة عدد الطالب ، نس  % 33166ونسبة االناث   %61133( نسبة الذكور 1623)

وبلغت نسبة عدد الطالب   %3316الحاضرون من اجمالى عدد المقيدون  

 %3116الناجحون من اجمالى عدد الطالب الحاضرون   

                                                                                                   
 

 

 

 

 اعدادي ازهريمرحلة  

اجمالى المحافظة
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 :أزهري الثانويةالمرحلة  حاناتنتائج إمت -4

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

عدد الطالب 

 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون

بالنسبة 

 للمقيدون

نسبة النجاح 

بالنسبة 

 للحاضرون
 اإلجمالي دور ثاني دور أول 

 إناث كورذ إناث ذكور إناث ذكور إناث رذكو إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1 %31 1 %31 1 813 1 113 1 36 1 841 1 846 السويس 1

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج األربعين 8

 %23 %23 %22 %24 434 135 118 66 841 31 425 153 431 136 فيصل 4

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج عتاقة 3

 %23 %23 %23 %33 128 53 51 83 181 31 813 28 816 23 الجناين 6

 %23 %23 %22 %25 686 383 134 814 468 885 631 321 636 333 إجمالي المحافظة

 14/11/8113تاريخ البيان                                                                      مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                        
 

  التعليق :       

 

( 1133) 8112عام ازهري  الثانوىمرحلة الالمقيدين فى الطالب بلغ إجمالى عدد  -

 ، نسبة عدد الطالب الحاضرون من  % 53143ونسبة االناث   %3615نسبة الذكور 

وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى   %32اجمالى عدد المقيدون  

 %23عدد الطالب الحاضرون   
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اجمالى المحافظة



 :القراءات األزهرية (التعليم األزهري ) معاهد  نتائج إمتحانات -3

 اإلدارة م

عدد الطالب 

 المقيدون

عدد الطالب 

 الحاضرون

نسبة النجاح  عدد الطالب الناجحون

بالنسبة 

 للمقيدون

نسبة النجاح 

بالنسبة 

 للحاضرون
 اإلجمالي دور ثاني دور أول 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث رذكو إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1 %58 1 %58 1 11 1 8 1 2 1 15 1 15 السويس 1

 %66 1 %32 1 15 1 3 1 3 1 83 1 44 1 األربعين 8

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج فيصل 4

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج عتاقة 3

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج الجناين 6

 %66 %58 %32 %58 15 11 3 8 3 2 83 15 44 15 إجمالي المحافظة

 14/11/8113تاريخ البيان                                                            مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم.                                  
 

  التعليق :       

 

( نسبة 33) 8112عام  ةازهري معاهد قراءاتالمقيدين فى الطالب بلغ إجمالى عدد  -

، نسبة عدد الطالب الحاضرون من   %53143ونسبة االناث   %48156الذكور 

وبلغت نسبة عدد الطالب الناجحون من اجمالى   %111يدون  اجمالى عدد المق

 %51عدد الطالب الحاضرون   
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 الموضوع الثالث

 قطاع الشباب والرياضة

 :8112الشباب والرياضة ) المالعب الرياضية ( في المحافظة خالل عام  إمكانيات قطاع -1

 14/11/8113مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة .                      تاريخ البيان :                                   
 

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

 .( قانوني1لغ عدد حمامات السباحة )ب -1

 التوصيات:

 ةقق الهدف من هذه األنشطة الرياضييوصى المركز بضرورة االستمرار في تقنين المالعب الغير قانونية حتى يتح

 الحـــي م

 مالعب مكشوفة

صالة ألعاب 

 مغلقة

إستاد 

 رياضي

 أخرى حمام سباحة

 مالعب مفتوحة

 كرة طائرة كرة يد كرة سلة كرة قدم
مضمار ألعاب 

 قوى
 فردي ثنائي ثالثي
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 االغراض ملعب متعدد 4  4 السويس 1

 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 3 1 1 دداألغراضمتع 3  1 4 1  6 األربعين 8

 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 ملعب متعدد االغراض 1  6 فيصل 4

 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 8 1 1 ملعب متعدد االغراض 1  4 عتاقة 3

 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 11 1 1 ملعب متعدد االغراض 8  11 الجناين 6

 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 86 1 1        83 إجمالي المحافظة



 :8112منشآت تقدم خدمات شبابية خالل عام  -8
 

 الحـــي م

 مراكز الشباب

بيوت 

 الشباب

نزل 

 الشباب

معسكرات 

 شباب

 نمدارس موهوبي

مكتبات 

مراكز 

 شباب

عدد 

مراكز 

الشباب 

المتوفر 

بها 

حاسبات 

 آلية

عدد 

 المراكز

 عدد األعضاء

عدد 

 المدارس

 عدد الطلبة

 إناث ذكور إناث ذكور

 8 4 1 1 1 1 1 1 631 451 4 السويس 1

 3 3 1 1 1 1 1 1 6133 1333 3 األربعين 8

 4 4 1 1 1 1 1 1 3323 1223 4 فيصل 4

 8 8 1 1 1 1 1 1 121 151 8 عتاقة 3

 5 11 1 1 1 1 1 1 8313 1838 11 الجناين 6

إجمالي 

 المحافظة
84 6333 15331 1 1 1 1 1 1 84 13 

 14/11/8113مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة .                      تاريخ البيان :                  

 

 ( مركز وهى نفس عدد العام السابق.84بلغ عدد مراكز الشباب التي تقدم خدمات شبابية )التعليق:

 التوصيات:

 .يوصى المركز بضرورة تواجد مدارس للموهوبين رياضيًا في محافظة السويس 
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 :8112نصيب السكان من الهيئات الشبابية خالل عام  -4
 

 14/11/8113مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة .                      تاريخ البيان :

 

 التعليق:

8112في عام  115واصبحت  8113في عام  113عدد الهيئات الشبابية حيث كان عددها  انخفاض. 

 الحي

 عدد السكان التقديري

متوسط  ئات الشبابيةالهي

نصيب 

الهيئة 

الشبابية 

من 

 السكان

لجان 

 رياضية

مناطق 

إتحادات 

 رياضية

إتحادات 

 نوعية

نوادي 

 رياضية

مراكز 

 الشباب
 اإلجمالي

 إناث ذكور

 1334 35 4 11 4 3 84 43332 31362 السويس

 83563 3 3 1 1 4 1 141628 145483 االربعين

 13862 14 4 1 8 4 6 31344 33381 فيصل

 4123 83 8 13 1 4 6 46838 42231 عتاقة

 3644 13 11 1 1 1 8 53131 53456 الجناين

اجمالي 

 المحافظة
421831 451136 45 15 6 85 84 115 5333 



 

 األندية الخاصة : -3

 الجهة التابعة لها األندية الخاصة باألسم الحـــي م
 د المشتركينعد

 إناث ذكور

 السويس 1

 هيئة قناة السويس نادي األسرة

6431 8111 

 شركة السماد نادي السماد الرياضي

 جمارك السويس نادي الجمارك

 التوكيالت المالحية نادي التوكيالت المالحية

 هيئة قناة السويس نادي هيئة قناة السويس

 محافظة السويس نادي منتخب السويس

 أهلي خاص نادي الغريب

 أهلي خاص نادي النوبة

 أهلي خاص نادي التجارة

 الترسانة البحرية نادي الترسانة البحرية

نادي المدرسة الرياضية 

 العسكرية

القوات المسلحة )الجيش 

 الثالث الميداني(

 311 4511 للبترول شركة النصر نادي النصر للبترول األربعين 8

 فيصل 4
 شركة مصر للبترول نادي مصر للبترول

8111 111 
 شركة بتروجت نادي بتروجت

 عتاقة 3

 شركة أنابيب البترول نادي أنابيب البترول

85111 8111 

 شركة النصر للبترول نادي النصر للبترول

نادي السويس لتصنيع 

 البترول
 شركة السويس للبترول

 نادي غزل السويس
شركة مصر إيران للغزل 

 والنسيج

 شركة سوميد نادي سوميد

 شركة كهرباء السويس نادي كهرباء عتاقة

 شركة أسمنت السويس نادي أسمنت السويس

 شركة جاسكو نادي جاسكو الرياضي

 هيئة قناة السويس نادي الهيئات البحرية

 1 1 ـــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــداليـــــــ الجناين 6

إجمالي 

 المحافظة
 3511 43411 ـــ 84

 11/11/9112: مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة                          تاريخ البيان



 

 

 :9112المالعب الجديدة خالل عام  -5
 

 الحـــي م
 عدد المستفيدين المالعب الجديدة

 إناث ذكور الجهة التابعة لها النوع العدد

 1 السويس 1

ز
ك
را

م
ال
ل 

خ
دا

ة 
د
دي

ج
ب 

ع
ال

م
 

مديرية الشباب 

 والرياضة
1611 611 

 3 األربعين 8
مديرية الشباب 

 والرياضة
1111 1111 

 8 فيصل 4
مديرية الشباب 

 والرياضة
311 511 

 6 عتاقة 3
مديرية الشباب 

 والرياضة
111 211 

 2 الجناين 6
مديرية الشباب 

 والرياضة
211 311 

إجمالي 

 المحافظة
 4411 3111 ـــــ ـــــ 13

 14/11/8113مصدر البيان :  مديرية الشباب والرياضة                                     تاريخ البيان :

 

 التعليق:

ـــــغ إجمـــــالي عـــــدد المالعـــــب المفتوحـــــة عـــــام  - ـــــ تي حـــــي 13) 8112بل ( ملعـــــب وي
، و حــــي %85بنســــبة  عتاقــــة، يليــــه حــــي %38الجنــــاين فــــي المركــــز األول بنســــبة 

ـــــين ـــــبة  األربع ـــــي %81بنس ـــــل، وح ـــــبة  فيص ـــــي %11بنس ـــــرًا ح ـــــويس، وأخي  الس
 .% 6بنسبة 

ـــــدة  - ـــــب الجدي ـــــن المالع ـــــتفيدين م ـــــدد المس ـــــغ ع ـــــن    3311بل ـــــاث م ـــــبة األن ونس
 %3315األجمالى 

  



 رومة من الوحدات الشبابية :بيان بالقرى الرئيسية المح -5

 

 حى الجناين م
الوحدة المحلية 

 القروية
 القرى التابعة

المسافة  عدد السكان التقديري للقرية

ألقرب 
مركز 

 إناث ذكور شباب

 م1111 8611 4611 ابو سيال - قرية العمدة 1

 م611 1811 1411 ابوترك - قرية عامر 8

  4311 3211  - إجمالي المحافظة

 14/11/8113مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة .                        تاريخ البيان :

 التعليق: 

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

 وحدات شبابية 

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

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

 التوصيات :

  يوصى المركز بضرورة فتح وحدات شبابية تخدم هذه القرى 

 



 

 الموضوع الرابع

 قطاع : الثقافة

 : 8112المنشآت الثقافية بالمحافظة خالل عام   -1

 الحــي م
قصر 

 ثقافة

بيت 

 ةفثقا

عدد 

قصور/ 

بيوت 

الثقافة 

التي 

تمتلك 

حاسب 

 آلي

 المكتبات

عدد 

المكتبات 

التي 

تمتلك 

حاسب 

 آلي

دور 

 سينما
 مسرح

متاحف 

 أثرية
 إجمالي

 أكاديمية متخصصة عامة
مراكز 

 شباب
 إجمالي مدارس

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 السويس 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 األربعين 8

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فيصل 4

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 عتاقة 3

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 الجناين 6

إجمالي 

 المحافظة
1 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 14/11/8113تاريخ البيان :                          فرع ثقافة السويسمصدر البيان :

 التعليق :

 قصور الثقافة وبيوت الثقافة وقصور وبيوت الثقافة التى تمتلك حاسب آلى  ثبات عدد 
 . ثبات عدد ودور السينما والمسارح وكلها التتبع لوزارة الثقافة ولكنها خاصة 

 التوصيات :

 يوصى المركز بضرورة احياء واعادة بناء دور السينما التابعة لوزارة الثقافة.        



 
 :8112ودة بحواسب آلية خالل عام  المنشآت الثقافية المز -8

 

 أسم المنشآة الحـــي م

عدد القاعات 

المجهزة 

 بالحاسب اآللي

عدد الحواسب 

 اآللية

 الخدمات التي تقدمها

 تدريب إنترنت نسخ

 √ - √ 11 1 قصر الثقافة السويس 1

 - - - - - - األربعين 8

 - - - - - - فيصل 4

 - - - - - - عتاقة 3

 اينالجن 6

 بيوت ثقافة

 العمدة .1
 شندورة .8

 جنيفة .4
 كبريت .3

- 4 - - - 

إجمالي 

 المحافظة
- 1 14 - -  

 14/11/8113مصدر البيان : فرع ثقافة السويس                       تاريخ البيان :            

 التعليق:

  ثبات عدد المنشأت الثقافية المزودة بحواسب اليه 

 يثبات عدد اجهزة الحواسب اآلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مى خليل

 نهى حمدى

 محمود عبد اللطيف

 جورج حنا

 



 

 

 

 3وحدات:     8مديريات :   5مراكز معلومات حي : 
 01المراكز التي تم المرور عليها :

 

 

 

 

  

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

 العليا

3/11 حي السويس 0 الحكومة اإللكترونية  متابعة كافة أنشطة المركز 

 قواعد البيانات

عدم اصدار النشرة -

 الشهرية
 تم اإلبالغ

3/11 حي األربعين 2 السجالت و قواعد  عة كافة أنشطة المركزمتاب 

 البيانات

 مع الشكر -

٠/11 حي فيصل 3 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

 الخططوالسجالت و

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

٠/11 حي عتاقة 4 قواعد والنشرة  متابعة كافة أنشطة المركز 

 السجالتوالبيانات 

 مع الشكر 

1٦/11 لجناينحى ا 5 قواعد  والنشرة متابعة كافة أنشطة المركز 

 السجالتوالبيانات 

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

التضامن االجتماعي  6

قطاع الشئون 

 االجتماعية

13/11 قواعد البيانات  متابعة كافة أنشطة المركز 

السجالت تميز 

 النشرة والخطط

  مع الشكر 

13/11 الشئون الصحية 7 قواعد والسجالت  متابعة كافة أنشطة المركز 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

11/11 الزراعة 8  الخطط السجالت متابعة كافة أنشطة المركز 

 قواعد البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

٠٦/11 التربية والتعليم 9 ات قواعد البيان متابعة كافة أنشطة المركز 

 الخطط السجالت

 مع الشكر 

 التحديث للقطاعات  متابعة كافة أنشطة المركز ٠2/11 القوي العاملة 01

السجالت قواعد 

 البيانات

عدم إصدار النشرة 

 الدورية
 تم اإلبالغ

 الدعم األقل تقرير للمستويات الميداني الدعم متابعة

 المعلومات لمراكز الميداني

وحدات 

معلومات 

 المستوى األقل

الوحدات التى 

 أرسلت النشرة

 درجات التقييم %

 جيد جيد جدا   ممتاز

 

 ضعيف

 ال يوجد     االربعين األحياء

  - - الجناين

    

     عتاقة

   - السويس

  - - فيصل

  - -  المديريات
 

 نشرات الوارده من االحياء والمديرياتالم يتقي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


