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 رئيس الجمهورية يتابع الموقف التنفيذى الراهن لمشروع مدينة دمياط لألثاث

 الرئيس يوجه بدعم واستثمار المدينة بالصورة المثلى لدعم صناعة األثاث الوطنية

 

 
 

مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة  اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى

السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ 

و  دمياط لألثاث يس مجلس إدارة شركةة الرقابة اإلدارية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و رئدمياط والسادة رئيس هيئ

 رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حيث صرحت محافظ دمياط أن االجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى الراهن لمدينة دمياط لألثاث والتى تعد أكبر مدينة صناعية 

وذلك لموقعها المتميز وقربها من مينائى متكاملة لصناعة األثاث والصناعات المغذية والمكملة لها فى أفريقيا والشرق األوسط 

دمياط وبورسعيد وإطاللها على الطريق الدولى الساحلى مضيفة أنه تم استعراض مختلف مراحل تنفيذ المشروع والتى يتم إنشاؤها 

 .يعفدان وفقا ألعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق وكذلك عملية طرح الورش بالمدينة للب ٣٣١على مساحة 

هذا وقد أكدت الدكتورة منال عوض أن السيد رئيس الجمهورية قد وجه بإدارة ودعم واستثمار المدينة بالصورة المثلى لدعم 

صناعة األثاث الوطنية، لتكون المدينة الواجهة التسويقية األساسية فى هذا الخصوص داخل مصر وخارجها، فضالً عن تعظيم 

لتكون بوابة لتصدير األثاث المصنع فى مصر إلى المحيط الجغرافى األفريقى و العربى، وكذلك فرص االستثمار األجنبى بالمدينة 

 . التركيز على اإلرتقاء بالتدريب المهنى والتكنولوجي فى حرفة صناعة األثاث

ثاث للدولة، بما فيها وأضافت المحافظ أن االجتماع قد شهد أيضا القيمة االستراتيجية المضافة المنتظر أن توفرها مدينة دمياط لأل

مليار جنيه سنوياً  ١2الزخم المكتسب لتصنيع األثاث والصناعات الخشبية وتنمية وسائل تسويق وتجارة األثاث داخلياً ليرتفع من 

مليون دوالر  ٣60مليار جنيه، باإلضافة إلى زيادة صادرات مصر من األثاث الخشبي والصناعات الخشبية من  ٣5إلى حوالي 

 .ألف فرصة عمل جديدة ١00مليار دوالر، فضالً عن إيجاد ما يقرب من  2إلى حوالي سنوياً 
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  ...بمشاركة محافظ دمياط

 رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة ملف إدارة البحيرات وتنميتها لالستفادة القصوى منها

ة لتنفيذ االتفاق على تأسيس كيان واحد إلدارة وتنمية البحيرات المصرية بصالحيات كامل

 األهداف المرجوة

 

 

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة آخر مستجدات  دمياط فى االجتماع المنعقد شاركت الدكتورة منال عوض محافظ

بحيرة المنزلة، والذى جاء  ملف إدارة البحيرات على مستوى الجمهورية، لتنميتها، واالستفادة القصوى منها، وكذا أعمال تطوير واستعادة كفاءة

ظو بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والزراعة واستصالح األراضي، واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحاف

 .بورسعيد والدقهلية، ورئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، إلى جانب ُممثلي عدٍد من الجهات المعنية

ً بشأن إدارة البحيرات على مستوى الجمهورية، وهناك توجيه من الرئيس عبد وفى بد اية االجتماع قال رئيس الوزراء: سبق أن عقدنا اجتماعا

ون الفتاح السيسي بأن يكون هناك كيان واحد مسئول عن إدارة البحيرات، بدال من توزيع المسئولية على أكثر من جهة، كما وجه الرئيس بأن يك

 .ان على أعلى مستوى، ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، وأن يتولى إدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهوريةهذا الكي

مما يسهم في  وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك جهداً كبيراً يُبذل حالياً في بحيرة المنزلة، ونعمل على أن يتم تنفيذ ذلك في كل بحيراتنا،

 .هااالستفادة القصوى من

ة على من جانبه أكد اللواء حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية أن المشــروع القومي لتنمية وحمــاية البحيرات يستهدف المحافظ

جانب تطوير  البحيرات وتنمية الثروة السمكية بها، فضالً عن زيادة إنتاجيتها لكونها المصدر الرئيسي البديل عن اللحوم البيضاء والحمراء، إلى

 .أساليب ومعدات وأدوات الصيد واالهتمام باألحوال االجتماعية والمعيشية للصيادين

ً إلى التعاون والتنسيق بين الجهات العلمية والخدمية والوزارا ت وأوضح اللواء حمدي بدين أن المشروع القومي لحماية البحيرات يهدف أيضا

تنمية وتطوير البحيرات وتعظيم االستفادة منها لزيادة إنتاجها، إلى جانب االستخدام األمثل لإلمكانيات واألجهزة المعنية التخاذ القرار المناسب ل

 .والخبرات العلمية الوطنية واإلقليمية والدولية لصالح تنمية وتطوير البحيرات وتحقيق التعاون فيما بينها لرفع كفاءتها

ً علي االنتاج السمكي بالبحيرات والصيادين ووضع خطة زمنية محددة وقال إن فكرة المشروع القومّي تعتمد على حصر الع وامل المؤثرة سلبيا

بتوقيتات لتطوير وحماية البحيرات من خالل قيادة موحدة تضم عناصر متخصصة من أجهزة الدولة المعنية ذات الصلة، لتعظيم وتحقيق أقصى 

 .دينإنتاجية من األسماك وأفضل عائد اقتصادّي واجتماعي للصيا

ن هناك وأكد رئيس الوزراء أن هناك توافقاً على أن يُؤسس كيان واحد إلدارة وتنمية البحيرات المصرية، واستغاللها االستغالل األمثل، موضحا أ

 .لمرجّوةمهام عديدة ستكون موكلة لهذا الكيان، الذي سيكون له كامل الصالحيات، وسيكون مسئوالً مسئولية كاملة أيضاً عن تنفيذ األهداف ا

 .بحيراتونّوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم تكليف مجموعة عمل مصغـّرة، بإعداد قرار بالمهام الموكلة للجهة التي ستتولى إدارة وتنمية ال

ً ألف طن سن 50تجدر اإلشارة إلى أن بُحيرة المنزلة تُعد من أكبر بحيرات مصر الشمالية، ويبلغ إنتاجها من األسماك أكثر من   .ويا
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 ....دمياط محافظ بحضور

 وزير التنمية المحلية يستقبل وفد منظمة المدن و الحكومات المحلية المتحدة األفريقية

"UCLGA" 

 

 

 

برئاسة  "UCLGAاستقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة األفريقية

تير العام للمنظمة ، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خالد عبدالعال محافظ جان بيير مباسى السكر

 . القاهرة والدكتور عالء عبدالحليم محافظ القليوبية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية

أفريقيا بالقاهرة وعقد مجموعة من  حيث صرحت محافظ دمياط أن اللقاء تناول اإلستعداد إلفتتاح مقر المنظمة عن إقليم شمال

الفعاليات واألنشطة المشتركة بين مصر والدول األفريقية فى إطار المنظمة ودعم دور مصر وأفريقيا واإلستفادة من المزايا 

 . رةالتنافسية للقارة سواء الموارد البشرية والطبيعية وخلق اقتصاد افريقى قوى يغزو العالم ودعم العمل التنموي فى القاه

مضيفة أن اللقاء تناول أيضا اجراءات عقد اإلجتماع الخاص بشبكة النساء المحلية االفريقية خالل شهر أبريل القادم ، باالضافة 

الى توفير وزارة التنمية المحلية لعدد من البرامج والدورات التدريبية للكوارد االفريقية بالمحليات فى مقر مركز التنمية المحلية 

إجراءات التنسيق مع بنك اإلعمار والتنمية األوروبى وبعض الشركاء الدوليين لمصر للدخول فى العديد من المجاالت بسقارة ، و

 . التنموية ودعم البنية األساسية بالقارة االفريقية فى إطار المنظمة

ينة أفريقية وبعض المدن مد ١00وأشارت المحافظ إلى أنه تم مناقشة إجراءات إنشاء صندوق تنمية مدن أفريقيا بمشاركة 

 . المصرية
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هذا وقد أشاد اللواء محمود شعراوى بجهود منظمة المدن األفريقية والمملكة المغربية لعودة مصر إلى هيئة المكتب التنفيذي 

 للمنظمة والذى توافق مع فوز مصر برئاسة االتحاد األفريقى وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة خالل شهر فبراير

 . الماضى

كما أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة األفريقية فى مجال المحليات وكافة المجاالت 

التنموية خالل العام الجاري ، ورحب الوزير بعقد اتفاقيات توأمة بين المدن المصرية ونظيرتها األفريقية فى إطار المنظمة خالل 

قبلة بما يساهم فى دعم مبادرات تحسين البنية التحتية واالستثمار المشترك بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها الفترة الم

 . وتحسين أحوالهم المعيشية

نبين ، وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون والفاعلية خالل الفترة المقبلة بين الجا

الفتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى شهر يوليو المقبل ، للمكتب التنفيذي للمنظمة واقتراح تنظيم اجتماع آخر لوزارء التنمية المحلية 

، الفتا إلى جهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا وأهمية التسويق الجيد للموارد التنموية الموجودة فى القارة 

 . دخولهم كشركاء أقويا لدعم العمل التنموي فى القارةاألفريقية ل

وشدد الوزير على إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بتمكين المرأة ودعم دورها فى السياسى واالقتصادى فى كافة المجاالت 

المحلية القيادية على رأسها  حقائب وزارية باإلضافة إلى توليها عدد من المناصب 8بالمجتمع ، الفتاً إلى تولى المرأة المصرية ل

 . منصب المحافظ

ومن جانبه أكد جان بيير سكرتير عام المنظمة على أهمية دور مصر المحورى فى دعم التنمية بدول القارة األفريقية خاصة بعد 

محلية والخدمات العامة تولى الرئيس السيسى رئاسة االتحاد االفريقيى ، مؤكداً على أهمية دعم الالمركزية ، والتنمية الحضرية وال

 . فى القارة األفريقية بمشاركة مصر

كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها فى رفع قدرات الكوادر االفريقية المحلية واعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل 

ية وكانت موجودة ، ونعتبر مهاراتهم ، مشيراً إلى أن مصر لم تغب عن المنظمة بسبب األحداث التى شهدتها خالل السنوات الماض

 . تلك الفترة انتقالية محدودة

وأكدت الدكتورة منال عوض والسادة محافظى القاهرة و القليوبية خالل كلماتهم على أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات 

على تقديم كافة أشكال الدعم لدور  المتبادلة مع المسئولين فى منظمة المدن األفريقية والتي ستؤتي ثمارها ، مؤكدين استعدادهم

 . منظمة المدن االفريقية بالقاهرة وكافة العواصم األفريقية

والجدير بالذكر أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كأحد أعضاء مجلس " شبكة النساء المحلية المنتخبة " من ضمن 

لى اختيار كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة " ممثل دائم" التسعة مقاعد المخصصة إلقليم شمال أفريقيا باإلضافة إ

والدكتور عالء عبد الحليم محافظ القليوبية كأعضاء بالمجلس األفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة إلقليم شمال إفريقيا 

 .بالمجلس األفريقى للمنظمة
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 لمحافظة دمياط "UCLGA" فريقيةزيارة وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة األ

 

___ 

 

برئاسة جان بيير مباسى السكرتير العام للمنظمة بزيارة  "UCLGA" قام وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة األفريقية

ولين بوزارة محافظة دمياط حيث كان فى استقبال الوفد اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة وحضر الزيارة عددا من المسئ

التنمية المحلية ووفد المنظمة الذى يضم يوسف تتارت المدير المالى واإلدارى بالمنظمة وأمروش الحسن رئيس بلدية أركانه 

رؤساء مجالس الجماعات ومحمد الشرقاوى مدير البروتوكول و العالقات بين بمحافظة أغادير المغربية وعضو الجمعية المغربية ل

 .المؤسسات بالمنظمة

وقام الوفد بتفقد مدينة دمياط لألثاث وزيارة بعض الورش بها حيث أشادوا بمهارة الصناع وجودة منتجاتهم من األثاث ، كما 

 .استمعوا إلى شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ المشروع و المزايا التنافسية التى يتمتع بها

مشروع مدينة دمياط لألثاث والتى تعد أكبر مدينة متخصصة وأعرب جان بيير مباسى السكرتير العام للمنظمة عن إعجابه بفكرة 

في صناعة األثاث و الصناعات الخشبية المغذية والمكملة لها مبديا اهتمامه بخلق آليات وفرص للتعاون المشترك و التبادل 

 .التجارى

حضور الدكتورة منال عوض محافظ وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد استقبل وفد المنظمة بمقر الوزارة ب

 .دمياط ومحافظى القاهرة و القليوبية وعدد من قيادات الوزارة

والجدير بالذكر أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كأحد أعضاء مجلس "شبكة النساء المحلية المنتخبة" من ضمن 

لواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة "ممثل دائم" والدكتور عالء التسعة مقاعد المخصصة إلقليم شمال أفريقيا وكذلك اختيار ال

عبدالحليم محافظ القليوبية كأعضاء بالمجلس األفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة إلقليم شمال أفريقيا بالمجلس األفريقى 

 للمنظمة
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 مليون جنيه 2.5محافظ دمياط تفتتح كنترول التعليم الصناعى ولجنة إدارته بتكلفة قدرها 
  المحافظ تؤكد خطوة هامة لدعم منظومة التعليم الفنى بالمحافظة

 
إفتتحت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  كنترول التعليم الثانوى الصناعى نظام السنوات الثالث " لجنة النظام 

 .مليون جنيه 2.5نوية التجارية المشتركة بتكلفة إجمالية والمراقبة" بمدرسة اإلمام محمد عبده االبتدائية و لجنة إدارته بمدرسة الثا

وخالل االفتتاح... تفقدت المحافظ المبنيين الذين تم تخصيصهما للكنترول ولجنة اإلدارة بعد رفع كفاءتهما وإتمام أعمال التجهيزات 

 .للتعرف على أنظمة العمل المتبعة داخلهما

لمنظومة التعليم الفنى بالمحافظة حيث أن الكنترول سيخدم محافظات الشرقية  وصرحت المحافظ إلى أن هذه الخطوة تعد دعما

ألف طالب مضيفة أن الكنترول ولجنة إدارته سيعمل به ما بين  22والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء وبما يقرب من 

معلم  2000، ١500ال عن تردد ما بين موظف بنظام االنتداب من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة فض 800، ٧00

 من خارج المحافظة لتصحيح أوراق إجابات الطالب

وتقدمت المحافظ بخالص الشكر والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على موافقته لطلب المحافظة فى هذا الشأن 

 .والذى يعد دعما نوعيا لمنظومة التعليم بدمياط

ل وزارة التربية والتعليم على جهود محافظ دمياط لدعم المنظومة التعليمية الفتا إلى توجيهات سيادتها بإعداد ومن جانبه أثنى وكي

 .مذكرة تفصيلية إلنشاء الكنترول و إرسالها إلى الوزارة والتى أوفدت لجنة لمعاينة كافة التجهيزات واالماكن المقترحة النشاؤه

مدوح طه السكرتير العام المساعد و أ. السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جاءت مراسم االفتتاح بحضور اللواء م

الدكتور محمد موسى رئيس قطاع التعليم الفنى، أ. هاشم جامع رئيس اإلدارة المركزية للتعليم الصناعى، أ. خالد عبد الحكم مدير 

دارة العامة للتعليم الصناعى بوزارة التربية والتعليم، أ. عالء مصطفى اإلدارة العامة لالمتحانات، م. إنتصار جمعة مدير عام اإل

 .رئيس لجنة النظام والمراقبة بكنترول التعليم الفنى بدمياط، أ. خليل عبده رئيس لجنة اإلدارة بكنترول التعليم الفنى
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 ...تحت رعاية محافظ دمياط وفى إطار التعاون المشترك مع المجلس القومى المرأة
 ية بأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي بكفر البطيخوة توعندو

 
تحت رعاية األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفى إطار 

التعاون المشترك مع المجلس القومى للمرأة للكشف المبكر عن أورام 

الثدي للسيدات بالمجان، قامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بتنظيم 

دات العامالت بالوحدة المحلية بكفر البطيخ بأهمية ندوة توعوية للسي

الكشف المبكر عن أورام الثدي وحثهم على التوجه إلى وحدة فحص 

لتخصصى الجراء الفحوصات الالزمة فضال عن الثدى بمستشفى دمياط ا

 .سيدة خالل يوم للسيدات العامالت بالديوان العام 20فحص 

هدف توفير الرعاية الصحية هذا وتستمر فعاليات المبادرة التى تست

للمرأة، حيث قد سبق وأن أعلنت محافظ دمياط عن تخصيص يوم 

األربعاء لتوقيع الكشف الطبي على السيدات العامالت بالديوان العام 
 .والوحدات المحلية التابعة له والمديريات الخدمية

 

ندوة توعوية بأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي 

 بميت أبو غالب

مت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بتنظيم ندوة توعوية للسيدات قا

العامالت بالوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب تناولت أهمية الكشف 

المبكر عن أورام الثدي والذى يعد أكثر األورام شيوعا بين النساء وتبلغ 

٪ عند اكتشافه بمراحله األولى فضالً عن طرق ٩8سبة الشفاء منه ن

ذاتى والتى من الممكن أن تجريها أى سيدة فى حال مالحظة أى الفحص ال

تغيير يطرأ عليها او عند الشعور باأللم وكذلك اإلشارة إلى بعض 

 .اإلرشادات العامة للوقاية من األورام

والجدير بالذكر أن وحدة فحص الثدى بمستشفى دمياط التخصصى 

من كل أسبوع الجراء تستقبل السيدات أيام " السبت، االثنين، األربعاء" 
 .الفحص الطبى الالزم فضال عن تنفيذ إجراءات الدخول لمعهد األورام وتلقى العالج على نفقة الدولة لمن تثبت إصابتها

 

 

 ندوة توعوية بأهمية الكشف المبكر عن

 أورام الثدى بالزرقا
 

قامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة باالشتراك مع إدارة األمومة 

مديرية الصحة بتنفيذ ندوة توعوية بأهمية الكشف المبكر عن والطفولة ب

وحث السيدات  أورام الثدي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا

العامالت بالوحدة بالتوجه إلى مقر وحدة فحص الثدى بمستشفى دمياط 

 .التخصصى إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة
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 مياط تناقش شكاوى ومطالب المواطنينخالل اللقاء األسبوعى... محافظ د
 

عقدت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اللقاء األسبوعى 

مع المواطنين لبحث مطالبهم ومشاكلهم والذى جاء بحضور اللواء 

ممدوح طه السكرتير العام المساعد و عددا من رؤساء القطاعات 

 .الخدمية واألجهزة التنفيذية بالمحافظة

اللقاء عرض عددا من المطالب والشكاوى والتى تقدم بها  حيث شهد

بعض المواطنين مثل توفير فرص عمل بالقطاع الخاص و وحدات 

سكنية لألسر األولى بالرعاية وكذلك الطلب الخاص بنقل إحدى 

تمريض إلى مستشفى الزرقا المركزى وتوفير األدوية أخصائيات ال

 .والعالج الالزم لبعض الحاالت

المحافظ أنه تم بحث بعض من هذه الشكاوى مع ممثلى األجهزة التنفيذية أثناء اللقاء و إحالة البعض اآلخر إلى جهات وأشارت 

 .االختصاص لعمل الالزم بما اليخالف القوانين واللوائح، مؤكدة أنه سيتم عمل فحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط

التضامن االجتماعي بعمل بحث إجتماعى شامل لعدد من الحاالت وتوفير مساعدات مالية كما وجهت الدكتورة منال عوض مديرية 

لهم من قبل الجمعيات الخيرية و كذلك عمل إحصائية بالمهجرين من أبناء شمال سيناء ومن جميع األماكن وتوفير الرعاية الكاملة 

 .لهم

صا بالمواطنين الفتة إلى حرصها الشديد على خلق قنوات مباشرة وأكدت محافظ دمياط ان الدولة بكافة أجهزتها تولى اهتماما خا

للتواصل معهم و معرفة مشاكلهم ومطالبهم على أرض الواقع مضيفة أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بالمحافظة بالنهوض 

 . بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المناطق

 

 اطنين وتوجه بوضع حلول عاجلة محافظ دمياط تترأس اللقاء األسبوعى للمو

 لجميع الشكاوى والمطالب

 
 

عقد بديوان عام المحافظة اللقاء األسبوعى للمواطنين برئاسة 

األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتعرف على مشاكلهم 

ووضع الحلول الفورية والمالئمة لها، حيث جاء اللقاء بحضور 

المساعد و عددا من رؤساء  اللواء ممدوح طه السكرتير العام
 .القطاعات الخدمية واألجهزة التنفيذية بالمحافظة

والتقت المحافظ بعدد من المواطنين واستمعت إلى جميع مطالبهم 

نفيذية ومشاكلهم، حيث تم بحث بعض منها مع ممثلى األجهزة الت

فورا أثناء اللقاء وتمت إحالة البعض اآلخر إلى جهات االختصاص 
 .م بما اليخالف القوانين واللوائحلعمل الالز

ووجهت محافظ دمياط بتعليمات مشددة إلى رؤساء الوحدات المحلية 

و القطاعات الخدمية بسرعة بحث جميع الشكاوى والتيسير على 
 .المواطنين كما وجهت مديرية القوى العاملة بعرض جميع فرص العمل المتوفرة بالقطاع الخاص للمتقدمين
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 تتابع أعمال إنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى السرو المركزى محافظ دمياط
 وتزور مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا

 

أجرت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ، جولة مفاجئة 

استهلتها بتفقد مستشفى السرو المركزى لإلطمئنان على مستوى الخدمات 

بناء المدينة والتأكد من تواجد أطباء النوبتجية الطبية والعالجية المقدمة أل

 .وتوافر األدوية و المستلزمات الطبية

كما تابعت المحافظ خالل زيارتها للمستشفى أعمال إنشاء وتجهيز وحدة 

لخدمة المرضى من  20١٩الغسيل الكلوي الصادر لها ترخيص مبانى عام 

لى مستشفيات الزرقا أبناء المدينة والتخفيف عن كاهلهم معاناة التوجه إ
 .وفارسكور لتلقى العالج

 

هذا وخالل الجولة أيضاً... قامت محافظ دمياط بزيارة مقر الوحدة المحلية 

لمركز ومدينة الزرقا لمتابعة سير كافة األعمال، حيث وجهت سيادتها 

باالهتمام بمستوى النظافة ورفع اإلشغاالت لتسهيل حركة المارة بالطرق 

تقاء بالمظهر الحضارى العام مؤكدة على تنفيذ جميع والشوارع واالر

قرارات اإلزالة الصادرة للتعديات على األراضى الزراعية و المبانى ذات 

 .الخطورة الداهمة

 

 

 

 

 محافظ دمياط تفاجىء مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط
 فة حاالت التعدياتوتشدد على تنفيذ قرارات االزالة للمبانى المخالفة و التصدى لكا

 

قامت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة 

المحلية لمركز ومدينة دمياط لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى انتظام 

 . كافة األعمال

حيث استهلت المحافظ الزيارة بتفقد إدارة خدمة المواطنين و استمعت من 

عن المنظومة المتبعة الستقبال الشكاوى والمطالب  العاملين باإلدارة

واإلجراءات الخاصة بالتعامل معها، ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة 

 . بحث كافة الشكاوى و العمل على حلها فورا و التيسير على المواطنين

كما تفقدت محافظ دمياط جميع اإلدارات واألقسام بالوحدة، وخالل متابعتها 

تقوم بها اإلدارة الهندسية، شددت المحافظ على تنفيذ كافة  لألعمال التى

قرارات االزالة الصادرة للمبانى المخالفة و التصدى لكافة حاالت التعديات على األراضى الزراعية و خط التنظيم، كما وجهت 

 .قينالمحافظ مدير إدارة الحسابات بسرعة االنتهاء من إجراءات صرف مستحقات عمال النظافة و السائ

وخالل لقائها بإحدى المواطنات.... أكدت المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعة بحث شكواها الخاصة 

بتوفير وحدة سكنية ضمن وحدات األسر األولى بالرعاية، كما وجهت بإنجاز جميع المهام وتحسين معدالت األداء الوظيفي داخل 
 .الوحدة
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 2019رم األمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام محافظ دمياط تك

 

كرمت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط األمهات المثاليات على 

مستوى المحافظة لهذا العام وذلك خالل االحتفالية التي نظمتها المحافظة 

بالتعاون مع مديرية التضامن االجتماعي بالقاعة الكبرى بالديوان العام 

ر اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه بحضو

السكرتير العام المساعد و حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن االجتماعي 

 .ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة

ال بالسالم الجمهورى و تالوة آيات من القرآن و تم استهالل مراسم االحتف

لقصص كفاح األمهات المثاليات حيث تم تكريم األم الكريم و عرض تقديمى 

المثالية األولى على مستوى المحافظة "سومة زكى رشوان شريف"، و 

األمهات المثاليات "زينب حسن محمد البرمبالى" ، و "وفاء إبراهيم عباس 

البربرى" و "مواجد السيد عثمان محمد" و "سناء زكريا السيد محمد" و كذلك 

المثاليات ألبناء من متحدى اإلعاقة "حبيبة محمد حسن الشحات" و" فايزة السيد أحمد صقر" و "فايزة حنا يوسف" وقامت محافظ تكريم األمهات 

 دمياط بتسليمهم الجوائز وشهادات التقدير

كفاحهن من أجل أبنائهن وتأكيدا وتقدمت المحافظ بالتهنئة لألمهات المثاليات معربة عن سعادتها لمشاركتها فى هذه االحتفالية تكريما لجهودهن و

على دور األم المشرف فى نهضة المجتمع فهن بحق عظيمات مصر، كما قدمت الدكتورة منال عوض التحية لكل أمهات مصر وألمهات الشهداء 

 .الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة وطننا الغالى

ا التكريم شهادات تقدير متوجهة لهم بالشكر على دعمهم االحتفال باألمهات كما أهدت محافظ دمياط ممثلى الجمعيات والمؤسسات المشاركة في هذ

 .المثاليات

فى إطار بروتوكول التعاون مع كلية الطب بجامعة المنصورة.. محافظ دمياط تناقش الخطوات 

 التنفيذية لتغطية التخصصات الدقيقة و النادرة بمستشفيات المحافظة
  لة بالقرى األكثر احتياجاوتبحث آليات عقد قوافل طبية شام

 
ناقشت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الخطوات التنفيذية لسد 

العجز فى األطباء و تغطية التخصصات الدقيقة و النادرة بمستشفيات المحافظة 

وذلك خالل االجتماع مع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط و 

مجتمع وتنمية البيئة، كيل كلية الطب لشئون خدمة الالدكتورة نسرين عمر و

الدكتور نور الدين جويلى أستاذ جراحة القلب والصدر وعدد من أعضاء هيئة 

 .التدريس وأساتذة كلية الطب بجامعة المنصورة

حيث أكدت المحافظ أن هذا اللقاء جاء فى إطار بروتوكول التعاون بين مديرية 

بجامعة المنصورة فى مجال تقديم الخدمات الشئون الصحية و كلية الطب 

الصحية و الطبية وكذلك تدريب األطباء و توفير التخصصات الدقيقة والغير 

متوفرة بمستشفيات المحافظة من خالل التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس 

بشأن الخدمة  20١6لسنة  8١ومعاونيهم وفقا للضوابط المقررة بالقانون رقم 

 .المدنية

د آخر... أشارت الدكتورة منال عوض أنه تم االتفاق على عقد قوافل طبية بالتعاون مع كلية الطب بجامعة المنصورة شاملة كافة وعلى صعي

جدول التخصصات لتقديم أفضل الخدمات الصحية لألهالى بالقرى األكثر احتياجا بالمحافظة الفتة إلى أنه تم توجيه مديرية الشئون الصحية بعقد 

يد وأماكن التنفيذ و بدء إجراءات التنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة و الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التضامن االجتماعي يتضمن مواع

لتى من لتنظيم ندوات للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي و مخاطر اإلدمان وعقد امتحانات لمحو األمية خالل فعاليات تلك القوافل وا

 .المقرر إنطالقها أواخر الشهر الحالى

هذا وقد رحبت محافظ دمياط بهذا التعاون الجاد والمثمر مع جامعة المنصورة للنهوض بالخدمات الصحية داخل المحافظة متوجهة لهم بخالص 

 .الشكر والتقدير لما يبذلونه من جهد لتنفيذ هذا الهدف
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 ... افل الطبيةتحت رعاية محافظ دمياط واستكماال لسلسلة القو
 مواطن بأبو جريدة 1800الكشف على 

تحت رعاية األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذ 

ومين بقرية أبو جريدة التابعة لمركز فارسكور وذلك ضمن يقافلة طبية شاملة خالل 

ل الخدمات ألبناء المحافظة، سلسلة القوافل الطبية التى تقيمها المديرية بهدف تقديم أفض

مواطن خالل فعاليات القافلة والتى شملت  ١800حيث تم توقيع الكشف الطبي على 

صرف عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية باإلضافة إلى وجود معمل و أشعة و

 .العالج الالزم بالمجان

لمستشفيات والعالج كما تم أيضا إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل عدد من الحاالت إلى ا

على نفقة الدولة، فضالً عن عقد امتحان لمحو األمية وكذلك مشاركة شركة مياه الشرب 

 والصرف الصحى بعقد ندوات للتوعية بأهمية ترشيد استهالك المياه و أخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها

 

  مواطن باالبراهيمية البحرية 2115الكشف على 

مواطن خالل فعاليات  2١١5ن توقيع الكشف الطبى بالمجان على أعلنت مديرية الصحة ع

 .القافلة الطبية الشاملة التى أقيمت بقرية االبراهيمية البحرية بمركز كفر سعد

ادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضال عن إجراء كما أعلنت المديرية أن القافلة شملت عي

وكذلك إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل عدد من  التحاليل واألشعات وتوفير األدوية بالمجان

 .الحاالت التي تستدعى التحويل إلى المستشفيات والعالج على نفقة الدولة

هذا وقد تضمنت الحملة أيضا عقد امتحانات فورية لمحو األمية، باإلضافة إلى مشاركة شركة 

د عينات خك المياه و أمياه الشرب والصرف الصحى بعمل ندوات توعية بأهمية ترشيد استهال

 .من مياه الشرب لتحليلها والتأكد من سالمتها

 

  مواطن بمدينة دمياط الجديدة2400الكشف على 

أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذ قافلة طبية شاملة بمنطقة مبارك بمدينة دمياط الجديدة والتى تم 

ة فضال عن إجراء مواطن بكافة التخصصات الطبي 2٤00خاللها توقيع الكشف الطبى على 

 .التحاليل واألشعة وصرف العالج الالزم بالمجان

كما تم أيضا إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل عدد من الحاالت إلى المستشفيات والعالج على 

نفقة الدولة، وقد أكدت المديرية عن استمرار تلك القوافل لتقديم أفضل الخدمات الطبية 

 كافة المناطق بالمجانوالعالجية ألبناء المحافظة فى 

 

 

 

 مواطن بالكاشف الجديد 2500الكشف على 

مواطن خالل فعاليات القافلة  2500أعلنت مديرية الصحة عن توقيع الكشف الطبى على 

الطبية الشاملة التى أقيمت خالل يومى األربعاء والخميس بعزب الصعايدة بقرية الكاشف 

 .الجديد التابعة لمركز الزرقا

القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضال عن إجراء التحاليل حيث تضمنت 

 .واألشعة وصرف العالج الالزم بالمجان، كما تم عقد امتحانات فورية لمحو األمية
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 محافظ دمياط و الكاردينال ليوناردو ساندرى يشهدان االحتفال بالذكرى المئوية الثامنة

  األيوبى مع الملك الكاملفرنسيس اإلسيزى  للقاء القديس

 شهدت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط نيابة عن السيد الرئيس

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اإلحتفال بالذكرى المئوية الثامنة للقاء  

القديس فرنسيس اإلسيزى مع الملك الكامل األيوبى والذى ترأسه الكاردينال 

لمجمع الشرقى والمندوب الخاص للبابا فرنسيس، ليوناردو ساندرى رئيس ا

بحضور السفير برونو موزارو سفير الفاتيكان فى مصر، األب مايكل بيرى 

لعام للرهبنة الفرنسيسكانية بالعالم، األب كمال لبيب رئيس الرهبان الرئيس ا

الفرنسيسكان بمصر، األب فرانشيسكو باتون حارس األراضي المقدسة و السادة 

 .جلس النواب وعددا من القيادات األمنية والتنفيذية بالمحافظةأعضاء م

حيث تم استهالل مراسم االحتفال بزيارة دير الراهبات بمدينة دمياط، كما نقلت 

محافظ دمياط فى كلمتها التى القتها خالل االحتفالية التي أقيمت بمنطقة اللسان 

لمناسبة معربة عن خالص بمدينة رأس البر تهنئة السيد رئيس الجمهورية بهذه ا

م الذى كان وال يزال ١2١٩سعادتها لمشاركتها فى االحتفال بالذكرى المئوية الثامنة للقاء القديس فرنسيساإلسيزى مع الملك الكامل األيوبى عام 

روب بين المعسكرين الفرنجى نقطة تحول هامة لزرع المحبة ورسالة السالم وتقبل اآلخر على الرغم من شدة الظروف المحيطة أثناء إشتعال الح

 و األيوبى، ودعت المحافظ إلى أنه ينبغى ان نسعى دائما نحو تحقيق الحوار المشترك بين الجميع للقضاء على الصراعات والتأكيد على تقبل

 .اآلخر

مع الملك األيوبى أثناء إشتعال ومن جانبه تحدث الكاردينال ليوناردو ساندرى عن زيارة القديس فرنسيس اإلسيزى إلى محافظة دمياط ولقائه 

 .الحروب ليبدأن رسالتهما فى نشر المحبة والسالم وينهيا الصراعات مضيفا أن هذا الحدث أدهش العالم بأسره حتى اآلن

هذه المناسبة هذا وقد ألقى النائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب و الشيخ محمد سالمة وكيل وزارة األوقاف بدمياط كلمتهم ب

 واصفين هذا الحدث بأنه رسالة لنشر المحبة والسالم والتى دعت إليها جميع األديان السماوية

بة هذه الذكرى كما تخلل االحتفال عددا من الترانيم و الفقرات الفنية و الغنائية التى تجسد هذا اللقاء التاريخى، و تسلمت محافظ دمياط دروعا بمناس

 .مقدسة و الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية بالعالممن حارس األراضى ال

 محافظ دمياط تستقبل البابا تواضرس الثانى بكاتدرائية السيدة العذراء مريم

 و القديس سيدهم بشاى

 
استقبلت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط البابا تواضرس الثانى بابا 

اتدرية السيدة العذراء مريم و القديس اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بك

سيدهم بشاى بمدينة دمياط وذلك بحضور األنبا ماركوس مطران دمياط وكفر 

الشيخ ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس و اللواء طارق مجاهد مساعد وزير 

مدير أمن دمياط و اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء  -الداخلية 

السكرتير العام المساعد و النائبة إيفيلين متى، النائب أسامة العبد، ه ممدوح ط

النائب أبو المعاطى مصطفى أبو المعاطى، النائبة غادة صقر ، ولفيف من 

 .القيادات الكنسية واألمنية والتنفيذية بالمحافظة

حيث أعربت محافظ دمياط عن سعادتها بزيارة البابا تواضرس لمحافظة دمياط 

اها بالتاريخية باعتبارها األولى منذ زيارة البابا ُكيُرلس السادس عام واصفة إي

مضيفة أن هذه الزيارة تعكس العطاء الالمحدود و أواصر المحبة التى  ١٩60

 .تربط المصريين جمعيا فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

انى صالة القداس بالكنيسة، كما أكد قداسته فى كلمته التى ألقاها عن سعادته بزيارته لمحافظة دمياط والتى تواكب و ترأس البابا تواضرس الث

على استشهاد القديس سيدهم بشاى، مشيدا بالروح الطيبة التى تجمع بين األخوة واألحباء والتى تتمتع بها مصر دون البالد  ١٧5الذكرى ال 

تواضرس الثانى عن فن صناعة األثاث بدمياط والتى تعد أشهر المهن بها لما عكسته من صورة قوية بين دول العالم األخرى، كما تحدث البابا 

 .متمنيا لها دوام التقدم واالزدهار

فيها عن سعادتهم كما ألقى الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والشيخ محمد سالمة مدير مديرية األوقاف كلمتهم التى أعربوا 

 .هذا وقد تبادلت محافظ دمياط و بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدروع التذكارية بمناسبة هذه الزيارة التاريخية، بهذه الزيارة
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 ..."تحت شعار " باألسرة نبنى الوطن

 محافظ دمياط تشارك فى إحتفالية تكريم الفائزين بمسابقة األسرة المصرية

 

كت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى شار

االحتفالية التى نظمها المجلس القومى لشئون اإلعاقة 

بمحافظة القاهرة لتكريم الفائزين بمسابقة األسرة المصرية 

تحت شعار "باألسرة نبنى الوطن" بحضور الدكتور 

أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون 

تورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى اإلعاقة و الدك

للمرأة و السفير محمد حجازى نائب عن وزير التنمية 

مها هاللى عضو المجلس القومى  المحلية والدكتورة

لشئون اإلعاقة ومحافظى المنوفية و القليوبية وممثلى 

محافظات الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والسويس والشرقية 

ووزارة األوقاف وقوات  وشمال سيناء و األقصر والمنيا
 الدفاع الشعبى و مؤسسة العربى للتنمية

وتوجهت المحافظ فى مستهل كلمتها التى القتها خالل االحتفالية بالتهنئة للفائزين فى هذه المسابقة مشيدة بعزيمتهم وقدرتهم على 

ات من ذوى اإلعاقة ودمجهم فى المجتمع فضال مواجهة التحديات و إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ورعاية األبناء واألخو

 .عن تحقيقهم النجاحات فى شتى مجاالت الحياة

لألشخاص ذوى اإلعاقة يدل على  20١8وفى سياق متصل... أكدت محافظ دمياط أن إعالن السيد رئيس الجمهورية عن عام 

ة لتثمين إنجازاتهم فى مختلف المجاالت، وتوجهت إعتزاز القيادة بهم كشريك أساسى فى بناء المجتمع ونهضة الوطن وخطوة كبير

الدكتورة منال عوض بجزيل الشكر للمجلس القومى لإلعاقة وجميع القائمين على هذا العمل تكريما لألسرة المصرية و إيمانا 

 .بدورها فى بناء ورفعة وطننا الغالى

عدد من الشخصيات العامة وكذلك الفائزين في المسابقة، هذا وقد تخلل االحتفال عرض تقديمى عن المسابقة وفقرات فنية وتكريم 

حيث تم تكريم السيدة سعاد توفيق البالسى من محافظة دمياط وهى أم إلبن من متحدى اإلعاقة محمد تحلب والذى تسلم درع 
 .التكريم نيابة عنها

 

 محافظ دمياط تعلن إعتماد المخطط االستراتيجى العام لمدينة السرو

 

 20ذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إعتماد المخطط االستراتيجى العام لمدينة السرو بالقرار الوزارى رقم أعلنت األستا

وذلك عقب إعداده بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى ضوء إتفاقية التعاون بين الهيئة وبرنامج األمم المتحدة  20١٩لسنة 

 .يق مع األجهزة المحلية المختصة بالمحافظةللمستوطنات البشرية و باالشتراك و التنس

وصرحت المحافظ أن هذه الخطوة ستساهم فى القضاء على ظاهرة البناء العشوائى المخالف والحد من إنتشار العشوائيات وتحقيق 

صدى لهذه نهضة عمرانية الفتة إلى أنها ستساعد بشكل كبير فى تطبيق القوانين على المعتدين على األراضى الزراعية و الت

 .المخالفات
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 رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين...بمشاركة محافظ دمياط

  زيادة الكميات المطروحة من السلع األساسية.. وصرف األرز علي بطاقات التموين اعتباراً من إبريل المقبل

اسية: "عاوزين نوصل رئيس الوزراء يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع األس

 "ألبعد عزبة ونجع

رئيس الوزراء: لم يعد هناك ُمبرر لتأخر أي محافظة في تقنين أراضي الدولة وهذا الملف إحدي آليات 

،  تكليف بسرعة اإلنتهاء من إجراءات نزع ملكية األراضي المطلوبة لتنفيذ المحاور النيلية بالصعيد،  التقييم

 أعمال إزالة المخالفات البنائية بحرم السكة الحديدو تقديم تقرير خالل شهر عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى االجتماع الرابع لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس 

وي، وزير التنمية مجلس الوزراء و بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعرا
 .المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل

وفي بداية االجتماع، ناقش مجلس المحافظين الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية الخاصة بعدد من الملفات المهمة، حيث تم 

ية ومن أهمها الخضراوات الطازجة واألسماك واللحوم، بناًء على البروتوكول استعراض موقف توفير السلع الغذائية واألساس

الذي تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هذا فضالً عن 
 .حافظات؛ استعداداً لشهر رمضان المباركاستعراض الجهود المبذولة لتوفير أماكن وشوادر لبيع السلع للمواطنين بالم

وفي هذا الشأن.. أعلن وزير التموين أنه تم زيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن، ومضاعفة الكميات المطروحة من 

يعها مجاناً الزيت والسكر واأللبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر الكريم، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توز

بالمناطق والقرى األكثر احتياجاً والتي تتحمل تكلفتها وزارات األوقاف والبترول والسياحة، بينما تتولي وزارة األوقاف توزيعها، 
 .هذا إلي جانب تكثيف الحمالت التموينية والرقابية علي األسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات

يام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشرطة بتوفير منافذ بيع ثابتة ومتحركة لتوفير وتمت اإلشارة، خالل االجتماع، إلى ق

السلع الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية، وتوفير معارض للسلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع فروع الغرفة 

زمة من البوتاجاز والتفتيش المستمر على المستودعات، والتأكيد على توفير التجارية بالمحافظات، والتأكيد على توفير الكميات الال
 .الكميات الالزمة من الخبز ومد فترات عمل المخابز

ً أنه  ً إلى أن كافة السلع االستراتيجية متوافرة، وُمعلنا ً الستقبال شهر رمضان، الفتا حيث قال وزير التموين: نحن نستعد حاليا

ل المقبل سيتم صرف األرز على بطاقة التموين، وهناك تكليف لكل بقالي التموين ومنافذ " جمعيتي" بنشر اعتباراً من شهر إبري
 .قوائم بأسعار السلع والمنتجات، ومن ال يلتزم سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية

وفير الدواجن واللحوم في منافذ وزارة وأشار إلى أنه تّم التنسيق بين وزارتْي التموين والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية لت

 .التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، بجانب المنافذ الخاصة بالجهاز
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من جانبه، أكد رئيس جهاز الخدمة الوطنية أن الهدف من التعاون مع الوزارتين هو زيادة القدرة على توصيل السلع من خالل 

ُمشيراً إلى أن منتجات الجهاز تُعد أقل من الطرح المثيل باألسواق وبجودة فائقة، وتّم  المنافذ للمواطنين المستهلكين بدون وسطاء،

 .توزيع قوائم بأسعار المنتجات على المحافظين

 .وأشار رئيس الجهاز إلى أن إدارة التسويق والمبيعات بالجهاز جاهزة للتعاقد على الكميات المطلوبة، وسيبدأ التسليم على الفور

الوزراء بتوفير أكبر حجم من السلع والمنتجات خالل الفترة المقبلة، حتى ال تحدث ارتفاعات غير ُمبّررة في أسعار ووّجه رئيس 

السلع، مطالباً وزيرْي التموين والتنمية المحلية بسرعة عرض خطة تنفيذية بأماكن المنافذ والشوادر الخاصة ببيع السلع األساسية، 
 ."وعزبة، وأالّ يُعاني أحدٌ من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها قائال: "عاوزين نوصل ألبعد نجع

وأضاف وزير التموين ُمخاطباً المحافظين: نحن في بداية موسم تسويق القمح، وسنُرسل لكم أماكن نقاط التجميع والصوامع، ُمنوهاً 

ورة تيسير إجراءات نقل األقماح من المحافظات إلى أن الخريطة النهائية تّم ُمراجعتها في اللجنة العليا لألقماح، ومشيراً إلى ضر

 .كثيفة اإلنتاج إلى المحافظات التي بها ِسعات تخزينيّة كافية

مارس الجاري، وقال وزير التنمية  ١٩كما استعرض اجتماع مجلس المحافظين الموقف التنفيذّي لتقنين أراضي الدولة حتى 

طلب، وجاءت محافظة قنا كأعلى محافظة من حيث عدد طلبات  2٧8.8٣٩ المحلية: بلغ عدد طلبات التقنين حتى ذلك التاريخ

عن التقرير السابق، وبلغ  588٧%، وبزيادة عدد ٧٣إذن بنسبة  20٤.5٤٩التقنين المقدمة، وبلغ عدد أذونات الفحص الٌمسددة 

ق، فيما بلغ ما تم تحصيله من عن التقرير الساب١2222% بزيادة عدد 6٧إذن بنسبة ١٣٧.٧56عدد أذونات المعاينة الٌمسدَدة 

بزيادة  5٧١٩5مليون جنيه، وسجل عدد المعاينات الفعلية  ٤55مليار جنيه، بزيادة قيمتها نحو  ١.٧رسوم مبلغ قدره نحو 
 .% عن آخر تقرير2١عقداً بنسبة زيادة  ١٤26معاينة، وبلغ عدد ما تم تحريره من عقود  ١88٧6

عد هناك ُمبرر لتأخر أي محافظة في أعمال تقنين أراضي الدولة، وهذا الملف هو إحدى وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لم ي

 .آليات تقييم أداء المحافظين في هذه الفترة

ً بتطوير السكة الحديد، ولدينا  وخالل اجتماع مجلس المحافظين، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن هناك توجيها

ً أن هناك نحو مزلقان جاٍر تطوي ١١02 مزلقان بها  502رها حالياً، وهذا مجهود وزير النقل السابق، ونحن نستكمله، مضيفا

مشاكل يجب أن ننسق فيها مع المحافظين الستكمال تطويرها، كما نوه إلى أنه يوجد بعض المنشآت المخالفة في حرم السكة الحديد 

عاون لإلزالة الفورية لهذه المخالفات، ونحن جاهزون للتعاون لسرعة إزالة )بيوت وكافيتريات وأكشاك مخالفة(، وعلينا جميعاً الت
 .هذه المخالفات

وكلّـف رئيس الوزراء بتقديم تقرير موقف، خالل شهر، بأعمال اإلزاالت للتعديات الموجودة على حرم السكة الحديد، ُمشدداً على 
 .ة الحديدأن هذا الموضوع في منتهى األهمية الستكمال خطة تطوير السك

وتضمنت تكليفات رئيس الوزراء، التي تمت مناقشتها أيضاً خالل االجتماع، متابعة استعداد المحافظات لبطولة كأس األمم 

، حيث استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موقف استعدادات 20١٩اإلفريقية الٌمقرر إقامتها في يونيو 

 .في بطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدماالستادات الرياضية المشاركة 

وفي هذا الصدد، تمت اإلشارة إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات التي ستقام عليها فعاليات البطولة، حيث قامت 

لى مكان إقامة اللجنة بمتابعة المنشآت والمشروعات التي لها عالقة بالبطولة، وخطط واستعداد المحافظات لنقل الجماهير من وإ

المباريات، واستكمال وضع العالمات اإلرشادية التي تُرشد إلى أماكن فعاليات البطولة، وتحديد األماكن التي تصلح إلقامة 

معارض للشباب لعرض المنتجات على أن تكون قريبة من الجمهور الٌمتابع للبطولة، ومتابعة تنفيذ إنشاء دورات مياه عمومية 

وزارة التنمية المحلية بالمرور على المنشآت الرياضية والصحية، والمنشآت الفندقية، والمناطق والشوارع  للجمهور، كما قامت

الرئيسية، والمرافق العامة واإلطفاء والمرور، والساحات العامة التي سيتم عرض المباريات بها، واألنشطة الترفيهية والتسويقية 

 .والثقافية

مليار  5.6يئة الطرق والكباري، موقف أربعة محاور على نهر النيل بصعيد مصر بتكلفة وعرض اللواء عادل ترك، رئيس ه
 .جنيه، ُمطالباً بسرعة االنتهاء من إجراءات نزع الملكية الخاصة بهذه المحاور

سرعة،  وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة االنتهاء من إجراءات نزع ملكية هذه األراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المحاور بأقصى

ً إلى أن جميع المحافظين يُدركون أهمية هذه المحاور. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  الفتا

ً المحافظات األربع التي يتم تنفيذ المحاور بها بأن يكون لديها موقف نهائي  يتابع الموقف التنفيذي الخاص بهذه المحاور، مطالبا

 .هذا الشأن خالل أسبوع حول
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 ...خالل زيارتها لجامعة حورس
 محافظ دمياط تلتقى أعضاء مركز صحة المخ واألعصاب بأيرلندا

  وتناقش آليات إقامة فرع للمركز بالجامعة ودعم التبادل العلمى بين الجانبين

 

إلتقت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط 

 Global" أعضاء مركز صحة المخ واألعصاب بأيرلندا

Brain Health Institute"  البروفيسور براين لوولر و

الدكتور محمد سالمة وذلك خالل زيارتها لجامعة حورس 

بمدينة دمياط الجديدة ، حيث جاء هذا اللقاء بحضور 

الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة، 

الجامعة و الدكتور محمد  الدكتور أكرم العوضى رئيس

يس قسم الطب النفسي بكلية طب دمياط جامعة المهدى رئ

األزهر و الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة 

والسادة أعضاء مجلس أمناء جامعة حورس و ممثلى 
 .صندوق مكافحة اإلدمان

هذا وقد صرحت المحافظ أنه وفى ضوء حرص الدولة 

على توطيد المشاركات بين الجامعات المصرية 

سات األجنبية لتطوير البرامج التعليمية والعلمية وخدمة البيئة والمجتمع جاء هذا اللقاء لتحقيق التبادل العلمى والجامعات والمؤس

بين المركز وجامعة حورس من خالل إنشاء فرع للمركز بالجامعة لالستفادة من خبرات المركز فى دراسة وعالج أمراض المخ و 

 .ةالشيخوخة و الزهايمر وخدمات الصحة النفسي

وأضافت محافظ دمياط أنه و بإنشاء هذا الفرع يعد أول تواجد لمركز صحة المخ واألعصاب بأيرلندا داخل جمهورية مصر 
 .العربية والذى يعد نقطة تحول هامة لتطوير المناهج الدراسية والعلمية و لخدمة المجتمع الدمياطى

التعامل األكاديمي فقط و إنما تقديم التدريب و خدمات الرعاية  ومن جانبه أشاد البروفيسور لوير بهذا التعاون والذى يتخطى
 .الصحية فى هذا القطاع

 

 ئى دورى مراكز الشباب لكرة القدممحافظ دمياط تشهد فعاليات الحفل الختامي لنها

 بنادى رأس البر الرياضى

 

شهدت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فعاليات الحفل 

دورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة الختامي لنهائى 

وذلك بين فريقى مركز شباب مدينة دمياط ومركز شباب مدينة 
 .كفر سعد والتى أقيمت بنادى رأس البر الرياضى

وقامت المحافظ بتهنئة فريق مركز شباب كفر سعد الفائز وقدمت 

له درع وكأس البطولة ، كما قامت بتسليم العبى الفريقين 

 .باب دمياطداليات و كذلك كأس المركز الثانى لفريق مركز شالمي

هذا و تسلمت الدكتورة منال عوض درعا من مديرية الشباب 

والرياضة تقديرا لجهودها المبذولة فى دفع عجلة التنمية 
 .بالمحافظة

وود، السيد محمود أبو زهرة مدير جاءت فعاليات الحفل بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، النائب ضياء الدين دا

 مديرية الشباب والرياضة و المهندس عصام الشيال رئيس مجلس إدارة نادى رأس البر الرياضى
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 محافظ دمياط تستقبل وفد ممثلى إتحاد الصناعات لبحث آليات

 عقد برامج تدريبية للصناع بمدينة دمياط لألثاث                               

 

ألستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمكتبها الدكتور إستقبلت ا

خالد عبد العظيم المدير التنفيذي إلتحاد الصناعات، الدكتورة جهاد 

عامر مستشار رئيس اإلتحاد وعضو مجلس النواب والمهندس محمود 

كمال عضو لجنة المهارات باإلتحاد والمهندس طارق إبراهيم مدير 

اع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم وذلك عام إدارة التجهيزات بقط
 على هامش زيارتهم لمحافظة دمياط

لقاء تناول بحث آليات عقد دورات تدريبية حيث صرحت المحافظ أن ال

للصناع بمدينة دمياط لألثاث فى مجاالت التصميم والتسويق لصقل 

كبر مهاراتهم مضيفة أنه تم عرض الموقف الراهن للمدينة والتى تعد أ

مدينة صناعية متكاملة لصناعة األثاث والصناعات المغذية والمكملة 

لها في أفريقيا والشرق األوسط فضال عن موقعها المتميز وقربها من مينائى دمياط وبورسعيد وإطاللها على الطريق الدولى 
 .منشآت والمرافقفدان وفقا ألعلى معايير الجودة الخاصة بال ٣٣١الساحلى حيث تقام المدينة على مساحة 

وصرحت المحافظ إلى أنه تم مخاطبة وزارة التعليم العالى لتنفيذ دورات تدريبية بالتعاون مع الجامعات االيطالية و األلمانية 

ووضع مناهج علمية للتدريس وأضافت الدكتورة منال عوض أن السيد رئيس الجمهورية قد وجه خالل االجتماع المنعقد مؤخرا 

لمدينة بالصورة المثلى لدعم صناعة األثاث الوطنية وتحويل المدينة لتكون بوابة تصدير األثاث المصنع في مصر بإدارة و دعم ا
 . إلى المحيط الجغرافى األفريقى والعربى

اث بمدينة دمياط لألث 5هذا وقد قامت محافظ دمياط يرافقها ممثلى وفد االتحاد بزيارة مركز تكنولوجيا األثاث ومركز خدمات رقم 

حيث أكدت المحافظ أنه سيتم بحث إمكانية استغالل كافة اإلمكانيات والتقنيات المتاحة بالمركز التكنولوجي لعقد دورات تدريبية 

 0 للصناع

 

 محافظ دمياط تشهد مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

 

شهدت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مراسم إجراء 

ميالدية والتى نظمتها  20١٩هجرية  ١٤٤0ج للعام القرعة العلنية للح

مديرية أمن دمياط تحت إشراف وزارة الداخلية بقصر الثقافة بمدينة 

مدير أمن  -دمياط بحضور اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية 
 .دمياط ولفيف من القيادات األمنية والتنفيذية بالمحافظة

ا فاز منهم بأداء فريضة الحج شخص225٣و بلغ عدد المتقدمين للقرعة 

شخص، حيث تقدمت المحافظ بالتهنئة  ٤0٣إلى بيت هللا الحرام 

بتهم بالدعاء لمصرنا الحبيبة بأن يحفظها من كل مكروه للفائزين وطال
 .وسوء وأن يديم عليها نعمة األمن واالستقرار

وصرحت الدكتورة منال عوض أن القرعة تم إجراؤها بمنتهى الشفافية 

نزاهة مضيفة أن األولوية كانت لكبار السن والذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، كما أكدت تكاتف كافة الجهات للتيسير على و ال

الحجاج وتوفير كافة الخدمات لهم وتحقيق موسم حج مشرف لمصر والمصريين متوجهة بخالص الشكر لجميع القائمين على هذه 
 .األعمال
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 ....". أصل الحكايةتحت شعار " المرأة المصرية.
 محافظ دمياط تشهد االحتفال بمئوية المرأة المصرية بقصر الثقافة

 

 

شهدت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط االحتفالية 

التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بمئوية المرأة المصرية 
 .تكريما لكفاحها على مدار التاريخ بقصر ثقافة مدينة دمياط

أكدت المحافظ فى الكلمة التى ألقتها خالل االحتفال والذى حيث 

جاء تحت شعار "المرأة المصرية... أصل الحكاية" أن إعالن 

للمرأة المصرية يكشف  20١٧السيد رئيس الجمهورية عن عام 

عن تقديره لها وإيمانه الشديد بدورها االيجابي فى المجتمع الفتة 

اسيا و إقتصاديا واجتماعيا إلى دعوة سيادته بتمكين المرأة سي

 20٣0باعتبارها أحد أهم األهداف الحقيقية لرؤية مصر 

واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى إلى بناء مجتمع 

 .عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية ألبنائه وبناته

ت جدارتها على المشاركة في الحياة السياسية وفى سياق متصل.... أشارت محافظ دمياط الى أن المرأة المصرية قد نجحت فى إثبا

واالقتصادية فضال عن مساهمتها فى دفع عجلة التنمية بمصر مضيفة أن المرأة قد نجحت فى الحصول على مقاعد بالحقيبة 

عزة الوزارية و محافظين و مجلس النواب ، كما وجهت المحافظ التحية لكل مرأة مصرية فقدت زوجها وإبنها و أخيها من أجل 

 .ورفعة هذا الوطن الغالى

وفى ختام كلمتها.... توجهت محافظ دمياط بالشكر للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على دعمها المستمر لكافة 

 .األنشطة و المبادرات المتعلقة بالمرأة و عملها الدائم نحو مناهضة كافة أشكال العنف ضدها وتوفير الخدمات المختلفة لها

ومن جانبها تحدثت السيدة آمال عبد الجليل مقرر أول فرع المجلس القومى للمرأة نيابة عن السيدة كريمة البدرى عن أهم إنجازات 

الف بطاقة رقم  ٣6وثيقة أمان و استخراج  2000المجلس خالل الفترة الماضية لدعم المرأة الدمياطية والتى يأتى أهمها توزيع 

مليون صحة، كما أشارت إلى  ١00الت طرق األبواب وألنى رجل والتوعية بأهمية المشاركة بحملة قومى بالمجان فضال عن حم

 .المبادرة التى أطلقتها محافظ دمياط مؤخرا بالتعاون مع المجلس للكشف عن أورام الثدي بالمجان

ة دمياط كلمتهم بهذه المناسبة هذا وقد ألقى الشيخ محمد سالمة مدير مديرية األوقاف والقمص مرقص محروس سكرتير مطراني
 .والتى توضح مكانة المرأة في الديانتين اإلسالمية و المسيحية

 جاء االحتفال بحضور النائبة إيفيلين متى والنائب محمد الزينى و عددا من رؤساء القطاعات الخدمية واألجهزة التنفيذية بالمحافظة

 محافظ دمياط تسلم عقود بيع أراضى تقنين وضع اليد
 

سلمت األستاذة الدكتورة منال عوض 

محافظ دمياط عقود بيع أراضى وضع 

اليد من أمالك الدولة الخاصة والمقام 

مواطنين قاموا  8عليها مبانى لعدد 

بإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم وسداد 

 .٪ من قيمة األرض 25

هذا وقد أكدت المحافظ تضافر كافة 

فى تنفيذ أعمال وإجراءات التقنين مشيرة إلى أنه تم تحرير العقود لمن قاموا بإنهاء كافة الجهود بين جميع األجهزة بالمحافظة 

 .الخاصة بتقنين أوضاع المتعدين على أراضى الدولة 20١٧لسنة  ١٤٤إجراءاتهم وفقا ألحكام القانون 
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 ... "فى إطار الحملة القومية لترشيد إستهالك المياه تحت شعار " كل نقطة بتفرق
 دمياط تشهد ختام فعاليات األسبوع المائى بمكتبة مصر العامة محافظ

 

شهدت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ختام فعاليات األسبوع 

المائى بمكتبة مصر العامة وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد إستهالك 
 ."المياه تحت شعار" كل نقطة بتفرق

مارس  22األسبوع المائى التى إنطلقت يوم حيث أشارت المحافظ أن فعاليات 

بقرية المهندسين التابعة لمركز كفر سعد بالتنسيق بين شركة مياه الشرب 

والصرف الصحى و جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة جاءت بالتزامن مع 

إحتفاالت اليوم العالمى بهدف نشر التوعية بين المواطنين بأهمية المياه وطرق 

ن الخدمات المقدمة لهم من خالل عقد ندوات و حمالت ترشيدها وتحسي

للتوعية وورش لتعليم مهارات السباكة البسيطة وعمل صيانة لشبكات المياه 

والصرف الصحي وتحليل عينات من مياه الشرب بالمنازل لتحليلها عن 
 .طريق المعمل المتنقل

ة اليونيسكو لالستفادة من األفالم التى تستهدف جميع األعمار وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم عقد بروتوكول مع منظم

 لتوعيتهم بأهمية المياه وطرق ترشيدها حتى يتم عرضها بالمدارس و مراكز الشباب والجامعات

ومن جانبه... أكد المهندس بدوى عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الحملة تهدف الى مواجهة 

ائى والحفاظ على مواردها باعتبارها شريان الحياة مضيفا ان الشركة تتلقى جميع الشكاوى عبر التطبيق الذى أطلقته العجز الم
 .كما توجه المهندس عسل بالشكر إلى محافظ دمياط لتقديمها كل سبل الدعم الممكنة لنجاح الحملة K الشركة

 

 ان سبل تعزيز محافظ دمياط تستقبل القنصل األمريكي باإلسكندرية وتبحث

 أواصر التعاون المشترك
 

إستقبلت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بديوان عام المحافظة، 

السيدة نانسى كوربت القنصل العام للواليات المتحدة األمريكية باالسكندرية 

والوفد المرافق لها لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المحافظة 

 .األمريكية و القنصلية

حيث تناول اللقاء تناول عددا من الملفات والتى جاء على رأسها إنتاج الغاز 

وتحقيق االكتفاء منه داخل المحافظة لدفع عجلة التنمية بها وذلك على 
 .زيارة القنصل العام لشركة سيجاس بالمنطقة الحرة العامة هامش

المقومات التنموية كما أكدت محافظ دمياط أن المحافظة تمتلك الكثير من 

باإلضافة إلى إشتهارها بعدد من الصناعات التى استطاعت ان تحقق صورة 

قوية لدى بعض الدول، ودعت المحافظ القنصل األمريكي بزيارة منطقة اللسان بمدينة رأس البر والتى تعد نقطة إلتقاء نهر النيل 

برى دمياط التاريخى الكائن أمام مكتبة مصر العامة والذى يعد أثرا بالبحر المتوسط وما تمثله من طبيعة ساحرة وفريدة، وكذلك كو

 .هاما يعبر عن تاريخ المحافظة مؤكدة سعيها نحو تحقيق االستفادة منه بما يليق بمكانته

دة كما تحدثت الدكتورة منال عوض أيضا عن مدينة دمياط لألثاث والتى تعد أحد المشروعات القومية الهامة التي توليها القيا

ورشة بهدف دعم صناعة االثاث المصرية  ١٣٤8هنجر بإجمالى  5٤فدان وتضم  ٣٣١السياسية أهمية بالغة وتقام على مساحة 
 .ووضعها على الخريطة التجارية والصناعية العالمية

ية لتحقيق التنمية لمحافظة دمياط مثنية على رؤية محافظ دمياط المستقبل كوربت عن سعادتها بزيارتها ومن جانبها أعربت نانسى
 .فى كافة المجاالت
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 محافظ دمياط تناقش خطة رد الشئ ألصله بشوارع المحافظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقدت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعا مع رؤساء وممثلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز و 

قومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمناقشة خطة رد الشئ ألصله بشوارع المصرية لإلتصاالت و الكهرباء و قطاع الهيئة ال

المحافظة والذى جاء بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والمهندس 
 .ضياء عوض مدير مديرية الطرق

تحقة إلنجاز أعمال رد الشئ ألصله إلعادة تأهيل وصيانة الطرق ووجهت المحافظ خالل االجتماع بسرعة سداد المبالغ المس

 والشوارع بجميع مراكز ومدن المحافظة

كما أكدت الدكتورة منال عوض على مسئولى قطاع كهرباء دمياط بوضع جدول زمنى محدد يتضمن موعد االنتهاء من أعمال 

نة دمياط مشددة على إنجاز هذه األعمال فى أقرب وقت ممكن استبدال كابل الكهرباء والتى تتم على طريق كورنيش النيل بمدي
 .وذلك باعتبارها أحد أهم المناطق الحيوية بالمدينة

وفى سياق متصل... كلفت محافظ دمياط مدير إدارة المتابعة بالديوان العام بعقد اجتماع تنسيقى مع رؤساء الوحدات المحلية و 
 .شئ ألصله بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك خالل أسبوع واحدممثلى القطاعات لتحديد جميع أعمال رد ال

 

 رأس ماشية بالحملة القومية 74387تحت رعاية محافظ دمياط... تحصين 

 ضد مرض الحمى القالعية وحمى الوادى المتصدع

رأس ماشية  ٧٤٣8٧الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط عن تحصين  ةرعاية األستاذتحت 

لتى تم تنظيمها خالل الفترة من خالل فعاليات الحملة القومية األولى للوقاية من مرض الحمى القالعية وحمى الوادى المتصدع ا
 .فبراير بجميع قرى المحافظة بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على تنميتها ١٤حتى 2

رأس من االغنام  ٣80من الجاموس فضال عن تحصين عدد  5٧28قار و رأس أب ١٧0٤٣حيث شملت الحملة تحصين عدد 

 رأس ماعز من خالل اللجان البيطرية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة ٤60و
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 ...محافظ دمياط
 تخصيص قطعة أرض إلقامة مدرسة للتعليم الثانوى بالشيخ ضرغام

 20١٩لسنة  ٤8٣ط، صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم إستجابة لمساعي األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دميا

بقرية الشيخ ضرغام بمدينة عزبة البرج لصالح مديرية التربية  2م ٧20بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 

ً  والتعليم إلقامة مدرسة للتعليم الثانوى عليها وإضافة هذه المساحة إلى المدرسة اإلعدادية القائمة  .حاليا

 

 ...محافظ دمياط تعلن
 تخصيص قطعة أرض بالعنانية إلقامة مدرسة الزنارى للتعليم األساسي

 
 20١٩لسنة  ٤62أعلنت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

بحوض الزنارى بقرية العنانية التابعة لمركز  سهم ١٣قيراط و  ١2بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 
 .دمياط تبرع عددا من المواطنين إلقامة مدرسة الزنارى للتعليم األساسي عليها

حيث أكدت الدكتورة منال عوض نجاح مساعي المحافظة في الحصول على هذه الموافقة بتخصيص قطعة األرض لصالح الهيئة 
 .فيذ المشروعالعامة األبنية التعليمية بدمياط لتن

 محافظ دمياط

 تخصيص قطعة أرض إلقامة مدرسة ابتدائية بكفور الغاب

صرحت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وروود موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة 

بناحية  2م255١اطنين بمساحة بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة تبرع أحد المو 20١٩لسنة  ٤٧٧بالقرار رقم 

 .قرية كفور الغاب بمركز كفر سعد إلقامة مدرسة ابتدائية عليها

 جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من محافظ دمياط بتخصيص قطعة األرض لصالح مديرية التربية والتعليم لتنفيذ هذا المشروع

 

 محافظ دمياط

 ة إبتدائية بكفر سعدتخصيص قطعة أرض تبرع أحد المواطنين إلقامة مدرس

 

 20١٩لسنة  ٤٧6أعلنت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

قيراط بناحية عزبة الملجأ بكفر سعد إلقامة  ١٤بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة تبرع أحد المواطنين بمساحة 
 .مدرسة ابتدائية عليها

وقد أكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الموافقة جاءت بناء على الطلب المقدم من المحافظة بتخصيص قطعة األرض لصالح هذا 

 .مديرية التربية والتعليم إلقامة هذا المشروع عليها

 

 محافظ دمياط تؤكد تخصيص قطعة أرض إلقامة مجمع تعليمى بالروضة
 

بتخصيص  20١٩لسنة  ٤68مياط صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم أكدت األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ د

بحوض النشوة والساحل العفنى بمدينة  2م ٣500.٣5قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة تبرع عدد من المواطنين بمساحة 
 .الروضة إلقامة مجمع تعليمى عليها

 .ة األرض لصالح مديرية التربية والتعليم إلقامة هذا المشروعهذا وقد أشارت المحافظ إلى أنه تمت الموافقة بتخصيص قطع
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 :بيان األبنية التعليمية للمدارس بالمحافظة طبقا للمراحل الدراسية  -1 قطاع األبنية التعليمية
 

 

االدارات 

 التعليمية

 المراحل 

 الدراسية

 ل والتجديدأبنية تحت االحال أبنية آيلة للسقوط أبنية تحت االنشاء أبنية تعليمية

 عدد 

 االبنية

عدد 

 الفصول

اجمالى 

طاقة 

 الفصول

 عدد 

 االبنية

 عدد 

 الفصول

 اجمالى 

 طاقة 

 الفصول

 عدد 

 االبنية

 عدد 

 الفصول

اجمالى 

طاقة 

 الفصول

 عدد 

 االبنية

 عدد 

 الفصول

 اجمالى 

 طاقة 

 الفصول

  

  

 دمياط
  

  

  

 0 0 0 0 0 5 2560 64 3 61030 1067 55 ابتدائى

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19251 440 21 اعدادى

 540 15 1 0 0 0 0 0 0 9047 202 10 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10151 266 10 تعليم اساسى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9291 229 8 تجريبى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6319 136 8 صناعى/زراعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1813 48 2 تجارى 

صة تربية خا

 +مهني
2 34 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 فصل واحد

 540 15 1 0 0 6 2560 64 3 117951 2423 117 االجمالى

عزبة 

 البرج

  

 0 0 0 0 0 1 560 14 1 15956 270 21 ابتدائى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4794 77 7 اعدادى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1254 33 2 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 30 2 اعدادى/ثانوي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528 28 2 تجريبى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 21 1 صناعى)بحري(

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 18 1 فندقى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 30 0 تجارى)مستضاف(

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 فصل واحد

 0 0 0 0 0 1 560 14 1 26158 508 37 االجمالى

 فارسكور

  

 

 320 8 1 0 0 0 0 0 0 15036 373 20 ابتدائى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6080 186 13 اعدادى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2674 83 5 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8506 139 11 تعليم اساسى

من حضانة الي 

 ثانوي
1 42 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1234 28 1 تجريبى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4746 81 5 صناعى/زراعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 21 1 تجارى 

تربية خاصة 

 +مهني
2 17 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 فصل واحد

 320 8 1 0 0 0 0 0 0 41137 971 60 االجمالى
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 التعليمية للمدارس بالمحافظة طبقا للمراحل الدراسية: بيان األبنية  -1تابع 
 

االدارات 

 التعليمية

 المراحل 

 الدراسية

 أبنية تحت االحالل والتجديد أبنية آيلة للسقوط أبنية تحت االنشاء أبنية تعليمية

 عدد 

 االبنية

عدد 

 الفصول

اجمالى 

طاقة 

 الفصول

 عدد 

 االبنية

 عدد 

 الفصول

 اجمالى 

 طاقة 

 ولالفص

 عدد 

 االبنية

 عدد 

 الفصول

اجمالى 

طاقة 

 الفصول

 عدد 

 االبنية

 عدد 

 الفصول

 اجمالى 

 طاقة 

 الفصول

 الروضة

 320 8 1 0 0 0 0 0 0 12852 259 17 ابتدائى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4251 112 8 اعدادى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2440 58 5 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5532 126 7 تعليم اساسى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 14 1 تجريبى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 30 1 صناعى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5 1 اعدادي مهني

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 فصل واحد

 320 8 1 0 0 0 0 0 0 26761 605 41 االجمالى

 الزرقا

 320 8 1 0 0 0 0 0 0 11030 260 13 ابتدائى

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4214 93 8 اعدادى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1966 50 3 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2046 55 2 تعليم اساسى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 28 1 تجريبى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1542 33 1 صناعى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 39 2 تجارى 

تربية خاصة 

 +مهني
2 24 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1 1 فصل واحد 

 320 8 1 0 0 1 0 0 0 23438 583 33 االجمالى

 

 السرو 

 0 0 0 0 0 0 960 24 1 9370 228 15 ابتدائى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3051 70 7 اعدادى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1627 46 4 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 440 11 1 2728 63 6 تعليم اساسى

تجارى 

 مستضاف
0 9 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 1 فصل واحد

 0 0 0 0 0 0 1400 35 2 17215 417 33 االجمالى

كفر 

 سعد

 0 0 0 0 0 1 640 16 1 26201 551 43 ابتدائى

 0 0 0 0 0 0 360 9 1 9631 207 22 اعدادى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3178 99 7 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 440 11 1 7361 179 12 تعليم اساسى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2724 61 2 صناعى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2971 58 2 تجارى 

تربية خاصة 

 +مهني
1 8 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 8 8 فصل واحد

 0 0 0 0 0 1 1440 36 3 52979 1171 97 االجمالى



 

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار                                                              محافظة دمياط    
 

 9201  مارس 933العدد                                                             نشرة المعلومات
 

27 

  

 

 

 -:بيان األبنية التعليمية للمدارس بالمحافظة طبقا للمراحل الدراسية  -1ع تاب 
 

االدارات 

 التعليمية

 المراحل 

 الدراسية

 أبنية تحت االحالل والتجديد أبنية آيلة للسقوط أبنية تحت االنشاء أبنية تعليمية

 عدد 

 االبنية

عدد 

 الفصول

اجمالى 

طاقة 

 الفصول

 عدد 

 االبنية

 عدد 

 الفصول

 اجمالى 

 طاقة 

 الفصول

 عدد 

 االبنية

 عدد 

 الفصول

اجمالى 

طاقة 

 الفصول

 عدد 

 االبنية

 عدد 

 الفصول

 اجمالى 

 طاقة 

 الفصول

 ميت أبو

 غالب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5293 138 9 ابتدائى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1836 28 3 اعدادى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 24 2 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 15 1 اعدادي/ثانوي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3287 75 4 تعليم أساسي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 28 1 تجريبي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 11 1 تجارى 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 فصل واحد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12448 320 21 االجمالى

 كفر

 البطيخ

 320 8 1 0 0 0 320 8 1 14332 273 20 ابتدائى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4676 132 9 اعدادى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1236 37 3 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 15 1 اعدادى/ثانوى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5211 132 8 تعليم اساسى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 22 1 تجارى 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 4 4 فصل واحد

 320 8 1 0 0 0 320 8 1 26868 615 46 لىاالجما

 دمياط

 الجديدة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ابتدائى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اعدادى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2352 51 3 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 3080 77 2 14022 294 12 تعليم اساسى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4865 94 3 تجريبى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1546 40 2 صناعى

تربية خاصة 

 +مهني
1 18 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

من حضانة الى 

 ثانوى
2 58 2814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 3080 77 2 25692 555 23 االجمالى

 1820 47 5 0 0 9 9360 234 12 370647 8168 508 اجمالي عام

 

 مصدر البيان : األبنية التعليمية                                         2019س رتاريخ البيان : ما         
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 @العام الماضيعن  محافظة هذا العامالعليمية بتبنية الزيادة عدد األ@
 

  : تحليل البيان

% 2مباني أي بنسبة  9بزيادة قدرها  مبني 508محافظة هذا العام البلغ اجمالي عدد االبنية التعليمية ب -

  .الماضي مقارنة بالعام

 توزعت هذه المباني علي مراكز المحافظة بالنسب اآلتية : -

 % بمركز فارسكور20% بمركز دمياط                                    30

 % بمركز كفر سعد23% بمركز الزرقا                                    13

 دة% بمركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجدي14

( فصل 160( فصل بزيادة قدرها )8168بلغ اجمالي عدد الفصول باألبنية التعليمية الصالحة لهذا العام ) -

 0% مقارنة بالعام الماضي 2أي بنسبة 

أبنية مثل العام السابق وانخفض عدد األبنية  9بلغ اجمالي عدد األبنية التعليمية اآليلة للسقوط هذا العام  -

 0( مباني عن العام السابق 5د بمقدار )تحت االحالل والتجدي

 التوصية:  
عمليات احالل وتجديد وكذلك  بهاالتعليمية الجاري  من األبنية نتهاءاال يوصي مركز المعلومات بسرعة - 

 ً  .الطالب   علي سالمة التعامل مع األبنية اآليلة للسقوط حفاظا

   

    

عدد ا بني 
بيانى يو    ا بني  التعليمي  بالمحافظ 

أبنية تعليمية قائمة

أبنية تحت االنشاء

أبنية آيلة للسقوط
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 المحافظة :توزيع الخدمة التعليمية على المستويات اإلدارية ب -2

 م
المستويات 
 اإلداري 

 مدارس ما قبل ا بتدائي
مدارس 
المرحل  
 ا بتدائي 

مدارس المرحل  
 اإلعدادي 

مدارس 
المرحل  
 الثانوي 

 33  7        مدن  

  
قرى 
 رئيسي 

  4  76     3  

   6  43 6  قرى توابع 3

4 
تجمعات 
سكاني  
 أخرى

        

  
مناطق 
 عشوائي 

        

إجمالي 
 المحافظ 

    3 7     63 

 2019تاريخ البيان: مارس                                                   التعليم                  مصدر البيان: مديرية التربية و      

91
108

71

33

104

176

111

30

26

43

26

0
0

50

100

150

200

مدارس ما قبل االبتدائي مدارس المرحلة االبتدائية مدارس المرحلة اإلعدادية مدارس المرحلة الثانوية

بيانى يوضح توزيع الخدمة التعليمية على المستويات االدارية بالمحافظة

مدن

قرى رئيسية

قرى توابع

 
 

 @العام عن العام الماضي زيادة عدد المدارس داخل محافظة دمياط هذا@

  :تحليل البيان

ة رس( مد22)مدرسة بزيادة قدرها  (819)هذا العام دمياط لمحافظة لي عدد المدارس داخل بلغ اجما .1

 .العام الماضي عن 

 توزعت هذه المدارس علي المستويات اإلدارية بالمحافظة كاألتي:  .2

 37 بالمدن %     

 51بالقري الرئيسية %  

 12بالقري والتوابع % 

ء مدارس بالمناطق المحروم  من المدارس يوصي مركز المعلومات ب رورة انشا التوصي : 

 .وكذلك ادراج المدارس التي تحتاج الي ترميم بالخط  الخاص  باحالل وتجديد المدارس
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 ة :ـــــات تعليميــــا خدمــــر بهـــــرى غير المتوفـــالق -3                         

 المركز م

 لثانوىالتعليم ا التعليم اإلعدادى التعليم اإلبتدائى

إسم 
 القري 

عدد 
 السكان

أقرب 
 مدرس  

إسم 
 القري 

عدد 
 السكان

 أقرب مدرس  
إسم 
 القري 

عدد 
 السكان

 أقرب مدرس 

 دمياط  
 يوجد قرى محروم  من 

 التعليم اإلبتدائى 

شط 
 جريب 

      
 -النصر ا عدادي  بنين 
 دمياط ا عدادي   بنات

 العناني  

 تعد قرى 
م  محرو

 نها 
مجاورة 
لمدارس 
 تخدمها 

 حامد يوسف عيسى

عزب  
 اللحم

6333 
 -النصر اإلعدادي  بنين 

 عباس العقاد اإلعدادي  
 مدارس مدين  دمياط السناني 

      
عزب 
 النه   

 الشعراء الثانوي 

      

غيط 
 النصارى 

 مدارس مدين  دمياط

الشيخ 
  رغام

ب  مدارس مدين  عز
 البرج

 فارسكور 2
اليوجد قرى محرومة من 

 التعليم اإلبتدائى 

 السالمي 

 تعد 
قرى 

محروم  
 نها 
مجاورة 
لمدارس 
 تخدمها 

 النجارين
 الناصري 

ناصرالثانوي  
 بشرباص 

كفر 
 الغوابين الغوابين

 البراشي 
ناصرالثانوي  
 بشرباص 

    

 مناع خليل الحورانى

 ماهر رخا الثانوية العطوى

 كفر سعد 3
اليوجد قرى محرومة من 

 التعليم اإلبتدائى 

 الدهايم 
كفر الغاب ا عدادي  

 بنين وبنات
 المحمدي 

مدارس مدينة كفر 

 سعد

 كفر المرابعين أبوعياد
كفر 

 المرابعين
 عنتر بدير الثانوية

دار 
 السالم

 العباسي  البدراوى ا عدادي 
بحرية السعدية ال

 الثانوية 

 الزرقا 4
اليوجد قرى محرومة من 

 التعليم اإلبتدائى 
    

  
كفر 

 المياسرة
 مدارس مدينة الزرقا

 شرمساح  
مدارس مدينة ميت 

 الخولى 

5 
كفر 

 البطيخ

اليوجد قرى محرومة من 

 التعليم اإلبتدائى 
    

 البساتين  
مدارس مدينة كفر 

 البطيخ

 الرياض  
ارس مدينة دمياط مد

 الجديدة 
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 @عدادية قريتين فقط في دمياط غير متوفر بها خدمات تعليمية للمرحلة اإل@

  :البيان تحليل

 قريتيعدادية وهما التعليمية للمرحلة االخدمات فقط ال تتوافر بها ال تينمحافظة قرياليوجد ب

 . وعزبة اللحم ةشط جريب 
ال يوجد بالمحافظة قري غير متوافر بها خدمات تعليمية للمرحلة االبتدائية والثانوية وذلك ألنها 

 0مجاورة لمدارس تخدمها 

 التوصي :

معلومات ب رورة ادراج القري الغير متوافر بها خدمات تعليمي   من خطط انشاء يوصي مركز ال
المدارس الجديد
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 المــــدارس الفنيـــــــة المطـــــــورة: -4

 البيان المركز  م

 اجمالى عدد الملتحقين عدد المدارس المطورة
الجهات القائم  

 بالتطوير
مجا ت 
 التطوير

ى
ع
نا
ص

 

ى
ع
را
ز

 

ى
ار
ج
ت

 

ى
خر
أ

ى 
مال
ج
ا

 

ور
ذك

 

ث
نا
ا

ى 
مال
ج
ا

 

ى
وم
حك

 

ع
طا
ق

 

 
ص

خا
 

ك
تر
ش
م

 

ج
ه
نا
م

ت 
يا
ان
مك
ا

 

 دمياط  

 √       √   66  6     36 6       4 ح ر

                           ريف

 √       √   66  6     36 6       4 اجمالى

 فارسكور  

 √       √  6         3            ح ر

            3       44             ريف

 √       √ 3 33   4  3    4       3 اجمالى

 الزرقا  3

 √       √ 7        36             ح ر

                           ريف

 √       √ 7        36             اجمالى

 كفر سعد 4

 √       √ 6 47                   3 ح ر

           676   4 7             ريف

 √       √  47  364     3 6   3   3 اجمالى

  
كفر 
 البطيخ

                           ح ر

                           ريف

                           اجمالى

اجمالى 
 المحافظ 

 √       √   3     66  66  4    3      ح ر

                  6  6   3         ريف

 √       √  6 7   733 6    7    4      اجمالى

 2019مارس  :  تاريخ البيان                                                      مصدر البيان: مديرية التربية والتعليم               

66  

33 3

   7

 47 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

بيانى يوضح اعداد الملتحقين بالمدارس الفنية المطورة

على مستوى مراكز المحافظة 

دمياط

كفر سعد

فارسكور

الزرقا

كفر البطيخ

 
 % من المدارس الفنية بمحافظة دمياط @30@ تطوير 

  -ل البيان:تحلي
 % من اجمالي عدد المدارس الفنية بالمحافظة .30مدرسة وهو ما يمثل  17بلغ اجمالي المدارس الفنية المطورة بالمحافظة هذا العام  -

 توزعت هذهالمدارس المطورة كاآلتي :

 .% مدارس زراعية12ة           % مدارس فنية تجاري23% مدارس فنية صناعية             65                                  

 0تم تطوير هذه المدارس جميعها من حيث االمكانيات عن طريق القطاع الحكومي  -      

يوصي مركز المعلومات بضرورة األهتمام بالمدارس الفنية وتطويرها من حيث األمكانيات والمناهج وعمل دورات تدريبية  -التوصية:  

 تدريب المهني لخلق جيل جديد من العمالة قادر علي مواكبة متطلبات سوق العمل. مستمرة باألشتراك مع مراكز ال
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 تطور عدد المدارس التعاونية طبقاً لمراحل التعليمية: - 5
 

 المراحل التعليمي  م

 عام
   6/   7 

 عام
   7/     

 عام
    /     

 ريف ح ر ريف ح ر ريف ح ر

 - - - - - - مرحل  رياض ا طفال  

 - - - - - - مرحل  ا بتدائي  

 - - - - - - مرحل  ا عدادي 3

             مرحل  الثانوي 4

 2019مارس  : تاريخ البيان                                                      مصدر البيان: مديرية التربية والتعليم               
 

 @@@@  حافظة دمياط بمفقط تعاونية واحدة ثانوية مدرسة   

 

 تحليل البيان

 . بدمياط بمركز تعاونية واحدة فقط وهي مدرسة المعالي الثانوية ةيوجد بمحافظة دمياط مدرس
 

 التوصية

 يوصي مركز المعلومات بأهمية المتابعة المستمرة علي هذه المدرسة للتأكد من التزامها بالقواعد

 بها. نضباط اإلداريوالقرارات المنظمة لها والوقوف على مدي اإل
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 تطور  إمكانيات العملية التعليمية: - 6

 اجمالى ريف حضر البيان

 142 83 59 عدد المعاهد ) التعليم األزهرى( المزودة بحاسب آلى

 26 12 14 عدد المعاهد  رياض أطفال ) التعليم األزهرى(

 865 526 339 عدد المدارس) التعليم العام ( المزودة بحاسب آلى

 2019مارس  : تاريخ البيان                       والتعليم ومنطقة األزهر    صدر البيان: مديرية التربيةم

0

200

400

600

800

1000

التعليم ) عدد المعاهد 

(األزهرى

المزودة بحاسب آلى 
) عدد المعاهد  رياض أطفال 

المزودة ( التعليم األزهرى

بحاسب آلى
(  التعليم العام ) عدد المدارس

المزودة بحاسب آلى

 4 

 6

 6 

بيانى يوضح عدد المعاهد باألزهر وعدد المدارس بالتعليم العام 

المزودين بحاسب آلى 

 
 

  @جميع مدارس التعليم بالمحافظة تمتلك أجهزة حاسب آلي @

  :تحليل البيان

ب آلي مدرسة وجميعها مزودة باجهزة حاس (865مدارس التعليم العام بالمحافظة )بلغ اجمالي عدد  - 

 .ريف(  %61،   %39:  ) الي وموزعين 

مزودة بأجهزة حاسب وجميعها ( معهد 26طفال األزهرية بالمحافظة )بلغ اجمالي عدد معاهد رياض األ- 

 آلي 

( معهد 144صل )أن م( معهد 142األزهري المزودة باجهزة حاسب آلي ) بلغ اجمالي عدد معاهد التعليم - 

 .علي مستوي المحافظة 

  صية: التو 

يوصي مركز المعلومات بالمتابعة الدورية المستمرة ألجهزة الحاسب الموجودة بالمدارس للتأكد من عدم 

 . تعطلها واجراء الصيانة لها بصفة مستمرة 
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 نســــبــــة التســـــرب: – 7

 اجمالى ريف ح ر البيان 

 %7.  %6.  % .  نسب  التسرب من المرحل  ا بتدائي 

 % .  % .  % .  سرب من المرحل  ا عدادي نسب  الت

 2019 مارس : تاريخ البيان                                     مصدر البيان: مديرية التربية والتعليم           

 

 

 .7%

 . %

0%

1%

1%

2%

2%

3%

 بيانى يوضح نسب التسرب بمراحل التعليم االبتدائى واالعدادى

نسبة التسرب من 

المرحلة االبتدائية

نسبة التسرب من 

المرحلة االعدادية

 

 

  @العام الماضي عن عدادية هذا العام إلالمرحلة ابنسبة التسرب  @ زيادة

  :تحليل البيان

 0% العام الماضي 1.51% بعد أن كانت 2.1المرحلة االعدادية بالمحافظة هذا العام بلغت نسبة التسرب ب

 التوصية :

يوصي مركز المعلومات باألخذ بما جاء بالدراسة التي تم اعدادها بادارة دعم اتخاذ القرار للقضاء علي 

 0ظاهرة التسرب في التعليم 
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     تابع / القطاع األول : قطاع األبنية التعليمية
 

 (مـدرســـين ) ثانيــــاً : التعـــليم 

 

 تطــــور عدد المدرسين بالتعــــليم العـــــــــام: (1
                     

 م
المراحل 
 التعليمي 

 البيان

   7/   6     /   7     /     

ن
سي
در
لم
 ا
دد
ع

 

نصيب 
الفصل 
من 

المدرس) 
مدرس / 
 فصل (

نصيب 
المدرس 
من 

التالميذ 
ذ / )تلمي

 مدرس (

ن
سي
در
لم
 ا
دد
ع

 

نصيب 
الفصل 
من 

المدرس) 
مدرس / 
 فصل (

نصيب 
المدرس 
من 

التالميذ 
)تلميذ / 
 مدرس (

ن
سي
در
لم
 ا
دد
ع

 

نصيب 
الفصل 
من 

المدرس) 
مدرس / 
 فصل (

نصيب 
المدرس 
من 

التالميذ 
)تلميذ / 
 مدرس (

  
 رياض

 اطفال 

 ح ر
          

77        4       

      643        6 ريف

 ابتدائي  
 ح ر

  74  3  7 
4  7 3    4 3       

      4          7   ريف

 اعدادي 3
 ح ر

634  4    
 7   3  3      3  4 

    3 6  3 3  3 3 33 ريف

4 
ثانوي 
 عام

 ح ر
3  4 4   

  73 4       6 4    

   4        4 3    ريف

  
 ثانوى 
 فني

 ح ر
36   4   

3 6  4      3 4   

   3  4     3     ريف

6 
 تربي  
 خاص 

 ح ر
      4 

  4 3 4         

   3 7     3     ريف

7 
ذات 
 الفصل 
 الواحد

 ح ر
76   6 

     6        

 6    6 7    7 ريف

  
 صديق  
 الفتيات

 ح ر
      

            

             ريف

 ا جمالى
 ح ر

  3 3 3  3 
 3    3  3    43 3  4 

 7  3 7     6  3   7   ريف

 2019مارس تاريخ البيان:                                                                            مديرية التربية والتعليممصدر البيان:    
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ح ر ريف ح ر ريف ح ر ريف ح ر ريف ح ر ريف ح ر ريف ح ر ريف

رياض
اطفال 

ابتدائي اعدادي ثانوي عام ثانوى 
فني

تربي  
خاص 

ذات الفصل 
الواحد

بيانى يو   نصيب الفصل من المدرس ونصيب المدرس من التالميذ بالتعليم العام

نصيب الفصل من 
مدرس )المدرس 

(فصل / 

نصيب المدرس 
من التالميذ 

(مدرس / تلميذ)

 

 @ ات المقارنةخالل سنوانخفاض عدد المدرسين بالتعليم العام @

 تحليل البيان :  .3

( مدرس أي 270) مدرس بانخفاض قدره  24470بلغ اجمالي عدد المدرسين بالتعليم العام هذا العام  -

 % مقارنة بالعام الماضي .1بنسية 

 توزعت هذه األعداد حسب المرحلة الي : -

 % بالمرحلة االبتدائية41% بمرحلة رياض األطفال                       6

 % بمرحلة الثانوية العامة12% بالمرحلة االعدادية                          25

 % بمدارس التربية الخاصة وذات الفصل الواحد2% بمرحلة الثانوية الفنية                      14

 0مدرس / فصل علي مستوي المحافظة  3بلغ متوسط نصيب الفصل من المدرس  -

 

 التوصية .4

 بالتخصصات التى بها عجز .ومات بضرورة تعيين مدرسين يوصى مركز المعل
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 تطـــــور عدد المدرسين بالتعـــــليم األزهـــــــــري: -2

 م
المراحل 

 التعليمية
 البيان

2017/2016 2018/2017 2019/2018 

 عدد 

 المدرسين

نصيب 

الفصل 

من 

 المدرس

 (

مدرس 

/ فصل 

) 

نصيب 

المدرس 

من 

التالميذ 

)تلميذ / 

رس مد

) 

نصيب  عدد المدرسين

الفصل 

من 

المدرس) 

مدرس / 

 فصل (

نصيب 

المدرس 

من 

التالميذ 

)تلميذ / 

مدرس 

) 

 عدد 

 المدرسين  
نصيب 

الفصل 

من 

المدرس 

)مدرس 

 / فصل(

نصيب 

المدرس 

من 

التالميذ 

)تلميذ / 

مدرس 

) 

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 ابتدائي 1

 13 3 341 146 13 3 335 160 14 3 315 156 حضر 

 10 3 334 323 10 3 328 331 11 2 301 332 ريف

 اعدادي 2

 8 4 199 228 7 4 217 233 8 4 206 213 حضر 

 6 4 149 240 6 4 139 237 6 4 129 236 ريف

 ثانوي 3

 9 3 189 218 10 3 175 223 9 3 179 253 حضر 

 9 2 49 71 8 2 61 86 8 3 72 96 ريف

4 
هد معا

 القراءات

 29 1 5 3 8 3 20 24 12 3 18 23 حضر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ريف

5 
معاهد 

 المعلمين

 حضر

 / ريف
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 اإلجمالي

 8 2 734 595 8 2 747 640 8 2 718 645 حضر

 9 2 532 634 9 2 528 654 9 2 502 664 ريف

 2019األزهرية بدمياط                                                                                تاريخ البيان : مارس  مصدر البيان : المنطقة           
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 @محافظة الاألزهري باجمالي عدد المدرسين بالتعليم انخفاض 

 @هذا العام عن العام الماضي  

 

 

 :تحليل البيانات  

 

 مدرس (2495محافظة دمياط هذاالعام )الزهري بالتعليم اال قطاعن ببلغ اجمالي عدد المدرسي - .5

 0% عن العام الماضي 3( مدرس أي بنسبة 74بانخفاض قدره )

 توزعت هذه األعداد حسب المرحلة التعليمية الي : .6

 % المرحلة األبتدائية46 .7

 % المرحلة األعدادية33 .8

 .معاهد القراءاتو % المرحلةالثانوية21 .9

 0% اناث( 51% ذكور ، 49داد من حيث النوع الي )توزعت هذه األع .10

 

 التوصية: 

 
الكفاءة المهنية للمدرسين وعمل دورات تدريبية للمدرسين  رفعيوصي مركز المعلومات بضرورة 

 رتقاء بالمستوي التعليمي األزهري . لال
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 توزيع المدرسين طبقاً للتخصصات والمواد الدراسي  : -3

 م
 المراحل

 

 التعليمية

 بيانال

 االجمالي اخرى الماني فرنسي انجليزي رياضيات عربي

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

  
المرحلة 

 االبتدائية

 3131 1100 1522 489 0 0 10 1 389 57 330 253 880 300 حضر

 4068 1836 1948 851 0 0 2 1 465 102 489 340 1164 542 ريف

  
المرحلة 

 االعدادية

 1880 948 963 455 0 0 14 1 354 118 145 151 404 223 حضر

 1992 1194 1025 637 0 0 1 0 342 117 150 179 474 261 ريف

3 

المرحلة 

الثانوية 

) العام 

 /فنى(

 2886 2024 1758 1424 1 5 220 81 388 137 71 153 448 224 حضر

 825 797 512 480 0 0 74 48 93 84 19 66 127 119 ريف

 االجمالي
 7897 4072 4243 2368 1 5 244 83 1131 312 546 557 1732 747 حضر

 6885 3827 3485 1968 0 0 77 49 900 303 658 585 1765 922 ريف

 2019مارس  خ البيان:تاري                                             ية والتعليم         مصدر البيان: مديرية الترب

 3%

  %

  %

 %

 3%

رسم بياني يو   توزيع المدرسين طبقا للتخصصات والمواد الدراسي 

عربى

ريا يات

انجليزى

فرنسى والمانى

اخرى

 

 

@ زيادةعدد مدرسين اللغة العربية واالنجليزية والفرنسية والرياضيات بالمراحل التعليمية 

 @هذا العام عن العام الماضيالمختلفة بالمحافظة 

 تحليل البيانات 

لفنية لهذا العام والثانوية العامة وا واإلعدادية االبتدائيةبلغ اجمالي عدد المدرسين بالمراحل التعليمية  - 

 0% مقارنة بالعام الماضي 2( مدرس أي بنسبة 347( مدرس بانخفاض قدره )22681)

علي  اآلتيةبالنسب واللغة الفرنسية هذا العام  واإلنجليزيةزيادة عدد المدرسين للغة العربية والرياضيات  -

 %( .32-%16-%55-%30التوالي: ) 

 0ا العام ثبات عدد مدرسين اللغة األلمانية هذ -

 التوصية:  

 المعلومات بأهمية عقد دورات تدريبية لجميع المدرسين بصفة دورية لتنمية مهاراتهم. يوصي مركز 
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 احتياجات التعليم من التخصصات المختلفة : -4

 المراحل

 

 التعليمية

 البيان

 المواد التي بها عجز في المدرسين

 الجماليا اخرى الماني فرنسي انجليزي رياضيات عربي

دد
لع

ا
ود 

ج
و
لم

ا
 

جز
لع

ا
 

دد
لع

ا
ود 

ج
و
لم

ا
 

جز
لع

ا
 

دد
لع

ا
ود 

ج
و
لم

ا
 

جز
لع

ا
 

دد
لع

ا
ود 

ج
و
لم

ا
 

جز
لع

ا
 

دد
لع

ا
ود 

ج
و
لم

ا
 

جز
لع

ا
 

دد
لع

ا
ود 

ج
و
لم

ا
 

جز
لع

ا
 

دد
لع

ا
ود 

ج
و
لم

ا
 

جز
لع

ا
 

المرحلة 

 االبتدائية

حضر/

 ريف
1630 1630 0 638 686 0 671 961 0 14 14 0 0 0 0 5323 5445 501 8276 8736 501 

مرحلة ال

 االعدادية

 11 1865 1368 0 752 548 0 0 0 0 12 12 0 390 110 11 209 220 0 502 478 حضر

 36 2354 2051 20 930 740 0 0 0 0 1 1 0 457 338 16 311 327 0 655 645 ريف

المرحلة 

 الثانوية 

 30 1974 1603 14 440 366 0 5 5 0 316 128 0 444 367 16 110 126 0 659 611 حضر

 31 913 800 17 256 235 0 1 1 0 112 67 0 172 122 14 163 176 0 209 199 ريف

 609 15842 14098 552 7823 7212 0 6 6 0 455 222 0 2424 1608 57 1479 1487 0 3655 3563 اجمالي

 2019 مارس : تاريخ البيان                                                       ية والتعليم         : مديرية الترب مصدر البيان          
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ح ر ريف ح ر ريف

المرحل  ا عدادي    المرحل  الثانوي 

 بيانى يو   العجز فى عدد المدرسين وهو فقط
مادة الريا يات على مستوى مراحل التعليم 

 
 

 

 @ الرياضيات للمرحلة االعدادية والثانوية بالمحافظة لهذا العاممدرسين بوجود عجز @ 

 
 تحليل البيانات 

عدم وجود عجز في اعداد المدرسين للمرحلة اإلبتدائية واإلعدادية والثانوية بالمحافظة  للتخصصات - 

 واللغة األنجليزية واللغة الفرنسية واللغة األلمانية ( . العربية األتية : ) اللغة

مدرس موزعين كاآلتي :  57سد العجز في مدرسين الرياضيات للمرحلة األعدادية والثانوية بمقدار  -

 0% بالمرحلة الثانوية( 53% بالمرحلة االعدادية ، 47)

 التوصية: 

 .درسين الرياضياتيوصي مركز المعلومات بضرورة سد العجز قى م 
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 :2018/2019   تطـــور قـــدرات المدرسين خـــالل عــــام -5 

  2019مارس تاريخ البيان:                                                                ية والتعليم         مصدر البيان: مديرية الترب              
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إبتدائى اعدادى ثانوى

بيانى يو   عدد المدرسين بالمراحل المختلف   الذين تم تدريبهم 

 
 واالعدادية بالمحافظةمرحلة االبتدائية عدد المدرسين الذين تم تدريبهم بال@ انخفاض 

 @العام الماضىعن هذا العام  

    تحليل البيان :  .11

هاااذا العاااام عااان العاااام الماضاااي  عدادياااةبتدائياااة واإلعااادد المدرساااين الاااذين تااام تااادريبهم بالمرحلاااة اإل انخفااااض -

0 

ي زياااادة عااادد المدرساااين الاااذين تااام تااادريبهم بالمرحلاااة الثانوياااة بالمحافظاااة هاااذا العاااام عااان العاااام الماضااا -

0 

 التوصية .12
بية الموجه  يبية تتصف بالتوزان فى عدد الدورات التدرييوصى مركز المعلومات بوضع خطة تدر

 .لمدرسى المراحل التعليمية المختلفة 

 م

مركز/ 

مدينة 

 / حى

 البيان

 المرحل الدراسية

 مرحلة التعليم الثانوي مرحلة التعليم االعدادي مرحلة التعليم االبتدائي

 عدد المدرسين

عدد 

المدرسين 

الذين تم 

 تدريبهم

 عدد المدرسين

 عدد

المدرسين 

الذين تم 

 تدريبهم

 عدد المدرسين

عدد 

المدرسين 

الذين تم 

 تدريبهم

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

اجمالى 

 المحافظة

 3131 1100 حضر

7060 

948 1880 

4721 

790 1126 

4875 
 579 502 1992 1194 4068 1836 ريف

 4875 1705 1292 4721 3872 2142 7060 7199 2936 اجمالى عام
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 إمكانيات العملية التعليمية ) معاهد القراءات ومعلمين األزهرية ( -6

 
 

 اجمالى حضر ريف البيــــــان

 2 2 0 عدد معاهد القراءات

 2019تاريخ البيان: مارس                                                     مصدر البيان: المنطقة األزهرية بدمياط               

 

 @ثبات عدد معاهد القراءات بالمحافظة هذا العام @

 

 :  تحليل البيان  

 .حضر المحافظة  معهد جميعهم في(  2) بالمحافظة  بلغ اجمالي عدد معاهد القراءات .13

 .ريف المحافظة عدم وجود معاهد قراءات ب .14

 :  توصيةال 
 .هد للقراءات داخل ريف المحافظة  ايوصي مركز المعلومات بضرورة انشاء مع 
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 المــــوضــــوع الثــاني : أوالً التعـــليم العـــام

 تطور أعداد الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي العام بالمحافظة : -1
 م

 مراحل ال
 الدراسي 

 البيان
   7/   6     /   7     /     

 اجمالي اناث ذكور اجمالي اناث ذكور اجمالي اناث ذكور

  
 مرحل  ما 
 قبل ا بتدائي

      7  4  4 4 7343 6  3 3747  736  364   37 ح ر

 4  6    3 6  3  66  767  4    76    3   44   ريف

  المرحل  ا بتدائي  
   37    67 77 7  337    64    6    3  6  6    6 ح ر

  43    7    46    46    7    4 3   47           3   ريف

 المرحل  ا عدادي  3
  374  6443 6 73    3     6 4  7  36      6 67 6 ح ر

    7   44   44  6  7             4 6    77  46  ريف

4 
 مرحل  

 وي  العام الثان

 33 6 7  4 6       6 43 3 6 6   633   37 636  ح ر

    3 3     43  66 3              3      7 4  ريف

 ثانوي  فني   
      4434    4 34    4 4    4 67   34 4 33 4 ح ر

 4     66           3 6   3  3    6 7 77   ريف

 تربي  خاص  7
 43   4 4   6 4  44  4    33 ح ر

 3  3   4 4  7  7  6  6    ريف

  
 ذات 

 الفصل الواحد

              6   6 ح ر

  3    4   3       3   3 3  ريف

 صديق  الفتيات  
                   ح ر

                   ريف

 اجمالى
   7    76   3  6   3  4    3  343   7   4 7  4     4  ح ر

 7     4337    7   3 4 4 3643   4 4  37 47   33  46 4  ريف
 

 2019تاريخ البيان : مارس  مصدر البيان: مديرية التربية والتعليم                                                                                         
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   7/   6     /   7     /    

بيانى يو   تطور أعداد الملتحقين بالنعليم قبل الجامعى العام بالمحافظ 

 
 عي بالمحافظة خالل سنوات المقارنة@@زيادة اعداد الملتحقين بالتعليم قبل الجام

 :  البيان  تحليل
أي  )4205طالب بزيادة قدرها ) )101919بلغ اجمالي عدد الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي لهذا العام ) - 

 % مقارنة بالعام الماضي .4بنسبة 

 توزعت هذه األعداد حسب المرحلة التعليمية الي : -  

 % المرحلة األعدادية31% المرحلة االبتدائية   ، 33،       % مرحلة ما قبل األبتدائي14

 % المرحلة الثانوية الفنية11% مرحلة الثانوية العامة    ،   10

 .% مدارس التربية الخاصة وذات الفصل الواحد1

 التوصية:  
طالع علي يوصي مركز المعلومات بضرورة المتابعة المستمرة علي تلك المدارس وتقييم األداء بها واأل 

 .   المشاكل الموجودة بها للعمل علي حلها
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 الــمـــدارس الحكــــوميــــة:  أوال تطور إمكانيات العملية التعليمية ) مرحــــلة ما قبل االبتدائي ( : -2
 

 البيان م
   7/   6     /   7     /     

 ريف ح ر ريف ح ر ريف ح ر

 4   77      7      7 عدد المدارس  

   3  36   3 343 3 3 337 عدد الفصول  

 عدد التالميذ 3

  644 4 74 73      6 64 6 34 6 ذكور

  6 6 3 74 7     674         6 اناث

 4 7   7  4   3    3637  64    3 37  جمل 

 عدد المدرسين 4

             ذكور

 اناث
  4  

6 6     74      

      74     6 6 جمل 

  4  4  3  4  3  4 كثاف  الفصول  

 % .6  % .   % .66 %4. 6 نسب  ا ستيعاب 6

 4   77      7      7 عدد المدارس التى تمتلك حاسب آلى 7
 2019مارس : تاريخ البيان                                       مصدر البيان: مديرية التربية والتعليم                             
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   7/   6     /   7     /    
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4 

4 

بيانى يو   تطور كثاف  الفصل بمرحل  التعليم ما قبل ا بتدائى الحكومى

 
 

 بالمحافظة هذا العام عن العام الماضي @ الحكومية@زيادة عدد مدارس المرحلة ما قبل االبتدائي 

  تحليل البيان:
مدرسة 11 بزيادة قدرهامدرسة  201هذا العام لبالمحافظة الحكومية بلغ اجمالي عدد المدارس لمرحلة ما قبل االبتدائي  - 

 0وجميعها تمتلك أجهزة حاسب آلي  ن العام الماضي% ع6اى بنسبة  عن العام الماضي

 0% عن العام الماضي 6فصل اى بنسبة  39زيادة عدد الفصول بتلك المدارس  - 

 0% مقارنة بالعام الماضي 9مدرس بنسبة  59بحضر المحافظة بمقدار عدد المدرسين بتلك المدارس زيادة  - 

 

ادة عدد المدارس الحكومية لمرحلة ما قبل األبتدائي الستيعاب الزيادة المعلومات بضرورة زي يوصي مركز -  التوصية : 

 .المستمرة في عدد التالميذ وخفض كثافة الفصول 
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 تطور إمكانيات العملية التعليمية ) مرحلة ما قبل االبتدائي ( : ثانياً : المــدارس الخـــــاصـــــــة -2تابع 

 البيـــــــان م
2017/2016 2018/2017 2019/2018 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 6 14 5 14 5 14 عدد المدارس 1

 24 56 24 56 25 58 عدد الفصول 2

 عدد التالميذ 3

 525 1106 460 1066 488 1097 ذكور

 486 1077 435 1013 460 1007 اناث

 1011 2183 895 2079 948 2104 جملة

 عدد المدرسين 4
 0 0 0 0 0 0 ذكور

 48 97 30 93 151 ناثا

 43 39 38 38 38 37 كثافة الفصول 5

 %2.1 %8.2 %4.0 %8.0 نسبة االستيعاب 6

7 
عدد المدارس التى تمتلك 

 حاسب آلى
14 5 14 5 14 6 

 2019مارس  : يانتاريخ الب                                       مصدر البيان: مديرية التربية والتعليم                             
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بيانى يوضح تطور اعداد التالميذ بالمرحلة ما قبل االبتدائى الخاصة

 

   @الخاصة هذا العام عن العام الماضي زيادة عدد مدارس ما قبل االبتدائى @

 تحليل البيان:

والبالغ عددها  عدد المدارس  الخاصة لمرحلة ماقبل األبتدائي هذا العام بالمحافظة بلغ اجمالى .15

  .أجهزة حاسب آلي وجميعها تمتلك بزيادة قدرها مدرسة واحدة عن العام الماضى  مدرسة  20

 .العام الماضي  مثلفصل  80بلغ اجمالي عدد الفصول بهذه المدارس  .16

مدرس بنسبة  22 مدرس بزيادة قدرها 145 عدد المدرسين بتلك المدارس  بلغ اجمالى .17

 0 % ريف ( 33% حضر ،  67موزعين غلى المحافظة )  % مقارنة بالعام الماضي18

أهمي  المتابع  المستمرة علي رياض األطفال الخاص  يوصي مركز المعلومات بالتوصية:    .  

للتأكد من التزامها بالقواعد والقرارات الوزاري  مع العمل علي زيادة عدد هذه المدارس من خالل 

 .تيسير اجراءات انشائها 
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 : المـــــدارس الحكـــوميـــــة: أوال تطور إمكانيات العملي  التعليمي  ) المرحل  ا بتدائي  (  -3
 

 البيـــــــان م
2017/2016 2018/2017 2019/2018 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 210 97 210 94 210 92 عدد المدارس 1

 2507 1566 2465 1539 2405 1498 عدد الفصول 2

 عدد التالميذ 3

 58739 38687 57116 37324 54928 35884 ذكور

 55776 36217 54309 34906 52211 33581 اناث

 114515 74904 111425 72230 107139 69465 جملة

عدد  4

 المدرسين

 1780 1044 1846 1069 3099 ذكور

 3921 2868 3969 2942 7231 اناث

 5701 3912 5815 4011 10330 جملة  

 46 48 45 47 45 46 كثافة الفصول 5

 %90.8 %104.9 %116 %129 %113.6 %126.6 نسبة االستيعاب 6

 210 97 210 94 210 92 دد المدارس التى تمتلك حاسب آلىع 7

 2019مارس مصدر البيان: مديرية التربية والتعليم                                                                       تاريخ البيان :

464 
47

4 

4 
46

ريفح رريفح رريفح ر

   7/   6    /   7    /    

بيانى يو   تطور كثاف  الفصل بالتعليم ا بتدائى الحكومى 

كثاف  الفصل

  
 

 @ العام الماضي العام عن هذاالحكومية بالمحافظة بتدائية مدارس المرحلة اإل@ زيادة عدد 

 :تحليل البيان
مدرسة بزيادة قدرها  307هذا العام بالمحافظة بتدائية لمرحلة اإللبلغ إجمالي عددالمدارس الحكومية  -

 .وجميعها تمتلك أجهزة حاسب آلي بحضر المحافظة  ارسمد 3

مقارنة % 2فصل اي بنسبة  69فصل بزيادة قدرها  4073بلغ إجمالي عدد الفصول بتلك المدارس  -

 .بالعام الماضي 

أي مدرس  (213)مدرس بانخفاض قدره  9613هذا العام لالمدارس تلك بلغ اجمالي عدد المدرسين ب -

  .% مقارنة بالعام الماضي 2 بنسبة

 %ريف(59%حضر،41توزعت أعداد المدرسين بين حضر وريف المحافظة بالنسب اآلتية ) -

بتدائية الحكومية ادة اعداد المدرسين بالمدارس اإليوصي مركز المعلومات بضرورة زيالتوصية: 

علي سير وجودة العملية التعليمية  حفاظا  . بتلك المدارس ًً
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 :ثانياً : المـــــدارس الخــــــاصــــــ   تطور إمكانيات العملي  التعليمي  ) المرحل  ا بتدائي  ( -3تابع  

 البيـــــــان
2017/2016 2018/2017 2019/2018 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 9 11 8 11 8 10 عدد المدارس

 124 153 118 151 113 145 عدد الفصول

 عدد التالميذ

 2509 3127 2427 2888 2320 2703 ذكور

 2304 2968 2218 2719 2158 2563 اناث

 4813 6095 4645 5607 4478 5266 جملة

عدد 

 المدرسين

 56 56 46 63 109 ذكور

 147 263 111 213 309 اناث

 203 319 433 418 جملة

 39 40 39 37 40 36 كثافة الفصول

 %3.8 %8.5 %4.8 %10 %4.7 %9.6 نسبة االستيعاب

 9 11 8 11 8 10 عدد المدارس التى تمتلك حاسب آلى

 2019 تاريخ البيان : مارس                   مصدر البيان: مديرية التربية والتعليم                                                     
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بيانى يو   تطور كثاف  الفصل بالتعليم ا بتدائى الخاص 

كثاف  
الفصل

 
 عن العام الماضي@محافظة هذا العام البتدائية الخاصة بالالمدارس االفصول ب دزيادة عد@

 :تحليل البيان
بزيادة قدرها مدرسة واحدة  مدرسة20هذا العام بالمحافظة  الخاصةالمرحلة االبتدائية مدارس بلغ اجمالي عدد  -

 .وجميعها تمتلك اجهزة حاسب آلي ة مقارنة بالعام الماضي بريف المحافظ

 0فصول عن العام الماضي  8بمقدار زيادة عدد الفصول بتلك المدارس -
العام عن % 21مدرس أي بنسبة  89مدرس بزيادة قدرها  522بلغ اجمالي عدد المدرسين بتلك المدارس -

 0%ريف( 39%حضر،61اآلتي )وتوزعت تلك األعداد بين حضر وريف المحافظة كالماضي 
يوصي مركز المعلومات ب رورة تكثيف المتابع  علي المدارس الخاص  باشراف من مديري   التوصية:

التربي  والتعليم للتأكد من التزامها بأحكام القوانين والقرارات الوزاري  المنظم  لها مع فرض غرامات 

 .لقوانين  مالي   خم  علي أي مدرس  ترتكب مخالفات للقواعد وا
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 - مكانيات العملية التعليمية ) المرحلة اإلعدادية ( أوالً : المـــــدارس الحكـــــــوميــــة :إتطور  -4

 البيــــــــــان
2017/2016 2018/2017 2019/2018 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 133 63 132 61 129 61 عدد المدارس

 1054 788 1034 764 1015 761 عدد الفصول

عدد 

 التالميذ

 22826 19193 21359 18518 19853 17950 ذكور

 22912 17651 21956 17043 20714 16547 اناث

 45738 36844 43315 35561 40567 34497 جملة

عدد 

 المدرسين

 1190 917 1261 903 2270 ذكور

 1966 1825 2021 1786 3819 اناث

 3156 2742 3282 2689 6089 جملة

 44 47 42 47 40 46 ة الفصولكثاف

 %86.1 %115.1 %88.5 %120.4 %84.3 %118.9 نسبة االستيعاب

 133 63 132 61 129 61 عدد المدارس التى تمتلك حاسب آلى

 2019: مارس  مصدر البيان: مديرية التربية والتعليم                                                                       تاريخ البيان
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   7/   6     /   7     /    

رسم بيانى يو   تطور عدد التالميذ بالتعليم ا عدادى الحكومى  
خالل سنوات المقارن 

 
  @زيادة عدد المدارس الحكومية للمرحلة األعدادية بالمحافظة هذا العام عن العام لماضي @

 تحليل البيان: .19
 3مدرسة بزيادة قدرها  196العام بلغ اجمالي عدد المدارس الحكومية للمرحلة األعدادية بالمحافظة هذا  .20

 لي .مدارس عن العام الماضي وجميعها تمتلك أجهزة حاسب آ

العام مقارنة ب% 21فصل اي بنسبة  44فصل بزيادة قدرها  1842بلغ اجمالي عدد الفصول بهذه المدارس  -

 الماضي .

العام عن مدرس  (73 )مدرس بانخفاض قدره 5898بلغ اجمالي عدد المدرسين بهذه المدارس هذا العام  -

 0%ريف( 54%حضر،46اآلتية )وتوزعت تلك األعداد ما بين حضر وريف المحافظة بالنسب الماضي 

التوصية: يوصي مركز المعلومات بضرورة متابعة مديرية التربية والتعليم المستمرة علي  .21
خفاض في عدد ننضباط بها مع ضرورة السعي لتعويض اإلوقوف علي مدي اإلللهذه المدارس 

  .المدرسين هذا العام   
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 ثانيا : المــدارس الخــــاصــــة اإلعدادية ( تطور إمكانيات العملية التعليمية ) المرحلة -4تابع

 البيــــــــان
2017/2016  2018/2017 2019/2018 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 4 8 4 8 4 7 عدد المدارس

 27 43 27 42 25 39 عدد الفصول

عدد 

 التالميذ

 541 844 517 730 459 662 ذكور

 417 813 397 755 384 691 اناث  

 958 1657 914 1485 843 1353 جملة

عدد 

 المدرسين

 4 31 3 34 97 ذكور

 26 55 28 57 163 اناث

 30 86 31 91 260 جملة

 36 32 34 36 34 35 كثافة الفصول

 %1.8 %5.2 %1.9 %5.0 %1.8 %4.7 نسبة االستيعاب

عدد المدارس التى 

 تمتلك حاسب آلى
7 4 8 4 8 4 

 2019التربية والتعليم                                                                       تاريخ البيان : مارس مصدر البيان: مديرية 

 

 @ انخفاض عدد المدرسين بمدارس المرحلة االعدادية الخاصة بالمحافظة 

 هذا العام عن العام الماضي@
 تحليل البيان: .22

مدرسة دون زيادة أو انخفاض عن العام  12ادية الخاصة بالمحافظة لهذا العام بلغ اجمالي عدد مدارس المرحلة األعد -

  0الماضي 

 0فصل بزيادة قدرها فصل واحد عن العام الماضي  70بلغ اجمالي عدد الفصول بتلك المدارس -

عن العام  %5مدرسين أي بنسبة ( 6)مدرس بانخفاض قدره  116بلغ اجمالي عددالمدرسين بتلك المدارس لهذا العام -

 0%اناث( 70%ذكور ، 30الماضي وتوزعت تلك األعداد من حيث النوع الي )

يوصي مركز المعلومات بضرورة العمل علي توفير مدرسين بتلك المدارس مع المتابعة المستمرة علي تلك  التوصية: 

 0المدارس 
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 ـــدارس الحــــكوميـــــــة :تطور إمكانيات العملية التعليمية ) المرحلة الثانوية ( أوال ًالمــــ -5

 البيــــــان م
   7/   6     /   7     /     

 ريف ح ر ريف ح ر ريف ح ر

     3     3     3 عدد المدارس  

 3   463 76    4  7  446 عدد الفصول  

3 
عدد 
 التالميذ

 46 4  4 7  6 4    7 33 4   73 ذكور

  7    4    3                 7   اناث

 7                366    3   33    جمل 

4 
عدد 

 المدرسين

      76 3   7 7  37  ذكور

 اناث
 67     6  7        7  

3 4     3    3        7  

 36  4 36  4 37  4 كثاف  الفصول  

 %   %   %   % 3 %   % 3 نسب  ا ستيعاب 6

7 
عدد المدارس التى 

 اسب آلىتمتلك ح
3     3     3     

 2019 مصدر البيان: مديرية التربية والتعليم                                                                      تاريخ البيان : مارس

 
 @هذا العام عن العام الماضي بالمحافظة زيادة عدد المدارس الثانوية الحكومية @

 تحليل البيان: .2٣
مدارس مقارنة بالعام  3بزيادة قدرها مدرسة  61محافظة الجمالي عدد المدارس الثانوية الحكومية ببلغ ا -

 .جميعها تمتلك اجهزة حاسب آلي الماضي و

العام مقارنة ب% 2فصل اي بنسبة  12بزيادة قدرها فصل  746المدارس تلك بلغ اجمالي عدد الفصول ب -

 .الماضي 

( مدرس أي بنسبة 69 )مدرس بانخفاض قدره 2967 لهذا العام المدارسلك تبلغ اجمالي عدد المدرسين ب -

 . عن العام الماضي 2%

يوصي مركز المعلومات بالمتابع  والرقاب  علي انتظام العملي  التعليمي  بالمدارس  -التوصي :

 وخصوصا في نهاي  العام الدراسي  . 



 

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار                                                              محافظة دمياط    
 

 9201  مارس 933العدد                                                             نشرة المعلومات
 

51 

  

 ةنيا :المـــدارس الخـــاصـــــثا لثانوية (تطور إمكانيات العملية التعليمية ) المرحلة ا -5تابع

 البيـــــــان م
   7/   6     /   7     /     

 ريف ح ر ريف ح ر ريف ح ر

             عدد المدارس  

 3 46 3 6    6  عدد الفصول  

3 
عدد 
 التالميذ

  3 77      6     3   ذكور

 47   4    36      4  اناث

    6   6  7 3     36 جمل 

4 

عدد 
 المدرسين

        3  6 ذكور

   7     7 اناث

           3  جمل 

 7           3  3  كثاف  الفصول  

 %  .  % .3 %6 .  %7.  %   .  %7.  نسب  ا ستيعاب 6

7 
عدد المدارس التى 
 تمتلك حاسب آلى

            

 2019تاريخ البيان : مارس                                                            م          مصدر البيان: مديرية التربية والتعلي
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بيانى يوضح تطور أعداد التالميذ  بالمرحلة الثانوية الخاصة  

اعداد التالميذ

 

 محافظة هذا العام عن العام الماضي@ الالثانوية الخاصة بالمرحلة مدارس فصول بزيادة عدد ال@
 تحليل البيان:

مدرسة واحدة دون زيادة أو امخفاض عن العام م محافظة هذا العاالعدد المدارس الثانوية الخاصة ب بلغ اجمالي-

  أجهزة حاسب آلي.ومتوفر بها  الماضي

فصل عن العام الماضي حيث تم فتح فصول  30فصل بزيادة قدرها  49لهذا العام فصول بلغ اجمالي عدد ال - 

لسنة  475رقم مدارس حكومية تحت اشراف التعليم الخاص طبقا للقرار الوزاري  8خدمات للمرحلة الثانوية ب

2014 0  

% 50مدرسين أي بنسبة  10مدرس بزيادة قدرها  30والفصول المدارس بتلك بلغ اجمالي عدد المدرسين  -

     0مقارنة بالعام الماضي 

يوصي مركز المعلومات بالمتابعة الدورية لهذه المدارس من حيث التزام الطالب وانتظام العملية التوصية 

 . لعام الدراسيالتعليمية حتي نهاية ا
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 تطور إمكانيات العملية التعليمية  ) المرحلة الثانوية ( التعليم الفنى  -5تابع 

 البيـــــــان م
   7/   6     /   7     /     

 ريف ح ر ريف ح ر ريف ح ر

    47    4    4 عدد المدارس  

       7 77    7 4    73 عدد الفصول  

3 
عدد 
 التالميذ

 7  3    3  3466  4 3       7 34  ذكور

      344    4         67   3 7   اناث

  3     3   7 4    4     47  6    جمل 

4 
عدد 

 المدرسين

 ذكور

36 7 

     3 7   33     

 46   76   4   77  اناث

  4  3         6 3 جمل 

    34  3 34  3 34 كثاف  الفصول  

 %   % 7 %6 % 4 %  % 4  ستيعابنسب  ا 6

7 
عدد المدارس التى 
 تمتلك حاسب آلى

4    4    47    
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 @ظة هذا العام عن العام الماضي زيادة عدد المدارس الثانوية الفنية بالمحاف@

 تحليل البيان :
مدارس مقارنة بالعام  7بزيادة قدرها مدرسة  57محافظة هذا العام العدد المدارس الفنية الثانوية ب بلغ اجمالي -

  .وجميعها تمتلك أجهزة حاسب آليالماضي 

  .العام الماضيواحد عن فصل  هانخفاض قدرفصل ب 931 لهذا العام المدارس تلكبلغ اجمالي عدد الفصول ب -

% مقارنة 2(مدرس أي بنسبة  86مدرس بانخفاض قدره)  3534المدارس  تلكعدد المدرسين ب بلغ اجمالي -

 . ىالعام الماضب

يوصي مركز المعلومات بضرورة اإلهتمام بالتعليم الفني من خالل تطوير المناهج لزيادة كفاءة  التوصية :  

 .  ب مدرب ومؤهل وقادر علي العمل وفق احتياجات ومتطلبات سوق العملالطالب وذلك لتخريج شبا



 

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار                                                              محافظة دمياط    
 

 9201  مارس 933العدد                                                             نشرة المعلومات
 

53 

  

 

 تطور إمكانيات العملية التعليمية  )الثانوية  للتمريض(  -6

 البيان م
   7/   6     /   7     /     

 ح ر/ ريف ح ر/ ريف ح ر/ ريف

 4 4 4 عدد المدارس  

    7  3  عدد الفصول  

 عدد التالميذ 3

  7     ذكور

  3  6 4  37 اناث

 7 6 6 4  37 جمل 

4 
عدد 

 المدرسين

       ذكور

 63  4  4 اناث

 63     4 جمل 

  3       كثاف  الفصول  

6 
 عدد المدارس

 التى تمتلك حاسب آلى 
4 4 4 

 2019تاريخ البيان : مارس        مصدر البيان : مديرية الصحة                                                     

 

 @ خالل سنوات المقارنة المحافظةالمدارس الثانوية للتمريض بزيادة عدد فصول @

 تحليل البيان :
دون زيادة أو انخفاض عن العام مدارس  4هذا العام لمحافظة الثانوي باللتمريض بلغ اجمالي عدد مدارس ا - 

  .وجميعها تمتلك أجهزة حاسب آليالماضي 

  .الماضيعن العام فصول  3فصل بزيادة قدرها  20بتلك المدارس بلغ اجمالي عدد الفصول  - 

% مقارنة بالعام 26مدرس أي بنسبة  13مدرس بزيادة قدرها  63بلغ اجمالي عدد المدرسين بتلك المدارس  - 

 0الماضي 

انوية للتمريض من خالل مراجعة يوصي مركز المعلومات بضرورة تطوير ورفع كفاءة المدارس الث -التوصية: 

 0وتقييم المناهج الحالية وتطويرها علي أساس المهارات ومتطلبات سوق العمل 

 

 ال يوجد مدارس الفرصة الثانية ) المجتمع ( التابعة للجمعيات األهلية : -7
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 تطور أعداد التالميذ بالفترات الدراسية ) المرحلة االبتدائية ( : -8

 م
عدد 
 التالميذ

 بيانال
   7/   6     /   7     /     

 اجمالي إناث ذكور اجمالي إناث ذكور اجمالى إناث ذكور

  
  

الفترة 
 ا ولى

 حضر

150951 

34923 33272 68195 39696 37901 77597 

         6 6  6     104385          3  ريف

  
  

الفترة 
 الثاني 

 حضر

35397 

 4    634 4035         4 34   

  4 4           7040 4 34 6 36 ريف

 ا جمالى

 حضر

  634  

373 4 34  6 7  3  4   4 3           

   3           4  6   4      43  6  7  ريف

 7 3     6 7   6 3     36          444  اجمالي

  2019تاريخ البيان : مارس                                      مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم                       

6    

  43  

4 3 7 4 

77  7

      

34  4 4 
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80000
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120000

140000

ح ر ريف ح ر ريف

الفترة ا ولى الفترة الثاني 

 بيانى يو   تطور عدد التالميذ بالفترات الدراسي 
بالمرحل  ا بتدائي  

    /   7

    /    

 
 بالمرحلة االبتدائية ولي األالدراسية بالفترة  الطالبزيادة اعداد  @

  هذا العام عن العام الماضي @

 تحليل البيان :
 200327هذا العام  بلغ اجمالي عدد الطالب بالفترات الدراسية المختلفة للمرحلة االبتدائية بالمحافظة  - 

 % مقارنة بالعام الماضي. 9طالب أي بنسبة  16672طالب بزيادة قدرها 

 توزعت أعداد هذه الطالب علي الفترات الدراسية كاآلتي : -

 % بالفترة الدراسية الثانية(4% بالفترة الدراسية األولي ، 96)

% مقارنة بالعام الماضي بينما انخفض 12زيادة عدد الطالب بالفترة الدراسية األولي هذا العام بنسبة  -

 0% مقارنة بالعام الماضي 31عدد الطالب بالفترة الدراسية الثانية هذا العام بنسبة 

 :التوصية  
يوصي مركز المعلومات بضرورة االسراع بإتمام اعمال احالل وتجديد المدارس لتقليص عدد التالميذ  

 علي الفترة الدراسية األولي . بالفترة الثانية تمهيدا الختصار الدراسة 
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 ( : اإلعدادية تطور أعداد التالميذ بالفترات الدراسية ) المرحلة  -9

 م
عدد 
 التالميذ

 البيان
   7/   6     /   7     /     

 اجمالي إناث ذكور اجمالي إناث ذكور اجمالى إناث ذكور

  
الفترة 
 ا ولى

 حضر
62553 

16807 16743 33550 19424 17785 37209 

  6 43   6     3   40453  7     7    ريف

  
الفترة 
 الثاني 

 حضر
14707 

 7   3   2011 6 3 67       

 734   67      2862   3    4  ريف

 ا جمالى

 حضر

77 6  

    7  7 43 3  6     37   464 3     

 6 466   33  3367    433 6       3   ريف

 7     3 7 4 4 434 76  7     3 77  3 اجمالي
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33   

4 4 3

    
  6 

37   

43 6 

     734

0
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30000

35000

40000

45000

50000

ح ر ريف ح ر ريف

الفترة ا ولى الفترة الثاني 

بيانى يو   عدد التالميذ بالفترات الدراسي  بالمرحل  ا عدادي 

    /   7

    /    

 
 

  

 بالفترة الثانية  الفترة الدراسية األولي وانخفاض العددعدادية بزيادة عدد طالب المرحلة اإل@

 @ ا العامهذ

 تحليل البيان :
طالب بزيادة  85197بلغ اجمالي عدد طالب المرحلة اإلعدادية بالفترات الدراسية المختلفة هذا العام  -

 0% مقارنة بالعام الماضي 8( طالب أي بنسبة 6321قدرها) 

 توزعت هذه األعداد حسب الفترة الدراسية الي : -

 (ترة الدراسية الثانية (.% بالف5% بالفترة الدراسية األولي ، 95

% عن العام الماضي بينما انخفض عدد 10زيادة عدد الطالب بالفترة الدراسية األولي هذا العام بنسبة  - 

 % مقارنة بالعام الماضي.17الطالب بالفترة الدراسية الثانية بنسبة 

 التوصية:  
خالل الفترتين للتأكد من مدي تحقيق يوصي مركز المعلومات بضرورة المتابعة المستمرة علي المدارس  - 

 األنضباط األداري بها والوقوف علي المشاكل والسلبيات الموجودة بها والعمل علي حلها .
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 تطور أعداد التالميذ بالنوعيات المختلفة للتعليم ) المرحلة الثانوية (  -10
 نوعية 

 التعليم
 البيان

   6/   7    7/         /     

 اجمالى اناث ذكور اجمالى اناث ذكور اجمالى اناث ذكور

 عام
 19712 11523 8189 18366 10811 7555 18033 10712 7321 حضر

 10199 6018 4181 9937 5841 4096 9960 5817 4143 ريف

 صناعى 
 17681 6777 10904 18279 6646 11633 17718 6427 11291 حضر

 1471 0 1471 1812 0 1812 1622 0 1622 ريف

 تجارى 
 6861 5240 1621 6430 4992 1438 5954 4835 1119 حضر

 2474 1355 1119 2316 1282 1034 2146 1211 935 ريف

 زراعى 
 810 327 483 782 313 469 1085 332 753 حضر

 1093 566 527 1279 659 620 1112 656 456 ريف

 تمريض
 617 538 79 496 496 0 378 378 0 حضر

 0 0 0   0 0 0 0 0 ريف

 تعاونى
 365 136 229 397 136 261 368 145 223 حضر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ريف

 االجمالى
 46046 24541 21505 44750 23394 21356 43536 22829 20707 حضر

 15237 7939 7298 15344 7782 7562 14840 7684 7156 ريف

 2019تاريخ البيان : مارس                                                  مصدر البيان : مديرية التربية والتعليم           

  376

6   4

6   3

56000

57000

58000

59000

60000

61000

62000

   7/   6     /   7     /    

بيانى يو   تطور اعداد التالميذ بالمرحل  الثانوي  

 

 @ زيادة عدد الطالب بالنوعيات بكل من المرحلة الثانوية العامة والتجاري والتمريض  بالمحافظة 

 هذا العام عن العام الماضي @

 تحليل البيان : 
( طالب بزيادة قدرها 61283رحلة الثانوية بالمحافظة هذا العام )بلغ اجمالي عدد الطالب بالنوعيات المختلفة للم -

 % عن العام الماضي .2( طالب اي بنسبة 1189)

 توزعت هذه األعداد حسب نوعية التعليم الي : - 

 % ثانوي صناعي31          &                 % بالمرحلة الثانوية العامة49

 % ثانوي تعاوني وتمريض2راعي        &       % ثانوي ز3  &         % ثانوي تجاري15

زيادة عدد الطالب بالثانوي العام والتجاري والتمريض هذا العام عن العام الماضي بالنسب اآلتية علي التوالي -

% بينما انخفض عدد الطالب بالمرحلة الثانوية الصناعية والزراعية والتعاونية هذا العام بالنسب اآلتية %24،%7،6

 0% عن العام الماضي 8%،8%،5لتوالي علي ا

يوصي مركزالمعلومات بتوجيه مزيد من األهتمام للتعليم الفني لتشجيع الطالب علي االلتحاق بهذه النوعية من التوصية: 

 التعليم التى يحتاجها سوق العمل. 
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 االستيعاب د المدارس الخاصة ونسب اعدأتطور  -11

 

 م
 المراحل 
 التعليمي 

 البيان
   7/   6     /   7     /     

 ريف  ح ر ريف  ح ر ح ر / ريف

  

 مرحل  رياض ا طفال

 6 4    4    4  عدد المدارس

عدد 
 التالميذ

     6     46 66     4 7    ذكور

 6 4 77    43 3     46 7    اناث

 % .  % .  %7.  % .  نسب  ا ستيعاب

  

 مرحل  ا بتدائي

                مدارسعدد ال

عدد 
 التالميذ

      7  3 7 4         3  3 7  ذكور

 4 3   6          7       63   اناث

 % .3 % .  % .4 % .   %4.7 %6.  نسب  ا ستيعاب

3 

 مرحل  ا عدادي

 4   4   4 7 عدد المدارس

عدد 
 التالميذ

  4  44  7    73   4  66 ذكور

 7 4 3   7 3   7 4 3   6 اناث

 % .  % .  % .  % .  % .  %4.7 نسب  ا ستيعاب

4 

 مرحل  الثانوي

             عدد المدارس

عدد 
 التالميذ

  3         6     3   ذكور

 47 36     36      4  اناث

 %  .  %  .3 %6 .  % 6.     .  %7.  نسب  ا ستيعاب

 

  2019التربية والتعليم                                           تاريخ البيان : مارسمصدر البيان : مديرية 
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 محافظة هذا العام عن العام الماضيالزيادة عدد المدارس الخاصة ب@@

 تحليل البيان :

احداهما  مدرسة 2مدرسة بزيادة قدرها  54بلغ اجمالي عدد المدارس الخاصة بالمحافظة هذا العام  - 

 بالمرحلة االبتدائية واألخري بمرحلة رياض األطفال بالمقارنة بالعام الماضي .

 % ريف 37% بالحضر  ،63توزعت هذه المدارس علي حضر وريف المحافظة بالنسب اآلتية   -

تلميذ اي بنسبة  1086تلميذ بزيادة قدرها  17164بلغ اجمالي عدد التالميذ بتلك المدارس هذا العام  -

 % مقارنة بالعام الماضي .7

 التوصية:  

يوصي مركز المعلومات بضرورة متابعة مديرية التربية والتعليم المستمرة علي تلك المدارس والتي من  

 .شأنها تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة العاملين بتلك المدارس  
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 عي األزهري بالمحافظ  :تطور أعداد الملتحقين بالتعليم قبل الجام - قطاع التعليم األزهرى 

 البيان المراحل
   7/   6     /   7     /     

 اجمالى اناث ذكور  اجمالى اناث ذكور  اجمالى اناث ذكور 

 رياض اطفال

 63   44   4 7 7 3 3 4 3  74  36 4 3 ح ر

   3     7     3     43   6  6   43  ريف

      646   6       7  37  4    7 4 7   إجمالى 

 المرحل  ا بتدائي 

 44       646 7    63  644 7            ح ر

            6 74    7            4  6   ريف

   4   4   4      3   4    3        37        إجمالى 

 المرحل  ا عدادي 

           67 3 4  7 7 6 6          4 7 ح ر

   7   3 3 3   7   4  33   7  44   3 ريف

      3            6    6   7    43  4    إجمالى 

 المرحل  الثانوي 

 3        3 6   3  6 6 4 6  7     6 643 ح ر

 337     7    36 74  7   4 4         ريف

       76  76   6            6  33      إجمالى 

 ا جمالى

   44  4     3  4767  37    3    44  7    33  ح ر

      7 3   6     6  367        4     3       ريف

    7 3467   36   73 3746 3643  4 6   34  4 3 إجمالى 

 2019: مارس مصدر البيان : المنطقة األزهرية بدمياط                                                                      تاريخ البيان 

6 4 

73  

7   

6700
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6900

7000
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7200

7300
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بيانى يو   تطور أعداد الملتحقين بالتعليم قبل الجامعى األزهرى

   7/   6

    /   7

    /    

 
 @انخفاض اجمالي عدد الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي األزهري هذا العام عن العام الماضي@

 تحليل البيان:  .24
( طالب 307خفاض قدره )ن( طالب با7082)بلغ اجمالي عدد الملتحقين بالتعليم األزهري قبل الجامعي هذه العام  -

 0% عن العام الماضي 4أي بنسبة 

% علي التوالي 1%و12داد الملتحقين بمرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية هذا العام بنسب زيادة أع -

 % علي التوالي9%و14خفض عدد الملتحقين بالمرحلة االعدادية والثانوية هذا العام بنسب نبينما ا

 توزعت تلك األعداد حسب المرحلة التعليمية الي : -

 عدادية% المرحلة اإل27   % رياض اطفال                 18

 % المرحلة الثانوية21بتدائية                   % المرحلة اإل34     

هتمام ياألنشطة يوصي مركز المعلومات بتطوير هذا النوع من التعليم في طريقة تعديل المناهج واإل التوصية : 

 الطالبية المختلفة .
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 : رحل  ا بتدائي  األزهري  (تطور إمكانيات العملي  التعليمي  ) الم - 

 البيان م
2017/2016 2018/2017 2019/2018 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 36 15 36 15 36 15 عدد المدارس 1

 262 182 261 182 257 185 عدد الفصول 2

 عدد التالميذ 3

 3293 3420 3315 3377 3487 3342 ذكور

 3183 3020 3227 3075 3312 3206 اناث

 6476 6440 6542 6452 6799 6548 جملة

4 
عدد 

 المدرسين

 323 146 331 160 332 156 ذكور

 334 341 328 335 301 315 اناث

 657 487 659 495 633 471 جملة

 25 35 25 35 26 35 كثافة الفصول 5

 اليوجد عدد المدارس الخاصة 6

7 
عدد المدارس التى تمتلك 

 حاسب آلى
15 36 15 36 15 36 

 %3 %3 %3 %3 %3 %3 نسبة التسرب من التعليم  8

 2019 مصدر البيان: المنطقة األزهرية بدمياط                                                                       تاريخ البيان: مارس
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بيانى يوضح كثافة الفصل خالل سنوات المقارنة 

 األزهريةبالمرحلة اإلبتدائية 

 
 

 العام الماضي@ عنعدد المدرسين بالمدارس االبتدائية األزهرية بالمحافظةهذا العام  انخفاض@ 

 تحليل البيان:  .25
( مدرسة دون زيادة أو 51بلغ اجمالي عدد المدارس بالمرحلة االبتدائية األزهرية بالمحافظة هذا العام ) -

 0انخفاض عن العام الماضي مع ثبات عدد الفصول وجميعها تمتلك اجهزة حاسب آلي 

( مدرسين عن 6( مدرسا بانخفاض قدره )1144بلغ اجمالي عدد المدرسين بتلك المدارس لهذا العام ) - 

 0% اناث ( 59% ذكور ، 41العام الماضي وتوزعت تلك األعداد من حيث النوع الي )

يوصي مركز المعلومات بوضع برامج صيفية للتالميذ الغير مجيدين للقراءة والكتابة واالهتمام  التوصية:  

 باألنشطة الطالبية المختلفة  .
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 لعملي  التعليمي  ) المرحل  اإلعدادي  األزهري  ( :تطور إمكانيات ا-3
 

 البيان م
2017/2016 2018/2017 2019/2018 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 30 24 30 24 30 24 عدد المدارس 1

 93 106 93 107 92 104 عدد الفصول 2

3 
عدد 

 التالميذ

 948 1869 924 1737 987 1656 ذكور

 1200 1482 1238 1472 1296 1492 اناث

 2148 3351 2162 3209 2283 3148 جملة

4 
عدد 

 المدرسين

 240 228 237 233 193 166 ذكور

 149 199 139 217 111 132 اناث

 389 427 376 450 304 298 جملة

 23 32 23 30 25 30 كثافة الفصول 5

 اليوجد عدد المدارس الخاصة 6

 30 24 30 24 30 24 آلىعدد المدارس التى تمتلك حاسب  7

 %3 %3 %3 %3 %3 %3 نسبة التسرب من التعليم  8

        2019مصدر البيان: المنطقة األزهرية بدمياط                                                      تاريخ البيان : مارس 

 43  37  4  
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رسم بيانى يوضح تطور أعداد التالميذ وأعداد المدرسن خالل سنوات المقارنة 

بالمرحلة االعدادية األزهرية

عدد التالميذ

عدد المدرسين

 

 العام  انخفاض عدد فصول مدارس المرحلة االعدادية االزهرية بالمحافظة هذا @

 عن العام الماضي @

 : البيان تحليل 
( مدرسة دون زيادة 54بلغ اجمالي عدد مدارس التعليم األزهري للمرحلة االعدادية بالمحافظة هذا العام ) - 

 0او انخفاض عن العام الماضي وجميعها تمتلك أجهزة حاسب آلي 

 0ه فصل واحد عن العام الماضي ( فصل بانخفاض قدر199بلغ اجمالي عدد الفصول بتلك المدارس) - 

% عن العام الماضي ، 5انخفاض عدد المدرسين بالحضر في مدارس التعليم األزهري االعدادي بنسبة  -

 0% عن العام الماضي 3بينما زاد عدد المدرسين بالريف بتلك المدارس بنسبة 

هرية وتطوير جميع يوصي مركز المعلومات بضرورة تطوير المناهج الدراسية األز -  التوصية: 

 امكانيات العملية التعليمية .



 

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار                                                              محافظة دمياط    
 

 9201  مارس 933العدد                                                             نشرة المعلومات
 

62 

  

 
 

 تطور إمكانيات العملي  التعليمي  ) المرحــل  الثانوي  األزهري  ( : -4

 البيان م
   7/   6     /   7     /     

 ريف ح ر ريف ح ر ريف ح ر

 7     7     7     عدد المدارس  

 67  4  66  4  66 43  عدد الفصول  

3 
دد ع

 التالميذ

 6   6     7  47   633 3    ذكور

  7  33             64 6    اناث

 4      36 64   67 3         3 جمل 

4 
عدد 

 المدرسين

  7     6  3   6  3   ذكور

  4      6  7   7  7  اناث

     7 4 47    3  6   43 جمل 

 6  6     7     7  كثاف  الفصول  

  يوجد عدد المدارس الخاص  6

 7     7     7     عدد المدارس التى تمتلك حاسب آلى 7

 %3 %3 %3 %3 %3 %3 نسب  التسرب من التعليم   

 2019تاريخ البيان : مارس                                                    مصدر البيان: المنطقة األزهرية بدمياط     
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   7/   6     /   7     /    

رسم بيانى يوضح تطور  عدد التالميذ بالمرحلة الثانوية األزهرية 

خالل سنوات المقارنة(  اناث  -ذكور ) 

ذكور

اناث

 
 عن العام الماضي @ المدارس الثانوية األزهرية بالمحافظة هذاالعامالمدرسين بد عد @ انخفاض

 : البيان تحليل
( مدرسة باجمالي عدد فصول 37بلغ اجمالي عدد المدارس الثانوية األزهرية بالمحافظة هذا العام ) -

 .( فصل دون زيادة أو انخفاض عن العام الماضي وجميعها تمتلك أجهزة حاسب آلي 207)

% ، بينما انخفض عدد 2زيادة عدد المدرسين بالمدارس الثانوية األزهرية بحضر المحافظة بنسبة  -

 0% مقارنة بالعام الماضي 18المدرسين بالمدارس الثانوية األزهرية بريف المحافظة بنسبة 

مية داخل يوصي مركزالمعلومات بضرورة توفير اإلمكانيات العلمية لتطوير العملية التعلي التوصية: 

 مدارس المحافظة.
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   تطور إمكانيات العملي  التعليمي  )معاهد القراءات والمعلمين األزهري ( : -
 

 البيان م
2017/2016 2018/2017 2019/2018 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 0 2 0 2 0 2 عدد المدارس 1

 0 16 0 16 0 16 عدد الفصول 2

 عدد التالميذ 3

 0 116 0 183 0 254 ذكور

 0 112 0 159 0 255 اناث

 0 228 0 342 0 509 جملة

4 
عدد 

 المدرسين

 0 3 0 24 0 23 ذكور

 0 5 0 20 0 18 اناث

 0 8 0 44 0 41 جملة

 0 14 0 21 0 32 كثافة الفصول 5

 اليوجد عدد المدارس الخاصة 6

 اليوجد عدد المدارس التى تمتلك حاسب آلى 7

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 ن التعليم نسبة التسرب م 8

 2019مارس  تاريخ البيان:                                                          المنطقة األزهرية بدمياطمصدر البيان: 
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   7/   6     /   7     /    

تلميذ

بيانى يو   تطور التالميذ بمعاهد القرءات األزهري  
خالل سنوات المقارن 

 
 @@العام الماضي عنمحافظة هذا العام البمعاهد القراءات ب مدرسينانخفاض عدد ال

 : البيان تحليل
ل وال تمتلك صف (16)معهد باجمالي عدد فصول  (2)محافظة هذا العام المعاهد القراءات ببلغ اجمالي عدد - 

 .أجهزة حاسب آلي تلك المعاهد 

عن أي  ( مدرس36)بانخفاض قدره  مدرسين( 8)لهذا العام بتلك المعاهد  المدرسينبلغ اجمالي عدد  -

 . وذلك لالنخفاض المستمر في عدد التالميذ العام الماضي

% 33( تلميذ أي بنسبة 114( تلميذ بانخفاض قدره )228لغ اجمالي عدد التالميذ بتلك المعاهد )ب - 

 0مقارنة بالعام الماضي 

 الطالب تلك المعاهد. خفاض المستمر في عددنمركز بضرورة دراسة أسباب اإلاليوصي  :  التوصية 
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 التعليم العالىقطاع :
 ان الطالب بالتعليم الجامعي بالمحافظةــــــــبي   -1

 اسم الكلية م
 الجامعة 

 التابعة
 الموقع

 2019/  2018عدد الطالب للعام الجامعى 
 هيئة التدريس

أعداد 

الخريجين 

عام 

2018 

 االجمالى مقيدين مستجدين

 اجمالى اناث رذكو اجمالى طالبات طلبة اجمالى طالبات طلبة اجمالى طالبات طلبة

 1256 100 64 36 7030 6099 931 5250 4574 676 1780 1525 255 دمياط الجديدة دمياط كلية التربية 1

 1232 102 58 44 8268 4291 3977 6375 3305 3070 1893 986 907 دمياط الجديدة دمياط كلية التجارة 2

 144 109 55 54 1256 868 388 903 631 272 353 237 116 دمياط  دمياط كلية الزراعة 3

 207 212 109 103 1163 771 392 843 574 269 320 197 123 دمياط الجديدة دمياط كلية العلوم 4

5 
كلية الدرسات 

 االسالمية
 515 81 0 81 4851 0 4851 3588 0 3588 1263 0 1263 دمياط الجديدة االزهر

 277 440 10 430 1648 297 1351 1224 112 1112 424 185 239 دمياط الجديدة االزهر كلية طب االزهر 6

 197 140 105 35 2060 1480 580 1480 1130 350 580 350 230 دمياط الجديدة دمياط كلية التربية النوعية 7

 140 144 98 46 855 686 169 707 564 143 148 122 26 دمياط  دمياط كلية الفنون التطبيقية 8

 662 141 87 54 5069 3619 1450 3754 2712 1042 1315 907 408 ياطدم دمياط كلية اآلداب 9

 81 84 1 83 558 0 558 435 0 435 123 0 123 دمياط الجديدة دمياط كلية التربية الرياضية 10

 0 9 4 5 345 81 264 0 0 0 345 81 264 دمياط الجديدة دمياط كلية الهندسة 11

 0 6 1 5 701 308 393 0 0 0 701 308 393 دمياط الجديدة دمياط كلية الحقوق 12

 0 11 4 7 220 179 41 0 0 0 220 179 41 دمياط الجديدة دمياط كلية اآلثار 13

 0 انتدابات من الخارج 29 29 0 29 29 0 0 0 0 دمياط الجديدة األزهر فصول صيدلة بنات 14

 4711 1579 596 983 34053 18708 15345 24588 13631 10957 9465 5077 4388 االجمالي

 2019تاريخ البيان : مارس                                                                                                 مصدر البيان: مركز معلومات الكليات                                   
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2019/2018بيانى يوضح إجمالى عدد الطالب بالتعليم الجامعى بالمحافظة للعام 

 

 @ا العام عن العام السابق محافظة هذالالتعليم الجامعي بزيادة عدد طالب @

 تحليل البيان       : 

% مقارنة بالعام الماضي 10طالب أي بنسبة  (3134)طالب بزيادة قدرها  (34053)هذا العام ل محافظةالالتعليم الجامعي ببلغ اجمالي عدد طالب  -

 مقيدين ( . طلبة %72، مستجدين طلبة % 28ي:  )التوزعت هذه األعداد و

 0% اناث( 55% ذكور ، 45ألعداد من حيث النوع الي )توزعت هذه ا -

 موزعين من حيث النوع الي عن العام الماضي واحد مدرس  مدرس بزيادة قدرها 1579المحافظة  جمالي اعداد هيئة التدريس بجامعةبلغ ا - 

 0% اناث ( 38% ذكور ، 62)     

  التوصية: 

 راسية بالجامعات بحيث يتواكب هذا التطوير مع احتياجات سوق العمل  .يوصي مركز المعلومات بأهمية تطوير المناهج الد
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    2018/2019بيان الطالب بمعاهد التعليم غير الجامعي بالمحافظة لعام  -2
 

 م
اسم 
 المعهد

 الموقع الجامع  التابع 

     /      عدد الطالب للعام الجامعى 
 هيئ  التدريس

أعداد 
 الخريجين 

 ا جمالى ينمقيد مستجدين

 اجمالي أناث ذكور اجمالى طالبات طلب  اجمالى طالبات طلب  اجمالى طالبات طلب 

  
المعهد 
الفنى 
وزارة التعليم  التجارى

 العالى

دمياط 
 الجديدة

3 6 4 3  7    6   3 3       676      7 7  4   3 

  
الجامع  
 العمالي 

رأس 
 البر

3         6  77 337        3 7     6 3 3 

 36           7    76     646  7  376       4 434 ا جمالي

 2019تاريخ البيان : مارس                                                                 مصدر البيان: مركز معلومات المعاهد                            
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الجامع  العمالي  …المعهد الفنى

عدد الطالب

بمعاهد التعليم غير الجامعى بالمححافظ  ( طلب  وطالبات ) بيانى يو   عدد الطالب 
    /    للعام 

طلب 

طالبات

 
 

 @محافظة هذا العام عن العام الماضيالدين بمعاهد التعليم غير الجامعي بعدد الطالب المستج انخفاض @

 تحليل البيان : 
طالب مقارنة بالعام الماضي وتوزعت هذه  80بانخفاض قدره طالب  1575العام  هذالبالمحافظة  بلغ اجمالي عدد الطلبة بمعاهد التعليم غير الجامعي  -

 0% بالجامعة العمالية برأس البر ( 25الفني التجاري بدمياط الجديدة ، % بالمعهد 75األعداد حسب المعهد الي )

% عن العام 3طالب أي بنسبة  32طالب بانخفاض قدره  929المستجدين بمعاهد التعليم غير الجامعي بالمحافظة لهذا العام بلغ اجمالي عدد الطلبة  -

 0الماضي 

 العام الماضي .مقارنة بمدرس  3 اعداد هيئة التدريس بتلك المعاهد بمقدار انخفاض -

 التوصية:  
 .لين يوصي مركز المعلومات بضرورة تطوير المعاهد غير الجامعية بما يتناسب مع طبيعة سوق العمل واال يكون الخريجين أضافة جديدة لعدد العاط 
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    2018/2019كليات/ معاهد الجامعات الخاصة بالمحافظة لعام   -3

 اسم المعهد
 الجامعة 

 التابعة
 الموقع

 2019/  2018 الجامعيعدد الطالب للعام 
 هيئة التدريس

 أعداد 

الخريجين 

عام 

2018  

 اإلجمالي مقيدين مستجدين

 اجمالي أناث ذكور إجمالي طالبات طلبة إجمالي طالبات طلبة إجمالي طالبات طلبة

المعهد العالي 

لالدارة والحاسب 

اآللي برأس البر 

 51ش

رة
زا

و
 

ي 
ال
لع

 ا
يم

عل
لت

ا
 

 465 17 3 14 2866 599 2267 2074 430 1644 792 169 623 رأس البر

المعهد العالي 

للدراسات النوعية 

والحاسب اآللي 

 77برأس البر ش

 419 27 7 20 3846 593 3253 3516 554 2962 330 39 291 رأس البر

المعهد العالي 

للحاسب األلي 

 بالزرقا

 386 35 10 25 2771 636 2135 1870 419 1451 901 217 684 الزرقا

المعهد العالى 

للتكنولوجيا 

 والهندسة 

 407 30 24 6 1363 252 1111 1049 170 879 314 82 232 دمياط الجديدة

 1677 109 44 65 10846 2080 8766 8509 1573 6936 2337 507 1830 االجمالي

 2019مارس :  تاريخ البيان                                                                                                                                                           مصدر البيان: مركز معلومات 
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26%

35%

26%

13%

بيانى يوضح نسب توزيع اعداد الطالب بالمعاهد الخاصة

المعهد العالي لالدارة والحاسب 

51اآللي برأس البر ش

المعهد العالي للدراسات النوعية 

77والحاسب اآللي برأس البر ش

المعهد العالي للحاسب األلي 

بالزرقا

المعهد العالى للتكنولوجيا 

والهندسة 

 

 

 @العام عن العام الماضي  انخفاض عدد الطلبة المستجدين بالمعهد العالي للدراسات النوعية والحاسب اآللي برأس البر هذا@

 

  تحليل البيان :
 مقارنة بالعام الماضي %5أي بنسبة طالب  (134 )بانخفاض قدرهطالب  2337هذا العام بالمحافظة المعاهد الخاصة الطلبة المستجدين ببلغ اجمالي عدد  - 

 0% مقارنة بالعام الماضي 19طالب أي بنسبة  1364رها بزيادة قدطالب  8509هذا العام لالمعاهد  بة المقيدين بتلكبلغ اجمالي عدد الطل -

 مدرس عن العام الماضي وموزعين من حيث النوع الي  (2)مدرس بانخفاض قدره  109بلغ اجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بتلك المعاهد لهذا العام  -

 0% اناث ( 40% ذكور ، 60)        

 التوصية:  
 .لهذا النوع من التعليم الجامعي  المراقبة والمتابعة الدورية لهذه المعاهد ومدي التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة يوصي مركز المعلومات بضرورة - 
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  2018/2019ان المدن الجامعية بدمياط الجديدة عن العام الجامعي ـــــبي -4

 المدن الجامعية فرع األزهر -أ

 م
 اسم المدينة 

 الجامعية
 العنوان

دد الغرف ع إجمالي
المستخدمة مبيت 
 للطلبة/ الطالبات

اجمالى عدد الملتحقين 
 بالمدينة

 اجمالى طالبات  طلبة

  
للطالب بدمياط  المدينة الجامعية

 الجديدة  فرع )أ(
دمياط الجديدة أول المنطقة الصناعية 

  محمد نجيب بدمياط الجديدة
80 360 0 36  

  
للطالب بدمياط  المدينة الجامعية

 لجديدة  فرع )ب(ا
دمياط الجديدة الحى الرابع المجاورة 

  85، 87الرابعة عمارة 
 70كن مبارك امس

96 224 0   4 

 4     4   76  اجمالى المحافظ 
 2019مارس تاريخ البيان:                                 المدينة الجامعية                                                                                              مصدر البيان: 
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36 
  4

بيانى يو   المدن الجامعي  بالمحافظ  
(عدد الملتحقين بالمدين   -عدد الغرف مبيت ) 

عدد الغرف المستخدم  
مبيت

اجمالى عدد الملتحقين
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 @لهذا العام الخاصة باألزهر بالمحافظةثبات عدد غرف المبيت بالمدن الجامعية @ 
 

  تحليل البيان :

 اض عن العام الماضي غرفة دون زيادة أو انخف 176بالمحافظة لهذا العام زهر فرع االغرف المبيت بالمدن الجامعية بلغ اجمالي عدد  - 

 : كاآلتي توزعت تلك الغرف -

 ( بالمدينة الجامعية فرع )ب(% 55 ،)أ( % بالمدينة الجامعية فرع 45) 

 : كاألتيعلي المدن الجامعية طالب موزعين  584 لهذا العام بلغ اجمالي الملتحقين بتلك المدن - 

 ة فرع )ب( (% بالمدينة الجامعي38% بالمدينة الجامعية فرع )أ( ، 62)

 التوصية:  

  .من جاهزيتها ومستوي النظافة وكذلك جودة الطعام المقدم للطالب   للتأكديوصي مركز المعلومات بضرورة الرقابة الدورية علي المدن الجامعية  
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 التابعة لجامعة دمياطالمدن الجامعية  -ب

 م
 اسم المدينة 

 الجامعية
 العنوان

اجمالي عدد الغرف المستخدمة 

 مبيت للطلبة/ الطالبات

 اجمالى عدد الملتحقين بالمدينة

 اجمالى طالبات طلبة

1 
المدينة الجامعية 

  لبةللط

 دمياط الجديدة المجاورة الرابعة 

 (89,88) عمارة الحى الرابع 
90 143 0 143 

2 
المدينة الجامعية 

 للطالبات

دمياط الجديدة المجاورة الرابعة 

 ، ب() مبنى أ الحى الثانى
155 0 392 392 

 535 392 143 245 اجمالى المحافظة

 2019تاريخ البيان: مارس                                                           جامعة دمياط                                                            مصدر البيان: 
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 @ الجامعية التابعة لجامعة دمياط هذا العام عن العام الماضيانخفاض عدد غرف المبيت بالمدن @ 

 

  تحليل البيان : 

 العام الماضي ب مقارنةغرفة (13)فة بانخفاض قدره رغ 245الجامعية التابعة لجامعة دمياط هذا العام  نالمدبلمبيت داخل اغرف غ اجمالي عدد بل - 

 % بالمدينة الجامعية للطالبات (.63 -ية للطلبة% بالمدينة الجامع37الغرف كاألتي: ) تلكتوزعت  -

 .( % طالبات73-% طلبة 27) كاآلتي موزعينطالب  (13) وطالبة بزيادة قدرها طالب  535بلغ اجمالي عدد الملتحقين بتلك المدن هذا العام  -

 

 -التوصية:  

 .الجامعية دورية لهذه المدن القيام بالصيانة ال بأهميةيوصي مركز المعلومات                           
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  - ــــــــــز البحثيـــــــراكــــــالم  

 

 عدد المراكز البحثية
 ددــــــــالع

 ريف حضر

 0 0 التابعة لوزارة البحث العلمي

 0 0 التابعة ألكاديمية البحث العلمي

 0 0 ةللوزارالتابعة 

 دمياط ب بو جريدةبأة البحوث الزراعيالتجارب مركز  التابعة للجامعات
 2019مارس تاريخ البيان:                                                      جامعة دمياط                                                                             مصدر البيان: 

 @محافظة علي الجامعات فقط الالبحثية ب اقتصار المراكز@
 

  البيان :تحليل 
 0وتابع لجامعة دمياط جريدة  بأبوزراعية البحوث واحد وهو مركز الكز مرمحافظة البلغ اجمالي عدد المراكز البحثية ب - 

 .مراكز بحثية تابعة لجهات علمية أخري بالمحافظة أي عدم وجود  -

 

 التوصية:  
  .وصنع القرار  االستراتيجيةلها من دور فعال في رسم السياسات يوصي مركز المعلومات بأهمية انشاء مراكز بحثية بالمحافظة لما  - 
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 التوقعات المستقبلية ألعداد األطباء بمحافظة دمياط

 2024حتي  2020فى الفترة من 
************** 

 

 دة السكانية أوال: الزيا
 

 4    3                        مركز م

      7 4 4  6    677 6 6666 3 4  6 6  644 مركز دمياط  

   76          3   7  73444  73  6   6437  مركز فارسكور  

   36 3 347776 63  34 46 336 6 6 33      3 مركز كفر سعد 3

  34 4   4 46  4 443      4  7 6 3  73 37  مركز كفر البطيخ 4

  47      63   6  3   34     3  77   6 74  مركز الزرقا  

 344  6   3 3 6    6  6   43       7 7    43 4   اجمالى المحافظ 
 

 

ظة % والوارد من إدارة االحصاء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحاف 1.7تم تقدير السكان بمعدل نمو سكانى  

 دمياط .

 

 

 

 
 

 ثانياً : معدالت اآلداء 
 

مواطن لكل طبيب وهو من المؤشرات االحصائية الواردة من مديرية  635بلغ نصيب األطباء من السكان بمركز دمياط 

 وهو معدل مناسب التخاذه كمعيار لآلداء . 2019الشئون الصحية بمحافظة دمياط لعام 
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 ثالثاً : البيانات والمؤشرات 
 

 مركز م
عدد السكان 
التقديرى فى 

 / /     
 نصيب األطباء من السكان عدد األطباء

  63      6  644 مركز دمياط  

 6 4       6437  مركز فارسكور  

       7       3 مركز كفر سعد 3

      66 73 37  مركز كفر البطيخ 4

 7    73   6 74  مركز الزرقا  

     7 7   43 4   اجمالى المحافظ 

 2019تاريخ البيان : يناير                          المصدر : إدارة االحصاء بمركز معلومات دمياط             
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بيانى يو   نصيب األطباء من السكان على مستوى 
مراكزالمحافظ 

طبيب/ نسم 

 
 

  طبيب موزعين على  1717هو  2019بلغ اجمالى عدد األطباء البشريين القائميين بالعمل بمحافظة دمياط للعام

 مراكز المحافظة بالنسب اآلتية :

 59   % بمركز دمياط 

 11 بمركز فارسكور   % 

 16بمركز كفر سعد   % 

 4 بمركز كفر البطيخ     % 

 10 بمركز الزرقا   % 

 

  مواطن  لكل طبيب وذلك  2080يعتبر مركز كفر البطيخ االعلى من حيث نصيب األطباء من السكان وذلك بمعدل

مواطن لكل طبيب وذلك الرتفاع عدد  635عدل النخفاض عدد االطباء بالمركز فى حين يعتبر مركز دمياط االقل بم

 االطباء بالمركز . 

 

 

 



 

 

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار                                                                   محافظة دمياط    
 

 3   2019 مارس  339العدد                                                                                المعلوماتنشرة 

  

 رابعاً:  التوقعات المستقبلية ألعداد األطباء المطلوبة بمحافظة دمياط
 

 4    3                   مركز م

 4    6     6         3   مركز دمياط  

 3 4  44  43  43 3 4 مركز فارسكور  

 7    4   3   3      مركز كفر سعد 3

  3   3  7   4       مركز كفر البطيخ 4

     3       4    7  مركز الزرقا  

 647  3 6   6         47  اجمالى المحافظ 

 

 )معدل اآلداء(635طريقة الحساب : عدد السكان فى العام / 

 : 2020مثال : عدد األطباء المتوقع بمركز دمياط لعام 

 طبيب        وهكذا فى باقى الجدول السابق .     1032=   635/   655483               

 

 

 االحتياجات من األطباء بكافة مراكز المحافظة على مدار سنوات الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يمثل عجز-)+( يمثل فائض    )
 

 : 2020طريقة حساب االحتياجات للعام األول 

  2020عدد األطباء المتوقع لعام  – 2019عدد األطباء الحالى لعام 

 : 2020طباء لمركز دمياط لعام مثال : االحتياجات من األ

 طبيب    17-=  1015-1032                                       

 

 طريقة حساب االحتياجات فى حالة وجود عجز لعام محدد :

 عدد األطباء المتوقع للعام المحدد  –عدد األطباء المتوقع للعام السابق 

 : 2021عام مثال : االحتياج من األطباء لمركز فارسكور ل

 طبيب  8-=   423-431                                      

 

 2024 2023 2022 2021 2020 المراكز/البيان

 -١8 -١8 -١8 -١8 -١٧ دمياط

 -8 -٧ -٧ -8 -2٣5 فارسكور

 -٩ -٩ -٩ -٩ -2٤6 كفر سعد

 -٤ -٤ -٣ -٤ -١5٤ زرقاال

 -5 -5 -٤ -5 -١06 كفر البطيخ

 -٤٤ -٤٣ -٤١ -٤٤ -٧58 اجمالى المحافظ 
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  خامساً : التعليق
 

  لعدة مؤشرات رئيسية من ضمنها المؤشر الخاص بعدد االطباء ً يقاس مستوى الرعاية الصحية فى الدول طبقا

 نين .بالنسبة لعدد السكان والتى تعكس مدى جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواط

  والواردة من إدارة االحصاء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 1.7تم حساب السكان بمعدل نمو سكانى %

 بمحافظة دمياط .

  مواطن لكل طبيب كمقياس مناسب التخاذه كمعدل لآلداء وهو مؤشر وارد من مديرية الشئون  635تم اعتماد معدل

 الصحية بمحافظة دمياط .  

 مواطن لكل طبيب  635وذلك بعدد  2019اط األقل من حيث نصيب الطبيب من السكان للعام الحالى يعتبر مركز دمي

 مواطن لكل طبيب . 2080فى حين يعتبر مركز كفر البطيخ األعلى وذلك بعدد 

  من خالل بحث االحتياجات على مدى سنوات الدراسة يتضح أن جميع مراكز المحافظة بها عجز فى األطباء

 تاج الى سده باألعداد الموضحة سابقاً .البشريين يح
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 :2018 لسنة( 645) قرار رقم  -1

 0يشأن ترخيص مركبات التوك توك       

 :2018لسنة  (652قرار رقم ) -2

بتشكيل بعثة لدراسة الطلب المقدم من بنك مصر لتوفير قطع أراضي تصلح  20١8لسنة  25١بشأن تعديل القرار رقم     

 0لبناء وحدات مصرفية للبنك 

  :2018( لسنة 653) قرار رقم -٣

 0تشكيل لجنة فحص واستالم األصناف الموردة من الهيئة القومية لإلنتاج الحربي   بشأن   

  :2018( لسنة 654) مقرار رق -4

عمارة بواقع  ١8تشكيل لجنة للبدء في أعمال حماية جوانب الترعة بالتزامن مع تنفيذ حفر األساسات إلنشاء عدد  بشأن   

 0محافظة دمياط  –وحدة سكنية بمدينة الزرقا  ضمن المشروع القومى لإلسكان االجتماعى بمدينة الزرقا ١80

    :2018 لسنة  (655م )قرار رق -5

 0بشأن اعادة تشكيل لجنة التقسيم االداري للمحافظة   

    :2018(  لسنة658) قرار رقم -6

 –بشان تشكيل لجنة لحصر كافة مخالفات التعدي علي األراضي الزراعية بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور   

 0قرية الناصرية 

    : 2019 (  لسنة7) قرار رقم -7

 0لرواد المدينة  car eserviceجنة لدراسة ووضع آليات االستفادة من الورش الفنية برأس البر إلنشاء خدمة بشأن تشكيل ل

    : 2019 (  لسنة8) قرار رقم -8

 0بشأن تشكيل لجنة لسحب واستالم المحالت المخصصة بسوق دمياط بشطا من المتقاعسين عن السداد 
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 معامل وما في حكمهاوال شالثاني عشر: الورالباب 

 
 : التشغيالت التي يتم تشغيلها في نهاية السنة المالية 

  -: 385مادة 
حساابات" المقايساات  209في نهاية السنة المالياة ، تباين فاي صاحيفة خاصاة بادفتر التشاغيالت "اساتمارة 

ل منهاا ماا صارف عليهاا الخاصة بأعمال أو اصالحات لم يتم تشغيلها لغاية آخر السنة المالية ، ويبين أماام كا

 0فعال لغاية التاريخ المذكور 

: الخصم بالحسابات الجزئية 

  -: 386مادة 
يعمل مستخرج بماا يكاون قاد صارف لغاياة نهاياة السانة المالياة ، علاي األعماال التاي لام تاتم ، ويرسال لقسام 

ليااة فااي ميزانيااة حسااابات المصاالحة لتسااوية المبلااغ بموجبااه ، سااواء بالخصاام علااي االعتماااد الخاااص بالعم

  0المصلحة أو للخصم به علي حساب جاري المصلحة المختصة ، قبل تقفيل حسابات السنة المالية 

قيد المقايسات المرحلة للسنة الجديدة : 

  -: 387مادة 
 0ترحل جميع األوامر )المقايسات( غير المنتهية ، في آخر السنة المالية ، لدفتر السنة الجديدة

 0الدفتر القديم في السنة الجديدة ، اذا وجدت به صحائف بدون استعمال ويمكن استعمال 

 وتعطي المقايسات أرقاما جديدة ، عالوة علي أرقامها القديمة ، بالطريقة التالية

 1974سنة  214          

 السابقة ، صار ـــ رقم ـــــــــــــــــــــــــــــ ويبين أمامها بأن المبلغ المصروف لنهاية السنة المالية 

 0تسويته بمعرفة الحسابات ، قبل تقفيل حسابات التنمية المحلية    1984سنة  1           

 مقايسة التشغيالت المرحلة ألكثر من سنة مالية واحدة: 

  -: 388مادة 
،  ال يجوز ترحيل المقايسات الخاصة بالعملياة ألكثار مان سانة مالياة واحادة ، بادون موافقاة رئايس المصالحة

 0بموجب مذكرة من مدير أو رئيس الورشة ، يبين فيها األسباب التي دعت لذلك 

ورش السجون والورش الصناعية : 

  -: 389مادة 
 0األحكام السابقة تسري علي ورش مصلحة السجون والورش الصناعية من حيث المبدأ فقط 

خصوصاية" الموضاوعة لهاا ، والمصاادق أماا االجاراءات التنفيذياة الخاصااة بهاا فإنهاا واردة فاي "اللااوائح ال

  0عليها من وزارة المالية 

 ــة المخــازنالئح  
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   البناء)الباب األول(قانون 

 التخطيط العمراني 

 الفصل الثاني

 التخطيط والتنمية العمرانية القومية واالقليمية
 (10مادة )

واالقليمية ومخططات المحافظات ، وذلك تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية القومية 

وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية 

 0ومقتضيات وسالمة الدفاع عن الدولة 

أساليب ومعدالت ومعايير اعداد ومتابعة وتحدد دالئل األعمال للمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني 

 0تحقيق هذه المخططات 

ويتم اعتماد المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية القومية واالقليمية ومخططات المحافظات من المجلس األعلى للتخطيط 

 0ية والتنمية العمرانية بناء علي عرض الوزير المختص ، وينشر قرار االعتماد في الوقائع المصر

 

 الفصل الثالث

 التخطيط والتنمية العمرانية المحلية
 (11مادة )

تحدد االدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، وفقا لدالئل أعمال المخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة 

حلية واألجهزة التنفيذية المختصة وممثلي للتخطيط العمراني وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية الم

المجتمع المدني واألهلي ، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية علي المستوي المحلي في اطار األهداف والسياسات االقليمية 

 0والمحلية واقتراح المشروعات الالزمة وخطة العمل لتحقيقها 

اعداد مشروع المخطط االستراتيجي العام للمدينة أو القرية بواسطة من  لعمرانيةللتخطيط والتنمية اوتتوالي المراكز االقليمية 

تعهد اليه من الخبراء واالستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية واالستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة 

للمدن والقري التي تتضمن مناطق ذات  علي أن يراعي عند وضع مشروعات المخططات االستراتيجية العامة للتخطيط العمراني

للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين الالئحة التنفيذية قيمة متميزة األسس والمعايير واالشتراطات التي يصدرها المجلس األعلى 

  0لهذا القانون قواعد واجراءات اعداد المخططات االستراتيجية العامة للمدن والقري 

 (12مادة )

للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع المخطط االستراتيجي العام ، وتتلقي مالحظات العامة تعرض االدارة 

هذا العرض  المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبي المحلي ، وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات

 0وتلقي المالحظات عليه 

المراجعة الفنية األولية للمخطط بناء علي ما يبدي من مالحظات ، ويقوم والتنمية العمرانية قليمي للتخطيط ويتولى المركز اال

 0بإجراء ما يلزم من تعديالت وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

كون اعتماد المخطط من الوزير وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط واقراره ، وي

 المختص أو من يفوضه ، بعد العرض علي المجلس المحلي المختص ، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية 

 (13مادة )

يتم مراجعة وتحديث المخطط االستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات علي األكثر لضمان مالئمته للتطور 

 0واالجتماعي والبيئي والعمراني واألوضاع المحلية  االقتصادي

ويكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد واالجراءات المقررة في هذا القانون والئحته 

 0التنفيذية إلعداد المخطط االستراتيجي العام واعتماده 

 (14مادة )

والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقري بناء علي االشتراطات تعد االدارات العامة للتخطيط 

التخطيطية والبنائية للمخطط االستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد اليه من الخبراء 

لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وذلك طبقا  واالستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية واالستشارية المتخصصة المقدين

 0للقواعد واالجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
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  ئح  التنفيذي  لقانون الخدم  المدني ا
 6   لسن     رقم 

 7   لسن   6   قرار مجلس الوزراء 

 الباب الثالث: تقويم األداء

 
 75المادة 

 من القانون وتكون درجات كل مرتبة على النحو االتى : 25الموظف بإحدى المراتب المحددة فى المادة  يُقدر تقويم أداء

 درجة 100درجة الى  90ممتاز : من  -

 درجة 90درجة الى اقل من  80كفء : من  -

 درجة 80درجة الى اقل من  65فوق المتوسط : من  -

 درجة 65درجة الى اقل من  50متوسط : من  -

 درجة . 50من   ف : اقلضعي -

 76مادة ال
تُعادل مراتب تقارير تقويم االداء المنصوص عليها فى المادة السابقة بمراتب تقارير الكفاية الواردة بقانون نظام العاملين 

 1978لسنة  47بالدولة الصادر بالقانون رقم 

 77مادة 

وفقاً لدرجات تقارير تقويم االداء لتحديد مراتب تقويم االداء يتم ترتيب الموظفين فى كل تقسيم تنظيمى داخل الوحدة تنازلياً 

 وصوال لمنحنى الطبيعى لالداء .

  7مادة 
 ال يجوز تقويم اداء الموظفة بمرتبة ممتاز فى الحاالت االتية :

ضع عنها التقرير اذا وقٌع عليه جزاء الخصم من االجر لمدة أو لمدد تزيد على ثالثة ايام اوو بجزاء اشد خالل السنة التى يو

. 

إذا كان من شاغلى احدى الوظائف القيادية أو وظائف االدارة االشرافية ووقع عليه اى جزاء خالل السنة التى يوضع عنها 

 التقرير.

 إذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.

  7مادة 
لجهة المنقول منها تقريرا عن تقويم أدائه خالل مدة عمله بها، وتُرسله إلى فى حالة نقل الموظف من جهة الى اخرى، تعد ا

 الجهة المنقول اليها لالسترشاد به عند تقويم أدائه.

وفى حالة ندب الموظف، تختص الوحدة التى قضى بها المدة االكبر من السنة التى يُعد عنها التقرير، بوضع التقرير النهائى 

بين المدتين ترسل الجهة المنتدب منها تقرير اداء الموظف إلى الجهة المنتدب إليها لالعتداد به عنه، وفى حالة التساوى 

 عند وضع التقرير النهائى.

   مادة 
تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف الكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب األحوال بصورة من تقرير تقويم أدائه وذلك خالل 

 يخ اعتماده من السلطة المختصة.خمسة عشر يوما من تار

وفى حالة إعالن الموظف ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير أدائه والتوقيع بما يفيد ذلك يتأشر على أصل التقرير 

 بذلك.
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 أواًل :التـزويـد 
 املـؤلـــف باســــم الكتــا

 

 

 

  دراسات وتوصيات المجالس القومية

 المتخصصة.

 

 

  داد ونشر / المجالس القومية اع

 المتخصصة .

 

 النشرات       
 

 2019 فبرايرنشرة محافظة دمياط عن شهر . 

 

 

 

 

 

   25:1الوقائع المصرية 

  5:1الجريدة الرسمية 
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 ثانياً : البث االنتقائى

 
 

 

 م

 
 ريخاالت الجهه البيان مصدر بثها تم التي الموضوعات

  

      لسنه    3قرار رقم 
مشروع نزع ملكي  العقار الذى تشغل  بشان 

مدرس  السناني  ا بتدائي  المشترك  ، بزمام 
 مركز دمياط بمحافظ  دمياط –السناني  

 بالجريدة الرسمي الصادر 
بتاريخ   3العــدد  –

 6/7/     

الوحدة المحلي  
لمركز ومدين  

 دمياط
  / /     

  

      لسنه    3قرار رقم 
التفصيلى لمنطق  لمنطق   اعتماد المخططبشان 

أرض الجنيدى المطل  على شارع الترع  
 الشرقاوي   بمدين  دمياط

 –الصادر بالوقائع المصري  
بتاريخ   7 العــدد 
  /  /     

الوحدة المحلي  
لمركز ومدين  

 دمياط
  / /     

3 

      لسنه    7 قرار إدارى  رقم 
 –طا بشان مشروع تقسيم منطق  دمياط لألثاث بش

 فدانا   33مدين  دمياط على مساح  
 

 –الصادر بالوقائع المصري  
بتاريخ     العــدد 
  /  /     

الوحدة المحلي  
لمركز ومدين  

 دمياط
  / /     

4 

      لسنه  3   قراررئيس مجلس الوزراء  رقم 

بشاااان تخصااايص قطعااا  أرض مااان أماااالك الدولااا  
طنين / ، تباارع المااوا  ( م   الخاصاا  بمساااح  )

حسن محمد نوارج ، محمد حسن نوارج ، مصاطفى 
حسن نوارج ( الكائن  بحوض سرور بناحيا  الشايخ 
 اارغام بمركااز دمياااط ، بالمجااان ، لصااال  األزهاار 
الشااريف  ، إلقاماا  معهااد دينااى أزهاارى )ابتاادائى / 
إعااادادى ( عليهاااا ،وفقاااا للحااادود واألبعااااد المبينااا  

 بالرسم الكروكى المرفق

 –يدة الرسمي  الجرالصادر ب
بتاريخ  47العــدد 
  /  /    . 

 

الوحدة المحلي  
لمركز ومدين  

 دمياط
  / /     

  

       لسن    7 قراررئيس مجلس الوزراء  رقم  
بشان تخصيص قطع  أرض من أمالك الدول  الخاص  

مركز كفر  –بقري  كفر الغاب   ( م36  بمساح  )
ل  مديري  الشباب محافظ  دمياط ، بالمجان ، لصا -سعد

ركز موالريا   بدمياط ، إلقام  مقر وملعب خماسى ل
شباب الدهايم  عليها ، وفقا للحدود واألبعاد المبين  

 بالرسم الكروكى المرفق

الصادر بالجريدة الرسمي  
بتاريخ   4العــدد  –

  /  /     
 

الوحدة المحلي  
لمركز ومدين  كفر 

 سعد
  / /     

6 

      لسنه   3   الوزراء  رقم قراررئيس مجلس 
بشان تخصيص قطع  أرض من أمالك الدول  الخاص  

سهما )تبرع المواطن /هانى    بمساح  قيراطان و
مركز  –حنفى شلبى ( بحوض العمدة ، ناحي  الزهراء 

لصال  الهيئ  ‘ بالمجان  –محافظ  دمياط  –كفر سعد 
ط  القومي  لمياه الشرب والصرف الصحى ، إلقام  مح

رفع صرف صحى عليها ،وفقا للحدود واألبعاد المبين  

 .  المرفق بالرسم الكروكى

 –الصادر بالجريدة الرسمي  
بتاريخ   4العــدد 

 /  /     

الوحدة المحلي  
لمركز ومدين  كفر 

 سعد
  / /     

7 

      لسنه       قراررئيس مجلس الوزراء  رقم 
ل  الخاص  الك الدوبشان تخصيص قطع  أرض من أم

( )تبرع المواطن /كمال الدين حسين  م   4بمساح  
مركز كفر سعد بمحافظ   –بناحي  السعيدي  القبلي  

دمياط ، بالمجان ، لصال  مديري  الشباب والريا   
بدمياط ، إلقام  مالعب للشباب عليها ، وفقا للحدود 

 واألبعاد المبين  بالرسم الكروكى المرفق

 –رسمي  الصادر بالجريدة ال
بتاريخ    العــدد 
 3/  /     

الوحدة المحلي  
لمركز ومدين  كفر 

 سعد
  / /     
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 االســـــــم  : دراسات وتوصيات المجالس القومية المتخصصة     

 (البحث العلمى وعصر المعلومات)                       

 إعداد ونشر:   المجالس القومية المتخصصة.  

 2019 مارسيــــخ  :  التار   

  المـوضـــوعالمـوضـــوع
يتسم عالم المعلومات بالتغيرات المتسارعة من حيث الوسائل المستخدمة وطرق استخدامها ومجاالتها ،وسيكون تااثير تلاك 

التغيرات هائال فى جميع المجاالت بما فى ذلك البحث العلمى ، حياث سايقوم الاذكاء االصاطناعى بالادور الرئيساى فاى تشاكيل 

العلمااى فااى كافااة االتجاهااات ، والقطاعااات واالسااتخدامات الجدياادة المتطااورة فائقااة الدقااة باادءا ماان المجاااالت الطبيااة البحااث 

 0والعسكرية والصناعات الكيميائية والدوائية والصناعات االلكترونية ، والى تكنولوجيا الحاسبات واالتصاالت والفضاء 

    -التوصيات : 

 ن مهمتهااا األساسااية وضااع االسااتراتيجية القوميااة للمعلومااات ،مااع تكاملهااا فااى القطاعااات إنشاااء هيئااة قوميااة استشااارية تكااو

االجتماعيااة واالقتصااادية، وكااذلك وضااع أسااس التنفيااذ والمتابعااة والتموياال ، مااع نشاار الااوعى بأهميااة نظاام المعلومااات والمعرفااة 

 وأهمية التعاون والتنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة .

 م الفنى والتكنولوجى ، مع االهتمام بمراكز تدريب العمالة المطلوبة فى قطاع المعلومات لألفراد والمستفيدين.االرتقاء بالتعلي 

  تطوير وتجميع بعض األنظمة التى تحقق الكفاءة العالية وبأساعار مناسابة عالمياا ، علاى أن ياتم اساتيراد المكوناات األساساية مان

 عار منافسة ، مع االهتمام بأسواق الشرق العربى والسوق االفريقى .أكثر من مصدر لتحقيق معدل كفاءة عال وأس

االهتمام بعمل قاعدة إنتاجية مدعمة بنظم التصميم والتصنيع باستخدام الحاسب وشبكات الحاسبات التى تسمح بتداول المعلومات والخبرات 

.  
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 ــرابع ً  ة: حركة اإلطالع واالستعار ا

   

 نوعية الكتب
 2019فبراير  شهر 2019ر يناير شه

 إطالع استعارة إطالع استعارة

 14 13 12 15 كتب الحاسب اآللى

 16 15 15 17 قرارات المحافظ

 17 15 18 25 كتب إحصائية

 18 10 20 15 دراسات وأبحاث

 16 14 15 18 قوانين وقرارات

 14 13 13 12 المراجع فى اإلدارة المحلية

الوقائع المصرية والجريدة 

 يةالرسم
17 15 15 16 

 111 95 108 119  اإلجمالــى

 20١٩تاريخ البيان: مارس           مصدر البيان : مكتبة المركز
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نشرات محافظات

كتب احصائية

دراسات وابحاث

قوانين وقرارات

المراجع فى االدارة المحلية 
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 اجنازات واسهامات مركز املعلومات
 إجنـــازات إدارة النشر :

 .اعداد نشرة شهرية الكرتونية لوزارة التنمية احمللية 
  كز معلومات جملس  الوزراء  ورقية  والكرتونية ابلربيد املمتاز. إرساهلا ملر و الشهرية  املعلوماتإصدار نشرة 
  توزيعها على اجلهات املعنية املختلفة.و تغليف النشرة و كل  أبواب النشرة وطباعة وتصوير   ومراجعةإعداد 
  ملــــــــف  النشــــــــرةعمــــــــلPDF  وإرســــــــاهلا إع مركــــــــز معلومــــــــات جملــــــــس الــــــــوزراء واع مراكــــــــز معلومــــــــات احملا  ــــــــات

 .ابإلنرتنت
  اجنازات احملا ظ الشهرية وطباعتها وتغليفها . اصدارعمل 
 . املسامهة يف تفعيل قرار السيد احملا ظ بشأن املتابعة امليدانية ملراكز معلومات احملا  ة 
  : اجنازات ادارة اإلحصاء 
  (يةاألبنية التعليم -الرتبية والتعليمالنشرة الشهرية اخلاصة ابلقطاعات التالية)  بياانتاستيفاء. 
  9201للعام  مارس معلومات جملس الوزراء برتاخيص البناء اخلاصة بشهر مركزموا اة   . 
  شهري ابلتعدايت علي األراضي الزراعية وحرم هنر النيل. بيانأعداد 
  الرمسية للمحا  ة ونشر أخبار وجوالت ولقاءات احملا ظ عليها .  الصفحةإدارة 
 ز معلومات احملا  ة .املشاركة يف املتابعة امليدانية ملراك 
  الستفائها . أبريل النشرة الشهرية اخلاصة بشهر  جداولارسال 
     .نشر الوظائف القيادية علي بوابة الوظائف احلكومية 
  بياانت القيادات. قاعدةحتديث 
 . اعداد بيان شهري ملركز معلومات جملس الوزراء عن اهم اجنازات احملا  ة 
 السرتداد اراضي امالك الدولة .  ةاإللكرتونينني علي املن ومة التق طلبات استكمال اجراءات 
 ــــوز  شــــهري اعــــداد بيــــان ــــة احملليــــة عــــن )من ومــــ  ال قا ــــة  ارةل ــــراخيص التكاتــــ   -ر ــــأ كفــــأ  الطــــر  –التنمي ــــاء –ت البن

 ( العشوائي
  03/3/9201متابعة حتديث املشروعات حيت . 
  لس الوزراء . التكات  وارساهلا ملركز معلومات جم تراخيصمتابعة 
  0تو يق عناصر البياانت كتاب وصف مصر مأ مركز املعلومات 
  0اعداد دليل لالتصال بقري حما  ة دمياط 
  0جاري حتديث الدليل االحصائي حملا  ة دمياط جملس الوزراء 
  اجنـــازات إدارة دعم اختاذ القرار: 
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    النشرة الشهرية ملركز املعلومات .  إصدار يفاملسامهة 
  0 2019 رباير خاص ابجنازات السيد احملا ظ خالل شهر  تقدمييعرض عمل 
  قرار السيد / احملا ظ بشأن املتابعة امليدانية ملراكز املعلومات. تفعيلاملسامهة يف 
  الفعلي للمراكز التكنولوجية. التشغيلمتابعة 
  شهري مبوقف الشكاوي مبحا  ة دمياط . بيانإعداد 
  ـــــ ي حمل امللخـــــصإعـــــداد ـــــاط اخلـــــاص التنفي ـــــة واحلـــــد  ابالســـــرتاتي يةا  ـــــة دمي ـــــأ التغـــــ ات املناخي ـــــف م ـــــة للتكي الوطني

 من خماطر الكوارث النامجة عنها لتوضيح القطاعات املتأثرة ابلتغ ات املناخية. 
  وتكليفـــــات لل هـــــات املختصـــــة ملتابعـــــة هـــــ   التغـــــ ات املناخيـــــة وكيفيـــــة التعامـــــل معهـــــا للحـــــد مـــــن  توصـــــياتإعـــــداد

 أتث ها.
  من مديرية الطر  ومديرية الشئون الصحية اخلاصة بكال" املشروعاتابعة مت   . 
  املواطن من خالل تطبيق اجيايب ال ي اطلق  مركز معلومات رائسة جملس الوزراء.  مرصدمتابعة 
  0املطلوبة لوزارة التنمية احمللية  االبتكاراخلاصة ابستمارة  االستبياناستيفاء 
  0اص بتطوير ادارة األزمات علي مستوي احملا  ة اخل االجتماعاملشاركة يف   
  دليل تليفوانت املصاحل احلكومية . بياانتحتديث 
  خاصة ب اهرة التسرب من التعليم .  دراسةاعداد 
 من اعداد دليل خاص ابخلدمات املقدمة لألطفال علي مستوي احملا  ة . االنتهاء 
  خطوط الربط اخلاصة ابملراكز التكنولوجية .اخلاصة ابلتعاقد اجلديد علي  اإلجراءاتالبدء يف 
  .  املشاركة يف املؤمتر اخلاص بتوقيأ برتوكول مأ وزارة االتصاالت 
  دعـــــم  إبدارةالقــــرار ابلقــــوانني والقــــرارات مــــن خــــالل قاعــــدة بيــــاانت القــــوانني والتشــــريعات املوجــــودة  متخــــ يامــــداد

 القرار 
  جية ابحملا  ات مبقر ديوان عام حما  ة القاهرة . ملسئويل املراكز التكنولو  ال اين اللقاءحضور 
 حضور لقاء تطوير مراكز معلومات لديوان عام احملا  ات مبركز معلومات رائسة جملس الوزراء ابلقاهرة. 
  حضــــــــــور نــــــــــدوة وزارة التخطــــــــــيط واملتابعــــــــــة واالصــــــــــال  االداري بــــــــــدار احلــــــــــرس اجلمهــــــــــوري ابلقــــــــــاهرة واخلاصــــــــــة

                0ب"التطوير املؤسسي" 
    : إجنازات إدارة احلاسب اآليل 
  ـــــة للمراكـــــز واملـــــدن ومـــــديرايت اخلـــــدمات بنطـــــا  احملا  ـــــة ـــــواطنني والوحـــــدات احمللي ـــــاملني إبدارة خدمـــــة امل متابعـــــة الع

 علي متابعة بوابة الشكاوي احلكومية. 
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  ري ومــــــديرايت اخلــــــدمات للعــــــاملني ابلــــــديوان العــــــام والوحــــــدات احملليــــــة للمراكــــــز واملــــــدن والقــــــ الفــــــيتقــــــدم الــــــدعم
 علي استخدام احلاسب األيل والربامج املكتبية . 

  ومتابعة الشبكة الداخلية . الصيانة الدورية لألجهزة أبعمالالقيام 
  اخلاصة إبدارة العقود واملشرتايت علي بوابة املشرتايت علي بوابة املشرتايت احلكومية.  املناقصاتنشر 
 ة ملراكز معلومات احملا  ة . يف املتابعة امليداني املشاركة 
 يف اعمال حصر التعدايت علي امالك الدولة وإزالتها .  االشرتاك 
 يف اعمال متابعة تنفي  املشروعات ابحملا  ة شهرايً .  االشرتاك 
  خدمة املواطنني .   إلدارةقاعدة بياانت  تصميمجاري 
  : إجنازات وحدة األرشيف ابحلاسب اآليل 
  ـــــــدة الرمسيـــــــة اخلاصـــــــة           اســـــــتكمال إدخـــــــال القـــــــر ـــــــواردة ابلوقـــــــائأ واجلري ارات اخلاصـــــــة ابلســـــــيد احملـــــــا ظ والقـــــــرارات ال

 دمياط وابقي احملا  ات. مبحا  ة
 .استخراج القرارات املطلوبة من على الن ام 
  .املشاركة يف أعمال العهد والصيانة 
  ـــــــاملني إعـــــــداداملشـــــــاركة يف ـــــــاءة الع ـــــــدريا اخلـــــــاص بر ـــــــأ كف يف جمـــــــال احلاســـــــب اآليل وكـــــــ ل  إلقـــــــاء  الـــــــربانمج الت

 احملاضرات. 
  خدماهتا للمرتددين من الطالب والباح ني . وتقدمالبحث  وحدةاألشراف علي 
   القرارات .  ملختلف واستعالمعمل طباعة 
 التعدايت من ازالة مت ادخال ما . 
  دمياط ونشر  علي الصفحة الرمسية .  حما  ةادخال كل ما خيص 
  ة التوثيق واملكتبة :إجنازات إدار 
  السيد احملا ظ والسكرت  العام . رز وتصنيف قرارات 
  هات املختلفة للقوانني والقرارات اهلامة اخلاصة ابحملا  ة .لل االنتقائيالبث  
 .حفظ وجتميأ اجلريدة الرمسية والوقائأ املصرية 
  الســــــــ ل   يفوتســــــــ يل بيــــــــاانهتم   العواالطــــــــالوا ــــــــدين إع املكتبــــــــة لالســــــــتعارة  واملتخصصــــــــنياســــــــتقبال البــــــــاح ني

 اخلاص 
  .عمل طباعة لعدد من الدراسات الواردة من جملس الوزراء لكي يستفيد منها الوا دين علي املكتبة 
 .مت عمل إدخال للكتب الواردة ابملكتبة يف برانمج املكتبات الوارد من جملس الوزراء 
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 جديــــد وتزويــــد  ابملكتبــــة  امــــة للحصــــول علــــي كــــل مــــا هــــومراســــلة بعــــم اجلهــــات م ــــل هيئــــة املينــــاء ومكتبــــة مصــــر الع
  . 
  السيد احملا ظ يف برانمج خاص ب ل   .  لقرارات ادخالمت عمل 
   حـــــيت  2015قـــــرارات التخصـــــيص الصـــــادر مـــــن معـــــايل الســـــيد / رئـــــيس جملـــــس الـــــوراء مـــــن عـــــام  حبصـــــرعمـــــل بيـــــان

 اترخي .    
 :اجنازات وحدة معلومات التنمية احمللية 
 لشـــــهر  علـــــي مســـــتوي الوحـــــدات احملليـــــةالشـــــئون االجتماعيـــــة ل بيـــــاانت مشـــــروع رابـــــط ابلنســـــبة لقطـــــاع متابعـــــة ادخـــــا

 .مارس
 . اعداد تقرير نصف شهري ملوقف ادخال رابط علي مستوي الوحدات احمللية 
  إبعـــــداد تقـــــارير يوميـــــة وإرســـــال أســـــعار الســـــلأ واخلضـــــروات واللحـــــوم واملـــــزارع واحلقـــــول  امليـــــداينيقـــــوم  ريـــــق الرصـــــد
 ميا ملركز معلومات جملس الوزراء .يو 
   يقــــوم إبعــــدادها مركــــز معلومــــات ودعــــم اختــــاذ القــــرار مــــأ اخلريطــــة املعلوماتيــــة  والــــيتمت دمــــج البنيــــة املعلوماتيــــة للقــــر
 للقرية ابحملا  ة . الرئيسيالسند  هييقوم إبعدادها مركز معلومات التنمية احمللية لتكون اخلريطة  اليت
  اع ) معاصر ، جمازر ، أرز ، وقود،....إخل(.قط 17اعداد استمارة 
  معلومــــــات التنميــــــة احملليــــــة علــــــي مســــــتوي احملا  ــــــة ملتابعــــــة املوقــــــف مــــــن االدخــــــال  برؤســــــاء مراكــــــزمت عقــــــد اجتمــــــاع

ــــة شــــهر ملناقشــــة اهــــم املعوقــــات وســــبل حلهــــا  ابإلضــــا ةابلنســــبة ملشــــروع رابــــط  ــــتم االنتهــــاء مــــن االدخــــال بنهاي علــــي أن ي
 0 2019مارس 
 ــــــس مت ا ــــــواردة مــــــن مركــــــز معلومــــــات جمل ــــــوزراءســــــتيفاء االميــــــيالت ال ــــــ  اخلاصــــــة  ال حتــــــديث  –أبســــــعار الســــــاع ابملنا 

 0جملس الوزراء  –متابعة املشاكل الواردة من بوابة الشكاوي ملركز املعلومات  –أسعار الن ام 
  0بيان اجنازات احملا ظ والوحدات احمللية خالل شهر مارس . 
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                                                                                                                           واب في صيانة الكمبيوتر                                                                                                       سؤال وج             

                      ********************* 
 المتقدمة الصيانة الثاني:الفصل 

 

 ؟  ما هي طريقة تثبيت الويندوز مرة أخري علي الجهاز

 

داخل المجلد الموجود به النظام الحالي مثل تثبيت النظام  -1

C:\Windows 

 Driversرامج أو برامج تشغيل الملحقات ومن مزايا هذه الطريقة : ال تحتاج إلعادة تثبيت الب

 0ومن عيوب هذه الطريقة : احتمال استمرار وجود مشاكل النظام السابق 

تثبيت النظام داخل مجلد جديد ويبقي الحال كما هو ويمكن الغاؤه فيما بعد ويتم بذلك نقل  -2

 0ملفات النظام الي المجلد الجديد ولن يحتفظ بملف قديم 

يقة: يسبب انزال جميع ملفات النظام مرة أخري فانه اذا كان أحدها به ومن مزايا هذه الطر

 0مشكلة فلن توجد مع النسخة الجديدة 

ومن عيوب هده الطريقة : اعادة تثبيت كل البرامج مرة أخري من اسطواناتها واعادة 

 0من اسطواناتها  Driverتعريف المشغالت 
 

  ؟ في ويندوز Open Withما هي وظيفة 

 

كما تستخدم داخل النظام اذا نقرت  0ملف علي الجهاز وال يعرف بأي برنامج يفتحه لفتح 

تلقائيا ،  Notepadفسوف تفتح هذه الوظيفة برنامج  TXTمرتين مثال علي ملف من نوع 

 فاذا أردت استخدام وورد فاستخدم هذه الوظيفة كما يلي :

 0ولتكن صورة في نافذة الوظيفة ، اختار ملفك  Windows Explorerشغل 

تظهر مجموعة أوامر بها  Shiftاضغط بالزر األيمن علي الصورة مع مفتاح  98في ويندوز 

Open With 0 

 Open With 0باأليمن فقط علي ملف الصورة تجد  MEفي ويندوز 

 0تفتح نافذة بها تطبيقات ، اختار منها  Choose Programاختر 

 Always Useذا التطبيق ليفتحه به دائما اختار اذا أردت ربط هذا الملف به 98في ويندوز 

This Program To Open This Files 0 

  0سيكون ذلك تلقائيا   MEوفي ويندوز
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 االعــــــــــــــــــالم

************** 
 ...برئاسة محافظ دمياط

 المجلس التنفيذى يستعرض معدالت األداء بجميع المراكز والمدن خالل الشهر الماضى
 محافظ تؤكد متابعة أعمال طالء واجهات المبانى بجميع المدنال

  وتعلن مد فترة ترخيص التوكتوك حتى آخر مايو القادم
 

 

 
عقدت بديوان عام المحافظة جلسة المجلس التنفيذى برئاسة األستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبحضور اللواء عصام الليثى سكرتير 

ممدوح طه السكرتير العام المساعد، اللواء محمد صبحى مساعد مدير األمن لشئون الشرطة المتخصصة، الدكتور طارق عام المحافظة، اللواء 

الرفاعى مدير منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء، العميد وليد تمام مدير متابعة منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وجميع القيادات 

يث استهلت المحافظ الجلسة بتهنئة رئيس اإلدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى دمياط وبورسعيد األمنية والتنفيذية بالمحافظة، ح

هم ومدير عام اإلدارة المركزية لمعاهد دمياط للعلوم العربية والشرعية و مدير عام فرع ثقافة دمياط لتوليهم مهام عملهم الجديد متمنية ل

 .التوفيق والسداد

محافظ مد فترة ترخيص التوكتوك حتى آخر شهر مايو القادم مؤكدة أنها آخر مهلة واال سيتم مصادرة أى ال ورةالدكت أعلنت

توكتوك غير مرخص لمواجهة االنتشار الغير منضبط له، ووجهت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن باختيار 

بانى باللون البيج طبقا لتكليف السيد رئيس الجمهورية، كما أكدت أيضاً شارعين رئيسيين بكل مدينة للبدء فى طالء واجهات الم

على االلتزام بنقل كمية المخلفات المطلوبة إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور وتنفيذ قرارات االزالة للمبانى ذات 

لمدن لتعظيم اإليرادات وتنمية الموارد بما يعود الخطورة الداهمة وتحصيل رسوم النظافة و المتأخرات المستحقة لدى المراكز وا

 .بالنفع على المواطنين فضال على إعداد تقرير مفصل عن شبكات المحمول المخالفة حتى يتم مخاطبة الشركات إلزالتها

 .وى بشأنهاتعدد الشكابعد ظاهرة الكالب الضالة محافظ مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحمالت لمواجهة ال الدكتورة كلفت

تم استعراض شامل لمعدالت األداء بالمراكز والمدن وما تم تنفيذه بقطاعات النظافة واالزاالت و رفع كفاءة الطرق وكذلك نسبة 

تنفيذ الخطة االستثمارية باإلضافة إلى عرض إنجازات المديريات الخدمية، وتعليقا على هذا العرض وجهت المحافظ بتكثيف 

 .صدى لجميع المخالفات وإعادة االنضباط بشوارع المحافظة و تطبيق القانونحمالت النظافة و الت

 حضر الجلسة مدير عام مركز المعلومات السيدة/ نادية األبحر.
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 بالمحافظة لمراكز ووحدات المعلومات

 2019مارس عن شهر 
                     

 
 

 

 

 مديرية (13–مدن 10) 23دد مراكز معلومات الدعم الميداني بالمحافظة : ع        

 

 موقع واحد. عدد المواقع التي تم متابعتها :       
 

اســم 

 الموقـع

تاريخ 

 الزيارة

 األنشطة

 التي تم متابعتها
 نقاط الضعف نقاط القوة
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الهيكل التنظيمي  -

 للمركز

 عد  البياناتقوا -

 الصفحة الرسمية -

 الشبكة الداخلية -

 تنفيذ مهام المركز -

الدراسات  -

 والبحوث

مدى التعاون بين  -

المسئولين 

 والعاملين بالمركز

  

 وجود مركز معلومات   -

الصفحة الرسمية -

 مفعلة  

اعداد النشرة  -

 الشهرية بانتظام

 وجود شبكة داخلية -

 

 

 

 - 

 

تم ارسال خطاب 

 الى السيد  شكر

رئيس الوحدة 

 المحلية 
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 راتـــــنش تقييم رمتابعةــريــتق   

 ـــواردةالمعـــلومـات الشــهــرية ال

 2019ر مارس عن شه
******** 

 -مت تشكيل جلنة مكونة من:          

 

 . األستاذ  / على شحاته 
     ياسر الرفاعي . / األستاذ 

 . األستاذ    / ايهاب البسيوني 

 دي النماس .مهندسة   / هاي 
 

    -:ى ــــوقامت اللجنة بتقييم النشرات الواردة للمركز وه **
    

   معلومات مركز ومدينة دمياط . نشرات 

   معلومات مركز ومدينة فارسكور. نشرات    

عدد وحدات 

المعلومات بالمستوى 

 قــلاأل

 تقييــــم النشــــــــرات

عدد الوحدات 

التي أرسلت 

 النشرة

 مقبول جيد جدا جيد ممتاز

 مــدن 10

 قرية 47

 مديرية 13

2 
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 د

مركزومدينة  -

 فارسكور

 مركز مدينة -

 دمياط 

 

  

 :  ائزة هيـالف ةرــوكانت النش 
 

 " مدينة  فارسكور" نشرة معلومات لمركز و

 

 المركز  معا مدير                                         ة                                          ـاللجن  
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  رـــإ دارة النش      

 األستاذ / على شحــاتـة
 اإلدارة  رمدي  

 مروة نبيل / األستاذة
 وفاء  الموجى / األستاذة

 
 
 
 

 
 

  القرار اتخاذدارة دعم إ

  ايهاب بسيونى/ األستاذ
   مدير اإلدارة

 ايمان بدوى/  األستاذة     

 مروة الشربينى/  األستاذة     
 

 
 اء ــإدارة اإلحص   

 ياسر الرفاعى/ ستاذاأل

 مدير اإلدارة   
 سامى النشار/  األستاذ

 شرين الحسينى األستاذة /        
 

 
 

 

 

 ةإدارة المكتب   

 هايدى النماس / ستاذةاأل
  مديرة اإلدارة       

  إيمان الباز/  األستاذة

 

 بالتعاون مع

 إدارة االعــــــالم
في أخبار 

 ةالمحافظ
 

 إدارة الحــاســـــب 

 األستاذة / ماجدة الشامى

 اإلدارة  ةرمدي

  عـادل الطنـطاوىاألستاذ / 

 

 وحدة معلومات التنمية المحلية

  مديرةالوحدة-مروة نبيل/ األستاذة

 سارة بدوى/  األستاذ
 األستاذة / انجى المنصورى

 األستاذة / بسام انور
 األستاذة / ايمان صالح

 األستاذة /رشا حافظ

 األستاذة / مى ابو الخير

 األستاذة /هبه الحسينى
 األستاذة /منى الجمال

 

 



 

 

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار                                                                   محافظة دمياط    
 

 22   2019 مارس  339العدد                                                                                المعلوماتنشرة 

  

 


