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 إصــــداز  

 858 ددالع ٔالعػسُٔ  التاضعٍٛٛ ـِـ  الط 0441مجاد آخس   9103  فرباٖس        

 



  اغــــــــذاُ ِٗ ــــــــْ  الطــــــــٗدٚ   

 
 مــــــدير ادارة ا ح ــــــاء قــــــائم بعمــــــل  

 خدجيـــــٛ رخيـــــٕ فس ـــــْ   ٚالطـــــٗد 

 
ــ  ا      ــدير ادارة ا اســــــــــــــ  مــــــــــــــ

 روٍٗـــــٛ الطـــــٗد زوطـــــاُ    ٚالطـــــٗد 

 
ــل    ــائم بعمـــــ ــر  قـــــ ــدير ادارة الهصـــــ  مـــــ

ــٗد     ــعد  الطـــــــ ــدٙ ضـــــــ   محـــــــ

 
ــل   ــائم بعمــ ــرار قــ ــم الكــ ــدير ادارة دعــ   مــ

ــٗدٚ  ٝ    الطـــــ ــس أ ــٛ الطـــــ  ِ ـــــ

 
ــل    ــائم بعمــ ــة  قــ ــل واملهتبــ ــدير التوويــ  مــ

 

 ســـــــالٍػ
 وٍــاه دىــد دــسٔع   الطــٗدٚ   

 

 

 باحث نظم معلومات  

 
 وٍــــٜ ل دالطــــتاز      الطــــٗدٚ

 
 باحث نظم معلومات 

ــٗد  التوويل واملهتبة ــاُ     الطــــ ــاِس زوطــــ   وــــ

 
 التوويل واملهتبة 

ــٗدٚ  ش سازـدلي الق  ــٕد الطــــ ــ  دىــــ  ٍٖــــ
 باحث نظم معلومات  

    
 ٔحدٚ االدخاه

ــٗد     ــدا      الط ــدٝ ل  ــد مح  رمح
 

 اشراف وطباعة  
 الطـــٗد   امحـــد حمىـــٜ خمـــ     

 

 نتابة ومراجعة   

 

  مديرى ادارات املرنز

 أسرة أعداد الهصرة  



 الصفخٛ                  ٕعـــــاملٕض
  رخيٕاب ثاخيتٛ 4* 

  احمل فظااااااااااااااااااااااااااااااا  رأخبااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

                     1  :6 
 

ــ ــاف   سازاتقــــــــ  الطــــــــــٗد ا ــــــــ
 

                     7  : 9 

  4 * القطـالـات
 املٕضٕع األٔه 4

ــاع ــخٛ قطـــــــــــــــــ  الصـــــــــــــــــ
    

 مم

                     11  :  91 
 4 الجاٌٜاملٕضٕع 
ــاع ٛ ا قطـــ ــ ــادٚ الط ٗعٗـــ ــااُ ٔالصٖـــ  لطـــ

 

   
                     90  4 92 

 املٕضٕع الجالح 4
ـ   قطاع ٛ   تٍىٗـٛ امل  سرٚ ٔزلاٖـٛ الطفٕلـٛ ٔاألوٕوـ

 

   
                    94  4 22 

 4 املٕضٕع الساخيع
 

 السلاٖــــــــــٛ الصــــــــــخٗٛ قطــــــــــاع
 

   
                    24  4 44 

 

  4 *  رخيٕاب إختٗازٖٛ            
 

 ٛ ــ ــ  ٔاملات ــــــــــــــــ  التٕثٗــــــــــــــــ
 

 51 :  87                  مم
 

ــات   ــص املعمٕوــــــــ ــاشات وستــــــــ  إ ــــــــ
 

                    51  : 55 
 

ــات  ــاٞات ٔادتىالـــــــ ــدٔات ٔلقـــــــ  ٌـــــــ
 

 58 :  58                   مم
 

 ٛ ــ ــٛ املٗداٌٗــــــــــــــــ  املتاخيعــــــــــــــــ
 

 55 :  55                   مم
 

 ُ  وـــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــإٌ
 

 56 :  56                   مم
 ٛ ــخاف ــٜ لٗـــــــُٕ الصـــــ  الػسخيٗـــــــٛ فـــــ

 
 65 :  57                    مم

ــن   ــتٕٖات األقـــــــ ــٗي لمىطـــــــ  التقٗـــــــ
 

 68:  68                   مم

 احملتويات  



  ا افظٛاز ــرخ 



م

م
م

 

مماظؾقاءاظلقدممإظؿؼك مم7ؼقمماًؿقسماٌقاصؼمماظغربقةمرباصظماظلعقدمػشاممعفـدس/ مم2/ مذبؿقسةمععمم2019/

مظقضعماحملؾقةماظؿـؿقةموزارةمععموباظؿـلقؼمواظلقاحةمواألثارماظـؼاصةموزارةمسـمممـؾنيمعـماٌشؽؾةماظقرـقةماظعؿؾ

ماٌؼاعةماإلحؿػاالتموتقثقؼمظؾققغلؽقماظعاٌكماظـؼاصكماظرتاثمصكمووضعفاماٌؼددةماظعائؾةمعلارموإدراجمتـؿقةمدؾؾ

م.اظغربقةممبقاصظةماٌؼددةماظعائؾةمرحؾةممبلار

مطـقلةمغطاقمصكممسـقدمٌدؼـةماظالزعةماظلقاحقةماًدعاتمتـؿقةمصرصماظقصدمععمدقادتفمغاضشماظؾؼاءموخالل

مدقاحقةموعـؿفاتمأصاقموصؿحمظؾؿقاصظةماظداخؾقةماظلقاحقةماًرؼطةمتطقؼرمطقػقةموطذا..ممغقبأبامواظشفقدماظعذراء

ممباحملاصظةمواظرؼػقةمواظدؼـقةماظداخؾقةماظلقاحةمصكمجدؼدة ماظؾدوىماٌلفدمغطاقمصكماظلقاحكماٌـؿجمتطقؼرمعع..

م.إضؿصادؼةمىجدومذومعؿؿقزمدقاحكمعـؿجمًؾؼمجرجسمعارماظعظقؿماظشفقدمطاتدرائقةمومبطـطا

موتقظقفمباحملاصظةماظلقاحلمباظـشاطمظؾـفقضمجفدػامضصاريمتؾذلماحملاصظةمأنمدقادتفمأطدماظؾؼاءمغفاؼةموصك

م.إغلاغلمإرثمسؾكموحػاًزامحؼقؼقةمتـؿقةممبـابةمػقماٌلارمػذامإحقاءمأنمعشريًا..ممخاصًامإػؿؿاعًا

مواظدطؿقرةماظـؼاصةمبقزارةماإلدرتاتقفكمواظؿكطقطمقةاظدوظماظعالضاتمعدؼرسامم–ماىـدىمسادلماٌفـدسماظؾؼاءمحضر

معؾػمعلؽقلماظـؿرمأريدمواظدطؿقرماٌؼددةماظرحؾةممبشروعماظؼقعقةماظؾفـةموسضقمحؾقانمجباععةمأدؿاذمذيالمذذا

م.األثارموزؼرممبؽؿبماٌؼددةماظعائؾة

 العائلة مضار وإدارج تننية صبل يبخث  الغزبية حمافظالضيد اللواء / 

 لليونضكو العاملى الرتاث ائنةق على باحملافظة املقدصة

 

 



 

 

  

 

م2019/مم2/مم10االحدماٌقاصؼممصؾاحمؼقممماظغربقةمرباصظماظلعقدمػشاممعفـدس/مماظؾقاءاظلقدممأسؾـ

ماٌدغقنيمالدؿؼؾالمم9موحؿكمم6معـماٌلائقةماظػرتةمصكماظعلؽرىمرـطامعلؿشػكمبعقاداتماظعؿؾمبدءمسـ

م.اٌرطزةمواظعـاؼةماظطقارئمداسةم24معدارمسؾكموماظطؾقةماظؿكصصاتمذيقعمصكمظؾؽشػ

م

ماٌلؿشػقاتمسؾكماظعبءمظؿكػقػمدغقةاٌمواىفاتماٌلؾقةماظؼقاتمبنيماٌـؿرماظؿعاونمزؾمصكمذظؽمجاء

مرـطامعلؿشػكمصكماظعؿؾمبدءمتػعقؾمسؾكمم.قمواظؿؿقؼـماإلعدادمػقؽةمرئقسماظلقدمتصدؼؼممتمحقثماظعاعة

م.اٌدغقنيمإلدؿؼؾالمعلائقةمصرتةماظعلؽرى

متؼدؼؿمصكمٌشارطؿفاماٌلؾقةمظؾؼقاتماظشؽرماظلقدماظؾقاءماٌفـدسم/مرباصظماظغربقةممضدمم:جاغؾفموعـ

م.بطـطاماظعلؽرىماٌلؿشػكمصكمظؾؿدغقنيمرؾقةمخدعات

 

يف الفرتة املضائية الصتقبال  فتح مضتشفى طنطا العضكزي

 املدنيني للكشف يف  مجيع التخصصات الطبية 

 

 

  

 

 



م

م

 

ممإدؿعرض ماٌقاصؼ ماالربعاء مؼقم مم2/م13علاء مم2019/ معفـدسماظؾقاءاظلقد ماظغربقةمرباصظماظلعقدمػشامم/

مظؾؿشروعماٌـػذهماظشرطةمععماظؽربىمباحملؾةمحفازىمطػرمضرؼةموعدخؾمطقرغقشمظؿطقؼرماظـفائكماظشؽؾمعاطقت

م.اظؿطقؼرمأسؿالمتـػقذمصكمعلؿقىمأسؾكمإديمظؾقصقلمظألسؿالماظـفائكماظؿصقرمةٌراجعموذظؽ

محبرمطقرغقشمتدبقشموتضؿمجـقةمعؾققنم36مبؾغتمحفازىمطػرموعدخؾمطقرغقشمتطقؼرمتؽؾػةمأنمباظذطرمواىدؼر

مإغشاءوماظؼدؼؿماظطرؼؼمتلػقؾمإسادةمععمجدؼدمررؼؼموإغشاءماظؽقرغقشمدقرمخرداغاتموسؿؾمعرت1400مبطقلمذؾني

معـماإلغؿفاءموعؼررمظقدمطشافم320مبعددمعزودؼـمإغارةمساعقدم230مزرعموطذاماظطرؼؼمبطقلمعرتم1.5مبعرضمرؾان

م.30/6/2019ماألسؿال

مواظطرؼؼماظرىمأعالكمسؾكمعؿعدىمعـزلمبنزاظةمباظغربقةماظرىموزارةموطقؾماظغربقةمرباصظموجفماظؾؼاءموخالل

ماٌغذىماٌقاهمخطمظـؼؾماظشربمعقاهمذرطةمععمباظؿـلقؼماحملؾةموعدؼـةمطزعرمرئقسموجفمطؿا.ماظؿطقؼرمأسؿالموؼعقق

مماظرصػمأسؿالمضؾؾماىدؼدماظطرؼؼمأدػؾمعـمظؾؼرؼة ماألسؿالمتـػقذمظـلبماظؾقظقةمعؿابعؿفمسؾكماحملاصظموأطد..

م.اىارؼةماٌشروساتمعـماإلغؿفاءمتمخرمععقضاتمأىموإزاظة

م

م

 ألعنال النوائى الشكل يضتعزض  الغزبية حمافظ الضيد اللواء املوندظ / 

 الكربى باحمللة ححاسى كفز كورنيش تطويز

 

 



م

 
م

مم17ؼمصؾاحمؼقمماالحدماٌقاصمتػؼد مم2/ مممعفـدسماظؾقاءاظلقدمم2019/ ماظلقدمعؾادرةمتـػقذماظغربقةمرباصظماظلعقدمػشام/

ممطرميةمحقاة"ماىؿفقرؼةمرئقس ممتماظذىمضرىماظؿلعمعـمواحدةمتعدمواظؿكماظؽربىماحملؾةمعرطزمرـؾارةمضرؼةمصك"

مماٌؾادرةمظؿـػقذمأوديمطؿرحؾةمإخؿقارػؿ مباظؽشػمأصقاءمضؾقبمذيعقةموضقاممظؼرؼةباماظطؾقةماظؼاصؾةمدقادتفمتػؼدمحقث..

ماظؼؾبمروعاتقزممسـماٌؾؽر ماظؽشػممتماظؿكماياالتمبعددمعػصؾمتؼرؼرمبعؿؾماظؽشػمسؾكماظؼائؿنيمدقادتفموجفمحقث.

مظإلدؿؿاعماجملاورةمواظؼرىماظؼرؼةمأبـاءمععماٌقدعماىؿاػريىماظؾؼاءمحبضقرمدقادتفمضاممطؿا.ماٌصابةماياالتموسددمسؾقفا

مالمعقحدمبشؽؾماًدعاتمسؾكمايصقلمصكمايؼمظفماىؿقعمأنمطؾؿؿفمصكماحملاصظمأطدمحقث.متؾؾقؿفامسؾكمواظعؿؾماظؾفؿٌط

م.مضرؼةمصكمعؼدعةموخدعاتمعدؼـةمصكمعؼدعةمخدعاتمبنيمصرق

موعادؼةمقةعاظمعلاسدةم161موزعموطذامألرعؾةموبقوازموشلاظةمسرودةمجفازم2مسددمبؿؾلقؿماظغربقةمرباصظمضامماظؾؼاءموخالل

موزبدةمحصرية)مسـمسؾارةمرابطةم6وميافم50ومبطاغقةم120و(مشذائقةمعقاد+ممعالبسمأرؼؿم5+ممجـقة500)مسـمسؾارة

ماظؾؼاءمصكمباٌقارـنيماظغربقةمرباصظمظؼاءموخالل..ممباظؼرؼةمعـزلمدؼػم18متلػقؾمإسادةمحصرمتابعمطؿا(موبطاؼـةموعرتؾة

مدقادتفموجفماظؾؼاءمغفاؼةموصك..مماألرػالمألحدمضقضعةمزرعموطذامظػؿاهمبقضاءمعقاهمسؿؾقةمبعؿؾماظصقةموزارةموطقؾموجف

مرداظةموذيعقةماظلالممسؾدماظشقخمذيعقةمصكمممـؾنيماٌشارطةماألػؾقةمواىؿعقاتماإلجؿؿاسكماظؿضاعـمٌدؼرؼةماظشؽر

مماظـػقسمإبـموذيعقةمأصقاءموضؾقبمواألورعان موبعدمأوديمطؿرحؾةماٌؾادرةمػقذظؿـمضرىم9مإخؿقارممتمأغفماحملاصظموأطد..

ماحملاصظةمعلؿقىمسؾكمأخرىمضرىمإديمتؾاسًاماإلغؿؼالمدقؿؿمعـفؿماإلغؿفاء مػشاممعفـدسماظؾقاءموضعماٌؾادرةمغػسموصك.

م80مخيدمماظذىمجـقةمعؾققنم170مبؿؽؾػةماظؽربىماحملؾةمضرىمصقكمصرفمٌشروعماألداسمحفرماظغربقةمرباصظماظلعقد

مضرؼة)مضرىم7مصكماظصقكماظصرفموؼقصؾماظؽربىماحملؾةممبرطزمضرؼةم58مصكماظصقكماظصرفمبربطموؼؼقممغلؿةمأظػ

ـِشلةم–مرـؾارة مأندقادتفمموأوضح(.وسزبؿنيم–داعقلم–مراشبم-ماظـفامأبقم–ماىدؼدةمايقاعدؼةم-مرببم–مرـؾارهمع

مبؿقصقؾ(مطرميةمحقاة)مؿفقرؼةاىمرئقسماظلقدمعؾادرةمتـػقذمععمباظؿزاعـمجاءماظققمماٌشروعمهلذاماألداسمحفرموضع

م.أوديمطؿرحؾةمبفؿماٌؾادرةمتـػقذماىارىمإحؿقاجًاماألطـرمضرىماظؿلعمعـمواحدةمتعدمواظؿكمرـؾارهمظؼرؼةماظصقكماظصرف

مدقؽقنموحقـفام2020محبؾقلماحملؾةممبرطزمضرىم7مألخرماظصقكماظصرفمتقصقؾمعـماإلغؿفاءمدقؿؿمأغفماحملاصظمأطدمطؿا

م.اظصقكمباظصرفمباظؽاعؾمتغطقؿفمؼؿؿماىؿفقرؼةمعلؿقىمسؾكمٌراطزامأولماحملؾةمعرطز

 طنبارة قزية فى كزمية حياة مبادرة تنفيذ يتفقد زبيةالغ حمافظ

 الكربى باحمللة 

 



م

م

ماٌؾعبماظغربقةمرباصظماظلعقدمػشامم/ممعفـدسماظؾقاءاظلقدممم2019/مم2/مم20صؾاحمؼقمماالربعاءماٌقاصؼممإصؿؿح

ـِشلةمضرؼةمذؾابممبرطزماظؼاغقغك م.وتطقؼرهمتـفقؾفمعـماإلغؿفاءمبعدمرـطامعرطزماىـقدىمع
م

..مماٌؾعبمدقرمجبقارمبفاماًاصماٌرخصماظؽشؽمبـاءمإسادةمرؾؾتمعلـةمبلقدةماحملاصظمإظؿؼكماإلصؿؿاحموسؼب

م.هلامرزقمعصدرمظقؽقنماظؼدؼؿمعؽاغفمصكماظؽشؽمبـاءمبنسادةمرـطاموعدؼـةمعرطزمرئقسمدقادتفموجفمحقث

ماٌقاهمصكمتراطؿاتموجقدمالحظمحقثماظؼاصدمبرتسةماظؾقاباتمطقبرىمسؾكمعرورهمأثـاءماظغربقةمرباصظمتقضػمطؿا

ماظؽقبرىمأدػؾمأعام مباظؿطفريمواإلظؿزاممايالمصكماٌقاهمبؿطفريماٌائقةمواٌقاردماظرىمعدؼرؼةموجفماظػقرموسؾك.

م.هلاماظدورى

متطقؼرػؿمعـماإلغؿفاءمبعدمغقاجمبؼرؼةماًؿادكمواٌؾعبمعـقفمربؾةمبؼرؼةماًؿادكماٌؾعبمأؼضًامإصؿؿحمطؿا

م.وتـفقؾفؿ

ماظشؾابمراضاتمإدؿغاللمإديمفدفؼمواظؼرىماٌدنمسيماظشؾابمعراطزمتطقؼرمأنماظغربقةمرباصظمأطدماإلصؿؿاحمبوسؼ

 .اظشؾابموضدراتمعقاػبمإطؿشافمحقثمعـماظرؼاضقةماظؿـؿقةموهؼقؼ

 بعد طنطا مزكش بقزى مالعب ثالث يفتتحالضيد اللواء / حمافظ الغزبية 

  وتنحيلوه تطويزهه من اإلنتواء

 

 



م

م

مصكمم2019/مم2/مم20ؼقمماالربعاءماٌقاصؼممعقدعةمعقداغقةمجبقظةماظغربقةمرباصظماظلعقدمػشاممعفـدسماظؾقاءمضام

مماظؼرىمبفذهماًدعقةماٌشروساتمعـمسددمإلصؿؿاحمرـطاممبرطزمضرى مبرصعموإػؿؿاعفمحرصفمإرارمصكمذظؽمؼلتك..

م.ماٌدنمصكماٌقجقدةماًدعاتمعلؿقىمبـػسمظؿؽقنمباظؼرىمظؾؿقارـنيمتؼدمماظؿكماًدعاتمعلؿقى

مظألرػالموحدةمأولمتعدمواظؿكمرـطامعرطزمضقصرمتؾؾـتمبؼرؼةماٌؾؿلرؼـمظألرػالموحدةماظغربقةمرباصظمإصؿؿحمحقث

مواظؿكماٌـشاوىموعلؿشػكمباظغربقةماظصقةمٌدؼرؼةمطاعؾمإذرافمهتماىؿفقرؼةمعلؿقىمسؾكمضرؼةمصكماٌؾؿلرؼـ

م.جـقةمأظػم500ومعؾققنمبؿؽؾػةماجملؿؿعقةمباٌشارطةمعؼاعةمسزلموشرصةمحضاغاتم8متضؿ

معـماظؿلطدموطذاماحملددةماظزعـقةماىداولموصؼماظعدوىمعؽاصقةمةىـمسؿؾممبراساةماحملاصظموجفماإلصؿؿاحموخالل

ممظؿشغقؾفاماظالزعةماظطؾقةماألرؼؿمإدؿؽؿال مصكماظؽفـةمعؿؾؼقاتمطاصةمبرصعماظصقةموزارةموطقؾمأؼضًاموجفمطؿا..

مأولمتعدمواظؿكمذؼرفمبؼرؼةماظزراسقةماىؿعقةماظغربقةمرباصظمإصؿؿحمطؿام.داسةم72مخاللماظصققةماظقحدة

ماظرئقسمسفدمصكمبـاؤػاممتمأنمبعد(معصرمهقا)مإدؿمهتماظدوظةمغػؼةمسؾكموودؼدػامإحالهلامؼؿؿمزراسقةمعقةذي

ماظصقكماظصرفمتقصقؾمأسؿالمبندؿؽؿالمراظؾقاماظذؼـماظؼرؼةمبلػاديماحملاصظمظؼاءموخالل.اظـاصرمسؾدمذيالماظراحؾ

معطاظبمتـػقذمصكمباظؾدءماظصقكمواظصرفماظشربمعقاهمػقؽةمبؼقاممووجفمٌطؾؾفؿماحملاصظمإدؿفابماظؼرؼةمظؾاضك

م.اظؼادمماألحدمؼقممعـمبداؼةماظعؿراغكمايقزمداخؾماٌـازلمىؿقعماظصقكماظصرفموتقصقؾماألػادي

ماحملاصظةمعلؿقىمسؾكماظؼرىمجبؿقعماٌقداغقةماىقالتمإدؿؿرارؼةمسؾكماظغربقةمرباصظمأطدماىقظةمغفاؼةموصك

 .طاٌدنماظؼرىمعلؿقىمسؾكمظؾؿقارـنيمتؼدمماظؿكماًدعاتمعلؿقىمورصعمٌؿابعة

 طنطا مزكش بقزى خدمية مشزوعات يفتتح..  الغزبية حمافظ

 



 

قرارات السيد اللواء 
 ظ المحاف



 3/1/9119بتازيخ   9119نسُت  111قساز زقى  
 

 حمافظ الغزبية 

والئقؿفماظؿـػقذؼةموتعدؼالتفؿاممممم1979ظلـةمم43اظصادرمباظؼاغقنمرضؿمماالدارةماحملؾقةبعدماالرالعمسؾكمضاغقنمم
م.
ماٌدغقةموالئقؿفماظؿـػقذؼة.مبشلنماًدعةم2016ظلـةمم81وسؾكماظؼاغقنمرضؿم م

 مبشلنماٌفـماظطؾقةموتعدؼالتفم2014ظلـةمم114وسؾكماظؼاغقنمرضؿم
 عؾققنمصقةم[مهتمرساؼةمصكاعةماظلقدماظرئقسم/مسؾدماظػؿاحماظلقللمرئقسماىؿفقرؼةم100وسؾكمعؾادرةم]م

مضرر
 

( 1يادة)م-تشؽقؾمىـةمسؾقامبرئادؿـاموسضقؼةمطاًلمعـ:م

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممئقسمجاععةمرـطاماظلقدماظدطؿقرمر .1

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممماظلقدماظدطؿقرموطقؾموزارةماظصقةمباظغربقةم .2

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظلقدموطقؾموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمم .3

مظعاعةمظؾؿلعنيماظصقلمباظغربقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظلقدماظدطؿقرمعدؼرمسامماهلقؽةمام .4

 مممممممممممممممممممممممممماالعنيماظعاممجملؾسماظؼقاداتماظشابةممم .5

 وظؾفـةمانمتلؿعنيممبـمتراهمالنازماسؿاهلامسؾكماظقجفماالطؿؾ

كاعةماظليقدماظيرئقسم/مسؾيدماظػؿياحماظلقليلمممممموضعماظقاتموعؿابعةموتؼققؿمتـػقذمعؾادرةمصسؾكمانمؼـاطمبفذهماظؾفـةم -

معؾققنمصقةم[مسؾكمعلؿقىمرباصظةماظغربقة.م100رئقسمماىؿفقرؼةم]م

 ( 9يادة)مؼعؿؾمبفذاماظؼرارمصقرمصدورهموسؾكماٌكؿصنيمتـػقذهمم

 11/9/9119  بتازيخ  9119نسُت  149قساز زقى  

 
 حمافظ الغزبية 

والئقؿفماظؿـػقذؼةموتعدؼالتفؿاممممم1979ظلـةمم43اظصادرمباظؼاغقنمرضؿممقةاالدارةماحملؾمبعدماالرالعمسؾكمضاغقنم
م.
مبشلنماًدعةماٌدغقةموالئقؿفماظؿـػقذؼة.م2016ظلـةمم81وسؾكماظؼاغقنمرضؿم م

 بشلنمتػقؼضماظلقدماظؾقاءماحملاصظممظؾلقدماظؾقاءماظلؽرتريماظعاممسيمم2018ظلـةمم632وسؾكمضرارماحملاصظةمرضؿمم
ماسؿؿادماٌقضقساتماظيتمتعرضمسؾقفمعـماالدارةماظعاعةمظؾشؽقنماظؼاغقغقةاظؿقضقعمو

.  وعرصؼاتفمبشلنمرؾبمادؿصدارمضرارممم10/2/2019سيمم47/15وسؾكمطؿابماالدارةماهلـددقةمباحملاصظةمرضؿممم
م مذرطة معع مظؾؿػاوض ماظؼاػرة مادي مظؾلػر مىـة م motبؿشؽقؾ مهدؼدهمم ممت ماظذي ماٌؾؾغ مخبصقص

مجمم150]م م[ م ماظزؼاتمالضاعةمم2مم3000ظؾؿرتمٌلاحة مطػر معصرممبدؼـة ماظؼقعقةمظلؽؽمحدؼد عـماعالكماهلقؽة
مذبؿعمعقاضػمسؾقفاموذظؽمسؾكماظـققماٌقضحمتػصقالمباالرواق.
مضرر

 

( 1يادة)م-تشؽقؾمىـةمسؾكماظـققماظؿاظلم:م

 ممممماظلقدمامالدؿاذم/مرئقسماظقحدةماحملؾقةمٌرطزموعدؼـةمطػرماظزؼات .1

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملقدماٌفـدسم/معدؼرماالدارةماهلـددقةمباحملاصظةماظ .2

 ممممممباحثمعـماالدارةماظعاعةمظؾشؽقنماظؼاغقغقةمباحملاصظةمم .3

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعـدوبمعـماالدارةماظعاعةمظؾشؽقنماٌاظقةمواالدارؼةمباحملاصظةم .4

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممـدوبمعـمادارةماٌقاضػمبطـطامعم .5

 

 سضقا

 سضقا

 سضقا

 سضقا

 سضقا

 سضقا

 سضقا

 سضقا

 سضقا

 سضقا



م - ماظؾفـة مبفذه مؼـاط مان مسؾك مذرطة معع مظؾؿػاوض ماظؼاػرة مادي مهدؼدممmotاظلػر ممت ماظذي ماٌؾؾغ مخبصقص
عمعقاضػمعـماعالكماهلقؽةماظؼقعقةمظلؽؽمحدؼدمعصرممبدؼـةمطػرماظزؼاتمالضاعةمذبؿم2مم3000[مجمظؾؿرتمٌلاحةمم150]م

مسؾقفامسؾكمانمتؼقمماظؾفـةمباسدادمتؼرؼرمبـؿقفةمماسؿاهلامؼعرضممسؾقـامصقرماالغؿفاء

 ( 9يادة)مؼعؿؾمبفذاماظؼرارمصقرمصدورهموسؾكماٌكؿصنيمتـػقذهمم

 19/9/9119  بتازيخ  9119نسُت   145قساز زقى  
 

 حمافظ الغزبية 

 ظامماالدارةماحملؾقةموالئقؿفماظؿـػقذؼةموتعدؼالتفؿا.بشلنمغم1979ظلـةمم43بعدماالرالعمسؾكماظؼاغقنمرضؿمم 
مبشلنماًدعةماٌدغقةموالئقؿفماظؿـػقذؼة.م2016ظلـةمم81وسؾكماظؼاغقنمرضؿم م
بشلنمرؾبمادؿصدارمضرارمبؿكصقصمم5/2/2019بؿارؼخمم29وسؾكمطؿابماالدارةماظعاعةميؿاؼةماعالكماظدوظةمرضؿمم

م اعؿدادمذارعماظؾقرمبلؿـقدماعاممبـؽماالدؽـدرؼةمالغشاءمحدؼؼةمم2مم820ضطعةمارضمممؾقطةمظؾدوظةمعلاحؿفا
ساعةمظؾفؿفقرمواضرتاحمتلؿقؿفام"محدؼؼةماًاظدؼـم"مبـاءمسؾكمعقاصؼةماجملؾسماظؿـػقذيمٌرطزيموعدؼـةممسـقدم

ققموذظؽمسؾكماظـم23/1/2019وعقاصؼةماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿقاصظةمبؿارؼخمم3/1/2019جبؾلؿفماٌـعؼدةمبؿارؼخم
ماٌقضحمتػصقاًلمباالوراق.

مضرر
 

( 1يادة)اعؿدادمذارعماظؾقرمبلؿـقدماعاممبـؽمم2مم820علاحؿفاماٌقاصؼةمسؾكمدبصقصمضطعةمارضمممؾقطةمظؾدوظةممم
ماالدؽـدرؼةمالغشاءمحدؼؼةمساعةمظؾفؿفقرمواضرتاحمتلؿقؿفام"محدؼـةماًاظدؼـم"مموحدودػامطاالتلم:م

مردةممسـقدماظـاغقؼةمبـنيمايدماظؾقريم:مررؼؼمعمديماديمعد
مايدمماظؼؾؾلم:مضطعةمارضمصضاءمثؿمعؾـكمغاديماٌعؾؿنيم

مايدماظشرضلم:مارضمعـكػضةمررحماظـفر
مايدماظغربلم:مذارعماظؾقرم

متظؾماالرضمعؾؽامظؾدوظةمم(9يادة )
مؼؾغكمضرارماظؿكصقصماذامملمؼؿؿماظؾدءمسيمتـػقذهمخاللمساممعـمتارؼخمصدورماظؼرارمم(3يادة )

مؼعؿؾمبفذاماظؼرارمصقرمصدورهموسؾكماٌكؿصنيمتـػقذهمم(4ادة )ي

 18/9/9119  بتازيخ  9119نسُت   156قساز زقى  
 

 حمافظ الغزبية 

والئقؿفماظؿـػقذؼةموتعدؼالتفؿاممممم1979ظلـةمم43اظصادرمباظؼاغقنمرضؿمماالدارةماحملؾقةبعدماالرالعمسؾكمضاغقنمم
م.
مبشلنماًدعةماٌدغقةموالئقؿفماظؿـػقذؼة.م2016ظلـةمم81وسؾكماظؼاغقنمرضؿم م

 بشلنمتػقؼضماظلقدماظؾقاءم/مماحملاصظمظؾلقدماظؾقاءماظلؽرتريماظعاممم2018ظلـةمم632وسؾكمضرارماحملاصظةمرضؿممم
مسيماظؿقضقعمواسؿؿادماٌقضقساتماظيتمتعرضمسؾقفمعـماالدارةماظعاعةمظؾشؽقنماظؼاغقغقةم.

 اظصادرمعـماظلقدموزؼرماظؿـؿقةماحملؾقةمظؾلادةماحملاصظنيمم10/2/2019مرؼخمبؿام28وسؾكماظؽؿابماظدوريمرضؿم
مبشلنمحصرمعقاردماحملاصظاتمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼةموذظؽمسؾكماظـققماٌقضحممتػصقالمباالوراق

 بشلنمتشؽقؾمىـةمالسادةمتؼدؼرماظؼقؿةماالجيارؼةمم2019ظلـةمم154وسؾكمضرارماظلقدماظؾقاءمرباصظماظغربقةمرضؿم
 صقلماٌؿؾقطةممظؾؿقاصظةمدـقؼامبفدفمتـؿقةمعقاردػا.ظأل
 موسؾكمعامارتلؼـاهمظؾصاحلماظعام

مضرر
 

( 1يادة)اظصادرمبؿشؽقؾمىـةمالسادةمتؼدؼرماظؼقؿةماالجيارؼةمم2019ظلـةمم154ؼعدلمضرارماظلقدمرباصظماظغربقةمرضؿمم
مم-ؾفـةمسؾكماظـققماظؿاظلم:مظألصقلماٌؿؾقطةمظؾؿقاصظةمدـقؼامبفدفمتـؿقةمعقاردػامظقؽقنمتشؽقؾماظ

 مممممممعدؼرمسامماالدارةماظعاعةمظؾشؽقنماٌاظقةمواالدارؼةمباحملاصظة .1

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرماظعؼقدمواٌشرتؼاتمباحملاصظةم .2

 ممممممممممسضقمعـمادارةماعالكماظدوظةمباحملاصظةم .3

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممباحملاصظةممسضقمعـماالدارةماظعاعةمظؾشؽقنماظؼاغقغقةمم .4

 ممممممممممممممممممممممممممممسضقمعـماالدارةماهلـددقةمباحملاصظةممم .5

 

 سضقا

 سضقا

 سضقا

 سضقا

 سضقا



 وؼضؿمظعضقؼةماظؾفـةمرئقسماٌرطزماومايلموعدؼرماالدارةماهلـددقةمباٌرطزمواٌدؼـةموايلماٌكؿص -

ؾقطةمظؾؿقاصظةمواظقحداتماحملؾقةمظؾؿراطزمواٌدنمواالحقاءمواظؼرىمسؾكمانمتؽقنمعفؿةماظؾفـةمحصرماالصقلماٌؿ -

مشاؼؿفم معقسد مسي مسؿؾفا معـ ماظؾفـة متـؿفل مان مسؾك مسام مطؾ ماالجيارؼة ماظؼقؿة متؼدؼر مواسادة ماٌمجرة

معـمطؾمسامم.م30/6

موظؾفـةمانمتلؿعنيممبـمتراهمالنازماسؿاهلامسؾكماظقجفماالطؿؾ

 اظقامخاللمزيلةمسشرمؼقعامعـمتارؼخمصدورمػذاماظؼرارسؾكمانمتـؿفلماظؾفـةمعـمسؿؾفامح
 ( 9يادة)مؼعؿؾمبفذاماظؼرارمصقرمصدورهموسؾكماٌكؿصنيمتـػقذهمم

   9119/ 9/ 91بتازيخ    9119نسُت  167قساز زقى 
 

 حمافظ الغزبية 

 

 وتعدؼالتفؿا.مبشلنمغظامماالدارةماحملؾقةموالئقؿفماظؿـػقذؼةم1979ظلـةمم43بعدماالرالعمسؾكماظؼاغقنمرضؿم 

مبشلنماًدعةماٌدغقةموالئقؿفماظؿـػقذؼة.م2016ظلـةمم81وسؾكماظؼاغقنمرضؿم م
 وعرصؼاتفمبشلنمرؾبمم9/2/2019بؿارؼخمم34وسؾكمطؿابماالدارةماظعاعةمظؾشؽقنماالضؿصادؼةم"مادارةماالغؿاجم"مرضؿم

ما مبـطاق مواٌؿؿقزة ماٌـادؾة ماألعاطـ مظؿقدؼد مىـة مبؿشؽقؾ مضرار مأبـاءمادؿصدار مظؽاصة ماظػرصة مإلتاحة حملاصظة
احملاصظةمٌشاػدةمعؾارؼاتماٌـؿكبماٌصريمظؾطقظةمطلسماألعؿماالصرؼؼقةمظؽرةماظؼدمماٌؼررماضاعؿفامخاللماظػرتةم

مٌاموردمباظؽؿابماظدوريمرضؿمم2019ؼقظققمم13حؿكمم2019ؼقغققمم15عـم اظصادرمعـماظلقدمم2019ظلـةمم17وصؼًا
 يموزؼرماظؿـؿقةماحملؾقةموذظؽمسؾكماظـققماٌقضحمتػصقاًلمباألوراقاظؾقاءم/مربؿقدمذعراو

مضرر
 

( 1يادة)م-تشؽقؾمىـةمسؾكماظـققماظؿاديم:م

 مممممممممممممممممممممممممممممممماظلقدماالدؿاذم/معدؼرمعدؼرؼةماظشؾابمواظرؼاضةمأومعـمؼـقبمسـفم .6

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعلؽقلمعـمعدؼرؼةمأعـماظغربقةم .7

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسضقمعـممإدارةمايؿاؼةماٌدغقةمباظغربقةم .8

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسضقمعـمعدؼرؼةماظؿضاعـماالجؿؿاسلمباظغربقةم .9

 ممممممممممممممممممممممممسضقمعـمعدؼرؼةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمباظغربقةم .10

 ممممممـمعؽؿبماٌؿابعةمباظدؼقانماظعاممسضقمع .11

 ممممسضقمعـمماالدارةماظعاعةمظؾعالضاتماظعاعةمباظدؼقانماظعاعةم .12

 ممممممسضقمعـمطؾمعرطزموعدؼـةم]مطالمسيممغطاضف[م .13

 وظؾفـةمانمتلؿعنيممبـمتراهمالنازماسؿاهلامسؾكماظقجفماالطؿؾ

زةمبـطاقماحملاصظةمإلتاحةماظػرصةمظؽاصةمابـاءماحملاصظةمسؾكمانمؼـاطمبفذهماظؾفـةمهدؼدماألعاطـماٌـادؾةمواٌؿؿق -

عؾاراؼاتماٌـؿكبماٌصريمظؾطقظةمطلسماألعؿماالصرؼؼقةمظؽرةماظؼدمماٌؼررماضاعؿفامخاللماظػرتةمعـمٌشاػدةم

ظلـةمم17عـمخاللماظؾثماالرضلموصؼًامٌاموردمباظؽؿابماظدوريمرضؿمم2019ؼقظققمم13حؿكمم2019ؼقغققمم15

رمعـماظلقدماظؾقاءم/مربؿقدمذعراويموزؼرماظؿـؿقةماحملؾقةمسؾكمانمتعدماظؾفـةمتؼرؼرًامبـؿقفةماظصادم2019

مسيمعقسدمأضصاهمذفرمعـمتارؼخمصدورماظؼرارماسؿاهلااسؿاهلاممؼعرضمسؾقـامصقرماغؿفاءماظؾفـةمعـم

 ( 9يادة)مؼعؿؾمبفذاماظؼرارمصقرمصدورهموسؾكماٌكؿصنيمتـػقذهمم
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 سضقا
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 مظقزارةم ماظؿابعة مواٌمدلات ماٌلؿشػقات مسدد اذيادي

م ماحملاصظة مبدائرة مظقزارةممعلؿشػكم79اظصقة متابعة وعمدلة

مم-:درؼرمعقزسنيماديمم1444اظصقةمواذياظلمسددماألدرةم

درؼرمم889،مسددماالدرهمبفاممم%5ساممبـلؾةمعلؿشػكمم4مممم -

 %.62بـلؾةمم

 %م.35درؼرمبـلؾةمم512سددماالدرهمبفاممم%م،5علؿشػكمعرطزيمأممبـلؾةمم4 -

 %.3درؼرمبـلؾةمم43%م،مسددماالدرةمبفامم2.5علؿشػكمعرطزيممبمبـلؾةمم2 -

 %75عرطزمربمادرةمبـلؾةمم59م -

م%.13عرطزمصقلمبـلؾةمم10 -
 

م

م

م

م

 .اظعؿؾمسؾكمهلنيماًدعةماظصققةمجبؿقعماٌلؿشػقاتمواٌمدلاتماظؿابعةمظقزارةماظصقةم 

مممممممممم
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ذإمجاليذادلدًشفواتذوادلًدداتذالصحوةذالًابعةذلوزارةذالصحةذبدائرةذاحملافظة
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 ) أ ( مصتشفيات تابعة لوزارة الصحة  -

          

       

        

          

          

          

          

          

          

          

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

        

م

 إذيييياظلمسيييددماٌلؿشيييػقاتمواٌمدلييياتماظؿابعيييةمظيييقزارةم

 علؿشػكمعقزسةمطاالتكم:م113اظصقةم

 20ممممممممممممممممممممممممم18سقادةمعؿـؼؾةمبـلؾةمم% 

 10ممم9علؿشػكمدبصصكمبـلؾةمم% 

 20ممممممممممممممممممممممم18عؽؿبمصقةمبـلؾةمم% 

 ممم6علؿقصػمسالجكمبـلؾةمم7م% 

 م%م.مم49عرطزموغؼطمادعافمبـلؾةمم56م

 
م

 

 .ماظعؿؾمسؾكمتطقؼرموهدؼثمسرباتماالدعافموذظؽمٌقاجفةماياالتمايرجةم

م
 

 التعليق 

 التوصية 
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 مصتشفيات تابعة لوزارة الصحة   ب  -

        
    

      

        

        

        

        

        

        

        

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     
      

م

 علؿشيييػقاتمم3ؼقجيييدمبيييدائرةماحملاصظيييةمممم

تييلعنيمصييقلمبييدائرةماحملاصظييةموسييددماالدييرةممممم

 درؼرمعقزسنيماديم:ممم421بفامم

علؿشييػكممتييلعنيمصييقلممبدؼـييةمرـطيياممممم2 -

 درةممبلؿشػقاتماظؿلعنيماظصقل%معـماذياظلمسددماال54درؼرمبـلؾةممم226%موسددماالدرةمبفامم67بـلؾةم

%معييـماذييياظلمسييددممم46دييرؼرمبـلييؾةممم195%موسييددماالدييرةمبفييامممم33علؿشييػكمتيياعنيمصييقلممبدؼـييةماحملؾييةمبـلييؾةمممممم1 -

ماالدرةممبلؿشػقاتماظؿلعنيماظصقل.

 
م
 

 

 م.ملؿشػقاتماٌضرورةماالػؿؿاممبؿطقؼرموهلنيماًدعةمبؼطاعماظؿلعنيماظصقكمظراحةماٌرضكماٌرتددؼـمسؾكمتؾؽم
مممم

م

 التعليق 

 

  التوصية



ذآخرىذذإمجاىلذعددذادلدًشفواتذالًابعةذجلهات

 

   

 

                                 
 

 

       
   

     
      
      
      
      
      
      
      
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    

     

1/1/2019تارؼخماظؾقانمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعصدرماظؾقانم:معدؼرؼةماظصقةمباظغربقةمممممممممممممم

 مأخرى مجفات متؿؾع مواظؿك ماٌلؿشػقات مسدد مإذياظل

 درؼرمومػلممم66علؿشػقاتمموإذياظلمسددماألدرةمبفامم3
م

 -موسعة إىل :

م%م33.3بـلؾةمعلؿشػكمجاععلمم1 -

 %م.42درؼرمبـلؾةمم28وسددماالدرةمبفامم%مم33.3علؿشػكمذررةمودفقنمبـلؾةمم1 -

 %م.58درؼرمبـلؾةمم38وسددماالدرةمبفاممم%م33.3ـلؾةمعلؿشػكمدؽةمحدؼدمبم1 -

 اظؿقدعمصكماغشاءمعلؿشػقاتمجاععقةمصكمبعضمعراطزماحملاصظةمم.م 

م

 م

 التعليق 

 التوصية 



ذادلدًشفواتذاخلاصةذذموزعةذعلىذمراكزذاحملافظةذ

 

 

  

  

  

  

  

                                            

 

م
م

 

 ال ٗاُ حٜ-ودٍٖٛ -وستص ً
 اضٍاُ لٗادات لٗادات وطتػفٗات صٗدلٗات قطاع خاص

 لدد لدد لدد ضسٓا لدد

 رـطا 1
  حضر
      رؼػ

      اذيادي

 احملؾةماظؽربى 2
      حضر
      رؼػ

      اذيادي

 طػرماظزؼات 3
      حضر
      رؼػ

      اذيادي

 زصؿك 4
      حضر
      ؼػر

      اذيادي

 اظلـطة 5
      حضر
      رؼػ

      اذيادي

 ضطقر 6
      حضر
      رؼػ

      اذيادي

 بلققن 7
      حضر
      رؼػ

      اذيادي

 مسـقد 8
      حضر
      رؼػ

      اذيادي

 اذياديماحملاصظة
      حضر
      ريف
      امجاىل

م1/2019/م18تارؼخماظؾقانم:مممممممممممممممممممممعصدرماظؾقانمم:عدؼرؼةماظصقةمباظغربقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

 قاتماظؿابعييةمظؾؼطيياعماًيياصممإذييياديمسييددماٌلؿشييػم
واذيييياديمخاصيييةمعلؿشيييػكمم67بيييدائرةماحملاصظييية
 درؼرمم2186مسددماألدرةمبفا

بييدائرةماحملاصظييةمماذييياديمسييددماظعقيياداتماًاصييةم -
 سقادةم140

مصقدظقةمم4738اذياديمسددماظصقدظقاتمبدائرةماحملاصظةم -
 (مماذييياديمسييددماظصييقدظقاتم-تماًاصييةمظؽييؾمعييـم)اذييياديمسييددماٌلؿشييػقاممععييدلممادييؿلثرمعرطييزموعدؼـييةمرـطييامبييلسؾكم

،ماذييياديمسييددمماًاصييةم%معييـماذييياديمسييددماٌلؿشييػقاتمممم44.8علؿشييػكمبـلييؾةمم30اذييياديمسييددماٌلؿشييػقاتممممحقييثمبؾييغم
 ،%معـماذياديمسددماظصقدظقاتم29.2صقدظقةمبـلؾةمم1383اظصقدظقاتم

 سقييادةمم46اتماًاصييةمحقييثمبؾييغماظعييددمبقـؿييامادييؿاثرمعرطييزموعدؼـييةماحملؾييةماظؽييربىمبييلسؾكمععييدلمعييـماذييياديماظعقييادم
 %معـماذياديمسددمماظعقاداتم.م32.9بـلؾةم
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م
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م

م
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م

م

 

 ػقاتماًاصييةموعؿابعييةماظصييقدظقاتمومععاضؾييةماظصييقدظقاتممشييسؿييؾماظرضابييةماظدورؼييةمعييـمجاغييبموزارةماظصييقةمسؾييلماٌلؿمم

ماٌكاظػةمظؾشروطماظؼاغقغقةمواظصققة.

 

 التوصية 

 التعليق 



ذ

        

             

             

 

  

 
ً 

وستص   ودٍٖٛ 
 ال ٗاُ   حٜ

 غطٗن تمٕٝ الدً
وعاون  خيٍٕك دً غسفٛ لىمٗات

لدد   حتالٗن
 لدد االدّصٚ الٕحدات

 رـطا 1

 20 34 2 حضر

 1 0    رؼػ

     ماذياظل

 احملؾةماظؽربى 2

 14 61 2   حضر

  46    رؼػ

     ماذياظل

 طػرماظزؼات 3

 8 39 1   حضر

 2 6   رؼػ

     ماذياظل

 زصؿك 4

 11 19 1   حضر

  23 3   رؼػ

     ماذياظل

 اظلـطة 5

 6 26 1   حضر

  11 3   رؼػ

    ماذياظل

 ضطقر 6

 5 22 1   حضر

  10    رؼػ

     ماذياظل

 بلققن 7

 3 20 1   حضر

  34 4   رؼػ

     ماذياظل

ممسـقدم8

     محضر

      رؼػ

     ماذياظل

م

ماذياديماحملاصظة

م

     محضر

     مرؼػ

    ماذياظل

م18/1/2019ؾقانم:تارؼخماظممممممممممممممممممعصدرماظؾقانم:معدؼرؼةماظشؽقنماظصققةمممممممممممممممممممممممممم

 ماٌؿقاجدةم ماظطؾقة ماظؿففقزات مسدد اذيادي
م ماحملاصظة ماظؿففقزاتممم380مبلؿشػقات عـ

 -اظطؾقةمعقزسةماديم:

م%.مم2بـقكمدممبـلؾةم9 -

 %مم72ععؿؾمهؾقؾمبـلؾةممم272 -

 %مم5وحدةمشلقؾمطؾقىمبـلؾةمم20م -

 %21شرصةمسؿؾقاتمبـلؾةممم79م -

 رـنيمسؾكماظؿربعمباظدممم.سؿؾماظدساؼةماظالزعةميثماٌقا 
 اظعؿؾمسؾكمتقصريموحداتماظغلقؾماظؽؾقىماٌزودةمبلحدثماألجفزةماٌؿطقرةم 

 وذظؽمعـمإذياديمسددماظؿففقزاتماظطؾقة

 

 التوصية 

التجهوزات الطبوة املتواجدة  باملستشفوات بدائرة احملافظة تعليق ال
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2019/م1/مم9تارؼخماظؾقانم:مممممممممممعصدرماظؾقانم:معدؼرؼةماظصقةمباظغربقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 



ذمبراكزذاحملافظةذذعددذالقرىذاحملرومةذمنذالوحداتذالصحوةذ

0

0 5

1

1 5

2

طُطب كفر انسيبد زفت  انسُطخ ثسيىٌ
 

 ضييرىمم.واذييياديمسييددمممم7اذييياديمسييددماظؼييرىماحملروعييةمعييـماظقحييداتماظصييققةمبييدائرةماحملاصظييةممممممممم

 غلؿة.م40323اظلؽانماحملروعنيمعـمػذهماًدعةم

 زصؿييك(مبييلسؾكمععييدلممعييـماظلييؽانمماحملييروعنيممعييـمػييذهماًدعييةمممم-أدييؿلثرمطييالمعييـمعرطييزيم)مرـطيياممم

ممقثمبؾغمسددماظلؽانم:ح

م%مممم15غلؿةمبطـطامبـلؾةمم6150م-

 %.م16غلؿةممبرطزمزصؿكمبـلؾةمم6525-مممممممممم

م

 

 اظعؿييؾمسؾييكمإغشيياءموحييداتمصييققةمبيياظؼرىماظؿقابييعماحملروعييةمعييـمػييذهماًدعييةمظؿييقصريماًدعييةمم

 اظصققةمظلؽاغفام.

 

 عـماذياديمسددماظلؽانماحملروعني

 

 التوصية 



ذالعالجذعلىذنفقةذالدولةذ

                             

                                  

 
 

م
م

 لدد الدَٖ مت لالدّي لمٜ ٌفقٛ الدٔلٛ ٍٗٛامجاىل ٌفقات العالج خيادت

 ارتازج الداخن ارتازج الداخن

م-م44014م-م259567117

م2019/م14/2معصدرماظؾقانم:معدؼرؼةماظصقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتارؼخماظؾقان

 رؼضموذييييقعفؿمباظيييداخؾمعيييمم44014إذيييياديمسيييددماٌرضيييكماظيييذؼـممتمسالجفيييؿمسؾيييكمغػؼيييةماظدوظيييةممم

 جـقف.مم259567117واذياظلمغػؼاتمسالجفؿم

 اظعؿؾمسؾكمزؼادةمضقؿةمغػؼاتماظعالجمسؾكمغػؼةماظدوظةمواظعؿؾمسؾلمدرسةمتطؾقؼمضاغقنماظؿاعنيماظصقكماظشاعؾمحؿكم

 ؼؿؿؽـمشريماظؼادرؼـمعـماظعالجم.م

 

 

 

 

 التوصية 



 و
  

 عذد انسكبٌ انجيبٌ

عذد االطجبء 
 انجشرييٍ

َصيت انسكبٌ 
 يٍ األطجبء

عذد هيئخ 
َصيت انسكبٌ  انتًريض

يٍ هيئخ 
 انتًريض

عذد اطجبء 
َصيت انسكبٌ  االسُبٌ

يٍ اطجبء 
 االسُبٌ

 عذد انصيبدنخ 
عذد األسرح 
 انعالجيخ 

َصيت انسكبٌ يٍ 
 األسرح

عذد سيبراد 
 َصيت سيبرح االسعبف 

االسعبف يٍ 
 انسكبٌ

 اَبث  ركىر  اَبث  ركىر  اَبث  ركىر  اَبث  ركىر 
تتجع 

 يستشفيبد 
ال تتجع 

 يستشفيبد 

 35660 34 0 00058 0 300 845 232 0004 0 284 161 001 0 1164 11 0004 0 354 133 1212445 طُطب 1 

 21056 46 0 00033 0 413 3011 202 0003 0 238 228 0021 0 3341 143 0008 0 631 453 1336556 انًحهه 2 

 28832 16 0 00068 0 315 255 58 0004 0 18 85 0033 0 1318 208 001 0 232 240 461155 كفر انسيبد 3

 53431 10 0 00051 0 316 364 54 0003 0 34 60 0021 0 1185 355 0001 0 230 254 534312 زفتً 4

 34353 14   00015 0 33 346 86 0003 0 33 83 0041 0 1803 563 0003 0 211 134 486543 انسُطه 5

 42826 8 0 0006 0 203 130 35 0006 0 110 82 0055 0 153 118 0001 0 133 143 342604 قطىر 6

3 
 ثسيىٌ

300 

134 
128 100 0 0008 1481 1358 0 0014 45 28 0 0002 43 141 163 0 00054 0 1 33442 

 44863 1 0 00033 0 132 335 81 0004 0 13 33 0128 0 2381 2311 0016 0 263 310 403363 سًُىد 8

 34311 146 0 00043 0 2311 5543 883 0004 0 1002 825 004 0 14303 6082 0008 0 2242 1831 5031552 اجًبنً انًحبفظخ

م2019/م1/م19تارؼخماظؾقانممممممممم     ممم    مممممممممممعصدرماظؾقانم:معدؼرؼةماظصقةمباظغربقةمممممممممممممممممممممممممممم

م

 



ذعددذاالرياءذوهوىةذالًمروضذوأرياءذاالدنانذمبراكزذاحملافظة
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م

م

م

م

م
                         ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 رؾقييبممم4121اذييياديمسييددماألرؾيياءماظؾشييرؼنيمباٌلؿشييػقاتماظؿابعييةمظييقزارةماظصييقةممػييقممممممممم

 مرؾقبم/مأظػمغلؿةم 0.8ؾاءمواذياديمغصقبماظلؽانمسؾكمعلؿقىماحملاصظةمعـماالر

 رؾقييبمواذييياظلمغصييقبممم1827اذييياظلمسييددمارؾيياءماالدييـانمباٌلؿشييػقاتماظؿابعييةمظييقزارةماظصييقةممممم

 رؾقبم/ماظػمغلؿة.مم0.4اظلؽانمعـمأرؾاءماألدـانمم

 ديييقارةماديييعافمم،مواديييؿلثرمعرطيييزممم146اذيييياظلمسيييددمديييقاراتماالديييعافمبيييدائرةماحملاصظيييةمممم

دييقارةمادييعافمبـلييؾةمممممم46قاراتماإلدييعافمحقييثمبؾييغمسييددػؿممممماحملؾييةماظؽييربىمبييلسؾكمسييددمدييمممم

م35660%معييـماذييياظلمسييددمدييقاراتماالدييعافم،موبؾييغمغصييقبمدييقاراتماالدييعافمعييـماظلييؽانمممممم31.5

 غلؿةم/مدقارةمادعافمم.مم

 ديييرؼرم،ماديييؿلثرمم2399إذيييياظلمسيييددماالديييرةماظعالجقيييةمباٌلؿشيييػقاتماظؿابعيييةمظيييقزارةماظصيييقةمم

%معييـماذييياظلمسييدمدمم29دييرؼرمبـلييؾةمم700األدييرةمحقييثمبؾييغمسييددػاممعرطييزمرـطييامبيياسؾكمسييددمعييـممم

ماالدرةماظعالجقة.

 

 اظعؿيييؾمسؾيييكمزؼيييادةمأسيييدادماألرؾييياءماظؾشيييرؼنيمواألديييـانموأسضييياءمػقؽيييةماظؿؿيييرؼضمجبؿقيييعممممم

م0اٌلؿشػقاتماظؿابعةمظقزارةماظصقةم

 

 

 



 :اع ــقط
 السكان والزيادة الطبيعية



   9102ٔلدد االضس ٔوتٕضط االضسٓ لاً  لدد الطااُ التقدٖسٝ – 0

وتٕضط لدد  لدد األضس لدد الطااُ االدازْٖاملساتص 
 إمجاىل إٌاخ ذتٕز رفساد األضسٚ

مرـطا

م3.85م135209م520556م256384م264172مرؼػ

م3.72م185992م691889م336087م355802محضر

م3.80م321201م1212445م592471م619974ماذياظل

ماحملؾةماظؽربىم

م3.91م136812م534933م264166م270767مرؼػ

م3.27م218426م801623م393225م408398مرحض

م3.81م355237م1336556م657391م679165ماذياظل

مطػرماظزؼات

م6.67م20226م75240م37523م37717مرؼػ

م3.45م112091م386715م189546م197169محضر

م3.68م132317م461955م227069م234886ماذياظل

مزصؿك

م4.08م24715م100839م48957م51882مرؼػ

م3.98م109013م433873م209389م224484محضر

م4.06م133729م534712م258346م276366ماذياظل

ماظلـطة

م4.05م10211م41356م20429م20927مرؼػ

م4.13م107793م445187م217159م228028محضر

م4.05م118005م486543م237588م248955ماذياظل

مضطقر

م3.72م7776م28928م13872م15056مرؼػ

م3.50م89622م313676م151860م161816محضر

م3.70م97398م342604م165732م176872ماذياظل

مبلققن

م3.74م21630م80898م39463م41435مرؼػ

م3.57م61646م220076م106921م113155محضر

م3.69م83276م300974م146384م154590ماذياظل

ممسـقد

م3.81م20832م79369م39069م40300مرؼػ

م3.74م86736م324394م159282م165112محضر

م4.00م107568م403763م198351م205412ماذيادي

اذياديم

ماحملاصظة

مم377412م1462119م719863م742256مرؼػم

مم971320م3617433م1763469م1853964محضر

مم1348732م5079552م2483332م2596220ماالذياديم

م18/1/2019تارؼخماظؾقانمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماىفازماٌرطزيمظؾؿعؾؽةماظعاعةمواالحصاءعصدرماظؾقانم:م

 



ذافظةذامجاليذعددذاألدرذمبراكزذاحملذذذ
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طُطب انًحهخ  كفر انسيبد زفتً انسُطخ قطىر ثسيىٌ سًُىد

 

م

م

م

 أدرةمم1348732غلؿفموإذياظلمسددماألدرمم5079552بدائرةماحملاصظةمماظؿؼدؼريممإذياديمسددماظلؽان

مم-أصرادممعقزسنيماظلم:م4عؿقدطمسددماالدرةمو

م971320%معييـمإذييياظلمسييددماظلييؽانم،مماذييياديمسييددماألدييرممممممم71.3غلييؿةمبـلييؾةممم3617433ممم:ماظرؼييػصييكم

م%ممعـمإذياظلمسددماألدرم.72.1بـلؾةممادرةم

م377412%معييـمإذييياظلمسييددماظلييؽانم،ماذييياديمسييددماألدييرمممممممم28.7غلييؿةممبـلييؾةممم1462119:مايضييرمصييكم

م%معـمإذياظلمسددماألدرم.م27.9أدرةمبـلؾةم

 -أدؿلثرمعرطزماحملؾةماظؽربيمبلسؾلمععدلمظؽؾمعـم)مسددماظلؽانم،مسددماالدرم(محقثمبؾغم:-

 %م.26غلؿةمبـلؾةمممم1336556سددماظلؽانم -

 %م26.3أدرةمبـلؾةمم355237سددماالدرم -

 

م

م

 

 اإلػؿؿامممبراطزمتـظقؿماألدرةموغشرماظقسلمسـمررؼؼمودائؾماإلسالمماٌكؿؾػةموبثماظقسكمباػؿقفمتـظقؿم

مماألدرة

م

 

 

 

 

  التوصية

  التعليق



ذ7102/ذذ7102مقارنةذدلعدلذالزوادةذالطيوعوةذلعامىذذ

   

    

    

        

   

   

 

تعداد الطااُ التقدٖسٝ – 9  
 

 اذيادي رؼػ حضر   اظؾقان م

1 

 2016اٌقاظقدمسامم

 92655 45091 47564 ذطقرم

 32589 16146 16443 اغاثم

 125244 61237 64007 اذياديم

 2016اظقصقاتمسامم

 22050 10027 12023 ذطقرم

 9371 4504 4867 اغاثم

 31421 14531 16890 اذياديم

 19.2 12.8 29.1 اذياديمم2016ععدلماظزؼادةماظطؾقعقةم

2 

 2017اٌقاظقدمسامم

 57598 24364 33234 ذطقرم

 54359 22906 31453 اغاثم

 83649 47270 36379 اذياديم

 2017اظقصقاتمسامم

 14701 7271 7430 ذطقرم

 12699 6668 6031 اغاثم

 27400 13939 13461 اذياديم

 17.1 9.9 32.1 اذياديم 2017ععدلماظزؼادةماظطؾقعقةم

3 

 2018اٌقاظقدمسامم

 56707 21861 34846 ذطقرم

 54065 20761 33304 اغاثم

 110772 42622 68150 اذياديم

 2018اظقصقاتمسامم

 16196 7743 8453 ذطقرم

 14278 7239 7039 اغاثم

 30474 14982 15492 اذياديم

 16 8.3 31.1 اذياديم 2018ععدلماظزؼادةماظطؾقعقةم

م10/1/2019تارؼخماظؾقانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإدارةماإلحصاءممممممممممممممممممعصدرماظؾقانم:م

ظؾزؼيييادةماظطؾقعقيييةمبيييدائرةممبلضيييؾمععيييدلممم2018مماديييؿلثرمسيييام

حقيييثمبؾغيييتماظزؼيييادةمممماحملاصظيييةمخييياللمديييـقاتماٌؼارغيييةمممم

 %م.16اظطؾقعقةم

 بييلسؾكمععييدلمظؾؿقاظقييدمبييدائرةماحملاصظييةممممممم2016أدييؿلثرمسيياممممم

عقظيييقدمبـليييؾةمم125244ؼارغيييةمحقيييثمبؾيييغممخييياللمديييـقاتماٌ

 .م2018%مسـمساممم11.5زؼادةم

  بلضييؾمسييددمظؾقصقيياتمحقييثممم2018تذبييذبمسيمسييددماظقصقيياتمبييدائرةماحملاصظييةمخيياللمدييـقاتماٌؼارغييةموادييؿلثرمسييامممممم

 .م2016%مسـمسامم3عؿقسيمبـلؾةمم30474بؾغماظعددمم
 

 ٌقاظقدم.اظعؿؾمسؾلمتطقؼرمعراطزمرساؼفماظطػقظفمظرساؼفما 

 .متقصريماظرساؼةماظصققةمظؾؿقارـنيمجبؿقعماٌلؿشػقاتمواظقحداتماظصققةم

 

  التوصية

  التعليق



  :قطاع 
 تنمية المرأة ورصاية الطفولة

   



ذ)أمجاىلذعددذاالنشطةذادلخًلفةذلًنموةذادلراهذ(
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 ال ٗاُ   ودٍٖٛ   حٜ وستص
 لدد

األِمٗٛ التٜ  ادتىعٗات
 تقدً خدوات لمىسرٚ

 ٌطاٟ٘ ٌادٙ
وستص تدزٖ  

ودٖسٖٛ  وػػن فتٗات فتٗات
الػ٠ُٕ 
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ماذياظلماحملاصظة
م0م0م0م0محضر
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م

م

 إذييياظلمسييددمماألغشييطةماٌكؿؾػييةمظؿـؿقييةماٌييرأةممم

مصيييكغشييياطموػيييكمتؿؿـيييؾمم74بيييدائرةماحملاصظيييةم

عشيييغؾممم–غييياديمغليييائكممم–)ذيعقييياتمأػؾقيييةمم

 صؿقاتمم(

 سؾكملاديييؿلثرممغشييياطماىؿعقييياتماالػؾقيييةمبيييمممم

 عـماذياظلماألغشطة.%م41.9ذيعقةمبـلؾةمم31ععدلمحقثمبؾغماظعددم

 موأضييؾمسييددمعييـمػييذهماالغشييطةمطييانمممم29.7غيياديمبـلييؾةممم22ؼؾقفييامغشيياطماظـيياديماظـلييائكمحقييثمبؾييغماظعييددممممم%

 .%م28.4بـلؾةمعشغؾمم21مبشغؾماظػؿقاتمحقثمبؾغماظعددم

 
 

 غشطةممباٌراطزماحملروعةمعـمػذهماألماظػؿقاتـلائقةموعراطزمتدرؼبموعشاشؾماظماظـقاديمزؼادةماظعؿؾمسؾكممممممم

 

  التعليق

  التوصية



ذامجاىلذعددذاألنشطةذادلوجهةذللمرأةذبدائرةذاحملافظة

                      

             -     

                -     
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   ودٍٖٛ   حٜ وستص ً

روساض  وطتػفٜ
 ٌطاٞ ٔٔالدٚ

وستص   ٔحدٚ 
 ط  رضسٚ

 ٔحدٚ وستص
 تٍظٗي رضسٚ

 وستص
زلاٖٛ 
 الطفن 
 ٔاالوٕوٛ

ثقافٛ  وات 
 صخٗٛ

فخص  وات 
الساغ ني يف 

 الصٔاج
 صخٛ وات 

طس
ح

 

 
زٖ

 

طس
ح

 

 
زٖ

 

طس
ح

 

 
زٖ

 

طس
ح

 

 
زٖ

 

طس
ح

 

 
زٖ

 

طس
ح

 

 
زٖ

 

طس
ح

 

 
زٖ

 

 1 4 - 3 - 1 - 5 45 12 38 - - -مرـطام .1

 - 5 2 3 - 2 - 2 60 10 51 - - -ماحملؾةماظؽربىم .2

 1م2 - 2 - 1 1 1 31 4 28 - - -مطػرماظزؼاتم .3

 - 1 2 1 - 1 - 1 28 3 26 - - -مزصؿكم .4

 - 2 - 1 - 1 - 1 35 4 28 - - -ماظلـطةم .5

 - 1 - 1 - 1 - 1 27 3 28 - - -مضطقرم .6

 - 2 - 2 - - - 1 20 3 17 - - -مبلققنم .7

 - 1 - 2 - 1 - 1 21 3 19 - - -ممسـقدم .8

 2 18 4 15 - 8 1 13 267 42 253 - - -ماالذياظل

م2019/مم1/مم15:مماظؾقانمتارؼخمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعصدرماظؾقانمم:عدؼرؼةماظشؽقنماظصققةمممممممممممممممممممممم

 إذييياظلمسييددماألغشييطةماظصييققةماٌقجفييةمظؾؿييرأةممممممم

 مغشاطمصقلم605بدائرةماحملاصظةم

 ادييؿلثرتمعراطييزمتـظييقؿماالدييرةمبييلسؾكمععييدلمعييـمممم

عرطيييزمم309األغشيييطةماظصيييققةمحقيييثمبؾيييغمسيييددػاممم

 م-%مومتمتقزؼعفؿماديم:م51.07بـلؾةم

 %م13.6عرطزمتـظقؿمأدرةمباظرؼػمبـلؾةمم42 -

م%86.4بـلؾةمعرطزمتـظقؿمأدرةمبايضرمم267 -

م%.38.8عرطزمبـلؾةمم235ؼؾقفامعراطزمربماألدرةموسددػؿم -

 .اظعؿؾمسؾكمتغطقةماٌـارؼماظرؼػقةمباًدعاتماظصققةم 

م

 
م

 

 

  التعليق

  التوصية



 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

   

        
              

 

  
            

 

  

 1638 1063          
 

 843 835          
 

15526 14348 
 

 

 

 4353 4165          
 

 3863 3653          
 

 
 

 2216 2088          
 

  
 4040 3804          

 
14436 13310 

 

 
 

 4241 3184          
 

 664 635          
 

  
 2063 2184          

 
 4331 4103          

 

  
 1288 1212          

 
 2335 2536          

 

  
 2322 2661          

 
 123 131          

 

  
 1122 1343          

 
 1334 1232          

 

  
 1585 1503          

 
 2833 2631          

 

 
 34846 33304 8 5 5 1 12 1 18 4 16 6 12 6   

  
 21861 20361         
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طُطب انًحهخ كفر انسيبد زفت  انسُطخ قطىر ثسيىٌ سًُىد
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م

م

م

م

م

 عقظقدممتمتقزؼعفؿماظلم:م110772إذياديمسددماٌقاظقدمأحقاءمبدائرةماحملاصظةم- 

مم0%م62عقظقدمبايضرممبـلؾةمم68150مم-

ممم0%م38عقظقدمباظرؼػمبـلؾةممم42622م-

 مبييدائرةماحملاصظييةمحقييثمبؾييغممممممبيياظرؼػمممادييؿاثرماالرػييالمدونماًاعلييةمبييلسؾكمععييدلموصقيياتمظألرػييالممممممم

 %مظإلغاث.19.6%مظؾذطقرم،م20.6

 عييـمحيياالتم%م0.08ةمحاظييةموصيياةمبـلييؾمم58إذييياديمسييددممحيياالتماظقصيياةمظألعفيياتمبلييؾبمايؿييؾمواظييقالدةمممم

 اظقالدة.

 

م

 االػؿؿاممبؿؽـقػماىفقدمظرساؼةماألعفاتمأثـاءمصرتاتمايؿؾمواظقالدةمظؾؼضاءمغفائقًامسؾكمحاالتموصاةماالعفاتم 

 

  التعليق

  التوصية



ذالًعلومذقيلذاجلامعىذ(ذبدائرةذاحملافظةذذذ-دذاإلناثذ)ذبالًعلومذاالدادىذعد

 

      

      

      

      

      

                     ب                                  

 

 
  ودٍٖٛ    وستص

 حٜ
خيالتعمٗي  اإلٌاخ لدد ال ٗاُ

 األضاض٘
 التالوٗر ال٘إمج

 خيالتعمٗي األضاض٘
خيالتعمٗي  اإلٌاخ ٌط ٛ

األضاض٘ إلمجال٘ 
 التالوٗر خياملسحمٛ

 خيالتعمٗي اإلٌاخ لدد
 ٘وا ق ن ادتاوع

تعمٗي  طالب إمجال٘
 وا ق ن ادتاوع٘

 خيالتعمٗي اإلٌاخ ٌط ٛ
وا ق ن ادتاوع٘ 
 إلمجال٘ الطالب 

مرـطا
 48.8م35284م17212 48.7 77635 37812 حضرم

 57.5م11193 6438 49.5 101796 50408 رؼػ

 50.09 47444 23650 2ح49 179431 88220 اذياديم

ماحملؾةماظؽربى
 54.5م22927 12498 47.9 84724 40583 حضرم

 57.5 16930 8727 50.4 126474 63739 رؼػم

م53.3م39857 21225 49.4 211198 104322 اذياديمم

مطػرماظزؼات
 50.8 9660 4907 46.8 14625 6847 حضر

م30437 رؼػ

372 

 55.8م4524 2523 49.7 61272

 52.4 14184 7430 49.1 5897 37284 إذيادي

مزصيت
 26.6م9830 4576 45.5 24598 11198 حضر

 56.4 12010 6774 49.9 74521 37162 رؼػ

 52 21840 11350 48.8 99119 48360 إذيادي

ماظلـطة
 31.9 7973 2543 41.8 9644 4032 حضر

 53.9 13108 7070 50.0 70402 35182 رؼػ

 45.6 21081 9613 49 80046 39214 إذيادي

مضطقر
 37.3 7710 2876 50.4 6414 3234 حضر

 7.1 5776 4048 49.0 52047 25576 رؼػ

 51.3 13486 6924 0.4 58461 28810 إذيادي

مبلققن
 38.5 5946 2290 49.1 14180 6398 حضر

 65 2660 1728 9.3 35513 17659 رؼػ

 46.7 8606 4018 45.1 49693 24057 إذيادي

ممسـقدم
 34.4 7902 2719 49.7 14094 6552 حضر

 64.7 6967 4510 48.4 53118 26639 رؼػ

 48.60 14869 7229 46.5 67212 33191 إذيادي

مإذياظل
 46.3 107232 49621 50.2 245914 116656 حضر

 57.2 73168 41818 49.9 575143 286802 رؼػ

 50.7 180400 91439 1ح49 821057 403458 إذيادي

م2019/مم1/مم15تارؼخماظؾقانمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعرطزماٌعؾقعاتم-عصدرمماظؾقانم:معدؼرؼةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمم

 اذييياديمسييددماإلغيياثمبيياظؿعؾقؿم

األدادييييلمبييييدائرةماحملاصظييييةممم

 %معـماذياديمسددماظؿالعقذمباظؿعؾقؿماألدادلم.49.1راظؾةمبـلؾةمم403458

 معييـماذييياديمسييددماظطييالبممم50.7راظؾييةممبـلييؾةممم91439اذييياديمسييددماإلغيياثمبيياظؿعؾقؿمعييامضؾييؾماىيياععكمممم%

 باظؿعؾقؿمعامضؾؾماىاععكم.

 

 ظؾؿلييرباتماظعؿييؾمسؾييكمرباربييةمزيياػرةماظؿلييربموخاصييةماإلغيياثمعييـماظؿعؾييقؿماالديياسموصييؿحمصصييقلمجدؼييدةممم

. 

 

 

 

  التعليق

  التوصية



 و
  

 انًركس 
  

 انجيبٌ 
  

عذد  عذد انًىانيذ 
انًىانيذ 
 اجًبنً 

  

يراكس 
عبيخ 
االيىيخ 
 وانطفىنخ 

  

عذد انًتردداد عهً 
وحذاد يراكس رعبيخ 
 االيىيه وانطفىنخ 

عذد حبالد 
فحص 
ان ذح 
 انذرقيخ 

  

جًهخ 
انًستفيذيٍ 
ج يٍ عال
حبالد 
انجفبف 
 واالسهبل 

  

جًهخ 
انًستفيذيٍ 
يٍ خذيخ 
انجهبز 
 انتُفس  

  

عذد 
انىحذاد 
انصحيخ 
انتً تقىو 
ثبنتطعيى 
 وانتحصيٍ 

حبالد  رعبيخ حًم  اَبث  ركىر  
 والدح 

  
1  

 طنطا
  

  1811 2154 11423 3802 10535 5 28128 13684 14444 حضر

  21444 4013 0 1385 26336 0 2146 1064 1082 ريف

2  
  

المحله 
 الكبرى

  

  51286 3540 14342 3125 1506 2 12826 6253 6533 حضر

  35303 8213 0 15221 40111 0 15360 3453 3103 ريف

  
3  

كفر 
 السيات

  

  10166 4213 8081 1320 3313 1 8233 3184 4241 حضر

  14430 2310 0 6081 23145 1 1311 635 644 ريف

4  
  

 زفتي
  

  20552 3204 1315 1620 2133 1 4243 2184 2063 حضر

  11312 3504 0 8812 14103 0 8486 4103 4331 ريف

5  
  

 السنطه
  

  1403 8135 10513 311 1253 1 2580 1212 1288 حضر

  16330 3131 0 8313 23638 0 5311 2536 2335 ريف

6  
  

 قطور
  

  12305 826 8346 351 2801 1 5383 2661 2322 حضر

  11368 2111 0 6303 25013 0 1858 131 123 ريف

7  
  

 بسيون
  

  11485 3481 6512 801 4135 1 3665 1343 1122 حضر

  8643 181 0 4222 11000 0 2606 1232 1334 ريف

8  
  

 سمنود
  

  5385 1638 1081 1151 1368 1 3088 1503 1585 حضر

  1514 3385 0 6260 33613 0 5516 2631 2833 ريف

  
  

 اجمالي 
  

 28 130881 31315 30185 13361 36012 14 68150 33304 34846 حضر

 233 133668 23824 0 65413 202363 1 42602 20361 21841 ريف

 اجًبنً انًحبفظخ
   56683 54065 110352 15 238331 38386 30185 63131 268541 265 

م19/1/2019تارؼخماظؾقانمممممممماظصقةمعصدرمماظؾقانم:معدؼرؼةم

م

م

م

م

م

 

م

 مدقدةم.مممم317165إذياديمسددماٌرتدداتمسؾكموحداتمعراطزمرساؼةماظطػقظةمواالعقعةم

 مؿطعقؿمذيقعماٌقاظقدموحدةمصققةمتؼقممبم265عرطزم،مطؿامؼقجدمم15إذياديمسددمعراطزمرساؼةماألعقعةمواظطػقظةمبدائرةماحملاصظةممم

 محاظةم.م67139اذياديماٌلؿػقدؼـمعـمسالجمحاالتماىػافمواالدفالم

 حاظةم.م268549إذياديمسددماٌلؿػقدؼـمعـمخدعةماىفازماظؿـػلكمبدائرةماحملاصظةم 
 
م

 

 .ضرورةماظعؿؾمسؾكمزؼادةمعراطزمرساؼةماالعقعةمواظطػقظةمخاصةمباظؼرىماحملروعةمعـمػذهماًدعةم 

 

 

ذاليتذتقومذبالًطعومذوالًحصنيذإمجاىلذأعدادذذالوحداتذالصحوة

 

  

  

  

                                            

 

 

 

 

 

 

  التعليق

  التوصية



ذعددذادلرتدداتذعلىذمراكزذتنظومذاالدرةذ،ذعددذمدًعمالتذودائلذمنعذاحلمل

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ب     ب        ب  ب           

                                                      

 

 الػّس
لدد 

املرتددات لمٜ  
وساتص تٍظٗي 

 االضسٚ

لدد وساتص 
تٍظٗي 
 االضسٚ

لدد 
املرتددات لمٜ 
وساتص تٍظٗي 

 االضسٚ

ٌط ٛ 
املرتددات اىل 
وساتص تٍظٗي 

االضسٚ 
)ضٗدٚ   
 وستص(

لدد 
وطتعىالت 
ٔضاٟن وٍع 
 اذتىن

ٌط ٛ 
املطتددوات 

ىل الطٗدات ا
 املتصٔدات

 والحظات

مم%45.6م32240م214.6م76187م355 70696 ؼقظقق

  %40.7 28739 204.5 72594 355 70696 أشلطس

  %43.6 30813 202.9 72029 355 70696مدؾؿؿرب

  %48.4 34209 221.4 78583 355 70696مأطؿقبر

  %43.5 30775 209.6 74420 355 70696مغقصؿرب

مم%60م4254م237.1م84168م355م70696مدؼلؿرب

  %47 161030 1290 457981 355 70696ماالذيادي

ممم19/1/2019تارؼخماظؾقانم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعصدرماظؾقانم:ماجملؾسماظؼقعكمظؾلؽانممممم

مم

 م

 مثؾييييياتمإذيييييياظلمسيييييددمطيييييؾمعيييييـممم

اإلغياثمم)مسددمعراطيزمتـظيقؿماألديرةمم،مسيددممممم

اٌؿزوجيياتمسيمدييـماإلنييابم(مخيياللمذييفقرم

اٌؼارغييةمبييدائرةماحملاصظييةمحقييثمبؾييغمسييددممم

 -عرطزمعـفؿم:م355عراطزمتـظقؿماألدرةم

م%م20عرطزمتـظقؿمأدرةمبايضرمبـلؾةمم71م-

م%80عرطزمتـظقؿمأدرةمباظرؼػمبـلؾةمم284م-

اٌليييؿكدعاتمظقديييائؾمايؿاؼيييةماديمديييقدةم،موبؾغيييتمغليييؾةماظليييقداتممم70696وبؾيييغمسيييددماإلغييياثمسيمديييـماإلنيييابمم

 %.م47اظلقداتماٌؿزوجاتمم

 
م

 

 ضييرورةماالػؿؿيياممبزؼييادةمايؿييالتماإلسالعقييةمخاصييةمصييكماظرؼييػميييثماظلييقداتمسؾييكمأػؿقييةماظييرتددمسؾييكموحييداتمم

 تـظقؿماالدرةم.

 

 

  عليقالت

  التوصية



ذعددذذدورذاحلضانةذمبراكزذاحملافظة
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لدد دٔز  ال ٗاُ وستص   ودٍٖٛ   ح٘ ً
 اذتطاٌٛ

يف ضٍت  امجال٘ لدد االطفاه
امجال٘ لدد  اذتطاٌٛ

العاومني خيدٔز 
 اذتطاٌٛ

 والحظات
 اٌاخ ذتٕز

  4419 4104 4244 041 حطس طٍطا 0
  144 2441 2491 924 زٖ 

  244 4141 2041 014 حطس ا مٛ الاربٝ 9
  441 9041 9041 010 زٖ 

  0911 4421 4441 21 حطس تفس الصٖات 2
  021 زٖ 

  0044 4241 4421 49 حطس شفتٜ 4
  024 زٖ 

  144 2011 2241 93 حطس الطٍطٛ 4
  092 زٖ 

  412 9211 9411 01 حطس قطٕز 4
  24 زٖ 

  211 0211 0211 21 حطس خيطُٕٗ 1
  41 زٖ 

  424 9141 9141 94 حطس مسٍٕد 2
  44 زٖ 

  09304 22344 24994 0201 ٖ حطس  ز االمجال٘
م2019/م2/1عصدرماظؾقانم:معدؼرؼةماظشؽقنماالجؿؿاسقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتارؼخماظؾقانم

 

م

 بيييدائرةمإذيييياظلمسيييددمدورمايضييياغةممم

دورمم1310ػيييييقمم2018احملاصظيييييةمسيييييامم

 حضاغةم

 اذييياظلمسييددماظعيياعؾنيمبييدورمايضيياغةمممم

 ساعؾ.م12915

 رػؾمعـفؿم:68180ذياديمسددماالرػالمبدورمايضاغةمام- 

 %م50رػؾمذطقرمبـلؾةممم34225 -

 %50رػؾمإغاثمبـلؾةمم33955 -

 اظعيياعؾنيمم–اذييياظلمسييددماالرػييالممم–سييددمدورمايضيياغةمادييؿلثرمعرطييزمرـطييامبييلسؾكمععييدلمظؽييؾمعييـماذييياديم)مممم

 -حقثمبؾغماذياظلم:مم(بدورمايضاغةم

 %م30ةمبـلؾةمدورمحضاغم396دورمحضاغةممممم-ممم

 %مم24رػؾمبدورمايضاغةمبـلؾةمم16450مم-ممم

مم%م.م48ساعؾنيمبدورمايضاغةمبـلؾةمم6247م-ممم

 

 عييـمٌييامهليياممواالدييؿػادةممبـظؿيياتماجملؿؿييعماٌييدغكماظعؿييؾمسؾييكمزؼييادةمسييددمدورمايضيياغةمسؾييكمعلييؿقىماحملاصظييةم

 خربةموادعةمصكمػذاماجملالم.

 

  التعليق

  التوصية



 

   وستص
ودٍٖٛ   
 حٜ

 ال ٗاُ

 04األطفاه حتٜ ضَ  إمجال٘
 ضٍٛ

لدد 
اذتداٟ  
 العاوٛ

 لدد
املات ات 
 العاوٛ

 لدد
 املالل 

املطازح  
ٔدٔز 
 الطٍٗىا

خيٕٗت 
 الجقافٛ

قصٕز 
 الجقافٛ

 وساتص غ اب

 إٌاخ ذتٕز

 2 2 0 7 3 4 1 69720م73573محضر طنطا

م39م0م0م0م20م3م0 110774م118512مرؼػ

م41م2م0م7م23م7م1 180494م192085مإذيادي

احمللة 

 الكربى

 1 2 0 5 0 2 5 77190 80705محضر

م51م0م0م0م35م5م0 135661م143937مرؼػ

م52م2م0م5م35م7م5 212851م224642مإذيادي

 1 0 1 0 3 1 1 9499 10001محضر كفر الزيات

م31م0م1م0م19م3م0 62728م65958مرؼػ

م32م0م2م0م22م4م1 72227م75959مإذيادي

 1 0 1 0 0 1 3 14802 15682محضر زفتى

م36م0م1م0م0م3م0 70810م76009مرؼػ

م37م0م2م0م0م4م3 85612م91691مإذيادي

 1 0 1 0 2 1 2 6677 6956محضر السنطة

م39م0م1م0م9م2م0 71910م77606مرؼػ

م40م0م2م0م11م3م2 78587م84562مإذيادي

 1 0 1 0 2 1 3 4812 5105محضر قطور

م22م0م0م0م11م1م0 51292م53894مرؼػ

م23م0م1م0م13م2م3 56104م58999مإذيادي

م2م0م1م0م1 1 1 12121م12678محضر بسوون

م31م0م0م0م20م1م0 3544م37946مرؼػ

م33م0م1م0م21م2م1م47565م50624مإذيادي

م1م0م0م0م2م1م4م11845م12576محضر مسنود

م22م0م0م0م10م2م0م53574م56257مرؼػ

م23م0م0م0م12م3م4 65419م68833مإذيادي

 إمجاىل

م10م4م5م12م13م12م20م206666م217276محضر

م271م0م3م0م124م20م0م592193م630119مرؼػ

م281م4م8م12م137م22م20م798859م847395مإذيادي

م2019/مم1/مم15ارؼخماظؾقانمتممممممممممممممادارةمذؽقنماظؾقؽةمم–عدؼرؼةماظشؾابمواظرؼاضةمم–عصدرماظؾقانم:معدؼرؼةماظـؼاصةم

م
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م

 رػؾمعقزسنيماديم:م1646254إذياظلمسددماألرػالمبدائرةماحملاصظةم 

م%.51.5ذطقرمبـلؾةمم847395م-م

م%.48.5إغاثمبـلؾةممم798859م-م

 بقيقتمم–عليارحممم–عالسيبمم–عؽؿؾياتمساعيةممم–تؿؿـؾمودائؾمرساؼةماظطػقظةمبدائرةماحملاصظةمسيم)حدائؼمساعةم

مودقؾة.م484عراطزماظشؾابم(موإذياظلمػذهماظقدائؾم-اصةضصقرمثؼ–ثؼاصةم

 م58عرطزمذؾابمبـليؾةممم281ادؿلثرتممعراطزماظشؾابممبلسؾكمععدلمعـمودائؾماظرساؼةمحقثمبؾغمسددماٌراطزم%

%مواضؾمسددمعـمودائؾماظرساؼةمطاغتمعـمغصيقبمضصيقرماظـؼاصيةمحقيثمبؾيغمممممم28عؾعبمبـلؾةمم137ؼؾقفمسددماٌالسبم

 %م.0.8صةمبـلؾةمضصرمثؼام4سددػام

 

م

 االػؿؿاممبزؼادةمسددماالغشطةماًاصةمبؿـؿقةمعفاراتماظطػؾمم.

 .ماالػؿؿاممبنغشاءماٌلارحمودورماظلقـؿاموضصقرماظـؼاصةمباٌراطزماحملروعةمعـمػذهماًدعةم

 

  التعليق

  التوصية



 : قطاع 
 الرصاية الصحية

   



 تطور املواليد ووفيات االطفال الرضع باحملافظة  –1
 
 

يركس /يذيُخ  و
 انجيبٌ انجيبٌ /حً 

2016 2013 2018 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 طُطب 1

 عذد انًىانيذ احيبء  
 1082 4806 1328 13324 2058 12434 ركىر 
 4033 13684 1312 12524 2066 11610 اَبث 
 5115 18410 2640 26248 4124 24084 اجًبنً 

عذد وفيبد االطفبل حذيثً 
 انىالدح 

 15 123 3 50 4 44 ركىر 
 1 61 3 41 3 28 اَبث 
 24 116 14 11 3 32 اجًبنً 

 عذد وفيبد االطفبل انرضع 
 21 221 46 215 43 110 ركىر 
 24 114 23 143 28 158 اَبث 
 53 335 33 362 31 348 اجًبنً 

عذد وفيبد اطفبل دوٌ 
 انخبيسخ 

 33 214 58 268 50 215 ركىر 

 30 123 36 200 38 231 اَبث 
 63 413 14 468 88 526 اجًبنً 

 وفيبد حىايم اثُبء انحًم 
             ركىر 
 1 3 2 26 31 اَبث 
 1 3 2 26   31 اجًبنً 

9 

 انًحهخ انكجري

 3103 13684 8133 6551 8815 6512 ركىر  عذد انًىانيذ احيبء  

 24414 6253 3816 6432 8844 6112 اَبث 

 32313 11133 15181 12111 13651 12384 نً اجًب  

 
عذد وفيبد االطفبل حذيثً 

 انىالدح 
 8 50 2 24 3 21 ركىر 
 11 41 3 20 3 14 اَبث 

 19 99 5 44 6 43 اجًبنً   

 
 عذد وفيبد االطفبل انرضع 

 33 143 23 13 63 144 ركىر 

 36 83 43 126 18 121 اَبث 

 33 230 66 131 81 265 اجًبنً   

 
عذد وفيبد اطفبل دوٌ 

 انخبيسخ 
 51 181 33 152 81 165 ركىر 
 52 101 58 141 35 163 اَبث 

 111 218 135 213 164 301 اجًبنً   

 
             ركىر  وفيبد حىايم اثُبء انحًم 

 0 2 5 8 21 اَبث 

 0 2 5 8   21 اجًبنً   

 كفر انسيبد  3

 ذ احيبء  عذد انًىاني
 664 4241 115 3135 1301 3102 ركىر 
 635 3184 123 3682 1251 3614 اَبث 
 1331 8233 1118 3613 2560 3516 اجًبنً 

عذد وفيبد االطفبل حذيثً 
 انىالدح 

 1 42 1 1 2 3 ركىر 
 3 23 1 6 2 4 اَبث 
 16 61 2 15 4 11 اجًبنً 

  عذد وفيبد االطفبل انرضع
 24 56 21 31 13 60 ركىر 
 21 35 13 28 13 53 اَبث 
 45 11 42 51 30 113 اجًبنً 

عذد وفيبد اطفبل دوٌ 
 انخبيسخ 

 30 60 40 53 26 65 ركىر 
 28 33 18 35 24 61 اَبث 
 58 13 58 88 50 126 اجًبنً 

 وفيبد حىايم اثُبء انحًم 
             ركىر 
 0 2 1 5 3 اَبث 
 0 2 1 5 3 اجًبنً 

 زفتً 4

 عذد انًىانيذ احيبء  
 4331 2063 4381 1148 4101 1881 ركىر 
 4103 2184 4331 2011 4633 1841 اَبث 
 8486 4243 1112 3163 1538 3330 اجًبنً 

عذد وفيبد االطفبل حذيثً 
 انىالدح 

 16 11 3 4 1 15 ركىر 
 12 13 8 2 3 4 اَبث 
 28 32 11 6 16 11 اجًبنً 

 عذد وفيبد االطفبل انرضع 
 25 36 34 38 53 50 ركىر 
 28 21 43 30 46 34 اَبث 
 53 65 81 68 103 84 اجًبنً 

عذد وفيبد اطفبل دوٌ 
 انخبيسخ 

 34 38 33 46 65 56 ركىر 
 66 81 56 31 54 40 اَبث 
 100 111 13 85 111 16 اجًبنً 

 وفيبد حىايم اثُبء انحًم 
             ركىر 
 1 2 1 1 3 اَبث 
 1 2 1 1 3 اجًبنً 

 انسُطخ  5

 عذد انًىانيذ احيبء  
 2335 1288 3156 1453 3353 1383 ركىر 
 2536 1212 2162 1420 3531 1313 اَبث 
 5311 2580 6118 2833 3284 2615 اجًبنً 

االطفبل حذيثً عذد وفيبد 
 انىالدح 

 10 8 2 0 2 1 ركىر 
 14 1 1 0 4 1 اَبث 
 24 13 3 0 6 2 اجًبنً 

 عذد وفيبد االطفبل انرضع 
 26 8 33 1 41 6 ركىر 
 34 14 30 4 33 11 اَبث 
  60 22 63 13 38 13 اجًبنً 

 



يركس /يذيُخ  و
 انجيبٌ انجيبٌ /حً 

2016 2013 2018 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

عذد وفيبد اطفبل دوٌ 
 انخبيسخ 

 32 1 45 12 56 3 ركىر 
 31 14 33 4 44 14 اَبث 
 31 23 82 16 100 21 اجًبنً 

 وفيبد حىايم اثُبء انحًم 
             ركىر 
 2 0 2 2 2 اَبث 
 2 0 2 2 2 اجًبنً 

 قطىر  6

 عذد انًىانيذ احيبء  
 123 2322 1481 2365 2106 2055 ركىر 
 131 2661 1403 2251 1165 1145 اَبث 
 1858 5383 2816 4616 4031 4000 ً اجًبن

عذد وفيبد االطفبل حذيثً 
 انىالدح 

 10 9 1 1 1 2 ركىر 
 6 14 0 4 1 4 اَبث 
 16 23 1 5 2 6 اجًبنً 

 عذد وفيبد االطفبل انرضع 
 20 20 31 15 34 14 ركىر 
 12 11 14 16 24 16 اَبث 
 32 31 45 31 58 30 اجًبنً 

يبد اطفبل دوٌ عذد وف
 انخبيسخ 

 25 31 34 18 51 16 ركىر 
 21 21 42 13 32 16 اَبث 
 46 52 36 35 83 32 اجًبنً 

 وفيبد حىايم اثُبء انحًم 
             ركىر 
 0 0 1 1 3 اَبث 
 0 0 1 1 3 اجًبنً 

 ثسيىٌ  7

 عذد انًىانيذ احيبء  
 1334 1122 1582 1102 2025 1615 ركىر 
 1232 1343 1411 1832 1144 1630 اَبث 
 2606 3665 3001 3334 3161 3325 اجًبنً 

عذد وفيبد االطفبل حذيثً 
 انىالدح 

 5 11 2 4 2 5 ركىر 
 3 3 1 5 1 1 اَبث 
 12 14 3 1 3 6 اجًبنً 

 عذد وفيبد االطفبل انرضع 
 3 20 22 13 21 20 ركىر 
 11 3 18 13 14 14 اَبث 
 18 23 40 34 43 34 اجًبنً 

عذد وفيبد اطفبل دوٌ 
 انخبيسخ 

 13 21 28 22 43 22 ركىر 
 18 11 16 20 13 13 اَبث 
 31 32 44 42 51 31 اجًبنً 

 وفيبد حىايم اثُبء انحًم 
             ركىر 
 0 0 0 1 3 اَبث 
 0 0 0 1 3 اجًبنً 

 سًُىد  8

 انًىانيذ احيبء   عذد
 2833 1585 2860 1344 3185 1254 ركىر 
 2631 1503 2336 1253 3030 1126 اَبث 
 5516 3088 5516 2513 6215 2380 اجًبنً 

عذد وفيبد االطفبل حذيثً 
 انىالدح 

 2 25 1 9   3 ركىر 
 4 1 1 3 1 4 اَبث 
 6 34 2 12 1 11 اجًبنً 

 طفبل انرضع عذد وفيبد اال
 12 31 15 13 12 11 ركىر 
 13 14 12 13 11 10 اَبث 
 25 45 23 34 31 21 اجًبنً 

عذد وفيبد اطفبل دوٌ 
 انخبيسخ 

 13 35 24 21 20 12 ركىر 
 20 16 15 12 25 12 اَبث 
 33 51 31 33 45 24 اجًبنً 

 وفيبد حىايم اثُبء انحًم 
             ركىر 
 0 0 0 0 1 اَبث 
 0 0 0 0 1 اجًبنً 

 امجانت احملافظت

 عذد انًىانيذ احيبء  
 21861 32311 24364 33234 28144 31231 ركىر 
 40683 33304 2111 1411 23316 21363 اَبث 
 62548 65623 23283 34653 55460 60514 اجًبنً 

عذد وفيبد االطفبل حذيثً 
 انىالدح 

 35 211 11 101 23 110 ركىر 
 30 113 22 81 22 60 اَبث 
 145 484 41 182 45 130 اجًبنً 

 عذد وفيبد االطفبل انرضع 
 180 535 233 465 216 415 ركىر 
 131 311 204 385 111 413 اَبث 
 351 854 441 850 415 112 اجًبنً 

عذد وفيبد اطفبل دوٌ 
 انخبيسخ 

 243 633 343 2133 311 638 ركىر 
 234 412 4232 468 301 523 اَبث 
 521 1081 4535 2601 300 1165 اجًبنً 

 وفيبد حىايم اثُبء انحًم 
             ركىر 
 4 1 12 54 31 اَبث 
 4 1 12 54 31 اجًبنً 

 
 

م                   
م

م2019م/م22/1تارؼخماظؾقانم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظصقةمباظغربقةممممممممممممممممممممممممعصدرماظؾقانم:م
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 وصقاتمارػالمدونماًاعليةمم(مبيدائرةمممم-وصقاتماألرػالماظرضعم-اٌقاظقدماالحقاءمعـم)مطالمسددماذياظلممصكمماخنػاض

م128171قياءمحقيثمبؾيغمسيددػؿممممممباسؾكمععيدلمظؾؿقاظقيدماالحممم2018سامموادؿلثرمدـقاتماٌؼارغةمماحملاصظةمخاللم

 .2017%مسـمساممم14عقظقدمبـلؾةمزؼادةمضدرػام

 باضؾمععدلمظؽالمعـماظقصقاتماالرػالماظرضعمووصقاتمارػالمدونماًاعلةمحقثمبؾغ:م2018وادؿلثرمساممم- 

 %مم6عقظقدمرضقعمبـلؾةماخنػاضمضدرػاممم1213 -

م%م4وصقاتمدونماًاعلةمبـلؾةماخنػاضمضدرػاممم1610 -

 م13باضؾمععيدلمحقيثمبؾيغمسيددػؿممممممم2018اثـاءمايؿؾمموادؿلثرمساممقاعؾمايوصقاتممسددمصكمإذياديمماخنػاض

م.2017%مسـمسامم80حاظةموصقاتمحقاعؾمبـلؾةماخنػاضمضدرػامم

م
م
م
م

 اظعؿييؾمسؾييكمغشييرماظييقسكماظصييقكمبيينيماٌييقارـنيمبلػؿقييةماظؿطعقؿيياتمصييكماٌقاسقييدماحملييددةمظؾقػييازمسؾييكممممم

مممبرساؼةماالمماياعؾماثـاءمصرتةمايؿؾمواٌؿابعةماظشفرؼةمخاللمصرتةمايؿؾمحقاةماالرػالمواالػؿؿا

 

 

 

 



 ىشاط وحدات تيظيه االشرة باحملافظةتطور  –2
م                   

 املستص ال ٗاُ 9104لاً   9101لاً  9102لاً 
   حطس زٖ  حطس زٖ  حطس زٖ 
م45 م12 م49 م23 م47 م18  درةتـظقؿماأل/معراطزمموحداتم/ممسدد

 طٍطا
م100279 م95078 م113204 م86431 م108971 م85620  سددماالغاثمسيمدـماالناب

م129393 م56433 م106479 م45634 م72948 م40381  سددماٌرتددات

م118202 م47386 م66830 م28642 م90725 م38697  سددمعلؿعؿالتمودائؾمتـظقؿماالدرةم

م60 م10 م66 م18 م62 م19  تـظقؿماألدرة/معراطزمموحداتم/ممسدد

مٛ ا 
 الاربٝ

م124025 م92754 م120608 م93167 م117178 م92068  سددماالغاثمسيمدـماالناب

م208318 م52032 م155142 م66489 م81328 م60235  سددماٌرتددات

م204238 م51293 م49968 م21415 م51787 م19617  سددمعلؿعؿالتمودائؾمتـظقؿماالدرةم

م31 م4 م32 م7 م32 م7  تـظقؿماألدرة/معراطزمموحداتم/ممسدد

 س الصٖاتتف
م52310 م26779 م62701 م16321 م62530 م15632  سددماالغاثمسيمدـماالناب

م77961 م18058 م57159 م10497 م45168 م9938  سددماٌرتددات

م75597 م17248 م25822 م1106 م27457 م11711  سددمعلؿعؿالتمودائؾمتـظقؿماالدرةم

م28 م3 م28 م4 م28 م4  تـظقؿماألدرة/معراطزمموحداتم/ممسدد

 شفتٜ
م74190 م20991 م77520 م14811 م71874 م19342  سددماالغاثمسيمدـماالناب

م73461 م17593 م54933 م13543 م49867 م12631  سددماٌرتددات

م72164 م16042 م20749 م10278 م25327 م10803  سددمعلؿعؿالتمودائؾمتـظقؿماالدرةم

م35 م4 م36 م5 م37 م5  تـظقؿماألدرة/معراطزمموحداتم/ممسدد

 الطٍطٛ
م65224 م12056 م70215 م7143 م69304 م6415  سددماالغاثمسيمدـماالناب

م74289 م9182 م49245 م4762 م49761 م4418  سددماٌرتددات

م70649 م8303 م21719 م9307 م25159 م10731  سددمعلؿعؿالتمودائؾمتـظقؿماالدرةم

م27 م3 م29 م4 م28 م4  تـظقؿماألدرة/معراطزمموحداتم/ممسدد

 قطٕز
م48416 م7075 م52537 م4859 م51417 م4764  ثمسيمدـماالنابسددماالغا

م53106 م10658 م37424 م2638 م37108 م2347  سددماٌرتددات

م51358 م8739 م20392 م7840 م22539 م9614  سددمعلؿعؿالتمودائؾمتـظقؿماالدرةم

م20 م3 م20 م5 م20 م5  تـظقؿماألدرة/معراطزمموحداتم/ممسدد

 خيطُٕٗ
م37980 م13948 م39253 م11487 م37722 م11129  سددماالغاثمسيمدـماالناب

م44952 م16399 م9647 م4134 م26896 م7568  سددماٌرتددات

م55418 م14208 م15844 م6790 م15666 م6682  سددمعلؿعؿالتمودائؾمتـظقؿماالدرةم

م21 م3 م23 م5 م23 م5  تـظقؿماألدرة/معراطزمموحداتم/ممسدد

 مسٍٕد
م50142 م13148 م49700 م11854 م49017 م11232  سددماالغاثمسيمدـماالناب

م58541 م16167 م42940 م18403 م33591 م8132  سددماٌرتددات

م53869 م15757 م18564 م7956 م22068 م9413  سددمعلؿعؿالتمودائؾمتـظقؿماالدرةم

م267 م42 م283 م71 م277 م67  تـظقؿماألدرة/معراطزمموحداتم/ممسدد

 امجال٘
م552566 م281829 م585738 م246073 م530291 م235073  سددماالغاثمسيمدـماالناب

م720021 م196522 م512969 م166100 م396667 م145650  سددماٌرتددات

م701495 م230269 م239888 م93334 م280728 م117268  سددمعلؿعؿالتمودائؾمتـظقؿماالدرةم

م2019م/1/م18ممتارؼخماظؾقانم:مممممممماجملؾسماظؼقعلمظؾلؽانمعصدرماظؾقانم:م
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م

 بييدائرةماحملاصظييةمخيياللممدييـقاتمممممسييددماٌييرتدداتم(م-زؼييادةماذييياظلمطييالمعييـم)سييددماالغيياثمسيمدييـماالنييابممممممم

 بلسؾكمععدلمحقثمبؾغتم:مم2018اٌؼارغةمموأدؿلثرمسامم

 %م9دقدةمسيمدـماالنابمبـلؾةمزؼادةمضدرػامم844395 -

 %م69عرتددةمبـلؾةمزؼادةمضدرػامم916543 -

 سييددمعلييؿعؿالتمودييائؾمعـييعمايؿييؾم(مبييدائرةماحملاصظييةمخيياللممممممم–سييددماظقحييداتممتذبييذبماذييياديمطييالمعييـم)مممم

%م3زؼييادةمضييدرػاموحييدةمبـلييؾةمم354سييددػؿمسييددمظؾقحييداتممحقييثمبؾييغمبييلسؾكمم2017قاتماٌؼارغييةموأدييؿلثرمسيياممدييـ

بييلسؾكمععييدلمعييـمإذييياديمعلييؿعؿالتمودييائؾمايؿييؾمحقييثمبؾييغمسييددػؿممممم2018،مبقـؿييامادييؿلثرمسيياممم2016سييـمسييامم

 .2017%مسـمساممم179دقدةمبـلؾةمزؼادةمضدرػامم931764

م

 

 تماإلسالعقييةموخاصييةمصييكماظرؼييػميييثماظلييقداتمسؾييكمأػؿقييةماظييرتددمسؾييكممممممممممإدييؿؿرارمسؿييؾمايؿييالمم

 وحداتمتـظقؿماالدرهم.

م

 

 

 

 



 ىشاط التطعيه والتحصني  لألطفال الرضع باحملافظة  – 3
 

م

 ال ٗاُ وستص   ودٍٖٛ   حٜ ً
 دسلٛ ثالجٛ  دسلٛ ثاٌٗٛ دسلٛ رٔىل

مرؼػمحضرمرؼػمحضرمرؼػمحضر

مأولمرـطا 1

م-م- -م-م1427م8127 ايصؾة

م-م- -م-م427م8016ماظدرن

م512م7771 424م7714م423م7879مذؾؾماألرػال

م512م7771 424م7714م423م7879ماظؾؼاحماظـالثك

م512م7771 424م7714م423م7879ماظؿفابماظؽؾدماظقبائك

م-م- -م-م1427م8127مصقؿاعنيم)أ(

م-م- -م-م1427م8127ماظغدةماظـؽػقة

مانثمرـطا 2

م-م- - -م2356م10233 ايصؾة

م-م- - - 1696 9887ماظدرن

م1712م11395 1741 12026 1679 12523مذؾؾماألرػال

م1712م11395 1741 12026 1679 12523ماظؾؼاحماظـالثك

م1712م11395 1741 12026 1679 12523ماظؿفابماظؽؾدماظقبائك

م-م- - - 2356 10233مصقؿاعنيم)أ(

م-م- - - 2356 10233مظـؽػقةاظغدةما

 احملؾةماظؽربىمأول 3

م-م- - -م7855م6946 ايصؾة

م-م- - - 6738 6540ماظدرن

م7115م7567 6981 7712 7058 7827مذؾؾماألرػال

م7115م7567 6981 7712 7058 7827ماظؾؼاحماظـالثك

م7115م7567 6981 7712 7855 7827ماظؿفابماظؽؾدماظقبائك

م-م- - - 7855 6946م)أ(مصقؿاعني

م-م- - - 7855 6946ماظغدةماظـؽػقة

ماحملؾةماظؽربىمثانم4

م-م- - -م6953م3377 ايصؾة

م-م- - - 5850 3094ماظدرن

م5680م3145 5775 3163 6043 3206مذؾؾماألرػال

م5680م3145 5775 3163 6043 3206ماظؾؼاحماظـالثك

م5680م3145 5775 3163 6043 3206ماظؿفابماظؽؾدماظقبائك

م-م- - - 6953 3377مصقؿاعنيم)أ(

م-م- - - 6953 3377ماظغدةماظـؽػقة

مطػرماظزؼاتم5

م-م- - - 2166 6987 ايصؾة

م-م- - - 1267 7049ماظدرن

م1440م7004 1368 7118 1277 7193مذؾؾماألرػال

م1440م7004 1368 7118 1277 7193ماظؾؼاحماظـالثك

م1440م7004 1368 7118 1277 7193مابماظؽؾدماظقبائكاظؿف

م-م- - - 2166 6981مصقؿاعنيم)أ(

م-م- - - 2166 6981ماظغدةماظـؽػقة

مزصؿكم6

م-م- - - 9657 3151 ايصؾة

م-م- - - 8318 3506ماظدرن

م8825م3784 8700 3788 8633 36947مذؾؾماألرػال

م8825م3784 8700 3788 8633 36947ماظؾؼاحماظـالثك

م8825م3784 8700 3788 8633 36947ماظؿفابماظؽؾدماظقبائك

م-م- - - 9657 3151مصقؿاعنيم)أ(

م-م- - - 9657 3151ماظغدةماظـؽػقة

 



 ال ٗاُ وستص   ودٍٖٛ   حٜ ً
 دسلٛ ثالجٛ  دسلٛ ثاٌٗٛ دسلٛ رٔىل

مرؼػمحضرمرؼػمحضرمرؼػمحضر

ماظلـطةم7

م-م- - - 6948 2852 ايصؾة

م-م- - - 5167 2311ماظدرن

م5790م2735 5652 2639 5467 2534مذؾؾماألرػال

م5790م2735 5652 2639 5467 2534مظـالثكاظؾؼاحما

م5790م2735 5652 2639 5467 2534ماظؿفابماظؽؾدماظقبائك

م-م- - - 6948 2852مصقؿاعنيم)أ(

م-م- - - 6948 2852ماظغدةماظـؽػقة

مضطقرم8

م-م- - - 3367 4065 ايصؾة

م-م- - - 1665 4733ماظدرن

م21758م4536 1863 4461 1734 4568مذؾؾماألرػال

م21758م4536 1863 4461 1734 4568ماظؾؼاحماظـالثك

م21758م4536 1863 4461 1734 4568ماظؿفابماظؽؾدماظقبائك

م-م- - - 3367 4065مصقؿاعنيم)أ(

م-م-م-م- 3367 4065ماظغدةماظـؽػقة

مبلققنم9

م-م- - - 3267 3130 ايصؾة

م-م- - - 2251 3057ماظدرن

م2466 3261 2329 3139 2325 3117مذؾؾماألرػال

م2466 3261 2329 3139 2325 3117ماظؾؼاحماظـالثك

م2466 3261 2329 3139 2325 3117ماظؿفابماظؽؾدماظقبائك

م- - - - 3267 3130مصقؿاعنيم)أ(

م- - - - 3267 3130ماظغدةماظـؽػقة

ممسـقدم10

م- - - - 5498 2487 ايصؾة

م- - - - 4941 2460ماظدرن

م5334 2460 5238 2472 5109 2516مذؾؾماألرػال

م5334 2460 5238 2472 5109 2516ماظؾؼاحماظـالثك

م5334 2460 5238 2472 5109 2516ماظؿفابماظؽؾدماظقبائك

م- - - - 5498 2487مصقؿاعنيم)أ(

م- - - - 5498 2487ماظغدةماظـؽػقة

ماذياديماحملاصظةم

م- - - - 49494 51349 ايصؾة

م- - - - 38320 50653ماظدرن

م60632 53658 40071 54232 39748 88310مذؾؾماألرػال

م60632 53658 40071 54232 39748 88310ماظؾؼاحماظـالثك

م60632 53658 40071 54232 39748 88310ماظؿفابماظؽؾدماظقبائك

م- - - - 49494 51349مصقؿاعنيم)أ(

م- - - - 49494 51349ماظغدةماظـؽػقة

م2019م/1/م18ممتارؼخماظؾقانم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظصقةمباظغربقةمممممممممممممممممعصدرماظؾقانم:م
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م

 صقؿييياعنيمأ(ممجبرسيييةمم–اظغيييدةماظـؽػقيييةممم-اظيييدرنمم–ؼيييؿؿمتطعيييقؿماالرػيييالمبيييدائرةماحملاصظيييةمضيييدمعرض)ايصيييؾةم

م-واحدةممخاللماظعامموبؾغممسددماالرػالماظذؼـممتمتطعقؿفؿ:
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 رػؾمممضدمعرضماظدرنم.م88973ممم -

 تماظؿفييابماظؽؾييدماظقبييائلم(مبييـالثمجرسييامم-اظؾؼيياحماظـالثييلمممم-ؼييؿؿمتطعييقؿماالرػييالمضييدمعييرضم)مذييؾؾماألرػييالمم

 -خاللماظعامموبؾغمسددماألرػالماظذىممتمتطعقؿفؿ:

 رػؾمجرسةمأوديمممم128058م -

 رػؾمجرسةمثاغقةممم94303م -
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 افظة  تطور ىشاط مكافحة البلهارشيا باحمل – 4

 9102 9101 9104 ال ٗـــــــــــاُ املساتص

 رـطا

م348757م301746م315055 سددماٌرضك

م196594م177337م189640 غقعماظػقصم)بقل/براز(

م9م354م95974 سددماياالتماالجيابقة

م12م17م379مسددماٌعاىني

ماحملؾة

م545877م788316م703148مسددماٌرضك

م325634م446067م251814 غقعماظػقصم)بقل/براز(

م24م232م52318مةسددماياالتماإلجيابق

م43م124م49مسددماٌعاىني

مطػرماظزؼات

م241452م242585م238913مسددماٌرضك

م227046م241278م169888 غقعماظػقصم)بقل/براز(

م234م136م50303مسددماياالتماالجيابقة

م24م78م327مسددماٌعاىني

مزصؿك

م144847م164941م162788مسددماٌرضك

م197528م205446م194112 غقعماظػقصم)بقل/براز(

م2م18م32592ماالجيابقةمتسددماياال

م1م9م63مسددماٌعاىني

ماظلـطة

م407636م337215م325129مسددماٌرضك

م210445م236947م197422 غقعماظػقصم)بقل/براز(

م36م86م49669مسددماياالتماالجيابقة

م16م43م411مسددماٌعاىني

مضطقر

م217936م217259م173383مسددماٌرضك

م176682م246436م286577 غقعماظػقصم)بقل/براز(

م38م140م57013مسددماياالتماالجيابقة

م19م95م3912مسددماٌعاىني

مبلققن

م129767م97316م88125مسددماٌرضك

م132218م125908م96592 غقعماظػقصم)بقل/براز(

م2م14م15488مسددماياالتماالجيابقة

م246م7م750مسددماٌعاىني

ممسـقد

م227089م201102م177551مسددماٌرضك

م173898م157730م142856 غقعماظػقصم)بقل/براز(

م132م166م46493مسددماياالتماالجيابقة

م52م89م276مسددماٌعاىني

إذياديم

ماٌراطز

م2263361م2350480م2184092مسددماٌرضك

م1640045 1149804م1528901 غقعماظػقصم)بقل/براز(

م477م1006م399850مسددماياالتماالجيابقة

م413م462م6167مسددماٌعاىني

م18/1/2019:متارؼخماظؾقانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظصقةمباظغربقةممممممممعصدرماظؾقانم:م
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 تذبييذبمسيممسييددماٌرضييكمباظؾؾفاردييقامبييدائرةماحملاصظييةمخيياللمدييـقاتماٌؼارغييفمحقييثمادييؿلثرمسييامممممممم

%مموسييـم7عييرؼضمبـلييؾةمزؼييادةمضييدرػامممم2350480بيياسؾكمععييدلمعييـماٌرضييكمحقييثمبؾييغمسييددػؿممممم2017

 .م2016سامم

 تماٌؼارغييةمسييددماٌعيياىنيم(مخيياللمدييـقامم–اخنػيياضماذييياظلماسييدادمطييالمعييـم)ماييياالتماالجيابقييةممم

 -حقثمبؾغتم:مم2018بدائرةماحملاصظةمحقثموصؾتماالسدادمماديماضؾمععدلمهلامسامم

 %52.5حاظةماجيابقةمبـلؾةماخنػاضمضدرػاممم477 -

 %مم10.6ععاجلمبـلؾةماخنػاضمضدرػاممم413 -

م

م

م

 م0االدؿؿرارمصكمسؿؾمريالتماظؿقسقةماظؿكمتقضحمخطقرةمػذاماٌرضم

 م0ممظفموخاصةمباظقحداتماظصققةماظرؼػقةماظعؿؾمسؾكمتقصريماظعالجماظالز

 محؿكمغصؾماديمغلؾةمذػاءمعـفمصكماٌائفم.تطقؼرمععاعؾماظؿقاظقؾموتقصريماظعالجمبؽؿقاتمطؾريةم
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 2118ىشاط التأمني الصحى عً عاو  – 5
 

مم
سددماٌـشكتماظصققةماٌؿعاضدةمععمػقؽةمماظؾقان

 اظؿلعنيماظصقك

سددمعلؿشػقاتماظؿلعنيم

ماظصقك

م2م68مرـطا 1

م1م40ماحملؾةماظؽربىم2

م-م5مطػرماظزؼاتم3

م-م15مزصؿكم4

م-م2ماظلـطةم5

م-م4مضطقرم6

م-م6مبلققنم7

م-م3ممسـقدم8

م3م143ماالذياظل

م18/1/2019اهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقكمممممممممممممممممممممممممممممممممتارؼخماظؾقانمعصدرماظؾقانم:م

م

م

 ماٌلؿشػقاتم مسدد اذيادي

ماظصقلماظؿاب ماظؿلعني مهلقؽة عة

م ماحملاصظة علؿشػقاتمممممممم3بدائرة

م مسدد ممبرطزمم2وؼقجد علؿشػك

(معلؿشػكممبرطزم1رـطاموسددمم)

 احملؾةماظؽربىم.

 عـشلةم،مادؿلثرمعرطزمرـطامبلسؾكمسددمعـمػذهمم143سددماٌـشكتماظصققةماٌؿعاضدةمععمػقؽةماظؿلعنيماظصقلم

%م،موأضؾمسددمعـماٌـشكتمؼقجدممبرطزماظلـطةمحقثمبؾغمسددػؿم47.5لؾةمعـشلةمبـم68اٌـشكتمحقثمبؾغمسددػؿام

 %معـمسددماٌـشكتماٌؿعاضدةمععمػقؽةماظؿلعنيماظصقل.1.3عـشلةمبـلؾةمم2

 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مؾقةماظؼروؼة.ماظعؿؾمسؾكمزؼادةمأسدادموحداتماظؿلعنيماظصقلموخاصةماظقحداتماحمل

 ممممممممممممم0تدسقؿموحداتماظؿاعنيماظصقلمباألرؾاءمواألجفزةمواٌعداتماظطؾقةممظؿلدؼةمخدعةمأصضؾم
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 املصتفيديً مً التأمني الصحي -6

م18/1/2019اهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقكمممممممممممممممممممممممممممممممممتارؼخماظؾقانمعصدرماظؾقانم:م

م

م

 معـم ماٌلؿػقدؼـ مسدد اذيادي

ماحملاصظةم مبدائرة م ماظصقل م اظؿلعني

 -علؿػقدمعقزسنيمادي:م2966001

ماظذطقرمم1512662 - معـ علؿػقد

 %.51بـلؾةمم

ماالغاثمم1453339 - معـ علؿػقد

 %.49بـلؾةم

 م مبلسؾكمسددمعـماٌلؿػقدؼـمعـماظؿلعنيماظصقلمحقثمبؾغمسددػؿم علؿػقدمبـلؾةمم844947ادؿلثرمعرطزمرـطا

ماٌلؿػقدؼـم،مواضؾمسددمعـماٌلؿػقدؼـمؼقجدممبرطزمب28.5 م%معـماذياظلمسدد م175924لققنمحقثمبؾغمسددػؿ

 %معـماذياظلمسددماٌلؿػقدؼـ.6علؿػقدمبـلؾةم

 

 ماظعؿؾمسؾكمزؼادةمأسدادماٌلؿػقدؼـمعـماظؿلعنيماظصقلموخاصةماظقحداتماحملؾقةماظؼروؼة.م

ممممممممممممم
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 31/12/2118وحتى  1/7/2118افظة عً الفرتة مً ىشاط مراكس تيظيه االشرة باحمل -

ماظشفر

تؼدؼرمسددم

اظلقداتم

اٌؿزوجاتمسيمدـم

مايؿؾ

سددمعراطزم

متـظقؿماالدرة

سددم

اٌرتدداتم

سؾكمعراطزم

متـظقؿماالدرة

غلؾةم

اٌرتدداتماديم

عراطزمتـظقؿم

االدرةم

م)دقدة/عرطز(

سددم

علؿعؿالتم

ودائؾمعـعم

مايؿؾ

غلؾةم

اٌلؿكداعاتم

ماديماظلقدات

ماٌؿزوجات

معالحظات

مم%م45.6م32240م214.6م76187م355م70696مؼقظقق

مم%40.7م28739م204.5م72594 355م70696ماشلطس

مم%43.6م30813م202.9م72029 355م70696مدؾؿؿرب

مم%م48.4م34209م221.4م78583 355م70696ماطؿقبر

مم%43.5م30775م209.6م74420 355م70696مغقصؿرب

مم%60م4254م237.1م84168 355م70696مدؼلؿرب

مم%47م161030م1290م457981 355م70696ماالذياظل

م18/1/2019اهلقؽةماظعاعةمظؾؿلعنيماظصقكمممممممممممممممممممممممممممممممممتارؼخماظؾقانمعصدرماظؾقانم:م

م

م

 ثؾاتماذياظلمسددمطؾمعـم)مسددم

ماالغاثم مسدد م، ماالدرة متـظقؿ عراطز

مخاللم ماالناب( مدـ مسي اٌؿزوجات

ماحملاصظةمذف مبدائرة م ماٌؼارغة قر

حقثمبؾغمسددمعراطزمتـظقؿماالدرةمم

 -عرطزمعـفؿ:م355

 -20عرطزمتـظقؿممادرةمبايضرمبـلؾةمم71م% 

 28480عرطزمتـظقؿمادرةمباظرؼػمبـلؾةممم% 

 دقدةمم70696وبؾغمسددماالغاثمسيمدـماالنابمم 

 

 ماظعؿؾمسؾكمزؼادةمأسدادماٌلؿػقدؼـمعـماظؿلعنيماظصقلموخاصةماظقحداتماحملؾقةماظؼروؼة.م

ممممممممممممم

م

 

 

 



 لتوثيق والمكتبةا



  

 

 

 

 -: أوال : التــــــــزويد
 

 م2018غشرةمععؾقعاتمرباصظةماظؾقرماالريرمسـممذفرمدؼلؿربم 

 عاتمودسؿمادباذماظؼرارمإسدادم/ممعرطزمععؾقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 م2019ذفرمؼـاؼرممسـغشرةمععؾقعاتمرباصظةماظؾقرماألريرمم 

 إسدادم/معرطزمععؾقعاتمودسؿمادباذماظؼرارم.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 م2019(مؼـاؼرمم56ظالرصادماىقؼةماظلـةماًاعلةمسشرماظعددم)مم–اجملؾةماظعؾؿقةم 

 اظؼاػرةمم–اسدادمم/ماهلقؽةماظعاعةمظالرصادماىقؼةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 : اجلديد فى املكتبة
 كتبة / تعهيى انتفكير                                       

 

 
 

 لو قرأت:  وانــيًا
 م

    األعالو العلنى اجلناهريى    اضي الاتاب   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خدمات معلومات ادارة التوويل واملهتبة 
 9102سهة  فربايرلصهر 

 



 

 دافظٛ الػسخيٗٛ                   
 وستص املعمٕوات ٔدلي اختاذ القساز

 التٕثٗ  ٔاملات ٛ
                       

 
 رؤيخ نهحيبح  –انعهى  –(  502انعذد )  –انتهبة األرٌ اشه الكتاب:              

 /     د / حسبو عجذانسالوتبنيف                                                        
  حجرح  استشبري   االَف واالرٌ وانُ                                                                           

   
  

 مواؼـموخيؿؾػماظؿفابماالذنمؼعدمعـماألعراضماظشائعةمظدىماىؿقعم اظؿفابماألذنمبنخؿالفمسؿرماظشكصماٌصابمبفا

أذنمخارجقةموداخؾقةمواظقدطكموطؾمعـمم–حقثمأغقاسفامثالثمأغقاعمم–عقضعفمواٌلؾبميدوثمػذاماظـقعمعـماالظؿفابم

صاالذنماًارجقةمحيدثمصقفاماظؿفابمخارجكموؼؽقنمبؼـاهماالذنمم–اظعالجمػذهماالجزاءمزبؿؾػمصكماالظؿفابموصكمررقم

دوىمبؽؿريؼةمأوموؼؽقنمعمملمسـدمٌسماالذنماومدقؾفامآلىماواهم.ماعاماالذنماظقدطكمصقؽقنمسادهماالظؿفابمبفامدؾبمس

موجقدمدائؾمخالفم ماظداخؾقةمتصقبماالظؿفابمبفا متصقبماالرػالمواعا معا ماالذنموػكمسادة مايلقةمرؾؾة صكماالجزاء

أسطاءماٌرؼضمعضاداتمحققؼةمبلقطةمم–واظلؿعموتقازنماىلؿموأػؿمأسراضماظدوارماظشدؼدموررقمسالجماالذنماًارجقةم

ووضعفامسؾكمررفماالذنمحؿكمميؿصماالملممضطـةسؾكممكءوميؽـماظؿكػقػمعـماالملمبقضعماظؼؾقؾمعـمزؼتماظزؼؿقنماظداص

جماديمتدخؾمرؾكمواحقاغامجراحكمظلقبمطؿقةماٌاءماٌقجقدةمخؾػمرؾؾةماالذنمععماظقدطكمحيؿامررقمسالجماالذنمواعا

اظداخؾقةمصقؽقنمبلذرافمرؾكموسـاؼةموؼعطكمبفاماالبرمدرؼعةماٌػعقلمررقمسالجماالذنماسطاءمعلؽـموعضادمظؾقؽةماعام

قفبماظعـاؼةمبؿـظقػماالذنمظقعقدماىلؿمظؿقازغةموذظؽمؼؽقنمبؽقرسمطاعؾمظؿػادىمحدوثماظؿفاباتمباالذنمبشؽؾمساممص

ووػقػفامجقدامظؿػادىماظؾؽرتؼامم–صكمصصؾماظشؿاءمادؿعؿاهلاموخاصةمجقدامبـؽاذاتمخاصةمباالذنموايرصماظشدؼدمصكم

موخاصةم.واظؿك مباىلؿ مررقبة موجقد مصك ممنقممتـؿق مسؾك متلاسد ماظؿك ماظررقبة محقث ماالدؿقؿام معع ماظشؿاء مصصؾ صك

رػالمصكموـبمتـظقػماالذنمظقحدػؿمبـؽاذاتماالذنموذظؽمحرصامسؾكماظلالعةموسدممعـفاماالموحيذراظؾؽرتؼامباالذنم

 م.تعرضفؿمظؾؿكاررم

م

 

م

م

م

م

ادتّٛ الصادز إلّٗااملصدزاملٕضٕلات التٜ مت خيجّا

 مباظدؼقانماظعاماظؿكطقطمإدارةمماٌمظػمدم/مرارقمربؿقدماظؼقعكمتصؿقؿموتـلقؼمايدائؼ

 البث اإلنتقائى

 



 ٌٕلٗٛ الات 

 ددَٖ لم٘ املات ٛاملرت

 فرباٖس ٍٖاٖس

 اطالع اضتعازٚ اطالع اضتعازٚ

م2م3م1 3 تت  اذتاض  اآلل٘

م7م2م8م1 الات  اإلحصاٟٗٛ

م8م7م7م7 الات  القإٌٌٗٛ

م1م1م1م2 الات  الصزالٗٛ

م-م-م-م- تت  ال ٠ٗٛ ٔالتمٕخ

م-م2م-م2 القٕوٗٛ املتدصصٛ اجملالظ  وٕضٕلٛ

م2م1م2م1 تت  اإلدازٚ

م4م2م4م2 لدزاضات ٔال خٕخا

م-م2م-م2 ٌػسات ا افظات األخسٝ

م6م6م5م6 خيٗاٌات ضااٌٗٛ 

م7م6م5م6 ا افظٛالتقطٗي اإلدازٝ خي خيٗاٌات لَ

م2 4م2م4 تت  التدطٗط

 1 2 -م1 خيٗاٌات لَ األوٗٛ

 41 22 24 21 االمجال٘

م9103   9    91 تازٖذ ال ٗاُ ممممممممممممممممممممممممممممعؽؿؾةمعرطزماٌعؾقعاتم وصدز ال ٗاُ 4 

 

 

 طاغتماسؾكمغلؾةمادؿعارةمسيمذفرمؼـاؼرمسيمطؿبماظؼاغقنمبقـؿاماضؾمغلؾةمادؿعارةمسيمطؿبماالدارةموبقاغاتماالعقة 

 طاغتماسؾكمغلؾةمادؿعارةمسيمذفرمصرباؼرمسيمطؿبماظؼاغقنممبقـؿاماضؾمغلؾةمسيمطؿبماظزراسةمواالدارةم 

 ذفرمؼـاؼرمسيمطؿبماالحصائقةمبقـؿاماضؾمغلؾةمسيمطؿبمايادبماالديموطؿبماظزراسةممطاغتماسؾكمغلؾةمارالعمسي 

 مطاغتماسؾكمغلؾةمارالعممسيمذفرمصرباؼرممسيمطؿبماظؼاغقنممبقـؿاماضؾمغلؾةمسيمطؿبماظزراسةمواالعقةمم

  التعليق

 



 

 
 الوقائع املصرية

  8102أغسطس لشهر 
 مم.مزصؿكم–ضقدمذيعقةمأبـاءمعرطزمزصؿكمظالصالحمواظؿـؿقةم

 تعدؼؾمالئقةماظـظامماألدادلمىؿعقةماظغػرانماًريؼةمبصـادؼدم 

 أولماحملؾةم.م–تعدؼؾمالئقةماظـظامماالدادكمىؿعقةماهلدىماًريؼةم 

 ممرـطام.م–ضقدماىؿعقةماًريؼةمألػاديمعقتماظلقدانم 

 دسقةمايؼماالدالعقةمطػرمسصامم.مممرـطاممتعدؼؾمالئقةماظـظامماألدادلمىؿعقةم 

 دادلمىؿعقةمماالضؾاطماًريؼةمبلربباىمممرـطام.الئقةماظـظامماألتعدؼؾم 

 عقزاغقةماظؿصػقةمظؾفؿعقةماظؿعاوغقةماالغؿاجقةمظصـاسةماظصقفمبؿطاىم 

 عقزاغقةماظؿصػقةمظؾفؿعقةماظؿعاوغقةماالغؿاجقةمظؾقادبماالديموسؾقعفمبطـطام 

 ممماحملؾةماظؽربىم.م–رةماظؾصؾماٌرطزماٌاديمظؿصػقةماىؿعقةماظؿعاوغقةماالدؿفالطقةمألػاديممن 

 مماحملؾةماظؽربىمم–ايلابماًؿاعكمظؿصػقةماىؿعقةماظؿعاوغقةماالدؿفالطقةمبؼرؼةمرـؾارةم 

 رـطامأولمم–ضقدمذيعقةمأعانمظؾؿـؿقةمواظرساؼةماالجؿؿاسقةم 

 .تعدؼؾمالئقةماظـظامماالدادكمىؿعقةمهقامعصرمظؿـؿقةماجملؿؿعمبزصؿكم 

 الدادكمىؿعقةمابـاءمطػرمدعـفقرماظؼدؼؿممبزصؿكم.تعدؼؾمالئقةماظـظامما 

 .تعدؼؾمالئقةماظـظامماالدادكمىؿعقةماٌاػرمباظؼرآنماًريؼةمبششؿاممبزصؿكم 

 .تعدؼؾمالئقةماظـظامماالدادكمىؿعقةمغداءاتماظرريـماًريؼةمبطـطامأولم 

 .تعدؼؾمالئقةماظـظامماالدادكمىؿعقةمهػقظماظؼرآنماظؽرؼؿمبلربباىمم 

 ؾمالئقةماظـظامماالدادكمىؿعقةمتـؿقةماجملؿؿعمبؽػرمدميامبؽػرماظزؼاتمم.تعدؼ 

 طػرماظزؼاتمم–تعدؼؾمالئقةماظـظامماالدادكمظؾفؿعقةماظقرـقةمظؾؿـؿقةمواظلالمموحؼققماالغلانم 

 رـطامثانمم–تعدؼؾمالئقةماظـظامماالدادكمىؿعقةماظرضقانماًريؼةمظؿـؿقةماجملؿؿعم 

م

 8102اغسطس اجلرية الرمسية عن شهر 
 

 مم–ديييفؿًامذيييرباتـاممم18دبصيييقصمضطعيييةمأرضمعيييـمأعيييالكماظدوظيييةماًاصيييةممبلييياحةمضريارييينيموممممم

مممبلققنمظصاحلماألزػرماظشرؼػم.

م

  

 



 انجازات 
 مركز المعلومات



 
 

 

 
 

 

ذ

 اظرساؼيةممم–تـؿقيةماٌيراةممم–اظليؽانمواظزؼيادةماظطؾقعيةمممممم–إسدادماظـشرةماظشفرؼةماظيتمهؿقيمسؾلمضطاسياتم)ماظصيقةمممم
 .إظلمسدةمجفاتممداخؾموخارجماحملاصظةمموأرداهلاماظصققةمم(م

 وهدؼيدماظـشيرةممموعدؼرؼاتماًدعاتمواظقحداتماحملؾقيةمماٌدنمععؾقعاتمعراطزماظقاردةمإظقـامعـمقؿمغشراتماٌعؾقعاتمتؼ
 عرطزمععؾقعاتمذبؾسماظقزراء.مماظلموارداهلاممظؽؾمعـفؿمماظػائزة

 اسؿالماظصادرمواظقاردممم 
 0ٌؿابعةمدريماظعؿؾممبراطزماٌدنمواالحقاءمواٌدؼرؼاتمرؾؼامظؾكطةماٌقضقسةممتماظؼقاممباٌؿابعةماٌقداغقةم 
 متماسدادماظؿؼرؼرماظـصػمذفريمسـمأػؿماالنازاتمواىفقدماٌؾذوظةمباحملاصظةموأػؿماٌشاطؾمواظؿقدؼاتماظييتمتقاجيفممم

 ظقزراءاٌقارـنيمباحملاصظةموإرداهلامإديمعرطزمععؾقعاتمودسؿمادباذماظؼرارمبرئادةمذبؾسما

م

م
م

 

 متمإسدادماظؿؼرؼرماظشفرىمسـمعؿابعةمتـػقذماٌشروعماظؼقعكمحملقماألعقةمبدائرةماحملاصظةموعقاصياةمجفيازمبـياءموتـؿقيفممممم
 اظؼرؼةماٌصرؼةمبفم.

 متماسدادماظؿؼرؼرماظشفرىمسـماألزعاتمواظؽقارثماظؿكمهدثمسؾكمأرضماحملاصظيةم)حيقادثماظطيرقموايرائيؼم(مرؾؼيامممممم
 0عـمعرطزمععؾقعاتمرئادةمذبؾسماظقزراءموارداظفمظؼطاعماألزعاتمواظؽقارثممبفؾسماظقزراءمظؾـؿاذجماظقاردةم

 ـمم -)اييقادثمم-اظليقالر(مو)اٌيقادماظؿؿقؼـقيةمم(مممم-90ح80ؼؿؿماسدادمتؼرؼرمؼقعكمسـمعدىمتقاصرماٌقادماظؾرتوظقيةم)بـيزؼ
 مبفؾسماظقزراء.اٌقضػماالعـكمباحملاصظة(موذظؽمبـاءمسؾكمتعؾقؿاتمضطاعماألزعاتمواظؽقارثم

 ؼقممباظؾقاغاتماًاصةمباياظيةماظقاضعقيةمحملاصظيةماظغربقيةمبفيدفمهلينيمعليؿقىممممممممم15ؼؿؿماردالمتؼارؼرمدورؼةمطؾم
ماًدعاتماٌؼدعةمظؾؿقارـنيموذظؽمبـاءمسؾكمتعؾقؿاتمرئادةماىؿفقرؼة.م

 حؿيكمتارخييفمواًياصممممم1120ؼؿؿممادؿقػاءماظؾقانماظشفرىمسـمذيفرمؼـياؼرمواظؾقيانماظرتاطؿيكمعيـمذيفرمعيارسمسيامممممممممم
االدارةمم–االعيالكماًاصيةمعيـماداراتمبـياءموتـؿقيةماظؼرؼيةمممممممم–اعيالكماظدوظيةمممم–باظؿعدؼاتمسؾيكماالراضيكماظزراسقيةمممم

 اعالكماظدوظةمباظدؼقانماظعاممظؾؿقاصظة.م–اهلـددقةم
 مةماٌقضقسةمم.متماظؼقاممباٌؿابعةماٌقداغقةمإلدارةمدسؿماظؼرارمٌؿابعةمدريماظعؿؾمباالدارةمرؾؼامظؾكط
 بقيانمعـاصيذمممم–متماسدادمتؼرؼرمذفرىمخاصمباظؿؿقؼـم)معقضػماظرصقدماالدرتاتقفكمعـماظليؾعماظؿؿقؼـقيةممواظؾرتوظقيةمممم

بقعماظلؾعماظغذائقةمموتقزؼعفاماىغراصكمرؾؼامظؾؽـاصةماظلؽاغقةموعدىمطػاؼؿفام(موذظؽمبـياءمسؾيكمرؾيبمعؽؿيبماظليقدمممممم
 رئقسماىؿفقرؼةم.

 م–اظػصيقلممم–اظؿالعقذمم–تماظقاردةمعـموزارةماظؿـؿقةماحملؾقةمواًاصةمباظؿعؾقؿماظعامم)مسددماٌدارسممتمادؿقػاءماظؾقاغا
اظؿغذؼية(موربيقماالعقيةمواظيذيمؼيؿؿممممممم-عـظقعيةماظؿعؾيقؿماىدؼيدةممممم–اٌدارسماٌطقرةمم–اٌدارسماظقاباغقةمم–االدارؼنيم

 هدؼـفمطؾمزيلةمسشرةمؼقعا.
 االزػيري(مواٌؿضيؿـةمممم–ؾسماظؼقعلمظؾلؽانممبقاصظةماظغربقةم)ضطياعماظؿعؾيقؿماظعيامممممباجمل متمادؿقػاءماظؾقاغاتماًاصة

 اٌدردني.م–اظؿالعقذمم–اظػصقلمم–سددماٌدارسم
 متمامسدادماظؿقضعاتماٌلؿؼؾؾقةماًاصةمباظؿعؾقؿماظـاغقيماظعامممبقاصظةماظغربقةمالدراجفامسيماظـشرةماظشفرؼةم 
 اٌعاػدماٌؿقدطةمواظػققمعؿقدطةمواظعؾقياممبقاصظيةمممم–جاععةماالزػرمم-اععةمرـطامتمهدؼثمضاسدةماظؾقاغاتماًاصةمجب

 اظغربقة.
 اظؿعؾقؿماالزػريمومتماسدادمطؿقؾانمخاصمبفؿام–متمهدؼثمضاسدةماظؾقاغاتماًاصةمبؼطاعماظؿعؾقؿماظعامم 
 م–سدماالعقنيمذطيقرمواغياثمممم-ثمتماسدادمضاسدةمبقاغاتمسـمضطاعمربقماالعقةمباحملاصظةمتؿضؿـ)مسددماظلؽانمذطقرموإغا

 غلؾةماالعقةمذطقرمواغاث(مومتماسدادمطؿقبمخاصمبفا
 متمادؿقػاءماظؾقاغاتماظقاردةمعـموزارةماظؿـؿقةماحملؾقةممواًاصةمباغشياءمجـياحمسيرضمدائيؿمبيقزارةماظؿـؿقيةماحملؾقيةمممممممم

عراطيزماٌيدنمممارؼةمومتمزبارؾيةممؼعرضماػؿماٌـؿفاتماظقدوؼةموايرصقةمباحملاصظةمممامؼعؽسمػقؼؿفاماظـؼاصقيةموايضيمم
 ظؿقصريمسقـاتمعـمػذهماٌـؿفاتمظؾقزارةمظعرضفامباٌعرض.مممواألحقاء

  9119فرباير ر هاجنازات مركس املعلومات لش

 

 إدارة النشــر

 دعم القرارإدارة 
 

 



 
م

م
م

م

 تلفقؾماظقاردماديماٌؽؿؾةمعـماظؽؿبمواٌراجعموماظـشراتمواجملالت 
 سؿؾمسددمعـماٌلؿكؾصاتمظؾعضماظؽؿبمواظدراداتم 
 ٌقضقعماسدادماظؾثماالغؿؼائكموارداظفماديماىفاتماظؿكمؼفؿفاما 
 اظؼقاممبلسؿالماالدؿعارةمواالرالعمواظردمسؾكماالدؿػلاراتم 
 تؼققؿماظـشراتمظؾؿلؿقؼاتماألضؾمعـمعراطزماٌدنمواظؼرىموعدؼرؼاتماًدعاتمواألحقاء 
 اعدادماظقاصدؼـمعـماظطؾؾةمواظدرادنيمباظؽؿبمواألحباثماظالزعةمهلؿم 
 ذفرؼام.مايصقلمسؾكمغلكةمعـماىرؼدةماظرمسقةمواظقضائعماٌصرؼة 
 ادؿكراجمعامخيصماحملاصظةمعـمضراراتمسيماىرؼدةماظرمسقةمواظقضائعماٌصرؼة 
 اظعؿؾمسؾكمبرغاعجمALIS ضاسدةمبقاغاتمغظامماٌؽؿؾةماٌؿطقرم.م 

 

 

 

 .متمإدؿقػاءمبقاغاتماظـشرةماظشفرؼةماًاصةمبشفرمصرباؼر 
 صرباؼيرمعيـماإلدارةماهلـدديقةممبراطيزماٌيدنممممممممتمإدؿقػاءماإلدؿؿاراتماًاصةمبرتاخقصماٌؾياغكماٌليؿكرجةمصيكمذيفرمممم

 0واالحقاءمومتمإدخاهلامسؾكمايادبماالديمومتمتلؾقؿفامٌرطزمععؾقعاتمذبؾسماظقزراء
 (خدعةمععؾقعةمظؾداردنيممواظؾاحـنيموعؿكذىماظؼرارمباحملاصظةم3متماظؼقاممبعددم)0 
 ءمرؾؼًامظؾكطةماٌقضقسةممتماظؼقاممباٌؿابعةماٌقداغقةمٌؿابعةمدريماظعؿؾمبادارةماالحصا 
 جاريمهدؼثمبقاغاتماظدظقؾماالحصائلمماظلـقيمظؾؿقاصظةمواظدظقؾماالحصائلماًاصممبرطزمععؾقعاتمذبؾسماظيقزراءمم

 سؾكمعلؿقىمذيقعماظؼطاسات.
 جاريمهدؼثماظؾقاغاتماًاصةممبـظقعةمرابطمسؾكمعلؿقىمذيقيعماظؼطاسياتموعراجعؿفيامعيعمعراطيزماٌيدنمواًاصيةمممممممم

 ؿـؿقةماحملؾقة.بقزارةماظ
 متمعقاصاةمضطاعمعقاردماظؾقاغاتممبرطزمععؾقعاتمذبؾسماظقزراءمبؾقاغياتمخطيقطماظطيقلمواظعيرضمظالعؽاغقياتماًاصيةممممممم

 عراطزماالؼقاء(.م–االدعافمم–ايؿاؼةماٌدغقةمم–باحملاصظاتم)ماٌلؿشػقاتم
 واظؿقصيقاتماظييتماغؿفيتماظقفيامورذيةممممممممتماصادةمضطاعمعقاردماظؾقاغاتممبرطزمععؾقعاتمذبؾسماظقزراءمبشلنماٌؼرتحياتم

اظؿضياعـممم–اظؿؿيقؼـممم–اظطيرقمواظـؼيؾمممم–سؿؾم"متقحقدمعػياػقؿموسـاصيرماظؾقاغياتماًاصيةمبؼطاسياتماظؼيقىماظعاعؾيةمممممممم
اظصيقةموذظيؽمٌراجعيةموتيدضقؼماظؾقاغياتممممممم–االوضافمم–اظزراسةمم–اظؿعؾقؿمامالزػريمواظرتبقةمواظؿعؾقؿمم–االجؿؿاسلم

 بؿؾؽماظقاردةمعـماظقزاراتماًاصةمبؿؾؽماظؼطاساتماٌعـقة.ماظقاردةمعـماحملاصظات
 متمعقاصاةموزارةماظؿـؿقةماحملؾقةم)مضطاعماالعاغةماظعاعةمظؾؿقؾقات(مباظؾقاغاتماًاصةمباظرتبقيةمواظؿعؾيقؿموربيقماألعقيةممممم

مواظصييييييقةمواظؿؿييييييقؼـمواظؿضيييييياعـمواظصييييييرفماظصييييييقلمبـيييييياءًامإديمتقجقفيييييياتماظلييييييقدماظييييييدطؿقرممممم
ؾسماظقزراءممبقاصاةمذبؾسماظقزراءمبؿؼرؼرمغصػمذفريمسـماالجراءاتماظيتمضاعتمبفاماحملاصظةماٌفـدسم/مرئقسمذب
 سـمتؾؽماظؼطاسات.

 متمامدؿقػاءماظؾقاغاتماًاصةمبؿقدؼثمضاسدةماظؾقاغاتماظليؽاغقةماًاصيةمباحملاصظيةموذظيؽمبـياءمسؾيكمرؾيبماجملؾيسممممممممم
 اظؼقعلمظؾلؽانمباظغربقة.مم

م

ماالغرتغتموصػقةماظؾقاغاتم
 ؿعاعؾمععماظربؼدماالظؽرتوغكمعـمخاللماردالمعؾػاتمٌرطزمععؾقعاتمذبؾسماظقزراءموطاصةماداراتماحملاصظةمم.اظ 
 .هدؼثمبقاغاتمصػقةمععؾقعاتماظغربقةمجدؼدةموغشرمصقدؼقػاتماحملاصظةم 
 اداراتماظدؼقانماظعاممظؾؿقاصظةم.مؾاردالماظردائؾمسؾكماظربؼدماالظؽرتوغكمظؽ 

ماٌعؾقعاتضقاسدماظؾقاغاتموغظؿم

 .صصؾموإردالماظرتاخقصمإديمعرطزمععؾقعاتمذبؾسماظقزراءم 
 .عؿابعةماألغظؿةماٌقجقدةممبرطزماٌعؾقعات 

 واملكتبة  ادارة التوثيق

 

 اإلحصاء إدارة

 اجناسات ادارة احلاصب 

 

 



 .هدؼثمغظامماالرذقػم 
 ضطاعممبـظقعةمرابطم.م13عؿابعةمادخالمبقاغاتم 
 رصعماٌؾػاتمواظصقرمسؾكماألدؽـرمظالداراتمداخؾماظدؼقانم 
 سؾكمعؽؿبماظلقدماحملاصظ.موؿقعمأخؾارماحملاصظمعـماظـتموسرضفا 
 اٌؿابعةماظػـقةمالدارةمخدعةماٌقارـنيمظـظاممبقابةماظشؽاوىمايؽقعقة 
 .اٌؿؿابعةماٌقداغقةمٌرطزماٌعؾقعاتمباٌراطزمواٌدنمواٌدؼرؼاتم 
 (هدؼثمبقاغاتمضاسدةمبقاغاتماألصقلماٌمجرةموتصؿقؿمتؼارؼرموغلكفامسؾكمCD   م) 
 دؾقسلمظؿـػقذمتقصقاتماجؿؿاعماظلقدماظقزؼرمودؽرترييمسؿقعلماحملاصظات.اسدادمتؼرؼرماٌؿابعةماال 
 إسدادمانازاتماحملاصظةموإرداهلامسؾكمأميقؾمذبؾسماظقزراء 
 .هدؼثمبقاغاتماظؼقاداتماظعؾقامباحملاصظةم 
 مهدؼثمبقاغاتماظعاعؾنيممبرطزماٌعؾقعات 
م

م

م
م

 ؾعضماالداراتممتماصالحمبعضماالجفزةماًاصةمبدؼقانمساممماحملاصظةمظ 
 اصالحمبعضماالجفزةماٌرطبمسؾقفاماظشؾؽةمواالغرتغتمواًاصةممبرطزماٌعؾقعياتموعؿابعيةماالجفيزةماٌقجيقدةممممم

 مبرطزماٌعؾقعاتمبصػةمدائؿة.م
 (معقزػنيمباظقحدةمبلسؿالماظصقتقاتمبؼاساتماظدؼقانماظعياممووفقزػيامواسيدادماظعيروضماًاصيةممممممم2ضقاممسددم)

 ظم.باظلقدماظؾقاءماحملاص
 اظؼقاممبلسؿالماظشؾؽاتمصكمبعضمإداراتماظدؼقانماظعامم.ممممممم 
 عؿابعةموصقاغةماجفزةماظشؾؽةماظداخؾقةماًاصةممبـظقعةمتقحقدماظشيؽاويممبؽؿيبمخدعيةماٌيقارـنيمباظيدؼقانمممممم

 اظعام
 ظيةممعؿابعةموصقاغةماجفزةماظشؾؽةماظداخؾقةماًاصيةممبـظقعيةماظؿعيدىمسؾيكماعيالكماظدوظيةمبيندارةمأعيالكماظدومممممممم

 باظدؼقانماظعامم
 االذرتاكمسيمىانماظشراءمباالعرماٌؾاذرمظشيراءماحؿقاجياتموحيدةماٌيؿغرياتماٌؽاغقيةماظؿابعيةمالدارةماظؿكطيقطمممممممم

 اظعؿراغلمباظدؼقانماظعاممماظدؼقانماظعامم.م
مم 
 سؿؾمخرائطمعلاحقةمظؾؿقاصظةمعقضحمسؾقفامهدؼثماظؿؼلقؿماالدارىمظؾؿراطزم 
 صظةمبفامطاصةماظطرقمواجملارىماٌائقةموؼؿؿمهدؼثمػذهماًرؼطةمدـقؼامسؿؾمخرؼطةمعلاحقةمظؾؿقا 
 سؿؾمخرائطمعلاحقةمظؾقحداتماحملؾقةممعقضحمسؾقفاماظؿؼلقؿماالدارىم 
 اسدادماًرائطماٌطؾقبةمظؾدرادنيموعؿكذىماظؼرارمباحملاصظةم 
 .اسدادمأرؾسماًدعاتمسؾكمعلؿقىماٌراطزمباحملاصظةم 
 إلدارةماألزعاتم.ماسدادماًرائطماٌطؾقبة 
 .اسدادماًرائطماٌؾطقبمإلدارةمأعالكماظدوظةم 

 وحدة الصيانة

 قضه اخلزائط

 

 



 

 اجتماصات ولقاءات وندوات
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ماالدارةماظعاعةمظؾؿفاظسمواٌممتراتمواظؾفانمباظدؼقانماظعاممم.مجدولماألسؿالماٌؼدممعـمضؾؾعـاضشةممماملوضوع :

مممممممممم

مصظةضاسةماٌممتراتمبدؼقانمسامماحملامممكان اإلجتناع

 -بزئاصة : 

مرباصظماظغربقةمماظلقدماظقزؼرم/مػشامماظلعقدممممممم

م-أمانة اجمللط : 

مماظلقدماٌفـدسم/مصؿقلمسؾدماظغينمممممممماظلؽرتريماظعاممظؾؿقاصظةمممممممممممممممممممممممممممممممم

مم-:الضادة احلضور

 اظلادةم/مرؤداءمعراطزماٌدنمواألحقاءم 

 باءمذرقموشربماظغربقةماظلادةم/مرؤداءمضطاسلمطفر 

 اظلادةم/موطالءماظقزارةموعدؼريمعدؼرؼاتماًدعاتمباحملاصظةم 

 اظلقدم/مرئقسمذبؾسمادارةمذرطةمعقاهماظشربمواظصرفماظصقلم 

 اظلقدم/ماظؼائؿمبعؿؾمعدؼرمعرطزماٌعؾقعاتمودسؿمإدباذماظؼرار 

م

مم  املناقشات:مم

م

 لماعالكماظدوظةمعؿابعةماالجراءاتماظؿـػقذؼةمظقاضعلماظقدمسؾكماراض .1

سرضماٌقضػماظؿـػقذيمٌشروساتماًطةماالدؿـؿارؼةمظؾقحداتماحملؾقةموعدؼرؼاتماًدعاتمظؾعامماٌياظلمم .2

 .م2018/2019

 عـاضشةمجدولماألسؿالماٌؼدممعـمضؾؾماالدارةماظعاعةمظؾؿفاظسمواٌممتراتمواظؾفانمباظدؼقانماظعام .3

مم  :التوصيةمم

م

 اتمدؽـقةموعـشكتمتؽقنمواجفاتفاممعـماظطقبماألريرسدممادخالمأؼةمعراصؼمألؼةمسؿار .1

اظؿـلقؼمبنيماظلادةمرؤداءماٌراطزمواٌيدنموذيرطةمعقياهماظشيربمواظصيرفماظصيقلموحرطيةماظؽفربياءمظؿـػقيذمممممممممم .2

 اظؿقصقاتموإسالممماألػاظلمظؿـػقذػامسؾكمغػؼؿفؿماًاصةمععمإعؽاغقةمتقحقدمظقنماٌؾاغل.

 طػاءةماٌراطزماظؿؽـقظقجقةموهقهلامإديماظـظامماٌطقرمعـمضؾؾماظقزارةماظؿـلقؼمععموزارةماظؿكطقطموذظؽمظرصعم .3

سؿؾمتعاضداتمععمأصقابماحملالتماظؿفارؼةمظزؼادةمعقاردماظقحداتماحملؾقةميلابمصيـدوقماظـظاصيةمعؼابيؾمممم .4

 إزاظةماٌكاظػاتماًاصةمبؿؾؽماحملالت.

م 

 



 المتابعة الميدانية
 



 
 ث تقسيس يتابعت اندعى ادليداَي دلساكص ووحداث ادلعهىيا

 9119فربايس ودعى اختاذ انقساز باحملافظت عٍ شهس 
 

     ( 11يديسياث اخلدياث )                      عدد يساكص ادلعهىياث      
  ( 1( جهاث                        يديسيت  )   5عدد اجلهاث انتي مت ادلسوز عهيها  ) 

 
 

 انتازيخ اجلهت
االَشطت 
انتي مت 
 يتابعتها

يالحظاث  َقاط انضعف قىيَقاط ان
 االدازة انعهيا

 6/9/9119 انقىي انعايهت

يتابعت مجيع 

االَشطت انتي 

تقىو بها يسكص 

يعهىياث 

 ادلديسيت 

 

مجيع االَشطت اخلاصت 

بادازاث احلاسب 

واالحصاء يىجىدة 

 بصىزة جيدة

 

االَشطت اخلاصت بادازة انُشس 

قهت عدد  –ودعى انقساز يتىقفت 
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احملهت انكربي 

 وحي اول 
13/9/9119 

يتابعت مجيع 

االَشطت انتي 

يقىو بها يسكص 

يعهىياث ادلسكص 

 واحلي

 

اصت بادازتي االَشطت اخل

االحصاء وانُشس يىجىدة 

يسكص  بصىزة جيدة يف 

 (ادلسكصيعهىياث )

 

االَشطت اخلاصت بادازة انُشس 

ودعى انقساز يتىقفت  يف حي 

َقص يف  –اول احملهت 

 يستهصياث انتشغيم 

 91/9/9119 حي ثاٌ طُطا

يتابعت مجيع 

االَشطت انتي 

يقىو بها يسكص 

 يعهىياث احلي

 

بادازة  االَشطت اخلاصت

احلاسب يتىاجدة 

 بصىزة يقبىنت 

 

 –َقص يستهصياث انتشغيم 

ادازة انُشس االَشطت اخلاصت ب

 ودعى انقساز يتىقفت

 



 مع القانون
 



 قساز زئيس جمهس انىشزاء 
 9117نسُت  1916زقى 

 بإصداز انالئحت انتُفيريت نقاَىٌ اخلديت ادلدَيت 
 9116نسُت  81انصادز بانقاَىٌ زقى 

 
 ( 49يادة )      

 
جيقزماظؿعاضدمصكمحاالتماظضرورةمععمذوىماًرباتمصكماظؿكصصاتماظـادرةمظؾؿقؼؼمعـمتقاصرماظشروطماٌؼررةمضاغقغًام

 وعقاصؼةمرئقسمذبؾسماظقزارءمبـاًءمسؾكمسرضماظقزؼرماٌكؿصم.

 
 ( 51يادة )   

 
مدةماظلابؼةمضرارمعـماظقزؼرماٌكؿصمبعدمدرادةماىفازم.ؼصدرممنقذجماظؿعاضدماٌشارماظقفمصكماٌا

م
ممانتعيني فً انىظائف انقياديت واالدازة االشسافيتم
م

 ( 51يادة )                                                        
 

الذيراصقةماًاظقيةمأومممتعدمإدارةماٌقاردماظؾشرؼةمبؽؾموحدةمبقاغيًامذيفرؼًامسيـماظقزيائػماظؼقادؼيةمووزيائػماالدارةمامممممم

اٌؿقضعمخؾقػامخاللمدؿةمأذفرمسؾكمأنمؼؿضؿـماظؾقانمعلؿقاتمػذهماظقزائػموعلؿقؼاتفاماظقزقػقةم.موذروطمذيغؾفامم

م.

موؼعرضماظؾقانماٌـصقصمسؾقةمصكماظػؼرةماظلابؼةمسؾكماظلؾطةماٌكؿصةمإلدباذمإجراءاتماالسالنمسـمذغؾماظقزائػم.

 
 ( 59يادة )                                                      

 
تعؾـمطؾموحدةمسـماظقزائػماظؼقادؼةمووزائػماالدارةماالذراصقةماًاظقةمأوماٌؿقضعمخؾقػامخاللمدؿةمأذيفرم.مسؾيكمممم

أنمؼؿضؿـماالسالنمعلؿقاتمػذهماظقزائػموعليؿقؼاتفاماظقزقػقيةمووصيػمعيقجزمهليامواظشيروطمواظؼيدراتماظالزعيةممممممممم

دةمظؿؾؼكماظطؾؾاتمواىفةماظؿكمتؼدمماظقفامسؾكمأالمتؼؾمعدةماالسالنموتؾؼكماظطؾؾياتمسيـمذيفرم.ممممظشغؾفامواٌدةماحملد

 وؼؿؼدممهلذاماالسالنماظعاعؾقنمباظقحدةموشريػؿم.مم

 



 الغربية 
 فى صيون الصحافة
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 التـــــقييم



 
 

 

 

 
 

 

 

عددذوحداتذ

ادلعلوماتذ

ذبادلدًوىذاألقلذ

عددذالوحداتذ

الًىذأردلتذ

ذالنشرةذ

ذدرجاتذالًقوومذ

ذممًاز مالحظات

ذ051

ذجودذجدًاذ

ذ051

ذجود

ذ751

ذضعوف

ذذ-ذ-ذ0ذ0ذ5 07

 

 
 
 
 
 

 

 م المركزــسإ
اإلخراجذ

ذالعام

ذ01

ذادلًذرات

ذ

ذ051

دعمذ

ذالقرار

ذ751

أخيارذ

ذإعالموة

ذ01ذ

ذادلًابعة

ذ

 71ذ

ذالًقووم

ذ

ذ71ذ

موضوعاتذ

ذخًواروةإ

ذ01

ذاجملموع

ذ

ذ251

ذالرتتوب

ماالولم789م54م-م-م6م240م450م39مبلققن

ماظـاغلم777م56م10م20م7م220م426م38ماحملؾة

ماظـاظثم771م46م-م-م5م230م450م40معرطزموعدؼـةمرـطا

ماظرابعم758م56م-م-م5م210م448م39مزصؿك

ماًاعسم576م49م-م-م5م200م287م35مضطقر

 

نموذج متابعة وتقييم نشرات المعلومات الشكرية 
 9102فبراير  لشكر  بالمحافظة

 م نشرة المعلومات  للمراكز والمدن نموذج تقيي
 9102فبراير صن شكر  

 


