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 إصــــدار  

 164 ددالع عشروُ وال التاسعةٍة ـِـ  الس 1440روطاُ     2019  وايو          

 



  اشــــــــ اُ ِ  ــــــــْ  الســــــــ د  / 

 
 مـــــــــدير صدارة ا ح ـــــــــاء قـــــــــائم بعمـــــــــل ػ

 خدجيـــــة رخيـــــو  ر ـــــْ/   الســـــ د 

 
 مــــــــــــــــــــــدير ادارة ا اســــــــــــــــــــــ  ا   ػ

 رو ٍـــــة الســـــ د روطـــــاُ /   الســـــ د 

 
ــل ػ ــائم بعمــــــــ ــر قــــــــ ــدير صدارة الهصــــــــ  مــــــــ

ــ د /   ــعد  الســـــــ ــد  ســـــــ   محـــــــ

 
ــل  ػ ــائم بعمــــ ــرار  قــــ ــم الكــــ ــدير صدارة دعــــ   مــــ

ــ د   ــر او   / الســـــ ــة الســـــ  ِ ـــــ

 
 مــــــدير التومليــــــل واملهتبـــــــة  قــــــائم بعمــــــل   ػ

 

 رـــــــالٍش
 وٍــاه دىــد دــرو    الســ د  / 

 

 

 باحث نظم معلومات  

 
 وٍــــد ل دالســــتار  /   الســــ د 

 
 باحث نظم معلومات 

ــ د  التومليل واملهتبة ــاُ   / الســــ ــاِر روطــــ   وــــ

 
 التومليل واملهتبة 

ــ د /   رارـدلي الك  ــود الســــ ــ  دىــــ  يٍــــ
 باحث نظم معلومات  

  ػ 

 وحد  االدخاه
ــ د   ػ ــدا    / الس ــد  ل  ــد مح  رمح
 

 اشراف وطباعة  

 الســـ د / امحـــد حمىـــد خمـــ     

 

 نتابة ومراجعة   

 

 

 

 

ػػمديرى صدارات املرنز

 أسرة أعداد الهصرة  



 الصفخة   وعـــــاملوض

  رخيواب ثاخيتة : *
 

  احمل فظاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  رأخباااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

  

4  :7 
 الســــــــــــ د ا ــــــــــــا    راراتقــــــــــــ

   8  : 41 
  : الكطـالـات *

 املوضوع األوه :
 قطـــــــــــــاع الطـــــــــــــرم والٍكـــــــــــــن  

    

مم
44  : 34 

 : الجاٌداملوضوع 
 االســــــهاُ وا تىعــــــات العىراٌ ــــــة قطــــــاع

 

  35  :38 
 املوضوع الجالح :
ــاع  املٍـــــــــــاةل العشـــــــــــوا  ة  قطـــــــــ

 

  39  :47 

  : رخيواب إخت ارية *             
 

 التوث ـــــــــــــــــــــل واملهت ـــــــــــــــــــــة 
 

 51 :  18مم
ــات   ــ  املعمووــــــــــ ــا ات ورنــــــــــ  إ ــــــــــ

 
  54  : 51 

ــات  ــا ات وا تىالـــــــــ ــدوات ولكـــــــــ  ٌـــــــــ
 

 55 :  55مم
 ُ  وــــــــــــــــــــــــ  الكــــــــــــــــــــــــاٌو

 
 57:  56مم

 
 تكريــــــــر وتاخيعــــــــة الــــــــدلي امل ــــــــداٌ  

 
 58 :  58مم

ــخا ة    ــوُ الصــــــ ــد ل ــــــ ــة  ــــــ  الػرخي ــــــ
 

 64 :  59مم
ــن   ــ ي لمىســـــــــــتويات األقـــــــــ  التك ـــــــــ

 
 66:  66مم

 احملتويات  



 الغربيةأخبار 



مخؿوممانغسثُخ حمبفظ انسؼُد هشبو يهُدض / انهىاءو انسُد  وانسَبضخ انشجبة وشَس صجحٍ شسفأ/  اندكزىز انسُد شهد

كماىؿعيمؼقعمعدارمسؾكمأضقؿماظذى"مواألدبماىؿول"مذعورمهًماألصقؾيماظعربقيمظؾكققلماظغربقيمعفرجونمصوسؾقوت

مم4,م3واظلؾًماٌقاصؼم مم5/ مسـمممـؾنيماألصقؾيماظعربقيمقلاًقمعـم250ممبشورطيماظرؼوضكمرـطومبندؿودم2019/

م.واألردنمواإلعوراتمعصرمعـمحؽؿًوم13مومبشورطيماىؿفقرؼيمربوصظوت

ماظلقدمطؾؿيمثؿمايؽقؿماظذطرمأؼوتمعـمعؾورطيمتالوةمثؿماىؿفقرىمبوظلالمماظػوسؾقوتمبدأت

مأرضمسؾكماظؾطقظيمػذهمـظقؿتمأنمخالهلومأطدماظؿكماٌصرىمبوظربٌونماألشؾؾقيمزسقؿماظؼصؾكماهلودىمسؾد/مممماظدطؿقرم

مصػوتمصكمتشرتكمحقٌماألصقؾيمواًققلماظعروبيمبنيماظعالضيمسؾكمعمطدًاماحملوصظيمأصوظيمؼعؽسماظغربقيمربوصظي

مأسؾكمسؾكمغظؿماظذىماٌفرجونمػذامحبضقرمدعودتفمسـ سُبدره  أػسة احلفم وخاللم.واظػرودقيمواظؼقةمواألصوظيماظقصوء

ماظؿكماظؽربىماٌلوبؼوتمطوصيمتـظقؿمسؾكماحملوصظيمحرصمسؾكمعمطدًا..مماظعربقيماظدولمعـمأذؼوءمؼضؿمواظذىمعلؿقى

م.ظؾؿقوصظيموايضورىماظـؼوصكماٌلؿقىمتعؽس

مأجؾمعـمعلؾققماظغريماظؿعوونمسؾكمطؾؿؿفمصكمانغسثُخ حملبفظ انشكس وانسَبضخ انشجبة وشَسانسُد اندكزىز /  قدو كًب

مسؾكماحملوصظيمضدرةمؼعؽسماٌلوبؼوتمػذهمٌـؾمرـطومعدؼـيمإحؿضونمأنمعمطدًا.مبوحملوصظيماظرؼوضيمبؼطوعماظـفقض

موأؼضًو..ممرؼوضقيمسروضًومؼقظققم23مبـودىمواظؽوراتقيماىؿؾوزمصرؼؼمضدمماإلحؿػوظقيموخاللماظدوظقيماٌلوبؼوتمتـظقؿ

مسؾكماظعومماٌشرفمؾكاظؼصماظعزؼزمسؾدماألدؿوذمبؿؼدؼؿماظػوسؾقوتموأخؿؿؿًماًققلمذيوظقوتمبعضمإدؿعراضممت

م.اٌلوبؼيمهلذهمظرسوؼؿؿمتؼدؼرًاماظغربقيموربوصظمواظرؼوضيماظشؾوبمظقزؼرمتذطورؼيمدروسًوماٌفرجون

 

 (واألدب اجلنال)شعار حتت األصًلة العزبًة للخًىل الغزبًة مَزجاٌ فعالًات ختاو

 

 



م

م

م

 

متقرؼدمسؿؾقيملنبم2019/مم5/مم7صؾوحمؼقمماظـالثوءماٌقاصؼممانغسثُخ حمبفظ انسؼُد هشبو /يهُدض انهىاءانسُد  أكد

مضؿحمرـم44172متقرؼدممتمأغفمعشريًا..ممععقضوتمأىمدونمتوممبنغؿظوممتلريموصظياحملموػـوجرموذقنمصقاععمإديماظؼؿح

معـمأطـرمتقرؼدماٌؿقضعمعـمحقٌ..مماظؼودممؼقظققم15مإديمؼلؿؿرمواظذىم2019مإبرؼؾم15مصكماظؿقرؼدمعقدؿمبداؼيمعـذ

مأظػًوم134مبنذيوديموصظياحملمزعوممداخؾماظؼؿحممبقصقلماٌـزرسيماٌلوحيمعـمحصودػومؼؿؿماألضؿوحمعـمرـمأظػم134

م.صداغًوم963و

معدةمصكمعلؿقؼوتفؿمطوصيموصرفمظؾؿزارسنيماظؿلفقالتمطوصيمظؿؼدؼؿماظدورؼيمعؿوبعؿفمإديمانغسثُخ أشبزحمبفظ كًب

م.اٌلؿفدفمظؿفووزماظؼؿحمعـمطؿقيمأطربمظؿقرؼدمهلؿمتشفقعًومدوسيم48التؿفووز

مصكماظؼؿحمدبزؼـمظعؿؾقيماظالزعيماإلذرتاروتمطوصيمعراسوةمسؾكمانغسثُخ حمبفظ انسؼُد هشبو /يهُدض انهىاءموأكد 

م.واظشقنماظصقاعع

مسؾكماظؿقرؼدمأسؿولمتؿوبعماظغربقيمربوصظيمسوممبدؼقانمؼقعقًوماٌـعؼدةماظؼؿحمتـشقطمسؿؾقوتمشرصيمأنمبوظذطرمواىدؼر

 .اٌزارسنيمسؾكمتلفقاًلماظػقرمسؾكموإزاظؿفومععقضوتمأىمظرصدماحملوصظيمعلؿقى

  احملافظة وشىٌ صىامع إىل القنح تىريد عنلًة إىتظاو 

 4112 مىصه بداية ميذ طً 66144 وتىريد

 

 

 

 



  

 

 
مصكمواإلدؿؿرارمظؾؿعدؼوتمايوزممبوظؿصديمانغسثُخ حمبفظ انسؼُد هشبو/  يهُدض انهىاءانسُد  نزىجُهبد رُفُرا  

م.جدؼدةمزبوظػوتمأومتعدؼوتمأليماٌفدمسيماظػقرؼيمواإلزاظيماظلوبؼيماإلزاظيمضراراتمطوصيمتـػقذ
م

مسؾكمريالتمبؿـػقذماٌعـقيماىفوتمععموظؿـلقؼوبم2019/مم5/مم8صؾوحمؼقمماالربعوءماٌقاصؼممانغسثُخ حمبفظخ قبيذ

م.اٌفدمصكمزبوظػموبـوءمتعدىمحوظيم35مإزاظيمسـمأدػرتماحملوصظيمعلؿقى

مسؾكماألبقضماظؾؾقكمعـمٌؾـكمطؾقيمإزاظيممشؾًماٌفدمصكمتعدؼوتم7مبنزاظيمانكربي احملهخ ويدَُخ يسكص قبو حُث

مأسؿولمإزاظيممتمطؿو..مماظعوعرؼيمبؼرؼيمدفؿم22معلوحيمسؾكمرأخمدقرموأؼضًوماظؾقٌمعقًمبؼرؼيمأدفؿم10معلوحي

مألسؿدةمأخرىمخشؾقيمذدةموصؽ..مماظؼريارقيمبؼرؼيمضرياطمعلوحيمسؾكمخردوغقيموضقاسدمخشؾقيمظشدةمأدودوتمحػر

مماظؾـقانمبؼرؼيمضرياطمعلوحيمسؾكمأرضكمدور مسؾكماألبقضمبوظؾؾقكماٌفدمصكمعؾـكمإزاظيممتمدزيقسمضرؼيموصك..

مضرؼيمصكمأعو..ممبشؾقشمبؼرؼيموغصػمضرياطمعلوحيمسؾكماألبقضمبوظؾؾقكمدقرمإزاظيممتموطذا..ممدفؿم16محيعلو

م..ضرياطمعلوحيمسؾكماٌفدمصكماألبقضمبوظؾؾقكمعؾـكمإزاظيممتماظؾصؾممنرة
م

مسؾكمٌفدامصكمتعدىمحوالتم8مإزاظيممشؾقاماٌفدمصكمبـوءموزبوظػيمتعدىمحوظيم13مبنزاظيممسُىد ويدَُخ يسكص وقبو

محوظيمإزاظيممتمطؿو..م2مم900ممبلوحيمايفورةموبفؾقًمواظراػؾنيمحلونموطػرمسلوسمعقًمبؼريماظزراسقيماألرض

مضرؼيمبـوحقيماظرىمأعالكمسؾكممتعدىمحوالتم4مإزاظيموطذا..م2مم150معلوحيمسؾكمبوٌدؼـيماألوضوفمأعالكمسؾكمتعدى

م.2م250معلوحيمسؾكمزؼودمربؾي
م

 أصبىع خالل املَد فى ال خم وبياء تعدى حالة 57 إسالة 

 

 



مم100معلوحيمسؾكماظشوبقرهمحبقضمسؾقىمرابعمدورمإزاظيماٌفدمصكمبـوءمزبوظػوتم7مبنزاظيمطُطب أول حً قبو ثًُُب

..مماظشوبقرةمحبقضمٌـزلمسؾقىمتودعمدورمإزاظيموطذا..م2م100معلوحيمسؾكمايرؼرىمبشورعمسؾقىمخوعسمودور..م

ماظـؼوصكماٌرطزمجبقارماٌكوظػيمدةاألسؿمإزاظيممتمطؿو..ممربؿدمسـؿونمبشورعمٌـزلمسؾقىماظلودسماظدورمدؼػموأؼضًو

موعؾوغكمخشؾقيمذدةمإزاظيمأؼضًو..مماإلدالممغقرمبشورعمٌـزلمزبوظػمسؾقىمدوبعمدورمبنزاظيمأؼضًومايكموضوم..ممبطـطو

م.دبومعلفدمبشورعمسؾقىمتودعمظدورماظلؼػمعـلقب

م

مم2200معلوحيمسؾكمبرعومبؼرؼيمزبوظػمدقرمبنزاظيمطُطب ويدَُخ يسكص قبو كًب مسؾقىمدودسمدورمأزالمأؼضًوو.

مصرؼدمربؿدمبشورعمزبوظػمٌؾـكماٌفدمصكمخشؾقيمذدةمبنزاظيمضوممصؼدمرـطومثونمحكمأعو..ممسصوممطػرمبؼرؼيمزبوظػ

م.رضقانمحلـمبشورعموأخرى

م

مدورؼـمعـمعؽقنمعؾـكمأزالموأؼضًومبقرؼٍمبؼرؼيماٌفدمصكماظزراسقيماألرضمسؾكمتعدىمحوظيمبنزاظيمقطىز يسكص وقبو

مبنزاظيمضوممانصَبد كفس يسكص أيب..ممضطقرمعدخؾمحؿكماألػؾكماظؾـؽمررؼؼمرصػمأسؿولمؼعققماظطرؼؼمسؾكمعؾـكمقرود

م.اظؾـوءمعقادمهعصودرمومتمػؿوزؼـمبشورعمزبوظػمسؾقىمرابعمدورمأسؿدةمظؾـوءمخشؾقيمظشدةماٌفدمصك

مظؿعدىماٌفدمصكمإزاظيموطذا..مماألغؾقرنيمبؼرؼيمم20موبطقلمعرتم2مبنرتػوعمدقرمبنزاظيمانسُطخ ويدَُخ يسكص قبو كًب

م.داودمايوجمطػرمبؼرؼيم2م130ممبلوحيماظزراسقيماألرضمسؾك

ماإلدؿؿرارمععمجدؼدةمزبوظػوتمأومتعدؼوتمألىماٌفدمصكماإلزاظيمصكماإلدؿؿرارمسؾكمانغسثُخ حمبفظ أكد انصدد هرا وفً

م.ائكاظعشقماظؾـوءمسؾكمظؾؼضوءماظلوبؼيماإلزاظيمضراراتمتـػقذمصك
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م

م

م

م

م

م

م
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ماظدرادكمظؾػصؾماإلسدادؼيماظشفودةمإعؿقوغوتمدريمإغؿظوممانغسثُخ حمبفظ انسؼُد هشبو / يهُدض انهىاءانسُد  ربثغ

م.اإلعؿقوغوتمىونمظؿػؼدمم2019/مم5/مم11ؼقمماظلؾًماٌقاصؼممصؾوحمبفومضومماظؿكمقظفاىمخاللمذظؽمجوء..مماظـوغك

موعدرديمروظؾيم174مإلعؿقونمىونم6متضؿمواظؿكمبـوتماإلسدادؼيماٌـشووىمعدرديمىـيمؾكس ثبدلسوزسُبدره  قبو حُث

م.روظؾيم87مإلعؿقونمىونم4متضؿمواظؿكمبـوتماإلسدادؼيمغقتردام

مسؾكمواٌشرصنيمواٌالحظنيماٌراضؾنيمتقاجدموطذاموؼلرمدفقظيمصكماإلعؿقوغوتمدريمسؾكماظؿػؼدمخالل سُبدره وإطًئٍ

ماظؿؿقزمظؿقؼقؼماظطالبمبنيماظعودظيماٌـوصليمأجقاءمظؿقصريماظؾفونمداخؾمواإلغضؾوطماإلظؿزاممؿونظضماإلعؿقوغوت

مأثـوءمظؾطالبماظراحيمدؾؾمطوصيمبؿقصريمعقجفًومخورجفوماظؽوصقيماظؿلعنيمسـوصرموجقدموأؼضًوماٌؿػققمظؾطوظى

م.ماإلعؿقوغوت

م.اظؿصققحمسؿؾقيمأثـوءماظدضيمجوتدرمبلسؾكمبوإلظؿزاممواظؿعؾقؿماظرتبقيموزارةموطقؾموجفمطؿو

مؼمدونموروظؾيمروظىم615ومأظػم70ماظعوممػذاماإلسدادؼيماظشفودةمإلعؿقونماٌؿؼدعنيماظطالبمسددمأنمبوظذطرمواىدؼر

مخوصيمىونم5ومحؽقعقيمىـيم361مإديمعؼلؿنيماحملوصظيمعلؿقىمسؾكمىـيم372مصكماإلعؿقون

 .ظغوتمىونم6وم

م

م

م

 اإلعدادية الشَادة إمتحاىات صري إىتظاو يتابع الغزبًة حمافظالضًد اللىاء / 

 الثاىى الدراصى للفصل 

 

 



 

 
 

ؼقمممانغسثُخ حمبفظ انسؼُد هشبو ُدضيه انهىاء شهد

مم20االثـنيماٌقاصؼم مم5/ معؾودرةمأسؿولمتـػقذمم2019/

مطرمييمحقوة"ماىؿفقرؼيمرئقسماظلقد مطقم)مبؼرؼي"

ماألطـرماظؼرىمرابعمتعدمواظؿكمضطقرمعرطزم(سؾك

مسؾكمأوديمطؿرحؾيمإخؿقورػؿممتمضرىمتلعمعـمإحؿقوجًو

مماٌؾودرةمظؿـػقذماحملوصظيمعلؿقى مخاللمذظؽمءجو..

مضقؿيمتؿفووزمحقٌ..مماظؼرؼيمعقارـكمسؾكموسقـقيمعوظقيمعلوسداتمظؿقزؼعمبوظؼرؼيمدقودتفمحضرػوماظؿكماإلحؿػوظقي

ماظشرسقيماىؿعقيمصكماٌؿؿـؾيماألػؾقيماىؿعقوتمعـمسددممبشورطيموذظؽمجـقيمأظػم250ماظؼرؼيمصكماٌؾودرةمأسؿول

ماظغزلمظصـوسيماإلغؿوجقيماظؿعووغقيمواىؿعقيمذؼرفمغفضيموذيعقيماألورعونموذيعقيماإلجؿؿوسكماظؿؽوصؾموعمدلي

م.أصقوءمضؾقبموذيعقيماظـػقسمإبـموذيعقيماظؽربىمبوحملؾيمواظـلقٍ

مايؽقؿماظذطرمأؼوتمعـمعؾورطيمتالوةمثؿماىؿفقرىمبوظلالمماإلحؿػوظقيمبدأت مأطدماظؿكمانغسثُخ حمبفظ كهًخ ثى.

مبوظؼرىماًدعوتمطوصيمتقصريموطذاماظؼرىمعقارـكموخوصيماٌقارـنيمعطوظىموصيطمبؿؾؾقيماظؽؾريمإػؿؿوعفمسؾكمخالهلو

ممبوٌدنمتؼدمماظؿكماًدعوتمشرارمسؾك ..مماٌؾودرةمػذةمتـػقذمصكماٌشورطيماألػؾقيموتقاىؿعمظؽوصيماظشؽرمعؼدعًو..

مؼعقدممبوماجملؿؿعكمعؿؾاظمتـظقؿمؼؿؿمأنمسؾكمواٌمدلوتماألحزابمطوصيممبشورطيمبرتحقؾفمأؼضًومطؾؿؿفمصكموأذور

مإديم500معـمترتاوحمبؼقؿمأدرةم150مسؾكمعوظقيمعلوسداتمبؿقزؼع سُبدره قبو احلفم وخاللماظؾلقطماٌقارـمسؾكمبوظـػع

ممبوظؼرؼيمسرائسمظـالثمجفوزمتؼدؼؿموطذاماظقاحدةمظألدرةمجـقي1000 مويقممرعضونمطراتنيمبؿقزؼعمضومموأؼضًو..

مبوظؽشػمتؼقمماظؿكمأصقوءمضؾقبمذيعقيمتـظؿفوماظؿكماظطؾقيماظؼوصؾيممسُبدره رفقد ًبكمبوظؼرؼيمأدرةم550مسؾكمودضقؼ

مػذامعـمظؾقضوؼيماٌدارسمظطالبماظؿقسقيموتؼدممدـيم15مإديمدـقاتم5مدـمعـماظؼرؼيمألرػولماظؼؾىمروعوتقزمماٌؾؽرسـ

م.اٌرض

مماظػعؾقيموإحؿقوجوتفؿمؾفؿعطوظمسؾكمظؾؿعرفمانقسَخ مبىاطىن انغسثُخ حمبفظ إنزقً اإلحزفبنُخ وػقت موجفمحقٌ..

موزارةموطقؾمأؼضًوموجفمطؿو..مماظؼرؼيمأػوديمعـمظعددماًوصمبوظؼطوعمسؿؾمصرصمبؿقصريماظعوعؾيماظؼقىموزارةموطقؾ

مذيقعمؼلؿػقدمحؿكمثوبؿيمأحقاضمسؾكمإضؿصورػوموسدممسوممطؾماألرزمزراسيمضاأحقمصكماظؿـووبممبراسوةماظزراسي

 .اٌقارـني

 قطىر مزكش على كىو لقزية جيًة أل  471 مً أكثز الغزبًة حمافظالضًد اللىاء / 

 كزمية حًاه مبادرة أعنال ضنً

 

 



م

مم
م

ماظػصؾمرالبمعـمبعددمم2019/مم5/مم21ؼقمماظـالثوءماٌقاصؼممانغسثُخ حمبفظ انسؼُد هشبو / يهُدض انهىاءانسُد  إنزقً

مإظؽرتوغقًوماظـوغكماظدرادكماظػصؾمإعؿقوغوتمتلدؼيمأثـوءمتقاجففؿماظؿكماظػعؾقيماٌشوطؾمسؾكمظؾؿعرفماظـوغقىماألول

مدؼقانمإديمعـفؿمسددمتقاصدمحقٌماظػرغلقيماظؾغيمعودةمإعؿقونمعـمباظطالمإغؿفوءمسؼىمذظؽمجوء..مماظؿوبؾًمبقادطي

مظإلظؿؼوءمظؾطالبماظصغرىماإلجؿؿوسوتمضوسيمبػؿحماظغربقيمربوصظموجفماظػقرموسؾك..ممذؽقاػؿمظعرضماحملوصظيمسوم

م.بوظغربقيمواظؿعؾقؿماظرتبقيموزارةموطقؾمحبضقرمبفؿ

متقصريمسؾكمظؾعؿؾماظطالبمورؾؾوتمعشوطؾمظعرضموانزؼهُى انرتثُخ وشَس يغ رهُفىَُب   انغسثُخ حمبفظ رىاصم انهقبء وخالل

محدوثمحوظيمصكمورضقًومأوماظؿوبؾًمبندؿكداممإظؽرتوغقًوماظطوظىمإعؿقونمؼؽقنمأنمصكممتـؾًمواظؿكمهلوماظػقرؼيمايؾقل

ممبقـفؿماًؾطموسدمماإلظؽرتوغكماإلعؿقونمصكمعشوطؾمأى معـماهلدفمأنمواظؿعؾقؿماظرتبقيموزؼرمأطدمحقٌ..

م.اإلعؿقوغوتمتلربموعـعماظؿصققحمصكماظدضيموهؼقؼماظغشموعـعماظشػوصقيمهؼقؼمػقماإلظؽرتوغقيماإلعؿقوغوت

مإعؿقوغفؿممتماظذؼـمواظطالبماٌدارسمسددمؼضؿمعػصؾمتؼرؼرمبعؿؾموانزؼهُى انرتثُخ وشازح وكُم انغسثُخ حمبفظ وجه كًب

مأومعراضىمأىمضدماظؼوغقغقيماإلجراءاتمإدبوذموطذا..ممورضقًومعؿقوغفؿإممتماظذؼـمواظطالبماٌدارسموسددمإظؽرتوغقًو

ماظؽوعؾماحملوصظيمحرصمسؾكمعمطدًا..ممهلوماحملددماظقضًمإغؿفوءمضؾؾماإلعؿقوغوتمعـماظطالبمبنخراجمؼؼقممعالحظ

م.واظؿػققماظؿؿقزمظؿقؼقؼماظطالبمبنيماظؿـوصلقيماظػرصمظؿقصريماٌـودىماٌـوخمتقصريمسؾك

 .اظؿوظقيمظإلعؿقوغوتماىقدمواإلدؿعدادماٌذاطرةمصكمواإلجؿفودمبوىدمانطالة انغسثُخ حمبفظ طبنت انهقبء خَهبَ وفً

  الثاىىي األول الص  امتحاىات يتابع الغزبًة حمافظ/ ٍشاو الضعًد الضًد اللىاء 

 التابلت مشاكل حلل والتعلًه الرتبًة وسيز مع ويتىاصل

 

 



ػ
شراراتػاضدغدػاضضواءػ

ػاضطحاسظ



 
   و00/5/9109ثزبزَخ    9109نسُخ     434قساز زقى 

 

 حمافظ الغزبًة 

 ػقذؼيموتعدؼالتفؿووالئقؿفماظؿـم1979ظلـيمم43رضؿمماظصودرمبوظؼوغقنمبعدماالرالعمسؾكمضوغقنمغظومماالدارةماحملؾقيم 

 والئقؿفماظؿـػقذؼيم2016ظلـيمم81وسؾكمضوغقنماًدعيماٌدغقيماظصودرمبوظؼوغقنمرضؿم 

 بشلنمتػقؼضماظلقدماظؾقاءم/ماحملوصظمظؾلقدماظلؽرتريماظعوممسيماظؿقضقعمم2019ظلـيمم225وسؾكمضرارماحملوصظيمرضؿم

 اظؼوغقغقي.واسؿؿودماٌقضقسوتماظيتمتعرضمسؾقفمعـماالدارةماظعوعيمظؾشؽقنم

 م مرضؿ مبوحملوصظي ماظعؿراغقي مواظؿـؿقي مظؾؿكطقط ماظعوعي ماالدارة مطؿوب مم218وسؾك مرقفمم5/5/2019بؿورؼخ واٌرصؼ

بشلنمرؾىمادؿصدارمضرارمبؿشؽقؾمىـيمالسدادموعراجعيمعؼرتحمايقزماظعؿراغلمم2/5/2019اٌذطرةماٌمرخيمسيم

مظقؽقنمع مالسؿؿوده معـموذظؽمخاللمذفرؼـمعـمتورخيفممتفقدا مظؾؿعؾقؿوتماظقاردة لؿقصكماظشروطمواظضقابطمرؾؼو

مضؾؾم ماظعلؽرؼي ماٌلوحي مبودارة معـف ماالغؿفوء مصقر ماٌؼرتح ماظعؿراغل مايقز موعراجعي ماظعلؽرؼي ماٌلوحي ادارة

 تلؾقؿفمخبطوبمرمسلمظؾفقؽيماظعوعيمظؾؿكطقطماظعؿراغلموذظؽمسؾكماظـققماٌقضحمتػصقالمبوالوراقم.

 م4/5/2019موسؾكمعقاصؼؿـومبؿورؼخ

 سزــــق
م-تشؽقؾمىـيمسؾكماظـققماظؿوظلم:مم(0يبدح )

مرئقسممعدؼرماالدارةماظعوعيمظؾؿكطقطماظعؿراغلمبوحملوصظيم -1

مسضقامعدؼرماالدارةماظعوعيميؿوؼيماعالكماظدوظيمبوحملوصظي -2

مسضقامعدؼريماالدارةماهلـددقيمبوٌراطزمواٌدنم -3

مسضقامعفـدسمعـمذؾؽوتماٌراصؼم)مغظؿمععؾقعوت(-4

مسضقامعفـدسمعـمعدؼرؼيماٌلوحيمبوظغربقي-5مممممم

م*وظؾفـيمانمتلؿعنيممبـمتراهمالنوزماسؿوهلومسؾكماظقجفماالطؿؾ

ماظعؿراغلم ماظؾفـيمبوسدادموعراجعيمعؼرتحمايقز مالسؿؿودهم*سؾكمانمدبؿصمػذه وذظؽمخاللمذفرؼـمعـمتورخيفممتفقدا

مظؾؿعؾقؿو تماظقاردةمعـمادارةماٌلوحيماظعلؽرؼيموعراجعيمايقزماظعؿراغلماٌؼرتحمظقؽقنمعلؿقصكماظشروطمواظضقابطمرؾؼو

م.صقرماالغؿفوءمعـفمبودارةماٌلوحيماظعلؽرؼيمضؾؾمتلؾقؿفمخبطوبمرمسلمظؾفقؽيماظعوعيمظؾؿكطقطماظعؿراغل

مؼعؿؾمػذاماظؼرارممصقرمصدورهموسؾكماٌكؿصنيمتـػقذهمم(9يبدح )

م
   و40/5/9109ثزبزَخ   9109نسُخ    446قساز زقى 

 

 حمافظ الغزبًة 

 والئقؿفماظؿـػقذؼيموتعدؼالتفؿوم1979ظلـيمم43رضؿمماظصودرمبوظؼوغقنمبعدماالرالعمسؾكمضوغقنمغظومماالدارةماحملؾقيم 

 بشلنماًدعيماٌدغقيموالئقؿفماظؿـػقذؼي.م2016ظلـيمم81وسؾكماظؼوغقنمم 

 قدماظؾقاءم/مماحملوصظمظؾلقدماظؾقاءماظلؽرتريماظعوممبشلنمتػقؼضماظلم20/3/2019سيمم225وسؾكممضرارماحملوصظيمرضؿمم

 سيماظؿقضقعممواسؿؿودماٌقضقسوتماظيتمتعرضمسؾقفمعـماالدارةماظعوعيمظؾشؽقنماظؼوغقغقي.

 



 م مرضؿ مبوحملوصظي ماهلـددقي مظؾشؽقن م ماظعوعي ماالدارة مطؿوب مم136وسؾك مرؾىمم8/5/2019بؿورؼخ مبشلن وعرصؼوتف

راديماظعروضماٌقجقدةمبوالدارةماهلـددقيمواٌؼدعيمظؿقرؼدمعوطقـيمطفربوءمادؿصدارمضرارمبؿشؽقؾمىـيمصـقيمظد

ماظشرطيم مخبصقصمضقوم مظؾؿقؾقوت( ماظعوعي ماالعوغي م) ماحملؾقي مطؿوبماظؿـؿقي مسؾك مبـوءا ماظعوم مظؾدؼقان احؿقورقي

مجبؿ ماالحؿقورقي ماظؽفربوء معوطقـوت مدالعي معقضػ ممبراجعي معؿكصصي م مىـي مظؼقوم معصر مطفربوء قعماظؼوبضي

 اٌـشكتمايققؼيموذظؽمسؾكماظـققماٌقضحمتػصقالمبوالوراق.

 سزــــق
م-تشؽقؾمىـيمسؾكماظـققماألتلم:ممم(0يبدح )

 رئقلوممممممممحلماولماحملؾيمم-م/مربؿدمسؾدماهلوديمممم -1

 سضقامممممممماظدؼقانماظعومممم-م/مغوصرمحلنيممم -2

 سضقامممممايؿؾيماٌقؽوغقؽقيمبوظدؼقانماظعومم-أ/ماريدمحلـنيممم -3

 سؾكماظقجفماالطؿؾمالنوزمأسؿوهلوموظؾفـيمأنمتلؿعنيممبـمتراه 

 سؾكمانمؼـوطمبفذهماظؾفـيمدراديماظعروضماٌقجقدةمبوالدارةماهلـددقيمواٌؼدعيمظؿقرؼدمعوطقـيمطفربوءماحؿقورقيم

 و.ظؾدؼقانماظعوممسؾكمانمتعدماظؾفـيمتؼرؼرامبـؿقفيماسؿوهلومؼعرضمسؾقـومصقرماالغؿفوءمعـماسؿوهل

مؼعؿؾمبفذاماظؼرارمصقرمصدورهموسؾكماٌكؿصنيمتـػقذه.مم(9يبدح )

   0/5/9109ثزبزَخ   9109نسُخ  459قساز زقى 

 حمافظ الغزبًة 

 والئقؿفماظؿـػقذؼيموتعدؼالتفؿوم1979ظلـيمم43رضؿمماظصودرمبوظؼوغقنمبعدماالرالعمسؾكمضوغقنمغظومماالدارةماحملؾقيم 

 والئقؿفماظؿـػقذؼيم2016ظلـيمم81رمبوظؼوغقنمرضؿموسؾكمضوغقنماًدعيماٌدغقيماظصود 

 م مرضؿ ماحملوصظي مضرار مم225وسؾك مسيمم20/3/2019سي ماظلؽرتريماظعوم مظؾلقد ماحملوصظ م/ ماظؾقاء متػقؼضماظلقد بشلن

 اظؿقضقعمواسؿؿودماٌقضقسوتماظيتمتعرضمسؾقفمعـماالدارةماظعوعيمظؾشؽقنماظؼوغقغقي

 اظصودرمبؿشؽقؾمىـيمبرئوديماظلقدماظلؽرتريماظعومماٌلوسدمم9201ظلـيمم430وسؾكمضرارماحملوصظيممرضؿم

 بدالمعـماظلقدماظلؽرتريماظعوممبؾفـيمتعقؼضوتماظؽفربوءموذظؽمسؾكماظـققماٌقضحمتػصقاًلمبوالوراق.

 سزــــق
دمظؿؽوقنمماظصودرمبؿشؽقؾمىـيمبرئوديماظلقدماظلؽرتريماظعومماٌلوسم2019ظلـيمم430دقىمضرارماحملوصظيمرضؿممم(0يبدح )

يونيمسؼودماغؿكوبووتمظؾؿفووظسمممممم2019ظلوـيممم430اظؾفـيمبرئوديماظلقدماظلؽرتريماظعومموؼظؾماظعؿؾمبؼرارماحملوصظيمرضوؿمم

م-اظشعؾقيماحملؾقيمسؾكمانمتؽقنماظؾفـيمبعضقؼيمطؾمعـم:م

 ممـؾمسـموزارةماالدؽونمسيماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿقوصظي -1

 ظؾؿقوصظيممـؾمسـموزارةماظزراسيمسيماجملؾسماظؿـػقذيم -2

 ممـؾمسـموزارةماظؽفربوءمسيماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿقوصظي -3

 ممـؾمسـموزارةماٌوظقيمسيماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿقوصظي -4

 ممـؾماهلقؽيماظعوعيمظؾؿلوحي -5

موظؾفـيمانمتلؿعنيممبـمتراهمالنوزماسؿوهلومسؾكماظقجفماألطؿؾ

عوـماظؼووغقنمممم60,مم55,مم53سؾقفومسيماٌوقادمأرضوومممممسؾكمانمتؿقديمػذهماظؾفـيمتؼدؼرمضقؿيماظؿعقؼضمسيمايوالتماٌـصقص

مبشلنماصدارمضوغقنماظؽفربوءموظؾفـيمانمتدسقمعـممترىمعـمذويماًربةميضقرماجؿؿوسوتفو.م2015ظلـيمم87رضؿم

ؼعؿؾمبفذاماظؼرارمصقرمصدورهموسؾكماٌكؿصنيمتـػقذه.مم(9يبدح )

 



   و09/5/9109ثزبزَخ   9109 نسُخ   460قساز زقى 
 

 حمافظ الغزبًة 

 مم ماحملؾقي ماالدارة مغظوم مضوغقن مسؾك ماالرالع مبعد مبوظؼوغقن ماظصودر م مم43رضؿ ماظؿـػقذؼيمم1979ظلـي والئقؿف

 وتعدؼالتفؿو

 والئقؿفماظؿـػقذؼي.م2016ظلـيمم81وسؾكمضوغقنماًدعيماٌدغقيمرضؿم 

 فـدسم/ماحملوصظمظؾلقدماظلؽرتريمبشلنمتػقؼضماظلقدماظؾقاءماٌم20/3/2019بؿورؼخمم225وسؾكمضرارماحملوصظيمرضؿم

 اظعوعيمسيماظؿقضقعمواسؿؿودماٌقضقسوتماظيتمتعرضمسؾقفمعـماالدارةماظعوعيمظؾشؽقنماظؼوغقغقي.

 م مسي ماٌمرخي ماظرئقس( معؽؿى م) مرـطو موعدؼـي معرطز مرئودي معذطرة ماظؾقاءمم12/5/2019وسؾك ماظلقد معـ واٌعؿؿدة

بؿشؽقؾمىـيممظؿـػقذمطؿوبمذرطيماظـصرمظؾكدعوتمواظصقوغيممبشلنمرؾىمادؿصدارمضرارم13/5/2019احملوصظمسيم

ظصعقبيمادؿؿرارػومسيمادارةموتشغقؾمعصـعمتدوؼرماٌكؾػوتمبدصرةمسيمضقءمم23/4/2019سيمم343طقؼـمدريصقسمرضؿم

موعدؼـيم معرطز ماديمرئودي موتشغقؾ مادارة ماٌصـعمعـ موتلؾقؿ ماظؿعوضد مسيماغؿفوء مورشؾوتفو ماٌلؿؿرة ماظشرطي خلوئر

موذظؽمسؾكماظـققماٌقضحمتػصقاًلمبوالوراق.م20/6/2019طومضؾؾمرـ

 قــــسز
 

م-تشؽقؾمىـيمسؾكماظـققماألتلم:ممم(0يبدح )

 رئقلوممممممممماظلقدمرئقسمعرطزموعدؼـيمرـطوممم -1

 سضقامممممممعـدوبمعوظلمعـماٌدؼرؼيماٌوظقيمبوظغربقيمم -2

 سضقاممممقانماظعومعـدوبمعـماالدارةماظعوعيمظؾؿػؿقشماٌوظلمواالداريمبوظدؼ -3

 سضقامممممممعـدوبمعـمادارةماظـظوصيمبوظدؼقانماظعوممم -4

 سضقامممممبوحٌمضوغقغلمعـماالدارةماظؼوغقغقيممبرطزموعدؼـيمرـطوم -5

 سضقامممممعـدوبمعـمذرطيماظـصرمظؾكدعوتمواظصقوغيم)مطقؼـمدرصقس( -6

 احملودىماظؼوغقغلم)مظؾففؿني( -7

مووظؾفـيمانمتلؿعنيممبـمتراهمالنوزماسؿوهل

واٌعؿؿدةمعـماظلقدمم12/5/2019سؾكمانمؼـوطمبفذهماظؾفـيمتـػقذمعومجوءممبذطرةمرئوديمعرطزموعدؼـيمرـطوماٌمرخيمسيم

مسيمػذاماظشلنممم.م13/5/2019اظؾقاءمماحملوصظمسيم

مؼعؿؾمبفذاماظؼرارمصقرمصدورهموسؾكماٌكؿصنيمتـػقذه.م( :9يبدح )

 



ػشطاعػ
ػاضطرقػواضظقل



ػ
ػ

ػ.2012لػبطحاسظهػاضغربغةػرامػبغانػاضطرقػاضتىػتخدمػودائلػاضظقػ-ػ1
ػ

 املرن 
الطرم الر  س ْ  رةواه الطرم السريعة

امجال  اةواه  املرصو ْ
 االقم ى ْ الطرم

 الطرم ا م ة الداخم ة 

االمجال  الطرم 
 الداخم ة

ٌس ْ املرصوف اىل 
 االمجاىل

 تراخي  ممّد ورصوف

 سريعة حر  )ني(
 ةوه )ني( (ةوه)ني ةوه)ني( )ني( و دو ة )ني(

م%مم68.56م762.85م220.83م19م523.02م203.2م47م52م20مرـطو
م%مم64.85م1246.3م637.4م25م583.9م244.75م10م45.5م0ماحملؾي
م%مم78.07م252.75م54.925م0.5م197.325م138.05م2م10م8مطػرماظزؼوت
م%مم66.15م308.9م102.55م2م204.35م106.9م9م0م0مزصيت
م%مم88.14م133.47م15.83م0م117.64م150.6م19م0م0ماظلـطف
م%مم69.37م156.75م48.006م0م108.744م170.2م14م12م0مضطقر
م%مم66.54م83.36م27.894م0م55.466م127م21م0م0مبلققن
م%مم66.09م135.4م41.85م0م93.55م73م9م0م0ممسـقد

م%مم61.17م3079.78م1149.285م46.5م1884م1213.7م131م119.5م28ماذيوديماحملوصظف

                                                   

 مماذيووظلممطوؿمم119إذيوديمارقالماظطرقماظلرؼعيماظؿكمدبدممودوئؾماظـؼؾمبدائرةماحملوصظيمم,

 طؿم.131ارقالماظطرقماظرئقلقيماٌرصقصيم

 بووسؾكممطؿم.موادؿلثرمعرطوزماحملؾويممم1213.7اظطرقماإلضؾقؿقيمبدائرةماحملوصظيمارقالمإذيوديم

 عـماذيوديماظطرقماالضؾقؿقيم%م20طؿمبـلؾيمم244.75ارقالمعـماظطرقمحقٌمبؾغم

 طؿمعقزسيماديم:مممم3079.78بدائرةماحملوصظيمماظداخؾقيمماذيوديماظطرقماحملؾقيم 

 %37.5ررقمترابقيممبـلؾيمطؿمم1149.285مم-%ممممممممممممممممممممممممممممممممم1.5طؿمررقمممفدهمبـلؾيم46.5-%ممممممممممممم61ررقمعرصقصيمبـلؾيممطؿم1884 -

 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 0عرهمأخرىمممػاظطرقمموذظؽمبعدماالغؿفوءمعـمتقصقؾماٌراصؼمطوعؾيمظعدممتؽرارماظرصمرصفاظعؿؾمسؾكممم 

م

 التوصية 

 

 ا ا ظة   خيدا ر إمجاىل رةواه الطرم االقم ى ة 

 

  

   

   

   

   

                                                   

 

 التعليق 

9
م



 
ػ

ػ2012أوػزغرػاضطرصوسةػاضطداخلػضعامػػػبغانػاضقرىػزغرػاضطتصضةػباضطرقػاضطرصوسةػ-ػ2

اضوحدةػاضطحضغهػػاضطرصز
ػاضقرغةػاضتابعةػاضقروغة

ػلطدخ
ػطولػاضطدخلػزغرػاضطرصوفػ)صم(

اضفعضىػسىػرددػاضدصانػ
ػطالحظاتػػ2012

ػإظاثػذصور

   مدخل فتح اهلل والقراعوه
  .  الديب همدخل عزبت حسي

  .  مدخل عزبت العمامرة
   عزبت عامر الجبان
 0.  عزبت الدماطي

 0.  عزبت ابراهيم كريم
  .  عزبت المدرست 
  .  عزبت التطاوي
   .  عزبت محمود

9   .    
  0..  

 0.  عزبت شعيب
  9 
   .11 
    .10 
  

 .  

  
 .  

ضرؼيمتوبعيم,مماذيوديمم12بدائرةماحملوصظيمميإذيوظلمسددماظؼريماظؿقابعماظغريمعؿصؾيمبوظطرقماٌرصقصيموماظغريمعرصقص

 غلؿي.مم147989سددماظلؽونمبفذهماظؼرىمم

 ضرىمتوبعويمبـلوؾيمممم6اظغريمعرصقصيماٌداخؾموبؾغمسددمػذهماظؼرىماظؿقابعمبلطربممسددمعـماظؼرىمممادؿلثرمعرطزمرـطوم

 .موذظؽمعـماذيوظلمسددماظؼرىمشريماٌؿصؾيمبوظطرقماٌرصقصي.%مم33ضرىمبـلؾيمم4%م,مؼؾقفومعرطزماظلـطيمم50

 

 .اظعؿؾمسؾكمرصػماظطرقماٌؿصؾيمبوظؼرىماحملروعيموعداخؾمػذهماظؼرى  

 

 إمجاىل الكر  التواخي  الػري وتصمة خيالطرم املرصو ة 

 

 

 

 

                     

 

 التعليق 

 التوصية 
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م



ػ2012اضصباريػبطراصزػوطدنػاضطحاسظةػػ)ػػطظطاػ(ػضعامػبغانػ
ػ

ػطولػاضصوبريػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ػررضػاضصوبري
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطن

مسؼدمعؾوغلمذقبر-رـطومطقبرىمعدخؾمبقرؼؽمايفرم .1
مجقدمم-م6.6م10

مجقدمدمجقم6م10مخردوغيمذقبر-رـطومطقبرىمعدخؾمخردقًم .2

مخردوغيماخـوواي-رـطومطقبرىمابقمحفوظفم .3
محيؿوجمماديمتقدقعمم-م10م10

مسؼدمعؾوغلماخـوواي-رـطومطقبرىممسورهماخـوواىم .4
محيؿوجمتقدقعم-م-م-

محيؿوجماديمتغقريم-م-م-مسؼدمعؾوغلماخـوواي-رـطومطقبرىماظؼوسدهماظعلؽرؼفم .5

مسؼدمعؾوغلمربؾيمعـقف-رـطومضـطرةمحفزمصؿمترسيماظـشرم .6
محيؿوجمتقدقعم-م-م-

مخردوغيمربؾيمعـقف-رـطوم1طقبرىمربؾيمعـقفمم .7
مجقدم-م6م20

معودقرةممربؾيمعـقف-رـطومطقبرىمذقغيمربؾيمعـقفم .8
مجقدم-م-م-

مجقدم-م6م10مخردوغيمربؾيمعـقف-رـطومطقبرىمعـشقيماىـقدىم .9

مخردوغيمترسيمذرباماظـؿؾيمربؾيمعرحقم-رـطومطقبرىمطػرماظعربم .10
معؿقدطم-م8م10

مخردوغيمربؾيمعرحقم-رـطومبرىماظؾرتولطقم .11
معؿقدطم-م4م20

 



ػطولػاضصوبريػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ػررضػاضصوبري
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطن

مجقدم-م-م-معودقرةمترسيماٌالحيمذقغل-رـطومطقبرىمطػرمعلعقدم .12

مخردوغيممترسيماظغـؿمذقغل-رـطومطقبرىمطػرمخضرم .13
مجقدم-م6م10

معودقرةمذقغلمعصرفمطػرمخضر–مرـطومطقبرىمطػرمخضرم .14
م-م-م-

محيؿوجماديمتغقري

معودقرةممذقنمترسيماظؾؿوغقغقيم-رـطومطقبرىمسزبيمبففًم .15
مجقدمم-م-

مجقدمم-م-معودقرةممترسيماظػرعيممذقغل-رـطومطقبرىمعلؿشػكمصقشومدؾقؿم .16

مذقغلمترسيماظلوحؾمرـطومطقبرىمصقشومدؾقؿمترسفماظلوحؾم .17
معودقرةم

ممم-م-

معودقرةمترسيمررؼـيممذقغلمرـطومطقبرىمطػرماظشرصوم .18
مم-م-م-

مم-م-م-معودقرةممرماالذطقجلذقغلمحبم–رـطوممطقبريمطػرماظشرصوم .19

مخردوغيمترسيماظغـؿمذقغلمرـطومطقبرىمذقغكماظؽؾريم .20
مجقدم-م10م12

محيؿوجمتقدقعمم-م-م-مسؼدمعؾوغلمترسيمجعقانمدصره-رـطومورذطقبرىمعـشلةمجـم .21

مترسيمدعدانمدصره-رـطومطقبرىمسزبيمسؿرم .22
مسؼدمعؾوغل

مجقدمم-م-م-

ماظرجدؼي-رـطومطقبرىمذؾشريمايصفم .23
مخردوغي

مجقدممم8م12

 



ػطولػاضصوبريػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ػررضػاضصوبري
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطن

ماظرجدؼي-رـطومطقبرىمحصيمذؾشريم .24
مخردوغي

محيؿوجمتغريمم8م12

ماظرجدؼي-رـطومودهطقبرىمسزبيماظلعوم .25
مسؼدمعؾوغل

محيؿوجمتغريممم-م-

مغقاج-رـطومطقبرىمسزبيمابقمحلـم .26
مخردوغي

مجقدمم3م10

مغقاج-رـطومطقبرىمطـقليمدعشقًم .27
مخردوغي

مجقدمم8م12

ػ
ػ2012ضعامػػظةػ)ػػػاضطحضهػاضصبرىػػ(بغانػاضصباريػبطراصزػوطدنػاضطحاس

ػطولػاضصوبريػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ػررضػاضصوبري
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطنػ

مم30م8م9.3مخشىمبشؾقش-احملؾيمطقبرىمسزبيماالغشوم .1

محيؿوجمتغريم30م9.8م11مخردوغيمبشؾقش-احملؾيمدقػطقبرىمابقمم .2

محيؿوجمتغريم20م6م4مخردوغيمبشؾقش-ؾياحملمطقبرىمترسيمظقعونم .3

محيؿوجمتغريمم20م8م11.5مخردوغيمدعروم-احملؾيمطقبرىمعصرفمسطوفم .4

محيؿوجماصالحموودؼدم15م4.5م23مخشىمدعروم-احملؾيمطقبرىمطػرمدعروم .5

مجقدم30م6م7مخردوغيمدعروم-احملؾيمطقبرىمترسيمدوعقلم .6

مجقدم40م8م2.7مخردوغيمدعروم-احملؾيمطقبرىمصؿمترسيماظؼقليم .7

محيؿوجمتغقريم30م8م2.9مخردوغيمدعروم-احملؾيمطقبرىمصؿمترسيمبشؾقشم .8

 



ػطولػاضصوبريػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ػررضػاضصوبري
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطنػ

مجقدم70م8.5م28مخردوغيماظشفقدى-احملؾيمطقبرىماظؾـقانم .9

مجقدم40م8.5م10.5مخردوغيماظشفقدى-احملؾيمطقبرىماظؾـقانم .10

محيؿوجمتغقريم40م6.5م6مسؼدمعؾوغلماظشفقدى-احملؾيمطقبرىمترسيمرـؾورةم .11

مجقدم40م6م10مخردوغيماظشفقدى-احملؾيمفقدىطقبرىماظشم .12

مجقدم30م8م3مخردوغيمدغقذر-احملؾيمطقبرىمعصرفمدغقذرم .13

مجقدم30م5.8م7.5مخردوغيماظعوعرؼي-احملؾيمطقبرىمترسيمبؾؼقـوم .14

مجقدم30م10م9مخردوغيماظعوعرؼي-احملؾيمطقبرىمعصرفماألبشقطم .15

مدجقم30م5م6مخردوغيماظعوعرؼي-احملؾيمطقبرىمترسيماهلقومتم .16

مجقدم40م10م13مخردوغيماظعوعرؼي-احملؾيمطقبرىمترسيمغشقؾم .17

مجقدم40م8مم3.5مخردوغيماظعوعرؼف-احملؾيمطقبريمترسيماظعوعرؼيم .18

مجقدم40م8م12مخردوغيماظعوعرؼف-احملؾيمطقبرىمسزبفمراتىم .19

مجقدم30م6م5.8مخردوغيماظعوعرؼف-احملؾيمطقبرىمدغقذرم .20

مجقدم70م6م3.9مخردوغيمابصػطمتر-احملؾيمطقبرىمعزظؼونمصػطمترابم .21

مجقدم30م6م6مخردوغيماٌعؿؿدؼف-احملؾيمطقبرىمابقمذـوفم .22

مجقدم30م8م5مخردوغيماٌعؿؿدؼفم-احملؾيمطقبرىماظرواتىم .23

مجقدم30م7م9مخردوغيماٌعؿؿدؼفم-احملؾيمدـدؼسطقبرىمم .24

محيؿوجمتغقريم30م6م3مخردوغيمذربامبوبؾم-احملؾيمطقبرىمطػرمصقوظفم .25

مجقدم30م7م3.5مخردوغيمذربامبوبؾم-احملؾيمصالحطقبرىمترسفماالم .26

مجقدم70م10م20مخردوغيمربؾفمحلـم-احملؾيمطقبرىمسزبفمتقعوم .27

مجقدم40م11م14مخردوغيمربؾفمحلـم-احملؾيمطقبرىمترسفمعقًماظلراجم .28

 
 

 



ػطولػاضصوبريػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ػررضػاضصوبري
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطنػ

مجقدم30م5.9م13مخردوغيمربؾفمحلـ-احملؾيمطقبرىمدؼربمػوذؿم .29

مجقدم70م8م2.7مخردوغيمربؾفمابقمسؾلم-احملؾيمطقبرىمترسفمبطقـفم .30

مجقدم30م6م3مخردوغيماهلقومت-احملؾيمابشقاىمترسفممطقبريم .31

مجقدم40م6م8.4مخردوغيماهلقومتم-احملؾيمطقبرىماهلقومتم)اظقحده(م .32

محيؿوجمتغقريم50م6م3مخردوغيماهلقومت-احملؾيمطقبرىمترسفماظـشقم .33

مجقدم50م10.5م5مخردوغيمدعروم-احملؾيمطقبرىمضـطرهمترسفماظؼقلفم .34

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ

 



ػ2012)ػصفرػاضزغاتػ(ػضعامػػغانػاضصباريػبطراصزػوطدنػاضطحاسظةب

طولػاضصوبريػػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ررضػاضصوبريػ
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػةاضحاضػباضطن

مدظؾشون-طػرماظزؼوتمطقبرىمعـصقرؼفماظػردؿؼم .1
مخردوغي

مجقدمم70م8م70

 جقدمم70م10م70 خردوغيمابقماظغر-طػرماظزؼوتمطقبرىماالصالحماظزراسكم .2

 جقدمم70م10م70 خردوغيمابقماظغر-طػرماظزؼوتمطقبرىماظضؾوبشفم .3

 جقدمم70م8م70 خردوغيمابقماظغر-طػرماظزؼوتمطقبرىمادذوىم .4

 جقدمم60م8م70 خردوغيمابقماظغر-طػرماظزؼوتمادطقبرىمضصرمبغدم .5

 جقدمم60م8م60 خردوغيمابقور-طػرماظزؼوتمطقبرىمعصرفمعػقدم .6

 جقدمم60م8م60 خردوغيمابقور-طػرماظزؼوتمطقبرىمعـقفمابقورم .7

 جقدمم70م10م70 خردوغيمابقور-طػرماظزؼوتمطقبرىمابقورم .8

 حيؿوجماديمتغقريم60م10م60 خردوغيمبؾشويم-طػرماظزؼوتماظؼوسدةمطقبرىمم .9

 جقدمم70م10م60 خردوغيمعشؾي-طػرماظزؼوتمطقؿطقبرىمسزبيمايم .10

مطقبرىمعصرفماطقامايصفم .11
 خردوغيمعشؾي-طػرماظزؼوت

م60م20م20
 حيؿوجماديمتغقري

ػ
ػ

 

 



ػ2012تابعػبغانػاضصباريػبطراصزػوطدنػاضطحاسظةػػ)ػطرصزػزستى(ػضعامػػ-3

ػضصوبريطولػاػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ػررضػاضصوبري
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطن

محيؿوجمماديمتغقريم20م8م8مخردوغيمذربامعؾسمطقبرىمطػرمبؽرماظقؿـكم .1

 جقدم20م7م14 خردوغيمذربامعؾسمطقبرىمعصرفمذربامعؾسم .2

 جقدم30م5م6 خردوغيمذربامعؾسمطقبرىمترسفمابقمسقـفم .3

 جقدم30م5م6 خردوغيمذربامعؾسمطقبرىمترسفماظصووىم .4

 جقدم20م8م8 سؼدمعؾوغكمترسيمسؿرمبؽممطقبرىمضـطرهماظعزؼزؼفم .5

 جقدم30م6م8 خردوغيمدـؾومطزصؿكمطقبرىمحوغقتم .6

 جقدم30م5م8 خردوغيمدـؾومطمطقبرىمعصرفمحوغقتم .7

 جقدم30م8م8 خردوغيمدـؾومطمطقبرىمطػرمذربامصؾقجم .8

 م30م8م8 خردوغيمدـؾومطمطقبرىمعصرفمطػرمدـؾوطم .9

 جقدم30م8م8 خردوغيمدـؾوطمطقبرىمطػرمدـؾوطم .10

 جقدم30م6م8 خردوغيمدـؾوطمطقبرىمترسفمطػرمدـؾوطم .11

 جقدم30م9م7 خردوغيمدـؾوطمطقبرىمترسفماظعشرهم .12

 جقدم30م5م8 خردوغيمذرذوبفمطقبرىماىـوبقفم .13

 جقدم30م8م8 خردوغيمذرذوبفمطقبرىمعصرفمطػرمحلنيم .14

 جقدم20م8م8 خردوغيمذرذوبفمطقبرىمعقًماظؾزم .15

 جقدم20م7م8 خردوغيمذرذوبفمطقبرىمطػرمامسوسقؾم .16

 جقدم20م8م8 خردوغيماظؽربىدـؾقممطقبرىمطػرمشوزىم .17

 



ػضصوبريطولػاػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ػررضػاضصوبري
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطن

 جقدم20م4م8 خردوغيماظؽربىدـؾقممطقبرىمطػرمدـؾقم .18

 جقدم20م8م8 خردوغيماظؽربىدـؾقممطقبرىمترسفماظلوحؾم .19

 جقدم20م8م8 خردوغيماظغرؼىمطقبرىمعصرفماظغرؼىم .20

 جقدم20م10م8 خردوغيماظغرؼىمبفماظغرطقبرىمسزم .21

 جقدم20م8م8 خردوغيماظغرؼىمطقبرىمعلفدموصقػم .22

 جقدم20م10م8 خردوغيماظغرؼىمطقبرىمعصرفمعلفدموصقػم .23

 جقدم20م8م8 خردوغيمتػفـوماظعزبمطقبرىمتػفـوماظعزبم .24

 جقدم20م10م8 خردوغيمتػفـوماظعزبمطقبرىمعصرفمتػفـوماظعزبم .25

 جقدم20م8م8 خردوغيمتػفـوماظعزبمطقبرىمطػرمعقًمايورونم .26

 جقدم20م10م8 خردوغيمتػفـوماظعزبمطقبرىمعقًمايورونم .27

م20م10م8 خردوغيمتػفـوماظعزبمطقبرىمعصرفمعقًمايورونم .28
 جقد

 جقدم20م10م8 خردوغيمتػفـوماظعزبمطقبرىمعقًماظرخوم .29

 جقدم20م8م8 خردوغيمغفطوىمطقبرىمعصرفمطػرمذوػنيم .30

 جقدم20م8م8 خردوغيمغفطوىمطقبرىمترسفمطػرمغقاىم .31

 

 



ػ2012)ػاضدظطةػ(ػضعامػػغانػاضصباريػبطراصزػوطدنػاضطحاسظةب
طولػاضصوبريػػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم

ػباضطتر
ررضػاضصوبريػ

ػباضطتر
اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطن

مجقدمم20م7م8مخردوغيماظؼرذقيمطقبرىمبالىم .1

 جقدمم20م7م8 خردوغيماظؼرذقيمطقبرىمعصرفماظؼرذقيم .2

 جقدمم20م7م8 خردوغيماظؼرذقيمطقبرىماىوغؾقيم .3

 جقدمم20م7م8 خردوغيماظؼرذقيمطقبرىماٌشؿؾم .4

 جقدمم20م7م8 خردوغيماظؼرذقيمطقبرىمرقخم .5

 جقدمم20م7م8 خردوغيماظؼرذقيمطقبرىماظؼرذقيم .6

 جقدمم20م7م8 خردوغيماظؼرذقيمطقبرىمعصرفمرقخم .7

 جقدمم20م7م8 يخردوغمعقًمحقايماظؾقرؼيمذـقهطقبرىمم .8

 جقدمم20م7م8 خردوغيمعقًمحقايمطقبرىماالغؾقرنيم .9

 جقدمم20م7م8 خردوغيمعقًمحقايمطقبرىمعقًمحقاىم .10

 جقدمم20م7م8 خردوغيمعقًمحقايمطقبرىماظلـطيم .11

 جقدمم20م7م8 خردوغيمعقًمحقايمطقبريماظؼرذقيم .12

 جقدمم20م7م8 خردوغيمعقًمحقايمطقبرىماىؿقزةم .13

 جقدمم20م7م8 خردوغيمًمحقايعقمطقبرىمعقًمعقؿقنم .14

 جقدمم20م7م8 خردوغيماذـقايمطقبرىمطقمماذـوواىم .15

 جقدمم20م7م8 خردوغيماذـقايمطقبرىماالغؾقرنيم .16

 جقدمم20م7م8 خردوغيمذربامضوصمطقبرىمعقًمشزالم .17

 جقدمم20م7م8 خردوغيمذربامضوصمطقبرىمطػرمدوملماظـقولم .18

 مجقدم20م7م8 خردوغيماىعػرؼيمطقبرىماىعػرؼيم .19

 جقدمم20م7م8 خردوغيماىعػرؼيمطقبرىمتطوىم .20

 جقدمم30م18م30 خردوغيماىعػرؼيمطقبريماىعػرؼيم .21

 



ػ2012ضعامػػ2012)ػشطورػ(ػػضعامػػوطدنػاضطحاسظةػبغانػاضصباريػبطراصزػ
طولػاضصوبريػػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم

ػباضطتر
ررضػاضصوبريػ

ػباضطتر
اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطن

محيؿوجماديمتغقريم10م6م8مخردوغيمذرباغؾوصمقبرىمصؿمحبرمسوصكطم .1

 حيؿوجماديمتغقريم10م6م8 خردوغيمذرباغؾوصمطقبرىمحبرمسوصكم .2

 جقدمم10م6م8 خردوغيمذرباغؾوصمطقبرىمعدخؾمصدرم .3

 حيؿوجماديمتغقريم12م6م8 خردوغيمذرباغؾوصمطقبرىمصؿمترسفماظلؿوغفم .4

 حيؿوجماديمتغقريم10م6م15 غيخردومذرباغؾوصمطقبرىمعدخؾمربؾفمعـقفم .5

 م8م6م15 خردوغيمذرباغؾوصمطقبرىمعدخؾمطػرمدعدونم .6

 جقدمم10م8م11 خردوغيمدعوطمطقبرىمطػرمبؾضؿم .7

 جقدمم12م8م11 خردوغيمدعوطمطقبرىمعصرفمدعوطم .8

 جقدمم10م8م10 خردوغيمدعوطمطقبرىمعصرفماظزػورم .9

 م10م6م8 خردوغيمدعوطمطقبرىمعصرفمدعوطم .10

 جقدمم12م6م8 خردوغيمدعوطمطقرطقبرىمعصرفمضم .11

 جقدمم10م6م8 خردوغيمدعوطمطقبرىمترسفمدعوطم .12

 حيؿوجماديمتغقريم8م6م12 خردوغيمبؾؿوجمطقبرىمترسفمغشقؾم .13

 م8م8م12 خردوغيمبؾؿوجمطقبرىمعقًماظشقخم .14

 جقدمم10م8م12 خردوغيمبؾؿوجمطقبرىمسزبفمعوػرم .15

 جقدمم12م8م12 خردوغيمبؾؿوجمطقبرىممسوتوىم .16

 جقدمم15م6م20 خردوغيمبؾؿوجمبؾؿوجمطقبريمم .17

 حيؿوجماديمتغقريم12م6م12 خردوغيمبؾؿوجمطقبريمعصرفممسوتويم .18

 م15م6م20 خردوغيمبؾؿوجمطقبريمعدخؾمربؾيمعلريم .19

 



طولػاضصوبريػػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ررضػاضصوبريػ
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطن

 م10م6م8 خردوغيمبؾؿوجمطقبريمترسيماالريديم .20

 حيؿوجماديمتغقريم10م6م8 خردوغيماظشنيمطقبريمترسيمضطقرم .21

 حيؿوجماديمتغقريم10م6م8 ردوغيخماظشنيمطقبريمترسيمراشىم .22

 جقدمم15م6م15 خردوغيماظشنيمطقبرمترسفماظؼوصدمخؾورفم .23

 جقدمم15م6م8 خردوغيماظشنيمطقبرىمترسفماظلؿوحوتم .24

 حيؿوجماديمتقدقعمم15م3م18 خردوغيماظشنيمطقبرىمعصرفمغشرتماالسؾكم .25

 م5م3م18 خردوغيماظشنيمطقبرىمعصرفمغشرتماالسؾك.م .26

 جقدمم10م15م8 خردوغيماظشنيمؾؾقفطقبرىماظعؿقهماظؼم .27

 حيؿوجماديمتغقريم15م8م12 خردوغيمابشقايماٌؾؼمابشقايماٌؾؼطقبرسمعصرفمم .28

 حيؿوجماديمتغقريم8م6م8 خردوغيمابشقايماٌؾؼمطقبرىمترسفمغشقؾمسؼدم .29

 حيؿوجماديمتغقريم15م6م20 خردوغيمابشقايماٌؾؼمطقبرىمعدخؾمغشقؾم .30

 جقدمم10م5م15 خردوغيمبشقايماٌؾؼامطقبرىمهقؼؾفمعصرفممسوتوىم .31

 حيؿوجماديمرؾؼيمدطققيم12م6م10 خشىمابشقايماٌؾؼمطقبرىماىزؼرهم .32

 م10م8م12 خردوغيمابشقايماٌؾؼمطقبرىمعصرفمدرببوىم .33

 م15م6م15 خردوغيمابشقايماٌؾؼممسوتويطقبرىمعصرفمم .34

 

 



ػ2012)ػبدغونػ(ػضعامػػغانػاضصباريػبطراصزػوطدنػاضطحاسظةب

ػطولػاضصوبريػاضظوعػطوشعػاضصبرىػضصوبريادمػاػم
ػباضطتر

ػررضػاضصوبري
ػباضطترػ

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطن

مجقدم25م6م25مسؼدمعؾوغلمبلققنمضـطرهمتـظقؿمبلققنم .1

 جقدم25م7م16 حدؼد بلققنمطقبرىمترسفماظلالعقغقفم .2

 جقدم25م10م11 حدؼد بلققنمطقبرىمحبرماظؼطؾكم .3

 جقدم15م7م6 وغلسؼدمعؾ بلققنمطقبرىمعصرفمجـوحم .4

 جقدم40م8م40 خردوغي بلققنمطقبرىمضـطرهماظؼضوبفم .5

 جقدم30م9م43 خردوغي بلققنمطقبرىمػووؼسماظؼضوبفم .6

 جقدم30م8م8 خردوغي صويفرمبلققنمطقبرىمجـوجم .7

 جقدم25م10م12 حدؼد صويفرم-بلققنمطقبرىمعدخؾمطػرمدوملم .8

 جقدم20م12م13 حدؼد ضراغشق-بلققنمطقبرىمحبرمدقػمبؼراغشقم .9

 حيؿوجماديمتغقريم25م4م5 سؼدمعؾوغل ضراغشق-بلققنمطقبرىمسزبفمبرادهم .10

 جقدم20م9م4 حدؼد ضراغشق-بلققنمطقبرىمدقػمطػرمدؾقؿونم .11

 جقدم25م8م10مخردوغيم ابقمرير-بلققنمطقبرىمابقمحفرم .12

 جقدم20م7م5محدؼد طؿوعيم-بلققنمطقبرىمحبرمدقػم .13

 جقدم20م8م8مردوغيخ طؿوعي-بلققنمطقبرىمترسفماٌـقرمبشطوم .14

 جقدم20م7م12مخردوغي طؿوعيم-بلققنمطقبرىمحبرمسوصكم .15

 جقدم20م9م24مخردوغي طؿوعيم-بلققنمطقبرىمعدخؾمطقمماظـفورم .16

 جقدم20م6م3مخردوغي طؿوعيم-بلققنمطقبرىمحبرمسوصكم .17

 



ػ2012)ػدطظودػ(ػضعامػػػغانػاضصباريػبطراصزػوطدنػاضطحاسظةب

ػػطولػاضصوبريػاضظوعػطوشعػاضصوبريػادمػاضصوبريػم
ػباضطتر

ػررضػاضصوبري
ػباضطتر

اشصىػحطوضةػ
ػاضحاضةػباضطن

مجقدمم30م6م7.5مخردوغيممعقًمبدرمحالوة-مسـقدمًمبدرطقبرىمترسفمعقم .1

 جقدمم30م6.2م6 خردوغيمعقًمبدرمحالوة-مسـقدمطقبرىمعصرفمسؿرمبؽم .2

 جقدمم30م6.1م3 خردوغيمعقًمبدرمحالوة-مسـقدمطقبرىماصوديمغؾوم .3

 جقدمم30م8.2م4.5 خردوغيمعقًمبدرمحالوة-مسـقدمطقبرىمذربامبوبؾم .4

 جقدمم30م7.5م7.5 خردوغيمعقًمبدرمحالوة-مسـقدمططقبرىمترسفماظؼرعقم .5

 جقدمم30م8.3م10 خردوغيمعقًمسلوس-مسـقدمطقبرىمبفؾقًمايفورهم .6

 جقدمم50م10م24 خردوغيمابقمصري-مسـقدم2طقبرىمترسفماظلوحؾممنرهمم .7

 جقدمم30م8.4م8.8 خردوغيماظراػؾني-مسـقدمطقبرىمترسفماظؼقصرؼيم .8

 جقدمم30م6.7م6.7 خردوغيمراػؾنياظ-مسـقدمطقبرىمجـوبقفمحبرمذؾنيماظؽقمم .9

 جقدم30م8.2م6.7 خردوغيماظراػؾني-مسـقدمطقبرىمجـوبقفمحبرمذؾنيماالؼلرم .10

 جقدمم30م8.2م8 خردوغيماظراػؾني-مسـقدم1طقبرىمعصرفممنرهمم .11

 جقدمم30م8.2م6.7 خردوغيماظراػؾني-مسـقدميطقبرىمترسفماظـزػم .12

 جقدمم30م5.7م6.6 خردوغيماظراػؾني-مسـقدمطقبرىمطػرماظصورمم .13

 جقدمم30م8.4م8.8 خردوغيمربؾيمزؼود-مسـقدمطقبرىمترسفماظؼقصرؼفم .14

 جقدمم30م5م6.7 خردوغيمربؾيمزؼود-مسـقدماظؼقصرؼفمجـوبقفطقبرىمم .15
ػ

 



ػبغانػاضصباريػواالظفاقػبطراصزػوطدنػاضطحاسظةػاضتابعةػضكغئةػاضطرقػواضصبارىػ
ػ

ٌوع  ووق  الهوخير  اسي الهوخير  ً
 الهوخير 

ةوه 
الهوخير   

 خياملرت
 اقصد لرض الهوخير   خياملرت

 ارتفاع
رقصد 
 احلالة محولة 

 عؼؾقلممممممبوالرصػيمم7.1ممم50.7 عؿقركم)مررؼؼمطػرماظزؼوتم/مضصرمبغدادم(مضطرمغصرماظدؼـم .1

 عؼؾقلممممممبوالرصػيم12ممم43 عؿقركم)مبطرؼؼمطػرمدميوم/مطػرماالذؼرم(مطػرمدميوماٌؿقركمم .2

 عؼؾقلممممممبوالرصػيم12ممم43 عؿقركم)مبطرؼؼمدقفرم/ماظشرصوم(مدقفرماٌؿقركم .3

 عؼؾقلممممممبوالرصػيم12ممم43 عؿقركمذؾنيماظؽقمم(م)ماظرئقلكم/مرـطوم/مذـقدةمم .4

 عؼؾقلممممممبوالرصػيم10.5ممم43 عؿقركم)مبوظطرؼؼماظرئقلكمهقؼؾيمدصرةم(مدصرةمم .5

 عؼؾقلممممممبوالرصػيم9.8ممم50 عؿقركمبوظطرؼؼماظرئقلكمرـطوم/ماظلـطيم/مزصؿكماظلـطيمم .6

محيؿوجمتقدقعمالغفمضقؼمممبوالرصػيمممم7ممم24 عؿقركم)ماحملؾيم/مدعروم/مابشونم(مدـؾورةمم .7

ماغشوءمطقبريمجدؼدمجبقارهمممممبوالرصػيم4.6ممم39 عؿقركم)ماظلـطيم/ماظشرذوبيم(معقًمعقؿقنمم .8

معؼؾقلمتؾعماظرأيمممممبوالرصػيم10.4ممم65 عؿقركم)ماظلـطيم/مذرذوبيم(معقًماٌكؾصمم .9

معؼؾقلمممممبوالرصػيم7ممم78.7 عؿقركم)مذؾشريم/ماظؼرذقيم/ماظعفقزؼيم(مطػرمذشؿومم .10

مهقؼؾيمخورجمعدؼـيمرـطوم/مطػرماظزؼوت

م .11
طقبريمأسؾكماظلرؼعماظزراسكم

ماظلؽيمايدؼدم

اظطرؼؼممم–هقؼؾيمخورجمرـطوم/مطػرماظزؼوتم

مايرممدصرهم/مطػرماظزؼوت
مجقدم70م- ظؽؾماووهم11.25ممم800مسؾقي

مجقدم70م- ظؽؾماووهم11.25ممم600مسؾقيممطػرماظزؼوتم–اظطرؼؼمايرممدصرةمماسؾكمررؼؼمرـطومم/مذؾنيمم .12

مجقدم70م- ظؽؾماووهم11.25ممم600مسؾقيمماظطرؼؼمايرمدصرهم/مطػرماظزؼوتممأسؾكمدؽيمحدؼدممتالمم .13

مجقدم70م- ظؽؾماووهم11.25ممم400مسؾقيمماظطرؼؼمايرمدصرهم/مطػرماظزؼوتماسؾكمررؼؼمذقغكمم .14

 



ٌوع  ووق  الهوخير  اسي الهوخير  ً
 الهوخير 

ةوه 
الهوخير   

 خياملرت
 اقصد لرض الهوخير   خياملرت

 ارتفاع
رقصد 
 احلالة محولة 

مجقدم70م- ظؽؾماووهم11.25ممم400مسؾقيممتاظطرؼؼمايرمدصرهم/مطػرماظزؼومدميوماظعؾقىمم .15

 جقدم70م- ظؽؾماووهم11.25ممم500مسؾقيمماظطرؼؼمايرمدصرهم/مطػرماظزؼوتمدؽيمحدؼدممعـقفمم .16

 جقدم70م- ظؽؾماووهم11.25ممم2000مسؾقيمماظطرؼؼمايرمدصرهم/مطػرماظزؼوتمسؾقىمسؾكماظـقؾمم .17

مجقدم70م- ظؽؾماووهم11.25ممم90مسؾقيمماظطرؼؼمايرمدصرهم/مطػرماظزؼوتمرـطوم/مجـزورمم .18

مجقدم70م- ظؽؾماووهم11.25ممم60مسؾقيمماظطرؼؼمايرمدصرهم/مطػرماظزؼوتمطقبريمترسيماظؾوجقرؼيم .19

مجقدم70م- ظؽؾماووهم11.25ممم30مدطقلماظطرؼؼمايرمدصرهم/مطػرماظزؼوتمطقبرىمدطقكم13سددمم .20

مررؼؼمرـطوم/ماحملؾيم/ممسـقدم)معزدوج(

مجقدم70ممظالووػنيم17.5ممم600مسؾقيممررؼؼمرـطوم/ماحملؾيم/ممسـقدم)درؼعمعزدوج(منيماظراػؾم .21

مجقدم70ممظالووػنيم17.5ممم600مسؾقيممررؼؼمرـطوم/ماحملؾيم/ممسـقدم)درؼعمعزدوج(ممسـقدم .22

م .23
مسـقدماٌالحلم)مداخؾمعدؼـيم

ممسـقد(

ماٌالحلممسـقدم/ماجومداخؾمعدؼـيممسـقد

معؼؾقلمم70ممظالووػنيم14ممم373

مربؾيمابقمسؾلماٌالحلم .24
ماٌالحلماٌالح

معؼؾقلم70ممظالووػني10ممم20

مرـطوم/ماظلـطيم/مزصؿكم)ماظرئقلل(

مجقدم70ممممظالووػنيم17.5ممم1000مسؾقيمرـطوم/ماظلـطيم/مزصؿكمزصؿكمسؾكماظـقؾمم .25

مجقدم70ممممظالووػنيم17.5ممم600مسؾقيمرـطوم/ماظلـطيم/مزصؿكمدؽيمحدؼدمزصؿكم .26

 



ٌوع  ووق  الهوخير  اسي الهوخير  ً
 الهوخير 

ةوه 
الهوخير   

 خياملرت
 اقصد لرض الهوخير   خياملرت

 ارتفاع
رقصد 
 احلالة محولة 

مهقؼؾيمخورجمضطقر

مممؿوزم70ممممظالووػنيم19ممم1100مدطقلمهقؼؾيمخورجمضطقرم)معزدوجيم(معصرفمدعوطم .27

مممؿوزم70ممممظالووػنيم19ممم3800مدطقلمهقؼؾيمخورجمضطقرم)معزدوجيم(معصرفمضطقرم .28

مجقدم70ممممظالووػنيم19ممم600مسؾقيمهقؼؾيمخورجمضطقرم)معزدوجيم(مطقبريماسؾكمدؽيمحدؼدمضطقرم .29

م .30
طقبريمسؾكمررؼؼماحملؾيم/م

مضطقر

مسؾقيمهقؼؾيمخورجمضطقرم)معزدوجيم(
مجقدم70ممممظالووػنيم19ممم250

ماظطرقماظزراسلمعشفقرم/مطػرماظزؼوت

اسؾكمدؽيمحدؼدمم .31

ماحملؾي)رـطو(

ماظطرؼؼماظزراسل
مجقدم70م-مممظالووػني17.5ممم600 سؾقي

ماظدىؿقنم .32
ماظطرؼؼماظزراسل

مجقدم70م-مالووػنيممظم16ممم600 سؾقي

مطػرماظزؼوتماٌالحلم .33

ماظطرؼؼماظزراسلم/مبـفوم/مطػرماظزؼوت
عالحك/م

 عؿقرك
مجقدم30م-مممظالووػنيم16ممم478

مممؿوزم70م-ممم10م750 سؾقيماظطرؼؼماظزراسلمطقبريمدرببويم)ماظلعداء(م .34

مرـطوم/مدعوطماٌزدوج

مممؿوزمم70ممممظؽؾماووهم11.25ممم500مسؾقيمرـطوم/مدعوطماٌزدوجمطقبريمدعشقًمم .35

مممؿوزمم70ممممظؽؾماووهم11.25ممم1000مسؾقيمرـطوم/مدعوطماٌزدوجمطقبريمابشقايمم .36

 



ٌوع  ووق  الهوخير  اسي الهوخير  ً
 الهوخير 

ةوه 
الهوخير   

 خياملرت
 اقصد لرض الهوخير   خياملرت

 ارتفاع
رقصد 
 احلالة محولة 

مممؿوزمم70ممممظؽؾماووهم11.25مممم600مسؾقيمرـطوم/مدعوطماٌزدوجمطقبريمبقرؼٍم .37

ماحملؾيماظؽربىم/مطػراظشقخمعزدوج

مممؿوزمم70ممممظؽؾماووهمم11.25ممم15مدطقلمخماٌزدوجاحملؾيماظؽربىم/مطػرمماظشقمطقبريمترسيماظػوروضقيم .38

مممؿوزمم70ممممظؽؾماووهم11.25ممم15مسؾقيماحملؾيماظؽربىم/مطػرمماظشقخماٌزدوجمطقبريماىوبريم .39

مممؿوزمم70ممممظؽؾماووهم11.25مممم90مسؾقيماحملؾيماظؽربىم/مطػرمماظشقخماٌزدوجمطقبريمعصرفماظغربقيمم .40

مممؿوزمم70ممممظؽؾماووهم11.25ممم25مسؾقيماحملؾيماظؽربىم/مطػرمماظشقخماٌزدوجمطقبريمعصرفماهلقومتم .41

مممؿوزمم70ممممظؽؾماووهم11.25ممم90مسؾقيماحملؾيماظؽربىم/مطػرمماظشقخماٌزدوجمطقبريمحبرممنرةم .42

ػػ5/2/2012تارغخػاضبغانػ:ػػػػػػػػػػػػطصدرػاضبغانػ:ػطدغرغةػاضطرقػواضظقلػ
ػ

ػ

 



ػ2012بطراصزػوطدنػاضطحاسظةػحتىػرامػػػػبغانػاالظفاقػ-3

ػػ15/1/2012تارغخػاضبغانػ:ػػػػػػػػػػػػطصدرػاضبغانػ:ػطدغرغةػاضطرقػواضظقلػ  



ػ2012أظفاقػطظطاػ/ػدطاطػاضطزدوجػحتىػرامػػ-3
ػ

ػ

 احلالة اقصد ارتفاع خياملرت لرض الٍفل خياملرت ةوه الٍفل خياملرت ووق  الٍفل لاسي الٍف ً

مجقدممم4.5 مم6 مم40مدرببويمغػؼمدرببويم .1

مجقدممم3 م 4 م 35مسزبيماالوضوفمغػؼماالوضوفم .2

مجقدممم3ممم4ممم35مسزبيمذعقىمغػؼمذعقىم .3

مجقدممم3 م 4 م 35مسزبيمغظقػمغػؼمغظقػم .4

مجقدممم3 م 4 م 35معربسزبيماظمغػؼمسزبيماظعربم .5

مجقدممم3 م 4 م 35مدفنيممغػؼمدفنيم .6

مجقدممم3 م 4 م 35ممسالمغػؼماٌدرديم)مسال(م .7

مجقدممم3 م 4 م 42مسزبيمدعقدمغػؼمدعقدم .8

مجقدممم3 م 4 م 35مسزبيمخؾقؾمغػؼمدعوطم)سزؼيمخؾقؾ(م .9

ػ

 



ػ
ػ2012اضطزدوجػحتىػرامػاضطحضةػاضصبرىػ/ػصفراضذغخػأظفاقػػ

ػ

 احلالة اقصد ارتفاع خياملرت لرض الٍفل خياملرت ةوه الٍفل خياملرت ووق  الٍفل اسي الٍفل ً

مجقدممم3 مم4 مم35مسزبيماظؽلوبرمغػؼماظؽلوبرم .10

مجقدممم3 مم4 م 35ماظعزبيماظؼؾؾقيممغػؼماظعزبماظؼؾؾقيم .11

مجقدممم3ممم4ممم35مضرؼيمدـددقسمغػؼمدـددقسم .12

مجقدممم3 مم4 م 35مسزبيماٌرزسيمغػؼماٌزروسيمم .13

مجقدممم3 مم4 م 35ماٌؼوبرمغػؼماٌؼوبرم .14

مجقدممم3 مم4 م 35مسزبيماظؾدراويمغػؼماظؾدراويم .15

مجقدممم3 مم4 م 42مضرؼيماٌعؿؿدؼيمغػؼماٌعؿؿدؼيمم .16

مجقدممم3 مم4 م 35مسزبيماالصالحمغػؼمسزبيماالصالحم .17

مجقدممم3 مم4 م 35مسزبيممعشقؾمغػؼمعشقؾم .18

مجقدممم3 مم4 م 42مضرؼيماهلقومتمغػؼماهلقومتم .19

مجقدممم3 مم4 م 35ممنرةماظؾصؾمغػؼمحبرممنرةم .20

ػ
ػ2012/ػ1/ػ15تارغخػاضبغانػ:ػػػػػػػػػػػطصدرػاضبغانػ:ػطدغرغةػاضطرقػواضظقلػ

 



 تاخيعة ملديرية الطرم والٍكن وو لة لمد وران  ا ا ظة  اله ار  ال

 
  
  
  
  

                                                 

 

 سددػومورماٌشوهمواظلقوراتم,مأدؿلثرمعرطزماحملؾيمبلسؾكمععدلمعـمػذهماظؽؾورىمحقٌمبؾغمطقبرىمموطؾفومتلؿكدممٌرم190مبدائرةماحملوصظيممواظـؼؾممطرقمٌدؼرؼيمماظإذيوديمسددماظؽؾورىماظؿوبعيم

 %معـماذيوظلمسددماظؽؾوريم.م5.7طقبرىمبـلؾيمم11سددػؿممغصقىمعرطزمطػرماظزؼوتمحقٌمبؾغممعـم%موأضؾمععدلم16.5طقبرىمبـلؾيمم31سددػوممحقٌمبؾغمزصؿكم%مؼؾقفومعرطزمم18طقبرىمبـلؾيمم34

 م-رـموعقزسيماديم:م70طقبرىموترتاوحمريقظفمػذهماظؽؾورىمم42سددماظؽؾورىماظؿوبعيمظؾفقؽيماظعوعيمظؾطرقمواظؽؾورىمماذيوديمم 

م%7.2طؾوريمعالحلمبـلؾيممم3م-,ممممممممممممممم%59.5مبـلؾيسؾقيمطقبريمم25م-,مممممم%9.5طقبريمدطققيمبـلؾيمم4م-,مممممممممممم%م23.8طؾوريمعؿقرطيمبـلؾيمم10مم-ممم

 مموحوظؿفومجقدة.م42م–م35غػؼموترتاوحمارقاهلومعومبنيممم24اذيوظلمسددماالغػوقمبدائرةماحملوصظيمم 

 

 م

م

 

 .اظعؿؾمسؾكمودؼدموصقوغيماظؽؾورىمبصػيمدورؼيمععمسؿؾماظؿقدعوتماظالزعيمظؾؽؾوريماظيتمؼؾزممتقدعؿفو

  التعليق

  التوصية 



 امجال  لدد وسا ن ٌكن الرناب مبخا ظة الػرخي ة

 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                              

 

ػ2012بغانػاردادػاضدغاراتػواضطرصباتػبدائرةػاضطحاسظةػػػ–ػ4ػػ
 املرن 

 االمجاىل اخر  توتوك تانسد و هروخياص اتوخي س ٌكن
 داخمد خاص لاً 

 لدد لدد لددلدد لدد لدد لدد
م0م6710م0م1309م2302م2734م0م243م122مرـطو

م0م7547م0م3989م975م2428م0م24م131 احملؾيماظؽربي

م0م4741م0م4108م0م621م0م1م11 طػرماظزؼوت

م0م2454م0م952م30م1461م0م11م0 زصؿك

م0م2619م0م2252م0م367م0م0م0 اظلـطي

م0م163م0م135م0م23م0م5م0 ضطقر

م0م1879م0م1613م0م257م0م5م1 بلققن

م0م1516م0م1268م0م235م0م13م0ممسـقد

م0م27626م0م15626م3307م8126م0م302م265 االذيودي

م21/2/2019تورؼخماظؾقونم:ممممممممممممممممممادارةماٌقاضػممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-اظغربقيعصدراظؾقونم:مادارةمعرورممممممممممممممممممممممممم

م

م

 -:ودقؾيمغؼؾمعقزسيماديممم27626اذيوديمسددمودوئؾمغؼؾماظرطوبمبدائرةماحملوصظيم .1

 معقزسنيماديم:2اتقبقسمغؼؾمبـلؾيمم567م%- 

 %46.7اتقبقسمسوممبـلؾيممم265 -

 %53.3اتقبقسمخوصمبـلؾيمم302 -

 ممممممممممممم29.5بـلؾيمعقؽروبوصمم8126ممم% 

 م%ممممم11.9بـلؾيماجرةمتوطلكمممم3307ممم

 15626م%56.6تقكمتقكمبـلؾيمم

م

 .اظعؿؾمسؾكمترخقصموحداتماظؿقكمتقكمضؿوغومظلالعيماٌقارـنيم 

 التعليق 

 التوصية 

30
م

 

 



ػ

ػشطاعػ
اإلدصانػواضطجتطعاتػ

ػضعطراظغةػا



 

    

     

     

     

     

   .               1    

   
   

 

  دات الضكيًة امليفذةالىح عدد -تطىر اإلصكاٌ احلضزي  -1

م2018سوممم2017سوممم2016سوممماظؾقونماظؾقون

 انقطبع احلكىيً-0
مإدؽونمعـكػضماظؿؽوظقػ

م-م-م-محضر
م-م-م-مرؼػ

م-م-م-محضرمإدؽونمإضؿصودى
م-م-م-مرؼػ

م-م-م-محضرمإدؽونمعؿقدط
م-م-م-مرؼػ

م-م-م-محضرمإدؽونمصققمعؿقدطموصوخر
م-م-م-مرؼػ

م-م-م4254محضرممبإدؽونماظشؾو
م-م280م-مرؼػ

 امجبيل انقطبع احلكىيٍ
م-م-م4254محضر

م-م280م-مرؼػ

م-م280م4254 اذيوظلماحملوصظي

ماظؼطوعماًوصم-2
م886م-م5727محضر
م522م-م22575مرؼػ

م1408م-م28302مإذيوديماحملوصظي

ماظؼطوعماظؿعووغل-3
م-م-م-محضر
م-م-م-مرؼػ

م-م-م-ماذيوظلماحملوصظيم

ماظؼطوعماالدؿـؿوري-4
م-م74م60محضر
م-مممرؼػ

م-م74م60ماذيوظلماحملوصظي

ماظؼطوعماظعومم-5
م-م-م-محضرم
م-م-م-مرؼػ

م-م-م-ماذيوظلماحملوصظيم

ماذيوظلماحملوصظي
م886م74م10041محضرم
م522م280م22575مرؼػ

م1408م354م32616ماذيوظلماحملوصظي

             4/2019/مم1تاريخ ال  اُ                                                                                                                                             دؽونمواٌراصؼممعدؼرؼيماإلموصدر ال  اُ :        

 مممممممممم                                                                                               ممممممممممممممممممم       

م                                                                                                                                                                -ايؽقعل:اظؼطوعم.1

 داتمدؽـقيمسيماظؼطوعمايؽوقعلمواالدوؿـؿوريممبودائرةممممالمؼقجدموح

,مبقـؿومتذبذبمسيمسوددماظقحوداتماظلوؽـقيمممممم2018احملوصظيمسيمسومم

أسؾووكمععوودلمهلووومم2016سيماظؼطوووعماًوووصممحقووٌمدووفؾًمسيمسووومم

بؾغوًمممم2018وحدةمدؽـقيمبوظرؼػموايضرممبقـؿوومسيمسووممممم28302

 .2016%مسـمسومم95وحدةمدؽـقيمبـلؾيماخنػوضممم1408

م
م

 

 اظعؿؾمسؾلماغشووءموحوداتمدوؽـقيمبوظؼطووعمايؽوقعلمعـكػضوفماظؿؽووظقػموعؿقدوطموصوققماٌؿقدوطمٌلووسدهماظشوؾوبممممممممممممم

 .وربدوديماظدخؾ

م

م

 التعليق 

 التوصية 

 



 امجاىل لدد رخص ال ٍا  جبى   اٌوالّا

 

    

    

    

    

    

    

    

                      

 

ػبًاٌ تزاخًص املباىى باحملافظة  -4

ً 
ورن / وديٍة/ 

 حــد
 اإلمجاىل ترو ي ِدً تعدين تعم ة خيٍا  ال  اُ

 رـطو 1

 588 12 78 81 131 386 حضر

م1965م9م308م1م143م1504 رؼػ

 2553 21 386 82 274 1890 إذيودي

 احملؾيماظؽربى 2

م721 40 268 31 13 369 حضر

م95م-م17م-م25م53 رؼػ

 816 40 285 31 38 422 إذيودي

 طػرماظزؼوت 3

 154 5 55 19 1 74 حضر

م809م0م87م0م102م620 رؼػ

 963 5 142 19 103 694 إذيودي

 زصؿك 4

 121 5 29 13 1 73 حضر

م1403م4م208م3م68م1120 رؼػ

 1524 9 237م16 69 1193 إذيودي

 اظلـطي 5

 171 3 19 21 27 101 حضر

م64م-م3م-م9م52 رؼػ

 235 3 22 21 36 153 إذيودي

6 

 ضطقر

 216 10 - 14 26 190 حضر

م761م-م119م-م49م593 رؼػ

 977 10 119 14 75 783 إذيودي

 بلققن 7

 256 12 43 4 5 192 حضر

م986م-م84م40م227م635 رؼػ

 1242 12 127 44 232 827 إذيودي

 مسـقد 8

 88 5 24 11 3 37 حضر

م560م9م128م13م13م397 رؼػ

 640 14 152 24 16 434 إذيودي

ماذيوظلماحملوصظي

م1961م70م468م165م140م1118 حضر

م6616م22م954م57م636م4947 رؼػ

م8577م92م1422م222م776م6065 ذيوظلاال

م1/4/2019تاريخ ال  اُ :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌراطزممواٌدنم:وصدر ال  اُ          
 

 

 

 ترخقصمعقزسيمادي:م8577إذيوظلمسددمتراخقصماٌؾوغكممػقم- 

 6065م.مممممممممممم71مترخقصمبـوءمبـلؾيم% 

ممممممممممم.%9ترخقصمتعؾقيمبـلؾيمم776مم-مممم

م%2.5ترخقصمتعدؼؾمبـلؾيمم222مم-مممم

ممممم%ممممم1ترخقصمترعقؿمبـلؾيمم92م-%ممممممممممم16.5ترخقصمػدممبـلؾيمم1422م-ممم

م

م
م

 .تشدؼدماظرضوبيمسؾكمإدؿكراجمرخصماظؾـوءموإتؾوعماظؿعؾقؿوتماًوصيمبرخصماظؿعؾقفمواهلدمم 

م

م

م

 التعليق 

 التوصية 

 

التعم 
 م

 



 

 

 

0

 

          

      

                                    

 

 4112  نعات العنزاىًة باحملافظة عً عاوبًاىات املدٌ واجملت-5

م           1/4/2019:  تورؼخماظؾقونممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌراطزمواٌدنمم.ممموصدر ال  اُ :

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدنمسؿراغقوويمجدؼوودةمأخوورىمبقـؿووومادووؿلثرمعرطووزماظلووـطيمبوولنمممالمؼقجوودمبوودائرةماحملوصظوويممأيمذبؿؿعوووتمأومعووممم

 %م.50%مووحدتنيمبوظرؼػمبـلؾيمم50وحداتمدؽـقيمهًماالغشوءممعقزسنيمماديموحدتنيمبويضرمبـلؾيمم4بفومم

مم

م

م

م

م

  التعليق

 التعليق 

 



 4112وقزى الظَري الصحزاوي عاو   أعداد املدٌ والقزى التى مت تعديل احلًش العنزاىى هلا -6

 ال  اُ ال ٍد
 لعددا

 ري  حطر

مممسددماٌدنمواظؼرىماظؿكممتمتعدؼؾمايقزماظعؿراغكمهلوماٌدنماىدؼدة

م30م1ممضطقر

م6م3مماظلـطي

ممموحداتماديماحملوصظيموملمؼؿؿماظؾًمصقفومحؿكماألنم6متماردولمتعدؼؾمممطػرماظزؼوتم

مالمؼقجدمالمؼقجدمسددمضرىماظظفريماظصقراويماظيتمبدأمأغشوؤػومم

م1/4/2019م:تاريخ ال  اُ                                                                                     عراطزماٌدنممدر ال  اُ :وص      

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبرطزيم)مضطقرمواظلوـطي(ممم40إذيوظلمسددماٌدنمواظؼرىماظؿكممتمتعدؼؾمايقزماظعؿراغكمهلومبدائرةماحملوصظيم

 -عقزسنيماديم:م

 %10ضرىمبويضرمبـلؾيممم4 -

 %90ضرؼيمبوظرؼػمبـلؾيممم36 -

 المؼقجدمبدائرةماحملوصظيمضرىمزفريمصقراويممتماظؾدءمسيماغشوؤػومم . 

 
 

 
 

 ؾؿقوصظويممظمتوبعويماظعؿؾمسؾلمدرسيماظؾدءمسيمدبصقصمزفريمصوقراويمظؾؿقوصظويمإلغشووءمعودنموضوريمجدؼودةممممممم

 الدؿقعوبماظزؼودةماظلؽوغقي.

ػ

  التعليق

 التوصية 

 

 

  

  

  

  

0 

          

 

 



ػشطاعػ
  اضطظاطقػاضعذوائغة



 لعشىائية القابلة للتطىير بالمحافظةمىقف المناطق ا -1
 

 اظؾقونمعرطزم/محك م
اذيوديمسددماٌـورؼم
 اظعشقائقي

 عـورؼمضوبؾفمظؾؿطقؼر
متم
 اظؿطقؼر

جورىم
 اظؿطقؼر

ملمؼؾدأماظعؿؾم
 بفو

 رـطو 1
م6م5 - 11 حضرم
م-م- -م- رؼػم

 اظؽربىماحملؾي 2
 3 1 1 5 حضرم
م-م- -م- رؼػم

 طػرماظزؼوت 3
 - 3 - ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم3 حضرم
م-م- -م- رؼػم

 زصؿك 4
 4 1 - 5 حضرم
 - - - - رؼػم

ماظلـطف 5
م6م- 1م7 حضرم
م-م- -م- رؼػم

 ضطقر 6
 - 5 - 5 حضرم
م-م- -م- رؼػم

مقنبلق 7
 1 - -م1 حضرم
م-م- -م- رؼػم

ممسـقد 8
 3   3 حضرم
م-م-م-م- رؼػم

 23م15 2 40ماذيودي
 

 : املٍاةل اجلار  تطويرِا ِ  املٍاةل الػري خمططة  ار  تطويرِا حال ا ومخوظة
م25/2/2019ريخ ال  اُ : تاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذيقعمعراطزماٌدنمواالحقوءوصدر ال  اُ : 

م4/2012/

م

م

م

م

 

 

 مم(عـطؼيمسشقائقيمعـفو40اظعشقائقيمبدائرةماحملوصظيم)ممإذيوظلمسددماٌـورؼ:- 

 %5عـورؼمسشقائقيممتمتطقؼرػومبـلؾيمم2 -

 %م.37.5عـطؼيمسشقائقيمجوريمتطقؼرػومبـلؾيم15 -

 %57.5عـطؼيمسشقائقيمملمؼؾدأماظعؿؾمبفومبـلؾيم23 -

 %معـماذيوديماٌـورؼماظعشقائقيم.27.5عـطؼيمبـلؾيمم11سؾكمسددمعـماٌـورؼماظعشقائقيمحقٌمبؾغمسددػومرـطومبلادؿلثرمعرطزم -

م
م

     اظعؿؾمسؾكمزؼودةماإلسؿؿوداتماٌوظقيمظؿطقؼرماٌـورؼماظعشقائقيمظؾؿقوصظيممواظعؿؾمسؾكمتقصقؾماٌراصؼمطوعؾيمهلذهماٌـورؼمم. 

 إمجاىل لدد املٍاةل العشوا  ة وو لة لمد وران   ا ا ظة 

 

  

  

                                             

 

 التعليق

 

 التوصية



 طويرووق  املٍاةل العشوا  ة وَ ح ح الت -2
 املوق  

)وديٍة / 
 ح (

 وٍاةل ال تك ن التطوير وتكرر إ التّا ووق  التطوير خي اُ املٍاةل العشوا  ة
 والحظات

 ار   مت إ التّا مل ي در  ار  مت لدد السهاُ 2املساحة ني اسي املٍطكة
 إ التّا

مل ي در 
 العىن خيّا

حكمأولم

مرـطو

مم-م-م-م-م√م-م18300مطؿم0.4محبرىماظطرؼؼماظلرؼع

  - - - - √ - 30500 طؿم0.25 شربمررؼؼماٌعوػدة

  - - - - √ - 46500 طؿم0.32 ترسيماظعرؼضي

  - - - - √ - 77300 طؿم0.44 دؽيمتالماظعفقزى

حكمثونم

مرـطو

مم-م-م-م√م0مم1400مم1.2ماٌرذقيمشربمترسيماظؼوصدم

اظلؾكوغيماظؼدمييمشربمترسيم

 اظؼوصدم
2 15378  0 √ - - -  

مييمذورعماٌدؼـيمماظلؾكوغيماظؼد

 اٌـقرة
2.6 31732  0 √ - - -  

  - - - √ 0  37732 0.25 ضؾؾلماٌؼوبر

  - - - √ 0  16250 0.625 اظغػران

 - - - √ 0  4520 110 تؾمايدادؼـ
 غري آوٍة

 - - - - √  2500 50 طـداظقي

حكمأولم

ماحملؾي

مم-م-م-م- √م-م60083م1.43مابقمراضل

مم-م-م-م-م√م-م99305م0.21مابقمذوػنيمواظرجيبمواظزػراء

مم-م-م-م-م√م-م84821م0.85مربؾيماظربج

مم-م-م-م-م√م-م53147م0.33ماظلؽيماظقدطل

مم√م-م-م-م-م-م1312م0.65مدققماظؾنبم

مم√م-م-م-م-م-م16542م0.34ماظقراضي

ح   ثاُ  
مشريماعـيم-م-م-م-مم√م-م49مصـدصو ا مة

مطػرماظزؼوت

مم-م-م-مم√مم5696م0.4ماىزؼرة

مم-م-م-مم√م-م2847م0.3ماظلرؼعمواعؿداده

مم-م-م-مم√مم8539م1.2محلقؾفمواعؿداده

مزصؿك

مم-م-م-م√م-م-م5500مصدانم10معـطؼيمحبريماظلؽيمايدؼد

مم-م-م-م√م-م-م4600مصدانم5مسزبيماظلودات

ممممم√م-م-م2500ماصدغيم6مسزبيماظدؼى

مم-م-م- √م-م-م2300مصدانم3مسزبيمصقدة

مشريمآعـيم-م-م-م√م-م-م2400مصدانم4محؽرماٌـشووي

 السٍطة

مم-م-م-م√  م571م78184معـطؼيماظؿدرؼى

مم-م-م- √  م1269م16432مسزبيمعؽووي

مم-م-م-√ م-م2195م44824ماظؾصوظي

 

 



 ووق  تطوير املٍاةل العشوا  ة وَ ح ح التطوير مبران  ا ا ظة

 

 

  

  

  

  

                     

 

 املوق  
)وديٍة / 

 ح (

 ن التطوير وتكرر إ التّاوٍاةل ال تك  ووق  التطوير خي اُ املٍاةل العشوا  ة
 والحظات

 ار   مت إ التّا مل ي در  ار  مت لدد السهاُ 2املساحة ني اسي املٍطكة
 إ التّا

مل ي در 
 العىن خيّا

 

مم-م-م- √ م-م2567م48717مطؿقش

مم-م-م- √ م-م1885م18493مذرفماظدؼـ

مم-م-م-  م√م1681مم3000مايقذي

مم-م-م- √ م-م9496م39375مودطماظلـطيماظؾؾد

 قطور

مم-م-م-  √ م6115م19798ماٌرطزماظطؾك

مم-م-م-  √م-م1068مم1970محقضماظـقادى

مم-م-م-  √م-م4788م1063446محكماظشقخماظشعراوى

مم-م-م-  √م-م3058مم138832ممشولمعصرفماظزػور

مم-م-م-  √م-م1476م785836محقضماظعؼورة

 خيس وُ

مم-م-م- √ م-م410م0.0063معـطؼيمودطماظؾؾد

مم-م-م- √ -م-م1860م0.126ماٌـشلةماىدؼدة

مم-م-م-م√م-م700م0.00525مسزبيمريقلف

مم-م-م- √ م-م5500م0.0042مطػرماظعلؽر

مم-م-م-م√ م-م890م0.0084معـطؼيماظؿـظقؿ

 مسٍود

مم-م-م-م√ م-م1679م2مم69000ماًورجي

مم-م-م-م√ م-م1291م2مم20000ماٌـطؼيماظصـوسقي

مم-م-م-م√م-م-م5164م2مم44000معـشقيمعؾورك)اظؿقرؼر(

م25/2/2019تورؼخماظؾقونمممممممممممممممممعصدرماظؾقونم:معراطزماٌدنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  م

 
 

 

 فوومممعـمعـطؼيمسشقائقيمم46إذيوظلمسددماٌـورؼماظعشقائقيمبدائرةماحملوصظيم

 م-%م,موػذهماٌـورؼمػلم:8.7عـورؼمسشقائقيمشريمآعـيممبـلؾيممم4

 طـداظقي(م–حلمثونمرـطومم)متؾمايدادؼـم -

 حلمثونماحملؾيم)مصـدصو( -

 زصؿكم)محؽرماٌـشووي( -

 مأدػؾًمشمم2مم1474ذقارعمداخؾقيمومتمسؿؾمأدػؾًممم2مم10386تطقؼرمعـطؼيمصـدصومحقٌممتمسؿؾممبالطماغرتظقكمبصـدصومممتم,

مموسرضم300مم,مأدػؾًمشمابقمايلـمرقلم8مموسرضمم350مممشمطـقليماالوراممرقلم12-8مممرقلموسرضممم600ماظػضؾبقما

 م.8مموسرضمم150مم,مأدػؾًمشمسشرةممبطقلم6-8

 

 

 

 ومدرسيماالغؿفوءمعـمعشروسوتمتطقؼرماٌـورؼماظعشقائقيمودرسيماظؾدءمصكمتطقؼرماٌـورؼماظعشقائقيماظؿوكمملمؼؾودأماظعؿوؾمبفوممممم

 0واظعؿؾمسؾكمإزاظيماٌـورؼماظؿكمالمتؼؾؾماظؿطقؼرمم

م

 

 التوصية 

 التعليق 

 



م

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

   

      

  √ 

 

   

   

   

  

  

 

 
 

  
 

   

    

 
 

 

  
 

 



  مبران  ا ا ظةوشرولات تطوير املٍاةل العشوا  ة  تهمفة 

 

     

     

     

                                         

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

  

 

م

م

م

م

 م-:طوظؿوظلأظػمجـقفممعقزسيم(مم126890ظؿطقؼرماظعشقائقوتمبدائرةماحملوصظيم)ماٌرصقدةمضقؿيماظؿؽؾػيماٌوظقيم 

م%43.3بـلؾيمثوغلمرـطوموتمحكماظػمجـقيمخوصيممبشروسمم55000م-

م%م.4.7احملؾيمبـلؾيمأولماظػمجـقفمخوصيممبشروسوتمحكممم5930م-

م%م44.8بـلؾيمحلمثوغلماحملؾيمأظػمجـقفمخوصيمبؿطقؼرمعشروسوتمممم56960م-

م%7.2اظػمجـقفمخوصيممبشروسوتمعرطزمضطقرمبـلؾيمم9000م-

 م–طػورماظزؼووتمممم–ائقيممبراطوزم)مزصؿوكمممالمؼقجدماسؿؿوداتمعوظقويمظؿطوقؼرمعشوروسوتماٌـوورؼماظعشوقممممم

 بلققن(م–مسـقدمم–اظلـطيم

 اظعؿؾمسؾكماالغؿفوءمعـماٌشروسوتماًدعقيماظؿكمتؿؿمظؿطقؼرماٌـورؼماظعشقائقيمظؿكػقػماظعىءمواٌعوغوهمسؾوكمم

ماٌقارـنيمبفذهماٌـورؼم.

 التعليق 

 التوصية 

 



م

م

ػشطاعػ
ػاضطظاطقػاضعذوائغةػ



م

 كليا ( –المناطق العشىائية التي تم إزالتها ) جسئيا  -4

 دات السكنية التي تم تىفيرها للنقل اليها وتكلفتها  وعدد الىح 

 

عرطزم/م

عدؼـفم

 /حك

ادؿماٌـطؼفم

 اظعشقائقي

 اإلزاظف

عؾؽقيم

 االرض

سددماظلؽونم

سددماظقحداتم اظػعؾك

اظلؽـقفماظؿكم

 متمتقصريػو

 اظؿؽؾػفماظػعؾقف
 
 
 

ازاظفم

 طؾقف

ازاظفم

 جزئقف

ملمؼؾدأم

اظعؿؾمصكم

 ازاظؿفو

 اغوث طقرذ

حلماولم

 رـطوم
مالمؼقجدمعـورؼمشريماعـفمبويكم 

حكمثونم

 رـطوم
 المؼقجدم 

حكماولم

 احملؾيم

عـمربؾيماظربجمحبقاديم

طؿمعـطؼيمشريمم0.02

اعـفموملمؼؿؿماظؿطقؼرم

 حؿكماالنم

 المؼقجدم

حكمثونم

 احملؾيم
 المؼقجدم مالمؼقجد 

 زصؿكم

ترسيماظعشرهم

واحملطفم)حبرىم

معزظؼونمدؽفمحدؼد(

 م م

د
ج
ق
ؼ
مم
ال

م

مال
د
ج
ق
ؼ

م

 -م-

 -م- م ممسزبيماظلوداتم

 -م- م ممسزبيماظدؼى

 -م- م ممسزبيمصقده

محؽرماٌـشووى

م)شريمأعـي(
 -م- م م

 اظلـطيم

 -م- م ممعـطؼيماظؿدرؼىم

 -م- م ممسزبيمعؽووىم

 -م- م مماظؾصوظيم

 -م- م ممطؿقشم

 -م- م ممذرفماظدؼـم

 -م- م ممايقذيم

م- م ممودطماظلـطيماظؾؾدم
- 

 

 
 

 



عرطزم/م

عدؼـفم

 /حك

ادؿماٌـطؼفم

 اظعشقائقي

 اإلزاظف

عؾؽقيم

 االرض

سددماظلؽونم

سددماظقحداتم اظػعؾك

اظلؽـقفماظؿكم

 متمتقصريػو

 اظؿؽؾػفماظػعؾقف
 
 
 

ازاظفم

 طؾقف

ازاظفم

 جزئقف

ملمؼؾدأم

اظعؿؾمصكم

 ازاظؿفو

 اغوث طقرذ

 مسـقدم

 المؼقجدمماًورجيم

 المؼقجدمماظصـوسقيماٌـطؼي

مالمؼقجدمم(عـشقيم)اظؿقرؼر

 ال ووجد إزالة باملناطق العشوائيةم ضطقرم

 بلققنم

ماٌـشلةماىدؼدهم

 2002لسنة  111ال ووجد ازاالت حيث ان هذه املناطق داخل احليز وختضع للقانون 

مسزبيمريقلف

مطػرماظعلؽر

معـطؼيماظؿـظقؿ

معـطؼيمودطماظؾؾد

 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
 

 

 

 المؼقجدمبدائرةماحملوصظيمعـورؼمسشقائقيممتمازاظؿفومطؾقومأومجزئقوم 

 

 

م

م

م

 
 
 

 التعليق 

 



مطفربوءمصقيمتعؾقؿمادؿماٌـطؼف
عقوهم

مذرب

صرفم

مصقل

غؼؾم

مداخؾل
متؾقػقغوت

ذؽقنم

ماجؿؿوسقف
معالحظوت

 حبرىماظطرؼؼماظلرؼع

ماولمرـطو √ √ √ √ √ √ √ √
عوػدهشربماٌ  

 ترسيماظعرؼضف

 دؽيمتالمبوظعفقزى

 √ √  √ √ √ √ √ اٌرذقفمشربمترسفماظؼوصد

مثونمرـطو

 √ √  √ √ √ √ √ اظلؾكوغيماظؼدميي

 √ √  √ √ √ √ √ماظلؾكوغيماظؼدمييمضؾؾلموحبري

 √ √  √ √ √ √ √ماىالء(م25ضؾؾلماٌؼوبرم)عـمشم

ـمشماظدؼـمحؿكماظغػرانممع

ماظلرؼع
√ √ √ √ √  √ √ 

 √ √  √ √ √ √ √متؾمايدادؼـمعـمشماىوغؾقي

 √ √  √ √ √ √ √ماظؽوطقالم25طـداظقيمعـمشم

م-م√ -م√ √ √  √مابقمراضك

مأولماحملؾي

م- √ √ √ √ √ √ √مابقمذوػنيمواظرجؾكمواظزػراء

م- √ √ √ √ √  √مربؾيماظربج

م- √  √ √ √  ماظلؽفماظقدطك

 - √ - √ √ √ √ √مدققماظؾنب

 - √ - √ √ √ √ √ماظقراضف

معؿقصرمعؿقصرمشريمعؿقصرمعؿقصرمعؿقصرممعؿقصرم ربكمدعد

مثونماحملؾي

معؿقصرشريممعؿقصرمشريمعؿقصرمعؿقصرمعؿقصرممعؿقصرممابقمدراع

معؿقصرممسزبيمخضر
م

معؿقصرشريممقصرعؿمشريمعؿقصرمعؿقصرمعؿقصر

معؿقصرممصـدصو
م

معؿقصرشريممعؿقصرمشريمعؿقصرمعؿقصرمعؿقصر

ماىزؼرةم

مطػرماظزؼوتمعؿقصرمعؿقصرمعؿقصرمعؿقصرمعؿقصرمعؿقصرمعؿقصرمعؿقصر ماظلرؼعمواعؿدادهم

محلقؾفمواعؿدادػوم

ترسيماظعشرهمواحملطفم)حبرىم

معزظؼونمدؽفمحدؼد(

ـمدبدممس

ررؼؼماٌرصؼم

 بوٌدؼـي

دبدممسـم

ررؼؼماٌرصؼم

 بوٌدؼـي

√ √ √ 

دبدممسـم

ررؼؼم

اٌرصؼم

 بوٌدؼـي

√ 

دبدممسـم

ررؼؼماٌرصؼم

 بوٌدؼـي

مزصؿك

 √ √ √ √مسزبيماظلوداتم

 √ √ √ √مسزبيماظدؼى

 √ √ √ √مسزبيمصقده

 √ √ √ √محؽرماٌـشووى

مرمبفومذيقعماٌراصؼمظؼربفومعـماظلـطيذيقعماٌـورؼماظعشقائقيمعؿقصم
ماظلـطف

 



 املٍاةل العشوا  ة ا رووة وَ اخلدوات وو لة لمد وران  ا ا ظة .

 

 

 

 

 

  

                                                              

         

 

مطفربوءمصقيمتعؾقؿمادؿماٌـطؼف
عقوهم

مذرب

صرفم

مصقل

غؼؾم

مداخؾل
متؾقػقغوت

ذؽقنم

ماجؿؿوسقف
معالحظوت

 √ √ √ √ √ماٌرطزماظطيب

متقكمتقك

√ √ 

مضطقر

 √ √ √ √ √ √ √محلماظشقخماظشعراوي

 √ √ √ √ √ √ √محقضماظـقاري

 √ √ √ √ √ √ √ممشولمعصرفماظزػور

 √ √ √ √ √ √ √محقضماظغػورة

ماٌـشلةماىدؼدهم

مؼقجد

 ؼقجد

مبلققنمؼقجد

 ؼقجدمسزبيمريقلف

 ؼقجدمطػرماظعلؽر

 ؼقجدمعـطؼيماظؿـظقؿ

 معـطؼيمودطماظؾؾد

ماًورجي
توبعم

 ظؾؿدؼـي
 توبعمظؾؿدؼـي

 - √م√

 تقكمتقك

√ 

ممسـقد توبعمظؾؿدؼـي  √ √ √ √مقياظصـوسماٌـطؼي

 √م-م√ √معـشقيم)ماظؿقرؼرم(

ممم25/2/2019تورؼخماظؾقونممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعراطزماٌدنممممممممممممممممممممممممم:  وصدر ال  اُ   

م

 ماٌقجقدةم ماظعشقائقي ماٌـورؼ ذيقع

م مزصيت ماظم-مبراطز) مم–لـطي م–ضطقر

اظزؼوت(معؿقصرمبفومذيقعممطػرم–ممسـقد

 اًدعوتم.

 ماظعشقائقيم ماٌـورؼ مبعض مؼقجد بقـؿو

بؾوضلمعدنماحملوصظيمربروعيمعـممبعضم

 م-اًدعوتمحقٌمؼقجدم:

معـورؼمعـطؼيمربروعيمعـمخدعوتماظؽفربوءمبوحملؾيماظؽربى.م2 -

 عـورؼمربروعيمعـمخدعوتماظـؼؾماظداخؾلمبوحملؾيماظؽربى.مم4 -

 عـورؼمربروعيمعـمخدعوتماظشؽقنماالجؿؿوسقيمبوحملؾيماظؽربى.مم3مم -

 عـطؼيمربروعيمعـمخدعوتماظصرفماظصقلممبرطزمبلققنم.مم2م -

م

م

م

 .اظعؿؾمسؾكمادؿؽؿولماًدعوتمبوٌـورؼماظعشقائقيماحملروعيم 

 التعليق 

 التوصية 

 



ػاضتوثغقػواضطصتبة



  

 
 

 

 
 -أوال : التــــــــزويد :

ػ

 2019ؼؾمغشرةمععؾقعوتمربوصظيماظؾقرماالريرمسـمذفرمابر -

مإسدادم/معرطزمععؾقعوتمربوصظيماظؾقرماالرير

م2018اظعددماًوعسم/ماشلطسمم–غشرةمأخؾورمطفربوءمعصرم-

ماسدادم/ماظشرطيماظؼوبضيمظؽفربوءمعصرمممممم

مم
 اجلديد فى املهتبة 

 دراديمسيممارطققظقجقوماظؾغيماظعربقيمعـمخاللماظقثوئؼماٌصرؼيم–ععفؿماظػوزمايضورةم -

مممأريدمسقلقيمتلظقػم/مد.مسصو
ممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

م

 لو قرأت:  ملانــيًا
 

ػشواردعاػوصغفغةػتطبغقكاػبطصرػػ–ادمػاضصتابػ/ػأخالشغاتػاضبحوثػاػضطبغةػ
ػلتأضغفػ/ػد.ػوساءػاضدغدػربدػاضعاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػغذطلػاضصتابػاآلتىػػ
 غؾذةمتورخيقيمسـمأخالضقوتماظؾققثماظطؾقي 

 .اٌؾودئماظعوعيمألخالضقوتماظؾققثماظطؾقي 

 اظؼقاسدماالخالضقيمسيمحبقثمحققاغوتماظؿفورب 

 أخالضقوتمادؿكدامماظلفالتماظطؾقيمواظعقـوتماظؾققظقجقي 

 أخالضقوتماظـشرماظعؾؿلمظؾؾققث 

 ضلمهلوضضوؼومسؾؿقيمحدؼـيمواظقضعماألخال 

 ووربمسؾؿقيمبالمأخالق 

 .أػؿقيمإغشوءمىونمأخالضقوت 

 .اظقضعمسيمعصرموطقػقيماظؿطؾقؼمواظرؤؼيماٌلؿؼؾؾقي 

م

م

م
  

  

 خدمات معلومات صدارة التومليل واملهتبة 
  9102سهة  مايولصًر 

 



م

 تعؿربمأذفورماظـكقؾمعـماٌعوملماظرئقلقيمسيماظؼرؼيماٌصرؼيمندػومودطمايؼقلموسؾكمذقارهماظرتعمواٌصورفم,ممممممم

صلدرطًمأنماظؾؾحمواظؿؿرمواظعفقةمعصوودرمػوئؾويمظؾطوضويمواظػقؿوعقـووتمواألعوالحمواٌعوودنمالمتؿوقاصرمبفوذهماظؽؿقووتمممممممممم

يمصوطفيمأخرىموضدمتـؿشرمزراسيمخنقؾماظؾؾحمسيمععظؿمربوصظوتماىؿفقرؼيمحقٌمبؾغًمغلوؾيماظزؼوودةممماظؽؾريةمسيمأ

اظوقاديماىدؼودمومشوولممممم–%موطونماظؿقدعمسيمزراسيمخنقؾماظؾؾحمسيمربوصظووتمعطوروحممم70سيماٌلوحيماٌـزرسيمحقاظلم

 دقـوءمم

 يم)متوعور(مبوظؾغيماظعربؼيمتعينماظـكؾمأوماظؿؿرموسيموسيمماظدؼوغيماظقفقدؼيمطونماظـكقؾمربؾماػؿؿومماظقفقدموطوغًمطؾؿ

اظدؼوغيماٌلقققيموردمسيماإلنقؾمأنمأغصورماٌلقحمسؾقفماظلالممصرذقامدعػماظـكقؾممسيمررؼؼفمسـودعومدخوؾمأورذوؾقؿمممم

)بقًماٌؼدس(مألولمعرةموأنمدعػماظـكقؾمطونمسالعيمعـمسالعوتماظـصرموطوونمؼؼوولمظؾوـيبمسقلوكمسؾقوفماظلوالممذوممممممم

 ـكؾيمألغفموظدمهًماظـكؾي.اظ

 وضدموردمسيمطـريمعـماآلؼوتماظؼرآغقيمطؿومسيمدقرةماألغعومم,ماظرسودم,مإبوراػقؿموسيمدوقرةماظـؿوؾم,موالمغـلوكمأصوـوفممممممم

م–اظعووعريممم–اظصوعقديممم–اظشقرمم–اظلؾطوغلمم–اظغزاظلمم–اظشوعقيمم–اظدجـيمم–ايؾذؼؾيمم–اظؾؾحمعـؾماظربطوويم

ايالويم,موضدمؼدخؾماظؾؾحمسيماظطعوومموايؾقؼووتمعـوؾمصوـوسيماٌربوكممممممم–اظؽربمم-وغلمماظلؿم–اظزشؾقلمم–اظعفالغلم

واظعلؾماألدقدمواظعفقةموخشوفماظؿؿرم,موؼؿؿقوزمسيمسوالجمطوـريمعوـماألعوراضمطضوعػماإلبصوورموميـوعمايؿقضويمممممممممم

 وتصؾىماظشراؼنيمواإلضاللمعـمغلؾيماظؽقظقلرتولمسيماظدمموعرضماظلؽر.

 

 املستخمص

  

  دا ظة الػرخي ةدا ظة الػرخي ة
 ورن  املعمووات ودلي اختاذ الكرار           

 التوث ل واملهت ة
 ل د احلى داسي املؤل  / دىد             النخلة يف بستان التاريخ / اسي الهتاب 

 
 
 

ػػػػ
 اجلّة الصادر إل ّا املصدر املوضولات التد مت خيجّا

بنصدارمم1976ظلـيمم35ضوغقنمرضؿمم

ضوغقنماظـؼوبوتماظعؿوظقيموصؼًومألخرم

متعدؼالتف

ماهلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌطوبعماألعريؼي
اإلدارةماظعوعيمظؾشؽقنماظؼوغقغقيم

مبوظدؼقانماظعومم

 البث اإلنتقائى

 



م2019/مم5/مم20تورؼخماظؾقونم:ممممممممممممممممممممممممممممممممعصدرماظؾقونم:معؽؿؾيمعرطزماٌعؾقعوتمممممممممممممممممممم

طوغًمسيمطؿىماظؼوغقنمبقـؿومأضؾمغلؾيمسيمطؿوىماظؾقؽويمواظؿؾوقثممممموعوؼقممابرؼؾميندمأنمأسؾكمغلؾيمادؿعورةمسيمذفرمم .1

 وطؿىماظؿكطقطم.

 .لؾيمسيمطؿىمايودىمواظزراسيمسيماظؾقوغوتماظلؽوغقيمبقـؿوماضؾمغوعوؼقمابرؼؾمميطوغًمأسؾكمغلؾيمارالعمسيمذفر .2
 

 8102الوقائع املصرية  عن شهر نوفمرب 
 ربوصظيماظغربقيم.م–رـطومثونمم–ضقدمذيعقيمؼـوبقعماًريماًريؼيمم 

 رـطومأولم–تعدؼؾمالئقيماظـظومماألدودلمىؿعقيماظـريوزمبوظغربقيم 

 ٍاظغربقي.م–طػرماظزؼوتمم–األضطونممحؾموتصػقيمظؾفؿعقيماظؿعووغقيماإلدؿفالطقيمظؾعوعؾنيمبشرطيماظـقؾميؾق 

 عـشلةماظلـطيم.م–تعدؼؾمالئقيماظـظومماألدودلمىؿعقيمعـوبرماظـقرم 
 

  8102اجلريدة الرمسية عن شهر نوفمرب 
 

 

 بؼرؼيمدـؾقماظؽربىممبرطزمزصؿكممبقوصظويماظغربقويمممم2مم100دبصقصمضطعيمأرضمعـمأعالكماظدوظيماًوصيممبلوحيم

ممقفو.ألضوعيمدارمحضوغيموعشغؾمسؾ
   

 ٌول ة الهت 

 دديَ لم  املهت ةاملرت

 2018وايو  2018رخيرين 
 اةالع استعار  اةالع استعار 

م1م2م1م2مطؿىمايودىماآلدي
م6م3م6م3مطؿىماإلحصوء

م6م8م6م8مطؿىماظؼوغقن

م1م0م1م0مطؿىماظزراسي

م0م1م0م1مطؿىماظؾقؽيمواظؿؾقث

م0م2م0م2معقدقسيماجملوظسماظؼقعقيماٌؿكصصي

م2م2م2م2مطؿىماإلدارة

م2م1م2م1موتمواظؾققثاظدراد

م1م6م1م6مغشراتماحملوصظوت

م8م6م8م6مبقوغوتمدؽوغقي

م5م5م5م5مبقوغوتماظؿؼلقؿماإلدارىمظؾؿقوصظي

م2م1م2م1مطؿىماظؿكطقط

م34م37م34م37ماإلذيودي

  التعليقم56

 



ػزاتػااظج
ػطرصزػاضطعضوطات



 

 

 

م

 

 (موتصدؼرػوماديمسدةماظطرقمم-اإلدؽونم–اٌـورؼماظعشقائقيماسدادماظـشرةماظشفرؼيماظؿكمهؿقىمسؾكمضطوسوتم)

 .جفوتمداخؾموخورجماحملوصظيم

 تؼققؿمغشراتماٌعؾقعوتماظقاردةماظقـومعـمعراطزمععؾقعوتماٌدنموهدؼدماظـشرةماظػوئزةمواردوهلوماديمعرطزمم

 م.سماظقزراءععؾقعوتمذبؾ

 أسؿولماظصودرمواظقارد 

 عؿوبعيمأسؿولمادارةماظـشرممبراطزمععؾقعوتماٌدؼرؼوتموعراطزمععؾقعوتماٌدنمواألحقوءمبدائرةماحملوصظيم 
 

 

 حقادثماظطرقموايرائؼ(ممممتماسدادماظؿؼرؼرماظشفرىمسـماالزعوتمواظؽقارثماظؿكمهدثمسؾكمأرضماحملوصظي(

معرط معـ ماظقاردة مظؾـؿوذج ممبفؾسمرؾؼو مواظؽقارث ماالزعوت مظؼطوع موإردوظف ماظقزراء مذبؾس مرئودي مععؾقعوت ز

 م.اظقزراء

 م م)بـزؼـ ماظؾرتوظقي ماٌقاد متقاصر معدى مسـ مؼقعل متؼرؼر مإسداد مم90ؼؿؿ م-80, مو)عقاد م(اظاظلقالر( م–ؿؿقؼـ

 ظقزراء.اٌقضػماألعينمبوحملوصظي(موذظؽمبـوءمسؾكمتعؾقؿوتمضطوعماألزعوتمواظؽقارثممبفؾسمام–)ايقادثم

 (مؼقعومبوظؾقوغوتماًوصيمبويوظيماظقاضعقيمحملوصظيماظغربقيمبفدفمهلنيم15ؼؿؿماردولمتؼورؼرمدورؼيمطؾم)

 علؿقىماًدعوتماٌؼدعيمظؾؿقارـنيموذظؽمبـوءمسؾكمتعؾقؿوتمرئوديماىؿفقرؼي.

 كمتورخيفمواًوصمحؿم2011واظؾقونماظرتاطؿلمعـمذفرمعورسمسوممابرؼؾمادؿقػوءماظؾقونماظشفريمسـمذفرممؼؿؿم

االدارةمم–االعالكماًوصيمعـماداراتمبـوءموتـؿقيماظؼرؼيمم–اعالكماظدوظيمم–بوظؿعدؼوتمسؾكماألراضلماظزراسقيم

 عالكماظدوظيمبوظدؼقانماظعوممظؾؿقوصظي.أمم–اهلـددقيم

 مواظؾرتوظقيمت ماظؿؿقؼـقي ماظلؾع ماالدرتاتقفلمعـ مذفريمخوصمبوظؿؿقؼـ)عقضػماظرصقد متؼرؼر م بقونمم-ماسداد

عـوصذمبقعماظلؾعماظغذائقيموتقزؼعفوماىغراسيمرؾؼًومظؾؽـوصيماظلؽوغقيموعدىمطػوؼؿفوم(موذظؽمبـوءمسؾكمرؾىمعؽؿىم

 اظلقدمرئقسماىؿفقرؼي.

 معرطزم مادي ماردوهلو مومت ماًدعوت موعدؼرؼوت مواالحقوء ماٌدن معراطز معـ ماظـوجقي ماظؿفورب مبقون مادؿقػوء مت

 اٌعؾقعوتممبفؾسماظقزراء.

 سدادمتؼرؼرمؼقعلمسـماظؽؿقوتماٌقردةمعـماظؼؿحمظؾصقاععممبقوصظيماظغربقيموذظؽمبـوءمسؾكماًطوبماظقاردمؼؿؿما

 اظقـوممعـمعرطزماٌعؾقعوتممبفؾسماظقزراءموؼؿؿماردوظفمؼقعقومسـمررؼؼماالميقؾ.

م

م

م

 6149  مايولشهر  علوماتامل إجنازات مركس

 

 إدارة النشــر

 دعم القرارإدارة 
 

 



 تلفقؾماظقاردماديماٌؽؿؾيمعـماظؽؿىمواٌراجعمواظـشراتم 

 ضماظؽؿىمواظدرادوتسؿؾمسددمعـماٌلؿكؾصوتمظؾع 

 اسدادماظؾٌماالغؿؼوئكمواردوظفمظؾففوتماظؿكمؼفؿفوماٌقضقع 

 اظؼقوممبلسؿولماالدؿعورةمواالرالعمواظردمسؾكماالدؿػلورات 

 واألحقوءتؼققؿماظـشراتمظؾؿلؿقؼوتماألضؾمعـمعراطزماٌدنمواظؼرىموعدؼرؼوتماًدعوتمم. 

 هلؿمواٌراجعماظالزعيمؽؿىمواألحبوثمبوظواظؾوحـنيماعدادماظقاصدؼـمعـماظطؾؾيمواظداردنيم. 

 ايصقلمسؾكمغلكيمعـماىرؼدةماظرمسقيمواظقضوئعماٌصرؼيمذفرؼًو 

 اظرمسقيمواظقضوئعماٌصرؼي.تصدرمسيماىرؼدةمادؿكراجمعومخيصماحملوصظيمعـمضراراتم 

 اظعؿؾمسؾكمبرغوعٍمALISضوسدةمبقوغوتمغظومماٌؽؿؾيماٌؿطقر.مم 

م

م

م

 

 م.ممعوؼقظـشرةماظشفرؼيماًوصيمبشفرممتمادؿقػوءمبقوغوتمام

 عوـماإلدارةماهلـددوقيممبراطوزماٌودنمممممابرؼوؾمممتمادؿقػوءماالدوؿؿوراتماًوصويمبرتاخوقصماٌؾووغلماٌلوؿكرجيمسيمذوفرممممممم

مواألحقوءمومتمإدخوهلومسؾكمايودىماآلظلمومتمتلؾقؿفومٌرطزمععؾقعوتمذبؾسماظقزراءم.

 اظؼرارمبوحملوصظيم.موعؿكذيظؾوحـنيمواظؾداردنيممععؾقعيخدعيم(م2بعددم)متماظؼقومم 

 .جوريمهدؼٌمبقوغوتماظدظقؾماالحصوئلماظلـقيمظؾؿقوصظيمسؾكمعلؿقىمذيقعماظؼطوسوت 

 جوريمهدؼٌماظؾقوغوتماًوصيممبـظقعيمرابطمسؾكمعلؿقىمذيقوعماظؼطوسووتموعراجعؿفوومعوعمعراطوزماٌودنمواًوصويمممممممم

 بقزارةماظؿـؿقيماحملؾقي.

 وتممبرطزماٌعؾقعوتمذبؾسماظقزراءمبشلنماظؾقوغووتماًوصويمحبصورماٌـشوكتماآلؼؾويمظؾلوؼقطممممممممتماصودةمضطوعمعقاردماظؾقوغ

 واظيتممتـؾمخطقرةمداػؿي.

 متمعقاصوةمضطوعمعقاردماظؾقوغوتممبرطزماٌعؾقعوتمودسؿمادبوذماظؼرارممبفؾوسماظوقزراءممبلسودادماظؿؽوتوؽماٌرخصويموشوريممممممم

 اٌرخصيمسيمذفرمعورسمبدائرةماحملوصظي.

 ضطوعمعقاردماظؾقوغوتممبرطزمععؾقعوتمذبؾسماظوقزراءمبشولنمعراجعويموتودضقؼماظؾقوغووتماظوقاردةمعوـماظشورطيمممممممممممتماصودة

وزارةماظؿؿوقؼـموذظوؽماميووءامبوالذوورةماديماظؾودءمسيممممممم-اظؾـؽماظزراسلماٌصوريمممم–اظؼوبضيمٌقوهماظشربمواظصرفماظصقلم

 قعوتمذبؾسماظقزراءمبوظؿعوونمععمطوصيماىفوتم.موؿقعمبقوغوتمطؿوبموصػمعصرمظؾؿعؾقعوتماظذيمؼصدرهمعرطزمععؾ

 .متمادؿقػوءماظؾقوغوتماظقاردةمعـماجملؾسماظؼقعلمظؾلؽونمواًوصيمبوسدادماًطيماظؿـػقذؼيمماظلـقؼيمظؾلؽون 

 طوزيمممتمعقاصوةمعدؼرؼيماظؿؿقؼـمبوظغربقيمبؾقونماظؿعدادماظلؽوغلمبدائرةماحملوصظيموذظؽمرؾؼًومٌوموردماظقـومعـماىفوزماٌر

 ظؾؿعؾؽيماظعوعيمواالحصوء.

م

م
 

م

م

م

م

م

م

اإلحصاء إدارة

 

 التوثيق واملكتبةإدارة 
 



م

م
 
م

ماألغرتغًموصػقيماظؾقوغوتم

 ؽرتوغكمعـمخاللماردولمعؾػوتمٌرطزمععؾقعوتمذبؾسماظقزراءموطوصيماداراتماحملوصظيمم.ظاظؿعوعؾمععماظربؼدماال 

 .هدؼٌمبقوغوتمصػقيمععؾقعوتماظغربقيمجدؼدةموغشرمصقدؼقػوتماحملوصظيم 

 ؼدماالظؽرتوغكمظؽؾماداراتماظدؼقانماظعوممظؾؿقوصظيم.اردولماظردوئؾمسؾكماظرب 

مضقاسدماظؾقوغوتموغظؿماٌعؾقعوت

 .صصؾموإردولماظرتاخقصمإديمعرطزمععؾقعوتمذبؾسماظقزراءم 

 .عؿوبعيماألغظؿيماٌقجقدةممبرطزماٌعؾقعوت 

 .هدؼٌمغظومماالرذقػم 

 ضطوعممبـظقعيمرابطمم13عؿوبعيمادخولمبقوغوتم. 

 سؾكماألدؽـرمظالداراتمداخؾماظدؼقانممرصعماٌؾػوتمواظصقر 

 .وؿقعمأخؾورماحملوصظمعـماظـًموسرضفومسؾكمعؽؿىماظلقدماحملوصظ 

 .عؿوبعيمأخؾورماحملوصظماظققعقيموتلؾقؿفومسؾكمإدارةماظـشرموإدارةماظعالضوتماظعوعي 

 .اٌؿوبعيماظػـقيمإلدارةمخدعيماٌقارـنيمظـظوممبقابيماظشؽووىمايؽقعقي 

 غقيمٌراطزماٌعؾقعوتمبوٌراطزمواٌدنمواٌدؼرؼوتم.اٌؿوبعيماٌقدا 

 (هدؼٌمبقوغوتمضوسدةمبقوغوتماالصقلماٌمجرةموتصؿقؿمتؼورؼرموغلكفومسؾكمCD) 

 عراجعيمبقوغوتماالصقلماٌمجرةم 

 اسدادمتؼورؼرمغظومماالزعوتمواظؽقارث 

 .تصؿقؿممنوذجمظإلؼراداتموهدؼٌمبقوغوتفو 

 عـماظغريموؿقعمبقوغوتماظعؼوراتماٌلؿلجرة 

 .سؼدمورذيمسؿؾممبرطزمععؾقعوتمدؼقانمسومماحملوصظيمظؿفؿقعمبقوغوتماالصقلماٌمجرةمعـماٌدؼرؼوت 

 .اسدادمتؼرؼرماٌؿوبعيماالدؾقسلمظؿـػقذمتقصقوتماجؿؿوعماظلقدماظقزؼرمودؽرترييمسؿقعلماحملوصظوت 

 اسدادمانوزاتماحملوصظيمواردوهلومسؾكماميقؾمذبؾسماظقزراء 

 اظؼقوداتماظعؾقومبوحملوصظيمهدؼٌمبقوغوت 

 .هدؼٌمبقوغوتماظعوعؾنيممبرطزماٌعؾقعوت 

م

م

م
 

 

م

 احلاشب اآلىلإدارة 
 

 



م

م

 متماصالحمبعضماألجفزةماًوصيمبدؼقانمسومماحملوصظيمظؾعضماالداراتم 

 اصالحمبعضماألجفزةماٌرطىمسؾقفوماظشؾؽيمواالغرتغًمواًوصيممبرطزماٌعؾقعوتمموعؿوبعيماالجفوزةماٌقجوقدةممبرطوزمممم

 ػيمدائؿفم.اٌعؾقعوتمبص

 (معقزػنيمبوظقحدةمبوسؿولماظصقتقوتمبؼوسوتماظودؼقانماظعووممووفقزػوومواسودادماظعوروضماًوصويمبوظلوقدمممممممم2ضقوممسددم)

 احملوصظ.

 عؿوبعيموصقوغيماجفزةماظشؾؽيماظداخؾقيماًوصيممبـظقعيمتقحقدماظشؽووىممبؽؿىمخدعيماٌقارـنيمبوظدؼقانماظعوم 

 قيماًوصيممبـظقعيماظؿعديمسؾكماعالكماظدوظيمبودارةماعالكماظدوظيمبوظدؼقانماظعومعؿوبعيموصقوغيماجفزةماظشؾؽيماظداخؾ 

 

 
م

م

م

 .سؿؾمخرائطمعلوحقيمظؾؿقوصظيمعقضحمسؾقفومهدؼٌماظؿؼلقؿماالدايمظؾؿراطز 

 دـقؼو.هدؼٌمػذهماًرؼطيمسؿؾمخرائطمعلوحقيمظؾؿقوصظيمبفومطوصيماظطرقمواجملورىماٌوئقيموؼؿؿم 

 ؾقحداتماحملؾقيممعقضحمسؾقفوماظؿؼلقؿماالدارىم.سؿؾمخرائطمعلوحقيمظ 

 اسدادماًرائطماٌطؾقبيمظؾدرادنيموعؿكذىماظؼرار.م 

 اسدادمأرؾسماًدعوتمسؾكمعلؿقىماٌراطزمبوحملوصظي 

 اسدادماًرائطماٌطؾقبيمالدارةماالزعوت 

 اسدادماًرائطماٌطؾقبيمالدارةماعالكماظدوظي 

 قضه اخلزائط

 

 وحدة الصيانة

 



 

 وندوات ولقاءات اجتماعات



ممممممممممممممممممممم30/4/2019ممممالتاريخ :  

 اجؿؿوعماجملؾسماظؿـػقذيمحملوصظيماظغربقيم   املىضىع :

مبدؼقانمسومماحملوصظياٌممتراتمضوسيم   : مكاٌ االجتناع

 -: الضادة احلضىر 

مربوصظماظغربقيمبرئوديماظلقدماظقزؼرم/مػشومماظلعقدمممم

   -أماىة اجمللط :

ماحملوصظيمدؽرتريمسوممماظلقدماالدؿوذم/محوعدمربؿقدمػقؾؾيمم

 -وحضىر كاًل مً:

 اظلؽرتريماظعومماٌلوسدمحملوصظيماظغربقيممماظلقدماظؾقاءم/مممدوحمػفرسم -

 غوئىمعدؼرمأعـماظغربقيممماظلقدماظؾقاءم/مسؾدماظؾطقػمايـوويم -

 اظلودةممرؤدوءم/معراطزماٌدنمواألحقوء -

 اظلودةموطقؾماظقزارةموعدؼريمعدؼرؼوتماًدعوتمبوحملوصظيم -

 علؿشورماظلقدماظقزؼرماحملوصظمظؾطرقمواظـؼؾممدديم/ممتوضرمظطػلمربؿداظلقدةماٌفـ -

 ضوئؿمبلسؿولمعدؼرمسوممعرطزماٌعؾقعوتمبوظدؼقانماظعوممماظلقدماالدؿوذ/موالءمرورقمسؾدماظغػور -

 بعضماظلودةممعدؼريماظعؿقممبندارةمماظدؼقانماظعوم -

 املياقشات

 

 ظوويمجبؾلووؿفماظلوووبؼيمماٌـعؼوودةمبؿووورؼخماظؿصوودؼؼمسؾووكمربضوورماجؿؿوووعماجملؾووسماظؿـػقووذيمظؾؿقوص

28/3/2019 

 :تىجًَات الضًد الىسيز احملافظ 

 ادؿعداداتماحملوصظيمالعؿقوغوتمغفوؼيماظعومماظدرادل 

 2019ادؿعداداتماحملوصظيمالدؿؼؾولمذفرمرعضونم 

 واظريمممممممممممميإزاظيماظؿعدؼوتمسؾكمأراضلمأعالكماظدوظيمواألراضلماظزراسق 

 ذقارعمحلمأولموثونمرـطومعقضػمتطقؼرمورصػ 

 سرضماٌقضػماظؿـػقذيمٌشروسوتماًطيماالدؿـؿورؼيمظؾقحداتماحملؾقيموعدؼرؼوتماًدعوتمظؾعومماٌوظلم

2018/2019. 

 



ػطع
ػاضقـــــــــــــاظونػ

 



 انثبنث انجبة
 األداء رقىَى 

 (95) يبدح
 

موغقسقيمػداصفووأمغشوروووفومورؾقعيمؼؿػؼممبومبوظقحدةماٌقزػمأداءمتؼقؼؿمؼؽػؾمغظوعًوماٌكؿصيماظلؾطيمتضع"

 .وزوئػفو

مسؾكماألداءمتؼقؼؿموؼؼؿصرماظـفوئل,ماظؿؼرؼرموضعمضؾؾماألضؾمسؾكمعرتنيمسؾكمعوظقيمدـيمسـماٌقزػمأداءمتؼقؼؿموؼؽقن

 .األضؾمسؾكمأذفرمدؿيمعدةمبوظقحدةمصعاًلمبوظعؿؾماظؼوئؿني

موغقسقيموغشورفوماظقحدةمأػدافمؼحيؼممبوماٌقزػنيمأداءمتؼقؼؿمسيمسؾقفماٌّعقلماألدوسمػقماظعوديماألداءموؼؽقن

 .بفوماظقزوئػ

 .ضعقػمأومعؿقدط,مأوماٌؿقدط,مصققمأومطػء,مأومممؿوز,ممبرتؾيماألداءمتؼقؼؿموؼؽقن

ماظطؾقعلمظؾؿـقـكموصقالماظؼقوسمصوولمواظدضيمايقودؼيمؼؽػؾممبوماظؿؼقؼؿموإجراءاتمضقابطماظؿـػقذؼيماظالئقيموُتقدد

مسيمبفوماٌعؿقلمبوٌراتىماٌراتىمػوذهموععودظيمعـفومواظؿظؾؿماسؿؿودػوموطقػقيماظؿؼقؼؿمتؼورؼرموضعمعقعودموطذامظألداء,

 .اظؼوغقنمبفذاماظعؿؾمتورؼخ

مظالدؿدسوءمأومظؾؿفـقدماألضؾمسؾكمأذفرمدؿويمٌدةمبوظقحدةمصعؾقًومبوظعؿؾمؼؼؿمملماظذيماٌقزػمأداءمتؼقؼؿموؼؼدر

مذبؾسمظعضقؼيمأوماظـؼوبقيماجملوظسمأحدمظعضقؼيمأوماظطػؾمؼيرسومإلجوزةمأومظؾؿرضمأومظالدؿؾؼوءمأومظالحؿقوط

 .محؽؿًومممؿوزممبرتؾيمؼؼدرمممؿوزممبرتؾيماظلوبؼماظعوممسيمأدائفمتؼقؼؿمطونمصنذامحؽؿًو,مطػءممبرتؾيماظـقاب

 
 (96) يبدح

 .كؿصياٌماظلؾطيمعـماسؿؿودهممبفردمأدائفمتؼقؼؿمتؼرؼرمعـمبصقرةماٌقزػماظؾشرؼيماٌقاردمإدارةمُتعؾـ

 إسالغفمتورؼخمعـمؼقعًومسشرمزيليمخاللمعـفمؼؿظؾؿمأنموظف

ماظلؾطيمإديمأدائفؿمسـماٌؼدعيماظؿؼورؼرمعـماإلذراصقيمواإلدارةماظؼقودؼيماظقزوئػمذوشؾلماٌقزػنيمتظؾؿموؼؽقن

 .اٌكؿصي

معـمثالثيمعـمكؿصياٌماظلؾطيمعـمبؼرارموُتشؽؾماظغرض,مهلذامتـشلمتظؾؿوت,مىـيمإديماٌقزػنيمبوضلمتظؾؿموؼؽقن

 .وجدتمإنمبوظقحدةماظـؼوبقيماظؾفـيمدبؿورهموسضقماظؼقودؼي,ماظقزوئػمذوشؾل

 



متظؾؿفمبـؿقفيماٌقزػمإسالنماظؾشرؼيماٌقاردمإدارةمسؾكموجيىمتؼدميف,متورؼخمعـمؼقعًومدؿنيمخاللماظؿظؾؿمسيموُؼؾً

مصكمحبؼفماإلخاللمسدممععموذظؽموئقًو,غفماظؾفـيمأوماٌكؿصيماظلؾطيمضرارموؼؽقنمسؾقفو,مبـكماظؿكمواألدؾوب

 .اظؿؼوضك

 

 .صقفماظؾًمأومعـفماظؿظؾؿمعقعودماغؼضوءمبعدمإالمغفوئقًوماألداءمتؼقؼؿمتؼرؼرمُؼعؿربموال

 .عـفماظؿظؾؿموغؿقفيماألداءمتؼقؼؿمبؿؼرؼرماٌقزػمإسالنمطقػقيماظؿـػقذؼيماظالئقيموهدد

 

 (97) يبدح

مظـؼؾفماظؾشرؼي,ماٌقاردمىـيمسؾكمضعقػممبرتؾيمعؿؿوظقونمدـقؼونمؼرانتؼرمسـفمُؼؼدمماظذيماٌقزػمأعرمُؼعرض

 .دـيموووزمالمٌدةموزقػؿف,معلؿقىمذاتمصكمعالئؿيمأخرىمظقزقػي

مخصؿماضرتحًمعرضقي,مبطرؼؼيمبفومظؾعؿؾمصوحلمشريمأغفماظلوبؼيماظػؼرةمصكمإظقفوماٌشورماٌدةماغؼضوءمبعدمتؾنيموإذا

 .أذفرمدؿيمٌدةماٌؽؿؾماألجرمعـ%مم50

 .وجدتمإنماظؿلعقـقيمحؼقضفمحػظمععماًدعيمعـمصصؾفماظؾفـيماضرتحًمظؾعؿؾ,مصوحلمشريمأغفمبعدػومتؾنيموإذا

 ".ظالسؿؿودماٌكؿصيمظؾلؾطيمتؼرؼرػوماظؾفـيمترصعماألحقالمذيقعموصك

 

 (98) يبدح

معـمأضؾممبرتؾيمعؿؿوظقونمرؼرانتؼمسـفؿمُؼؼدمماظذؼـماظؼقودؼيماظقزوئػمذوشؾلمخدعيمظؾقزقػيماظصالحقيمظعدممتـؿفل

 .اٌعوشمسيمحؼفؿمحػظمععمغفوئلمتؼرؼرمآخرمصدورمظؿورؼخماظؿوظلماظققممعـماٌؿقدطمصقق

م

م

م

م

م

 

 



 اضطتابعةػاضطغـداظغــة

 



 

 
 رقسَس يزبثؼخ اندػى ادلُداٍَ دلساكص ووحداد ادلؼهىيبد 

 9109يبَى ودػى اختبذ انقساز ثبحملبفظخ ػٍ شهس 
 
 

     ( 01يدَسَبد اخلديبد )                      دلدٌ والحُبء ( مبساكص ا09ػدد يساكص ادلؼهىيبد  )
  ( 9يدَسَخ  )             ( جهبد                 3ػدد اجلهبد انزٍ مت ادلسوز ػهُهب  ) 
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 7/5/9109 انزًىٍَ

يزبثؼخ مجُغ 
االَشطخ انىت رقىو 

ثهب يسكص 
 يؼهىيبد ادلدَسَخ

مجُغ االَشطخ واالحصبئُبد اخلبصخ 
يىجىدح احلبست واالحصبء ثإدازاد 

  ثصىزح جُدح 

مجُغ االَشطخ اخلبصخ ثبدازح 
انُشس وادازح دػى انقساز يزىقفخ 

 –َقص يسزهصيبد انزشغُم  –
رىقف انُشسح  –قهخ ػدد ادلىظفني 
 سُىَخ  انسثغ

هً
ب ػ
ضه

 ػس
مت
خ و
بثؼ
ادلز
َس 
قبز
د ر
ػدا

مت ا
 

د / 
سُ
ان

 
بل 
ػً
ى ثب

قبئ
ان

 
كص 
ادلس
بو 
س ػ

يدَ
دره

سُب
 ً
وص

وأ
 

يف 
زال
خ ن
بثؼ
بدلز
ز ث
ًسا

سز
 اال
وزح

ضس
ث

  
ؼف

نض
ط ا

َقب
 

يدَسَخ 
انطت 
 انجُطسٌ

05/5/9109 
يزبثؼخ مجُغ 

االَشطخ انىت رقىو 
ثهب يسكص 

 يؼهىيبد ادلدَسَخ

احلبست ٍ ثبدازراالَشطخ اخلبصخ  
 ثصىزح جُدح رؼًم واالحصبء 

االَشطخ اخلبصخ إدازح انُشس ودػى 
َقص ػدد ادلىظفني  -انقساز يزىقفخ

رىقف  –واالجهصح  يزهبنكخ 
 انُشسح انسثغ سُىَخ

 90/5/9109 كفس انصَبد
يزبثؼخ مجُغ 

االَشطخ انىت رقىو 
ثهب يسكص 

 يؼهىيبد ا دلسكص

االَشطخ اخلبصخ ثبدازد احلبست 
بء ودػى انقساز رؼًم ثصىزح واالحص

 جُدح

االَشطخ اخلبصخ ثبدازح انُشس 
رىقف  –َقص ادلىظفني  –يزىقفخ 

سح انشهسَخ وػدو ازسبذلب اىل انُش
 االجهصح يزهبنكخ و –بفظخ احمل

 

 



ػاضغربغةػ
ػسىػرغونػاضصحاسة



 

 

 األهرام      

 

 األخبار املسائي

 

 



 

 الشروق     

 

 



 

 املسائي االهرام

 

 



 

ػاضتـــــقغغم



ػ
 

 

 

ػ
 

ػ
ػ
ػ

ػ
ػ
ػ

لدد وحدات املعمووات 
 خياملستو  األقن

لدد الوحدات التد 
 ررسمت الٍشر 

 يــــــــــات التك  ــــــدر 
 ممتا  والحظات

750 
   د  دًا

650 
   د
 ضع   550

م-م-م1م-م2م3م12

ػ
ػ

 
 9102للمرانز واملدى عو شًر مايو  منوذج تكييم نصرة املعلومات

 
 

ػ

 ي املرن ــسإ
 اإلخراج 

 العاً
40 

 املؤشرات
450 

حالة دلي 
 الكرار
250 

رخ ار 
 إلالو ة

10 

 املتاخيعة
20 

 التك  ي
20 

ووضولات 
 خت اريةإ

60 

 اجلىمة
 الرتت   850

ماألولم790م58 -م20م8م220م446م38ماحملؾي

موغكاظـم701.5م44 -م20م6م150م446.5م35مضطقر

عرطزموعدؼـيم

مرـطو
ماظـوظٌم554م57م-م-م8م-م450م39

منوذج متابعة وتكييم نصرات املعلومات الصًرية  
 9102عو شًر مايو  باحملافظة

 9102عو شًر مايو 

 


