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 تقـــسأ فً هرا انؼدد
فىىىىىىىت فغىىىىىىىىت      ىىىىىىى       ىىىىىىىىت  

فلىىىىىىبد ا فتىىىىىىي فل  ىىىىىىت  فل   ىىىىىىت 

و أك يف ىىىىىىىة تعىىىىىىىبو    عىىىىىىىتفب 

و كث ىىىىىىىا كتفىىىىىىى  فل  ىىىىىىى    ىىىىىىى  

 ىىىى  ة ىىىى   م ىىىىه ة  ىىىىة  فليولىىىى  

 طىىىىىىىىى مب فل تقىىىىىىىىى   وف    ىىىىىىىىىىت  

تتلم ظ  ىىىىىىىىىى  فل تق م ىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىت 

 صىىىىىىىب و  فكتىىىىىىى  فل ك  ل   ىىىىىىىت 

فلحيمثىىىىىىىىى  وفنىىىىىىىىىى كمت  ل    ىىىىىىىىىى  

فلمشىىىىىىىىىبوو فل ىىىىىىىىى  ت و طىىىىىىىىى  

وزف   فل بت ىىىىىىىىىىىىىىىى  وفل تقىىىىىىىىىىىىىىىى   

ل ح  ىىىىىىىىىر ف نىىىىىىىىى ثمت  ف  ثىىىىىىىىى  

 نىىىىىى  يف ت  فل ك  ل   ىىىىىىت فىىىىىىت 

 فل تق  

قىىىىىىىىىتح فلقىىىىىىىىى ف   مىىىىىىىىىي  فثمىىىىىىىىىت  

 فلةىتىىىىىىىىت فل ىىىىىىىىكب  ب فلتىىىىىىىىتح لقمحتفظىىىىىىىى  وفلم ىىىىىىىىيح  حمىىىىىىىىي يس فتىىىىىىىىي ه حىىىىىىىىتفي ف نىىىىىىىىمتف ق   مبفف ة فلم  ىىىىىىىى

نىىىىىىىم ب فلم  شىىىىىىىت  فلت ىىىىىىىكب  وفلىىىىىىىيك     تلىىىىىىىي قت صىىىىىىىت وك ىىىىىىى  وزف   فل بت ىىىىىىى  وفل تقىىىىىىى   ووفدىىىىىىى   مىىىىىىىة  

  ىىىىىىتز  521 دىىىىىى ا  بكىىىىىىة و يم ىىىىىى  ف نىىىىىىمتف ق   ول  ىىىىىىا  ىىىىىى  فل  ىىىىىىت ف  فل     مىىىىىى  تتلمحتفظىىىىىى  ت  ىىىىىىق   فىىىىىىي  

تمي نىىىىى  فلةلىىىىى   فلثت  مىىىىى  ت ىىىىىت  تم ط ىىىىى  فلشىىىىى   زفمىىىىىي تحىىىىىت  تلىىىىى    تتقىىىىىل لطتلتىىىىىت  فلصىىىىىا ف و  فلثىىىىىت   

    تز      ص ص ت لطالب فلصا ف و  فلثت    تتلمحتفظ  3113وذلك    ة متلت في  

و ىىىىىىال   عىىىىىى   فلمحىىىىىىتفي ل  ىىىىىىق   ة  ىىىىىىة  فل تتقىىىىىىل لقطتلتىىىىىىت     ةكىىىىىىي فلمحىىىىىىتفي ة  فنىىىىىى  يفح فل تتقىىىىىىل فىىىىىىت 

   تبف ىىىىى  فىىىىىي   ىىىىى   ىىىىىال   ظىىىىىتح   ف   فلىىىىى تق  فقىىىىىت ت ىىىىىك فلمىىىىىيف س ك نىىىىى ق  فقم ىىىىى     ىىىىى   لقطتلىىىىى   صىىىىىت 

فلمتبفىىىىىى  فلمصىىىىىىبأ  اكىىىىىىيف فقىىىىىىت ة  فنىىىىىى  يفح فل تتقىىىىىىل نىىىىىى   م ىىىىىى   فل ب ىىىىىى  فلكت قىىىىىى  ل م ىىىىىىه فلطىىىىىىالب 

لق صىىىىىى   فقىىىىىىت فلمح ىىىىىى   فلبقمىىىىىىت و ىىىىىى ف ب فلم ىىىىىىتلت ونىىىىىىت  فلشىىىىىىب  فلم تىىىىىىي   و  ف  ف   حت ىىىىىىت  ت ىىىىىى  ل  

 وم ب و و مت  حم  ةول ت  ف     ل كق    ت م 

وو ىىىىىىة فلمحىىىىىىتفي تعىىىىىىبو    ىىىىىىي م  فلطىىىىىىالب فقىىىىىىت فنىىىىىى  يفح ة  ىىىىىىة  فل تتقىىىىىىل  وف ل ىىىىىىةفح تم تتتىىىىىى  فمىىىىىى  

فلصىىىىى ت   فليو مىىىىى  ل ىىىىىت   ىىىىىه فل ىىىىىةفح فلطىىىىىالب تتل يمىىىىى  فىىىىىت فل تت ىىىىى   ت ىىىىىت  ل ح  ىىىىىر فلم ىىىىى  ي     ىىىىىت فىىىىىت 

 طىىىىىى مب فل تقىىىىىى    ىىىىىىت قتىىىىىى  فل ىىىىىىت تع كمىىىىىىت ةكىىىىىىي فلمحىىىىىىتفي فقىىىىىىت ظىىىىىىبو     ت ىىىىىى   و  فلمتقىىىىىى  فىىىىىىت   ف ىىىىىى  

 ب تألم   فن  يفح فل تتقل وفلم تتت  فل      لم     فآل ف  وف شبف فلطال

و ىىىىىى     ىىىىىىة ةشىىىىىىت  فلىىىىىىيك     تلىىىىىىي قت صىىىىىىت  وك ىىىىىى  وزف   فل بت ىىىىىى  وفل تقىىىىىى   تت نىىىىىىمتف ق    فلىىىىىىت ة ىىىىىىة  ىىىىىى  

تبدتنىىىىىى  فىىىىىىت   فثمىىىىىىت   وك ىىىىىى  فلميمبمىىىىىى   ل  ىىىىىى لت فل  ىىىىىىتح تم تتتىىىىىى  فمق ىىىىىى    ىىىىىىق   ة  ىىىىىىة   ل  ىىىىىىة شىىىىىىك   

 .فل تتقل فلمي نت لطالب فلصا ف و  فلثت    ف   و  لة لقمي ن 

ف نىىىىىمتف ق    ىىىىى   ىىىىىي مت   تت تمىىىىى  فقىىىىىت فنىىىىى  يفح فل نىىىىىتد  وفل    ىىىىىت  ع وةكىىىىىي  ىىىىىيمب فلميمبمىىىىى  فقىىىىىت ة   تقمىىىىى

ف  لىىىىىت   ىىىىىة م   ىىىىى  فقىىىىىت كىىىىى   تقىىىىى   بففىىىىىت  فل  زمىىىىىه فلتىىىىىت   ل قىىىىىل فلحيمثىىىىى  وفل ىىىىىت    فل  تفق ىىىىى     شىىىىى بى

 .فلشب  ت   فلم ف  فل تق م   تح       طغت  ت   فقت ة ب 

وةظىىىىىت  ة ىىىىىة  ىىىىى  وظىىىىىه  طىىىىى    تتتىىىىىة   ىىىىىق   فل تتقىىىىىل لطىىىىىالب فلصىىىىىا ف و  فلثىىىىىت     ف ىىىىىىت  لىىىىىت ف ىىىىىة مىىىىى   

  ىىىىىب غتلىىىىى  تكىىىىى   ي نىىىىى  كمىىىىىت  ىىىىى  فل  ف ىىىىى   ىىىىىه    تتتىىىىى  فمق ىىىىىت  فل  زمىىىىىه تىىىىىت  ف   فلثمت  ىىىىى    ىىىىىت   ىىىىىق  

 .ل ئ  فلتبمي وذلك    ة         فلحص   فقت و      أ    فل تتقل
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 .. حبفع االعّبع١ٍ١خ ٠ش١ذ ثجٙٛد لٛاد تأ١ِٓ اٌّجشٜ اٌّالحٝ ٌمٕبح اٌغ٠ٛظِ

 

 

ةشىىىىىىىت  فلقىىىىىىى ف   مىىىىىىىي  فثمىىىىىىىت   حىىىىىىىتفي ف نىىىىىىىمتف ق   ت  ىىىىىىى    م ىىىىىىىه قىىىىىىىت   وةفىىىىىىىبف  قىىىىىىى ف   ىىىىىىىأ    

فلم ىىىىىىب  فلمال ىىىىىىت ل  ىىىىىىت  فل ىىىىىى ما  ىىىىىى  فل ىىىىىى ف  فلم ىىىىىىقح  و  ىىىىىىت  فلشىىىىىىبغ  و و لىىىىىى  فلىىىىىى  ي فىىىىىىت 

   فمق ت   أ    فل  ت     فلع     فلغبت   وفلشبق   ت   ت 

 

 ىىىىىت  ذلىىىىىك  ىىىىىال  فنىىىىى  تت   حىىىىىتفي ف نىىىىىمتف ق   فلقىىىىى ف   ك ىىىىى   ةشىىىىىب  فتىىىىىي فل ىىىىىت     ىىىىىتفي وزمىىىىىب 

   فليف ق   ل أ     ح   ق ت  فل  ما

 

    شىىىىىئ  ل ئىىىىى  فلمحىىىىىتفي فقىىىىىت ةلم ىىىىى   و  ة  ىىىىىة  ف  ىىىىى  وفلشىىىىىبغ  فىىىىىع  ىىىىىأ    و متمىىىىىكمىىىىىت ةكىىىىىي 

ق ىىىىىىت  فل ىىىىىى ما وق ففىىىىىى    ىىىىىى  فلمبشىىىىىىيم  تىىىىىى   فل ىىىىىى ما وف نىىىىىىمتف ق   وت  نىىىىىىت ي تىىىىىىتلطب  فلتبمىىىىىى  

   تط   فل  ت  و فقع  يف  فل تف 

 

 .فل  كت م وفت   تح فلق ت   تت    حتفي ف نمتف ق   و  تفي وزمب فليف ق   فلي وو 
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 حافظ االسماعٌلٌة ٌؤكد على توفٌر كافة سبل الدعم والمساندة للمسنٌٌنم

 

   مىىىىى  لىىىىى  ةكىىىىىي فلقىىىىى ف   مىىىىىي  فثمىىىىىت   حىىىىىتفي ف نىىىىىمتف ق   فقىىىىىت ف  فلمحتفظىىىىى  تكت ىىىىى  ف  ة  ىىىىىت فل  

   وكتىىىىت  فل ىىىى  تم  قىىىىا ت  فلىىىىيف  و فلم ىىىىت ي  ل مىىىى و فلم ىىىى   ىىىىيم  كتفىىىى  نىىىىلىىىى   ىىىىي ب ونىىىىتت فىىىىت و

                  قطتفىىىىىىىىىت  فلمحتفظىىىىىىىىى  و  فتت ىىىىىىىىىت تتف تىىىىىىىىىت  ف ىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىر ة ىىىىىىىىى   ل ىىىىىىىىى  فق  ىىىىىىىىىت  م تىىىىىىىىىت فبفت ىىىىىىىىىت 

 . و  يمبف لمت قي  ه  ال   ش ف    ت         ي وفب 

  تم ط ىىىىىى  فلشىىىىىى   زفمىىىىىىي ظىىىىىى تف  فلم ىىىىىى    ىىىىىىت  ذلىىىىىىك  ىىىىىىال  زمىىىىىىت    حىىىىىىتفي ف نىىىىىىمتف ق   لم ىىىىىىب  ف 

تحىىىىىىت  تلىىىىىى  و ىىىىىىال  فلةمىىىىىىت   فل ىىىىىىت  فف ىىىىىىة  الل ىىىىىىت فلتم ىىىىىىي وفدىىىىىى   مىىىىىىة   دىىىىىى ا  بكىىىىىىة و يم ىىىىىى  

ف نىىىىىىىمتف ق   وفلتم ىىىىىىىي  مىىىىىىىي  فتىىىىىىىي فل تىىىىىىىت  ىىىىىىىيمب ف ف   فلمىىىىىىىبو  و   ىىىىىىىت فلح  ىىىىىىىتو  وك ىىىىىىى  وزف   

ف ىىىىىىىي فل عىىىىىىىت   ف   مىىىىىىىتفت وفلىىىىىىىيك    نىىىىىىىت ي فل ىىىىىىى تت  وك ىىىىىىى  وزف   فلصىىىىىىىح  و   لىىىىىىىت  نىىىىىىى ي 

  د ا  ت  تل  وفي     فل  ت ف  فل     م 

   ىىىىىى  فل ىىىىىى يف  فلم ىىىىىى ت  وفلب ىىىىىىت  فلم ىىىىىى   ةنىىىىىى مه  حىىىىىىتفي ف نىىىىىىمتف ق   فلىىىىىىت  طتلىىىىىى  وشىىىىىىكتو 

  ة   فليف  وفل ت وفي تت   ةقصت فل     لقتم  فقت  قت   ت فت ةنبو وةق  وقل  مك 

فنىىىىىىى  بفه كت    ىىىىىىىت  كمىىىىىىىت  ىىىىىىى   ىىىىىىىال  فلق ىىىىىىىت  فن صىىىىىىىيف       ىىىىىىىت  فلمحىىىىىىىتفي تتلم فف ىىىىىىى  فقىىىىىىىت 

لقم ىىىىىىى      ىىىىىىىم  ل ىىىىىىى  تىىىىىىىي     م ىىىىىىىه ة يمىىىىىىى  فلمحتفظىىىىىىى  وفنىىىىىىى  يفح ونىىىىىىىتد  فلم ف ىىىىىىىال  فلتت ىىىىىىى  

   ىىىىى   ىىىىىة   فلىىىىىيف   ظىىىىى   مىىىىى  ت  بف  ىىىىىت ةنىىىىىت ف ت لقم ىىىىى  وفلحك   ىىىىى    ت ىىىىىت كمىىىىىت و ىىىىىة فلمحىىىىىتفي ت 

  ن عتف    ت ت   وشتغت  فل  بوز لق بف ة ف   

    ص صىىىىىىت      ىىىىىىال   بف   ىىىىىى  ونىىىىىى ت    لقم ىىىىىى ظىىىىىىكمىىىىىىت  ىىىىىى  فلم فف ىىىىىى  فقىىىىىىت  ىىىىىى لت فلمحتفظىىىىىى    

 . لةمت   فلم تغر فل  ت    تتل تتو  وفل    ر  ه تتقت فلمحتفظت  ل تت   فل ف  

وفىىىىىت   ىىىىىتح فلق ىىىىىت  وونىىىىىػ فب ىىىىى  و فىىىىى ف  فل ىىىىى يف  فلم ىىىىى ت  لقىىىىىبد ا فل   ىىىىىت وفلمحىىىىىتفي ةفىىىىىبب 

 . ت ة تمطتلت   م ت   ف  تتلغ نتت     تةمت   فلمحتفي و بفف  ة    فل  ت ف  وفل م
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  حبفع االعّبع١ٍ١خ ٠غتمجً األٔجب عبساف١١ُ ِطشاْ األلجبط األسحٛروظِ

 

 

تمك تىىىىىىة تم ىىىىىىب  مىىىىىى ف  فىىىىىىتح فلمحتفظىىىىىى    تفىىىىىى   ف نىىىىىىمتف ق  ةنىىىىىى  ت  فلقىىىىىى ف   مىىىىىىي  فثمىىىىىىت   حىىىىىىتفي 

  ف  تت نت فف     طبف  ف قتتغ ف    ذكا تت نمتف ق   مبفف ة في     فل  تون 

 

و ىىىىىأ ت لىىىىى ه فلةمىىىىىت   ل  ىىىىىيم  فل   ئىىىىى  وفلشىىىىىكب لقمحىىىىىتفي   ىىىىىيمبف لق  ىىىىى   فلمت ولىىىىى   ىىىىى  كتفىىىىى  ف   ىىىىىة  

تتلمحتفظىىىىىىى   ىىىىىىىال  فنىىىىىىى  تت  قيفنىىىىىىى  فلتتتىىىىىىىت   فظىىىىىىىبوس وزمت  ىىىىىىىة لالنىىىىىىىمتف ق   و يشىىىىىىى   فل     مىىىىىىى  

  ك     ف  تت ت   ف نت و فلمتظت

 

 ف نىىىىىمتف ق  فىىىىى  نىىىىىتت  ة ت ىىىىى ف فلق ىىىىىت  كمىىىىىت ةشىىىىىت  ت  ىىىىىي  شىىىىىت   و ىىىىىال  فلق ىىىىىت  ةفىىىىىبب فلمحىىىىىتفي

فد    و  فغ   ىىىىىىت  تتلىىىىىىيف فقىىىىىىت تىىىىىى   ةقصىىىىىىت   ىىىىىىي ل ي ىىىىىى  ف نىىىىىىمتف ق   و  فغ   ىىىىىىت تم  قىىىىىىا غىىىىىى 

    ة   فن كمت     ب  فل  م   وفلت ت 

 

كمىىىىىت ةكىىىىىي فلمحىىىىىتفي  ىىىىىال  فلق ىىىىىت  فقىىىىىت ة  فل  ىىىىىب  فلحتل ىىىىى   ح ىىىىىته   ىىىىىت  م تىىىىىت فلىىىىىت  كث ىىىىىا و عىىىىىتفب 

  كتف  فل     وو ي  فلصا    ة    ح  ر فل  م   فلح      وفلم  يف   وت ت   صب فل يمي 
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 ٌٛاضعٝ ا١ٌذ اٌجبد٠ٓ األساض٠ٟغٍُ اٌذفعخ اٌخب١ٔخ ِٓ عمٛد ت١ٍّه  اإلعّبع١ٍ١خِحبفع 

 

فىىىىىىت فغت     ىىىىىى       ىىىىىىت  فلىىىىىىبد ا فتىىىىىىي فل  ىىىىىىت  فل   ىىىىىىت وفلم  ىىىىىىيس  صىىىىىىط ت  ىىىىىىيت لت  دىىىىىى ا 

تكىىىىىى    ىىىىىى   ىىىىىىه  قىىىىىىا فنىىىىىى ب ف  ة فظىىىىىىت فليولىىىىىى  و    ىىىىىى   طىىىىىى    قىىىىىىا فلىىىىىى ز ف  تشىىىىىىأ  فل تت ىىىىىى  

فليولىىىىى  تشىىىىىأ  فلح ىىىىىتز فقىىىىىت فلبقتىىىىى  فلة فف ىىىىى  و متمىىىىى  ف ىىىىىال  فليولىىىىى  وفل صىىىىىي  تكىىىىى    ىىىىى     

 ىىىىى     ىىىىى   ىىىىى   فل تىىىىىيمت  وفلعىىىىىبب ت ىىىىىي  ىىىىى   يمىىىىىي فقىىىىىت مىىىىىي كىىىىى   ىىىىى  محىىىىىتو  نىىىىىق  ة  شىىىىىتب 

    فل ت    وفن تت   ل ت  فليول    ة ال  فليول  وفبض ن ت 

وفنىىىىىى كمت  ل    ىىىىىى  ف ىىىىىىبف ف  وتىىىىىىبف ت  قىىىىىىا فنىىىىىى ب ف  ة فظىىىىىىت فليولىىىىىى  و    ىىىىىى   ةوظىىىىىىتو وفظىىىىىىتت 

  فل ي فقت ة فظت فليول 

قىىىىتح فلقىىىى ف   مىىىىي  فثمىىىىت   حىىىىتفي ف نىىىىمتف ق   ت  ىىىىق   فليفتىىىى  فلثت  ىىىى   ىىىى  ف ىىىى   فل مق ىىىىك لتىىىىي   ىىىى  

%  05  فلىىىىى  وفظىىىىىتت فل ىىىىىي فل ىىىىىت م  فلىىىىى م  قىىىىىت  ف ت ىىىىىيف    ىىىىىي ت   نىىىىى ح فل ثمىىىىى     فظىىىىى    ت  ىىىىىت

 ز    وذلىىىىىك فىىىىىت  ىىىىىا مب   نىىىىىه ف ىىىىىيه فلمحىىىىىتفي  ىىىىى ىىىىى  فل  مىىىىى  ف  متل ىىىىى  لىىىىىثم  ف  ض فل ىىىىىت فىىىىىت 

تحعىىىىىى   فلم  ىىىىىىيس فتىىىىىىي ه فلةىتىىىىىىت فل ىىىىىىكب  ب فلتىىىىىىتح لقمحتفظىىىىىى  وفلقىىىىىى ف  نىىىىىىت ت فىىىىىىالح فل ىىىىىىكب  ب 

فلتىىىىىتح فلم ىىىىىتفي وفلم  ىىىىىيس  مىىىىىت   قىىىىىا  ىىىىىىيمب فىىىىىتح   ىىىىىتب فن صىىىىىال  ف  فظىىىىىت ونىىىىىتت   ت ىىىىىىي 

  فل ت    ىىىىىى  تتلمحتفظىىىىىى  وفبمىىىىىىر فلتمىىىىىى   ىىىىىى  ةفعىىىىىىت  فلق  ىىىىىى  فلم  صىىىىىى  تىىىىىىتلثم    ىىىىىىيمب فىىىىىىتح فلشىىىىىىا

  وفلمتتم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىت  وفل حىىىىىىىىىىىىىىىىىىظ وفىىىىىىىىىىىىىىىىىىي   ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  فل  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ف  فل     مىىىىىىىىىىىىىىىىىى  تتلمحتفظىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

وقىىىىىي تقىىىىىغ ف مىىىىىتلت فلم ىىىىىت ت  فل ىىىىىت  ىىىىى  ف    ىىىىىت   ىىىىى   حبمىىىىىب ف   لىىىىىت فىىىىىت فلمب قىىىىى  فلثت  ىىىىى   حىىىىى  

 ق ىىىىىى       ىىىىىىت  ىىىىىى  نىىىىىىيف   12و2نىىىىىى   ت  مىىىىىى   تل ىىىىىى  ف متل ىىىىىى  قىىىىىىي لت  01ق ىىىىىىبفغ و 2فىىىىىىيف  و 156

 .%    ق م   م  ف  ض05  ي ت   ن ح فل ثم   ل ت ت  ت  فل  

و ىىىىىال   بفنىىىىى    ىىىىىق   فلت ىىىىى   لقم   تىىىىى   ةكىىىىىي  حىىىىىتفي ف نىىىىىمتف ق   فقىىىىىت ظىىىىىبو   ف ل ىىىىىةفح تتلم قىىىىى  

  ىىىىىت  ف ىىىىىبف ف  فلثمىىىىى   وذلىىىىىك ل ىىىىىبف  نىىىىىيف  إ  ل م ىىىىىه وفظىىىىىتت فل ىىىىىي فلىىىىى م   ىىىىى  ف طىىىىىت ل  ت فلمحىىىىىي

% فلم ىىىىى ح   فقىىىىىى    لق  ىىىىى  فلم  صىىىىى    ىىىىىت م  ىىىىىى ت   ىىىىىق م   ف ىىىىى   فل مق ىىىىىك و ىىىىىى   05  ىىىىىت  فلىىىىى  

 . م  قا ف  فلم تت  فلمحي  ن   م   ف  تذ كتف  ف  بف ف  فل ت       تة
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 قطـــاع انصحـــت
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https://www.facebook.com/421362821355750/photos/pcb.1238565686302122/1238565202968837/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBWgn79LqfrWAIr86oqGRcgTsJ8vSeoys9vaM-21JN7Ou1Cq4r50W7tnzNBDINxbfwkr3xyxXgRyTCU&__xts__%5B0%5D=68.ARDJ8dtxNbx0CwcavllB4WhXi44uox9O5vXmHYQIQYto2NfFUNwRFF2RdttLNrVmKQe0Mdgx1ddq6plfW5OuK7ih--yS__uU16t82ijgfrCAdbdZxd7zTp6qPQMR61YF8wSr9DvSK1oI2ZKeK2bXjhemKDI6K1LFWcNnEY7hVDoSMsXNWTKTbvPyjeShDtJeMalGbb4lCWIAlY_dONKgDE3YIPiwLFJa7ZC2dY4YgLQF7jKtTCmMArdKDuIMJ1PShXeU24IyeGMWGHJDt6OqjHU2t_lE3BUMEpsEZfrVyxm4IxgcUKeJStSIxiKu0BK1yA4-zmTdR5YhquTO3zZGy3B1xQ


  

 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 

 

 

 8118ػٍ ػبو بد و يؤسسبد تبثؼخ نىزارح انصحخ يستشفُ - 1

مركز  / مدٌنة / 

 حً
 البٌان

مستشفٌات تتبع 

دٌوان عام وزارة 

 الصحة

عام/  فًمستش

 مركزي

 مستشفى

 تكامل صحى
 وحدة صحٌة رٌفٌة مجموعة صحٌة

 عدد عدد أسرة عدد اسرة عدد أسرة عدد أسرة عدد

 م.م اإلسماعٌلٌة

  119 1 336 3 حضر

 

 

 

 

 

 

 الٌوجد 

   

 

 

 

 

 

 

 الٌوجد

5 0 

 8 0 0 0 0 0 رٌف

 التل الكبٌرم.م 

 0 1 100 1 100 1 حضر

 9 0 0 0 0 0 رٌف

 القنطرة غربم.م 

 0 1 50 1 50 1 حضر

 9 0 0 0 0 0 رٌف

 القنطرة شرقم.م 

 0 1 20 1 20 1 حضر

 6 0 0 0 0 0 رٌف

 م.م فاٌد

 0 2 55 1 55 1 حضر

 4 0 0 0 0 0 رٌف

 القصاصٌنم.م 

 0 0 22 1 22 1 حضر

 6 0 0 0 0 0 رٌف

 م.م ابوصوٌر

 0 1 0 0 0 0 حضر

 8 0 0 0 0 0 رٌف

 اجمالى المحافظة

 0 11 366 6 583 8 حضر

 50 0 0 0 0 0 رٌف

 31 00 566 6 325 2 اجمالى

 8119فرباَر   : تبرَخ انجُبٌ           وانسكبٌ ثبإلمسبػُهُخ: يذَرَخ انصحخ   يصذر انجُبٌ 
81117 
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 : أَهانتؼهُق : يٍ اجلذول انسبثق َالحظ ** 

على مستوى المحافظه  المستشفٌات 8والسكان هم  لدٌوان عام وزارة الصحة تابعةالمستشفٌات ال عدد -

سرٌر على  583جمالى عدد االسرة اصدر ومستشفى الحمٌات بعام ومركزى  ومستشفى  6منهم 

 . مستوى المحافظة

مستشفٌات عام وحمٌات وصدر  3 ٌوجد بها ٌتركز عدد المستشفٌات فى م.م. االسماعٌلٌة وهى -

ستشفى المركزى فى مسرة وال  عدد فى الاال%من اجمالى  58سرٌر بنسبة  336بإجمالى عدد اسرة 

 .%من االجمالى 3سرٌر بنسبة  20القنطرة شرق وهى بلػ 

          واكبر عدد فى م.م. االسماعٌلٌة حٌث حضريمركز صحٌة  11بلػ عدد المراكز الحضرٌة  -

 وال ٌوجد فى م.م. القصاصٌن مركز حضرى % من االجمالى45حضرٌة بنسبة  صحٌه مراكز 5بلػ 

. 

وحدة صحٌة رٌفٌة استاثر م.م الت  الكبٌر باكبر عدد ومركز  50بلػ عدد الوحدات الصحٌة الرٌفٌة  -

% من االجمالى وال  عدد  18وحدات رٌفٌة بنسبة  9ومدٌنة القنطرة ؼرب حٌث بلػ عدد الوحدات 

 % من االجمالى . 8وحدات رٌفٌة بنسبة  4فى م.م فاٌد وهو 

  :انتىصُبد ** 

 ستشفً مركزي فً م.م ابوصوٌر لتطوٌر الخدمة الصحٌة بها .نوصى بإنشاء م  

 كز.انوصى بإنشاء عٌادات مستقلة فً بالً المر 

 نوصى بإنشاء مركز حضري فً م.م.القصاصٌن 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

   8118ػٍ ػبو  يستشفُبد و يؤسسبد تبثؼخ نىزارح انصحخ)أ(  – 1

 /حِٟشوض / ِذ٠ٕخ
ع١بداد 

 ِتٕمٍخ

 ِغتشفٝ

 ٗ تخصص١

 )ٔٛع١خ(

ِغتشفٝ جشاحخ 

ِىتت  ا١ٌَٛ اٌٛاحذ

 صحخ

ِغتٛصف 

 عالجٟ

 عبف اعِشاوض 

 أعشح عذد أعشح عذد
ٔمبط عذد  

 اإلععبف

ع١بساد 

 اإلععبف

 013 0 0 َ.َ اإلعّبع١ٍ١خ

  م  ي

0 

  م  ي

11 21 

 11 5 1 2 2 1 َ:َ اٌتً اٌىج١ش 

 3 5 2 2 2 1 اٌمٕطشح غشة َ.َ 

 12 6 1 2 2 1 مٕطشح ششق َ.َ اٌ

 3 2 2 2 2 1 َ.َ فب٠ذ

 2 0 1 2 2 1 اٌمصبص١ٓ َ.َ 

 12 5 2 2 2 1 اثٛ ص٠ٛشَ.َ 

 83 38 5 907 9 8 إجّبٌٟ اٌّحبفظخ
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م .م
 اإلسماعٌلٌة

م الت  .م
 الكبٌر

 غ.م ق.م
 ش.م ق.م

 م فاٌد.م
م .م

 م ابوصوٌر.م القصاصٌن

 (مراكز اسعاف) مستشفٌات ومؤسسات تابعة لوزارة الصحة 

 نقاط اسعاؾ

 سٌارات اسعاؾ

 8119فرباَر   : تبرَخ انجُبٌ          يرفق االسؼبف ثبالمسبػُهُخ –وانسكبٌ  نصحخ: يذَرَخ ا يصذر انجُبٌ

 

8 



  

 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 : هَأانتؼهُق : يٍ اجلذول انسبثق َالحظ ** 

% من 25بنسبهفً م.م اإلسماعٌلٌة   عٌاده  2متنقلة منها   عٌادات   8ٌوجد على مستوى المحافظة  -

 د فً ك  مركز عٌادة واحدة متنقلة إجمالً عدد العٌادات وٌوج

 66بعدد  وهما مستشفى الصدر مستشفى 2على مستوى المحافظة النوعٌة المستشفٌات التخصصٌة  -

  .% من اجمالى عدد السراٌر 70سرٌر بنسبة  151% ومستشفى الحمٌات بعدد 30سرٌر بنسبة 

مكتب فً م.م اإلسماعٌلٌة اما بالً المراكز  2مكاتب صحٌة على مستوى المحافظة منها  5 عدد ٌوجد -

 ق.غ ( . –فاٌد  –فى ك  منها مكتب صحة واحد ماعدا ) مركز ابوصوٌر  ٌوجدف

فً م:م االسماعٌلٌه والطرٌق تتركز أكبر عدد على مستوى المحافظة  نقطة اسعاؾ 38ٌوجد  -

نقاط االسعاؾ وال  نقاط اجمالى من  %30بنسبه  نقطة إسعاؾ 11الصحراوي حٌث بلػ عددهم 

  %من اجمالً نقاط االسعاؾ5نقطة بنسبه 2االسعاؾ فً م:م القصاصٌن حٌث بلػ عددهم 

 انتىصُبد : ** 

  ق.غ . –فاٌد  –ٌوصى المركز بإنشاء مكاتب صحة بمركز ومدٌنة أبو صوٌر 

 لخدمة اكبر عدد من الحوادث على  العم  على زٌادة عدد نقاط اإلسعاؾ خاصة على الطرق السرٌعة

 .الطرق السرٌعة 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 . 8118)ة( يستشفُبد و يؤسسبد تبثؼخ نىزارح انصحخ   -0

 / ِشوض  / ِذ٠ٕخ

 حٟ
 اٌج١بْ

 تع١ٍِّٟغتشفٟ 
 تع١ٍِّٟعٙذ 

 االٚساَ
 ِؤعغخ عالج١خ

ِغتشفٟ تأ١ِٓ 

 صحٟ
 أخشِٜغتشفٝ 

 أعشح عذد أعشح عذد أعشح عذد أعشح عذد أعشح عذد

 َ.َ اإلعّبع١ٍ١خ
 2 2 25 1 2 2 53 1 2 2 حضش

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 س٠ف

 اثٛص٠ٛشَ.َ 
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 حضش

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 س٠ف

 َ.َ اٌتً اٌىج١ش
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 حضش

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 س٠ف

 َ.َ اٌمصبص١ٓ
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 حضش

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 س٠ف

 َ.َ فب٠ذ
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 حضش

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 س٠ف

 َ.َ اٌمٕطشح غشة
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 حضش

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 س٠ف

 َ.َ اٌمٕطشح ششق
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 حضش

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 س٠ف

 اإلجّبٌٟ

 2 2 25 1 2 2 53 1 2 2 حضش

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 س٠ف

 1 1 45 0 1 1 58 0 1 1 اجّبٌٝ

 

 : هَأانتؼهُق : يٍ اجلذول انسبثق َالحظ ** 
ال ٌوجد مستشفً تعلٌمً فً جمٌع مراكز المحافظة وأٌضا ال توجد مؤسسة عالجٌة فً أي من مراكز  -

 المحافظة .
 سرٌر 58باجمالى اسرة فقط فى م.م االسماعٌلٌة  ٌوجد معهد تعلٌمى فى مستشفى االورام -
ٌوجد مستشفً تأمٌن صحً واحد فقط  بمجمع التأمٌن الصحً / فرع اإلسماعٌلٌة بمدٌنة اإلسماعٌلٌة  -

 . سرٌر 45باجمالى اسرة ٌخدم بالً مراكز المحافظة 

  : انتىصُبد ** 
 ًومؤسسات عالجٌة فً جمٌع مراكز المحافظة . تعلٌمً االهتمام بإنشاء مستشف 

 8119 فرباَر : تبرَخ انجُبٌ         وانسكبٌ ثبإلمسبػُهُخ        : يذَرَخ انصحخ   يصذر انجُبٌ
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 8118يستشفُبد  تتجغ جهبد أخري ػٍ ػبو  -8

 

 

 

 
 :أٌانتؼهُق : يٍ اجلذول انسبثق َالحظ ** 

% من 56بنسبة ( سرٌر365) بإجمالى أسرةٌوجد مستشفً جامعً واحد فقط على مستوى المحافظة  -

 ٌخدم جمٌع مراكز المحافظة . اجمالى االسرة

 . ال ٌوجد مستشفً شرطة وسجون أو مستشفً سكة حدٌد على مستوى المحافظة -

 -: كاآلتًموزعه تابعة لشركات القطاع الخاص خاصة  مستشفٌات  3ٌوجد  -

 للمشروعات الكبرى  الموانًشركة مستشفى  .1

 مستشفً الكهرباء  .2

 . % من اجمالى االسرة44سرٌر بنسبة  289اسرة  مالًبأج( 6السوٌس )نمرة  لناةمستشفً هٌئة  .3

 انتىصُبد :** 

  ًبها  ةالخدمات الصحٌ زٌادةالمراكز لخدمة المواطنٌن  و بالًنوصى بافتتاح مستشفٌات ف. 
 
 
 
 
 

 مركز  /مدٌنة /حً
 اإلجمالً أخرى سكة حدٌد شرطة وسجون مستشفٌات جامعٌة

 أسرة عدد أسرة عدد أسرة عدد أسرة عدد أسرة عدد

 654 4 289 3 0 0 0 0 365 1 اإلسماعٌلٌةم.م 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صوٌرابوم.م 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م.م التل الكبٌر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م.م القصاصٌن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م.م فاٌد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م.م القنطرة غرب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م.م القنطرة شرق

 654 4 289 3 0 0 0 0 365 1 اإلجمالً

 8119 فرباَر : تبرَخ انجُبٌ          وانسكبٌ ثبإلمسبػُهُخ: يذَرَخ انصحخ   يصذر انجُبٌ
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 8118يستشفُبد و يؤسسبد ػالجُخ و ػُبداد تبثؼخ نهقطبع  اخلبص ػٍ ػبو  -5

 البٌان حً / مركز / مدٌنة م

 قطاع خاص

عدد الصٌدلٌات 
 الخاصة

 مستشفٌات
 

 عٌادات
 خاصة

 اسنانعٌادات 
 خاصة

 عدد عدد االسرة عدد

 م.م اإلسماعٌلٌة 0
 92 500 418 10 حضر

599 
 - - - - رٌف

 التل الكبٌرم.م  8
 3 42 - - حضر

78 
 - - - - رٌف

 لقنطرة غربم.م  5
 6 43 - - حضر

79 
 - - - - رٌف

 القنطرة شرقم.م  4
 2 6 - - حضر

32 
 - - - - رٌف

 م.م فاٌد 4
 7 48 - - حضر

60 
 - - - - رٌف

 القصاصٌنم.م  3
 5 38 - - حضر

57 
 - - - - رٌف

 ابوصوٌرم.م  6
 5 23 - - حضر

49 
 - - - - رٌف

 976 120 700 418 10 المحافظة  اجمالى

 

 
 8119 فرباَرتبرَخ انجُبٌ :                       يركس يؼهىيبد يذَرَخ انصحخ ثبالمسبػُهُه يصذر انجُبٌ : 
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 الصٌدلٌات الخاصة على مستوى المحافظة

 الصٌدلٌات الخاصة

 انتؼهُـــــــــــق :   َالحظ يٍ اجلذول انسبثق  :** 

 سرٌر 418اسرة  باجمالى خاص  اتمستشفى 10المحافظة عدد المستشفٌات الخاصة على مستوى  -

عٌادة استأثر م.م االسماعٌلٌة باكبر عدد من العٌادات الخاصة  700 العٌادات الخاصة عدد اجمالى  -

 مالى .%من االج71عٌادة بنسبة  500حٌث بلػ 

من عٌادات  عددبأكبر ( عٌادة اسنان استأثر م.م.االسماعٌلٌة120) خاصة نانعٌادات أس بلػ اجمالً -

        . % من االجمالى75عٌادة اسنان بنسبة  92حٌث بلػ  الخاصة االسنان 

 .( صٌدلٌة 954)الخاصة اجمالى عدد الصٌدلٌات بلػ  -

       % من االجمالى 62صٌدلٌة بنسبة  (595) وهواستأثر م.م االسماعٌلٌة بأكبر عدد من الصٌدلٌات   -

 % من االجمالى .3صٌدلٌة بنسبة  32 بلػفى م.م القنطرة شرق حٌث لٌات وال  عدد من الصٌد

 انتىصُبد :* * 

  كز افر هذه الخدمة بمراحتى تتوالخاصة التسهٌالت لفتح العٌادات والصٌدلٌات  بمنحٌوصى المركز

 .المحافظة 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

  8811 أػذاد انتجهُساد انطجُخ ادلتىاجذح ثبدلستشفُبد ػٍ ػبو -4

 
 م

 انـــــــالبٌ مركز / مدٌنة / حً

 أنواع التجهٌزات

 الدمبنوك 
معامل 

 تحالٌلال

 غسٌل كلوى
 غرفة

  عملٌات
 عدد

 عدد  الحضانات
 الوحدات

 عدد
 االجهزة

 م اإلسماعٌلٌة1م 0
 24 3 124 2 17 2 حضر

 0 0 0 0 0 0 رٌف

 التل الكبٌرم.م  8
 12 2 31 1 4 1 حضر

 0 0 0 0 0 0 رٌف

  لقنطرة غربا 1م1م 5
 9 3 20 1 3 1 حضر

 0 0 0 0 0 0 رٌف

 لقنطرة شرقم.م ا 4
 3 2 11 1 4 0 حضر

 0 0 0 0 0 0 رٌف

 م فاٌد 1م 3
 9 4 24 1 3 1 حضر

 0 0 0 0 0 0 رٌف

 صاصٌنم الق1م 6
 5 2 20 1 3 1 حضر

 0 0 0 0 0 0 رٌف

 بو صوٌرم ا1م 7
 0 0 0 0 0 0 حضر

 0 0 0 0 0 0 رٌف

 إجمالً المحافظة

 62 16 230 7 34 6 حضر

 0 0 0 0 0 0 رٌف

 62 16 230 7 34 6 اجمالى

 8119فرباَر تبرَخ انجُبٌ :            ثبحملبفظخوانسكبٌ يصذر انجُبٌ : يذَرَخ انصحخ  
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أٌ :   :انتؼهُـــــــــــق** 

فٌما دم  بك  مركز بنكوجمٌعها بالحضر وٌوجد  دمللبنوك  6اجمالى عدد بنوك الدم بدائرة المحافظة  -

 بهم بنوك دم  فال ٌوجدبنك دم اما م.م القنطرة شرق ،م.م ابوصوٌر 2عدا  م.م االسماعٌلٌه فٌوجد بها 

وجمٌعهم بالحضر استأثر فٌها م.م االسماعٌلٌه باعلً عدد معم   34معام  التحالٌ   إعداداجمالى  -

 . %من اإلجمالً 50بنسبه 

 جهاز وجمٌعهم بالحضر 230 وحدات بعدد اجهزة7اجمالً وحدات الؽسٌ  الكلوي  -

% بالت  الكبٌر  12%باالسماعٌلٌه و19ؼرفه عملٌات بنسبه  16اجمالً اعداد ؼرؾ العملٌات  -

% ب م .م القصاصٌن والٌوجد 12% ب م.م فاٌد ، 25%القنطرة شرق، 12% لقنطرة ؼرب،19،ا

 ؼرؾ عملٌات ب م .م ابوصوٌر 

 % بالت  الكبٌر ،19.م االسماعٌلٌه و% ب م 39حضانه بنسبه  62اجمالً عدد الحضانات  -

%ب م.م القصاصٌن ،والٌوجد 8%ب م.م فاٌد ،15% بالقنطرة شرق ،5% القنطرة ؼرب، 15 -

 حضانات ب م.م ابوصوٌر 

 انتىصُبد : ** 

  عم  الرعاٌة الالزمة لحس المواطنٌن على التبرع بالدم مع االهتمام بأسالٌب الحفظ والرلابة الدورٌة

 على بنوك الدم.
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 8102أعداد التجهٌزات الطبٌة المتواجدة بالمستشفٌات عن عام 

 معامل التحالٌل

 اجهزةغسٌل كلوي,
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 8118ػبو انقري احملرويخ يٍ انىحذاد انصحُخ ػٍ  -5

 /حٟ/ ِذ٠ٕخ ِشوض
اٌٛحذح اٌّح١ٍخ 

 اٌمش٠ٚخ
 اٌمش٠خ اٌتبثعخ

عذد عىبْ اٌمش٠خ 

 اٌتبثعخ

 ألشة خذِخ صح١خ ٌٍمش٠خ اٌتبثعخ

 اٌّغبفخ وُ االعُ

 ك 5 نبفت  ح 122126 فتمي نبفت  حل ما  فب٠ذَ.َ 

 ك 3 فل  ميف   115561 فل صت      تبأفةت   اٌمصبص١ٓ َ.َ 

 ك 3 11   566632 ف نمتف ق ة  1  االعّبع١ٍ١َٗ.َ 

 ك 11 وف أ فلمال   122122 فل   فلكت ب   مت   فل  ف ر  اٌتً اٌىج١شَ.َ 

 ك 5 13  152026 فل  طب  ىبب  فةت  فل عبأ َ.َ اٌمتطشح غشة

 

 

 انتؼهُـــــــــــق :  يٍ اجلذول انسبثق َالحظ أٌ :** 

 والتوابع  لري5بٌنما المحروم ٌوجد رئٌسٌه لرٌه  37علً مستوي المحافظة  اجمالى عدد القرى -

وعزب علً مستوي المحافظة محرومة من الوحدات الصحٌه وهً تشم  لرٌه هوٌس سرابٌوم 

فً مركز االسماعٌلٌه وجمعٌة التوثٌق فً الت  الكبٌر وعزبه  9ري فً القصاصٌن كوعزبه صب

كم  5القري من احة للخدمات الصحٌه علً مستوي هذهولكن الرب مس  القنطرة ؼربالخضري فً 

 ي الرئٌسٌه كم فً القر11الً 

 ُبدــانتىص**   

 رة علً ان تكون االولوٌة حدات صحٌه ووحدات تنظٌم االسبو التخطٌط لمد جمٌع القري التوابع

 ذات الكثافة العالٌة  للمناطق

   اه علً المواطنٌن التً بها خدمات طبٌه لرفع المعان لة بالخدمة الصحٌة للجهاتتوافر العربٌات المتنق

  ًالمرض

 

 8119فرباَر تبرَخ انجُبٌ :            ثبحملبفظخوانسكبٌ يصذر انجُبٌ : يذَرَخ انصحخ 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 8118ػٍ ػبو اخلذيخ انصحُخ يف ادلستشفُبد انتبثؼخ نىزارح انصحخ  -6
 

 
 مركز /مدٌنة /حً

 البٌان
تعداد السكان 
باأللف   

 نسمه

عدد األطباء 
البشرٌٌن  
القائمٌن 
 بالعمل

نصٌب 
السكان 

من 
 األطباء

عدد هٌئة 
التمرٌض 
القائمٌن 
 بالعمل

نصٌب 
السكان 
من هٌئة 
 التمرٌض

عدد أطباء 
األسنان 
القائمٌن 
 بالعمل
 

نصٌب 
السكان 

من أطباء 
 األسنان

عدد األسرة 
 العالجٌة

نصٌب 
السكان من 

 األسرة

عدد 
سٌارات 
 اإلسعاف

نصٌب السكان 
من سٌارة 
 اإلسعاف 

 م.م االسماعٌلٌة

 9343 42 598 656 1137 345 392389 حضر

 6047 27 1540 106 16327 10 163268 رٌف 14623 38 1654 336

 8053 69 729 762 1565 355 555657 جملة

 م.م التل الكبٌر 

 14302 3 201 213 572 75 42907 حضر

 5490 11 575 105 8627 7 60388 رٌف 9390 11 1033 100

 7378 14 325 318 1260 82 103295 جملة

 م.م فاٌد 

 32038 1 317 101 890 36 32038 حضر

 5929 02 0186 014 05540 2 016782 رٌف 19824 7 2523 55

 7304 01 677 813 5034 44 052767 جملة

 م.م القنطرة غرب

 4348 01 401 016 122 44 45423 حضر

 4919 88 0158 36 1257 00 012800 رٌف 80670 7 5154 50

 4740 58 73242 8 8732 33 030616 جملة

 م.م القنطرة شرق 

 2906 01 506 18 0865 85 81161 حضر

 2185 05 412 37 5037 1 82400 رٌف 4480 05 8274 20

 2499 85 526 041 0716 58 37470 جملة

 م.م القصاصٌن

 3710 6 047 030 602 56 88861 حضر

 6113 03 0667 33 02552 3 10618 رٌف 82422 4 3021 22

 5426 80 335 816 8771 40 005138 جملة

 م.م ابو صوٌر 

 4277 7 0161 82 7424 4 81156 حضر

 8595 80 0753 014 05224 05 021411 رٌف 80145 01 1 0

 7515 82 0314 058 08572 07 801487 جملة

 اجمالى 

 70924 71 5131 0547 08134 365 318176 حضر

 39278 087 2173 327 25300 65 751022 رٌف 001431 11 06817 583

 110202 816 08154 0154 16463 686 0550864 جملة

 8119  فرباَر تبرَخ انجُبٌ :                   ثبحملبفظخوانسكبٌ يصذر انجُبٌ : يذَرَخ انصحخ  
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 

 

 

 

 
 

 :** انتؼهُــــــــــق :  َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أَه 
  بالرٌؾ 63بالحضر ،563طبٌب منهم   626 شرٌٌنباجمالى عدد االطباء ال -

 نسمه /طبٌب 96465بلػ نصٌب السكان من االطباء البشرٌٌن  -

 %بالرٌؾ 62%بالحضر ،38طبٌب بنسبه 206بلػ اجمالً عدد اطباء االسنان  -

 نسمه /طبٌب 110202بلػ نصٌب السكان من اطباء االسنان  -

 نسمه/ممرض 12034ممرض وممرضه ونصٌب السكان منهم 1934اجمالً عدد هٌئه التمرٌض  -

 سرٌر(نسمة /16297ر بلػ نصٌب السكان من االسرة)سرٌ 583اجمالى عدد االسرة العالجٌة  -

 % من االجمالى .58لنسبة ٌة من االسرة العالج استاثر م.م االسماعٌلٌة باعلى معد    -

سٌارة اسعاؾ بلػ نصٌب  السكان من سٌارات االسعاؾ 90بلػ اجمالً عدد سٌارات االسعاؾ  -

 نسمه/سٌارة اسعاؾ119459

 -انتىصُبد:** 

  ضًالكافٌه بالمرالعم  على زٌادة عدد االطباء وهٌئة التمرٌض لتقدٌم الخدمة الصحٌة الجٌدة والعناٌة 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 8118يستىي حمبفظخ( خالل  ػبو ػهً انؼالج ػهً َفقخ انذونخ ) -7

 بدــــــــــاٌّغتشف١
 عذد اٌّشضٝ اٌز٠ٓ تُ عالجُٙ عٍٝ ٔفمخ اٌذٌٚخ 

 
 ٔفمبد اٌعالد/ ثبٌج١ٕخ

 5312 اٌعبَ االعّبع١ٍ١ٗا

22615262 

 366 اٌتً اٌىج١ش 

 0121 اٌمٕطشح غشة

 513 اٌمٕطشح ششق 

 211 فب٠ذ

 1222 اٌمصبص١ٓ

 013 اٌصذس

 1133 اٌح١ّبد

 22615262 12223 االجّبٌٟ 

 

 

 -** انتؼهُــــق :  يٍ اجلذول انسبثق َتضح أٌ :

مرٌض وتشم  العالج والؽسٌ   (12223)عدد الذٌن تم عالجهم على نفقة الدولة من الداخ  اجمالى  إن -

المستشفٌات العامة والمركزٌة وال ٌوجد عالج خارج علً نفقه الدولة بالداخ  علً مستوي  الكلوى 

  المستشفٌات

% 43مرٌض بنسبة  5810 ومنهم عدد من المرضى  االسماعٌلٌه  العام علً اكبر استأثرت مستشفى -

من .%1.6مرٌض بنسبة  218بلػ عدد المرض مستشفً الصدر من اجمالى المرضى وال  عدد فى 

 اجمالً المرض 

 جنٌه  44695463واجمالً التكلفة العالجٌه علً نفقة الدولة لد بلؽت  -

 -:* انتىصُبد *

 الخدمه . فعال لهذه نوصى باالهتمام بالعالج على نفقة الدوله وتحرى الدله للمرضى المحتاجٌن 

 

 

 

 

 8119 فرباَرتبرَخ انجُبٌ :      ثبحملبفظخوانسكبٌ يصذر انجُبٌ : يذَرَخ انصحخ 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 

 

 انتقذَرٌتؼذاد انسكبٌ    -1

 البٌان المركز والمدٌنة

 باأللف نسمه  تعداد السكان التقدٌري

 التقدٌرى عدد األسر
متوسط عدد أفراد 

 األسرة
 االجمالى اناث ذكور

 م.م  اإلسماعٌلٌة

 4 98097 392389 191317 201072 حضر

 5 32654 163268 79157 84111 رٌف

  130751 555657 270474 285183 اجمالى

 ابو صوٌر 

 4 7484 29936 14381 15556 حضر

 5 36098 180490 85028 95463 رٌف

  43582 210427 99408 111018 اجمالى

 التل الكبٌر 

 4 10727 42907 21094 21813 حضر

 5 12078 60388 29108 31280 رٌف

  22804 103295 50202 53093 اجمالى

 القصاصٌنم.م 

 4 5565 22260 10893 11367 حضر

 5 18338 91692 43730 47963 رٌف

  23903 113952 54623 59329 اجمالى

 القنطرة غرب 

 4 10871 43485 20783 22702 حضر

 5 21642 108211 52869 55342 رٌف

  32513 151696 73652 78044 اجمالى

 فاٌد 

 4 8010 32038 15712 16326 حضر

 5 21346 106728 51979 54750 رٌف

  29355 138767 67691 71076 اجمالى

 القنطرة شرق 

 4 7265 29060 14388 14673 حضر

 5 5682 28411 13312 15099 رٌف

  12947 57471 27699 29772 اجمالى

 اجمالى المحافظة

 4 148019 592076 288568 303509 حضر

 5 147838 739189 355182 384007 رٌف

  295857 1331265 643750 687515 اجمالى

 
 8119 فرباَر تبرَخ انجُبٌ : واإلحصبء             نهتؼجئخ انؼبيخ  ادلركسٌيصذر انجُبٌ : تؼذاد اجلهبز 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 

 انتؼهُق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أَه  َىضح :** 

 منهم :تقرٌباً نسمة ( 1331265)  بلػ  2018بدائرة المحافظة عام عدد السكان التقدٌري إجمالى  -

 687515  52من الذكور بنسبة % 

 643750  48من االناث بنسبة% 

  %.56بالرٌؾ بنسبه  739189% ، 44بالحضر بنسبه  592076  :  ومنهم اٌضا

االسماعٌلٌة بأعلى عدد من السكان على مستوى المحافظة حٌث بلػ عدد السكان  ومدٌنه  استأثر مركز -

% 13% بالحضرر ،29موزعٌن بنسبه % من اجمالى سكان المحافظة 42نسمة بنسبة  555657بها 

 بالرٌؾ.

% 50اسرررة بالحضرر بنسرربة  148019اسررة مرنهم  295857اجمرالً عردد االسرررة بردائرة المحافظررة  -

% ومتوسط عدد االفراد بهرا 49.9بنسبه اسرة بالرٌؾ  147838افراد ،  4بها  ومتوسط عدد االفراد

 افراد  5

 : انتىصُبد ** 

 ن طرٌق وسائ  االعالم عالتوعٌة  سائ  تنظٌم االسرة ونشرزٌادة االهتمام بمراكز تنظٌم االسرة وو

 المختلفة .
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 8118تقذَرٌ ػٍ ػبو ػذد انسكبٌ  -8
 

 إجمالً رٌف حضر البٌــــــــــــــــــان م

8106 

 

 عدد الموالٌد  

 38510 17274 21236 ذكور

 36886 16698 20188 إناث

 73516 55178 40484 إجمالً

 عدد الوفٌات 

 4273 1257 3016 ذكور

 3220 983 2237 إناث

 7415 8841 3835 إجمالً

 3.6 إجمالً الزٌادة الطبٌعٌة معدل 

8107 

 عدد الموالٌد 

 38110 15926 22184 ذكور

 35836 15248 20588 إناث

 75146 50074 48778 إجمالً

 عدد الوفٌات 

 4278 1193 3085 ذكور

 3317 1004 2313 إناث

 7313 2197 3512 إجمالً

 3.0 إجمالً الزٌادة الطبٌعٌة معدل 

8102 

 

 عدد الموالٌد

 56102 08414 85384 ذكور

 54534 00266 88422 اناث

 71578 84561 46108 اجمالى

 عدد الوفٌات

 4431 0047 5515 ذكور

 5473 0151 8456 اناث

 7183 8026 3751 اجمالى

 4.7 اجمالى معدل الزٌادة الطبٌعٌه

 8119 فرباَرتبرَخ انجُبٌ : ثبإلمسبػُهُخ                       يصذر انجُبٌ : يذَرَخ انصحخ وانسكبٌ 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 

 

 انتؼهُق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أَه :** 

بأعلى معد  انخفاض بنسبه  2018خال  سنوات المقارنه استأثر فٌها عام الموالٌد  انخفاض عدد -

% مقارنه بالعام السابق فى حٌن هناك زٌادة فى اعداد الوفٌات خال  سنوات المقارنه واستأثر فٌها 4.7

 . % مقترنه بالعام السابق4.3بأعلى معد  زٌادة بنسبه زٌادة  2018اٌضا عام 

 34354% ، 51ذكور بنسبه  36018مولود منهم  70372بلػ اجمالى اعداد الموالٌد بالعام الحالى  -

%  56اناث بنسبه  4450متوفى منهم  7925% فى حٌن بلػ اجمالى اعداد الوفٌات 49اناث بنسبه 

 . %44  ذكور بنسبه 3475

 انتىصُبد :** 

 زٌادة التوعٌه بخطورة الزٌادة السكانٌه. 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 معد  الزٌاده الطبٌعٌه

 8102/8107معدل الزٌادة الطبٌعٌة 

2018 

2017 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 

 

 

 

 

  املسأة تنًيت قطاع
 يىيتواألانطفىنت  وزػايت



  

 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 

 

 

 8118ػٍ ػبو  احملبفظخاألَشطخ ادلختهفخ نتًُُخ ادلرأح يف  –1
 

 /مدٌنة / حى مركز

عدد الجمعٌات االهلٌة التى 

 تقدم خدمات للمرأة
 مشغل فتٌات مركز تدرٌب فتٌات ًنادى نسائ

 رٌف  حضر  رٌف حضر رٌف حضر رٌف  حضر 

 - 3 0 3 8 5 8 5 م.م االسماعٌلٌة

 - - - - - 0 0 - م.م التل الكبٌر

 - - 0 0 - 0 - 0 م.م القصاصٌن

 - - 8 - 3 - 3 - م .م ابو صوٌر 

 - - 0 - 5 - 5 - م.م فاٌد 

 - - - - 8 - 8 - م.م القنطرة غرب

 - - 01 8 5 8 8 - م.م القنطرة شرق

 - 3 04 2 03 7 03 4 االجمالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

 االنشطة المختلفة لتنمٌة المرأة فى المحافظة

 نادى نسائً

 مركز تدرٌب فتٌات

 مشغل فتٌات

  8119فرباَر تبرَخ انجُبٌ :                يركس ادلؼهىيبد – االجتًبػُخيصذر انجُبٌ : يذَرَخ انشئىٌ 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 انتؼهُق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أٌ :* *

%من 21بنسبه  فً الحضر  4جمعٌه منهم  19هم   تقدم خدمات للمرأة التً األهلٌةعدد الجمعٌات  -

 %من اإلجمالً علً مستوي المحافظة 79فً الرٌؾ بنسبه  15اإلجمالً و 

بنسبه  فً الحضر 7فً المحافظة  منهم  هنادي نسائً علً مستوي الجمعٌات األهلٌ 22ٌوجد عدد  -

 %من إجمالً النوادي النسائٌة   6882فً الرٌؾ بنسبه  15و%   31.8

فً الرٌؾ  8التً تخدم المراكز وهً  األهلٌةمركز تدرٌب فتٌات علً مستوي الجمعٌات  22ٌوجد    -

 % 6387فً الحضر بنسبه  14%و3683بنسبه 

 ٌنه االسماعٌلٌه فً الحضر مشؽ  فتٌات فً مركز ومد 5وٌوجد عدد  -

 ** انتىصُبد :

  . نوصى بتنوع األنشطة داخ  الجمعٌات األهلٌة التً تقدمها للمرأة 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 8118ػٍ ػبو احملبفظخاألَشطخ انصحُخ ادلىجهخ نهًرأح يف   – 8

 مركز / مدٌنة / حً
قروى/  فًمستش

 تكامل
 عام /مركزي فًمستش

أمراض نساء  فًمستش

 ووالدة
 مكتب ثقافة صحٌة طفلمركز رعاٌة  وحدة/مركز تنظٌم أسرة وحدة صحٌة رٌفٌة

فحص  مكتب 

 الراغبٌن فى الزواج
 مكتب صحة

ضر
ح

 

ف
رٌ

ضر 
ح

 

ف
رٌ

ضر 
ح

 

ف
رٌ

ضر 
ح

 

ف
رٌ

ضر 
ح

 

ف
رٌ

ضر 
ح

 

ف
رٌ

ضر 
ح

 

ف
رٌ

 

 اإلسماعٌلٌةم.م 

 ال ٌوجد

 0عام 

 الٌوجد ال ٌوجد

2 7 2 1 

 الٌوجد

0 1 5 - 8 

 الٌوجد

 0 - 0 1 1 0 1 5 1 0مركزى  التل الكبٌرم.م 

 1 0 0 1 1 1 02 4 1 0مركزى  القنطرة غم.م 

 0 0 0 1 1 1 6 8 6 0مركزى  القنطرة شم.م 

 - 0 0 1 1 - 3 8 4 0مركزى   فاٌدم.م 

 0 0 0 1 1 0 6 8 6 0مركزى القصاصٌن م.م

 - 1 0 1 1 1 7 0 2 الٌوجد م.م ابو صوٌر

 3 4 1 1 0 8 31 80 31 6 إجمالً المحافظة

 

 
 8119فرباَر تبرَخ انجُبٌ :                         يصذر انجُبٌ : يذَرَخ انشئىٌ انصحُخ ثبإلمسبػُهُخ
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 

 انتؼهُق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق  :**
وتوجد المستشفً العام فً مدٌنة  عام  مستشفىمستشفٌات مركزٌه وعدد  5لموجهه للمرأة بمحافظة االسماعٌلٌه فى االصحٌه تمثلت االنشطه  -

وحدة  9وٌوجد اكبر عدد  المحافظه  وحدة صحٌه وجمٌعها بالرٌؾ  50 و صوٌر وٌوجداالسماعٌلٌه والٌوجد مستشفً مركز فً مركز ومدٌنه اب
صحٌه بالمحافظة وٌوجد %من اجمالً عدد الوحدات 8بنسبه 4%وال  عدد فً مركز فاٌد  18صحٌه فً مركز الت  الكبٌر والقنطره ؼرب بنسبه 

% فً الرٌؾ وٌوجد مركز رعاٌه الطف  فً مدٌنه الت  الكبٌر 74% فً الحضر 26مركز وحدة بنسبه  80وحدات تنظٌم االسرة التابع للصحة 
 ومدٌنه القصاصٌن

 %علً التولً 40%،23باعلً معد  من مكاتب فحص راؼب الزوج وكاتب الصحه بنسبه  االسماعٌلٌه م:م استأثر  -

 -: انتىصُبد **

  تخصصٌه ألمراض النساء والوالدة بالقرى المحرومه لرعاٌه السٌدات والحوام  وانشاء مراكز لرعاٌه الطف  بالقرى  مستشفٌاتالعم  على انشاء
 المحرومه حفاظا على الصحه العامه.

0

10

20

30

 م اإلسماعٌلٌة.م
 م الت  الكبٌر.م

 م القنطرة غ.م
 م القنطرة ش.م

 م فاٌد.م
 م القصاصٌن.م

 م ابو صوٌر.م

 2810األنشطة الصحٌة الموجهة للمرأة فً المحافظة عن عام 

 وحدة صحٌة رٌفٌة

 وحدة تنظٌم اسرة
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 8118ػٍ ػبو يف احملبفظخ  وانطفم  نهًرأحاألَشطخ وادلؤشراد انصحُخ ثبنُسجخ   – 3

مركز/مدٌنة/ 

 حى
 البٌان

  عدد الموالٌد / أحٌاء

عدد  معدل وفٌات األطفال

وفٌات 

االمهات 

بسبب 

الحمل 

 والوالدة

عدد 

حاالت 

 الوالدة

نسبة وفٌات 

االمهات 

بسبب الحمل 

والوالدة الى 

حاالت 

 الوالدة

ل 
عد

م
ام

لع
 ا
بة

صو
خ
ال

 

 دون الخامسة رضع الوالدة حدٌثً

ور
ذك

 

ث
نا
إ

ى 
مال

ج
ا

 

ور
ذك

 

ث
نا
إ

ور 
ذك

 

ث
نا
إ

ور 
ذك

 

ث
نا
إ

 
م.م 

 اإلسماعٌلٌة

 %0 0636 02 56 31 61 66 008 031 05141 6562 6620 حضر

 

 %1 0311 1 5 3 1 5 4 8 5118 0312 0324 رٌف

 التل الكبٌر

 %1 200 1 5 0 0 8 4 0 8022 0130 0057 حضر

 %1 0005 1 8 5 8 8 1 1 418 014 812 رٌف

 القنطرة غ

 %1 351 1 3 4 4 1 5 8 8464 0883 0851 حضر

 %1 0761 1 1 1 1 00 8 4 8118 0154 0132 رٌف

 القنطرة ش

 %1 846 1 5 5 8 0 0 1 112 447 460 حضر

 %1 401 1 0 7 0 8 4 8 0566 658 754 رٌف

 م.م فاٌد

 %1 501 1 4 6 1 8 --1 1 0130 381 350 حضر

 %1.0 0811 1 8 8 6 7 8 8 0350 734 777 رٌف

 القصاصٌن

 %1 811 1 4 8 3 3 8 8 8566 0037 0811 حضر

 %1 0853 1 8 0 4 4 0 1 234 480 455 رٌف

 ابوصوٌر

 %1 460 1 8 6 8 0 1 0 121 476 314 حضر

 %1.0 8160 0 4 4 6 2 8 5 8245 0511 0435 رٌف

 االجمالى

 %1 4588 02 37 78 74 26 088 063 85116 00844 00768 حضر

 %1 1527 8 85 50 57 57 03 05 08021 3155 6847 رٌف

 

 

 8119 فرباَرتبرَخ انجُبٌ : انصحخ وانسكبٌ                                  يصذر انجُبٌ : يذَرَخ 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 

 انتؼهُـــــــــــــق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أٌ :** 

 23006موالٌد احٌاء منهم  35186عدد الموالٌد احٌاء على مستوى المحافظة  بلػ اجمالى -

 . % من اجمالى الموالٌد35رٌؾ بنسبة  12180% و65حضر بنسبة 

% من 46مولود بنسبة  16141تاثر مركز ومدٌنة االسماعٌلٌة اكبر عدد من الموالٌد هم سوا -

% 6.4مولود بنسبة  2274اجمالى الموالٌد وال  عدد فى مركز ومدٌنة القنطرة شرق وبلػ 

واحدة على مستوى  20من اجمالى الموالٌد وعدد وفٌات االمهات بسبب الحم  والوالدة 

وهى معد  الخصوبة ٌساوى  158خصوبة على مستوى المحافظة المحافظة بٌنما معد  ال

 1000 × لنساء فى سن االنجابعدد الموالٌد احٌاء / عدد ا

 

 :  ** انتىصُبد

 لٌد االحٌاء واالمهات اثناء الحم  والوالدة .االعناٌة بالمو 

 

 

 

 

 

29 



  

 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

  8119/ 8118ػبو  ػٍ يف احملبفظخ هًرأحادلؤشراد انتؼهًُُخ ثبنُسجخ ن  –4

 البٌان مركز/ومدٌنة/حً 

نسبة االناث  األساسًمرحلة التعلٌم 
بالتعلٌم 
االساسى 

الجمالى التالمٌذ 
 بالرحلة

 الجامعًمرحلة التعلٌم ما قبل 
نسبة االناث 
بتعلٌم ما قبل 

الجامعى 
 الجمالى الطالب

عدد االناث 
بالتعلٌم 
 االساسى

اجمالى 
التالمٌذ 
بالتعلٌم 
 االساسى

االناث عدد 
بتعلٌم ما قبل 

 الجامعى

اجمالى طالب 
تعلٌم ما قبل 

 الجامعى

مركز ومدٌنة 
 االسماعٌلٌه 

 %58 23520 13567 %49 68929 33784 حضر

 %44 2794 1225 %48 37782 18077 رٌف

مركز ومدٌنه أبو 
 صوٌر 

 %62 3522 2173 %46 11256 5208 حضر

 %51 593 301 %50 19975 9985 رٌف

 م.م القصاصٌن 
 %60 4954 2951 %50 5708 2858 حضر

 %58 318 185 %48 17670 8507 رٌف

 م.م التل الكبٌر 
 %58 3911 2276 %50 8145 4086 حضر

 %59 464 274 %49 12321 6037 رٌف

 م.م فاٌد
 %62 3188 1977 %51 7718 3925 حضر

 %63 2639 1650 %48 17745 8548 رٌف

 م.م القنطرة غرب
 %60 2642 1576 %46 9453 4383 حضر

 %59 2767 1646 %49 24987 12197 رٌف

 م.م القنطرة شرق
 %64 2408 1551 %51 6835 3401 حضر

 %69 0 0 %54 5381 2491 رٌف

 إجمالً المحافظة
 %74 44145 26071 %56 118044 57645 حضر

 %79 9575 5281 %59 135861 65842 رٌف

 %84 53720 31352 %61 253905 123487 جمله 

  
 
 

 انتؼهُـــــــــــــق :  َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أٌ :** 

تلمٌذ  253905ابتدائً واعدادي لد بلػ ذ فً المرحله التعلٌم االساسً عدد التالمٌاجمالً  -

 %من االجمالً التالمٌذ 61بنسبه 123487علً مستوي المحافظة وبلػ عدد االناث هم 

فً الحضر وعدد  44145اجمالً عدد التالمٌذ فً المرحله التعلٌم ما لب  الجامعً لد بلػ  -

 %من االجمالً التالمٌذ فً الحضر 74بنسبه 26071االناث لد بلػ 

%من 79بنسبه 5281تلمٌذ وعدد االناث لد بلػ  9575لػ عدد التالمٌذ فً الرٌؾ ولد ب -

 االجمالً التالمٌذ فً الرٌؾ 

 انتىصُبد : **  

  نوصى بزٌادة التوعٌة لتعلٌم اإلناث خاصة بالرٌؾ لزٌادة التثقٌؾ للفتٌات بمراح  التعلٌم

 المختلفة .

 

 8119 فرباَر  : تبرَخ انجُبٌثبإلمسبػُهُخ           يذَرَخ انرتثُخ انتؼهُىيركس ادلؼهىيبد  يصذر انجُبٌ : 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 8118خالل ػبو يراكس احملبفظخ  يفرػبَخ األيىيخ وانطفىنخ  -5

 
 

 اٌج١بْ ِشوض/ِذ٠ٕخ/حٝ

عذد االٔبث 

فٝ عٓ 

 االٔجبة

ِشاوض  عذد اٌّٛا١ٌذ اح١بء

سعب٠خ 

االِِٛخ 

 ٚاٌطفٌٛخ

عذد اٌّتشدداد عٍٝ 

ٚحذاد ِشاوض سعب٠خ 

 االِِٛخ ٚاٌطفٌٛخ

عذد حبالد 

فحص 

اٌغذح 

 اٌذسل١خ

جٍّخ عذد 

اٌّغتف١ذ٠ٓ 

ِٓ عالد 

حبالد اٌجفبف 

 ٚاإلعٙبي

جٍّخ عذد 

اٌّغتف١ذ٠ٓ 

ِٓ خذِخ 

اٌجٙبص 

 اٌتٕفغٝ

عذد اٌٛحذاد 

اٌصح١خ اٌتٝ تمَٛ 

 ثبٌتطع١ُ ٚاٌتحص١ٓ
 سعب٠خ حًّ أبث روٛس

حبالد 

 ٚالدح

 َ.َ االعّبع١ٍ١خ

 حضش

995438 

6680 6368 5 9616 0656 9509 4894 95540 6 

 9 09649 9996 3775 0511 7989 1 0518 0584 س٠ف

 05 38083 7091 03987 3056 07595 5 7876 8965 اجّبٌٝ

 َ.َ اٌتً اٌىج١ش

 9 589 0638 0699 800 9070 0 0150 0037 حضش

 9 086 959 0166 0003 3843 1 094 918 س٠ف

 00 775 0897 9765 0994 03104 0 0945 0345 اجّبٌٝ

 َ.َ اٌمٕطشح غشة

 0 550 491 9106 539 909 0 0995 0939 حضش

 9 697 776 9983 0761 3946 1 0134 0158 س٠ف

 01 0948 0966 4999 9999 4865 0 9959 9997 اجّبٌٝ

 َ.َ اٌمٕطشح ششق

 0 1 384 899 946 990 0 447 460 حضش

 4 01 347 0198 409 0704 1 639 734 س٠ف

 5 01 730 0857 665 9635 0 0179 0095 اجّبٌٝ

 َ.َ فب٠ذ

 9 9611 334 968 309 0707 9 591 530 حضش

 4 789 550 9940 0999 4147 1 754 777 س٠ف

  3389 885 3919 0608 5764 9 0974 0318 اجّبٌٝ

 َ.َ اٌمصبص١ٓ

 0 9319 399 0991 991 9408 0سعب٠ٗ 0057 0919 حضش

 6 9990 0093 0459 0935 7967 1 490 433 س٠ف

 7 5993 0459 3449 0595 9685 0 0578 0649 اجّبٌٝ

 َ.َ اثٛ ص٠ٛش

 0 0971 665 940 460 0456 0 476 514 حضش

 8 0407 0198 9844 9160 8059 1 0391 0453 س٠ف

 9 3387 0763 3785 9599 9605 0 0866 0957 اجّبٌٝ

 اجّبٌٟ اٌّحبفظخ 

 04 33553 8734 07955 4399 96918 09 00944 00769 حضش

 49 08655 6451 05396 9387 37165 1 5933 6947 س٠ف

 63 59918 05084 33350 0319 63973 09 07077 08119 اجّبٌٝ

  8119  فرباَر تبرَخ انجُبٌ :             وانسكبٌ ثبإلمسبػُهُخيصذر انجُبٌ : يذَرَخ انشئىٌ انصحُخ 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أٌ  :   -ق :انتؼهُ** 

مترددة  63273مترددة منهم  76982المترددات على مراكز رعاٌه االمومه انثى واجمالى  225438االناث فى سن االنجاب بدائرة المحافظة  عدد إجمالً -
 %.18سٌدة مترددة لحاالت الوالدة بنسبه  13709% من اجمالى المترددات ، 82بنسبه  الحم لرعاٌه 

  %من اجمالً الموالٌد46مولود بنسبه  16141مولود اكبر عدد موجود بمركز ومدٌنه االسماعٌلٌه حٌث بلػ  35186اجمالى عدد الموالٌد بدائرة المحافظة  -
مستفٌد من  52208مستفٌد من عالج حاالت الجفاؾ واالسها  ، 15184مستفٌد كما ٌوجد  33351المستفٌدٌن من فحص الؽدة الدرلٌه بدائرة المحافظة  اجمالى -

 عالج خدمه الجهاز التنفسً.
ماعٌلٌه باكبر معد  من مراكز الرعاٌه بنسبه مركز موزعه على مراكز المحافظة أستأثر فٌها م.م االس 63اجمالى عدد مراكز رعاٌه االمومه بمراكز المحافظة  -

 .  %.8كان ب م.م القنطرة شرق بنسبه  % وال  معد 17% من االجمالى ٌلٌها فى ذلك م.م الت  الكبٌر بنسبه 24

 ** انتىصُبد :

  الرضع حفاظا على الصحه العامهادة مراكز رعاٌه االمومه والطفوله خاصة بالقري المحرومة لرعاٌة االمهات واالطفا  على زٌ العم. 

 8102رعاٌة االمومة والطفولة فى المحافظة عام 

 م االسماعٌلٌة.م

 م الت  الكبٌر.م

 م القنطرة ؼرب.م

 م القنطرة شرق.م

 م فاٌد.م

 م القصاصٌن.م

 م ابو صوٌر.م
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 8118دَسًرب نؼبو -خالل انُصف انثبٍَ َىنُىَشبط يراكس تُظُى األسرح  -6

 
 

 

 انتؼهُق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أٌ :** 

اما فً  %46 ( فً الحضر بنسبه 102157منهم )222170ٌولٌو الً دٌسمبر هو   من 2018نصؾ العام عدد االناث فى سن االنجاب على مستوى المحافظة خال   بلػ  -
  اإلجمالً %من 54(بنسبه 120013الرٌؾ )

 أه وذلك لتوعٌه  اإلجمالً%من 71بنسبه  مركز 65الرٌؾ  اما فً % 29الحضر بنسبه  فًمركز 26مقسم  مركز 91عدد مراكز تنظٌم االسرة علً مستوي المحافظة بلػ  -
 الرٌؾ 

 وذلك بهدؾ استخدام الوسٌلة والعناٌة أثناء الحم  وما بعد الوالدة .% 60الرٌؾ أما فى  %40فى الحضر  لإلناثم االسرة بالنسبة اجمالى عدد المترددات على مراكز تنظٌ -
 % من االجمالى 24.2وفى الرٌؾ بنسبة %26،1أما نسبة مستعمالت وسائ  تنظٌم االسرة فى الحضر  -

 انتىصُبد :** 

 لوٌة لسكان الرٌؾ والقرى والنجوع .ون تكون األألمد جمٌع القرى بوحدات صحٌة ووحدات تنظٌم األسرة على  التخطٌط 

  رضى.عن المواطنٌن الم ةلٌس بها خدمات تنظٌم األسرة لرفع المعانا التًالعزب والنجوع  فًالوحدات الصحٌة  فًتوفٌر مراكز تنظٌم األسرة 

 سنه  شهر 
 األسرةعدد المترددات على مراكز تنظٌم  األسرةعدد مراكز تنظٌم  سن اإلنجاب فً اإلناثعدد 

 اإلناثنسبة المترددات إلجمالً 
 اإلنجابسن  فً

 األسرةعدد مستعمالت ل تنظٌم 
نسبة مستعمالت وسائل تنظٌم 

 األسرة

 جمله  رٌف حضر جمله  رٌف حضر جمله  رٌف حضر جمله رٌف حضر جمله رٌف حضر جمله  رٌف حضر

 4.3 %4.3 4.6 01167 3527 4621 00 08.3 1.3 84647 04135 1614 10 63 86 888071 081105 018037 8102 ٌولٌو

 4.1 %5.7 4.8 2711 4420 4511 01 00.8 2.2 88411 05417 2115 10 63 86 888071 081105 018037 8102 اغسطس

 4.5 %4.5 4.4 1632 3035 4313 00 08.1 1.8 85778 04548 1451 10 63 86 888071 081105 018037 8102 سبتمبر 

 4.3 %4.3 4.3 1145 3544 4311 08 05.1 1.1 83654 03334 01121 10 63 86 888071 081105 018037 8102 اكتوبر

 4.4 %4.5 4.3 1720 3063 4606 00 08.1 1.3 84111 04415 1616 10 63 86 888071 081105 018037 8102 نوفمبر

 5.5 %8.1 5.2 7514 5471 5103 00 00.4 1.3 85561 05642 1780 10 63 86 888071 081105 018037 8102 دٌسمبر

 86.0 33655 81111 86684 64.2 70.1 36.4 045180 26517 37604 10 63 86 888071 081105 018037 االجمالى
84.8
% 

83.1 

  8119  فرباَر تبرَخ انجُبٌ :  اجملهس انقىيً نهسكبٌ                                 يصذر انجُبٌ :             
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 8118انطفىنخ يف سٍ احلضبَخ يف ػبو  رػبَخ  -7

 عدد دور الحضانة البٌان /حًمركز / مدٌنة

إجمالً عدد 
األطفال فً دور 

 الحضانة
إجمالً عدد 

العاملٌن بدور 
 الحضانة

 

 

 مالحظات
 اناث ذكور

 اإلسماعٌلٌةم 1م

  270 1754 450 108 حضر

  51 245 210 22 رٌف

 القصاصٌنم.م 

  3 17 5 2 حضر

  45 133 102 12 رٌف

 م.م أبو صوٌر 

  18 43 38 6 حضر

  30 90 53 10 رٌف

 التل الكبٌرم.م  
  9 62 35 3 حضر

  27 72 48 ذ9 رٌف

 فاٌدم.م 

  20 80 48 7 حضر

  32 225 167 8 رٌف

 القنطرة غربم.م 

  28 96 68 7 حضر

  26 248 102 10 رٌف

 لقنطرة شرقم.م ا

  24 57 24 5 حضر

  18 215 112 8 رٌف

  جمالًاإل

  372 2109 668 138 حضر

  229 1228 794 79 رٌف

  610 5557 0468 807 اجمالً 

 8119فرباَر تبرَخ انجُبٌ :            خ يركس ادلؼهىيبد االجتًبػُ انشئىٌيصذر انجُبٌ : يذَرَخ  
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 * انتؼهُق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أَه :*

حضرانة  217رٌه الشئون االجتماعٌره   ٌالتابعه لمداجمالى عدد دور الحضانة على مستوى المحافظة  -

  لرٌؾ فً  %ا36،4%وبنسبه 63،6بنسبه فً الحضر

فرً الحضرر بنسربه   108استأثر مركز ومدٌنرة االسرماعٌلٌة برأكبر عردد مرن دور الحضرانة حٌرث بلرػ  -

، %مرن اجمرالً المركرز والمدٌنرره 17فرً الرٌررؾ بنسربه  22 مدٌنره الالمركرز و % مرن االجمرالى 83

%فرً الرٌرؾ 75%الحضرر و25بنسربه حضرانة   12حٌرث التر  الكبٌرر وأل  عدد فى مركرز ومدٌنرة 

 لمركز علً مستوي ا

 %ذكور30.4بنسبه طف  علً مستوي دور الحضانه فً المحافظة  4799االطفا   اجمالً  بلػ عدد -

 %اناث 69.6و 

% فً الحضر ونسبه 62عام  بنسبه 601فً المحافظه  هبلػ عدد العاملٌن علً مستوي دور الحضان -

 % الرٌؾ علً مستوي المحافظة 38

 -** انتىصُبد :

  اوتقلٌ  الكثافه به ألطفا التوسع فً إنشاء دور حضانة وذلك الستٌعاب اكبر عدد من 

  األطفا عم  دورات تدرٌبٌة للمشرفات القائمات بالعم  بدور الحضانة على كٌفٌة التعام  مع 
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 8118انطفىنخ يف سٍ انطفىنخ  رػبَخ -8

 المراكز
 

 البٌان

حتى  األطفالإجمالً عدد 

 سنة 08سن 

عدد الحدائق 

 العامة

والمسطحات 

 الخضراء 

عدد 

المكتبات 

 العامة

عدد 

المالعب  

 المفتوحة

المسارح 

ودور 

 السٌنما

بٌوت 

 الثقافة

قصور 

 الثقافة

مراكز 

 الشباب

 إناث ذكور

م.م 

 اإلسماعٌلٌة

 8 1 1 5 23 12 38 8689 9231 حضر

 18 - 2 - 26 20 6 36645 39396 رٌف

 م.م ابوصوٌر

 1 - - - 1 2 3 6951 7384 حضر

 9 -- - - 16 10 - 14625 15791 رٌف

 م.م التل الكبٌر

 3 - - - 6 4 9 15639 16616 حضر

 15 - - - 21 20 1 12215 13133 رٌف

 فاٌدم.م 

 1 - - 1 6 1 6 13033 13845 حضر

 21 - -- - 35 19 - 17910 17789 رٌف

م.م القنطرة 

 بغر

 1 - - 1 2 1 20 19116 20253 حضر

 9 - -     - 14 10 20 19544 24235 رٌف

م.م القنطرة 

 قشر

 2 - - - 4 3 - 11295 12063 حضر

 5 - 2 - 10 5 - 4888 5252 رٌف

 القصاصٌنم.م 

 1 - - - 2 2 10 12164 12917 حضر

 18 - - - 25 12 1 14690 15726 رٌف

 جمله

 07 0 0 7 44 83 26 26222 18511.1 حضر

 13 - 4 - 047 16 82 081306 050588 رٌف 

 008 0 3 7 010 080 004 817414 885658 االجمالً 

  

 

 

 يذَرَخ انشجبة وانرَبضخ -قصر ثقبفخ اإلمسبػُهُخ -إدارح احلذائق وادلُتسهبد -اجلهبز ادلركسٌ نهتؼجئخ انؼبيخ واإلحصبءيصذر انجُبٌ : 
 8119 فرباَربرَخ انجُبٌ : ــت
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 
 

 
 
 
 
 
 

 انتؼهُق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أٌ :** 
 ذكررورطفرر  علررى مسررتوى المحافظررة  431036سررنة  12مررن سررن عررام حتررى  األطفررا اجمررالى عرردد  -

  %52بنسبة   وإناثطف   (207404)% و 48بنسبة طف    223632

  اإلجمالً%من 21.7فً مركز ومدٌنه االسماعٌلٌه بنسبه  األطفا واكبر عدد من   -

 حدٌقة  114  حضر ورٌؾ المحافظةوالمسطحات الخضراء علً مستوي  اجمالى عدد الحدائق العامة -

ن %مرر38.5حدٌقررة ومسررطح بنسرربه 44ومسررطح اعلررً نسرربه فررً مركررز ومدٌنرره االسررماعٌلٌه ولررد بلررػ 

 .ومسطحات فً مركز ومدٌنه القنطرة شرق حدائق وال ٌوجد ئقاالمسطحات والحد

مكتبرة خاصرة بالشرباب والرٌاضرة والثقافرة ومكتبرة مركرز الفنرون  121مرة اجمالى عردد المكتبرات العا -

% مرن 26حٌث بلرػ نسربتها  اإلسماعٌلٌةومكتبة مصر العامة واكبر عدد من المكتبات بمركز ومدٌنة 

 اجمالى المكتبات 

 اكبرر عردد ً ومفتوح وٌتركز  ثنائً وثالث ملعب 191 مستوي المحافظة  علً  اجمالى عدد المالعب -

بنسربه وٌلٌهرا مركرز ومدٌنرة  % من اجمالً المالعرب 46 اإلسماعٌلٌةفى مركز ومدٌنة المالعب  من

 من اجمالى المالعب  %  21.4

 سٌنما.دور  5 مسرح  2منهم عدد  7السٌنما و عدد المسارح اجمالً    -

 بٌوت ثقافه على مستوى المحافظة  5 االسماعٌلٌه واحد فً مدٌنه لصر ثقافة  ٌوجد -

مركز شباب بمركز  26شباب منها  مركز  112 علً مستوي المحافظه  عدد مراكز الشباباجمالى  -

 المراكز  % من اجمالً 6.2% وٌلٌها مركز القنطرة  شرق 23.2ومدٌنه االسماعٌلٌه بنسبه 

 ** انتىصُبد :

 سنه وكذلك  االهتمام باالنشطة المختلفة  12بالفئه السنٌه حتً نوصى باالهتمام   -
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 مراكز شباب مالعب مفتوحة مكتبات عامة حدائق عامة 

 8102رعاٌة الطفولة عام

 رعاٌة الطفولة 
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 ""   9109 فجشا٠ش "" عذد                           ٔششح ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ اتخبر اٌمشاس   

 
 

 :  8118خالل ػبو  ووفُبد األطفبل انرضغ ثبحملبفظخ ادلىانُذ تطىر  – 1

مركز / 

 مدٌنة/حً 

 انــــــــــــالبٌ
 8102عام  8107عام  8106عام 

 رٌف حضر رٌف حضر رٌف حضر

ظة
اف
ح
لم

 ا
ى

تو
س

 م
ى
عل

ن 
ٌا
لب
ا

 

الموالٌد / عدد 

 أحٌاء

 6247 11762 7378 10155 8570 10614 ذكور

 5933 11244 7081 9419 8360 10092 إناث

 08021 85116 04431 01374 06151 81716 إجمالً

عدد وفٌات األطفال 

 الوالدة حدٌثً

 13 165 20 139 16 133 ذكور

 15 122 12 105 15 116 إناث

 82 827 58 844 50 841 إجمالً

 أألطفالعدد وفٌات 

 الرضع

 37 86 37 65 55 337 ذكور

 37 74 38 75 61 194 إناث

 74 061 73 041 006 350 إجمالً

عدد وفٌات أطفال 

 دون الخامسة

 31 72 38 65 96 259 ذكور

 23 57 30 48 87 241 إناث

 34 081 62 005 025 311 إجمالً

وفٌات حوامل  

 الحمل أثناء

 - - 0 0 - - ذكور

 2 18 1 8 - 15 اناث

 8 02 0 2 - 03 إجمالى

 8119 فرباَر  تبرَخ انجُبٌ :                        وانسكبٌ ثبإلمسبػُهُخيصذر انجُبٌ : يذَرَخ انصحخ  
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 انتؼهُـــــــــــق :    َالحظ يٍ اجلذول انسبثق  : ** 

مرن االجمرالى  2016% مقارنرة بعرام 10بنسربة  2017انخفاض فى اجمالى عدد الموالٌد أحٌاء عام   -

 % .3.3بنسبة  2017عن عام  2018وزٌادة فى عدد عام 

مررن  2016% مقارنررة بعررام 1بنسرربة  2017انخفرراض فررى عرردد وفٌررات االطفررا  حرردٌثى الرروالدة عررام  -

 %  12.3بنسبة  2017عن عام  2018زٌادة فى اعداد عام االجمالى 

 تذبذب فى اعداد وفٌات االطفا  الرضع خال  سنوات البٌان . -

مرن  2016% مقارنة بعام 73بنسبة  2017أما وفٌات االطفا  فى سن الخامسة فهناك انخفاض عام  -

 % .1بنسبة  2017عن عام  2018وزٌادة فى اعداد عام االجمالى 

مررن  2016% مقارنرة بعرام 40بنسربة  2017وفٌرات حوامر  أثنرراء الحمر  عرام  اجمرالىانخفراض فرى  -

 % .45بنسبة  2017عن عام  2018وزٌادة فى عام  االجمالى 

  -انتىصُبد : ** 

  اسررتمرار نشررر الرروعً الطبررً بررٌن المررواطنٌن بأهمٌررة التطعٌمررات فررً المواعٌررد

م برعاٌررة األم أثنرراء فترررة المحررددة لهررا وذلررك للحفرراظ علررى حٌرراه األطفررا  واالهتمررا

 . الحم  والمتابعة الشهرٌة لها خال  الفترة
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 8118ػبو ػٍ  ثبحملبفظخ األسرحوحذاد تُظُى  تطىر َشبط  – 8

 البٌان المركز
 8102عام  8107عام  8106عام 

 جمله  رٌف حضر جمله  رٌف حضر جمله  رٌف حضر

 م.م اإلسماعٌلٌة

 24 11 13 24 11 13 24 11 13 عدد وحدات / مراكز تنظٌم األسرة

 92368 22652 69716 92344 22646 69698 14599 23848 60751 عدد اإلناث فً سن اإلنجاب

 89379 37407 51972 83540 33880 49660 70208 28575 41633 عدد المترددات

مستعمالت وسائل تنظٌم العدد 

 األسرة
26535 17433 46958 27869 14889 42758 26050 16801 42851 

 م.م التل الكبٌر

 14 10 4 14 10 4 14 10 4 عدد وحدات /مراكز  تنظٌم األسرة

 18694 12326 6368 18689 12323 6366 15755 10774 4981 عدد اإلناث فً سن اإلنجاب

 39425 21790 17635 22376 20730 16466 30548 17032 13516 عدد المترددات

مستعمالت وسائل تنظٌم العدد 

 األسرة
7916 6412 14328 8044 6530 14574 6645 5602 12247 

 م.م  ابوصوٌر

 10 9 1 10 9 1 10 9 1 عدد وحدات /مراكز  تنظٌم األسرة

 35345 29647 5698 35336 29640 5696 31575 24474 7102 عدد اإلناث فً سن اإلنجاب

 30819 26917 3902 28790 25404 3386 23704 20918 2786 عدد المترددات
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 البٌان المركز
 8102عام  8107عام  8106عام 

 جمله  رٌف حضر جمله  رٌف حضر جمله  رٌف حضر

مستعمالت وسائل تنظٌم العدد 

 األسرة
1872 8002 9874 1584 6966 8550 1689 7592 9281 

 م.م القصاصٌن

 10 8 2 10 8 2 10 8 2 عدد وحدات /مراكز  تنظٌم األسرة

 16569 12897 3672 16565 12894 3671 16778 12663 4115 فً سن اإلنجابعدد اإلناث 

 37213 25401 11812 30958 20426 10532 28237 19084 9153 عدد المترددات

مستعمالت وسائل تنظٌم العدد 

 األسرة
4897 9627 14524 3853 8431 12284 3980 9638 13618 

 فاٌدم.م 

 10 8 2 10 8 2 10 8 2 األسرةعدد وحدات /مراكز  تنظٌم 

 25371 20256 5115 25364 20251 5113 23472 18811 4661 عدد اإلناث فً سن اإلنجاب

 31562 23474 8088 28593 21481 7112 25524 19524 6000 عدد المترددات

مستعمالت وسائل تنظٌم العدد 

 األسرة
3198 8449 11647 3418 7121 10539 3487 7412 10899 

 .ق.غم.م

 14 12 2 14 12 2 14 12 2 عدد وحدات /مراكز  تنظٌم األسرة

 24327 17523 6804 24321 17519 6802 22502 16193 6307 عدد اإلناث فً سن اإلنجاب
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 البٌان المركز
 8102عام  8107عام  8106عام 

 جمله  رٌف حضر جمله  رٌف حضر جمله  رٌف حضر

 34037 21135 12902 31781 20421 11360 26342 18823 7519 عدد المترددات

مستعمالت وسائل تنظٌم العدد 

 األسرة
5183 7547 12730 5173 5506 10679 5169 5812 10981 

 م.م القنطرة ش

 9 7 2 9 7 2 9 7 2 عدد وحدات /مراكز  تنظٌم األسرة

 9553 4742 4811 9550 4740 4810 9019 4595 4424 عدد اإلناث فً سن اإلنجاب

 13973 8391 5582 13629 8136 5493 11715 6848 4867 عدد المترددات

مستعمالت وسائل تنظٌم العدد 

 األسرة
3115 4463 7578 3053 4678 7731 2760 3272 6032 

 جملة

 91 65 26 91 65 26 91 65 26 عدد وحدات /مراكز  تنظٌم األسرة

 222227 120043 102184 222169 120013 102156 203699 111358 92341 عدد اإلناث فً سن اإلنجاب

 276408 164515 111893 254487 150478 104009 216278 130804 85474 عدد المترددات

مستعمالت وسائل تنظٌم العدد 

 األسرة
55716 61923 117639 52994 54121 107115 49780 56129 105909 
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 ** انتؼهُق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أٌ :

و ي  تتلحعب  06و ي       فلع 11تقغ ف متلع في  و يف   بكةف   ظ   ف نب    -

 %   ف  متلع 31و ي  تتلبما ت  تة 65% و01ت  تة

 000003    ف ت   0213ل ت  زمت   فع في  ف  تث فع ن  ف   تب  ال  فتح  -

  0213تتلتتح فل تت ة   ت  ة 

  ت  ة تتلتتح  0213زمت   فع في  فلم ب  ف  فقع  بفكة   ظ   ف نب   ال  فتح  -

 % 3ت  تة  0213 فل تتر

  ة تتلتتح   ت 0213م  ي ف   تض فع في      ال  ونتد    ظ   ف نب   ال  فتح  -

  %1ت  تة  0213فل تت ة 

 ** انتىصُبد :

  بالرٌؾ عن طرٌق  اإلنجابسن  فً اإلناثلدى  اإلعالمً الثقافً الوعًنشر

 بالرٌؾ على مستوى المحافظة . اإلعالمٌةزٌادة عدد الندوات 

   والرعاٌة الصحٌة  تنظٌم األسرةزٌادة عدد وحدات تنظٌم األسرة لتوفٌر وسائ

 . اتلدى المتردد
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 تطور اعداد وحدات  مراكز تنظٌم االسرة

8106 
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 8118ػٍ ػبو  وانتحصني نألطفبل انرضغ ثبحملبفظخ انتطؼُى َشبط -3

 البٌان مراكز ومدن

 منشطة اتجرع جرعة ثالثة جرعة ثانٌة جرعة أولى

 رٌف حضر  رٌف حضر رٌف حضر رٌف حضر

على مستوى 

 المحافظة

 15808 19694 0 0 0 0 15166 20312 الحصبة

 0 0 0 0 0 0 12104 21793 الدرن

 0 0 13694 20765 13277 21139 12789 21556 شلل االطفال

 15808 19694 0 0 0 0 0 0 ثىثالاللقاح ال

التهاب الكبدى 

 الوبائى
21556 12789 21139 13277 20765 13694 0 0 

 0 0 15166 20312 فٌتامٌن أ

 

 

 

 -َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أٌ :  -تؼهُـــــــــــــــــق :ان** 

 (ة)  ت    ف   طت ل ت  تتط فل طت مت  م   ة  لت  بف  وف ي  ف ػ  ث   طت   فلي   و -

  

 2 بف    شط  ف ت  طت   فلحصت   ا    بف  وف ي  +  -

  بفت    2و طت   شق  ف غ ت  وفل  تب فلكتي  فل تتدت  ا   فقت  -

 ت (    ف ي  –نت  –م    طت   ف غ ت  ف ي فلم ال  فت فلش ب ف و  ظي فلي   ) تت  -

 ن  ف     فت فلصا ف و  ف فيف     6ن   فع   ل   فلمي ن  

 ف ت  طت   فلق ت  فلثال ت ما    بف    شط    -

 نتىصُبد :** ا
    غ تل   فت فل قل فلمحي  فلم فغ    تألم   ل ه فل طت مت   زمت   فل فت فلصحت ت

   ف  بفض ل قتم    فغ ت  ة حت  ول ه فل بفت  فت فلصغب  طت     وذلك لعمت لق 

 فت فلكتب  

 8119فرباَر  تبرَخ انجُبٌ :وانسكبٌ ثبإلمسبػُهُخ                          يصذر انجُبٌ : يذَرَخ انصحخ 
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0
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400

 8102/8107/8106تطور أعداد المعالجٌن من البلهارسٌا  أعوام 

 حضر

 رٌف

  تطىر َشبط يكبفحخ انجههبرسُب ثبحملبفظخ-4
 

 البٌان

 8102عام  8107عام  8106عام 

 رٌف حضر رٌف حضر رٌف حضر

 عدد المرضى المترددٌن
 ذكور

 إناث
808631 418218 861355 542051 514713 571661 

 )براز(نوع الفحص 
 ذكور

 إناث
50867 000406 52176 055128 44741 038005 

 )بول(نوع الفحص 
 ذكور

 إناث
51886 63107 41161 77184 30046 14428 

عدد حاالت االٌجابٌة 

 للبلهارسٌا

 ذكور

 إناث
007 581 001 568 42 61 

 عدد المعالجٌن
 ذكور

 إناث
007 581 001 568 48 67 

 8119 فرباَر تبرَخ انجُبٌ :وانسكبٌ ثبإلمسبػُهُخ                    يصذر انجُبٌ : يذَرَخ انصحخ    
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    -** انتؼهُـــــــــــــق :  َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أٌ :

 سنوات البٌان حضر ورٌؾ . 3نشاط مكافحة البلهارسٌا بالمحافظة خال   -

بما فٌهم مرضى البلهارسٌا خال  عام  الصحٌهزٌادة فى اعداد المترددٌن على الوحدات  -

 . 2017السابق % مقارنة بالعام 20مرٌض بنسبة  765464حٌث بلػ عددهم  2018

بالنسبة لعدد الحاالت االٌجابٌة للبلهارسٌا فهناك انخفاض فى الحضر والرٌؾ عام  -

 % .76بنسبة  2017مقارنة بعام  2018

 % بالحضر والرٌؾ .93نسبة عدد المعالجٌن من البلهارسٌا  -

 **   انتىصُبد : 

  توعٌة المواطنٌن وخاصة بالرٌؾ مع مراعاه النظافة والمتابعة  بأهمٌةنوصى

واثارة  المرضالمستمرة فى الوحدات الصحٌة وذلك نظرا لخطورة هذا 

  والخطٌرة على المرٌضالمدمرة 

 . تطوٌر االجهزة المستخدمة فى فحص المرضى مع توفٌر العالج المناسب 

  الصحى .اهمٌة تطهٌر الترع والمصارؾ وتحسٌن الصرؾ 

   ٌدور االعالم للقضاء على استخدام مٌاه الترع للشرب .تفع 
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 8118يني انصحٍ ػٍ ػبو أَشبط انت  – 5

 مستشفٌات التامٌن الصحً  البٌان  مركز/مدٌنة/حً م 
المنشات الصحٌة المتعاقدة مع 

 هٌئة التامٌن الصحً 

 اجمالً محافظة  1

 29 1 حضر

 - - رٌؾ

 29 1 اجمالً

 81 0 اجمالً محافظة 

 
 

 انتؼهُق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أَه :** 
اجمالً عدد المنشات الصحٌة المتعالدة مع هٌئة التامٌن علً مستوي المحافظة هم  -

مراكز ومستشفٌات متعالدة هم مستشفً الجامعة والمستشفً العام  9منشاة منها 29

القنطرة شرق المركزي ومستشفً القنطرة  الصدر والحمٌات ومستشفًومستشفً 

بٌر المركزي والقصاصٌن المركزي المركزي ومستشفً فاٌد المركزي والت  الك ؼرب

خ  المحافظة وهً معم  المختبر ومركز العٌون امركز ومستشفً خاص د20ومنها 

ومركز د/ٌسري عبدهللا االشعة ومعم  القناة  عالج الطبٌعًعلً خلٌ  ومركز الهدي ال

 لخ التحلٌ  ومركز السالم الدولً ومركز الت  الكبٌر االشعة ومركز هاله ابو زٌد........ا

ان عدد المستشفٌات التابعه للتامٌن الصحً هً مستشفً واحدة فقط علً مستوي  -

 ؼرفة عملٌات . 2سرٌر وعدد  35المحافظة وتشم  

 ** انتىصُبد :
  جراءات وذلك لخدمة وتبسٌط اإل الصحًالتأمٌن  بمستشفً باالهتمامنوصى

 من خدمات التامٌن . واالستفادةأكبر عدد من المواطنٌن 

 

 

 

 

 

 8119 فرباَر انجُبٌ :  انصحٍ  ثبإلمسبػُهُخ                   تبرَخهُئخ انتأيني فرع يصذر انجُبٌ : 
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  8118ػذاد ادلُتفؼني حست قبَىٌ االَتفبع فً ػبو أثُبٌ ث -6
 

 بٌان واسم العٌادة
اجمالً قانون 

لسنة  71
0173 

طالب 
 بالمدارس

لسنة  521قرار 
 الموالٌد 0117

 المرأة المعٌلة
85 

اجمالً 
عام 

 فعٌنتالمن

 141115 4699 105439 116410 184767 عٌادة المجمع الشاملة

 178686 3719 59596 81660 33710 الطلبةمستشفى 

 74222 1500 16045 34749 21928 عٌادة فاٌد الشاملة

 68119 1005 13753 31274 22087 عٌادة الت  الشاملة

 52246 1106 9169 24324 17647 عٌادة القصاصٌن

 56625 1183 18338 20849 16255 المستشفى المركزى ق.غ

 64193 784 6776 38224 18309 المستشفى المركزى ق.ش

 905405 13996 229216 347490 314703 االجمالى

 

 
 انتؼهُق : َالحظ يٍ اجلذول انسبثق أَه :** 

منتفع  905405هم  2018عدد المنتفعٌن على مستوى المحافظة خال  عام  -

  -موزعٌن على :

% من 35بنسبة  314703هم  1975لسنة  79اجمالى المنتفعٌن لانون  -

 االجمالى  

 % من االجمالى 38بنسبة  347490اجمالى المنتفعٌن من طالب مدارس  -

% 25بنسبة  229216موالٌد  1997لسنة  380اجمالى المنتفعٌن من لرار  -

 من االجمالى .

% 1.5( منتفع بنسبة  13996)  23اجمالى المنتفعٌن من المراه المعٌلة لانون  -

 من االجمالى .

 -انتىصُبد :** 
  مد مظلة التامٌن الصحى لتشم  جمٌع فئات المجتمع باعتبارها وسٌلة عالجٌة

 لؽٌر القادرٌن .
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, بشأن تنظٌم عمل الجمعٌات وغٌرها من المؤسسات 8107لسنة  71القانون رقم تابع 
 العاملة فى مجال العمل األهلى, وذلك بعد إقرار مواده من قبل مجلس النواب

 

 الفصل الثالث: أجهزة الجمعٌة

 أوال: الجمعٌة العمومٌة

 58مادة 

الجمعٌة العمومٌة من جمٌع األعضاء العاملٌن الذٌن مضى على عضوٌتهم تتكون 
تسعٌن ٌوما على األقل وأوفوا بااللتزامات المفروضة علٌهم وفقا للنظام األساسى 

 للجمعٌة.

وٌحدد النظام األساسى للجمعٌة قواعد انعقاد الجمعٌات العمومٌة العادٌة وغٌر العادٌة 
انعقادها ومحل اإلنعقاد, وسلطة األعضاء فى كل منهما فى وآلٌة الدعوة إلٌها وصحة 

إصدار القرارات والتصوٌت علٌها وطبٌعتها, وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتحدٌد 
سلطاته وتعٌٌن مراقب الحسابات وتحدٌد أجره وتلتزم الجمعٌة فى ذلك الشأن بإخطار 

ت التى أدخلت على تشكٌل الجهة اإلدارٌة بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعدٌال
 مجلس اإلدارة والنظام األساسى .

 ثانٌا: مجلس اإلدارة

 55مادة 

ٌكون لكل جمعٌة مجلس إدارة ٌتكون من عدد فردى من األعضاء ال ٌقل عن سبعة وال 
ٌزٌد على خمسة عشر وفقا لما ٌحدده نظامها األساسى, تنتخبهم الجمعٌة العمومٌة 

وٌكون تعٌٌن أول مجلس إدارة عن طرٌق جماعة المؤسسٌن لدورة مدتها أربع سنوات, 
  لمدة سنتٌن.

 54مادة 

على مجلس اإلدارة عرض قائمة بأسماء المرشحٌن لعضوٌة المجلس بمقر الجمعٌة فى 
الٌوم التالى لقفل باب الترشٌح, وإخطار الجهة اإلدارٌة بها خالل السبعة أٌام التالٌة 

 ت بستٌن ٌوم عمل على األقل.لذلك وقبل موعد إجراء االنتخابا

وللجهة اإلدارٌة ولكل ذى شأن إخطار الجمعٌة خالل خمسة عشر ٌوم عمل التالٌة 
لعرض القائمة أو اإلخطار بها, بحسب األحوال, بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط 
الترشٌح فٌه, فإذا لم ٌثبت تنازله عن الترشٌح خالل خمسة عشر ٌوًما من تارٌخ إخطار 

ٌة أن تصدر قرارا باستبعاده, وٌكون للمستبعد وكل الجمعٌة, وجب على الجهة اإلدار
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ذى شأن أن ٌرفع األمر إلى المحكمة المختصة خالل السبعة أٌام التالٌة لصدور هذا 
  القرار, وتفصل المحكمة فٌه قبل الموعد المحدد إلجراء االنتخابات بصفة مستعجلة .

 53مادة 

عمل فى الجهة اإلدارٌة أو ٌحظر الجمع بٌن عضوٌة مجلس إدارة الجمعٌة وبٌن ال
غٌرها من الجهات العامة التى تتولى اإلشراف أو التوجٌه أو الرقابة على الجمعٌة أو 
تموٌلها, وال ٌسرى هذا الحظر على الجمعٌات التى تقتصر العضوٌة فٌها على العاملٌن 

 بإحدى الجهات المذكورة .

بها أو بأى من األنشطة أو  كما ٌحظر الجمع بٌن عضوٌة مجلس إدارة الجمعٌة والعمل
  المشروعات التابعة لها بأجر .

 

 56  مادة

ٌتولى مجلس إدارة الجمعٌة إدارة شئونها وفقا الختصاصاته المنصوص علٌها بالئحة 
النظام األساسى للجمعٌة التى تحدد اختصاصات كل من رئٌس مجلس اإلدارة ونائبه 

ٌة, وٌكون رئٌس مجلس إدارة واختصاصات أمٌن الصندوق واألمٌن العام للجمع
الجمعٌة هو الذى ٌمثلها أمام القضاء وقبل الغٌر, ولمجلس إدارة الجمعٌة فى سبٌل 
تٌسٌر شئونها القٌام بأى عمل من األعمال عدا تلك التى ٌنص هذا القانون أو النظام 
األساسى للجمعٌة على ضرورة موافقة الجمعٌة العمومٌة علٌها قبل إجراءها, وله أن 

 ٌعٌن مدٌرا للجمعٌة من غٌر أعضائه .

 57  مادة

تنظم الئحة النظام األساسى للجمعٌة إجراءات عقد اجتماعات مجلس اإلدارة والنصاب 
القانونى لصحة انعقاده وجدول أعماله وكٌفٌة التصوٌت على القرارات, على أن ٌنعقد 

أكثر من نصف عدد مجلس اإلدارة مرة كل ثالث أشهر على األقل وفى حال تغٌب العضو 
جلسات المجلس المنعقدة خالل عام, اُعتبر مستقٌالً وٌخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم 

 الوصول .

 52  مادة

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بموافقة األغلبٌة المطلقة لعدد الحاضرٌن ما لم ٌنص 
النظام األساسى على أغلبٌة أكبر, وعند تساوى األصوات ٌرجح الجانب الذى منه 

لرئٌس, وعلى مجلس اإلدارة إخطار الجهة اإلدارٌة بالقرارات التى تصدر عنه أو عن ا
 الجمعٌة العمومٌة وذلك خالل خمسة عشرة ٌوم عمل من تارٌخ صدورها على األكثر .

 51مادة 

ٌجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ٌتقاضى مقابل النفقات الفعلٌة التى ٌتكبدها فى حضور 
  وفقا لما تحدده الئحة النظام األساسى للجمعٌة .الجلسات واللجان, وذلك 
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 41مادة 

مع مراعاة أحكام النظام األساسى للجمعٌة, إذا أصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة ال 
ٌكفى النعقاده صحًٌحا, جاز للوزٌر المختص عند الضرورة, أن ٌعٌن مجلًسا مؤقتا من 

اختصاصات مجلس اإلدارة, وعلى مجلس بٌن األعضاء الباقٌن أو من غٌرهم, تكون له 
اإلدارة المؤقت دعوة الجمعٌة العمومٌة لالنعقاد خالل سنة من تارٌخ التعٌٌن النتخاب 

 مجلس إدارة جدٌد, وتنتهى مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس اإلدارة الجدٌد.

 الفصل الرابع: حل الجمعٌات

 40مادة 

الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة وفقا للقواعد ٌجوز حل الجمعٌة اختٌارٌا بقرار من 
المقررة فى نظامها األساسى, وفى هذه الحالة ٌجب أن ٌتضمن قرار الحل تعٌٌن نصف 
أو أكثر من المكاتب المحاسبٌة المعتمدة لمدة ٌحددها القرار وبأجر ٌعٌنه وإخطار الجهة 

ا جاز للجهة اإلدارٌة مدها اإلدارٌة بذلك, وإذا انقضت المدة المحددة للتصفٌة دون تمامه
 لمدة واحدة أخرى وإال تولت إتمام التصفٌة بمعرفتها .

 48  مادة

تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة اإلدارٌة أو كل ذى صفة بعزل مجلس 
إدارة الجمعٌة, وتعٌٌن مجلس مؤقت التخاذ إجراءات الدعوة لجمعٌة عمومٌة النتخاب 

 أى من األحوال اآلتٌة:ذا توافرت مجلس إدارة جدٌد وذلك إ

 أ( ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام األساسى للجمعٌة أو لم ٌتم التصرٌح بها.

 ب( ثبوت مخالفة بٌانات التأسٌس للحقٌقة .

ج( تصرف مجلس إدارة الجمعٌة فى أموال الجمعٌة أو تخصٌصها فى غٌر األغراض 
 التى أنشئت من أجلها.

موال من جهة أجنبٌة أو إرسال أموال إلى جهة أجنبٌة د( حصول الجمعٌة على أ
 من هذا القانون . 84بالمخالفة لحكم المادة 

ه( ارتكاب مجلس إدارة الجمعٌة جرٌمة التبدٌد ألموال الجمعٌة أو إحدى الجرائم الواردة 
 بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

, 84لحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتٌن و( قٌام الجمعٌة بجمع تبرعات أو ا
 من هذا القانون. 85

 ز( ثبوت تربح أعضاء مجلس اإلدارة من أنشطة الجمعٌة أو االستٌالء على أموالها.

 ح( عدم انعقاد الجمعٌة العمومٌة عامٌن متتالٌٌن لسبب ٌرجع لمجلس اإلدارة.

من هذا  87وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة ط( عدم تمكٌن الجهة اإلدارٌة من متابعة 
 القانون.
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ى( االنتقال إلى مقر جدٌد دون إخطار الجهة اإلدارٌة خالل ثالثة أشهر على األكثر من 
 تارٌخ االنتقال.

ك( قٌامها بإبرام اتفاق تعاون أٌا كانت صورته مع منظمة أجنبٌة دون الحصول على 
 موافقة الجهاز.

فعلٌة أو برامج جدٌة لمدة عام واحد من تارٌخ التأسٌس أو من ل( عدم القٌام بأعمال 
 تارٌخ آخر عمل قام به .

وفى جمٌع األحوال, ال ٌجوز لمن ٌثبت من الحكم القضائى مسئولٌته الشخصٌة من 
أعضاء مجلس إدارة الجمعٌة المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل المجلس 

لعضوٌة مجلس إدارة جمعٌة أهلٌة لمدة أربع سنوات من أو حل الجمعٌة ترشٌح نفسه 
 تارٌخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل .

 45  مادة

تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة اإلدارٌة أو كل ذى صفة بحل مجلس 
 أى من األحوال اآلتٌة:إدارة الجمعٌة وذلك إذا توافرت 

 كام هذا القانون وقانون اإلصدار .أ( عدم توفٌق األوضاع بالمخالفة ألح 

ب( إذا ثبت لها أن حقٌقة أغراض الجمعٌة استهداف أو ممارسة نشاط من األنشطة 
 من هذا القانون. 04المحظورة فى المادة 

من  48ج( تمادى الجمعٌة فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إلٌها فى المادة رقم   
 حظات .هذا القانون وامتناعها عن تصوٌب المال

د( تلقى تموٌل أجنبى دون الحصول على التصرٌح الالزم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة  
 ألحكام هذا القانون.

 هـ( مخالفة أحكام تلقى األموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورٌة . 

و( تعاون الجمعٌة أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعٌة أو هٌئة أو منظمة 
 ٌة أو جماعة بالمخالفة ألحكام هذا القانون.أجنب

 44مادة 

تفصل المحكمة المختصة فى الدعاوى المقامة فى األحوال المنصوص علٌها فى 
من هذا القانون على وجه السرعة ودون العرض على هٌئة مفوضى  45,48المادتٌن 
  الدولة .

المخالف مؤقتا لحٌن صدور حكم وللجهة اإلدارٌة بقرار ٌصدر منها إٌقاف النشاط 
المحكمة, وال ٌجوز فى جمٌع األحوال الترخٌص للجمعٌة المنسوب إلٌها أو لمجلس 
إدارتها مخالفات رفعت فى شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعٌة بجمع تبرعات أو 
تلقى تموٌال أجنبٌا أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعٌات وذلك إلى حٌن 

 حكم المحكمة .صدور 
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 43مادة 

ٌجب على القائمٌن على إدارة الجمعٌة المنحلة بقرار من الجمعٌة العمومٌة أو بموجب 
حكم قضائى, المبادرة إلى تسلٌم أمول الجمعٌة وجمٌع المستندات والسجالت واألوراق 
الخاصة بها إلى الُمصفى بمجرد طلبها, وٌمتنع علٌهم كما ٌمتنع على الجهة المودع 

ها أموال الجمعٌة والمدٌنٌن لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو لدٌ
 حقوقها إال بأمر كتابى من المصفى .

 46مادة 

تحدد الالئحة التنفٌذٌة كٌفٌة اختٌار المصفً, والجهة التى ٌتبعها فى تأدٌة عمله, 
 صفٌة .والمدة المقررة لذلك, وغٌرها من المسائل المرتبطة بعمله فى شأن الت

وٌقوم المصفى بعد إتمام التصفٌة بتوزٌع ناتجها وفًقا لألحكام المقررة فى النظام 
األساسى للجمعٌة, فإذا لم ٌوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبٌق ما ورد به آل 
ناتج التصفٌة إلى صندوق دعم الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة المنصوص علٌها فى 

ون, وتحدد الالئحة التنفٌذٌة ضوابط إعمال التصفٌة ومدتها الباب الرابع من هذا القان
 واإلجراءات المتبعة فى حال تعذر إتمامها .

 47  مادة

بمراعاة اختصاص المحكمة المختصة, تختص المحكمة اإلبتدائٌة التى ٌقع فى دائرتها 
  مقر الجمعٌة بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو علٌه.

 42  مادة

لى أعضاء الجمعٌة المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها ٌحظر ع
 أو التصرف فى أموالها .

 الباب الثالث: الجمعٌات ذات النفع العام

 41  مادة

تخضع الجمعٌات ذات النفع العام فٌما لم ٌرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل لألحكام 
 المقررة فى شأن الجمعٌات .

 31  مادة

إضفاء صفة النفع العام على كل جمعٌة تهدف إلى تحقٌق مصلحة عامة عند ٌجوز 
تأسٌسها أو بعد تأسٌسها, بقرار من رئٌس مجلس الوزراء, وذلك بناء على طلب 
الجمعٌة ووفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون وٌكون إلغاء صفة 

 النفع العام بقرار من رئٌس مجلس الوزراء .

وٌجوز اندماج الجمعٌات ذات النفع العام فى بعضها أو الجمعٌات التى لم تضف علٌها 
صفة النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة اإلدارٌة, على أنه ال ٌكون االندماج بٌن 
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جمعٌات النفع العام وغٌرها من الجمعٌات التى لم تضف علٌها صفة النفع العام إال 
 الوزراء, وتحدد الالئحة التنفٌذٌة ضوابط هذا الدمج . بقرار من رئٌس مجلس

  30مادة 

تحدد بقرار من رئٌس مجلس الوزراء امتٌازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعٌات 
التى تضفى علٌها صفة النفع العام, وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على 

ال بالتقادم, وإمكانٌة نزع الملكٌة أموالها كلها أو بعضها, عدم جواز اكتساب تلك األمو
 للمنفعة العامة لمصلحتها تحقًٌقا لألغراض التى تقوم علٌها الجمعٌة.

 38مادة 

للجهة اإلدارٌة أن تعهد إلى إحدى الجمعٌات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو 
ءات التى لجهة غٌرها أو تنفٌذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفًقا للقواعد واإلجرا

 ٌصدر بها قرار من الوزٌر المختص.

من هذا القانون اذا تبٌن للجهة االدارٌة  45و 48ومع عدم اإلخالل بنص المادتٌن 
جمعٌة ذات النفع العام ألغراضها أو ممارستها ع أخطاء جسٌمة تؤثر على تحقٌق الوقو

لمشروع المسند ألنشطتها أو تنفٌذها لما عهد إلٌها به من برامج أو مشروعات ُسحب ا
 للجمعٌة.

 الباب الرابع: المؤسسات االهلٌة

 35مادة 

تسرى على المؤسسات األهلٌة فٌما لم ٌرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب األحكام 
 المقررة فى شأن الجمعٌات .

  34مادة 

تنشأ المؤسسة األهلٌة بتخصٌص مال ٌتناسب وتحقٌق الغرض من إنشائها وحجم 
ألف جنٌه  31تمارسها من أجل تحقٌق هذا الغرض بما ال تقل قٌمته عن األنشطة التى 

عند التأسٌس, لمدة معٌنة أو غٌر معٌنة, وال ٌجوز أن تهدف المؤسسات األهلٌة إلى 
 تحقٌق الربح المادى ألى من مؤسسٌها أو أعضاء مجالس أمنائها.

 33مادة 

ٌكون إنشاء المؤسسة األهلٌة بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسٌن 
المصرٌٌن من األشخاص الطبٌعٌٌن أو األشخاص االعتبارٌة أو منهما مًعا, وٌضع 

ا  ًٌ  ٌشمل على األخص البٌانات اآلتٌة:المؤسسون نظاًما أساس

أخرى تشترك  أ( اسم المؤسسة على أال ٌؤد إلى اللبس بٌنها وبٌن مؤسسة أو جمعٌة
 معها فى نطاق عملها الجغرافى .

 ب( نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورٌة مصر العربٌة .

 ج( الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقٌقه.
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 د( بٌان تفصٌلى لألموال المخصصة لتحقٌق أغراض المؤسسة .

ضاء مجلس األمناء ه( تنظٌم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طرٌقة تعٌٌن رئٌس وأع
 وطرٌقة تعٌٌن المدٌر .

كما ٌجوز إنشاء المؤسسة األهلٌة بسند رسمى أو بوصٌة مشهرة ٌعد أٌهما فى حكم 
النظام األساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البٌانات المنصوص علٌها فى الفقرة 

  السابقة .

 

  36مادة 

ها بسند رسمى آخر وذلك إلى ٌجوز لمن أنشأ المؤسسة األهلٌة بسند رسمى أن ٌعدل عن
أن ٌتم قٌدها, وٌرفق بالالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون نظام نموذجى ٌجوز للمؤسسات 

  األهلٌة إتباعه.

  37مادة 

ٌكون لكل مؤسسة أهلٌة مجلس أمناء ٌتكون من خمسة أعضاء على األقل وال ٌزٌد عن 
ن منهم الرئٌس خمسة عشر عضًوا ٌعٌنه المؤسس أو المؤسسون وٌجوز أن ٌكو

 واألعضاء, وُتخطر الجهة اإلدارٌة بالتعٌٌن وبكل تعدٌل ٌطرأ على مجلس األمناء .

 32مادة 

وفى حالة عدم تعٌٌن مجلس األمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعٌٌن بدٌال 
التعٌٌن, منه أو منهم بالطرٌقة المبٌنة بالنظام األساسى للمؤسسة تتولى الجهة اإلدارٌة 

وٌتولى مجلس األمناء إدارة المؤسسة األهلٌة وفقا لنظامها األساسى وٌمثلها رئٌسه 
 أمام القضاء ولدى الغٌر .
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 **انتصويــــد ** 

  -تم تزوٌد المكتبة بما ٌلً : 

  م2019البحر االحمر عن شهر ٌناٌر  معلومات محافظةمركز نشرة 

  م2019ؽربٌه عن شهر ٌناٌر محافظة النشرة مركز معلومات . 

  االرصاد الجوٌه/ صدرت عن الهٌئه العامه لالرصاد الجوٌهمجلة 

 دراسه خاصه عن التدرٌب االدارى واهمٌته من مدٌرٌه التنظٌم واالدارة. 
 

 **اث ـــساث احملافظــنش  **

 -كما وردت نشرات المحافظات اآلتٌة :

    شب   حتفظ  فلغبت   –– شب    حتفظ  فلتحب ف  مب –

 اث  **ـــاث وأحبــ*   دزاس*

 دراسه عن التدرٌب االدارى واهمٌته وأثرة على التنمٌه البشرٌه.   : الدراسةاسم  *

   التنظٌم واالدارة بأدارة البحوث التنمٌه االدارٌه. المؤلف:

مفهوم التدرٌب االدارى على المستوى المحلى واالدارى  هذه الدراسةتناول ت

ومفهوم اهمٌه التدرٌب واسالٌب التدرٌب ومسئولٌات التدرٌب والنظم الحدٌثه 

للتدرٌب واثرة على التنمٌه البشرٌه مفهوم واهمٌه اداء الموارد البشرٌه وابعادها 

مفهوم  –رد البشرٌه ومستوٌاتها اهداؾ ومبادئ تقٌم العوام  المؤثرة على اداء الموا
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 –تنظٌم وتصمٌم البرامج التدرٌبٌه وتنظٌم النشاط التدرٌبً  -الحدٌثه للتدرٌب  مالنظ

 تنظٌم النشاط وكٌفٌه تصمٌم البرامج التدرٌبٌه واعداد حقٌبه تدرٌبٌه.  

 هس **ـــاب انشــ**   كت
 حماٌه البٌئه من التلوث   اسم الكتاب :

 زؼلو أ/ ثروت سعد  المــــــؤلف :

 أ/ محمد احمد محمد جاد                 

 : مقدمه التعرٌؾ مجموعات تشرٌعات عن الكتابٌتناول 

 حماٌه البٌئه من التلوث -1

 التلوث باالمراض واالوبئه -2

 ومجموعه متنوعه من القوانٌن والقرارت.

 سأث نك  **ـــ**   ق
 

  بالفندق التشرٌعات السٌاحٌه والفندلٌه وعقد االلامه   اسم الكتاب :

 د/ أحمد مدحت على    ؤلف :ــــــالم

 المستشار القانونى لوزٌر السٌاحه والطٌران المدنى               

وسائ  المخصصه للسٌاح فى رحالت الت الفندلٌه والسٌاحٌه وتعرٌفها وأالمنش:  الكتابٌتناول 

واشراؾ وزارة السٌاحه دٌدها لرار من وزارة السٌاحه والذي ٌصدر لتح بحرٌهنٌلٌه او برٌه أو

على المناطق السٌاحٌه وهٌئه تنشٌط السٌاحه الؽرؾ السٌاحٌه وتنظٌم اتحاد لها والشركات 

تنظٌم التعام  بالنقد االجنبً واستثمار الما  العربً واالجنبً  –السٌاحٌه والمرشد السٌاحى 

  ن عقد االٌواء واثار عقد االٌواء.اركا -والمناطق الحرة تكٌٌؾ عقد االٌواء
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 موضوعات البث االنتقائً

 الجهة المرسل إلٌها الموضـــــــــــــوع م

 لسم التدرٌب ه واثرة على التنمٌه البشرٌهتدراسه عن التدرٌب االدارى واهمٌ 0

 ادارة السٌاحه التشرٌعات السٌاحٌه والفندلٌه وعقد االلامه بالفندق 8
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  2019 ٌناٌرصدر عدد جدٌد من النشرة الشهرٌة للمعلومات عن شهـر  

 المعدنٌةالثروة لطاع  – المناطق الصناعٌةلطاع )متضمنة القطاعات اآلتٌة : 

هذا إلى جانب األبواب الثابتة التى تتضمنها النشرة شهرٌاً ( االستثمارلطاع  –

. 

  تتولى إدارة النشر إعداد بعض األبواب الهامة بالنشرة الشهرٌة مث                         

النشاط  –االجتماعات واللقاءات الخاصة بالسٌد / المحافظ   -) مع القانون 

االعالمى  للسٌد/ المحافظ واستقبا  سٌادته لضٌوؾ المحافظة من كبار رجا  

الدولة والمسئولٌن وتفقد سٌادته لموالع العم  المختلفة بدائرة المحافظة 

 باإلضافة الى الموضوعات االختٌارٌة(.

  إعداد الردود على المكاتبات الواردة لإلدارة من مختلؾ الجهات والمسئولٌن

 ذى القرار .ومتخ

  وإعالن النتٌجة وإصدار شهادات  ٌناٌرإعداد مسابقة النشرة الشهرٌة عن شهر

 تقدٌر للفائزٌن .

  حضور جمٌع اجتماعات السٌد الوزٌر / المحافظ سواء العامة أو الخاصة

 بمكتبه والمشاركة فى اللجان الخاصة بها .

  دعم القرار على مستوى جمٌع محافظات  حاالتتم االشتراك فى مسابقة

 هما :الجمهورٌة والتى تقٌمها وزارة التنمٌة المحلٌة والحالتٌن 

 . ظاهرة التسرب من التعلٌم وآلٌات مواجهتها بالمشاركة المجتمعٌة 

  تنمٌة او تطوٌر مصر فى تنمٌة الدو  االفرٌقٌة فى ضوء رئاسة مصر

 . 2019لالتحاد االفرٌقى عام 

 

 

 

 رـــإدارح انُش
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 . إدخا  لرارات السٌد المحافظ على الحاسب اآللى 

 .  إعداد البث اإلنتقائى وإرساله الى الجهات المعنٌة 

  تسجٌ  النشرات والدورٌات والمجالت والمراجع والمطبوعات الواردة للمكتبة

 فى سجالتها الخاصة .

  ادخا  الكتب والمراجع على الحاسب االلى على برنامج المكتبة الحدٌثة. 

 . تدوٌن نشاط المكتبة فى النشرة الشهرٌة التى ٌصدرها المركز 

 

 

 

 – والزٌادة الطبٌعٌة لطاع الصحة والسكان) وهى النشرة الشهرٌه  اتتحدٌث لطاع .1

 .لطاع تنمٌة المرأة ورعاٌة الطفولة واالمومة( –لطاع الرعاٌة الصحٌة 

عم  التقرٌر الشهرى المطلوب بمولؾ السلع االستراتٌجٌة والتموٌنٌة وفقا للنماذج  .2

ذلك النماذج الخاصة كنصؾ ك  شهر وذلك للرد على مكتب االمٌن العام ولالمرفقة 

  بشهر سابق .

 فات البناء .عم  التقرٌر الشهرى بالتعدٌات ومولؾ االزاالت ومخال .3

حضور ورشة عم  بوزارة التنمٌة المحلٌة بخصوص االصو  المؤجرة وذلك بالتعاون  .4

 مع الرلابة االدارٌة .

 الدلٌ  االحصائى .تحدٌث بٌانات جارى  .5

 ادلكتجخإدارح 

 اإلحصبءإدارح 
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 وتقدٌمة الى الرلابة االدارٌة . ستؽلهعم  تقرٌر باالصو  ؼٌر الم .6

 بٌانات القرى االكثر احتٌاجا . ثجارى تحدٌ .7

على مركز معلومات رئاسة مجلس الوزارء بخصوص احداثٌات المستشفٌات  الرد .8

 ونقاط االسعاؾ واالطفاء ومراكز االٌواء .
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 دائسة انضىء
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 الدٌن احمدالمهندس/ احمد عصام  االســــــــــــــــــم : -
 نائب محافظ االسماعٌلٌه                            

 01/7/0127تارٌخ المٌــــــالد :  -

 القاهره جهة  المٌــــــــالد : -

 أعزب الحالة االجتماعٌة : -

 20004442010 -محمول: -

 

 "" املؤهالث وانشهاداث احلاصم ػهيها ""
  9106ِبجغت١ش ٕ٘ذعٗ ِٓ االوبد١ّ٠ٗ اٌعشث١ٗ ٌٍعٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛج١ب ٚإٌمً اٌجحشٜ عبَ  -

 9119ثىب١ٌٌٛٛط ٕ٘ذعٗ ِٓ األوبد١ّ٠ٗ اٌعشث١ٗ ٌٍعٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛججب ٚإٌمً اٌجحشٜ عبَ  -

 

 "" انىظيفت احلانيت"" 
 ٔبئت ِحبفع االعّبع١ٍ١ٗ -

 

 ** ** انىظائف انسابقت

   9108اٌّمبٌْٚٛ اٌعشة ٚاٚساعىَٛ فٝ ِبسط عٕخِٕٙذط ِعّبسٜ ثتحبٌف ششوخ  -

 

 9103ِٕٙذط ِعّبسٜ ثششوخ اٌّمبٌْٚٛ اٌعشة فٝ ١ٌٛ٠ٛ عٕخ  -

 

 9104ِذسط ِغبعذ غ١ش ِتفشغ ثبألوبد١ّ٠خ اٌعشث١ٗ ٌٍعٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛج١ب فٝ ٠ٕب٠ش عٕخ  -

 

 9100ِٕٙذط ِعّبسٜ ثأسو١ّ١ذ ٌألعتشبساد إٌٙذع١ٗ فٝ د٠غّجش عٕخ  -

 

 9100ثّجّٛعخ ثٓ الدْ اٌغعٛد٠ٗ فٝ ِب٠ٛ عٕخ ِٕٙذط ِعّبسٜ  -
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 تقسيس

 تـــــــاملتابؼ 
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 تقــــــــــريـــــــــــر
 خطخ اٌّتبثعخ ٚاٌذعُ ا١ٌّذأٟ  ٌّشاوض ٚٚحذاد اٌّعٍِٛبد

 %(01) ٔغجخ 9109 ٠ٕب٠شٚدعُ اتخبر اٌمشاس ثبٌّحبفظخ خالي شٙش 
 

 الموقع اسم م
تارٌخ 

 المرور

 تم  متابعتها التًاألنشطة 

 الموقع فً
 مالحظات نقاط الضعف نقاط القوة

0 
ِشوض ِٚذ٠ٕخ 

 اإلعّبع١ٍ١خ
9/0 

 لبعذح اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ . -

 لبعذح اٌج١بٔبد ا١ٌ٢خ . -

 عخ اٌغجالد اإلداس٠خ  ٌأللغبَ   ِشاج -

 اإلصذاساد  .  -

 تذس٠ت اٌعب١ٍِٓ . -

 لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ .  -

 اٌعّبٌخ ِذسثخ .  -

 اٌغجالد اإلداس٠خ  ِىتٍّخ .   -

االحت١بد إٌٝ دعُ فٕٟ 

 ٚأجٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِع اٌشىش ،،

 01/0 حـٝ اٚي 9

 لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ . -

 اٌغجالد اإلداس٠خ . -

 إٌششح اٌشٙش٠خ ٌٍّعٍِٛبد . -

 وفبءح األجٙضح ا١ٌ٢خ . -

 اٌتذس٠ت . -

 1لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ   -

 اٌعّبٌخ ِذسثخ .    -

 وفبءح األجٙضح .    -

االحت١بد إٌٝ دعُ فٕٟ 

 ٚأجٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِع اٌشىش ،،

 06/0 حـٝ حبْ 3

 لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ . -

 لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌ٢خ . -

 إٌششح اٌشٙش٠خ ٌٍّعٍِٛبد . -

 اٌغجالد اإلداس٠خ . -

 اٌتذس٠ت ٚوفبءح اٌعب١ٍِٓ . -

 لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ .  -

 اٌعّبٌخ ِذسثخ .  -

 اٌغجالد اإلداس٠خ  ِىتٍّخ                     -

االحت١بد إٌٝ دعُ فٕٟ 

 ٚأجٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِع اٌشىش ،،

 91/0 حىـ حبٌج 4

 لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ . -

 اٌغجالد اإلداس٠خ . –

 وفبءح األجٙضح ٚاٌعب١ٍِٓ ثبٌّشوض   .  -

لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ     -

 ِىتٍّخ .

   1األجٙضح تعًّ ثىفبءح    -

 اٌعّبٌخ ِذسثخ .     -

االحت١بد إٌٝ دعُ فٕٟ 

 ٚأجٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِع اٌشىش ،،

5 
شئْٛ ِذ٠ش٠خ اٌ

 االجتّبع١خ
90/0 

 لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ  -

 اٌغجالد اإلداس٠خ . -

 إٌششح اٌشٙش٠خ ٌٍّعٍِٛبد . -

 اٌتذس٠ت ٚوفبءح األجٙضح   . -

لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ     -

 ِىتٍّخ .

 اٌتحذ٠ج ا٢ٌٟ ٌٍج١بٔبد   .   -

 ٔمص اٌعّبٌخ .    -

فٕٟ االحت١بد إٌٝ دعُ 

 ٚأجٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِع اٌشىش  ،،

 97/0 ِذ٠ش٠خ اإلعىبْ 6

 لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ . -

 اٌتحذ٠ج .  -

 1اٌغجالد اإلداس٠خ   -

 اٌتذس٠ت ٚوفبءح األجٙضح   . -

 تحذ٠ج لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ.   -

 االٔتظبَ فٟ  إصذاس إٌششح اٌشٙش٠خ .  -

 

فٕٟ االحت١بد إٌٝ دعُ 

 ٚأجٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِع اٌشىش ،،

7 
ش٠خ اٌطشق ِذ٠

 ٚاٌىجبسٜ
30/0 

 لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ . -

 اٌتحذ٠ج .  -

 1اٌغجالد اإلداس٠خ   -

 اٌتذس٠ت ٚوفبءح األجٙضح   . -

 تحذ٠ج لٛاعذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ.   -

 االٔتظبَ فٟ  إصذاس إٌششح اٌشٙش٠خ .  -

 

دعُ فٕٟ االحت١بد إٌٝ 

 ٚأجٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِع اٌشىش ،،

 

 ٠عتّــــذ ،،                                                           

 ِذ٠ش عبَ ِشوض اٌّعٍِٛبد                                                                                                        
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 َ  9109 فجشا٠شِٓ ٔششح اٌّعٍِٛبد اٌشٙش٠خ  ٌّحبفظخ اإلعّبع١ٍ١خ عذد شٙش 

 االعــُ /...........................اٌٛظ١فخ / .................................

 

  ً٘ تٛد االعتّشاس فٟ إِذادن ثٕغخخ ِٓ إٌششح خالي اٌشٙش اٌمبدَ      -0

 ِب سأ٠ه فٟ اٌّؤششاد اٌجذ١ٌٚخ ٚاٌج١بٔبد ٌٍمطبعبد اٌخذ١ِـــخ       -9

 اٌتٛلعبد اٌّغتمج١ٍـخ إْ ٚجذد   أِٚب سأ٠ه فٟ حبٌخ دعُ اٌمشاس  -3

 ؟ خ ٚتحذ٠ج اٌج١بٔبد اٌٛاسدح٘ـً تخك فٟ اوتّبي ٚدل -4

 ٘ـً ٕ٘ــبن عبئــذ ِٓ ٘ــزٖ إٌشــشح ِٚــب ٘ــٛ ؟        - 5

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

 

 أثـٛاة أخشٜ ِٚب ٟ٘ ؟        أٚ٘ـً تـٛد إضبفخ أٞ ِٛضٛعـبد  -6

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

 
 

 

 

 

 لكل من عاون وساهم فً تطوٌر نشرة ا

وإرساله إلٌنا  جلمعلومات بالفكر والرأي والخبرة وكل من تفضل وقام بملء هذا النموذ

1 

 

 

                                

 

 (   )              ت          )    (  

 ى ب كتف   )    (       )    (كتف  

 ى ب    ي  )    ( )    (        ي 

 )    (        )    (          ت   

  ت      )    (            )    ( 

 

 (    )           (        )ت      


