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اإلسماعيلية يستقبل مدير األمن ويناقشان آليات التعاون فيما بين األجهزة األمنية محافظ 
 ..والتنفيذية بالمحافظة

 

 

عثمان محافظ اإلسماعيلية اللواء عاطف مهران مساعد أول وزير الداخلية مدير  ؽّذٞاللواء  أعزمجً

 .. أمن االسماعيلية الجديد الذى عين خلفا للواء محمد على حسين مدير األمن األسبق

وقد حضر اللقاء المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبدهللا الزغبى السكرتير العام 

 . عالم السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء سامى



وتأتى زيارة مدير األمن للمحافظ بمناسبة توليه المنصب الجديد والتشاور مع المحافظ فى التنسيقات 

األمنية المتعلقة بشؤن المنطقة وآليات التعاون فيما بين األجهزة األمنية والتنفيذية بالمحافظة من أجل 

فى المحافظة والحفاظ على المصلحة العامة للجميع وخدمة الحفاظ على االستقرار للوضع األمنى 

 . المواطن أوال وآخيرا

وخالل اللقاء أكد محافظ االسماعيلية على أننا جميعا نعمل جاهدين من أجل تحقيق آمال وطموحات 

شعب المحافظة ومواطنيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى و فى اطار االمكانيات المتاحة 

 . احترام القانونو

محافظ االسماعيلية يستقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة االقتصادية 

  ..للقناة ويشيد بدور الهيئة وتعاونها فى دعم وتنمية المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة

 

ٚأوذ اٌفش٠ك ِٙبة ١ِّؼ سئ١ظ 

١٘ئخ لٕبح اٌغ٠ٛظ ٚسئ١ظ إٌّطمخ 

االلزقبد٠خ ٌمٕبح اٌغ٠ٛظ ػٍٝ 

أ٘زّبَ ٚسػب٠خ اٌشئ١ظ ػجذ اٌفزبػ 

اٌغ١غٝ ِٚزبثؼزٗ ٌّب ٠غشٜ رٕف١زٖ 

ِٓ ِؾشٚػبد ل١ِٛخ ػّاللخ 

ثّٕطمخ لٕبح اٌغ٠ٛظ 

اٌمٕبح اٌضالس ٚاٌزٜ  ِٚؾبفظبد

٠زٙذف اؽذاس هفشح وج١شح ٚٔمٍخ 

ٔٛػ١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثزؾم١ك اٌز١ّٕخ 

اٌّغزذاِخ ٌٍّٕطمخ ٚر١ّٕخ ع١ٕبء 

ٚؽشق لٕبح اٌغ٠ٛظ ِؤوذا ػٍٝ 

أٔٙب عزىْٛ لش٠جب أوجش ِٕطمخ 

الزقبد٠خ فٝ اٌؼبٌُ وّب أوذ ػٍٝ أْ 

ِؼشوخ اٌز١ّٕخ اٌؾم١م١خ ٌّقش 

ٚاػبدح ثٕبء اٌذٌٚخ اٌّقش٠خ 

  اٌغذ٠ذح لذ أٔطٍمذ ِٓ ِٕطمخ لٕبح اٌغ٠ٛظ ِٚؾبفظبد اٌمٕبح

ػبَ ِؾبفظخ االعّبػ١ٍ١خ ٚاٌزٝ أعزمجٍٗ خالٌٙب اٌٍٛاء  عبء رٌه خالي اٌض٠بسح اٌزٝ لبَ ثٙب اٌفش٠ك " ١ِّؼ " ٌذ٠ٛاْ

ؽّذٜ ػضّبْ ِؾبفع االعّبػ١ٍ١خ ٚٔبئجٗ إٌّٙذط أؽّذ ػقبَ ٚإٌّٙذط ػجذ هللا اٌضغجٝ اٌغىشر١ش اٌؼبَ ٌٍّؾبفظخ 

ٚاٌٍٛاء عبِٝ ػالَ اٌغىشر١ش اٌؼبَ اٌّغبػذ ٚفٝ ؽنٛس ٚوالء اٌٛصاسح ِٚذ٠شٜ اٌؼَّٛ ٌّذ٠ش٠بد اٌقؾخ ٚاٌغىبْ 

  . ٚاٌزنبِٓ االعزّبػٝ ٚاٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٚف١ف ِٓ اٌم١بداد اٌزٕف١ز٠خ ثبٌّؾبفظخ

ٚخالي اٌٍمبء أوذ سئ١ظ ١٘ئخ لٕبح اٌغ٠ٛظ ػٍٝ اٌؼًّ فٝ رٕف١ز اٌّؾشٚػبد اٌم١ِٛخ ٚاٌز٠ّٕٛخ اٌزٝ ٠غشٜ رٕف١ز٘ب 

ٓ ِغ اٌزٛعغ فٝ البِخ األٔؾطخ عبػخ ٚفٝ عجبق ِغ اٌضِٓ ثبٌزضاِ 81ثبٌّٕطمخ ٠غشٜ ػٍٝ لذَ ٚعبق ٚػٍٝ ِذاس اٌـ 

  .االلزقبد٠خ ٚاٌز٠ّٕٛخ اٌّزٕٛػخ ٚخٍك اٌّض٠ذ ِٓ فشؿ اٌؼًّ ٌٍؾجبة

ٚأمبف أْ إٌّطمخ االلزقبد٠خ ٚاؽذح مّٓ أُ٘ إٌّبهك االلزقبد٠خ اٌؼب١ٌّخ ٌٚزا ٠زُ اال٘زّبَ ثزٕف١ز ٚرط٠ٛش اٌج١ٕخ 

شافك ٌغ١ّغ ِٛالغ ِؾشٚػبد إٌّطمخ وّب إْ اٌّؾشٚػبد اٌزؾز١خ ٚإٔؾبء ِؾطبد اٌىٙشثبء ٚرؾ١ٍخ ا١ٌّبٖ ٚرٛف١ً اٌّ

 . اٌغذ٠ذح فٟ إٌّطمخ ٟ٘ ؽغش اٌضا٠ٚخ ٌزٕف١ز رٛع١ٙبد سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ

ِٚٓ عٙزٗ أؽبد اٌٍٛاء ؽّذٜ ػضّبْ ِؾبفع االعّبػ١ٍ١خ ثذٚس ١٘ئخ لٕبح اٌغ٠ٛظ ِٚؾبسوزٙب ٚاعٙبِبرٙب اٌفؼبٌخ فٝ 



ٝ ٠غشٜ رٕف١ز٘ب ثبٌّٕطمخ ٚخبفخ اٌذٚس اٌّغزّؼٝ ٚخذِخ ِٛاهٕٝ أل١ٍُ اٌمٕبح وبفخ اٌّؾشٚػبد اٌز٠ّٕٛٛ ٚاٌخذ١ِخ اٌز

  . ٚع١ٕبء

وّب أوذ اٌفش٠ك ِٙبة أْ ١٘ئخ لٕبح اٌغ٠ٛظ ثغ١ّغ أعٙضرٙب ٚاٌؼب١ٍِٓ ثٙب ٌُ ٌٚٓ رذخش ٚعؼب فٝ رمذ٠ُ وبفخ عجً اٌذػُ 

 ألل١ٍُ ثبالمبفخ اٌٝ اٌذػُ اٌفٕٝ ٚاٌٍٛع١غزٝ ٚخذِخ اٌّغزّغٌّؾبفظبد ا

 

 

 

 خالل لقاؤه مجموعة من الشباب وطالب المدارس المخترعين وأصحاب االبتكارات

 يؤكد : كل الدعم والمساندة لرعاية الموهوبين والمتميزين علميا اإلعّبػ١ٍ١خمحافظ 

 

 

 

ػٍٝ رٛف١ش وبفخ عجً اٌذػُ ٚاٌّغبٔذح ٚاٌشػب٠خ اٌىبٍِخ الؽزنبْ أفؾبة  اإلعّبػ١ٍ١خػضّبْ ِؾبفع  ؽّذٞأوذ اٌٍٛاء 

االخزشاػبد ٚاالثزىبساد ِٓ اٌطالة اٌٛ٘ٛث١ٓ ٚاٌّز١ّض٠ٓ ِٓ أثٕبء اٌّؾبفظخ ٚرٛاثؼٙب ِٓ ِخزٍف اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ 

بسُ٘ زّبء ٌٍٛهٓ ثبػزجٚرؾغ١ؼُٙ ٚرؾف١ضُ٘ ػٍٝ ر١ّٕخ اثزىبسارُٙ ِٚخزشػبرُٙ ِغ رشع١خ ِجبدٜء سٚػ اٌٛالء ٚاالٔ

  . ٌمبدح اٌّغزمجً ٌّقشاٌزخ١شح اٌؾم١م١خ 

عبء رٌه خالي اٌٍمبء اٌّٛعغ اٌزٜ ػمذٖ ِؾبفع االعّبػ١ٍ١خ ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌؾجبة ٚهالة اٌّذاسط أفؾبة 

2 



عٕخ فٝ ؽنٛس إٌّٙذط أؽّذ ػقبَ ٔبئت اٌّؾبفع ٚأؽّذ اٌؼب٠ذٜ  17اٌٝ  18االثزىبساد ٚاٌّخزشػ١ٓ ِٓ ػّش 

اٌّؤعغخ ثشئبعخ ِؾّذ فبٌؼ  ِّضٍٟزؾبس االػالِٝ ٚ ثبٌزٕغ١ك ٚاٌزؼبْٚ ِغ ِؤعغخ " ثىشح ١ٌٕب " ٚؽنٛس اٌّغ

  .اٌغ١ذ إٌّغك اٌؼُ ٌٍّؤعغخ ٚؽٕبْ اٌنجغ أ١ِٓ اٌزٕظ١ُ

ػٍٝ أٔٗ عٛف ٠زُ اٌزٕغ١ك ِغ ٚص٠ش اٌذٌٚخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ٚسئ١ظ عبِؼخ لٕبح  اإلعّبػ١ٍ١خٚخالي اٌٍمبء أوذ ِؾبفع 

اٌغ٠ٛظ ٌزجٕٝ سػب٠خ ٚاؽزنبْ ٘ؤالء إٌّبرط ٚاؽزنبُٔٙ ٚسػب٠زُٙ ثبٌزٕغ١ك ِغ أعبرزح اٌغبِؼخ ٚاٌخجشاء 

 . اٌّزخقق١ٓ ؽزٝ رخشط ِخزشػبرُٙ ٚاثزىبسارُٙ اٌٝ إٌٛس ٚؽ١ض اٌزٕف١ز

ٌزٍه إٌّبرط اٌّؾشفخ ٚرٛص١ك ع١ّغ أػّبٌُٙ  اٌفؼٍٟالعشاع فٝ أٙبء اعشاءاد اٌؾقش وّب ٚعٗ اٌّؾبفع ثنشٚسح ا

  اٌٝ اٌذػُ اٌفٕٝ ٚاٌٍٛع١غزٝ ٚخذِخ اٌّغزّغ ثبإلمبفخ١ٌُ  .ٚاخزشاػبرُٙ ٚؽّب٠زٙب

محافظ االسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة 

  .منية يشهدون افتتاح متحف الشرطةومدير األمن والقيادات األ

 

 

ؽٙذ اٌٍٛاء ؽّذٜ ػضّبْ ِؾبفع االعّبػ١ٍ١خ ٠شافمٗ األعزبر اٌذوزٛس ػبهف أثٛ إٌٛس سئ١ظ عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ 

ٚاٌٍٛاء أسوبْ ؽشة أؽشف اٌغٕٙٛسٜ ِّضال ػٓ ل١بدح اٌغ١ؼ اٌضبٔٝ ا١ٌّذأٝ ٚاٌٍٛاء أِغذ ػجذ اٌفزبػ ِغبػذ ٚص٠ش 

ٌّٕطمخ اٌمٕبح ٚاٌٍٛاء ِؾّذ ػٍٝ ؽغ١ٓ ِغبػذ ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ ِذ٠ش أِٓ االعّبػ١ٍ١خ ٚاٌٍٛاء دوزٛس أؽشف ػجذ اٌذاخ١ٍخ 

لبئذ لٛاد رؤ١ِٓ اٌّغشٜ اٌّالؽٝ ٌمٕبح اٌغ٠ٛظ ٚإٌّٙذط أؽّذ ػقبَ ٔبئت ِؾبفع االعّبػ١ٍ١خ ٌٚف١ف ِٓ  اٌمبدس

ثّمش ِذ٠ش٠خ أِٓ االعّبػ١ٍ١خ ثؼذ أٔزٙبء أػّبي اٌزط٠ٛش  اٌم١بداد األ١ِٕخ ٚأعش اٌؾٙذاء ِشاعُ افززبػ ِزؾف اٌؾشهخ

مذ  1418ٚاٌزغذ٠ذ اٌزٝ رُ رٕف١ز٘ب ٌشفغ وفبءح اٌّزؾف اٌزٜ ٠خٍذ روشٜ ِؼشوخ ٚثطٛالد سعبي اٌؾشهخ فٝ ػبَ 

  . االؽزالي اٌجش٠طبٔٝ



اٌزغبس٠خ ثبٌّؾبفظخ ٚلذ ؽبسن فٝ ؽنٛس ِشاعُ افززبػ اٌّزؾف وً ِٓ أوشَ اٌؾبفؼٝ سئ١ظ ِغٍظ اداسح اٌغشفخ 

  .ٚإٌّٙذط ؽّبد ِٛعٝ أ١ِٓ ػبَ ؽضة ِغزمجً ٚهٓ ثبالعّبػ١ٍ١خ ٚعّغ وج١ش ِٓ اٌم١بداد

ٚخالي ِشاعُ افززبػ اٌّزؾف رُ ػشك ف١ٍّب رغغ١ٍ١ب ٚصبئم١ب ثؼٕٛاْ " أٔؾٛدح ػٍٝ عغش إٌنبي "ػٓ ِؼشوخ اٌؾشهخ 

  .اٌّغ١ذح مذ االٔغ١ٍض

، وّب ٠نُ ػذًدا ِٓ األعٍؾخ 1418ٝ رؾىٝ ِؼشوخ اٌؾشهخ مذ اٌجش٠طب١١ٔٓ ػبَ ٠ٚنُ اٌّزؾف ػذًدا ِٓ اٌٍٛؽبد اٌز

اٌزٝ وبٔذ رغزخذِٙب اٌؾشهخ ػٍٝ ِش اٌؼقٛس، ثبإلمبفخ إٌٝ ٚعٛد ِبو١ذ داخً فٕذٚق صعبعٝ ثذاخٍٗ ِغغُ ٌّؼشوخ 

جش٠طب١ٔخ ٌٍّؾبفظخ، ٠ٚنُ اٌؾشهخ أِبَ "لغُ اٌجغزبْ" ثذ٠ٛاْ ػبَ ِؾبفظخ اإلعّبػ١ٍ١خ اٌمذ٠ُ أصٕبء ِؾبفشح اٌمٛاد اٌ

أ٠ًنب اٌّزؾف ِغّٛػخ ِٓ اٌّالثظ اٌخبفخ ٌٍؾشهخ ػٍٝ ِش اٌؼقٛس ٚأعٍؾخ ػغىش٠خ ٚع١ٛف رغزخذِٙب اٌؾشهخ 

 1418ثبإلمبفخ إٌٝ ٌٛؽخ رنُ أعّبء اٌؾٙذاء ٚاٌّقبث١ٓ فٝ ِؼشوخ اٌؾشهخ ِغ اٌجش٠طب١١ٔٓ ػبَ 

 محافظ االسماعيلية يستقبل وفد منظمة اليونيسيف
 ان سبل تعزيزالتعاون فى مجال دعم العملية التعليمية بالمحافظةويناقش

 

فٝ اهبس رٕف١ز رٛع١ٙبد اٌشئ١ظ 

ػجذ اٌفزبػ اٌغ١غٝ ٚرؤو١ذارٗ ثؾؤْ 

رىض١ف ٚرنبفش وبفخ اٌغٙٛد ِٓ 

ع١ّغ اعٙضح اٌذٌٚخ ٚ اٌّنٝ لذِب 

فٝ رط٠ٛش إٌّظِٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ 

ِقش ثٛعٗ ػبَ ٚرٛف١ش وبفخ 

اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثغ١ّغ ِغزٍضِبد 

ِؾبفظبد ِقش أعزمجً اٌٍٛاء 

ؽّذٜ ػضّبْ ِؾبفع االعّبػ١ٍ١خ 

٠شافمٗ إٌّٙذط ػجذ هللا اٌضغجٝ 

اٌغىشر١ش اٌؼبَ ٌٍّؾبفظخ 

ِب٠ظ" ِّضً ِٕظّخ  اٌغ١ذ"ثشٚٔٛ

ا١ٔٛ١ٌغف فٝ ِقش، ٠شافمٗ ِؾّذ 

اعّبػ١ً ٔبئت سئ١ظ لغُ اٌزؼ١ٍُ 

 .ثّٕطمخ ا١ٔٛ١ٌغ١ف ثّقش

س اٌض٠بسح اٌزٝ لبَ ثٙب ٚرٌه فٝ إهب

ِّضً ِٕظّخ ا١ٔٛ١ٌغ١ف ٌّؾبفظخ 

االعّبػ١ٍ١خ ٌجؾش ٚرؼض٠ض عجً 

اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّؾبفظخ ٚا١ٔٛ١ٌغ١ف 

ٚدػُ اٌخطخ اٌم١ِٛخ الفالػ 

 .اٌزؼ١ٍُ اٌزٝ رٕزٙغٙب اٌذٌٚخ

ٚخالي اٌٍمبء اٌزٜ ؽنشٖ اٌذوزٛس 

ّؾبفع ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزؼبْٚ ِغ ِٕظّخ ا١ٔٛ١ٌغ١ف ٚوبفخ خبٌذ لج١قٝ ٚو١ً ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبالعّبػ١ٍ١خ أوذ اٌ

اٌغٙبد اٌذ١ٌٚخ ٌٍّغبّ٘خ فٝ رؼض٠ض عجً رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ٌزؾم١ك ٔمٍخ ٔٛػ١خ أفنً، وّب أوذ "ػضّبْ"ػٍٝ ا١ّ٘خ رؼبْٚ 

ٌٍطٍجخ ٚ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ ٚ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٌذػُ اٌغ١بعخ اٌشؽ١ذح ٌٍذٌٚخ ٔؾٛ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ٚٚفٛي أؾطخ اٌزؼ١ٍُ 

 .رٛف١شاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍّؼٍُ ا٠نب فٝ ٔفظ اٌٛلذ

ِٚٓ عٙزٗ أٚمؼ " ثشِٚٔٛب٠ظ " اْ ِٕظّخ ا١ٔٛ١ٌغ١ف فٝ ِقش ٘ٝ داػُ أعبط ٚ سئ١غٝ ٌٍذٌٚخ ٚ اعٙضرٙب 

زفبُ٘ ٚ اٌّخزٍفخ ٚ اّ٘ٙب اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌقؾخ ٌّب ٌٗ ِٓ اصش ا٠غبثٝ فٝ ثٕبء ِغزّؼبد د١ٌٚخ لبدسح ػٍٝ ا٠غبد فشؿ ٌٍ

ِؾبفظبد االعّبػ١ٍ١خ اؽذ٘ب  4اٌزمبسة ٚ أوذ أْ ٘زٖ اٌض٠بسح ٚاٌزٝ رغزٙذف ِؾبفظخ االعّبػ١ٍ١خ مّٓ ثشٔبِظ ٠نُ 

ِغ ِؾبفظزٟ ؽّبي ٚ عٕٛة ع١ٕبء رخزٍف رّبِب الخزالف هج١ؼخ اٌّؾبفظخ ٚاؽز١بعبرٙب ٚ ِزطٍجبرٙب ٌذػُ اٌزؼ١ٍُ ؽ١ش 

غىبْ ٚ رزّزغ ثقفبد ٚ ١ِّضاد رؤصش ا٠غبثب ٔؾٛ رٛص١غ ارفبل١بد ٚ رؼذ االعّبػ١ٍ١خ ِٓ اٌّؾبفظبد اٌغبرثخ ٌٍ



 .ثشٚرٛوٛالد اٌزؼبْٚ اٌّمذِخ ٌٙب ِٓ ِٕظّخ ا١ٔٛ١ٌغ١ف

 18ٚ خالي اٌٍمبء رُ ثؾش ِٕٚبلؾخ اِىب١ٔخ اعزنبفخ اٌّؾبفظخ ٌزذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ اٌزبثغ ١ٔٛ١ٌٍغ١ف ٚاٌزٝ رمذَ ي ٔؾٛ 

ٚ سؽت "ػضّبْ" ثٙزا اٌزٛعٗ خبفخ ِغ رّزغ اٌّؾبفظخ ثؼذد ِٓ اٌفٕبدق ٚ أٌف ِؼٍُ ٚ ِؼٍّخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغّٙٛس٠خ 

  . لبػبد اٌزذس٠ت اٌالصِخ ٚرٛافش وبفخ االِىب١ٔبد اٌالصِخ

ٚ فٝ ٔٙب٠خ اٌٍمبء لبَ اٌٍٛاء ؽّذٜ ػضّبْ ِؾبفع االعّبػ١ٍ١خ ثزمذ٠ُ دسع اٌّؾبفظخ وٙذ٠خ رزوبس٠خ ٌجشٚٔٛ ِب٠ظ ِّضً 

  ٛد اٌزؼبْٚ اٌّضّش ث١ٓ اٌغبٔج١ِٕٓظّخ ا١ٔٛ١ٌغف رمذ٠شا ٌغٙ

 

 

 ٚ لبئذ اٌغ١ؼ اٌضبٔٝ ا١ٌّذأٝ ٚ ِذ٠ش األِٓ اإلعّبػ١ٍ١خِؾبفع 

 ٠نؼْٛ أوب١ًٌ اٌض٘ٛس ػٍٝ إٌقت اٌززوبسٜ ٌؾٙذاء اٌغ١ؼ

 

فٝ اهبس االؽزفبالد ث١َٛ اٌؾ١ٙذ ٚإؽ١بء روشٜ اٌؾ١ٙذ اٌشاؽً اٌجطً اٌفش٠ك ػجذ إٌّؼُ س٠بك سئ١ظ 

  .1464اٌّغٍؾخ فٝ ػبَ أسوبْ ؽشة اٌمٛاد 

لبَ اٌٍٛاء أسوبْ ؽشة هبسق ِؾّذ ؽغٓ لبئذ اٌغ١ؼ اٌضبٔٝ ا١ٌّذأٝ ٚاٌٍٛاء ؽّذٜ ػضّبْ ِؾبفع 

االعّبػ١ٍ١خ ٠شافمّٙب اٌٍٛاء ِؾّذ ػٍٝ ؽغ١ٓ ِغبػذ ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ ِذ٠ش أِٓ االعّبػ١ٍ١خ ثٛمغ 

اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ثّمبثش اٌؾٙذاء  إوب١ًٌ ِٓ اٌض٘ٛس ػٍٟ إٌُُقت اٌززوبسٞ ٌٍغٕذٜ اٌّغٙٛي ٌؾٙذاء

 .ثّمش ل١بدح اٌغ١ؼ اٌضبٔٝ ا١ٌّذأٝ

ٚلذ رنّٕذ ِشاعُ االؽزفبي اٌزٝ ؽنش٘ب لبدح األفشع اٌؼغىش٠خ ِٓ ل١بداد اٌغ١ؼ اٌضبٔٝ ا١ٌّذأٝ 



ػضف اٌّٛع١مبد اٌؼغىش٠خ ٌٍغالَ اٌٛهٕٝ ٚ عالَ اٌؾ١ٙذ فٟ رمب١ٌذ ػغىش٠خ أف١ٍخ ٌٍٛفبء ٌؾٙذاء 

ع١ً ِٚب لذِٖٛ ٌٍٛهٓ ِٓ ثطٛالد ٚرنؾ١بد فذاء ٌؼضرٗ ِٚغذٖ وّب رنّٕذ ِشاعُ ِقش ع١الً ثؼذ 

االؽزفبي لشاءح اٌفبرؾخ ػٍٟ أسٚاػ اٌؾٙذاء ِٚقبفؾخ لبئذ اٌغ١ؼ اٌضبٔٝ ٚاٌّؾبفع ِٚذ٠ش األِٓ ٌؼذد 

 ِٓ لبدح أفشع اٌمٛاد اٌّغٍؾخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 قطــــــــــاع

 تـت التؼليويـاألبٌي
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 8914/ 8914 خ هجمآ ٌٍخطخاٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّذاسط ثبٌّؾبفظخ هجمبً ٌٍّشاؽً اٌذساع١ األث١ٕخث١بْ -1

 اٌّشاؽً اٌذساع١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلداسح

 ٚاٌزغذ٠ذ اث١ٕخ رؾذ االؽالي ٌٍغمٛه آ٠ٍخأث١ٕخ  اإلٔؾبءرؾذ  أث١ٕخ رؼًّ إؽالي عضئٝ أث١ٕخ

ػذد 

 األث١ٕخ

ػذد 

 اٌفقٛي

اٌزٝ 

ع١زُ 

 رٕف١ز٘ب

اعّبٌٝ 

هبلخ 

 اٌفقٛي

)ػذد 

 اٌطٍجخ(

ػذد 

 األث١ٕخ

ػذد 

 اٌفقٛي

اٌزٝ 

ع١زُ 

 رٕف١ز٘ب

اعّبٌٝ 

هبلخ 

 اٌفقٛي

)ػذد 

 اٌطٍجخ(

ػذد 

 األث١ٕخ

ػذد 

 اٌفقٛي

اٌزٝ ع١زُ 

 رٕف١ز٘ب

اعّبٌٝ 

هبلخ 

 اٌفقٛي

)ػذد 

 اٌطٍجخ( 

ػذد 

 األث١ٕخ

ػذد 

 اٌفقٛي

اٌزٝ ع١زُ 

 رٕف١ز٘ب

اعّبٌٝ 

هبلخ 

 اٌفقٛي

)ػذد 

 اٌطٍجخ(

ؽّبي 

 االعّبػ١ٍ١خ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اثزذائٝ

 600 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اػذادٜ

 040 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رؼ١ٍُ اعبعٝ

 0 0 0 0 0 0 360 9 1 600 15 1 صبٜٔٛ

 3660 94 2 0 0 0 1120 20 1 0 0 0 ِٓ اٌؾنبٔخ ٌٍضبٜٔٛ

عٕٛة 

 االعّبػ١ٍ١خ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اثزذائٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اػذادٜ

 0 0 0 0 0 0 000 22 1 0 0 0 رؼ١ٍُ اعبعٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صبٜٔٛ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٓ اٌؾنبٔخ ٌٍضبٜٔٛ

 اٌزً اٌىج١ش

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اثزذائٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اػذادٜ

 200 5 1 0 0 0 0 0 0 1200 32 1 رؼ١ٍُ اعبعٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صبٜٔٛ

 600 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٓ اٌؾنبٔخ ٌٍضبٜٔٛ

 اٌمٕطشح غشة

 400 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اثزذائٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اػذادٜ

 3000 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اعبعٝرؼ١ٍُ 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صبٜٔٛ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٓ اٌؾنبٔخ ٌٍضبٜٔٛ
5 
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 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِبسط                 ثبإلعّبػ١ٍ١خ ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِقذس اٌج١بْ : 

 اٌّشاؽً اٌذساع١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلداسح

 ٚاٌزغذ٠ذ اث١ٕخ رؾذ االؽالي ٌٍغمٛه آ٠ٍخأث١ٕخ  اإلٔؾبءرؾذ  أث١ٕخ رؼًّ إؽالي عضئٝ أث١ٕخ

ػذد 

 األث١ٕخ

ػذد 

 اٌفقٛي

اٌزٝ 

ع١زُ 

 رٕف١ز٘ب

اعّبٌٝ 

هبلخ 

 اٌفقٛي

)ػذد 

 اٌطٍجخ(

ػذد 

 األث١ٕخ

ػذد 

 اٌفقٛي

اٌزٝ 

ع١زُ 

 رٕف١ز٘ب

اعّبٌٝ 

هبلخ 

 اٌفقٛي

)ػذد 

 اٌطٍجخ(

ػذد 

 األث١ٕخ

ػذد 

 اٌفقٛي

اٌزٝ ع١زُ 

 رٕف١ز٘ب

اعّبٌٝ 

هبلخ 

 اٌفقٛي

)ػذد 

 اٌطٍجخ( 

ػذد 

 األث١ٕخ

ػذد 

 اٌفقٛي

اٌزٝ ع١زُ 

 رٕف١ز٘ب

اعّبٌٝ 

هبلخ 

 اٌفقٛي

)ػذد 

 اٌطٍجخ(

 اٌمٕطشح ؽشق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اثزذائٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اػذادٜ

 120 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رؼ١ٍُ اعبعٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صبٜٔٛ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٓ اٌؾنبٔخ ٌٍضبٜٔٛ

 اٌمقبف١ٓ

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اثزذائٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اػذادٜ

 0 0 0 0 0 0 440 11 1 400 10 1 رؼ١ٍُ اعبعٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صبٜٔٛ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٓ اٌؾنبٔخ ٌٍضبٜٔٛ

 اثٛف٠ٛش 

 040 21 1 0 0 0 0 0 0 200 6 1 اثزذائٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 1 اػذادٜ

 400 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رؼ١ٍُ اعبعٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صبٜٔٛ

 0 0 0 0 0 0 1120 20 1 0 0 0 ِٓ اٌؾنبٔخ ٌٍضبٜٔٛ

 فب٠ذ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 10 1 اثزذائٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اػذادٜ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رؼ١ٍُ اعبعٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صبٜٔٛ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٓ اٌؾنبٔخ ٌٍضبٜٔٛ

 140 263 12 0 0 0 3920 90 5 3600 90 6 االعّـــــــــــــــبٌٝ
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 :  ** اٌزؼ١ٍـــــــــك :   ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ

  ِٓٛصػٗ ػٍٝ ِشاوض اٌّؾبفظخ  ِجبٔٝ 6ػذد االث١ٕخ اٌزٝ رؼًّ اؽالي عضئٝ ٚاٌزٝ ٠زُ رٕف١ز٘ب هجمبً ٌٍّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ ػجبسح ػ 

  ) ٝاٌزؼ١ٍُ االثزذائٝ ٚاالػذادٜ ٚاٌضبٜٔٛ ٚاٌزؼٍي١ُ )هبٌجب ٚ٘ٝ رؾًّ  3600فقً ثطبلخ اعّب١ٌخ ٌٍفقٛي  90ثٍغ ػذد اٌفقٛي ) اؽالي عضئ

 1200طبليخ اٌفؼ١ٍيخ ؽ١يش ثٍتيذ اٌ اٌزً اٌىج١شفٝ ِشوض ِٚذ٠ٕخ  ٚ٘ٝ ِٛصػخ ثٕغت ِخزٍفخ ٚاوجش ٔغجخ (االعبعٝ ِٚٓ اٌؾنبٔخ اٌٝ اٌضبٜٔٛ

 . % ِٓ االعّبٌٝ 36ثٕغجخ 

  فقً ِٛصػخ ثٕغت ِخزٍفخ ػٍيٝ ع١ّيغ اٌّشاؽيً ثطبليخ فؼ١ٍيٗ  90ٔٝ فمو ٚػذد اٌفقٛي ثٙب بِج 5أِب االث١ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رؾذ االٔؾبء لذ ثٍتذ

 هبٌجبً  3920

  ٝاٌمٕطشح ؽشق َ.َ اٌزً اٌىج١ش ٚ َ.َ اٌمٕطشح غشةال ٠ٛعذ اث١ٕخ رؾذ االٔؾبء ف َ.َ ٚ.  

 فٝ ع١ّغ اٌّشاوض غمٛه رٛعذ أث١ٕخ آ٠ٍخ ٌٍ ال. 

  هبٌجب . 1440فقً ثبعّبٌٝ هبلخ فؼ١ٍخ  263ِجٕٝ ٚػذد اٌفقٛي ثٙب  12ثٍغ ػذد االث١ٕخ رؾذ االؽالي ٚاٌزغذ٠ذ 

 اٌزٛف١بد : **

ػيذد اٌفقيٛي ٚرم١ٍيً  اٌىضبفيخ ثبٌفقيٛي ببفيخ ثبٌّشؽٍيخ ٔٛفٝ ثبٌزٛعغ فٝ ػذد  اٌّيذاسط أٚاالٔزٙيبء ِيٓ ايث١ٕيٗ اٌزيٝ رؾيذ ائؾيبء ٌض٠يبدح  

 االثزذائ١خ.
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 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِـبسط                ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ

 

 :ٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ ثبٌّؾبفظخ . رٛص٠غ اٌخذِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ا8 

 
 

  -ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أٗ ٠ٛمؼ : اٌزؼ١ٍـــــــك :**
  مدرسة على مستتوى  867اجمالى عدد المدارس بمختلؾ أنواعها على مستوى االدارات

عتدد  % من االجمالى66مدرسة من المدن بنسبة  797المراحل المبٌنة فى الجدول منهم 

 الىجمتتت% متتتن ا68مدرستتتة فتتتى رتتترى الرتٌستتتٌة والتوابتتت  بنستتتبة  664و  المدرستتتٌن 

  المدرسٌن.

 الٌوجد حصر بتوزٌ  الخدمات التعلٌمٌة داخل العشواتٌات 

  من االجمالى 4لمستقبل ( بنسبة كانٌة ) امدارس على مستوى تجمعات الس 9ٌوجد % 

 بد :ـــــ** اٌزٛف١

 إنشاء مدارس بالمناطق المحرومة لتخفٌؾ العبء على الطلبة وأولٌاء االمور 

 زٌادة أعداد المدارس بشكل متوازى م  الكثافة السكانٌة 

 **ٍِؾٛظخ :

  الفكرٌه.هذه االعداد ال ٌوجد بها عدد المدارس الفصل الواحد والتربٌه 

 

 

 اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ
ِذاسط ِبلجً 

 االثزذائ١خ

ِذاسط 

اٌّشؽٍخ 

 اإلثزذائ١ٗ

ِذاسط 

اٌّشؽٍخ 

 اإلػذاد٠خ

ِذاسط اٌّشؽٍخ 

 اٌضب٠ٛٔخ

 فٕٟ ( –) ػبَ 

 06 91 124 96 ِــــــــذْ

 15 121 233 92  لشٜ سئ١غ١ٗ

 - - - - لشٜ رٛاثغ

 1 3 3 2 اخشٜرغّؼبد عىب١ٔٗ 

 ال ٠ٛعذ ؽقش ثزٛص٠غ اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ دابً اٌؼؾٛائ١بد ِٕبهك ػؾٛائ١خ

 102 215 360 190 إعّبٌٝ اٌّؾبفظخ
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 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِـبسط                ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خِقذس اٌج١بْ :   ِشوض 

 

 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِـبسط                   ِقذس اٌج١بْ : ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ

 8914/8914ػٓ ػبَ اٌمشٜ اٌغ١ش ِزٛفش ثٙب خذِبد رؼ١ّ١ٍخ  -4

 

 رؼذاد اٌغىبْ اٌمش٠خ ِشاوض / ِذْ
ِغبفخ ألشة 

 ِذسعخ إثزذائٝ

ِغبفخ ألشة 

 ِذسعخ إػذادٞ

ِغبفخ ألشة 

 ِذسعخ صبٔٛٞ

 ال ٠ٛعــــــــــــــــــــــــذ ِؾبفظخ اإلعّبػ١ٍ١خ

 

 ** اٌزؼ١ٍــــــــــك :  ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٠زنؼ أْ  : 

   ع١ّغ اٌمشٜ اٌشئ١غ١خ ٚاٌّذْ  ٠ٛعذ ثٙب ِذاسط إثزذائٝ ٚإػذادٜ ٚصبٜٔٛ  ٌٚىٓ ٔٛفيٝ ثض٠يبدح

  اٌف١ٕٗ رغبسٜ ٚفٕبػٝ ٚصساػٝ . أػذاد اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔٗ

 

 اٌّذاسط اٌف١ٕخ اٌّطٛسح : -1

ِشوض 

 ِٚذ٠ٕخ
 اٌّٛلغ

 اعّبٌٝ ػذد اٌٍّزؾم١ٓ ػذد اٌّذاسط اٌّطٛسح
اٌغٙبد اٌمبئّخ 

 ِغبالد اٌزط٠ٛش ثبٌزط٠ٛش

ٝ
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ظ
٘
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ِ
د 

١ب
بٔ

ِى
إ

 

ِشوض 

ِٚذ٠ٕخ 

 اإلعّبػ١ٍ١خ

 ؽىِٛٝ 2334 491 1043 3 0 1 1 1 ؽنش 
0 

0 
ِؼّبسٜ 

 وٙشثبء
 صساػٝ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  س٠ف

 9 9 9 9 ؽىِٛٝ 2334 491 1043 4 9 1 1 1 اعّبٌٝ اٌّؾبفظٗ
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 ** اٌزؼ١ٍــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌج١بْ أْ :

   وتتنتو  متن متدارس 7على مستوى المحافظة بلػ عددهم   الفنٌة المطورةعدد المدارس  

 سنوات 5نظام  الزراعٌة المتقدمة ( –التجارٌة  –) الصناعٌة 

  طالتب 4867طالب وطالبة بلػ عدد الذكور  2776عدد الملتحقٌن بالمدارس بلػ اجمالى              

جمالى عدد إ% من  24بنسبة  694جمالى عدد الملتحقٌن وعدد االناث % من إ79بنسبة 

 الملتحقٌن 

  الجهات القاتمة بالتطوٌر هى الجهات الحكومٌة فقط ومجاالت التطوٌر راصرة على توفٌر

 االمكانٌات دون تطوٌر المناهج .

 بد : ــــاٌزٛف١** 

 زٌادة اعداد هذا النو  من المدارس لسد حاجة سوق العمل  من الكوادر المدربة . 

 احتٌاجات سوق العمل. تحدٌث وتطوٌر المناهج بما ٌناسب 

 تشجٌ  الطلبه لممارسة التعلٌم الفنى وادراك مدى اهمٌته. 
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 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِبسط                        ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خاٌج١بْ :  ِقذس  ِقذس 

 

 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِــبسط            ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚإٌّطمخ األص٘ش٠خ

 

 :ػذد اٌّذاسط اٌزؼب١ٔٚخ هجمب ٌّشاؽً اٌزؼ١ٍُ   رطٛس -1

 اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ
  8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 ِشؽٍخ ِب لجً س٠بك األهفبي

 ال ٠ٛعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
 ِشؽٍخ س٠بك األهفبي

 االثزذائٝ ِشؽٍخ

 ِشؽٍخ االػذادٜ

 ِشؽٍخ اٌضبٜٔٛ

 

 ** اٌزؼ١ٍــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌج١بْ أْ  :

 
    . ال رٛعذ ِذاسط رؼب١ٔٚخ فٝ ع١ّغ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؾبفظخ 

 

  : 8914/ 8914رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػبَ  - 6

 اعّبٌٝ س٠ف ؽنش بْـــــــــــــــــاٌج١

 816 119 76 ػذد اٌّؼب٘ذ األص٘ش٠خ اٌّضٚدح ثؾبعت آٌٝ

 467 179 447 آٌٟػذد اٌّذاسط اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ اٌّضٚدح ثؾبعت 
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 :اٌزؼ١ٍــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌج١بْ أْ  **

  فٝ اٌش٠ف65% فٝ اٌؾنش ٚٔغجٗ 35ثٕغجٗ  216ُٚ٘ ػذد ايص٘ش٠خ  ع١ّغ  اٌّؼب٘ذ % 

 ِٓ االعّبٌٝ ٠ّزٍه ؽبعت اٌٝ اػذادٜ ٚصبٜٔٛ ٚاثزذائٟ.

  سعٗ رؾًّ ِذاسط اٌّشاؽً س٠بك ذِ 066رّزٍه ؽبعت اٌٝ ُ٘  اٌزٝاعّبٌٝ ػذد اٌّذاسط

% ٚ 46ِذسعٗ فٝ اٌؾنش ثٕغجٗ  396ُٚ٘  ٚفٕٟػبَ  ٚصبٔٛٞٚاثزذائٟ ٚاػذادٜ  ايهفبي

  .ٚاٌفٕٟاٌؼبَ  % ِٓ اعّبٌٝ ػذد اٌّذاسط اٌزؼ54ُ١ٍِذسعٗ فٝ اٌش٠ف  460

 : ** اٌزٛف١بد

ص٠بدح اال٘زّبَ ثبعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فٝ اٌؼ١ٍّٗ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌض٠بدح وفبءح اٌزؾق١ً  

 .اٌذساعٟ

 

 8914/  8917ٔغت اٌزغشة ِٓ اٌزؼ١ٍُ ػبَ  -7

 ٔغجخ اعّبٌٝ اٌزغشة ؽنش ٚس٠فاعّبٌٝ ػذد اٌّزغشث١ٓ  اٌج١ــــــــــــــــبْ

 %9.47 1844 اٌزغشة ِٓ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خٔغجخ 

 %1.16 8411 ٔغجخ اٌزغشة ِٓ اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ

 

 اٌزؼ١ٍــــــــــك :  ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٠زنؼ أْ :** 

  ٌٟفييٝ اٌؾنييش ٚاٌش٠ييف ثٕغييجٗ  1230 ٘ييُفييٟ اٌّشؽٍييخ االثزذائ١ييخ  ١ٓزغييشثّاٌ ػييذداْ إعّييب

  .% ِٓ اعّبٌٝ ػذد اٌّم١ذ٠ٓ.06

  ٓثٕغييجٗ  ر١ٍّييز 2941ثٍييغ  ؽنييش ٚس٠ييف اإلػذاد٠ييخفييٝ اٌّشؽٍييخ اْ إعّييبٌٟ ػييذد اٌّزغييشث١

 .% ِٓ اعّبٌٝ ػذد اٌّم١ذ1.46ٓ٠

 ** اٌزٛف١بد : 

اال٘زّييبَ ثبٌؼ١ٍّييخ اٌزؼ١ّ١ٍييخ ٚرؾييغ١غ اٌطٍجييخ ػٍييٝ االعييزّشاس فييٝ اٌّييذاسط ؽزييٝ رمييً ٔغييجخ  

 اٌزغشة ثغ١ّغ اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ  .
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 قطــــــــــاع

 التؼليــــن الؼـــام



 

 

 

 

 رطٛس أػذاد اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ لجً اٌغبِؼٟ ثبٌّؾبفظخ -1

 

 اٌج١بْ اٌّشاؽً
 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  816/8917ػبَ 

 االعّبٌٝ أبس روٛس االعّبٌٝ إٔبس روٛس االعّبٌٝ إٔبس روٛس

ِشؽٍٗ ِب لجً 

 االثزذائٟ

 16119 4671 4176 11197 7819 4847 11816 7416 7499 ؽنش

 7118 4647 4781 7191 4774 4688 6478 4161 4111 س٠ف

 اٌّشؽٍخ اإلثزذائ١خ
 41946 19141 19411 41741 44741 11444 71711 47841 44114 ؽنش

 198681 14881 14446 44481 14149 16441 46184 11884 11144 س٠ف

 اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ
 46461 17119 14111 44418 16174 17744 41419 11114 16641 ؽنش

 44811 16617 16681 44611 16441 16749 48444 16498 16947 س٠ف

ِشؽٍٗ اٌضبٜٔٛ 

 اٌؼبَ

 14144 19446 4148 89164 18111 4994 17461 19916 7414 ؽنش

 1849 8411 8846 1146 8714 8714 1644 8119 8184 س٠ف

 اٌضبٜٔٛ اٌفٕٝ
 81117 4448 11671 86781 19176 16814 84178 4169 11418 ؽنش

 1411 8994 8447 8448 1117 1841 1491 8114 8811 س٠ف

 اٌزشث١خ اٌخبفخ
 741 841 144 411 864 177 676 884 114 ؽنش

 88 6 16 87 89 7 17 1 18 س٠ف

 راد اٌفقً اٌٛاؽذ
 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ؽنش

 1191 684 148 1141 717 144 1146 716 169 س٠ف

 فذ٠مخ اٌفز١بد
 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ؽنش

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 س٠ف

 إعّبٌٝ
 148986 44748 44811 174841 46116 48464 161714 74944 41611 ؽنش

 114476 71119 74466 144441 64746 71141 146186 66771 64618 س٠ف

 

 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِبسط                           ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خِقذس اٌج١بْ : 
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 ** اٌزؼ١ٍـك :    ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ :

 2010/2019ػبَ  ص٠بدح إعّبٌٝ اػذاد اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌزؼ١ٍُ لجً اٌغبِؼٝ ثذائشح اٌّؾبفظخ بالي 

ػٍيٟ ِغيزٛٞ ٚهبٌجيٗ هبٌيت 336002ؽ١ش ثٍيغ ػيذد اٌطٍجيٗ ٚاٌطبٌجيبد فيٟ ع١ّيغ اٌّشاؽيً 

 153966% ِٓ االعّبٌٟ ٚ 54هبٌت ٚهبٌجٗ ثبٌؾنش ثٕغجٗ  102026اٌّشاؽً ِمغُ اٌٟ 

  % ِٓ االعّبٌٟ 46هبٌت ٚهبٌجٗ ثبٌش٠ف ثغجٗ 

  ٌٝاالثزييذائٝ  –ً االثزييذائٝ ُ )لجييػييذد اٌٍّزؾميي١ٓ ثّشاؽييً اٌزؼٍيي١وّييب رٛعييذ ص٠ييبدح فييٝ اعّييب– 

اٌزشث١ييخ اٌخبفييخ راد اٌفقيييً اٌٛاؽييذ( ػيييبَ  –اٌضييبٜٔٛ اٌفٕيييٝ  –اٌضييبٜٔٛ اٌؼيييبَ –االػييذادٜ 

 %5 ثٕغجٗ هبٌت ٚهبٌجٗ  16636لذس٘ب  ثض٠بدح 216/2010ػٓ ػبَ   2010/2019

 ** اٌزٛف١بد :

ٌّٛاعٙيٗ عيٛق اٌؼّيً ّشاؽيً ٚرٌيه ٔٛفٝ ثنشٚسح اال٘زّبَ ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ٚاٌفٕيٝ ثغ١ّيغ اٌ 

 ػذد ِٓ اٌؾجبة. ٚبذِخ اوجش
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 8914سط بربس٠خ اٌج١بْ : ِ        ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ ِقذس اٌج١بْ :

 

 رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ) ِشؽٍخ ِب لجً االثزذائٟ (  -8

 أٚالً: اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ : 

 اٌج١بْ

 8914/ 8914ػبَ  8917/8914ػبَ 8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 92 65 90 61 09 60 ػذد اٌّذاسط

 222 202 209 262 195 262 اٌفقٛيػذد 

 ػذد اٌزال١ِز

 3625 6360 3665 6221 3511 5950 روٛس

 3606 5600 3614 5201 3461 5364 إٔبس

 6412 11960 6369 11422 0005 11332 عٍّخ

 ػذد اٌّذسع١ٓ

 0 16 - - 0 0 روٛس

 324 643 341 662 336 666 أبس

 324 660 341 662 336 666 عٍّخ

 45 42 36 42 45 41 وضبفخ اٌفقٛي

 92 65 90 61 09 60 ػذد اٌّذاسط اٌزٟ رّزٍه ؽبعت آٌٟ

 %1.9 %1.6 %105 %1.6 %1.5 %1.0 ٔغجخ االعز١ؼبة
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 اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ :  **

 ػيييٓ ػيييبَ 5ثٕغيييجخ  2010/2019ػيييبَ عيييٕٛاد اٌج١يييبْ بيييالي اٌّيييذاسط اػيييذاد فيييٟ  ص٠يييبدح % 

 % فٟ اٌش٠ف 2ٚٔغجٗ  فٟ اٌؾنش 206/2010

  فيٟ  2016/2010% ػيٓ ػيبَ 3.5ثٕغيجٗ   2010/2019ػيبَ بيالي  اٌفقيٛي فيٟ اػيذاد ص٠بدح

 % فٟ اٌش٠ف 6 ثٕغجٗٚاٌؾنش 

   َلييٟ  2016/2010% ػييٓ ػييبَ 4.5ثٕغييجٗ  2010/2019ص٠ييبدح فييٟ اػييذاد اٌزال١ِييز بييالي ػييب

   % فٟ اٌش٠ف 0.4اٌؾنش ٚثٕغجٗ

 .ٌٝع١ّغ اٌّذاسط رّزٍه ؽبعت ا 

  ًر١ٍّز  45اٌٟ  42رزشٚػ ث١ٓ  42وضبفخ اٌفق  

 بد :ــــ** اٌزٛف١

 .رخذَ اوجش ػذد ِٓ رال١ِز ٘زٖ اٌّشؽٍٗ ٠ٛفٝ ثض٠بدح ػذد اٌّذاسط ٚوزٌه ػذد اٌفقٛي ؽزٝ  

 ٔٛفٟ ثزؼ١ٓ اٌّذسع١ٓ ٌغذ ؽبعٗ اٌّذاسط ِٓ اٌّذسع١ٓ  
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 رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ) ِشؽٍٗ ِب لجً االثزذائٟ ( -8

 صب١ٔب : اٌّذاسط اٌخبفخ : س٠بك أهفبي :

 اٌج١بْ
 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8917/  8916ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 1 82 1 82 1 88 عدد المدارس

 1 002 1 006 1 001 عدد الفصول

 عدد التالمٌذ

 1 8019 1 8176 1 8196 ذكور

 1 8171 1 8119 1 0918 إناث

 1 1022 1 1124 1 1122 جملة

 عدد المدرسٌن

 1 07 1 1 1  ذكور

 1 276 1 048 1 041 إناث

 1 292 1 048 1 041 جملة

 1 24 1 24 1 24 كثافة الفصول

 1 %411 1 %4181 %4101 نسبة االستٌعاب

    0 84 0 82 88 عدد المدارس التً تمتلك حاسب آلى
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 (ِشؽٍخ ِب لجً االثزذائٝ  اٌّذاسط اٌخبفخ) حضر  كثافة الفصولطٛس ر

 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِـبسط              ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خِقذس اٌج١بْ : 
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 **   اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ : 

  ( بيييييالي ػييييييبَ  أهفيييييبيِبلجييييييً االثزيييييذائٟ )س٠يييييبك  اٌخبفيييييخاٌّيييييذاسط  إػيييييذادصجيييييبد

 ِذسعٗ ببفخ . 23ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘  2016/2010،2010/2019

  الرٛعذ ِذاسط ببفخ س٠بك أهفبي فٟ اٌش٠ف ٟٚ٘ ِمزقشح ػٍٟ اٌؾنش فمو 

 ِمبسٔيٗ 2ر١ٍّز ثٕغيجٗ  4103ؽ١ش أفجؼ  2010/2019بالي ػبَ  ص٠بدح فٟ ػذد اٌزال١ِز %

 2016/2010ثبٌؼبَ اٌغبثمخ 

  َِذسعييٗ ثٕغييجٗ  393ؽ١ييش أفييجؼ  2010/2019ٕ٘ييبن ص٠ييبدح فييٟ ػييذد اٌّذسعيي١ٓ بييالي ػييب

  2016/2010% ِمبسٔٗ ثبٌؼبَ اٌغبثمخ 61

  ْصجبد وضبفخ اٌفقً بالي عٕٛاد اٌج١ب 

  ٌٟع١ّغ اٌّذاسط رّزٍه ؽبعت أ 

 اٌزٛف١بد : **

 أهفيبيِيذاسط س٠يبك  ٚإٔؾبء ايهفبيثّشؽٍخ س٠بك ّذاسط اٌخبفخ اٌ أػذادٔٛفٝ ثض٠بدح  

 فٟ اٌزؼ١ٍُ  ايٚياٌّٛظف١ٓ ٌٚذفغ اٌضمبفخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ث١ٓ اٌغ١ً  أهفبيفٟ اٌش٠ف العزمجبي 
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 رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ) اٌّشؽٍخ  االثزذائ١خ (  -3

 أٚالً: اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ : 

 

 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ 8197/8914ػبَ 8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 239 99 239 90 230 96 ػذد اٌّذاسط

 2222 1523 2219 1502 2209 1490 ػذد اٌفقٛي

 ػذد اٌزال١ِز

 53396 49225 46395 36492 45199 33556 روٛس

 492225 40135 43530 34421 41229 32521 إٔبس

 94346 09360 09925 60913 06420 66066 عٍّخ

 ػذد اٌّذسع١ٓ

 1206 926 1291 946 1291 946 روٛس

 2634 4000 2600 4053 2600 4053 إٔبس

 3921 5626 4061 5699 4061 5699 عٍّخ

 43 49 41 46 39 44 وضبفخ اٌفقٛي

 239 99 239 90 230 96 ػذد اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه ؽبعت آٌٝ

 %2.6 %2.3 %2.5 %2.2 %2.4 %3.0 ٔغجخ االعز١ؼبة
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 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِـبسط              ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خِقذس اٌج١بْ : 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ : * *

 0.1ثٕغجخ ِذسعٗ ٚاؽذح فٟ اٌؾنش   2010/2019أػذاد اٌّذاسط بالي ػبَ  فٟ ص٠بدح %

 ِذسعٗ  239ٚصجبد فٟ ِذاسط اٌش٠ف ُٚ٘ 

 ثٕغجٗ  2016/2010ػٓ ػبَ  2010/2019ػبَ  ص٠بدح فٟ اػذاد اٌفقٛي فٟ اٌؾنش

 % 0.1% ٚاٌش٠ف ثٕغجٗ 1.3

  َِمبسٔخ ثؼبَ 2.1ر١ٍّز ثٕغجخ  0616اٌٝ  2010/2019ص٠بدح اػذاد اٌزال١ِز بالي ػب %

 % 4.6ر١ٍّز فٟ اٌش٠ف  4422فٟ اٌؾنش ٚص٠بدح ػذد 2016/2010

  َِذسط  223ثؼذد  2016/2010ػٓ ػبَ  2010/2019أخفبك فٟ اػذاد اٌّذس٠غٓ ػب 

  ً43،اٌش٠ف 49فٟ اٌؾنش ثٍغ وضبفخ اٌفق 

 ٌٝع١ّغ اٌّذاسط رّزٍه ؽبعت آ 

 : اٌزٛف١بد** 

 ٚببفخ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ. ٔٛفٝ ثض٠بدح اػذاد اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ 
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 رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ) اٌّشؽٍخ  االثزذائ١خ ( -4

 صب١ٔبً : اٌّذاسط اٌخبفخ : 

 اٌج١بْ

 8914/8914 8914/ 8917 8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش
 س٠ف ؽنش

 0 23 0 23 0 20 ػذد اٌّذاسط

 0 326 0 309 0 203 ػذد اٌفقٛي

 اٌزال١ِزػذد 

 0 5699 0 5506 0 4093 روٛس

 0 5634 0 5314 0 4664 إٔبس

 0 11433 0 10021 0 9666 عٍّخ

 ػذد اٌّذسع١ٓ

 0 201 0 232 0 232 روٛس

 0 320 0 330 0 330 إٔبس

 0 521 0 562 0 562 عٍّخ

 0 35 0 35 0 34 وضبفخ اٌفقٛي

 0 %5.3 0 %5.2 0 %5.2 ٔغجخ االعز١ؼبة

 0 23 0 23 0 20 اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه ؽبعت آٌٝػذد 

 

 

 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِبسط                   ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ
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 اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك  : ** 

  ٗ2016/2010،2010/2019االثزيذائٟ بيالي ػييبَ صجيبد اػيذاد اٌّيذاسط اٌخبفييٗ اٌّشؽٍي 

 ِذسعٗ 23ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘ 

  الرٛعذ ِذاسط ببفٗ ٌٍّشؽٍٗ االثزذائ١ٗ فٟ اٌش٠ف ؽ١ش أٙب رشوضد وٍٙب فٟ اٌؾنش فمو 

  َِمبسٔيٗ 5فقيً ثٕغيجٗ  326 أفيجؼؽ١يش  2010/2019ص٠بدح ػذاد اٌفقٛي بيالي ػيب %

 .  2016/2010ثبٌؼبَ اٌغبثمٗ 

 5ر١ٍّيز ثٕغييجٗ  11433ؽ١يش ثٍيغ ػييذدُ٘  ١ِ2010/2019ييز بيالي ػييبَ ص٠يبدح اػيذد اٌزال %

  216/2010ِمبسٔٗ ثبٌؼبَ اٌغبثمٗ 

 ٟ0ثٕغجٗ  2016/2010اػذاد اٌّذسع١ٓ بالي ػبَ  أخفبك ف % 

  ٗ2016/2010ِمبسٔٗ ثبٌؼبَ اٌغبثم 

 . ٌٝع١ّغ اٌّذاسط رّزٍه ؽبعت ا 

      د :ٛف١ب** اٌز

 .ػذد اٌّذاسط اٌخبفٗ ٌؾً ِؾىٍخ اٌؼغض فٟ اٌّذسع١ٓ ٚؽً ِؾىٍخ اٌجطبٌخ  ص٠بدح 
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 (   اإلػذاد٠خاٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ )اٌّشؽٍخ  إِىب١ٔبدرطٛس  -1

   أٚالً : اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ  :

 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 188 49 114 71 114 78 ػذد اٌّذاسط

 714 448 411 741 411 499 ػذد اٌفقٛي

 ػذد اٌزال١ِز

 16478 17144 16749 16418 6947 11491 روٛس

 16184 16194 16441 11449 16498 14444 إٔبس

 44199 41991 44611 41498 48444 84494 عٍّخ

 ػذد اٌّذسع١ٓ

 746 411 441 1948 441 1948 روٛس

 494 1471 1879 441 1879 441 إٔبس

 1641 8144 8191 8986 8191 8986 عٍّخ

 11 44 19 19 44 47 وضبفخ اٌفقٛي

 9 9 9 9 %1.49 ٔغجخ اٌزغشة ِٓ اٌزؼ١ٍُ

 188 49 114 71 114 78 ػذد اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه ؽبعت آٌٟ
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 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِبسط                   ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ
 



 

 

 

 

 

 

           اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك  :** 

  -صجبد اػذاد اٌّذاسط خالي عٕٛاد اٌج١بْ:

 ِمبسٔيٗ ثؼيبَ 0.4ِذاسعي١ٓ  9ثّؼيذي  2010/2019بالي ػبَ  اٌّذاسط ػذد ا فٟ ص٠بدح %

 فٟ اٌؾنش ٚاٌش٠ف ِٓ إعّبٌٟ اٌّذاسط  2016/2010

  َثٕغجٗ  2016/2010فقً ػٓ ػبَ  13ثّؼذي  2010/2019ص٠بدح فٟ اػذاد اٌفقٛي ػب

 % فٟ اٌؾنش ٚاٌش٠ف ِٓ اعّبٌٟ اٌفقٛي 0.0

  رال١ِيييز ػيييٓ ػيييب 2404ثّؼيييذي  2010/2019بيييالي ػيييبَ اٌزال١ِيييز  فيييٟ أػيييذاد ص٠يييبدح َ

 فٟ اٌؾنش ٚاٌش٠ف  اٌزال١ِزِٓ اعّبٌٟ  %3.6ثٕغجٗ  2016/2010

  ِٟييذسط ػييٓ ػييبَ 240ثّؼييذي  2010/2019بييالي ػييبَ  اٌّذسعيي١ٓ  أػييذادأخفييبك فيي 

 فٟ اٌؾنش ٚاٌش٠ف اٌّذسع١ٓ ِٓ اعّبٌٟ % 4ثٕغجٗ  2016/2010

  2010/2019ر١ٍّز ػبَ  44ر١ٍّز ٚفٟ اٌش٠ف  30ثٍتذ وضفبد اٌفقً فٟ اٌؾنش 

  ٌٟع١ّغ اٌّذاسط رّزٍه ؽبعت ا 

 اٌزٛف١بد : *

 ػًّ ٔذٚاد ٚرذس٠جبد فٟ اٌّشؽٍٗ االػذاد٠ٗ ٌذبٛي اٌّذاسط اٌف١ٕٗ  
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 (   اإلػذاد٠خرطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ )اٌّشؽٍخ  -1

 صب١ٔبً : اٌّذاسط اٌخبفخ : 

 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ 8916/8197ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

  13 0 13 0 13 ػذد اٌّذاسط

  06 0 01 0 69 ػذد اٌفقٛي

 ػذد اٌزال١ِز

  1504 0 1426 0 1306 روٛس

  1296 0 1103 0 1121 إٔبس

  8499 9 8619 9 8197 عٍّخ

 ػذد اٌّذسع١ٓ

  36 0 60 0 60 روٛس

  29 0 106 0 106 إٔبس

  66 9 176 9 176 عٍّخ

  32 0 32 0 32 وضبفخ اٌفقٛي

  0 0 0 0 0 ٔغجخ اٌزغشة ِٓ اٌزؼ١ٍُ

  13 0 13 0 13 ػذد اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه ؽبعت آٌٝ

 
 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِبسط                        ِقذس اٌج١بْ : ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبالعّبػ١ٍ١خ
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 تطور كثافة الفصول للمرحلة االعدادٌة الخاصة

 كثافة الفصول حضر

 

 اٌغبثك أٔٗ : اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي** 

 ْصجبد اػذاد اٌّذاسط بالي عٕٛاد اٌج١ب 

 فقً ثٕغيجٗ  6ثّؼذي  2016/2010 ػٓ ػبَ  2010/2019ػذد اٌفقٛي بالي ػبَ  ص٠بدح

6% 

  رال١ِييييز ػييييٓ ػييييبَ  190ثّؼييييذي  2019/ 2010ػييييبَ اٌزال١ِييييز بييييالي  فييييٟ اػييييذادص٠ييييبدح

 % 6ثٕغجخ  2016/2010

  َالْ 62ثٕغييجٗ  2016/2010ػييٓ ػييبَ  2010/2019أخفييبك فييٟ اػييذاد اٌزال١ِييز ػييب %

 ع١ّغ اٌّذسع١ٓ ِؼبس٠ٓ ِٓ اٌّذاسط اٌؾى١ِٛٗ 

  ًعٕٛاد اٌج١بْ  بالي ر١ٍّز فٟ اٌفقً   32صبثذ وضبفخ اٌفق 

  ٌٝع١ّغ اٌّذاسط رّزٍه ؽبعت آ 
 

 ** اٌزٛف١بد :

س إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزٛاوت اٌزطٛس ٚرؾ٠ًٛ اٌزؼ١ٍُ ِٓ ػ١ٍّخ رؼ١ّ١ٍيخ رم١ٍذ٠يخ اٌيٝ ٚعي١ٍخ رطٛ 

  االعبع١خ ٌٍّؼبسفا٠غبث١خ رىغت اٌطالة 

 ٔٛفٝ ثض٠بدح ػذد اٌّذاسط اٌخبفخ العز١ؼبة اوجش ػذد ِٓ اٌزال١ِز 
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 8914سط بربس٠خ اٌج١بْ : ِــ           ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ

 

 رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ) اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ   ( -1

   اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ  :أٚالً : 

 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ 8916/8917ػبَ 

 س٠ف شؽن س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 14 34 13 34 12 31 ػذد اٌّذاسط

 156 400 159 409 130 460 ػذد اٌفقٛي

 ػذد اٌزال١ِز

 2301 6002 2905 6295 2620 2120 روٛس

 3156 9161 3125 0041 2510 9004 إٔبس

 5456 16163 6110 15135 5230 11132 عٍّخ

 ػذد اٌّذسع١ٓ

 216 619 230 660 230 660 روٛس

 104 003 155 616 155 616 إٔبس

 400 1522 305 1304 305 1304 عٍّخ

 34 33 30 31 30 24 وضبفخ اٌفقٛي

 %0.4 %3.6 %0.5 %3.6 %0.5 %3.5 ٔغجخ االعز١ؼبة

 14 34 13 34 12 31 ػذد اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه ؽبعت آٌٝ
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 .**  اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك  : 

  َ2016/2010، 2010/2019صجبد ػيذد اٌّيذاسط اٌؾى١ِٛيٗ ثبٌّشؽٍيٗ اٌضب٠ٛٔيٗ بيالي ػيب 

ِذسعٗ  14% ،61ِذسعٗ ثبٌؾنش ثٕغجٗ  34ِذسعٗ ِمغُ اٌٟ  40ؽ١ش ثٍغ ػذد اٌّذاسط 

 % ِٓ اعّبٌٟ ػذد اٌّذاسط29ثبٌش٠ف ثٕغجٗ 

  َِمبسٔييٗ ثبٌؼييبَ اٌغييبثمٗ 39ثٕغييجٗ  2010/2019أخفييبك فييٟ ػييذد اٌفقييٛي بييالي ػييب %

2016/2010  

  َػيٓ اٌؼيبَ 2( ر١ٍّيز ثٕغيجٗ 365ثؼيذد ) 2010/2019ص٠بدح فٟ اػذاد اٌزال١ِيز بيالي ػيب %

 2016/2010اٌغبثمٗ 

  َػيييٓ اٌؼيييبَ اٌغيييبثمٗ 0ثٕغيييجٗ  2010/2019ص٠يييبدح فيييٟ اػيييذاد اٌّذسعييي١ٓ بيييالي ػيييب %

2016/2010  

  َر١ٍّيز  34ر١ٍّيز /فقيً ٚفيٟ اٌش٠يف  33فيٟ اٌؾنيش  2010/2019وضبفخ اٌفقيٛي فيٟ ػيب

 /فقً 

   ٌٟع١ّغ اٌّذاسط رّزٍه ؽبعت ا. 

 اٌزٛف١بد : ** 

 اٌّشوض ثزط٠ٛش إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزٛاوت  اٌزطٛس اٌؾذ٠ش٠ٛفٝ  

ػًّ دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍّذسع١ٓ ٌشفغ ِغزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّيٟ ٌخبيز ثدؽيذس اٌٛعيبئً اٌزؼ١ّ١ٍيخ ٚاٌؼّيً  

 ػٍٝ رطج١مٙب.
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 (المرحلة الثانوٌة )تطور كثافة الفصول حضر ورٌف الحكومٌة 

 كثافة فصول حضر

 كثافة فصول رٌف
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 8914ـــبسط ِربس٠خ اٌج١بْ :                      ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ
 

 رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ )اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  (  -1

 صب١ٔبً : اٌّذاسط اٌخبفخ : 

 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/897ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 9 14 9 11 9 11 ػذد اٌّذاسط

 9 62 9 71 9 77 ػذد اٌفقٛي

 ػذد اٌزال١ِز

 9 1114 0 1111 9 1189 روٛس

 9 1998 0 1918 9 1919 إٔبس

 9 8189 0 8166 9 8149 عٍّخ

 ػذد اٌّذسع١ٓ

 9 11 0 18 9 11 روٛس

 9 18 0 16 9 18 إٔبس

 9 191 0 194 9 196 عٍّخ

 9 30 9 84 9 84 وضبفخ اٌفقٛي

 9 %6.4 9 %7.4 9 %7.8 ٔغجخ االعز١ؼبة

 9 14 9 11 9 11 ػذد اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه ؽبعت آٌٝ
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 اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك  :** 

  ِٝذسعخ بالي عٕٛاد اٌج١بْ. 14اٌخبفخ اٌٝ  اٌضب٠ٛٔٗ  د اٌّذاسطااػذاصجبد ف 

  َفقييً ثٕغييجٗ  2اٌييٟ  2010/2019أخفييبك فييٟ اػييذاد اٌفقييٛي بييالي عييٕٛاد اٌج١ييبْ ػييب

  2016/2010% ػٓ ػبَ 2.6

  َ0.4ثٕغجٗ  2016/2010ػٓ ػبَ  ٠2010/2019ٛعذ ص٠بدح فٟ اػذاد اٌزال١ِز ػب % 

  أبس 5ر١ٍّزح ثٕغجٗ  50روٛس ٚأخفبك اػذاد اٌزال١ِز أبس ثؼذد % 

  ِذسعييٗ  3ثؼييذد  2016/2010ػييٓ ػييبَ  2010/2019ػييبَ  اٌّذسعيي١ٓأخفييبك فييٟ اػييذاد

 اٌّؼبػ  عٌٓخشٚعُٙ 

  ً2010/2019ػبَ ر١ٍّز ػٓ  30وضبفخ اٌفق   

  ٌِٝذسعٗ  14ُٚ٘  ع١ّغ اٌّذاسط رّزٍه ؽبعت آ . 

 اٌزٛف١بد :** 

 ٔٛفٝ ثزط٠ٛش إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌّٛاوجخ اٌزطٛس اٌؾذ٠ش . 
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 (المدارس الخاصة )تطور أعداد المدارس حضر ورٌف المرحلة الثانوٌة

 ػذد اٌّذاسط ؽنش

 عدد الفصول حضر
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 رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ )ٌٍّذاسط اٌضب٠ٛٔخ اٌزّش٠ل(   -6

 اٌج١بْ 

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8917/ 8916ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 1 7 1 7 1 6 عدد المدارس

 1 25 1 25 1 27 عدد الفصول

 عدد التالمٌذ

 1 96 1 94 1 87 ذكور

 1 671 1 662 1 641 إناث

 1 766 1 777 1 697 جملة

 عدد المدرسٌن

 1 7 1 2 1 2 ذكور

 1 56 1 65 1 79 إناث

 1 57 1 67 1 64 جملة

 1 79 1 71 1 71 كثافة الفصول

 1 7 1 7 1 6 عدد المدارس التى تمتلك حاسب آلً

 8914ــبسط ِربس٠خ اٌج١بْ :                   ِقذس اٌج١بْ :  ) اٌقؾـخ ٚاٌغـىبْ(
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 اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ : ** 

  2010/2019ٚ 2016/2010صجييبد فييٟ إػييذاد اٌّييذاسط ٚاٌفقييٛي بييالي عييٕٛاد اٌزطييٛس 

  فقٛي 25ِذاسط ٚ  6ػذد اٌّذاسط 

  ٖر١ٍّز ٚر١ٍّيز 20ثؼذد  2016/2010ػٓ ػبَ  2010/2019ص٠بدح فٟ إػذاد اٌزال١ِز بالي 

 % ِٓ إعّبٌٟ ػذد اٌزال١ِز 3.6ثٕغجٗ 

  َِيٓ 16.5ثٕغيجٗ  2016/2010اٌيٟ ػيبَ  2010/2019ص٠بدٖ فيٟ اػيذاد اٌّذسعي١ٓ ػيب %

 االعّبٌٟ اٌّذسع١ٓ 

 ّ١غ ِذاسط اٌزّش٠ل رّزٍه ؽبعت اٌٟ        ع 

 اٌزٛف١بد : ** 

اٌّزطيٛسح  ٌٍزّيش٠ل ٚرض٠ٚيذ٘ب ثدؽيذس ايعٙيضح ٚاٌّؼيذاد اٌف١ٕيخاٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش اٌّذاسط  

 ؽزٝ رخٍك عٛق ػًّ ٌخشع١ٙب ٚرؾف١ض اٌزال١ِز ػٍٝ االٌزؾبق ثٙب .

 ط اٌّذاس ٘زٖاٌّذاسط ثدعٙضح اٌؾبعت االٌٝ ٚرٌه ٌزط٠ٛش  ٌٙزٖرمذ٠ُ دػُ  
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 (المدارس الثانوٌة للتمرٌض)تطور أعداد الفصول والمدارس الحكومٌة 

 عدد المدارس حضر

 عدد الفصول حضر
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 ِذاسط اٌفشفخ اٌضب١ٔخ )اٌّغزّغ( اٌزبثؼخ ٌٍغّؼ١بد األ١ٍ٘خ  -7

 اٌج١بْ ؽِٟشوض / ِذ٠ٕٗ /
ػذد اٌّذاسط 

 اٌّغزّغ
 اٌفقٛيػذد 

 ػذد اٌزال١ِز

 إعّبٌٝ أٔبس روٛس

 ؽنش اإلعّبػ١ٍ١خَ.َ 

 

 رٌف

 حضر التل الكبٌرم1م 

 رٌف

 حضر القنطرة شرقم 1م

 رٌف

 االجمالى
 حضر

 رٌف

 

 

 **   اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أٔٗ : 

 فيييييييٟ ِيييييييذاسط اٌفشفيييييييخ اٌضب١ٔيييييييخ اٌّغزّيييييييغ اٌزبثؼيييييييخ ٌٍغّؼ١يييييييبد اال١ٍ٘يييييييخ  ال٠ٛعيييييييذ

 ِؾبفظخ االعّبػ١ٍ١ٗ 

 : بدـــــــاٌزٛف١** 

رييٛف١ش االؽز١بعييبد اٌالصِييخ ٌٍغّؼ١ييبد اال١ٍ٘ييٗ ٌّغييبػذرُٙ ػٍييٝ ٔؾييش ٘ييزٖ اٌّييذاسط فييٝ  

 .اوض ؽنش ٚس٠ف ع١ّغ اٌّش
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  َ 8914 ِبسطربس٠خ اٌج١بْ :                 ِقذس اٌج١بْ :   ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌّؾٛ األ١ِخ ٚ رؼ١ٍُ اٌىجبس 
 



 8914/8914ػبَ رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ )اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثبٌجش٠ذ   (  -4

 اٌج١بْ

   

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

  ػذد اٌّذاسط 

 

 

 ال ٠ٛعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 عدد الفصول 

 التالمٌذعدد 

 ذكور

 إناث

 جملة

 عدد المدرسٌن

 ذكور

 إناث

 جملة

 كثافة الفصول

 عدد المدارس التى تمتلك حاسب آلى 

 

 

 اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أٔٗ :**   

  2005/2006ٚرُ إٌتبئٙب ِٓ عٕخ ال رٛعذ ِذاسط ثش٠ذ ثبٌّؾبفظخ 

 ** اٌزٛف١بد : 

 ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّذاسط الٔٙب ِزخققخ فٝ ٘زا اٌّغبي. ٚأؾبءٔٛفٝ ثبٌشعٛع ِشح ابشٜ  

 

 

 

 8914 ِبسطس٠خ اٌج١بْ : رب               ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠ٗ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ        
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 )اٌّشؽٍخ اإلثزذائ١خ (رطٛس أػذاد اٌزال١ِز ثبٌفزشاد اٌذساع١خ  -4

 اٌج١بْ ػذد اٌزال١ِز

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

 إعّبٌٝ إٔبس روٛس إعّبٌٝ إٔبس روٛس إعّبٌٝ إٔبس روٛس

 الفترة األولى

 حضر

20690 76128 042082 

29647 

16271 

24118 

29117 

74149 

24907 

29782 22826 77961 

 92494 16992 40618 رٌف

 الفترة الثانٌة

 حضر

0947 8198 1119 

274 

988 

920 

0148 

0216 

0971 

0882 0299 2088 

 1186 8828 0791 رٌف

 الفترة الثالثة

 - - - - - 1 1 1 1 حضر

 - - - - - 1 1 1 1 رٌف

 االجمالى

 حضر

22612 72481 068078 

11428 

17798 

26222 

10099 

76264 

27290 

11940 11024 20126 

 018680 19884 42296 رٌف

 

 

 

 8914 ِبسطس٠خ اٌج١بْ : رب               ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠ٗ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ        
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 **  اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ :

  اٌذساعيي١خ االٌٚييٝ ثبٌّشؽٍييخ االثزذائ١ييخ بييالي عييٕٛاد ص٠ييبدح فييٝ اعّييبٌٝ ػييذد اٌزال١ِييز ثييبٌفزشح

ٚ٘يٝ  2016/2010اٌّمبسٔخ ثذائشح اٌّؾبفظخ ٚثٍتذ ٔغجخ اٌض٠بدح اٌيٝ اػٍيٝ ِؼيذي ٌٙيب ػيبَ 

  2016/2016% ػٓ ػبَ 2ر١ٍّز ثبٌفزشح االٌٚٝ ثٕغجخ لذس٘ب  160966

 زذائ١يخ بيالي عيٕٛاد أخفبك فٝ اعّبٌٝ ػذد اٌزال١ِيز ثيبٌفزشح اٌذساعي١خ اٌضب١ٔيخ ثبٌّشؽٍيخ االث

ر١ٍّيز ثيذائشح  3600ٚػيذد اٌزال١ِيز  2016/2016ػٓ ػيبَ 2016/2010اٌّمبسٔخ ػٓ ػبَ 

 % 6اٌّؾبفظخ ثٕغجخ 

  96.6ٔغجخ اعّبٌٝ اٌزال١ِز فٝ اٌفزشح االٌٚٝ اٌٝ اعّبٌٝ ػذد اٌزال١ِز % 

  2.3ٔغجخ اعّبٌٝ اٌزال١ِز فٝ اٌفزشح اٌضب١ٔخ اٌٝ اعّبٌٝ ػذد اٌزال١ِز% 

 بد : ـــــاٌزٛف١** 

 ٠ٛفٝ اٌّشوض ػٍٝ ص٠بدح ػذد اٌفقٛي ٌٍمنبء ػٍٝ اٌفزشح اٌضب١ٔخ 
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 المرحلة االبتدائٌة( ذكور واناث)تطور أعداد التالمٌذ بالفترة االولى

 الفترة االولى ذكور

 الفترة االولً اناث



 رطٛس أػذاد اٌزال١ِز ثبٌفزشاد اٌذساع١خ )اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ( :  - 19

 ِذاسط رؼًّ فزشر١ٓ فمو :

ػذد 

 اٌزال١ِز
 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

 إعّبٌٝ إٔبس روٛس إعّبٌٝ إٔبس روٛس إعّبٌٝ إٔبس روٛس

الفترة 
 االولى

 حضر
72778 72789 65467 

46762 45426 74686 48711 47965 76265 

 74217 45896 45717 74964 45914 46161 رٌف

الفترة 
 الثانٌة

 حضر
2298 4916 6212 

4654 982 2677 656 589 4267 

 4691 782 718 4977 4114 972 رٌف

الفترة 
 الثالثة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حضر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رٌف

 االجمالى
 حضر

24176 21892 69269 
07487 06016 22622 02941 02441 27412 

 28692 06672 06104 22291 06918 06998 رٌف

0 

  **   اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أٔٗ ٠ٛمؼ :

 شح اٌذساع١ٗ االٚي ثبٌّشؽٍٗ االػذاد٠ٗ بالي عيٕٛاد زٔغذ ص٠بدح فٟ اعّبٌٟ اػذاد اٌزال١ِز ثبٌف

                        % 10.3ر١ٍّييييييييز ثٕغييييييييجٗ   3065فييييييييٟ اٌؾنييييييييش ثؼييييييييذ 2010/2019ػييييييييبَ  اٌج١ييييييييبْ

 2016/2010ػٓ ػبَ 

  36ر١ٍّييييييز ثٕغييييييجٗ  1201ٚأخفييييييبك فييييييٟ اػييييييذاد اٌزال١ِييييييز فييييييٟ اٌش٠ييييييف ثؼييييييذد %                          

  2016/2010ػٓ ػبَ 

  أخفبك فٟ اعّبٌٟ اػذاد اٌزال١ِيز فيٟ اٌفزيشح اٌذساعي١ٗ اٌزب١ٔيٗ بيالي عيٕٛاد اٌّمبسٔيٗ ؽ١يش

اٌؾنيش ثٕغي١ٗ أخفيبك  فيٝهبٌيت ٚهبٌجيٗ  1390اٌيٟ  2010/2019ِؼيذي ػيبَ ثٍتذ الً 

  2016/210% ػٓ ػبَ 30هبٌت فٟ اٌش٠ف ثٕغجٗ  1390هبٌت  443% ٚػذد 53.5

 ** اٌزٛف١بد : 

 اٌؼًّ ػٍٝ اٌمنبء ػٍٝ اٌفزشاد اٌذساع١خ اٌّزؼذدح 

 فٟ اٌؾنش ٚاٌش٠ف  أػذادٞٚثٕبء ِذاسط  

 8914 ِبسطبس٠خ اٌج١بْ : ر                                 ِقذس اٌج١بْ : ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠ٗ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ 

79 



 ثبٌٕٛػ١بد اٌّخزٍفخ ٌٍزؼ١ٍُ )اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ(رطٛس أػذاد اٌزال١ِز  -11

 اٌج١بْ ٔٛػ١ٗ اٌزؼ١ٍُ 

 8914/ 8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

 إعّبٌٝ إٔبس روٛس إعّبٌٝ إٔبس روٛس إعّبٌٝ إٔبس روٛس

 عام

 44;04 >097 4078 049:7 :9>00 ;409 ;>094 >0000 94:7 حضر

 890; ::87 >884 8>>: 0>:8 8808 94>: 00;8 8084 ريف

 22161 62212 62191 22166 62621 62299 22522 62521 7799 جملة

 صناعي

 08007 00>: 9:07 08907 0>;: 99:7 :0844 9;9: 4090 حضر

 78; 78; - 08; 08; - >:9 >:9 0 ريف

 62126 5672 9127 62166 5212 9917 62222 5277 1626 جملة

 تجارى

 9:07 78;: 8409 9040 0>9: 8980 9::> 0>0: 8948 حضر

 00: 00: - 979 979 - 877 877 0 ريف

 9127 1772 2169 9191 1952 2926 1912 1212 2212 جملة

 زراعى

 09;4 77;0 :70> :999 >;;0 994; 4:>> ;>;0 049; حضر

 ;099 ;89 00;0 0:79 8>8 ;089 0880 0;8 790 ريف

 62211 6191 1161 1126 6161 9262 9117 6165 1251 جملة

 بريد

 حضر

0 0 0 

- - - - - - 

 - - - - - - ريف

 تمريض

 حضر

49 <00 <79 

70 <:8 999 7< <90 9<< 

 - - - - - - ريف

 - - - - - - 0 0 0 - تعاوني

 اإلجمالي

 19115 22159 25121 11221 26972 21161 11529 26225 22522 حضر

 9779 1266 2911 9251 2169 2129 1521 2125 2277 ريف

 55112 21111 27261 52212 25127 29156 56216 21162 21126 جملة

 8914 ِبسطربس٠خ اٌج١بْ :        ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠ٗ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خِقذس اٌج١بْ :  34377163
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 اٌغبثك**   اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي 
  عٕٛاد اٌج١بْ ؽ١ش ثٍغ ػذد اٌزال١ِز ثبٌٕٛػ١بد اٌّخزٍفخ ٌٍزؼ١ٍُ  ياٌزال١ِز بال إػذادرطٛس

اٌغبثمخ ص٠بدح ػٓ اٌؼبَ  2010/2019هبٌت ٚهبٌجٗ بالي ػبَ  55002 اٌضب٠ٛٔخ ثبٌّشؽٍخ

 %5ثٕغجٗ  2016/210

  َإعّبٌٟ 43هبٌت ٚهبٌجٗ ثٕغجٗ  23010ثٍغ ػذد اٌزال١ِز ػٍٟ ِغزٛٞ اٌضبٔٛٞ اٌؼب ِٓ %

 ػذد اٌزال١ِز 

  ٟ23هبٌت ٚهبٌجٗ ثٕغجٗ  12601ثٍغ ػذد اٌزال١ِز ػٍٟ ِغزٛٞ اٌضب٠ٛٔٗ اٌقٕبػ ِٓ%

 اعّبٌٟ ػذد اٌطالة 

  ٞ14هبٌت ٚهبٌجٗ ثٕغجٗ  6009لذ ثٍغ ػذد اٌزال١ِز ػٍٟ ِغزٛٞ اٌضبٔٛٞ اٌزغبس ِٓ %

 اعّبٌٟ ػذد اٌطالة 

 ٟ10هبٌت ٚهبٌجٗ ثٕغجٗ  10200 ثٍغ ػذد اٌزال١ِز ػٍٟ ِغزٛٞ اٌضبٔٛٞ اٌضساػ ِٓ %

 اعّبٌٟ ػذد اٌطالة 

  1.3هبٌت ٚهبٌجٗ ثٕغجٗ  666ثٍغ ػذد اٌزال١ِز ػٍٟ ِغزٛٞ اٌضبٔٛٞ اٌزّش٠ل ِٓ %

 اعّبٌٟ ػذد اٌطالة ٟٚ٘ الً ٔغجٗ فٟ اٌضبٔٛٞ 

  َػٍٟ ِغزٛٞ اٌّؾبفظخ  2014/2015ٚال٠ٛعذ ِذاسط ثش٠ذ الٔٙب اغٍمذ ػب 

  ٚال٠ٛعذ ِذاسط رؼبٟٚٔ ػٍٟ ِغزٛٞ اٌّؾبفظخ    

 ** اٌزٛف١بد : 
 رؾغ١غ اٌطٍجخ ٌالٌزؾبق ثبٌزؼ١ٍُ اٌفٕٝ ثّخزٍف أٔٛاػٗ ٚرٌه ثزط٠ٛش ٘زٖ إٌٛػ١خ ِٓ اٌزؼ١ٍُ 

 ٠ٛفٝ اٌّشوض ثئػبدح ِذاسط اٌجش٠ذ ٚرٌه ٌخذِخ أوجش ػذد ِٓ اٌؾجبة 
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 رطٛس ػذد اٌّذاسط اٌخبفخ ٚٔغجخ اعز١ؼبة ِشؽٍخ ِب لجً س٠بك االهفبي  -18

 اٌج١بْ اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ َ

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

0 

 1 1 1 1 1 1 مرحلة قبل رٌاض االطفال

  عدد المدارس

 عدد التالمٌذ
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 نسبة االستٌعاب

8 

 1 1 1 1 1 1 مرحلة رٌاض االطفال

 1 27 1 27 1 22 عدد المدارس

 عدد التالمٌذ
 1 2419 1 2176 1 2196 ذكور

 1 2176 1 2148 1 4962 إناث

 1 %5.7 1 %5.2 1 %5.4 نسبة االستٌعاب

2 

 1 1 1 1 1 1 مرحلة االبتدائى

 1 27 1 27 1 21 عدد المدارس

 عدد التالمٌذ
 1 5799 1 5517 1 6897 ذكور

 1 5676 1 5746 1 6776 إناث

 1 %5.7 1 %5.2 1 %5.2 نسبة االستٌعاب 

1 

 1 1 1 1 1 1 مرحلة االعدادى

 1 47 1 47 1 47 عدد المدارس

 عدد التالمٌذ
 1 4516 1 4627 1 4786 ذكور

 1 4296 1 4487 1 4424 إناث

 1 %7.9 1 %7.8 1 %7.8 نسبة االستٌعاب

4 

 1 1 1 1 1 1 مرحلة الثانوى

 1 46 1 46 1 46 عدد المدارس

 عدد التالمٌذ
 1 44418 1 4446 1 4421 ذكور

 1 4112 1 4152 1 4141 إناث

 1 %7.6 1 7.7 1 %7.2 نسبة االستٌعاب

 1 72 1 72 1 69 االجمالً المدارس 

0  
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 8914ِبسط س٠خ اٌج١بْ :   رب         ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠ٗ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خِقذس اٌج١بْ : 
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 **   اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أٔٗ :

  ٚػييييبَ  2016/2010اػييييذاد اٌّييييذاسط اٌخبفييييخ صجييييبد فييييٟ اٌؼييييذد بييييالي ػييييبَ ثبٌٕغييييجخ

 ِذسعٗ  63ثؼذد  2016/2010

   َػييٓ ػييبَ  2010/2019ص٠ييبدح فييٟ اػييذاد اٌزال١ِييز فييٟ وييً ِشؽٍييٗ ػٍييٟ ؽييذٞ بييالي ػييب

2016/2010  

  ٗ0.2ِشؽٍٗ س٠بمٗ ايهفبي ثٕغج  % 

  ٗ5.3اٌّشؽٍٗ االثزذائ١خ ثٕغج % 

  ٗ6.6اٌّشؽٍٗ االػذاد٠ٗ ثٕغج% 

  ٗ2اِب اٌضبٜٔٛ اٌؼبَ ثٕغج% 

 **   اٌزٛف١بد : 

 ٠ٛفٝ اٌّشوض ثض٠بدح ػذد اٌّذاسط اٌخبفخ فٝ ِشؽٍخ س٠بك االهفبي 
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اث ـــــــالتىقؼ
 تـــــــاملستقبلي



 

 

 

 

 احتياجاث احملافظت هي املدازض احلكىهيت
  -** ِمذِخ :

اٌؾؼٛة ٚاٌذٚي ثٕغجخ اٌّزؼ١ٍّٓ ثٙب ؽ١ش اْ اٌؼٍُ ٘ٛ اٌزٜ ٠جٕٝ اٌفشد. ٚاٌتشك ِٓ رزمذَ 

ٌّغزّشح ٌض٠بدح اٌزٛعغ فٝ ص٠بدح ػذد اٌّذاسط االثزذائ١خ ٚاالػذاد٠خ ٠ؼىظ ا٘زّبَ اٌذٌٚخ ثبٌّزبثؼخ ا

زٍه اٌذٌٚخ ػٍٝ ا٠غبد ع١ً عذ٠ذ ِٓ إٌؼء ٠ّ ٚؽشؿ ػذد اٌطالة ثبٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ٚاالػذاد٠خ

ادٚاد ٌٍزفى١ش ٚاالثزىبس ثبالمبفخ اٌٝ رط٠ٛش اٌّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚسفغ وفبءح اٌؼب١ٍِٓ ثٙب ٚإٌٙٛك 

 ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثذءا ِٓ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ٚاالػذاد٠خ.

 تطىز إمكانياث العمليت التعليميت ) املسحلت  االبتدائيت (
 املدازس احلكىميت فى 

 

 بْــــــــــــــــــــــاٌج١
 8914/8914ػبَ 8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 239 99 239 90 230 96 ػذد اٌّذاسط

 2222 1523 2219 1502 2209 1490 ػذد اٌفقٛي

 ػذد اٌزال١ِز

 53396 49225 46395 36492 36492 45199 روٛس

 492225 40135 14149 34421 3442 41229 إٔبس

 41417 44469 09925 79414 79414 46184 عٍّٗ

 ػذد اٌّذسع١ٓ

 1206 926 1291 946 946 1291 روٛس

 2634 4000 8749 4053 4053 2600 إٔبس

 4481 1786 4061 1744 1744 1971 عٍّٗ

 43 49 41 46 44 11 وضبفخ اٌفقٛي

 239 99 239 90 230 96 ػذد اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه ؽبعت آٌٝ

 %2.6 %2.3 %2.5 %2.2 %2.4 %0.3 االعز١ؼبةٔغجخ 

 8914 ِبسطربس٠خ اٌج١بْ :                 ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ
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 اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ : ** 

 ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك 01ثٕغجخ   2010/2019بالي ػبَ  اسطص٠بدح اػذاد اٌّذ %

2016/2010 

  بالي ػبَ 0.5فقً ثٕغجخ  23فبؽت رٌه ص٠بدح فٝ اػذد اٌفقٛي ثّؼذي %

 .2016/2010ِمبسٔخ ثؼبَ  2010/2019

  َِمبسٔخ ثؼبَ 5ر١ٍّز ثٕغجخ  09360اٌٝ  2010/2019ص٠بدح اػذاد اٌزال١ِز بالي ػب %

2016/2010. 

 ؽ١ش ثٍغ فٝ  2016/2010ػ2010/2019ٓاػذاد اٌّذسع١ٓ بالي عٕٛاد اٌج١بْ  ٔمـ

 ِذسعخ. 3921ِذسعخ ٚفٝ اٌش٠ف  5626اٌؾنش 

   َفٝ اٌش٠ف. 43فٝ اٌؾنش ٚ 49ثٍتذ  2010/2019وضبفخ اٌفقً ػب 

  ٌٝع١ّغ اٌّذاسط رّزٍه ؽبعت ا . 

 ** اٌزٛف١بد :

 االثزذائ١خ. ٔٛفٝ ثض٠بدح اػذاد اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ ٚببفخ اٌّشؽٍخ 
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 (المرحلة االبتدائٌة )تطور كثافة الفصول الحكومٌة 

 كثافة الفصول حضر

 كثافة الفصول رٌف



 تطىز امكانياث العمليت التعليميت )املسحلت االعداديت  (

 املدازس احلكىميت  :فى 

 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 188 49 114 71 114 78 ػذد اٌّذاسط

 714 448 411 741 411 499 ػذد اٌفقٛي

 ػذد اٌزال١ِز

 16478 17144 16749 16418 6947 11491 روٛس

 16184 16194 16441 11449 16498 14444 إٔبس

 44199 41991 44611 41498 48444 84494 عٍّخ

 ػذد اٌّذسع١ٓ

 746 411 441 1948 441 1948 روٛس

 494 1471 1879 441 1879 441 إٔبس

 1641 8144 8191 8986 8191 8986 عٍّخ

 11 44 19 19 44 47 وضبفخ اٌفقٛي

 9 9 9 9 %1.49 ٔغجخ اٌزغشة ِٓ اٌزؼ١ٍُ

 188 49 114 71 114 78 ػذد اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه ؽبعت آٌٟ
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 8914ربس٠خ اٌج١بْ : ِبسط                   ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ
 



 

 

 

 

 

 

           اٌزؼ١ٍـــــــــــك :  ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك  :** 

  -صجبد اػذاد اٌّذاسط خالي عٕٛاد اٌج١بْ:

  َِمبسٔيٗ ثؼيبَ 0.4ِذاسعي١ٓ  9ثّؼيذي  2010/2019ص٠بدح فٟ اػذد اٌّذاسط  بالي ػب %

 فٟ اٌؾنش ٚاٌش٠ف ِٓ إعّبٌٟ اٌّذاسط  2016/2010

  َثٕغجٗ  2016/2010فقً ػٓ ػبَ  13ثّؼذي  2010/2019ص٠بدح فٟ اػذاد اٌفقٛي ػب

 % فٟ اٌؾنش ٚاٌش٠ف ِٓ اعّبٌٟ اٌفقٛي 0.0

  َرال١ِيييز ػيييٓ ػيييبَ  2404ثّؼيييذي  2010/2019ص٠يييبدح  فيييٟ أػيييذاد اٌزال١ِيييز بيييالي ػيييب

 % ِٓ اعّبٌٟ اٌز١ٍّز فٟ اٌؾنش ٚاٌش٠ف 3.6ثٕغجٗ  2016/2010

 ِييذسط ػييٓ ػييبَ  240ثّؼييذي  2010/2019سعيي١ٓ  بييالي ػييبَ أخفييبك فييٟ أػييذاد اٌّذ

 % ِٓ اعّبٌٟ اٌّذسع١ٓ فٟ اٌؾنش ٚاٌش٠ف 4ثٕغجٗ  2016/2010

  2010/2019ر١ٍّز ػبَ  44ر١ٍّز ٚفٟ اٌش٠ف  30ثٍتذ وضفبد اٌفقً فٟ اٌؾنش 

  ٌٟع١ّغ اٌّذاسط رّزٍه ؽبعت ا 

 * اٌزٛف١بد :

 ػًّ ٔذٚاد ٚرذس٠جبد فٟ اٌّشؽٍٗ االػذاد٠ٗ ٌذبٛي اٌّذاسط اٌف١ٕٗ  
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44

 (المرحلة االعدادٌة )تطور أعداد المدارس الحكومٌة 

 كثافة الفصول حضر

 كثافة الفصول رٌف
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 اؽز١بعبد اٌّؾبفظخ ِٓ اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ ) اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ٚاالػذاد٠خ (

 اٌج١بْ اٌّشؽٍخ

 ػبَ

8914/8914 

 ػبَ

8914/8989 

 ػبَ

8989/8981 

 ػبَ

8981/8988 

 ػبَ

8988/8984 

 االبتدائٌة

 00: 04: >0: :0: 00: عدد المدارس الموجودة

 09: 00: 04: >0: :0: عدد المدارس المتوقعة

 9 9 8 8 : عدد المدارس المطلوبة

 االعدادٌة

 809 800 804 ;80 808 عدد المدارس الموجودة

 ;80 809 800 804 ;80 عدد المدارس المتوقعة

 8 9 8 9 9 عدد المدارس المطلوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -اٌغذٚي أْ :: ٔالؽع ِٓ اٌزؼ١ٍك ** 

   ًعلى  67وفى الرٌؾ وصلت الى  69كثافة الفصل بلؽت فى الحضر ان التعلٌم االبتدات
مما 2148/2149، 2147/2148الرؼم من ثبوت عدد المدارس فى الحضر خالل عامى  

 ٌتطلب زٌادة فى اعداد المدارس .
 وبلؽت فى 67افة الفصل بلؽت فى الحضر ثكما نالحظ من جدول التعلٌم االعدادى ان ك

% مقارنة بعام 2مدارس بنسبة  7واٌضا زٌادة عدد المدارس بمعدل  67الرٌؾ 
2147/2148. 
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2149/2148 2121/2149 2124/2121 2122/2124 2127/2122 

 احتٌاجات المحافظة من عدد المدارس المتوقعة 
 (االعدادٌة/المرحلة االبتدائٌة)

 المرحلة االبتداتٌه 

 المرحلة االعدادٌة
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 تؼلينع ـاقط
 ) املدزســــــــــني( 



 

 -رطٛس أػذاد اٌّذسع١ٓ ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ :-1

 اٌّشؽٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 

 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

ػذد 

 اٌّذسع١ٓ

ٔق١ت 

اٌفقً 

 ِٓ

 اٌّذسط

ٔق١ت 

اٌّذسط 

 ِٓ

 اٌزال١ِز

ػذد 

 اٌّذسع١ٓ

ٔق١ت 

اٌفقً 

 ِٓ

 اٌّذسط

ٔق١ت 

اٌّذسط 

 ِٓ

 اٌزال١ِز

ػذد 

 اٌّذسع١ٓ

ٔق١ت 

اٌفقً 

 ِٓ

 اٌّذسط

ٔق١ت 

اٌّذسط 

 ِٓ

 اٌزال١ِز

 س٠بك أهفبي
 16 3 1019 20 2 666 20 2 666 ؽنش

 23 2 324 21 2 336 21 2 336 س٠ف

 اثزذائٝ
 24 2 3396 6 4 6361 6 3 6361 ؽنش

 26 2 3921 11 2 4061 11 2 4061 س٠ف

 اػذادٜ
 15 3 2522 6 3 2460 6 3 2460 ؽنش

 14 3 2301 9 2 1020 9 2 1020 س٠ف

 صبٜٔٛ ػبَ
 12 3 1522 5 3 1455 5 3 1455 ؽنش

 13 3 400 6 3 350 6 3 350 س٠ف

 صبٜٔٛ فٕٝ
 12 3 2215 6 4 2026 6 4 2026 ؽنش

 19 2 224 9 3 330 9 3 330 س٠ف

 رشث١ٗ خبفٗ
 4 2 105 5 2 105 5 2 156 ؽنش

 6 1 4 4 1 34 4 1 36 س٠ف

راد اٌفقً 

 اٌٛاؽذ

 - - - - - - 0 0 0 ؽنش

 6 3 191 2 3 200 2 3 220 س٠ف

 فذ٠مخ اٌفز١بد
 - - - - - - 0 0 0 ؽنش

 - - - - - - 0 0 0 س٠ف

 إعّبٌٝ
 17 4 19414 11 4 11978 16 4 11911 ؽنش

 81 8 4946 81 8 7117 89 8 7144 س٠ف
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 8914 ِبسطربس٠خ اٌج١بْ :                                 ِقذس اٌج١بْ : ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠ٗ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خ
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 ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ : -**اٌزؼ١ٍـــــــــــــك :

  ٓاعّبٌٝ اػذاد اٌّذسع١ٓ ِٓ اٌؾنش.% 30ثٕغجٗ  2016/2010ػٓ ػبَ  2010/2019ػبَ فٟ اٌؾنش أخفبك فٝ اػذاد اٌّذسع١ ِٓ 

  َاعّبٌٝ اٌّذسع١ٓ فٝ اٌش٠ف 21ثٕغجخ  2016/2010ػٓ ػبَ  2010/2019ٚص٠بدح فٝ اػذاد اٌّذسع١ٓ فٝ اٌش٠ف ػب ِٓ %. 

  فٝ اٌؾنش ٚاٌش٠ف . 3اٌٝ  2ٔق١ت اٌفقً ِٓ اٌّذسط ٠زشاٚػ 

  ِٓ ر١ٍّز/ ِذسط. 26اٌٝ  12ٔق١ت اٌّذسط ِٓ اٌزال١ِز ٠زشٚاػ 

 بد : ــــــ**  اٌزٛف١

 . ثبال٘زّبَ ثبٌخشع١١ٓ ٚرؼ١ُٕٙ ٌغذ ؽبعٗ اٌّذسع١ٓ فٝ ع١ّغ اٌزخققبدٔٛفٝ  
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 تربٌة خاصة      ثانوي فنً    ثانوي عام     اعدادي       ابتدائً       رٌاض اطفال

 تطور أعداد المدرسٌن بالتعلٌم العام على مستوى الحضر و الرٌف  
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 رطٛس ػذد اٌّذسع١ٓ ثبٌزؼ١ٍُ األص٘شٜ -8 

 اٌّشاؽً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 اٌج١بْ

 8917/8914 اٌؼبَ اٌذساعٝ 8916/8917 اٌؼبَ اٌذساعٝ 8911/8916 اٌؼبَ اٌذساعٝ 

ٔق١ت  ػذد اٌّذسع١ٓ

اٌفقً ِٓ 

 اٌّذسع١ٓ

ٔق١ت 

ِٓ اٌّذسع١ٓ 

 اٌزال١ِز

 ٔق١ت اٌفقً ػذد اٌّذسع١ٓ

 ِٓ اٌّذسع١ٓ

ٔق١ت 

اٌّذسع١ٓ ِٓ 

 اٌزال١ِز

ٔق١ت  ػذد اٌّذسع١ٓ

اٌفقً ِٓ 

 اٌّذسع١ٓ

ٔق١ت 

اٌّذسع١ٓ 

 إٔبس روٛس إٔبس روٛس إٔبس روٛس ِٓ اٌزال١ِز

اٌّشؽٍٗ 

 االثزذائجٗ

 12 2 332 131 12 2 330 134 13 2 310 144 ؽنش

 13 2 205 352 13 2 292 342 14 2 266 331 س٠ف

اٌّشؽٍٗ 

 االػذاد٠ٗ

 9 3 166 96 9 3 166 95 10 3 159 96 ؽنش

 9 3 150 105 10 3 160 161 10 2 162 161 س٠ف

اٌّشؽٍٗ 

 اٌضب٠ٛٔٗ

 10 3 100 160 12 3 109 162 12 3 104 166 ؽنش

 15 2 56 99 16 2 46 116 15 2 59 106 س٠ف

ِؼب٘ذ 

 اٌمشاءاد

 - - - - 0 2 11 31 10 2 10 34 ؽنش

 - - - - - - - - - - - - س٠ف

ِؼب٘ذ 

 اٌّؼ١ٍّٓ

 - - - - - - - - - - - - ؽنش 

 - - - - -- - - - - - - - س٠ف

 االعّبٌٝ

 11 4 644 441 18 4 718 188 14 8 711 119 ؽنش

 18 8 144 646 14 8 111 614 14 8 144 694 س٠ف
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 8914 ِبسطربس٠خ اٌج١بْ :                                              ِقذس اٌج١بْ :   ِشوض ِؼٍِٛبد إٌّطمخ األص٘ش٠خ ثبإلعّبػ١ٍ١خ        



 

  -** اٌزؼ١ٍـــــــك : ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ :

  ٓثبٌزؼ١ٍُ االص٘شٜ ثّشاؽٍخ اٌّخزٍفخ بالي عٕٛاد اٌّمبسٔخ ِب ث١ٓ اٌض٠بدح ٚإٌمقبْ رزثزة اعّبٌٝ اػذاد اٌّذسع١                                  

 الً 2010/ 2016ِذسط / ِذسعخ ث١ّٕب ٠ّضً ػبَ  2306ثبػٍٝ ِؼذي ِٓ اػذاد اٌّذسع١ٓ ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘  2016/2016اعزبصش ف١ٙب ػبَ 

 . 2016/2016% ِمبسٔخ ثؼبَ 4ِذسط /ِذسعخ ثٕغجخ أخفبك  2219االػٛاَ ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘ 

  ٌِٝذسط / فقً ثبٌش٠ف . 2ِذسع١ٓ /فقً ثبٌؾنش ،  3ثٍغ ٔق١ت اٌفقً ِٓ اٌّذسع١ٓ ثبٌؼبَ اٌؾب 

  ٓ2010ر١ٍّز / ِذسط ثؼبَ  11،12ث١ّٕب ثٍغ ٔق١ت اٌّذسط ِٓ اٌزال١ِز ِب ث١ . 

 ** اٌزٛف١بد :

 ً ػٍٝ ص٠بدح ػذد اٌّذسع١ٓ ثّشاؽً اٌزؼ١ٍُ اٌّخزٍفخ ثبٌزؼ١ٍُ االص٘شٜ ٌغذ اٌؼغض ثٙب ٚاعزفبدح اٌطٍجخ ثبوجش لذس ِٓ إٌّب٘ظ اٌذساع١خاٌؼّ 

 االص٘ش٠خ .
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 (حضر )تطور أعداد المدرسٌن بالتعلٌم األزهرى ذكور واناث   

8104/8106 

8106/8107 

8107/8102 
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 4891/4891رٛص٠غ اٌّذسع١ٓ هجمبً ٌٍزخققبد ٚاٌّٛاد اٌذساع١خ  -4

 اٌج١بْ اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍٗ
 االعّبٌٝ اخشٜ اٌّبٔٝ فشٔغٝ أغ١ٍضٜ س٠بم١بد ػشثٝ

 أبس روٛس أٔبس روٛس أٔبس روٛس أٔبس روٛس أٔبس روٛس أٔبس روٛس أٔبس روٛس

 اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ
 ؽنش

 س٠ف
100 1010 150 225 199 109 - - - - 1569 3146 2026 5291 

 اٌّشؽٍٗ االػذاد٠خ
 ؽنش

 س٠ف
400 406 205 104 265 250 145 00 - - 1259 1900 2054 2901 

 اٌّشؽٍخ اٌضبٔٛثٗ
 ؽنش

 س٠ف
140 101 144 100 106 50 65 50 10 6 469 669 935 906 

 االعّبٌٝ
 ؽنش

 س٠ف
614 8444 111 184 171 194 819 149 19 7 4847 1496 1911 4174 
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 8914 ِبسطربس٠خ اٌج١بْ :                                         ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١ِٗقذس اٌج١بْ : 
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 بثك أْ ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغ -ك :اٌزؼ١ٍـ** 

  ًإٌِٝٛصػ١ٓ ؽنش ٚس٠ف   ِذسط ِٚذسعٗ  11141ؽنش ٚس٠ف  اٌّؾبفظخثذائشح  اٌّخزٍفخ اٌزؼ١ّ١ٍخاعّبٌٝ ػذد اٌّذسع١ٓ ثبٌّشاؽ : 

 6316  اعّبٌٝ ػذد اٌّذسع١ٓ 51.5ثٕغجخ   االثزذائ١خِذسط ثبٌّشؽٍخ ِٓ% 

 4955 ِ اعّبٌٝ ػذد اٌّذسع١ٓ. 35.0ثٕغجخ  اإلػذاد٠خذسط ثبٌّشؽٍخ ِٓ % 

 1922 اعّبٌٝ ػذد اٌّذسع١ٓ 13.5ثٕغجخ  اٌؼبِخ  اٌضب٠ٛٔخسط ثبٌّشؽٍخ ِذ ِٓ % 

 :إٌٝوّب ٠زُ رٛص٠ؼُٙ 

  اإلعّبٌٟ                        %.21.4    ثٕغجخ  ػشثِٟذسط ِٓ 

  اإلعّبٌٟ                        %. 6.0    ثٕغجخ س٠بمخِذسط ِٓ 

  اإلعّبٌٟ              %                  6.9   ثٕغجخ أغ١ٍضِٞذسط ِٓ 

  اإلعّبٌٟ                 %         2.3    ثٕغجخ  فشٔغِٟذسط ِٓ 

 اإلعّبٌٟ       %                    0.1     ِذسط اٌّبٔٝ ثٕغجخ ِٓ 

  اإلعّبٌٟ                % 64 ثٕغجخ  أبشِٜذسط رخققبد ِٓ 

 **  اٌزٛف١بد:

 ٌُٙ . اٌّؼ١ؾٟاٌّذسع١ٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ سفغ اٌّغزٜٛ  ثدٚمبعٔٛفٝ ثبٌؼًّ ػٍٝ اال٘زّبَ  

 ػذد اٌّذسع١ٓ. غُ االِبٔٝ ٚرٌه الُٔٙ الً ٔغجخ فٝماٌّذسع١ٓ ثبٌ إػذادثض٠بدح  أ٠نبٔٛفٝ  

    ٗ :ــــــــــٍِؾٛظ** 
اٌخ(......  -فض٠بء -االؽ١بء –ػٍُ ٔفظ  -ربس٠خ  -ِبدح)عتشاف١ب: اٌّٛاد اٌذساع١ٗ االبشٜ ٠ؾًّ اٌزخققبد االر١ٗ                       
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 8914/8914إؽز١بعبد اٌزؼ١ٍُ ِٓ اٌزخققبد اٌّخزٍفخ ػٓ ػبَ -1

اٌّشاؽً 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 أٌّبٔٝ فشٔغٝ أغ١ٍضٜ س٠بم١بد ػشثٝ

 اٌؼغض اٌّٛعٛد اٌؼذد اٌؼغض اٌّٛعٛد اٌؼذد اٌؼغض اٌّٛعٛد اٌؼذد اٌؼغض اٌّٛعٛد اٌؼذد اٌؼغض اٌّٛعٛد اٌؼذد

اٌّشؽٍخ 

 االثزذائ١خ
8449 8414 18 447 471 18 844 64 841 - - - - - - 

اٌّشؽٍٗ 

 االػذاد٠خ
489 447 44 444 411 41 111 441 81 147 881 44 - - - 

اٌّشؽٍخ 

 اٌضبٔٛثٗ
861 811 44 114 111 1 117 119 17 48 191 +14 87 17 19 

اعّبٌٝ 

 اٌّؾبفظخ
6411 6761 49 1411 1814 64 1179 679 199 874 449 +11 87 17 19 

 

 

 ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ : -** اٌزؼ١ٍـــــــــــــك :

  6664ػٍييييٝ ِغييييزٜٛ ع١ّييييغ اٌّشاؽييييً ٚاٌّٛعييييٛد  6044اعّييييبٌٝ اٌؼييييذد فييييٝ اٌٍتييييخ اٌؼشث١ييييخ             

ِيذسط ٚ٘يٝ ثٕغيجخ  500ِذسط ٚاوجيش ػيذد فيٝ اٌؼغيض فيٝ ِيبدح اٌٍتيخ االٔغ١ٍض٠يخ ٘يُ  00اٌؼغض 

ِيذسط ٠ٚغيذ  51ٚال ٠ٛعذ ػغيض فيٝ ِيبدح اٌٍتيخ اٌفشٔغي١خ رٛعيذ ص٠يبدح  0% ِٓ اعّبٌٝ اٌؼذد 43

 اٌؼغض ثب١ِٛ١ٌبد ٚاٌؼمٛد . 

 ** اٌزٛف١بد :

 ٓ ٌغذ اٌؼغض فٝ اٌّٛاد ع١ّؼبً ١ٔٛفٝ ثبٌزؼ١١ٕبد  ٌٍخشثغ 

 

 8914 ِبسط ربس٠خ اٌج١بْ :                ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١خِقذس اٌج١بْ : 
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  8914/8914رطٛس لذساد اٌّذسع١ٓ خالي ػبَ  -1

ِشوض 

ِذ٠ٕٗ / 

 ؽٝ

 

 

 اٌج١بْ

 اٌّشاؽً اٌذساع١خ

 اٌزؼ١ٍُ اٌضبٜٔٛ اٌزؼ١ٍُ االػذادٜ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٝ

 ػذد اٌّذسع١ٓ
ػذد اٌّذسع١ٓ 

 اٌز٠ٓ رُ رذس٠جُٙ
 ػذد اٌّذسع١ٓ

اٌّذسع١ٓ ػذد 

اٌز٠ٓ رُ 

 رذس٠جُٙ

 ػذد اٌّذسع١ٓ

ػذد اٌّذسع١ٓ 

اٌز٠ٓ رُ 

 رذس٠جُٙ

 أبس روٛس أبس روٛس أبس روٛس أبس روٛس أبس روٛس اعّبٌٝ

 189 148 149 - - 4414 8176 7184 19167 اعّبٌٝ اٌّؾبفظخ 

 

 

 

 ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ : -** اٌزؼ١ٍـــــــــــــك :

  ِييذسط  9604ِييذسط ٚرييُ رييذس٠ت  10166اعّييبٌٝ ػييذد اٌّذسعيي١ٓ فييٝ اٌّشؽٍييخ االثزذائ١ييخ

 % اٌٝ ػذد ِذسع١ٓ ٘زح اٌّشؽٍخ .94.4ثٕغجخ 

  رذس٠ت اؽذ . ِذسط ٌُ ٠زُ 3940اعّبٌٝ ػذد ِذسع١ٓ اٌّشؽٍخ االػذاد٠خ 

  اٌٝ ػذد 46ِذسط ثٕغجخ  912ٚرُ رذس٠ت  1930اعّبٌٝ ػذد ِذسع١ٓ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ %

 ِذسع١ٓ ٘زح اٌّشؽٍخ .

 ** اٌزٛف١بد :

 ػٍٝ ِغبي اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌؾبعت االٌٝ .ٔٛفٝ ثزذس٠ت ع١ّغ اٌّذسع١ٓ ثز١ّٕخ لذسارُٙ  

 . اال٘زّبَ ثبٌمذس اٌٛظ١فٟ ٌُٙ 
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 8914 ِبسط ربس٠خ اٌج١بْ :    ِشوض ِؼٍِٛبد ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبإلعّبػ١ٍ١ِٗقذس اٌج١بْ : 
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  )ِؼب٘ذ اٌمشاءاد ٚاٌّؼ١ٍّٓ األص٘ش٠خ ( اٌزؼ١ّ١ٍخ إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ -6

 إعّبٌٝ   ؽنش  س٠ف  اٌج١بْ  

 4 4 - ػذد ِؼب٘ذ اٌمشاءاد 

 ال ٠ٛعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ػذد ِؼب٘ذ اٌّؼ١ٍّٓ 

 
 

 ** اٌزؼ١ٍـك ػٍٝ اٌج١بْ  :    ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ :

 ِؼب٘ذ ٚع١ّؼُٙ ثبٌؾنش  4ٌمشاءادإعّبٌٝ ػذد ِؼب٘ذ ا 

  ال٠ٛعذ ِؼب٘ذ ِؼ١ٍّٓ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؾبفظخ 

 

 **   اٌزٛف١بد : 

أٔؾبء ِؼب٘ذ ٌٍمشاءاد عذ٠ذح ٔٛفٝ ثبال٘زّبَ ثئٔؾبء ِؼب٘ذ لشاءاد ثبٌش٠ف ٚاٌزٛعغ فٝ  

 العز١ؼبة ع١ّغ االػذاد .

 8914/ ِبسطربس٠خ اٌج١بْ :          ِقذس اٌج١بْ :   اداسح اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٛص١ك ثّٕطمخ االعّبػ١ٍ١خ االص٘ش٠خ
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 قطـــــاع
 التؼلين األشهسٌ



  

 

 ثّٕطمخ االعّبػ١ٍ١خ االص٘ش٠خرطٛس أػذاد اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌزؼ١ٍُ لجً اٌغبِؼٝ األص٘شٜ  -1

 اٌج١بْ اٌّشاؽً

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917َ ػب

 إعّبٌٝ إٔبس روٛس إعّبٌٝ إٔبس روٛس إعّبٌٝ إٔبس روٛس

 س٠بك اهفبي

 1226 669 550 1065 542 533 1000 552 536 ؽنش

 574 267 718 569 287 282 228 448 441 رٌف

 المرحله االبتدائٌة

 5715 2778 2967 5895 2829 7166 6462 2972 7491 حضر

 8711 7915 6795 8777 7977 6611 8675 7915 6571 رٌف

 المرحلة االعدادٌة

 2527 4171 4657 2669 4194 4778 2657 4444 4566 حضر

 7215 4787 4848 7482 4611 4782 7268 4661 4828 رٌف

 المرحله الثانوٌة

 7541 4667 2167 6175 4674 2666 6462 4747 2629 حضر

 2749 966 4775 2551 964 4589 2517 995 4542 رٌف

 المرحلة النوعٌة

 822 042 21 229 092 016 170 266 814 حضر

 - - - - - - - - - رٌف

 اجمالى المراحل

 02812 6172 7084 02242 6826 7467 01481 7916 7916 حضر

 01294 6199 7296 01621 9420 2142 01122 6142 7921 رٌف

 

 

 8914 ِبسطربس٠خ اٌج١بْ : ِٕطمخ االعّبػ١ٍ١خ االص٘ش٠خ              –: اداسح اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٛص١ك ِقذس اٌج١بْ 

َ 
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 -** اٌزؼ١ٍـــــــــك :   ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك اْ :

  اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌزؼ١ٍُ لجً اٌغبِؼٝ االص٘شٜ بالي عٕٛاد اٌّمبسٔخ ؽزيٝ ٚفيٍذ ػذاد أاعّبٌٝ أخفبك

ٍِزؾيك ٍِٚزؾميخ ثٕغيجخ  26590ػٍيٝ ِغيزٜٛ ع١ّيغ اٌّشاؽيً  2010االػذاد الدٔيٝ ِؼيذي ٌٙيب ثؼيبَ 

 % ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك .3أخفبك 

  فٝ ؽ١ٓ اعزبصشد ِشؽٍيخ س٠يبك االهفيبي فميو ثبسرفيبع اػيذاد اٌٍّزؾمي١ٓ ثٙيب بيالي عيٕٛاد اٌّمبسٔيخ

% ِمبسٔخ 9ٍِزؾك ثٕغجخ اسرفبع  1690ؽ١ش ثٍتذ  2010ؽ١ش ثٍتذ االػذاد الػٍٝ ِؼذي ٌٙب ثؼبَ 

 ثبٌؼبَ اٌغبثك .

  ث١ّٕب ٚعذ أخفيبك فيٝ اػيذاد اٌٍّزؾمي١ٓ ثبٌّشؽٍيخ االثزذائ١يخ ٚاٌضب٠ٛٔيخ بيالي عيٕٛاد اٌّمبسٔيخ ثٕغيجخ

 % ػٍٝ اٌزٛاٌٝ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك .12% ؛ 2 2010أخفبك ثؼبَ 

  ثيبػٍٝ  2016ٚإٌمقيبْ اعيزبصش ف١ٙيب ػيبَ رزثزة اػذاد اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌّشؽٍخ االػذاد٠خ ِيب ثي١ٓ اٌض٠يبدح

% 1.3ٍِزؾيك ثض٠يبدح ليذس٘ب  5620ؽ١يش ثٍيغ ػيذدُ٘  2010ِؼذي ص٠بدح ث١ٍخ فٝ رٌه اٌؼيبَ اٌؾيبٌٝ 

 . 2016ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك 

 .** اٌزٛف١بد :

اٌؼًّ ػٍٝ رؾغ١غ اٌزال١ِز ٌالٌزؾبق ثبٌزؼ١ٍُ االص٘شٜ ثّخزٍف ِشاؽٍخ ٚرٌيه ثزذػ١ّيخ ثبؽيذس اٌٛعيبئً  

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرط٠ٛش إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٚرٌه ١ٌٕؼىظ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌطٍجخ 

 رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ دبٛي اٌّؼب٘ذ االص٘ش٠خ فٝ ع١ّغ اٌّشاؽً 
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 )اٌّشؽٍخ اإلثزذائ١خ  االص٘ش٠خ(رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -8

 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 64 88 64 88 64 88 اٌّذاسطػذد 

 222 026 221 091 222 811 عدد الفصول

 

 عدد التالمٌذ

 1294 8967 1111 2166 1421 2091 ذكور

 2914 8722 2922 8289 2914 8978 اناث

 2211 4714 2222 4294 2124 6068 جملة

 عدد المدرسٌن

 248 020 218 021 220 011 ذكور

 824 228 898 222 877 202 اناث

 627 162 621 178 612 168 جملة

 88 20 88 21 88 20 كثافه الفصول

 - - - - - - المدارس الخاصةعدد 

 29 80 29 80 29 80 عدد المدارس التى تمتلك حاسب الى

 0127 1119 %0124 %1117 %0122 %1114 نسبة المتسربٌن من التعلٌم 

 8914 ِبسطربس٠خ اٌج١بْ :                                   ثبإلعّبػ١ٍ١خ       األص٘ش٠خِقذس اٌج١بْ : ِشوض ِؼٍِٛبد إٌّطمخ  -
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 -اْ :اٌزؼ١ٍـــــــــك :   ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ** 

  اػييذاد اٌّييذاسط االص٘ش٠ييخ ثبٌّشؽٍييخ االثزذائ١ييخ ػٍييٝ ِغييزٜٛ اٌّؾبفظييخ بييالي عييٕٛاد اٌّمبسٔييخ صجييبد

  % ثبٌش٠ف64% ثبٌؾنش ، 26ِذسعخ ثٕغجخ  05ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘ 

  ٝأخفييبك اػييذا اٌفقييٛي ٚاػييذاد اٌزال١ِييز ثبٌّشؽٍييخ االثزذائ١ييخ االص٘ش٠ييخ بييالي عييٕٛاد اٌّمبسٔييخ ؽزيي

ر١ٍّز  14005% ، 2فقً ثٕغجخ أخفبك  569اٌٝ  2010ِؼذي ٌٙب ثؼبَ  ٚفٍذ االػذاد اٌٝ ادٔٝ

 % ٚرٌه ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك .2ثٕغجخ أخفبك 

  َثييبػٍٝ ِؼييذي ِييٓ اػييذاد  2016رزثييزة اػييذاد اٌّذسعيي١ٓ ِييب ثيي١ٓ اٌض٠ييبدح ٚاٌييٕمـ اعييزبصش ف١ٙييب ػييب

 % .0.5ٝ ِذسط ِٚذسعخ ثٕجخ اسرفبع ػٓ اٌؼبَ اٌؾبٌ 1106اٌّذسع١ٓ ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘ 

 . ٌٝصجبد ِؼذي وضبفخ اٌفقٛي بالي عٕٛاد اٌّمبسٔخ ٚوزٌه صجبد اػذاد اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه ؽبعت ا 

 . اسرفبع ٔغجخ اٌّزغشث١ٓ ِٓ اٌزؼ١ٍُ ثبٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ثٕغجخ هف١فخ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك 

 **   اٌزٛف١بد :

 اال٘زّبَ ثزط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبالص٘ش . 

اد ِىضفييخ ٌٍّذسعيي١ٓ ٌٍزؼييشف ػٍييٝ اؽييذس ٚعييبئً اٌزؼٍيي١ُ ؽ١ييش ٠ييٕؼىظ رٌييه ػٍييٝ ِغييزٜٛ اػطييبء دٚس 

 .اٌطٍجخ 
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 رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ) ٌٍّشؽٍخ اإلػذاد٠خ األص٘ش٠خ ( -4

 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ  8917/8914 8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 18 80 18 80 18 80 المعاهدعدد 

 028 79 028 72 024 22 عدد الفصول

 

 عدد التالمٌذ

 0202 0142 0728 0272 0282 0416 ذكور

 0227 0171 0111 0190 0111 0000 أناث

 2814 8482 2028 8169 2862 8647 جملة

 

 عدد المدرسٌن

 024 96 060 64 070 96 ذكور

 042 077 071 067 068 049 أناث

 212 872 220 0868 222 844 جملة

 81 28 81 28 81 28 كثافه الفصول

 - - - - - - عدد المدارس الخاصة

 - 02 21 81 21 81 التى تمتلك حاسب آلى المدارسعدد 

 - - - - - - نسبة المتسربٌن من التعلٌم 
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 8914 ِبسطربس٠خ اٌج١بْ :                                   ثبإلعّبػ١ٍ١خ       األص٘ش٠خِقذس اٌج١بْ : ِشوض ِؼٍِٛبد إٌّطمخ 



 

 -** اٌزؼ١ٍـــــــــك :   ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك اْ :

  21ثبٌّشؽٍخ االػذاد٠يخ االص٘ش٠يخ بيالي عيٕٛاد اٌّمبسٔيخ ؽ١يش ثٍيغ ػيذدُ٘  اٌّذاسطاػذاد فٝ صجبد 

 ِذسعخ ثبٌش٠ف . 42ِذسعخ ثبٌؾنش ، 

  َ2016/  2016رزثزة اػذاد اٌفقيٛي ثبٌّشؽٍيخ االػذاد٠يخ بيالي عيٕٛاد اٌّمبسٔيخ اعيزبصش ف١ٙيب ػيب 

 211ؽ١ش ٚفً اٌؼيذد اٌيٝ  2010ثؼذ رٌه ػبَ فقً ١ٍ٠خ  210ثبػٍٝ ِؼذي ِٓ اٌفقٛي ؽ١ش ثٍغ 

 . 2016/2016% ِمبسٔخ ثؼبَ 3فـ ثٕغجخ أخفبك 

  ْ2016/  2016بالي عٕٛاد اٌّمبسٔخ اعزبصش ف١ٙب ػبَ رزثزة اػذاد اٌزال١ِز ِبث١ٓ اٌض٠بدح ٚإٌمقب 

ر١ٍّز ٚر١ٍّزح  5620ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘  2010ر١ٍّز ٚر١ٍّزح ١ٍ٠خ فٝ رٌه ػبَ  5925ثبػٍٝ ِؼذي ثؼذد 

 . 2016/2016% ِمبسٔخ ثؼبَ 3ثبٔخفبك لذسح 

 ٌّالػييذاد سعيي١ٓ ثبٌّشؽٍييخ االػذاد٠ييخ االص٘ش٠ييخ بييالي عييٕٛاد اٌّمبسٔييخ ؽ١ييش ٚفييٍذ اذص٠ييبدح اػييذاد ا

% ِمبسٔيخ ثبٌؼيبَ 4ِذسط / ِذسعخ ثٕغجخ ص٠يبدح  616ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘  2010الػٍٝ ِؼذي ٌٙب ثؼبَ 

 اٌغبثك .

  هبٌييت / فقييً  24هبٌييت / فقييً ثبٌؾنييش ،  32صجييبد وضبفييخ اٌفقييٛي بييالي عييٕٛاد اٌّمبسٔييخ ثؼييذد

 ثبٌش٠ف .

  13االص٘ش٠ييخ ثبٌؼييبَ اٌؾييبٌٝ ثٍيغ اعّييبٌٝ ػييذد اٌّييذاسط اٌزيٝ رّزٍييه ؽبعييت اٌييٝ ثبٌّشؽٍيخ االػذاد٠ييخ 

 ِذسعخ ٚع١ّؼُٙ ثبٌؾنش.

 اٌزٛف١بد : ** 

 رذػ١ُ اٌّذسع١ٓ ثبٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ػٍٝ اؽذس ٔظُ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُاٌؼًّ ػٍٝ  
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 رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ  اٌزؼ١ّ١ٍخ ) اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  االص٘ش٠خ(-1

 اٌج١بْ

 8914/8914ػبَ  8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 02 09 02 09 02 09 المعاهدعدد 

 77 088 21 021 72 089 عدد الفصول

 

 عدد التالمٌذ

 0274 8167 0429 2111 0408 8189 ذكور

 911 0112 960 0620 994 0702 أناث

 8209 2401 8441 1174 8417 1018 جملة

 

 عدد المدرسٌن

 92 062 006 068 016 066 ذكور

 46 021 17 029 49 021 أناث

 044 212 062 240 064 241 جملة

 21 89 28 20 28 28 كثافه الفصول

 - - - - - - المدارس الخاصةعدد 

 01 02 01 02 01 02 عدد المدارس التى تمتلك حاسب الى 
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 8914ربس٠خ اٌج١بْ :   ِبسط                        ِقذس اٌج١بْ : اداسح اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٛص١ك ثّٕطمخ االعّبػ١ٍ١خ االص٘ش٠خ  
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 -اٌزؼ١ٍـــــــــك :   ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك اْ :**

  ِذسعيخ ث١يُٕٙ  36اٌّذاسط ثبٌّشؽٍيخ اٌضب٠ٛٔيخ االص٘ش٠يخ بيالي عيٕٛاد اٌّمبسٔيخ ثؼيذد صجبد فٝ اػذاد

 ِذسعخ ثبٌش٠ف . 10ِذسعخ ثبٌؾنش ،  19

  ثبٌّشؽٍيييخ اٌضب٠ٛٔيييخ االص٘ش٠يييخ ِيييبث١ٓ اٌض٠يييبدح ٚإٌمقيييبْ اعيييزبصش ف١ٙيييب ػيييبَ رزثيييزة اػيييذاد اٌفقيييٛي

 فقً . 206ثبػٍٝ ِؼذي ثؼذد  2016/2016

  َِمبسٔيخ ثؼيبَ 4ٔغيجخ أخفيبك  199ثبليً ِؼيذي ؽ١يش ثٍيغ ػيذد اٌفقيٛي  2010ث١ّٕب اعزبصش ػيب %

2016/2016 . 

  اٌّمبسٔيخ ؽ١يش ٚفيٍذ االػيذاد أخفبك اػذاد اٌّذسع١ٓ ثبٌّشؽٍيخ اٌضب٠ٛٔيخ االص٘ش٠يخ بيالي عيٕٛاد

% ِمبسٔييخ ثبٌؼييبَ 2ثٕغييجخ أخفييبك ِييذسط / ِذسعيخ ثٕغييجخ  503اٌييٝ  2010الدٔيٝ ِؼييذي ٌٙييب ثؼييبَ 

 اٌغبثك .

  َٔغييجخ  2010أخفييبك وضبفييخ اٌفقييٛي بييالي عييٕٛاد اٌّمبسٔييخ ؽزييٝ ٚفييٍذ الدٔييٝ ِؼييذي ٌٙييب ثؼييب

 % ثبٌش٠ف .6% ثبٌؾنش ، 6أخفبك 

 ؽبعيت اٌيٝ ثبٌؾنيش ،  10ؽبعت اٌٝ بيالي عيٕٛاد اٌّمبسٔيخ ثؼيذد  صجبد اػذاد اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه

 ؽبعت اٌٝ ثبٌش٠ف . 14

 اٌزٛف١بد :** 

 .االص٘ش٠خ ثبػطبء دٚساد رى١ٍف١خ ٌٍّذسع١ٓ خ ٌزؼ١ٍّا ثزط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اال٘زّبَمشٚسح  
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 ()ِؼب٘ذ اٌمشاءاد ٚاٌّؼ١ٍّٓ األص٘ش٠خ رطٛس إِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ  اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 اٌج١بْ

 8917/8914ػبَ  8916/8917ػبَ  8911/8916ػبَ 

 س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش س٠ف ؽنش

 - 1 - 1 - 1 المعاهدعدد

 - 80 - 81 - 86 عدد الفصول

 

 عدد التالمٌذ

 - 21 - 016 - 814 ذكور

 - 042 - 092 - 866 أناث

 - 822 - 229 - 170 جملة

 

 عدد المدرسٌن

 - - - 20 - 21 ذكور

 - - - 00 - 01 أناث

 - - - 18 - 11 جملة

 - 00 - 01 1 02 كثافه الفصول

 - - - - - - المدارس الخاصةعدد 

 - 2 - 2 - 2 عدد المدارس التى تمتلك حاسب الى

 

 

0

50

100

150

 تطور اعداد التالمٌذ و الفصول معهد القراءات والمعلمٌن االزهرٌة 

8106/8107 

8107/8102 

8102/8109 

 8914ربس٠خ اٌج١بْ :   ِبسط                        ِقذس اٌج١بْ : اداسح اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٛص١ك ثّٕطمخ االعّبػ١ٍ١خ االص٘ش٠خ  
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 ** اٌزؼ١ٍـك ػٍٝ اٌج١بْ  :    ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ :

 

  ُِ٘ؼب٘يذ  4صجبد االػذاد ثّؼب٘ذ اٌمشاءاد ٚاٌّؼ١ٍّٓ االص٘ش٠خ بالي عٕٛاد اٌّمبسٔخ ؽ١ش ثٍيغ ػيذد

 ٚع١ّؼُٙ ثبٌؾنش .

  2010االػيذاد الدٔيٝ ِؼيذي ٌٙيب ثؼيبَ أخفبك اػذاد اٌفقيٛي بيالي عيٕٛاد اٌّمبسٔيخ ؽزيٝ ٚفيٍذ 

 % ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك .13ثٕغجخ أخفبك 

  أخفبك اػذاد اٌٍّزؾم١ٓ ثّؼب٘ذ اٌمشاءاد ٚاٌّؼ١ٍّٓ االص٘ش٠خ بيالي عيٕٛاد اٌّمبسٔيخ ؽزيٝ ٚفيٍذ

 % ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك .30ثٕغجخ أخفبك  2010االػذاد الدٔٝ ِؼذي ٌٙب ثؼبَ 

 ثٕغييجخ  2010ي عييٕٛاد اٌّمبسٔييخ ؽزييٝ ٚفييٍذ الدٔييٝ ِؼييذي ٌٙييب ثؼييبَ أخفييبك وضبفييخ اٌفقييٛي بييال

 % ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك .21أخفبك 

  ؽٛاعت ا١ٌخ  3صجبد اػذاد اٌّذاسط اٌزٝ رّزٍه ؽبعت اٌٝ بالي عزٛاد اٌّمبسٔخ ثؼذد 

 ** اٌزٛف١بد :

رخييش٠ظ فييٝ و١ف١ييخ اغييالق ٘ييزح اٌّؼب٘ييذ ٔظييشا ٌؾبعزٕييب ا١ٌٙييب فييٝ ٌزؾ١ٍييً اٌذساعييٗ ٚاٌجؾييش ٚا 

  .  ِزخقق١ٓ فٝ ػٍَٛ اٌمشاءاد ٚرؾف١ع اٌمشاْ ٚرؾن١ش اٌطٍجٗ ٌالٌزؾبق ثٙزٖ اٌّؼب٘ذ

 

 

 

 

 

67 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطـــــاع
 التؼلين الؼالـً



 
 

 
 
 
 م8102/8109 عام عن بالمحافظة الجامعً بالتعلٌم الطالب بٌان -1

 اسم الكلٌة / المعهد م

 م8102/8109عدد الطالب للعام الجامعً 
أعداد الخرٌجٌن  هٌئة التدرٌس

عام 
 م8107/8102

 مقٌدٌن مستجدٌن

بة
طل

ت 
با
طال

 

ً
مال

ج
إ

 

بة
طل

ت 
با
طال

 

ً
مال

ج
إ

 

ور
ذك

 

ث
نا
إ

 ً
مال

ج
إ

 

 841 466 169 896 476 166 119 814 141 184 كلٌة العلوم 4

 149 869 61 144 1466 691 768 486 118 141 الزراعةكلٌة  2

7 
 1144 4717 711 1884 1991 814 كلٌة التربٌة

14 181 177 
141 

 - 161 111 19 - - - تربٌة تعلٌم مفتوح

 194 147 48 111 684 188 891 114 199 14 كلٌة الطب البٌطري 6

5 

 1881 1784 8191 711 141 161 كلٌة التجارة )انتظام(

11 78 184 

1447 

 8914 4984 444 8949 774 411 167 كلٌة التجارة )انتساب(

 E 146 811 119 644 417 1611 849كلٌة تجارة 

 416 671 819 161 - - - ة تعلٌم مفتوحتجار

6 
 497 694 144 141 189 61 ة صٌدلةكلٌ

44 14 44 
894 

 84 411 814 118 17 44 81 كلٌة الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة

 46 66 41 48 418 191 111 849 118 144 كلٌة سٌاحة و فنادق 7

 144 111 48 68 741 194 486 171 199 71 كلٌة طب أسنان 8

 116 44 44 19 771 811 169 144 11 114 كلٌة حاسبات و معلومات 9

 146 49 71 4 647 114 844 171 111 69 كلٌة تمرٌض 41

 817 181 44 47 1464 118 1117 179 191 466 كلٌة هندسة 44

42 

 1616 4118 1141 414 671 847 كلٌة األداب )انتظام(

78 64 111 

444 

 74 1147 1919 117 111 417 144 األداب )انتساب( كلٌة

 881 197 14 14 - - - اب تعلٌم مفتوحاآلد
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 اسم الكلٌة / المعهد م

 م8102/8109عدد الطالب للعام الجامعً 
أعداد الخرٌجٌن  هٌئة التدرٌس

عام 
 م8107/8102

 مقٌدٌن مستجدٌن

بة
طل

ت 
با
طال

 

ً
مال

ج
إ

 

بة
طل

ت 
با
طال

 

ً
مال

ج
إ

 

ور
ذك

 

ث
نا
إ

 ً
مال

ج
إ

 

 144 1881 141 619 1941 146 114 879 141 144 ٌة الطب البشريكل 47

46 
 771 161 819 411 886 44 )انتظام( كلٌة األلسن

8 4 11 
- 

 - - - - 1 - 1 )انتساب( كلٌة األلسن

 - 11 4 4 714 414 116 484 114 149 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 45

46 
 الصٌنٌة المصرٌة

 للتكنولوجٌا التطبٌفٌه
14 81 41 14 81 41 

٠زُ االعزؼبٔٗ ثؤػنبء ١٘ئٗ رذس٠ظ ِٓ و١ٍبد 

 ِزؼذدح
- 

 1987 197 189 447 841 116 المعهد الفنى للتمرٌض 47
٠زُ االعزؼبٔٗ ثؤػنبء ١٘ئٗ رذس٠ظ ِٓ و١ٍبد 

 ِزؼذدح
168 

 معهد التقنٌه الحٌوٌه 48

 ِؼب٘ذ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب

- - - - 

 - 4 6 8 معهد االستزرا  السمكى 49

 6224 2087 0411 0687 22211 02496 01711 2267 1474 2798 اإلجمالً
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 11111 ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق** 

  :إلى تتوزع السوٌس قناة لجامعة تابعة ومعهد كلٌة(  09)  عدد ٌوجد أنه -

 اإلجمالً  من% 8121 بنسبة كلٌة 06 عدد -0

 معهد للدراسات العلٌا ومعهد فنى متوسط للتمرٌض(. وتتٌح الكلٌات  2% من االجمالى ) ٌشمل عدد 45.8بنسبه  معهد  7 عدد

  االنظمه التعلٌمٌه االتٌه :

 السوٌس% تقرٌبا من اجمالى عدد الكلٌات التابعه لجامعه رناة 48.7نظام االنتساب بنسبه  تتٌح كلٌة 7 عدد . 

  تقرٌبا من اجمالى عدد الكلٌات التابعه لجامعه رناه السوٌس ) الٌوجد مستجدٌن لهذا 48.7كلٌه تتٌحالتعلٌم المفتوح بنسبه  7عدد %

 النظام تمهٌدا إللؽاته(

 :( طالب وطالبه موزعٌن الى10667م بلغ )8102/8109الطالب للعام الجامعى ان اجمالى اعداد  -8

 نحو الذكور الطلبة نسبة بلؽت حٌث  اإلجمالً من تقرٌبا  % 21 بنسبة طالبة و طالب(  8767)  بلػ عدد بإجمالً مستجدٌن طلبة 
 . المستجدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 56.7 اإلناث الطلبة نسبة بلؽت و المستجدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 65.7

 نحو من الذكور الطلبة نسبة بلؽت حٌث اإلجمالً من تقرٌبا  % 81 بنسبة طالبة و طالب(  77711)  بلػ عدد بإجمالً مقٌدٌن طلبة 
 . المقٌدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 55.8 اإلناث الطلبة نسبة بلؽت و المقٌدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 66.2

 من تقرٌبا  % 52 بنسبة تدرٌس هٌتة عضو(  7427)  بلػ م2148/2149 الجامعً للعام التدرٌس هٌتة أعضاء أعداد إجمالً أن -7
 على التدرٌس هٌتة أعضاء من عدد بأكبر البشري الطب كلٌة إستأثرت حٌث اإلناث األعضاء من تقرٌبا  % 68 نسبة و الذكور األعضاء
 من عدد أرل ٌوجد بٌنما اإلجمالً من تقرٌبا  % 79 بنسبة  عضو(  4224)   بلػ حٌث السوٌس رناة جامعة ومعاهد كلٌات مستوى

 الجامعً للعام التدرٌس هٌتة أعضاء إجمالً من تقرٌبا  % 1.25 بنسبة عضو( 8) بلػ حٌث االستزرا  السمكى معهد فً األعضاء
 . م2148/2149

 من عدد بأكبر التجارة كلٌة إستأثرت حٌث طالبة و طالب(  6785)  بلػ م2147/2148 الجامعً للعام الخرٌجٌن أعداد إجمالً أن -6
 اإلجمالً من تقرٌبا  %  62 بنسبة خرٌج(  المفتوح التعلٌم شامل 2682)   بلػ حٌث السوٌس رناة جامعة كلٌات مستوى على الخرٌجٌن

 عام خرٌجٌن إجمالً من تقرٌبا   %4.7 بنسبة خرٌج(  86)  بلػ حٌث السٌاحه والفنادق كلٌة فً الخرٌجٌن من عدد أرل ٌوجد بٌنما
 .  م2147/2148
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 1111 اآلتً نجد م8107/8102 عام ببٌان بالمقارنة -4

 .كلٌه( 4بعدد )  م2147/2146عن عام  م2148/2149التابعة لجامعة رناة السوٌس فً عام  جد زٌادة فً اجمالً عدد الكلٌاتأنه ٌو-

 .% تقرٌبا  4.7بلػ نحو  م2147/2148عن عام  م2148/2149فً اجمالً عدد الطالب للعام الجامعً  ارتفا أنه ٌوجد معدل -

% 1.25بلػ نحو  م2147/2148عن عام  م2148/2149فً اجمالً عدد أعضاء هٌتة التدرٌس للعام الجامعً  انخفاضأنه ٌوجد معدل  -
 تقرٌبا  . 

% 41.9بلػ نحو  م2147/2148عن عام  م2148/2149الخرٌجٌن للعام الجامعً  فً اجمالً عدد الطالب ارتفا  أنه ٌوجد معدل  -
 تقرٌبا  . 

 -: التوصٌات** 

 لنظام شاملة مراجعة و بالكلٌات حالٌا   المتبعة القبول سٌاسة فً النظر إعادة خالل من التعلٌمٌة العملٌة كفاءة درجة رف  على العمل 

 . استعداداتهم و الطالب ردرات م  ٌتناسب بما الجامعة تسبق التً المراحل فً التعلٌم

 والعلمٌة البحثٌة واألنشطة للطالب تقٌٌمه وأسالٌب ٌضعها التً الخطط تشمل وأن البد حٌث التدرٌس هٌتة لعضو الوثاتقٌة الحقٌبة تحدٌث 

 . التعلٌمٌة العملٌة سٌر فً كفاءته لمدى تقٌٌم مصدر تكون بحٌث مهاراته تنمٌة ومسار له

 . والكفاءة العدد حٌث من التعلٌمٌة العملٌة ووساتل التدرٌس هٌتة وأعضاء الطالب  بٌن تناسب إٌجاد على العمل 

 . فعالٌتها و التعلٌمٌة العملٌة تقدم مدى لقٌاس مناسبة تقوٌم أسالٌب وجود ضرورة 

 . الحدٌثة التوثٌق و اإلتصال وساتل و العالمٌة اإلتجاهات م  ٌتناسب بما الجامعٌة المكتبات تطوٌر 

 . اإلجتماعٌة والبٌتة العمل سوق إحتٌاج م  تتناسب كفاءة ذو طالب تخرٌج على العمل 

 . الحكومٌة والخدمٌة التنموٌة والمؤسسات الخاص والقطا  الكلٌات بٌن عالرة خلق 
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 م8102/8109 عام المحافظة فً جامعً الغٌر العالً التعلٌم معاهد و الجامعات/المعاهد/ الكلٌات -8

 الجهة التابع لها اسم الكلٌة/ المعهد

 8102/8109عدد الطالب للعام الجامعً 

 هٌئة التدرٌس
أعداد الخرٌجٌن 

عام 
8107/8102

 م

 اإلجمالً مقٌدون مستجدٌن

 إجمالً إناث ذكور إجمالً طالبات طلبة إجمالً طالبات طلبة إجمالً طالبات طلبة

 الجامعة العمالٌة
اإلتحاد العام لنقابات 

عمال مصر و هً تابعة 
 لوزارة التعلٌم العالً

211 468 768 779 711 4179 979 668 4617 7 7 6 965 

المعهد العالً للسٌاحة 
 و الفنادق ) إٌجوث (

الشركة المصرٌة العامة 
للسٌاحة و الفنادق شركة 

 E.G.O.T.Hإٌجوث 
تابعة لوزارة التعلٌم 

 العالً

519 259 768 972 756 4726 4684 647 2196 6 6 41 255 

 0881 06 7 9 2410 0120 8181 8264 647 0700 0026 187 719 اإلجمالً

 

 

 

 

 م8109 مارس -: البٌان تارٌخ    ( إٌجوث)  الفنادق و للسٌاحة العالً المعهد و - العمالٌة الجامعة -: البٌان مصدر
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 11111 ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق** 

 . اإلسماعٌلٌة محافظة مستوى على العالً التعلٌم لوزارة تاب  خاص عالً معهد(  2)  عدد ٌوجد أنه -4

 موزعٌن طالبة و طالب(  7514)  بلػ بالمحافظة الخاصة العلٌا للمعاهد بالنسبة م2148/2149 الجامعً للعام الطالب أعداد إجمالً أن -2

 1111 إلى

 نحو الذكور الطلبة نسبة بلؽت حٌث  اإلجمالً من تقرٌبا  % 72.6 بنسبة طالبة و طالب(  4476)  بلػ عدد بإجمالً مستجدٌن طلبة 

 . المستجدٌن إجمالً من تقرٌبا  %  77.6 الطالبات نسبة بلؽت و المستجدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 62.6

 نحو الذكور الطلبة نسبة بلؽت حٌث اإلجمالً من تقرٌبا  % 67.6 بنسبة طالبة و طالب(  2765)  بلػ عدد بإجمالً مقٌدٌن طلبة 

 . المقٌدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 27.7 اإلناث الطلبة نسبة بلؽت و المقٌدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 72.7

 هٌتة عضو(  46)  بلػ بالمحافظة الخاصة العلٌا للمعاهد بالنسبة م2148/2149 الجامعً للعام التدرٌس هٌتة أعضاء أعداد إجمالً أن -7

 و للسٌاحة العالً المعهد إستأثر حٌث إناث األعضاء من تقرٌبا  % 67.75 نسبة و ذكور األعضاء من تقرٌبا  % 56.25 بنسبة تدرٌس

% 62.5 بنسبة  عضو(  41)   بلػ حٌث بالمحافظة الخاصة العلٌا المعاهد مستوى على التدرٌس هٌتة أعضاء من عدد بأكبر الفنادق

 م2148/2149 الجامعً للعام التدرٌس هٌتة أعضاء إجمالً من تقرٌبا  % 77.5 بنسبة العمالٌة الجامعة ٌلٌه ثم اإلجمالً من تقرٌبا  

 . بالمحافظة الخاصة العلٌا للمعاهد بالنسبة

 حٌث طالبة و طالب(  4221)  بلػ بالمحافظة الخاصة العلٌا للمعاهد بالنسبة م2148/2149 الجامعً للعام الخرٌجٌن أعداد إجمالً أن -4

% 79 بنسبة خرٌج(  965)  بلػ حٌث  بالمحافظة الخاصة العلٌا المعاهد مستوى على الخرٌجٌن من عدد بأكبر العمالٌة الجامعة إستأثرت

 عام خرٌجٌن إجمالً من تقرٌبا  % 24 بنسبة خرٌج(  255)  بلػ حٌث الفنادق و للسٌاحة العالً المعهد ٌلٌه ثم اإلجمالً من تقرٌبا  

 . بالمحافظة الخاصة العلٌا للمعاهد بالنسبة  م2147/2148
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 1111 اآلتً نجد م8107/8102 عام ببٌان بالمقارنة -5

  بلػ نحو  م2147/2148عن عام  م2148/2149فً اجمالً عدد الطالب فً التعلٌم الؽٌر جامعً فً عام  انخفاضأنه ٌوجد معدل

 % تقرٌبا  .9.6

  عن عام  م2148/2149أنه ٌوجد معدل انخفاض فً اجمالً عدد أعضاء هٌتة التدرٌس فً التعلٌم الؽٌر جامعً فً عام

 % تقرٌبا  . 5.9بلػ نحو  م2147/2148

  بلػ نحو  2146/2147عن عام  2147/2148أنه ٌوجد معدل انخفاض فً اجمالً عدد الخرٌجٌن فً التعلٌم الؽٌر جامعً فً عام

 .% تقرٌبا  47.2

 -: التوصٌات** 

 سٌر كٌفٌة على العالً التعلٌم وزارة من المستمرة الررابة و بالمتابعة الخاص الجامعً التعلٌم كفاءة و مستوى تحسٌن على العمل -4

 به التعلٌمٌة العملٌة

 التعلٌمٌة العملٌة من األساسً الهدؾ لتحقٌق الحكومً التعلٌم و الخاص التعلٌم مخرجات بٌن الفجوة تقلٌل على العمل   -2

 . الخاص التعلٌم رسوم رٌمة لتحدٌد ضوابط وض  ضرورة -7
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 :م8102/8109 عام عن  بالمحافظة الخاصة الجامعات معاهد/  كلٌات -2

 م
اسم الكلٌة / 

 المعهد
 الجهة التابعة لها

 م8102/8109عدد الطالب للعام الجامعً 
 هٌئة التدرٌس

أعداد 
الخرٌجٌن 

عام 
8107/
 م8102

 اإلجمالً مقٌدٌن مستجدٌن

بة
طل

ت 
با
طال

 

ً
مال
ج
إ

 

بة
طل

ت 
با
طال

 

ً
مال
ج
إ

 

بة
طل

ت 
با
طال

 

ً
مال
ج
إ

 

ر
كو
ذ

 

ث
إنا

 ً
مال
ج
إ

 

 الجامعة العمالٌة 4

اإلتحاد العام لنقابات 
عمال مصر وهً 
تابعة وزارة التعلٌم 

 العالً

211 468 768 779 711 4179 979 668 4617 7 7 6 965 

2 

المعهد العالً 
للسٌاحة و الفنادق 

 ) إٌجوث (

الشركة المصرٌة 
العامة للسٌاحة و 

الفنادق شركة إٌجوث 
E.G.O.T.H  تابعة

 لوزارة التعلٌم العالً

519 259 768 972 756 4726 4684 647 2196 6 6 41 255 

7 

المعهد الفنً 
الصحً ) معهد 

 متوسط (

وزارة الصحة و 
 السكان

564 767 0282 497 691 622 756 4257 2144 46 46 82 611 

 0281 11 80 82 4408 8222 2071 2112 0011 0911 8161 0091 0871 اإلجمالً
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 11111 ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق** 

 محافظة مستوى على الصحة لوزارة تاب  متوسط معهد(  4)  عدد و  العالً التعلٌم لوزارة تاب  خاص عالً معهد(  2)  عدد ٌوجد أنه  -4

 . اإلسماعٌلٌة

  إلى موزعٌن طالبة و طالب(  5542)  بلػ بالمحافظة الخاصة للمعاهد بالنسبة م2148/2149 الجامعً للعام الطالب أعداد إجمالً أن  -8

 نحو الذكور الطلبة نسبة بلؽت حٌث  اإلجمالً من تقرٌبا  % 66.7 بنسبة طالبة و طالب(  2666)  بلػ عدد بإجمالً مستجدٌن طلبة 

 . المستجدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 68.5 الطالبات نسبة بلؽت و المستجدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 54.5

 نحو الذكور الطلبة نسبة بلؽت حٌث اإلجمالً من تقرٌبا  % 55.7 بنسبة طالبة و طالب(  7168)  بلػ عدد بإجمالً مقٌدٌن طلبة 

 . المقٌدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 77.5 اإلناث الطلبة نسبة بلؽت و المقٌدٌن إجمالً من تقرٌبا  % 62.5

 تدرٌس هٌتة عضو(  66)  بلػ بالمحافظة الخاصة للمعاهد بالنسبة م2148/2149 الجامعً للعام التدرٌس هٌتة أعضاء أعداد إجمالً أن -7

 من عدد بأكبر الصحً الفنً المعهد إستأثر حٌث اإلناث األعضاء من تقرٌبا  % 67.7 نسبة و الذكور األعضاء من تقرٌبا  % 52.7 بنسبة

 ٌلٌه ثم اإلجمالً من تقرٌبا  % 67.66 بنسبة  عضو( 28) بلػ حٌث بالمحافظة الخاصة المعاهد مستوى على التدرٌس هٌتة أعضاء

 للمعاهد بالنسبة م2148/2149 الجامعً للعام التدرٌس هٌتة أعضاء إجمالً من تقرٌبا  % 22.77 بنسبة الفنادق و للسٌاحة العالً المعهد

 م2148/2149 الجامعً للعام التدرٌس هٌتة أعضاء إجمالً من تقرٌبا  % 47.67 بنسبة العمالٌة الجامعة أخٌرا   ثم بالمحافظة الخاصة

 . بالمحافظة الخاصة للمعاهد بالنسبة

 حٌث طالبة و طالب(  4821)  بلػ بالمحافظة الخاصة للمعاهد بالنسبة م2147/2148 الجامعً للعام الخرٌجٌن أعداد إجمالً أن -6

% 57 بنسبة  خرٌج(  965)  بلػ حٌث  بالمحافظة الخاصة المعاهد مستوى على الخرٌجٌن من عدد بأكبر العمالٌة الجامعة إستأثرت

  م2147/2148 عام خرٌجٌن إجمالً من تقرٌبا  % 77 بنسبة خرٌج(  611)  بلػ حٌث الصحً الفنً المعهد ٌلٌه ثم اإلجمالً من تقرٌبا  

 إجمالً من تقرٌبا  % 46 بنسبة خرٌج(  255)  بلػ حٌث الفنادق و  للسٌاحة العالً المعهد أخٌرا   ثم بالمحافظة الخاصة للمعاهد بالنسبة

 . بالمحافظة الخاصة للمعاهد بالنسبة  م2147/2148 عام خرٌجٌن
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 1111 اآلتً نجد م8107/8102 عام ببٌان بالمقارنة -4

 فً اجمالً عدد المستجدٌن فً كلٌات و معاهد الجامعات الخاصة على مستوى المحافظة فً عام  انخفاض أنه ٌوجد معدل

 % تقرٌبا  .28بلػ نحو  م2147/2148عن عام  م2148/2149

  م2148/2149فً كلٌات و معاهد الجامعات الخاصة على مستوى المحافظة فً عام  المقٌدٌنفً اجمالً عدد  ارتفا أنه ٌوجد معدل 

 % تقرٌبا  .65.6بلػ نحو  م2147/2148عن عام 

 م2148/2149فً كلٌات و معاهد الجامعات الخاصة على مستوى المحافظة فً عام  الطالبفً اجمالً عدد  ارتفا  أنه ٌوجد معدل 

 % تقرٌبا  . 6.7بلػ نحو  م2147/2148عن عام 

  كلٌات و معاهد الجامعات الخاصة على مستوى المحافظة فً عام  فى اعضاء هٌته التدرٌسأنه ٌوجد معدل انخفاض فً اجمالً عدد

 % تقرٌبا . 8.7بلػ نحو  م2147/2148عن عام  م2148/2149

 هد الجامعات الخاصه على مستوى المحافظة فى عام انه ٌوجد معدل انخفاض فى اجمالى عدد الخرجٌن من كلٌات ومعا

 % تقرٌبا.46.6م بلػ نحو 2147/2148عن عام  م2147/2148

 -: التوصٌات

 من احتٌاجاتها م  ٌتناسب بما الوزارات هذه فً العمل تخدم مجاالت فً تخصصٌة معاهد إنشاء فً الوزارات كافة مشاركة ضرورة -

 . والتخصصات الكفاءات
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 8102/8109 عام عن بالمحافظة الجامعٌة المدن بٌان -1

 م
اسم المدٌنة 
 الجامعٌة

 مركز/مدٌنة/حً

إجمالً عدد الؽرؾ 
 المستخدمة مبٌت

للطلبة / الطالبات /  
 معٌد

 
 إجمالً عدد الملتحقٌن بالمدٌنة

 إجمالً معٌدات معٌدٌن طالبات  طلبة

4 
المدٌنة الجامعٌة 

 للطلبة
 ــ 4596 261 اإلسماعٌلٌةمدٌنة 

 ــ ــ
4596 

2 
المدٌنة الجامعٌة 

 للطالبات
 4757 ــ 266 مدٌنة اإلسماعٌلٌة

 ــ ــ
4757 

7 
المدٌنة الجامعٌة 
 لإلسكان الخارجً

 45 ــ 75 حً ثالث
71 78 

87 

 0778 4596 479 إجمالً المحافظة
21 22 

2121 

 

 

 

 

 

 

 8109تارٌخ البٌان : مارس                           السوٌس قناة بجامعة التوثٌق و المعلومات لمركز العامة اإلدارةمصدر البٌان : 

78 



 11111 ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق** 

 مدٌنة إلى موزعة جامعٌة مدٌنة(  7)  بلػ م 2148/21498عن العام الجامعى  المحافظة مستوى على الجامعٌة المدن عدد اجمالً أن -4

 .الخارجً لإلسكان جامعٌه ومدٌنة للطالبات جامعٌة ومدٌنة الذكور للطلبة جامعٌة

 بنسبة ؼرفة(  579)  بلػ م2148/2149عن عام  الخارجً واإلسكان والطالبات للطلبة مبٌت المستخدمة الؽرؾ عدد اجمالً أن -2

 لإلسكان تقرٌبا  % 47 ونسبة الؽرؾ إجمالً من للطالبات تقرٌبا  % 65.6 ونسبة الؽرؾ اجمالً من الذكور للطلبة تقرٌبا  % 64.6

 . الؽرؾ اجمالً من الخارجً

 بالمدن الملتحقٌن اجمالً من الذكور للطلبة تقرٌبا  % 66.6 بنسبة(  7676)  بلػ بالمحافظة الجامعٌة بالمدن الملتحقٌن عدد اجمالً أن -7

 اجمالً من الخارجً لإلسكان تقرٌبا  % 2.6 نسبة و الجامعٌة بالمدن الملتحقٌن إجمالً من  للطالبات تقرٌبا  % 54.2 نسبة و الجامعٌة

 . الجامعٌة بالمدن الملتحقٌن

 1111 اآلتً نجد 8107/8102 عام ببٌان بالمقارنة -6

  م2147/2148عن عام  م2148/2149فً عام  والمعٌدٌن فً اجمالً عدد الؽرؾ المستخدمة مبٌت للطالب ارتفا أنه ٌوجد معدل 

 % تقرٌبا  6.5بلػ نحو 

  م2147/2148عن عام  م2148/2149أنه ٌوجد معدل انخفاض فً اجمالً عدد الطلبة الذكور فً المدٌنة الجامعٌة للطلبة فً عام 

 % تقرٌبا  . 1.4بلػ نحو 

  بلػ  م2147/2148عن عام  م2148/2149أنه ٌوجد معدل زٌادة فً اجمالً عدد الطالبات فً المدٌنة الجامعٌة للطلبات فً عام

 % تقرٌبا  .2.7نحو 
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  عن عام  م2148/2149ن الخارجً فً عام مستخدمً المدٌنة الجامعٌة لإلسكافً اجمالً عدد  ارتفا أنه ٌوجد معدل

 % تقرٌبا  .2.7بلػ نحو  م2147/2148

 -: التوصٌات** 

 . مناسب بشكل المؽتربٌن للطالب واإلعاشة اإلرامة سبل توفٌر على العمل -4

 . الجامعٌة بالمدن ونفسٌٌن إجتماعٌٌن أخصاتٌٌن توفٌر ضرورة -2

 . متكامل بشكل للطالب المقدمة للوجبات الؽذاتٌة العناصر توفٌر ضرورة -7

 . المؽتربٌن للطالب المقدمة الترفٌهٌة والبرامج باألنشطة اإلهتمام -6

 . والجامعات الجامعٌة المدن بٌن المواصالت سبل توفٌر -5

 . الموضوعة الشروط وكذلك الجامعٌة بالمدن لإلرامة اإلدارٌة اإلجراءات ومرونة تسهٌل -6
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 :م8102/8109المراكز البحثٌة بالمحافظة عن عام  -4

 عدد المراكز البحثٌة
 العدد

 مالحظات
 رٌف حضر

 ــ ــ ــ التابعة لوزارة البحث العلمً

 ــ ــ ــ التابعة ألكادٌمٌة البحث العلمً

 ــ 4 التابعة للوزارات
محطة البحوث الزراعٌة التابعة لمركز البحوث الزراعٌة 

 بوزارة الزراعة

 ــ 22 التابعة للجامعات
تتمثل فً مراكز بحثٌة تابعة لإلدارة العامة أو الكلٌات 

 التابعة لجامعة رناة السوٌس

   ــ 82 اإلجمالً
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 11111 ٌلً ما السابق الجدول من ٌتضح -: التعلٌق** 

               الحضر فً جمٌعها منحصرة بحثً مركز(  27)  بلػ م2148 لعام المحافظة مستوى على البحثٌة المراكز عدد اجمالً أن -0

 11111 إلى موزعة و

 على البحثٌة المراكز اجمالً من تقرٌبا  % 6.7 بنسبة الزراعة لوزارة تاب (  الزراعٌة البحوث محطة)  بحثً مركز(  4)  عدد 

 . المحافظة مستوى

 تقرٌبا من 95.7السوٌس بنسبه ووحدات ذات طاب  خاص تختص بإجراء االبحاث تابعه لجامعه رناه  بحثٌة مراكز(  22)  عدد %

 . اجمالى المراكز البحثٌه على مستوى المحافظة

 . العلمً البحث ألكادٌمٌة تابعة أو العلمً البحث لوزارة تابعة م2148 لعام المحافظة مستوى على بحثٌة مراكز ٌوجد ال -2

  االتى: نجد م8107 عام ببٌان بالمقارنة -7

 م2148م وعام 2147للوزرات فى عام  التابعة البحثٌة المراكز عدد فً ثبات هناك أن -

فى اجمالى عدد المراكز البحثٌه والوحدات ذات الطاب  الخاص المختصه بإجراء االبحاث فى عام  ان هناك معدل ارتفا  -

 .  % تقرٌبا.419.4م بنحو 2147م عن عام 2148

 

 -: التوصٌات** 

 بداتل تقدٌم و الموارد إدارة و توزٌ  سٌاسات لترشٌد العالً التعلٌم إرتصادٌات حول البحوث و الدراسات من مزٌد إجراء ضرورة -4

 . العالً التعلٌم وكفاءة إنتاجٌة لتحسٌن

 . المحافظات داخل العلمً البحث لوزارة دور وجود ضرورة -2

 . القطاعات مختلؾ نمو فً دورها تفعٌل م  ٌتناسب بما العلمً البحث مراكز تطوٌر ضرورة -7

 . فعلٌة إستفادة أرصى إلى للوصول البحثٌة للمراكز الحارها و التطبٌقً و األكادٌمً الجانب فً المؤهلة العلمٌة الكفاءات إبراز ضرورة -6

 . منها الحقٌقً العاتد و العملً للتطبٌق جودتها مدى م  ٌتناسب بما البحثٌة المراكز بحوث و دراسات تقٌٌم ضرورة -5
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 هــــغ
 القاًــــــــىى



 

، بشأٌ تُظيى عًم 7700نسُة  07انقاَوٌ رقى " تابع " 
اجلًعيات وغريها يٍ املؤسسات انعايهة فى جمال انعًم 

 .قبم جمهس انُواباألههى، وذنك بعد إقرار يوادِ يٍ 
 

 الباب اخلامس

 ادلنظمات األجنبية غري احلكومية
 

 49مادة 

ٌجوز التصرٌح للمنظمات األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة التى ال تتب  حكومة أجنبٌة أو حزب أو 
تنظٌم نقابى أجنبى بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة 

وفق ا للقواعد المقررة فٌه لمدة محددة حتى ثالث سنوات الخاضعة ألحكام هذا القانون 
 ٌجوز تجدٌدها.

وال ٌجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورٌة مصر العربٌة أو الدخول فى أى صٌؽة 
من صٌػ التعاون داخل البالد إال بعد حصولها على تصرٌح الجهاز، كما ال ٌجوز ألى 

أى طرؾ أجنبى ؼٌر حكومى إلى بعد موافقة  جهة إبرام أٌا من الصٌػ المشار إلٌها م 
 الجهاز.

 61مادة 

التى  تحدد الالتحة التنفٌذٌة إجراءات تقدٌم طلب التصرٌح، ومدته، والبٌانات والمعلومات
 وعلى أن ٌكون من بٌنها :ٌجب أن ٌتضمنها طلب التصرٌح، 

ى شهادة رسمٌة معتمدة تفٌد بأن المنظمة األم مسجلة وتمارس العمل األهل  .4
بطرٌقة شرعٌة فى بلدها م  صورة رسمٌة من التحة النظام األساسى للمنظمة 

 األم.
 -شهادة رسمٌة معتمدة بأن المنظمة طالبة التصرٌح مشهود لها بحسن السمعة  .2

 وأنها ؼٌر متورطة فى ورات  الفساد أو ارتكاب جراتم .
 -، وتقدٌم موافقة المنظمة التى تتبعها فى الخارج على تأسٌس فر  فى البالد .7

بٌانات األعضاء المؤسسٌن ومجالس إدارتها والقاتمٌن علٌها وجهات ومصادر 
تموٌلها وسابقة أنشطتها، وؼٌرها من المستندات التى ٌجب أن ترفق به وفق 

 الالتحة التنفٌذٌة للقانون، ورواعد ممارسة النشاط المصرح به .
والقاتمٌن  -ٌن ومجلس إدارتها ما ٌفٌد سالمة المورؾ الجناتى لألعضاء المؤسس .6

 علٌها .
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 60مادة   

ا ال ٌجاوز مقداره   تؤدى المنظمة عند طلب التصرٌح وطلب تجدٌده أو تعدٌله رسم 
ثالثماتة ألؾ جنٌه أو ما ٌعادله بالدوالر األمرٌكى ٌتم تأدٌتها بالعملة التى تحددها الجهة 

لمؤسسات األهلٌة، وٌزاد هذا اإلدارٌة ، تؤول حصٌلته إلى صندوق دعم الجمعٌات وا
 % كل خمس سنوات .21المبلػ بما ٌعادل 

 68مادة 

فى جمٌ  األحوال ٌجب أن ٌكون نشاط المنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة المصرح لها به  
متفق ا م  أولوٌات واحتٌاجات المجتم  المصرى وفق ا لخطط التنمٌة، وأال تعمل فى مجال 

نطاق عمل األحزاب، أو النقابات المهنٌة، أو العمالٌة أو ذا أو تمارس نشاطا ٌدخل فى 
طاب  سٌاسً، أو ٌضر باألمن القومى للبالد، أو النظام العام، أو اآلداب العامة، أو 

 الصحة العامة .

 62مادة  

على المنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة أن تنفق أموالها فٌما ٌحقق أؼراضها وبما ٌتفق م  
المصرح لها بممارسته داخل مصر، وٌحظر علٌها استخدام مقارها فى رواعد النشاط 

 تحقٌق أؼراض أو ممارسة أنشطة ؼٌر مصرح بها أو بما ٌخالؾ أحكام القوانٌن واللواتح.

 61مادة 

ٌحظر على المنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة المصرح لها إرسال أو نقل أو تحوٌل أى 
ة أو هٌتة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظم

الخارج إال بعد التصرٌح لها بذلك من الجهاز وباتبا  القواعد المقررة التى ٌضعها 
 الجهاز.

 64مادة 

تخض  المنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة المصرح لها بالعمل داخل جمهورٌة مصر  
وتلتزم حكام هذا القانون، العربٌة إلشراؾ الجهة اإلدارٌة المختصة والجهاز وفق ا أل

 بتقدٌم المستندات التالٌة للجهة اإلدارٌة :

ررم الحساب البنكى والحسابات الفرعٌة له التى تتلقى علٌها أموالها أو تنفق منها  .4
على أنشطتها داخل الجمهورٌة، والتى ال ٌجوز لها تلقى أموال أو اإلنفاق إال من 

 علٌه كلما دعت الحاجة.خاللها وإررار بحق الجهاز فى االطال  
 تقرٌر إنجاز سنوى خالل مدة ممارسة النشاط المصرح به . .2
 المٌزانٌة السنوٌة المعتمدة من أحد المحاسبٌن القانونٌٌن المقٌدٌن . .7
أى تقارٌر أو بٌانات أو معلومات تطلبها الجهة اإلدارٌة بشأن عمل المنظمة أو أى  .6

 من أنشطتها .

 

 

86 



 

 66  مادة 

كافة عالرات العمل للعاملٌن بالمنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة لقانون العمل تخض   
 المصرى وتختص المحاكم المصرٌة دون ؼٌرها بنظر تلك المنازعات .

 وٌق  باطال كل اتفاق بؽٌر ذلك .

وفى جمٌ  األحوال ال ٌجوز للجمعٌات أو الكٌانات الخاضعة ألحكام هذا القانون  
سواء فى صورة خبراء أو عاملٌن داتمٌن أو مؤرتٌن أو متطوعٌن إال االستعانة باألجانب 

بعد الحصول على ترخٌص بذلك من الجهاز وفق اإلجراءات والمستندات التى تحددها 
 الالتحة التنفٌذٌة لهذا القانون .

 67مادة 

ٌسرى على فرو  المنظمات األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة أو مكاتب التمثٌل الخاصة بها أحكام 
 ا القانون فى كل ما ال ٌتعارض م  أحكام هذا الفصل .هذ

 62مادة  

فى حال مخالفة المنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة ألى من أحكام هذا القانون أو رواعد  
ممارسة النشاط المصرح به ٌكون للوزٌر المختص بعد موافقة الجهاز إصدار ررار 

رسة النشاط، على أن ٌقوم الجهاز مسبب بإٌقاؾ النشاط المخالؾ أو بإلؽاء تصرٌح مما
 بإبالغ المنظمة بالقرار .

وتحدد الالتحة التنفٌذٌة لهذا القانون األحوال األخرى التى ٌتم فٌها تجدٌد ترخٌص 
المنظمة األجنبٌة وتعدٌله وإلؽاؤه واإلجراءات التى تتخذ بشأنها وكٌفٌة التصرؾ فٌما 

ا كانت طبٌعتها .  ٌ  تتركه من أموال أ

  األحوال ٌجوز إلؽاء الترخٌص ألسباب تتعلق بتهدٌد األمن القومى أو السالمة وفى جمٌ
 العامة أو االخالل بالنظام العام أو طبق ا لمبدأ المعاملة بالمثل .

 69مادة  

تسرى أحكام المنظمات األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة على المنظمات اإلرلٌمٌة وتلتزم بأحكامها، 
ٌمٌة فتح حسابات فرعٌة بحسابها األصلى تخصصه لما على أنه ٌجوز للمنظمات اإلرل

 تنفقه فى دول أخرى .
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 الباب السادس

 اجلهاز القومى لتنظيم عمل ادلنظمات األجنبية غري احلكومية
   

 71مادة 

ٌنشأ جهاز رومى، ٌسمى )الجهاز القومى لتنظٌم عمل المنظمات األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة(  
الوزراء، وتكون له الشخصٌة االعتبارٌة، مقره محافظة القاهرة، وله ٌتب  رتٌس مجلس 

ٌُنشأ مكاتب فى المحافظات األخرى .  أن 

وٌتولى الجهاز البت فى كل ما ٌتعلق بتأسٌس وعمل ونشاط المنظمات األجنبٌة ؼٌر 
الحكومٌة فى مصر، وكافة صور تعاونها م  المؤسسات والجهات الحكومٌة وؼٌر 

 البالد، والتموٌل األجنبى للجمعٌات والمؤسسات األهلٌة المصرٌة. الحكومٌة داخل

 70مادة 

 باآلتى :ٌختص الجهاز فضال عن االختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون،  

الموافقة للمنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة أو االرلٌمٌة على التأسٌس أو التصرٌح  .4
 والبت فى طلب تجدٌده أو تعدٌله أو إلؽاته.لها بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، 

التصرٌح للمنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة أو اإلرلٌمٌة إرسال أو نقل أو تحوٌل أى  .2
أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هٌتة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل 

 أو الخارج .
ا كانت طب .7  ٌ ٌعتها سواء من التصرٌح بالحصول على تموٌل أو أموال من الخارج أ

شخص مصرى أو أجنبى طبٌعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبٌة أو من ٌمثلها فى 
ا كانت طبٌعتها أو تموٌل إلى   ٌ الداخل أو ٌعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها أ

 من هذا القانون  66ة حكم المادة أشخاص أو منظمات فى الخارج ، وذلك بمراعا
ات وؼٌرها من الكٌانات الخاضعة ألحكام هذا التأكد من إنفاق أموال الجمعٌ .6

القانون فى الؽرض المخصصة من أجله أو الذى جمعت له، وإصدار القرارات 
الالزمة لتصحٌح أى مخالفات تق  فى هذا الشأن وله فى سبٌل ذلك اإلطال  على 

 الحسابات البنكٌة الخاصة بالكٌانات الخاضعة ألحكام هذا القانون .
تموٌل المحلى للجمعٌات والكٌانات الخاضعة ألحكام هذا القانون تلقى إخطارات ال .5

 من الجهة اإلدارٌة.
التصرٌح للمنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة بإبرام صٌػ التعاون م  جهات أخرى  .6

 داخل البالد، وطلب ما ٌلزم لذلك من بٌانات ومستندات .

تمكنه من ممارسة  وللجهاز إصدار جمٌ  القرارات ووض  اإلجراءات الالزمة التى 
 اختصاصه .
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 78ماده 

ٌتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، ٌصدر بتشكٌله ررار من رتٌس الجمهورٌة برتاسة 
رتٌس متفرغ ٌكون بدرجة وزٌر لمدة ثالث سنوات رابله للتجدٌد، وعضوٌة ممثلٌن 

 الجهات :ٌختارهم الوزراء ورؤساء تلك للوزارات والجهات المعنٌة التالٌة ، 

ممثل لوزارة  - ممثل لوزارة العدل - ممثل لوزارة الدفا  - ممثل لوزارة الخارجٌة
ممثل لجهاز  - ممثل للوزارة المختصة - ممثل لوزارة التعاون الدولً - الداخلٌة

ممثل لهٌتة  - ممثل لوحدة ؼسل األموال - ممثل للبنك المركزي  - المخابرات العامة
 الررابة اإلدارٌة

 72مادة 

ا كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على   ٌ ا دور ٌعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماع 
طلب رتٌسه أو أى من أعضاته، وال ٌصح انعقاد مجلس اإلدارة إال بحضور أؼلبٌة 
أعضاته، وال تتخذ رراراته إال بأؼلبٌة ثلثى عدد األعضاء، وٌعتبر الموضو  المعروض 

ا إ ذا لم ٌتوافر النصاب الالزم التخاذ القرار، وٌبطل كل عمل أو على الجهاز مرفوض 
 ررار على خالؾ ذلك.

وتبلػ ررارات المجلس إلى رتٌس مجلس الوزراء خالل سبعة أٌام من إصدارها، وله 
الحق فى إعادتها للدراسة مرة أخرى خالل سبعة أٌام تالٌة، وتبلػ بعدها للوزارات 

 ت والجهات المعنٌة بتنفٌذها وأعمال ما جاء فٌها.والجهات المعنٌة وتلتزم الوزارا

 71ماده 

ٌكون للجهاز موازنة سنوٌة مستقلة، ُتدرج فٌها االعتماد الالزمة والكافٌة للقٌام بوظاتفه، 
 وٌحظر على الجهاز تلقى أى معونات أو هبات من ؼٌر أجهزة الدولة.

 74ماده 

فرغ ٌصدر بتعٌٌنه ررار من رتٌس ٌكون للجهاز أمانة عامة تكون برتاسة أمٌن عام مت
الجمهورٌة، وعدد كاؾ من العاملٌن المؤهلٌن، وتكون لهم التحة وظٌفٌة خاصة تنظم 
شتون العمل والعاملٌن فٌه وواجباتهم، وٌصدر بها ررار من رتٌس مجلس الوزراء بناء 

 على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقٌد بالقواعد والنظم الحكومٌة .

 76ماده 

للجهاز أن ٌستعٌن بمن ٌراه من ذوى الخبرة واالختصاص ومن الوزارات والهٌتات 
والجهات المعنٌة، وتنظم الالتحة التنفٌذٌة لهذا القانون ضوابط وإجراءات انعقاد جلسات 

 مجلس اإلدارة، وتشكٌل األمانة العامة له، وؼٌرها من شتونه المالٌة واإلدارٌة.

 77ماده 

البت فى الطلبات المعروضة علٌه بإصدار رراره خالل ستٌن ٌوم عمل على  على الجهاز
األكثر من تارٌخ تقدٌم الطلب مرفق ا به المستندات الالزمة والتى تنص علٌها الالتحة 

 التنفٌذٌة .
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ق ــــالتىثي
 تـــــواملكتب



 

 
 
 

 التزويــــــد **** 

 :تم تزوٌد المكتبة بما ٌلى 

 ( صدرت عن 2149 فبراٌر)  عن شهر األحمر البحر نشرة مركز معلومات محافظة

 .األحمرالبحر مركز معلومات محافظة 

 ** وأحباثاث ـــدزاس** 

  .اإلسماعٌلٌة محافظةعن مصادر التلوث وكٌفٌه عالجه ب دراسة اسم الدراسة :

  واإلدارةمدٌرٌة التنظٌم :  المؤلف

  تناول الدراسة :ت

نقص الخبز  أنزٌماتوهو ناتج من وجود فطرٌات او  الحٌةالتلوث البٌلوجى وهو تحلل الكاتنات 

اى من فعل  أو صناعٌةوفساد الطعام ومصادر التلوث الكمٌاتى رد ٌكون التلوث من مصادر 

 والتنمٌةور تتصل بالتط الحضرٌة البٌتةوتدرج تلوث  بالحٌاةالنشاط المتصل  نتٌجة اإلنسان

منتجات  إلىوهى تحول المواد الخام  الصلبة الصناعٌةوتلوث النفاٌات  والصناعٌة العمرانٌة

 .كاملةنصؾ  أوكامل  صناعٌة

بمورعها  الشمالً تتمٌز محافظة اإلسماعٌلٌة القناةمدخل  -بحٌرة التمساح –مصادر التلوث 

على شواطئ بحٌرة التمساح وهى مصدر  المدٌنةحٌث تمتد  القناةبٌن محافظات  المتوسط

والتجارة وذلك لتعرض  السٌاحةانخفاض معدل نمو  أخٌراوالجمال للمحافظة ولكن  للعمالة

 المالحةنقص  التحةعن طرٌق  المعالجةالتلوث البٌتً للبحٌرة وٌتم  إلىشواطئ البحٌرة 

ؼٌرها  او ةبترولٌد موا بإلقاءتقوم التً جنٌه على السفن  41111الخاصة بؽرامه وردرها 

تواجد هذه السفن بمٌاه  أثناءوذلك  رمامةتقوم بإلقاء  التًجنٌه على السفن  4111وؼرامه ردرها 

 .القناة
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 **س ــــــاب الشهـــكت** 

ثؾدْ إٌّبلقبد ٚ اٌّضا٠ذاد ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ  1990ٌغٕٗ  09اٌمبْٔٛ سلُ  اعُ اٌىزبة :

اٌقبدسح ِٓ  اٌذٚس٠خٚ إٌّؾٛساد ٚاٌىزت  1990ٌغٕٗ  1366سلُ  اٌّب١ٌخاٌقبدسح ثمشاس ٚص٠ش 

 .اٌّب١ٌخٚصاسح 

 .اٌؼبٌِٟؾّذ اٌؼذي : ِؾبِٝ ثبالعزئٕبف  إثشا١ُ٘ : اٌّؤٌف

 ؽٍّٟ ػجذ اٌؼظ١ُ ؽغٓ : وج١ش ثبؽض١ٓ.             

إعشاءاد  -ؽشاء ٚاعزئغبس اٌؼمبساد  - اٌزؼبلذ ػٍٝ اٌّمبٚالد ٚرٍمٝ اٌخذِبد٠زٕبٚي اٌىزبة: 

 االرفبق اٌّجبؽش.  -اٌّّبسعخ اٌخبفخ  -اٌّّبسعخ اٌؼبِخ   -إٌّبلقخ اٌؼبِخ  - اٌزؼبلذ

 **سأث لك ــــــق** 

 net workingاٌؾجىبد  اعُ اٌىزبة :

 اٌؼبِشٞد/ ببٌذ      دٚط ٌٛاٌّؤٌف : 

ث١ٓ االعٙضح ِب اٌفشق  - ِب ٘ٝ اٌذٚافغ ٚساء أؾبء اٌؾجىٗ  -ِب ٘ٝ اٌؾجىٗ   ٠زٕبٚي اٌىزبة :

 اٌزبثؼٗ ٚٚؽذاد اٌخذِٗ.

ٓ عٙبصٜ وّج١ٛرش اٚ اوضش ِزق١ٍٓ ِؼب ِٓ بالي وبثً ٚاؽ١بٔب ٠ىْٛ ٘ٝ ػجبسح ػ  اٌؾجىٗ :

 ٚعو االرقبي ثٙذف رجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ٕٙب.

ِؼٍِٛٗ اعبع١ٗ د١ًٌ اٌّغزخذَ اٌٝ ػبٌٝ اٌؾجىبد فٝ ؽبٌٗ ػذَ  ٚعٛد هبثؼٗ ٌغٙبصن اٌٛفٛي 

 .addprinter wizardا١ٌٙب لُ ثبمبفٗ ٚاؽذح ثبعزخذاَ 

 **ِٛمٛػبد اٌجش االٔزمبئٝ**

 الجهة المرسل الٌها الموضــــــــــــــــــــــــــــوع م

 اٌؾئْٛ اٌمب١ٔٛٔٗ إٌّبلقبد ٚاٌّضا٠ذادثؾدْ  1990ٌغٕٗ  09اٌمبْٔٛ سلُ  0

 اداسح اٌق١بٔٗ ٚاٌؾجىبد Net workingاٌؾجىبد  8
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 إسهاهاث وإجناشاث

 هسكــــص املؼلىهــــــــــاث

 ودػــن اختـاذ القــساز



 

 

 

 

 

  متضمنة القطاعات اآلتٌة :   2149 فبراٌرصدر عدد جدٌد من النشرة الشهرٌة للمعلومات عن شهـر

رطا  تنمٌة  –رطا  الثروة المعدنٌة  –رطا  النشاط الصناعى والحرفى  –رطا  القوى العاملة ) 

 هذا إلى جانب األبواب الثابتة التى تتضمنها النشرة شهرٌا  .المرأة (

  االجتماعات  -) م  القانون  النشر إعداد بعض األبواب الهامة بالنشرة الشهرٌة مثلتتولى إدارة

النشاط االعالمى  للسٌد/ المحافظ واستقبال سٌادته لضٌوؾ  –واللقاءات الخاصة بالسٌد / المحافظ  

ظة المحافظة من كبار رجال الدولة والمستولٌن وتفقد سٌادته لموار  العمل المختلفة بداترة المحاف

 باإلضافة الى الموضوعات االختٌارٌة(.

 . إعداد الردود على المكاتبات الواردة لإلدارة من مختلؾ الجهات والمستولٌن ومتخذى القرار 

 اعداد المسابقة المحلٌة لمراكز معلومات الوحدات المحلٌة عن شهر فبراٌر 

 

 

 

  الحاسب اآللى .إدخال ررارات السٌد المحافظ على 

 .  إعداد البث اإلنتقاتى وإرساله الى الجهات المعنٌة 

 . تسجٌل النشرات والدورٌات والمجالت والمراج  والمطبوعات الواردة للمكتبة فى سجالتها الخاصة 

 دخال الكتب والمراج  على الحاسب االلى على برنامج المكتبة الحدٌثة ا 

  الشهرٌة التى ٌصدرها المركز .تدوٌن نشاط المكتبة فى النشرة 

   

 ســـإدازة النش

 التىثيق واملكتبتإدازة 
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 ( التعلٌم )فصول  -المدرسٌن –االبنٌة التعلٌمٌة  -التعلٌم تحدٌث رطاعات النشرة الشهرٌة وهى– 

 (التعلٌم االزهرى -تالمٌذ( 

  عمل التقرٌر الشهرى المطلوب بمورؾ السل  االستراتٌجٌه والتموٌنٌه عن الشهر السابق وفقا للنماذج

 بالشهر السابق.المرفقه منتصؾ كل شهر وذلك الرد على مكتب االمٌن العام وذلك للنماذج الخاصه 

 .تقٌم ومتابعه نشرات المراكز والمدن واالحٌاء 

  االحصاتً .جارى ادخال بٌانات الدلٌل 

  الرد على مكاتبات وزارة التنمٌه المحلٌه بخصوص االصول المؤجرة و مركز معلومات رتاسه

 مجلس الوزراء بخصوص عناصر بٌانات كتاب وصؾ مصر ومنافذ البٌ .

  حضور اجتما  م  السٌد اللواء / السكرنٌر العام المساعد بخصوص االجراءات المتبعه لمرض

 انفلونزا الطٌور.

 صر المنشأت الحكومٌه المستأجرة.جارى ح  

 . ارسال التقرٌر الشهري لالزاالت ومخالفات البناء والتعدٌات على أمالك الدولة 

 

 

 

 

 

 

 

 االحصاءإدازة 
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 " تابغ "

 املىضىػاث االختيازيت



 

 9102فربايس بيان باملنشآث الغرائيت الىت مت التىصيت بغلقها خالل شهس 

 اٌؼٕٛاْ اٌّذ٠ش اٌّغئٛي اعُ إٌّؾؤح َ
سلُ 

 اٌشخقخ

 ٔٛع اٌزٛف١خ ثبٌغٍك

 عجت اٌغٍك
 سخقخ

خطش 

 داُ٘
 و١ٍّٙب

 ػجذ اٌؾ١ّذ ِؾفٛظ عبٌّبْ ِخجض د٘ت 1
أسك اٌغّؼ١بد خٍف اٌّغزؾفٟ 

 اٌؼبَ
 ٚعٛد ؽّبَ داخً اٌّطؼُ  √  8771

 √   ال٠ٛعذ ؽٝ اٌغالَ ثغٛاس ِذسعخ اٌقٕب٠غ اؽّذ ِٛعٝ ِؾّذ ِؼًّ اٌجبْ اٌؼ١ّذ 8
ػذَ رشخ١ـ ٚعٛد ثبة ِفزٛػ ػٍٝ 

 ِذخً اٌؼّبسح ثٗ ؽّبَ

 √   ال٠ٛعذ اٌّغزمجً اِبَ ِشوض اٌؾشهخ ع١ّٗ ؽىشٜ عٛدح ِبسوذ سعبي 4
ػذَ رشخ١ـ ٚعٛد ِبعٛسح فشف 

 اٌّؾًفؾٝ داخً 

 ٚعٛد ؽّبَ داخً اٌّخضْ  √  684 4ػّبسح  4اٌّغزمجً ِؾً سلُ  ِؾّذ ػٍٝ ِؾّذ خ اثٛ ػٍٝؽجٛة ٚػالف 1

 ٚعٛد ؽّبَ داخً اٌّؾً  √  111  4ػّبسح  6اٌّغزمجً ِؾً سلُ  خبٌذ ػجذ اٌؼض٠ض ؽغٓ ِبسوذ اٌؼذٜٚ 1

 ٚعٛد غشفخ رفز١ؼ داخً اٌّؾً   √  81 ؽبسع سمب اٌؾ١خ صا٠ذ ِؾّٛد ِؾّذ ع١ٍّبْ ِطؼُ سمب ؽٍّٝ 6

 ٚعٛد غشفخ رفز١ؼ –ػذَ رشخ١ـ  √   ال٠ٛعذ ؽبسع اٌّغزؾفٟ ؽٝ اٌغالَ اؽّذ اثشا١ُ٘ ِؾّذ ِطؼُ االِجشاهٛس 7

 ٔمـ ؽذ٠ذ ثبالؽزشاهبد اٌقؾ١خ  √  4491 اثٛ خ١ٍفخ عبٌُ ع١ٍّبْ ِؾّذ ػالفخ اٌّؼٕٝ 4

 √   ال٠ٛعذ اثٛ خ١ٍفخ ػجذ اٌغالَ ٘الي ػٕبٔٝ ثمبٌخ ػجذ اٌغالَ ٘الي 4
ٔمـ ؽذ٠ذ فٝ  –ػذَ رشخ١ـ 

 االؽزشاهبد اٌقؾ١خ

 √   ال٠ٛعذ اٌشٚمخ اثٛ خ١ٍفخ 4ّٔشح  ِقطفٟ صغٍٛي اثشا١ُ٘ عٛثش ِبسوذ اثٓ اٌجٍذ 19
ٔمـ ؽذ٠ذ فٟ  –ػذَ رشخ١ـ 

 االؽزشاهبد اٌقؾ١خ

11 
ِخضْ فشع اٌؾشوخ اٌؼبِخ 

 ٌزغبسح اٌغٍّخ
 فٛصٜ ِؾفٛظ ِؾّذ

ٚوبٌخ اٌخنشٚاد ػ ع١ٕبء ثغٛاس 

 اٌمٕطشح غشة
 √   ال٠ٛعذ

نقص شدٌد فى  –عدم ترخٌص 
 االشتراطات الصحٌة

 √   ال٠ٛعذ ؽبسع اٌّؼب٘ذح اؽّذ ِؾّذ خ١ًٍ ِٕفز اٌمقبف١ٓ اٌغذ٠ذح 18
نقص شدٌد فً  –عدم ترخٌص 

 االشتراطات الصحٌة

 نقص شدٌد فً االشتراطت الصحٌة  √  484 اٌمٕطشح غشةاٌجٕب٘ٛح اٌغذ٠ذح  اٌؾغٓ فجشٞ ؽغٓ سمب ِقٕغ اٌىٛصش ٌزق١ٕغ اٌضٍظ 14

  

 

 9102 فربايسبيان باملنشآث الغرائيت الىت مت التىصيت بإيقاف تشغيلها أو غلقها ادازيا خالل شهس 

 اعّبٌٝ )رشخ١ـ+خطش( و١ٍّٙب خطش داُ٘ غٍك إداسٜ

 13 6 6 رُ ابطبس اٌّغٍظ اٌّؾٍٟ ثبٌتٍك االداسٞ 
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 دائسة الضىء



 

 انسكرتري انعاو املساعد 
 حمافظة اإلمساعيهية 

 
 
 

 :بياناث أساسيت 
 

 ػالَعبِٟ اؽّذ فؤاد ؽغٓ  االعُ سثبػٟ:

 11/4/1466َ ربس٠خ ا١ٌّالد

 َعشا ث٠ٛ٘ٛ١ظ  اإلعّبػ١ٍ١خ عٙخ ا١ٌّالد

 ِزضٚط اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ

 4414447 ر١ٍفْٛ ػًّ

 91994411146 ِؾّٛي

 
 :الدزجت العلميت

 
 ربس٠خ اٌؾقٛي عٙخ اٌؾقٛي ػ١ٍٗ اٌّؤً٘ 

 1/6/1909َ اٌى١ٍخ اٌؾشث١خ اٌؼٍَٛ اٌؼغىش٠خ ٌٛس٠ٛطثىب

 
 :السابقتالىظائف 

 
 ربس٠خ رشن اٌٛظ١فخ  ربس٠خ ؽغً اٌٛظ١فخ اٌغٙخ اٌٛظ١فخ 

  1/6/1909 اٌمٛاد اٌّغٍؾخ  ع١ّغ اٌٛظبئف اٌم١بدح

 1/6/2014   ثبٌمٛاد اٌّغٍؾخ اٌزٟ ِؤً٘ 

    اٌشرجخ إٌٟ

 15/12/2010 11/6/1916 اٌّؾ١ٍخ  خاٌز١ّٕ سئ١ظ ِشوض ِٚذ١ٔخ اٌمٕطشح غشة

  16/12/2010  ػبَ ِغبػذ اٌّؾبفظخ  عىشر١ش
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تقسيس 
 املتابؼــــــت



 

 خطخ اٌّزبثؼخ ٚاٌذػُ ا١ٌّذأٟ  ٌّشاوض ٚٚؽذاد اٌّؼٍِٛبد
 8914 فجشا٠شٚدػُ ارخبر اٌمشاس ثبٌّؾبفظخ خالي ؽٙش 

 

 الموقع اسم م
تارٌخ 

 المرور

 تم  متابعتها التًاألنشطة 

 الموقع فً
 مالحظات نقاط الضعف نقاط القوة

 4/8 َ.َ فب٠ذ 1

 لبػذح اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ . -

 لبػذح اٌج١بٔبد ا١ٌ٢خ . -

 ؼخ اٌغغالد اإلداس٠خ  ٌأللغبَ   ِشاع -

 اإلفذاساد  .  -

 رذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ . -

 لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ .  -

 اٌؼّبٌخ ِذسثخ .  -

 .اٌغغالد اإلداس٠خ  ِىزٍّخ    -

االؽز١بط إٌٝ دػُ فٕٟ 

 ٚأعٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِغ اٌؾىش ،،

 19/8 َ.َ اٌزً اٌىج١ش 8

 لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ . -

 اٌغغالد اإلداس٠خ . -

 إٌؾشح اٌؾٙش٠خ ٌٍّؼٍِٛبد . -

 وفبءح األعٙضح ا١ٌ٢خ . -

 اٌزذس٠ت . -

 9لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ   -

 اٌؼّبٌخ ِذسثخ .    -

 وفبءح األعٙضح .    -

االؽز١بط إٌٝ دػُ فٕٟ 

 ٚأعٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِغ اٌؾىش ،،

 11/8 َ.َ االعّبػ١ٍ١خ 4

 لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ . -

 لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌ٢خ . -

 إٌؾشح اٌؾٙش٠خ ٌٍّؼٍِٛبد . -

 اٌغغالد اإلداس٠خ . -

 اٌزذس٠ت ٚوفبءح اٌؼب١ٍِٓ . -

 ٚا١ٌ٢خ .لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ   -

 اٌؼّبٌخ ِذسثخ .  -

 اٌغغالد اإلداس٠خ  ِىزٍّخ                     -

االؽز١بط إٌٝ دػُ فٕٟ 

 ٚأعٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِغ اٌؾىش ،،

 17/8 لش٠خ ٔف١ؾخ 1

 لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ . -

 اٌغغالد اإلداس٠خ . –

 وفبءح األعٙضح ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌّشوض   .  -

اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ  لٛاػذ    -

 ِىزٍّخ .

   9األعٙضح رؼًّ ثىفبءح    -

 اٌؼّبٌخ ِذسثخ .     -

االؽز١بط إٌٝ دػُ فٕٟ 

 ٚأعٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِغ اٌؾىش ،،

 14/8 ؽٝ صبٌش 1

 لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ  -

 اٌغغالد اإلداس٠خ . -

 إٌؾشح اٌؾٙش٠خ ٌٍّؼٍِٛبد . -

 األعٙضح   .اٌزذس٠ت ٚوفبءح  -

لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ     -

 ِىزٍّخ .

 اٌزؾذ٠ش ا٢ٌٟ ٌٍج١بٔبد   .   -

 ٔمـ اٌؼّبٌخ .    -

االؽز١بط إٌٝ دػُ فٕٟ 

 ٚأعٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِغ اٌؾىش  ،،

 81/8 ؽٝ أٚي 6

 لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ . -

 اٌزؾذ٠ش .  -

 9اٌغغالد اإلداس٠خ   -

 ٚوفبءح األعٙضح   .اٌزذس٠ت  -

 رؾذ٠ش لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ.   -

 االٔزظبَ فٟ  إفذاس إٌؾشح اٌؾٙش٠خ .  -

 

االؽز١بط إٌٝ دػُ فٕٟ 

 ٚأعٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِغ اٌؾىش ،،

 87/8 ؽٝ صبْ 7

 لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ . -

 اٌزؾذ٠ش .  -

 9اٌغغالد اإلداس٠خ   -

 األعٙضح   .اٌزذس٠ت ٚوفبءح  -

 رؾذ٠ش لٛاػذ اٌج١بٔبد ا١ٌذ٠ٚخ ٚا١ٌ٢خ.   -

 االٔزظبَ فٟ  إفذاس إٌؾشح اٌؾٙش٠خ .  -

 

االؽز١بط إٌٝ دػُ فٕٟ 

 ٚأعٙضح آ١ٌخ
 ٔظش ِغ اٌؾىش ،،

 

 ٠ؼزّــــذ ،،                                                           

 ِذ٠ش ػبَ ِشوض اٌّؼٍِٛبد                                                                                                        
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 منىذج
 استطالع زأي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َ  8914 ِبسطِٓ ٔؾشح اٌّؼٍِٛبد اٌؾٙش٠خ  ٌّؾبفظخ اإلعّبػ١ٍ١خ ػذد ؽٙش 

 ------------------------------الوظٌفة  ---------------------------------------االســـــــم :  

 )       (  )     (       ال           نعم       -هل تود االستمرار فى إمدادك بنسخة من النشرة خالل الشهر القادم     -0

 )       (  )     (  غٌر كافٌة     كافٌه     -ما رأٌك فى المؤشرات الجدولٌة والبٌانات للقطاعات الخدمٌـــــــــة      -8

 )       (  غٌر مفٌدة   )     (   مفٌدة     -ما رأٌك فى حالة دعم القرار او التوقعات المستقبلٌة التى تم عرضها    -2

 )       (  )     (       ال          نعم        -هــــل تثق فى اكتمال ودقة وتحــــــــدٌث البٌانــــــات الـــــــــــواردة    -1

 )       (           )     (       ال  نعم       -هـــل هنــــــاك عائـــد من هـــــــذه النــــــشرة ومـــــــا هــــــــــــو؟     -4

    -------------------------------------------------------------- 

    -------------------------------------------------------------- 

                                                  )       (          نعم     )     (            ال     -هـــل تــــود إضافـــــة أى موضوعـات أو ابواب أخرى وما هى ؟     -6

     -------------------------------------------------------------- 

    -------------------------------------------------------------- 

    -------------------------------------------------------------- 

    -------------------------------------------------------------- 

 

 

 



لكل من عاون وساهم فً تطوٌر نشرة المعلومات بالفكر والرأي والخبرة وكل من تفضل وقام بملء هذا 

 1وإرساله إلٌنا  جالنموذ
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