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 2018ديسمبر  31يوليو حتي  1خالل الفترة من 
        

 ديريةاملمدير  –وكيل الوزارة 

  أشرف البجرميد. 
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 احملتويات
 مدير املديرية –السرية الذاتية للسيد وكيل الوزارة  •
 االهداف •
 الرسالة •
 التعاون مع الوزارات والقضايا القومية •
 واخلارجية املشروعات القومية •
 املبادرات الوطنية والقومية •
 أنشطة وخدمات حي االمسرات •
 فصول حمو االمية •
 الفتاه واملرأه ( –ذوى االحتياجات اخلاصة  –تقارير االنشطة ) الربملان  •
 االستثمارية (  –اخلطط االنشائية ) االضافية  •
 التكوين املهني  –نزل الشباب  –شبكات احملمول  –املالعب املفتوحة  •
 اجلمعيات العمومية •
 مناذج مصورة •
 رسم بياني توضيحي  •
 املراكز (  –املناطق  –تقارير النشاط من يوليو إيل ديسمرب ) االدارات املركزية  •
 النماذج االعالمية  •
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املرحلة الثالثة من برنامج 
 املهارات األساسية

 للدوري االجنليزي يف كرة القدم
إيل  30/9/2018خالل الفرتة من 

 م6/10/2018
 املركز االوليمبي باملعادي

 

 ــــيواملش يون اجلرـــاراثــم
 حتـت شعــار 

مليون  100" التوعية حبمله 
 صحة  "

 م 2018 / 30/11اجلمعة املوافق 
 

ندوات توعية  تثقيفية علي 
مستوى مراكز الشباب عن 
أهمية محالت الكشف عن 

 فريوس سي 
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  مشـروع األمــم املتحــدة

بالتنسيق مع وزارة الشباب 
والرياضة مع مديرية الشباب 

 والرياضة
CAIRO RUNNER 

 

ندوتين عن العنف 

 ضد المراة والفتاة

جولة سياحية   700

بمجمع االديان 

 بمصر القديمة

100 

 
ماراثون مصر 

 الجديدة

1500 

ندوة تمكين ذوى 

 القدرات الخاصة

100 

لذوى  جولة سياحية

 االحتياجات الخاصة

100 
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 املبادرات القومية والوطنية
 

 

 مبادرة الرسم والتصميم
 ألعضاء مراكز الشباب

   هنتعلم الرسم 

 –مبادرة ارسم مستقبلك 
 ابتكار ( –متكني  –مشاركة 

 مبادرة 
 خليك زي ادم 

 مبادرة الرياضة اسولب حياه
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القومية والوطنية املشروعات  

 

 احتفاالت أعياد نصر اكتوبر

 محلة الكشف املبكر 
 عن فريوس سي

  دورى مراكز الشباب 

 تنفيذ بروتوكول اليابان 
 البطولة الدولية لكرة القدم
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مية للطالئع مشاريع قو  

  

  

     

 

 مشروع 
 فضلأحياه  حنو

 
 

مشروع املعسكر 
 الصيفى

 ببورسعيد
 6/8اىل 2/8

 

 رـــي املمـن فــالف
 رح الوزارةــمس

 

 االحتفال 
 باليوم العاملى للشباب

 

فيلم وندوة 
 وجايزة

 

 انا وحنن
 حى االمسرات

 

 مسابقة تراثي حياتى
 

رحلة سياحية حتت 
  نعرفهاشعار تعاىل

 

امللتقى العربى 
 اخلامس

 مسابقة عقول 
 مستنري

احتفاالت اجليش الثالث 
 45بانتصار اكتوير

 السويس

 
 

مسابقة كنوز مصرية 
 مرحله اوىل
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 أنشطة وخدمات حي االمسرات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرة دوري
 حزب القدم

 وطن مستقبل

 جري نامارثو
 "الللمخدرات"

اإلدمان 
 اإللكرتوني

القوافل 
التعليمية 
للمرحلة 
 اإلعدادية

مشروعات 
 جوالة
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 قطاع املالعب املفتوحة

 30/6/2018حىت  1/1/2018املالعب املفتوحة احملصلة من  إيرادات إمجايل

 المبلغ اسم الملعب م المبلغ اسم الملعب م

 42900 االسمارات بالمقطم 11 38050 3الشروق  1

 35000 1السالم  12 97218 رانالزعف 2

 130072 بير ام سلطان 13 69120 غرب مدينة نصر 3

 35500 1بدر  14 81546 1التجمع  4

 49200 عزبة فهمي 15 39930 3السالم  5

 70350 الشيماء بالمقطم 16 49899 دار السالم 6

 34000 4السالم  17 128502 التجمع االول 7

 35700 1ق الشرو 18 39930 2السالم  8

 61200 مهمشة بالشرابية 19 73338 المطرية 9

 493922   65520 التونسي 10

 559442:  االمجايل

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة
 مديرية الشباب والرياضة

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :    الدور الخامس –مبني مجمع التحرير 

 اجلمعيات العمومية 
 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

     نادي عرب غنيم 1 8/  3الجمعة  ــ 

     باب العمالنادي  نشء وش 2 8/  5األحد ــ 

     نادي  كفر العلو 3 8/  11السبت ــ 

  مركز شباب المواصلة 1    8/  15األربعاء 

  مركز شباب زينهم 2    8/  16الخميس ـ 

  مايو 15مركز شباب  3    8/  17الجمعة ـ 

  مركز شباب كفر العلو 4  نادي الكهرباء 4 8/  18السبت ـ 

  ز شباب شرق حلوانمرك 5    8/  26األحد ـ 

     نادي حدائق حلوان 5 8/  27األثنين ـ 

  مركز شباب نهضة شرق حلوان 6    8/  28الثالثاء ــ 

     نادي مصنع الطائرات الرياضي 6 8/  29األربعاء ـ 

  مركز شباب التبين 7    8/  31الجمعة ـ 
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 اجلمعيات العمومية  -تابع 
 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م حظاتالمال نــــادي م اليوم

 عادية ـ أولمبية مركز شباب الحبانية 8  نادي منشية ناصر 7 9/  1السبت ـ 

 انتخابات ـ تزكية مركز شباب الزاوية الحمراء 9    9/  4الثالثاء ـ 

 انتخابات ـ تزكية مركز شباب المعادي الجديدة 10    9/  5األربعاء ـ 

 انتخابات ـ تزكية مركز شباب السيدة زينب 11    9/  6الخميس ـ 

بدون مستشار.انتخاب  نادي حلوان الرياضي 8 9/  7الجمعة ـ 
 أعضاء.تزكية 5

 انتخاب مركز شباب منشية التحرير 12

 انتخاب مركز شباب اإلمام الليثي 13    9/  8السبت ـ 

 انتخاب مركز شباب المعصرة 14    9/  10األثنين ـ 

     نادي شباب الظاهر 9 9/  12 األربعاء ـ

 انتخاب مركز شباب العروبة 15    9/  13الخميس ـ 

    أعضاء تزكية 3انتخاب. نادي زهراء حلوان 10 9/  14الجمعة ـ 

 انتخاب مركز شباب المستقبل بطره 16    9/  15السبت ـ 
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 اجلمعيات العمومية  -تابع 
 

 المالحظات كـز شـبـابمـر م المالحظات نــــادي م اليوم

 عادية ـ أولمبية مركز شباب حلمية الزيتون 17    9/  20الخميس ـ 

 11 9/  21الجمعة ـ 

12 

13 

 نادي عرب راشد

 نادي بركة الحاج

 نادي الطيران

 

 جلسة أولى

 انتخاب مركز شباب الجمالية 18

 نادي اتحاد شباب المعصرة 14 9/  22السبت ـ 

 نادي بركة الحاج

 اب أمين صندوقانتخ

 جلسة ثانية

 انتخاب مركز شباب صقر قريش 19

 انتخاب مركز شباب القلعة 20    9/  23األحد ـ 

 انتخاب مركز شباب السالم أول 21  نادي المصانع الحربية )اإلنتاج الحربي( 15 9/  25الثالثاء ـ 

 16 9/  27الخميس ـ 

17 

 نادي مصر للتأمين

 نادي المجموعات العلمية

  مركز شباب عين شمس 22 
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 اجلمعيات العمومية  -تابع 
 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 18 9/  28الجمعة ـ 

19 

20 

21 

22 

 نادي الحطابة

 نادي شبرا

 نادي النيل

 نادي الشرق األدنى لألرمن

 نادي األهلي

 

 

 

 عادية

 جمعية.ع.غير.عادية

 انتخاب ـ أولمبية قبةمركز شباب سراي ال 23

     نادي منشية حلوان الجديدة 23 9/  29السبت ـ 

  24 9/  30األحد ـ 

25 

 نادي الدرب األحمر

 نادي القومي بالدرب األحمر

 عادية ـ أولمبية مركز شباب الخالدين 24 انتخاب عضو
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 اجلمعيات العمومية  -تابع 
 

 المالحظات ابمـركـز شـبـ م المالحظات نــــادي م اليوم

    انتخاب مجلس إدارة.ك نادي المصرية لإلتصاالت 26 10/  1األثنين ـ 

    انتخاب نادي إسكو 27 10/  3األربعاء ـ 

 انتخاب مركز شباب مكرم عبيد 25    10/  6السبت ـ 

  28 10/  7األحد ـ  

29  

 نادي مراد

 نادي حلوان القبلية

 ادية ـ أولمبيةع مركز شباب أبو السعود 26 عادية

 انتخاب مركز شباب طره الحيط 27    10/  9الثالثاء ـ 

 انتخاب مركز شباب الثورة الحضري 28    10/  10األربعاء ـ 

 انتخاب مركز شباب االمامين والتونسي 29    10/  11الخميس ـ 

 30  نادي حلوان البلد 30 10/  12الجمعة ـ 

31 

 مركز شباب التجمع األول

 شباب األزبكية مركز 

 انتخاب.مناصب ـ أولمبية

 انتخاب مركز شباب النهضة بالسالم 32  نادي ضباط الالسلكي 31 10/  13السبت ـ 

 عادية ـ أولمبية مركز شباب األميرية 33    10/  14األحد ـ 

 انتخاب مركز شباب كفر الشرفا 34    10/  15األثنين ـ 
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 اجلمعيات العمومية  -تابع 
 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م ليوما

  مركز شباب الساحل 35  نادي هواة الصيد 32 10/  16الثالثاء ـ 

  33 10/  17األربعاء ـ 

34  

 نادي األزبكية

 نادي عزبة الوابور

    انتخاب.استكمال

 ادية ـ أولمبيةع مركز شباب عين الصيرة 36 عادية مايو 15نادي  35 10/  18الخميس ـ 

 انتخاب مركز شباب السالم ثالث 37  نادي السكة الحديد 36 10/  19الجمعة ـ 

  37 10/  20السبت ـ 

38  

39  

 نادي حلوان العام

 نادي مصمص

 نادي السالح المصري

 عادية

 انتخاب رئيس

 عادية

 انتخاب مركز شباب أحمد عصمت 38

  40 10/  21األحد ــ 

41 

42 

 القاهرينادي المصري 

 نادي التنمية سبورت

 نادي هومنتمن نوبار

 39 

40 

 مركز شباب عزبة النصر

 مركز شباب روض الفرج

 انتخاب

 انتخاب ـ أولمبية

 انتخاب مركز شباب بدر 41  نادي المقاولون العرب 43 10/  22األثنين ـ 

     نادي الشروق 44 10/  23الثالثاء ـ 
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 اجلمعيات العمومية  -تابع 
 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 انتخاب مركز شباب طرة األسمنت 42  نادي طالئع الجيش 45 10/  24األربعاء ـ 

 46 10/  25الخميس ـ 

47 

 نادي البليارد

 نادي الشباب المصري

 عادية ـ أولمبية مركز شباب األندلس 43 

 48 10/  26الجمعة ـ 

49 

50 

51 

52 

 دي المقطمنا

 نادي اإليمان الرياضي للمعاقين

 نادي المعادي واليخت

 نادي هليوبوليس

 نادي الزهور

 انتخاب س.ت.مجلس

 

 

 

   

 53 10/  27السبت ـ 

54 

55
57 

 نادي الجزيرة
 نادي الفروسية

 نادي ضباط المراقبة الجوية
 نادي النصر
 نادي رويال

 عادية ـ أولمبية 77مركز شباب المعادي  44 
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 اجلمعيات العمومية  -تابع 
 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 58 10/  28األحد ـ 

59 

 نادي الشمس

 نادي اتحاد الشرطة

 نادي التجمع هايتس

 انتخاب ـ أولمبية مركز شباب مدينة نصر 45 

 60 10/  29األثنين ـ 

61 

 نادي ايديال

 نادي جرين هيلز

وق انتخاب عضو ف
 السن

 عادية ـ أولمبية مركز شباب حدائق القبة 46

 62 10/  30الثالثاء ـ 

63 

64 

 نادي الداخلية

نادي المؤسسة العسكرية 
 بالهايكستب

 النادي النوبي 

 انتخاب مجلس كامل

 

 انتخاب

 انتخاب مركز شباب األباجية 47

 65 10/  31األربعاء ـ 

66 

67 

 نادي سباق الخيل

لإلسكان نادي مصر الجديدة 
 والتعمير

 نادي مدينة نصر  
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 اجلمعيات العمومية  -تابع 
 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 انتخاب مركز شباب زهراء المعادي 48    11/  2الجمعة ـ 

 انتخاب مركز شباب عرب الحصن 49    11/  3السبت ـ 

انتخاب استكمال  ننادي عابدي 68 11/  4األحد ـ 
 ط.مستشار

   

  مركز شباب بوالق 50    11/  6الثالثاء ـ 

 انتخاب مركز شباب الفسطاط 51    11/  8الخميس ـ 

 انتخاب مركز شباب الوايلي 52  نادي هيئة قضايا الدولة 70 11/  9الجمعة ـ 

نادي االتحاد اإلجتماعي  71 11/  10السبت ـ 
 والرياضي للمعاقين

 انتخاب مركز شباب الهايكستب 53 

 انتخاب مركز شباب جزيرة بدران 54    11/  11األحد ـ 

 انتخاب مركز شباب الحي العاشر 55   72 11/  14األربعاء ـ 

 انتخاب مركز شباب القاهرة الجديدة 56  نادي الغابة الرياضي 73 11/  16الجمعة ـ 

 انتخاب مركز شباب الشرابية 57    11/  17السبت ـ 

  مركز شباب السيدة نفيسة 58    11/  22الخميس ـ 
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 اجلمعيات العمومية  -تابع 
 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 74 11/  23الجمعة ـ 

75 

 النادي األهلي

 نادي إنبي 

مركز شباب غرب حلوان  59 
 الجديدة

 انتخاب

 76 11/  24السبت ـ 

 

77 

 هليوليدو نادي

 النادي األهلي 

 نادي القاهرة 

مركز شباب نهضة مصر  60 
 القديمة

 انتخاب

 

 انتخاب مركز شباب البساتين 62 انتخاب عضو نادي مصر للبترول 78 11/  27الثالثاء ـ 

 انتخاب مركز شباب المقطم 63  نادي اإلرادة والتحدي 79 11/  28األربعاء ـ 

 انتخاب كز شباب األملمر 64    11/  30الجمعة ـ 
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 اجلمعيات العمومية  -تابع 
 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 انتخاب مركز شباب منشية البكري 65    12/  3األثنين ـ 

 انتخاب مركز شباب عابدين 66    12/  4الثالثاء ـ 

 67    12/  7الجمعة ـ 

68 

 لقطاميةمركز شباب المستقبل با

 مركز شباب الجزيرة 

 انتخاب

 انتخاب مركز شباب شبرا 69    12/  8السبت ـ 

 انتخاب مركز شباب عزبة النخل 70    12/  10األثنين ـ 

 انتخاب مركز شباب السواح 71    12/  11الثالثاء ـ 

مركز شباب زهراء مصر  74    12/  14الجمعة ـ 
 القديمة 

 انتخاب
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  2018إيل ديسمرب  2018ات خالل الفرتة من شهر يوليو االجناز 

 عن االنشاءات 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة
 مديرية الشباب والرياضة

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :    الدور الخامس –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 

 2018/2019مليون جنيها لخطط المديرية اإلنشائية للعام المالي  (3.700تم اعتماد مبلغ ) •

 وهي موزعة كاألتي :

م االنتهاء منها ( مشروع استكمال ت2( مشروعات منها عدد )10( مليون جنيها لعدد )2.700) الخطة االستثمارية •

 تنفيذ عيني %100بنسبة 

( مشروع إنشاء جديد تم االنتهاء من إعداد ومراجعة واعتماد كراسات الشروط وجاري اتخاذ إجراءات الطرح 8وعدد ) •

لهذه المشاريع                        

 املشروعات اإلنشائية
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•  

 

 ( مشروع موزعة كاألتي:7( جنيه مليون جنيه لعدد )1.000الخطة اإلضافية ) •

 تنفيذ عيني %100( مشروع استكمال تم االنتهاء منها بنسبة 4)عدد  •

 ( مشروع جديد جاري اتخاذ إجراءات 3عدد ) •

( مليون 69( مراكز شباب بمعرفة وزارة الشباب والرياضة )المرحلة الخامسة( بإجمالي مبالغ )10جاري تطوير عدد ) •

 جنيها 

 مليون جنيها3.700مجلة االعتمادات:  •

 %30 التنفيذ العيني : •

 املشروعات اإلنشائية
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 2018/2019االستثمارية للعام املايل  املوقف التنفيذي للخطة

 

 
نسبة التنفيذ  املوقف التنفيذي االعتماد بيان األعمال أسم اهليئة

 العيني
جاري مراجعة المستخلص الختامي  320 استكمال أعمال التطوير ش المقطم0م

 بالحسابات للصرف

100% 

ري تعديل كراسة الشروط جا 100 تطوير البوابة ش عين الصيرة0م

 والمقايسة

 

تجديد دورة المياه الخاصة  ش الزاوية الحمراء0م

 بالملعب

تم االنتهاء من مراجعة الكراسات  130

 وجاري اعتمادها

 

جاري مراجعة المقايسة وتعديل  300 تطوير الملعب الخماسي ش المعادي الجديدة0م

الكراسات بعد مراجعتها من التفتيش 

 داريالمالي واإل

 

إحالل وتجديد الملعب  ش عزبة النصر0م

 الخماسي

  جاري إسناد االعمال لالنتاج الحربي 350

استكمال أعمال المبني  نادي المقطم

 اإلداري

 %100 جاري الصرف 150

تطوير المدخل والبوابة  نادي النيل

 والالفتة

تم مراجعة المقايسات واعتمادها من   200

اعتماد االدارة الهندسية  وجاري 

 الكراسة  من التفتيش المالي واالداري
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 2018/2019االستثمارية للعام املايل  املوقف التنفيذي للخطة

 
نسبة التنفيذ  املوقف التنفيذي االعتماد بيان األعمال أسم اهليئة 

 العيني
تطوير الملعب الثالثي وإنشاء  النادي القومي 

 غرف خلع المالبس

  جاري الطرح 440

  جاري إسنادها لالنتاج الحربي   400 إنشاء ملعب متعدد ي حلوان الرياضي ناد

جاري مراجعة الكراسة بالتفتيش  310 إحالل وتطوير سور النادي  نادي عرب راشد 

وتعديل المقايسة بالنادي بعد مراجعتها 

 من االدارة الهندسية    

 

  /////////////////////////////////// 2.700 //////////////////////// اإلجمالي 
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 2018/2019املوقف التنفيذي للخطة اإلضافية للعام املايل 
 

االعتماد  املنصرف  املوقف التنفيذي 
 باالالف

 م اسم اهليئة  بيان باإلعمال

 1 مقر المديرية رفع كفاءة مقر المديرية 110 ج102.468 تم صرف المستخلص الختامي 

 2 ش صقر قريش0م تطوير صالة االلعاب  10 ج9112.6 التراث تم صرف مستحقات شركة 

 3 ش  الثورة الحضري 0م إحالل وتطوير المكتبة  200 --- جاري الطرح

تم مراجعة المقايسة وكراسة الشروط 

 إدارة التفتيش المالي واالداريمن 

 وجاري الطرح

إحالل وتطوير الجيم  370 ----

 وااللعاب الفردية

 4 ش بدر0م

إحالل وتطوير الصرف  70 ---- اتخاذ اجراءات الطرحي جار

 الصحي

 5 ش الحبانية 0م

من  جاري مراجعة المستخلص

 االدارة الهندسية

 6 ش الفسطاط0م استكمال اعمل التطوير  2296.25 ---

جاري صرف المبلغ من قبل 

 المحافظة

 7 ش منشأة ناصر 0م نشر قرار ارض النرش 10347.5 ---

  االجمالي  //////////////////////// 1.000 ج111.580 ////////////////////
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 ي ــــن املهنــويــز التكـــراكـــم
 

 

 املوقف احلاىل   املوقع  املنطقةأسم  م
 أسم املسئول

 

 منشأة ناصر 3
 –شارع الكبارى  3بلوك

 منشأة ناصر 
  يعمل 

 ا/أحمد على محمد

01001301425 

 يعمل  ية ـ القلعة مخازن المدير الخليفه 4

 ا/عبد الفتاح محمد عيسى 

01115141772 

 الساحل  5
شارع جسر البحر ـ خلف 
مدرسة ناصر الثانوية 

 العسكرية بنين 
 يعمل 

 ا/هاشم محمد عبد المجيد

01221500933 
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 2018ديسمرب  –من يوليو  اب القاهرةــزل شبــن
 

 الصناعي وسائل االمن عدد الغرف قوة النزل نزل الشباب م

 )المميز(فرداً  35        مركز شباب عين الصيرة 1
 )العادي( فرداً  72         
     

 طفايات حريق 4يوجد    غرف تسعة  9/ غرف سبعة  7

  مركز شباب السيدة زينب 2

 

 في التطوير
 

 مركز شباب المنيل 3

 مركز شباب جزيرة بدران 4

 مركز شباب عابدين 5

 مستاد السال 6
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  ولــــات احملمـشبكيــرادات إ
 

 شبكات احملمول اسم املركز م
 140000اتصاالت وفودافون  مايو 15مكز شباب  1
 شبكة اتصاالت مبلغ  مركز شباب جزيرة بدران 2

 ج نسبة للوزارة105000

ج 12000ج+117128فودافون   مركز شباب بدر 3
 كهرباء

ج باالضافة الى 100000موينيل  مركز شباب االميرية 4
 القيمة المضافة

 ج133000موبينيل  مركز شباب الساحل 5
 شبكة اتصاالت مركز شباب زينهم 6
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 شبكات احملمول -تابع 
 

 شبكات احملمول اسم املركز م
 ج   120000موبينيل  مركز شباب االباجية 7

 ج 120000اتصاالت
 ج 120000فودافون

مركز شباب االمامين  8
 والتونسي

 ج  110000فودافون 
 ج 96800اتصاالت 

 ج غير شامل نسبة الوزارة124000 مركزشباب السيدة نفيسة 9

 10زيادة سنوية  –ج 100000 مركز شبا ب عين الصيرة 10
 شبكة محمول( 2بالمائة )

 فودافون و المصرية لالتصاالت مركز شباب ابو السعود 11

 ج 100000إتصاالت مركز شباب المعادي 12

ج و  118000أورانج  مركز شباب طره الحيط 13
ج  ألنها مستغلة 60000فودافون

 البنية األساسية ألورانج
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 شبكات احملمول -تابع 
 

 شبكات احملمول اسم املركز م
 شبكة محمول  2 مركز شباب طرة االسمنت 14

 ج 117000

 150اورانج  –الف  151فودافون  مركز شباب حلوان الجديدة 15
 –الف  133اتصاالت  –الف 

 الف 100المصرية 

 ج104000اتصاالت  مركز شباب المعصرة 16

 ج في السنة 150000فودافون  مركز شباب الجمالية 17
 ج في السنة 131000تصاالت 

 ج11000فودافون  مركز شباب صقر قريش 18
 ج100000اتصاالت  

 ج100000موبينيل
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 ةـــاألمي و ــول حمـــصف
 

 

 تاريخ فتح الفصل مكان فتح الفصل اسم املنطقة م
1  

 

 المطرية

 1/7/2018 جمعية االنصار
 1/8/2018 مركز شباب عرب الحصن 2
 1/8/2018 جمعية واحد من الناس 3
 1/8/2018 جمعية اصحاب اليمين 4

1/11/2018 
5  

 منطقة الزيتون 

 1/10/2018 جمعية تنمية المجتمع
 1/11/2018 مركز طبي االميرية 6
 1/11/2018 جمعية واحة الحياة 7
 1/11/2018 جمعية العصامي 8
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 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 تاريخ فتح الفصل مكان فتح الفصل اسم املنطقة م
 1/7/2018 مدرسة السيدة سمية االبتدائية منطقة السالم تان 9

1/10/2018 
 1/7/2018 يوليو االبتدائية 23مدرسة  10

1/10/2018 
 1/11/2018 مسجد النور المحمدي 11

 1/10/2018 جمعية الهالل االحمر 12
1/11/2018 

13  
 منطقة السالم تان

 1/11/2018 جمعية االحتكام

 1/11/2018 مسجد عمرو ابن العاص 14
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 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 تاريخ فتح الفصل مكان فتح الفصل اسم املنطقة م
15  

 
 

 منطقة السالم اول

 1/7/2018 مركز شباب الشهيد احمد حمدي
 1/7/2018 مركز طبي السالم ثان 16

1/10/2018 
 1/7/2018 مدرسة طارق بن زياد 17
 1/8/2018 جمعية ابواب السعادة 18
 1/9/2018 حضانة مسجد رياض الصالحين 19
 1/10/2018 الشركة العربية 20
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 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 تاريخ فتح الفصل مكان فتح الفصل اسم املنطقة م
21    

 
 
 
 

    
 
 
 منطقة البساتين  

 1/7/2018 جمعية البساتين الخضرة
1/8/2018 
1/11/2018 

 1/8/2018 مسجد ابو خالد 22
1/11/2018 

 1/7/2018 مسجد صقر قريش 23
1/8/2018 
1/11/2018 

 1/7/2018 مام المتقينجمعية ا 24
1/8/2018 

 1/8/2018 مدرسة السالم االبتدائية 25
1/10/2018 
1/11/2018 
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 تاريخ فتح الفصل مكان فتح الفصل اسم املنطقة م
 1/7/2018 جمعية الدليل واالرشاد  26

1/8/2018 
1/11/2018 

27  
 
 

 منطقة البساتين
 

 1/8/2018 طالب مدرسة علي بن ابي

 1/8/2018 مركز شباب عزبة النصر 28

 1/11/2018 جمعية عباد الوهاب 29

 1/11/2018 جمعية المساع 30

 1/7/2018 جمعية االصالح منطقة الشرابية 31
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 تاريخ فتح الفصل مكان فتح الفصل اسم املنطقة م
32  

 منطقة الشرابية
 1/9/2018 طبيوحدة صحية 

 1/9/2018 مسجد الزاوية  33

 1/8/2018 مركز شباب روض الفرج منطقة روض الفرج 34
35  

 
 منطقة عين شمس

 1/7/2018 جمعية الرحمة والنور
 1/7/2018 جمعية نور االسالم  36
 1/8/2018 جمعية الصفوة  37
 1/8/2018 جمعية اصحاب الهمم 38
 1/8/2018 يتون مركز شباب حلمية الز  39
 1/7/2018 جمعية الصمود لاليتام منطقة ح القبة 40

1/10/2018 
 

 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة
 مديرية الشباب والرياضة

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :    الدور الخامس –مبني مجمع التحرير 

 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 تاريخ فتح الفصل مكان فتح الفصل اسم املنطقة م
  منطقة ح القبة 41

 مدرسة الوايلي االعدادية
1/8/2018 
1/10/2018 

 1/11/2018 قصر الثقافة  42
 1/11/2018 جمعية اهدي 43
44  

 
 منطقة المرج     

 1/8/2018 مركز شباب الشرفا
 1/8/2018 منزل المستقبل 45
 1/8/2018 مسجد فاطمة الزهراء 46
47  

 منطقة حلوان    
 1/10/2018 جمعية التجمع الوطني للمرأةالعربية

 1/8/2018 مركز شباب كفر العلو 48
 1/8/2018 مركز شباب عابدين منطقة عابدين    49
 1/8/2018 جمعية مسجد القمري  50

 1/11/2018 مسجد الرحمة منطقة التبين 51
 1/10/2018 مركز شباب الزاوية منطقة الزاوية الحمراء 52
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 برامج ومشاريع 

 ةـــاصــات اخلــاجــذوي االحتي
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  مسابقة الكشافة )أنا قادر بشكل خمتلف(
 
 

 

 بصري( –حركي  –مسابقة احللم املصري لالعاقات )ذهني 
 

 النتيجة فرتة التنفيذ مكان التنفيذ

 انشاء ديني وغناء فردي مكفوفين.مركز اول  - 11/12/2018-6من  مدينة ابو قير باالسكندرية
 مركز اول الفنون الشعبية ذهني  -
 مركز ثاني في المسرح )جلوس حركي ( -
 جائزة احسن موسيقي للمسرح الفني والمالبس -

 

 

 

 

 النتيجة فرتة التنفيذ مكان التنفيذ

حصول الفريق علي المستوي التالت  14/11/2018-9من مدينة ابو قير باالسكندرية
 والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية
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 2018/2019دوري مراكز الشباب للصم ) النسخة التانية (
 

اب والرياضة وتم عمل تصفيات واختيار منتخب وجهاز فني  الدوري تحت رعاية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الشب
 صباحا . 11 9والتدريب للمنتخب في مركز شباب سراي القبة كل يوم جمعة من الساعة 

 

 رحلة االقصر واسوان 
 

 مشترك لجميع االعاقات ماعدا الحركية . 55المستفيد حوالي  4/1/2018 -28/12تبدأ من يوم 
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 ع مبراكز شباب القاهرة مراكز تنمية االبدا
 

 تنفذ في اربع مراكز شباب 

 مركز شباب عابدين  -1

 الحمراء ركز شباب الزاوية م -2

 مايو . 15مركز شباب  -3

 مركز شباب السالم . -4

 لكال الجنسين .4/2019حتي  9/2018بدأ العمل بهذه المراكز من 

 
 انواع االنشطة

 فني –ثقافي  –رياضي 
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  ل مراكز الشباب يرادات املالعب املؤجرة داخإ
 

 االيراد الشهر  م 
 178152.40 يوليو 1

 161898.40 أغسطس 2

 170118.40 سبتمبر 3

 164363.80 أكتوبر 4

 161684.05 نوفمبر 5

 164363.80 ديسمبر 6

 1000580.85 االمجايل 
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 أنشطة البــرملـــــان 
 

 

للمعسكر التدريبي 
 ملناهضه خماطر االدمان

اختار حياتك التابع 
لصندوق مكافحه وعالج 

 االدمان والتعاطي

معسكر تنمية الوعي 
 باحملليات

للقوافل التعليمية لطلبة 
 إلعداديةاملرحلة ا

مبادره ترشيد استهالك 
 املياه

الربنامج التدريبي نواب 
 الغد

بتحديد اللجنه اإلعالمية 
 للربملان

معسكر اليوم الواحد عن 
االدمان االليكرتوني حبي 

 االمسرات

معسكر )سيب بصمتك ( 
 مبطروح

 
 أنشطة وبرامج الربملان
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 ــرملـــــان أنشطة الب
 

 

رملان شباب حمافظه القاهره 
يف معسكر احملليات يف مدينه 

 أبو قري

يف افتتاح عدد من املشروعات 
 مع السيد

 الرئيس عبدالفتاح السيسي 

معسكر احياء اللغة العربية 
ضمن فاعليات مبادرة ) سيب 

ندوة حوراية عن "اهلجرة  بصمتك (
ية واالجتار غري الشرع

 " بالبشر

احلملة القومية لتنمية 
 الوعى باحملليات

عن  يهالتحديات الناج
شبكات التواصل 

 ياالجتماع

مشروع التنميه 
 السياسيه للربملان

قاهره وفد من شباب برملان ال
يف  داخل جامعه الدول العربيه

 "ملتقي شباب وادي النيل

 
 أنشطة وبرامج الربملان
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 الساريةغري  فريوس سي واألمراضالكشف عن بيان مبواقع 
 مبديرية الشباب والرياضة بالقاهرة

 31/1/2019ايل  1/12/2018مليون صحة للفرتة من  100محلة 
 

 اسم املركز املنطقة  م اسم املركز املنطقة م
 نادي النيل ديمةمصر الق 11 الهايكستب النزهه 1

 عين الصيرة 12 العاشر يالح شرق مدينة مصر 2

 الفسطاط 13 المستقبل 3

 ابو السعود 14 القاهرة الجديدة 4

 النهضة 15 التجمع االول 5

 77المعادي  البساتين 16 مدينة نصر غرب مدينة نصر 6

 المعادي الجديدة 17 عزبة النخل المطرية 7

 صقر قريش 18 عين شمس 8

 عزبة النصر 19 نادي المطرية 9

 دار السالم دار السالم 20 عرب الحصن 10
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 السارية غري  فريوس سي واألمراض الكشف عن بيان مبواقع

 مبديرية الشباب والرياضة بالقاهرة
 31/1/2019ايل  1/12/2018مليون صحة للفرتة من  100محلة 

 
 اسم املركز طقة املن م اسم املركز املنطقة م
 الحيطه طر المعادي وطره 31 حلمية الزيتون عين شمس 21

 زهراء المعادي 32 منشية التحرير 22

 المستقبل بطره 33 احمد عصمت 23

 عرب كفر العلو حلوان 34 السالم ثالث السالم اول 24

 المعصرة 35 النهضة بالسالم السالم ثان 25

 لوان الجديدةح 36 كفر الشرفا المرج 26

 مايو 15 مايو والتبين15 37 االندلس 27

 التبين 38 بوالق غرب 28

 الزاوية الحمراء الزاوية الحمراء 39 الجزيرة 29

 االمل بالقصيرين 40 منشأة ناصر منشأة ناصر 30
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 السارية غري  واألمراض ىفريوس سالكشف عن بيان مبواقع 

 بالقاهرةمبديرية الشباب والرياضة 
 31/1/2019ايل  1/12/2018مليون صحة للفرتة من  100محلة 

 
 اسم املركز املنطقة  م اسم املركز املنطقة م
 الساحل الساحل 48 الحبانية وسط 41

 نادي الكهرباء 49 باب الشعرية باب الشعرية 42

 روض الفرج روض الفرج 50 السيدة زينب السيدة زينب 43

  51 زينهم 44
 تونالزي

 سراي القبة

 األميرية 52 االباجية الخليفة 45

 المقطم 46
 

 السواح 53 المقطم

 شبرا شبرا 54 نور المقطم 47
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 الطبي عليها  عداد التي مت توقيع الكشفالإحصائية ا

 مليون صحة (  100) السارية الغري فريوس سي و االمراضي الكشف عن محلة ضمن 
 8201خالل شهر ديسمرب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األعداد التاريخ م األعداد  التاريخ  م 
 38729 ماقبلة 4742 1/12/2018 1

2 2/12/2018 4550 11 11/12/201 2680 

3 3/12/2018 3780 12 12/12/2018 2231 

4 4/12/2018 3426 13 13/12/2018 3456 

5 5/12/201 3566 14 14/12/2018 4850 

6 6/12/2018 4220 15 15/12/2018 3329 

7 7/12/2018 3698 16 16/12/2018 3319 

8 8/12/2018 2550 17 17/12/2018 4200 

9 9/12/2018 4515 18 18/12/201 4621 

10 10/12/2018 3682 19 19/12/2018 3637 

 71052 االمجايل  38729 االمجايل 
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 الطبي عليها  داد التي مت توقيع الكشفعالإحصائية ا

 مليون صحة (  100) السارية الغري فريوس سي و االمراضي الكشف عن محلة ضمن 
 2018خالل شهر ديسمرب 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 األعداد التاريخ م األعداد  التاريخ  م 
 102400 ماقبلة 71052 ماقبلة 

20 20/12/2018 2940 29 29/12/2018 2990 

21 21/12/2018 4692 30 30/12/2018 2145 

22 22/12/2018 3598 31 31/ 12/2018 3450 

23 23/12/2018 3456    

24 24/12/201 2980    
25 25/12/2018 3769    
26 26/12/2018 2560    
27 27/12/2018 3021    
28 28/12/2018 4332    

 110985 االمجايل  102400 االمجايل 

 110985 االمجايل 
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 وأندية حمافظة القاهرة الشباب مبشاركة مراكز 
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 املشروعات القومية الفنيـــة 
 

ملتقي القاهرة الدويل للمسرح 
 اجلماعي

 خلالب مسابقة الطرب ا
 

 يوم الشباب العاملي
 
 
 

 اختبارات املواهب الفنية 
احتفالية يوم مصر بأكادميية 

 ناصر للعلوم العسكرية
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 املشروعات القومية والوطنية
 

 

 اعياد الطفولة مع وزارة االثار 

احتفال املولد النبوي مع 
 املؤسسة العقابية

تدشني نادي اليونسكو باملتحف 
 االسالمي

الدورى الفني بالتعاون مع 
 صرينيمؤسسة فنانني م
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 املشروعات القومية والوطنية
 

 عروض لالفالم القصرية

حفالت مومسية بالتنسيق مع 
 ادارة الفنون 

  أندية السينما 

 اختبارات املوهوبني فنيا 
 فن استعراضي –متثيل  –عزف  –غناء 

 

معا من أجل مصر ملواجهة 
 االرهاب
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وزارة التنمية 
 احمللية

وزارة االتصاالت 
 وتكنولوجيا املعلومات

منظمة العمل 
 الدولية

 وزارة السياحة

 وزارة اعالم

اجمللس الثقايف 
 الربيطاني

 وزارة الداخلية

 وزارة الصحة

 وزارة الثقافة

 وزارة االثار

وزارة الشباب 
 والرياضة

 حمافظة القاهرة

مديرية الشباب 
 اضةوالري
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 2018رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر يوليو 
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 2018رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر اغسطس 
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 2018ه شهر سبتمرب رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذ
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 2018رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر اكتوبر  
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 2018رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر نوفمرب 
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 2018يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر ديسمرب  رسم بياني
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 املشروعات القومية والوطنية
 

 

 التكنولوجيا من
 أجل التوظيف 

 مبادرة ارسم مستقبلك
 ابني مشروعك  

املرحلة الثانية للربامج 
 التدريبية سيسكو

 اختبارات املوهوبني فنيا 
 فن استعراضي –متثيل  –عزف  –ء غنا
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0 

 

 

تفعيل عام 
 املعاقني

مواجهة الكوارث 
 واالزمات

ترشيد 
مناهضة  استهالك املياه

 التحرش

تنظيم االسرة  
ومكافحة استغالل 

 لاالطفا

 حمو االمية

حمو االمية 
 التكنولوجية

التوظيف وحل 
 مشكلة البطالة 

قضايا قومية مت 
 املشاركة فيها
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 احملتويات
 مدير املديرية –السرية الذاتية للسيد وكيل الوزارة  •
 االهداف •
 الرسالة •
 قوميةالتعاون مع الوزارات والقضايا ال •
 املشروعات القومية واخلارجية •
 املبادرات الوطنية والقومية •
 أنشطة وخدمات حي االمسرات •
 فصول حمو االمية •
 الفتاه واملرأه ( –ذوى االحتياجات اخلاصة  –تقارير االنشطة ) الربملان  •
 االستثمارية (  –اخلطط االنشائية ) االضافية  •
 التكوين املهني  –شباب نزل ال –شبكات احملمول  –املالعب املفتوحة  •
 اجلمعيات العمومية •
 مناذج مصورة •
 رسم بياني توضيحي  •
 املراكز (  –املناطق  –تقارير النشاط من يوليو إيل ديسمرب ) االدارات املركزية  •
 النماذج االعالمية  •

 


