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العدد الثالث عشر، أكتوبر ٢٠١٩
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تقنين أوضاع ١١٠٩  كنائس ومباٍن منذ ٢٠١٧

ارتفاع إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي

زيـادة استيـراد السلع األساسية ١٧%

يف 9 سنوات..  الدين العام املحلي يتضاعف 4 مرات 

انخفاض عجز امليزان التجاري يف 8 أشهـر 

تراجع استهالك املنتجات البترولية والغاز 

بينها الوقود والزيوت..  ٣٤%  انخفاضا يف استيراد 5 سلع  

منجم السكري..   ماذا تعرف عن جبل الذهب؟ 

حي الزبالين يف القاهرة..   ماذا تعـرف عنـه؟

انخفاض معدالت إنفــاق املصرييـن ىلع الرفاهيـة  

باألرقام..  معدل إنتاج واستهـالك الـمواد البتروليـة

باألرقام..  حجـم إنتـاج البطاطس فـي مصر 

أكثر 5 دول تستورد خضراوات وفاكهة من مصر..  تعّرف

ارتفاع صـادرات القطـن املصري خــالل 3 أشهـر

نفقات املصريين ىلع الطعام..   اللحوم والخضراوات تلتهم ٤٢% 

أسباب ارتفاع أسعار املالبس يف وكـالـة البلح   

خسائر سرقات التيار الكهربائي يف مصر..  تعّرف  

مناطق َضعف خدمة املحمول بمصر

التعديات ىلع األراضي الزراعية خالل 8 سنـوات
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املحتويات
معايير جديدة لقبول السيارات يف “أوبر وكريم”

التظلم ىلع الحذف من بطاقات التموين..  الخطوات

“أدناها التعليم”..  متوسط األجور أسبوعيا يف مصر  

تطبيق منظومة كارت الفـالح.. ١٢ معلومة  

تراجع معـدالت الـزواج والطـالق فــي مصر

ارتفـاع عـدد سـكـان مصر ٢0٠ ألف نسمـة

نسبة البطالة وتوزيع قوة العمل يف مصر

الصم والبكم يف مصر..  أرقـام ومشكـالت  

حمى الوادي املتصدع تهدد املاشية..  األعراض والعالج 

زيادة نسبة إصابات العمل يف مصر..  تعّرف   

مع اقتراب املدارس..  كيف تحمين شعر طفلك من القمل؟ 

مدرسة صناعة الحلي واملجوهرات..  7 معلومـات    

11 فئة محرومة من سكن الطالب باملدن الجامعية 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

مع بداية الدراسة..   كيف تبني عالقة طيبة مع معلمك؟

١٣  فئة مستثناة من املصروفـات املدرسية

مصروفات املدارس الحكومية لعام ٢٠١٩-٢٠20

األمية يف مصر ترتفع إلى ٨١.٣  مليون فـرد

9 نصائح لألهل قبل عودة األبنـاء للمدرسـة
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منظومة التعليم يف مصر..  7 أزمات

اشتراكات املترو للطالب وذوي االحتياجـات

احذر القلق..  يسبب 8 أمراض وعالجه يف ست خطـوات 

8 خطوات الستخراج قرار العالج ىلع نفقة الدولة  

حظر دواء زانتاك..  األعراض الجانبية والبدائل  

رسوم ترخيص الصيدليات وشـركات األدويـة 

ارتفاع معدل وفيات الرضع يف مصر   

أضرار نقص أو زيادة فيـتامين “د” بالجسـم

ماذا تعرف عن ألزهايمر عند املصريين؟

مبادرة الكشف عن ضعاف السمع لحديثي الوالدة..   تعرف 

خطوات حجز تذاكر القطارات عبر املوبايل
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