اإلدارة العامة لمركز المعلومات

وزارة السقل

ودعم ةفخاذ القرار

قتاع السقل البطري

•ةدارة الس ر•

مق ــدمــة
بناء علي توجيهات السيد اللواء حبري أ.ح  /رئيس جملس اإلدارة خبصوص التحديث
املستمر ملوسوعة املعلومات.
فقد قامت اإلدارة العامة لمركز المعلومات برئاسةةة المدسدسةةة ن زأسم طمد تك بفكلأد رةدارة الس ةةر
بمفابعة جمأع القواسأن والقرارات البطرأة المسظمة للعمل بالمأساء والصةةةةةةةادرة بالوقائع المصةةةةةةةرأة والجرأدة
الرسمأة علي مدار عام .5102
وبساءا ً علي هذه الفعلأمات فقد قامت ةدارة الس ر بإعداد وةصدار ملطق موسوعة القواسأن والقرارات
البطرأة والمسظمة للعمل بالمأساء الصةةةةةادرة في أساأر 5102ر وفم فرفأبك زمسأا ً طسةةةةةم فارأ س ةةةةةر القرار
إلضةةةاففك لمجلد موسةةةوعة المعلومات المجمعة مسذ عام  0621ولأكون مرجعا ً جأدا ً لجمأع العاملأن في مجال
قتاع السقل البطري  ،وهذا المجلد ال أخص مأساء اإلسةةةةةةةكسدرأة فقت بل أمفد لأ ةةةةةةةمل جمأع المواس البطرأة
والدأئة العامة لسالمة المالطة البطرأة وال ركات العاملة في مجال قتاع السقل البطري.
وقد فم سسةةةة هذا الملطق علي قراص مدمجة ر CDلأكون سةةةةدل الفداول  ،ولأسةةةةدل علي المتلع
الوصول لمراده من فلك القرارات.

واهلل نسأل أن يوفقنا مجيعاً إيل ما فيه خرينا ورفعة مصر ،،،،
مدأر عام مركز المعلومات
ر
مدسدسة ن زأسم طمد تك
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