األخ /مدير مركز معلومات الوالية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
الموضوع  /موقف وحالة المواقع اإللكترونية بوالية نهرالنيل
• باإلشارة للموضوع أعاله نضع بين أيديكم تقرير المواقع اإللكترونية بةين تيةديت وت ييةر الةدومين لمواقةع الو ية ،
وفيما يلي تفاصيل التقرير :
 .1موقع والية نهرالنيل http://rivernilestate.gov.sd:
• يعتبر الموقع الواجه اإللكترونية ليكومة و ية نهرالنيةل وعليةج يجةه اإلمتمةام المتزايةد بةج وتيةويره وتيدي ةج
لةةيعكا الوجةةج المشةةرة لو ي ة نهرالنيةةل وتقةةديم المةةدمال اإللكتروني ة للمةةواينين وتلةةة با بةةتفادة مةةن بةةرام
ومدمال اليكوم ا لكتروني التي إتمتل الو ي شعار ( نيو يكوم إلكتروني رائدة ) منهجا ً تبير علةي ميةاه
امتماما ً بتكنولوجيا المعلومال ويوبب كل المدمال تبهيالً ومدم لموايني و ي نهرالنيل .
• يال الموقع اإللكتروني لو ي نهرالنيل ممتازه جدا ً ييت تم تيةديت الموقةع يصةورة شةبج يومية ومةن منةا نشةيد
باألمل جويري عبدهللا أيمد البشير مدير الموقع اإللكتروني ليكوم و ي نهرالنيل علي متا المجهود .
 .2موقع بوابة حكومة والية نهرالنيل http://nilegate.gov.sd:
• أو ً نهنئ أنفبنا وكل موايني الو ي بهته البواب التي نعتبرما ببق لكل الو يال تبتيق و ي نهرالنيل الشكر
والتقدير عليها .
• يوجد بالبواب عدد من المدمال اإللكتروني علي رأبها المشةد اإللكترونةي لتبةهيل أدال ولكنةج ييتةاي لمزيةد مةن
الدعم من الوزارال والميليال والجهال المعني بتقديم مدم للمواين .
• يشمل الدليل عدد ( )266مدم موزعج علي عدد من المؤببال بالو ي ومي :
وزارة
االستثمار
والسياحة
والصناعة

إدارة السجل
المدني – والية
نهرالنيل

هيئة
المواصفات
والمقاييس –
والية
نهرالنيل

المجلس
األعلي
للشباب
والرياضة
– والية
نهرالنيل

معاشات
والية
نهرالنيل

معاشات
والية
نهرالنيل
– مكتب
عطبرة

معاشات
والية
نهرالنيل
– مكتب
عطبرة

وزارة
التخطيط
العمراني-
والية
نهرالنيل

• نرجو ممايب بقي المؤببال التي لم تبلم دليل المدمال يرفها لإلبراع بتبليم مدمال المرشد اإللكتروني
الماص بها .
• قدمل البواب مدم معرف نتيج شهادة األباا بالو ي للعام 2017م وتفاصيلها .
 .3موقع مجلس والية نهرالنيل التشريعي http://nilecouncial.gov.sd :

• مجلا و ي نهرالنيةل التشةريعي مةو تم يةل إلرادة شةعه الو ية ويم ةل الجهة الرقابية علةي أدال الجهةاز التنفيةت
وكتلة يضع التشةريعال والقةوانين لضةبي األدال فةي الو ية ويعتبةر مةن المؤببةال المهمة جةدا ً فةي الو ية ولةتلة
منالة إمتمام بموقعج اإللكتروني من قبل القائمين علي األمر .
• يال الموقع اإللكتروني لمجلا الو ية يعمةل بصةورة ممتةازة ويةتم تيدي ةج يبةه المبةتجدال بةالمجلا التشةريعي
ومنالة شراك تكي ما بين إدارة الموقع اإللكتروني وإدارة ا عالم تبتيق ا شادة والتقدير .
 .4موقع وزارة المالية واالقتصاد http://nilestatefinance.gov.sd:
• وزارة المالي وا قتصاد مي الجه الرقابي علي المال العام ويمايتج وتعتبر مةن الةوزارال المهمة جةدا ً فةي الو ية
ويجه علي مركةز المعلومةال بةالوزارة اإلمتمةام بالنايية التقنية فةي الةوزارة وتيةوير الموقةع اإللكترونةي وتيبةين
أدائج .
يال الموقع اإللكتروني لوزارة المالي ممتازة ماص بعد إعادة تصميم الموقع وإعادة تنظيمج من قبل إدارة الموقع
ا لكتروني للوزارة ويتم التيديت بصورة مبتمرة .

•

 .5موقع وزارة االستثمار والتعدين http://nileinvest.gov.sd:
• يم ل ا بت مار أيد مرتكزال اإلقتصاد في و ي نهرالنيل لما تمتاز بج الو ي مةن مواقةع ابةت ماري ممتةازة ومنةا
مالئم لكل ا بت مارال مما يدا بالو ي إلنشال وزارة ا بت مار والصناع والبياي لالمتمام بجانه ا بةت مار فةي
الو ي .
• يال الموقع اإللكتروني للوزارة تم تفعيلج وت يير الدومين لج ليكةون بةهل الوصةول لكةل الةرافبين فةي التواصةل مةع
الوزارة عبر موقعها اإللكتروني  .نتقدم باإلشادة إلدارة الموقع ومزيدا ً من التقدم .
• ومن منا نيي اإلموة في مركز معلومال الوزارة لإلمتمام بالجانه المعلوماتي بالوزارة ونتمني لهم التوفيق والبداد
.
 .6موقع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري http://nileagriculture.gov.sd
• تم ل وزارة الزراع أيد مرتكزال اإلقتصاد الزراعي في الو ي لمةا تمتةاز بةج الو ية مةن أراضةي زراعية شابةع
ومنا زراعي مالئم لكل المشروعال الزراعي  ،وعليج يصبح الموقةع اإللكترونةي للةوزارة الوجهة ا لكترونية لهةا
ومن متا المفهوم يجه ا متمام بالموقع ا لكتروني للوزارة بالصورة التي ترضي يموح ورفبال الزوار والمهتمين
بأمر الزراع .
• يالة الموقةةع ا لكترونةةي للةةوزارة مفعةةل وميةةدت بعةةد ت ييةةر عنةةوان الةةدومين وكةةتلة ت ييةةر التصةةميم  ،وعلةةي إدارة
الموقع اإلمتمام بالموقع .
 .7موقع وزارة التربية والتعليم والمعارفwww://moern.gov.sd
تم ل مته الوزارة ميي التقدم في و ي نهرالنيل ألنها مهتم بأمر التعليم في الو ي ييت أنج تقدم و تيور
بدون تعليم وعليج يعتبر الموقع اإللكتروني للوزارة واجه إلكتروني لمدمال التربي والتعليم عبر الشبك
العنكبوتي وا متمام بج أمر مهم جدا ً وعلي إدارة الموقع ا لكتروني مراعاة تلة .
• نشيد بمركز المعلومال بالوزارة لقيامج بشرال قاله ووردبرا ماص بةالموقع اإللكترونةي ممةا أضةاش شةكل جمةالي
للموقع.
 .8موقع وزارة الشئون االجتماعية http://nilesocial.gov.sd
• تم إعادة تصةميم الموقةع وكةتلة تفعيةل الةدومين المةاص بةج بعةد ت ييةره إلةي الةدومين الجديةد  ،وقامةل إدارة الموقةع
بالتيديت المبتمر لميتو الموقع ونرجو مزيدا ً من ا متمام بالموقع ا لكتروني بالوزارة .
 .9موقع وزارة الصحة والسكان http://nilehealth.gov.sd :
• مفعل ويعمل بصورة جيده وتيديت مبتمر من قبل إدارة الموقع اإللكتروني .
.10موقع وزارة التخطيط العمراني http://nileplaning.gov.sd
• تم إعادة تصةميم الموقةع وكةتلة تفعيةل الةدومين المةاص بةج بعةد ت ييةره إلةي الةدومين الجديةد  ،وقامةل إدارة الموقةع
بالتيديت المبتمر لميتو الموقع ونرجو مزيدا ً من ا متمام بالموقع ا لكتروني بالوزارة .
.11موقع وزارة الثقافة واإلعالم واإلتصاالت http://nileculture.gov.sd :

• لم يبتل أ مجهود في الموقع ولألبش الموقع يمص وزارة منوي بها عكا ما يدور في الو ي من نشةايال فة مر
تيةةديت للموقةةع كةةان فةةي يةةوم األيةةد / 5مةةارا  2017البةةاع  12:24مبةةا ًل وعليةةج نرجةةو ممايب ة إدارة مركةةز
المعلومال ومبالل مدير الموقع اإللكتروني عن متا اإلممال .
.12المجلس األعلى للشباب والرياضة http://nileyouth.gov.sd :
 .13لم يبتل أ مجهود في الموقع ولألبش الموقع يمص مجلا منوي بةج العمةل الشةبابي والرياضةي فةي الو ية فة مر
تيةةديت للموقةةع كةةان فةةي يةةوم األ نةةين / 6مةةارا  2017البةةاع  2:41مبةةا ًل وعليةةج نرجةةو ممايب ة إدارة مركةةز
المعلومال ومبالل مدير الموقع اإللكتروني عن متا اإلممال .
 .14الصندوق القومي للتأمين الصحي http://nilehealthinsurance.gov.sd :
• يأمت الموقع أممي تال يا بع مةاص وتلةة ألممية التةأمين الصةيي ونشةر قافة التةأمين الصةيي وتعريةش المةواين
بالتأمين الصيي .
• الموقةةع ا لكترونةةي مفعةةل ويعمةةل بصةةورة ممتةةازة جةةدا ً ونرجةةو مةةن إدارة الموقةةع اإلمتمةةام بصةةورة أكبةةر بةةالموقع
اإللكتروني .
 .15المجلس األعلي للتخطيط اإلستراتيجي  :ال يوجد دومين
• الموقع ا لكتروني تم تصميمج وتبقي فقي يجز الدومين الماص بج .
 .16المجلس األعلي للبيئة  :ال يوجد دومين :
• تيل اإلنشال .
 .17المجلس األعلى للجوده  :ال يوجد دومين
• تيل ا نشال .
.18إذاعة والية نهرالنيل – عطبرة http://atbararadio.info :
• ويم ل الموقع الواجه اإللكتروني إلتاع و ي نهرالنيل وييتاي لمزيد من ا متمام والتيوير مةن النايية الجمالية
والميتو .
.19موقع محلية الدامر http://niledamer.gov.sd :
• ميلي الدامر نالل الببق علي كل الميليال بإبت نال ميلي شند التي تملة موقع إلكتروني مصمم منت وقل بعيد.
• نشيد بإدارة الموقع ا لكتروني بميلي الدامر علي إمتمامها بموقع الميلي ونتمني لهم مزيدا ً من التقدم .

.20موقع محلية شنديhttp://www.shendi.gov.sd:
• ميلي شةند مةي أرا اليضةارال وتم ةل واجهة بةيايي للو ية ولةتلة يعتبةر أمةر وجةود موقةع الكترونةي لهةته
الميلي فاي في األممي واليمد هللا مناة موقع الكتروني للميلي علةي شةبك ا نترنةل ومصةمم بصةورة جيةده الةي
ي ٍد ما ويأتي في المرتب ال اني من ييت التصميم بعد موقع الو ي فيما يمص القياع الجنوبي .
• نرجو من إدارة الموقع اإلمتمام بشكل الموقع وتيبينج وإعادة تنظيمج وإكمال المعلومال الناقص في الموقع .
.21موقع محلية المتمة http://almatama.gov.sd :
• ميلي المتم تعمل بالدومين القديم المتكور أعاله وآمر تيديت للموقع يبه الدومين القديم 2017/4/26م .
.22منالة دومين جديد تم إنشائج ومو  http://nilematama.gov.sdوقامل األمل معزه عبدهللا بتصميم موقع لميلي
المتم لكن يتى اآلن لم نبتلم المعومال الماص بلوي التيكم من قبل المركز القومي للمعلومال .
.23محلية بربر http://nilebrbr.gov.sd :
• لم يبتل أ مجهود في الموقع وعليج نرجو ممايب إدارة مركز المعلومال ومبالل مدير الموقع اإللكترونةي عةن مةتا
اإلممال .
.24محلية عطبرة :

توجد مشكل في الدومين وإتصلنا باإلموة في المركز القومي ووعةدوني بإربةال معلومةال لوية الةتيكم فةي البريةد
ا لكتروني المبجل لديهم .

.25محلية ابوحمد http://nileabohamed.gov.sd :
• الموقةةع اإللكترونةةي لميلي ة ابويمةةد لةةم يبةةارح مكانةةج بعةةد ممةةا يبةةتدعي ممايب ة مركةةز المعلومةةال بالميلي ة لمعرف ة
األبباه التي دفعتهم لعدم تيديت الموقع ا متمام بج رفم الجهود التي قامل بها لو ي من يجةز للةدومين يتةي رفةع
الموقع وتبليمج لمدير الموقع ومعج معلومال لوي التيكم الماص بالموقع .
.26محلية البحيرة http://nilebohaira.gov.sd :
• التيي والتجل والتقدير لميلي البييرة رفم الظةروش المييية بالميلية إبةتياع الةزمالل بمركةز معلومةال الميلية
ا متمام بالموقع ا لكتروني وتيدي ج وملئج بالميتو المـيلوه فلهم التيي وإلدارة الموقع ا لكتروني نبعةت ربةال
شكر وتقدير .
وهللا الموفق ،،،
محمود محمداحمد حامد
قسم المواقع اإللكترونية
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