انجازات ىركز ِىدينة امّاحات امبحرية

ىشرِعات امّحدة اميحنية منيركز ( امخطُ أستحيارية )


تدبيش طريق أبّ زعيفر بطّل  2كً بيدينة امباِيطي بتكنفة تقديرية  200امف جنية .



تدبيش طريق اميفتٕ بطّل  1كً بقرية امقصر بتكنفة تقديرية  100امف جنية



تطّيرىيدان ىسجد امرحين بيدينة امباِيطي ِقرية ىنديشة بتكنفة تقديرية  333000امف
جنية .



أنشاء ىنفذ امشباك امّاحد بامّحدة اميحنية بتكنفة تقديرية  1000تقديرية امف جنية .

ىنطقة تعيير امّاحات امبحرية :



انشاء ىبنٓ أدارة أجتياعية بتكنفة تقديرية بيدينة امباِيطي  23ىنيّن جنية



انشاء ىبنٓ بيت طامبات بقرية ىنديشة بتكنفة تقديرية  36ىنيّن جنية

ىشرِعات امطٖٖٖٖٖرق:


تً رصف طريق امجفارة بقرية ىنديشة بتكنفة تقديرية  2ىنيّن جنية

امجّفية
:
ىشرِعات أدارة امعاىة منيياٌ


عينية تبطين ىجاري ىائية بطّل  18كً (امحارة -ىنديشة -امجفارة  -امعجّز  -امباِيطي-
امقصر – امحيز )
 953امف جنية .



سّر اميبنٓ امجديد بقرية امقصر بتكنفة تقديرية



عينية تبطين ىجاري ىائية بطّل  14كً (امحارة  -ىنديشة – امعجّز) .



حفر عدد (  ) 7ابار بقرية امقصر .

يكانيكا ِامكَرباء:
ىشرِعات أدارة امعاىة منً


انشاء ىبنٓ إدارة شرق بقرية ىنديشة بتكنفة تقديرية  15ىنيّن ِنصف جنية .



إنشاء ىبنٓ إدارة غرب بقرية امقصر بتكنفة تقديرية  15ىنيّن ِنصف جنية .

ىشرِعات امتربية ِامتعنيً:


صيانُ ىدرسة امغربية أبتدائية بقرية امحيز بتكنفة تقديرية  5546امف جنية



صيانُ ىدرسة عير بن امخطاب أبتدائية بقرية امقصر بتكنفة تقديرية  3098امف جنية .

 313135امف جنية .



صيانُ ىدرسة امباِيطي امحانّية امعاىة بتكنفة تقديرية



صيانُ ىدرسة امباِيطي أعدادية بتكنفة تقديرية  87288امف جنية .



ىدرسة امقصعة منتعنيً أساسي بقرية امزيّ بتكنفة تقديرية  24ىنيّن جنية

ىشرِعات امصحُ:


امّحدة امصحية بقصعُ  3بقرية امزبّ بتكنفة تقديرية  275امف جنية .

ىشرِعات ىياٌ امشرب:


ىحطة ىياٌ امشرب بامقصعة بتكنفة تقديرية  371امف جنية .

في ىجال أتصأت:


تً تركيب اجَزة  ADSLىن شكة نت  Te dataبجييع سنترأت امّاحات .



قياو قسً اميبيعات بامعيه ىن امساعة امحاىنة صباحاً ِحتي امساعة امتاسعة
ىساءا ِذمك مخدىة امعيٕء في أي ِقت في تنك امفترة .



عيه صيانة شاىنة مجييع امكّابه امنحاسية ِامكبائن ِذمك متحسين امخدىة
منيّاطنين

في ىجال امتعنيً


أدارة امتعنييية :
-

افتتاح ىجرة امّسائط بيدرسة خامد بن امّميد

-

عيه زيارات ىيدانية ميدارس امّاحات امبحرية

-

فتح فصه ىحّ أىية امكبار بيدارس إدارة امّاحات امبحرية

-

تدريب اميرحنتين أبتدائية ِأعدادية عني برناىج امقرائة

-

تغير برناىج تبادل زيارات بين ىدارس إدارة امّاحات امبحرية

-

تً إجراء ىسابقة نادي امعنّو

-

تً أنتَاء ىن صيانة ِتشغيه امسبّرات امذكية باميدارس أعدادية

-

تً عيه برِفة عني خطة أزىات ِامكّارث بيدرسة امقصر أبتدائية

-

تً عيه ندِة ىرحنة ىراٍقة ِكيفية امتغنب عني ىشكنة أقتراب أسري

-

تدريب امرائدات امريفيات ِامصحيات في ادارة امتعنييية

-

تدريب ىديري اميدارس أبتدائية

-

امتعاِن ىع إدارة امّعظ امديني ِامتأىين امصحي ِامتضاىن أجتياعي

في ىجال ىياٌ امشرب ِامصرف امصحي


تً حفر بئر سطحي بيحطة امدائري بتكنفة قدرٍا ( 500أمف جنية تقريبا ) .



ىشرِع احٕل ِتجديد شبكات اميّاسير أسبستّس امي ىّاسير امبٕستك  upvcبطّل 20
كً في امباِيطي ِامقصر  15كً في قريُ امزبّ بتكنفُ ىاميُ ( ) 250000تقريباً



تّريد ِتركيب عدد ( ) 5ىجيّعُ طنيبة ِىنحقاتَا ِقطع امغيار ِتّريد ِتركيب عدد () 10
ىجيّعات أعياق ِذمك بقيية اجيامية قدرٍا (394047225جنية )

في ىجال امتيّين:
-

ىتابعُ تّزيع امدقيق امبندي ِامذي يتً صرفُ ألٍامي امّاحات امبحريُ حسب امرغبة
بين امخبز اميدعً اِ امدقيق امبندي عني امبطاقات امتيّينية امذكية ِذمك مراحة
اميّاطنين حسب عاداتًَ ِتقاميدًٍ

-

تّزيع اسطّانات امبّتاجاز بامسعر امرسيي ِىراعاٌ تّافر ٍذٌ امسنع امحيّية
ِأستراتيجية .

-

تّزيع امسنع امتيّينية اميدعية عني امبطاقات امتيّينية ِذمك مضيان ِصّل امدعً
ميستحقيُ .
افتتاح ىنفذ بيع امسنع امغذائية بيركز ِىدينة امّاحات امبحرية



في ىجال امزراعُ


اميكافح امعاىة
-

يّجد عٕج مجييع امنخيه اميصاب عن طريق تّفير ىبيدات ىدعيُ قيية ( 5210جنية )
منتر .



يّجد ىبيدات في قسً أرشاد امزراعي بسعر ( 132جنيُ ) منتر .

أرشاد امزراعي :
-

تّفير ىبيدات معٕج سّسُ امنخيه .
تّفير تقاِي امقيح ىن أصناف امجيدٌ ِاميناسبة مظرِف امّاحات ِكذمك عيه حقّل
ارشادية ميحصّل امقيح .



امحيازة :

-

عيه تسجيه امحيازة عني امكيبيّتر معيه كارت امفٕح منحائزين
امخدىات امعاىة :


-

عيه ندِات ارشادية بيركز أرشاد امزراعي بامقصر ِعيه ندِات منيزارعين مٍٕتياو
بجييع عينيات امخدىة ِأٍتياو بامنخيه ِاميحاصيه األخرْ.

في ىجال امحقافة


امفنّن امشعبية ِامتنقائية :
-

عيه  52عرض مفقُ امباِيطي بيركز ِىدينة امّاحات امبحرية .

-

عيه  6عرِض مفرقُ امباِيطي خٕل شَر رىضان .
امحقافة امعاىة :


-

تً عيه  31اىسية شعبية ٔعضاء نادي أدب امباِيطي .

-

تً عيه  5اىسيات خٕل شَر رىضان .

-

تً عيه 27ىحاضرة ِندِة.

-

تً عيه  2ىحاضرٌ ِ 3ندِات خٕل شَر رىضان .
امفنّن امتشكينيُ :


-

تً ِ 95رشُ في امفنّن امتشكينية في امزخرفة ِامرسً .

-

تً عيه اكحر ىن  125ىسابقُ بين أطفال .

-

تً عيه  137عض فني مألطفال اميٍّبين في امغناء اميّسيقي اِ امشعر ِأمقاء .

-

تً عيه اكحر ىن ِ 55رشة فنية في امرسً ِاكتشاف اميّاٍب ىن أطفال فامرسً
ِامشعر ِاميّسيقي .

-

تً عيه اكحر ىن ِ 75رشُ حكي ىع أطفال

في ىجال امصحة :
-

تً افتتاح قسً خاص بامّٔدة ىجَز بأحدث أجَزة امطبية .

-

تّفير جَاز أشعُ جٕجي أبعاد ميعرفُ األشعة (سّنار ) .

-

افتتاح غرفُ امكشف عن بعد ىجَزة بأحدث أجَزة .

-

تّفير جَاز أشعُ عاديُ بامعيادات منتسَيه ىع اميرضي اميترددين عني امعيادات
ِاميستشفٓ تسعي دائيا متّفير أجَزة ِاميعدات امٕزىة حتي تتيكن ىن تقديً
امخدىة امعٕجية امٕزىة ميّاطن امّاحات امبحرية.

في ىجال امعبادة:

.1
.2

تً افتتاح عدد  4ىساجد بعد أحٕل ِامتجديد ٍِي :
ىسجد امرحين بامباِيطي
ىسجد امنّر بامقصر

.3

ىسجد دار ىحيّد بامباِيطي

.4

ىسجد امقبامة امغربي بامقبامة .



تً احٕل ِتجديد عدد ِ 6دِرات ىياٌ مبعض اميساجد ىنَا :



-

دِر ىياٌ ىسجد امنّر بامحارة

-

 -دِر ىياٌ ىسجد امرحية بامزبّ

-

دِر ىياٌ ىسجد امنصر بامباِيطي

-

 -دِر ىياٌ ىسجد امَدي بامقبامة .

-

تً امقاء امندِات امدينية ِأىسيات امدينية في ىبني اميساجد

امجَّد امتي تتخذ ميجابَة ىشكنة ِىحّ أىية :
-

عدد امفصّل امتي تً فتحَا عدد  24فصه بعدد  24فرصُ عيه منشباب امخرجين

-

عدد اميتقدىين بَذٌ امفصّل ٍّ عدد  249دارس .

-

عدد امناجحين بَذٌ امفصّل ىن اميتقدىين ٍّ  219دارس .

-

عدد امقّافه أعٕىية امغير ىيّمُ ٍّ عدد  4قّافه .

-

عدد امشَادات امتي تً تسنييَا بَذٌ امقّافه ِعدد  29شَادٌ

-

عدد امبرِتّكّٔت امتي تً تّقيعَا  4برِتكّٔت.

-

امجَات امتي ِقعت امبرِتّكّٔت منيشاركة في ىشرِع فتح امفصّل بَا ًٍ ( شباب
امرياضة  -امتربية ِامتعنيً  -امجيعيات – أِقاف

ىصدر امبيان  :ىركز ِىدينُ امّاحات امبحرية – ىحافظة امجيزة

