
 

  

 

 اوالً : االدارة الهندسية 

لرارات  لرارات ازالة صادر وارد م

 فورية 

 ايماف مخالفات
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 ثانيا : رخص المحالت 

 

 

 

 

 

 

  

 لرار فتح رخصة استثمار لرار غلك مسلسل

1 0 1 - 



  

 

 ثالثا : اشغال الطريك 

 عدد محاضر      م
) اشغاالت 
 +اعالنات (

معاينة 
لفات خم

اعالنات + 
 اشغاالت 

التنبيه على المحال بمواعيد الغلك طبما  الحمالت اليومية 
لمرار رئيس الوزراء لمواجهة فيروس 

 كورونا 

 بصفة يومية يوميا 2 02 1
 

 

 

 

 

 

 



  

 ادارة الكهرباء : 

 :الخطة االستثمارية :  اوال

 ( عامود بنطاق المركز 022تم تركيب عدد ) -1

  الف متر لتغذية االعمدة الجديدة 02تم مد شبكة بطول  -0

 : تركيب االعمدة والكشافات ) ناتج خطة االحالل واالستبدال ( ثانياً 

  ( عامود اضاءة ناتج االحالل  01تم تركيب عدد )  -

 : صيانة الكشافات الصوديوم ثالثاً 

 ( كشاف بمركز ومدينة برج العرب والمرى الثالث 022تم صيانة عدد ) 

 االبران : : رابعاً 

 ( برن بمركز ومدينة برج العرب والمرى الثالث  12تم عمل صيانة فى عدد ) 

 



 

 

 

 

  

 رابعا : ادارة الحدائق 

 العول بطريق الوطارالحربي وصينيت الهىاريت وذلك كالتالي: - 

  ىيجضس اىىعطي وثقيْيخ اىهىاسيخ وّظبفتهب وجَع اىَخيفبد.قـ اىْجيو ثَبميْخ قـ اىْجيو 

 . قـ اىغتبئشاىْجبتيخ ىيتفيخ 

 .قـ وتهزيت اؽجبس اىفينظ 

 .تقييٌ ّخيو اىجشيتؾبسيب وتجييو ثعل اىْخيو وسفع اىَخيفبد 

 العول بالىحدة الوحليت التابعت لوركز وهدينت برج العرب وذلك كوا يلي: -2

 وخبسج اىىحذح ثَبميْخ قـ اىْجيو واىتخيـ ٍِ  قـ اىَغطحبد اىخنشاء داخو

 اىَخيفبد.

 اىحيفب....(. -اصاىخ اىحؾبئؼ اىغشيجخ )اىجىؿ 



 .قـ وتقييٌ اؽجبس اىفينظ وقـ االعىاس اىْجبتيخ 

 العول علي نظافت بعض الودارس بنطاق الوركز استعداداالهتحاناث الثانىيت العاهت -3

 .ىعذويخ(ساثعخ ا–ٍذسعخ )اىعقىه اىَغتْيشح      

  العول بنطاق الوركز في خويع الوسطحاث والويادين -4

واصاىخ اىحؾبئؼ وقـ اىغتبئش –وتقييٌ اىْخيو  -تهزيت اؽجبس اىفينظ -ورىل ثْظبفتهب وقـ اىْجيو

 اىْجبتيخ ورىل في هشيق اّىس اىغبداد وجَبه عجذ اىْبفش .

 العول بوشتل االدارة -5

 .س اىْجبتبد وّظبفخ االحىاك داخو وخبسج اىقىثخثشعبيخ اىضساعبد واىعَو عيي امثب 

اىتبثعخ ىالداسح مزىل اىشي ثطشيق القيام بعولياث الري الونتظوت لدويع الوسطحاث والويادين  -6

 اىَطبس اىحشثي.  

 ". حياة كريمةضون هبادرة "  القيام بالتشدير  -7 

اىعَو عيي ّظبفخ وتؾجيش ثعل اىَذاسط واىَْبهق اىتبثعخ ىَشمض وٍذيْخ ثشج اىعشة واىقشي 

اىتبثعخ ىهب مَِ ٍجبدسح اىغيذ اىشئيظ اىغيغي )حيبح مشيَخ( وثَؾبسمخ جهبص ؽئىُ اىجيئخ 

 ؽجشح ٍثَشح(. 0111)

 حيث تن التشدير بقريت ابىصير للودارس التاليت:

 ٍذسعخ دمحم يبدً اىَؾتشمخ -عخ اىغيذ احَذ دسويؼٍذس -ٍذسعخ اثىفيش االثتذائيخ. 

 والتشدير بقريت الغربنياث في االهاكن التاليت:

 وٍذسعخ اىجىيشح تعييٌ اعبعي. -ٍذخو عجِ اىغشثبّيبد 

  ثَحيو عىس ٍذسعخ اىؾهيذ عىك ٍجبسكالتشدير بقريت بهيح. 

 .اينب اىتؾجيش ثإداسح اىىسػ اىَينبّينيخ ) اىحَيخ (

 

 

 

 



 خامساً : ادارة شئون البيئة 

 العدد  محل الخدمة  الخدمة  م

  0 بحث شكاوى  شكاوى  1

 - - انذار   0

 يوميا  برج العرب + المرى  رش باعوض  2

االشتران فى حملة  5
 مكبرة 

 يوميا  برج العرب + المرى 

نجع االفراد +  –بهيج  مبادرة حياه كريمة  0
 بهيج 

 

 

 سادسا : ادارة الرصد البيئى    

 ( طن تمريباً بواسطة منظومة النظافة بنطاق المركز  1825تم رفع )  -1

 ( طن اتربة بنطاق المركز  25تم رفع )  -0

 ( بطرق مختلفة  10تم العمل على حل عدد )  -0

تم المشاركة فى الحمالت المكبرة التى يموم بها المركز حيث شاركت االدارة فى الحمالت يوم  -2

  18/5/0201وحملة يوم  0/5/0201

  5/0201/  10،  15تم العمل على مسار الزيارة بطريك المطار يومى السبت واالحد  -5

 

 

 

 

 



 ً  :ادارة خدمة المواطنين سابعا
اجمالى عدد الشكاوى 

الواردة من البوابة 
االلكترونية للشكاوى 

 الموحدة 

اجمالى عدد 
الشكاوى 
 المنتهية 

 
نسبة 

 االنجاز 

اجمالى عدد 
الشكاوى 

الواردة من 
المركز 

 التكنولوجى 

اجمالى 
الشكاوى 
 المنتهية 

 
 نسبة االنجاز

02 00 11% 08 00 10.02% 

 

  ادارة االيرادات: ثامناً 

 اجمالى المتحصالت
تسعة مائة وتسعووعشرون الف ) ثالثة  001101.80
 (لرشاً ال غير  واثنان وثمانونوستون جنيه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فاعليات الوذوة التوعوية بعووان " القضاء على ختان الإناث " ضنه حنلة 

 طرق الأبواب بقرى مبادرة حياة كرينة

 

 

  طظضظ/  ؼ/  ظطالسبت 

تخت اشراف اللواء / علاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج العرب عقذ النركز اليوم 

بالتعاون مع النحلز القومى للنرآة تخت رعاية د / ماجذة الشاذلى .. مقرر فرع 

النحلز القومى للنرآة بالاسلوذرية بعنل نذوة توعوية ارشادية بعووان " القضاء 

لأبواب لقرى مبادرة حياة كرينة حيث ناقشت على ختان الإناث " ضنه حنلة طرق ا

الوذوة أضرار ومساوئ ختان الإناث الوفسية والحسذية والإجتناعية والسلوكية كنا تم 

مواقشة الخضور حول النشاكل التى تقابلهم وكيفية حلهاوالتعاون معهم فى حل 

 مشاكلهم 

، أ / وفاء حسه وجاء ذلك بخضور د / سليوة مخنذ ... عضو النحلز القومى للنرآة 

... النلتب الإعلامى للنحلز القومى للنرآة ، أ / فاطنة أحنذ ... مخامية بالنحلز 

 القومى للنرأة

،ومازال العنل مستنرا ،،،  

 

 

 

 



 

ولة ميذانية للواء علاء يوسف لنتابعة أعنال مبادرة حياة كرينة بوطاق مركز ج

 ومذيوة برج العرب 

 

 
 

 



 
 

 

طظضظ/  ؼ/  ٨الجلاثاء   

 

توفيرا لتوجيهات اللواء / مخنذ الشريف ... مخافظ الاسلوذرية بذفع عحلة العنل فى جنيع 

 النحالات والنتابعة النستنرة 

قام اللواء / علاء يوسف ... رئيز مركز ومذيوة برج العرب اليوم بالنرور النيذانى لنتابعة أعنال 

بخضور منجل الهيئة الهوذسية للقوات  مبادرة "حياة كرينة " بوطاق مركز ومذيوة برج العرب

النسلخة والشركة النوفرة وبخضور الأستاذ / راقى عبذ الوكيل . .. رئيز الوحذة النخلية لقرية 

 الغربويات والأستاذ /سعذ ىحرس ... رئيز الوحذة النخلية لقرية أبوصير 

 -: وأثواء النرور النيذانى تم تفقذ

بوحع الصخفاق بقرية الغربويات وقرية أبوصير ومتابعة نسبة أعنال موشأت الأبوية التعلينية 

ضػالانحاز التى تصل إلى  %  

طريق  ٨عضنه مشروع انشاء مخطة رفع مياة الشرب بالليلو عمضضضظأعنال حفر خزان سعة 

مطروح الساحلى قرية أبوصير -اسلوذرية   

، شهر عقارى ، سحل  أعنال حفر محنع الدذمات الرى يضم) وحذة مخلية ، مركز تلوولوجى

مذنى ، وحذة شئون اجتناعية ، ملتب تنويه ، ملتب بريذ ، مركز خذمة الفلاح ، مركز طبى ( 

طروح الساحلى قرية أبوصير-طريق اسلوذرية  ػغبالليلو   

مطروح  -طريق اسلوذرية  ؼغأعنال رفع كفاءة وترميم مركز شباب قرية أبوصير بالليلو 

 الساحلى قرية أبوصير

ى ذلك ضنه مبادرى السيذ / رئيز الحنهورية "حياة كرينة " لتطوير القرى النصرية ويأت  

 

 


