ثلرٍر غن اجنازات ادارة امتخطَط و املتاتؼة
أوالً

اخلطــــــة ا إالســـتامثرًة  7102 /7102م

ىف اطار دمع اموزارة متوفري اغامتدات اخلطة الاستامثرًة فلد مت دمع املدٍرًة ابغامتدات ملدرة ()072711111
جنهيا ومت الارثحاط مبحوؽ (  ) 011973111جنهيا تنس حة  %21من االإغامتدات ومت رصف 00920111
تنس حة  %99وًمت رصف ثكل االإغامتدات ػىل ( مدارس امتؼومي امؼام وامفين ) لغامل صَاهة املدارس وثطوٍرها
وثوفري امتجهزيات نومدارس وكذكل املؼدات والآالت مورش امتؼومي امفين
اثهَ ًا

فتح فصول املراحل امتؼوميَة

كامت ادارة امتخطَط و املتاتؼة خالل امفرتة من ػام  7102و اىل ػام  7102تتلدمي اكفة اجلهود املحذوةل مفتح
املراحل امتؼوميَة ابالدارات اخملتوفة و ذكل خلدمة امؼموَة امتؼوميَة و املسامهة ىف استِؼاب اػداد اتنائنا امطالب
وامتُسري ػوهيم و خاصة ىف املناطق امنائَة و ذكل ىف ضوء املواػد و املواهني احلامكة.
و ىف هذا امس َاق كد مت ثنفِذ الاجراءات امالزمة مفتح فصول ثؼوميَة مبختوف املراحل ىف الادارات امتؼوميَة و امىت
توـت حىت ػام  7102/7102ػدد ( )27فصل ابالدارات امتؼوميَة.
اثمث ًا

ثـَري اسامء املدارس غن امفرتة من ػام  7100اىل ػام 7102

كامت ادارة امتخطَط و املتاتؼة خالل امفرتة من ػام  7100و اىل ػام  7102تتلدمي اكفة اجلهود املحذوةل
ابمتؼاون مع الادارة امؼامة نوجان واجملامس واملؤمترات ابحملافظة نومسامهة ىف ثنفِذ الاجراءات و امتؼدًالت امللرتحة
السامء املدارس جبمَع الادرات امتؼوميَة مبدٍرًة امرتتَة و امتؼومي و ذكل ىف احملاور الآثَة :
(أ) اطالق الاسامء ػىل املحاىن املدرس َة املنشبة حدًثا
(ب) اطالق امس شهداء امواجة ختوَدا ذلكرامه امؼطرة ػىل تؼض املدارس
(ج) ثؼدًل اسامء املدارس امىت حتمل امس حس ىن مبارك او سوزان مبارك
و ىف هذا امس َاق كد مت ثنفِذ الاجراءات و امتؼدًالت مؼدد ( )22مدرسة ابالدارات امتؼوميَة اخملتوفة
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راتؼ ًا

امتنس َق مع ادارة املشاركة اجملمتؼَة

كامت ادارة امتخطَط و املتاتؼة خالل امؼام ادلراىس  7102/7102مبتاتع الاجراءات املنفذة نومسامهة ىف ثفؼَل دور
املشاركة اجملمتؼَة ىف خدمة امؼموَة امتؼوميَة و ٍمتثل ذكل ىف الآىت :
 -0امتواصل مع الادارة امؼامة نوتخطَط و املتاتؼة مبحافظة الاسكندرًة ملتاتؼة املرشوػات املنفذة ابجلهود اذلاثَة و
املشاركة اجملمتؼَة ( متاتؼة رتع س نوًة ) من خالل امتربػات املادًة و امتربػات امؼَنِة التنائنا امطوحة .
 -7متاتؼة ثربع رشكة الاسكندرًة نوحاوايت مصَاهة تؼض مدارس ادارة وسط امتؼوميَة (  2مدارس ) و ىه :
 امؼحاس َة ث امؼسكرًة احملمودًة ث تنات كرًة امروضة الاسكندراىن امرشاد الاسالمِة ػىل خاطر -9مرشوع ثلدمي وجبة ؿذائَة ساخنة متالمِذ املدارس ابالسكندرًة ( 0مدارس) و ىه :
 كرموز الاتتدائَة  -اتُس غرشة الاتتدائَة و الاػدادًة كوم امشلافة الاتتدائَة -0امتواصل مع امهَئة امؼامة مالتنِة امتؼوميَة غن اهمتوًل اخلاص مؼمل صَاانت نومحاىن املدرس َة و امىت مت ثلدميها
تواسطة ( 9مؤسسات ) و ىه :
 رشكة امسنت اسكندرًة تورثالهد  -هَئة تالن اهرتانش َوانل  -رشكة امرشق الاوسط الانتُة امحرتول -2امتواصل مع الادارة امؼامة مالهتاج و امش ئون الاكتصادًة مبحافظة الاسكندرًة (ادارة الاستامثر) ملتاتؼة الاوشطة
و امربامج امتمنوًة امىت ًمت ثنفِذها ابحملافظات و املموةل من اجلهات ادلومَة سواء مبنح او كرو ض و تمتثل ىف ( 9هجات
متوًل ) و ىه :
 املفوضَة امسامِة مالمم املتحدة  -هَئة ثريدو زووم هَئة تالن اهرتانش َوانل -2متاتؼة امتنس َق تني ادارة املشاركة اجملمتؼَة و منظمة تالن نولِام تبغامل صَاهة ثس َطة ( 9مدارس) من خالل
مرشوع تُئة أآمنة و ىه :
 الاهدمس و احلجاز الاتتدائَة  -احلرمني الاتتدائَة ( ادارة املنزته)  -شهداء امثورة الاتتداىئ ( ادارة امؼجمى) -2متاتؼة اجراءات امتربع امللدم من رشكة ثُتان مالمسنت الكامة مركز ش حاب و مدرسة مبنطلة وادى املمر.
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خامساً

الراضــــــــــــــــــــــــي

أو ًال  :ؾرفة معوَات احملافظة :
مشاركة اإدارة امتخطَط واملتاتؼة ابملدٍرًة تـرفة امؼموَات تدًوان ػام احملافظة حلرص وإازاةل امتؼدايت من ػىل أرايض
ادلوةل يف امفرتة من  7102/2/02اإىل 7102/2/91م.
حِث أن ػدد كطع الرايض املتؼدى ػوهيا (  ) 2س حؼة كطع ابإجاميل مساحة (097270م )7ابالإدارات اخملتوفة ػدا
اإدارات ( رشق – ادلرك _امؼجمي) ال ًوجد هبام ثؼدايت .
مت اإسرتداد ػدد أرتع ( )0كطع ابإجاميل مساحة ( 077292م)7
ما مل ٌسرتد ػدد ( )9جالث كطع ابإجاميل مساحة (3222م )7هظراً موجود ساكن ػوهيا ومصاحل املواطن .

اثهَ ًا  :املوكف امؼام ملرايض:

@ أرايض مت ختصَصها ومدرجة خبطة امهَئة امؼامة ملتنِة امتؼوميَة وجاري امؼمل هبا :
ػدد( )9كطع أرايض ابإدارات ( املنزتة  -رشق– امؼامرًة ) جاري اإوشاء جالث مدارس ػوهيا ابإجاميل ػدد ( )000فصل
@ أرايض مت ختصَصها ومدرجة خبطة امهَئة امؼامة ملتنِة امتؼوميَة  7102/7102م ومت معل جسات :
ػدد( )02كطؼة أرض ابإدارات ( املنزتة – وسط  -امؼامرًة – جرج امؼرب) الإوشاء ػدد ( )02مدرسة ػوهيا تنوغَات
ثؼومي خمتوفة (رمسي مـات  -أسايس – اإػدادي – اثهوي – فنديق – صناغي  -ثؼومي مزدوج ) .
@ أرايض مت ختصَصها ومل ثدرج خبطة امهَئة امؼامة ملتنِة امتؼوميَة يف اإهتظار متوًل
ػدد (  )3كطع أرايض ابإدارات ( وسط – امؼامرًة – جرج امؼرب )
@ أرايض مل ًمت ختصَصها :
ػدد ( )00كطؼة أرض ثربع أهايل ابإدارات (امؼجمي  -امؼامرًة – جرج امؼرب ) و متت املؼاًنة مها وجاري اإس تكامل
االإجراءات .

سادساً

املرافق املدرس َة

ًمت امنس َق مع االإدارات امتؼوميَة وامهَئة امؼامة ملتنِة امتؼوميَة إالزاةل امسوحَات املوجودة ابملدارس ابمنس حة ( املَاه-
امرصف – احلرًق ) وامتنس َق مع اإدارة املزياهَة متوفري االإغامتدات امالزمة نوملاٌسات املطووتة م إالدارات امتؼوميَة .
ساتؼ ًا امتنس َق مع االإدارات امتؼوميَة واالإدارات امنوغَة اخملتوفة
ذكل متذمَل امؼلبات وحل املشالكت داخل املدارس حرص ًا ػىل مصوحة امطالب وثوفري تُئة أآمنة وحسن سري
امؼموَة امتؼَومية
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