إنجازات المنطقة األزهرية
بناء علي التنسيق بين اإلدارة المركزية للشئون الهندسيية بياألزهر الشيري
اآلتي بعد -:

تي عمي

 -1ترمي معهد بيت الزكاة الكويتي
 -2ترمي معهد فتيات النجيلة بالنجيلة
 -3جاري ترمي معهد بنجر السكر القرية  22اإلعدادي
 -4ت عم مقايسة إحال وتجديد معهد الجفيرة وت الترسية وسو

يت البدء في التنفيذ

 -5ت إعداد المقايسات التقديرية الخاصة لمعهد عل الرو مبني االستراحة – ونز الشباب
 -8ت عم مقايسات لمعهد السلو .
 -9ت عم الصيانة البسيطة للمعاهد اآلتية عن طريق السل

وهي -:

أ -معهد عبد الحلي محمود .
ب – معهد مطروح المؤجر .
ج – معهد غزالة .
 -11ت عم جسات ارض عن طريق اإلدارة المركزية للشيئون الهندسيية بياألزهر الشيري
للمعاهد اآلتية -:
أ -معهد بلوزة بالعلمين .
ب -معهد جال بالضبعة .
ج -معهد عل الرو بمطروح .
د -معهد زاوية العميد بالحما .
 -12تي عمي مقايسيية لتوسييعة المطبعيية السييرية بالمنطقيية وجيياري طرحهييا عيين طريييق إدارة
المشتريات .
 -13ت عم معاينة لمبني سمال وجاري إعداد التقرير النهائي له إلخالء المبني من عدمه .
 -14ت عم معاينة لمعهد اطناوس بسيوه وت تسيليمه إلدارة البحيو الفنيية لتشيييله مرحلية
إعدادية للبنين
 -15ت عم معاينة لمعهد ابو بكر الصديق بسيوه وت تسيليمه إلدارة البحيو الفنيية لتشييي
فص إعدادي به ( للفتيات ) .
 -16ت عم معاينة لمعهد مطروح النموذجي وت تسليمه إلدارة البحو الفنية لتشيي فص
إعدادي نموذجي بالمعهد .
 -12ت ي عم ي معاينيية لمعهييد سيييوه بالييدكرور وت ي تسييليمه إلدارة البحييو الفنييية لفييت فص ي
إعدادي بنين .
 -18ت ي اسييتخراج رخصيية مبيياني لتعلييية دور بمعهييد مطييروح النمييوذجي ميين مجلييس مدينيية
مطروح .

 -19ت استخراج رخصة مباني إلنشاء معهد الجفيرة بالضبعة من مركز مدينة الضبعة .
 -21ت عم صالحية موقع لمبني نز الشباب ومبني االستراحة ومبني معهد عل الرو .
 -21ت استخراج تراخيص ترمي للمعاهد اآلتية -:
أ -السيييل

الصيييال بزاويييية العوامييية .

ب -سييييدي برانيييي بمدينييية برانيييي .

ج -السلو بمدينة السلو .
 -22ت استال معهد ساح العميد استال نهائي بتاريخ . 2113/11/2
 -23جارى عمي المعاينيات الالزمية لمعاهيد مطيروح بنياءا عليي تعليميات السييد المهنيدس /
رئيس اإلدارة المركزية للشئون الهندسية باألزهر الشري
لهذه المعاهد .

وتبليغ اإلدارة بأي مستجدات

