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عــــــزبة االصــــــالح –خـيل بـــــر   قـــــــريـــــــــــــة 



 قرية بر خيل

 مركز البلينا



 

 بدء اعمال الحفر الساسات

(فصل  24إحالل كلً )اإلعدادٌة المشتركة مدرسة برخٌل   

 -: قرية بر خيل        
 مركز البلينا

 وزارة التنمٌة المحلٌة الجهة المسئولة عن االسناد

 الهٌئة العامة لالبنٌة التعلٌمٌة الجهة المسئولة عن التنفٌذ

 01010004122الحاج رجب  المماول

 12 لٌمة العمد

 تارٌخ استالم المولع 
 تم بدء العمل 

12-3-20202 

 شهر بعد الترسٌه 11 تارٌخ النهو  المخطط

 جارى العمل  نسبة التنفٌذ  الفنٌة



 برخٌل رصف طرٌك مدخل لرٌة 

 كم1.5بداٌه من طرٌك العرابا حتى بنن المرٌة  بطولالوسطانى 

 -: قرية بر خيل        
 مركز البلينا

 محافظة سوهاج الجهة المسئولة عن االسناد

 مدٌرٌة الطرق الجهة المسئولة عن التنفٌذ

 احمد على المماول

 1.5 لٌمة العمد

 24/02/2020 تارٌخ استالم المولع 

 30/04/2020 تارٌخ النهو  المخطط

 %100 نسبة التنفٌذ  الفنٌة



 توسع واضافة جناح

 مدرسة الشهٌد مازن حمدان عبود االبتدائٌة 

 

 -: قرية بر خيل        
 مركز البلينا

 وزارة التربٌة والتعلٌم الجهة المسئولة عن االسناد

 الهٌئة العامة لالبنٌة التعلٌمٌة الجهة المسئولة عن التنفٌذ

 0100512658محمود  المماول

 3.1 لٌمة العمد

 20/05/2019 تارٌخ استالم المولع 

 20/04/2020 تارٌخ النهو  المخطط

 %37 نسبة التنفٌذ  الفنٌة



 قرية عزبة الاصالح

 مركز البلينا



داخل وخارج المرٌة  800كٌلو و3رصف طرٌك بطول   

( مدخل االصالح الغربً )     

 -: عزبة الاصالح       
 مركز البلينا

 محافظة سوهاج الجهة المسئولة عن االسناد

 مدٌرٌة الطرق الجهة المسئولة عن التنفٌذ

 احمد على المماول

 4.5 لٌمة العمد

 24/02/2020 تارٌخ استالم المولع 

 30/04/2020 تارٌخ النهو  المخطط

 %100 نسبة التنفٌذ  الفنٌة



 

 المرٌةعمود انارة موزعة داخل وخارج  150عدد تركٌب 

 -: عزبة الاصالح       
 مركز البلينا

 جهاز التعمير  الجهة المسئولة عن االسناد

 قطاع الكهرباء الجهة المسئولة عن التنفٌذ

 ------------ المماول

 ملٌون 2 لٌمة العمد

 ---------- تارٌخ استالم المولع 

 --------- تارٌخ النهو  المخطط

 %60 نسبة التنفٌذ  الفنٌة



 محول من حصة التعمٌر  ( 1)عدد تركٌب 

 -: عزبة الاصالح       
 مركز البلينا

 جهاز التعمير  الجهة المسئولة عن االسناد

 قطاع الكهرباء الجهة المسئولة عن التنفٌذ

 ------------ المماول

 ملٌون 8 لٌمة العمد

 ---------- تارٌخ استالم المولع 

 --------- تارٌخ النهو  المخطط

 %40 نسبة التنفٌذ  الفنٌة



 عدد تفمد 

 إعادة تأهٌلها ضمن من المنازل الجاري 

 المدنًالمرى االكثر احتٌاجا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع مشروع 

 

 مركز البلينا
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