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االمالمح االعامة للقريیة :   
حريي قموال ٬، يیحدهھھھا من االشمالل  قريیة ددنفيیق  وو حديي  االقريي االثالثث االتابعة لللوحدةة االمحليیة للبإإقريیة االبحريي قموال    •

قموال   وو من االغربب االظهھيیر االصحرااوويي  وو من االشرقق نهھر االنيیل   ووسطمن االجنوبب ااأل  

قموال من االقرىى االقديیمة االممتدةة تارريیخيیا فى مختلف االعصورر من االعصر االفرعونى حتى االعصر االحديیث قريیة االبحرىى  •

جد ٬،  وويیو 14لوجودد بعض االنجوعع االمعرووفة تارريیخيیا مثل نجع صوصص وواالتى كانت تسمى    ( شوصص ) فى االقرنن االل

دد بعض ااألدديیرةة االقديیمة االتى تعتبر من ددالئل أأثريیة تشيیر  االى ذذلك ووأأيیضا ووجو وو هھھھناكك بهھا كنيیسة االقديیس اابو سيیفيین 

ااآلثارر االقبطيیة مثل دديیر مارر جرجس وودديیر بيیسنتاؤؤسس  ااما حديیثا فهھى تابعة إإدداارريیا لمجلس قرووىى االبحرىى.  

  نجع وو يیوضح االشكل عددد االنجوعع وو عددد االسكانن 13وو تشمل   2012وو فقا للتعداادد  15712يیبلغ عددد سكانهھا  حواالي   •

 

 عددد االسكانن  االقريیة 

 3095 االعرباتت 

 812 االقصاقصة 

 915 االطودد 

 2302 االحرززااتت 

 769 ساقيیة االقاضي 

 435 االعاللمة 

 580 االسدرر

 218 جرفف علي عبد هللا 

 230 االصواالح 

 1178 ددوويیح
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 334 عزبة االناظظر 

 600 عزبة سعد 

 1780 صوصص

 1474 ترعة صوصص 

 472 عزبة عبد االمولي

 518 نجع اابو عديیل 

 

  ااالووضاعع ووااالحتيیاجاتت :

	االوضع ااالجتماعي  	:  االثقافيوو     
 

تتنوعع مباني االقريیة وو مناززلهھا ما بيین االطوبب االلبني قديیمة وو  •

من حيیث أأ% تقريیبا وو االكثيیر منهھا غيیر 60ي تمثل حواال

االسقوفف من سعف االنخيیل وو االجردد وو االطيین مما يیعرضهھم 

لبعض االمشكالتت وو خاصة في فصل االشتاء وو خاصة لديي 

االنجوعع االفقيیرةة مثل بعض االقصاقصة وو بعض االمناططق في 

االمولي  وو بعض االمباني ساقيیة االقاضي وو عزبة عبد 

% تقريیبا   40وااليحمروو االخرسانة وو تمثل حبالطوبب ااأل

ددوواارر وو توجد  في بعض االمناططق أأثث ال تتعديي ثال

. يیجارر كملهھا لإلألل وو قد تنعدمم وو ال توجد عماررااتت ببالعرباتت وو االحرززااتت . تنخفض نسبة اايیجارر االمنازز  

تتكونن االتركيیبة ااالجتماعيیة لقريیة االبحريي قموال من عدةة قبائل وو عائالتت موززعيین علي جميیع االنجوعع االتابعة لهھا وو  •

) االحلب –االفالحيین  –هھھھوااررةة  –ااووالدد االقاضي –ليیل االنمسي وو ووالدد عبد االجأأوو  –االعربب  هھھھي(  
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كما  تتميیز بعض االعائالتت بتمركز االملكيیة االزررااعيیة عندهھھھا وو هھھھي بيیت علي وو بيیت االصاددقق وو بيیت علي سليیم وو بيیت  •

ركز االشكلي من االعربب وو بيیت االحماددنة وو بيیت عالء االديین من االعرباتت وو بيیت عاددلي من ددوويیح ٬، من االمناططق االتي يیت

االعاللمة.  –عزبة عبد االمولي ساقيیة االقاضي  –عزبة سعد  –االقصاقصة  –بهھا االفقر هھھھي نجع ددوويیح   

هھھھالي وو االعالقاتت ااالجتماعيیة االجيیدةة وو خاصة  في االمناسباتت وو حاالتت االوفيیاتت.تتميیز االقريیة  بتراابط ااأل •  

تتميیز االقريیة بوجودد  االمجالس االعرفيیة لحل االمشاكل االتي تتدخل فورر حدووثث أأيي خالفف بيین عائلتيین ااوو حتي ددااخل  •

االعائلة االوااحدةة   

د بعض االنجوعع االتي يیوجد بهھا   فردد االقريیة  حيیث توجااتدني االمستويي االمعيیشي للكثيیر من يینتشر  االفقر بالقريیة حيیث  يی •

نجع اابو عديیل عزبة سعد  –ساقيیة االقاضي  –االعاللمة  –ل نجع االقصاقصة كثر فقراا في االقريیة مثهھھھالي ااألااأل  

جنيیهھ  500االي  400سر متوسطة االحالل من فردد لأليیعتبر  ددخل االفردد متدني بالقريیة  قد يیمكن ووصف متوسط االدخل اال •

شهھريیا.   

وو ختانن ااالناثث وو تكمالل تعليیمهھا االزووااجج االمبكر للبناتت مما يیترتب عليیهھ عدمم ااسيیوجد بالقريیة بعض االعاددااتت وواالتقاليید مثل  •

كثر اانتشارراا أأ)  وويیعتبر االزووااجج االعائلي ( االقبلي  ٬، االزووااجج االقبلي وو تحفظ بعض االعائالتت من ززووااجج بناتهھا لعائلة ااخريي

خاررجج االعائلة وو خاصة ( االعربب )٬، وو  يیبدأأ سن  بناتهھا حفظ بعض االعائالتت علي ززووااجج في االبحريي قموال  حيیث تت

كبر في أأفرةة وو يیظهھر االزووااجج االمبكر بصوررةة سنة ووفقا للظرووفف ااالقتصادديیة االمتو 22حواالي االزووااجج للشبابب من 

حيیانن من هھھھل في معظم ااألاالمتاحة للفتاةة  حيیث ال يیمانع ااألسنة ووفقا للفرصص  14االفتيیاتت حيیث يیبدأأ سن االزووااجج من 

 20االي  15لشبكة وو االمهھر ما بيین ااخرووجج االفتاةة من االمدررسة للزووااجج وو يیتم االزووااجج في هھھھذهه االحاالتت بالسنة  وويیترااووحح 

قل في االمستويي ااالقتصاددييوو وو يیتم بالتواافق في االعائالتت اااللف في االعائالتت ميیسوررةة االحالل أأ  

 20وونة ااالخيیرةة في االقريیة ووخاصة بيین صغيیرااتت االسن حيیث  اانخفض سن االطالقق ااقل من ااررتفعت نسبة االطالقق في ااأل •

قة تتقاضي معاشش عن ططريیق  مطل 203نن ااالجتماعيیة وو عددد ئواالش مطلقة تتقاضي معاشش من 106ددد سنة وو يیوجد ع

كثر فقراا وو يیتم بهھا اانتشارر االزووااجج االمبكر نظراا النخفاضض ح وو االقصاقصة وو هھھھم من االمناططق ااألكثرهھھھم في االدوويیأأاالبريید 

مستويي االمعيیشة.   

هھھھالي االقريیة في جميیع االخدماتت االمقدمق للقريیة وومنهھا على سبيیل االمثالل : أأيیساهھھھم  •  

ررضض ليیقامم عليیهھا منفذ مرشح االميیاهه علي االنيیل أأااء شر -  
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شاء سنتراالل االبحريي قموال ناالتبرعع إل -  

امم االحاجج حاكم بالحرززااتت بالتبرعع بانشاء مدررسة ااعداادديیة يیق -  

وولل مدررسة ااعداادديیة بالبحريي قموال بنجع صوصص أأاالحاجج عبد االقويي بالتبرعع بانشاء امم يیق -  

هھھھالي االبحريي قموال بالتبرعع أأززهھھھريي بنجع ددوويیح وو قامم جميیع اانشاء معهھد امم االبربريي بالتبرعع بستة قراارريیط إليیق -

نشاء هھھھذاا االمعهھد إل  

نشاء نقطة شرططة االبحريي قموال ررضض إلصاددقق بالتبرعع باألآآلل امم يیق -  

يیمت عليیهھا مدررسة ددوويیح ااالبتداائيیة أأقررضض االتي االعاددلي باأل آآلل تبرعع  -  

هھھھالي يیبا مقامة بالجهھودد االذااتيیة من ااألمسجد تقر 30جميیع االمساجد بالقريیة وو االتي يیبلغ عدددهھھھا  -  

سبوعي للقريیةستة قراارريیط ليیقامم عليیهھا االسوقق ااألهھھھالي بتبرعع ااأل -  

جر ما جرةة وو يیترااووحح ااألخر يیعمل باأليیث يیمتلك بعضهھم  عربة وواالبعض  ااأليیعمل بعض االشبابب في قيیاددةة االسيیاررااتت ح •

جنيیهھ ووفقا للمكسب االيیومي.  40االي  20بيین   

خرىى مثل ااالسكندرريیة وواالغرددقة ووشرمم االشيیخ وولكن بنسب ضئيیلة.أأفر بعض االشبابب للعمل في محافظاتت يیسا •  

تنالل تروويیجا جيیداا وولكنهھا تحتاجج يیوجد بالقريیة ووررشش بسيیطة منهھا ووررشة نجاررةة ووووررشة جبس ووهھھھي من االمهھن االتي  •

مكانيیاتت عاليیة. إل  

يیوجد بالقريیة بعض االحرفف االيیدوويیة وواالترااثيیة مثل •  

§ في االقصاقصة وو االعرباتت وو معظم االعامليین  االحصيیر من االحلف وو تتمركز حصيیر توجد صناعة صناعة اال

لهھا االسيیدااتت في  االمشقة  االتي يیتعرضن من  رغمبال  .بهھذهه االمهھنة سيیدااتت حيیث يیتم االعمل من خاللل االمناززلل

وو نصف وو مكسبهھا ال يیتعديي  ممقد تستغرقق االحصيیرةة ما بيین يیومم وو يیووو نهھا غيیر مجزيیة مادديیا إإهھھھذهه االمهھنة ااال 

وو تعمل بهھا االسيیدااتت نظراا النخفاضض مستويي االمعيیشة اتتجنيیهھ 3  

§ كبر وو أأووتتمركز في ساقيیة االقاضي بشكل   صناعة االمقاططيیف : توجد صناعة االمقاططيیف من سعف االنخيیل

 تعديي ال يیفقد  نهھا غيیر مجزيیةن حيیث يیرفضن االفتيیاتت االعمل بهھا التعمل بهھا بعض االسيیدااتت كبيیرااتت في االس

جنيیهھانن.  عمل يیوميین يیستغرققسعر مقطف   
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االتعليیم :  	  
مالمح االوضع االتعليیمي االرااهھھھن  ووااالحتيیاجاتت االتعليیميیة:  

1 رريیاضض ااالططفالل :  -  

ططفالل وواالجدوولل االتالي يیوضحهھا بالتفاصيیل :يیوجد بالقريیة مجموعة من رريیاضض ااأل •  

 

االجهھة االتابعة  االحضانة 

 لهھا 

عددد 

 االمستهھدفيین 

االتحديیاتت  االوضع االعامم للداارر

االتي تقابل 

 االداارر 

حضانة 

جمعيیة 

 االطودد 

جمعيیة 

االتنميیة وو 

 االبيیئة بالطودد 

ططفل /ةة 60  2مكونة من عددد  

قاعة مجهھزةة من  

 ااالثاثث االبسيیط 

ضيیق 

 –االمكانن 

عدمم توفر 

االعابب 

 –ترفيیهھيیة 

نقص في 

ااالددووااتت 

 االتعليیميیة 

رريیاضض 

 ااالططفالل 

بمدررسة 

االبحريي 

قموال 

 ااالبتداائيیة

ططفل/ 136

 ةة

 4مكونة من عددد 

قاعاتت رريیاضض ااططفالل 

قاعة ددااخل  2عددد 

 2االمدررسة وو عددد 

قاعة ملحقة بالمدررسة 

 مجهھزةة باالثاثث 

عدمم توفر 

اااللعابب وو 

ااالددووااتت 

غيیر كافيیة 

وو بعد 

االفصليین 
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عن 

االمدررسة 

وو عدمم 

تهھيیئتهھم 

بشكل 

مناسب 

 لالططفالل 

دداارر 

حضانة 

االرحمة 

 االمهھدااهه

تم تاسيیسهھا 

من قبل 

جمعيیة 

لما االشاباتالمس

 –بنقاددةة 

مقامة بزااوويیة 

للصالةة بنجع 

ساقيیة 

 االقاضي 

ططفل /هه 25 االجمعيیة عباررةة عن  

جزء من ززااوويیة 

للصالةة ضيیقة للغايیة 

غيیر منفصلة عن 

االزااوويیة االمكانن قديیم وو 

 اايیل للسقوطط 

االمكانن 

اايیل 

 –للسقوطط 

ااستخداامم 

ااالططفالل 

لدووررااتت 

ميیاهه 

االمصليین 

وو غيیر 

صحيیة 

 –للغايیة 

عدمم توفر 

ااالددووااتت 

ززمة وو االال

ااالثاثث 

االمناسب 
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لداارر 

 االحضانة 

 

رريیاضض 

 ااططفالل

مدررسة 

ددوويیح 

 ااالبتداائيیة 

ططفل/ةة78 قاعة  2مكونن من عددد  

 مجهھزةة بشكل جيید 

كثافة 

–االقاعة 

نقص 

بعض 

 ااالددووااتت 

رريیاضض 

 ااططفالل

مدررسة 

االحرززااتت 

 ااالبتداائيیة 

قاعة  2مكونن من عددد  81

 مجهھزةة بشكل جيید 

كثافة في 

 االقاعة

قلة 

ااالددووااتت 

 االترفيیهھيیة 

رريیاضض 

 ااططفالل

مدررسة 

صوصص 

 ااالبتداائيیة 

قاعة  2مكونن من عددد  89 كثافة في  

االقاعة قلة 

 ااالددووااتت

 

2 ااالبتداائيیة :  االمدااررسس -  

ددوويیح  –صوصص ااالبتداائيیة  –االحرززااتت ااالبتداائيیة  –ووحدةة االبحريي ااالبتداائيیة يیوجد بالقريیة مجموعة من االمدااررسس ااالبتداائيیة ووهھھھي 

عزبة عبد االمولي للتعليیم ااالساسي.  –ااالبتداائيیة   

1 مدررسة االبحريي ااالبتداائيیة  -  
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§  ة االتدرريیس هھھھيیئ وو رريیاضض ااططفالل  4فصولل  فصل ددررااسي وو  22توجد ددااخل االوحدةة االمحليیة وو تتكونن من عددد

.خصائي نفسيأأوو  ن ااجتماعيی يین خصائيیأأ 4 معلم  وو  95كافيیة حواالي   

§   ضيیة علي كرةة نشطة االريیاااأل  نشطة متعدددةة وو اانن كانت تقتصرأأيیماررسس االتالميیذ ذ جيید وو لتالميیاامستويي

 –حجامم االفتيیاتت عن االريیاضة نظراا لعدمم ووجودد سورر وو تغطي االمدررسة االنجوعع ااالتيیة : االعرباتت إإاالقدمم وو 

وو جزء من االصواالح –عاللمة اال –االطودد  –االقصاقصة  –ساقيیة االقاضي   

 

 

 

 

:منهھا  االتحديیاتتتوااجهھ االمدررسة بعض   

§ تلميیذ في االفصل االوااحد  نظراا لقلة عددد االفصولل  50قد تصل االي  وواالتي  كثافة في االفصوللااررتفاعع اال  

§ نشطة االيیوميیة للمدررسة وو تسربب االتالميیذ كما كانن سببا في خرووجج سورر للمدررسة مما يیعيیق مماررسة ااأل عدمم ووجودد

االمدررسة من مشرووعع االجوددةة   

§ ررضض لبناء االسورر وو كذلك للتوسع في االفصولل أأيیوجد هھھھالي االقريیة اانهھ أأ حيیوض  

	بنني  
49%	  	بنات  

51%	  

	بنني  

	بنات  

131	  

141	  

165	  125	  

146	  

143	  

	عدد  	التالميذ  
	  	الصف  	االول  

	  	الصف  	الثاني  

	  	الصف  	الثالث  

	  	الصف  	الرابع  
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2 مدررسة ددوويیح ااالبتداائيیة  -  

ووهھھھذاا االجدوولل لمبني فصل تشتركك مع مدررسة ددوويیح ااالعداادديیة في اا 12مكونة من عددد ووهھھھي  توجد االمدررسة بنجع ددوويیح  •

عددد االتالميیذ بالمدررسة يیبيین   

 

االصف عددد االتالميیذ   

االصف ااالوولل   72 

االصف االثاني   79 

االصف االثالث   72 

االصف االراابع   67 

االصف االخامس   72 

االصف االساددسس   69 

 

3 مدررسة االحرززااتت ااالبتداائيیة  -  

تلميیذ/هه 433بالمدررسة فصل وو يیبلغ عددد االتالميیذ  12توجد في قريیة االحرززااتت وو تتكونن من   

االصف عددد االتالميیذ   

االصف ااالوولل   77 

االصف االثاني   72 

االصف االثالث   70 
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االصف االراابع   73 

االصف االخامس   71 

االصف االساددسس   70 

4 مدررسة صوصص ااالبتداائيیة  -  

هھھھي مدررسة جيیدةة وو ددخلت جواائز ااالمتيیازز. فصولل وو 6تتكونن من  وو توجد في قريیة صوصص   

يیبيین االجدوولل االتالي عددد االتالميیذ بهھا :   •  

االصف عددد االتالميیذ   

االصف ااالوولل   46 

االصف االثاني   45 

االصف االثالث   47 

االصف االراابع   26 

االصف االخامس   44 

االصف االساددسس   43 

 

5 مدررسة عزبة عبد االمولي للتعليیم ااالساسي  -  

 262فصولل وو يیبلغ عددد االتالميیذ في االمرحلة ااالبتداائيیة   9ااالعداادديي وو تضم وو ساسي ااالبتداائي مدررسة للتعليیم ااألاال •

ططالب/ةة وولكن يیوجد عجز في االمدررسيین نظراا لبعد االمكانن وو معظم االمدررسيین  128تلميیذ/ةة   وو في االمرحلة ااالعداادديیة 

من خاررجج االقريیة.   

االصف عددد االتالميیذ   

االصف ااالوولل   47 
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االصف االثاني   48 

االصف االثالث   44 

االصف االراابع   42 

االصف االخامس   42 

االصف االساددسس   39 

 

االمرحلة ااالعداادديیة ططالبب   

االصف عددد االتالميیذ   

االصف 

ااالوولل   43 

االصف 

االثاني   43 

االصف 

االثالث   42 

3 االمدااررسس ااالعداادديیة :  -  

مدااررسس ااعداادديیة ووهھھھي  3يیوجد بالقريیة  •  

1 مدررسة االحرززااتت ااالعداادديیة :  -  

§  تلميیذ  ٬55، تلميیذ/ةة 183يیبلغ عددد االتالميیذ  فصولل وو 6تتكونن من عددد وو توجد بقريیة االحرززااتت

في االصف االثالث.  62بالصف االثاني وو 66بالصف ااالوولل ٬،   

§ ضيیق اليیسمح للتالميیذ بمماررسة مسقوفف بالخشب وو فناء االمدررسة وو  مبني االمدررسة قديیم

  . شطة االريیاضيیةنااأل

2 مدررسة صوصص ااالعداادديیة  -  
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§  في االصف ااالوولل٬،  ٬76، تلميیذ/ةة  213توجد في قريیة صوصص وو يیبلغ عددد االتالميیذ بهھا حواالي

  في االصف االثالث. 66في االصف االثاني ٬،  71

3 االبحريي قموال ااالعداادديیة :  -  

§ تغطي االمدررسة االمناططق ااالتيیة:  

)جزء من االحرززااتت –االطودد االعاللمة  –ساقيیة االقاضي  –االقصاقصة  –االعرباتت  (  

§ كثافة ووتبلغ بالمدررسة  يین للثانويي ملحق فصولل    5وو –فصولل لالعداادديي  10دد يیوجد بهھا عد

وو  ال يیوجد عجز في االمدررسيین.  تلميیذ/ةة 40االفصل   

 

 

 

 

§  : توااجهھ االمدررسة بعض االتحديیاتت منهھا  

عدمم ووجودد سورر للمدررسة يیعيیق االعمل وو منع االمدررسة ددخولل االجوددةة وو يیساعد علي تسربب من االتعليیم وو يیحد  -

نشطة االريیاضيیة ااأل من  

مشكلة في االعامم االقاددمم نظراا يیسبب كثافة االفصولل وو سوفف  فصولل االمدررسة االثانويیة مما يیزيید من ووجودد  -

  . لزيیاددةة عددد ططالبب االمدررسة االثانويیة

.معمل االكمبيیوتر متهھالك وو غيیر صالح للعمل بهھ  -  

	  	عدد  	التالميذ  
0%	  

	  	عدد  	التالميذ  
	بنني  
50%	  

	  	عدد  	التالميذ  
	بنات  
50%	  

		بنني    	عدد  	التالميذ  

		بنات    	عدد  	التالميذ  
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4 االثانويیة :  االمدااررسس  -  

1 مدررسة صوصص االثانويیة :       -  

§  تلميیذ في االصف  ٬95، منهھم تلميیذ/ةة 487يیبلغ عددد االتالميیذ بهھا حواالي توجد في قريیة صوصص وو

. من االغيیابب االمتكرررفي االصف االثالث٬، وو تعاني  182في االصف االثاني ٬، وو 210ااالوولل ٬،   

2 فصولل االبحريي قموال االثانويیة  -  

تم فتح فصولل للمدررسة االثانويیة بالعرباتت وو ذذلك تخفيیف االمعاناةة عن االتالميیذ من االذهھھھابب لصوصص  

ررضض بالوحدةة االمحليیة لبناء أأنهھ تم تخصيیص قطعة إإة االبحريي قموال ااالعداادديیة وو كما بمقر مدررس

ددد االتالميیذ عااتت ٬، وويیبلغ نن يیوجد عقباتت في ااالجرااءوولكن حتي ااأل عليیهھا  مدررسة ثانويیة

تلميیذ/ةة.  304بالمدررسة  

5 ززهھھھريیة : االمعاهھھھد ااال -  

هھھھالي ووااحد من خاللل االجهھودد االتطوعيیة أل ددوورر بالدوويیح وو تم بناءززهھھھريي أأاء مجمع هھھھالي لبنحد ااألأأتم االتبرعع من قبل  •

.لهھ ثاثث االالززمملم يیتم تجهھيیز ااأل االف جنيیهھ وو حتي ااالنن 19ززهھھھر حيیث ساهھھھم بمبلغ ااأل االقريیة وو تم االتعاوونن مع  

يیوااجهھ قطاعع االتعليیم في االقريیة االكثيیر من االمشاكل منهھا :  •  

 – ططفالل وو تمركزهھھھا في االطوددأأووحدااتت   رريیاضض  5ث ال يیوجد سويي   ططفالل حيینقص خدماتت رريیاضض ااأل -

. االحرززااتت وو صوصص وو ساقيیة االقاضي  

ددووااتت ن حيیث االمكانن االصحي االمناسب وو ااألططفالل متت وواالمواارردد  االموجوددةة في رريیاضض ااألنقص االخدما -

االالززمة.   

نقص اااالمواارردد االموجوددةة بالمدااررسس مثل عدمم ووجودد سورر بمدررسة االبحريي قموال ااالبتداائيیة وو ااالعداادديیة  -  

عدمم ووجودد معمل كمبيیوتر وو معمل علومم وو مدررسة االبحريي قموال ااالعداادديیة  تهھالك معمل االكمبيیوتر في -

بمدررسة قموال ااالبتداائيیة   

مما تسبب في االعديید من دررسة ااالعداادديیة لهھا عدمم ااستكمالل ااجرااءااتت االمدررسة االثانويیة وو ااستضافة االم -

كثافة االفصولل  ااررتفاعع  هھھھمهھاأأاالمشكالتت   

بعد االمدااررسس عن بعض االقريي مثل قريیة االسدرر وو ددوويیح وو االعاللمة وو االصواالح  -  
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ططالب/ةة  50كثافة االفصولل وو خاصة مدررسة االبحريي قموال ااالبتداائيیة حيیث تصل االكثافة االي  -  

نقص عددد االفصولل بنفس االمدررسة  

االصحة : 	  
مالمح االوضع االصحي االرااهھھھن ووااالحتيیاجاتت االصحيیة  

ووتقدمم خدماتت   اثث بسيیطأأثمحليیة وو  تتكونن من ططابقيین وو من يیوجد  بالقريیة ووحدةة صحيیة بقريیة االعرباتت بمقر االوحدةة اال •

ووبعض االخدماتت االطبيیة االبسيیطة مثل االكشف وواالتحاليیل   ططفالل وو االحوااملاالوقائي وو االتطعيیماتت االالززمة لأل االطب

االبسيیطة.  

ليیل وو نقص امكانيیاتت  معمل االتحإإتوااجهھ االوحدةة االعديید من االتحديیاتت  منهھا عدمم ووجودد سيیاررةة ااسعافف  وو  ضعف    •

مصالل االالززمة. ووليیة ووعدمم  توفر ااألددووااتت ااالسعافاتت ااألأأددووااتت بهھ٬، وو  نقص  بعض ااأل  

ططباء بشكل منتظم ددااخل االوحدةة كما اانهھا توجد في زةة وو  تعاني من عدمم توفر ااألة وو غيیر مجهھاالوحدةة االصحيیة غيیر فعال •

  قريیة االعرباتت وو تحرمم باقي االقريي من االخدمة االصحيیة.

تم    ٬، وواالتي ططباء مثل غرفة للوالددةةوو لكن ال تعمل نظراا لعدمم توفرااأل توجد بعض االتجهھيیزااتت بالوحدةة االصحيیة •

  تحويیلهھ لوحدةة ططوخخ وو  قد تم سحب جهھازز االسونارر االمخصص لهھا وو  هھھھليیةأأتجهھيیزهھھھا من خاللل جهھة 

  قلة عددد االصيیدليیاتت االموجوددةة بالقريیة وو تمركزهھھھا في نجع االعرباتت وو االحرززااتت وو صوصص •

  ططفاللأأووااحدةة بالطودد وو ددكتوررةة باططنة وو  عدمم ووجودد عيیاددااتت خاصة وو ااقتصاررهھھھا علي عيیاددةة •

  هھھھالي االقريیةأأ مرضض االفشل االكلويي بشكل كبيیر بيیناانتشارر  •

  عدمم توفر االخدماتت االبيیطرةة حيیث توجد ووحدةة بيیطريیة وو ااحدةة وو غيیر فعالة •

في االشوااررعع مما يیتسبب في حدووثث عدمم توفر سلخانة مما يیؤدديي االي االذبح االعشواائي علي االترعع وو االمصاررفف وو  •

  مرااضضااأل

خدماتت ااجتماعيیة ااخرىى :   
االمحليیة لمركز وو مديینة نقاددةة من االناحيیة االغربيیة لنهھر االنيیل  تقع االوحدةة االمحليیة لقريیة االبحريي قموال ضمن االوحدةة •

تبلغ وو وويیحدهھھھا من االشمالل مديینة نقاددةة وو من االجنوبب مديینة ااالقصر وو من االشرقق نهھر االنيیل وو من االغربب االجبل االغربي

سيیة هھھھي فداانن وو تشمل ثالثث قريي ررئيی 9003وو االمساحة االمنزررعة  2كم42فداانن حواالي  9992االمساحة االكليیة للوحدةة 
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ووسط قموال وو ددنفيیق وو االبحريي قموال وو هھھھي موضع االدررااسة. ووهھھھي عباررةة عن  مبني قديیم ووفقا للمباني االوحدااتت ااأل

تيیة : االقليیلة ووتقومم بتقديیم االخدماتت ااألاالبسيیطة وو ااالمكانيیاتت  اتتثاثتوجد بهھ بعض ااألوو  االمجمعة من ططابق ووااحد  

  هھھھالي االقريیةرااءااتت توصيیل االكهھرباء وو االميیاهه ألجإإ -

تقديیم خدمة االكسح وو حاليیا االعربيیة معطلة وو تم مخاططبة االجهھاتت لتصليیحهھا  -  

من االتلوثث  االمحافظة علي االبيیئة   -  

ررااضي االزررااعيیة من االبناء عليیهھا حمايیة ااأل -  

متابعة االشؤنن االعامة للقريیة  -  

امة مالعب مفتوحة في االظهھيیر االصحرااوويي نظراا لبعد مركز إإقنشطة االمخطط لهھا مثل متابعة بعض ااأل -

االشبابب عن االقريي لتوفيیر االجانب االريیاضي وو االترفيیهھي للشبابب   

مكانيیاتت وو االرووتيین. دماتت االمقدمة ضعيیفة نظراا لقلة ااإلاالخ -  

و مكونن وو هھھھنجع   14يیوجد بالقريیة مكتب بريید ووهھھھو مكتب بريید االبحريي قموال وويیعمل علي نطاقق قريیة االبحريي قموال •

وقم بتقديیم بواابب وو خاصة في االفترةة االحاليیة وويیمن في ااألااألنن كانن يیحتاجج لتوفيیر سبل إإثاثث وو من مبني جديید مجهھز باأل

ووررمانن. كمال يیقومم بفتح ددفاتر االتوفيیر وواالحوااالتت االبريیديیة رراامل وواالمطلقاتت وومعاشاتت ااأللألخدمة صرفف االمعاشاتت 

ووشحن االطروودد.   

 –نجع وو  هھھھي االعرباتت  14توجد في االوحدةة االمحليیة للبحريي قموال وو تغطي  وويیوجد بالقريیة ووحدةة شئونن ااجتماعيیة  •

ترعة –صوصص  –االسدرر  –ددوويیح  –عزبة االناظظر  –االعاللمة  –االصواالح  –ساقيیة االقاضي  –االطودد –االقصاقصة 

ثاثث بسيیط وو أأحدةة يیوجد بهھا كل االموظظفيین وو بهھا عزبة سعد ) ووهھھھي عباررةة عن غرفة وواا –عزبة عبد االمولي  –صوصص 

يیحتاجج للتطويیر ووتقدمم االكثيیر من االخدماتت منهھا :   

حالة 106تيیة : ( االمطلقاتت عددد صرفف االمعاشاتت للفئاتت ااأل - حالة  53االعوااجيیز  - حالة  19ااالرراامل  - اااليیتامم  -

حالة 14 االهھجر حالتانن  - ااسرةة مسجونن حالة  - سر تت مثل  مساعدااتت االزووااجج لأللمساعدااقانونن ططفل حالة  وو اا -

االدوويیح وو عزبة سعد وو االمعاقيین  –حاالتت في االسنة معظمهھم في االقصاقصة  10االفقيیرةة  حيیث يیتم تقديیم ااكثر من 

سر بديیلة ووعدددهھھھم حالتاننأأفالل ااغلبهھم ذذهھھھنيیة وو شلل ااططفالل ٬، ااطط 6حالة فقط منهھم   20ووعدددهھھھم   تقديیم قرووضض  -
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غنامم وو تربيیة أأ%ااغلب االمشرووعاتت 5قرضض بفائدةة  108 بعددد  دااتتللسيیدااتت  حيیث يیتم تقديیم قرووضض للسيی

مشغل.موااشي وو   

باررةة عن مبني اادداارريي يیماررسس هھھھو عوو  يیوجد مركز شبابب بصوصص ووهھھھو هھھھو االمركز االوحيید االموجودد بالقريیة وو تواابعهھا  •

عددد وويیبلغ   مالعب رريیاضيیةشطة رريیاضيیة وو ال أأنثقافيیة وو االديینيیة وو ال يیوجد بهھ نشطة االثقافيیة مثل االندووااتت االبعض ااأل

. فرااددأأ 7عددد مجلس ااالددااررةة  وو  عضو 75فراادد عددد ااالعضاء أأ 8بهھ  االعامليین   

قرااضض للمزااررعيین.مانن االزررااعي وواالذيي يیقدمم خدماتت ااإلتضم االقريیة بنك االتنميیة ووااالئت •  

رحح بهھ وولكن لم يیتم خر مصأأاتت االقريیة في حيین اانهھ يیوجد مخبز يیوجد بالقريیة مخبز ووااحد مدعومم ووهھھھو ال يیكفي ااحتيیاج •

نن. تفعيیلهھ االى ااأل  

االخدماتت ااألمنيیة في االقريیة يیوجد بالقريیة نقطة شرططة تؤدديي •  

ر للخضرووااتت وو االطيیورر خأألي سوقق للموااشي وو إإوويینقسم  يیوجد بالقريیة سوقق ووهھھھو  يیومم ااالرربعاء  وو يیوجد في االعرباتت •

ةة أأجج وو ددااخل االقريیة  حيیث تماررسس االمراالبائعيین من خارري أتكل االقريي االمجاووررةة وو يی يیهھلإإلي لبانن وو يیتواافد ااوو منتجاتت ااأل

لبانن.ن ووااألنشاططهھا االتجارريي من خاللل االسوقق من خاللل بيیع االطيیورر وواالجب  

االوضع ااالقتصادديي وواالبيیئي:   

االزررااعة :   
زررااعيیة وو خاصة في االخمس ررااضي االخذتت االمباني جزء من ااألأأفداانن  1800زررااعيیة بالقريیة حواالي تبلغ االرقعة اال •

.%.5خيیرةة بنسبة ااألسنوااتت   

ررضض وولذاا لك ااألشارراا يیليیهھ االقمح ثم االموزز وو هھھھو محصولل جيید وو لكن يیستهھتكثر االزررااعاتت اانأأيیعتبر  قصب  االسكر  •

منعت االحكومة ززررااعتهھ هھھھذاا االعامم.  

مكانيیاتت كبيیرةة من إإتاجج يیوجد بالقريیة ظظهھيیر صحرااوويي كبيیر صالح للتوسع في االمباني وو االزررااعاتت االمختلفة وولكنهھ  يیح •

تت وو يیحتاجج لتوصيیل مراافق االميیاهه وو االكهھرباء .وو سوفف يیقامم عليیهھ مالعب مفتوحة من قبل االوحدةة االمحليیة آآالااتت وو معد

حيیث جارريي االتخطيیط لذلك.  

 –نقاددةة  –ددنفيیق  –ووسط قموال ااأل –قريي هھھھي االبحريي قموال  7ستويي نقابة مستقلة للمزااررعيین علي  م ةيیوجد بالقريی •

بخدمة االمزااعيین وو االتصديي لمشكالتهھم وو قد تقدمت االنقابة بالعديید من االطلباتت  مم ووتقو  االزوواايیدةة –ططوخخ  –االخطاررةة 
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ل عدمم توفر االمواارردد االتحديیاتت  مثبعض ة ووتوااجهھ االنقاب  االتي تخدمم االمزااررعع وو لكن لم يیكن هھھھناكك ااستجابة من  االمسؤليین

عضاء  مقاررنة بعددد االمزااررعيین. وو قلة عددد ااأل  

ووتوااجهھ االزررااعة في االقريیة االعديید من االمشاكل منهھا  •  

  ررشادديي للجمعيیة االزررااعيیةإإعدمم ووجودد ددوورر  -

للفداانن االذيي يیحتاجج ثالثث جوااالتت ي حيیث يیتم صرفف االسمادد االذيي يیصرفف من قبل االجمعيیة االزررااعيیة ال يیكف -

  جنيیهھ 75جنيیهھ للجواالل  بدال من  150بسعر يیصل االي  هه مما يیضطر االمزااررعيین لشرااءثمانيیة االي 

حسابب مصانع االسكر قيیمة نقل االقصب علي االمزااررعيین ووووززنن االقصب ددااخل االمصنع مما ال يیعطي  -

  مزااررعيین االكامل في االميیزاانن لذلك يیريي االمزااررعيین اانهھ يیجب ووجودد مسؤلل عنهھهھ يیمثلهھم علي االميیزااننلل

  االسنوااتت االخمس ااالخيیرةة. % خاللل 5تآكل االرقعة االزررااعيیة بنسبة  -

  االتقاوويي غاليیة االثمن في االجمعيیة االزررااعيیة وو خاصة تقاوويي االقمح -

  عدمم توفراالمواارردد وو االصالحيیاتت وو  ااالمكانيیاتت االالززمة الستصالحح ااالررااضض بالظهھيیر االصحرااوويي -

  عدمم ووجودد رروواابط لمستخدمي ميیاهه االريي -

  ال توجد صيیانة ددوورريیة وو تطهھيیر للترعع -

االبيیئة :   
محطة االميیاهه ال تكفي وو   ال يیوجد صرفف صحي بالقريیة يیئة من مشكالتت في االميیاهه وواالصرفف االصحي  حيیث تعاني االب •

  لخدمة كل االقريي

نن مصدرر االميیاهه إإحتي تارريیخ االتقريیر حيیث  2012وبر قريیة عبد االمولي منقطعة عنهھا االميیاهه منذ شهھر ااكت -

االخاصص بالقريیة متفرعع من قريیة االبركة االتابعة لمحافظة ااالقصر  وو االمسافة بعيیدةة للغايیة لذلك يیصعب ووصولل 

  نن تصلهھم من قريیة االبحريي قموال.أأضل فوو من ااألاالميیاهه 

ط هھھھالي االقريیة لعمل فتحاتت ددااخل االبيیاررةة تسمح بتسريیب االميیاهه حتي يیتجنبواا كسحهھا مما يیجعلهھا تختلأألجوء  -

حد مواارردد االميیاهه أأستخداامم ميیاهه االطلمباتت االتي كانت عدمم اااالى  ددتت أأاالجوفيیة وو تلوثث االبيیئة كما اانهھا بالميیاهه 

  بالقريیة
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حليیة التكفي االقريیة .عند توجد عربة ووااحدةة تابعة للوحدةة االماالمقدمة في كسح االبيیاررااتت حيیث نقص االخدمة  -

 60حملهھا حيیث قد تصل االنقلة االي هھھھالي تال يیستطيیع ااألكونن عاليیة االتكاليیف هھھھالي للخدمة من نقاددةة تلجوء ااأل

  نيیهھج

كما توااجهھ مشكلة اانتشارر االقمامة حيیث  •  

  تنتشر  االقمامة بكميیاتت كبيیرةة وو خاصة علي جانبي االترعع وو االمصاررفف وو نهھر االنيیل -

يیقومواا هھھھالي في االتخلص من االقمامة  وو خاصة االتخلص من االحيیوااناتت االطيیورر االنافقة حيیث ضعف وو عي ااأل -

  برميیهھا في نهھر االنيیل وو االترعع.

عدمم توفر مشرووعع لجمع االقمامة في االقريیة.  -  

االبنيیة ااألساسيیة :   
شبكة االكهھرباء  متهھالكة جداا  وو تسبب مشاكل في فصل االصيیف مثل  اانقطاعع االكهھرباء .  •  

ال يیوجد صرفف صحي بالقريیة  •  

محطة االميیاةة ال تكفي لخدمة كل االقرىى .  •  

: االمقترحة وواالمشرووعاتت للقريیة ااألساسيیة ااالحتيیاجاتت 	  
ااألهھھھالي نظر ووجهھة من االمقترحة وواالمشرووعاتت للقريیة ااألساسيیة ااالحتيیاجاتتاالتالى يیوضح االجدوولل   

 

االمجالل   

 

ااالحتيیاجاتت   

 

االمشرووعاتت االمقترحة   

 

االتعليیم   

يیناء مدررسة ثانوىى •  

بناء سورر لمدررسة االبحرىى قموال  •  

ططفالل فى االنجوعع أأرريیاضض فصولل  قامة إإ •

االمحروومة  

تطويیر معامل االعلومم بالمدااررسس •  

 

ررضض للمدررسة فى االوحدةة االمجمعةأأتم تخصيیص  •  

هھھھل االقريیة بالطوبب ووتقومم االتربيیة أأسيیتبرعع  •

وواالتعليیم بالباقي.  

 

تدخل هھھھيیئة ااالبنيیة االتعليیميیة لتطويیر االمعامل •  



21	  
	  

 

االصرفف االصحى  

 

شبكة صرفف صحىعدمم ووجودد  •  

 

ىعمل شبكة صرفف صح • ووااستخداامم ميیاهه -

شجارر فى االظهھيیر أأاالصرفف فى ززررااعة 

االصحرااووىى  

 

االصحة   

 

ووحدةة صحيیة بعزبة عبد االمولى  •  

بو عديیل أأمركز ططبي بنجع  •  

•  

 

مالكك االدوولة(مرفق)أأررضض من تم تخصيیص ااأل •  

 3تم االتبرعع من االعمدةة  محمد مختارر   بعددد  •

قيیرااطط      

 

االبنيیة ااألساسيیة   

 

 سالككتطويیر شبكة االكهھرباء ووااأل •

  وواالعمدةة

ااحتيیاجج محوالتت • اررةة االشوااررععإإن-  

ططفاء للقضاء على إإعدمم ووجودد ووحدةة  •

االحراائق   

 

 

ال بد من تدخل االمجلس االقروويي  •  

 

ررضض ملك االدوولة أأتوفيیر ووحدةة ااططفاء وويیوجد  •

بجواارر نقطة االشرططة يیمكن ااستغاللهھا.   

 

االزررااعة   

 

تآكل االرقعة االزررااعيیة  •  

 

توسيیع االرقعة االزااررعيیة عن ططريیق تفعيیل  •

ددوورر االجمعيیة االزررااعيیة وواالسماحح بالبناء في 

االصحرااء  

 

االبطالة   

 

 

اانتشارر االبطالة  •  

عمل مشرووعاتت صغيیرةة للشبابب • تدرريیب -

االنجاررةة)–تحويیلى للمهھن االمختلفة (االسباكة   

ززررااعة االظهھيیر االصحرااووىى حيیث توجد  •

كك تحتاجج االى عواامة 3ترعة التبعد ااكثر من 

ررفع  
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: ااحتيیاجاتت االمجتممع على أأساسس فئويي  	  
كانن من االمهھم االتعرفف على ااحتيیاجاتت االمجتمع االمحلى على أأساسس فئويي من خاللل عقد مجموعة من االلقاءااتت االبؤرريیة للشبابب 

وواالرجالل وواالنساء وواالمزااررعيین.  

 

 

االشبابب   

 

االرجالل وواالمزااررعونن   

 

االنساء   

تطويیر قدررااتهھم على االعمل  •

االحرفي لتوفيیر فرصص عمل لهھم   

كتناوولل مكافحة االعاددااتت االسيیئة  •

االمخدررااتت  

توفيیر ووسائل ترفيیة مثل  •

االمالعب نظراا لوجودد مركز 

شبابب ووااحد فقط ووهھھھو عباررهه 

عن مبنى اادداارريي فقط   

مساعدتهھم في تحمل نفقاتت  •

االزووااجج   

اانشاء صرفف صحى  •  

توفيیر مخبز ااخر لسداادد  •

ااحتيیاجاتت االقريیة من االخبز   

عمل سلخانة  •  

توفيیر ووحدةة ااططفاء  •  

حل مشكلة االقمامة  •  

حل مشكلة تآكل االرقعة  •  

 

االزررااعيیة   

 

مكافحة االزووااجج االمبكر االذيي  •

يیحرمم االبناتت من ااستكمالل 

تعليیمهھا  

مكافحة االعنف ضد االمرأأهه  •  

مساندةة االسيیدااتت االمعيیالتت  •

ووتوفيیر مصدرر ددخل لهھن  

توفيیر بعض االخدماتت االخاصة  •

بالمرأأهه مثل ااططباء االصحة 

ااالنجابيیة وواالخدماتت 

ااالجتماعيیة وواالترفيیهھيیة   

 

االمواارردد االمتاحة بالقريیة :  
 

أأووال االمواارردد االبشريیة :   
يیوجد بالقريیة مواارردد بشريیة متنوعة قلة منهھم حاصلة علي االمؤهھھھالتت االعليیا وو معظمهھم مؤهھھھالتت متوسطة •  
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يیوجد بالقريیة بعض االشخصيیاتت االمهھتمة بمشاكل االبلد وو لديیهھا االقدررةة علي االبحث علي االحلولل وو مخاططبة االجهھاتت   •

االمعنيیة مثل ااالستاذذ ررمضانن كمالل عبيید من نجع االعاللمة مديیر عامم سابق بالتربيیة وو االتعليیم وو بالمعاشش وو يیهھتم بالتفكيیر 

يیتميیز بقدررةة علي االعمل االتطوعي وو االتوااصل مع االمسؤليین  وو  يینوو االتخطيیط لحل مشكالتت االبلد وو عرضهھا علي االمسؤل

وو بمقابلتهھ ووجد اانهھ قد تقدمم باكثر من مخاططبة للمسؤليین لحل بعض االمشكالتت وو تطويیر بعض االخدماتت وو منهھا ططلب تم 

اللمة وو ووحدةة سكنيیة وو كذلك ااعداادد حدبقة بنجع االع 300تقديیمهھ وو االتأشيیر عليیة من مجلس االوززااررء بخصوصص بناء عددد 

بناء كوبريي يیربط قوصص بنقاددةة لتوفيیر االوقت وو االجهھد وو خاصة لنقل محصولل االقصب وو بناء مديینة صناعيیة بمركز 

لمركز وو ثارر االفرعونيیة باارر وو مجلس االوززررااء للتنقيیب عن ااآلنقاددةة لتوفيیر فرصص عمل وو كذلك مخاططبلة هھھھيیئة ااالث

وفيیر فرصص عمل .كل هھھھذهه ااالقترااحاتت قد قدمم بهھا ططلباتت جل تأأثارر من نشاء متحف لآلإإخاصة في االبحريي قموال وو 

خذ بعض االتأشيیرااتت منهھا بناء االحديیقة وو بناء وو حدااتت سكنيیة وو يیسعي الستكمالل باقي أأززررااء وو االمحافظة وو لمجلس االو

ااالجرااءااتت مع باقي االجهھاتت   

ثانيیا االمواارردد االطبيیعيیة وو  ااالقتصادديیة :  
وو خاصة ررااضي االزررااعيیة خذتت االمباني جزء من ااألأأفداانن  1800لغ خواالي تب  االمحاصيیل االزررااعيیةوو االرقعة االزررااعيیة •

. .% 5خيیرةة بنسبة في االخمس سنوااتت ااأل  

ررضض وولذاا منعت وو هھھھو محصولل جيید وو لكن يیستهھلك ااأل يیليیهھ االقمح ثم االموزز كثر االزررااعاتت اانشاررااأأاالقصب يیعتبر  •

  االحكومة ززررااعتهھ هھھھذاا االعامم

باني وو االزررااعاتت االمختلفة بالقريیة ظظهھيیر صحرااوويي كبيیر صالح للتوسع في االميیوجد حيیث   االظهھيیر االصحراارروويي  •

التت وو يیحتاجج لتوصيیل مراافق االميیاهه وو االكهھرباء .وو سوفف يیقامم عليیهھ مالعب مكانيیاتت كبيیرةة من معدااتت وو ااآلإإيیحتاجج 

مفتوحة من قبل االوحدةة االمحليیة حيیث جارريي االتخطيیط لذلك  

امة إإقوو يیمكن ااستغاللهھا في   هھھھي ملك للريي وولكنهھا غيیر مستغلة وو مرددوومةررضض تابعة  لمنافع للدوولة ووأأيیوجد قطعة  •

صبحت مقلب للقمامة.  أأع خلف نقطة شرططة االبحريي قموال وو بعض االمشرووعاتت ووتق  

 ٬، منافع للريي صالحة لعمل مشرووعاتتل  ةيیضا تابعااقرااطط بيین نجع االعاللمة وو صوصص  18يیوجد قطعة أأررضض مساحتهھا   •

ثانويیة وو  ة لبناء مدررس خصيیص مساحة ررضض يیمكن ااستغاللهھا في االمشرووعاتت وو قد تم تأأليیة يیوجد بالوحدةة االمحكما 

جرااءااتتجارريي ااستكمالل ااإل  
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ثالثا االجمعيیاتت ااألهھھھليیة :  
 –االخطاررةة  –نقاددةة  –ددنفيیق  –ووسط قموال ااأل –قريي هھھھي االبحريي قموال  7ستويي يیوجد نقابة مستقلة للمزااررعيین علي  م •

ططوخخ خدمة االمزااعيین وو االتصديي لمشكالتهھم وو قدتت تقدمت بالعديید من االطلباتت االتي تخدمم االمزااررعع وو ووتقومم ب  االزوواايیدةة -

تحديیاتت مثل عدمم توفر االمواارردد وو قلة عددد ااالعضاء مقاررنة بعددد وولكنهھا تقابل   لكن لم يیكن هھھھناكك ااستجابة من  االمسؤليین

االمزااررعيین.   

:  هھھھليیة هھھھيأأرربع  جمعيیاتت أأيیوجد بالقريیة   •  

  ة وو االبيیئة بالطوددجمعيیة االتنميی -

  جمعيیة تنميیة االمجتمع بالحرززااتت -

) جمعيیة تنميیة االمجتمع بصوصص ( مغلقة -  

جمعيیة تنميیة االمجتمع بالصواالح (غيیر فعالة) -  

 

هھھھذاا االجدوولل يیبيین اانشطة االجمعيیتانن االفعالتانن. •  

ااسم االجمعيیة  تارريیخ ااالشهھارر   عددد ااعضاء مجلس  

ااالددااررةة وو االجمعيیة 

االعموميیة   

ااالنشطة   

جمعيیة االتنميیة وو 

االبيیئة بالطودد   

لسنة  817

11/9/2004  

- 9مجلس ااالددااررةة 

ااناثث  2 –ذذكورر 7  

االجمعيیة االعموميیة 

ذذكورر  67- 87 -20 

ااناثث  

مشرووعع االتنميیة االريیفيیة ممولل من االصندووقق 

ااالجتماعي   

 –مشرووعع تحسيین االتعليیم في مرحلة االطفولة االمبكرةة 

االوكالة االكنديیة   

مشرووعع االمساعدااتت ااالجتماعيیة   

مشرووعع تركيیب ميیاهه االشربب لغيیر االقاددرريین   
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هھھھيیئة اانقاذذ –مشرووعع االمباددررةة ااالجتماعيیة لحيیاةة اافضل 

االطفولة   

جمعيیة تنميیة 

االمجتمع بالحرززااتت   

2012 فصولل تقويیة     

مكاتب تحفيیظ   

االمساعدااتت ااالجتماعيیة   

قواافل ططبيیة   

 

 

 

 

 


