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 بيان إعالمى

قطاع خدمة اجملتمع  نظمها والتى ) منظومة قش األرز اجلديدة ( على هامش إنعقاد ندوة

البيئة شئون ارة املشروعات البيئية باجلامعة بالتعاون مع فرع جهاز حتت إشراف إد وتنمية البيئة

 مببنى إدارة اجلامعة . 21/9/2015وذلك يوم اإلثنني املوافق مبحافظة البحرية ، 

 على النحو التاىل 2015فقد مت إصدار بيان مبواقع جتميع قش األرز واملخلفات الزراعية لعام 

احداثيات  مساحة املوقع مكان املوقع املركز احملافظة  م
 املوقع

 اسم صاحب املوقع ) املتعهد(

زاوية أبو شوشة حوض  الدلنجات البحرية 1

 العفارة

سيتم  واحد فدان

حتديدها 

 الحقا

أمحد جالل طوسون أمحد 

 مصطفى

سيتم  اتنني فدان زاوية محور حوض الرزقة الدلنجات البحرية 2

حتديدها 

 الحقا

 أمحد حممد ابراهيم عقباوى

01007014080 

سيتم  واحد فدان حوض القلعةالطود  كوم محادة  البحرية 3

حتديدها 

 الحقا

 حممد حممود أمحد عبيد

01003062782 

سيتم  واحد فدان حوض القلعةالطود  كوم محادة  البحرية 4

حتديدها 

 الحقا

 مصطفى حممد حممد العليمى

01002532643 

تدوير  سيدى غازى مصنع كفر الدوار البحرية 5

 املخلفات

سيتم  مخسة أفدنة

حتديدها 

االحق  

 سليم عبد احلى الديب

مدير مصنع التدوير التابع 

 حملافظة البحرية

01227515673 

سيتم  اثنني فدان نديبة  حفص دمنهور البحرية 6

حتديدها 

االحق  

 سليم عبد احلى الديب

مدير مصنع التدوير التابع 

 حملافظة البحرية

01227515673 

سيتم  اثنني فدان   غمر البستانميت  الدلنجات البحرية 7

حتديدها 

االحق  

 رشدى عبد احلليم الصعيدى 

01010276062 

01007284168 
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احداثيات  مساحة املوقع مكان املوقع املركز احملافظة  م
 املوقع

 اسم صاحب املوقع ) املتعهد(

سيتم  ثالثة أفدنة الشوكة احلاجر أبو الشقاق حوش عيسى البحرية 8

حتديدها 

 الحقا

 رشدى عبد احلليم الصعيدى 

01010276062 

01007284168 

 إثنني فدان دربك حوض الثمانني دمنهور البحرية 9

 وستة قراريط

سيتم 

حتديدها 

 الحقا

 رشدى عبد احلليم الصعيدى 

01010276062 

01007284168 

حبرى الفرنساوية عبد  احملمودية البحرية 10

 اجلواد حسني

سيتم  اثنني فدان

حتديدها 

 الحقا

 رشدى عبد احلليم الصعيدى 

01010276062 

01007284168 

واحد ونصف  الدعبوسى االبعادية دمنهور البحرية 11

 فدان 

سيتم 

حتديدها 

 الحقا

 رشدى عبد احلليم الصعيدى 

01010276062 

01007284168 

بسنتواى اخلمسني عزبة  أبو محص البحرية 12

 بيومى

سيتم  اثنني فدان

حتديدها 

االحق  

 رشدى عبد احلليم الصعيدى 

01010276062 

01007284168 

عزبة جويدة بسطرة زاوية  دمنهور البحرية 13

 غزال 

اثنني ونصف 

 فدان

سيتم 

حتديدها 

االحق  

 رشدى عبد احلليم الصعيدى 

01010276062 

01007284168 


