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 : على مستوى البيئة [3] 
 

 التصنينات اهلهدسية والتخطيط : أوال : 

قاا ا مركز ااع اد اادمد مردزمالاا   مرلعكااص رمكااو مرسوااك ك   دمرزالاادك   مر ـدالاا ص رمةــاا   ص ا مركمك ز ااص ا 
 مر  زدك   ـ   ص( رلكـزد    مرس ر ص : 

 كفور والنجوع لقرى محافظة البحيرة إعداد األحوزة والمخططات العمرانية واإلرشادية لمقرى والعزب وال– 
طبقًا  -)ثالثة ماليين وتسعمائة ثمانية وستون ألفًا(  3968333قيمة تعاقد المركز مع الييئة بمبمغ 

 م.1/2/2313لمعقد المبرم بين المركز والييئة العامة لمتخطيط العمراني بتاريخ 

 ظتي الدقيمية وكفر الشيخ طبقًا لمعقد المبرم إعداد األحوزة والمخططات العمرانية واإلرشادية لقرى محاف
قيمة تعاقد المركز مع الييئة  –م 33/4/2332بين المركز والييئة العامة لمتخطيط العمراني بتاريخ 

جنيو )خمسمائة ألف جنييًا( , وطبقًا لمعقد التكميمي بين المركز وبين الييئة بتاريخ  533333بمبمغ 
 جنيو )ثالثمائة ألف جنييًا(. 333333كز مع الييئة بمبمغ قيمة تعاقد المر  –م 28/13/2332

  إعداد األحوزة والمخططات العمرانية واإلرشادية لقرى محافظتي الدقيمية وكفر الشيخ طبقًا لمعقد المبرم
قيمة تعاقد المركز مع الييئة مبمغ  -م 7/3/2334بين المركز والييئة العامة لمتخطيط العمراني بتاريخ 

 و )سبعمائة وخمسون ألف جنييًا(.جني 753333

  إعداد الدراسات المتكاممة لممخطط االستراتيجي العام لقرى محافظات الدلتا وبعض محافظات الصعيد
قيمة تعاقد المركز مع الييئة بمبمغ  –م 12/4/2335طبقًا لمعقد المبرم بين المركز وبين الييئة بتاريخ 

 جنيو )خمسمائة وعشرة ألف جنييًا(. 513333

  إعداد الدراسات المتكاممة لممخطط االستراتيجي العام لعدد ستون قرية من قري الجميورية طبقًا لمعقد
جنيو  1863333قيمة تعاقد المركز مع الييئة بمبمغ  -م 1/1/2336المبرم بين المركز والييئة بتاريخ 

 .)مميون وثمانمائة وستون ألف جنييًا(

  الرسومات والمقايسات لممبنى اإلداري و التصميمات اليندسية عداد ا  الجسات وتقرير أبحاث التربة و عمل
بقيمة  محافظة شمال سيناء -مديرية اإلسكان والمرافق  -الجديد لمشروع المحاجر الجديد بالعريش 

 جنيو )خمسة ماليين وخمسمائة ألف جنييًا(. 5533333

  التكنولوجية التابعة إلدارة مشروعات تصميم وتطوير المباني التعميمية الخاصة بمشروع تطوير الكميات
 تطوير التعميم العالي والتابع ليا المشروعات التالية : 

 امتداد المعيد الفني الصناعي بمدينة الزقازيق .  -
 امتداد المعيد الفني التجاري بمدينة دمياط الجديدة .  -
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تسةةةعة ألفةةةًا وسةةةتمائة جنييةةةًا )عشةةةرة ماليةةةين وتسةةةعمائة و  13939634قيمةةةة المشةةةروعين لممشةةةروعين 
 وأربعة جنييًا(.

  قطعة أرض إلنشاء مبنى مجمع خاص بمصمحة الضرائب بالتصميم والمراجعة وعمل االختبارات
 جنيو )ستة عشر مميون جنييًا(. 16333333بقيمة  –مدينة دمياط الجديدة بمنطقة وسط 

  قيمة المشروع  –ة الرئيسية( جامعة المنصور محطة الرفع الرئيسية لحى غرب بجامعة المنصورة )بيارة
  جنيو )أحد عشر مميونًا وثمانية وخمسة وسبعون ألف جنييًا(. 11875333

  اتخاذ إجراءات طرح األعمال وما يتبعيا من لجان لمشروع إنشاء مبنى مركز إعداد القادة بمدينة دمياط
 الجديدة. 

 مة الثانية من أرصفة الخدمات إعداد التصميمات وكراسة الشروط والمواصفات لعممية إنشاء المرح
 البحرية بميناء دمياط الجديدة واالشتراك في لجان البت ووضع القيمة التقديرية لمعممية . 

  إعداد التصميمات والرسومات المعمارية واإلنشائية والصحية والكيروميكانيكية لمشروعات صندوق
مين االجتماعي إلنشاء مبان لمصندوق بمدن العاممين بقطاع األعمال العام والخاص بالييئة القومية لمتأ

 بمقاس ة تمي اإلمداد ة الجمالية . 
 محافظة -إعداد التصميمات اإلنشائية لعممية إنشاء سمخانة لمدينة ومركز المنصورة بمنطقة سندوب

 جاري اإلعداد . –الدقيمية 
  نشاء بعض األسواق ا ضبعوتخطيط إعداد الدراسات الخاصة بتطوير لحضارية وتخطيطو الميادين وا 

 و.ىندسيًا بمدينة جمص
  تصميم المباني التعميمية الخاصة بمشروع تطوير الكميات التكنولوجية التابعة إلدارة إعادة تخطيط و

 مشروعات تطوير التعميم العالي والتابع ليا المشروعات التالية: 
 امتداد المعيد الفني الصناعي الزقازيق  -
 دمياط الجديدة باري متداد المعيد الفني التجا -

 مركز القومي لنقل معالجة التنسيمات والشروخ ببعض ممصقات الرخام عمى الحوائط الخاصة بمدخل ال
 جنيو )ثالثمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة جنييًا(. 322535الدم بالمنصورة بقيمة 

  كفر الشيخ(  -ات )الغربية تنفيذ بعض وحدات صحة األسرة في محافظ بشأنعمل التصميم لألساسات
شركة وادي النيل لممقاوالت واالستثمارات  -ستة وحدات صحية  6ممك وزارة الصحة والسكان بعدد 

 .قطاع الصحة -العقارية 

 وعمل المقايسة لتغطية أرض ممعب نادي عزب النيضة بدمياط بمادة الترتان إعداد مستندات الطرح - 
 . محافظة دمياط -مديرية الشباب 
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 والمقايسات وطرق العالج المناسبة لصالة األفراح بمركز شباب المدينة بإستاد والموحات عداد الرسومات إ
 . المنصورة

  جمصة )القطاع الثالث( ورفع كفاءة الطريق القائم من قرية  -تصميم طريق رافد المنصورة تخطيط و
 .49.433حتى مدينة جمصة ك  26عصفور ك 

  بكوبري المشاة أمام اليابى الند مع إضافة محالت متطورة أسفمة. تطوير التصميم الخاصتخطيط و 
  وضع تخطيط مروري جديد لمدينة المنصورة يأخذ في االعتبار التغمب عمى االختناقات المرورية الحالية

والمخطط االستراتيجي لمدينة المنصورة وذلك طبقًا لتوجييات السيد المواء الوزير/ محافظ الدقيمية لحل 
 .مدينة المنصورة ذات الصمة الوثيقة بالمواطنين والمؤثرة عمى حياتيم اليومية وكفاءة األداء مشكالت

  اعتماد التصميمات اليندسية لمجموعة الكروت اإللكترونية ألنظمة التحكم التي تعتزم شركة بيب آراب
 .كنترول سيستمز بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة

  مديرية الطرق بالدقيمية - برىمتوش -دماص  -ريق بين سنفا تصميم نافورة في مفارق الطتخطيط. 

  جراء التعديالت المرورية المناسبة لحل مشاكل المرور بإعادة النظر في تشغيل بوابات عمل الدراسة وا 
لى الحرم الجامعي والمستشفيات مع دراسة إمكانية تحديد أماكن انتظار بالداخل  الدخول والخروج من وا 

 .الجامعة والمستشفيات الجامعية طبقًا لتوجييات السيد المواء أ.ح. محافظ الدقيميةلممترددين عمى 

 ( فمتر رسم ىندسي وتشريحو لتقديمو لمييئة العامة لمتنمية الصناعية العتماده 1عمل رسم ىندسي لعدد )
 .المنطقة الصناعية األولى -جمصة  -والخاص بشركة موسى لمتجارة والصناعة 

 لمياه الشرب سعة الخزان  رضيأخزان  2عدد  إنشاءروط والمواصفات الفنية لعممية إعداد كراسة الش
 .وربطيا بشبكة مياه الميناء بدمياط 3م1533الواحد 

  لتصير الحمولة طن بييئة ميناء دمياط  453رافع السفن حمولة إعداد التصميمات الخاصة برفع كفاءة
 طن. 1333

 ندات الطرح الالزمة إلنشاء موقع جديد خاص بمصمحة إعداد الرسومات والتصميمات وكافة مست
 .األقصر –الضرائب المصرية بمدينة طيبة الجديدة 

  عمارات اإلسكان والصفا بمدينة جمصة  14لترميم وتجييز العقار رقم مستندات الطرح الالزمة إعداد
 .والتابع لصندوق الرعاية االجتماعية والصحية بمصمحة الضرائب العامة

  مصنع جي بي أن لفالتر السياراتب ىندسي معتمد وشيادة صالحية لمفالتر المنتجةعمل رسم . 

  (7( برجة بمخزن السكر رقم )2تغطية عدد )عممية الخاصة بومستندات الطرح  إعداد دراسة الجدوي - 
 . مركز بمقاس -زيان -قالبشو  -رمصنع السك

 رئاسة مدينة الكردي - ة شراء لودر مفصميإعداد المواصفات الفنية والمقايسات والبت الفني لعممي . 
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  البالستيك  وأعمالالخاصة بشركة دلتا اليكتريك لتشكيل المعادن لبعض المنتجات عمل رسومات ىندسية
 . المنطقة الصناعية -الجديدة التالية: الكيربائية واألدوات

 نقابة  –ميت غمر اعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بعممية إنشاء نادي الميندسين ب
 .الميندسين بالدقيمية

  دراسة وتصميم مشروع نقل الجراج وورشة المحام من داخل معمل تكرير طنطا الي المنطقة المجاورة
 لمعمارات السكنية.

  إعداد الدراسات والتصميمات والتكاليف المبدئية لتنفيذ مشروع توصيل مرافق مياه شرب وصرف صحى
ابن زيد بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة شمال وكيرباء لحوض الزعفرانو و 

اإلدارة العامة لشئون المجان والمجالس  -الدلتا لتوزيع الكيرباء بناء عمى تكميف من محافظة الدقيمية 
 .والصناديق

 مبرم إعداد التصميمات والرسومات التنفيذية لمشروعات مديرية االسكان بمحافظة دمياط )طبقًا لمعقد ال
 .(2314/12/33بين المركز ومديرية االسكان والمرافق بمحافظة دمياط بتاريخ 

  اإلدارة العامة لمشئون المالية واإلدارية  -إنشاء بوابة الكترونية لدخول وخروج السيارات بمدينة رأس البر
 .دمياط -
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 :خارج اجلامعةاإلشراف اهلهدسي  ثانيا : 
 

 ر مةــ  ي ا مركمك زي ا مر  زدك   ـ  ي (  لى مركـزد    مرس ر ص :ق ا مركز ع ا ألـزمف مر ـدالي 
 . مشروع إنشاء مكتبة مبارك العامة بالمنصورة 
  . مشروع ترميم عمارة األوقاف بشارع الجميورية بالمنصورة 
 .مشروع تطوير وتحديث حمام السباحة ة إستاد دمياط الرياضي 
 د طنطا الرياضي .مشروع تطوير وتحديث حمام السباحة ة إستا 
  اإلشراف عمى مشروع إنشاء مبنى مركز إعداد القادة بمدينة دمياط الجديدة واتخاذ إجراءات طرح

 جنيو )عشرة ماليين وسبعمائة وسبعة ألفًا وثمانمائة وثمانون جنييًا(. 13737883بقيمة األعمال 
 ة بميناء دمياط الجديدة واالشتراك اإلشراف عمى عممية إنشاء المرحمة الثانية من أرصفة الخدمات البحري

 في لجان االستالم . 
  اإلشراف عمى مشروعات صندوق العاممين بقطاع األعمال العام والخاص بالييئة القومية لمتأمين

 االجتماعي إلنشاء مبان لمصندوق بمدن بمقاس ة تمي اإلمداد ة الجمالية . 
 المشاية السفمية بمدينة بسعودية المصرية لمتعمير اإلشراف عمى تنفيذ أعمال الترميم بعمارة الشركة ال

 المنصورة . 

  مشروع تطوير الكميات التكنولوجية التابعة إلدارة مشروعات تطوير التعميم العالي والتابع اإلشراف عمى
 ليا المشروعات التالية : 

  . امتداد المعيد الفني الصناعي بمدينة الزقازيق 
 مدينة دمياط الجديدة . امتداد المعيد الفني التجاري ب 

 .اإلشراف عمى ترميم صالة األفراح بمركز شباب المدينة بإستاد المنصورة الرياضي 

  الرئيسي لييئة ميناء دمياط . جزء من الطريق مسار تعديل اإلشراف الدوري عمى 
 ل اإلشراف عمى ترميم معالجة التنسيمات والشروخ ببعض ممصقات الرخام عمى الحوائط الخاصة بمدخ

 .المركز القومي لنقل الدم بالمنصورة

 ( بعممية مستشفى بني عبيد المركزي لوجود 2أعمدة الدور الرابع عموي فاصل ) اإلشراف عمى ترميم
 شركة الجيزة العامة لممقاوالت واالستثمار العقاري.السابق ترميميا بمعرفة و بعض الشروخ الرأسية 

 بكمية التربية بدمياط الجديدة جامعة المنصورة بناًء عمى  اإلشراف عمى تنفيذ ترميمات المبنى الرئيسي
 .التقرير المعد بمعرفة المركز

 مدينة دمياط قطعة أرض بمنطقة وسط اإلشراف عمى إنشاء مبنى مجمع خاص بمصمحة الضرائب ب
 جنيو )ستة عشر مميون جنييًا(. 16333333بقيمة  –الجديدة 
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 ( بجوار مضرب األرز بشارع بورسعيد بمدينة شربين 5نية رقم )االشراف عمى أعمال الترميم لمعمارة السك
 .الدقيمية  طبقًا لقرار لجنة المنشآت اآليمة لمسقوط بالدقيمية -

  االشتراك في أعمال الفحص والمراجعة لمرسومات الترخيصية وفحص العطاءات المقدمة وكذلك
 .الشركة القابضة لكيرباء مصر -اإلشراف عمى مبنى جديد لشركة سمال الدلتا لتوزيع الكيرباء 

  االشراف عمى عممية تعمية المبنى االداري الممحق لمستشفى المنصورة العام الجديد )ديوان مديرية
 الشئون الصحية بالدقيمية( بناًء عمى توصيات التقرير السابق إعداده عن طريق المركز.
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 لجًا : االستشارات اهلهدسية :ثا
  الالزمة التي تثبت تأثير مواد الفونفوليد السويسري عمي تحسين ورفع خواص إجراء التجارب المعممية

 التربة لتثبيتيا وعمل تقرير بالمغة العربية واإلنجميزية ة سويس بنك فونفوليد مصر لمتنمية . 
  من العمارات السكنية  18معاينة وأعداد تقرير فني وعمل الدراسات لرصد ميل بالعمارة السكنية رقم

 شركة دمياط لمغزل والنسيج . –ن بالشركة لمعاممي
  معاينة وأعداد تقرير فني عن عممية إحالل وتجديد لممأخذ المعدني الخاص بالمياه العكرة لمحطة كفر

 سميمان دمياط التابع لشركة مياه الشرب بدمياط .
  ىيئو ميناء دمياط –أعمال المجان لالستالم االبتدائي لمشاريع التطوير لميناء دمياط. 
   السيد المواء بحري /  –ترشيح لجنة فنية الستالم عممية إنشاء محطة المعالجة الشمالية بميناء دمياط

 رئيس مجمس إدارة ىيئة ميناء دمياط .
  معاينة وأعداد تقرير فني لفحص معايرة خالط اإلسفمت المتواجدة بالطريق الدولي لرصف طريق رافد

 .العامة الستصالح األراضي والطرق اع الطرق الشركةالسيد م / رئيس قط –بمطيم كفر الشيخ 
  عداد تقرير فني عن معايرة محطة الخمط األسفمتية الخاصة بالمقاول / بخيت مصطفى حمد معاينة وا 

 بمركز المنزلة ة محافظة الدقيمية . 
 ينة بمطيم عمل تابموه بانوراما معرفة البرلس البحرية تخميدًا لذكرى شيداء ىذه المعركة عمى واجية مد

 وقرية برج البرلس ة محافظة كفر الشيخ . 
  نشاء بعض األسواق الحضارية وتخطيطو ىندسيًا إعداد الدراسات الخاصة بتطوير بعض الميادين وا 

 بمدينة جمصة . 
  عداد تقرير فني عن حالة العقار رقم مصطفى القيران  حعبد الفتاش الجميورية بيت ورثة  45معاينة وا 

 د فتحي من ش الجميورية . ناصية شارع محم
  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة والفحص الظاىرة ألعمال الطرق الداخمية بمدينة معاينة وا 

 كم ة محافظة البحيرة .  16وادي النطرون بأطوال 
 عداد تقرير فني وفحص العقار الكائن بة شارع بن لقمان بالمنصورة أمام كوبري طمخا  43معاينة وا 

 تحمل العقار لإلعالن والييكل المعدني من عدمو ة الدقيمية .  بخصوص
  جراء التجارب الالزمة لسقف المبنى اإلداري منسوب عداد تقرير فني وا  م لمركز تدريب 16.5معاينة وا 

 الصناعات النسيجية بالمحمة الكبرى . 
 واطن / محمد نجيب تعديل الرسومات اليندسية بالترخيص باستخدام بدرومات العمارات كجراجات لمم

 خميفة ة مركز ومدينة ميت غمر ة محافظة الدقيمية . 
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  / عادل عبد تعديل الرسومات اليندسية بالترخيص باستخدام بدرومات العمارات كجراجات لممواطن
 ة مركز ومدينة ميت غمر ة محافظة الدقيمية .  العظيم إبراىيم المصري

 طارق السعيد ام بدرومات العمارات كجراجات لممواطن / تعديل الرسومات اليندسية بالترخيص باستخد
 ة مركز ومدينة ميت غمر ة محافظة الدقيمية .  محمد طاحون

  عداد تقرير فني عن حالة المبنى الكائن ش سوق التجار الغربي بالمنصورة )فندق  13معاينة وا 
 سيد محمد ستين السيد / محمد ال –كميوباترا( بتحديد حالتو اإلنشائية وامكانيو ترميمو 

  عداد لوحة أدوار  13لألساسات لعمارة عبارة عن بدروم + أرضي +  ةتصميميعمل جسة تأكيدية وا 
 عموية باسم مقدم الطمب / عبده عبده عطيو عايشو ة ميت غمر ة دقيمية . 

  عداد تقرير فني وأخذ عينات وتكسير القمب الخرساني لمحطة الصرف الصحي ة صان الحجر معاينة وا 
 افظة الشرقية ة السيد م / مدير عام منطقة التنفيذ بشركة المقاوالت المصرية )مختار إبراىيم( . مح

  عداد تقرير فني وعمل تجربة االختبار الخاصة بطبقة العزل لسطح مبنى صحة المرأة بالبقمية ة معاينة وا 
 مركز المنصورة ة الجمعية التعاونية اإلنتاجية لإلنشاء والتعمير . 

 عداد تقرير فني عن حالة عمارة خفاجي بطمخا ش صالح سالم .  معاينة  وا 
  مراجعة الرسومات اليندسية واعتمادىا في استخدام بدرومات العمارات كجراجات ممك المواطن / عصام

 الدين حافظ العوضي ة رئاسة مركز ومدينة ميت غمر ة محافظة الدقيمية . 
 عداد تقرير فني عن حالة العقار ش سعد زغمول أمام مسجد الزنفمي ممك / عبد العظيم عيد  معاينة وا 

 لتحديد ما يمثمو من خطورة داىمة ة رئاسة مركز ومدينة ميت غمرة محافظة الدقيمية.
  عداد تقرير فني ولجنة االستالم النيائي وتحديد سعد الفمتر الجاف لزوم الخالطة األسفمتية معاينة وا 

 مدير عام مديرية الطرق والنقل ة محافظة الدقيمية . /طن ساعة بناحية سندوب ة السيد 63/73
  عداد تقرير فني لمدى صالحية مبنى الجمعية بجناكميس مركز أبو المطامير البحيرية معاينة وا 

 الستخدامو كمبنى معيد تعميمي ة السيد أ.د/ رئيس مجمس إدارة جمعية جناكميس لمخدمات التعميمية . 
 عداد تقرير فني لتحدي د التخطيط اليندسي لما يسمى بشارع محمد جعفر المتفرع من شر معاينة وا 

 الجميورية بالمنصورة وتفريغ اإلحداثيات المساحية ليذا التخطيط ة محافظة الدقيمية.
  عداد تقرير فني لتوريد وتركيب طممبات الصرف الصحي الفرعية والرئيسية لممنطقة الصناعية معاينة وا 

 ربي لمتصميمات واالستشارات ة سكرتير عام محافظة الدقيمية . بجمصة حسب مواصفات المكتب الع
 عاينة وفحص العقار الكائن ميت غمر شارع بورسعيد ناحية الخزان وحارة توفيق ممك ورثة/ سكينة م

 عمر المكاوي بالطمب المقدم من د/ خالد السيد محمد الشيابي ة ميت غمر محافظة الدقيمية . 
 عداد تقرير فني ع شارع الجميورية بالمنصورة بالطمب المقدم من  51ن حالة العقار رقم معاينة وا 

 المحامي / سامي عبد الغفار .
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  ترشيح لجنة فنية الستالم عممية صيانة شبكتي المياه والصرف الصحي ومحطات الرفع بميناء دمياط ة
 وزارة النقل البحري ة ىيئة ميناء دمياط . 

  عداد تقرير فني عن رصف شار  ع المستشفى ة مركز الشرطة مدينة بمقاس محافظة الدقيمية .معاينة وا 
  ق والمرفوعة من فؤاد 56لسنو  457/514ندب لجنة ثالثية من أساتذة الكمية في االستئناف رقمى

 محمد فوزى ضد جمعية النور الستصالح األراضي. 
  عداد تقرير فنى عن حالة العقار رقم  دقيمية.-اصر طمخاشارع البحر األعظم مدينة ن 93معاينة وا 
  عدادمعاينة ش داماران بندر المنيا ودراسة مدى تحمل العقار  5تقرير فنى عن حالة العقار رقم  وا 

 لمتعمية.
 دمياط ش -والقضية المرفوعة من السيدة/ نصرة عبده الدسوقى عبد ربلحديث.ندب لجنة ثالثية من اال

 -دمياط -طعون ىندسية 3ة دمياط د/ابو الوفا ضد/ رئيس مجمس مدينة دمياط والمحول من محكم
 محافظة الدقيمية.

  مناقصة محدودة بين المكاتب االستشارية المتخصصة لإلشراف عمى عممية تأىيل وترميم  فياالشتراك
 دقيمية. -شربين–ومعالجة محطة مياه الشرب ببساط كريم الدين 

 عداد تقرير فني عن حالة العقار ممك / خالد إبراىيم عبد وقف العمل  –المنعم خطاب  معاينة وا 
 –رئاسة مركز ومدينة السنبالوين  –الخاص بتعديل الدور األرضي بالعقار  2336لسنة  92بالترخيص 

 اإلدارة اليندسية . 
 عداد تقرير فني عن أعمال التشطيبات بمشروع عمارات الزىور باإلسكندرية م مك ىيئة معاينة وا 

 . األوقاف
 فيذ األعمال المطموبة لوضع المواصفات الفنية لمراجعة الخرائط العمودية وضع العرض المالي لمقيام بتن

 الرقمية من التصوير الجوي الحديث . 
  عمل جسات لمتربة ومراجعة الرسومات المعمارية المعدة بواسطة مديرية اإلسكان والمشاركة في التصميم

ي لمشروع اإلسكان ضمن البرنامج دي الدخل ضمن البرنامج القومدمياط.اإلنشائي لمشروع توفير المسك
 االنتخابي لرئيس الجميورية . 

  عداد تقرير فني عن حالة مبنى الوحدة المحمية لقرية ميت أبو غالب مركز كفر سعد ة رئيس معاينة وا 
 مركز ومدينة كفر سعد ة محافظة دمياط . 

  عداد تقرير فنى عن العقار الكائن بمدينة طمحا وار مسجد ألبنا ممك / ش أم كمثوم بج 6معاينة وا 
  زق.المجنة.مصطفى محمد 

  عداد تقرير و ق 56لسنو  457/514 رقميندب لجنة ثالثية من أساتذة الكمية في االستئناف معاينة وا 
 والمرفوعة من فؤاد محمد فوزى ضد جمعية النور الستصالح األراضي. 
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 عداد تقرير فنى عن التنسيمات والشروخ ببعض ممصقات الرخ ام عمى الحوائط الخاصة بمدخل معاينة وا 
 المركز القومي لنقل الدم بالمنصورة

 تقرير عن أطوال وتسميح وتخانات وعزل مجموعة من العدايات الشريعة وتل حارين  لمعاينة وعم
 والمحمودية بالزقازيق وقنتير بفاقوس بناءا عمى طمب شركة المقاولين العرب.

  لمصناعات الكيربية. دراسة واعتماد مواصفات كتالوج مصنع سيمس 
 عداد تقرير وفحص حالة محطة الصرف الزراعي بمنطقة قالبشو وزيان والتى ال تعم بناءا  لمعاينة وا 

 عمى قرار المجمس المحمى لممحافظة . 
  عداد تقرير مباشر المأمورية الخاصة باالستئناف رقم ق س المنصورة معمل تفريخ 57/ 2238معاينة وا 

 ية.دقيم –دواجن ميت سمسيل 
 . عداد تقرير فنى عن مدى تحمل األساسات وأعمدة مبنى نقابة الميندسين بمدينة جمصة  معاينة وا 
 تقرير فنى لنتائج التربة وتقييم أعمال الدمك لمشروع المعالجة البيموجية لبحيرة المنزلة  لمعاينة وعم– 

 جسور برك تربية األسماك.

 عداد تقرير فنى وعمل تقرير صالحية ل سقف مدارس عبداهلل الجزار االبتدائية بالجمالية وكفر معاينة وا 
 وعمر بن الخطاب االبتدائية بتمى اإلمديد. –الشنياب االبتدائية مركز المنصورة 

 عداد تقرير فنى وفحص العقار الكائن بشارع عبداهلل  المنصورة.-حى شرق –النديم بالمختمط  معاينة وا 
 عداد تقرير وعمل اختبارات ألال  نبروه دقيمية. -زمة عمى خوازيق مدرسة كفر الحصة االبتدائيةمعاينة وا 
  عداد تقرير لمدعوة المقامة رقم طعون مساكن من السيد/ صالح إبراىيم  2335لسنة  299معاينة وا 

 الديب ضد / رئيس مركز ومدينة دمياط بصفتة وآخرين.
 ق والمحالة  59لسنة  31824وة رقم ندب لجنة ثالثية من أساتذة الكمية ألداء المأمورية المدنية في الدع

 إلى المجنة .
 جراء االختبارات المطموبة عن الشروخ التي ظيرت بالعمارة المنفذة بمعرفة م عداد تقرير فني وا  عاينة وا 

)إسكان الدقيمية( بمدينة جمصة والمكونة من أربعة أدوار بكل شقتين وبيان مدى سالمتيا وتحديد 
عداد المقايسة المطموبة لذلكاالحتياجات اإلنشائية المطموب الشركة القابضة  - ة لمعالجة أي عيوب وا 

 .شركة شمال الدلتا لتوزيع الكيرباء -لكيرباء مصر 
 عداد تقرير فني عن سقف الدور األول العموي لمبنى استقبال مستشفى سمنود العام محمد  - معاينة وا 

 .مقاول تنفيذ األعمال -عطا عطية صقر 
  عداد تقر  –شارع أم كمثوم أمام نادي األطباء بمدينة طمخا  6ير فني عن حالة العقار الكائن معاينة وا 

 . الدقيمية
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 عداد تقرير فني ودراسة مدى إمكانية استخدام لوحة األساسات الخاصة بوحدة كوم عزيزة جيد  معاينة وا 
 .التشركة وادي النيل لممقاو  - كجم 1.4كجم لتنفيذىا بوحدة عين جالوت جيد تأسيس  1.25

  عداد تقرير فني وفحص المولد الكيربي ماركة ك وات الخاص بمعيد أمناء الشرطة بقرية  133معاينة وا 
معيد أمناء  -وزارة الداخمية  - النسايمة مركز المنزلة محافظة الدقيمية وعمل مقايسة استرشادية لذلك

 .الشرطة بالدقيمية
 عداد تقرير فني عن أسباب انييار العمارة بشارع اليداية خمف جامعة األزىر بمدينة مبارك  معاينة وا 

 .نيابة المنصورة - بالمنصورة
 عداد تقرير فني عن حالة محطة الصرف الصحي بقرية برمبال الجديدة مركز منية النصر  - معاينة وا 

 .نيابة منية النصر الجزئية -المنصورة الكمية  نيابة
 عداد تقرير فني والتحكم عمى عممية تحد  + PLC Step 7 Siemensيث التحكم اآللي لخط إنتاج معاينة وا 

SCADA  ,PLC Step 5 Siemens  مصنع مكرومة  - شركة ومصنع مكرونة األصيل بالسنبالوين
 .األصيل

  عداد تقرير فني وعمل الجسات وعمل التصميم لألساسات بخصوص تنفيذ بعض وحدات معاينة وا 
ستة وحدات  6( ممك وزارة الصحة والسكان بعدد كفر الشيخ -صحة األسرة في محافظات )الغربية 

 .قطاع الصحة -شركة وادي النيل لممقاوالت واالستثمارات العقارية  -صحية 
  عداد تقرير فني وعمل الرصد المساحي لتحديد الميول لمعقار الكائن بناحية منية سمنود مركز معاينة وا 

السيدة / ىمت عمي  - ميق الجاري بالشارعأجا دقيمية نتيجة وجود ميول ناجمة عن أعمال الحق الع
 .الديب

 عداد تقرير فني ورصد ميل العقار الكائن بشارع  -عاطف المنجي أمام مستشفى السالب  معاينة وا 
حي غرب  - مدينة المنصورة لوجود ميل خفيف بالعقار نتيجة دق الخوزايق بقطعة األرض المجاورية

 .اإلدارة اليندسية -المنصورة 
  ضع التصور الالزم وعمل المقايسة لتغطية أرض ممعب نادي عزب النيضة بدمياط بمادة معاينة وو

 .محافظة دمياط -مديرية الشباب  - الترتان
  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة لبند الحجر الصناعي لمواجيات بمشروع إنشاء الدور معاينة وا 

المقاول/ عبد المعطي صابر  - ياضيين بكفر الشيخاألول عموي أعمى صالة متعددة األغراض بفندق الر 
 .العاني

 /عداد تقرير فني عن حالة مبنى مصنع غزل بمصانع شركة دمياط لمغزل والنسيج )دمياتكس(  2معاينة وا 
عداد مستندات الطرح واإلشراف عمى التنفيذ لألعمال المطموب عالجيا شركة  - وتحديد طرق العالج وا 

 .ياتكس(دمياط لمغزل والنسيج )دم
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 ع  .اد تقرير فني عن حالة مدرجات ممعب كرة القدم بنادي الجمارك ببورسعيددمعاينة وا 
  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة لألعمدة واألسقف لمبنى بنك القاىرة فرع المنصورة معاينة وا 

 بنك القاىرة فرع المنصورة - شارع الجيش )حريق البنك(

  عداد تقرير فني ميندس / محمد  -ومراجعة الرسومات التنفيذية لعدد من نماذج موازين بسكول معاينة وا 
 .مصطفى فوزي

  عداد تقرير فني لمعقار رقم  -تقسيم طرطير  -ش أحمد سعد المتفرع من ش قناة السويس  9معاينة وا 
 .المنصورة ممك / فادية عبد المنعم عبد الباقي

  بندب أحد أساتذة الكمية قسم  33/6/2338سة م.س دمياط بجم 2337لسنة  385فحص الدعوى رقم
 مدني مستأنف. 9محكمة دمياط االبتدائية د/ – الميكانيكا لمباشرة المأمورية

  عداد تقرير فني عن العقار رقم ناصية شارع جمال عبد الناصر وشارع المصرف بعزبة  66معاينة وا 
 .رأفت سعد الدين حماد - الشال

 عداد تقرير فني عن حا شارع قناة السويس بجوار مديرية األمن القديمة ممك/  7لة العقار رقم معاينة وا 
 .ورثة سعد محمد عدوي

  عداد تقرير فني عن العقار رقم شارع اإلمام محمد عبده )النخمة( بالمنصورة ممك السيد/  31معاينة وا 
 .فايز السعيد السعيد جبريل

  اعتمادىا ممك شركة الطناني م/ أيمن ميزان بسكول و  4مراجعة الرسومات اليندسية الخاصة بعدد
 .األنصاري الطناني

  عداد تقرير فني ومراجعة الرسومات المرفقة لمصنع الممبات بشركة النور لمتنمية واالستثمار معاينة وا 
 .الصناعي والتجاري

  عداد تقرير فني لموقوف عمى حالة العقار ممك السيد/ مجدي محمد يوسف محمد والكائن بشارع معاينة وا 
 .الجيش بالمنصورة ناصية شارع جمال الدين األفغاني

  ق .م دمياط ندب خبير في  38لسنة  1185في الدعوى رقم  فاالستئنابحكم  المأموريةمباشرة
 محكمة استئناف المنصورة. – االتصاالت

 جراء االختبارات الالزمة ودراسة تأثير المياه عمى أساسات أبراج اإلسكان االقتصادي ال متطور معاينة وا 
 .جياز اإلشراف عمى مشروع أبراج المنصورة - (4, 3, 1غرب وخاصة أبراج ) بحي

  معاينة واعداد تقرير لمعقار ممك السيد/ ممدوح محمد السيد والكائن بشارع فريدة حسان بمدينة المنصورة
 .دقيمية –

 عداد تقرير فني عن مدى إمكانية تعمية العقار ممك/ أبو المعاطي فايد والكائن بشارع قناة  معاينة وا 
 .بدور خشبي )عاشر عموي( 155السويس بالمنصورة رقم 
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 عداد تقرير فني عن مبنى اإلسعاف بمدينة تمي اإلمداد تنفيذ شركة وادي النيل لممقاوالت  .معاينة وا 

  تقوم بتنفيذىا وتصنيعيا شركة/ التيمراجعة التصميمات والرسومات اليندسية الخاصة بموازين البسكول 
 باإلسكندرية. 14د محمود إبراىيم درويش وعنوانيا باب جمرك محم

  عدادمعاينة جراء فنيتقرير  وا  م قر  وسبا ثالثية العجالت )توك توك ( شاسييلمف ياىر ظالفحص ال وا 
عبد  ي/ مجدميندس - وبيان ما إذا كان ىناك عيوب صناعية من عدمو222767موتور  444977

 .الجميل يوسف بالط

  عداد كم الممتدة 2.3تقرير فني لممسافة المتبقية من رصف طريق جاليا القصبي والبالغ طوليا معاينة وا 
من القصبي حتى كوبري فسكو وبيان مدى صحة الرصف فوق خط مواسير المياه اإلسبستوس والموجود 

 .في مسار الطريق
  عداد تقرير فني عن العقار المقرر عمى القطعة دينة دمياط الجديدة بالمنطقة المركزية بم 78معاينة وا 

 .باسم/ محمد أحمد الزيني وعمل االختبارات الالزمة
  عداد تقرير فني عن العقار رقم شارع الخمفاء الراشدين )الترعة سابقًا( ممك ورثة المرحوم  4معاينة وا 

 .2339-2338لسنة  171صالح الدين محمد زىران والصادر لو ترخيص ىدم رقم 
 عداد تقرير فني لمد خل مستشفى الرمد بالمنصورة )كوبري( وبيان إذا كان يمزمو ترميم أم معاينة وا 

 اإلزالة.
  عداد تقرير فني عن مدى تأثير ثالجات حفظ مواد األغذية أسفل عمارات -38-37-36-35معاينة وا 

 .بعمارات التعاونيات بالفردوس 47-48-49-53
 صالحيتو لالستخدام فحص حرز الحديد المتحفظ عميو بديوان مركز شرطة أجا لبيان مدى. 
  عداد تقرير عن العقار وفحص شكوى ورثة المواطن محمد محمد مكية بشربين لعدم تنفيذ قرار معاينة وا 

 اإلخالء اإلداري لمعقار
  ترشيح أحد األساتذة لعضوية المجنة المشكمة لفحص كتاب شركة المقاولون العرب بشأن عقد تنفيذ

 .عية بمدينة جمصةأعمال البنية األساسية لممنطقة الصنا
  عداد تقرير فني لمعقار رقم بعمارات اإلسكان الصفا بجوار نقطة الشركة القديمة بجمصة  14معاينة وا 

 .والتابع لصندوق الرعاية االجتماعية والصحية بمصمحة الضرائب العامة بالدقيمية
  عداد تقرير فني عن مبنى مكون من دورين عمى مساحة عمى المعامل الدور مشتمل  متراً  123معاينة وا 

 . األول والمكتبة وتحديد مدى إمكانية الترميم والتعمية من عدمو
  عداد تقرير فني وتقييم اإلدارة اليندسية بمستشفى الطوارئ الخاصة بتوقيع الغرامات عمى شركة معاينة وا 

 .الصيانة الخاصة بالمصاعد
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 عداد تقرير فني عن الحالة اإلنشائية لمعقار الكائ كفر الشيخ  -بيال  -ن بميدان التحرير معاينة وا 
 رًا.مت 93أربعة أدوار عموية بمساحة  والمكون من أرضي +

  عداد تقرير فني وفحص شارع أحمد الزمر من شارع زاكر حسين  46مصعد العقار الكائن معاينة وا 
 .المنطقة الثامنة مدينة نصر القاىرة

 عداد تقرير فني وفحص وتقييم األعمال اإل نشائية والمعمارية ببرج الوفاء بالقنطرة البيضاء معاينة وا 
عطاء تقرير ىندسي شامل  .طريق كفر الشيخ المحمة الكبرى بمدينة كفر الشيخ وا 

  عدادمعاينة  . دقيمية – بطمخا الشرقاويشارع عاطف لمعقار الكائن تقرير فني  وا 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  العقار ( لمخوازيق التي تم صبيا الترحيالت-التكامل-معاينة وا 
 الكائن ميت غمر شارع كورنيش النيل وشارع الحفناوي بالدقيمية

  عدادمعاينة ش سعد زغمول بمدينة ميت غمر  التجاريتقرير فني عن مدى امكانية تعمية مبنى السوق  وا 
 لتعمية .ا إمكانيةوكذلك كراسة الشروط والمواصفات والمقايسة التقديرية لمتعمية في حالة –

  عداد تقرير فني لمعقار رقم / لمعاىدة طمخا الدقيمية ممك السيدشارع المعتصم من شارع  ا 4معاينة وا 
 .حسن السيد السيد محمد نظرًا لصدور قرار باإلزالة من مجمس مدينة طمخا حتى سطح األرض

 جراء اختبارات التحميل إلحدى باكيات سقف الدور ال عداد تقرير فني وا  ثالث العموي لمعقار ممك معاينة وا 
الدكتور/ محمد عمي النمكي الكائن بمدينة دكرنس ش مجمس المدينة أمام بوابة المستشفى العام طبقًا 

 .لقرار النيابة العامة

  عداد تقرير فني عن حالة العقار رقم ممك  – شارع العباسي وشارع المبان بمدينة المنصورة 45معاينة وا 
 البيمول.السيد/ محمد الحسيني محمد 

  عداد تقرير فني عن حالة العقار الكائن شارع اإلمام محمد عبده منطقة جديمة أمام الباب  19معاينة وا 
الخمفي لحديقة الحيوان تقسيم السعيد وىبة ممك/ أحمد يحيى عبد الحكيم شريف ومدى وجود أضرار في 

 .ببناء الدور الخامس العموي 2332-1لسنة  87حالة تنفيذ الترخيص رقم 

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى  طبقة من األساس المثبت باألسمنت نسبة معاينة وا 
من الساحات باإلنترلوك  2م53333سم بمشروع إعادة رصف 25من الخميط بسمك  3كجم/م 153

 .لشركة دمياط لتداول الحاويات داخل ميناء دمياط

 عداد تقرير فني لمعقار الكائن ببا  -قسم ثالث  -ب الحرمين متفرع من شارع ترعة الشرقاوية معاينة وا 
 .مدينة دمياط ممك السيد/ محمد السيد الباز الخميسي

  جراء اختبارات )التكامل عداد تقرير فني وا  التحميل( لمخوازيق التي تم صبيا  -الترحيالت  -معاينة وا 
 .بد الفتاح العراقيمقاولة م/ يحيى ع 332645بمدرسة أم خمف جنوب بورسعيد رقم تعريفي 
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  عداد تقرير فني عن حالة العقار ممك السيد/ طارق فاروق السيد عطية الكائن شارع بورسعيد معاينة وا 
 .حارة أبو عوض بالسنبالوين والمكون من دور أرضي حوائط حاممة

  عداد تقرير فني لبيان جدوى إصالح ورفع كفاءة وحدة إنتاج غاز األكسجين واالختبار معاينة وا 
 .لييدروستاتيكي بمديرية الصحة بدمياطا

  عداد تقرير فني ومراجعة العقد ومناقصة األعمال وتوضيح مدى أحقية الجمعية التعاونية معاينة وا 
لإلنشاء والتعمير بدمياط في قيمة عزل األرضية الخرسانية التي تم وضعيا بمعرفة الشركة طبقًا 

 .صة بمطافئ شركة دمياط لمغزل والنسيج )دمياتكس(لممقايسة الخاصة بنقل خزانات السيكورتاه الخا

  عداد تقرير فني لسالمة األساسات المنفذة واقتراح األسموب األمثل لعالجيا واالقتراح الواجب معاينة وا 
بدمياط شارع  -اتخاذىا قبل استكمال أعمال الترخيص لمعقار ممك السيد/ محمد محمد طاىر العتر

 .بورسعيد

 عداد تقرير شارع المنصور  11فني لمعقار ممك السيدة/ عزيزة ىانم عبد اليادي غنيم الكائن  معاينة وا 
 .المتفرع من شارع أحمد عرابي ميت غمر الدقيمية

  عداد تقرير فني لبحث تعمية التوسعات بمبنى معيد مصر العالي لميندسة والتكنولوجيا معاينة وا 
جعة الممف والرسومات الخاصة بالترخيص رقم بالمنصورة بناًء عمى طمب المجمعة العشرية بطنطا لمرا

 .بالوحدة المحمية حي غرب المصورة 2313-2339لسنة  48

  عداد تقرير فني لمعقار رقم ممك السيدة/ منال عبد الممك اإلمام  بحري برأس البر 46ش  4معاينة وا 
المبنى ومطابقتو لبيان حالتو وسالمتو وأنو لم يتم عمل أي تعديالت أو تغيرات منذ إنشاء  الحديدي

 .بالترخيصات الصادرة بيذا الشأن

  عداد تقرير فني عن العقار الكائن تقسيم عمرو يونس طريق بمقاس طمخا بجوار معرض معاينة وا 
الخطاب لمسيارات والمكون من أرضي + سندره + تسعة أدوار عموية لوجود شكوى من الجار بإحداث 

 .ضرر بالمنزل ممك الحاج/ عوض محمد عوض

 عداد تقرير فني لمعقار رقم مع شارع الجيش بدكرنس محافظة الدقيمية ممك الدكتور / عادل  2اينة وا 
 .أحمد جاد حماده

  عداد تقرير فني لمعقار الكائن ميت غمر شارع طمعت حرب مع مصطفى كامل ممك ورثة أمين معاينة وا 
 .عموي 2حسين حداد والمكون من أرضي + 

 عداد تقرير فني لمعق ار ممك السيد / محسن أحمد محمد يوسف الصعيد والكائن بشارع الثورة ش معاينة وا 
 .عموي لبيان مدى إمكانية التعمية من عدمو 2دقيمية والمكون من دور أرضي +  -شربين  -فمسطين 
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  عداد تقرير فني عما يسمى )مشروع تطوير المشاية السفمية( بمدينة المنصورة ومدى مطابقتيا معاينة وا 
/ نيمة حامد السيدة -لنيل طئ االقوانين الخاصة بالبناء عمى شاندسية والمرورية واإلنشائية و لألصول الي

 .عنبر

  عداد تقرير فني لمعقار الكائن شارع المديرية القديمة )المختمط( وبيان حالة العقارات المجاورة  8معاينة وا 
تامر رمضان عمي  -ية العقارية الشركة المصرية لمتنم -والمتأثرة من عمل خوازيق بالمبنى المذكور 

 .أحمد عنتر

  شيور وتحديد الحل المناسب  6متابعة ميل العمارة السكنية الخاصة باإليواء بمدينة كفر سعد وذلك لمدة
 مديرية اإلسكان والمرافق محافظة دمياط -طبقًا  لقرار لجنة المنشآت اآلية لمسقوط 

  عداد تقرير فني عن سالمة أعمدة الدو ( بعممية مستشفى بني عبيد 2ر الرابع عموي فاصل )معاينة وا 
شركة الجيزة العامة لممقاوالت واالستثمار المركزي لوجود بعض الشروخ الرأسية السابق ترميميا بمعرفة 

 العقاري.

  عداد تقرير فني عن الشروخ والشقوق الموجودة في األعمدة في الشقق الموجودة بالدور الرابع معاينة وا 
 –جديمة شارع مدرسة جزيرة الورد االبتدائية  -ماركت حبيتة  سوبر رة مختار خميفة بجواروالخامس بعما

 .المنصورة

  عداد تقرير فني عممية إنشاء محطة معالجة المياه الخاصة بمحطة كيرباء التبين تنفيذ شركة  -معاينة وا 
 .الياشمية لممقاوالت

 عداد تقرير فني لممبنى الكائن بو مكتب األ ىرام بشارع سالمة حجازي من شارع الثورة ميدان أم معاينة وا 
كمثوم لموقوف عمى مدى سالمة العناصر اإلنشائية وكذا مدى الحاجة إلى تنفيذ أعمال إصالح وترميم 

 .والخطوات التنفيذية الخاصة بيا من عدمو

 عداد تقرير فني عن مدرسة الفجر الخاصة بطريق ميناء دمياط الجديدة من الناح ية اإلنشائية معاينة وا 
 .والمعمارية ومدى مطابقتيا لكراسة شروط ىيئة األبنية التعميمية

  عداد تقرير فني لحساب فروق األسعار لعممية رصف طريق البيو فريك منسية األخوة والتابع  -معاينة وا 
 .لمديرية الطرق والنقل بالدقيمية بناًء عمى طمب مصمحة الخبراء

 عداد تقرير فني لمعقا ناصية حارة الشيابى مدينة ميت غمر ممك  –ر الكائن شارع الصاغة معاينة وا 
ورثة/ درية حسن االطرونى وبيان ما بو من تمفيات وسببيا بناًء عمى قرار النيابة العامة في المحضر 

 .إداري 2311لسنة  1576

 ( عداد تقرير فني عن حالة عدد  ATAواحد  ( أتوبيس ممك نقابة المين الزراعية بالدقيمية2معاينة وا 
وتحديد اإلجراء األمثل من حيث اإلبقاء عمييم وصيانتيم أو بيعيم  97واآلخر مرسيدس غبور موديل 

 .سعر البيع أومع تقدير تكاليف الصيانة 
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  عداد تقرير فني لمعقار رقم شارع العيسوي المتفرع من شارع قناة السويس بكفر البدماص ة  13معاينة وا 
 .لمحمية بحي شرق المنصورةالمنصورة والتابع لموحدة ا

  عداد تقرير فني و عمل االختبارات الالزمة عمى بالطات خرسانية )كورتست( لزوم تبطين فرع معاينة وا 
 .الشركة العربية الستصالح األراضي -بتوشكى  2رقم 

 عداد تقرير فني لمبنى مقر الحزب الوطني سابقًا بدمنيور ليكون المركز اإلقميمي لنقل الد م معاينة وا 
 .بدمنيور ليخدم محافظة البحيرة

  جراء اختبارات كيربائية عمى الموصل الكيربي عداد تقرير فني وا  ومدى تحممو التيار  2مم 3معاينة وا 
 .والتابع لشركة وادي النيل لممعمار -الكيربائي إنتاج شركة السويدي 

 عداد تقرير فني وفحص مصعد العمميات بمستشفى الخير التخصصي وا لكائن بشارع قناة معاينة وا 
السويس بالمنصورة والخاص بنقل المرضى لمعمميات لبيان مدى صالحيتو الفنية لمعمل من عدمو وبيان 

 .قسم ثان المنصورة -الخمل الفني أو أي أعطال إن وجدت بناًء عمى طمب من وكيل النائب العام 

 عداد تقرير فني لمبنى مجمع المصالح الحكومية بالسنبالوي عداد شيادة صالحية باألعمال معاينة وا  ن وا 
 .مديرية اإلسكان والمرافق بالدقيمية -

  لسنة  137ندب أحد أساتذة الكمية تخصص اليندسة الميكانيكية لمباشرة المأمورية في الدعوى رقم
تجاري كمي دمياط والمرفوعة من وزير المالية بصفتو ضد الممثل القانوني لمشركة اإلسبانية  2313

 .سيجاس –از المصرية لمغ

  المقامة من محمد إبراىيم الدسوقي ضد محافظ الدقيمية  33/ 19695مباشرة المأمورية في الدعوى
بندب لجنة إلعداد تقرير عن إنشاء برجي محمول  2311-3-21والصادر فييا حكم تمييدي بجمسة 

 .مدينة المنصورة -أعمى عقار بتوريل 

 عداد تقرير فني يفيد كيف  2311-2313لسنة  428ذ األعمال الصادر ليا الترخيص رقم ة تنفييمعاينة وا 
لبناء بدروم + أرضي + أحد عشر دورًا عمويًا وبيان كيفية المحافظة عمى المباني المجاورة طبقًا لخطاب 

 .حي غرب المنصورة -التنظيم باإلدارة اليندسية 

  عداد تقرير فني لمعقار الكائن رقم لصاغة والذي يوجد بو فرن ميتشو شارع الصالح أيوب وا 5معاينة وا 
-وأحمد بدوي والتيسير بمدينة المنصورة والمقدم من السادة/ مجدي فريد الشناوي, أحمد القباري دياب 

 .عن شاغمي المحالت بالعقار

  عداد تقرير فني عن الحريق الذي شب بالدور الرابع بمدرسة البنات بمدارس اليدى والنور معاينة وا 
 .ب المنصورة التعميميةإدارة غر  -الخاصة 

  عداد تقرير فني عن حالة مبنى مدرسة زىرة المدائن الخاصة بدمياط الجديدة لتقديمو لممجمعة معاينة وا 
 .والمقدم من د. عبد الناصر أنيس عبد الوىاب -العشرية 
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 جراء اختبار القمب الخرساني لتحديد مقاومة االنضغاط لمخرسانة ونس عداد تقرير فني وا  ب معاينة وا 
الكموريدات ومحتوى األسمنت بالييئة وذلك لعدد ثالثة أحواض بمحطة معالجة صرف صحي بشبيش 

 .والمقدم من الشركة المساىمة المصرية لممقاوالت )العبد(

  عداد تقرير فني عن سبب ظاىرة الة عمى الكباس الرئيسي لكٍل من الوحدتين الغازيتين  Surgeمعاينة وا 
 .عمى التوالي 2311-2-13,  2313-12-29وليد كيرباء النوبارية بتاريخي الثانية والثالثة بمحطة ت

  عداد تقرير فني لبيان مدى أحقية شركة فوزي الرفاعي لممقاوالت في الخصومات الناتجة عن معاينة وا 
 .االستواء والتجانس في أعمال رصف بعض شوارع حي غرب المنصورة

 عداد تقرير فني لتحديد حالة العقا ر الكائن بميت عنتر مركز طمخا ممك السيد / إبراىيم الزكي معاينة وا 
 .محمد حميمو

  عداد تقرير فني لفحص العقارات المحيطة بالموقع ممك المواطن/ عزت محمود سامي السيد معاينة وا 
لبناء بدروم وأرضي وعشرة أدوار عموية بشارع  2312-2311لسنة  83غزي صاحب الترخيص رقم 

يرية القديمة منطقة المختمط ونتيجة حدوث ىبوط في العقار المجاور ممك د/ الحسيني من شارع المد
 .أحمد محمود سالم

  عداد تقرير فني لمسالمة اإلنشائية لمعقارات في نطاق المحافظة العقار ممك أ.د/ حامد محمد  -معاينة وا 
 .شارع عبد العزيز مدينة الحرية )مبارك سابقًا( 53يوسف عبد المطيف والكائن 

 عداد تقرير فني لمسالمة اإلنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة مع العقار  -اينة وا 
 .الكائن شارع الجيش بجوار إستاد المنصورة ممك/ إبراىيم حامد عبد اهلل

  عداد تقرير فني لمسالمة اإلنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة العقار  -معاينة وا 
 .ائن تمي اإلمداد حي فوق الريح مدخل الفاخورة مالك السيد/ عبد الكريم محمد حسانين السيدالك

  عداد تقرير فني لمسالمة اإلنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة العقار  -معاينة وا 
 .الدين شبانةم ممك السيد م./ سامي صالح 543الكائن شارع امتداد أحمد ماىر وشارع جانبي بمساحة 

  عداد تقرير فني لمسالمة اإلنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة العقار  -معاينة وا 
دوران  -متر بمنطقة الياشمية امتداد شارع عبد السالم عارف  15الكائن بشارع تخطيطي عرض 

 .ممك السيد/ أحمد فؤاد السيد عبد الدايم -المجزر 

 عداد تقري العقار  -ر فني لمسالمة اإلنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة معاينة وا 
 .ممك السيد محمد عباس مجاىد أحمد -الكائن بالمنصورة جديمة 

  عداد تقرير فني لمسالمة اإلنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة العقار  -معاينة وا 
 .مية شارع محمد جعفرالكائن بالمنصورة المشاية السف
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  عداد تقرير فني لمسالمة اإلنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة السالمة  -معاينة وا 
اإلنشائية لمعقار الكائن بشارع بنك مصر شارع الخياري بمنطقة ميت حدر بمدينة المنصورة وبيان مدى 

 .م2312-2311لسنة  122تحممو لألعمال الصادر بشأنيا الترخيص 

  عداد تقرير فني وعمل جسات لبيان كيفية تنفيذ خط صرف صحي قطر مم بالستيك  433معاينة وا 
م بطول شارع عمر بن الخطاب بقرية ميت مزاح بعممية إحالل 4,5إلى  3,5م/ط بعمق من 333بطول 

ق الحفر وتجديد الصرف الصحي بالقرية مقاولة/ عبدالفتاح عبد الغني أحمد نظرًا لضيق الشارع وعم
 .وحفاظًا عمى سالمة المباني المطمة عمى جانبي الشارع

 ( عداد تقرير فني عن رصف طريق رقم ( لمدخل دمياط الجديدة أمام ميناء دمياط تحت 1معاينة وا 
نشاء ورصف  –إشراف جياز تعمير مدينة دمياط الجديدة  مقاولة / المكتب الفني لممقاوالت العمومية وا 

 .ة وذلك لزوم أعمال التسميم النيائي لمطريقالطرق واألشغال العام

 تصميمية لغسالة كيربية مقدمة من السيد/ محمد عبده عبد الغفار لعمل الرسومات تقرير فني عن ال
رخصة لمغسالة إنتاج مصنع سيادتو لتقديميا إلى اإلدارة المركزية لمسجل والموافقات الصناعية بوزارة 

 .التجارة والصناعة

 ( عملcheckعم )( ى القاعدة الحديديةbolts, stiffeners, base R ألبراج اإلنارة الموجودة بالقرية )
 .مع األخذ في االعتبار أماكن القواعد السابقة والخوازيق الموجودةبجامعة المنصورة األولمبية 

 عداد تقرير فني لمعقار الكائن بمدينة كفر سعد محافظة دمياط ممك السيد الدكتور/ الس عيد معاينة وا 
 .محمد عماشة لوجود ميل في العقار

 :إعداد التقرير الفني ألبحاث التربة وتصميم األساسات لعدد ثالثة وحدات صحية بكفر الشيخ وىي 
 مركز الحامول -الوحدة الصحية بالثمانين  -
 الوحدة الصحية محمة القصب -
 .مركز الرياض -الوحدة الصحية بالعمدان  -

  عداد تقرير فني لبدروم نادي الميندسين بدمياط الجديدة وذلك ألعمال العزل بالبدروم وحوائط معاينة وا 
 .الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بدمياط -البدروم واألعمدة 

  جراء دراسة كاممة لتعديل مسار خط عداد تقرير فني وا  ك.ف المجاور لمبنى المعيد العالي  66معاينة وا 
 .أول طريق دمياط الشرقي والمقدم من السيد الدكتور/ صالح عبد الغفار لميندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

  محافظة كفر  -مركز فوه  -إعداد التقرير الفني ألبحاث التربة وعمل تصميم الوحدة الصحية بالسمقا
 .والوارد من شركة وادي النيل لممقاوالت واالستثمارات العقارية -الشيخ 
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 عداد تقرير فني عن حالة المختمط والمقدم  –حارة الجيش من شارع الجيش  17العقار رقم  معاينة وا 
وذلك بناًء عمى خطاب الوحدة المحمية لحي شرق  -الساكن بالعقار  -السيد/ محمد حسنين رمضان بدر

 .لجنة التظممات –المنصورة 

 عمل الرفع المساحي لوقف محمد بك قزامل الخيري الكائن بقرية ميت العامل مركز أجا محافظة 
 .الدقيمية

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة لألجزاء التي تعرضت لمحريق بمشروع كمية اآلداب معاينة وا 
 .الجديدة داخل الحرم الجامعي تنفيذ الشركة المصرية العامة لممباني

  حوض الساحل  1جزاير فصل ثاني نمرة  83, 79تقدير قيمة األعمال اإلنشائية بقطعتي األرض رقم
 .محافظة الدقيمية -شرقي بامتداد المشاية أمام محطة مياه الشرب بزمام ميت خميس مركز المنصورة ال

  عداد تقرير فني لدراسة حالة المصاعد الموجودة بمركز أورام ميت غمر ودراسة عمل توسعات معاينة وا 
 .مستقبمية بكابينة المصاعد الستيعاب المرضى

 عداد تقرير فني لتحديد ال سالمة اإلنشائية لمحائط الساند لجسر النيل الواقع بالجية القبمية معاينة وا 
جزاير فصل ثاني نمرة بحوض الساحل الشرقي بامتداد المشاية أمام  83, 79لقطعتي األرض رقم 

 .محطة مياه الشرب بزمام قرية ميت خميس مركز المنصورة

  ة األمل لإلسكان الطالبي والمقدم من بمدين 7,  6إعداد تقرير فني لتقييم األعمال بموقع العمارتين
 .شركة  المقاولون العرب )الشركة القائمة بالتنفيذ عمى استكمال المطموب(

  عداد تقرير فني عن حالة سقف مسجد ابن لقمان بالمنصورة ناصية شارعي الثانوية والبحر معاينة وا 
 نظرًا لسقوط مياه كثيفة في فصل الشتاء من سقف المسجد

 شركة وادى النيل  -كفر الشيخ  مركز صميم أساسات سور الوحدة الصحية بمحمة القصبتقرير فني وت
 .لممقاوالت واالستثمارات العقارية

  عداد تقرير فني عن الشكوى المقدمة من السادة/ محمد عبد المنعم أبو ليمة, محمود عبد المنعم معاينة وا 
ادي والحاصل عمى ترخيص البناء رقم أبو ليمة بشأن تضررىم من المواطن/ شادي حسن محمد أبو ش

شارع الصفا من طريق بمقاس  3لبناء بدروم وأرضي وسبعة أدوار عموية الكائن رقم  2313لسنة  13
والتكميف الوارد لممركز من مجمس مدينة طمخا لفحص الرسومات واألساسات الخاصة بالترخيص 

 .ايتيا بناًء عمى طمب الشاكينالصادر ومعاينة العقارات المجاورة واإلفادة بما يتبع لحم

  إجراء بعض اختبارات )قياس القدرة الفرممية, قياس السرعة, إختبار اإلتزان, تحميل العادم, اإلختبارات
تور المعدة, إختبار الدوائر الكيربائية, إختبار آداة التنبيو, إختبارات اإلضاءة( عمى منتجات و الالزمة لم

الموتوسيكل والتريسيكل ووسائل النقل الخفيف والكائن بمدينة  مصنع "نجم الشمال" لتصنيع وتجميع
 .المنطقة الصناعية األولى –دمياط الجديدة 
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  لتر يتم تصنيعيا بمصانع شركة  1533,1333,533اعتماد تصميم خزانات مياه استانمس ستيل سعة
ل عمي شيادة بالزا لمصناعات المعدنية بمدينة جمصة وعمل اختبارات ىندسية كاممة وذلك لمحصو 

 .مطابقة لممواصفات المصرية الخاصة بتصنيع النسيج

  شبكة كيرباء سوق الجممة ممك الغرفة بشارع عبد السالم عارف بمدينة المنصورة مقاولة تقرير فني عن
 .شركة/ مالتي باور لممقاوالت والتجارة

  عداد تقرير فني عن منزل المواطن/ محسن عمي أحمد أبو العال من مركز -ناحية قرية دميره معاينة وا 
محافظة الدقيمية وذلك لوجود ميول بالمنزل من الناحية الغربية القبمية وشروخ من الناحية  -طمخا 
 .الشرقية

  عدادمعاينة المنطقة  -تقرير فني كمية السوالر التي يستيمكيا مصنع أبو العينين لتصنيع األعالف  وا 
 .الصناعية بجمصة

  عداد تقرير فني شارع قناة السويس )برج اإليمان( بمنطقة كفر  127عن حالة العقار رقم معاينة وا 
البدماص بالمنصورة وعما إذا كان ىناك ميل حدث بيذا العقار من عدمو بعد تنفيذ أعمال خوازيق 

 .المحيط والخوازيق الحاممة لمعقار المستجد بالجية الشرقية من العقار ممك ورثة/ محمد طاىر شتا

  الكائن ميت حدر حى شرق المنصورة ش صبرى ابو عمم ممك السيد الميندس/ حسن لعقار امعاينة
دور عموي باإلضافة إلى ثالثة أدوار مخالفة  11عمي اليالوي والمكون من بدروم + أرضي + 

 .تنفيذ م./ حسن اليالوي -لمترخيص 

 جراء اختبارات صالحية لممنزل الكائن البجالت مني عداد تقرير فني وا  ة النصر الدقيمية والمكون معاينة وا 
 .ممك السيد/ أنيس الرفاعي صبري -من جراجات ومحالت ودور أول عموي لوجود شروخ في األعمدة 

 ( والعة أتوماتيك معدل استيالك الغالية 2(غالية بخارية تعمل بعدد )2تحديد استيالك الوقود لعدد )
 .شيور تقريبا 8اعة يوميا لمدة س24لتر سوالر/ساعة ,معدل تشغيل المحمج  23الواحدة حوالي 

  المنصورة –خطاب  بأرضبشارع احمد ماىر  نلمعقار الكائمعاينة واعداد تقرير فني لمسالمة االنشائية. 

  عدادمعاينة مراجعة اعمال الترحيالت الخاصة بخوازيق مدرسة اشرف الخوجة االبتدائية تقرير فنى و  وا 
 قوات المسمحةمقاولة الييئة اليندسية لم -باالسكندرية 

  عدادمعاينة الدقيمية لتحديد درجة الميل  -أجا  -تقرير فنى عن حالة المنزل الكائن بميت دمسيس  وا 
وعمل الالزم لحماية وسالمة السكان داخل العقار والمنازل المجاورة ممك السيد/ عمي محمد عبد الرحمن 

 .الشيخ

  عدادمعاينة دقيمية وعن  -مركز ميت غمر  -ة ببشال تقرير فني عن حالة مدرسة محسن الثانوي وا 
 .متر مربع تقريبا 253امكانية تعمية المبني الغربي ومساحتو التقريبية 
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  عدادمعاينة  –كفر سعد  -تقرير فني وشيادة صالحية لمبني المدرسة الثانوية بقرية كفر المنازلة  وا 
 .دمياط

  عدادمعاينة الخوازيق الخاصة بمدرسة طمعت مصطفي تقرير فني عن حالة الترحيالت التي تمت في  وا 
 باالسكندرية –االعدادية بالمطار 

  عدادمعاينة ( غالية 3عمل عرض سعر لعمل القياسات والمعايرة الالزمة لكل من عدد )تقرير فنى و  وا 
 فندق جراند روتانا. -التراخيص إلنياء( مولد كيرباء وتقديم التقارير النيائية 4بخارية وعدد )

  عدمعاينة ( مدخل )أ,ب,ج( بالعقد الخامس بمساكن زىراء االبعادية 6تقرير فني لمعمارة رقم ) ادوا 
عمي ان يتضمن التقرير وصف حالة المبني ومدي سالمة  2311/5/9بدمنيور والمسممة نيائيا بتاريخ

 .واإلصالحالعمارة من الناحية االنشائية وطرق العالج 

 خارية الخاصة بفندق ماريتيم جول فيل رويال بننسوال شرم عمل تقرير فنى كامل عن حالة المراجيل الب
 .الشيخ

  عداد تقرير فني وعمل دراسة عن مخاطر شبكة التميفون المحمول من عدميا بمنطقة عمر معاينة وا 
 .أفندي بدكرنس أعمى المبنى اإلداري لسنترال دكرنس

  عداد تقرير فني عن الحالة اإلنشائية لمعقار الكائن بشار ع جامعة الدول العربية باسم / السيد معاينة وا 
 .إبراىيم السيد والمجاور لقطعة األرض ممك المواطن / الحسيني محمد الينداوي

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى مسطحات األسفمت المنفذة بمشروع الطريق رقم معاينة وا 
عداد المقايسة ( بالمدخل الرئيسي الشرقي لمدينة دمياط الجديدة والوقوف 1) عمى أسباب العيوب وا 

 .جياز تنمية مدينة دمياط الجديدة -الالزمة لممعالجة 

  عداد تقرير فنى عن تأثير الحريق الحادث لمحل اسبكترا كوفي الكائن ب  -حسين ىيكل  75معاينة وا 
 .مدينة نصر

 لمستشفي نظرًا لوجود معاينة مبني مستشفي بني عبيد المركزي الجديد والوقوف عمي مدي سالمة مباني ا
 .مالحظات كثيرة بالصرف الحي بالمبني

  تشكيل لجنة فنية من السادة المتخصصين بالكمية لفحص واختبار المعدات الميكانيكية )غاليات- 
 .مولدات كيربية( العاممة بفنادق مدينة شرم الشيخ وذلك لزوم استخراج التراخيص ليذه المعدات

  ( مولد 4( غالية بخارية وعدد )3المعايرة الالزمة لكل من عدد )عمل عرض سعر لعمل القياسات و
 . التراخيص إلنياءكيرباء وتقديم التقارير النيائية 

  عدادمعاينة ( مدخل )أ,ب,ج( بالعقد الخامس بمساكن زىراء االبعادية 6تقرير فني لمعمارة رقم ) وا 
ير وصف حالة المبني ومدي سالمة عمي ان يتضمن التقر  2311/5/9بدمنيور والمسممة نيائيا بتاريخ
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الجمعية التعاونية اإلنتاجية إلنشاء ورصف  -واإلصالح العمارة من الناحية االنشائية وطرق العالج 
 .الطرق والمرافق العامة بدمنيور

  عمل تقرير فنى كامل عن حالة المراجيل البخارية الخاصة بفندق ماريتيم جول فيل رويال بننسوال شرم
 . الشيخ

 عداد تقرير فني وعمل دراسة عن مخاطر شبكة التميفون المحمول من عدميا بمنطقة عمر معا ينة وا 
 . إدارة التفتيش البيئي بمحافظة الدقيمية - أفندي بدكرنس أعمى المبنى اإلداري لسنترال دكرنس

  عداد تقرير فني عن الحالة اإلنشائية لمعقار الكائن بشارع جامعة الدول العربية المنصورة  -معاينة وا 
رئاسة  - باسم / السيد إبراىيم السيد والمجاور لقطعة األرض ممك المواطن / الحسيني محمد الينداوي

 , وعمل التوصيات الالزمة الستكمال الحفر وستر جوانب الحفر بالموقع . حي غرب

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى مسطحات األسفمت المنفذة بمشرو ع الطريق رقم معاينة وا 
عداد المقايسة 1) ( بالمدخل الرئيسي الشرقي لمدينة دمياط الجديدة والوقوف عمى أسباب العيوب وا 

 . جياز تنمية مدينة دمياط الجديدة -الالزمة لممعالجة 

  عداد تقرير فنى عن تأثير الحريق الحادث لمحل اسبكترا كوفي الكائن ب  -حسين ىيكل  75معاينة وا 
 ر .مدينة نص

 عاينة مبني مستشفي بني عبيد المركزي الجديد والوقوف عمي مدي سالمة مباني المستشفي نظرًا لوجود م
محافظة  -ادارة التخطيط  -مديرية الشئون الصحية  - مالحظات كثيرة بالصرف الحي بالمبني

 .الدقيمية

 كية )غاليات تشكيل لجنة فنية من السادة المتخصصين بالكمية لفحص واختبار المعدات الميكاني- 
 - مولدات كيربية( العاممة بفنادق مدينة شرم الشيخ وذلك لزوم استخراج التراخيص ليذه المعدات

 . شرم الشيخ -المركز العالي لمسالمة والصحة المينية 

  عداد تقرير فني لمسالمة اإلنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة السالمة  -معاينة وا 
رئيس  – خطاب )شارع محسن العدل(بجوار برج المؤلؤة ضماىر أر من أحمد  8ة لمعقار الكائن اإلنشائي
 غرب.حي 

 (مواتير كيرباء رفع مياه من حيث قدرة الموتور وعدد تدفق المترات في 3عمل اختبارات فنية لعدد )
 . الدقيقة بمعامل ميكانيكا القوي

  ص مشروع تصنع اسمدة ومخصبات زراعة ومبيدات دراسة كاممة لتقييم االثر البيئى فئو )ج( بخصو
 . بمدينة جمصة -صحة عامة وزراعية خاصة بشركة النصر العالمية لألسمدة والكيماويات 

  )عداد تقرير فني عن سالمة العقار )برج النيل شارع دمنيور وذلك لتعديل ترخيص البناء  18معاينة وا 
 . محمد عيد سرحان الميندس االستشارى - 98/99لسنة  13الصادر رقم 
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  عداد تقرير فني عن الحالة اإلنشائية  - يوسف العسكري االبتدائية بالبحيرة ةلسور مدرسمعاينة وا 
 . ورصف الطرق والمرافق العامة إلنشاءالجمعية التعاونية االنتاجية 

  عدادمعاينة أعمال الترميم السابقة التي تمت بمستشفى الممقا بعزبة البرج بدمياط ة ترميم الجديدة مقايس وا 
 محافظة دمياط . – مديرية االسكان والمرافق - عمي تنفيذ أعمال الترميم واإلشراف

  عداد تقرير فني عن القطاع وقاع الحفر بموقع عممية ضرائب طيبة الجديدة باألقصر والتي تم معاينة وا 
 -رفة كمية اليندسة عمل الجسات التأكيدية والرسومات اإلنشائية الخاصة بيا مع أبحاث التربة بمع

 . االدارة العامة لمشئون اليندسية-مصمحة الضرائب المصرية - جامعة المنصورة

  عداد تقرير فني عن االنفصال الحادث بالعقارات المجاورة لقطعة األرض ممك السيد/ رضا معاينة وا 
تنفيذ الترخيص  واإلشراف عمي المغازي حماد الطنطاوي بطمخا شارع المعاىدة أمام المدرسة المتقدمة

 ا .رئاسة مركز ومدينة طمخ -طبقًا لمتقرير المقدم من المركز 

  عداد تقرير فني لمسالمة االنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة السالمة  -معاينة وا 
كون االنشائية لمعقار الكائن بشارع النبوي من أحمد ماىر ممك السيد/ وليد صالح محمود القصاص والم

 . من أرضي ومسحور وخمسة أدوار عموية وحجرتين بالسادس عموي

  عداد تقرير فني لمسالمة االنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة السالمة  -معاينة وا 
االنشائية لمعقار الكائن بشارع مجمع المحاكم من ش ترعة المنصورية ممك السيد/ عبد الجواد السعيد 

 رئيس حي غرب. – لمكون من بدروم وأرضي وعشرة أدوار عمويةالذىبي وا

  عداد تقرير لمعدل استيالك السوالر وذلك لوجود مجفف األرز باإلضافة إلى ماكينة توليد معاينة وا 
كالرك وميكروباص لنقل العاممين بشركة ىيربا مصر لتجارة  2جرار زراعي وعدد  2كيرباء وعدد 

 .األرز

 ( رصد ميل لمعق2عمل ) ار الكائن بشارع جامعة الدول العربية ممك السيد/ السيد ابراىيم السيد والمجاور
 .لقطعة االرض ممك المواطن / الحسين محمد الينداوي

  عدادمعاينة  .محافظة دمياط -تقرير فني شامل عن الحالة االنشائية لمسجد البراشية مركز فارسكور  وا 

  عدادمعاينة السالمة  -المخالفة لمقانون فى نطاق المحافظة  لمعقاراتية تقرير فنى لمسالمة االنشائ وا 
/عادل عبده بيومي تقسيم خطاب ممك السيد أ.د. 4االنشائية لمعقار الكائن بشارع احمد ماىر رقم 

 وروف.المصري والمكون من بدروم وأرضي وأربعة أدوار عموية 

 (عداد تقرير فني لعدد ( بالمنطقة الخمفية لمقطعة 2ركس باي )( غالية داخل فندق ىيمتون شا2معاينة وا 
شركة أرض القمر لالستثمارات  - محافظة جنوب سيناء -بشرم الشيخ  -مرسي السديد  96رقم 

 .العقارية والسياحية)ايماج(
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  عداد تقرير فني عن حالة المنشات القائمة والموجودة بمحطة محافظة دمياط  -البستان  مياهمعاينة وا 
 . فرع شمال الدلتا -شركة المقاولون العرب  - )المروقات والمرشحات(

  عداد تقرير فني لمسالمة االنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة السالمة  -معاينة وا 
أرض خطاب ممك  7االنشائية لمعقار الكائن بشارع االمام محمد عبده من شارع احمد ماىر ش رقم 

 . كون من أرضي ومسحور وثمانية أدوار عمويةالسيد / محمد ابراىيم سمومة والم

  عداد دراسة وتصميم واإلشراف عمي توصيل الصرف الصحي وعمل خزان معدني معمق بصفة معاينة وا 
 . مؤقتة لممنزل الكائن نياية المشاية السفمية بالمنصورة ممك السيدة/ زكية محمود حسن سمطان

  لفحص واختبار المعدات الميكانيكية )غاليات تشكيل لجنة فنية من السادة المتخصصين بالكمية- 
 -ريحانة شارم ريزورت  -رويال الباتروس مودرنا  -مولدات كيربية( العاممة بفنادق)شورز أمفوراس 

السيد/ عمي حبيب  - ريحانة رويال( مدينة شرم الشيخ وذلك لزوم استخراج التراخيص ليذه المعدات
 . لصحة المينيةالمركز العالي لمسالمة وا -الغمراوي 

  عدادمعاينة السالمة  -المخالفة لمقانون فى نطاق المحافظة  لمعقاراتتقرير فنى لمسالمة االنشائية  وا 
االنشائية لمعقار الكائن بشارع سالم بحوض أبو الميل الشرقي ممك السيدة / أماني الشبراوي عقل والمكون 

 . من أرضي وأربعة أدوار عموية

  عداد تقرير فني عن السالمة اإلنشائية لألعمال التي تمت بالدور الثاني عموي بالعقار الكائن معاينة وا 
المنصورة وذلك لتقديميا لحي  -توريل  -شارع سعد زغمول مع شارع الفمكي )برج رجال األعمال(  75

 . شينده محمد شمس الدين/  ممك السيدة – شرق المنصورة

  عدادمعاينة السالمة  -المخالفة لمقانون فى نطاق المحافظة  لمعقاراتة تقرير فنى لمسالمة االنشائي وا 
االنشائية لمعقار الكائن بشارع مجد االسراء من شارع تخطيطي خمف االستاد الرياضي والمكون من 

 .أرضي واثنين عموي ممك السيد / صالح عقل محمد عقل

  الميكانيكية )غاليات تشكيل لجنة فنية من السادة المتخصصين بالكمية لفحص واختبار المعدات- 
السيد/  - مولدات كيربية( العاممة بفنادق مدينة شرم الشيخ وذلك لزوم استخراج التراخيص ليذه المعدات

 .المركز العالي لمسالمة والصحة المينية -عمي حبيب الغمراوي 

 د عثمان شركة المقاولون العرب )عثمان أحم -عمل االختبارات الالزمة لمبني مديرية أمن الدقيمية
 وشركاه( .

  االدارة العامة لمشئون  - لعمارة اإليواء بمدينة ميت غمر معاينة واعداد تقرير فني عن الحالة االنشائية
 . محافظة الدقيمية -اليندسية 



 اهلهدسة كليةــ  جامعة املهصورة
 مركز الدراسات والبحوث واالستشارات اهلهدسية

  

 

 

 (252) 2222022تلي فاكص                            e-mail: esr@mans.edu.egجامعة املهصورة ـ كلية اهلهدسة                          

 

  عدادمعاينة السالمة  -المخالفة لمقانون فى نطاق المحافظة  لمعقاراتتقرير فنى لمسالمة االنشائية  وا 
ر الكائن محمد الصديق )مسجد القدس( حوض البوصة والمكون من أرضي وستة أدوار االنشائية لمعقا
 .متر مربع ممك السيد / احمد فؤاد عمي السيد 93عموية بمساحة 

  عداد تقرير فني لفحص واختبار المعدات الميكانيكية )غاليات مولدات كيربية( العاممة  -معاينة وا 
 . السيد / محمد مجدي نجيب - تخراج التراخيص ليذه المعداتبمدينة شرم الشيخ وذلك لزوم اس بفنادق

  عداد تقرير فني لمسالمة اإلنشائية لمبني الغاليات الموجود بشركة المنصورة لمراتنجات معاينة وا 
 . والصناعات الكيماوية والمكون من طابق واحد

 ستيراد والتصدير والوقوف تشكيل لجنة فنية لفحص خط انتاج الخبز المتعاقد عميو مع شركة الرحمة لال
 -التابع الدارة القوات المسمحة -عمي مدي التزاميا بتوريد مكونات خط المخبز طبقًا لما تم التعاقد عميو 

 . مديرية أمن الدقيمية -صندوق تكافل ضباط شرطة شرق الدلتا  - الدقيمية-طمخا

  عداد تقرير فني  - بالعمارة السكنية بإيواء كفر سعد الميل إلصالحإعداد المقايسة المطموبة معاينة وا 
 . مديرية اإلسكان والمرافق محافظة دمياط

  عداد تقرير فني عن العقار المجاور لقطعة األرض رقم بشارع البحر األعظم بمدينة ناصر  83معاينة وا 
من الوحدة المحمية  2314لسنة  32طريق مصنع كوكاكوال والصادر ليا ترخيص بناء رقم  -بطمخا 
 .مدينة طمخا بمجمس

  عداد تقرير فني بالمعدات التي تستيمك السوالر بمحزر شركة الصفوة لمدواجن الكائن بجزيرة معاينة وا 
 . مركز دكرنس موضحًا بو الكميات المستيمكة شيريًا وسنوياً  -القباب 

 عداد تقرير فني عن متوسط استيالك يومي / شيري لممعدات التي تعمل بالسوالر والمم موكة معاينة وا 
 . لشركة المنصور لمحمويات والصناعات الغذائية المتكاممة

  معاينة أعمال الرصف التى تمت ضمن خطة التطوير بمدينة جمصة لببيان مدى مطابقتيا لمشروط
 . رئاسة مدينة جمصة - والمواصفات

  عدادمعاينة السالمة  -ظة المخالفة لمقانون فى نطاق المحاف لمعقاراتتقرير فنى لمسالمة االنشائية  وا 
شارع اليايشة خمف مساكن العبور والمكون من دور أرضي وثمانية أدوار  22االنشائية لمعقار الكائن 

 . عموية ممك السيد / ابراىيم عبد المطيف ابراىيم

 عداد تقرير فني ل تحديد صالحية األعمال المنفذة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية معاينة وا 
األعمال المطموب استكماليا حتي يتم تشغيميا واالستفادة منيا والمنفذة طبقًا لتعاقد  البصارطة وتحديد

 . السكرتير العام -محافظة دمياط  -محافظة دمياط مع أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا 
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  عداد تقرير فني عن حالة مجمع عمارات أرض الييمة المقامة عمى امتداد جسر النيل جنوب معاينة وا 
مكانية معالجتيا من عدمو وتقرير ما يمزم لذلكش سكرتير  - رق مدينة شربين وتحديد مدى خطورتيا وا 

 . عام محافظة الدقيمية, رئاسة مركز شربين

  إعداد التقارير الخاصة ) تكامل قطاع الخوازيق والتحميل ودراسة احمال الخوازيق بعد الترحيالت( وذلك
 - (بمدينة فارسكور _محافظة دمياط1136463دائية رقم تعريفى )لعممية انشاء مدرسة فارسكور االبت

 .الييئة اليندسية لمقوات المسمحة

  إعداد تقرير فني عن مفيوم دراسة االسعار وعن أولوية العطاء وىل ىناك مجال لتطبيق مبدأ أولوية
 .العطاء عمي المقايسة الجديدة أم ال

 يمن طاىر العتر والكائن بميدان الكباس شارع الجالء مدينة معاينة إعداد تقرير عن العقار ممك السيد / ا
السيد / محمد فتحى انور  - دمياط وتحديد الحالة االنشائية لمعقار ومدى سالمتو االنشائية من عدمو

 .اسماعيل

  عدادمعاينة السالمة  -تقرير فنى لمسالمة االنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون فى نطاق المحافظة  وا 
شارع النبوي بتقسيم أرض خطاب نياية تقاطع شارع أحمد ماىر وشارع  226ائية لمعقار الكائن االنش

 .سامية الجمل ممك السيد  محمد أحمد أبو الخير و السيد / فتحي فرج عبد الرازق الطوخي

 :عمل اختبار القمب الخرساني لكل من العناصر اآلتيو 
 خرسانة مسمحة أساسات. -1
 مدة الدور االول عموي.خرسانة مسمحة أع -2
 خرسانة مسمحة أعمدة الدور الثاني عموي -3
خرسانة مسمحة أعمدة الدور الثالث عموي وذلك لمعمارة السكنية ممك السيد/ محمد عيد شياب  -4

 .شارع الراىبات أو جواد حسني -دمنيور  -وعنوانيا محافظة البحيرة

  عالقيام بأعمال المعاينة ادة تأىيل محطات رفع صرف صحي المنزلة والفرعة بعممية إحالل وتجديد وا 
الشركة  - مقاولة/ خطاب عبد المنعم البقري وأطوال الخوازيق وكيفية التنفيذ -اليابطة بالمعارنة 

 .لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقيمية القابضة

  اقتراح طرق العالج مبنى المخازن بمركز التدريب بالسنطة محافظة الغربية و القيام بأعمال المعاينة عن
الجياز المركزي  -والترميم المناسبة لممبنى والتابع لجياز التدريب اإلنتاجي عمى حرف التشييد والبناء 

 .وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة -لمتعمير 

 ( عداد تقرير فني عن عدد عمي مدي  ( غالية بفندق ابروتيل ليدو بشرم الشيخ والوقوف2معاينة وا 
 .صالحية ىذه الغاليات
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  عداد تقرير وندب استاذ من كمية اليندسة متخصص فى أعمال الكيرباء والدش والتميفون  إلبداءمعاينة وا 
مدنى كمى دمياط المرفوعة من عزه محمد رزق ضد عمى نصر  836/2313الرأى فى الدعوى رقم 

 .ك.د 9محكمة دمياط االبتدائية د/ - الدين البساطى

  عداد تقرير فني عن حالة ينةمعا المبنى القائم بالحى الرابع السنانية بدمياط خمف محطة قطار دمياط  وا 
حديثا وجارى  بناؤهحيث أن المبنى مكون من ارضى + خمسة ادوار متكررة حيث أن المبنى تم 

 .متكرر 7استكمال المنشأ ليصبح ارضى + 

 وتحديد حالة المبنى اإلنشائية وذلك بمشاركة المجنة  مسرح المنصورة القوميعن  اعداد تقرير فني مبدئي
 رئيس مكتب وزارة الثقافة. - المشكمة من الجياز القومي لمتنسيق الحضاري بالوزارة

  عداد تقرير عن انييار احد الكباري عمي ترعة بحر بسنديمة مركز -السيد أحمد  وكفر أبمعاينة وا 
 .شربين

  عداد تقرير فني عن الحالة  . اإلنشائية لمديرية أمن الدقيميةمعاينة وا 

  عداد تقرير فني لتقييم األعمال المعيبة بمشروع الصرف الصحي بتقسيم مايو بمدينة  15معاينة وا 
 .محافظة الدقيمية -رئاسة مدينة جمصة  -جمصة تنفيذ شركتي حسن عالم والمقاولون 

 ىناك مجال لتطبيق مبدأ أولوية  إعداد تقرير فني عن مفيوم دراسة االسعار وعن أولوية العطاء وىل
 .العطاء عمي المقايسة الجديدة أم ال

  شركة  - لمبني الميندسين بمعمل تكرير بترول طنطاتقرير فني عن الحالة االنشائية معاينة واعداد
 .معمل تكرير طنطا -القاىرة لتكرير البترول 

 عداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لمعقار الكائن ب شارع فكري زاىر بدمياط أعمي محل بدوي معاينة وا 
 .لمحمويات بجوار المطافي

  عداد تقرير فني عن إمكانية تنفيذ الحوائط الخارجية والقواطع الداخمية من الطوب الخفيف بداًل معاينة وا 
ش قناة السويس بالمنصورة ممك الميندس /  155من الجدران الخشبية بالدور العاشر عموي بالعقار رقم 

 .معاطي فايدابو ال

  عداد تقرير فني لمترخيص رقم دور عموي باسم  11لبناء بدروم وارضي و 2313لسنة  182معاينة وا 
رئاسة مركز  - السيد / عبد العال عبد الفتاح عمي والكائن بطمخا شارع البحر االعظم بوقف الحرم

 .ومدينة طمخا

  عداد تقرير فني عن العقار الكائن بقرية االحمدية دقيمية وبيان ما إذا كان  -مركز المنزلة  -معاينة وا 
 .أم ال 2338العقار قد تم بناؤه قبل عام 

  عداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لمعقار الكائن شارع عثمان بن عفان امام موقف  7معاينة وا 
 .االتوبيس الجديد ممك السيدة / عبير مدين السيد  لتضررىا من الجار المالصق لمعقار ممكيا
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 عداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لمعقار الكائن مع دقيمية  -شربين  -بشارع ترعة البممون  4اينة وا 
والمكون من أرضي و ثالث ادوار عموية ودور رابع عموي بدون سقف موضحًا بالتقرير طريقة الترميم 

 .إذا لزم االمر

  عداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لمعقار الكائن قرية ميت طاىر ممك  -بمدينة منية النصر معاينة وا 
 .السيد / البكري البكري السيد عمي

  عداد تقرير فنى لعقار برج اليمامة بشارع قناه السويس جديمو مقابل برج التوارجى بناء عمى  -معاينة وا 
الشكوى المقدمة من المستشار امجد الحديدى والتى انتيت إلى وجود فاصل بكامل العقار القاطن بو 
الشاكى وعقار ممك ورثو/ مصطفى رزق السعدنى والناتج عن وجود كسر قديم نتيجة انفصال العناصر 

 .الخرسانية

  عداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لميني المستشفي الخيري المقامة عمى مساحة متر  733معاينة وا 
 رئاسة مركز ومدينة المنصورة. - بقرية ميت الصارم مركز المنصورة

 عدادة معاين السالمة  -المخالفة لمقانون فى نطاق المحافظة  لمعقاراتتقرير فنى لمسالمة االنشائية  وا 
شارع اليايشة خمف مساكن العبور والمكون من دور أرضي وثمانية أدوار  22االنشائية لمعقار الكائن 

 .عموية ممك السيد / ابراىيم عبد المطيف ابراىيم

 عداد تقرير فني لمسال السالمة  -مة االنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون في نطاق المحافظة معاينة وا 
توصيل المرافق  إلمكانشارع المركز باسم برج الشرباصي  -ة لمعقار الكائن بمدينة منية النصر ياالنشائ

 .الخاصة بالعقار

 الالزمة  عمل تقرير فني عن خزان المياة العالى بقرية ميت القرشى مركز ميت غمر وعمل القياسات
الشركة القابضة لمياة الشرب  - لتحديد اى ميول بالخزان نتيجة ظيور اليبوط الحادثة بمنطقة الخزان

 .والصرف الصحى بالدقيمية

  االشتراك في المجنة المشكمة من الري والصرف المغطي والزراعة لوضع تقرير نيائي لتالفي عيوب
 .محافظة دمياط -المالية واالدارية اإلدارة العامة لمشئون  - الصرف بحوض السوداية

  عدادمعاينة  وعمل االختبارات الالزمة. فني عن الحالة اإلنشائية لمديرية امن الدقيميةتقرير  وا 

 ( عداد تقرير فني عن عدد ( غالية بفندق سويس إن دىب بشرم الشيخ والوقوف عمي مدي 2معاينة وا 
 .صالحية ىذه الغاليات

 عداد تقرير فني ل السالمة  -مسالمة اإلنشائية لمعقارات المخالفة لمقانون فى نطاق المحافظة معاينة وا 
اإلنشائية لمعقار الكائن بشارع جمال عبد الناصر والمكون من بدروم وأرضي وعشرة أدوار عموية ممك 

 .السيد / نور الدين محمد المرسي سنجاب
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 عداد تقرير فني عن الحالة اإلنشائية لمبني نقابة ال معممين الكائن أمام مدرسة صالح سالم معاينة وا 
 .التجارية شارع كورنيش النيل بجوار كوبري طمخا

  عداد تقرير فني عن مدخل عزبة الفتح مديرية  -مقاولة شركة الرضوان لممقاوالت العمومية  -معاينة وا 
 .الطرق والنقل ة محافظة الدقيمية

  عداد تقرير فني عن الحالة اإلنشائية لمعقار الكائن بحارة عبد الدايم من شارع الخال من شارع  معاينة وا 
الوحدة المحمية لحى غرب  -العباسى ممك/ سامى محمد عبد اليادى ومدى تأثره بالمبانى المجاورة لو 

 .المنصورة

  عداد تقرير فني لتحديد استيالك الغاليات البخارية الموجودة بشركة أفيدكو لتكرير وعصر معاينة وا 
 .المنطقة الصناعية بجمصة لتقديمو إلى ىيئة التنمية الصناعيةالزيوت النباتية ب

  عداد تقرير فني وعمل الرسومات الالزمة بخصوص االسانسير بمخزن االدوية االقميمي معاينة وا 
 .بالمنصورة الكائن بمبني مستشفي صدر المنصورة

  عداد تقرير فني عن المخزن الكائن بشارع الشركة العامة  -ة التموين وزار  - يوليو بشربين 23معاينة وا 
 .لتجارة الجممة

 عداد تقرير فني عن الحالة اإلنشائية لمبنى مدرسة برق العز االبتدائية رئيس الوحدة المحمية  - معاينة وا 
 .محافظة الدقيمية -ببرق العز 

  عدادمعاينة  -احمد ماىر بارض خطاب  3بشارع رقم  نلمعقار الكائتقرير فني لمسالمة االنشائية  وا 
 .المنصورة ممك السيد / محمد عبد الغفار عبد اهلل البمجييى

  .عداد تقرير فني عن الدراسات المقدمة من مكتب التصميمات واالستشارات اليندسية ) د معاينة وا 
حمدى عبد السالم( والالزمة لتنفيذ خط مواسير الصرف الصحى بمنطقة مساكن العبور بالمنصورة 

 .والخاصة بتقسيم ارض خطاب

  عداد تقرير فني عن تاريخ تنفيذ خوازيق االساسات المنفذة بشارع قناة السويس بجوار سوبر معاينة وا 
لبناء بدروم  2312/2311( لسنة 136ماركت خير زمان بالموقع الصادر لو ترخيص بناء رقم )

 .وارضي واحدى عشر عموي باسم السيد / احمد السيد محمد غنام

  عداد تقرير فني عن شارع الثورة )السكة الجديدة(  25حالة الدور األرضي بالعقار الكائن معاينة وا 
دور عموي ممك ورثة الدكتور/ سمير سامي  2وناصية ثمرة الحياة والمكون من أرضي محالت وعدد 

 .عزت

 عداد تقرير فني عن صالحية األعمال المنفذة بوحدة طب األسرة ببرمبال الجديدة بمنية النصر  معاينة وا 
 .محافظة الدقيمية -الشئون الصحية مديرية -
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 مكتب نائب  -جامعة كفر الشيخ  - استالم ابتدائى ألعمال رصف طرق وميادين جامعة كفر الشيخ
 .رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب

  عداد تقرير صالحية لسور مدرسة الماشطة الثانوية بكفر سعد  -معاينة واعمل اختبار مطرقة وا 
 .غرفة الحارس محافظة دمياط وكذلك

  .عداد تقرير فني عن الدراسات المقدمة من مكتب التصميمات واالستشارات اليندسية ) د معاينة وا 
حمدى عبد السالم( والالزمة لتنفيذ خط مواسير الصرف الصحى بمنطقة مساكن العبور بالمنصورة 

 .والخاصة بتقسيم ارض خطاب

 عداد تقرير فني وعمل االختبارات الال زمة عمى العناصر اإلنشائية من أعمدة وكمرات وأسقف معاينة وا 
مع عمل تقرير شامل آللية تنفيذ أعمال الترميم الالزمة وأعمال الصمب والتدعيم الالزم لمعناصر 
اإلنشائية لمبنى مستشفى طمخا بناًء عمى العقار الخاص بترميم مبنى وحدة الكمى الصناعية وقسم 

 .الطوارئ بالمستشفى

 عدا بتقسيم  2311-2313لسنة  428د تقرير فني عن الخوازيق المنفذة بالعقار المرخص برقم معاينة وا 
أكتوبر مدينة المنصورة ممك السيد الميندس/ جمال أبو الحسن والسابق إعداد تقرير عنو من المركز  6

 .2311في ديسمبر 

  عداد تقرير فني عن حالة الدور األرضي بالعقار الكائن ثورة )السكة الجديدة( شارع ال 25معاينة وا 
دور عموي ممك ورثة الدكتور/ سمير سامي  2وناصية ثمرة الحياة والمكون من أرضي محالت وعدد 

 .عزت

 عداد تقرير فني عن الحالة اإلنشائية لمبنى مدرسة برق العز االبتدائية  .معاينة وا 

 عداد تقرير فني يوضح كيفية استكمال النظام االنشائى لغرفة الم صعد بالدور الحادى عشر معاينة وا 
 .بالبرج السكنى الكائن بشارع سامية الجمل أول المنصورة باسم السيدة / ىدى عبد الستار صالح

  إعداد الدراسات والتصميمات والتكاليف المبدئية لتنفيذ مشروع توصيل مرافق مياه شرب وصرف صحى
ب والصرف الصحى وشركة شمال وكيرباء لحوض الزعفرانو و ابن زيد بالتنسيق مع شركة مياه الشر 

اإلدارة العامة لشئون المجان والمجالس  -الدلتا لتوزيع الكيرباء بناء عمى تكميف من محافظة الدقيمية 
 .والصناديق

  عداد تقرير فني عن المبنى االدارى الممحق لمستشفى المنصورة العام الجديد )ديوان مديرية معاينة وا 
 .د مدى تحمل أساسات المبنى لتعمية دورينالشئون الصحية بالدقيمية( وتحدي

  االشتراك في عضوية المجنة المشكمة من مديرية الصحة واإلسكان وذلك لمعاينة المبنى الجديد بمستشفى
 .المنصورة العام القديم لدراسة االخطاء في التصميم
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  ق م  236/45في االستئناف رقم  24/9/2313مباشرة المأمورية المبينة بالحكم الصادر بجمسة
محكمة إستئناف  - المرفوع من الشركة المصرية لالتصاالت ضد / رفعت عبد الحميد اسماعيل

 .5مأمورية دمياط .د/ -المنصورة 

 عداد تقرير فني عن حالة مبنى بيارة كسح الروبة القائمة بمحطة مياه البستان بمحافظة دمياط  معاينة وا 
 شركة المقاولون العرب. –

  بداء الر مجمع االعفاءات  -جمرك دمياط  4136, 4357أي الفني في البيانات الجمركية أرقام معاينة وا 
 -اإلدارة المركزية لجمارك دمياط -لصنف )لوازم الوحدة البخارية االولى بمحطة كيرباء دمياط المركبة 

 االدارة المركزية لجمارك دمياط.

 عداد تقرير فني عن السالمة اإلنشائية لممبنى الم  -ضاف لتطوير الوحدة الصحية بالمثاني معاينة وا 
 .محافظة مطروح شركة الفادي لإلنشاء والتعمير

  عداد تقرير فني عن معدل استيالك الوقود لفندق ريكسوس السيد/ عمي  - مدينة شرم الشيخ -معاينة وا 
 .المركز العالي لمسالمة والصحة المينية -حبيب الغمراوي 

 عداد تقرير فني عن طريقة لسنة 181تنفيذ البدرومين بالموقع الصادر لو ترخيص بناء رقم  معاينة وا 
ببناء بدرومين وأرضي واحدى عشر دورًا عمويًا بشارع المشاية السفمية أمام جزيرة الورد  2312/2313

 .رئاسة حى غرب المنصورة - بجوار عمارة الشركة السعودية باسم السيد/ محمد السيد العمريطي

 عداد تقرير ف متر من  43333ني عن بالط االنترلوك الذي تم تركيبو بمشروع إعادة رصف معاينة وا 
 .شركة المقاولون العرب  -ساحة الحاويات بميناء دمياط 

 محافظة الدقيمية ممك  -معاينة لمعقار الكائن بشارع الجيش بجوار بنك القاىرة بمدينة شربين اعمال ال
 .السيد / مصطفى اسماعيل عبد العزيز

 اينة لمعقار الكائن بشارع سعد بن أبي وقاص تقسيم سامية الجمل والمكون من أرضي معأعمال ال
 .ودورين عمويين ممك السيد/ أشرف عبد الفتاح نصر إبراىيم خاطر

  9/13/2314بتاريخ  3742عضوية المجنة المشكمة برئاسة السيد رئيس مركز ومدينة أجا بالقرار 
ية الخاصة بالمستشفى الخيري بقرية ميت دمسيس مركز لفحص ومراجعة المباني والرسومات اليندس

 .أجا

  عداد تقرير عن امكانية تعمية المنزل الخاص بالسيدة / منى نبيل ناصف والكائن بمدينة كوم معاينة وا 
محافظة البحيرة عممًا بأن عدد االدوار الحالية دور ارضى + دورين عمويين والمطموب تعمية  -حماده 

 .بان المبنى المطموب تعميتو مساحة بحدود مائة متر مربعدور واحد فقط عمما 

  عداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لمبنى عيادة الطمبة التابع لمييئة العامة لمتامين الصحي  -معاينة وا 
 فرع دمياط وتحديد مدى إمكانية تشغيل المبنى من عدمو وطرق التدعيم لمعناصر الخرسانية.



 اهلهدسة كليةــ  جامعة املهصورة
 مركز الدراسات والبحوث واالستشارات اهلهدسية

  

 

 

 (252) 2222022تلي فاكص                            e-mail: esr@mans.edu.egجامعة املهصورة ـ كلية اهلهدسة                          

 

 (غالية 12سادة المتخصصين بالكمية لفحص واختبار المعدات الميكانيكية )عدد)تشكيل لجنة فنية من ال
( فنادق بمدينة شرم الشيخ وذلك لزوم استخراج التراخيص ليذه 8( مولدات كيربية( العاممة بة )5و)

 .المعدات

  عداد تقرير فني عن المباني الموجودة بشارع أنصار السنة لحسم الخالف مع االىالي معاينة وا 
شركة مصر ألعمال  - معترضين عمى تنفيذ الفرعات الخاصة بمشروع الصرف الصحي ببرق العزال

 .االسمنت المسمح

  عداد تقرير فني عن حالة قوالب من الفيبر جالس لزوم صب لعب األطفال وبيان ما إذا كانت معاينة وا 
 االدارة المركزية لجمارك دمياط. – جديدة أم مستعممة

 ية االستعدال والترميم لمعقار الكائن منية النصر شارع المركز ممك السيد/ مصطفى لعمم أعمال المعاينة
 .محمد عبده الشرباصي

  عداد تقرير فني لتقييم قطعة االرض الفضاء بميناء دمياط والكائن موقعيا بجوار حاجز االمواج معاينة وا 
رح ليا بإقامة مشروع ( والمص2بالمنطقة ) 2م 273333الشرقي لمميناء وقناة الصنادل بمساحة 

الشركة العالمية لمصناعات  - صناعي تجاري الستيراد وتصنيع وتصدير المواد الغذائية االستراتيجية
 .الغذائية المتكاممة

  إعداد التصميمات والرسومات التنفيذية لمشروعات مديرية االسكان بمحافظة دمياط )طبقًا لمعقد المبرم
 .(2314/12/33رافق بمحافظة دمياط بتاريخ بين المركز ومديرية االسكان والم

  عداد تقرير فني عن موقع المشروع الكائن في شارع الجالء وشارع رقم متر تقسيم 13عمى  1معاينة وا 
حدى عشر دورًا عموياً   .أرض المعسكر وذلك لمشروع في بناء بدرومين وارضي وا 

 اتو من الشركة لتحديد إمكانية البدء في دراسة واعتماد الرسومات التنفيذية لمديب فريرزر المقدم بيان
شركة رويال باالس  - أعمال التنفيذ مع ابداء الرأى الفني والتوصيات المطموبة لموصول إلى منتج جيد

 .انترناشيونال )محمود محمد شكري(

 معاينة البراج عمارات السعودية الكائن بشارع المشاية السفمية نظرًا لظيور بعض العيوب أعمال ال
 .ندسية بالمبنىالي

  عداد تقرير السالمة اإلنشائية لمعقار الكائن بشارع أحمد سالمة من سامية الجمل ممك / أمل معاينة وا 
الميدي الميدي اإلمام والمكون من بدروم وأرضي وسبعة أدوار عموية وجزء بالثامن العموي, نظرًا 

 رئيس حى غرب المنصورة.  - لحدوق حريق ببدروم العقار

  مراجعة التقارير الخاصة بفحص المدارس التابعة لمييئة العامة لألبنية التعميمية بمحافظتى الدقيمية
 -ودمياط والمعدة بمعرفة السادة ميندسى الييئة والواردة تحت توصيف )خطورة داىمة تصنيف ض(

 وزارة التعميم العالي.
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 عداد تقرير فني عن ظاىرة ارتفاع بعض بالط االرضي ات ببعض االقسام بمستشفى المنصورة معاينة وا 
 .العام الجديد عمى أن يشمل التقرير االسباب وكيفية العالج

  عداد تقرير فني عن اسباب انييار العقار الكائن بالحمواني شارع الحدادين خمف مسجد السادات معاينة وا 
نيابة شمال  – موبندر دكرنس وبيان عما اذاكان قد شاب عممية البناء أو الترميم مخالفات من عد

 المنصورة الكمية.

  عداد تقرير فني عن حالة العقار الكائن بناحية شارع مصرف التوفيقية أمام صيدلية الشافعي معاينة وا 
 والقيام بأعمال المتابعة الدورية لمعقار. بمدينة بمقاس وبيان عما إذا كان ىناك ميل بالعقار من عدمو

  عداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لمعقار الكائن بناحية شارع مصرف التوفيقية أمام صيدلية معاينة وا 
الشافعي بمدينة بمقاس ممك السيدة/ أميمة حسن شرف طبقًا لتوصيات تقرير رصد الميول المعد سابقًا 

 .بمعرفة المركز

 عداد تقرير فني عن عن حالة المنشأ المعدني ممك السيد / سعيد سعد محمد لبيان أن ال ترميم معاينة وا 
 .الحادث قد تم طبقًا لالصول اليندسية وان المبنى آمن من عدمو

  عداد تقرير استشارى فني )سالمة انشائية( لعمل صندرة بالمحل الكائن بمدينة نبروة  6ش  -معاينة وا 
 .السيد / يوسف طمعت عبد الحميد عمارة - اكتوبر والمكون من باكيتين

 عداد تقرير فني عن صالحية ع الثانوية الصناعية  -نصر السور بمدرسة برج النور الحمص معاينة وا 
 .تنفيذ الييئة اليندسية لمقوات المسمحة )م/ شعالن عامر شعالن( -الفنية بنات 

  اإلدارة العامة لمشئون المالية واإلدارية -انشاء بوابة الكترونية لدخول وخروج السيارات بمدينة رأس البر
 .دمياط –

  عداد تقرير فني العتماد الرسومات اليندسية الكيربائية المقدمة من شركة ثري إم لمصناعات معاينة وا 
 .والمقاوالت الكيربائية والميكانيكية لتقديميا لييئة التنمية الصناعية

  عداد تقرير فني لترحيالت الخوازيق بمشروع انشاء الوحدة الصحية بقرية ابيس االولى رقم معاينة وا 
شركة الفحام لممقاوالت  - ديد مدى صالحية اساسات واعمدة السور( وكذلك تح232218تعريفي )

 .والنقل)سعد الفحام(

  عداد اختبارات قياسية )ميجر( لكبل كيربى مقاس خاص بطممبة الحريق لتوضيح  73+95×3معاينة وا 
مدى صالحية الكابل بعد تنفيذ وصمة ريكم بو وذلك بموقع مشروع البنك االىمى المصرى فرع مدينة 

 .نبالوين مقاولة شركة اوريكس لصناعة التشييدالس

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة لمتحقق من سالمة البربخ الخرسانى عمى ترعة معاينة وا 
محافظة المنوفية وذلك النو قد تم فك جزء من الشدة الخشبية بعد ثالثة أيام فقط من صب  -البتانونية 

 .تقريبا م(13الخرسانة وىذا الجزء طولة )
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  عداد تقرير فني وعمل تصور ىندسى مع تحديد المكان المناسب لوضع مصعد بمبنى محاكم معاينة وا 
 .مجمس الدولة بمحافظة الدقيمية )مدينة المنصورة( و عمل التصميم والرسومات اليندسية الالزمة

 عداد تقرير رصد ميل لممأذنة الخاصة بالمسجد الكبير بناحية السالمية  –مركز أجا  - معاينة وا 
 .الدقيمية

  عداد تقرير فني لبيان الحالة اإلنشائية لمبنى الفصول الممحق بمدرسة الفجر الخاصة الكائنة معاينة وا 
 ر.شارع مدرسة الفج -المجاورة الثانية  -الحي األول  -بدمياط الجديدة 

 عداد تقرير استشارى بالحالة الحقيقية لمبنى مؤسسة البنات الخيري ة بدمياط وذلك لصدور عدة معاينة وا 
مديرية التضامن  - قرارات متضاربة بين وجوب االزالة الكمية وبين االكتفاء بترميم وتدعيم المبنى

 .جمعية مؤسسة البنات الخيرية بدمياط -االجتماعى بدمياط 

  عداد تقرير فني عن حالة السور الموجود حول مقابر منية سمنود  .اجا –معاينة وا 

 عداد مدينة  -حي النخيل  -تقرير فني عن الحالة االنشائية لمعقار الكائن بشارع القط  معاينة وا 
السنبالوين والمكون من بدروم وأرضي واربعة عشر دور عموي ممك السيد/ ياسر توفيق ابو العينين 

 .محمد

 ( عمل الرسومات اليندسية واالختبارات المعممية الخاصة بقاطع التيارCircuit Breakerالخاص ) ة
 .المنطقة الصناعية -دمياط الجديدة  -بمصنع دلتا الكتريك 

  معاينة لمعقار الكائن ببيال شارع الجميورية وفى حال وجود مشكمة بالعقار توضيح طرق العالج أعمال
 وكيفية تنفيذىا

 ميةمعاينة واعداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لمباكية المنيارة بكوبرى اورمان طمخا محافظة الدقي. 

  معاينة واعداد تقرير فني عن حالة العقار الكائن بالسنبالوين شارع النقراشى وشارع قصر الثقافة
 .والمكون من بدروم وارضى وعشرة ادوار عمويين

  معاينة بعض غاليات البخار ومولدات الكيرباء العاممة فى بعض الفنادق بمدينة شرم الشيخ وذلك
ابقتيا لممواصفات القياسية المصرية والعالمية وذلك لفنادق لموقوف عمى مدى صالحيتيا ومدى مط

 .ىيمتون الشالالت( -حباة ربجينسى  -)جولى فيل 

  عداد تقرير فني  عن حالة العمارات السكنية بمنطقة الزمالك بالجمالية محافظة الدقيمية مع  -معاينة وا 
 .وضع الحمول والعالج المقترح لتالفي الميول

  ك.ف )عزبة  11درين جيد  -الخرسانة الحد االبراج وأحد االعمدة لخط نبروه عمل إختبار اجياد
 .شركة شمال الدلتا لتوزيع الكيرباء - الحمراء(

 ( غالية العاممة بفندق ابروتيل ليدو بشرم 2معاينة واعداد تقرير فني واختبار المعدات الميكانيكية عدد )
 .شرم الشيخ -فندق ابروتيل ليدو  - تالشيخ وذلك لزوم استخراج التراخيص ليذة المعدا
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  الباكية  إلصالحااللواح الرابطة بين كمرتين وذلك  ألحدمراجعة خطوات اصالح شرخ في المحام االفقى
 -شركة المقاوالت المصرية  - المعدنية بتقاطع شارع اليرم مع محور المريوطية )القطاع االوسط(

 .مختار ابراىيم

  ( ضمن مشروع 8( ولبشة حوض التيوية )4لمبشة حوض التيوية رقم )عمل اختبار القمب الخرساني
 يجيكو(.)ا شركة النصر لممباني واإلنشاءات - توسعات الصرف الصحي بمدينة المنصورة

 معاينة بعض غاليات البخار ومولدات الكيرباء العاممة فى بعض الفنادق بمدينة شرم الشيخ. 

  ضع آلية وخطة تنفيذية لصيانة الكبارى والحفاظ عميياوضع برنامج لسرعة تقييم حالة الكبارى وو - 
 وزارة التعميم العالي.

  عداد تقرير فنى لمدرسة العيد الحديث الخاصة لمغات الكائنة فى المحمة الكبرى أول طريق كفر معاينة وا 
 .الشيخ وتحديد مدى سالمة المنشأ من الناحية االنشائية ومدى مالءمتو لالستخدام

 عدا د التقرير الفنى واختبار مطرقة شميدت لممحطة الثانية لحوائط حوض التيوية البيولوجية رقم معاينة وا 
شركة النصر لممباني  - عينات ضمن مشروع توسعات الصرف الصحى بمدينة المنصورة 6( عدد 3)

 )ايجيكو(. واإلنشاءات

 عداد تقرير فني يوضح مدى تحمل مبنى العيادات الخارجية بمستشفى المنصورة العام الجديد  معاينة وا 
لبناء طابق كامل عمى الجزء الغربي منيا بمدخل خاص وتخصيص جزء كاف منو لمرضى عالج 

 .مديرية الشئون الصحية بالدقيمية -الفيروسات الكبدية 

  عداد تقرير فني الستيالك السوالر لممعدات الميكانيكية بفنادق غزالة, ىيمتون, شارم,لوجينا معاينة وا 
 .دينة شارم الشيخفيستا بم

  عداد تقرير فني لمعقار الكائن بالمنصورة شارع الكتاتني وحارة الطباخ من شارع الخال والمكون معاينة وا 
 .من بدروم وأرضي ودورين عمويين ممك السيد/ محمد عبد المطيف الشوا

 عداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لمعقار الكائن بحارة عبد الرحمن من ش ارع محمد فتحي معاينة وا 
 .رئاسة حي غرب المنصورة - ممك ورثة السيد/ نور عبد الرحمن سيد االىل

  عداد دراسة مرورية لمحارات السطحية بجوار كوبري أجا العموي الجديد ومدى تأثرىا بمكان معاينة وا 
المنصورة( مع عمل تخطيط شامل الماكن الركن والتخزين ومناورة  -الموقف المقترح )موقف اجا 

 .السيارات أسفل الكوبري

 عداد تقرير فني لمستشفى المقاطعة المركزى وعمل حصر لألعمال المتبقية بالمستشفى  - معاينة وا 
 .محافظة الدقيمية -إدارة التخطيط  -مديرية الشئون الصحية 
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  )عداد تقرير فني عن مبنى مستشفى المنصورة العام القديم )مستشفى حميات المنصورة معاينة وا 
تراك مع المجنة المشكمة بمعرفة السيد المحاسب محافظ الدقيمية تضم فى عضويتيا الييئة اليندسية باالش

 .لمقوات المسمحة ومكتب االستشارات اليندسية بكمية ىندسة عين شمس

  عداد تقرير فني عن تخطيط منطقة خمف مساكن العبور بمدينة المنصورة ومراجعة المخطط معاينة وا 
 .والمقدم من السيد الدكتور/ محفوظ عمي بمشة العامة لمتخطيط العمراني المقترح من الييئة

  معاينة واعداد تقرير فني عن امكانية التوسع الراسى لمستشفى الصحة النفسية بالدقيمية )الدميرة( ببناء
طابق عموى والبت ما إذا كان المبنى صالح لمتوسع أم النظرا لعدم وجود الرسم اليندسى  2عدد 
 .فى لمرور اكثر من خمسة عشر عام عمى انشاء المستشفىلممستش

  عداد تقرير فني لغاليات ومولدات واستيالك السوالر لممعدات الميكانيكية بفنادق: سونستا معاينة وا 
 .السيد/ عمي حبيب عمي الغمراوي - كموب, سن رايز أرابيان, جافي, سويس إن دىب

 اكتوبر المنطقة الصناعية  6مدينة  -ات اليندسية اعتماد المخططات الخاصة بشركة انشاء لمصناع- 
 .التوسعات الشمالية المنطقة الصناعية الرابعة
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 : أ ك و سك  اـ ًء  لى طلب مر   ص مرم كص رألاـ ص مرسمل ك ص

   عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 
 .بدين مركز المنصورة  خوازيق التي تم صبيا مدرسة الحرية االبتدائية بشبرالمالترحيالت( 

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 
م لسور مدرسة الجالء التجريبية لمغات بالغربية مقاولة/ الييئة 6خوازيق إستراوس عمق الترحيالت( ل

 . منطقة الغربية -التعميمة  لألبنيةيئة العامة الي - ية لمقوات المسمحةاليندس

  عداد تقرير فني عن صالحية أعمدة الثالث عموي لمدرسة الجالء التجريبية لمغات بالغربية معاينة وا 
 .منطقة الغربية -التعميمة  لألبنيةالييئة العامة  - مقاولة الييئة اليندسية لمقوات المسمحة

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة معاينة و  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل ا 
لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة النصر االبتدائية بالمطرية مقاولة الجمعية التعاونية لإلنشاء الترحيالت( 

 .الدقيمية –الييئة العامة لألبنية التعميمية  - والتعمير بالدقيمية

 عداد  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  معاينة وا 
لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة الروضة لمتعميم األساسي مقاولة / الجمعية التعاونية الترحيالت( 

 . دمياط –الييئة العامة لألبنية التعميمية  - لإلنشاء والتعمير بدمياط
  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة ألعمدة الدور األول عموي لمدرسة ميت البز معاينة وا 

الييئة العامة  -مقاولة شركة الوادي العربي لمتجارة والمقاوالت واالستثمار العقاري والسياحي  -االبتدائية 
 . منطقة الغربية -لألبنية التعميمية 

 عداد تقرير فني عن صالحية الخرسانة المسمحة بأس  -اسات مدرسة شرشابة الثانوية المشتركة معاينة وا 
الييئة  - مقاولة / الجمعية التعاونية لمتشييد ومواد البناء بالبحيرة -محافظة الغربية  -مركز زفتى 

 .منطقة الغربية -العامة لألبنية التعميمية 
  عداد تقرير فني عن صالحية أعمدة مدرسة السالمية تعميم أساسي  -قيمية د -مركز أجا  -معاينة وا 

 .إشراف / الييئة العامة لألبنية التعميمية  -مقاولة الييئة اليندسية لمقوات المسمحة 
  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 

لة / الييئة مقاو  -دقيمية  -طمخا  -مخوازيق التي تم صبيا بمدرسة المنيل اإلعدادية الترحيالت( ل
 . منطقة الدقيمية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - اليندسية لمقوات المسمحة

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 
 - التعمير بدمياطمقاولة الجمعية التعاونية لإلنشاء و  -خوازيق مدرسة السعدني االبتدائية الترحيالت( ل

 . منطقة دمياط -الييئة العامة لألبنية التعميمية 
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  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 
مقاولة شركة اليدى لميندسة  -مدرسة العبور االبتدائية المشتركة بالجمالية الترحيالت( لخوازيق 

 . منطقة الدقيمية -لييئة العامة لألبنية التعميمية ا - والمقاوالت
  جراء االختبارات الالزمة لعنصر أعمدة الدور األول العموي بمدرسة الجعفرية عداد تقرير فني وا  معاينة وا 

 .منطقة الغربية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -الثانوية 

 جراء االختبارات الالزمة عداد تقرير فني وا  لعنصر أعمدة الدور األرضي بمدرسة منية طوخ  معاينة وا 
 .منطقة الغربية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - لمتعميم األساسي

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 
مقاولة / الييئة اليندسية  -ت غمر لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة البوىة اإلعدادية بميالترحيالت( 

 .منطقة الدقيمية - لمقوات المسمحة
  جراء االختبارات لعنصر سقف الدور األول عموي بمدرسة كفر شبرا اليمن عداد تقرير فني وا  معاينة وا 

 -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - مقاولة / جياز مشروعات الخدمة الوطنية -االبتدائية بالغربية 
 .ة الغربيةمنطق

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 
لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة الخياطة اإلعدادية بعزبة البرج محافظة دمياط مقاولة / الترحيالت( 

 .منطقة دمياط -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - يثرب لممقاوالت
 عداد مع جراء اختبارات القمب الخرساني لمدرسة النصر االبتدائية بالمطرية وا  عداد تقرير فني وا  اينة وا 

تقرير السالمة اإلنشائية لمعنصر المذكور متضمنًا تحديد المقاومة الفعمية لمعنصر والتحميل اإلنشائي 
 .منطقة الدقيمية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - المناسب والتوصيات والقرار النيائي

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 
الييئة العامة لألبنية  - لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة موسى العرب االبتدائية مركز بمقاسالترحيالت( 
 .منطقة الدقيمية -التعميمية 

 عداد تقرير فني وع  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل مل االختبارات الالزمة معاينة وا 
 - لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة زكريا زيدان االبتدائية بميت زنقر مركز طمخا الدقيميةالترحيالت( 

 .منطقة الدقيمية -الييئة العامة لألبنية التعميمية 
  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –تبارات التحميل )اخمعاينة وا 

الييئة  - لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة إتميده االبتدائية بميت غمر محافظة الدقيميةالترحيالت( 
 .منطقة الدقيمية -العامة لألبنية التعميمية 
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  عداد تقرير فني عن عنصري خرسانة مسمحة )سفف الثالث عموي( مدرسة المنصورة الثانو ية معاينة وا 
منطقة  -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - العسكرية بالدقيمية مقاولة الييئة اليندسية لمقوات المسمحة

 .الدقيمية
  عداد تقرير فني عن مدى صالحية الخرسانة المسمحة ألعمدة الدور الثالث عموي بمدرسة معاينة وا 

منطقة  -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - الجياد االبتدائية بطنطا مقاولة شركة رجب العزب لممقاوالت
 .الغربية

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 
مقاولة الييئة اليندسية  -لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة الضيرية االبتدائية مركز شربين الترحيالت( 

 .منطقة الدقيمية - لمييئة العامة لألبنية التعميميةلمقوات المسمحة والتابعة 
  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 

الييئة العامة لألبنية التعميمية بدمياط  -لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة التحرير االبتدائية الترحيالت( 
 .منطقة دمياط -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - لمتشييد والبناء مقاولة / مكتب النور

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 
الييئة العامة  -لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة الحوال التجريبية المتميزة بالسنبالوين الترحيالت( 

 -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - لتعميمية بدمياط مقاولة / الييئة اليندسية لمقوات المسمحةلألبنية ا
 .منطقة الدقيمية

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة  –اختبارات التكامل  –)اختبارات التحميل معاينة وا 
مقاولة شركة اليادي عمي  -دة بدمياط لألساسات )الخازوقية( بمدرسة النيل االبتدائية الجديالترحيالت( 
 .منطقة دمياط - التعميميةالييئة العامة لألبنية  - التابعة لمييئة العامة لألبنية التعميمية -العيسوي 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-معاينة وا 
 .الزرقا ميت الخولي االبتدائية مركز 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-معاينة وا 
 .كفر أبو عظمة لمتعميم األساسي 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-معاينة وا 
 .كفر الغاب 

  عدادمعاينة الدور األول العموي لعممية / إنشاء  ألعمدةتقرير صالحية عنصر الخرسانة المسمحة  وا 
 .فرع دمياط –بالناصرية  -مدرسة الدكتور / محمد حسن الزيات 

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة لعنصر أعمدة الدور الثالث العموي التي تم صبيا معاينة وا 
 .خا بمدرسة طمعت حرب االبتدائية بطم
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 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-معاينة وا 
 .عمى مشرفة 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-معاينة وا 
 .الماشطة االبتدائية 

  جر عداد تقرير فني وا  عبد الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-اء اختبارات )تحميلمعاينة وا 
 .الحافظ الكردى مركز بمقاس 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-معاينة وا 
 .سواقى العرب بشربين 

  بميت غريطة محافظة الدقيميةالتصميم اإلنشائي ألساسات مبنى وسور الوحدة الصحية 
 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-معاينة وا 

 .طناح تعميم أساسي 
 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  بمجمع الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-معاينة وا 

 .كرنس عرفة الثانوي الفني بد
 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-معاينة وا 

 .مصطفى شمبي سماحو بالجمالية 
  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمكتب الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-تقرير فني وا 

 .بريد المنيل 
  عداد تقر ير فني وعمل اختبارات الصالحية لمعناصر التي تم صبيا بمعرفة مديرية اإلسكان معاينة وا 

 الدقيمية  -مركز أجا  -بمبنى الوحدة االجتماعية بنوسا البحر 
  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-تقرير فني وا 

 .قيمية الد -شرباص لمتعميم األساسي   
 عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة ألعمدة الدور الثاني عموي لمدرسة كفر الغاب  .معاينة وا 
  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-تقرير فني وا 

 .البصارطة 
  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا   بمدرسةالترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -املالتك-تقرير فني وا 

 .البنك
  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-تقرير فني وا 

 .الشرباص نصحي اإلعدادية 
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  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمدرسة يا الترحيالت( لمخوازيق التي تم صب-التكامل-تقرير فني وا 
 .تل عميره االبتدائية 

  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-تقرير فني وا 
 .باقة الشوربجي 

  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-تقرير فني وا 
 .يسى الثانوية الشييد حامد يوسف ع

  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-تقرير فني وا 
 .الشييد حامد يوسف عيسى الثانوية 

  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-تقرير فني وا 
 . الشييد صالح قدري ب

  جراء اختبار القمب الخرساني وعمل تقرير صالحية عنصر الخرسانة عداد تقرير فني وا  معاينة وا 
 .فة عبد المطمب الثانوية الصناعيةقبمي مدرسة مجمع عر  1المسمحة سقف الدور األرضي لممحق 

  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمدرسة بيا الترحيالت( لمخوازيق التي تم ص-التكامل-تقرير فني وا 
 دقيمية .–الحوال التجريبية التكنولوجية المتخصصة 

  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  سة بمدر الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-تقرير فني وا 
 دقيمية. -الخاليمة االبتدائية

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  بمدرسة ق التي تم صبيا الترحيالت( لمخوازي-التكامل-معاينة وا 
 .الماشطة االبتدائية 

  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا -التكامل-تقرير فني وا 
 دقيمية .-طالب االبتدائية أبىعمى بن 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  صبيا بمدرسة  تم الترحيالت( لمخوازيق التي-التكامل-معاينة وا 
 دقيمية .–كسيبو االبتدائية 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  تم صبيا بمبنى الترحيالت( لمخوازيق التي -التكامل-معاينة وا 
 غربية . –مركز السنطة  –الوحدة الصحية بشندالت 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  تم صبيا بمدرسة لتي الترحيالت( لمخوازيق ا-التكامل-معاينة وا 
 دقيمية.-مركز منية النصر –نبيو محمود شتا التجريبية بالكردى 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  تم صبيا بمدرسة الترحيالت( لمخوازيق التي -التكامل-معاينة وا 
 الغوابين االبتدائية بدمياط .
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  جراءمعاينة واعداد تقرير فني تم صبيا بمدرسة  التيالترحيالت( لمخوازيق -التكامل-اختبارات )تحميل وا 
 دقيمية. –محمد احمد الرفاعى االتربى 

  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة -التكامل-تقرير فني وا 
 .دمياط –كفر تقى اإلعدادية االبتدائية المشتركة 

  عدادمعاينة جراء اختبار  وا  الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة -التكامل-ات )تحميلتقرير فني وا 
 الدقيمية. –نبروه  -1211198الطيبة االبتدائية رقم 

  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة -التكامل-تقرير فني وا 
 .يوسفمقاولة / محمد الغريب الغريب  -الدقيمية  –الوصيف الريس 

  عدادمعاينة جراء اختبارات )تحميل وا  الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة -التكامل-تقرير فني وا 
 .مقاولة / الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بدمياط -دمياط  –منشأة ناصر االبتدائية 

 جراء االختبارات الالزمة لعناصر خرسانة مسمحة أ عداد تقرير فني وا  ساسات, خرسانة مسمحة معاينة وا 
مقاولة م/ حسن مناع وشركاه  -أساسات )رقابي أعمدة( لمدرسة عمي زين العابدين خميل االبتدائية 

 .لممقاوالت

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة -التكامل-معاينة وا 
 .لة / شركة قدري عوض مجاىد وىاني محمد شمبيمقاو  -الدقيمية  – شربين -ممدوح أبو النجا 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة -التكامل-معاينة وا 
 .مقاولة / الييئة اليندسية لمقوات المسمحة -الدقيمية  –طمخا التجريبية المتميزة 

 ( جراء اختبارات عداد تقرير فني وا  الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة -التكامل-تحميلمعاينة وا 
 .مقاولة / شركة المنصورة ألعمال المقاوالت المتكاممة -الدقيمية  –الشافعي عالم اإلعدادية 

 جراء اختبارات )تحميل عداد تقرير فني وا  الترحيالت( لمخوازيق التي تم صبيا بمدرسة -التكامل-معاينة وا 
منطقة الدقيمية مقاولة /  -التابعة لمييئة العامة لألبنية التعميمية  -الدقيمية  –ية محمود مختار االبتدائ

 .مصطفى محمود المغازي

  جراء اختبار القمب الخرساني لسقف األول عداد تقرير فني لصالحية الخرسانة المسمحة وا  معاينة وا 
 .ونية لإلنشاء والتعمير بالدقيميةمقاولة / الجمعية التعا -الدقيمية  –العموي بمدرسة نبيو محمود شتا 

  جراء اختبارات )التكامل عداد تقرير فني وا  التحميل( لمخوازيق التي تم صبيا  -الترحيالت  -معاينة وا 
 .مقاولة / أمين محمد الفرش -الدقيمية  –بمدرسة باحثة البادية 

  جراء اختبارات )التكامل عداد تقرير فني وا  ل( لمخوازيق التي تم صبيا التحمي -الترحيالت  -معاينة وا 
مقاولة / الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير  -الدقيمية  –عامر بحفير شياب الدين  6بمدرسة 
 .بالدقيمية
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  جراء اختبارات )التكامل عداد تقرير فني وا  التحميل( لمخوازيق التي تم صبيا  -الترحيالت  -معاينة وا 
 .مقاولة / مصطفى محمود المغازي -الدقيمية  –بمدرسة سالم مدين التجريبية 

  جراء اختبارات )التكامل عداد تقرير فني وا  التحميل( لمخوازيق التي تم صبيا  -الترحيالت  -معاينة وا 
 .مقاولة / شركة اليدى لميندسة والمقاوالت - 1133631بمدرسة عبد اليادي اإلمام رقم تعريفي 

 عداد تقرير صالحية لعنصر )خرسانة عاد سم( لعممية صيانة مدرسة 15ية أرضيات سمك معاينة وا 
الييئة العامة لألبنية  - 1638656رية مركز المحمة الكبرى رقم تعريفي كطمعت حرب الثانوية العس

 .مقاولة شركة الفتح لالستثمار -منطقة الغربية  - التعميمية

  عداد تقرير صالحية لعناصر خرسانة عادية أرضيات سمك صيانة مدرسة سم( لعممية 13معاينة وا 
الييئة العامة لألبنية التعميمية  -مركز طنطا  1614671طنطا الثانوية الصناعية التجريبية رقم تعريفي 

 .منطقة الغربية -

  عداد تقرير فني عن مدى صالحية الخرسانة المسمحة المستخدمة بأعمدة الدور األرضي معاينة وا 
التابعة  - 1615892رقم تعريفي  -كفر الزيات  بمدرسة الشييد المقدم/ يسري محمد عتمان )ب( مركز

 .منطقة الغربية -لمييئة العامة لألبنية التعميمية 

  عداد تقرير فني وعمل اختبارات القمب الخرساني ألعمدة الدور األول بمدرسة محمة مسير تعميم معاينة وا 
 - 1633393ية رقم مركز قطور , أعمدة الدور الثاني بمدرسة بمتاج اإلعداد 1633468أساسي رقم 
 محافظة الغربية. – مركز قطور

  عداد تقرير فني لبناء دور عموي سقف خفيف )خشب وأرميد( بمدرسة المغات التجريبية برأس معاينة وا 
 .دمياطمنطقة  –الييئة العامة لألبنية التعميمية  –إدارة عزبة البرج التعميمية  -البر 

 عداد تقرير فني وعمل االختبارا ت القمب الخرساني عمى عنصر خرسانة مسمحة أساسات بمدية معاينة وا 
 .السنطة الثانوية المشتركة مركز السنطة محافظة الغربية

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات القمب الخرساني عمى عنصر خرسانة عادية أساسات معاينة وا 
 .منطقة الغربية -التعميمية الييئة العامة لألبنية  - 1631913بمدرسة بالل بن رباح )ب( رقم تعريفي 

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات عمى عنصر الخرسانة المسمحة بمدرسة محمد شوقي النجار معاينة وا 
 .منطقة الغربية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - 1631657مركز سمنود رقم تعريفي تعريفي 

 عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى عنصر الخرسانة المسمحة أساسات بمدرسة  معاينة وا 
 -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - 1616364لطفي أمين سالمة )ب( مركز السنطة رقم تعريفي 

 .منطقة الغربية
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  عداد تقرير فني وعمل اختبار التحميل عمى سقف الدور األول العموي لمدرسة الكفر الجديد معاينة وا 
منطقة  -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - 1227323ل رقم تعريفي مركز ميت سمسي -االبتدائية 
 .الدقيمية

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى عنصر الخرسانة المسمحة أعمدة الدور األول معاينة وا 
مقاولة رجب  -مركز كفر الزيات الغربية  1631913بمدرسة بالل بن رباح االبتدائية رقم تعريفي 

 .منطقة الغربية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -ىيم محمد منجد إبرا

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى عنصر الخرسانة المسمحة سقف األول لمدرسة معاينة وا 
مقاولة الييئة اليندسية لمقوات المسمحة  -محافظة الغربية  -مركز سمنود  -محمد شوقي النجار ت.أ 

 .منطقة الغربية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - 1631657ي رقم تعريف

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى عنصر الخرسانة المسمحة سقف الثالث بمدرسة معاينة وا 
مقاولة رجب إبراىيم محمد منجد  -مركز كفر الزيات  1631913بالل بن رباح االبتدائية رقم تعريفي 

 .منطقة الغربية -مة لألبنية التعميمية الييئة العا -

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى عنصر الخرسانة المسمحة سقف األول بمدرسة معاينة وا 
مقاولة أنجال الميندس  -مركز قطور  1615321مركز قطور رقم تعريفي  -عزبة الفار تعميم أساسي 

 .منطقة الغربية -التعميمية الييئة العامة لألبنية  -حسن مناع وشريكيم

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى عنصر الخرسانة العادية أساسات بمدرسة معاينة وا 
مقاولة الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير ببيال  1615538العزيزية اإلعدادية مركز سمنود رقم تعريفي 

 .غربيةمنطقة ال -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى عنصر األساسات المسمحة عمر يوم   28معاينة وا 
 .منطقة الغربية -التابعة لمييئة العامة لألبنية التعميمية  -بعممية إنشاء مديرية التموين بالغربية 

 عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى عنصر الخرسانة ا لمسمحة سقف الثالث بمدرسة معاينة وا 
مقاولة الجمعية التعاونية لمتشييد  -مركز قطور  181133رقم تعريفي  -رشيد  -رشيد الثانوية بنين 

 .منطقة البحيرة -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -ومواد البناء 

 عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى عنصر الخرسانة المسمحة أع مدة السور وأعمدة معاينة وا 
مقاولة الجمعية التعاونية  - 1835955رقم تعريفي  -غرفة الحارس بمدرسة الطود الثانوية بكوم حماده 

 .منطقة البحيرة -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -لمتشييد ومواد البناء 

 عداد تقرير فني لبيان صالحية عنصر خرسانة مسمحة سقف الدور الثالث عم وي بمدرسة بشير معاينة وا 
التابعة لمييئة العامة لألبنية  -المختار ت أ بكفر الدوار مقاولة شركة خطاب والسواحمي لممقاوالت 

 .منطقة البحيرة -التعميمية 
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  عداد تقرير فني وعمل شيادة صالحية لممنشأ لعممية إنشاء مدرسة شروق سميمان وىدان معاينة وا 
التعاونية لإلنشاء والتعمير بمحافظة الدقيمية الرتفاع األعمدة عن االبتدائية ببورسعيد مقاولة الجمعية 

 .منطقة بورسعيد -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -منسوبيا وتداخل الكمرات مع قطاع األعمدة 

  عداد تقرير فني لبيان صالحية العناصر التالية بمدرسة العرجي االبتدائية  -قطاع العامرية  -معاينة وا 
 منطقة اإلسكندرية: -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -عيد عبد العزيز مقاولة 

 ة خرسانة مسمحة سقف الدور الثاني عموي
 ة خرسانة مسمحة سقف خزان التحميل والجمع

 .ة خرسانة مسمحة بالطة الخزانات العموية

 عداد تقرير فني صالحية عمى عنصر خرسانة مسمحة سقف الدور الثالث عم وي بمدرسة معاينة وا 
الييئة العامة لألبنية  -مقاولة/ مكتب أسامة المؤذن لممقاوالت  -التكامل االبتدائية قطاع برج العرب 

 .منطقة اإلسكندرية -التعميمية 

  عدادمعاينة  -( مدارس تابعة لمييئة العامة لألبنية التعميمية 3تقرير صالحية لمعناصر التالية لعدد ) وا 
 منطقة البحيرة:

 -  خرسانة مسمحة أعمدة الشخشيخة وسقف الشخشيخة لمدرسة النخمة القبمية تعميم اساسى بابو عنصر
 مقاولة شركة الشياب لممقاوالت -حمص 

 -  مقاولة الييئة  -عنصر خرسانة عادية غرفة الحارس بمدرسة ششت االنعام االبتدائية بايتاى البارود
 اليندسية لمقوات المسمحة.

 -مقاولة  -دة السور بمدرسة الشييد احمد يس االبتدائية بابى المطامير عنصر خرسانة مسمحة أعم
 شركة الشياب لممقاوالت.

 ( عداد تقرير فني لمحالة االنشائية لممبنى رقم ( والجزء الغربى حتى الفاصل االنشائى لممبنى 2معاينة وا 
منطقة  -ألبنية التعميمية ( مدرسة مجمع الشيداء التجريبية لمغات بنات التابعة لمييئة العامة ل1رقم )

 .اإلسكندرية

  عداد االختبارات الالزمة  لبيان السالمة االنشائية لمدرسة رويال لمغات عداد تقرير فني وا  معاينة وا 
 .بدمياط  الجديدة

  عداد تقرير فني وعمل اختبارات القمب الخرساني ألعمدة الدور األرضي بمدرسة وحدة الخياطة معاينة وا 
 -تركة مقاولة الييئة اليندسية لمقوات المسمحة  التابع لمييئة العامة لألبنية التعميمية االبتدائية المش
 .منطقة دمياط

 ( بمدرسة أبو خطيب االبتدائية مركز أبو المطاطير 2إعداد تقرير صالحية ألعمدة وأسقف ممحق رقم )
 .منطقة البحيرة -والتابعة لمييئة العامة لألبنية التعميمية  -
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 رير فني لمتعرف عمى مدى أىمية تنفيذ العزل األفقي أعمى قصية المباني بمدرسة بممحق رقم إعداد تق
 -والتابعة لمييئة العامة لألبنية التعميمية  -( بمدرسة أبو خطيب االبتدائية مركز أبو المطاطير 2)

 .منطقة البحيرة

 عداد تقرير فني لصالحية عنصري: الخرسانة المسمحة قمصان ال دور األول, خرسانة مسمحة معاينة وا 
 -سقف الشخشيخة, بمدرسة بمبع االبتدائية بالمحمودية مقاولة/ الجمعية التعاونية لمتشييد ومواد البناء 

 .منطقة البحيرة -الييئة العامة لألبنية التعميمية 

  عدادمعاينة  -التعميمية ( مدارس تابعة لمييئة العامة لألبنية 4تقرير صالحية لمعناصر التالية لعدد ) وا 
 منطقة البحيرة مقاولة الييئة اليندسية لمقوات المسمحة:

 عنصر خرسانة مسمحة أساسات السور مدرسة / ششت األنعام االبتدائية بإيتاي البارود. -
 عنصر خرسانة أعمدة األرضي بمدرسة/ الموازنة تعميم أساسي برشيد. -
ة مسمحة أساسات خزان تجميع بمدرسة عنصر خرسانة مسمحة حوائط خزان تجميع, عنصر خرسان -

 ششت األنعام بإيتاي البارود.
عنصر خرسانة مسمحة سقف الثاني عموي, عنصر خرسانة مسمحة أعمدة الثاني عموي بمدرسة  -

 .سحالي تعميم أساسي بأبو حمص

  عداد تقرير الصالحية اإلنشائية لمدرسة كفر الترعة الجديد الثانوية الدقيمية  -مركز شربين  -معاينة وا 
 .الذاتية, وذلك بناًء عمى تعميمات الييئة العامة لألبنية التعميمية والمقامة بالجيود

 عداد تقرير فني لصالحية عنصر خرسانة مسمحة سقف الدور األرضي لمد سة أبناء سيناء ر معاينة وا 
منطقة  -لتعميمية الييئة العامة لألبنية ا -اإلعدادية مقاولة الجمعية التعاونية لألعمال المعمارية 

 .البحيرة

  عدادمعاينة  -( مدارس تابعة لمييئة العامة لألبنية التعميمية 5تقرير صالحية لمعناصر التالية لعدد ) وا 
 منطقة البحيرة:

مقاولة الييئة  -عنصر خرسانة مسمحة أساسات مدرسة خميس عبد الجواد محمد صالح االبتدائية  -
 اليندسية لمقوات المسمحة.

مقاولة الييئة اليندسية لمقوات  -خرسانة مسمحة سقف األرضي بمدرسة أحمد خميل االبتدائية  عنصر -
 المسمحة.

 عنصر خرسانة مسمحة سقف الدور األرضي بمدرسة أحمد خميل )ب(. -
 -عنصري خرسانة مسمحة سقف الثالث, خرسانة مسمحة أعمدة الرابع بمدرسة الموازنة تعميم أساسي  -

 اليندسية لمقوات المسمحة.مقاولة الييئة 
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مقاولة /  -عنصر خرسانة مسمحة أعمدة الثالث عموي بمدرسة عمي بن أبي طالب اإلعدادية  -
 الجمعية التعاونية لإلنشاءات واألعمال المتكاممة.

 ..عنصر خرسانة مسمحة أعمدة الثالث العموي بمدرسة عمي بن أبي طالب اإلعدادية. -

 عداد تقرير فني ل صالحية عنصر خرسانة مسمحة سقف الدور الثالث لمدرسة عمي مبارك تعميم معاينة وا 
منطقة  -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -أساسي مقاولة الجمعية التعاونية لألعمال المتكاممة )وطنية( 

 .البحيرة

  عدادمعاينة  -الكبرىمركز المحمة  -تقرير وعمل دراسة إلنشاء سور مدرسة كفر قريطنة االبتدائية وا 
 .محافظة الغربية

  عداد تقرير فني لصالحية عنصر خرسانة عادية أساسات لمدرسة عزبة المدرسة تعميم أساسي معاينة وا 
 -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -مركز طنطا مقاولة الجمعية التعاونية لألعمال المتكاممة )وطنية(  -

 منطقة الغربية.

  عدادمعاينة ( مدارس تابعة لمييئة 5جراء اختبار القمب الخرساني لمعناصر التالية لعدد )تقرير صالحية وا   وا 
 منطقة البحيرة: -العامة لألبنية التعميمية 

مقاولة الييئة اليندسية لمقوات  –عنصر خرسانة مسمحة أعمدة وسقف الثاني عموي بمدرسة سحالي  -
 المسمحة.

مقاولة الييئة اليندسية لمقوات  –االبتدائية عنصر خرسانة مسمحة أساسات مبنى مدرسة شبراخيت  -
 المسمحة.

مقاولة الييئة اليندسية  –عنصر خرسانة مسمحة أعمدة األرضي بمدرسة الصفا والمروة اإلعدادية  -
 لمقوات المسمحة.

مقاولة الييئة اليندسية  –عنصر خرسانة مسمحة أعمدة الدور األول بمدرسة الشييد أحمد أحمد  -
 حة.لمقوات المسم

مقاولة الجمعية  -عنصر خرسانة مسمحة سقف الثالث عموي بمدرسة عمي مبارك تعميم أساسي  -
 التعاونية لألعمال المتكاممة )وطنية(.

  عدادمعاينة جراء اختبار القمب الخرساني لمعناصر التالية لعدد ) وا  ( مدارس تابعة 5تقرير صالحية وا 
 البحيرة:منطقة  -لمييئة العامة لألبنية التعميمية 

 –( بمدرسة الدلنجات الثانوية الزراعية 13وممحق  8عنصر خرسانة عادية ألساسات المباني )ممحق -
 مقاولة الييئة اليندسية لمقوات المسمحة.

مقاولة الييئة  –(بمدرسة الدلنجات الثانوية الزراعية9عنصر خرسانة مسمحة ألساسات المبني )ممحق  -
 اليندسية لمقوات المسمحة.
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مقاولة الييئة اليندسية لمقوات  –عنصر خرسانة مسمحة أمبني مدرسة عبد العظيم بديوي االبتدائية -
 المسمحة.

 مقاولة الييئة اليندسية لمقوات المسمحة. –تعميم أساسي -عنصر خرسانة مسمحة مدرسة بمتاجي  -
مقاولة  -الثانيعنصر خرسانة مسمحة سقف الدور االول عموي بمدرسة عمي بن أبي طالب وأعمدة  -

 المتكاممة. واألعمال لإلنشاءاتالجمعية التعاونية 
عنصر خرسانة مسمحة لسقف الثاني عموي وسقف الثالث عموي وأعمدة الدور االول بمدرسة أبو بكر  -

 مقاولة شركة الشياب لممقاوالت.-تعميم أساسي -الصديق
 جراء اختبار القمب الخرساني معاينة عداد تقرير صالحية وا  لمعناصر التالية لعدد ثالث مدارس تابعة  وا 

 لمييئة العامة لألبنية التعميمية:
مقاولة  -منطقة البحيرة  -عنصر خرسانة مسمحة أعمدة الثالث عموي بمدرسة بمتاجي تعميم أساسي  -

 الييئة اليندسية لمقوات المسمحة.
 -منطقة البحيرة  -دائية عنصر خرسانة مسمحة سقف األول عموي مدرسة عبد العظيم بديوي االبت -

 مقاولة الييئة اليندسية لمقوات المسمحة.
منطقة  -صالحية دورتي المياه وسقف غرفة وقبمة السمم وباقي المبنى بمدرسة الرمل الثانوية بنات  -

 مقاولة/ شركة الفتح لالستثمارات والمشروعات. -البحيرة 
 جراء اختبار القمب ا عداد تقرير صالحية وا  ( مدارس تابعة 2لخرساني لمعناصر التالية لعدد )معاينة وا 

 منطقة البحيرة: -لمييئة العامة لألبنية التعميمية 
مقاولة الجمعية التعاونية لمرصف  -عنصر خرسانة أعمدة األرضي بمدرسة خميس عبد الجواد  -

 والمباني )مصرية(
الجمعية التعاونية لإلنشاءات مقاولة  -عنصر خرسانة سقف الرابع عموي بمدرسة عمي بن أبي طالب  -

 واألعمال المتكاممة.
مركز السنطة  -عنصر خرسانة مسمحة بسقف الدور األول الوحدة المحمية بكفر الشيخ مفتاح  -

 شركة وادي النيل لممقاوالت. -)الغربية(
 ة.الييئة اليندسية لمقوات المسمح -عنصر خرسانة أعمدة وسقف الدور الرابع بمدرسة نجيب عمران  -
الجمعية التعاونية لمتشييد  -عمال العزل األفقي أسفل مباني السور بمدرسة فاطمة الزىراء االبتدائية أ -

 والبناء.
 الييئة اليندسية لمقوات المسمحة. -عنصر خرسانة أعمدة الدور الثاني بمدرسة المزرعة اآللية  -
الجمعية التعاونية لإلنشاء  -مد عنصر خرسانة سقف الدور الثالث عموي بمدرسة الشييد أحمد أح -

 واألعمال المتكاممة.
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 الجمعية التعاونية لمتشييد والبناء. -عنصر أعمدة السور بمدرسة فاطمة الزىراء االبتدائية  -
الييئة اليندسية لمقوات  -عنصر خرسانة مسمحة خوازيق بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية  -

 .المسمحة
  عدادمعاينة حية عمي عنصر الخرسانة العادية  أساسات الجمالون ضمن عمل صيانة برج تقرير صال وا 

حيث أن نتائج  27/5/2313محافظة االسكندرية ت الصب  -قطاع برج العرب  -العرب الزراعية 
 يوم لم تحقق الجيد المطموب  28تكسير المكعبات بعد 

 .اعمار -لصحي والتعمير والصرف ا لإلنشاءمقاولة الجمعية التعاونية االنتاجية 
  عداد تقرير صالحية لعنصر خرسانة مسمحة أسقف الشخاشيخ لمالحق بمدرسة  9و8و7معاينة وا 

 .منطقة البحيرة – (1822431الدلنجات ث الزراعية تعرفي رقم )

 مقاولة الييئة  -راجعة اعمال الترحيالت الخاصة بخوازيق مدرسة اشرف الخوجة االبتدائية باالسكندرية م
 .مقوات المسمحةاليندسية ل

  عدادمعاينة دقيمية وعن  -مركز ميت غمر  -تقرير فني عن حالة مدرسة محسن الثانوية ببشال  وا 
 .متر مربع تقريبا 253امكانية تعمية المبني الغربي ومساحتو التقريبية 

  عدادمعاينة  –د كفر سع -تقرير فني وشيادة صالحية لمبني المدرسة الثانوية بقرية كفر المنازلة  وا 
 دمياط.

  عدادمعاينة تقرير فني عن حالة الترحيالت التي تمت في الخوازيق الخاصة بمدرسة طمعت مصطفي  وا 
 .باالسكندرية –االعدادية بالمطار 

  (عداد تقرير فني بالسالمة االنشائية لمبنى ممحق ( بمدرسة النمر المغازى االبتدائية مركز  1معاينة وا 
عن صالحية أعمال الترميم والمعالجة التخصصية التى تم تنفيذىا  فادةباإلكفر الدوار ويكون مشموال 

 .التعميمية لألبنيةالييئة العامة  - بالممحق

  عداد تقرير الصالحية اإلنشائية لمدرسة كفر الترعة الجديد الثانوية الدقيمية  -مركز شربين  -معاينة وا 
 . يئة العامة لألبنية التعميميةوالمقامة بالجيود الذاتية, وذلك بناًء عمى تعميمات الي

  عداد تقرير صالحية لمبني دورة مياه منفصمة دور أرضي بمدرسة شوكت االبتدائية بادرة شرق معاينة وا 
 . منطقة االسكندرية -التعميمية  لألبنيةالييئة العامة  - االسكندرية

  عدادمعاينة الييئة العامة  -اساسى  تقرير صالحية لسقف الدور االول لمدرسة )حصة برما( تعميم وا 
 . منطقة الغربية -التعميمية  لألبنية

  عداد تقرير صالحية لعنصر خرسانة عادية وتحديد مدي صالحية العنصر بمدرسة  لألساساتمعاينة وا 
مقاولة الييئة اليندسية لمقوات  اإلسكندريةالتعميمية منطقة  لألبنيةالييئة العامة -محمود عباس العتي

 المسمحة.
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 عداد تقرير صالحية لمبني دورة مياه منفصمة دور أرضي بمدرسة شوكت االبتدائية بادرة شرق معاين ة وا 
 منطقة االسكندرية. -الييئة العامة لالبنية التعميمية  - االسكندرية

  الييئة العامة  -معاينة واعداد تقرير صالحية لسقف الدور االول لمدرسة )حصة برما( تعميم اساسى
 .منطقة الغربية -مية لالبنية التعمي

 ( مقاولة 211317معاينة واجراء تقرير صالحية لعنصر خوازيق بمدرسة محمد البرادعي رقم تعريفي )
 .منطقة االسكندرية -الييئة العامة لالبنية التعميمية  - الييئة اليندسية لمقوات المسمحة

  (عداد تقرير فني بالسالمة االنشائية لمبنى ممحق رسة النمر المغازى االبتدائية مركز ( بمد 1معاينة وا 
كفر الدوار ويكون مشموال باالفادة عن صالحية أعمال الترميم والمعالجة التخصصية التى تم تنفيذىا 

 .بالممحق

  عداد تقرير صالحية لعنصر خرسانة )أعمدة الدور األرضي وأعمدة الدور األول( لوحدة صحة معاينة وا 
 .منطقة االسكندرية -الييئة العامة لالبنية التعميمية  - ةأبيس األولي بقطاع شرق االسكندري

 ( عداد تقرير صالحية لسقف الدور الرابع لمدرسة ايزيس الثانوية بنات رقم تعريفي ( 3233129معاينة وا 
 .شرق االسكندرية -بمنطقة العوايد 

 ركة رقم تعريفي عمل اختبار القمب الخرساني عمي عنصر سقف الثالث عموي بمدرسة الثورة )ب( المشت
 .منطقة الغربية -الييئة العامة لالبنية التعميمية  -( مركز بسيون محافظة الغربية 1637799)

  عمل اختبار القمب الخرساني عمي عنصر سقف الثاني عموي وذلك لمدرسة األمل لمصم والبكم رقم
 .الغربيةمنطقة  -الييئة العامة لالبنية التعميمية  -( مركز طنطا 1614683تعريفي )

 عداد تقرير صالحية لعناصر الخرسانة المسمحة )سقف الدور الثاني  -سقف الدور الثالث -معاينة وا 
محافظة  -( مركز طنطا 1633837رقم تعريفي ) -بمدرسة شبشير الحصة  أعمدة الدور الرابع(

 .الغربية

  بنين رقم تعريفي عمل اختبار قمب خرساني لعنصر اعمدة الثالث لمدرسة عاطف سميم االبتدائية
 .منطقة دمياط -الييئة العامة لالبنية التعميمية  -مقاولة الييئة اليندسية لمقوات المسمحة  1136438

 :إعداد تقرير صالحية لمعناصر التالية 
 بالط سقف الدور االرضي. -
 د(.-( تقاطع محور )ج5-4سقف الدور الثاني تحميل لمباكية محور ) -
 ي ألعمدة الثاني والرابع عموي.اختبار القمب الخرسان -

منطقة  -( لتقديمو لمييئة العامة لألبنية التعميمية 1631573وذلك لمدرسة سيدي الغنيمي رقم تعريفي )
 الغربية.
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 ( مقاولة ىاى 235633اختبار صالحية الخاص بمدرسة عمار بن ياسر االبتدائية المشتركة ) عمل
والخاص بأعمدة السور وتحديد مدى صالحية  22/9/2314سيرفيس لممقاوالت وذلك لتاريخ صب 

 .القاىرة -مدينة نصر  -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - غير امن( -العنصر )امن 

  عداد تقرير فني عن السور الدبش الخاص بمدرسة حميمة السعدية مركز السنطة رقم تعريفى معاينة وا 
 .دلتا سينا لممقاوالت العامة -مد محمد احمد السيد / حا - إلعداد تقرير صالحية لمسور 1616336

  عداد تقرير فني عن تاريخ تنفيذ خوازيق االساسات المنفذة بشارع قناة السويس بجوار سوبر معاينة وا 
لبناء بدروم  2312/2311( لسنة 136ماركت خير زمان بالموقع الصادر لو ترخيص بناء رقم )

 .لسيد محمد غناموارضي واحدى عشر عموي باسم السيد / احمد ا

  عداد تقرير فني عن الحالة اإلنشائية لمبني وحدة طب االسرة بالسعودية الجديدة مركز تمي معاينة وا 
 .االمديد

  عداد تقرير صالحية لسور مدرسة الماشطة الثانوية بكفر سعد  -معاينة واعمل اختبار مطرقة وا 
 .محافظة دمياط وكذلك غرفة الحارس

  عداد تقري -أ ر صالحية لعنصر )سقف الدور االول( لوحدة صحة ابيس الولي بقطاع شرق معاينة وا 
 االسكندرية.

عداد تقرير صالحية لوحدة صحة ابيس االولي  -ب   .الييئة العامة لألبنية التعميمية -معاينة وا 
 

 ( مقاولة ىاى 235633عمل اختبار صالحية الخاص بمدرسة عمار بن ياسر االبتدائية المشتركة )
والخاص بأعمدة السور وتحديد مدى صالحية  22/9/2314لممقاوالت وذلك لتاريخ صب سيرفيس 

 .غير امن( -العنصر )امن 

  عمل إختبار القمب الخرساني لعنصر خرسانة مسمحة أعمدة الثالث عموي وذلك لمدرسة المنشأة الجديدة
 .يةمنطقة الغرب -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -( 1639168رقم تعريفي )

  عمل إختبار القمب الخرساني لعنصر سقف الثالث عموي لمدرسة االمل لمصم والبكم رقم تعريفي
 .منطقة الغربية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -( 1614683)

  عداد تقرير فني وعمل اختبار القمب الخرساني لسقف الدور األرضي لمبنى اإلدارة التعميمية معاينة وا 
 .منطقة الغربية -ظة الغربية التابعة لمييئة العامة لألبنية التعميمية محاف -بالسنطة 

  عداد تقرير صالحية لعنصر خرسانة عادية ألساسات سور عممية إنشاء مدرسة األمل لمصم معاينة وا 
 .منطقة الغربية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -( 1614683والبكم بطنطا رقم تعريفي )

 عداد تق رير صالحية لعنصر خرسانة عادية لسور مدرسة عمر بن الخطاب بكفر الحاج داود معاينة وا 
 .منطقة الغربية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -مركز السنطة 
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 ( عداد تقرير صالحية لعنصر خرسانة مسمحة سقف االول عموي لممحق ( بمدرسة صادق 13معاينة وا 
 -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -( مركز طنطا 1639562)الرفاعي التجريبية المتميزة رقم تعريفي 

 .منطقة الغربية

  عداد تقرير صالحية لعنصر خرسانة مسمحة دكات دورة مياه بمدرسة طيبة اإلعدادية مقاولة معاينة وا 
 .منطقة االسكندرية -الييئة العامة لألبنية التعميمة  -النجم الساطع لالنشاء والتعمير 

 عدا د تقرير صالحية لعنصر سقف الدور الثالث بمدرسة ابن طولون اإلعدادية بنين رقم تعريفي معاينة وا 
 .منطقة االسكندرية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -( 3232726)

  عداد تقرير صالحية لعنصر سقف االرضي لمشروع مدرسة االمام مالك رقم تعريفي معاينة وا 
 .منطقة الغربية -ية التعميمية الييئة العامة لألبن -( 1616388)

  عداد تقرير صالحية لمدرسة ( مع تحديد مدى صالحية 234549أكتوبر رقم تعريفي ) 6معاينة وا 
 .منطقة االسكندرية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  -غير أمن(  -العنصر )أمن 

 عداد تقرير صالحية لسور الوحدة الصحية لمسجد وصيف وخزان الص رف رقم تعريفى معاينة وا 
 .منطقة الغربية -الييئة العامة لألبنية التعميمية  - 1632336

 عداد تقرير صالحية لعنصر خرسانة مسمحة اعمدة الثانى عموى بمدرسة عزبة طوخ )ت أ(  -معاينة وا 
 .منطقة الغربية -( مركز السنطة 1612863رقم تعريفى )

  عداد تقرير صالحية لعنصر خرسانة مسمحة سقف الدور االرضي بمبنى االدارة التعميمية معاينة وا 
 .الييئة العامة لالبنية التعميمية -( 1699858ببسيون رقم تعريفي)

 ( عداد تقرير فني عن مدرسة السنبالوين الفنية رقم تعريفى ( لوجود صدأ بحديد 1215277معاينة وا 
افة إلى بعض الكوابيل التسميح وتآكل فى الغطاء الخرسانى لبعض االعمدة بالدور االرضى باالض

 .الحاممة لبالطة الطرقة والكمرات
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 : عضـــوية اللحـــــاىرابعًا : 

 : جلاى استالم أعنال الرصف وإعداد التكارير الفهية عو أعنال الرصف بهطاق حمافظة الدقًلية وييأ ( 
 

  ز منية النصر المغطاة (مركالبجالت )جسر ترعة ميت طاىر  طريق ميت طاىر/استالم أعمال رصف
 (حارتين) كم553بطول 

  حتى الطريق السريع س الخميج بشربين أطريق مدرسة التجارة والمساكن من طريق ر استالم أعمال رصف
 م.ك 1.4بطول 

  كم 3.9ىاويس سمارة بطول -طريق عش العقاباستالم أعمال رصف. 

  كم.1.453بطول  جميانة–طريق منشأة شومان استالم أعمال رصف 

 طريق ش البحر والوحدة المحمية ومجمع المدارس بطناح.عمال رصف استالم أ 

  طريق مدخل قرية الخيارية التابعة لموحدة المحمية بالبرامون.استالم أعمال رصف 

  طريق الشوارع الداخمية بقرية ديبو عوام التابعة لموحدة المحمية بميت عمى .استالم أعمال رصف 

  بقرية سالمون القماش ومستشفى التكامل الصحى بقرية سالمون طريق مدخل شوارع استالم أعمال رصف
 القماش

  طريق مدخل قرية بيوت وكفر بيوت الطيبة وكفر الحصة ومدينة نبروهاستالم أعمال رصف. 

  كيمو 17مضرب برسوم بطول -صدقا –طريق برقين استالم أعمال رصف 

  بة الشبراوى طريق جنباية عبد النبى بمدينة اجا حتى عر استالم أعمال رصف 

  مدخل قرية كفر البرامون من اسفمت القرية مار بمحطة الصرف التابعة لموحدة المحمية استالم أعمال رصف
 بالبرامون . 

  كيمومتر . 13طريق المقاطعة/كفر سعد / الحجايزه بطول استالم أعمال رصف 
  كيمومتر . 3الدقيمية بطول  –طريق الرمزية/ السرس استالم أعمال رصف 
 كيمومتر استالم ابتدائيا. 8الدقيمية بطول  –شوارع مدينة بمقاس  تالم أعمال رصفاس 
 مقاولة الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بالدقيمية  –طريق مدخل نجير/ميت شداد  استالم أعمال رصف

 كيمو متر استالم ابتدائيا . 3بطول 
  كم . 1.5دى والنور بطول امتداد شارع مجمع المحاكم وشارع الياستالم أعمال رصف 
  رصف طريق موسى العرب ابتداء من الطريق المرصوف بمقاس أبو ماضي حتى قرية موسى استالم أعمال

 كيمومتر . 1العرب بطول 
  4.5بصار بطول   57عممية إنشاء ورصف طريق القصبي / جاليا وكذا مدخل استالم أعمال رصف 

 كيمومتر .

 كم  .13ميزانية ميت عاصم بطول –ة طريق المحمودي استالم أعمال رصف 

  سامى نبيو عبد العزيز . –شوارع مدينة طمخا وقرى مركز طمحا استالم أعمال رصف 
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 ورصف طريق المقابر بقرية المالحة التابعة  –متر 163شوارع قرية بدواى بطول  استالم أعمال رصف
 متر .223لميت عمى بطول 

  ل مقابر أبو ذكرى مركز منية النصر  .مدخ –طريق منشأة عاصم استالم أعمال رصف 
  امتداد -الناىى=شمباية وتفرعاتو=المزلقان ومحطة الصرف –شوارع مدينة بمقاس استالم أعمال رصف

 موقف الستامونى .-أبو رجيمة-زيدان وش شرطة المرافق-المساحة
 مركز المنصورة .-شوارع قرية النسيمة وقرية بدين استالم أعمال رصف 
 منطقة الكنيسة والبوسطة –طريق شربين  -قرى وشوارع بمقاس طريق المزلقان الجديدرصف  استالم أعمال

 وعزبة ىاجر وأبو عنبة وأبو بكر الصديق .
  عادة رصف الطريق من مفارق الربع حتى البيضا بطول استالم أعمال رصف  كم  .3تقوية وا 
  كم .4.7مركز بمقاس بطول  25,  24,  23رصف طريق عزب استالم أعمال رصف 
  استكمال ورصف مدخل قرية البرامون .استالم أعمال رصف 

  مركز  -, مدخل قرية شيا مركز المنصورة  -شارع السوق بقرية محمة دمنو استالم أعمال رصف
 .المنصورة

 الطريق من قرية السالم )جسر أيسر فرع ترعة المكباتى( حتى مصطفى سميم  استالم أعمال رصف–
 ة السالم )جسر ايمن ترعة المكباتى( مدخل قري –بالوشايحة 

 كم . 1.5مدخل عزبة الييشة بطول  استالم أعمال رصف 
 المدارس . -ميت طاىر  –الجوفار  –شوارع مدينة منية النصر ش البحر  استالم أعمال رصف 
 احمد  –االربعين –ابو بكر الصديق -شوارع داير الناحية -شوارع مدينة دكرنس  استالم أعمال رصف

 النقراشى . –النيابة اإلدارية  –ي عراب
 مركز منية النصر . –شوارع قرية ميت عاصم  استالم أعمال رصف 
  بيوت  -نبروه  2338 – 2337شوارع مدينة نبروه والوحدات التابعة ليا بالخطة استالم أعمال رصف- 

 نشا. -طنيح 
 النقطة  –يق محطة مياه الشرب طر  –المعيد الدينى  –ش الصبارة  –بمدينة الكردى  استالم أعمال رصف

 سعد زغمول . –

 مدخل عزبة  –مدخل عزبة منصور  –مدخل عزبة عاصم  –اإلمديد ش الحويط  ىبتم استالم أعمال رصف
 البسيونى .

 شوارع بعض شوارع حى غرب المنصورة )الخطة الموحدة( لمعام المالى  استالم أعمال رصف
2337/2338. 

 سنفا )عزبة حسن(  –البوىا  –اتميده  –ركز ومدينة ميت غمر )دماص شوارع قرى م استالم أعمال رصف
 مكتب العمل . –جامعة البحيرى  –دقادوس  –



 اهلهدسة كليةــ  جامعة املهصورة
 مركز الدراسات والبحوث واالستشارات اهلهدسية

  

 

 

 (252) 2222022تلي فاكص                            e-mail: esr@mans.edu.egجامعة املهصورة ـ كلية اهلهدسة                          

 

  كم .3.425استالم أعمال رصف طريق قرية الصبرية مارا لعزبة عطا اهلل وقرية الضيرية بطول 
  دقيمية.-مركز منية النصر-شوارع الكردى–استالم أعمال رصف بمدينة الكردى 

 المنصورة بناء عمى قرار السيد المحافظ. -تالم أعمال رصف حى شرقاس 

  ش بورسعيد.–رد الشيء ألصمو بمدينة دكرنس  –استالم أعمال رصف بالمحافظة 

  التابعة لموحدة  –بعض الشوارع الداخمية بقرية البقمية وميت االكراد  –استالم أعمال رصف بالمحافظة
 المحمية بكوم الدربى.

 مركز منية -رصف طريق مدخل قرية الخضيرى منطقة تل اآلثار –ل رصف بالمحافظة استالم أعما
 دقيمية . -النصر

  دقيمية . -مدينة جمصو  –استكمال عممية رصف ش عمر بن عبد العزيز 

 . استالم أعمال رصف مدخل قرية شيا ورصف مدخل قرية البرامون من الجيو الشرقية 

 الفرحانى في اتجاه طريق المقابر حمة الدمنة من أمام مضيفةاستالم أعمال رصف مدخل قرية منية م. 

 ستالم أعمال رصف مدخل بساط كريم الدين ومحمة انجاق .ا 

 . استالم أعمال رصف الشوارع الداخمية لمركز ومدينة الكردى 

  مركز المنصورة . –استالم أعمال رصف شوارع قرية محمة الدمنة 

  دقيمية . –يت سمسيل م –استالم أعمال رصف طريق المباحث 

 . استالم أعمال رصف امتداد طريق ميت سمسيل إلى االتحاد بمدينة ميت سمسيل 

  دقيمية .-مركز شربين-بابو زاىر وكسيبو وكفر الترعو وراس الخميج 12استالم أعمال رصف طريق عزبة 

 دقيمية-شربينمركز -يونى والدمسيساستالم أعمال رصف طريق ام الرزق وفاطمة ىانم والسبعة والبس. 

 دقيمية .-استالم أعمال رصف شارعى المستجده والجامع الكبير بمدينة ميت سمسيل 

  مركز المنصورة .–استالم أعمال رصف شوارع داخمية بقرية اويش الحجر 

 . استالم أعمال رصف مدخل عزبة قوره ومدخل قرية ميت خبر التابعة لموحدة المحمية ببرق العز 

  مركز شربين .-يق قرية الوكالة وديكسوناستالم أعمال رصف طر 

 دقيمية .-مركز شربين-استالم أعمال رصف طريق قرية الشط 

 دقيمية .-مركز شربين-استالم أعمال رصف قرى القصابيات وام السعود 

 المالحة بميت عمى مركز  استالم أعمال رصف الشوارع الداخمية لقرية الحواوشة والشوارع الداخمية لقرية
 .المنصورة

 . استالم أعمال رصف وازدواج ش محمود شاىين بسندوب التابع لحى غرب المنصورة 

  م.2338/2339استالم أعمال رصف وترميم شوارع وقرى مركز مدينة ميت غمر 

 المنصورة .-استالم أعمال رصف الطريق من أمام المعيد االزىرى بميت خميس 

  لقطة بمدينة دكرنس .أكتوبر وبعض شوارع ا 6استالم أعمال رصف شارع الحموج 
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  مركز المنصورة . –استالم أعمال رصف قرية ميت مزاج 

  دقيمية .-مركز شربين –استالم أعمال رصف قرية ام السعود 

  م.2338/2339استالم أعمال رصف بعض شوارع حى غرب المنصورة خطة 

  الخميسى , شوارع  عزبة عيسى, عزبة راشد, عزبة –استالم أعمال رصف وصالت ليسا الجمالية والمنزلة
 المدينة وشارع مدرسة إبراىيم ديوان .

  مقاولة / شركة  –مدخل المدرسة اإلعدادية وبعض الشوارع الداخمية بقرى بدين وشبرابدين وسرسو الغربية
 أحمد مقبل ومحمد عبد اهلل.

 تابعة لموحدة رصف الشوارع الداخمية بقرى كوم بني مراس وميت عزون والخميج والنسيمية وكوم الجديدة ال
 المحمية بطناح.

   , رصف بعض الشوارع الداخمية بقرية كفر الشنياب التابعة لموحدة المحمية بأويش الحجر مركز المنصورة
 مقاولة السعيد بدير عمي البرماوي.

 .رصف بعض الشوارع الداخمية بقرى الزمار وكفر أبو الشوارب ونقيطة, مقاولة أحمد محمد محمد البرعي 

  ارع الداخمية بقرى الزمار وكفر أبو الشوارب ونقيطة.رصف الشو 

  ميت سمسيل. –رصف شارع المدارس والوحدة الصحية باتحاد مرشاق 

 .رصف شارع من منزل العجمي حتى مساكن الزىور رئاسة مدينة محمة الدمنة 

 .رصف قرى برقين ة السالطة البكارية رئاسة مركز السنبالوين 

 التابعة لموحدة المحمة بسالمون القماش. رصف مدخل قرية سممون القماش 

  رصف طريق برق العز وشوارع داخمية بسممنت ومدخل قرية ميت الصارم وطريق المقابر بقرية مجر التابعة
 لمركز المنصورة.

 .رصف قرية تمبانة وكفر األشوطي والبقمية وميت األكراد والمالحة وميت عمي 

 دي سوق الجممة , اليدى , طريق المبايع المعيد الديني.رصف شوارع بمركز ومدينة المطرية شارع حم 

  , رصف شوارع بمركز ومدينة المنزلة : الطوابرة الحوتة , أوالد نور , أوالد بانا الخاليفة , الشبول الرودة
 العزيزة مدرسة عبد العال , القشطة.

 .استكمال عمميات رصف الشوارع بمركز ومدينة المطرية ومركز ومدينة المنزلة 

  رئاسة مركز السنبالوين. –رصف وتدشين طريق نوب وطريق برقين معوض بطرس 

  رصف عزبة البالسي وأوالد حانا وشارع الشيخ شرباص والياويس وشارع الفروسات والبصراط مركز المنمزة
 مقاولة/ بخيت مصطفى أحمد. –

  مقاولة حسن  –أوالد ناصر  أبو األخضر( , المواجد, –رصف بعض شوارع مركز ومدينة المنزلة )الستايتة
 محمد المرسي. 

  مقاولة/ حسن محمد المرسي. –رصف شوارع داخمية بمدينة ومركز السنبالوين 
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  مقاولة/ مديرية  –رصف طريق قناة شريف من كوبري سكة حديد الدلتا حتى طريق ميت مزاح / ميت عمي
 الطرق والنقل بالدقيمية.

 مقاولة / أحمد أبو بكر حسانين. –األحمدية(  –نسايمة رصف الشوارع بمركز ومدينة المنزلة )ال 

  مقاولة / حسن محمد المرسي. –رصف الشوارع الداخمية بقرية سمكا 

  مقاولة / حسن محمد المرسي. –رصف شوارع داخمية بقرى الخيارية والبدالة والبرامون 

  ية عبدالرحمن, قرى منش –الربيعة  –رصف قرى ومدينة دكرنس مدخل مدينة دكرنس, قرى المحمدية
 كفر مؤمن .. مقاولة/ فتحي عبدالمعز ثابت. –كفر الباز  –ديمشمت 

  .رصف طريق من قرية السالم وكذلك مدخل القرية مقاولة / الشركة المصرية لممقاوالت المتكاممة 

 .رصف مدخل قرية النسايمة مقاولة/ الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بالدقيمية 

 مقاولة/ عممي أمين سالم. –ون / مدخل الكرما الجديدة مركز ومدينة دكرنس رصف طريق أشم 

  رصف بعض الشوارع الداخمية بمدينة الكردي: ش الشيخ معتز, ش عصام غنيم, ش أسامة نعمان, ش
مخبز أوالد جبر, ش مكتب الكيرباء, ش السيد النقيب, ش مخبز أحمد مجاىد, ش أسامة نعمان, ش 

 مقاولة/ أحمد نبيل مسعد. – مخبز أحمد عبدالصمد

  مقاولة/  –( 2-1رصف الشوارع شوارع مركز ومدينة دكرنس)نجير, البشمور, ميت ضافر, طريق الشركة
 أحمد نبيل مسعد.

  مقاولة/ الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بالدقيمية. –بعض الشوارع الداخمية بقرية ميت عمي 

 مقاولة/ شركة الرضوان لممقاوالت العمومية. 2339/2313مالي رصف شوارع وقرى مركز بمقاس لمعام ال 

  مقاولة/ شركة الرضوان لممقاوالت. 2339/2313رصف شوارع ميت غمر لمعام المالي 

  مقاولة/ مشروع تشغيل محطة الخمط األسفمتية  2339/2313رصف شوارع حي شرق لمعام المالي
 بالمنصورة.

 و خالد مقاولة / أحمد محمود حسن ىالل.رد الشيء ألصمو بصيرجت الكبرى ميت أب 

  مقاولة شركة المقاولون العرب. –سور الجامعة(  –شارع جييان  –تطوير شوارع المنصورة )شارع الترعة 

  مقاولة/ شركة بانوراما لممقاوالت. –رصف طريق الرمزية مدخل غزالة مركز السنبالوين 

 رب ونقيطة.رصف الشوارع الداخمية بقرى الزمار وكفر أبو الشوا 

  ميت سمسيل. –رصف شارع المدارس والوحدة الصحية باتحاد مرشاق 

 .رصف شارع من منزل العجمي حتى مساكن الزىور رئاسة مدينة محمة الدمنة 

 .رصف قرى برقين ة السالطة البكارية رئاسة مركز السنبالوين 

 .رصف مدخل قرية سممون القماش التابعة لموحدة المحمة بسالمون القماش 

  رصف طريق برق العز وشوارع داخمية بسممنت ومدخل قرية ميت الصارم وطريق المقابر بقرية مجر التابعة
 لمركز المنصورة.
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 .رصف قرية تمبانة وكفر األشوطي والبقمية وميت األكراد والمالحة وميت عمي 

 معيد الديني.رصف شوارع بمركز ومدينة المطرية شارع حمدي سوق الجممة , اليدى , طريق المبايع ال 

  , رصف شوارع بمركز ومدينة المنزلة : الطوابرة الحوتة , أوالد نور , أوالد بانا الخاليفة , الشبول الرودة
 العزيزة مدرسة عبد العال , القشطة.

 .استكمال عمميات رصف الشوارع بمركز ومدينة المطرية ومركز ومدينة المنزلة 

 رئاسة مركز السنبالوين. –طرس رصف وتدشين طريق نوب وطريق برقين معوض ب 

  منشية عبدالرحمن, قرى  –الربيعة  –رصف قرى ومدينة دكرنس مدخل مدينة دكرنس, قرى المحمدية
 كفر مؤمن .. مقاولة/ فتحي عبدالمعز ثابت. –كفر الباز  –ديمشمت 

  كاممة.رصف طريق من قرية السالم وكذلك مدخل القرية مقاولة / الشركة المصرية لممقاوالت المت 

 .رصف مدخل قرية النسايمة مقاولة/ الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بالدقيمية 

  مقاولة/ عممي أمين سالم. –رصف طريق أشمون / مدخل الكرما الجديدة مركز ومدينة دكرنس 

  رصف بعض الشوارع الداخمية بمدينة الكردي: ش الشيخ معتز, ش عصام غنيم, ش أسامة نعمان, ش
الد جبر, ش مكتب الكيرباء, ش السيد النقيب, ش مخبز أحمد مجاىد, ش أسامة نعمان, ش مخبز أو 

 مقاولة/ أحمد نبيل مسعد. –مخبز أحمد عبدالصمد 

  مقاولة/  –( 2-1رصف الشوارع شوارع مركز ومدينة دكرنس)نجير, البشمور, ميت ضافر, طريق الشركة
 أحمد نبيل مسعد.

 مقاولة/ الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بالدقيمية. –ت عمي بعض الشوارع الداخمية بقرية مي 

  مقاولة/ شركة الرضوان لممقاوالت العمومية. 2339/2313رصف شوارع وقرى مركز بمقاس لمعام المالي 

  مقاولة/ شركة الرضوان لممقاوالت. 2339/2313رصف شوارع ميت غمر لمعام المالي 

  مقاولة/ مشروع تشغيل محطة الخمط األسفمتية  2339/2313رصف شوارع حي شرق لمعام المالي
 بالمنصورة.

 .رد الشيء ألصمو بصيرجت الكبرى ميت أبو خالد مقاولة / أحمد محمود حسن ىالل 

  مقاولة شركة المقاولون العرب. –سور الجامعة(  –شارع جييان  –تطوير شوارع المنصورة )شارع الترعة 

  مقاولة/ شركة بانوراما لممقاوالت. –كز السنبالوين رصف طريق الرمزية مدخل غزالة مر 

  مقاولة / أحمد أبو بكر حسانين. –األحمدية(  –رصف الشوارع بمركز ومدينة المنزلة )النسايمة 

  مقاولة / حسن محمد المرسي. –رصف الشوارع الداخمية بقرية سمكا 

  حسن محمد المرسي. مقاولة / –رصف شوارع داخمية بقرى الخيارية والبدالة والبرامون 

  تنفيذ/ مؤسسة فرحة لممقاوالت. –رصف شوارع داخمية بقرى ميت عمي وبدين وشبرابدين والمالحة 

  تنفيذ/ سامي نبيو عبد العزيز. –استكمال رصف ش عمر بن عبد العزيز بمدينة جمصة 
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  ديرية الطرق والنقل م –كم ابتداًء من ترعة السالم  7.8رصف طريق المنزلة المقطع / الجسر الواقي بطول
 بالدقيمية.

  رصف شارع داير الناحية الفاصل بين ميت مزاح وقرية ميت فاتيك ورصف شوارع داخمية بقرية ميت فاتيك
 تنفيذ / عادل حسن عبد الوىاب الشناوي. –

  رصف طريق الخضيري مركز منية النصر )من اتصالو بالبحر الصغير حتى مدخل القرية( مديرية الطرق
 مقاولة/ شركة النيل العامة لإلنشاء والطرق. –والنقل 

  تنفيذ/ مؤسسة فرحة لممقاوالت. –رصف شوارع داخمية بقرى ميت عمي وبدين وشبرابدين والمالحة 

  تنفيذ/ سامي نبيو عبد العزيز. –استكمال رصف ش عمر بن عبد العزيز بمدينة جمصة 

  مديرية الطرق والنقل  –ابتداًء من ترعة السالم كم  7.8رصف طريق المنزلة المقطع / الجسر الواقي بطول
 بالدقيمية.

  رصف شارع داير الناحية الفاصل بين ميت مزاح وقرية ميت فاتيك ورصف شوارع داخمية بقرية ميت فاتيك
 تنفيذ / عادل حسن عبد الوىاب الشناوي. –

 قرية( مديرية الطرق رصف طريق الخضيري مركز منية النصر )من اتصالو بالبحر الصغير حتى مدخل ال
 مقاولة/ شركة النيل العامة لإلنشاء والطرق. –والنقل 

  استكمال رصف مدخل أويش الحجر وكفر الشنياب ورصف المدخل الرئيسي بقرى ميت بدر خميس وميت
 مقاولة أحمد محمد محمد البرعي. –خميس 

   مقاولة السعيد بديري  –بمجاي رصف بعض الشوارع الداخمية بقرى نقيطة وسمكا ورد الشيء ألصمو بقرية
 عمى البرماوي.

  )مقاولة مكتب  –رصف شوارع بمركز ومدينة المنزلة )قرية المواجد , ش المدرسة بالعامرة, قرية أبو الخضر
 الشيداء لممقاوالت.

  رصف شوارع بمركز ومدينة المنزلة )الفروسات, ميت خضري, البصراط, السحاروة, الطوابرة, الحوتة, أوالد
 مقاولة/ بخيت مصطفى أحمد. –, البميسي, أوالد حانا, الشيخة صالحة, المرور القديم( نور

  )مقاولة/ السيد عبد الرحمن مصطفى. –رصف شوارع بمركز ومدينة المنزلة )العمارية, الستايتة 

  رصف شوارع بمدينة المنزلة )المدارس بحي السالم, الشيخ شرباص, مقابر بني ىالل حتى مسجد أوالد
 مقاولة/ محمود نبيو عبد العزيز. –م, المدارس بالحوتة( عال

 )رصف شوارع بمركز ومدينة ميت سمسيل )السعيد جمعة بالكفر الجديد , المدارس باالتحاد. 

 )رصف شوارع بمركز ومدينة ميت سمسيل )مدرسة عوض عبد الطيف , مدخل الربعمائة باالتحاد. 

 لمواجد , ش المدرسة بالعامرة , قرية ابو الخضر(رصف شوارع بمركز ومدينة المنزلة  )قرية ا. 

  الجزائر , الشوامى , الستامونىرصف بمركز ومدينة بمقاس بالوحدات المحمية )يسنديمة , الزىراء , ,
 .المعصرة , بمقاس خامس , الحفير واالمل(
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  طنيخ( -ت بيو  –بالوحدات المحمية )نبروة  2339/2313رصف قرى مركز ومدينة نبروة لمعام المالي. 

  طنيخ( -بيوت  –بالوحدات المحمية )نبروة  2339/2313رصف قرى مركز ومدينة نبروة لمعام المالي 
 .ممدوح احمد محمد حسن

 محمد نور الدين – كفر ميت غراب -ميت غراب  -نوب طريف  -رصف قرى طوخ األقالم. 

 محمد عبد الجميل فوزى - رصف قرى مركز ومدينة السنبالوين. 

 محمد سعد  ل والشوارع الداخمية بقرى البرامون وسرسو البرامون والخيارية والبدالة وكفر البرامونرصف مدخ
 .محمد محمد حسن

 محمد سعد محمد محمد حسن - رصف شوارع داخل مدينة محمة الدمنة. 

 رصف شارع داير الناحية بقرية سالمون القماش ورصف بعض الشوارع بقرى الدنابيق وعزبة القاطعة وكفر 
 .محمد سعد محمد محمد حسن - السيد ابو النجا ابو النجا - ميت فاتيك

 السيد ابو النجا ابو النجا -رصف الشوارع الداخمية بقرى النسيمية وميت عزون وعزبة الدورانى. 

 حسن  - رصف الشوارع الداخمية بقرية منية محمة الدمنة ومدخل عزبة مظموم وكفر العمو وكفر سعفان
 .محمد المرسى

 حسن محمد المرسى - ستكمال رصف الشوارع الداخمية بقرى البقمية وتمبانة وشاوةا. 

 حسن محمد المرسى - استكمال رصف الشوارع الداخمية بقرى شيا والريدانية-. 

 حسن مصطفى حسن - رصف الشوارع الداخمية بقرى برق العز وسمنت وميت خيرون وعزبة فودة. 

 / مديرية الطرق - ب زيدانسنارة / عر  رصف طريق مصر الجديدة. 

  بخيت مصطفى احمد - يسر البحر الصغير من الجمالية حتى المنزلةأورصف جسر. 

 فتحى عبد المعز ثابت - رصف قرى نجير والجزيرة والخطة االضافية من صندوق الطرق بالجزيرة. 

 شركة محمد محمد صبح لممقاوالت - إنشاء ورصف شوارع مدينة بمقاس. 

  شركة بانوراما لممقاوالت والتوريدات - متر733برىمتوش /سفنا بطول إنشاء ورصف طريق. 

  احمد ابو بكر حسنين - مركز المنزلة ىإنشاء ورصف قر. 

 حسن السعيد بدوى - إنشاء ورصف قرى وشوارع مدينة الجمالية. 

 ابو دوح خميفة محمد - إنشاء ورصف قرى وشوارع مدينة ميت سمسيل. 

  احمد نبيل مسعد عبده - 2311/2313لمعام المالى إنشاء ورصف قرى مركز بمقاس. 

 شركة العمران لالستثمار العقاري - إنشاء ورصف قرى مركز المنزلة. 

 محطة الخمط االسفمتية - إنشاء ورصف ش شاكر ابو عمى / ش المدارس بقرية شيا. 

  ىفوزى محمود الرفاع - كم1.6إنشاء ورصف طريق الناصرة عمى مصرف عموم البحيرة بطول. 

  شركة اليورك لمتشييد  - متر533استكمال رصف الطريق من مفارق ابو القراميط حتى منشأة ادم بطول
 .والتجارة
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 مؤسسة  - رصف ش الترعة المستجدة وعبد المطيف عماره وداير الناحية والمسجد الكبير بميت سمسيل
 .فرحات لممقاوالت

 مكتب اليوسف - د المطيف وطريق الجبانةرصف بمركز ومدينة المنزلة ش داير الناحية وش حسن عب. 

  فوزى محمود الرفاعى - االمل بخفير شياب الدين 21رصف طريق. 

  2رصف الطريق الواصل بين طريق شربين/ رأس الخميج طريق المنصورة ة دمياط )وصمة اليادي( بطول 
 .الرضوان لممقاوالت العمومية  - كم استالما ابتدائيا

 شركة  - نية األساسية بالمنطقة الصناعية بالمرحمة الثانية بمدينة جمصةأعمال الرصف بمشروع الب
 .المقاولون العرب )عثمان أحمد عثمان(

 شركة اليورك لمتشييد والتجارة - رصف مدخل عزبة البرعى اجا. 

 بخيت مصطفى احمد - رصف الشوارع الداخمية بقرى وبمركز المنزلة. 

  محمود بخيت مصطفى احمد - كز المنزلةرصف مدخل الشارع الغربى بالمستشفى بمر. 

 حمدى ابو بكر - رصف شارع المقابر بالمواجد بمركز المنزلة. 

 محمود نبيو عبد العزيز - رصف الشوارع الداخمية بمركز ومدينة المنزلة. 

  السيد أبو النجا أبو النجا - مركز المنزلة –شارع الوحدة الصحية بكفر حجاج رصف. 

  السيد أبو النجا أبو النجا - مركز المنزلة –عمارنة شارع المدارس بالرصف. 

  السيد أبو النجا أبو النجا - مركز المنزلة –لشارع مركز شباب بأوالد عمم. 

 الرضوان لممقاوالت العمومية  - رصف الشوارع وقرى بمركز ومدينة ميت غمر. 

  المتكاممة الشركة المصرية لممقاوالت - طنبول مدخل ميت غراب -رصف طريق شبراىور. 

  شركة بانوراما لممقاوالت والتوريدات - برسوم –رصف طريق صدقا. 

  راس الخميج -االستالم االبتدائي لعممية رصف طريق شربين. 

 استالم ابتدائي لعممية تطوير مدينة جمصة وانشاء مشاية بحري المشاية القديمة. 

 راس الخميج -الستالم االبتدائي لعممية رصف طريق شربين ا. 

 الرضوان لممقاوالت العموميةمقاولة  – االستالم االبتدائي ألعمال رصف وترميم شوارع وقري ميت غمر. 

  نشاءاستالم ابتدائي لعممية تطوير مدينة جمصة الجمعية التعاونية  - مشاية بحري المشاية القديمة وا 
 . محافظة دمياط -والتعمير لإلنشاءاالنتاجية 

  محطة الخمط  -صف طريق الدواغرة  التابعة لمركز ومدينة دكرنس االستالم االبتدائي لعممية ر
 .االسفمتية

 محمود بخيت مصطفى احمد - االستالم االبتدائي لعممية رصف ترع السبول باالحمدية . 

  بخيت مصطفى احمد - بالمنزلة الجديدة 114االستالم االبتدائي لعممية رصف جديدة المنزلة و . 

 فتحى عبد المعز ثابت - ية رصف طريق ديمشمتاالستالم االبتدائي لعمم . 
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  السعيد بدير عمى البرماوى -االستالم االبتدائي لعممية رصف طريق دموة / منشاة عبد الرحمن . 

  الرضوان   - مركز طمخا -االستالم االبتدائي ألعمال رصف طريق طريق المجزر االلى بميت الكرما
 . لممقاوالت العمومية

 ئي ألعمال رصف طريق جسر الترعة الوسطانية من طريق الستامونى / شومان االستالم االبتدا
 . محمد محمود محمد الرفاعى - المرصوف حتى طيق جميانة

  الشركة المصرية  - طنبول مدخل ميت غراب -االستالم االبتدائي لعممية رصف طريق شبراىور
 . لممقاوالت المتكاممة

 الرضوان لممقاوالت العمومية - / تمبانة رصف طريق  سندوب  / شاوة /كوم الدربي . 

 الطرق إلنشاءشركة / النيل العامة  - رصف طريق تيرة / كفر االبحر. 

 احمد محمود حسين ىالل - االستالم االبتدائي ألعمال رصف ش عبد المنعم رياض بمدينة المنزلة . 

 ت مصطفىمحمود بخي - االستالم االبتدائي لعممية رصف طريق البصراط والفروسات . 

 بخيت مصطفى احمد - االستالم االبتدائي لعممية رصف بقرى ومدينة المنزلة . 

  الشركة المصرية  - طنبول مدخل ميت غراب -االستالم االبتدائي لعممية رصف طريق شبراىور
 .لممقاوالت المتكاممة

 ممقاوالت الرضوان ل  - الستالم االبتدائي ألعمال رصف مدخل عزبة الفتح مركز ميت سمسيلا
 .العمومية

 عمرو محمود مراد  - مركز ميت سمسيل -الستالم االبتدائي ألعمال رصف وصمة الجعافرة ا. 

 شركة بانوراما لممقاوالت  - الويننبف مدخل ابو داود العنب مركز الساالستالم االبتدائي ألعمال رص
 .والتوريدات

 شركة بانوراما لممقاوالت والتوريدات - قاساالستالم االبتدائي ألعمال رصف مدخل عزبة بكير مركز بم. 

 شركة بانوراما لممقاوالت والتوريدات - االستالم االبتدائي ألعمال رصف جسر ايسر مركز اجا. 

 بخيت مصطفى احمد - االستالم االبتدائي لعممية / رصف بعض شوارع بمدينة المنزلة. 

 الم االبتدائي لعممية رصف طريق المنزلة / االشتراك في لجان استالم أعمال الرصف بالمحافظة :االست
 .بخيت مصطفى احمد - العزيزة / االحمدية
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  مقاولة  - م2314/2313االستالم االبتدائي لعممية رصف وترميم بعض شوارع مدينة ميت غمر لمعام
 .مكتب/ أحمد محمد السيد حماد

 الرضوان لممقاوالت العمومية - االستالم االبتدائي ألعمال رصف مدخل عزبة الفتح مركز ميت سمسيل. 

 احمد محمود حسين ىالل - الستالم االبتدائي ألعمال رصف قرى الوحدة المحمية بالنسايمةا. 

 بخيت مصطفى احمدمقاولة  – االستالم االبتدائي لعممية / رصف بعض شوارع بمدينة المنزلة. 

 بخيت مصطفى احمدمقاولة  –رصف شارع صالح الدين بمدينة المطرية. 

 عادة رصف طريق البقمية / شبراىور / طنبول ة مركز السنبالوين مقاولة / الشركة المصرية تق وية وا 
 .الشركة المصرية لممقاوالت المتكاممة - لممقاوالت المتكاممة

 شركة بانوراما لممقاوالت  - االستالم االبتدائي ألعمال رصف مدخل ابو داود العنب مركز الستبالوين
 .والتوريدات

 شركة بانوراما لممقاوالت والتوريدات - م االبتدائي ألعمال رصف مدخل عزبة بكير مركز بمقاساالستال. 

 شركة بانوراما لممقاوالت والتوريدات - االستالم االبتدائي ألعمال رصف جسر ايسر مركز اجا. 

 جمال الدبن ممدوح بسطويسى - رصف وترميم شوارع داخمية بمدينة ميت غمر. 

 مقاولة/شركة  -مركز ميت سمسيل -( من كوبرى االيراد حتى العزبة8ف عزبة )عممية انشاء ورص
 .الكفراوى لممقاوالت العامة

  فوزى محمود الرفاعى - 2314-2313رصف وترميم شوارع داخمية بمدينة ميت غمر بالخطة. 

  الشركة المصرية لممقاوالت المتكاممة - مركز دكرنس -عرب زيدان  -2رصف طريق الشركة. 

 الطريق من كوبري قشطة عمى طريق الجمالية/ دمياط حتى قرية الخضيري من مركز منية  رصف
 .سامي نبيو عبد العزيز - النصر

  الوحدة المحمية بأشمون الرمان( -أعمال الرصف ببعض قرى مركز دكرنس )الوحدة المحمية بدمون - 
 .السعيد بدر عمي

  ممقاوالت ورصف الطرقشركة القط ل - مركز شربين -رصف طريق مدخل دكسن. 

   شركة / النيل العامة النشاء الطرق - دماص -رصف طريق سنفا. 
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  شركة بانوراما لممقاوالت  - حتى كوبرى المطايفة 8االستالم االبتدائي لعممية / رصف طريق عزبة
 .والتوريدات

 بانوراما شركة  - االستالم االبتدائي لعممية / رصف طريق عزبة الياللى حتى كوبرى الصعايدة
 .لممقاوالت والتوريدات

  ش الحرية ( -ش بورسعيد  -رصف بعض شوارع مدينة ميت غمر ) سكة الحاجبى. 

 ( 33أعمال الرصف بعض قرى مركز ومدينة ميت غمر )بخيت مصطفى احمدمقاولة  - قرية. 

 

لمحافظة  لتجاريةاالشتراك في عضوية لجنة دراسة زيادة أسعار بعض بنود مقايسة عممية تعمية الغرفة ا( ب
 .الدقيمية بشارع الجميورية بالمنصورة 

( االشتراك في عضوية لجان فحص العروض الفنية لمشركات المتقدمة في مناقصة إنشاء المحرقة لمجزر ج
 المنصورة الجديد والتابعة لمديرية الطب البيطري بمحافظة الدقيمية.

سيارة فان  2سيارة إطفاء و 2لبت لعمميتي : شراء عدد االشتراك في لجان وضع المواصفات الفنية ولجان ا( د
 .شراء ونش مرور إلدارة مرور الدقيمية ,مجيزة لبالغات اإلنقاذ النيري إلدارة الدفاع المدني 

( لتوريد وتركيب معدات مغاسل ومجففات لمستشفيات 3عضوية لجنة البت الفني لممناقصة العامة رقم )ىة( 
 .الييئة العامة لمتأمين الصحي فرع شمال الدلتا -وميت غمر التأمين الصحي بالمنصورة 

االشتراك في لجنة البت بمدينة جمصة في األعمال الفنية الخاصة بالمعدات الميكانيكية )لودر, سيارة قالب, و( 
سيارة سحب مياه وباقي المعدات( وذلك لموقوف عمى كفاءة الشركات المتقدمة بالعطاء والتابع لرئاسة مدينة 

 .محافظة الدقيمية -جمصة 
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  :سك  اـ ًء  لى طلب ه  ص ك ـ ء دك  طأ ك و ( ها
  إعداد التصميمات وكراسة الشروط والمواصفات لعممية إنشاء المرحمة الثانية من أرصفة الخدمات البحرية بميناء

 دمياط الجديدة واالشتراك في لجان البت ووضع القيمة التقديرية لمعممية . 

 عممية إنشاء المرحمة الثانية من أرصفة الخدمات البحرية بميناء دمياط الجديدة واالشتراك في  اإلشراف عمى
 لجان االستالم . 

  . اإلشراف الدوري عمى تعديل مسار جزء من الطريق الرئيسي لييئة ميناء دمياط 

  سعة الخزان الواحد لمياه الشرب  أرضيخزان  2عدد  إنشاءإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لعممية
 .وربطيا بشبكة مياه الميناء بدمياط 3م1533

  عداد تقرير فني وعمل االختبارات الالزمة عمى  طبقة من األساس المثبت باألسمنت نسبة  153معاينة وا 
من الساحات باإلنترلوك لشركة دمياط  2م53333سم بمشروع إعادة رصف 25من الخميط بسمك  3كجم/م

 .خل ميناء دمياطلتداول الحاويات دا

  طن  453إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية والقيمة التقديرية لعممية تطوير ورفع كفاءة رافع السفن حمولة
إنشاء ورش ميكانيكية وسكك وساحات إصالح وحدات بحرية بمنطقة البحرية بييئة ميناء  –طن  1333إلى 

 دمياط.

 ء دمياط بصالحية طريقة تثبيت الحاميات المطاطية التي قامت معاينة واعداد تقرير فني موجو لييئة مينا
 .الشركة بتركيبيا عمي أرصفة الخدمات البحرية بميناء دمياط

  عداد تقرير فني عن مواسير التغذية بالمياه قطر بوصة بالعدايات أسفل الطريق الرئيسي لممسار  8معاينة وا 
شراف المركز( نتيج ة حدوث كسر بأحد الخطين نتيجة زيادة الضغط وبيان كيفية الجديد لميناء دمياط )تصميم وا 

 .تثبيت المواسير داخل العدايات

 :مالـسزمك في رج ن مالالسلا مرس ر ص 
 لجنة استالم تعديل مسار جزء من الطريق الرئيسي بييئة ميناء دمياط -
 ييئة ميناء دمياط . بعممية صيانة شبكتي المياه والصرف الصحي ومحطات الرفع  -
 لجان االستالم االبتدائي لمشروع محطة المعالجة الجنوبية بييئة ميناء دمياط . -

 .االستالم النيائي لتطوير منطقة البحرية بييئة ميناء دمياط -
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  :د( مرددزم  مرسدز ا ص
  لألبنيةالييئة العامة  يالزالزل وعمل التقرير الفني لمبنى لميندس ألحمال يتنفيذ دورة الكود المصر 

 منطقة الدقيمية. - لتعميميةا

 ( 2( من المادة رقم )13تنظيم دورة تدريبية متقدمة لتحميل وتصميم المنشآت الخرسانية طبقًا لمبند رقم )
 م.2313-1-7في  من الالئحة التنفيذية لممركز

 ( من المادة ر 13تنظيم دورة تدريبية متقدمة لتحميل وتصميم المنشآت الخرسانية طبقًا لمبند رقم )( 2قم )
 م.2313-6-6في  من الالئحة التنفيذية لممركز

  باستخدام برنامجيدورة في التصميم اإلنشائي تنظيم ETABS and SAFE. 
 

  

 مدير املركز  

   
 أ.م.د. حمند الشعيد الزغييب  

 

 


