
 اطــن نشـر عــتقرٌ
 مركز الخدمات الفنٌة والمعملٌة والعلمٌة

 11/10/1102حتى 1/1/1102الفترة من خالل 
 

 :زــأة المركـنش
 
و عٌددد  1/7/1992بدد  المركددز نشداط  قددً تقددٌا الخدددمات الفنٌدة والمعملٌددة والعلمٌدة اعتبـددـارا مدن  

وققا لقرار المجلدس اععلدى  12/12/1993عة قً صٌاؼة الئحت  الداخلٌة التً تا اعتمادها من  مجلس الجام
باعتباره وحـدة مـن وحـدات الجامعة ذات الطابع الخدا   02/12/1911بتارٌخ  112للجامعات بجلست  رقا 

مددن الالئحددة التنفٌذٌددة لقددانون تنمددٌا الجامعددات  127طبقددـا عحكدداا المددادة  و دارىلهددا اسددتقالل قنددً ومددالً  –
 19/7/1991 عٌدد صدٌاؼة الئحتد  الداخلٌدة وتدا اعتمادهدا مدن وزارة المالٌدة بتدارٌخ و قدد  .والئحة التنفٌذٌة

تعتبددر البداٌددة الفعلٌددة لنشدداط المركددز قددً لددذا  .11/12/1991واعتمدددت مددن مجلددس جامعددة المنصددورة قددى 
12/12/1993 2 
 

 :األهداف الرئيسية للمركز
ٌمٌددة والبحةٌددة للمسدداعدة قددً تددوقٌر ٌهدددؾ المركددز تلددى تنمٌددة الجاندد  التطبٌقددً قددً العملٌددة التعل 

تكنولوجٌا مصرٌة مالئمة عن طرٌق استخداا اإلمكانٌات والخبرات الفنٌة والمعملٌدة والعلمٌدة بالكلٌدة للتفاعدل 
 .مع االحتٌاجات الهندسٌة الحالٌة والمستقبلٌة للجامعة والمجتمع

  :المركز  إدارةتشكيل مجلس  
 

 رئٌســــا ةعمٌــد الكلٌـــ / زكً محمد زٌدانا.د

 للرئٌــسنائبـا  وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة د/ مجدي صالح العز  2ا

 عضـــوا اعستاذ المتفرغ بقسا الهندسة الكهربٌة مفرح محمد سالاد/ 2ا

 عضـــوا المٌكانٌكٌةالقوي هندسة قسا  باعستاذ  محمد ؼصو  سعفاند/ 2ا

 عضـــوا مدٌـر المركــز وى حمد  حمد الصـــــرا.د. 

 عضـــوا مدٌر وحدة تكنولوجٌا الورش  عماد عبد اللطٌؾ النٌجٌريد 2ا

 عضـــوا مدٌر وحدة التدرٌ   مٌرة ٌسن محمد هٌكل ا.ا.د 

 عضـــوا بقسا الهندسة اإلنشائٌة  ستاذ مساعد  ا.ا.د.شرٌؾ مسعود البدوي

 ـواعضــ مدٌر وحدة التقنٌة د.  حمد ٌوسؾ حتاتة

 

 
 
 
 
 



 مديرى وحدات المركز
 

 السٌد ا.د  حمد ٌوسؾ  حمد محمد حتات 
 

مدٌرا لوحدة الخدمات التقنٌة لمدة عامٌن اعتبارا من 
07/0/0211 

لمدة عامٌن اعتبارا من مدٌرا لوحدة تكنولوجٌا الورش  عماد عبد اللطٌؾ النٌجٌريالسٌد /
10/10/0211. 

 السٌد/د.محمد  حمد محمد المرٌؾ
 

 

مدٌرا لوحدة المعامل الهندسٌة لمدة عامٌن اعتبارا 
 14/11/0211من 

 
 

 

 المركز:وحدات  
 

بندااا علدى قدرار مجلدس تدارة  01/2/0212بتدارٌخ  1301صدر قرار السٌد  .د/ رئٌس الجامعة رقا  
د  .د/ والمعتمددة مدن السدٌ  07/0/0212بتدارٌخ  113مركز الخدمات الفنٌة والمعملٌة والعلمٌدة بجلسدت  رقدا 

 -: التالًعلى النحو   وتحدٌد اختصاصاتهابعض وحدات المركز دمج على  11/1/0212 قًرئٌس الجامعة 

 وحدة تكنولوجٌا الورش  (1
     وحدة المعامل الهندسٌـــة( 0
 وحدة تكنولوجيا التشييد والبناء 
  وحدة تكنولوجيا المياه والتحاليل الكيمائية 
  وحدة تكنولوجيا الميكانيكــا 
  وحدة تكنولوجيا الكهربــاء 
  وحدة هندسة البرمجيات 

  وحدة القياس والمعايرة 
 

       ةـنٌلتقات اــ( وحدة الخدم1
  وحدة تكنولوجيا السنترال 
   ةـــااللكترونيالمكتبة 
 وحدة قاعات االجتماعات والموارد التعليمية 
   كل أمور الطباعة والتصوير 

 صيانة األجهزة والمعدات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ـدرٌـ( وحدة الت2
   بالحاسب المعماريوحدة التصميم 
  وحدة تطبيقات الحاسب بقسم هندسة القوى الميكانيكية 



  ( إنتاجوحدة الرسم والتصميم باستخدام الحاسب) 
  وحدة أنظمة التحكم الذكية 
   واالتصاالت االلكترونياتوحدة 
  وحدة الحاسبات والتحكـم 
   تصاالتاالوحدة شبكات 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ودذة انًعايم انهُذسيـــــــــــــــــت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسلحة معملً مقاومة المواد والخرسانة
 ةقااام معملااا مقاومااة المااواد والخرسااانة المساالحة باختبااار وإعااداد تقااارير  نيااة قلااوب خراساااني

.شركة وذلك لكال العيناات الاواردة  مل وزلط وحديد ودبشوخرسانة مسلحة وعينات أسمنت ور
جامعة المنصورة ، ماخاذ  6/7للمعمل ومنها محطة مياه ميت غمر ، اإلسكان الطالبا عمارتا 



مصان  الطاوب باادمياط جدياد خاط ميااه عكاارة ميااه الشارب دمياااط ، محطاة معالجاة اباو حماا  
ء البنك األهلا المصري ببلقاس، إنشاء كلية الجديدة،مدرسة النخلة القبلية بؤبوحم  البحيرة،إنشا

األداب الجدياادة، محطااة تمااوين الساايارات بالياااز الطبيعااا بالمنصااورة، نتااائ  اختبااارات بعاا  
األعمدة بمطرقة شايمدت،محطة معالجاة بارج ناور الحما ، مركاز الحسان ساو، التجار،إنشااء 

بالمحلاة الكباري،  محطة محوالت ميت غمر، شبكات محطات مياه ميت غمر، الصرف الصحا
توساااعات مستشااااا الباطناااة، ، محطاااة معالجاااة الصااارف الصاااحا باااؤبو داود، محطاااة مياهؤجاااا 
وشاابكاتها، تطااوير مدينااة حمصااة ، توسااعات مجاااري المنصااورة،تجديد المبنااا اإلداري كليااة 
التجارة، محطة مياة الشارب بادمياط القديمة،توساعات محطاة ميااة الشارب كاار ساليمان، محطاة 

رج نور الحم ، إنشاء مدرسة وحادة الخياطاة االبتدائية،إنشااء رصايف بمينااء صرف صحا ب
، محطاة تماوين السايارات باليااز الطبيعاا ،كلياة األداب 6،7دمياط، اإلسكان الطالبا لعماارتا 

الجديدة، محطة مياة أجا،إنشاء محطة مياة ميت غمر،بيارة صارف صاحا مساجد وصايف  ار  
محطة ميااة أجاا ،إنشااء البناك األهلاا  ار  بلقااس، صارف ز تا، توسعات مجاري المنصورة، 

صحا السانبالوين، محطاة معالجاة الصارف الصاحا برهمتاوش، نتاائ  اختباارات ساقف الادور 
استكمال مجم  مصالح مدينة نبروه ،محطاة ميااه ميات غمار ، اإلساكان  شيمدات، ةاألول مطرق

عكاارة مياااه الشاارب دمياااط ،  جامعااة المنصااورة ، ماخااذ جديااد خااط مياااه 6/7الطالبااا عمااارتا 
مصاان  الطااوب باادمياط الجديدة،مدرسااة النخلااة القبليااة بااؤبوحم  محطااة معالجااة ابااو حماا  

البحيرة،إنشاء البنك األهلا المصري ببلقاس، إنشاء كلية األداب الجديدة، محطة تموين السيارات 
حطة معالجة بارج بالياز الطبيعا بالمنصورة، نتائ  اختبارات بع  األعمدة بمطرقة شيمدت،م

نور الحم ، مركاز الحسان ساو، التجار،إنشااء محطاة محاوالت ميات غمار، شابكات محطاات 
مياه ميت غمر، الصرف الصحا بالمحلة الكبري، توسعات مستشااا الباطناة، ، محطاة معالجاة 
الصرف الصحا بؤبو داود، محطة مياهؤجا وشبكاتها، تطوير مدينة حمصاة ، توساعات مجااري 

يد المبنااا اإلداري كليااة التجااارة، محطااة مياااة الشاارب باادمياط القديمة،توسااعات المنصااورة،تجد
محطة مياة الشرب كار سليمان، محطة صرف صحا برج ناور الحما ، إنشااء مدرساة وحادة 

، محطاة تماوين 6،7الخياطة االبتدائية،إنشاء رصيف بميناء دمياط، اإلساكان الطالباا لعماارتا 
األداب الجديااادة، محطاااة ميااااة أجا،إنشااااء محطاااة ميااااة ميااات  السااايارات باليااااز الطبيعاااا ،كلياااة

غمر،بيارة صرف صحا مسجد وصيف  ر  ز تا، توسعات مجااري المنصاورة، محطاة ميااة 
أجااا ،إنشاااء البنااك األهلااا  اار  بلقاااس، صاارف صااحا الساانبالوين، محطااة معالجااة الصاارف 

حاالل وتجدياد المبناا إ شايمدات، ةالصحا برهمتوش، نتائ  اختبارات سقف الدور األول مطرقا
اإلداري بكلية التجارة مر ، اإلسكان االجتماعا بدمياط الجديدة، محطة معالجاة صارف صاحا 

،  6،7الحجايزة السانبالوين، الصارف الصاناعا بالمحلاة الكباري ، اإلساكان الطالباا عماارتا 
خاازان كااار الجااوهري مياات غماار، شاابكات الصاارف الصااحا كااار البهاتية،كليااة ا داب جامعااة 
المنصورة،محطة مياه ميت غمر، إنشاء البنك األهلا  ر  بلقاس، صرف صاحا قرياة الراهاب 
شبين الكوم، محطة مياه أجا وشبكاتها، مستشااا المنصاورة العساكري البديلاة، زراعاة وتشاجير 

متر دمياط الجديدة، كوبري طلخا العلوي ، الصرف الصحا بالمحلة الكبري، توسعات  00111
صااارف صااحا بشااال، جامعاااة المنصااورة  اار  دميااااط، محطااة تماااوين  مجاااري المنصااورة ،

السيارات بالياز الطبيعا ، تطاوير مزلقاناات ساكك حدياد مصار ، صارف صاحا الصااالحات، 
متار 001مر ، اإلسكان االجتماعا دمياط ، توسعات مستشاا الباطناة التخصصاا، خاط طارد 

العسااكري سااندوب ، األعمااال  غاارف هااواء، مدرسااة أبناااء ساايناء األعداديااة ، مستشاااا الشاارطة



،  كوبري طلخا العلوي ،توسعات مجاري المنصاورة الصناعية علا طري، الزقازي، السنبالوين
،الصرف الصحا بالمحلة الكبري،محطاة استكمال حمام السباحة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة

ف صاحا ر   إسكان مبارك، محطة مياه أجاا وشابكاتها، مستشااا المنصاورة العساكري ، صار
الصالحات،كلية ا داب الجديدة جامعة المنصورة، جامعة المنصورة  ر  دمياط، المبانا البديلة 
بوحدة المنصورة العسكري، محطة مياه ميت غمر، الخزان العالا بؤوليلة، خزان كار الجوهري 
ميت غمر، إنشااء بارج مشار ة، مر ا، اإلساكان االجتمااعا دميااط ، توساعات محطاة الصارف 

، محطاة صارف صاحا بايال ، إحاالل المبناا 6،7برأس البر، اإلسكان الطالباا عماارة الصحا
اإلداري كلية التجارة،برج  إاد طسون، استكمال تؤهيل محطة مياه بساط كريم ، مدرسة سامالا 
، مدرسة علا ابن أبا طالب اإلعدادية ، تنايذ غر ة بلوف لشركة خالدة للبترول ، إعادة وتؤهيل 

مياط ،محطااة مياااة مركااز ومدينااة أجااا، توسااعات مستشاااا الباطنااة،األعمال محطااة الشاارب بااد
الصااناعية طرياا، الزقااازي،، عماااره سااكنية ملااك الحاااج/عزت زغلول،محطااة صاارف صااحا 
الحجايزة، شابكات الصارف الصاحا كاار البهاتياة، إنشااء كاوبري طلخاا العلاوي، مشارو   اودا 

جديد ميذي المئه علا مصارف عماوم إحالل وت  ون، إحالل وتجديد ميذي طرد حجر جادوس،
البحيرة ،إنشاء بيارة صرف صحا اليريب ، الوحدة الصحية بكاار الشاي، ، بارج ساكنا بعزباة 
الشال حاا شار، المنصاورة،إعادة تؤهيال محطاة ميااه الشارب بادمياط ، وصالة طريا، الجمالياة 

، مشارو  صان الحجر ، توسعات محطاة كاار ساليمان ، مدرساة اباو حما  ال انوياة الصاناعية
خااط دهشااور أبااو اليردياا، ، محطااة معالجااة صاارف صااحا برهمتااوش، شاابكات مياااه الشاارب 
بالسنطة محطة معالجة الصرف الصحا برهمتوش، محطة صرف صحا الحجايزة ، الصارف 
الصناعا بالمحلة الكباري، جامعاة المنصاورة  ار  دمياط،محطاة ميااه ميات غمار، إنشااء نظاام 

ا المنصورة العسكري ،إنشاء مستشاا سمنود العام ، خاط حماية محطة الصرف دمياط، مستشا
دهشور أباو المرازيا،، إحاالل وتجدياد المبناا اإلداري كلياة التجارة،تجدياد مياذي حاالا اإلدارة 
العامااة شاار، الدقهليااة ، صاارف صااحا الصااالحات ،كليااة ا داب جامعااة المنصااورة، توسااعات 

الصارف الصاحا رأس البار، محطة كاار ساليمان ، صارف صاحا شرمسااس، توساعات محطاة 
صرف صحا كار البهاتية ، توسعات مجاري المنصورة، إنشاء بيارة الصرف الصحا اليريب 
 ز تا،تخاي  منسوب المياه صرف صحا منية النصر، تجديد ميذي طراد علا بحر ماادوس،

،  7، 6ميذي طراد علا ترعة المنشؤة،توسعات محطة كار سليمان، اإلساكان الطالباا عماارتا
مبانا البديلة بوحدة المنصورة العسكري إنشاء مبنا مركز  شرطة أجا والسجن ، محطاة ميااه ال

م ، الخزان العاالا بؤوليلاة ، صارف صاحا بشاال 0011أجا وشبكاتها ، شبكة مياه السنطة قطر 
،مستشاا القوات المسالحة بساندوب ، صارف صاحا دكارنس ،كاوبري طلخاا العلاوي ، تطاوير 

حلة الكبري ، مشرو  خط دهشور أبو المرازي، ، خوازيا، البات لشاركة محطة مياه المشتل الم
الوسااطانا للبتاارول ، اللاال  لسااور محطااة مياااه جاليااة، صاارف صااحا الصااالحات شاابكة مياااة 

دقادوس ، سور محطة مياه جالية  0اسكان الطلبة جامعة المنصورة ، محطة صرف رقم  سمنود
ء وحادة مطاا ا بطاره ، توساعات محطاة كاار المركزية ، مستشاا المنصاورة العساكرى ، انشاا

سليمان ، الصرف الصحا بالمحلة الكبرى ، كلياة االداب الجديادة جامعاة المنصاورة ، خوازيا، 
البسنت ، توسعات المنصورة للبترول ، توسعات مجارى المنصورة ، مشارو  خاوا  مقاوماة 

الصاارف الصااحا المااواد ، خوازياا، الوسااطانا ، محطااة الصاارف الصااحا بالحجااايزة ، محطااة 
برهمتوش ، صرف صحا ميت غمر ، محطة صرف صحا ميت العامل ، تيطية ترعة بوشاه 
، انشاء  ر  البنك االهلا  ر  بلقاس ، المبنا االدارى كلية التجارة ، قاعدة راس الار  محطاة 



غرب الخاللة ، انشاء مبنا ادارة المرور باارسكور ، توسعات محطة كار سليمان ، انشاء مبنا 
قناااطر  6دارى مستشااا االزهاار دميااط ، الصاارف الصاحا بالمحلااة الكبارى ، احااالل وتجدياد ا

دقاادوس ، سااور  0ا ماام ، رى بسانديله اساكان الطلبااة جامعاة المنصاورة ، محطاة صاارف رقام 
محطااة مياااه جاليااة المركزيااة ، مستشاااا المنصااورة العسااكرى ، انشاااء وحاادة مطااا ا بطااره ، 

الصارف الصاحا بالمحلاة الكبارى ، كلياة االداب الجديادة جامعاة توسعات محطة كار ساليمان ، 
المنصااورة ، خوازياا، البساانت ، توسااعات المنصااورة للبتاارول ، توسااعات مجااارى المنصااورة ، 
مشاارو  خااوا  مقاومااة المااواد ، خوازياا، الوسااطانا ، محطااة الصاارف الصااحا بالحجااايزة ، 

صارف صاحا ميات محطة الصرف الصحا برهمتاوش ، صارف صاحا ميات غمار ، محطاة 
العامل ، تيطية ترعة بوشه ، انشاء  ر  البنك االهلا  ر  بلقاس ، المبنا االدارى كلية التجارة 
، قاعاادة راس الااار  محطااة غاارب الخاللااة ، انشاااء مبنااا ادارة الماارور باارسااكور ، توسااعات 
ة محطااة كااار سااليمان ، انشاااء مبنااا ادارى مستشاااا االزهاار دمياااط ، الصاارف الصااحا بالمحلاا

قناااطر ا مااام ، رى بساانديله محطااة مياااه أجااا وشاابكاتها ، خوازياا،  6الكباارى ، احااالل وتجديااد 
البسنت ، توسعات محطة غرب الخاللة ، محطة مياه ميت غمر ، توسعات الوسطانا للبترول ، 

جامعاة المنصاورة ، كلياة  6،7مشرو  تخاي  منسوب المياه الجو ية ، إسكان الطلبة عماارتا 
ياادة بالمنصااورة، إحااالل وصااالت الخااط الكهربااائا الجماليااة ، توسااعات محطااة كااار األداب الجد

سااليمان ، إنشاااء مبنااا النيابااة اإلداريااة ، المبنااا اإلداري بمستشاااا األزهاار دمياااط ، الصاارف 
الصحا بالمحلة الكبري ، إنشاء مجم  حماماات الساباحة بناادي المنصاورة، ساور محطاة جالياة 

زل بشااوه ، إنشااء البناك البناك األهلاا  ار  بلقااس توساعات محطاة منا 0المركزية ، بنااء عادد 
غاارب الخاللااة ، إنشاااء  مجماا  حمامااات السااباحة نااادي المنصااورة،خوازي، البساانت ، محطااة 
معالجة صرف صحا ميت العامل ، كلية األداب جامعة المنصورة، صرف صحا بشال، محطة 

لمنصورة ، محطة معالجة الصرف الصحا جامعة ا 6/7مياه جالية ، اإلسكان الطالبا عمارتا 
برهمتوش ، الصرف الصحا بالمحلاة الكباري ، توساعات محطاة غارب الخاللاة ،  محطاة ميااه 

، محطاة  0ميت غمر ،توسعات محطاة ميااة كاار ساليمان ، محطاة ميااة أجاا وشابكاتها، بيرساس
إداري  صاارف صااحا الحجااايزة الساانبالوين ، كااوبري طلخااا العلااوي علااا النياال، إنشاااء مبنااا

تجاري ملك ابن سيناء ، إسكان مجم  المصالح بنبروه ، إنشاء البناك األهلاا المصاري بلقااس ، 
قسم  شرطة أجا الجديد ،إنشااء مجما  حماماات الساباحة ناادي جزيارة الاورد، توساعات مجااري 

 المنصورة،محطة ر   صرف صحا شرمساس، خزان عالا المحلة ، 
، إنشااء كباري مصارف 0اط ، خوازي، البسنت ،بئر سلما . ترميم عمارة سكنية بكار سعد دمي

العجوز،محطااة تمااوين الساايارات بورسااعيد، توسااعات محطااة غاارب الخاللااة، الصاارف الصااحا 
بالمحلااة الكبااري، محطااة مياااة مياات غماار ،مشاارو  توسااعات البساانت، محطااة مياااة مياات غماار 

ة نباروة، كاوبري طلخاا وشبكاتها، صرف صحا السنبالوين، كلية ا داب الجديادة، تجميال مدينا
العلوي علا النيل، إنشاء البنك ا هلا المصاري  ار  بلقااس ، بارج ساكنا طلخاا شاار  البحار 

جامعاة المنصاورة، مدرساة البلتااجا تعلايم أساساا ، بارج  6/7األعظم، إسكان الطلبة عماارتا 
سااكنا نبااروة، مبنااا إداري شااركة باان سااينا ، محطااة ر اا  صاارف صااحا بنااا عبيااد ، صاارف 

دمياااط ،  8/9بشااال، إحااالل وتجديااد قناااطر أ مااام ري بلقاااس ، إنشاااء رصااف رصااياين صااحا 
أعماال الصايانة دورات الميااه دميااط الجديادة، توساعات الخزان العالا بالمحلة، محطة مياة أجاا 

جامعة المنصورة، صرف صحا بشال،  6/7البسنت، محطة كار األمير، إسكان الطلبة عمارتا 
لبحر األعظم، محطة مياة ميات غمار وشابكاتها، عماارة ساكنية بتقسايم برج سكنا طلخا،شار  ا



خطاب، إنشاء كوبري مصرف العجوز، إنشاء البنك األهلا  ر  بلقااس، إحاالل وتجدياد قنااطر 
أ مام ترعاة التباين، محطاة صارف صاحا ميات العامال ، صارف صاحا المحلاة الكباري، كلياة 

  األداب الجديدة، البنية األساسية مدينة جمصة،
 

 هووكان تجمالً دخل معملً مقاومة المواد والخرسانة 
 مائة و ربعة وخمسون  لفا وستمائة ستة وسبعون جنٌها  ( جنٌها132474) 

 
 

 لكٌمٌاامعمل ا
 

وذلك عينة زلط  –عينة رمل - ةعينات خراساني -مياه صرف صحا  تقام المعمل باختبار عينا
 حسب العينات الواردة للمعمل كتالا :

مياااه مزلقااان السااكة الحديااد بلقاااس دقهليااة ، جسااات مدرسااة جدياادة المنزلااة ، مركااز طااب عينااة 
وجراحة القلب والصدر واألوعية الدموية ، جسات مسجد الروما دكرنس ، عيناة رمال زراعاة 

م دمياط الجديدة ، عينة مياه مدرساة اباو منساا بلقااس ، عيناة ميااه تطاوير 0011111وتشجير 
ة مياه محطة الر   القاصد ، عينة مياه مدرسة محمود عبد الاتااس منياة محطة الر   طنطا ، عين

 االنصر ، محطاة كاار ساليمان ، مدرساة الوحادة المجتمعياة االبتدائياة المطرياة عيناة ميااه المبنا
التكنولوجا بالمنزلة ،عينة مياة مدرسة دماا  عينتاان رمال أباراج الرباوي ، عيناة زلاط إنشااء 

، عينة مياه برج سكنا شار  نهر النيل ، عينة خرساانية عماارة محطة الصرف الصحا بدمياط
سكنية ملك عزت زغلول ، عينة مياه مدرسة شوقا عبده عبد هللا األبتدائية المنزلة ، عيناة زلاط 
تطوير وتآهيل محطة مياه الشرب بدمياط ، عينة رمل اإلسكان االجتماعا دمياط الجديدة ، عينة 

جامعااة المنصاورة ، كاوبري طلخااا علاا النياال،  6،7عماارتا  أسامنت ورمال اإلسااكان الطالباا
عينة مياه مدرسة شوقا عبده عبد هللا، عينة زلاط محطاة  مصن  كيكر للصناعات اليذائية دمياط

مياااه الشاارب مياااط ، عينااة رماال اإلسااكان االجتماااعا ، عينااة أساامنت ورماال اإلسااكان الطالبااا 
بارج ساكنا  ، بارج ساكنا مديناة المنصاورة،جامعة المنصورة ، جسات مستشااا الادلتا بجيهاان

مدينة دكرنس ، صرف صحا مصايف بلطايم ، إنشااء مركاز شارطة أجاا والساجن ، عيناة ميااه 
عينة مياه مسجد الشي، -عمارة سكنية شار  البحر طلخا ، عينة إنشاء مبنا تاب  لشركة الكهرباء

 الث عينات دة الصحية بطلخا عينة مياه الوح-عينة مياه الوحدة الصحية بديسط-القوشا منالوط 
خرساانة أعماادة مسااجد العماارى بساااط ، إنشاااء كاوبري طلخااا ، إنشاااء مناازل خااا  إنشاااء باارج 
سااكنا محمااد أبااو الالاال عينااة مياااه كليااة التربيااة، عينااة مياااة كليااة الحقااو، ، عينااة مياااة محطااة 

عماارة إساكان  الصرف الصناعا مركز األ ر البيئا ، عينة مياة سور مدرسة الرياا  ال انوياة
لباط الصف باالسماعلية، عمارة سكنية مدينة االسكندارية،سقف عماارة ساكنية بادمياط، مبناا 
المعامال المركزيااة دميااط ، عينااة ميااة صاارف صاحا لشااركة الراتجاات ، عينااة خرساانية باارج 
الدعد  محطة مياة شركة المنصورة للراتنجات ، عينة خرسانية عمارة سكنية بكار ساعد، عيناة 

اة أسانسير وجراج ، عينة رمل إنشاء كوبري طلخا العلاوي، عيناة سان محطاة خلاط دقاادوس مي
ميت غمر،عيناة ميااة جساات عماارة ساكنية، عيناة ميااة جساات عماارة ساكنية شاربين ، جساات 

برج الدعد ، عينة مياة عماارة ساكنية  الوحدة الصحية شر، طلخا، عينة مياة جسات كلية الطب
 شربين، .

 



 جنٌها  13427ً داخل المعمل هووكان تجمال
 

 معمل هندسة التربة واعساسات
تحميال خوازيا، درجاة دماك  -تكامال  -تؤ ير تارحالت  -ار وإعداد تقارير  نية قام المعمل باختب

 وذلك حسب العينات الواردة للمعمل كالتالا :
مدرسة جديدة م ، عملية إنشاء 1جسات إنشاء مركز جراحة  القلب والصدر واألوعية الدموية ج

بالمنزلااة ، مشاارو  إنشاااء مدرسااة منشاااة عبااد الاارحمن اإلعداديااة دكاارنس  ، مسااجد حااا مياات 
روحا الكبير دكرنس ، مدرسة اإلمام محمد عبده بنين دمياط ، إنشاء مدرسة الدكتور محمد أبو 
 النااور الحدياادي ، مبنااا تحسااين البيئااة تمااا االمديااد ، مشاارو  إنشاااء مدرسااة الساارو ال انويااة ،
مشرو  مدرسة عزبة الد، االبتدائية شربين، إنشاء مدرسة أبو منسا االبتدائية ، مدرسة محمود 
عبد الاتااس منياة النصار ، الوحادة المجتمعياة االبتدائياة ، مشارو  تطاوير مزلقاناات ساكك حدياد 
بلقاس ، عزبة الصعيدي االبتدائية محطة دمياط ، إنشاء محطة مياه الشرب كاار ساليمان  إنشااء 

مكتاب الصاحة  المبنا التكنولوجا بالمنزلة، خوازي، مشرو  الوحدة الصحية بحا  الث دمياط،
والالمااة المهنيااة تمااا األمديااد، مدرسااة دمااا  اإلبتدائيااة ، خوازياا، مشاارو  مدرسااة جدياادة 
بالمنزلة، خوازي، مشرو  مدرساة الناصارية، إنشااء مبناا الوحادة المحلياة البصاراط، خوازيا، 

د علاا، إنشااء مدرساة الوحادة المجتمعياة المصارية ،إنشااء مدرساة شاوقا مشرو  مدرسة محما
خوازيا، مدرسااة شاوقا عبااده عبااد هللا  عباده عبااد هللا المنزلاة. مدرسااة جديادة المنزلااة االبتدائيااة.

،خوازي، مدرسة محمود عبد الاتاس  رج منية النصر ، خوازي، مدرسة جزيارة القبااب ال انوياة 
درجاة دماك عنبار الشابه  لاور محطاة ميااه الشارب كاار ساليمان ،دكرنس ،درجة دماك عنبار الك

درجااة دمااك عنباار الكلااور محطااة مياااه الشاارب كااار سااليمان  محطااة مياااه الشاارب كااار سااليمان ،
درجة دمك عنبر الكلور محطة مياه الشرب كار سليمان الطبقة ال ال ة ، مشارو   الطبقة ال انية ،

عملياة إنشااء مدرساة محماد  طباا حلاري دميااط إنشاء مستشاا الدلتا ، مشارو  إنشااء مركاز
حامد الزكا خوازي، محطة مياه كار سليمان ، عملية إنشاء مدرسة محمد حامد الزكا ، تطوير 

عملية إنشاء كلية القانون جامعة دميااط ، عملياة إنشااء كلياة  2اعرضً  ر   كااءة مبنا الخزان
صاحية بالحجاايزة ، خوازيا، إنشااء الوحادة التربية الريالاية دميااط ، خوازيا، إنشااء الوحادة ال

الصااحية بديسااط ، درجااة دمااك مشاارو  توسااعات محطااة كااار سااليمان ، إنشاااء سااور مدرسااة 
عملياة إنشااء مبناا المعامال المركزياة جامعاة دميااط، جساات للموقا  المقتارس  الريا  ال انوياة

ماارة ساكنية بالدراساة جسات علمدينة المنصورة الجديدة، خوازي، مدرسة محمد عبده االبتدائية 
منياة النصار، جساات إنشاااء وحادة طاب األساارة شاربين، إنشااء المركااز التعليماا الطباا جامعااة 
المنصورة، إنشاء عمارة سكنية ملاك حساام مصاطاا شاربين، إنشااء وحادة طاب األسارة مركاز 

 طلخا ،خوازي، مشرو  المدرج األول جامعة دمياط.، 
 

 هو  اساتوكان تجمالً دخل معمل التربة واعس
 جنٌها  111711

 
 
 
 
 . 



 معمل المنشآت الةقٌلة
 لجمي  أنوا  المواسا األسمنتية وذلك علا النحو التالا:قام المعمل باختبار وإعداد تقارير  نية 

متر 0سم تيطية مصرف ميت سلسيل ، اختبار ماسورة قطر81، 61اختبار ماسورة قطر  
سم  الوحدة 81سم،61ماسورة قطر   اختبار،  سم تيطية مصارف مركز نبروه 01،81،

 متر تيطية جزء من ترعة الطوابرة0المحلية بؤشمون مركز دكرنس ، اختبار ماسورة قطر 
اختبار ماسورة قطر  سمم عملية تيطية تطوير المسائا الجنابية ،61اختبار ماسورة قطر 

تجديد سحارة متر  0.011اختبار ماسورة قطر سمم عملية تيطية تطوير المسائا الجنابية01
 0سم تيطية ترعة مصارف اختبار ماسورة قطر81مصرف الجوهري ،اختبار ماسورة قطر 

اختبار ماسورة قطر  متر ترعة القهير 0متر مصارف مركز نبروة ، اختبار ماسورة قطر
متر مصرف مستجد قطنية 0متر تيطية تر  ومصارف نبروه، اختبار ماسورة قطر  0.01

اختبار ماسورة  سمم عملية تيطية تطوير المسائا الجنابية ،61ورة قطر اختبار ماس شمال المنيا
متر تجديد  0.011اختبار ماسورة قطر سمم عملية تيطية تطوير المسائا الجنابية01قطر 

سم تيطية ترعة مصارف اختبار ماسورة 81سحارة مصرف الجوهري ،اختبار ماسورة قطر 
اختبار ماسورة  متر ترعة القهير 0رة قطرمتر مصارف مركز نبروة ، اختبار ماسو 0قطر
متر مصرف مستجد 0متر تيطية تر  ومصارف نبروه، اختبار ماسورة قطر  0.01قطر 

 قطنية شمال المنيا
. 

 هو معمل الوكان تجمالً دخل 
 

 جنٌها ( 11992)
 
 
 
 
 
 
 
 

 معمل الطـــرق و بحاث التربة
 

دبش وعينات أتربة وزلط وتربة وعينات التية قام المعمل باختبار وإعداد تقارير  نية لخلطات إس
 بالط أرصاة. صيانة الطري، وذلك حسب العينات الواردة للمعمل كتالا : رملية وك ا ة حقلية  

رصااف شااوار  دكاارنس ، رصااف شااوار  حااا غاارب المنصااورة ، توسااعات المرحلااة ال ال ااة 
وار  صرف صحا المنصورة ، رصف جسر مصرف نشرت مركز كاار الزياات ، رصاف شا

حا  ان المحلة الكبرى ، رصف طري، برهمتوش بالسنبالوين ، ترميم ورد الشئ لالصاله حاا 
 ان طنطا ، رصف طار، بقارى مركاز السانبالوين ، رصاف طار، الوحادات المحلياة اليوسااية 
وميت سويد ، رصف  قرى مركز المنصورة ، الطر، الداخلية جامعة دميااط الجديادة ، تصاميم 

و  طر، المست مر الصيير ، مداخل رئيسية وشوار  مدينة قطاور ، مادخل خلطه اسالتيه لمشر
كااوبرى طلخااا الجديااد الشاارقا ، إنشاااء طرياا، الجماليااة صااان الحجاار ، شااوار  حااا غاارب 
المنصااورة ، مشاارو  الطرياا، الاادائري الجماليااة صااان الحجاار ، رصااف شااوار  حااا شاار، 

دباش ورمال رصاف قاري مركاز  0100/0100المنصورة ، األحجار والتكسايات للعاام الماالا 



، رصااف 0100-0100الساانبالوين، رصااف شااوار  العاصااارة ، األحجااار والتكساايات للعااام 
شوار  بقإي مركز المنزلة،رصف طري، المقابر بالمنزلة منية النصر ، خطة الرصف شوار  
حااا  ااان طنطااا، رصااف شااوار  حااا  ااانا المنصااورة، تاارميم ورد الشاائ ألصااله حااا  ااانا 

وار  المإدياة لماادارس البناات حااا  اانا طنطااا، كبااري التقاطعااات السااطحية طنطا،رصاف الشاا
رصااف شااوار  مدينااة ساامنود ،  علااا الطرياا، الاادولا، رصااف شااوار  قااري مركااز دكاارنس.

،  0100/0102رصااف قااري ومااداخل مركااز شااربين ، رصااف شااوار  مدينااة المطريااة خطااة 
لعلااوي ، طرياا، رصااف قااري مركااز المنصااورة، رصااف طرياا، خطااة قطااور، كااوبري طلخااا ا

ومشاايات الحااا الراباا  دمياااط الجدياادة ، تعديااة اخناااوي بشبشااير، مااداخل الكباااري علااا طرياا، 
الدولا الساحلا، رصف شوار  حا غرب المنصورة ، رصف شوار  ميات سلسايل ، رصاف 
قري مركز السنبالوين، رد الشئ ألصله شوار  حاا غارب ، رد الشائ ألصاله ز تاا وقطاور، 

ة، رص، قري مركز المنزلة، رصف شوار  قري العصا رة، رصاف رصف شوار  محلة دمن
رصاف  شار  جبانة المسلمين شربين ،رصف قري مركز المنصورة، رصف قري مركز أجاا.

شااوار  محلااة دمنااة ، رصااف قااري مركااز المنزلااة ،رصااف شااوار  قااري العصااا رة ، رصااف 
كااز أجااا ، شااوار  جبانااة المساالمين شااربين ، رصااف قااري مركااز المنصااورة، رصااف قااري مر

طر، ومشايات الحا الراب  دمياط ، رصف قري مركز المنزلة ، رصف شوار  وقري مركاز 
الجماليااة ، رصااف قااري مركااز تمااا األمديااد ، رصااف شااوار  مركااز شااربين ، تعديااة  ريحااة 
مصطاا  هما بشبشير الحصة، رد الشئ لإلصلة بمركز ز تا وقطور ، رصف طري، المحلاة 

رصااف شااوار  مدينااة الكااردي ، تقياايم  ا غاارب المنصااورة.دماارو إبشااان ، رصااف شااوار  حاا
المقبات المتجه لليسر ، رصف شوار  جمصة ، رصف شاوار  مديناة بلقااس ، رصاف محطاة 
الصرف الصحا بؤبو داود ، رص، قري مركز المنصورة، رصف شوار  محل دمنة ، رصف 

طرياا،  شااوار  بنااا عبيااد ، رصااف شااوار  قااري مركااز منيااة النصاار، األعمااال الصااناعية
الزقارزي، ، رصف طري، ميت سلسيل، استكمال رصف شار  السكة الحديد، الطري، الدائري 
صان الحجر، رصف قري مركز السنبالوين ،رصف قري المنزلة، رصف شاوار  حاا شار، 

 رصف شوار  وقرى مركز دكرنس ، رصف شوار  وقرى مركز مدينة الكاردى ، المنصورة
رصاف شااوار  وقاارى مركاز منيااة النصاار ، تطاوير مزلقانااات السااكة الحدياد شاامال الاادلتا ، رد 
الشاااء لالصااله قاارى مركااز أجااا ، مشاارو  إنشاااء كااوبري طلخااا ، رصااف شااوار  حااا غاارب 
المنصااورة ، الطرياا، الاادائري الجماليااة صااان الحجاار ، تطااوير مزلقانااات السااكة الحديااد باايال ، 

رصف شوار  حا  انا المحلة ، محطة معالجاة الصارف رصف شوار  قرى مركز دكرنس  
الصحا دمياط الجديدة، حماية الميول الداخلية لترعة السالم ] البريين [ طري، ، رصاف طريا، 
المعتمدية ،جسور مرا ، اإلسكان دمياط الجديدة رصف شوار  حا غرب المنصورة،توساعات 

لا ، رصف طري، المعتمدياة باؤبو شار  الكورنيش بطنطا،را د المنصورة جمصة الطري، الدو
شنا، ، رصف شوار  ميت سلسيل ، تطوير مزلقانات السكة الحديد شمال الدلتا ، حماية الميول 
الداخلية لترعة السالم، مشرو  إنشاء كبري طلخا ، رصف شوار  منياة النصار وتوساعة جسام 

ألصالة القرباا  ترعة ميت يزيد ، رصف شوار  بنا عبيد، رصف شوار  بالنسامية، رد الشئ
، رصااف شااوار  الهامااة بالمحلااة، رصااف حااا أول و ااانا المحلااة، حمايااة جساار نهاار النياال 
بااالبرمون، تطااوير مزلقانااات السااكة الحديااد ترعااة السااالم، رصااف شااوار  قااري مركااز طلخااا، 
قوالب أسالتية الطري، الدائري الجمالية ، تؤهيل ترعة النبراوي دبش  الطري، الادائري الجمالياة 

محلاة مساير ترعاة ميات  62الحجر ، رصاف شاوار  مديناة السانبالوين، رصاف طريا، صان 



يزيد ، إعادة رصف بع  شوار  قري مركاز المنصاورة، الخطاة االسات مارية للوحادة المحلياة 
لحا شر، ، رصف شوار  حا غرب المنصورة ، إعادة رصف بع  شوار  مركز شربين، 

علاا النيال، رصاف شاوار  حاا  اان  رصف بع  شوار  المنصورة، مشرو  كاوبري طلخاا
طنطا. رصف قري مدينة السنبالوين، رصف شوار  مدينة تما األمدياد، رصا، شاوار  ميات 

من كوبري محلة مسير، إنشاء طبقة األساس  62سلسيل ، كوبري طلخا العلوي، رصف طري، 
-00102مدينااة بساايون، إنشاااء طبقااة اساااس بالعالميااة عاليااة، رصااف االساات مارات العالجااة 

،رصف شوار  قري الوحدة المحلية بدموه مركز دكرنس، رصف شوار  قري المحلاة، 0100
رصف بع  شوار  قري حا غرب المنصورة، رصف شوار  داخل المدينة، توير مزلقانات 
السكة الحديد، رصف شوار  حا  اانا المحلاة الكباري، رصاف النازل لمركاز ومديناة النصار، 

 صف بع  شوار  قري مركز أجا، محطة معالجة صرف صحا أبو داود، ر

 جنٌها ( 421221) هوالطـــرق وكان تجمالً دخل معمل 
 

 معامل مٌكانٌكا 
غاليات باناد، شرم الشي، غاليات باناد، شرم  رالختباقام المعمل باختبار وإعداد تقارير  نية 

دق شرا اختبار ؼالٌات وسخانات مٌاه بفناالشي، ،تقرير  نا شركة األسكندرية للبالستيك 
 الشٌخ

 جنٌها (11022 ) وكان تجمالً داخل المعمل هو  
 

 

 
 
 

 ندسٌةهتجمالً دخل وحدة المعامل ال
 
 

 المبلػ بالجنٌة اسا المعمــــل مسلسل

 132474 معملً الخرسانة ومقاومة المواد 1

 111711 التربة واعساسات 0

 11992 المنشآت الةقٌلة 1

 421221 الطــــــرق 2

 13427 ٌااالكٌم 3



 11022 معامل مٌكانٌكا 

 1007009 االجمالـــــــى 

 

 (1007009)اجمالً دخل وحدة المعامل الهندسٌة هو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذة حكُىنىجيا انىرش انفُيتـود    

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة تكنولوجٌا الورش اععمال التً تمت بوحد
 

 مر 
 التشؽٌل

 اععمــــــالبٌان  الجهة الطالبة 

 

مركااااااااااااااااااااااااااااااااااااز 
 النانوتكنولوجا

 تصني  ودهان منلده اجتماعات مكون من قطعتين 
درج مقاااس  6تصااني  ودهااان واحااد مكتااب خشااب 

 سم  61×011×011
درج مقاااس  6تصااني  ودهااان واحااد مكتااب خشااب 

 سم  81×81×061
 درج 0تب خشب ( مك0تصني  ودهان عدد )
 ( دوالب مكتبه0تصني  ودهان عدد )

 تصني  ودهان واحد منلده انتريه   
مستشااااا الطلباااة وحااادة  

 العالج باجر 
 ( وحدة ر وف خشب 0تصني  ودهان عدد ) 



 تصني  وتركيب حامل لجهاز اختبار تحميل  معمل الطر،  
 

 كلية التربية 
 ( تربيزة انتريه01تصني  ودهان عدد )

 ( تربيزة كمبيوتر 01  ودهان عدد )تصني 
مركاااااااز الخااااااادمات  

 الانية بالكلية 
 ( تربيزة كمبيوتر خشب 0تصني  ودهان عدد )

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كلياااااااااااة التربياااااااااااة 
 بالمنصورة

 

باانش  2تصااني  ودهااان وعماال التوصاايالت الكهربيااة لعاادد 
 خشب

باانش  0تصااني  ودهااان وعماال التوصاايالت الكهربيااة لعاادد 
 خشب 

 درج 0واحد مكتب خشب أرو  انتصني  وده
 ترابيزة تدريس خشب 6عدد تصني  ودهان
 درج 7مكتب غليون 0عدد  تصني  ودهان

 تعديل وصيانة ودهان ترابيزة خشب
 درج0مكتب غليون  0عدد تصني  ودهان
 واحد منصة  تصني  ودهان

 
 
 

 ( وحدة ر وف خشب 0تصني  ودهان عدد )  مركز بحوث المياه 06

لباااة وحااادة مستشاااف الط 07
 العالج بؤجر

 تصني  ودهان واحد لوحة إعالنات خشب

 درج0تصني  ودهان واحد مكتب خشب   ند، الجامعة 00

برنااااام  هندسااااة البناااااء  26
 والتشييد 

 أرمة حديد 0تصني  وتركيب ودهان عدد

 تصني  ودهان دوالب دورين خشب المجلة العلمية بالكلية 00

 سدابه خشب زان  001تصني  عدد  مطبعة الجامعة 29

 ( ترابيزة أنتريه 8تصني  ودهان عدد ) كلية التربية 20

00 
 مكتبة الكلية 

 لوحة اعالنات( 0تصني  ودهان عدد ) 
 درج7تصني  زدهان واحد شانون 
 درج 0تصني  ودهان واحد مكتب 

مستشاااف الطلباااة وحااادة  20
 العالج بؤجر

 درج0خشبمكتب 0تصني  ودهان 

سااابات قسااام هندساااة الحا 00
 والنظم بالكلية

 درج0 مكتب خشب  0تصني  ودهان 

 ودهان واحد دوالب خشب دورين تصني   المجلة العلمية بالكلية 01

21 
 قسم ميكانيكا قوي

 درج0 مكتب خشب  0عدد تصني  ودهان 
 خشب دوالب  0تصني  ودهان 

27 
 
28 

التشااييد  برنااام  هندسااة
 البناءو
 

دوالب دوريااان طاااالب مقاعاااد لل 0ودهاااان  وتركياااب تصاااني 
 خشب

باانش ماان مواسااير حديااد  00عاادد ودهااان وتركيااب تصااني  
 وخشب للقاعدة والظهر 

( لاالاة دوالب ماان 010عماال صاايانة ودهااان الااالزم لعاادد )كليااة التربيااة الريالااية  09



 الايبر والصاج بالمنصورة

وكيااااال الكلياااااة لشااااائون  0/8
 خدمة المجتم 

 تصني  وتشييد ودهان برجولة خشب 

ناااااادي أعلااااااء هيئاااااة  02
 التدريس

 إصالس وصيانة أجهزة التكييف

00 
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 ( تربيزة دورية خشب6عدد)تصني  ودهان 
 ( بر ان خشب مكون من  الث قط 0عدد)تصني  ودهان 
 (ترابيزة تليازيون خشب0عدد)تصني  ودهان 
 ( درج0ب )(مكتب خش7عدد)تصني  ودهان 
 (دوالب بلكار خشب6عدد)تصني  ودهان 
 (ترابيزة كمبيوتر6عدد)تصني  ودهان 
 (منلدة اجتماعات مكون من قطعتين 0عدد)تصني  ودهان 

 ( سبورة ملصوقة  ورميكا بيلاء0تصني  )
 ( قطعة مطب، ألوميتال 0تصني  وتركيب )
 ( شانيون خشب0تصني  ودهان )
 درج0(مكتب 0عدد)تصني  ودهان 
 (مكتب خشب2عدد)تصني  ودهان 
 ( مكتب غليون0عدد)تصني  ودهان 
 (مكتب غليون0عدد)تصني  ودهان 

00 
  ند، الجامعة

  مكتب خشب  0تصني  ودهان 
 شانون خشب 0تصني  ودهان 

مستشااااا الطلباااة وحااادة  22
 العالج بؤجر

 ودهان واحد كونتر استقبالتصني  

مركااااااااااااز البحااااااااااااوث  00
 والدراسات

 سم X011 X02 092دوالب بلكار  0عدد تصني  ودهان 
 سم X61 X02 092دوالب بلكار  0تصني  ودهان 

 دوالب صاج إيديال 7تصني  ودهان عدد  شئون الطالب 00

قساااااااااااااام الدراسااااااااااااااة  00
 بالكلية تواالمتحانا

 مكتب خشب0صيانة ودهان عدد 

02 

وكيااااال الكلياااااة لشااااائون 
 التعليم والطالب 

 
 مكتب خشب 0صيانة ودهان عدد 

 –القرياااااااة االولمبياااااااة  06
 جامعة المنصورة 

 درج  0( مكتب 0تصني  عدد )

قساااام الدراسااااات العليااااا  00
 بالكلية 

 صيانة ودهان مكتب خشب 

20 
برناااام  هندساااة التشااايد 

 والبناء 

 ( مكتب كمبيوتر 6تصني  ودهان عدد )
 تصني  ودهان واحد دوالب مكتبة 

 ( درج 6تصني  ودهان عدد )

00 
جامعاااة  –ة كليااة التربياا
 المنصورة 

 ( كرسً مدٌر مهر متحرك عالً 4شراا وتورٌد عدد )
 نجمة استانلس ( كرس1ًشراا وتورٌد عدد )
 انترٌ  جلد صناعً اسود ( كرس17ًشراا وتورٌد عدد )
 مهر وسط قوا هٌدرولٌك ( كرس11ًشراا وتورٌد عدد )

 بظهر علا عجل  ( كرس0ًشراا وتورٌد عدد )الهيئااة القوميااة للاامان  00



 وسط  ابت ( كرس11ًشراا وتورٌد عدد ) وحدة التعليم 
 وسط علا عجل  ( كرس02ًشراا وتورٌد عدد )

مقعاد  2( كرسا 0كنبة وعدد ) 0( انتريه مكون من 0عدد )
 ( ترابيزة 0و)

 ( حامل سبورة حديد 0تصني  ودهان )

شركة المقاولون العرب  61
 المراكز الطبية  –

 شرائح  هبال كي ( لوس كونتر00تقطي  )

 (ى لوس كونتر خشب سويد 0تقطي  ) شركة المقاولون العرب  60

 ( بوابة حديد بشرعة 0تصني  وتركيب ودهان عدد )  برنام  التشيد والبناء  00

 صيانة ودهان دوالب خشب  قسم المعاشات بالكلية  06

قسااااام هندساااااة القاااااوى  00
 الميكانيكية 

 ب ( دوالب خش0تصني  ودهان عدد )

قساااااام القيااااااد والحاااااااظ  08
 بالكلية 

 تصني  ودهان واحد مكتب خشب 
 ( دوالب  خشب 0تصني  ودهان عدد )

وكيااااال الكلياااااة لخدماااااة  00
 المجتم  

 ( باب المدرجات 07تعديل وصيانة ودهان عدد )

 ( لوحة ارشادية 01تصني  عدد ) كنترول الماجستير  07

20 
 مستشاا الطلبة 

 قطعة من االلومنيوم ( 0تصني  وتركيب عدد )
 ( وتقايله حائط 0تصني  ودهان عدد )

كليااااااااااااة الحاساااااااااااابات  07
 والمعلومات 

 ( تختة امتحانات خشب 011تصني  ودهان عدد )

 تقطي  احشاب + عمل دورانات   شركة المقاولن العرب  

 صيانة ودهان مكتب خشب مدير  عام الكلية   

وكيااااال الكلياااااة لشااااائون  06
 خدمة المجتم 

 منحدر خشب سويد 0ي  تصن

جامعااة  –كليااة التجااارة  9/08
 المنصورة

 ( صندو، حديد0تصني  ودهان عدد)

وحاااااااادة التاااااااادريب  00
 بالكلية

 ( استاند خشب0تصني  عدد)

 ( سدابة خشب زان001تصني  عدد ) مطبعة الجامعة 09
برنااااااااام  التشااااااااييد  6/01

 والبناء
( شاباك ألومتاال والزجااج 0تصاني  وتركياب عادد )

 ا حل، خشببه
برنااااااااام  التشااااااااييد  01/09

 والبناء
 تصني  لوحة إعالنات من األلوميتال والزجاج 

وحااااااادة الخاااااااادمات  0/0
 التعليمية

 صيانة دواليب الطالب بالدور ال انا علوي

 (حماية حديد لجهاز الروتر7تصني  وتركيب ودهان عدد) كلية الحقو،  00

قساااااااااااااام الدراسااااااااااااااة  01
 واالمتحانات

 كيب سلك بقالوة علا الكريتالعمل صيانة وتر

برنااااااااام  هندسااااااااة  08
 التشيد والبناء

عمل بنشات مدرجات حديد وخشب ودهان بالالكياة 
 والسيلر والورنيش

 تصني  ودهان قناة معملية من صاج مجلانمعمااااااااااال الاااااااااااري  21



 والهيدروليكا
المعماال اال ترالااا  26

 بالكلية
 (بوابة حديد بصاج 0تييير الايبر لعدد)

دة القاعااااااااات وحاااااااا 0/0
 بالكلية

( باااااب ألوميتااااال وعاااادد 0عماااال الصاااايانة لعاااادد )
 (كراسا جلد0)

( مقاعاد حدياد وخشاب 6تصني  وت بت ودهان عدد) البرام  النوعية 20
بالقرصة ودهاان باالبريمر والالكياة للحدياد والسايلر 

 والورنيش للخشب
معماال الايزياااء تاااب   00

لهندسااااااااااة البناااااااااااء 
 والتشيد 

بااااااانش خشاااااااب مقااااااااس ( 0تصاااااااني  ودهاااااااان )
 سم والدهان بالسيلر والورنيش 61×91×001

( بااااااانش خشاااااااب مقااااااااس 0تصاااااااني  ودهاااااااان )
 سم والدهان بالسيلر والورنيش 61×91×011

تصااني  ودهااان قطعااة خشااب تحاات الحااو  مقاااس 
 سم والدهان بالسيلر والورنيش 61×91×011

 
 (درج0(دوالب خشب )0تصني  ودهان ) مكتبة الكلية 00
 صيانة مدرجات الكلية لكلية مدير عام ا 07

المعامااااال اال ترالاااااية  00
 بالكلية

 ( سبورات خشب علا حامل حديد6تصني  وتركيب عدد)

أمااين الكليااة المعماال  26
 اال ترالا

 ( بوابة من الحديد بصاج أسود2تييير الايبر لعدد)

مستشااااااااا الطلباااااااة  6/20
 الجامعا

تصااني  وتركيااب قواطيااا  ماان األلمونياااوم ودوالب 
 ة معلقة من األلمونيوموقطع

وحاااااااادة التاااااااادريب  02
 بالكلية

(شاااباك حماياااة مااان الحدياااد 2تصاااني  ودهاااان عااادد)
 والدهان بالبريمر والالكية

مستشااااااااا الطلباااااااة  06
 وحدة العالج بؤجر 

 ( كراسا مكتب بمسندين6شراء وتوريد عدد )

برناااااااااام  البنااااااااااء  00
 والتشييد 

( منصاااة محالااار اساااتيراد خشاااب 0تصاااني  عااادد)
 ( رف خشب7  ودهان عدد)وتصني

 

 

 

 

 

 

 
 

 (جنٌها 374410) جمالً وحدة تكنولوجٌا الورش هو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودــــــــــــــذة  انخذريــــــب

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اععمال التً تمت بوحدة التدرٌ  خالل 

 ITCالكمبٌوتر واللؽات ;معمل
 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

SAP 09 ×022 3122 

Auto Cad2D 40 ×133 9412 

 13212 االجمالــــــــــً

SAP 11 ×133 2123 

SAP 11 ×022 1422 

Auto Cad2D 12 ×133 2432 

 11233 االجمالــــــــــً
 

 SAP 10 X022 4222 

Primavera 07 X022 3222 

 11122 االجمالــــــــــً

Autocad 2D 17 X133 0413 

Primavera 09 X022 3122 

 1213 االجمالــــــــــً



Catia 13 ×132 0032 

primavera 01 ×022 2022 

 4232 االجمالــــــــــً
 

 معمل المساحة 
 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

 3422 222× 12 استٌشن توتال

 3422 االجمالــــــــــً

 X322 11322 01 توتال استٌشن

 11322 االجمالــــــــــً

 معمل المحاكاة الصناعٌة 
 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

ICDL 4 ×032 1012 

 1012 االجمالــــــــــً

 قاعة الدراسات العلٌا
 المبلػ بالجنٌ  دارسٌنعدد ال اسا الــــدورة 

PRIMAVIRA 12 ×233 2332 

 2332 االجمالــــــــــً

 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

دورة متقدمة قً تنفٌذ 
 المنشآت الخرسانٌة

0 X233 912 

 912 االجمالــــــــــً

 

 الشركة الٌابانٌة لالتصاالت;معمل
 مبلػ بالجنٌ ال عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

C++1 12 0123 

Matlab1 11 1193 

Plc1 11 3122 

Plc1 17 7012 

Plc1 12 3702 

Solid Works 12 2192 

Catia1 00 4122 

 13142 االجمالــــــــــً

Instructor  9 X232 2232 

 2232 اإلجمالً



 المعمل اإلقتراضً
 لػ بالجنٌ المب عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

SAP 041 ×132 19132 

SAP 32 ×32 0722 

Auto Cad 100 ×32 4122 

 27932 االجمالــــــــــً

 
 معمل ماجستٌر البٌئة 

 جنٌ  1322 ػتٌجار  جهزة كمبٌوتر بمبل
    جنٌ  1922نادي تكنولوجٌا المعلومات 

 
 
 
 
 
 

 ةمعمل المساح
 المبلػ بالجنٌ  نعدد الدارسٌ اسا الــــدورة 

 3232 323× 12 توتال استٌشن 

 X 323 11112 00 دورة توتال استٌشن

 X 033 1073 3  وتوكاد

 X 323 1212 14 دورة توتال استٌشن

 X 323 4242 10 دورة توتال استٌشن
 

 
 
 

 ITCالكمبٌوتر واللؽات ;معمل
 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

AutoCAD  2D 01×133 2122 

primavera 12 ×022 4222 

Etabs 12×022 4222 

AutoCAD  2D 07×133 2113 

SAP 09 ×022 3122 



Etabs 10×022 4222 

AUTOCAD2D 02 X 133 1702 

SAP 01 X 022 3422 

Etabs 17 X 022 1222 

AUTOCAD2D 01 X 133 1343 

SAP 01 X 022 3422 

primavera 11 X 022 1422 

AUTOCAD2D 19 X 133 0923 

etabs 01 X 022 3422 
 

 ]التنفٌذ الهندسً [ البرنامج تدرٌبً                     

 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

 9292 112× 71 توتال استٌشن 

 دورة مكةفة
 ]التنفٌذ الهندسً[

14 X 142 3742 

 
                              

 االقتراضً معمل ال                             
 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

 AutoCAD 13 ×022 7222 

Safe + etabs 17 ×132 3332 

Revit architecture  17×122 1722 

 العلٌا   تمعمل الدراسا
 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

 X 033 4113 07 دورة متكاملة

 

  معمل التمبس                      
 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

 1122 142×02 دورة تصمٌا  

 X 022 1422 1 دورة تصمٌا
 

 
 نادي تكنولوجٌا المعلومات 

 [131تٌجار استخداا اإلنترنت والطباعة ]  جنٌها 132تا تأجٌر  جهزة بمبلػ 

 
 



 
 

 جنٌها ( 227293) هو  التدرٌ تجمالً دخل وحدة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انخقُيتانخـــذيـاث ذة ــــــــود
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انقاعاث
 

  حجز قاعة ا.د.رشاد البدراوي
 رسالة ماجستٌر  (3)   لمناقشة عدد

 السعٌد عاشور  حجز قاعة ا.د.
 رسالة ماجستٌر  ( 1)  لمناقشة عدد

 لمبلػ بالجنٌ ا عدد الحاجزٌن اسا الـقاعة 

 422 022× 1 ا.د.رشاد البدراوي

 022 022× 1 ا.د.السعٌد عاشور

 422 132× 2 القاعة اعكادٌمٌة

 122 1 ا.د.مجدي  بو رٌان

 0022 االجمالــــــــــً

 وكان اجمالً دخل القاعات هو
 

 األعًال انخي حًج بىدذة انخذياث انخقُيت

  21/6/3112دخي  1/1/3112انفخرة يٍ خالل  

 انًبهغ ببنجُٛت انتبرٚخ َٕع انعًم و

 بذٌٔ يقببم 1/1/3112 إصالس خط تلياون امين الكنترول  1



 بذٌٔ يقببم 4/1/3112 يعًم انًحبكبِإصالس خط تلياون  3

 بذٌٔ يقببم 6/1/3112 تٕرٚذاث انٕرط  إصالس خط تلياون 2

 بذٌٔ يقببم 9/1/3112 يعًم يعبٌٔ انٕرط  إصالس خط تلياون 4

 بذٌٔ يقببم 11/1/3112 يعبيم كٓرببء  إصالس خط تلياون 5

 بذٌٔ يقببم 11/1/3112 بقضى اتصبالث  إصالس خط تلياون 6

 بذٌٔ يقببم 14/1/3112 رئٛش  قضى أشغبل عبيّ  إصالس خط تلياون 7

 بذٌٔ يقببم 15/1/3112 تهٛفٌٕ انتبرٚذ ٔانتكٛف  إصالس خط  8

 بذٌٔ يقببم 19/1/3112 ط  تلياون الكنترول إصالس خ 9

 بذٌٔ يقببم 12/1/3112 إصالس خط  تلياون معمل الكيمياء 11

 بذٌٔ يقببم 12/1/3112 تهٛفٌٕ يعًم انكضٕر  إصالح خػ 11

 بذٌٔ يقببم 32/1/3112 تهٛفٌٕ بقضى انحضبببث  إصالح خػ 13

 بدون مقابل 32/1/3112 تهٛفٌٕ انًكتبت  إصالح خػ 12

 عقد صيانة سنوي 1/1/3112 تهٛفٌٕ كهٛت انتًرٚط إصالح خػ 14

 عقد صيانة سنوي 1/1/3112 تهٛفٌٕ بكهٛت انصٛذنت إصالح خػ 15

 عقد صيانة سنوي 3/1/3112 تهٛفٌٕ انشئٌٕ انقبََٕٛت إصالح خػ 16

 عقد صيانة سنوي 2/1/3112 تهٛفٌٕ إدارة انجبيعت إصالح خػ 17

 صُٕ٘ عقذ صٛبَت 5/1/3112 هٛت انتربٛتكإصالح خػ تهٛفٌٕ  18

 صُٕ٘ عقذ صٛبَت 11/1/3112 يضتشفٙ انببغُتإصالح خػ تهٛفٌٕ  19

 عقذ صٛبَت صُٕ٘ 31/1/3112 كهٛت انتجبرةإصالح خػ تهٛفٌٕ  31

 عقد صيانة سنوي 31/1/3112 كهٛت انتربٛت انرٚبظٛتإصالح خػ تهٛفٌٕ  31

 

 ٔيُٓذس انٕحذةاألعًبل انتٙ قبو بٓب يذٚر انٕحذة 

 

 بذٌٔ يقببم األشراف عهٗ صٛبَت انتصٕٚر ٔيبكُٛبث انتصٕٚر ببنكهٛت 1

 بذٌٔ يقببم اإلشراف عهٗ أجٓزة انكًبٕٛتر ٔصٛبَتٓب ببنكهٛت 3

 بذٌٔ يقببم األشراف عهٗ األجٓزة انصٕتٛت ببنًذرجبث ٔصٛبَتٓب 2

 قببمبذٌٔ ي األشراف عهٗ اصتبذال أجٓزة انحبصب بًذرجبث انكهٛت 4

األشراف عهٗ صٛبَت أجٓزة انذاتبشٕ انًٕجٕدة ببنًذرجبث  5

 ٔصٛبَتٓب ببنكهٛت

 بذٌٔ يقببم

 بذٌٔ يقببم األشراف ٔانًرٔر عهٗ يذرجبث انكهٛت  6

 بذٌٔ يقببم األشراف ٔانًرٔر عهٗ جًٛع أعًبل انصٛبَت ٔانتركٛببث ببنٕحذة  7

 ٌ يقببمبذٔ األشراف عهٙ تركٛب أجٓزة جذٚذة ببنًذرجبث 8

تركٛب ٔتذرٚب انضبدة أععبء ْٛئت انتذرٚش عهٙ اصتخذاو أجٓزة  9

 ( Visualizer- presenter- smart board)انعرض

 بذٌٔ يقببم

 يقببمبذٌٔ األشراف عهٙ تركٛب ٔتشغٛم يبكُٛبث االصتذعبء اإلنكترَٔٙ  11



شئٌٕ  – ثشئٌٕ انذراصت ٔااليتحبَب-بأقضبو )شئٌٕ انطهبت

 انخزُٚت( –انخرجٍٛ 

 بذٌٔ يقببم األشراف عهٙ أعًبل تجٓٛزاث برَبيج انتشٛٛذ ٔانبُبء 11

 
) 

 

 

 
 
 

 انقاعاث
 

 الخدمات التقنٌةاععمال التً تمت بوحدة                        
 11/10/0211حتً  1/7/0211الفترة منخالل                   

 

 اسا القاعة مسلسل
 المبلــػ
 بالجنٌـــة

 122 رشاد البدراويقاعة ا.د. 1

 022 قاعة ا.د.السعٌد عاشور 0

 01222 قاعة ا.د. مجدي  بو رٌان  1

 ---- القاعة اعكادٌمٌة 2

 122 قاعة ا.د.رشاد البدراوي 3

 222 قاعة ا.د.السعٌد عاشور 4

 --- قاعة ا.د. مجدي  بو رٌان  7

 --- القاعة اعكادٌمٌة 1

 222 قاعة ا.د.رشاد البدراوي 9

 122 اعة ا.د.رشاد البدراويق 

 1022 قاعة ا.د.رشاد البدراوي 

 422 قاعة ا.د.السعٌد عاشور 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفخرة األعًال انخي حًج بىدذة انخذياث انخقُيت خالل 

 3112/ 21/13دخي  1/7/3112يٍ

 

 بذٌٔ يقببم 1/8/3112  توريدات الورشإصالس خط تلياون  1

 بذٌٔ يقببم 4/8/3112 انٕرط  ادارة إصالس خط تلياون 3

 بذٌٔ يقببم 8/8/3112  بقضى كٓرببء   إصالس خط تلياون 2

 بذٌٔ يقببم 11/8/3112 يعًم انًٕجبث إصالس خط تلياون 4

 بذٌٔ يقببم 11/8/3112 غزل َٔضٛج   إصالس خط تلياون  5

 بذٌٔ يقببم 9/8/3112 د/ رشبد انبذرٖٔ  1قبعت ا إصالس خط تلياون 6

 بذٌٔ يقببم 31/8/3112 يعًم انًضبحت  صالس خط تلياونإ 7

 بذٌٔ يقببم 16/8/3112 شئٌٕ انطهبت    1323 إصالس خط تلياون 9

 بذٌٔ يقببم 21/8/3112 يعًم انكٓرببء  إصالس خط تلياون 11

 بذٌٔ يقببم 21/8/3112 انكًٛٛبء  يعًم إصالس خط تلياون 11

 بذٌٔ يقببم 39/8/3112 ذ صكرتبرٚت انعًٛ إصالس خط تلياون 13

 عقذ صٛبَت صُٕ٘ 5/8/3112 يسخشفي انباطُت  إصالس خط تلياون 12

 عقذ صٛبَت صُٕ٘ 7/8/3112 الشئون القانونية  إصالس خط تلياون 14

 عقذ صٛبَت صُٕ٘ 9/8/3112 إدارة الجامعة  إصالس خط تلياون 15

 َت صُٕ٘عقذ صٛب 11/8/3112 انطب انبٛطر٘  إصالس خط تلياون 16

 عقذ صٛبَت صُٕ٘ 15/8/3112 كهٛت انتربٛت  إصالس خط تلياون 17

 عقذ صٛبَت صُٕٖ  17/8/3112 بعة الجامعة طم  إصالس خط تلياون 18

 عقذ صٛبَت صُٕٖ 31/8/3112 مستشاا الباطنة  إصالس خط تلياون 19

 عقذ صٛبَت صُٕٖ 31/8/3112 كهٛت انتجبرة  إصالس خط تلياون 31

 عقذ صٛبَت صُٕٖ 32/8/3112 خط حهيفىٌ انذذائك  إصالح 

 بذٌٔ يقببم 4/11/312 إصالس خط تلياون الدرسات العليا  

 بذٌٔ يقببم 9/1/312 إصالس خط تلياون ادارة المعامل     

 بذٌٔ يقببم 11/11/312 انحضبببث   إصالس خط تلياون 



 ذٌٔ يقببمب 34/11/312 يعًم انذراصبث انعهٛب   إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 34/1/312 يعًم حبصببث يذَٙ   إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 37/1/3112 يعًم كٓرببء  إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 38/1/3112 يعًم انتربت ٔاألصبصبث   إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 39/11/3112 إصالس خط  تلياون العالقات ال قا ية   

 بذٌٔ يقببم 21/1/312 لياون ورشة نسي  إصالس خط  ت 

 بدون مقابل 21/11/312 بًبُٙ انبرايج انُٕعٛت    إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 13/1/312 تهٛفٌٕ كهٛت انتًرٚط   إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 14/1/3112 تهٛفٌٕ إدارة انجبيعت إصالح خػ 

 يانة سنويعقد ص 18/11/3112 تهٛفٌٕ كهٛت انتربٛت  إصالح خػ 

  جنيها 011 1/11/3112 انصٛبَت ربع صُٕٚت نضُترال انذاخهٙ بكهٛت انعهٕو  

 جُيها  273 3/11/312 انصٛبَت  انضُٕٚت نكهٛت انصٛذنت  

شباك انىييخال  3انصياَت  انسُىيت نكهيت انعهىو وصياَت عذد  

 سهى انىييخال  3وعذد 
 جُيها  573 4/1/312

 جُيها  311  هٛت انحقٕق إعبدة بريجت صُترال ك 

 جُيها 331  ييكُاث يسخ أرضياث بكهيت انذقىق 7فذص عذد  

 جُيها  131  يبكُٛبث تصٕٚر بكهٛت انحقٕق  2فحص عذد  

 جُيها  3231 اإلجًـــــــــــــــــــــــــــــــــبنٙ 

 بذٌٔ يقببم 6/11/312 إصالس خط تلياون معمل الكسور بالورش 

 بذٌٔ يقببم 7/11/312 ياون معمل المحاكاةإصالس خط تل 

 بذٌٔ يقببم 7/11/312 ا.د.عًبد انبهتبجٙ إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 11/11/312 يعًم كٓرببء  إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 14/11/312 انًكتبت إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 18/11/3112 انحرس إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 34/11/3112 قضى غزل َٔضٛج  نإصالس خط تلياو 

 بذٌٔ يقببم 35/11/3112 إصالس خط  تلياون قسم إنشاءات 

إصااالس خااط  تلياااون ا.د.حماادان قساام غاازل  
 ونسي 

 بذٌٔ يقببم 36/11/312

تهٛفٌٕ َبد٘ تكُٕنٕجٛب  إصالح خػ 

 انًعهٕيبث

 بدون مقابل 36/11/312

 عقد صيانة سنوي 5/1/312 تهٛفٌٕ كهٛت انتربٛت  إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 6/11/3112 تهٛفٌٕ كهٛت انتجبرة إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 7/11/3112 تهٛفٌٕ يركز انعٌٕٛ إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 9/11/3112 كهٛت انزراعت تهٛفٌٕ إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 3/11/3112 انصٛبَت  انضُٕٚت نكهٛت انصٛذنت  



 عقد صيانة سنوي 11/11/3112 انًذيُت انجايعيت تهٛفٌٕ إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 15/11/3112 إصالح خػ تهٛفٌٕ كهٛت انحقٕق  

 عقد صيانة سنوي 34/11/3112 إدارة األيٍ إصالح خػ تهٛفٌٕ 

 عقد صيانة سنوي 37/11/3112 إصالح خػ تهٛقٌٕ انحبصببث ٔانًعهٕيبث 

 بذٌٔ يقببم 1/13/3112 بإصالس خط تلياون وحدة التدري 

 بذٌٔ يقببم 4/13/3112 إصالس خط تلياون معمل الكهرباء 

 بذٌٔ يقببم 7/13/3112 يعًم انذراصبث انعهٛب إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 9/13/3112 يعًم اإلَشبءاث  إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 13/13/3112 اإلنكترَٔبث انصُبعٛتإصالس خط تلياون  

 بذٌٔ يقببم 17/13/3112 يعًم إَتبج الس خط تلياونإص 

 بذٌٔ يقببم 18/13/3112 يعًم انتًبش  إصالس خط تلياون 

 بذٌٔ يقببم 18/13/3112 إصالس خط  تلياون قسم معمل الالزات 

 بذٌٔ يقببم 32/13/3112 إصالس خط  تلياون الوحدة الحسابية 

 بدون مقابل 34/13/3112 تهٛفٌٕ يعًم انحبصب إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 1/13/3112 تهٛفٌٕ كهٛت انصٛذنت  إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 1/13/3112 تهٛفٌٕ إدارة انجبيعت إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 7/13/3112 تهٛفٌٕ إدارة األيٍ إصالح خػ 
 جُٛٓب  2311

 عقد صيانة سنوي 11/13/3112 غب أصُبٌ تهٛفٌٕ إصالح خػ 

 عقد صيانة سنوي 13/13/3112 انضُٕٚت نكهٛت انتربٛت انصٛبَت   

عقد صيانة  31/13/3112 كهٛت انحقٕق تهٛفٌٕ إصالح خػ 
 جنيها  011سنوي

 عقد صيانة سنوي 35/13/3112 إصالح خػ تهٛفٌٕ انحرو انجبيعٙ 

 ( جنٌها 21222الخدمات التقنٌة هو  ) تجمالً دخل وحدة  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالً دخل المركز تج
 .11/10/1021حتً  1/1/0211الفترة من خالل 

 

 اسا الوحـــدة مسلسل
 المبلــػ
 بالجنٌـــة

 1007009 ندسٌةهدخل وحدة المعامل ال 1

 227293 دخل وحدة التدرٌ  0

 21222 دخل وحدة الخدمات التقنٌة  1

 374410 دخل وحدة تكنولوجٌا الورش 2

 0039134 االجمــــالً 
 

 هو المركز تجمالً دخل
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 السٌد اعستاذ الدكتور / محمود محمد الملٌجً

  
 نائ  رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة    
 
 

 تحٌة طٌبة وبعد 
 
علً خطا  سٌادتكا بشان ترسال ملخ  تقرٌر انجازات المركز خالل  ابناا 

مرسدل لسدٌادتكا  CDقً صورة ملؾ ورد علً اسدطون   0212- 0211العامٌن 
 2المطلو  طٌ  

 

 

 

 وتفضلوا بقبول واقر االحتراا والتحٌة

 مـدير المركـز                                                              
 

 يا.د.أحمد أحمد الصرو                                                         

 


