
 اطــن نشـر عــتقرٌ
 مركز الخدمات الفنٌة والمعملٌة والعلمٌة

 11/10/1202حتى  1/1/1202الفترة من خالل 
 

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

وققا لقرار المجلدس اععلدى  12/12/1993معة قً صٌاؼة الئحت  الداخلٌة التً تا اعتمادها من  مجلس الجا
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
 
علٌمٌددة والبحةٌددة للمسدداعدة قددً تددوقٌر ٌهدددؾ المركددز تلددى تنمٌددة الجاندد  التطبٌقددً قددً العملٌددة الت 

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

  :المركز  إدارةتشكيل مجلس  
 

 رئٌســــا ــةعمٌــد الكلٌـ زكً محمد زٌدانا.د. 

 للرئٌــسنائبـا  وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة د/ مجدى صالح العز  صوان2ا

 عضـــوا مدرس بقسا الهندسة المٌكانٌكٌة د/ عماد عبد اللطٌؾ النجٌرى  2ا

 عضـــوا الحاسبات والنما اعستاذ المتفرغ بقسا هندسة  د/ مفرح محمد سالا  2ا

 عضـــوا مدٌـر المركــز د  حمد الصـــــروى حما.د. 

 عضـــوا بقسا الهندسة المٌكانٌكٌةاعستاذ  ا..د/ محمد ؼصو  سعفان موسً

 عضـــوا استاذ مساعد بقسا االشؽال العامة  ا.ا.د/ شرٌؾ مسعود البدوى 
 عضـــوا الحاسبات والنمابقسا هندسة مدرس  د/ امٌرة ٌسن محمد هٌكل ا.ا.

 
 
 
 
 

 يرى وحدات المركزمد



 

 مدٌر وحدة المعامل الهندسٌة السٌد/ا.ا.د.محمد جمال عبد هللا
 اعتبارا لمدة عامٌن   مدٌرا لوحدة التدرٌ  السٌدة ا.ا. د/  مٌرة ٌسن محمد هٌكل

  01/10/0211من 

لمدة عامٌن اعتبارا من مدٌرا لوحدة تكنولوجٌا الورش  السٌد ا.د.عماد عبد اللطٌؾ النجٌرى 
10/10/0211 

لمدة عامٌن اعتبارا  مدٌر وحدة خدمات التقنٌة السٌد د.عٌد عبد الباقً محمد
 12/1/0212من

 المركز:وحدات  
 

بندااا علدى قدرار مجلدس تدارة  01/2/0212بتدارٌخ  1301صدر قرار السٌد  .د/ رئٌس الجامعة رقا  
والمعتمددة مدن السدٌد  .د/   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 الكيمابية 
  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 

 ة األجهزة والمعداتصيان 
                   ـدرٌـ( وحدة الت2
   بالحاسب المعماريوحدة التصميم 
  وحدة تطبيقات الحاسب بقسم هندسة القوى الميكانيكية 
  ( إنتاجوحدة الرسم والتصميم باستخدام الحاسب) 
  وحدة أنظمة التحكم الذكية 
   واالتصاالت االلكترونياتوحدة 
  كـموحدة الحاسبات والتح 
   االتصاالتوحدة شبكات 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وحذة انًعايم انهُذسيـــــــــــــــــت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسلحة معملً مقاومة المواد والخرسانة
 



 ةقااام معملااا مقاومااة المااواد والخرسااانة المساالحة باختبااار وإعااداد تقااارير  نيااة قلااوب خراساااني
ورمل وزلط وحديد ودبش وذلك لكل العيناات الاواردة للمعمال وخرسانة مسلحة وعينات أسمنت 

اإلسااكاا االجتماااعا مدينااة جمصااة  مدرسااة  عزبااة جاااعور طنطااا   تصااميم األعمااال  ومنهااا  
الصناعية أسفل طريق الزقازيق   اإلسكاا االجتمااعا جمصاة   صارح صاحا دقاادوس ميات 

ت غماار   توسااعات مجااارى غماار   إنشاااء مدرسااة عزبااة الزرقااا كفاار صااقر   محطااة مياااه مياا
المنصورة   محطة ر ع إسكاا مبارك   مبناا مإسساة ال شايحة الخيرياة   صارح صاحا اباو 
داود والساامارة   توسااعات البساانت   عينااة رماال لشااركة يونيااوا ساافا   محطااة صاارح صااحا 
برهمتوش   محطة صرح صحا كفر األمير   محطة مياه منية النصر   توساعات محطاة ميااه 

وحاادة سااكنية باايا كفاار الشااي    656  الصاارح الصااحا بالمحلااة الكبري إنشاااء  كفاار سااليماا 
صرح صحا مفر البهاتية  إنشاء مدرسة عزباة الزرقاا كفار صاقر صارح صاحا كفار األميار 
 األسكاا االجتماعا جمصة  اإلسكاا االجتماعا مدينة الشي  زايد  اختبارات تشاوينات محطاة 

سعات مجااري المنصاورة  محطاة ميااة أجاا  مبناا مركاز الخلط   كوبري طلخا علا النيل   تو
شرطة أجا  شبكات صرح صاحا الشاعلة   تعلياة مبناا شاركة جاساكو  غارح األماا بمخاازا 
سكك حديد طلخا  كوبري دمياط علا النيل علا المصرح الساحلا  تغطياة جازء ماا مصارح 

ا كفار ساعد سورس   كوبري طلخا الضوبا  اختبار زلط لشاركة يونياوا سافا   صارح صاح
اإلسكاا االجتماعا مدينة جمصة  محطة مياة ميت غمر   دمياط  إنشاء مدرسة شبشير الحصة.

محطة صرح صحا دقادوس   محطة مياة جالية المركزية  الوحدة الصحية أبيس  مدرسة أباو 
جاعور   بيارة الفرعية كفر سعد  مدرسة الثورة ب بسيوا الغربية  الصرح الصحا برج نور 

الصرح الصحا المحلة الكبري  إنشاء مدرسة عزبة الزرقا االبتدابية   إحال وتجديد  الحمص 
موصات جزء ما الخط الكهربيسيدي سالم كفر الشي    كلية األداب الجديد جامعة المنصاورة  
محطاة الوساطانا   محطاة معالجاة الصارح الصاحا برهمتاوش   إنشااء مدرساة تعلايم أساساا 

طة ر ع كفر حسيا   محطة الصرح الصحا اليوسافية   مديرياة أماا الحا الخامس دمياط  مح
الدقهلية  مر ق اإلسكاا االقتصادي دمياط  ر ع كفاءة تآهيل ميااة الصارح بالدقهلياة   توساعات 
الصاارح الصااحا باارأس الباار  إنشاااء بنااك مصاار كفاار سااعد  تاارميم باادروم مجمااع المحاااكم 

ا    توسعات مجاري المنصورة  شبكة إنحدار بالمنصورة   مبنا سكنا تقسيم الفاروق الطوبج
بلقاس   تغطية مصرح أجا   كوبرس سندوب العلوي   الصايانة الازماة لكاوبري دميااط علاا 
النيل إنشاء ساور محطاة جالياة  الصارح الصاحا المحلاة الكباري  مدرساة األمال للصام والابكم 

لياة األداب الجدياد جامعاة طنطا  اإلسكاا االجتماعا مدينة جمصة  محطة ميااة ميات غمار    ك
المنصورة    إنشاء مدرسة تعليم أساسا الحا الخامس دمياط  محطة ر ع كفر حسايا   محطاة 
الصرح الصحا اليوسفية   مديرية أما الدقهلية  مر ق اإلسكاا االقتصادي دمياط  ر اع كفااءة 

عد    مبناا تآهيل مياة الصرح بالدقهلياة  محطاة ميااة ميات خمايس   إنشااء بناك مصار كفار سا
سكنا تقسيم الفاروق الطوبجا    توسعات مجاري المنصورة    تغطية مصرح أجاا   كاوبري 
سندوب العلوي   الصيانة الازمة لكوبري دميااط علاا النيال  صارح صاحا الساناويا ترميم 

وحاادة سااكنية كفاار الشي  إنشاااء مدرسااة عزبااة الزرقااا   656مجمااع المحاااكم بالمنصورة إنشاااء 
سة تعليم أساساا بالمجااورة دميااط الجديادة  عقاار ساكنا ملاك خالاد بركاات  مدرساة إنشاء مدر

سيدي الغنيما الراهبيا سمنود  إنشاء محطة محوالت جمصة إنشاء حمام سباحة أولمبا باساتاد 
المنصورة   ترمييم وتدعيم مديرية أما الدقهلياة األساكاا االجتمااعا جمصاة   تارميم مادير ياة 

ات محطة مياة ميت خميس  صرح صحا الشعلة  الصرح الصحا بالمحلاة أما الدقهلية توسع
الكبري  ترمييم بدروا مجمع المحاكم  كلية األداب الجديدة   كلية طب أسناا كفر الشي   إنشاء 



بناك مصاار كفار سااعد  شاابكات ميااة الشاارب والصارح الصااحا الحااا الساادس   إنشاااء مدرسااة 
رح الصحا الحجاليزة السنباويا  محطة مياة ميت المجاورة الحا الخامس دمياط  محطة الص

غمر إنشاء حديقاة وتجميال شاواري ميات سلسايل إنشااء بارج ساكنا شاارعالجيش  إنشااء حماام 
سباحة باستاد المنصورة  إنشاء مدرسة تعليم أساسا صيانة كوبري دمياط  مدرسة عاطح سليم 

صارح صاحا نورالاديا صارح  االبتدابية دمياط  إنشاء برج سكنا سكنا بالمنصاورة  محطاة
صحا الشعلة  الصرح الصاحا بالمحلاة الكباري    كلياة األداب الجديادة  األساكاا االجتمااعا 
جمصة   شبكات مياة الشرب والصرح الصحا الحا السادس   إنشاء مدرساة المجااورة الحاا 

حة الخامس دمياط    محطة مياة ميت غمر  إنشاء برج ساكنا شااري الجايش  إنشااء حماام سابا
باساااتاد المنصاااورة  إنشااااء مدرساااة تعلااايم أساسا صااايانة كاااوبري دميااااط  إنشااااء بااارج ساااكنا 
بالمنصورة تغطية مصرح مينة سمنود صرح صحا بنا عبياد تارميم وتادعيم مجماع المحااكم 
بالمنصورة محطة ر ع السمارة مركز تما األمدياد  محطاة ميااة جالياة كوبري ساندوب العلاوي 

ميااديا بادمياط  تارميم وتادعيم مديرياة أماا  3لبحار الصاغير  تنفياذ إنشاء حديقة ميات سلسايل ا
المنصااورة    بإسااتاد  إنشاااء حمااام سااباحة أولمبااا 2الدقهلية صاارح صااحا مياات غماار محطااة 

األسكاا االجتماعا سعد  صيانة كاوبري أباو الشاقوق كفار صاقر   محكماة بناا عبياد الجزبياة  
حطااة ر ااع مياات ناااجا   محطااة ر ااع كفاار إحااال وتجديااد كااوبري مصاارح العمااوم البحياارة  م

الثعبانية  مدرسة أبو جاعور   البنية أألساساية المرحلاة الرابعاة جمصاة   إنشااء كاوبري ترعاة 
الساااحل الوسااطا   كااوبري طلخااا الضااوبا  توسااعات مجاااري المنصااورة   صاارح صااحا 

ختباارات خاصاة   عيناة ساا ا 2اليوسفية   إنشاء نادي العامليا دمياط الجديدة عمارة الزعفاراا
بالمواد   محطة مياة ميات غمار  إنشااء بارج ساكنا شااري الجايش  إنشااء حماام ساباحة باساتاد 
المنصااااورة  إنشاااااء مدرسااااة تعلاااايم أساسا صاااايانة كااااوبري دمياااااط  إنشاااااء باااارج سااااكنا 
بالمنصورة تغطية مصرح مينة سمنود صرح صحا بنا عبياد تارميم وتادعيم مجماع المحااكم 

لسمارة مركز تما األمدياد  محطاة ميااة جالياة كوبري ساندوب العلاوي بالمنصورة محطة ر ع ا
ميااديا بادمياط  تارميم وتادعيم مديرياة أماا  3إنشاء حديقة ميات سلسايل البحار الصاغير  تنفياذ 

  إنشاااء حمااام سااباحة أولمبااا باسااتاد المنصااورة   2الدقهلية صاارح صااحا مياات غماار محطااة 
الشاقوق كفار صاقر   محكماة بناا عبياد الجزبياة   األسكاا االجتماعا سعد  صيانة كاوبري أباو

إحااال وتجديااد كااوبري مصاارح العمااوم البحياارة  محطااة ر ااع مياات ناااجا   محطااة ر ااع كفاار 
الثعبانية  مدرسة أبو جاعور   البنية أألساساية المرحلاة الرابعاة جمصاة   إنشااء كاوبري ترعاة 

  صاارح صااحا  الساااحل الوسااطا   كااوبري طلخااا الضااوبا  توسااعات مجاااري المنصااورة
  عيناة ساا اختباارات خاصاة  2اليوسفية   إنشاء نادي العامليا دمياط الجديدة عمارة الزعفاراا

" كلية االداب  بالمواد   محطة صرح كفر األمير عبد هللا   إنشاء  ري بيبسا كاوال بالمنصورة
أبو  الجديدة ج المنصورة " محطة مياه ميت غمر " صرح صحا المحلة الكبرى " خط دهشور

الغراديق " البنياة األساساية مديناة جمصام " مشاروي صارح صاحا المحلاة الكبارى " مشاروي 
صرح صحا كفر االمير " توسعات مجارى المنصورة " توسعات البسنت " تؤهيل ترعة نشيل 
الجديدة " إسكاا الطلبة ج المنصورة " األعمال الصناعية طرياق الزقزياق السانباويا " محطاة 

استكمال الوحدة المحلية بدريا " مشروي الصرح الصاحا اباو داود "  إنشااء  مياه ميت غمر "
البنك األهلا  ري بلقاس " خط دهشور أبو الغراديق " محطة ر ع صرح صحا كفر التعبانية " 

اإلساكاا االجتمااعا " محطاة إنشاء مبنا ادارى تجارى شركة ابا سينا  ارما شبكات ميااه أجاا 
عشااة باارأس الباار مشااروي البنيااة  2قااادوس  إنشاااء عاادد صاارح صااحا  مياات غماار محطااة د

األساسية جمصة  صرح صحا برهمتوش  " محطة ر ع إسكاا مبارك  " توسعات المجارى " 



خط دهشور أبو الغراديق " البنية األساسية مدينة جمصم " مشروي توسعات البسنت  " مشروي 
خا العلوى  " تؤهيل ترعة صرح صحا كفر األمير " توسعات مجارى المنصورة " كوبرى طل

نشيل الجديدة " إسكاا الطلبة ج المنصاورة " األعماال الصاناعية طرياق الزقزياق السانباويا " 
محطة مياه ميت غمر " استكمال الوحدة المحلية بدريا " مشروي الصارح الصاحا أباو داود "  

صاحا كفار  إنشاء البنك األهلا  ري بلقاس " خاط دهشاور أباو الغرادياق " محطاة ر اع صارح
التعبانية محطة الوسطانا للبترول  " إنشاء مبنا ادارى تجارى الصرح الصحا بكاوم الناور   

سينا لألدوية إعادة تؤهيل طريق المصاانع بقلياوب  صرح صحا ابوداود والسمارة   مخزا ابا
0 

 ةقااام معملااا مقاومااة المااواد والخرسااانة المساالحة باختبااار وإعااداد تقااارير  نيااة قلااوب خراساااني
وخرسانة مسلحة وعينات أسمنت ورمل وزلط وحديد ودبش وذلك لكل العيناات الاواردة للمعمال 
ومنهااا   إنشاااء كااوبري جديااد علااا بحاار بساانديلة  إنشاااء عشااة باارأس الباار   مشااروي االسااكاا 
االجتماااعا بجمصة توسااعات مجاااري المنصااورة كلية االداب الجديدة توسااعات البساانت محطة 

مسااااقا علاااا بحااار العااادوة الجديدة إنشااااء كاااوبري بمديناااة المحلاااة  ميااااه ميااات غمااار  تطاااوير
الكبري إعاااادة طرياااق المصاااانع بقلياااوب  محطاااة الر اااع خااازاا بلقااااس  محطاااة ميااااة ميااات 
غمر توساااعات محطاااة ميااااة السااانباويا   الصااارح الصاااحا بالمحلاااة الكبري صااارح صاااحا 

ا النياال  المرحلااة الجمالية محطااة ر ااع العااو  مركااز ساايدي سااالم  كااوبري طلخااا العلااوي علاا
الثالثة للبنية األساسية بجمصة  األعمال الصناعية أسفل طريق السنباويا توسعات محطاة ميااة 
وصارح صاحا السنباويا مشاروي اإلساكاا االجتماااعا بجمصاة خط الطارد لعملياة الصاارح 
الصحا كوم الناور  محطاة ميااة أجا شابكات محطاة ميااة ميات غمر محطاة ميااة دقاادوس ميات 

عماارة بجمصة إنشااء مجماع خياري أشاموا الرماا إنشااء مخازا شاركة اباا  36إنشااء غمر  
كوبري طلخاا علاا النيال    سينا  مشروي صرح صحا كفر األمير   صرح صحا برق العز

محطة خلط إسكاا جمصة محطة مياة ميت غمر توسعات محطة مياة السنباويا صرح صحا 
اة بلقااس  إنشااء مركاز شارطة أجا البنياة أساساية أبو داود محطة مياة مدينة جمصة خزانات ميا

عماارة  36عشاة بارأس البار   2مدينة جمصة  مبنا مإسسة ال شيحة الخيرياة أشاموا  إنشااء 
بجمصة مشروي اإلسكاا االجتماعا  مشروي صرح صحا الجالية  توسعات البسنت  صرح 

رهمتااوش   صااحا ساانجاي  االسااكاا االجتماااعا جمصااة   محطااة معالجااة الصاارح الصااحا ب
صاارح صااحا كفاار البهاتيااة  مر ااق إسااكاا دمياااط الجديدةالصاارح الصااحا المحلااة الكبااري   
صيانة كباري القنال وسيناء شرق الدلتا معهد كفار العادوي  ااقوس شارقية  شابكات محطاة ميااه 
ميت غمر   شبكات محطة الر ع بلقاس محطة ر ع إساكاا مباارك ز تاا   كاوبري أجاا العلاوي 

ة  مشروي شبكة مياة أجا   خزانات بلقاس العلوياة  كلياة األداب الجيادة جامعاة ترعة المنصوري
المنصورة محطة مياة قليا مركز األورام كفر الشي   نفق المنشاية كاورنيش بنهاا  مبناا دياواا 

 .مديرية أما الدقهلية  صرح عام رباسة مركز المنصورة
ويا  الصرح الصحا بالمحلاة الكباري صحا كفر األمير عبد هللا   توسعات محطة مياة السنبا

   إنشاء كوبري علوي مدينة المحلة الكبري ميداا الشوا  خزانات بلقاس العلوية .
اإلسااكاا االجتماااعا مدينااة جمصااة  صاايانة كااوبري مينااة سااندوب   إنشاااء كااوبري أمااام قريااة 

رح الطرابيش  شبكات محطة مياة أجا  صيانة كوبري نبروه  صرح صحا قرية سنجاي   ص
عماارة بمديناة جمصاة   36صحا قرية كفور البهاتية  صارح صاحا قرياة برهمتاوش  إنشااء 

توسعات الصرح الصاحا بارأس البار   محطاة صارح صاحا الحجاايزة  عملياة خاصاة مبناا 
أهالا بدمياط  إنشاء مدينة الشي  زوايد جمصة  مديرياة أماا الدقهلياة   محصاة صارح صاحا 



دار بلقاااس  محطااة مياااة مياات غماار   شاابكات انحاادار خطااوط كفاار األمياار عبااد هللا  شاابكات إنحاا
عشة برأس البار  كلياة ااداب الجديادة  الصارح الصاحا بالمحلاة  2محطة ر ع بلقاس   إنشاء 

الكبري   صرح صحا الجمالية   إنشاء مركز شارطة أجا محطاة صارح صاحا كفار الشاي   
ل الصااناعية أساافل طريااق مبنااا مإسسااة أل شاايحة الخيااري أشااموا   توسااعات البساانت األعما

الزقازيق السنباويا  تطوير مخازا المهمات بسكك حديد طلخا  صارح صاحا دقاادوس ميات 
وحادة ساكنية  656وحدة سكنية بيا  إنشاء الوحدة الصحية السنباويا  إنشاء 656غمر  إنشاء 

ر  تعليااة بالجرياادة كفاار الشااي   شاابكة انحاادار بلقاااس  مبنااا العااامليا بقطاااي التاادريب باارأس الباا
عماارة ساكنية باؤبو صاير سامنود  إنشااء مدرساة  2المبنا اإلداري لشركة جاساكو  إنشااء عادد 

الزرقا االبتدابية كفر صقر شرقية  الصرح الصحا الكوم الطويل كفر الشي   الصرح الصحا 
  . . E4بالمحلة الكبري   لبشة عادية للبيارة 

 انةوكاا إجمالا دخل معملا مقاومة المواد والخرس
 جنٌها[ 024913]  

 
 معمل التربة واعساسات

 يقوم المعمل باختبار وعمل جسات وذلك بناءا علا العيناات الاواردة للمعمال علاا النحاو التاالا 
جسات إنشاء مدرسة خالد محسا جالة " إنشاء مدرسة  اروق سويلم االبتدابياة "  مدرساة كفار 

الفكرياة  " إنشاء مدرسة شفيق الديا للتربية الشي  عطية " إنشاء مدرسة النهضة بضرب السام
 " إنشاء مدرسة كفر بدواى القديم االبتدابية " مدرسة عزب سراء اإلعدادية .

مدرسااة القصاااص االبتدابيااة الجدياادة  خوازيااق مشااروي إنشاااء مدرسااة كفاار الشااي  شااربينا   
لسنباويا  خوازيق خوازيق مدرسة شفيق زيا الديا المنزلة  خوازيق مدرسة بيرق اإلعدادية ا

مدرسااة النهضااة للتعلاايم األساسااا   محطااة مياااة كفاار سااليماا وزيااادة اإلنتاجيااة  إنشاااء مدرسااة 
بسنديلة الثناوية  خوزيق مدرسة  وة التجربية كفر الشي   جسات برج ساكنا ملاك محماد  تحاا 

ساة اسماعيل ميت غمر  إنشااء الوحادة الصاحية برجاب الشاماس  اوه كفار الشاي   خوازياق مدر
عاطح سليم كفر البطاي  دميااط  خوازياق مدرساة  خار الاديا للغاات دقهلياة  توساعات مجااري 
المنصورة  كوبري طلخاا العلاوي علاا النيال   عماارة ساكنية ملاك محماد عباد الجاواد البحيارة  
محطة ر ع العو  مركز سيدي سالم   خوازيق مدرساة عااطح ساليم االبتدابياة كفار البطاي    

قا عباده عباد هللا المنزلاة  مشاروي إنشااء مدرساة ديساط األعدادياة   إنشااء خوازيق مدرسة شو
سااور مدرسااة مفاار عااو  هللا األعداديااة أجااا  دمااك طبقااة تربااة كليااة األداب الجدياادة جامعااة 

إنشاء المدرسة الثانوية بمنية سندوب   مدرساة   ااروق ساويلم    إنشااء مبناا  نقاباة  المنصورة
 المهندسيا ميت غمر. 

ق مدرسااة شااوقا عبااد هللا المنزلة مشااروي مدرسااة ديسااط األعداديااة  إنشاااء سااور وساالم خوازياا
مدرسة كفار عاو  األعدادياة  دماك طبقاة ترباة الاردم الادور األرضاا كلياة األداب   مشاروي 
إنشاء عمارة دار الناحية مركز أجا مدرساة بارج ناور الحماص  مشاروي إنشااء مبناا التؤميناات 

  نشاء عمارة سكنية منطقة األيواء السلخانة بالمطرية دقهلية.والمعاشات بلقاس  مشروي إ
خوازيق مشروي إنشاء مدرسة خياطة االبتدابية قطور  إنشاء مدرسة الساتامونا مركاز بلقااس  

 إنشاء مدرسة المتفوقيا جمصة  خوازيق مشروي إنشاء مدرسة  خر الديا خالد للغات دقهلية.
 إنشااء ساور مدرساة طهاواي اإلعدادياة السانباويا  ة  إنشاء سور مدرسة ميت  اارس االبتدابيا

إنشااء ساور مدرساة البشانيا اإلعدادياة  إنشااء بارج  إنشاء سور مدرسة كفر الاروك االبتدابياة  



االتصاالت مصنع  لور  إنشاء سور مدرسة الماح اإلعدادية تما األمديد  إنشااء ساور مدرساة 
ط اإلعداديااة  جسااات إنشاااء مدرسااة زياااا مياات النحااال دكاارنس   إنشاااء سااور مدرسااة البصاارا

اإلعداديااة بلقاااس   إنشاااء مدرسااة بساانديلة إنشاااء مدرسااة صاايام بناادق االبتدابيااة  إنشاااء مدرسااة 
الستامونا مشروي إنشاء بنك مصر كفر سعد  خوازيق مشروي مدرسة الدر يل إحاال وتجدياد 

ياات طريااح  إنشاااء بوصااة بلقاااس  خوازيااق مشااروي إنشاااء مدرسااة م 66الترعااة هابطااة قطاار 
عماارة كنيااة كفار البطااي  دمياااط  خوازياق مشااروي مدرساة دكاارنس شااربيا عملياة تعليااة مبنااا 

عمااارة سااكنية اإلسااكاا االجتماااعا دمياااط  تطااوير  62اإلدارة الجهاااز الهضااما عمليااة إنشاااء 
العشوبيات منطقة اإلياواء المصارية  إنشااء مدرساة أباو بكار حاا ظ موساا منياة النصار  إنشااء 

 سة الدكتور و اء طم الجمالية .مدر
 

 جنٌها   [ 012002وكان تجمالً داخل المعمل ]    
 

 

 معمل الكٌمٌاا
وذلك عينة زلط  –عينة رمل - ةعينات خراساني -مياه صرح صحا  تقام المعمل باختبار عينا

عينااة مشاروي اإلسااكاا االجتماااعا جمصاام " مناازل الباااز  لكال العينااات الااواردة للمعماال ومنهااا 
لدناادراوى " جسااات عماااارة سااكنية بطلخاااا مدرسااة كفااار باادواى القاااديم " األعمااال الصاااناعية ا

 السنباويا " إنشاء كوبري ميت غمر " .
عينااة مياااه واحاادة  نساابة األماااح  عينااة رماال محطااة خلااط إسااكاا جمصااة   عينااة رماال أبااي  

 وأصفر لكلية آداب المنصورة الجديدة.
 0  انشاء كوبري طلخا العلوي  جسات المدرسة الثانوية منية سندوب

عينااة مياااة الوحاادة الصااحية  ااوة كفاار الشااي    عينااة مياااة باارج سااكنا الفاات  مياات غماار  جسااات 
مدرسااة ديسااط األعداديااة طلخااا  جسااات مدرسااة كفاار عااو  األعداديااة أجااا  مدرسااة باارج نااور 

بنا مديرية أماا الحمص  عينة مياة عمارة سكنية أجا  عينة مياة إنشاء مبنا التؤمينات بلقاس  م
 الدقهلية  عينة مياة جسات المطرية..

  إساكاا الغربياة بسامنود  محطاة خلاط 4 6عينة مياة مدرسة الساتامونا بلقااس  إنشااء نماوزج 
 إسكاا جمصة  عينة مياة مدرسة المتفوقيا جمصة 

 عينااة مياااة مدرسااة عينااة مياااة مدرسااة مياات النحااال   ةعينااة مياااة مدرسااة كفاار الااروك االبتدابياا
عينة مياة مدرسة ميت  ارس اإلعدادية  عينة مياة مدرساة طهاواي  البصراط اإلعدادية المنزلة 

عينااة مياااة مدرسااة البشاانيا اإلعداديااة  عينااة مياااة كااوبري طلخااا علااا  اإلعداديااة الساانباويا 
النيل عينة خراسانية أسفلتية د.عادل جبر  عينة خراسانية ملك مر ت سامة الموجا.عينة زلط 

اء  ري بنك مصر كفر سعد   عمارة سكنية بلقاس  عينة ميااة مدرساة أباو بكار حاا ظ  عيناة إنش
عينة مياة الصرح شركة المنصورة للراتنجاات  عيناة ميااة مدرساة  مياة مدرسة السام دقهلية  

عينة مياة محطة الخلط مشاروي األساكاا االجتمااعا جمصاة الشاي  زاياد  إنشااء  زياا جمصة 
 خامس دمياط   عينة رمل كوبري طلخا علا النيل.مدرسة بالحا ال

سور مصنع غازل ونسايا التركاا دميااط   عيناة خرساانية عقاار ساكنا  مشروي إسكاا جمصة
دمياط الجديدة  عينة مياة خط الترعة الهابطة بقرية قراش بلقااس   عماارة ساكنية كفار البطاي   

ة ميااة القاعادة البحرياة  عينا عينة خراسانية ملك حسيا علواا محطة معالجة الصارح الصاحا



صارح صااحا بالسااويس  عينااة رماال كااوبري ساانوب العلااوي  عينااة مياااة مبنااا اإلدارة الجهاااز 
الهضما بالمنصورة  عينة أسمنت كوبري سندوب   عايا رمال اإلساكاا االجتمااعا جمصاة   
عينة رمل وزلط إنشاء كوبري ترعة الساحل شاربيا  مشاروي البنياة األساساية جمصاة  إحاال 

موم البحيرة  إنشاء برج سكنا أول شاري الجايش بالمنصاورة  عيناة وتجديد كوبري مصرح ع
مياة سقح مبنا سكنا شاري أحمد قاسم بلقاس  عينة رمال وميااة شاركة جولادمكس  عيناة ميااة 
كااوبري علااا ترعااة البحاار الصااغير   عينااة رماال دهاااا لمشااروعات شااركة بتروياال عينااة مياااة 

ماارة ساكنية بشاطا دميااط   عيناة زلاط إنشااء كوبري خرساانة ترعاة الساام عينة ميااة إنشااء ع
 مشروي اإلسكاا االجتماعا جمصة. 2مدرسة المجاورة الحا الخامس  عينة سا

 جنٌها  [  11210وكان تجمالً داخل المعمل ]  
 

 هندسة الطـــرق والمطارات معمل
وزلط وتربة  دبش وعينات أتربةوعينات قام المعمل باختبار وإعداد تقارير  نية لخلطات إسفلتية 

رصاح الطرياق  وذلاك لكال العيناات الاواردة للمعمال ومنهاا  بااط أرصافةرملية وكثا ة حقلياة  
المإدى الا المنطقة الحر ية " صيانة وتارميم بعا  الكباارى بالساام " رصاح بعا  شاواري 
الجمالية " رصح قرى مركز المنصورة " لرصح شواري ميت تماماة " رصاح شاواري ميات 

اري البجات " رصح شواري منية النصر " تشطيبات حرم جامعاة دميااط عاصم " رصح شو
" رصح بع  شواري مدينة السنباويا " رصح شواري جمصم " رصح بع  شواري حا 
غرب المنصاورة " تخطايط المنطقاة الصاناعية المرحلاة الثالثاة " انشااء رصايح بضاابع بمينااء 

  شاواري مديناة المطرياة " دمياط ط رصح بع  شواري حا غرب المنصورة " رصح بع
 رصح بع  شواري الحا .

رصح شواري مدينة الكردي  رصح منشؤة الجماال  رصاح بقرياة الجاوابر مادخل الربعماباة  
الخطة االستثمارية للوحدات المحلية الشيا  رصح شواري حاا ثاانا المحلاة  اساتكمال رصاح 

صااح شااواري الوحاادة شاااري عبااد الماانعم ريااا  المنزلااة  رصااح بعاا  شااواري النساااميم   ر
المحلية بالعزيزة   رصح بع  شواري الوحدة المحلية بالحوتة المنزلة رصاح بعا  شاواري 
المنزلااة   رصااح يعاا  شااواري بالعمارنااة والبصااراط والفروسااات   رصااح بعاا  شااواري 

  إنشااء ور اع كفااءة  2063/2064الوحدة المحلية بالريا   األحجار والتكسيات للعاام الماالا 
رصاح بعا  شاواري قاري  إنشاء ور ع كفاءة طرق عزبة الصعايدة   اخلية بدمياط الطرق الد

مدينااة السااادات  رصااح  23مركااز المنصااورة مياات ماازاح  أعمااال الطاارق للمنطقااة السااكنية ال
  كاوبري طلخاا العلاوي علاا  2063/2064شواري جمصة   األحجار والتكسيات للعام المالا 

 نفق المنشية كورنيش بنها.6ب  عينة سا النيل   إعادة تؤهيل المصانع بقليو
رصح بع  شواري مدينة بسيوا   األعمال الصناعية الزقازيق   تطوير مزلقانات سكم حديد 
كفاار صااقر   رصااح قاارى العاازاوى البامااوا   األعمااال الصااحية اسااقل طريااق الزقااازيق   

يل   رصح بع  عمارة دمياط الجديدة   مشروي كوبري طلخا علا الن 52استكمال موقع عدد 
شواري قرى السنباويا   الخطة االستشارية للوحدة المحلية شارق المنصاورة   رصاح طرياق 
عزبة بشربيا   رصح شواري قرى مدينة السنباويا   رصاح بعا  شاواري بهاوت نباروه   

 رصح بع  شواري مدينة ميت غمر   الطريق المحيط بالجامعة دمياط الجديدة 
  طريااق المسااتثمر الصااغير مدينااة دمياااط الجديااة   2063/2064ر ااع كفاااءة ضااما خطااة عااام 

  رصح شواري مدينة السنطة  رصح شاواري  8/9متر رصفا  340رصح رصيح بضابع 
 مدينة سمنود   رصح بع  شواري حا غرب المنصورة   ترميم شواري حا ثانا طنطا   .



شااواري قااري مركااز  كااوبري طلخااا علااا النياال   الخطااة االسااتثمارية والخطااة العاجلااة  رصااح
المنصورة رصااح قااري ساااموا القماااش  رصااح بعاا  شااواري محلااة دمنااة  رصااح طريااق 

بالقرية األولمبية جامعاة  2  6  ملعب  9 8المعتمدية أبو شناح  إنشاء رصيح بضابع رصفا 
المنصورة المشروي الخطة العاجلاة إلنشااء الطارق محا ظاة الدقهلياة   مشاروي الخطاة العاجلاة 

رق كفار الشااي  كوبري طلخااا الضاوبا  رصااح بعاا  شاواري مدينااة الساانباويا   إلنشااء الطاا
رصح بع  شواري قري مركز المنصورة  ترميم را د المنصورة جمصة  تنفيذ مرا ق منطقة 

 بيت الوطا دمياط.
  كاوبري طلخاا علاا  2063/2064دبش طرياق بلطايم المصايح   األحجاار والتكسايات لعاام  

دينة السانباويا  رصاح بعا  شاواري الوحادة  المحلياة بهاوت  النيل  رصح يع  شواري م
رصق بع  شواري قاري مركاز نباروه الخطاة االساتثمارية الوحادة المحلياة شارق المنصاورة  
كوبري طلخا علا النيل  تقييم أعمال رصح شواري تما األمديد  أعمال التكسيات مطار شاوة  

لوطا  إزدواج طريق بلطيم الدولا   ر ع تقييم أعمال رصح مداخل قري أشموا  مرا ق بيت ا
الغربيااة  تقياايم خلطااات أساافلتية الحااا الرابعاادمياط  الملعااب  2063/2064كفاااءة الطاارق خطااة 

الخماسا النجيلا الصناعا شباب المقاطعة   الملعب الخماسا النجيلاا الصاناعا منياة سامنود  
ق الطرقاة شااري ندي العمال الرياضا  أعمال رصح بع  شاواري ميات غمار  رصاح طريا

عمارة الحا الرابع دمياط  رصح شواري ميت سلسيل   تقييم  52السام استكمال تنسيق موقع 
أعمال استكمال رصح شواري ميت سلسيل  حماية خطوط الغاز بالتري والمصاارح  األحجاار 
والتكساايات باااإلدارة العامااة حمايااة تطااوير نهاار النياال ز تااا  رصااح شااواري حااا ثااانا طنطااا  

لطرق الداخلية محطة مياة أجا  إنشاء مدرسة تعليم أساسا الحا الخامس دمياط رصح رصح ا
شااواري الساانباويا  رصااح طاارق األسااكاا االجتماااعا جمصااة  تقياايم أعمااال رصااح طريااق 

رصاح شااري  2063/2064البيوما   تقييم أعماال رصاح شاواري المنزلاة   الخطاة العاجلاة 
دمياط  أعمال رصح بع  قري ميت غمر محطة مياة صاح الديا   اتفيذ مرا ق بيت الوطا 

أجااا  طاارق اإلسااكاا االجتماااعا جمصااة  مر ااق بياات الااوطا  المشااروي العاجاال إلنشاااء كفاااءة 
الطرق كفر الشي   طريق بلطيم المصيح  تنفياذ مر اق الحاا الساادس دميااط تطاوير مزلقاناات 

مل  تنفيذ الطبقة الرابعة سكك مصر خط الزقازيق وميت غمر   دبش حماية محطة تسهيات األ
باالحا الثالاو والخاامس دميااط  رصاح شاواري قاري مركاز بلقااس  رصاح قرباة كفار شاارح 
 رصااح شااواري حااا ثااانا طنطااا  رصااح قريااة بهبياات الحجااارة  رصااح قريااة مياات عساااس  
رصح قرية الناوية   رصح طرياق برهمتاوش  مشاروي المنطقاة الصاناعية جمصاة  مشاروي 

مصة  رصح شواري بع  قاري مركاز بلقااس   تصاميم خلطاة أسافلتية اإلسكاا االجتماعا ج
الحا الثالو دمياط  رصح شواري ومياديا جامعة كفر الشي   رصح طرق المديناة الصاناعية 
كفر الشي   رد الشا ألصلة المحلة الكبري   المشروعات المقترحة وصلة ميت عساس   إنشاء 

خطاة الرصاح اإلضاا ية حاا  مارو المحلاةكوبري الرياح التاو يقا ميات غمر رصاح طرياق د
ثاانا طنطاا  رصااح شاواري قاري الساانباويا  رصاح شاواري قااري مركاز سامنود  رد الشااا 
ألصاالة قااري ساامنود  طريااق المسااتثمر الصااغير المنطقااة التر يهيااة  الطريااق الاادابيري صاااا 

طايم الحجر  تصمييم خلطات أسفلتية  رصح بع  شواري السنطة  طريق المدينة الصاناعية بل
كفر الشي   رصح الوحدة المحلية البراموا   رصح شواري قري مركز تما األمديد  مشروي 
تااؤميا التقاطعااات السااطحية علااا الطريااق الدولا عمليااة طريااق بلطاايم  رصااح بعاا  شااواري 

 السنباويا  
 جنٌها   [ 314221]   وكان تجمالً دخل معمل 



 
 المنشآت الةقٌلة معمل

لجمياع أقطاار المواساير اإلسامنتية وذلاك لكال العيناات عاداد تقاارير  نياة م المعمل باختباار وإيقو
 سم تطوير ري علا ترعة السلطانا ري الزقازيق.00ماسورة قطر الواردة للمعمل ومنها 

سام 00اختبار ماسورة قطار  م تغطية حماية النيل باسيوط650قام المعمل باختبار ماسورة قطر 
متر تطوير مساقا ترعة 6اختبار ماسورة قطر  السنباويا لزوم عملية ازدواج طريق الزقازيق

اختبااار ماسااورة قطاار  متاار تطااوير مساااقا ترعااة الشاايكارة6اختبااار ماسااورة قطاار  الشاايكارة
مترتغطيااة مصاارح الخارجااة 6.20مترتغطيااة مصاارح الخارجااة اختبااار ماسااورة قطاار 6.20

سام تغطيااة 60ورة قطار اختباار ماساا متاار تطاوير مسااقا ترعااة الشامالة6اختباار ماساورة قطار 
 مصرح الجبانة

 
 جنٌها   [ 4411]   وكان تجمالً دخل معمل 
 

 مٌكانٌكا ملامع
 لجميع المحركات والغايات الواردة للمعامل ومنها م المعمل باختبار وإعداد تقارير  نية يقو

ق بفنادق سايرا شارم الشاي   غاياة  ناد 2المحارك الحاراري بفنادق مكسايم باازا   الغاياة رقام 
جراند بازا   غاية  ندق الجا ا  غاية  ندق جازميرابيل بيتش   غاية  ندق إبروتال بااالس  

 غاية بفندق رويال روجانا  غاية بفندق شرم هوليداي  غاية بفندق سيرا 
 جنٌة[ 02222]مل امعالوكان تجمالً دخل 

 
 كهربا ملامع

 حركات والغايات الواردة للمعامل ومنها لجميع المم المعمل باختبار وإعداد تقارير  نية يقو
 قياس خمسة أبيار أرضا   تصميم لمبة مو رة

 جنٌة[0122]مل امعالوكان تجمالً دخل 

 
 ندسٌةهتجمالً دخل وحدة المعامل ال

 11/10/0212حتً  1/1/0212الفترة من خالل 
 

 المبلػ بالجنٌة اسا المعمــــل مسلسل

 024913 دمعملً الخرسانة ومقاومة الموا 1

 012002 التربة واعساسات 0

 314221  الطــــــرق 1

 11210 الكٌمٌاا 2



 4411  المنشآت الةقٌلة 3

 02222 معامل مٌكانٌكا 4

 0122 معامل كهرباا 7

 1291919 االجمالـــــــى 

 

 (اجنٌه 1291919جمالً دخل وحدة المعامل الهندسٌة هو )ت
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 وحــــــــــــــذة  انخذريــــــب

 

 

 

 

 

 
 
 

 اععمال التً تمت بوحدة التدرٌ 
 11/10/0212حتً  1/1/0212الفترة من خالل  

 معمل المساحة 
 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

 3232 323× 12 توتال استٌشن

 10273 123×13 اعدادقنً مساحة 

 10412 1+ 123×13 تعداد قنً مساحة 

 11072 123× 12 تعداد قنً مساحة 

 1012 423× 0 توتال استٌشن

 0223 0223× 1 توتال استٌشن

معمل المساحة توتال 
 استشن

13×323 7373 



معمل المساحة توتال 
 استشن

13×323 7373 

 14142 323× 10 توتال تستشن

 4433 423×11 تعداد قنً مساحة

 2203 123×3 تعداد قنً مساحة

 11072 12×123 تعداد قنً مساحة 

 المعمل االقتراضً

 المعمل االقتراضً
 ]  توكاد[

122 ×92 9222 

المعمل االقتراضً 
  وتوكاد دورة مكةفة

1  ×73 422 

 sap- 42 ×012 10422المعمل االقتراضً 

 Revit 22 ×022 1122المعمل االقتراضً 

 راضًالمعمل االقت
 دورة متكاملة

01×012 3092 

 1222 022× 7 رٌفٌت

sap 11×022 4022 

ETABS 00 ×022 2222 

AUTOCAD2D 04  ×103 1032 

sap 11×022 4022 

ETABS 00 ×022 2222 

AUTOCAD2D 04  ×103 1032 
 

 المعمل االقتراضً
 ] تٌجار[تقسٌا معماري 

 0222 9/1حتً 1/1

المعمل االقتراضً دورة 
 ت] تٌجار[روب

 1172 11/1حتً 1/

AUTOCAD2D 04 ×133 2212 

Primavera 9×022 1122 

BUILDING 

DESIGN  
132 ×11 1432 

دورة قً صٌانة شبكات 
 التكٌٌؾ المركزي

 1023 

 1312 033× 4  وتوكاد

 122 0×132 بروما قٌرا

 173 103× 7 روبوت

 1073 033×3 مٌزان القامة

 1173 103× 11 روبوت



 1722 172× 12 ٌترٌف

 1433 01 اتوكاد

 1213  تفسٌا معمارى

 7222 022× 17 دورة تصمٌا 

 3242 012× 00 دورة تصمٌا مكةفة 

 0922 123×01 رسا امتحان 

 0072 12 اتوكاد

 02222 022×120 تصمٌا معمارى

 1322 123× 01 دورة تصمٌا مكةفة 

 دورة متكاملة
 دورة تصمٌا مكةفة

012×12 0122 

 0073 11×173 ورة براماقٌرا د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اITCبمركز اللؽات والكمبٌوتراععمال التً تمت 

 المبلػ بالجنٌ  عدد الدارسٌن اسا الــــدورة 

Auto  cad 2d 56 ×140 7122 

SAP 29×200 0122 

Auto  cad 2d 56 ×140 7122 

SAP 29×200 0122 

Auto  cad 2d 37 ×103 7103 

ETABS 07×022 3222 

Auto  cad 2d 37 ×103 7103 

ETABS 07 ×022 3222 

Auto  cad 2d 04×12 1322 

sap 09 ×022 3122 

 33472 اإلجمالً

 



 معمل الطرق

دورة مكةفة قً الخلطة 
 رشالااعسفلتٌة بطرٌقة م

122×2 1022 

دورة مكةفة قً الخلطة 
 اعسفلتٌة بطرٌقة سوبر بٌؾ

223×0 112 

 2212 اإلجمالً

 

 

التدريب هودخل وحدة   

 جنٌها  122922
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحذة حكُىنىجيا انىرش



 اععمال التً تمت بوحدة تكنولوجٌا الورش                              
 11/10/0212حتً  1/1/0212الفترة من خالل  

 اععمــــــالبٌان  الجهة الطالبة   مر التشؽٌل

 توريد وتركيب ستابر شراب   مركز الخدمات الفنية  56

 تصنيع وتركيب ودهاا مدرجات حديد وخشب  برناما البناء والتشيد  45

مستشاااااااااافا الباطنااااااااااة  38
 التخصصا 

 تصنيع وتركيب قواطيع ما االلومنيوم 

قساااااام هندسااااااة الاااااارى  34
 والهيدروليكا 

 تغير قرصم طاولة وتركيب دلفة زجاج 

 درج  4مكتب  6تصنيع ودهاا عدد  العميد  مدير مكتب 28

53 

برنااااما هندساااة التشااايد 
 والبناء 

( درج 4( مكتب خشب )5تصنيع ودهاا عدد )
 سم 80×65× 620مقاس 

× 200تصاااانيع ودهاااااا دوالب مكتبااااة مقاااااس 
 بم ضلفة  35× 660

تصااانيع ودهااااا تصااانيع ودهااااا دوالب مكتباااة 
 بم ضلفة 35× 600× 200مقاس 

 ( ترابيزة دوريا  2) تصنيع ودهاا عدد

40 
 كلية العلوم 

( 4( شباك كريتال وتصنيع عدد )4تعديل عدد )
 زاوية حديد والدهاا بالبرايمر 

39 
 مكتبة الكلية 

( 3مااام اباااي  لعااادد )6شاااراء وتورياااد زجااااج 
 ترابيزة

 ( دوالب خشب 5تصنيع ودهاا عدد ) كلية التجارة 55

 صيانة كرسا محوري مركز عابد للعظام  68

52 
 قسم الحاسبات والنظم

درج خشاااب والااادهاا  4تصااانيع ودهااااا عااادد
 66×  45بالسااايلر والاااورنيش مقااااس الواحاااد 

 علا عجل كوره

66 
قسااام القاااوي الميكانيكياااة 

 بالكلية

تصنيع ودهاا لوحة لرإساء القسام ماا الخشاب 
سااااااام والااااااادهاا بالسااااااايلر 83× 605مقااااااااس 

 والورنيش

كلياااااة العلاااااوم /جامعاااااة  20
 المنصورة

وتعديل وصيانة عادد شاباك ألمونياوم وعادد  ك 
 سلم ألمونيوم 2

برناااااما هندسااااة البناااااء  50
 والتشييد

 كرسا بقرص دابرية  40تصنيع ودهاا 
 أرضية خشبية استراد خشب 5دهاا عدد 

3/0 

 عميد الكلية 

تصاااااانيع ودهاااااااا برجولااااااة خشااااااب بطااااااول 
سم االرتفااي ماا الخشاب 390× 0.00×60.5

وتغطية الساط  بصااج  السويد والدهاا بالاكيم
 مم0.5معرج سمك 

دهاااااا حااااوابط الكليااااة مااااا عبااااارات مساااايبة الشااابوا العاماااة بالكلياااة  65



)مكتاااااااب أمااااااايا عاااااااام 
 الجامعة(

 وشعارات سياسية

08 

 البراما النوعية

حمايااااة سااالم بمبنااااا  2تصااانيع وتركيااااب عااادد
 64ساااام 280×630الباااراما النوعيااااة مقاااااس 

ماام  62ساام مصاانوعة مااا حديااد مربااع 280×
 لهاا بالبرايمر والاكيةوا

50 
برناااااما هندسااااة البناااااء 

 والتشييد

سابورة مقااس  62تصنيع وتركيب وتثبيت عدد 
ساام مصاانوعة مااا الكااونتر 66× 622× 244

باالكياااة ساااادة وجااام واحاااد ملصاااوق  ورمايكاااا 
 بيضاء وجم واحد

58 
كلياااااااااااااة الحاسااااااااااااابات 
والمعلوماااااااات جامعاااااااة 

 المنصورة 

ل مقااس سابورة بالحاما 5تصنيع وتركيب عادد 
ساااام ملصااااوقة وجهاااايا  ورمايكااااا 622×244

 بيضاء
سابورة بالحامال مقااس  5تصنيع وتركيب عادد 

 سم بالحامل الحديد 99×665

63 

برناااما هندسااة المكاارو 
 ترونكس 

 260دوالب تجليد مقاس  0تصنيع ودهاا عدد 
سااااااااام مصااااااااانوي ماااااااااا خشاااااااااب 43× 90×

رح والادهاا بالسايلر  4السويدوالزاا وبام عادد
 والورنيش

 

 تغيير وجم  ورمايكا بيضاء لسبورة معمل ااات الكهربية 02

29 
برناااااما هندسااااة البناااااء 

 والتشييد

تصنيع وتركيب ودهاا بنشاات لمعمال الكيميااء 
مااا خشااب الاازاا والسااويد والاادلح حشااو  يباار 
وتركيبم ستاليس وقرص زجاج جارار والادهاا 

 بالسيلر والورنيش.
65/82 

جامعاااااااة  –ناااااااادي النيااااااال 
 المنصورة

(درج مقاااس 4( مكتااب خشااب )4صاانيع ودهاااا عاادد )ت
ساام بالزجاااج للقاارص والاادهاا بالساايلر  620/65/80

 والورنيش 

 
جامعاااااااة  –ناااااااادي النيااااااال 

 المنصورة

( دوالب تجلياااد خشاااب مقااااس 4تصااانيع ودهااااا عااادد )
( رح مصاانوي مااا الخشااب 4ساام باام ) 260/600/43

 الزاا والسويد اابلكاش والدهاا بالسيلر والورنيش

جامعااة  –كليااة الصاايدلة  60/05
 المنصورة

( وحاادة أر ااح خشااب مقاااس 50تصاانيع ودهاااا عاادد )
( رح والادهاا بالسايلر 4سم بام عادد ) 260/600/40

 والورنيش
26/96 

 الدراسات العليا بالكلية
( دوالب خشاااب األول مقااااس 2تصااانيع ودهااااا عااادد )

سااام بااادوا  80/660/40سااام والثاااانا 200/660/40
 والورنيش ضلفة والدهاا بالسيلر

68/86 
كليااااة الصاااايدلة جامعااااة 

 المنصورة

(ساابورة بالحاماال مقاااس 4تصاانيع ودهاااا عاادد)
ساام  مااا حديااد متحاارك علااا عجاال 622/622

 بقرامل. 



25/95 

 مستشفا الطوارئ 

تصاانيع ودهاااا واحااد ترابياازة كمبيااوتر مجااوز خشااب 
رح متحاارك علااا  2ساام بهااا عاادد 660/60/85مقاااس 

فتوحااة مااا األمااام ( خزنااة م2ساادايب خشااب زانعاادد )
 والدهاا بالسيلر والورنيش

68/86 

كليااااة الصاااايدلة جامعااااة 
 المنصورة

( سااابورة ثابتاااة علاااا الحاااابط 4تصااانيع عااادد)
مصاانوي مااا القيباار والباارواز ألمونيااوم وحاماال 

 لاقام.
وتصااااااانيع وتركياااااااب دوالب حاااااااابط مقااااااااس 

( 4ساام مااا األلمونيااوم باام عاادد)40//200/60
 دلفة  ا المنتصح.

 (درج 6تصنيع عدد  مكتب خشب ) الورشمدير  6/60

 
9/04 

 أميا مخزا األدوات الكتابية
 ( شاسيم حديد بداخلم سلك بقاوة 2تصنيع عدد )

29 
 مطلعة الجامعة 

(ساااااادابة خشااااااب زاا مقاااااااس 650تصاااااانيع عاااااادد )
 سم  6.20/6.20/00.5

 

كليااااااة العلااااااوم جامعااااااة 
 المنصورة

درج مقاااس  4( مكتااب خشاب 25تصانيع ودهاااا عادد )
650 X 05 X80  ساام مااا اللخشااب الاازاا والسااويد

 واالبلكاش والدهاا بالسيلر والورنيش 
( دوالب ضااالفة واحااادة 25تصااانيع ودهااااا عااادد )

ساام مصاانوي مااا خشااب  X 50 X50 260مقاااس 

 الزاا والسويد وأبلكاش الزاا والدهاا بالسيلر 
كرسا خشب زاا برامق منجاد  20تصنيع ودهاا عدد  22/92

 دهاا بالسيلر والورنيش القاعدة وال
أساااتول كرساااا خشاااب زاا 20تصااانيع ودهااااا عااادد  

 سم والدهاا بالسيلر والورنيش  36.05X 36مقاس 
 ريشة  4مروحة حابط توشيبا  60شراء وتوريد عدد 

تصنيع وتركيب سبورة يكتاب عليهاا بقلام مااركر مقااس 
244 X 622 X66  ساام باام حاارح ألمونيااوم وحاماال

 لألقام 

معماال اإلنشاااءات الثقيلااة  28
 بالكلية 

 إصاح وصيانة باب صاج

66/06 

 مكتبة الكلية 
وحادة أر اح خشاب لكال وحادة  62تصنيع ودهاا عادد 

ساام والاادهاا  X 92 X36 200رح مقاااس  5عاادد 
 بالسيلر والورنيش

4/30 

 البراما النوعية 
حماياة حدياد مقاساات  64تصنيع وتركياب ودهااا عادد 

بااااع وحديااااد زاويااااة والاااادهاا مختلفااااة ومااااا حديااااد مر
 بالبرايمر والاكا 

39 
 شركة الدقهلية للسكر

تصااااانيع ودهااااااا ترابيااااازة اجتماعاااااات مكوناااااة ماااااا 
(قطااع مصاانوعة مااا الكااونتر باكيااة قشاارة أرو 6عاادد)

 وخشب الزا والسويد والدهاا بالسيلر والورنيش

 
 

معمااااااال هندساااااااة الطااااااارق 
 والمطارات بالكلية

قاطوي ما األلمونيوم مقاساات ( 6تصنيع وتركيب عدد)
 مختلفة 



 
 

5/56 

(شااباك 2تصانيع وتركيااب شااباك ألمونيااوم ماع  ااك عاادد)
 كريتال

(قاااطوي مااا األلمونيااوم مقاااس 2تصاانيع وتركيااب عاادد)
260 X 260  600سم ومقاس الثاناX 260 سم 

تركيااب كااالوا لباااب ألمونيااوم وتركيااب زجاااج لمكاتااب 
 المعمل + ترابيزة

 
 
 
 
 
 

0/69 

 الصيدلةكلية 

 X 935تصاانيع وتركيااب قاااطوي مااا األلمونيااوم مقاااس
 بم باب مفصلا سم مكوا ما جزبيا 246

 X 034تصاانيع وتركيااب قاااطوي مااا األلمونيااوم مقاااس
 سم مكوا ما جزبيا  246

 X 306تصاانيع وتركيااب قاااطوي مااا األلمونيااوم مقاااس
 سم بم باب مفصلا دلفة واحدة 246

 X 280أللمونيااوم مقاااستصاانيع وتركيااب قاااطوي مااا ا
 سم بم باب مفصلا دلفة واحدة 246

 ( كرسا محوري بظهر عالا2صيانة ولحام عدد ) كلية التربية 46

36 
 
 

وكيااال الكلياااة لشااابوا خدماااة 
 المجتمع وتنمية البيبة

( حماياة حدياد لطفاياات 5تصنيع وتركياب ودهااا عادد)
 الحريق بالكلية

 
 

34 
 مدرج ا.د.مجدي أبو رياا

ية علا سلم مصنعة ما حدياد الزاوياة ومرباع عمل حما
 وحديد خوصة

مركز الخدمة العاماة بمجماع  23/93
 الخدمات

( قاااااطوي مااااا األلمونيااااوم 4تصاااانيع وتركيااااب عاااادد )
 مقاسات مختلفة والحشو مياميا

46 
 كلية العلوم 

( تربااس ساجاا حدياد 4تصنيع وتركياب عادد )
 وصيانة األبواب 

 تصنيع وتركيب قواطيع ما األلمونيوم  ت امعمل التربة واالساس 26/3

89/69 
 ادارة الكلية

تصااانيع وتركياااب ودهااااا بااااب حدياااد مقاااااس 
 سم والدهاا بالبريمر الاكيم 600×260

 كلٌة التربٌة 85/60

درج مقااااس  0مكتاااب  5تصااانيع ودهااااا عااادد 
سم مصنوي ما خشاب الساويد  80×80×660

 والزاا 

اس مكتبااام بجناااب مقااا 5تصااانيع ودهااااا عااادد 
 2ساام  مااا اعلااا باام عاادد 600×    43×260
 دلفم 

86/64 

 كلية التربية

مكتبااااااام مقااااااااس  2تصاااااااني  ودهااااااااا عااااااادد 
ساااام مصاااانوعم مااااا خشااااب  42×600×260

 السويد
تصااتيع ودهاااا باانش اسااتقبال + جانبياام خشااب 

 والدهاا بالسيلر والورنيش

30 
 

 معمل الطرق 
تصنيع ودهاا تربيزه معمل بها دلفم ورح ماا 

 درج  5لشمال وعدد اليما وا



 درج 5تصنيع ودهاا تربيزه معمل بها عدد  

44 
 كلية الصيدلم 

تصنيع وتركيب قاطوي ما االلوميتال البنا بها 
 رح والدهاا بالسيلر  4عدد 

 تصنيع شاسيم حديد  م/ محمد كاظم  58

30 
 الوحدة الحسابية بالكلية 

رح  4دوالب خشب بها عادد  6تصنيع ودهاا 
 سلير والورنيش والدهاا بال

 الًــــــــــــاإلجم

جنٌها[322172تكنولوجٌا الورش   ] تجمالً دخل وحدة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انخقُيتانخذيـاث ذة ـوح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األعًال انخي حًج بىحذة انخذياث انخقُيت 

 11/14/4112حخي  1/1/4112شهر انفخرة يٍ خالل 

 انقاعاث
 انًبهغ قيًت انحجز بُفقاث بذوٌ َفقاث نحجزعذد ا اسى انقاعت و



 4111 411 12 8 11 ا.د.رشاد البدراوي 1

 411 411 11 1 4 ا.د.السعٌد عاشور 4

 811 811 1 4 7 ا.د.يجذي أبى رياٌ 1

 -- -- -- 1 1 انقاعت األكاديًيت 2

 211 411 4 1 1 ا.د.رشاد البدراوي 1

 411 411 1 -- 1 ا.د.السعٌد عاشور 4

 -- - - -- -- ا.د.يجذي أبى رياٌ 1

 -- -- -- 1 1 انقاعت األكاديًيت 2

 411 411 1 1 2 ا.د.رشاد البدراوي 3

 11 - - -- 1 ا.د.السعٌد عاشور 4

 11111 211 43 -- 43 ا.د.يجذي أبى رياٌ 7

 11 -- -- -- - انقاعت األكاديًيت 8

 4111 411 11 4 14 ا.د.رشاد البدراوي 9

 411 411 1 -- 1 عٌد عاشورا.د.الس 11

 -- - - 4 4 ا.د.يجذي أبى رياٌ 11

 11 -- -- -- - انقاعت األكاديًيت 14

 4111 411 11 4 14 ا.د.رشاد البدراوي 11

 411 411 1 -- 1 ا.د.السعٌد عاشور 12

 -- - - 4 4 ا.د.يجذي أبى رياٌ 13

 11 -- -- -- - انقاعت األكاديًيت 14

 411 411 1 4 1 اويا.د.رشاد البدر 17

 211 411 4 1 3 ا.د.السعٌد عاشور 18

 -- - - 8 8 ا.د.يجذي أبى رياٌ 19

 11 -- -- -- - انقاعت األكاديًيت 41

 جُيه811 411 2 - 2 ا.د.رشاد البدراوي 41

 جُيه 411 411 1 1 2 ا.د.السعٌد عاشور 44

 --  ---- 11 11 ا.د.يجذي أبى رياٌ 41

 ----  --- --- -- يًيتانقاعت األكاد 42

 جُيها 13211  41 23 111 اإلجًـــــــــــــــــــــاني 

 
 الخدمات التقنٌة تجمالً دخل وحدة 

 جنٌ   00922
 
 
 

 تجمالً دخل المركز 
 11/10/0212حتً  1/1/0212الفترة من خالل 

 



 اسا الوحـــدة ا
 المبلــػ
 بالجنٌـــة

 1291919 ندسٌةهدخل وحدة المعامل ال 1

 122922 دخل وحدة التدرٌ  0

 00922 دخل وحدة الخدمات التقنٌة  1

 322172 دخل وحدة تكنولوجٌا الورش 2

 1931319 االجمــــالً 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


