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بٌان عن نشاط مركز الخدمات الفنٌة  
  2009-2008والمعملٌة والعلمٌة عن عام 

ٌهدف المركز إلى تنمٌة الجانب التطبٌقً فً العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة للمساعدة فً توفٌر تكنولوجٌا      
مصرٌة مالئمة عن طرٌق استخدام اإلمكانٌات والخبرات الفنٌة والمعملٌة والعلمٌة بالكلٌة للتفاعل مع 

 .االحتٌاجات الهندسٌة الحالٌة والمستقبلٌة للجامعة والمجتمع
:-  ٌتكون المركز من  خمس وحدات وهً 

وحـدة المعامل الهندسٌة  
 وحـدة تكنولوجٌا الورش  
وحـدة الخـدمات التقنٌة   

 وحـدة التـدرٌـب 
 وحـدة الخدمات العامـة 

وٌقدم المركز خدماته لكلٌات ومستشفٌات الجامعة وخارج نطاق الجامعة للمصانع والشركات والهٌئات 
: واألفراد وذلك علً النحو التالً 

وحدة المعامل الهندسٌة  
اسم 

المعمل 
الجهات التً تم التعامل معها نوع االختبار 

مقاومة المواد 
والخرسانة 
المسلحة  

يقدم المعمل اختبارات فنية علي 
قلوب خرسانية نعومة األسمنت 

اختبار - اختبار شد الحديد–
ضغط الخرسانة  

 شركة المقاوالت المصرية –شركة المقاولون العرب 
 شركة مصر – شركة العبد – النصر العامة للمباني –

 النصر – شركة برفكت –إلعمال االسمنت المسلح 
شركة الدلتا - شركة السبلم–لئلعمال المدنية 

شركة الجزيرة - العشري للمقاوالت- لآلساسات
- الجمعية التعاونية اإلنتاجية للمقاوالت–للمقاوالت 

شركة قاسم –شركة النيل العامة للطرق والكباري 
شركة - شركة حسين رياض للمقاوالت–للمقاوالت 

الفردوس للهندسة للهندسة –الهدي للمقاوالت 
شركة عبيد –شركة وادي النيل للمقاوالت - والمقاوالت
شركة سيماج للمقاوالت  –للمقاوالت 

يقدم المعمل اختبارات جسات التربة واألساسات 
يدوية وميكانيكية 

لؤلفراد وشركات 
المقاوالت 

شركة المنصورة -محافظة الدقهلية-صبلح السيد عثمان
-محمد طاهر- شركة وادي النيل للمقاوالت-للبترول

حلمي عبد العزيز الجزار -الفجر للببلستيك بجمصة
شركة مياه -مصطفي عبد الوهاب بشربين–دمياط 

الشرب والصرف الصحي دقهلي 
 
 

اختبارات المواسير االسمنتيه المنشؤت الثقٌلة 
لؤلقطار مختلفة 

اتحاد اإلذاعة - الشركة المتحدة معلة جروب
الوحدة المحلية لمركز منية –والتليفزيون بطره 

 رئاسة مركز مدينة –إدارة ري شرق الدقهلية -النصر
رئاسة مركز مدينة المنزلة –دكرنس 

الطرق وأبحاث 
التربة 

يقدم بعمل اختبارات 
التأسيس واألساس والطبقات 

اإلدارة الهندسية - اإلدارة الهندسية لمدينة ميت سلسيل
- اإلدارة الهندسية لمدينة المنصورة- لمدينة المطرية
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 –الببلط –المصمتة لئلسفلت 
 برمودة –األحجار الطبيعية 

أرضية  

اإلدارة الهندسية لمدينة - اإلدارة الهندسية لمدينة شربين
اإلدارة الهندسية لمدينة السنببلوين - الجمالية

يقدم اختبارات علي الكٌمٌاء 
 عينات مياه –عينات مياه الشرب 

 اختبارات –الصرف الصحي 
االمبلح علي الرمل والزلط 

والخرسانة األسمنية المتصلدة 

 شركة عبيد –شركة النصر للمباني واإلنشاات 
 محطة مياه ميت –الشركة المصرية للري - جروب

محطة الصرف - محطة مياه ميت فارس- غمر
-  الصرف الصحي لقرية بشبل- الصناعي مصنع النجار

يقدم االختبارات مٌكانٌكا 
الميكانيكية لطلمبات المياه 

محطة تعبئة الغاز السائل بطلخا -المقاولون العرب

وحدة تكنولوجٌا 
 الورش

تنفيذ أعمال النجارة  
الحدادة  –واألثاث واأللموتال 

 النماذج والدهنات  –والسباكة 

مركز تقنية - كلية التربية- كلية الحاسبات والمعلومات
-كلية علوم دمياط-كلية رياض األطفال- المعلومات

 جميع –مركز تطوير األداء الجامعي - مستشفي الطلبة
كليات الجامع ووحداتها 

وحدة الخدمات 
التقنٌة 

السنترال 
 
 
 
القاعات  
 
 
 
 
الصٌانة 
 
 
 

 
 

تركيب خطوط التلفونات 
وصيانتها وربط وحدات الجامعة 

بعضها البعض  
 

تأجير القاعات لعقد المؤتمرات 
والندوات وورش العمل 

والمحاضرات والمناقشات العلمية 
 

 

صيانة أجهزة الكمبيوتر والمعامل 
الصوتية والداتاشو وجميع اآلت 

التصوير  

 
 

 عدة تليفون بالجامعة وكليتها 38إصبلح وتركيب 
الصيانة السنوية لبعض خطوط إدارات - ووحداتها

اإلشراف علي أجهزة الداتا شو - وكليات الجامعة
وصيانتها  

تأجير القاعات لعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل 
والمحاضرات والمناقشات العلمية بالكلية 

 
 
 

صيانة أجهزة الكمبيوتر والمعامل الصوتية والداتا شو 
وجميع أآلت التصوير  

 

 
وحدة التدرٌب  

 
 
 
 
 

معمل المساحة 
 
 
التصمٌم 

 
تنفيذ البرامج التدربية في 

التصميم  ]المجاالت الهندسية
المعماري وتطبيقات الحاسب 

وهندسة اإللكترونيات 
واالتصاالت  

 

دورات في التوتال استيشن 
 

 
دورات في األوتوكاد 

 
لطبلب كليات الهندسة وكليات اآلداب واألفراد 

والهيئات 
 
 
 

 

لطبلب كليات الهندسة وكليات اآلداب واألفراد 
والهيئات 
 

 لطبلب كليات الهندسة والخرجين واألفراد  
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المعماري 
بالحاسب 

والشركات   
 

 
معمل هندسة 

البرمجٌات 

 
دورات في صيانة الحاسب  

 
لجميع الطبلب في مختلف الكليات 

 

معمل ماجستٌر 
هندسة البٌئة 

دورات تدريبية مختلفة في جميع 
لطبلب كليات الهندسة  التخصصا

وكليات اآلداب واألفراد والهيئات 
 

لجميع الطبلب في مختلف الكليات والشركات والهيئات 
المختلفة  
 

نادي تكنولوجٌا 
المعلومات 

 

دورات تدريبية مختلفة في جميع 
التخصصات 

إيجار األجهزة لطبلب الكلية 
 

عمل مشاريع لجميع الطبلب في مختلف الكليات 
والشركات والهيئات المختلفة  

 

وحدة الخدمات 
العامة 

الصيانة العامة في جميع 
المجاالت 
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بٌان عن نشاط مركز الخدمات الفنٌة  
  2010-2009والمعملٌة والعلمٌة عن عام 

ٌهدف المركز إلى تنمٌة الجانب التطبٌقً فً العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة للمساعدة فً توفٌر تكنولوجٌا      
مصرٌة مالئمة عن طرٌق استخدام اإلمكانٌات والخبرات الفنٌة والمعملٌة والعلمٌة بالكلٌة للتفاعل مع 

 .االحتٌاجات الهندسٌة الحالٌة والمستقبلٌة للجامعة والمجتمع
:-  ٌتكون المركز من  خمس وحدات وهً 

وحـدة المعامل الهندسٌة  
 وحـدة تكنولوجٌا الورش  
وحـدة الخـدمات التقنٌة   

 وحـدة التـدرٌـب 
 وحـدة الخدمات العامـة 

وٌقدم المركز خدماته لكلٌات ومستشفٌات الجامعة وخارج نطاق الجامعة للمصانع والشركات والهٌئات 
: واألفراد وذلك علً النحو التالً 

وحدة المعامل الهندسٌة : أوال

الجهات التً تم التعامل معها نوع االختبار اسم المعمل 

مقاومة المواد 
والخرسانة 

يقدم المعمل اختبارات فنية 
 نعومة ةعلي قلوب خراساني

- اختبار شد الحديد–األسمنت 
اختبار ضغط الخرسانة  

 شركة المقاوالت المصرية –شركة المقاولون العرب 
 شركة – شركة العبد – النصر العامة للمباني –

 – شركة برفكت –مصر إلعمال االسمنت المسلح 
شركة الدلتا - شركة السبلم–النصر لئلعمال المدنية 

شركة الجزيرة - العشري للمقاوالت- لؤلساسات
- الجمعية التعاونية اإلنتاجية للمقاوالت–للمقاوالت 

شركة قاسم –شركة النيل العامة للطرق والكباري 
شركة - شركة حسين رياض للمقاوالت–للمقاوالت 

الفردوس للهندسة للهندسة –الهدي للمقاوالت 
شركة –شركة وادي النيل للمقاوالت - والمقاوالت

شركة سيماج للمقاوالت  –عبيد للمقاوالت 

الطرق وأبحاث 
التربة 

يقدم بعمل اختبارات التأسيس 
واألساس والطبقات المصمتة 

 األحجار –الببلط –لئلسفلت 
 برمودة أرضية  –الطبيعية 

اإلدارة الهندسية - اإلدارة الهندسية لمدينة ميت سلسيل
- اإلدارة الهندسية لمدينة المنصورة- لمدينة المطرية

اإلدارة الهندسية - اإلدارة الهندسية لمدينة شربين
اإلدارة الهندسية لمدينة السنببلوين - لمدينة الجمالية

 

التربة 
واألساسات 

يقدم المعمل اختبارات جسات 
يدوية وميكانيكية 

لؤلفراد وشركات 
المقاوالت 

شركة -محافظة الدقهلية-صبلح السيد عثمان
- شركة وادي النيل للمقاوالت-المنصورة للبترول

حلمي عبد -الفجر للببلستيك بجمصة-محمد طاهر
مصطفي عبد الوهاب –العزيز الجزار دمياط 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي دقهلية -بشربين

 تالمنشآ
الثقٌلة 

اختبارات المواسير االسمنتيه 
لؤلقطار مختلفة 

اتحاد اإلذاعة - الشركة المتحدة معلة جروب
الوحدة المحلية لمركز منية –والتليفزيون بطره 

 رئاسة مركز –إدارة ري شرق الدقهلية -النصر
رئاسة مركز مدينة المنزلة –مدينة دكرنس 
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يقدم اختبارات علي الكٌمٌاء 
 عينات –عينات مياه الشرب 

 –مياه الصرف الصحي 
اختبارات االمبلح علي الرمل 

والزلط والخرسانة األسمنية 
المتصلدة 

 شركة –شركة النصر للمباني واإلنشاات 
 محطة مياه –الشركة المصرية للري - عبيد جروب

محطة الصرف - محطة مياه ميت فارس- ميت غمر
الصرف الصحي لقرية - الصناعي مصنع النجار

-  بشبل

المعامل 
المٌكانٌكٌة 

يقدم االختبارات الميكانيكية 
لطلمبات المياه 

المقاولون العرب 

وحدة تكنولوجٌا الورش : ثانٌا 

وحدة 
تكنولوجٌا 

الورش 

تنفيذ أعمال النجارة  واألثاث 
الحدادة  والسباكة –واأللموتال 

 النماذج والدهنات  –

مركز تقنية - كلية التربية- كلية الحاسبات والمعلومات
-كلية علوم دمياط-كلية رياض األطفال- المعلومات

 –مركز تطوير األداء الجامعي - مستشفي الطلبة
جميع كليات الجامع ووحداتها 

وحدة التقنٌة : ثالثا

السنترال 
 
 
 
 
 
القاعات  
 
 
 
الصٌانة 

تركيب خطوط التلفونات 
وصيانتها وربط وحدات 
الجامعة بعضها البعض  

 
 
 

تأجير القاعات لعقد المؤتمرات 
والندوات وورش العمل 

والمحاضرات والمناقشات 
العلمية 

صيانة أجهزة الكمبيوتر 
والمعامل الصوتية والداتاشو 

وجميع اآلت التصوير  

إصبلح وتركيب عدة تليفون بالجامعة وكليتها 
الصيانة السنوية لبعض خطوط إدارات - ووحداتها

اإلشراف علي أجهزة الداتا شو - وكليات الجامعة
وصيانتها  

 
تأجير القاعات لعقد المؤتمرات والندوات وورش 

العمل والمحاضرات والمناقشات العلمية 
 

صيانة أجهزة الكمبيوتر والمعامل الصوتية والداتا شو 
وجميع أآلت التصوير  

 

 
رابعا وحـــدة التدرٌــب  

 

الجهات التً تم التعامل معها نوع االختبار اسم المعمل 

معمل المساحة 
 

لطبلب كليات الهندسة وكليات األداب واألفراد دورات فً التوتل استٌشن  
والهيئات 
 

معمل هندسة 
البرمجٌات 

 

 اوراكل –صٌانة حاسب 
مستوى ثان  وتوكاد  

 لجميع الطبلب في مختلف الكليات

الشركة 
الٌابانٌة  

 GSM – CCNAIدورات 
CATIA - PLCI 

 لجميع الطبلب في مختلف الكليات

مركز 
المعلومات 

 – أوتوكاد –دورات 
-  ساب  - برومٌفٌرا 

 لجميع الطبلب في مختلف الكليات
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للكمبٌوتر  

التصمٌم 
المعمار 

بالحاسب  

دورات في األوتوكاد ثنائي 
األبعاد مستوى اول 

 

لطبلب كليات الهندسة والخرجين واألفراد  
والشركات  

 

معمل ماجستٌر 
هندسة البٌئة 

 

دورات تدريبية مختلفة في 
جميع التخصصات 

لطبلب كليات الهندسة واألفراد 
والهيئات 

إيجار األجهزة لطبلب الكلية 

والهيئات  األفراد – لجميع الطبلب بالكليات المختلفة
 والشركات الحكومية

نادى 
تكنولوجٌا 

المعلومات  

دورات تدريبية مختلفة في 
جميع التخصصات لطبلب 

كليات الهندسة واألفراد 
والهيئات 

إيجار األجهزة لطبلب الكلية 
 

 األفراد والشركات –لجميع الطبلب بكليات الجامعة 
والهيئات الحكومية 
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بٌان عن نشاط مركز الخدمات الفنٌة  
  2011-2010والمعملٌة والعلمٌة عن عام 

ٌهدف المركز إلى تنمٌة الجانب التطبٌقً فً العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة للمساعدة فً توفٌر تكنولوجٌا      
مصرٌة مالئمة عن طرٌق استخدام اإلمكانٌات والخبرات الفنٌة والمعملٌة والعلمٌة بالكلٌة للتفاعل مع 

 .االحتٌاجات الهندسٌة الحالٌة والمستقبلٌة للجامعة والمجتمع
:-  ٌتكون المركز من  خمس وحدات وهً 

وحـدة المعامل الهندسٌة  
 وحـدة تكنولوجٌا الورش  
وحـدة الخـدمات التقنٌة   

 وحـدة التـدرٌـب 
 وحـدة الخدمات العامـة 

وٌقدم المركز خدماته لكلٌات ومستشفٌات الجامعة وخارج نطاق الجامعة للمصانع والشركات والهٌئات 
: واألفراد وذلك علً النحو التالً 

وحدة المعامل الهندسٌة : أوال

الجهات التً تم التعامل معها نوع االختبار اسم المعمل 

مقاومة المواد 
والخرسانة 

يقدم المعمل اختبارات فنية 
 نعومة ةعلي قلوب خراساني

- اختبار شد الحديد–األسمنت 
اختبار ضغط الخرسانة  

محطة صرف صحي –المراكز الطبية جامعة المنصورة 
 صرف – صرف صحي صهرجت الكبري –بلقاس 

 صرف صحي شربين شركة –صحي بقرية شنيسه لجا 
 شركة –سيماج للمقاوالت شركة المقاولون العرب 

 شركة – النصر العامة للمباني –المقاوالت المصرية 
 شركة – شركة مصر إلعمال االسمنت المسلح –العبد 

شركة - شركة السبلم– النصر لئلعمال المدنية –برفكت 
شركة الجزيرة - العشري للمقاوالت- الدلتا لؤلساسات

شركة - الجمعية التعاونية اإلنتاجية للمقاوالت–للمقاوالت 
النيل العامة للطرق والكباري 

الطرق وأبحاث 
التربة 

 
 
 
 
 

يقدم بعمل اختبارات التأسيس 
واألساس والطبقات المصمتة 

 األحجار –الببلط –لئلسفلت 
 برمودة أرضية  –الطبيعية 

 الطرق الداخلية صرف –رصف بعض شوارع السنطه 
 مشروع كوبرى طلخا العلوي –صحي صهرجت الكبري 

 رصف قرى – الزيات ر رصف بعض شوارع مدينة كف–
 مركز بني – رصف قرى مركز شربين –مركز الجمالية 

عبيد تطوير مدينة جمصه  

التربة 
واألساسات 

يقدم المعمل اختبارات جسات 
يدوية وميكانيكية 

لؤلفراد وشركات 
المقاوالت 

 انشاء برج –توسعات مدرسة الرضوان محافظة بورسعيد 
 برج سكني ملك محمود –الياشسمين ترعة المنصورية 

حسين شرف  

 تالمنشآ
الثقٌلة 

اختبارات المواسير االسمنتيه 
لؤلقطار مختلفة 

 – مروى ميت مرجا –تغطية الكفر الجديد ميت سلسيل 
 مصارف نبروه  – ترعة ميت محمود –رى الدقهلية 

يقدم اختبارات علي عينات الكٌمٌاء 
 عينات مياه –مياه الشرب 

-  شركة عبيد جروب–شركة النصر للمباني واإلنشاات 
محطة -  محطة مياه ميت غمر–الشركة المصرية للري 



 الهندسة كلية ــ جامعة المنصورة
 مركز الخدمات الفنية والعلمية والمعملية 

  

 

 

 2252232              تلي فاكس e-mail: mans_ctlss@yahoo.com       جامعة المنصورة ـ كلية الهندسة    
(050 )

 

 اختبارات –الصرف الصحي 
االمبلح علي الرمل والزلط 

والخرسانة األسمنية المتصلدة 

- محطة الصرف الصناعي مصنع النجار- مياه ميت فارس
-  الصرف الصحي لقرية بشبل

المعامل 
المٌكانٌكٌة 

يقدم االختبارات الميكانيكية 
لطلمبات المياه 

المقاولون العرب 

وحدة تكنولوجٌا الورش : ثانٌا 

وحدة 
تكنولوجٌا 

الورش 

تنفيذ أعمال النجارة  واألثاث 
الحدادة  والسباكة –واأللموتال 

 النماذج والدهنات  –

 مستشفي الطلبة –قسم الدراسة واالمتحانات - كلية التربية
 كلية السياحة – مركز الخدمة العامة ج المنصورة –

 مركز تطوير االداء الجامعي  –والفادق 

وحدة التقنٌة : ثالثا

السنترال 
 
 
 
 
 
 
 
القاعات  
 
 

 
 
الصٌانة 

تركيب خطوط التلفونات 
وصيانتها وربط وحدات 
الجامعة بعضها البعض  

 
 
 
 
 

تأجير القاعات لعقد المؤتمرات 
والندوات وورش العمل 

والمحاضرات والمناقشات 
العلمية 

 
صيانة أجهزة الكمبيوتر 

والمعامل الصوتية والداتاشو 
وجميع اآلت التصوير  

- إصبلح وتركيب عدة تليفون بالجامعة وكليتها ووحداتها
- الصيانة السنوية لبعض خطوط إدارات وكليات الجامعة

اإلشراف علي أجهزة الداتا شو وصيانتها  
 
 

 

 

 

تأجير القاعات لعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل 
والمحاضرات والمناقشات العلمية 

 
 

 

صيانة أجهزة الكمبيوتر والمعامل الصوتية والداتا شو 
وجميع أآلت التصوير  

 

 

رابعا وحـــدة التدرٌــب  
 

الجهات التً تم التعامل معها نوع االختبار اسم المعمل 

معمل المساحة 
 

لطبلب كليات الهندسة وكليات األداب واألفراد دورات في التوتل استيشن  
والهيئات 
 

معمل هندسة 
البرمجٌات 

 

 اوراكل –صيانة حاسب 
مستوى ثان  وتوكاد  

لجميع الطبلب في مختلف الكليات 

الشركة 
الٌابانٌة  

 GSM – CCNAIدورات 
CATIA - PLCI 

لجميع الطبلب في مختلف الكليات 

مركز 
المعلومات 
للكمبٌوتر  

 – أوتوكاد –دورات 
-  ساب  - بروميفيرا 

لجميع الطبلب في مختلف الكليات 
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التصمٌم 
المعمار 

بالحاسب  

دورات في األوتوكاد ثنائي 
األبعاد مستوى اول 

 

لطبلب كليات الهندسة والخرجين واألفراد  والشركات  
 

معمل ماجستٌر 
هندسة البٌئة 

 

إيجار األجهزة لطبلب الكلية 
 

لجميع الطبلب  

نادى 
تكنولوجٌا 

المعلومات  

إيجار األجهزة لطبلب الكلية 
 

لجميع الطبلب  
 

المعمل 
االفتراضً  

-  ساب –دورات فً التصمٌم 
GSM 

 لجميع الطبلب

 


