
درات از ار   

Engineering Consultation Center 
  

م واودة ا ن وا ن ا دة د 

  ٢٢/٩/٢٠١٤) ر ١٣٣رار رم (
    ا عالیة الجودة متمیزة بتقدیم خدمات مجتمعیة لتنمیة البیئة وتعمیرهاة وبحثیة ــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعىرؤ  

 

  ا ومیة إلعداد خریج متمیز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل تلتزم كلیة الهندسة جامعه المنیا بتقدیم برامج تعلیمیة وفقًا للمعاییر القر
 محلیًا وٕاقلیمیا وعالمیًا، كما تلتزم بالتشجیع والتطویر في البحث العلمي بما یخدم البیئة والتطور التكنولوجي .

 
Tel: +2  (086) 2362083- 2348005  - 2364420                 Fax: (086) 2346674 

 

دا   
Faculty of Engineering 

  

ا   

Minia University  

  

 االستشـــارات اهلندسيــــــة  مركز انـجـازات

  ٢٠١٦/٢٠١٧خالل الفصل الدراسي األول العام اجلامعي 

  خارج اجلامعــــــة ( خلدمــة اتمـــع )

  

 إعداد تقریر خاص بتعدیل مسار الحركة المروریة بشارع طه حسین وشارع عدنان المالكي بالمنیا إلدارة مرور المنیا .إعداد تقریر خاص بتعدیل مسار الحركة المروریة بشارع طه حسین وشارع عدنان المالكي بالمنیا إلدارة مرور المنیا .  -١

 یر عن معاینة سقف عمارة اإلسكان االجتماعي بمنطقة امتداد المنیا الجدیدة بناء على طلب شركة الجیزة .یر عن معاینة سقف عمارة اإلسكان االجتماعي بمنطقة امتداد المنیا الجدیدة بناء على طلب شركة الجیزة .إعداد تقر إعداد تقر   -٢

حــــــــي النــــــــوادي بالمنیــــــــا الجدیــــــــدة حــــــــي النــــــــوادي بالمنیــــــــا الجدیــــــــدة   ٤٣٣٤٣٣إعــــــــداد تقریــــــــر عــــــــن معاینــــــــة الســــــــالمة اإلنشــــــــائیة للقطعــــــــة رقــــــــم إعــــــــداد تقریــــــــر عــــــــن معاینــــــــة الســــــــالمة اإلنشــــــــائیة للقطعــــــــة رقــــــــم   -٣

 ملك السید / احمد كامل محمود حسن .ملك السید / احمد كامل محمود حسن .

ـــــــــــة اإلنشـــــــــــائیة لمبنـــــــــــى بإعـــــــــــداد تقریـــــــــــر عـــــــــــن الحالـــــــــــة اإلنشـــــــــــائیة لمبنـــــــــــى ب  -٤ ـــــــــــم القطعـــــــــــة رقـــــــــــم إعـــــــــــداد تقریـــــــــــر عـــــــــــن الحال ـــــــــــة األولـــــــــــى   ٢٣٢٣القطعـــــــــــة رق ـــــــــــى بالمنطق ـــــــــــة األول الحـــــــــــي الحـــــــــــي   ––بالمنطق

 السادس ملك السید / محمد عبد العزیز .السادس ملك السید / محمد عبد العزیز .

بمنطقـــــــــة حـــــــــي بمنطقـــــــــة حـــــــــي   ٤٦٩٤٦٩إعـــــــــداد تقریـــــــــر استشـــــــــاري عـــــــــن صـــــــــالحیة العمـــــــــارة المقامـــــــــة علـــــــــى القطعـــــــــة رقـــــــــم إعـــــــــداد تقریـــــــــر استشـــــــــاري عـــــــــن صـــــــــالحیة العمـــــــــارة المقامـــــــــة علـــــــــى القطعـــــــــة رقـــــــــم   -٥

 النوادي بالمنیا الجدیدة ملك السید / محمود حسن ربیع سالمة .النوادي بالمنیا الجدیدة ملك السید / محمود حسن ربیع سالمة .

شـــــــــاط مصـــــــــنع منتجـــــــــات بالســـــــــتیكیة ( شـــــــــماعات شـــــــــاط مصـــــــــنع منتجـــــــــات بالســـــــــتیكیة ( شـــــــــماعات مراجعـــــــــة واعتمـــــــــاد الدراســـــــــة الفنیـــــــــة لعملیـــــــــة تغییـــــــــر نمراجعـــــــــة واعتمـــــــــاد الدراســـــــــة الفنیـــــــــة لعملیـــــــــة تغییـــــــــر ن  -٦

    بالستیكیة )الى شركة تدویر البالستیك بناء على طلب السید / نبیل عزیز.بالستیكیة )الى شركة تدویر البالستیك بناء على طلب السید / نبیل عزیز.

إعــــــــداد تقریــــــــر فنــــــــي لخمــــــــس شــــــــركات واالشــــــــتراك فــــــــى لجنــــــــة البــــــــت للمناقصــــــــة العامــــــــة للعــــــــام المــــــــالي إعــــــــداد تقریــــــــر فنــــــــي لخمــــــــس شــــــــركات واالشــــــــتراك فــــــــى لجنــــــــة البــــــــت للمناقصــــــــة العامــــــــة للعــــــــام المــــــــالي   -٧

ــــــــــــا  ٢٠١٧٢٠١٧//٢٠١٦٢٠١٦ ــــــــــــدء تشــــــــــــغیل نظــــــــــــام إلنت ــــــــــــد وتركیــــــــــــب وب ــــــــــــة توری ــــــــــــة المنیــــــــــــا لعملی ــــــــــــالمركــــــــــــز ومدین ــــــــــــدء تشــــــــــــغیل نظــــــــــــام إلنت ــــــــــــد وتركیــــــــــــب وب ــــــــــــة توری ــــــــــــة المنیــــــــــــا لعملی ج ج لمركــــــــــــز ومدین

  الكهرباء من الخالیا الشمسیة أعلى مبنى الوحدة المحلیة لمركز ومدینة المنیا .الكهرباء من الخالیا الشمسیة أعلى مبنى الوحدة المحلیة لمركز ومدینة المنیا .

أســـــــوان الزراعــــــــي بنــــــــاءا أســـــــوان الزراعــــــــي بنــــــــاءا   --عمـــــــل مقتــــــــرح إلقامـــــــة كــــــــوبري أو نفــــــــق بمدینـــــــة ملــــــــوي علـــــــى طریــــــــق مصــــــــرعمـــــــل مقتــــــــرح إلقامـــــــة كــــــــوبري أو نفــــــــق بمدینـــــــة ملــــــــوي علـــــــى طریــــــــق مصــــــــر  -٨

  على طلب مركز ومدینة ملوي .على طلب مركز ومدینة ملوي .

ـــــــــــك مرافـــــــــــق الحـــــــــــى الســـــــــــادس   -٩ ـــــــــــارات لعینـــــــــــات المواســـــــــــیر الخاصـــــــــــة بمشـــــــــــاریع ابنـــــــــــى بیت ـــــــــــك مرافـــــــــــق الحـــــــــــى الســـــــــــادس عمـــــــــــل اختب ـــــــــــارات لعینـــــــــــات المواســـــــــــیر الخاصـــــــــــة بمشـــــــــــاریع ابنـــــــــــى بیت عمـــــــــــل اختب

  بالمنیا الجدیدة بناءا على طلب شركة ایجكو .بالمنیا الجدیدة بناءا على طلب شركة ایجكو .

إعداد تقریر فنى خاص بمعمل اختبار لمجموعة المحابس الزهر والمقدمة عن طریق المهنـدس / ادیـب نجیـب إعداد تقریر فنى خاص بمعمل اختبار لمجموعة المحابس الزهر والمقدمة عن طریق المهنـدس / ادیـب نجیـب  -١٠



درات از ار   
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م واودة ا ن وا ن ا دة د 

  ٢٢/٩/٢٠١٤) ر ١٣٣رار رم (
    ا عالیة الجودة متمیزة بتقدیم خدمات مجتمعیة لتنمیة البیئة وتعمیرهاة وبحثیة ــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعىرؤ  

 

  ا ومیة إلعداد خریج متمیز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل تلتزم كلیة الهندسة جامعه المنیا بتقدیم برامج تعلیمیة وفقًا للمعاییر القر
 محلیًا وٕاقلیمیا وعالمیًا، كما تلتزم بالتشجیع والتطویر في البحث العلمي بما یخدم البیئة والتطور التكنولوجي .
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ــــة  ــــة تجدیــــد بعــــض األعمــــال المیكانیكی ــــر بســــمالوط لعملی ــــة لخــــدمات اإلنشــــاء والتعمی ــــة مــــدیر الجمعیــــة التعاونی ــــد بعــــض األعمــــال المیكانیكی ــــة تجدی ــــة التعاونیــــة لخــــدمات اإلنشــــاء والتعمیــــر بســــمالوط لعملی مــــدیر الجمعی

  الزینة بمركز سمالوط بناءا على طلب شركة المیاه والصرف الصحى بالمنیا .الزینة بمركز سمالوط بناءا على طلب شركة المیاه والصرف الصحى بالمنیا .والكهربائیة بمحطة میاه عرب والكهربائیة بمحطة میاه عرب 

ـــــــــة وعـــــــــددها (  -١١ ـــــــــات زهـــــــــر مـــــــــرن أقطـــــــــار مختلف ـــــــــارات عین ـــــــــر فنـــــــــى عـــــــــن اختب ـــــــــة وعـــــــــددها ( إعـــــــــداد تقری ـــــــــات زهـــــــــر مـــــــــرن أقطـــــــــار مختلف ـــــــــارات عین ـــــــــى عـــــــــن اختب ـــــــــر فن ) عینـــــــــة ) عینـــــــــة   ١١١١إعـــــــــداد تقری

  جوى بناء على طلب شركة المیاه والصرف الصحي بالمنیا .جوى بناء على طلب شركة المیاه والصرف الصحي بالمنیا .  ١٠١٠تحت ضغط تحت ضغط 

ـــــــى ســـــــكنى قـــــــائ -١٢ ـــــــدعیم مبن ـــــــر فنـــــــي استشـــــــاري عـــــــن ت ـــــــى ســـــــكنى قـــــــائإعـــــــداد تقری ـــــــر فنـــــــي استشـــــــاري عـــــــن تـــــــدعیم مبن ـــــــابع مشـــــــروع إســـــــكان أكثـــــــر إعـــــــداد تقری م إنشـــــــائیا تـــــــابع مشـــــــروع إســـــــكان أكثـــــــر م إنشـــــــائیا ت

  بنى مزار .بنى مزار .  ––) بقریة شلقامى ) بقریة شلقامى   ٢٢، ،   ١١احتیاجا ( العمارتین احتیاجا ( العمارتین 

معاینـــــــــة المنـــــــــازل المحیطـــــــــة ببیـــــــــارة محطـــــــــة الرفـــــــــع لقریـــــــــة تـــــــــانوف و إعـــــــــداد تقریـــــــــر وحصـــــــــر وتقـــــــــدیر معاینـــــــــة المنـــــــــازل المحیطـــــــــة ببیـــــــــارة محطـــــــــة الرفـــــــــع لقریـــــــــة تـــــــــانوف و إعـــــــــداد تقریـــــــــر وحصـــــــــر وتقـــــــــدیر  -١٣

  التلفیات واألضرار بالمنازل بناءا على طلب شركة المقاولون العرب .التلفیات واألضرار بالمنازل بناءا على طلب شركة المقاولون العرب .

)  بمنطقـــــــــــة )  بمنطقـــــــــــة   ٢٠٢٠، ،   ٥٥، ،   ٣٣، ،   ١١صـــــــــــالحات لحالـــــــــــة العمـــــــــــارات رقـــــــــــم ( صـــــــــــالحات لحالـــــــــــة العمـــــــــــارات رقـــــــــــم ( إعـــــــــــداد تقریـــــــــــر عـــــــــــن تنفیـــــــــــذ اإلإعـــــــــــداد تقریـــــــــــر عـــــــــــن تنفیـــــــــــذ اإل -١٤

  األقصر ضمن المشروع القومي لإلسكان .األقصر ضمن المشروع القومي لإلسكان .  ––الطود الطود 

ــــــــــــى  -١٥ ــــــــــــوي العــــــــــــام ( مبن ــــــــــــوي العــــــــــــام ( مبنــــــــــــى إعــــــــــــداد تقریــــــــــــر استشــــــــــــاري عــــــــــــن الســــــــــــالمة اإلنشــــــــــــائیة بمبنــــــــــــى مستشــــــــــــفى مل إعــــــــــــداد تقریــــــــــــر استشــــــــــــاري عــــــــــــن الســــــــــــالمة اإلنشــــــــــــائیة بمبنــــــــــــى مستشــــــــــــفى مل

  العیادات  ومبنى الصیانة ) .العیادات  ومبنى الصیانة ) .

ــــــــة الرفــــــــع المســــــــاحي للمحجــــــــر الخــــــــاص  -١٦ ــــــــة الرفــــــــع المســــــــاحي للمحجــــــــر الخــــــــاص إعــــــــداد تقریــــــــر هندســــــــي عــــــــن عملی بالشــــــــركة والكــــــــائن بناهیــــــــة بالشــــــــركة والكــــــــائن بناهیــــــــة إعــــــــداد تقریــــــــر هندســــــــي عــــــــن عملی

  وادى السریریة بمركز سمالوط بناءا على طلب مصنع رویال المنیا لالسمنت .وادى السریریة بمركز سمالوط بناءا على طلب مصنع رویال المنیا لالسمنت .

إعـــــــــداد تقریـــــــــر عـــــــــن الســـــــــالمة اإلنشـــــــــائیة لعمـــــــــارة ســـــــــكنیة بقریـــــــــة كفـــــــــر عبـــــــــد الخـــــــــالق بمركـــــــــز العـــــــــدوة إعـــــــــداد تقریـــــــــر عـــــــــن الســـــــــالمة اإلنشـــــــــائیة لعمـــــــــارة ســـــــــكنیة بقریـــــــــة كفـــــــــر عبـــــــــد الخـــــــــالق بمركـــــــــز العـــــــــدوة  -١٧

  بناءا على الطلب المقدم من مدیریة اإلسكان بالمنیا .بناءا على الطلب المقدم من مدیریة اإلسكان بالمنیا .

) عمـــــــــارة ســـــــــكنیة بقریـــــــــة القایـــــــــات مركـــــــــز العـــــــــدوة ) عمـــــــــارة ســـــــــكنیة بقریـــــــــة القایـــــــــات مركـــــــــز العـــــــــدوة   ٢٢ئیة لعـــــــــدد ( ئیة لعـــــــــدد ( إعـــــــــداد تقریـــــــــر عـــــــــن الســـــــــالمة اإلنشـــــــــاإعـــــــــداد تقریـــــــــر عـــــــــن الســـــــــالمة اإلنشـــــــــا -١٨

  بناءا على الطلب المقدم من مدیریة اإلسكان بالمنیا .بناءا على الطلب المقدم من مدیریة اإلسكان بالمنیا .

ــــــــدور األول العلــــــــوي للعمــــــــارة الســــــــكنیة رقــــــــم  -١٩ ــــــــة اإلنشــــــــائیة الخاصــــــــة بســــــــقف ال ــــــــدور األول العلــــــــوي للعمــــــــارة الســــــــكنیة رقــــــــم إعــــــــداد تقریــــــــر عــــــــن الحال ــــــــة اإلنشــــــــائیة الخاصــــــــة بســــــــقف ال إعــــــــداد تقریــــــــر عــــــــن الحال

ــــــــــــ  ٦٣٦٣( (  ــــــــــــة الصــــــــــــناعیة بالمنیــــــــــــا بنــــــــــــاءا عل ــــــــــــرحمن بالمنطق ــــــــــــة م / عمــــــــــــر عبــــــــــــد ال ــــــــــــا بنــــــــــــاءا علــــــــــــ) مقاول ــــــــــــة الصــــــــــــناعیة بالمنی ــــــــــــرحمن بالمنطق ــــــــــــب ) مقاولــــــــــــة م / عمــــــــــــر عبــــــــــــد ال ــــــــــــب ى الطل ى الطل

  المقدم من مدیریة اإلسكان بالمنیا.المقدم من مدیریة اإلسكان بالمنیا.

مقاولــــــــــة / محمـــــــــــد عبــــــــــد الوهـــــــــــاب عبــــــــــد العظـــــــــــیم بقریــــــــــة شـــــــــــم مقاولــــــــــة / محمـــــــــــد عبــــــــــد الوهـــــــــــاب عبــــــــــد العظـــــــــــیم بقریــــــــــة شـــــــــــم   ٧٧، ،   ٦٦، ،   ٥٥إعــــــــــداد تقریــــــــــر للعمـــــــــــارات إعــــــــــداد تقریــــــــــر للعمـــــــــــارات  -٢٠
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  مغاغة .مغاغة .  ––البحریة البحریة 

ــــــــم  -٢١ ــــــــة الخاصــــــــة بالعمــــــــارات الســــــــكنیة التــــــــى ت ــــــــر هندســــــــي عــــــــن األعمــــــــال المدنیــــــــة والكهربائی ــــــــم إعــــــــداد تقری ــــــــى ت ــــــــة والكهربائیــــــــة الخاصــــــــة بالعمــــــــارات الســــــــكنیة الت ــــــــر هندســــــــي عــــــــن األعمــــــــال المدنی إعــــــــداد تقری

  قاولة السید / عبد اهللا محمد محمد .قاولة السید / عبد اهللا محمد محمد .تنفیذها بموقع بنى موسى ابو قرقاص متنفیذها بموقع بنى موسى ابو قرقاص م

  

ـــــــــات  -٢٢ ـــــــــواردة بالمســـــــــتخلص الختـــــــــامي المقـــــــــدم مـــــــــن شـــــــــركة اســـــــــكوم لتصـــــــــنیع الكربون معاینـــــــــة األعمـــــــــال الـــــــــواردة بالمســـــــــتخلص الختـــــــــامي المقـــــــــدم مـــــــــن شـــــــــركة اســـــــــكوم لتصـــــــــنیع الكربونـــــــــات معاینـــــــــة األعمـــــــــال ال

  والكیماویات بالمنطقة الحرة بالمنیا .والكیماویات بالمنطقة الحرة بالمنیا .

ــــــــــــا ( شــــــــــــركة اســــــــــــكوم ) لتصــــــــــــنیع  -٢٣ ــــــــــــر البیئــــــــــــي لتوســــــــــــعات مصــــــــــــنع المنی ــــــــــــا ( شــــــــــــركة اســــــــــــكوم ) لتصــــــــــــنیع عمــــــــــــل دراســــــــــــة تقیــــــــــــیم األث ــــــــــــر البیئــــــــــــي لتوســــــــــــعات مصــــــــــــنع المنی عمــــــــــــل دراســــــــــــة تقیــــــــــــیم األث

  ة الحرة بالمنیا .ة الحرة بالمنیا .الكربونات والكیماویات بالمنطقالكربونات والكیماویات بالمنطق

إعـــــــــداد تقریـــــــــر هندســـــــــي عـــــــــن معاینـــــــــة كـــــــــوبري العـــــــــدوة علـــــــــى البحـــــــــر الیوســـــــــفي بنـــــــــاءا علـــــــــى الطلـــــــــب إعـــــــــداد تقریـــــــــر هندســـــــــي عـــــــــن معاینـــــــــة كـــــــــوبري العـــــــــدوة علـــــــــى البحـــــــــر الیوســـــــــفي بنـــــــــاءا علـــــــــى الطلـــــــــب  -٢٤

  المقدم من مجلس مدینة العدوة .المقدم من مجلس مدینة العدوة .

إعــــــــــداد تقریــــــــــر فنــــــــــي عــــــــــن معاینــــــــــة ودراســــــــــة الحالــــــــــة اإلنشــــــــــائیة لكــــــــــوبري الملــــــــــك فــــــــــاروق ( كــــــــــوبري إعــــــــــداد تقریــــــــــر فنــــــــــي عــــــــــن معاینــــــــــة ودراســــــــــة الحالــــــــــة اإلنشــــــــــائیة لكــــــــــوبري الملــــــــــك فــــــــــاروق ( كــــــــــوبري  -٢٥

  المنیا العلوي ) .المنیا العلوي ) .

بنـــــــــى مـــــــــزار بنـــــــــى مـــــــــزار   ––بقریـــــــــة البهنســـــــــا بقریـــــــــة البهنســـــــــا   ٤٤، ،   ٣٣حیة العمـــــــــارتین حیة العمـــــــــارتین إعـــــــــداد تقریـــــــــر استشـــــــــاري عـــــــــن ســـــــــالمة وصـــــــــالإعـــــــــداد تقریـــــــــر استشـــــــــاري عـــــــــن ســـــــــالمة وصـــــــــال -٢٦

  مقاولة / ولید خالد احمد .مقاولة / ولید خالد احمد .

إعـــــــــــداد تقریـــــــــــر لمشـــــــــــروع محطـــــــــــة تقویـــــــــــة وحامـــــــــــل هوائیـــــــــــات للتلیفـــــــــــون المحمـــــــــــول لشـــــــــــركة فودافـــــــــــون إعـــــــــــداد تقریـــــــــــر لمشـــــــــــروع محطـــــــــــة تقویـــــــــــة وحامـــــــــــل هوائیـــــــــــات للتلیفـــــــــــون المحمـــــــــــول لشـــــــــــركة فودافـــــــــــون  -٢٧

لالتصــــــــــــاالت أعلــــــــــــى دار الضــــــــــــیافة ( فنــــــــــــدق الجامعــــــــــــة ) وأعلــــــــــــى مبنــــــــــــى كلیــــــــــــة الهندســــــــــــة وأعلــــــــــــى لالتصــــــــــــاالت أعلــــــــــــى دار الضــــــــــــیافة ( فنــــــــــــدق الجامعــــــــــــة ) وأعلــــــــــــى مبنــــــــــــى كلیــــــــــــة الهندســــــــــــة وأعلــــــــــــى 

  مبنى كلیة اآلداب .مبنى كلیة اآلداب .

نســـــــــخ مـــــــــن المشـــــــــروع االبتـــــــــدائي الخـــــــــاص بتطـــــــــویر المنطقـــــــــة المحیطـــــــــة بإســـــــــتاد المنیـــــــــا نســـــــــخ مـــــــــن المشـــــــــروع االبتـــــــــدائي الخـــــــــاص بتطـــــــــویر المنطقـــــــــة المحیطـــــــــة بإســـــــــتاد المنیـــــــــا ) )   ٣٣إعـــــــــداد ( إعـــــــــداد (  -٢٨

وتشـــــــــمل تصـــــــــمیم حمــــــــــام ســـــــــباحي اولیمبـــــــــي ونــــــــــادي صـــــــــدقي ونـــــــــادي جیمــــــــــانزیوم ومبنـــــــــى اجتمــــــــــاعي وتشـــــــــمل تصـــــــــمیم حمــــــــــام ســـــــــباحي اولیمبـــــــــي ونــــــــــادي صـــــــــدقي ونـــــــــادي جیمــــــــــانزیوم ومبنـــــــــى اجتمــــــــــاعي 

ومنــــــــــــاطق اجتماعیــــــــــــة والعــــــــــــاب أطفــــــــــــال ومجمــــــــــــع اســــــــــــكواش ومنطقــــــــــــة المالعــــــــــــب وتنســــــــــــیق الموقــــــــــــع ومنــــــــــــاطق اجتماعیــــــــــــة والعــــــــــــاب أطفــــــــــــال ومجمــــــــــــع اســــــــــــكواش ومنطقــــــــــــة المالعــــــــــــب وتنســــــــــــیق الموقــــــــــــع 

  العام .العام .

طــــــــــویر إســــــــــتاد المنیــــــــــا الریاضــــــــــي للجهــــــــــة المســــــــــند إلیهــــــــــا طــــــــــویر إســــــــــتاد المنیــــــــــا الریاضــــــــــي للجهــــــــــة المســــــــــند إلیهــــــــــا تســــــــــلیم موقــــــــــع المرحلــــــــــة الثانیــــــــــة لمشــــــــــروع تتســــــــــلیم موقــــــــــع المرحلــــــــــة الثانیــــــــــة لمشــــــــــروع ت -٢٩



درات از ار   

Engineering Consultation Center 
  

م واودة ا ن وا ن ا دة د 

  ٢٢/٩/٢٠١٤) ر ١٣٣رار رم (
    ا عالیة الجودة متمیزة بتقدیم خدمات مجتمعیة لتنمیة البیئة وتعمیرهاة وبحثیة ــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعىرؤ  

 

  ا ومیة إلعداد خریج متمیز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل تلتزم كلیة الهندسة جامعه المنیا بتقدیم برامج تعلیمیة وفقًا للمعاییر القر
 محلیًا وٕاقلیمیا وعالمیًا، كما تلتزم بالتشجیع والتطویر في البحث العلمي بما یخدم البیئة والتطور التكنولوجي .

 
Tel: +2  (086) 2362083- 2348005  - 2364420                 Fax: (086) 2346674 

 

دا   
Faculty of Engineering 

  

ا   

Minia University  

  

  تنفیذ المشروع ( الهیئة الفنیة لمجلس الدفاع الوطني ) .تنفیذ المشروع ( الهیئة الفنیة لمجلس الدفاع الوطني ) .

  إعداد مقایسة للعمال المستحدثة بمشروع تطویر إستاد المنیا الریاضي .إعداد مقایسة للعمال المستحدثة بمشروع تطویر إستاد المنیا الریاضي . -٣٠

ـــــــــة العامـــــــــة لألبنیـــــــــة  -٣١ ـــــــــین الوحـــــــــدة الستشـــــــــاریة والهیئ ـــــــــة ب ـــــــــة للترب ـــــــــد جســـــــــات وأبحـــــــــاث میكانیكی ـــــــــرام عق ـــــــــة العامـــــــــة لألبنیـــــــــة إب ـــــــــین الوحـــــــــدة الستشـــــــــاریة والهیئ ـــــــــة ب ـــــــــة للترب ـــــــــد جســـــــــات وأبحـــــــــاث میكانیكی ـــــــــرام عق إب

لیمیـــــــــة بالقـــــــــاهرة إلعـــــــــداد دراســـــــــات میدانیـــــــــة وتفصـــــــــیلیة عـــــــــن طبیعـــــــــة تكـــــــــوین التربـــــــــة وخصائصـــــــــها لیمیـــــــــة بالقـــــــــاهرة إلعـــــــــداد دراســـــــــات میدانیـــــــــة وتفصـــــــــیلیة عـــــــــن طبیعـــــــــة تكـــــــــوین التربـــــــــة وخصائصـــــــــها التعالتع

  الطبیعیة والمیكانیكیة لمشروعات الهیئة بمحافظة المنیا وبنى سویف والفیوم .الطبیعیة والمیكانیكیة لمشروعات الهیئة بمحافظة المنیا وبنى سویف والفیوم .

  

ـــــــــات بالعـــــــــدوة وٕاعـــــــــداد تقریـــــــــر عـــــــــن الحالـــــــــة الفنیـــــــــة الموجـــــــــودة وبیـــــــــان  -٣٢ ـــــــــة مصـــــــــنع تـــــــــدویر المخلف ـــــــــات بالعـــــــــدوة وٕاعـــــــــداد تقریـــــــــر عـــــــــن الحالـــــــــة الفنیـــــــــة الموجـــــــــودة وبیـــــــــان معاین ـــــــــدویر المخلف ـــــــــة مصـــــــــنع ت معاین

  كهینها .كهینها .مدى االستفادة منها او تمدى االستفادة منها او ت

إبـــــــــــــرام عقـــــــــــــد تقـــــــــــــدیم استشـــــــــــــارات هندســـــــــــــیة وٕاشـــــــــــــراف علـــــــــــــى أعمـــــــــــــال مدنیـــــــــــــة بـــــــــــــین مشـــــــــــــروع إدارة إبـــــــــــــرام عقـــــــــــــد تقـــــــــــــدیم استشـــــــــــــارات هندســـــــــــــیة وٕاشـــــــــــــراف علـــــــــــــى أعمـــــــــــــال مدنیـــــــــــــة بـــــــــــــین مشـــــــــــــروع إدارة  -٣٣

ـــــــــــد وصـــــــــــیانة مصـــــــــــنع  ـــــــــــات الصـــــــــــلبة بمحافظـــــــــــة المنیـــــــــــا والوحـــــــــــدة االستشـــــــــــاریة ( أعمـــــــــــال تجدی المخلفـــــــــــات الصـــــــــــلبة بمحافظـــــــــــة المنیـــــــــــا والوحـــــــــــدة االستشـــــــــــاریة ( أعمـــــــــــال تجدیـــــــــــد وصـــــــــــیانة مصـــــــــــنع المخلف

  السماد العضوي بالعدوة ) .السماد العضوي بالعدوة ) .

اإلشـــــــــراف الـــــــــدوري ألعمـــــــــال مشـــــــــروع إحـــــــــالل وتجدیـــــــــد كـــــــــوبري الملـــــــــك فـــــــــاروق ( كـــــــــوبري اإلشـــــــــراف الـــــــــدوري ألعمـــــــــال مشـــــــــروع إحـــــــــالل وتجدیـــــــــد كـــــــــوبري الملـــــــــك فـــــــــاروق ( كـــــــــوبري إبــــــــرام عقـــــــــد إبــــــــرام عقـــــــــد  -٣٤

المنیــــــــــــا العلــــــــــــوي ) بــــــــــــین الوحــــــــــــدة االستشــــــــــــاریة وجهــــــــــــاز مشــــــــــــروعات قطــــــــــــاع األعمــــــــــــال ( الخدمــــــــــــة المنیــــــــــــا العلــــــــــــوي ) بــــــــــــین الوحــــــــــــدة االستشــــــــــــاریة وجهــــــــــــاز مشــــــــــــروعات قطــــــــــــاع األعمــــــــــــال ( الخدمــــــــــــة 

  المدنیة )  .المدنیة )  .

اإلشـــــــــــراف الـــــــــــدوري ألعمـــــــــــال مشـــــــــــروع إحـــــــــــالل وتجدیـــــــــــد كـــــــــــوبري الملـــــــــــك فـــــــــــاروق بمدینـــــــــــة المنیـــــــــــا ( اإلشـــــــــــراف الـــــــــــدوري ألعمـــــــــــال مشـــــــــــروع إحـــــــــــالل وتجدیـــــــــــد كـــــــــــوبري الملـــــــــــك فـــــــــــاروق بمدینـــــــــــة المنیـــــــــــا (  -٣٥

  ) .) .  ٢٢، ،   ١١مستخلص مستخلص 

ـــــــــاریر صـــــــــالحیة لعـــــــــدد   معاینـــــــــةمعاینـــــــــة -٣٦ ـــــــــاریر صـــــــــالحیة لعـــــــــدد وٕاعـــــــــداد تق عمـــــــــارة باإلســـــــــكان االجتمـــــــــاعي بمغاغـــــــــة وبنـــــــــي مـــــــــزار عمـــــــــارة باإلســـــــــكان االجتمـــــــــاعي بمغاغـــــــــة وبنـــــــــي مـــــــــزار   ١٨١٨وٕاعـــــــــداد تق

  بناءا على طلب مدیریة اإلسكان والمرافق بالمنیا .بناءا على طلب مدیریة اإلسكان والمرافق بالمنیا .

إبـــــــــــــرام عقـــــــــــــد الخـــــــــــــدمات االستشـــــــــــــاریة للدراســـــــــــــات والتصـــــــــــــمیمات الهندســـــــــــــیة واإلشـــــــــــــراف المســـــــــــــتمر إبـــــــــــــرام عقـــــــــــــد الخـــــــــــــدمات االستشـــــــــــــاریة للدراســـــــــــــات والتصـــــــــــــمیمات الهندســـــــــــــیة واإلشـــــــــــــراف المســـــــــــــتمر  -٣٧

ــــــــة بالمنیــــــــا الجدیــــــــدة وذلــــــــك بــــــــین وزا رة التعلــــــــیم العــــــــالي والوحــــــــدة رة التعلــــــــیم العــــــــالي والوحــــــــدة لمشــــــــروع إنشــــــــاء معاهــــــــد حكومیــــــــة فنیــــــــة بالمنیــــــــا الجدیــــــــدة وذلــــــــك بــــــــین وزالمشــــــــروع إنشــــــــاء معاهــــــــد حكومیــــــــة فنی

  االستشاریة .االستشاریة .

إعــــــــداد التصـــــــــمیم االبتـــــــــدائي لمشـــــــــروع إنشــــــــاء معاهـــــــــد حكومیـــــــــة فنیـــــــــة بالمنیــــــــا الجدیـــــــــدة وٕارســـــــــاله الـــــــــى إعــــــــداد التصـــــــــمیم االبتـــــــــدائي لمشـــــــــروع إنشــــــــاء معاهـــــــــد حكومیـــــــــة فنیـــــــــة بالمنیــــــــا الجدیـــــــــدة وٕارســـــــــاله الـــــــــى  -٣٨



درات از ار   

Engineering Consultation Center 
  

م واودة ا ن وا ن ا دة د 

  ٢٢/٩/٢٠١٤) ر ١٣٣رار رم (
    ا عالیة الجودة متمیزة بتقدیم خدمات مجتمعیة لتنمیة البیئة وتعمیرهاة وبحثیة ــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعىرؤ  

 

  ا ومیة إلعداد خریج متمیز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل تلتزم كلیة الهندسة جامعه المنیا بتقدیم برامج تعلیمیة وفقًا للمعاییر القر
 محلیًا وٕاقلیمیا وعالمیًا، كما تلتزم بالتشجیع والتطویر في البحث العلمي بما یخدم البیئة والتطور التكنولوجي .

 
Tel: +2  (086) 2362083- 2348005  - 2364420                 Fax: (086) 2346674 

 

دا   
Faculty of Engineering 

  

ا   

Minia University  

  

  وزارة التعلیم العالي .وزارة التعلیم العالي .

ــــــــرح إلنشــــــــاء  -٣٩ ــــــــع المقت ــــــــة الشــــــــبكیة للموق ــــــــع المســــــــاحي والمیزانی ــــــــر هندســــــــي عــــــــن أعمــــــــال الرف ــــــــرح إلنشــــــــاء إعــــــــداد تقری ــــــــع المقت ــــــــة الشــــــــبكیة للموق ــــــــع المســــــــاحي والمیزانی ــــــــر هندســــــــي عــــــــن أعمــــــــال الرف إعــــــــداد تقری

  نیا الجدیدة.نیا الجدیدة.مباني المعاهد الفنیة بالممباني المعاهد الفنیة بالم

بنـــــــى عــــــــامر بالعــــــــدوة بنـــــــى عــــــــامر بالعــــــــدوة   ––إعـــــــداد دراســــــــة بیئیـــــــة لعــــــــدد أربـــــــع مآخــــــــذ لمحطـــــــات المیــــــــاه ( ابشـــــــدات بملــــــــوى إعـــــــداد دراســــــــة بیئیـــــــة لعــــــــدد أربـــــــع مآخــــــــذ لمحطـــــــات المیــــــــاه ( ابشـــــــدات بملــــــــوى  -٤٠

الفرجــــــــانى ببنــــــــى مــــــــزار ) بنــــــــاء علــــــــى طلــــــــب الهیئــــــــة القومیــــــــة لمیــــــــاه الفرجــــــــانى ببنــــــــى مــــــــزار ) بنــــــــاء علــــــــى طلــــــــب الهیئــــــــة القومیــــــــة لمیــــــــاه   ––نزلــــــــة البــــــــدرمان بــــــــدیرمواس نزلــــــــة البــــــــدرمان بــــــــدیرمواس   ––

  الشرب والصرف الصحي . الشرب والصرف الصحي . 

نیة الخاصــــــــــة بمنطقــــــــــة نیة الخاصــــــــــة بمنطقــــــــــة إعــــــــــداد تقریــــــــــر استشــــــــــاري عــــــــــن ســــــــــالمة وصــــــــــالحیة بعــــــــــض العمــــــــــارات الســــــــــكإعــــــــــداد تقریــــــــــر استشــــــــــاري عــــــــــن ســــــــــالمة وصــــــــــالحیة بعــــــــــض العمــــــــــارات الســــــــــك -٤١

  عشش محفوظ حى ابو هالل بالمنیا ( مشروع تطویر العشوائیات ) عشش محفوظ حى ابو هالل بالمنیا ( مشروع تطویر العشوائیات ) 

إعـــــــــــداد تقریـــــــــــر هندســـــــــــي عـــــــــــن الحالـــــــــــة اإلنشـــــــــــائیة العمـــــــــــدة الـــــــــــدور الرابـــــــــــع النشـــــــــــاء عمـــــــــــارة بقریـــــــــــة إعـــــــــــداد تقریـــــــــــر هندســـــــــــي عـــــــــــن الحالـــــــــــة اإلنشـــــــــــائیة العمـــــــــــدة الـــــــــــدور الرابـــــــــــع النشـــــــــــاء عمـــــــــــارة بقریـــــــــــة  -٤٢

  ابطوجة بنى مزار مقاولة / عصام محمد عثمان .ابطوجة بنى مزار مقاولة / عصام محمد عثمان .

ــــــــــر هندســــــــــي للعمــــــــــود بســــــــــلم مبنــــــــــى بشــــــــــارع عرابــــــــــى  -٤٣ ــــــــــى إعــــــــــداد تقری ــــــــــر هندســــــــــي للعمــــــــــود بســــــــــلم مبنــــــــــى بشــــــــــارع عراب ــــــــــة  ––إعــــــــــداد تقری ــــــــــةالفكری ــــــــــك الســــــــــید / اســــــــــامه   الفكری ــــــــــك الســــــــــید / اســــــــــامه مل مل

  خلیفة .خلیفة .

  مغاغة .مغاغة .  ––، ) بقریة مالطیة ، ) بقریة مالطیة   ١١إعداد تقریر هندسى عن السالمة اإلنشائیة للعمارتین ( إعداد تقریر هندسى عن السالمة اإلنشائیة للعمارتین (  -٤٤

  إعداد تقریر عن معاینة مبنى الوحدة المحلیة بمطاى .إعداد تقریر عن معاینة مبنى الوحدة المحلیة بمطاى . -٤٥

إعــــــــــــداد التصــــــــــــمیمات المعماریــــــــــــة واإلنشــــــــــــائیة والنوتــــــــــــة الحســــــــــــابیة وتقریــــــــــــر أبحــــــــــــاث التربــــــــــــة لــــــــــــزوم إعــــــــــــداد التصــــــــــــمیمات المعماریــــــــــــة واإلنشــــــــــــائیة والنوتــــــــــــة الحســــــــــــابیة وتقریــــــــــــر أبحــــــــــــاث التربــــــــــــة لــــــــــــزوم  -٤٦

٢مم  ١٠٠٠٣١٠٠٠٣ى تجارى بمنطقة شلبي ملك المحافظة مساحة ى تجارى بمنطقة شلبي ملك المحافظة مساحة مشروع مجمع سكنمشروع مجمع سكن
٢  ..  

  إعداد تقریر مراجعة واعتماد المقایسات الخاصة باألعمال اآلتیة :إعداد تقریر مراجعة واعتماد المقایسات الخاصة باألعمال اآلتیة : -٤٧

  ك ) ك ) ١٠٠١٠٠مقاومة لوحة جهد منخفض ( مقاومة لوحة جهد منخفض (   ))١١

  مراجعة واعتماد مقایسة لتدعیم شبكة المدینة الصناعیة بعدوة كشكمراجعة واعتماد مقایسة لتدعیم شبكة المدینة الصناعیة بعدوة كشك  ))٢٢

  
  



درات از ار   

Engineering Consultation Center 
  

م واودة ا ن وا ن ا دة د 

  ٢٢/٩/٢٠١٤) ر ١٣٣رار رم (
    ا عالیة الجودة متمیزة بتقدیم خدمات مجتمعیة لتنمیة البیئة وتعمیرهاة وبحثیة ــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعىرؤ  

 

  ا ومیة إلعداد خریج متمیز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل تلتزم كلیة الهندسة جامعه المنیا بتقدیم برامج تعلیمیة وفقًا للمعاییر القر
 محلیًا وٕاقلیمیا وعالمیًا، كما تلتزم بالتشجیع والتطویر في البحث العلمي بما یخدم البیئة والتطور التكنولوجي .

 
Tel: +2  (086) 2362083- 2348005  - 2364420                 Fax: (086) 2346674 

 

دا   
Faculty of Engineering 

  

ا   

Minia University  

  

 

  االستشـــارات اهلندسيــــــة  مركز انـجـازات

  ٢٠١٦/٢٠١٧خالل الفصل الدراسي األول العام اجلامعي 

  داخل اجلامعــــــة 

  

ـــــــــــة واإلنشـــــــــــائیة (   ٦٦إعـــــــــــداد إعـــــــــــداد   -١ ـــــــــــة واإلنشـــــــــــائیة ( نســـــــــــخ مـــــــــــن الرســـــــــــومات المعماری ـــــــــــى مـــــــــــدرجات ســـــــــــعة   ٣٦٣٦نســـــــــــخ مـــــــــــن الرســـــــــــومات المعماری ـــــــــــى مـــــــــــدرجات ســـــــــــعة لوحـــــــــــة ) لمبن لوحـــــــــــة ) لمبن

 طالب لكل من كلیة الحقوق وكلیة الطب البیطري وكذلك المقایسات الالزمة .طالب لكل من كلیة الحقوق وكلیة الطب البیطري وكذلك المقایسات الالزمة .  ٥٥٠٥٥٠

ــــــــــــــة الشــــــــــــــركة الوطنیــــــــــــــة مراجعــــــــــــــة اللوحــــــــــــــات الخاصــــــــــــــة بمبنــــــــــــــى مــــــــــــــدرجات مراجعــــــــــــــة اللوحــــــــــــــات الخاصــــــــــــــة بمبنــــــــــــــى مــــــــــــــدرجات   -٢ ــــــــــــــة الحقــــــــــــــوق مقاول كلیــــــــــــــة الحقــــــــــــــوق مقاولــــــــــــــة الشــــــــــــــركة الوطنیــــــــــــــة كلی

 للمقاوالت.للمقاوالت.

ــــــــــدرة   -٣ ك ف أ طــــــــــراز ك ف أ طــــــــــراز   ٣٠٠٣٠٠إعــــــــــداد تقریــــــــــر فنــــــــــي هندســــــــــي خــــــــــاص بتوریــــــــــد ماكینــــــــــة تولیــــــــــد كهربــــــــــاء قــــــــــدرة إعــــــــــداد تقریــــــــــر فنــــــــــي هندســــــــــي خــــــــــاص بتوریــــــــــد ماكینــــــــــة تولیــــــــــد كهربــــــــــاء ق

 ) .) .  ١١كاتریلر خاصة بمبنى إسكان طالبي ( كاتریلر خاصة بمبنى إسكان طالبي ( 

  مراجعة اللوحات المقترحة للموقع العام لمبنى اإلسكان الطالبي خارج الحرم  .مراجعة اللوحات المقترحة للموقع العام لمبنى اإلسكان الطالبي خارج الحرم  .  -٤

نســـــــــــخ اللوحــــــــــات المعماریـــــــــــة الخاصـــــــــــة بمشـــــــــــروع إنشـــــــــــاء مبنـــــــــــى نســـــــــــخ اللوحــــــــــات المعماریـــــــــــة الخاصـــــــــــة بمشـــــــــــروع إنشـــــــــــاء مبنـــــــــــى   ٣٣× × إعــــــــــداد إحـــــــــــدى عشـــــــــــر لوحـــــــــــة إعــــــــــداد إحـــــــــــدى عشـــــــــــر لوحـــــــــــة   -٥

  إداري طبي ملحق بمستشفى الكلى .إداري طبي ملحق بمستشفى الكلى .

  إعداد مقایسة تقدیریة لزوم رفع كفاءة جناح العملیات بمستشفى الكلى .إعداد مقایسة تقدیریة لزوم رفع كفاءة جناح العملیات بمستشفى الكلى .  -٦

ــــــــذ   -٧ ــــــــر عــــــــن دراســــــــة التغیــــــــرات فــــــــى األســــــــعار المقدمــــــــة مــــــــن شــــــــركة المقــــــــاولون العــــــــرب لتنفی ــــــــذ إعــــــــداد تقری ــــــــى األســــــــعار المقدمــــــــة مــــــــن شــــــــركة المقــــــــاولون العــــــــرب لتنفی ــــــــر عــــــــن دراســــــــة التغیــــــــرات ف إعــــــــداد تقری

  ى مستشفى الكلى .ى مستشفى الكلى .عملیة مكافحة الحریق لمبنعملیة مكافحة الحریق لمبن

ــــــــــــالتكییف   -٨ ــــــــــــدم مــــــــــــن الشــــــــــــركة لالعتمــــــــــــاد والخاصــــــــــــة ب ــــــــــــالتكییف إعــــــــــــداد  دراســــــــــــة عــــــــــــن عــــــــــــرض الســــــــــــعر المق ــــــــــــدم مــــــــــــن الشــــــــــــركة لالعتمــــــــــــاد والخاصــــــــــــة ب إعــــــــــــداد  دراســــــــــــة عــــــــــــن عــــــــــــرض الســــــــــــعر المق

  المركزي بمستشفى الكلى . المركزي بمستشفى الكلى . 

  لوحات للموقع العام لفصول كلیة التمریض .لوحات للموقع العام لفصول كلیة التمریض .  ٣٣إعداد إعداد   -٩

  إعداد تقریر عن التحقیق فى واقعة تعطیل أجهزة مستشفى النسا والتولید الجامعي .إعداد تقریر عن التحقیق فى واقعة تعطیل أجهزة مستشفى النسا والتولید الجامعي . -١٠

  نان بالوحدة العالجیة بكلیة اآلداب .نان بالوحدة العالجیة بكلیة اآلداب .فحص جهاز األسفحص جهاز األس -١١



درات از ار   
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م واودة ا ن وا ن ا دة د 

  ٢٢/٩/٢٠١٤) ر ١٣٣رار رم (
    ا عالیة الجودة متمیزة بتقدیم خدمات مجتمعیة لتنمیة البیئة وتعمیرهاة وبحثیة ــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعىرؤ  

 

  ا ومیة إلعداد خریج متمیز وقادر على المنافسة فى اسواق العمل تلتزم كلیة الهندسة جامعه المنیا بتقدیم برامج تعلیمیة وفقًا للمعاییر القر
 محلیًا وٕاقلیمیا وعالمیًا، كما تلتزم بالتشجیع والتطویر في البحث العلمي بما یخدم البیئة والتطور التكنولوجي .

 
Tel: +2  (086) 2362083- 2348005  - 2364420                 Fax: (086) 2346674 

 

دا   
Faculty of Engineering 

  

ا   
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  م .م .  ١٧١٧إعداد تقریر عن المواصفات الفنیة لسیارة مجهزة بسلم هیدرولیكى عن ارتفاعه عن إعداد تقریر عن المواصفات الفنیة لسیارة مجهزة بسلم هیدرولیكى عن ارتفاعه عن  -١٢

إعــــــــــداد تقریــــــــــر عــــــــــن معاینــــــــــة مبــــــــــانى للمقــــــــــر القــــــــــدیم لشــــــــــركة ایجكــــــــــو الموجــــــــــودة بالجهــــــــــة المقابلــــــــــة إعــــــــــداد تقریــــــــــر عــــــــــن معاینــــــــــة مبــــــــــانى للمقــــــــــر القــــــــــدیم لشــــــــــركة ایجكــــــــــو الموجــــــــــودة بالجهــــــــــة المقابلــــــــــة  -١٣

  لمركز المؤتمرات بالجامعة .لمركز المؤتمرات بالجامعة .

الفنــــــــي المحــــــــرر مـــــــن قبــــــــل اللجنــــــــة المشـــــــكلة بالجامعــــــــة للبــــــــت فــــــــى الفنــــــــي المحــــــــرر مـــــــن قبــــــــل اللجنــــــــة المشـــــــكلة بالجامعــــــــة للبــــــــت فــــــــى دراســـــــة محضــــــــر الترســــــــیة والتقریـــــــر دراســـــــة محضــــــــر الترســــــــیة والتقریـــــــر  -١٤

العـــــــــــروض الفنیـــــــــــة إلحـــــــــــالل وتجدیـــــــــــد وصـــــــــــیانة أجهـــــــــــزة إنـــــــــــذار الحریـــــــــــق بقاعـــــــــــة مركـــــــــــز المـــــــــــؤتمرات العـــــــــــروض الفنیـــــــــــة إلحـــــــــــالل وتجدیـــــــــــد وصـــــــــــیانة أجهـــــــــــزة إنـــــــــــذار الحریـــــــــــق بقاعـــــــــــة مركـــــــــــز المـــــــــــؤتمرات 

  بالجامعة .بالجامعة .

  ) موتسیكل بقسم وقایة النبات بكلیة الزراعة .) موتسیكل بقسم وقایة النبات بكلیة الزراعة .  ٢٢إعداد تقریر فني لتكهین عدد ( إعداد تقریر فني لتكهین عدد (  -١٥

ین منشــــــــــات الجامعــــــــــة ( توریــــــــــد مجموعــــــــــة ین منشــــــــــات الجامعــــــــــة ( توریــــــــــد مجموعــــــــــة إعــــــــــداد تقریــــــــــر فنــــــــــي عــــــــــن فحــــــــــص معــــــــــدات وأجهــــــــــزة تــــــــــأمإعــــــــــداد تقریــــــــــر فنــــــــــي عــــــــــن فحــــــــــص معــــــــــدات وأجهــــــــــزة تــــــــــأم -١٦

  شركة فاكون ) والخاصة بالمنظومة األمنیة ببوابات الجامعة . شركة فاكون ) والخاصة بالمنظومة األمنیة ببوابات الجامعة . 

) الخاصـــــــــــــة بتحركـــــــــــــات الســـــــــــــید ) الخاصـــــــــــــة بتحركـــــــــــــات الســـــــــــــید   ٥١٢٤٥١٢٤إعـــــــــــــداد تقریـــــــــــــر فنـــــــــــــي عـــــــــــــن فحـــــــــــــص الســـــــــــــیارة رقـــــــــــــم ق أ ( إعـــــــــــــداد تقریـــــــــــــر فنـــــــــــــي عـــــــــــــن فحـــــــــــــص الســـــــــــــیارة رقـــــــــــــم ق أ (  -١٧

ـــــــــــا  ـــــــــــة المنی ـــــــــــى تعرضـــــــــــت لحـــــــــــادث انقـــــــــــالب بمدین ـــــــــــب رئـــــــــــیس الجامعـــــــــــة والت ـــــــــــدكتور / نائ ـــــــــــا األســـــــــــتاذ ال ـــــــــــة المنی ـــــــــــالب بمدین ـــــــــــى تعرضـــــــــــت لحـــــــــــادث انق ـــــــــــب رئـــــــــــیس الجامعـــــــــــة والت ـــــــــــدكتور / نائ األســـــــــــتاذ ال

  الجدیدة .الجدیدة .

ســـــــــــة العـــــــــــرض الفنـــــــــــي المقـــــــــــدم مـــــــــــن شـــــــــــركة بنهـــــــــــا للصـــــــــــناعات االلكترونیـــــــــــة والخاصـــــــــــة ســـــــــــة العـــــــــــرض الفنـــــــــــي المقـــــــــــدم مـــــــــــن شـــــــــــركة بنهـــــــــــا للصـــــــــــناعات االلكترونیـــــــــــة والخاصـــــــــــة فحـــــــــــص ودرافحـــــــــــص ودرا -١٨

  بكلیة التربیة الریاضیة .بكلیة التربیة الریاضیة .  ٢٢م م   ١٥,٧٥١٥,٧٥بتركیب شاشة عرض مساحة بتركیب شاشة عرض مساحة 

  
  

  

 


