
   اجرز 

Production Center 
  

 دود ة ن وا ن اة م وادا  

  ٢٢/٩/٢٠١٤) ر ١٣٣رار رم (
  

    ا عالیة الجودة متمیزة بتقدیم خدمات مجتمعیة لتنمیة البیئة وتعمیرهاحثیة ة وبــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعىرؤ  

 

  ا مل تلتزم كلیة الهندسة جامعه المنیا بتقدیم برامج تعلیمیة وفقًا للمعاییر القومیة إلعداد خریج متمیز وقادر على المنافسة فى اسواق العر
 جیع والتطویر في البحث العلمي بما یخدم البیئة والتطور التكنولوجي .محلیًا وٕاقلیمیا وعالمیًا، كما تلتزم بالتش
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دا   
Faculty of Engineering 

  

ا   

Minia University  

  

  

  ازات ــــجنإلا

  التي حققها مركز اإلنتاج

  جامعة املنيا –بكلية اهلندسة 

  ٣٠/٦/٢٠١٧إىل  ١/٧/٢٠١٦يف الفرتة من 



   اجرز 

Production Center 
  

 دود ة ن وا ن اة م وادا  

  ٢٢/٩/٢٠١٤) ر ١٣٣رار رم (
  

    ا عالیة الجودة متمیزة بتقدیم خدمات مجتمعیة لتنمیة البیئة وتعمیرهاحثیة ة وبــــكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیال تسعىرؤ  

 

  ا مل تلتزم كلیة الهندسة جامعه المنیا بتقدیم برامج تعلیمیة وفقًا للمعاییر القومیة إلعداد خریج متمیز وقادر على المنافسة فى اسواق العر
 جیع والتطویر في البحث العلمي بما یخدم البیئة والتطور التكنولوجي .محلیًا وٕاقلیمیا وعالمیًا، كما تلتزم بالتش

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

 

دا   
Faculty of Engineering 

  

ا   

Minia University  

  

   ا–  اد  زات رز اجإ

  ٣٠/٦/٢٠١٧إ  ١/٧/٢٠١٦ ارة ن 

 : أعمال متت بورش احلدادة واللحام والدهان :
ً
  -أوال

) شباك حدید مصنعات مقاسات مختلفة لمركز تكنولوجیا ٢٥) باب حدید و عدد (٣ان وتركیب عدد (تصنیع ودھ -١

 المعلومات بالجامعة .

 متر ) بالدھان لكلیة السیاحة والفنادق بالجامعة . ٥٢.٥متر) بطول (١( ارتفاععمل سور حدید  -٢

 ر )  .مت١٢٠وصیانة سور حدید بحدیقة كلیة دار العلوم بالجامعة طول ( إصالح -٣

 سم ). ٧٥ ×١٧٠) شباك حدید مصنعات لكلیة التربیة النوعیة بالجامعة مقاس ( ٢تصنیع ودھان وتركیب عدد  ( -٤

 ) حلق غرف تفتیش للسید كمال صابر قطب .١٠تصنیع عدد ( -٥

 بالجامعة . األسنانسم ) لكلیة طب ١٥٠×١٥٠) شباك حدید مقاس (١تصنیع ودھان وتركیب عدد ( -٦

 ) قفص حدید لحمایة أجھزة التكییف بالمدن الجامعیة .٤عدد ( تصنیع ودھان وتركیب -٧

 ) باب حدید مقاسات مختلفة لمستشفى القلب والصدر بالجامعة .١١تصنیع ودھان وتركیب عدد ( -٨

 ) باب حدید مقاسات مختلفة لكلیة التربیة الریاضیة بالجامعة .٥تصنیع ودھان وتركیب عدد ( -٩

 كبار الزوار  ودھان وتركیب سور الستراحة تصنیع  -١٠

 بالصاج االیكون لمستشفى الكلى والمسالك البولیة بالجامعة  مغطاة) باكیھ ٦ودھان وتركیب مظلة حدید عدد ( تصنیع  -١١

 زوایا حدید خاصة بالمدن الجامعیة . في) ثقب ٤٩٢عمل ( -١٢

 . الجامعيودھان وتركیب مظلة حدید لكلیة اآلداب داخل الحرم  تصنیع -١٣

) قرص ١) حامل حدید لحمایة المواتیر وعدد (٢) باب حدید مقاسات مختلفة وعدد (٥( ودھان وتركیب عدد تصنیع -١٤

 الریاضیة للجامعة . بالمنشآتمتر ) بالصاج االیكون ، وذلك لحمام السباحة  ٩٩شمسیة وتغطیة سور حدید بطول (

 للشباب بالمنیا  عيالصنامتر ) للجمعیة التعاونیة للتسویق ٤×متر ٤) باب حدید مقاس (١ودھان عدد ( تصنیع -١٥

سم ) ،  ٣٢٥×١٠٠) شباك مقاس (٣٤سم ) وعدد (  ١٧٥×٦٠) شباك مقاس (٣١ودھان وتركیب عدد ( تصنیع -١٦

 وذلك لمركز تكنولوجیا المعلومات بجامعة المنیا .
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دا   
Faculty of Engineering 

  

ا   

Minia University  

  

 : أعمال 
ً
  -: صيانة وإعادة لف مواتريثانيا

 یا .) طلمبة رفع میاه لكلیة التربیة جامعة المن١إصالح وصیانة عدد ( -١

 ) طلمبة رفع میاه لكلیة اآلداب جامعة المنیا .٧إصالح وصیانة عدد ( -٢

 ) موتور للمقص بمطبعة الجامعة المركزیة بجامعة المنیا .٢إصالح وصیانة عدد ( -٣

 بمحطة میاه الجامعة . االرتوازيلوحدة التشغیل  كویلن) ٤) ثقب لعدد (١٦عمل عدد ( -٤

 إصالح وإعادة لف موتور طلمبة میاه لكلیة الصیدلة بجامعة المنیا . -٥

 ) طلمبة بالموتور لرفع المیاه خاصة بالمدن الجامعیة بجامعة المنیا .٢٠إصالح وصیانة وإعادة لف عدد ( -٦

 : أعمال اخلشب 
ً
  -متت لورشة النجارة والنماذج والدهان  : التيثالثا

ریسبشن ومنصة خشب محاضر لمركز تكنولوجیا المعلومات بجامعة  خشبة وترابیزات ومنص أبوابتصنیع ودھان  -١

 المنیا . 

خشب لكلیة التربیة الریاضیة جامعة المنیا ، وأیضاً تصنیع ودھان عدد  اجتماعاتترابیزه )  ١٠تصنیع ودھان عدد ( -٢

 ) شباك حدید مصنعات مقاسات مختلفة .٣) باب وعدد (٤(

 ز تكنولوجیا المعلومات بجامعة المنیا .تجلید أبواب قاعات ومدرجات لمرك -٣

  سم ) ٩٠×١٠٠×٢٠٠) دوالب خشب مقاس ( ٢تصنیع ودھان عدد ( -٤

  ) دوالب خشب من قطعتین ١وعدد ( -

  سم ) ٢١٠×٦٠×١٠٠) دوالب خشب لحفظ المستندات مقاس (٤وعدد ( -

  ات بجامعة المنیا .) مطبخ خشب مكون من ثالث قطع بالرخام ، وذلك لمركز تكنولوجیا المعلوم١وعدد ( -

  در رز اج                                                                                                                               

  

  دس / دى إ إدر                                                                                                                      


