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 تعريف وأهمية أجهزة القياس وأنواع القياسات والوحدات
 :مقدمه

 وسنلقى الصحيمحطات الصرف  فيتم إعداد هذا المنهج ليألف القائم بالعمل الدور الذى تلعبه أجهزة القياس 
 .الضوء على تعريف أجهزة القياس وما هو عملها

 أجهزة القياس هي ما

لقياس بأنه ليس أكثر من وسيله للقياس فمثاًل تعتبر ساعة اليد مثال ألجهزة القياس ايمكن ببساطه تعريف جهاز 
. األيام عات اوفيمكن قياسه بالدقائق أو السا احتياجناتستخدم لقياس الوقت ويتم قياس الوقت حسب  التيو  المألوفة

جهاز القياس إلداء وظيفه معينه يمكن أن يقوم بها ونستطيع هنا ببساطه أن نقول أن العدادات ما هي  اختيارويتم 
سواء مباشره أو عن طريق غير مباشر قياس كميات متنوعه تعتبر قيمتها أو  األجهزةاال أجهزة قياس ويمكن لهذه 

  .للتشغيل ةوضروريقيمتها معلومات هامه  فيالتغير 
 :تعريف جهاز القياس

 .جهاز القياس هو وسيله لقياس كميه ما متغيرة

 :استخدام أجهزة القياس

تساعد  فهيسنبين هنا أهمية أجهزة القياس لمحطة المعالجة ونظرا ألن العدادات تقوم أساسا بقياس قيم  المتغيرات 
 (شم ،لمس ،سمع ،نظر)في مراقبة العمل من خالل حواسه اإلنسان 

 :تشغيل المحطات فيأجهزة القياس  استخداماهمية 

 :األتيةوغالبا ما تتم بمعظم العمليات آليا لألسباب  ضروريةتعتبر أجهزة القياس والتحكم 

 توفير الوقت لعدم وجود عماله لتنفيذ العمل. 
  غير قادره على القيام بذلك العمل العمالةإذا كانت. 
  التكلفةغير عمليه وباهظة  العمالةإذا كانت. 
 للحصول على عمل أفضل وأسرع. 
 إذا كانت العمالة ال ترغب تأدية هذا النوع من العمل. 

 :أنواع القياسات

محطات  فيتستعمل  التيالمحطات و  فيتقاس بواسطة أجهزة القياس والمستعملة  التيوسنناقش هنا المتغيرات 
 :قياسات التاليةوسيتم تعريف ال .الصحيمعالجة مياه الصرف 

 .التدفق -3   .الضغط -2   .الحرارة -1

 .السرعة -6   .الكثافة -5   .المنسوب -4

  .(حيوية ،كيميائية ،طبيعية)القياسات التحليلية  -7
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 بعض امثلة ألجهزة القياس المختلفة

 قياس التصرف

 :مقدمه

مراحل تشغيل  فيلقياس معدل التدفق وذلك للقياس والتحكم  الصحيبالصرف  المعالجةتحتاج جميع محطات 
 : هي، وهناك ثالث طرق لقياس التدفق و المعالجةعمليات 

 .السرعةـ طريقة    الحجمية الطريقةـ    الكتليه  الطريقة

وأجهزة  الحجميةحيث ان أجهزة القياس  السرعةوطريقة  الحجمية الطريقةنستخدم  الصحيمحطات الصرف  فيف
 .عاليةالثمن وذات حساسية قياس  ورخيصةالتركيب ولها مدى قياس كبير  في بسيطة السرعةقياس عن طريق ال

 :أنواع أجهزة قياس التدفق

 .المفتوحةأجهزة قياس التدفق للقنوات  .1
 .المغلقةأجهزة قياس التدفق في القنوات  .2

 :المفتوحةأجهزة قياس التدفق للقنوات . 1

قنوات  فيمحطات التنقية حيث ترد مياه الصرف  فيالقنوات المفتوحة من القياسات الهامة  فييعد قياس التدفق 
من عملية التنقية حيث يتم قياس التدفق على قنوات الدخول  االنتهاءمفتوحة وأيضًا التصرف الخارج من المحطة بعد 

 .وقنوات الخروج من المحطة

أو بوابة أو هدار بحسابات خاصة على القناه المطلوب قياس  ناقاختالقنوات المفتوحة يتم عمل  فيلقياس التدفق 
المحسوب وبقياس هذا  االختناقعلى تغيير منسوب المياه قبل  االختناقمعدل التصرف فيها بحيث يعمل هذا 

 .تم حسابها بواسطة معادالت رياضية يمكن حساب معدل التصرف االختناقجداول خاصة بهذا  وباستخدامالمنسوب 

وتوجد بعض ( Parshall Flume)أو قناة بارشال ( Weirs)منها الهدارات  متعددةأنواع  االختناقم لهذا يستخد
 Khafagi - Venturi)محطة التنقية بحلوان  فيالخاصة كقناة الفنشورى وهو النوع المستخدم  االختناقات
Channel ) عليهموفيما يلى صور لتركيب الجهاز  الهدارات أو قناة بارشال، هي االستخدامولكن األنواع الشائعة. 

 :رقيق الحافة ذي الرأس القائم فيحسب من العالقة المثليأما التدفق المار عبر الهدار 
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 منظر عام لهدار مستطيل رقيق الحافة( 5)الشكل 

 
 منظر عام لهدار مثلثي رقيق الحافة( 6)الشكل 

 

 :ق باستخدام األمواج فوق الصوتيةقياس التدف. 2

وهذه التقنية تعتمد على قياس الفترة الزمنية الالزمة لتقدم موجة صوتية . تستخدم تقنيات صوتية في قياس التدفقات
تؤدي إحدى القطع دور المصدر الصوتي (. 7)بين قطعتين الكترونيتين تشكالن معًا عداد التدفق، كما في الشكل 

من . ية بعد عبورها مسافة معروفة ضمن الوسط المدروسبينما تقوم القطعة األخرى باستقبال هذه الموجة الصوت
المعلوم أن زمن االنتقال الالزم لموجة صوتية عبر مسافة معلومة، يكون مساويًا جداء سرعة الصوت في الوسط 

في حين يتغير زمن انتقال هذه . المدروس بالمسافة المقطوعة، وذلك عند خلو الوسط المدروس من أي جريانات
مرتبطًا مباشرًة ( سائل ساكن وسائل متحرك)يكون الفرق بين الزمنين . نحو يتناسب مع التدفق الموجودالموجة على 

. بظاهرة دوبلر، مما يمكن المستخدم من تحديد سرعة التدفق المقاسة على نحو سهل وسريع باستخدام معادالت دوبلر
كما يمكن استخدامها مع . تنتج من استخدامها وتتميز هذه العدادات بسهولة التركيب وعدم وجود فواقد هدروليكية

السوائل الخطرة التي يتوجب تجنب وجود فتحات في أنابيبها وذلك لتخفيض احتماالت التسرب، حيث تركب على 
وقلياًل ما تتأثر جودة القياسات بتغيرات كثافة السائل المتدفق أو (. 8)األنبوب من الخارج، كما هو مبين في الشكل 

 .ناقليته الكهربائية أو الحراريةحرارته أو 
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 مبدأ عمل مقياس التدفق باستخدام األمواج فوق الصوتية( 7)الشكل 

 
 القياس صورة لمقياس التدفق باستخدام األمواج فوق الصوتية مع جهاز إظهار( 8)الشكل 
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 :الموجات فوق الصوتية باستخدامأوال جهاز قياس التدفق عن طريق قياس المنسوب 

 :ـ الوصف العام لقياس الجهاز1

الموجات فوق الصوتية من وحدتين أساسيتين، الوحدة  باستخدامالقنوات المفتوحة  فييتكون جهاز قياس التصرف 
للموجات فوق الصوتية المرسلة والموجات المرتدة من سطح منسوب  واستقبالعبارة عن جهاز إرسال  هيو  االبتدائية
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الموجة فوق الصوتية  واستقبالعبارة عن جهاز لحساب الزمن ما بين إرسال  هية الثانية القناه، والوحد فيالمياه 
الموجة  ارتدادإلى زمن  الحاليالموجة من المنسوب  ارتدادوتحويل هذا الزمن عن طريق النسبة والتناسب بين زمن 

حسابية خاصة بنوع  من منسوب الصفر إلى منسوب ثم تحويل المنسوب إلى معدل تصرف وذلك بحساب معادلة
مللى  22 – 4)القناه المستخدمة مع جهاز قياس التصرف ويعمل هذا الجهاز على إصدار إشارة خروج كهربية 

 .(5)تكنولوجيا الميكروبروسيسور شكل  باستخدامتعتبر عن معدل التصرف ويعمل هذا الجهاز ( أمبير
 :المحطة فيـ موقع الجهاز 2

 :لمواقع التالية بمحطات المعالجةا فييستخدم جهاز قياس التصرف 

 قناة الدخول .1
 قناة الخروج .2

 

 

 الصوتيةلقياس التدفق بالموجات فوق ( الوحدة الحسابية)جهاز الترانسيمتر ( 5)شكل 
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 كامل على مدخل المحطة( تصرف)جهاز تدفق 

 (Area velocity flow meter)ثانيا قياس التصرف عن طريق قياس السرعة والمنسوب 

 :مقدمه

 :عملية قياس معدل التدفق على فييعتمد هذا النوع من االجهزة 

 .بها كمية التدفق مساحة مقطع المواسير المار .1
 .سرعة سريان التدفق .2
 .منسوب التدفق .3

 :أماكن استخدام الجهاز

 .القنوات المفتوحة .1
 .االبار .2
 .المياه مواسير .3

 :نظرية التشغيل

تعتمد فكرة عمل الجهاز على قياس منسوب التدفق عن طريق حساس محول اشارة الضغط وقياس سرعة التدفق عن 
طريق حساس الموجات فوق الصوتية الذى يرسل موجات تصطدم بكمية التدفق فتخرج اشارة من حساس الضغط 

االشارات الى  هذهالتدفق وتصل لقياس منسوب التدفق واشارة من حساس من الموجات الفوق الصوتية لقياس سرعة 
 ميكروبروسيسور لحساب معدل التدفقجهاز ال
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 الكهرومغناطيسيةثالثا قياس التصرف بالموجات 

 المغلقةأجهزة قياس التدفق للقنوات 

 المستشعر الكهرومغناطيسي باستخدامقياس معدل التدفق 

 :الفنيالوصف . 1

 عام. 1.1

الصرف  ،على سبيل المثال مياه الشرب)التصرف لمختلف أنواع السوائل س لقيا  يستخدم جهاز قياس التصرف
سم أو /ميكروسيمنس 5بشرط أن تكون موصليه هذه السوائل ال تقل عن ( الغذائيةالسوائل  ،األحماض ،الصحي

 موقع الجهاز 2 – 1. أكبر

 :يستخدم الجهاز لقياس التصرف في المواقع التاليه

 . Excess Sludgeالزائدة الحمأةقياس تصرف طلمبات : أوال

 . Thickener Sludgeالحمأةقياس تصرف طلمبات أحواض تركيز : ثانيا

 قياس تصرف الحمأة الراجعة: ثالثا
 :مكونات جهاز القياس .1.1

 وجهاز تغذية الملفات أيضا كوحده اإلشارةمن أنبوب القياس ومحول  يالكهرومغناطيسيتكون جهاز قياس التصرف 
م أما إذا زادت 828وتتحمل هذه النوعيه درجة حراره حتى ( 8)شكل  Compact Design)تصميم مدمج )واحده 
 .(9)يركب بعيدا عن ماسورة القياس شكل  إشارةمحول  استخدامم يجب 828عن  الحرارةدرجة 
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 رابعا قياس االكسجين المذاب

على  الصحيتكنولوجيا اجهزة القياس والتحكم فإن العديد من محطات تنقية مياه الصرف  فينتيجة للتقدم الحادث 
تطبيق عمليات القياس والتحكم المستمر  فيحديثا بدأت  المنشأةوخاصة المحطات  واإلقليميالمستويين المحلى 

 .خالل عملية التشغيل ولم يعد القياس قاصر على المعمل فقط

 المعالجةفي مرحلة  التهويةالقياس والتحكم في نسبة األكسجين المذاب في احواض  هياحد هذه الجوانب الهامه 
وأهمية هذا القياس انه للتشغيل األمثل لمرحلة  المعالجةمن عملية  المرحلةفي هذه  الحيويلبيان النشاط  الثانوية

ب 1نقص كمية األكسجين المذ حيث أن المقبولةعلى األكسجين المذاب داخل الحدود  المحافظةالبد من  المعالجة
كمية األكسجين  ارتفاعوعلى الجانب األخر فإن  الحيويوقد يؤدى إلى الخمول  المعالجةينتج عنه توقف عملية 
 .الطاقة استهالكالمذاب يعنى زيادة في 

 :بالمحطةموقع الجهاز 

  التهويةأحواض. 
 قناة خروج. 

 :مكونات جهاز قياس األكسجين المذاب

 (1)شكل 

المحلول  فيقيمة األكسجين المذاب  باستشعار أيوهو الجزء الخاص باإلحساس  االبتدائي نجزئيييتكون الجهاز من 
وهو مكبر لتلك  الثانويبواسطة الجزء  استخدامهايمكن  كهربائية إشارةإلى  القيمةوفيه يتم تحويل هذه ( اإللكترود)

الجهاز وتوليد إشارة خروج يمكن إرسالها إلى جهاز تحكم أو  فيوذلك لبيان اإلشارات على شاشة رقميه  اإلشارة
 .مللى أمبير 22إلى  4ما بين  اإلشارةجهاز بيان أخر بغرفة التحكم وتتراوح قيمة هذه 

كابل خاص حيث يتم تركيب إلكترود القياس  باستخدام اإلشارةما بين األلكترود وبين مرسل ومبين  االتصالويتم 
من مادة مناسبه لوسط القياس مع  الوصلةسط القياس الذى سيغمر فيه اإللكترود وتكون تلك على تركيب مالئمه لو 

المياه أو اى  باستخدامكما يمكن إضافة وصله خاصه للعمل على نظافة اإللكترود دوريا  الميكانيكيةمقاومتها للعوامل 
 .مناسب كيميائيمنظف 
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 :إلكترود القياس
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 (pH) الهيدروجينيخامسا قياس األس 

 (pH) الهيدروجينيجهاز قياس األس 

 : P Hالغرض من استخدام األس الهيدروجيني

والصناعي لتحديد نوعية وجوده  الصحيبمحطات معالجة الصرف   P Hيستخدم جهاز قياس األس الهيدروجيني
مراحل الدخول أو مرحلة الخروج لتقييم عملية المعالجة وتحديد درجات الحامضية أو القلوية  فيمياه الصرف سواء 
 .ونوعية مياه الصرف

 :بالمحطةموقع الجهاز 

 :كالتاليموزعه  هيو   PHعلى ستة أجهزه لقياس الـ المحطةتحتوى 

 قناة الدخول بالمحطة. 
 قناة الخروج بالمحطة. 
  اإلبتدائىقناة الخروج من أحواض الترسيب. 
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 (1)شكل رقم  :مكونات الجهاز

وسط القياس  في( PH) وهو الجزء الخاص باستشعار قيمة االبتدائيالجزء  نجزئييمن ( pH)يتكون جهاز قياس الـ 
يمكن تكرارها بواسطة الجزء ( مللي فولت)وفيها يتم تحويل تركيز أيونات الهيدروجين إلى إشارة كهربية ( اإللكترود)

مللي أمبير  ويكون (  22 – 4) حيث يولد إشارة كهربية قيمتها  الرقميوهو مرسل القياس ومبين اإلشارة  الثانوي
على وصلة تركيب  القياسيكابل خاص حيث يتم تركيب الكترود  باستخدامما بين اإللكترود ومرسل اإلشارة  االتصال

 .ة مناسبة مقاومة للعوامل الكيميائية والميكانيكيةمالئمة لوسط القياس الذى سيعمر فيها اإللكترود ومصنعة من ماد
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 :إلكترود القياس. 1

 (4)المواصفات الفنية شكل رقم 

  المقارنة من النوع المغمور/ ياس للق( ثنائي)النوع إلكترود مختلط 
  رقم الجزءT168D010U06. 
 زجاجيزجاجية والجزء الحساس عبارة عن رق  أسطوانةمصنع من : اإللكترود. 
 أوم 252: مقاومة الرق. 
 (12-2): مدى القياس pH . 
 اثيلين شفاف مانع للتسرب  بولي: حامل اإللكترودBUNA-N. 
 متر 1.5: طول الجزء المغمور. 
 متر 3: طول كابل اإللكترود. 
 المقومة الحرارية :PT1000  تأثير التغير في درجات الحرارة على عملية القياس في مدى  الستعراض

 .درجة مئوية 122إلى  5 -تتراوح ما بين 
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 :وصف مكونات إلكترود القياس

 ثنائيإلكترود  باستخدامسائل ما ويتم هذا القياس  فيهو قياس لنشاط أيون األيدروجين   PHالهيدروجينيقياس األس 
 نجزئيي في الزجاجيويوجد القطبين داخل جسم اإللكترود  المقارنةقطب  والثانيالقطبين األول قطب القياس 
ويكون  الداخليويوجد قطب القياس داخل التجويف  الخارجيداخل التجويف  المقارنةمنفصلين حيث يوجد قطب 

البوتاسيوم وتتصل محلول كلوريد  فيكلوريد الفضة مغمورة / وينكون اإللكترود من فضة  الزجاجيمتماسكا مع الرق 
به وهو محلول  مغمورةتكون  التي الخليةجيدا ومقاومه لتأثير محلول  معزولةأطراف اإللكترود بكابل يمر من وصله 

فتحه خاصه يتم من خاللها تغذية  المقاومةإللكترود  الحاوية الزجاجية األنبوبةكلوريد البوتاسيوم حيث توجد اعلى 
 .الفاقد منها لتعويضاسيوم اإللكترود بمحلول كلوريد البوت

يتم إدخالها لتكون بجوار إلكترود القياس مع مجموعه اإللكترود لقياس درجة  PT1000 حراريةوتستخدم مقاومه 
 .PHحرارة وسط القياس المتغير لوسط القياس على قياس 
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 جهاز قياس درجة الحرارة ادساس

 :مقدمه

للتحكم في جودة مياه الصرف الصحي من حيث كونها أحد العوامل  األساسيةبعد قياس درجات الحرارة من القياسات 
المساعدة أو المنشطة أو المقيدة أيضًا عن التحكم حيث أن درجات الحرارة بالطبع تؤثر على التفاعالت الكيميائية 

 .مراحلهاأن درجة الحرارة تؤثر على عملية المعالجة في مختلف  أيوالخواص الطبيعية ومعدل التفاعالت الحيوية 

للمادة  عالي جزيئيرن درجات الحرارة العالية بنشاط وتعرف الحرارة بأنها إظهار لطاقة حركة جزيئات المادة حيث تقت
للمادة في حين أن درجات الحرارة المنخفضة تقترن  عالي جزيئيفي حين إن درجات الحرارة المنخفضة تقترن بنشاط 

منخفض وبمعنى أبسط فإن  جزيئيت الحرارة المنخفضة تقترن بنشاط للمادة في حين أن درجا عالي جزيئيبنشاط 
 . أو البرودة النسبية للمادة بالنسبة لدرجة حرارة قياسية السخونةدرجة  هيالحرارة 

 :موقع الجهاز بالمحطة

 قناة الدخول. 
 قناة الخروج. 

 :مكونات الجهاز
 (RESISITANCE THERMOMETER) :مستشعرات درجة الحرارة .أ

درجة الحرارة حيث تستخدم  فيالمقاومة الكهربية للمواد عند حدوث تغيرات  فيتعتمد المقاومة الحرارية على التغيرات 
لتغيرات درجة الحرارة  استشعاركأجهزة   Agوالفضة  Niوالنيكل   CUوالنحاس  Ptالموصالت المعدنية مثل البالتين

 .القياسات الصناعية في

األحوال فإن أغلب المعادن تتبع  أي، على ومقاومة المعدن المستخدم معملياً وتتحدد العالقة بين درجة حرارة الماء 
 .المعادلة التالية لحساب تغيرات المقاومة نتيجة تغيرات درجة الحرارة

 .ى المقاومة الملفوفةإل المعدنيالشكل العام للمقاومة الحرارية حيث تنتقل الحرارة من الغالف ( 16) ويوضح شكل 

للتغيرات  االستجابةويعمل العازل السيراميكى على عزل درجات الحرارة إلى أقصى حد مما يساعد على سرعة 
طبقًا لنوع المعدن وسرعة تأثره بهذه التغيرات ، ويستخدم لبيان  االستجابةويتغير زمن  .درجات الحرارة في الحادثة

كدائرة قنطرة هويتستون مثاًل  بسيطةالمقاومة الحرارية أجهزة قياس  مباستخدادرجة الحرارة  فيالتغيرات 
(WHEATSTONE . BRIDGE ) نتيجة تغير  اتزانحيث تمثل المقاومة فيها أحد أذرع القنطرة وعند حدوث عدم

الجلفانومتر  في كهربيمما يؤدى إلى مرور تيار  القنطرةقيمة المقاومة نتيجة تغيرات درجة الحرارة اإلتزان لمقاومات 
 .الموضوع على قطر القنطره يتناسب مع تغير قيمة المقاومة الحرارية
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 :جهاز قياس الضغط

 كل االتجاهات بانتظام  فيالضغط هو االجهاد المؤثر 

او الكترونى وهو يحتوى على ديفرام عندما تقوم المياه بالضغط عليه يحدث انحراف  ميكانيكي وما هوهذه االجهزة 
ويمكن اعتبار جهاز الضغط نفس جهاز مرسل االشارة وم بترجمة هذا االنحراف الى ضغط اتجاه معين يق فيللمياه 

استخدام فتحة الضغط المرتفع فقط وترك فتحة الضغط  مما تلجهاز قياس التصرف عن طريق فرق الضغط اذا 
 ريقة فرق الضغط ولكن مدى القياس لجهاز الضغط مرتفع عن جهاز التصرف بط الجويالمنخفض للهواء 
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 أجهــزة القيــاس الكهـربية

 مقدمــة

يتناول هذا الفصل أجهزة القياس الكهربية؛ سواء المثبتة بلوحات التوزيع الكهربية، أو األجهزة المتنقلة التي تستخدم 
 .إلجراء بعض القياسات واالختبارات على لوحات التوزيع

 

 التوزيـع المثبتة بلوحة أجهزة القياس

بقياس قيم المتغيرات الكهربائية الخاصة  تقوم( وتركب على واجهة اللوحة)أجهزة القياس المثبتـة بلوحة التوزيــع 
وتشمل هذه المتغيرات، على سبيل المثال ال . والخطوط الفرعية الخارجة منها بالخطوط الرئيسية المغذية للوحـة،

 :الحصر، ما يلى

 فرق الجهد 
 شدة التيار 
  ةمعامل القدر 
 التردد 
 عدد ساعات التشغيل 
 الطاقة المستهلكة 
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، بينما التوالياألجهزة المستخدمة لقياس هذه المتغيرات الستة على ( 6-7)إلى رقم ( 1-7)وتعرض األشكال من رقم 
 .(Reactive Energy)صورة لجهاز قياس الطاقة غير الفعالة المستهلكة ( 7-7)يعرض الشكل رقم 

 
 (V)جهاز قياس فرق الجهد، بالفولت  (1-7)شكل رقم 

 
 (A)جهاز قياس شدة التيار باألمبير  (2-7)شكل رقم 
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IND = Inductive        CAP = Capacitive 

 ( جيب تمام الزاوية)جهاز قياس معامل القدرة،  (3-7)شكل رقم 

 
 ذبذبة في الثانية أي-( Hz)نموذجان لجهاز قياس التردد، بالهرتز  (4-7)شكل رقم 
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 (Hour)جهاز قياس عدد ساعات التشغيل، بالساعة  (5-7)شكل رقم 

 
 (MW)بالميجاوات  جهاز قياس الطاقة الفعالة المستهلكة، (6-7)شكل رقم 
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 (MVAR)جهاز قياس الطاقة الغير فعالة المستهلكة، بالميجافار (7-7)شكل رقم 
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 المراجع 

 

  المشروع األلماني بمشاركة إلعداد اتم GIZ 

 -:مشاركة السادة  و

  الكبرى القاهرةالصحي بصرف شركة ال اشرف علي عبد المحسن/ مهندس 

  شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى طارق ابراهيم عبد العزيز/ مهندس 

   الجيزهشركة مياه الشرب والصرف الصحي ب مصطفى محمد محمد/ مهندس 

   الدقهليةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  الديب مودمحمد مح/ مهندس 

  هاالسكندريب الصحي صرفشركة ال الشربيني عبد الوكيل حسام/  دكتور كيمائي 

   الجيزهبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  رمزي حلمي ابراهيم  /مهندس 

   شركة الصرف الصحي باالسكندريه اشرف حنفي محمود/ مهندس 

   الجيزةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  مصطفى احمد حافظ/ مهندس 

   الكبرى القاهرةالصحي بصرف شركة ال عبد العال محمد حلمي/ مهندس 

   الشرقيةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  ايمان قاسم عبد الحميد /مهندس 

   الكبرى القاهرةالصحي بصرف شركة ال صالح ابراهيم سيد/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى سعيد صالح الدين حسن/ مهندس 

   الدقهليةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  عبد اهلل صالح الدين عبد اهلل/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى غنيم عبد العزيز عصام/ مهندس 

   مجدي علي عبد الهادي/ مهندس 

  محمد نظير حسين/ السيد 

 شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى
 الجيزةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي 

   القليوبيةبشركة مياه الشرب والصرف الصحي  عبد الحليم مهدي عبد الحليم/ مهندس 

  شركة الصرف الصحي باالسكندريه سامي يوسف قنديل/ مهندس 

  عادل محمود ابو طالب/ مهندس GIZ المشروع االلماني الدارة مياه الشرب والصرف الصحي 
  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مصطفى محمد فراج/ مهندس 

 


