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 2 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة وبناء القدرات قطاع تنمية الموارد البشرية 

 السجالت والتقارير ونظم المعلومات
 مقدمة

المجموعة الدفترية الالزمة إلثبات حركة المعدات واآلالت والقوى البشرية والمخزون وقطع  هي
الغيار وما تم من إجراءات الصيانة والتشغيل خالل المدة وذلك لمراقبة ما يجب أن يتم من 

زم أعمال وما تم تنفيذه منها وذلك حتى يمكن إجراء المتابعة الدقيقة وكذا توفير الوقت والمال الال
 .لعمليات التشغيل والصيانة واإلحالل أواًل بأول وتحديد أوجه القصور لتالفيها

تسجيل بها وأن تحتوى على بيانات يسجل فيها ون السجالت ُمعدة بطريقة يسهل اليلزم أن تك
مخزون ل والصيانة والالقائمون على التشغيل والصيانة وتغطى كافة العمليات الخاصة بالتشغي

 .البشرية ومراقبة اإلنتاجوالقوى 

يلزم أن يكون هناك سجالت للتشغيل وسجالت للصيانة والمخزون والقوى البشرية وتقويم األداء 
أداء هذه المهمات يلزم أن تعتمد هذه السجالت من السلطة المختصة وأن يتم  فيواألفراد 

 .التسجيل بها بصفة دورية

تها بواسطة مدير المحطة حتى يمكن تدبير المواد سجالت المخازن ومتابعة المخزون يراعى مراقب
 التيضوء االعتمادات الواردة بالموازنة و  فيو  فيوالمهمات قبل نفاذها من المخازن بوقت كا

 .تحافظ على أداء المرفق بالصورة المطلوبة

وتمثل سجالت التشغيل والصيانة قيمة كبيرة إلدارة محطات تنقية المياه بغض النظر عن حجمها 
دخال التعديالت والضبط  فيث أنها تستخدم كأساس حي أعمال تنحسين  فيمراقبة أداء المحطة وا 

تنظيم وجدولة أعمال الصيانة والتحديد الُمسبق ألعطال التشغيل كما  فيكفاءة التشغيل وكذلك 
أعمال تجديد وتدعيم مكونات ومعدات المحطة، كما تستخدم السجالت  فيأنها تستخدم أيضًا 

 .أعمال التخطيط للتوسعات المستقبلية فيبيانات واقعية يعتمد عليها كقاعدة 

يتم تجميع سجالت أعمال التشغيل والصيانة وأعمال مراقبة الجودة والتحاليل المعملية لتكون 
 في،تحسين أداء أعمال تشغيل وصيانة المحطة بطريقة سليمة فينظام معلومات خاص باإلدارة 

 .حدود اإلمكانيات المتاحة

كما . تحرر التقارير بنتائج هذه األعمال كذلك باإلحصائيات المختلفة ومعدالت األداء بالمحطة
ُترفع إلى الجهات اإلدارية األعلى بغرض نقل المعلومة  –تحرر تقرير عن حوادث العمل 

 .الفنيوالمعنويحل المشاكل وطلب التدعيم  فيوالمساهمة 
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 أنواع السجالت
 سجل المعلومات للمحطة

  لمكونات المحطة وما تشمله من منشآت  توضيحي" أطلس"يمثل هذا النوع من السجالت
وملحقات من المعدات واألجهزة األساسية مبينًا بها بياناتها التصميمية الكاملة وتاريخ إنشاؤها 

 .الخدمة فيأو دخولها ( أو تركيبها)
  معدالت التحميل السليم أعمال التشغيل والتعرف على  فييساعد هذا األطلس إلى حد كبير

أعمال الصيانة والتعرف على  فيكفاءة عملها، كذلك  فيلمعدات ونسبة هذا التحميل 
 فيمكونات المعدة أو اآللة وعلى قطع الغيار األساسية لها كمال يساهم إلى حد كبير 

 .أعمال التجديد والتدعيم، والتخطيط لتوسعات المستقبلية

 

 اليوميسجل التشغيل 

الذى يستخدم  الرئيسيلجميع مكونات المحطات، المستند " اليوميسجل التشغيل "يمثل إعداد 
لهذه المحطة ومعداتها  الفعليلتجميع وتسجيل المعلومات األساسية الخاصة باإلنتاج والتشغيل 

 .اليوميكما يساعد المشغل على ضبط حركة التشغيل 

 

 اليوميسجل مراقبة الجودة للمياه 

المختلفة لعينات المياه ( اليومية)تقوم المعامل بكل محطة بإعداد سجالت ألعمال التحاليل 
عملية  فيالمرفوعة من المواقع المختلفة داخل المحطة وخارجها بالشبكة الخارجية بغرض التحكم 

 .المعالجة وضبطها ومراقبة جودتها

 

 األسبوعيسجل مراقبة الجودة للمياه 

الكيميائية للمياه الخام تتم بمعرفة المعمل مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين هناك بعض التحاليل 
التنقية، عملية  فيحالة ثبات خواص مصدر المياه الخام وكذلك لعدم تأثيرها المباشر  فيخاصة 

إجراءها، مثل تحاليل األمالح الكيميائية الذائبة  فيكمنا أنها تحتاج على وقت كبير 
 (.الحديد/السيليكا)
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 أنواع التقارير
 اليوميتقرير التشغيل 

أهم مستند لتكوين نظام المعلومات الخاص بتشغيل المحطة " اليوميتقرير التشغيل "ُيمثل 
 .يمكن لها تقدير اإلنتاج وبالتاليوإلخطار اإلدارة األعلى بنتائج أعمال المحطة األساسية، 

 

 الشهريتقرير التشغيل 

  إعداد نظام المعلومات المطلوب تشغيل المحطة فيالخطوة األولى  الشهريُيمثل التقرير. 
  على المعلومات والبيانات بخصوص جميع األنشطة المنفذة خالل  الشهرييشتمل التقرير

 .جداول فيخالل الشهر وتسجيلها  اليوميحيث يتم تجميع بيانات التقرير ( السابق)الشهر 

 

 السنويتقرير التشغيل 

جداول مع تحديد أدنى  فيخالل السنة بكاملها وتسجيلها  الشهريت التقرير يتم تجميع بيانا
جمال –وتوضيح الظروف المحيطة به  شهريوأقصى بيان   .الطاقة الكهربائية ىوا 

 

 تقرير مراقبة الجودة اليومية

 3صورة مراسالت تحرر منها  فيهو تحرير لسجالت أعمال المراقبة اليومية المدونة بالمعمل 
، والثانية إلى اإلدارة الصحية المشرفة على المنطقة، (التشغيل)نسخ ترسل إحداها إلى المحطة 

 .والثالثة إلى إدارة اإلحصاء ونظم المعلومات

 

 تقرير مراقبة الجودة األسبوعية

 .ومياليبذات العدد من التقرير ( وأحيانًا كل أسبوعين) األسبوعييحرر التقرير 
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 الشهريتقرير مراقبة الجودة 

أعمال المعالجة وكذا  فييتم تجميع وجدولة نتائج أعمال التحاليل اليومية واألسبوعية المؤثرة 
متوسط وأقصى وأدنى جرعات للمواد المستخدمة، كما تسجل به عدد ونتائج التحاليل 

ة ومدى مطابقتها للقانون وتقدير وجود المياه الخارجة من المحط. أجريت التيالبكتريولوجية
 .المنظم لذلك

 

 نماذج السجالت والتقارير

إدارة  فيالتالية توضح مجموعة من النماذج االسترشادية للسجالت والتقارير المستخدمة  الجداول
 .الصحيمحطات معالجة مياه الصرف 
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 الصحيالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 للقاهرة الكبرى الصحيشركة الصرف 

 .....................................محطة معالجة 

 (معالجة 3رقم )نموذج                       الرمليوالراسب  فيالمصاسجل تشغيل          02    /      / يوم        التاريخ       

 العمالة

 الوردية الثالثة الوردية الثانية الوردية االولى
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 المصافي الميكانيكية

 تاريخ العطل وسببه الوحدات العاطلة دورات التشغيلعدد  الحالة الفنية رقم المصفى

   الوردية الثالثة الوردية الثانية الوردية االولى الوردية الثالثة الوردية الثانية الوردية االولى 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

      (دقيقة)غيل الدورة مدة تش

      (دقيقة)ة المدة بين كل دور 

 



 درجة ثانية -ظم المعلوماتنالسجالت والتقارير و  المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل صرف صحي
 

 

 

 8 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة وبناء القدرات قطاع تنمية الموارد البشرية 

 السيور الناقلة

 الوردية الثالثة الوردية الثانية الوردية األولى رقم السير

1.     

2.     

3.     

4.     

 3م        3م          3م             كمية المخلفات التي يتم إزالتها بالمصافي

 3م                 اإلجمالي

 توقيع مسئول الثالثة توقيع مسئول الثانية توقيع مسئول األولى

   

 مالحظات

.................................................................................................................................................... 

 الصحيالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 
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 للقاهرة الكبرى الصحيشركة الصرف 

 .....................................محطة معالجة 

 (معالجة 3رقم )نموذج   تائعالرمليوالراسب  فيالمصاتابع سجل تشغيل      22  /     /  يوم           التاريخ     

رقم 
 الحوض

نظام تفريغ 
 الرمال

الحالة الفنية لنظام رفع أو تفريغ 
 الرمال

 كمية الرمال التي تم إزالتها عدد مرات رفع أو تفريغ الرمال
 األعطال
 وأسبابها

كباشات طلمبات، 
 بلوف

الوردية 
 األولى

الوردية 
 الثانية

الوردية 
 الثالثة

الوردية 
 األولى

الوردية 
 الثانية

الوردية 
 الثالثة

الوردية 
 األولى

الوردية 
 الثانية

الوردية 
 الثالثة

 

1.             

2.             

3.             

4.             

  3م                  كمية الرمال إجمالي (ذهاب وعوده)دوره بكل ورديه )   ( يتم تشغيل عدد  

 األعطال القراءة اإلجمالية ث/ 3م           اللحظية القراءةمتوسط  رقم الجهاز

  كمية التصرف الحالية السابقة الوردية الثالثة الوردية الثانية الوردية األولى 
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 مالحظات الوردية األولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع

 مالحظات الوردية الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع

 مالحظات الوردية الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع

 

 

 

 

 الصحيالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 للقاهرة الكبرى الصحيشركة الصرف 

 ........................................محطة معالجة

 للطاقة الكهربائية الشهرياالستهالك 
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 (معالجة 11)نموذج رقم    (                                                              222)شهر     

 االستهالك العدادقراءة  موقع العداد رقم العداد رقم االشتراك ىأسم المغذ

  السابق الحالي    

       

       

       

       

 / ........................................مهندس / ..........................                  المختص  الفني

 ......................................../ التوقيع  / ........................................               التوقيع  

 /                 مهندس مدير التشغيل                                                                              

 الصحيالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 الكبرى الصحيللقاهرةشركة الصرف 

 ......................................محطة معالجة 

 (معالجة 9)التقرير الشهري لنتائج المعمل                 نموذج رقم                                 022شهر         
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 12 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة وبناء القدرات قطاع تنمية الموارد البشرية 

 الكلور
 المتبقي

Removals %  النهائيبعدFinal  االبتدائيبعدSettled  المدخلInlet 
date 

 COD 

mg/l 

BOD5 

mg/l 

TSS 

mg/l 

COD 

mg/l 

BOD5 

mg/l 

VSS 

mg/l 

TSS 

mg/l 
PH 

COD 

mg/l 

BOD5 

mg/l 

VSS 

mg/l 

TSS 

mg/l 

SETT 

ml/l 

COD 

mg/l 

BOD5 

mg/l 

VSS 

mg/l 

TSS 

mg/l 
PH 

TEM

P CO 

                    1.  

                    2.  

                    3.  

                    4.  

                    5.  

                    6.  

                    7.  

                    8.  

                    9.  

                    10.  

                    11.  

                    12.  

                    13.  
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                    14.  

                    15.  

                    16.  

                    17.  

                    18.  

                    19.  

                    20.  

                    21.  

                    22.  

                    23.  

                    24.  

                    25.  

                    26.  

                    27.  

                    28.  

                    29.  
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                    30.  

                    31.  

                    AVERAGE 

 

Thickened Sludge Primary Sludge 
Return Activated 

Sludge RAS 
Mixed Liquor 

date 

SETT 

ml/l 

Vol 

% 
% 

TSS 

mg/l 
PH TEMP C

O
 

SETT 

ml/l 
Vol% % 

TSS 

mg/l 
PH TEMP C

O
 DO SV30 TSS SVI MLSS SV30 DO 

                   1.  

                   2.  

                   3.  

                   4.  

                   5.  

                   6.  

                   7.  

                   8.  

                   9.  

                   10.  

                   11.  



 درجة ثانية -ظم المعلوماتنالسجالت والتقارير و  المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل صرف صحي
 

 

 

 15 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –بالشركة القابضة وبناء القدرات قطاع تنمية الموارد البشرية 

                   12.  

                   13.  

                   14.  

                   15.  

                   16.  

                   17.  

                   18.  

                   19.  

                   20.  

                   21.  

                   22.  

                   23.  

                   24.  

                   25.  

                   26.  

                   27.  

                   28.  

                   29.  

                   30.  
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                   31.  

                   
AVERAG
E 
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 الصحيالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 العمالة

 الوردية الثالثة الوردية الثانية الوردية االولى
   
   
   
   

 

 للقاهرة الكبرى الصحيشركة الصرف 

 .....................................محطة معالجة

 (معالجة  7رقم ) حوض التهوية             نموذج سجل تشغيل          02     /      /    اليوم                     التاريخ       

رقم وحدة 
 التهوية

أرقام  بالخدمة الموجودةاألمبير للوحدات  قرأه
الوحدات 
 العاطلة

سبب 
 العطل

أرقام الوحدات 
 خارج الخدمة

 الوردية الثالثة الوردية الثانية الوردية األولى مالحظات
 صباحاً  3 مساءاً 12 مساءاً 7 مساءاً 4 ظهراً 12 صباحاً 1
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        جهد التشغيل

 مالحظات الوردية األولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع

 حظات الوردية الثانيةمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ توقيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات الوردية الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيعـــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مالحظات عامة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوقيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الصحيالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 للقاهرة الكبرى الصحيشركة الصرف 

 .....................................محطة معالجة

 العمالة

 الثالثةالوردية  الوردية الثانية الوردية االولى
   
   
   
   

 

 (معالجة  4رقم ) نموذج               االبتدائيأحواض الترسيب سجل تشغيل               02/      /         اليوم            التاريخ       

رقم 
 الحوض

 حالة الكوبرى
حالة بلوف سحب الحمأة 

 (التلسكوبي)
حالة بلوف سحب الحمأة 

 (السريع)
 الدورةمدة 

الوردية 
 األولى

الوردية 
 الثانية

الوردية 
 الثالثة

الوردية   
 األولى

الوردية    
 الثانية

الوردية    
 الثالثة

الوردية 
 األولى

الوردية  
 الثانية

الوردية  
 الثالثة

الوردية 
 األولى

الوردية 
 الثانية

الوردية 
 الثالثة

1.              
2.              
3.              
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 العمالة

 الوردية الثالثة الوردية الثانية الوردية االولى
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 مالحظات الوردية األولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع

 حظات الوردية الثانيةمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ توقيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات الوردية الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيعـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات

 التوقيع

 

 

 

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

 شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى

 .....................................محطة معالجة 

 ( معالجة  7رقم ) أحواض التجفيف         نموذج سجل تشغيل           02/      /         التاريخ                          اليوم  
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 اليوم/ 3م(                     )  حمأة السائلة الواردة خالل اليومكمية ال .1
 3م)                                         (  كمية الحمأة الجافة المنتجة  .2
 حوض)           (  عدد االحواض الممتلئة بالحمأة   .3
 حوض)           ( حواض الجافــــــــــــــــة عدد اال .4
 حوض)           ( عدد االحواض الفارغـــــــــة  .5
 كومة)         ( عدد الكوماتالمشونة بمخزن السماد  .6
 (                  )                      األحواض الخارجة من الخدمة  .7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب الخروج .8
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   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 

 -:و مشاركة السادة 
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  شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى طارق ابراهيم عبد العزيز/ مهندس 
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   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية محمد محمود الديب/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي باالسكندريه حسام عبد الوكيل الشربيني/ دكتور كيمائي 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه رمزي حلمي ابراهيم / مهندس 

   شركة الصرف الصحي باالسكندريه اشرف حنفي محمود/ مهندس 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مصطفى احمد حافظ/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى محمد حلمي عبد العال/ مهندس 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ايمان قاسم عبد الحميد/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى صالح ابراهيم سيد/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى سعيد صالح الدين حسن/ مهندس 

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية صالح الدين عبد اهلل عبد اهلل/ مهندس 

   شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عصام عبد العزيز غنيم/ مهندس 

   مجدي علي عبد الهادي/ مهندس 
  حسينمحمد نظير / السيد 
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 شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

   شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبد الحليم مهدي عبد الحليم/ مهندس 

  شركة الصرف الصحي باالسكندريه سامي يوسف قنديل/ مهندس 
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  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مصطفى محمد فراج/ مهندس 

 


