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 (إجراءات اإلصالح –مخطط المحابس )أوال مناورة اصالح الشبكات 

اوال عند االبالغ عن تسرب مياه يتم فورا عزل المنطقة محل البالغ عن طريق قفل محابس الدخول للمياه وفتح محبس 
 الغسيل الخاص بمنطقة البالغ لتصفية الخط 

الكسر يتم أوال سحب المياه بشفاط وسيارة الكسح او ماكينة الكوبوتا ويتم بعدها اتباع تعليمات الحفر  وعند عملية اصالح
 :التالية بكل دقة

 Excavationsأعمال الحفر 

 
 :المقدمة

أعمال  فيمن الممكن التعرض لها  التييجب اتباع تعليمات السالمة والصحة المهنية وذلك لحماية العاملين من المخاطر 
 .االنهياراتالحفر ومن أهمها 

 :المتطلبات العامة

 :األخذ باالعتبار العوامل األتية عند البدء ألية أعمال حفر

 .حالة المرور بالقرب من مكان الحفر -
 .والمنشآت المجاورة لمكان الحفر المباني -
 .نوع التربة -
 .مستوى المياه الجوفية في مكان الحفر -
 .تحت األرض الخدمات العلوية والمدفونة -
 .األحوال الجوية -
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 :قبل مباشرة أعمال الحفر يتم إتباع التعليمات األتية

 ،التمديدات الكهربائية)يجب الحصول علي معلومات كاملة عن جميع الخدمات الموجودة أسفل مكان الحفر ، مثال ذلك  .1
دمات بمنتهي الدقة ، ويرجع في ذلك ويجب تحديد أماكن هذه الخ( مواسير المجاري ،أسالك التليفونات ،خطوط المواسير

 .إلي الرسومات الهندسية الخاصة بالموقع
ارات ضوئية للتحذير يجب التسوير بالشريط التحذيري لمنطقة الحفر لمنع سقوط األفراد أو المعدات كما يجب وضع إش .2

 .أثناء الليل
 يجب ترك مسافات آمنة بين العاملين أثناء الحفر حتي ال يتعرضوا لإلصابة .3
 :سم أو أكثر يجب إتباع التعليمات التالية 121في حالة الحفر لعمق  .4

 ( مترا 7)بحيث ال تزيد المسافة التي يقطعها العامل للوصول إلى السلم عن  يجب تجهيز الحفر بممرات آمنة وساللم
 .الستخدامها بواسطة العاملين أثناء قيامهم برفع األتربة خارج الحفرة

 سم من حافة  06لمرفوعة من الحفرة علي جانبيها بل يجب أن يبعد ناتج الحفر إلي مسافة يجب منع تراكم األتربة ا
 .علي األقل حتي ال يسقط إلي داخل الحفرة ويتسبب في إصابة العاملين داخلها الحفرة

  يد عن أال يز )يجب أال يزيد ارتفاع ناتج الحفر علي جانبي الحفرة عن مرة ونصف المسافة بين ناتج الحفر والحفرة
 .(سم 06

 يتم فحص نسبة الغازات السامة والقابلة لالشتعال قبل مباشرة الحفر للتأكد من عدم تراكمها داخل الحفرة. 
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 :وسائل منع انهيار جوانب الحفر

 الطرق األتية إحدىيجب منع انهيار جوانب الحفرة علي العاملين داخلها وذلك باتباع 

 .بما يتناسب مع عمقها ونوع التربةارج ختمييل جوانب الحفرة إلي ال .1
 .تدعيم وتقوية جوانب الحفرة بألواح خشبية طولية وعرضية وتثبيتها بمسامير لمقاومة الضغط المحيط بالتربة .2
 (السندات)استخدام الحواجز سابقة التصنيع  .3
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 :تمييل جوانب الحفرة. 

 :االتيوذلك على النحو ( متر 0ال يزيد عمقها عن  التيحالة الحفر  في)تعتمد زاوية ميل جوانب الحفرة على نوع الحفرة 

 زاوية الميل العمق/  االرتفاع نوع التربة

 درجة 06 مستقيم عمودي التربة الصخرية

 درجة A  1 : ¾ 13التربة نوع 

 درجة B  1 : 1 41   التربة نوع

 درجة C 1 : 1½ 34التربة نوع 

 
 :الحفرةنظام تدعيم جوانب . 2

ويستخدم هذا النظام عندما يكون  انهيارههذا النظام يتم تثبيت ألواح من الخشب أو من األلومنيوم على جوانب الحفر لمنع  في
 .نظام تمييل الجوانب استخدام العمليمن غير 
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 :نظام الحواجز سابقة التصنيع. 3

حواجز تناسب حجم الحفرة ويتم إنزالها  استخدامث يتم أعمال الحفر حي فيالجوانب  انهيارمن أفضل وسائل الحماية من 
 .داخل الحفرة فتوفر الحماية الالزمة للعاملين

 
 طريقة االصالح

اذا كان الكسر طوليا بانة يلزم قطع جزء من الماسورة وتغييرة بجزء جديد فاذا كانت الماسورة من البالستيك يتم اللحام عن  .1
وهو في علب  pvcيتم اللحام بلحام من نفس النوع  pvcكانت الماسورة من ال واذا–طريق ماكينة اللحام المخصصة 

 .مختلفةذات اوزان 
ويكون اللحام عن طريق جابولت من  pvcبماسورة  استبدالهاذا كان الكسر اسبستوس يتم اوال قطع الجزء المكسور ويتم  .2

 خاص بهذا النوع جزئيين
 يدة ومعها الجيوبلت ذو المرحلتينر الماسورة الجداذا كان الكسر في ماسورة حديد زهر يجب احضا .3
االصالح يجب  قفافيزثقب في الماسورة يتم االصالح عن طريق استخدام  اذا كان الكسر عبارة عن كسر حلقى او .4

دون حدوثة مرة اخرى بعد ردم اختيار عرض القفيز بما يتناسب مع قطر الماسورة حتى يحقق الغرض بمنع التسرب 
 الخط

ا تمام االصالح فتح محبس دخول المياه للمنطقة والذي تم غلقه قبل بدء اعمال االصالح دون ان يتم قفل محبس يتم بعد .1
الغسيل حتى يتم مرور المياه لغسيل منطقة االصالح ويجب ان يتم سحب عينة من المياه والبحث عن وجود الكلور 

 بالشبكة محبس الغسيل وضخ المياه بعدها يمكن قفل( اطلب المعمل الخاص بمنطقة البالغ)المتبقي 
 يجب ان يتم تسجيل اعمال االصالح التي تمت بنموذج معد لذلك .0
 تغيير تم اثناء االصالح في نوعية المواسير او المحابس أييجب اخطار االدارة الخاصة بتحديث الخرائط بالشركة عن  .7
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 والعداداتالمواسير والمحابس  –اعداد مقايسات الوصالت المنزلية  ثانيا
 :تعريف الوصلة المنزلية

 (عقار)توصيل مياه الشرب من شبكة توزيع المياه الى منزل  هي

 أنواع الوصالت  أوال

تخص قطاع التوصيالت والمطالبات بالشركة المعنية وتتم كافة االجراءات والمقايسات من خالل هذا : وصلة قانونية .1
 .القطاع

 اإلدارةوالمقايسات من خــــال ل  اإلجراءاتوتتم كافـــة ة بالشـــركة المعنية تخص قطاع التشغيل والصيان: وصلة خلسة .2
 (الخاص بالشركة المعنية التنظيمياو حسب الهيكل )العامة للتعديات 

( وصلة)حيث أن العقار قبل الهدم والبناء كان موصل على مشترك : (وصلة قديمة)توصيل العقار على مشترك قديم  .3
 .بالتوصيل بعد البناء على نفس التوصيلة القديمة على المشتركويقوم المالك 

 إجراءات عمل الوصلة المنزلية القانونية

 .طلب من المواطن للشركة عن رغبته في توصيل العقار الخاص به بشبكة التوزيع .1
 (وطبقا للنظام والنموذج المعد بواسطة كل شركة)يسدد العميل قيمة ملف التوصيل  .2
 .باستحضار موافقة إدارة التنظيم من الوحدة المحلية أو القروية عن عدم الممانعة بالتوصيل للعقاريقوم العميل  .3
ترسل الشركة مختص المعاينة إلجراء المعاينة على الطبيعة ويتم فيها تحديد المهمات مثل البريزة والمحبس والعداد  .4

 .سة للتوصيل وفيها يتم حساب التكلفة االجمالية للتوصيلةوالمواسير والمشتركات واالكواع ويتم بناء عليها اعداد المقاي
 ة للتحصيلترسل المقايسة الى أدارة الشئون التجاري .1
ويفتح له ملف ويصدر امر التركيب والفتح لقسم ( وطبقا للنظام المتبع في كل شركة)يقوم المواطن بتسديد قيمة المقايسة  .0

 .الشبكات المختص
 .إدارة الشئون التجارية لبدء محاسبة العميل ومتابعة قراءة عداد المياه ويخطرم الشبكات يتم تنفيذ التوصيلة بمعرفة قس .7

  



 ستة أشهر  – تركيب واصالح شبكات واعداد مقايسات                     المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل مياه
 

 

 

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

 خطوات التفصيلية إلعداد المقايسة
 :المعاينة أوال

 المبانيالمختصة من تراخيص  األحياءيتم تحصيل قيمة المعاينة والدراسة لجميع طلبات التوصيل وما يرد الى الشركة من 
 :التاليالصناعية المختلفة وتعديالتها على النحو  المنشآتوتعليتها وتراخيص 

 جنيه         قيمة المعاينة للمحالت.......

 جنيه         قيمة المعاينة للعقار السكنى أو التعلية........

 والمنشآتوالمدارس  والنواديجنيه         قيمة المعاينة للشركات والمصانع ........

 مـــن عقــــار ألكثرالطبية والسياحية والتقاسيم والمدن السكنية                       

 وخالفه                      

 (المطبقة بكل شركة معنية لالئحةوذلك طبقا )
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 (بناء على المعاينة) األعمالثانيا مقايسة 

 اإلجمالي الفئة بالجنيه الوحدة األعمالبيــــــــــــان  م

بمعرفة معد  تحديدهحسب النوع المطلوب والذى يتم  أو) PVCتوريد وتركيب ولحام وتجربة مواسير  1
بكافة مشتمالتها والفئة تشمل ( استعين بالجداول الخاصة بالمواسير والمحابس والعدادات-المقايسة
الحفر الواردة في المواصفات الفنية من تكسير طبقات الرصف وحفر وسند جوانب  األعمالجميع 
والرمال النظيفة مع نقل مخلفات  باألتربةالرشح وعمل التغليف الالزم والتجارب والردم  مياهونزح 

 التكسير وناتج الحفر الزائد عن الردم الى المقالب العمومية 

 ..... قطر ......مواسير  -

 .....قطر ......محابس -

 الخ قطر........قطع اتصال ولواكير  -

 عداد قياس تصرف قطر -

 

 

 

 م ط

 عدد

 عدد

 عدد 

 بالعدد

 

 المقايسة إجمالي
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 االنتفاعثالثا حق 

على أن  التاليغير السكنية حسب الجدول  والمنشآتيحصل مقابل انتفاع للتوصيل على الشبكة من العقارات السكنية 
 (:وطبقا للنظام المتبع في كل شركة)يخصم من المساحة الكلية المناور والساللم والمصاعد والمداخل 

 بالشبكة االنتفاعالتكاليف المقررة لمقابل  نـــوع المنشـــــأة م

  فأقل 2م06شقة مساحة  1

  2م06وحتى  2م06شقة مساحة أكبر من  2

  2م166وحتى  2م06شقة مساحة أكبر من  3

  2م126وحتى  2م166شقة مساحة أكبر من  4

  2م146وحتى  2م126شقة مساحة أكبر من  1

  2م106وحتى  2م146شقة مساحة أكبر من  0

  2م216وحتى  2م106شقة مساحة أكبر من  7

  2م366وحتى  2م216شقة مساحة أكبر من  0

  2م366شقة مساحة أكبر من  0

  مياهغرفة غسيل أو غرفة حارس بدون دورة  16

  مياهغرفة حارس بدورة  11

  المخـــــازن 12

  الجراجـــات 13
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  القصور والفيالت خارج العقارات السكنية 14

  الحريق إلطفاءبالشركـــات والصهاريج المستغلة  المياهحمامات السباحة وكذا أحواض  أ

  3م16حتى حجم 

  3م06وحتى  3م16أكبر من حتى حجم 

  زيادة 3م16وكل 

والمصايف  والنواديوالفنادق  اإلداريةالتجارية والسياحية والمكاتب  ،الغير سكنية المنشآت 11
 والعيادات وخالفه

 

 الطبية الخاصة والمنشآتمحطات تموين وخدمة السيارات والمستشفيات  10

 الخاصة المدارس الخاصة والمعامل والكليات والمعاهد

 

  الكليات والمعاهد الحكومية والمستشفيات الحكومية 17

  المصانع والشركات الصناعية 10
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 12 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 أمثلة لبعض أنواع المقايسات
 (وصلة منزلية)مثال لمقايسة 

 للعقار الكائن بشارع  القانونيالتوصيل / أعمال 

 /.........................ملك السيد

 الكمية األعمالنوع  رقم
 القيمــــــــة

 جنيه  1  قرش 

 اإلجمالي

 جنيه   1قرش    

قطر  بوليتوريد وتركيب ولحام مواسير بالستيك  الطوليبالمتر  
 م1وحفر بعمق 

   م

   م تكسير اسفلت  

   عدد قطع اتصال 

    عداد مياه 

    اإلجمالي           

    مصاريف غير منظورة% 26 

    اإلجمالي            

    رسم معاينة 

    اختباررسم  

    اإلجمالي             

    إداريةمصاريف % 16 

    اإلجمالي             

    ضريبة مبيعات% 16 

    التوصيلة أجمالي         
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 13 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 عند اعداد المقايسة يلزم تحديد نوع وقطر العداد المطلوب تركيبة:رابعا 

 وكذلك القطر المناسب( كبار عمالءي، تجار منزلي، )اختيار نوع العداد ويقف اعداد المقايسة على 

 :تم تصنيف العدادات لحساسيتها ودقه قياسها بالمواصفات القياسية العالمية والمصرية إلى ثالثة فئات وهى

1. Class A 
2. Class B 
3. Class C 

 .الهافهو أع Class Cأقل الفئات حساسية ودقه في القياس أما  Class Aحيث يعتبر 

تعتبر دقه العداد في قياس التصرفات المختلفة هي المرجع الرئيسي في تحديد فئة العداد وقد حددت المواصفات القياسية 
 :أربعة تصرفات أساسية لتوحيد أسس قياس أداء العدادات وهى

 Qminالتصرف األدنى      .1
 Qtالتصرف االنتقالي        .2
 Qnالتصرف االسمى        .3
 Qmaxالتصرف األقصى   .4

وتعرف دقة العداد بأقصى خطأ مسموح به يختلف أقصى خطأ مسموح به طبقًا لنوع التصرف الذي يقاس عنده دقة العداد 
 :حيث يكون أقصى خطأ مسموح به عند التصرفات المختلفة على النحو التالي

 Qminعند التصرف األدنى     % 1  + .1
 Qt عند التصرف االنتقالي      % 2  + .2
 Qnعند التصرف االسمي       % 2  + .3
 Qmaxعند التصرف األقصى  % 2+   .4
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 14 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 عد المقايسة معرفةويلزم لم
 لألقطار المختلفة C&Bللعدادات من فئات  المختلفةجدول التصرفات 

 بوصه1 2/1 بوصه1 4/1 بوصه1 بوصه4/3 بوصه2/1 الفئه الوحدات نوع التصرف

Qmax M3/h B&C 3 1 7 12 26 

Qn M3/h B&C 1.1 2.1 3.1 0 16 

Qt 
L/h B 126 266 206 406 066 

L/h C 22.1 37.1 12.1 06 116 

Qmin 
L/h B 36 16 76 126 266 

L/h C 11 21 31 06 166 

- m3/hr  ساعة/ متر مكعب 
-   L/hساعة /لتر 
 ساعة /لتر 1666= ساعة / المتر المكعب  -

 CONSUMPTION PROFILE مخطط نموذج االستهالك لألنشطة المنزلية

 منحنيات األداء للعدادات بالمقارنة مع االستهالك ومدى تأثير ذلك على نسبة الفاقد

 %.16القديمة نسبة الفاقد    Bاستخدام عدادات 

 %.0المتطورة نسبة الفاقد   Bاستخدام عدادات 

 %.3نسبة الفاقد ال تتعدى   Class Cاستخدام عدادات 
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 15 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 :العداد الطرق السليمة لتركيب
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 16 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :القطر المناسب اختياركيفية 

عن المنطقة التي يعمل فيها العداد ك للعميل قد تقع في منطقة بعيدة عدم اختيار القطر المناسب يجعل منطقة االستهال
اقد من المياه غير مما يزيد من نسبه الف Qmax األقصى والتصرف Qtبكفاءة عالية وهى ما بين التصرف االنتقالي 

 كما هو مبين بالرسم التالي Unaccounting water بالعداد عليها المحاسب

 
% 16كما يتضح أيضا في حالة اختيار عداد أكبر بكثير من االحتياج الفعلي قد تصل نسبة خطأ القراءة بالعداد إلى 

أقصى تصرف له  وكذلك اختيار عداد أصغر بكثير من االحتياج الفعلي نجد أن العداد يعمل في اغلب األحيان أعلى من
 .مما يعرض العداد للتلف الشديد ويقلل العمر االفتراضي له كما أنه يتعرض إلى فقد الحساسية والدقة نتيجة تآكل أجزاءه

ولذا يجب أن يتم الحساب الدقيق لحجم معدالت االستهالك كذلك صورة االستهالك للعميل حتى يتم اختيار المقاس 
 .حساب استهالكه الفعلي كما سيتم إيضاحه الحقاً  المناسب للعداد الذي سيستخدم في
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 17 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 3يتم استخدام هذا النموذج لتقدير االستهالك للتوصيالت المختلفة مع جدول 

 لتحديد قطر العداد المناسب لالشتراك 3وجدول 

 س /3االستهالك م عدد الوصالت س/3م د /ل نوع التركيبات ووصالت المياه

 التوصيالت المنزلية

 المياه المنزليةدورات 

  =............... x 6.00 11 تواليت ذو صندوق طرد

  =............. x 1.0 36 مجموعة الدش والبانيو

  =............... x 6.01 11 دش فقط

  =............. x 6.01 11 بوصة 2/1حوض وحنفية 

 المطبخ

  =.............. x 6.00 11 بوصة 2/1حوض مطبخ وحنفية

  =............... x 6.01 11 بوصة 2/1غسالة أطباق بوصلة 

  =.............. x 1.1 10 بوصة 2/1غسالة مالبس بوصلة 

  =............... x 2.27 30 بوصة 4/3خرطوم ري حديقة بوصلة 

 التوصيالت الصناعية والتجارية

  =............... x 6.01 11 بوصة 2/1حوض وحنفية 

  =............... x 1.10 20 بوصة 4/3وحنفية  حوض مطبخ

  =............... x 6.00 11 بوصة 2/1حوض غسيل أطباق حنفية 
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 18 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

  =.............. x 1.10 20 بوصة 4/3حوض غسيل أطباق حنفية 

  =............... x 2.27 30 بوصة 4/3غسالة أطباق بوصلة 

  =.............. x 2.73 41 بوصة 4/3غسالة مالبس بوصلة 

  =.............. x 1.00 01 بوصة 1غسالة مالبس بوصلة 

  =............... x 7.01 132 تواليت ذو بلف طرد

  =............... x 2.73 41 مبولة حائط

  =............... x 6.00 11 حنفية عامة

  =............ x 1.00 01 بوصة 1خرطوم ري 

  =................ x 2.27 30 بوصة 4/3وصلة 

  =................ x 1.00 01 بوصة 1وصلة 

  =................ x 7.01 132 بوصة 1.1إلى  1وصلة من 

     اإلجمالي
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 19 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 اختيار قطر العداد لألنشطة المنزلية 2جدول 

 قطر العداد بالبوصة (1جدول )مجموع تصرفات جميع التركيبات 

 3 2 1 2/1 1 4/3 2/1 دقيقة/لتر 

       30أقل من 

30       

70       

114       

111       

100       

227       

201       

363       

241       

370       

717       

4430       

1114       

1003       

2271       
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 21 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

2016       

3620       

3467       

3701       

4104       

4142       

4021       

1200       

1070       

0610       

0431       

0013       

7102       

7176       

11311       

11146       

10021       

22716       

20401       
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 21 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

34601       

41031       

40261       

1771       

04341       

71011       
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 22 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 اختيار قطر العداد لألنشطة التجارية والصناعية 3جدول 

 قطر العداد بالبوصة (1جدول )مجموع تصرفات جميع التركيبات 

 4 3 2 1 2/1 1 4/3 دقيقة/لتر 

30       

70       

114       

111       

100       

227       

201       

363       

341       

340       

717       

1130       

1114       

1003       

2271       

2016       
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 23 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

3620       

3467       

3701       

4104       

4142       

4021       

1200       

1070       

0610       

0431       

0013       

7102       

7176       

11311       

11146       

10021       

22716       

20401       

34601       
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 24 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

41031       

40261       

10771       

04341       

71011       
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 25 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 العداد مكوناتوهى  معلومة يلزم معرفتها لمن يقوم بالتركيب او االستالم للعداد اال. ج

 

  
 قطعة الغيار الرقم

 جسم العداد  .1

 جلبة بالستيك  .2

 جوان حلقي للكباية  .3

 (كباية)حافظة العجلة   .4

 عجلة بالستيك  .1

 جوان حلقي لحافظة الساعة  .0

 (كباية)حافظة الساعة   .7

 مانع التأثير المغناطيسي  .0

 الساعة كاملة  .0

 جوان حلقي لغطاء الساعة  .16

 غطاء بالستيك شفاف للساعة  .11

 جوان فوهة العداد  .12

 حلقة الغلق  .13

 مسمار رجالش نحاس  .14

 الرجالشجوان بالستيك لمسمار   .11

 مسمار رجالش بالستيك  .10

 فلتر بالستيك  .17
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 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
  و مشاركة السادة:- 
  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    محمد غنيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     محمد صالح / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    يسري سعد الدين عرابي  /مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    عبد الحكيم الباز محمود / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    محمد رجب الزغبي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   رمضان شعبان رضوان / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة   عبد الهادي محمد عبد القوي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة    حسني عبده حجاب / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج  إنصاف عبد الرحيم محمد / مهندسة 

  شرب والصرف الصحي بالمنيا شركة مياه ال  محمد عبد الحليم عبد الشافي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية   سامي موريس نجيب / مهندس 

  شركة مياه الشرب باألسكندرية     جويدة علي سليمان / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف     وفاء فليب إسحاق/ مهندسة 

  ابضة لمياه الشرب والصرف الصحيالشركة الق   محمد أحمد الشافعي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط    محمد بدوي عسل / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط   محمد غانم الجابري / مهندس 

  شركة مياه الشرب بالقاهرة    محمد نبيل محمد حسن / مهندس 

  القاهرة  شركة مياه الشرب    أحمد عبد العظيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    السيد رجب محمد / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا    نصر الدين عباس / مهندس 

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي    مصطفي محمد فراج / مهندس 

  المعونة األلمانية      فايز بدر / مهندس (GIZ ) 

 المعونة األلمانية     عادل أبو طالب / س مهند (GIZ ) 

 


