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دائرة الصيانت والخنفيذ
ٍقدٍــة:
تقــً٘ ئرةــلص رىظــالّة ٗرى ْ اــ بَ لبعــة مل ــة أعَــله رىظــالّة ىيَاــ ٍلر ــ
رىيلٍعـةٍٗ ،ـل ت عـ كىــل ٍـِ أعَـله رىنٖلبــلو ٗرى ي ّ٘ـلا ٗرى لم،ـلاٗ ،ر بـلر
ٗرىَاــلٓٗ ،رىَلر ـ رىظـ اة ٗرى د ئــةٗ ،أعَــله رىَْيــ٘ر ٗرألىَْاــً٘ ٗرى ــدرئص،
ٗأعَله رىدٕلُٗ ،رىَ،لعدص ي أعَله ت َاـو ٗتْيتـو ّٗقـو رألثـل ٗرىَـ٘رئ،
ٗتلتاــم ٍ ،ـ ييٍلا راال ــلااٗ ،تلتاــم رىقلعــلاٗ ،تــ٘ ال ٍــل تيــيً ٍقــلٗىي
رإلّشــلورا ٍــِ مٖلبــلو ٍٗاــلٓ ٗإزرىــة ٍــل تعــ٘ل عَيٖــٌ ٍــِ كــدٍلا رىنٖلبــلو
ٗرى ي ّ٘لا ٗرىن٘ربو ٗكغ٘ط ٗكيرّـلا رىَاـلٓٗ ،مـ ىل تْ ـاٌ رت ل اـلا رىظـالّة
ٗرى ْ،ــا ٍٗ لبعــة تــلملا رىظــالّة رى ــي ىٖــل عقــ٘ئ طــالّة ٍ ـ رىيلٍعــة،
ٗرإلتلرف عيـ آاا رى ظـ٘تل ٍٗعـلئرا رىَاـلٓ ٗرىَنا ـلا ٗأجٖـيص رى لم،ـلا
ٗسلعلا ك ٌ ملتلا رىـدٗرً ٗإئرٍـة طـحالا ٖل ٗجلٕيت ٖـل بلسـ َلرر ٍٗ ،لبعـة
أعَله رىَق ٌ،رىلةا،ـي ٗرىعَـو عيـ تغـ٘تلٓ ٗت٘سـع ٔ ،مَـل تـ ٌ ٍ لبعـة
جَا أعَله رىعْاة رى اة ىييلٍعة ٍٗلر قٖل ،بلإلضل ة إىـ تْ،ـا ٍٗ لبعـة
مل ة أعَله رىظالّة ئركو رىيلٍعة ٗتيعاة عيعـلا رىظـالّة رىَ حالقـة ٗرىنةاـلص
عي رىٖلتف ٗت٘جأ رى ْااِ ٘ررً إى رألعَله رىغلرةة ٗرى ي ت،ـ ٘جم إجـلرورً
٘رتلً ،إضل ة إى أتة أعَله تْ ا تة أٗ إّشلةاة ت ٌ تنياف رىدرةلص بٖل.
االنجازاث الخي حوج خالل العام  8002/8002كوا يلي:
أ-

الصيانت العاديت:
-1

تعنة ٍالٓ رىشلب ٍِ رىخيرّلا رىلةا،اة رى
رىيلٍعة عِ علت

2
3
4
5

-

جَا

ٍلر

كيرّلا لعاة رٗ رى ٘طاو رىَعلتل بلىشعنة.

م٘ىلرا ٍالٓ رىشلب.
تعنة رى لت ٍ معلةِ رى لت ٗع لتلا رى لت رىَخ ي ة.
تعنة رىَيلري رىخلرجاة بَل ي كىل رىَْلٕو.
ٍ غة رى ْقاة.

PHILADELPHIA UNIVERSITY

رىيلٍعة رىع٘تيلرا ٗرىشعنلا ٗرىَضخلا

 - 6رى د ئة ي جَا ٍلر
ٗرىلرئت لرا ٗرىَدركِ.
رىيلٍعة
 - 7تعنة رىنٖلبلو رب دروً ٍِ رىَ ٘اا ٗرى جَا ٍلر
بَل ي كىل رىي٘اللا ٗرىق٘رع ٗرىن٘ربو.
 - 8راعَله راّشلةاة رىدركياة ٗرىخلرجاة رىَ عيقة بلىدٕلُ
ٗرىغلرتة ٗراعلرتف ٗتخغاظ رىش٘ررعٗ ،طالّة رىَْلكو
ٗراىَْاً٘ ٗراب٘رب.
 - 9رى٘الدرا رىظ اةٗ ،رىَ لبعة رىَنة ة ٗرطحح ٗتغاال مو ٍل تييً
ىٖ ٓ رى٘الدرا ٗب،لعة لةقة.
رىيلٍعة.
 - 10رجٖيص راّ رر رىخلطة بلى لت ئركو ٍلر
 - 11رىَ٘ىدرا رىنٖلبلةاة.
 - 12راثل .

ب-

ها حن انجازه هن االعوال الداخليت:
 - 1راس َلرر ي تْ اٌ تعنة ت٘زت رىنٖلبلو ٗرعلئص ت٘زت راالَله.
 - 2طالّة ب٘تيلرا رى د ئة.
 - 3طالّة ٍضخلا رىعئل.
رىلةلسة ٗرىْٖدسة
 - 4تلمام كيرّلا جدتدص ىَالٓ رىشلب ىَعْ
ٗرىعلج.
 - 5تةعات جَا رىَقلعد ي رىقلعلا رىدررساة بغلتقة رىي لً.
 ٍ - 6لبعة طالّة ٗتشغاو رىَظعدتِ ي ٍعْ ر ئرب.
 ٍ - 7لبعة رعَله طالّة رىَنا لا.
 - 8طالّة ٗرطحح ثحجلا) (Deep Freezerي مياة رىعيً٘ ٗرىظادىة،
ٗثحجة) (Cold Roomي مياة رىعيً٘.
 - 9تشغاو ٍظعد ي ٍعْ رىَن عة ٗرّيلز جَا راعَله راّشلةاة
رىَ عيقة بلىَظعد ٗتيٖاي غل ة رىَلمْلا ٗتلمام راب٘رب رىحزٍة
ىي ٖ٘تة ٍٗ لبعة رىظالّة.
 - 10تشغام ٍعْ رس لرالة رى،لةقاِ ظلرص ٗبحط ٗتعلبال ٗرب٘رب
ٍٗدص ٍاحُ ٗتأساس تعنة رىظلف رىظ ي ٗتلمام رىَغلسو
ٗرىَلرالاض ٗرىَيي ٗتعياظ رى َلٍلا رارضالا ٗرىيدررُ.
 - 11تلمام كيرّلا ٍالٓ عي ٍعْ راس لرالة.
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رىَْٖو

تْ ا تعنة رىَيلري رىخلطة بلاس لرالة ٗال
رىلةا،ي ٍقلبو عَلئص تؤُٗ رىغيعة.
تْ ا رعَله رى شغام ىدرج رىَن عة ٗرجلرو رعَله رىقظلرص
ٗم ىل تعياظ رىدرج.
تةعات ٍع ٌ ملرسي رىقلعلا رىدررساة ي رىْٖدسة ٗرىظادىة.
تَدتدرا راّ لّت ٗرىٖلتف ىعدص ٍنلتم ي رىظادىة ٗ ي ميا ي
رىعيً٘ ٗرى َلتض.
ئٕلّلا ىحعلرتف ي ت٘ررع رىيلٍعة.
ح راب٘رب رىَ عيقة بدرج رىٖلٗب ٗال،م ٍ غيعلا رىد لع
رىَدّي ي ٍعْ رائرب ٍٗلمي رىيغلا ٗرىْٖدسة ٗرىَن عة.
تلمام راب٘رب رىخلطة بدرج رىٖلٗب ىْ س
راتلرف عي
رىَعلّي.
رّشلو ٍنلتم عدئ ٗ 2الَلً ي ٍْغقة رىخيرّلا.
تعياظ سلالة رىعئل ٗ ض راتيلر ي رىَْغقة الَلتة ىن٘ربو
رىنٖلبلو.
ٍ لبعة تشغاو رىَ٘ىدرا ي الله رّقغلع رىنٖلبلو رىلةا،اة.
بْلو ٍ٘ ،ئع ىيَلىاة كلرج ٍعْ رائرب ت ت رىدرج.
راتلرف ٍٗ لبعة رى لتلا ىق٘رعد ئرج رىٖلٗب.
راتلرف ٍٗ لبعة تْ ا راعَله راّشلةاة رى دتدتة ائررج رىٖلٗب
ىْ س رىَعلّي رعحٓ ي رى قلص رى،لبقة.
رى َلتض ٗ لعلا رىْٖدسة ٗرىظادىة
ئٕلُ ٗعلرتة ٍعْ
ٗتنْ٘ى٘جال رىَعيٍ٘لا.
رس عدره لع رةا،ي ب،عم تي ٔ ي ى٘اللا رىظادىة.
عقد طالّة ىيَ٘ىدرا ي رىيلٍعة.
ل جَا رىنلرسي ي رىَدرجلا احئى الٗ ،I.T. ،رىعيً٘
رىع،نلتة ّٗقيٖل رى رىخلرج ٍ ل رىَ٘مات رتضلً.
ح تعلبال ٗتلمام رب٘رب ٍٗل
تيٖاي ٍنلتم ي ٍلمي رىيغلا ٍ
تييً ٍِ رىعحط ٗرىنٖلبلو ٗراّ لّت ٗرىٖلتف.
تْ اف ٍ غة رى ْقاة.
ٍ لبعة تْ ا رعَله بحط ررضالا ٗجدررُ ي رٍلمِ ٍخ ي ة ٍِ
ٍعلّي رىيلٍعة ٍِ عو رىَقلٗه.
رّشلو ٍنلتم  /بده لعة ئررساة ي رىعيً٘ ط ٗ 900عَو ٍل
تييً ٍِ مٖلبلو ٗبحط ٗرب٘رب.
تعياظ ٍدكو رىلةلسة ٍِ جٖة علب  900بلكلً بلٗزر.
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جـ-

رّشلو الَلٍلا ىيَ٘ظ اِ ٗرىَ٘ظ لا ي علب
بشنو ملٍو.
رّشلو الَلً كلص ىعَاد رىع ث رىعيَي.
تيٖاي ٍظي ىيغلىعلا ي علب .800
تيٖاي ٍن م ي ٍدكو رىيلٍعة (رىع٘ربة).

ٗ 900تيٖايٕل

االعوال الوسخقبليت:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

رعلئص تإٔاو ٍل تييً ٍِ رى٘الدرا رىظ اة ي رىيلٍعة.
طالّة ٗئٕلُ اليل راعلرتف ٗتخغاظ رىش٘ررع.
ئررسة تْ ا تعنة تظلتف ٍيلري ىيَْغقة رىعي٘تة ٍِ تلرع
ٍ غة رى ْقاةٗ ،م ىل كغ٘ط رىظلف رىظ ي
رىَن عة ٗال
ىيعلج ٗرىنل التل.
ئررسة تْ ا تعنلا ٍالٓ رةا،اة ٗاللت بلى ْ،ا ٍ رىَن م
رىْٖدسي.
ٍ لبعة ٍ غيعلا رىد لع رىَدّي ٗال،م ٍل ت ٌ تقدتَٔ ٍِ
رىَن م رىْٖدسي.
ت ،اِ ٍْغقة رىعئل ٗتلرو ٍضخة رال العاة ىضخ رىَالٓ رى
رىخيرّلا.
تدعاٌ رىيٖلز رى ْي ب ْي مٖلبلو ٗ ْي ّيلرص ٗ ْي ئٕلُ ٗ ْي
تد ئة ٍٗانلّاني ئتيه ٍ٘ىدرا.
ئررسة رٍنلّاة ت٘ ال ٍشغو كلص ىدرةلص رىظالّة.
راتظله ب ٗي راك ظلص اَل ت عي بلى ٘ ال ي
رىعَو عي
رس ٖحك رىنٖلبلو.
رىعَو عي تغاال ماعو رىظلىة رىلتلضاة.
ئررسة رىي٘اللا رىنٖلبلةاة ٗرىن٘ربو ٗرى ْ ا عي ض٘و رى٘ر ٍ
ٍلرعلص رىَ٘ىدرا رىنٖلبلةاة ٍٗ٘ عٖل.
تْ اٌ ٗتلتام تعنة راّلرص ٗرجلرو ٍل تييً بٖ ر رىخظ٘ص.
تلمام كيرّلا ٍالٓ جدتدص ىععض ٍعلّي رىيلٍعة.
ئررسة رٍنلّاة رّشلو كيرّلا ٍالٓ ٍِ راسَْت رىَ،يح.
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رس در تٖ٘تة ى َلٍلا رىغيعة ي مل التل رى٘جعة رى،لتعة
ٗالَلٍلا رىغيعة ي علب رى ٘،تة ي ٍعْ مياة تنْ٘ى٘جال
رىَعيٍ٘لا.
ٍعلىية ت،لب رىَالٓ ٍِ كيرّلا رىَالٓ رى دتدتة رىلةا،اة ٍِ
٘رعد رىخيرّلا.
رس نَله تإٔاو غلف ي رىع٘ربة ٗعَو ٘ى،ايْغ ٗرب٘رب الدتدتة
ٍ رجلرو رى عياظ ٗرىظالّة رىحزٍة.
تلرو ٍ٘ىد مٖلبلو رال الط بقدرص  500ك.ف.أ ىَْغقة رىظادىة.

