
       
                      

                   

 (2025-2020) والمعدات لعام األجهزةخطة صيانة 

 مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ وقت التنفيذ التمويل االنشطة الهدف

 
 

ضمان سالمة 

وجودة  األجهزة

 أدائها

 المواتير والطلمبات والمحابس صيانة 

ة  المواتير لمنظومة رفع المياه وصيان يتم صيانة

 شركة طلمبة  مع 2والطلمبات والمحابس وما يلزم لعدد 

 سنوات  الديب  لتجارة أجهزة التكييف لمدة ثالث

الديب  لتجارة أجهزة  شركة شهريا لجامعةا

 التكييف 

 يعمل بكفاءة

 (12صيانة ماكينات التصوير)عدد 

يتم صيانة ماكينات التصويركل شهر على التوالي وذلك 

مع شركة الفراعنة للهندسة والتجارة،شركة بالتعاقد 

ريكو،شركة يوسف عالم،ويجدد العقد تلقائى كل اربع 

 سنوات طبقا للعقد الثالث بالعقد

شركة الفراعنة للهندسة   شهريا الجامعة

والتجارة،شركة ريكو،شركة 

 يوسف عالم)مستمر(

 يعمل بكفاءة

  (120صيانة الحاسب االلي)عدد 

قد ايضا كل شهر على التوالي بالتعا  يتم صيانة االجهزة

 مع الجامعة وبتمويل من الجامعة

 

من خالل التعاقد مع الجامعة  شهريا الجامعة

 )مستمر(

 يعمل بكفاءة

 

 



       

 
 الهدف

 
 األنشطة

 
 التمويل

 
 وقت التنفيذ

 
 المسئول عن التنفيذ

 
 مؤشرات النجاح

ضمان سالمة 
وجودة  األجهزة

 أدائها

 (2صيانة الفاكس )عدد 

م صيانة الفاكس كل شهر على التوالي بالتعاقد مع يت

 شركة االنظمة المتحدة للتجارة والتسويق

شركة االنظمة المتحدة  شهريا الجامعة

 للتجارة والتسويق )مستمر(

 تعمل بكفاءة

 (34صيانة اجهزة التكييف )عدد

دة يتم صيانة اجهزة التكييف )كل شهرين( بالتعاقد مع وح

 مركزية لصيانة االجهزة والمعدات الورش االنتاجية ال

وحدة الورش االنتاجية  كل شهرين الجامعة

المركزية لصيانة االجهزة 

 والمعدات )مستمر(

 تعمل بكفاءة

 

  صيانة االجهزة ونماذج التدريب بالمعامل 

(وفك 8نماذج التدريب الجراحية لعمل االربطة )-1

 ()صيانة دورية من فريق العمل(4الغرز)

ة لتدريب الباطنية لسماع اصوات القلب والرءنماذج ا- 2

 ()صيانة دورية من فريق العمل(4)

(صيانة 150(والهوائية)85)عدداجهزة الضغط الزئبقية-3

 دورية من الجامعة كل شهر بتمويل من الجامعة

(واجهزة الشفاطات المتنقلة 7اجهزة رسم القلب )عدد-4

 
 
 
 

 امعةالج

  
 
 
 

من خالل التعاقد مع 
 الجامعة)مستمر(

 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعمل بكفاءة

 



       
 (صيانة دورية من الجامعة كل شهر 2)عدد

 

 CIQAPوالمعدات الخاصة بمشروع  األجهزةخطة صيانة 

وقت  التمويل االنشطة الهدف
 التنفيذ

مؤشرات  المسئول عن التنفيذ
 النجاح

ضمان 
االجهزة 
وسالمة 

 جودة ادائها

 صيانة ماكينات التصوير 

 وير توشيبا ديجيتالالة تص 5عدد 

شركة العربي للتجارة  شهريا الجامعة
 والصناعة

 يعمل بكفاءة

 صيانة الحاسب االلي واالب توب 

 جهاز حاسب الي 54عدد 

 الب توب5عددHp 

 الب توب5عددDell 

 مع  يتم صيانة االجهزة ايضا كل شهر على التوالي بالتعاقد

 الجامعة وبتمويل من الجامعة

ل التعاقد مع من خال شهريا الجامعة
 الجتمعة )مستمر(

 يعمل بكفاءة

 ( 2صياانة المصعد)عدد 

ا يتم صيانة المصاعد صيانة دورية كل شهر دون االعطال الطارئة 
 وبتمويل من الجامعة بالتعاقد مع شركة نيو توب للمصاعد

 تعمل بكفاءةشركة نيو توب للمصاعد  شهريا الجامعة

 



       
 )مستمر(

 (1صيانة السنترال )عدد 
يتم صيانة السنترال بالكلية صيانة دورية كل شهر وذلك بتمويل من 

 الجامعة بالتعاقد مع شركة الهندسة لمهمات المكاتب )الفاتك(
 
 
 

الهندسة لمهمات المكاتب  شهريا الجامعة

 )الفاتك()مستمر(

 يعمل بكفاءة

 

وقت  التمويل األنشطة الهدف
 التنفيذ

مؤشرات  المسئول عن التنفيذ
 النجاح

 
 
 
 
 
 

ضمان 

سالمة 

االجهزة 

وجودة 

 آدائها 

 صيانة الطابعات والماسح الضوئي 

 طابعة  11عددLaser Jet Hp 

 ماسح ضوئي 2عدد 

ايضا يتم صيانة الطابعات والماسح الضوئي صيانة دورية كل شهر 
 دون االعطال الطارئة وبتمويل من الجامعة بالتعاقد مع الجامعة

مع من خالل التعاقد  شهريا الجامعة
 الجامعة )مستمر(

 يعمل بكفاءة

  صيانة مايك ماركة Carol 

 

 مايك  20عدد 

كل  الجامعة
 شهرين 

وحدة الورش االنتاجية 
المركزية لصيانة االجهزة 

 والمعدات )مستمر( 

 يعمل بكفاءة

 صيانة األجهزة ونماذج التدريب بالمعامل 

  (2صيانة موديل للتدريب على الحقن الوريدى )عدد 

 (2ة جهاز محاكاة الحقن الوريدي بالكمبيوتر )عددصيان 

 نموذجSim Man( بمعمل الطواري والحاالت الحرجة 1)عدد

 
 
 

 
 

 الجامعة 
 

 
 
 

 
 

كل ثالث 
 اشهر

 
 
 

 
 

من خالل التعاقد مع 
شركة الجيل للتجارة 

 
 
 

 
 

 يعمل بكفاءة
 



       
ويتم صيانته كل ثالثة شهور بالتعاقد مع شركة الجيل للتجارة 

 بتمويل من الجامعة

  موديل محاكي للطفل حديث الوالدة للتدريب على االنعاش

 (2مزود بخليصة تغير لون البشرة )عدد

 
 الجامعة 

 
 
 
 

 الجامعة

 
 

كل ثالث 
 اشهر

 
 

كل 
 شهرين

 )مستمر(
 

 من خالل التعاقد مع
شركة الجيل للتجارة 

 )مستمر(
 

وحدة الورش االنتاجية 
 المركزية لصيانة االجهزة 

 
 تعمل بكفاءة

 
 
 
 

 تعمل بكفاءة

وقت  التمويل األنشطة الهدف
 التنفيذ

مؤشرات  المسئول عن التنفيذ
 النجاح

  (2والرقبة )عدد 

 60شنطة زيارات منزلية)عدد 

 (1نموذج لالزمات)عدد 

  (1عدد) جهاز قياس نسبة تشبع االكسجين بالدم 

 (2موديل محاكاة السترواح الصدر )عدد 

 (1قناة )عدد 3جهاز رسم قلب 

 (2ل لتدريب المهارات التمريضية )عددمودي 

 (4موديل لعمل غيار على الغرزعدد) 

 (5نموزج العناية بقرح الفراش )عدد 

 (2جهاز تاهيلي متعدد االغراض )عدد 

 (4موديل لفحص البطن بعد الوالدة )عدد 

 (2موديل محاكاة شق العجان )عدد 

 (1جهاز  رسم قلب جنين ديجيتال )عدد 

 (2تيني)عددموديل لفحص الثدي الجيال 

  والمعدات )مستمر(  



       

 (4نموذج تعليمي لوسائل منع الحمل )عددد 

 (2موديل امراض النساء )عدد 

 (2موديل عنق الرحم السليم والمصاب )عدد 

 لوحة لحمل المصاب وروابط للراس 

   2وكمبيوتر للتحكم عن بعد بدون سلك  2مانيكان محاكي للوالدة مع 
 (1شاشة مع طفل رضيع )عدد

  (2زراع عن سحب العينات الشريانية للطفل عدد)موديل 

  

كل ثالث  الجامعة
 اشهر

من خالل التعاقد مع 
شركة الجيل للتجارة 

 )مستمر(

 تعمل بكفاءة

وقت  التمويل األنشطة الهدف
 التنفيذ

مؤشرات  المسئول عن التنفيذ
 النجاح

  (2النقاذ غريق )عدد نموزج 

 ( 4موديل تعليمي للحقن العضلي )عدد 

 ل طفل مريض متعدد االغراض للعناية وانعاش القلب مودي

 (2)عدد

 (2موديل للتدريب على ادخال انبوبة بالمعدة )عدد 
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