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َرُسولُهُ  َعَملَُكْم وَ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َللّاُ 

َواْلُمْؤِمنُونَ 
(105:التوبة)



 



 



 

ك وات أعلى مبنى الوزارة143محطة الطاقة الشمسية بقدرة 
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ك وات أعلى مبنى الوزارة143محطة الطاقة الشمسية بقدرة  ”تابع“



 

مليون جنيه4.5بدء إنارة ديوان عام وزارة الزراعة بالطاقة الشمسية بتكلفة 

2015أغسطس 4تم النشر يوم الثالثاء 



 

جنيهمليون 4.5بـبالطاقة الشمسية " الزراعة"إطالق أول مشروع إلنارة مبان 

2015أغسطس 4تم النشر يوم الثالثاء 



 

مليون جنيه4.5بدء إنارة ديوان عام وزارة الزراعة بالطاقة الشمسية بتكلفة 

2015أغسطس 4تم النشر يوم الثالثاء 



 

إنارة ديوان وزارة الزراعة  ..وزراء ألول مرة5بحضور الرئيسية أخبار عاجلة 
بالطاقة الشمسية لترشيد الكهرباء 

2015أغسطس 4تم النشر يوم الثالثاء 



 

زراعة الزراعة واستصالح األراضي يفتتح مشروع انارة مبنى وزارة الوزير معالي 
الشمسيةبالطاقة 

2015أغسطس 4يوم الثالثاء 



 



 

محافظة البحر األحمر–قرية إمبارك 
مشروع الخطة العاجلة لتنمية حاليب وشالتين



 

محافظة البحر األحمر–قرية إمبارك  ”تابع“
مشروع الخطة العاجلة لتنمية حاليب وشالتين

ةإضاءه مباني القريه بالطاقة الشمسي



 

محافظة البحر األحمر–قرية إمبارك  ”تابع“
مشروع الخطة العاجلة لتنمية حاليب وشالتين

يةإضاءه مباني القريه بالطاقة الشمس

روحدة إستنبات الشعي



 

ن مشروع الخطة العاجلة لتنمية حاليب وشالتي ”تابع“
بئر حوضين يدار بالطاقة الشمسية 



 

ن مشروع الخطة العاجلة لتنمية حاليب وشالتي ”تابع“
بئر حوضين يدار بالطاقة الشمسية 



 

إمباركلزوم إضاءة قرية ( يوم/وات950)وحدات طاقة شمسية ( 10)عدد توريد 
ن مشروع الخطة العاجلة لتنمية حاليب وشالتي ”تابع“



 

ن مشروع الخطة العاجلة لتنمية حاليب وشالتي ”تابع“
بئر حوضين يدار بالطاقة الشمسية 



 

والوارداتعلي الصادرات للرقابة الهيئة العامة معامل 



 

والوارداتعلي الصادرات للرقابة الهيئة العامة معامل  ”تابع“
المعامل الصناعية



 

والوارداتعلي الصادرات للرقابة الهيئة العامة معامل  ”تابع“



 

والوارداتعلي الصادرات للرقابة الهيئة العامة معامل  ”تابع“



 

والوارداتعلي الصادرات للرقابة الهيئة العامة معامل  ”تابع“



 

والوارداتعلي الصادرات للرقابة الهيئة العامة معامل  ”تابع“



 

والوارداتعلي الصادرات للرقابة الهيئة العامة معامل  ”تابع“

المعامل الغذائية



 

والوارداتعلي الصادرات للرقابة الهيئة العامة معامل 
بمحافظة بورسعيد



 

للدخانالشرقيهللشركة المغطاهالصالهتنفيذ 



 

للدخانالشرقيهللشركة المغطاهالصالهتنفيذ 



 

المستشفياتمشروع تطوير وتحديث 
(قبل التطوير)



 

المستشفياتمشروع تطوير وتحديث 
(بعد التطوير والتحديث)



 

(التابلت)اللوحي الحاسب 



 

اإلستكشافيةالمدينة العلمية 



 

المدينة العلمية اإلستكشافية ”تابع“



 

المدينة العلمية اإلستكشافية ”تابع“



 

(نموذج مصغر لمصر)القرية الكونية 



 

(نموذج مصغر لمصر)القرية الكونية  ”تابع“



 

(نموذج مصغر لمصر)القرية الكونية  ”تابع“



 

والتكنولوجياالمتفوقين في العلوم مدرسة 



 

جياوالتكنولو مدرسة المتفوقين في العلوم  ”تابع“



 

تطوير وتحديث مباني جامعة بني سويف



 

بني سويفجامعة -مشروع رعاية الشباب 



 

ل   مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بشرق الني
بني سويفجامعة 



 

بني سويفجامعة -مشروع كلية التربية 



 

ةتوريد أجهزة طبية وأدوات مكتبية وفرش وأثاث لكليات الجامع



 

وعلوم الفضاءُبعد الهيئة القومية لالستشعار عن 



 

وعلوم الفضاءُبعد الهيئة القومية لالستشعار عن 



 

ناعيةكاميرا تصوير فضائي متعددة االطياف للعمل مع األقمار الص



 

ناعيةكاميرا تصوير فضائي متعددة االطياف للعمل مع األقمار الص



 

(التطويرقبل)تطوير ورفع كفاءة قرية الكناري  

ميكنة السجل التجاري 



 

دريةباإلسكن-تطوير وترميم كوبري الجزيرة بالمنتزه مشروع 



 

معرض ألمانيا



 

معرض ألمانيا



 

معرض ألمانيا



 

معرض ألمانيا



 

معرض ألمانيا



 

معرض ألمانيا



 

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

الشركة العربية العالمية للبصريات

اإلستماعلُحسن شكرًا 


