
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الهندسة     كلية/معهد

 مركز البحوث واألستشارات الفنية   اسم المركز/الوحدة

  اسم المركز التابع له *

 تاريخ االنشاء

  9/6991/ 52يتاريخ    592تاريخ )موافقة مجلس الجامعة( :رقم 

  تاريخ اعتماد المجلس االعلى للجامعات :

  9/2/5002اعتماد وزارة المالية :    تاريخ
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 القيام بالدراسات األستشارية وتقديم التقارير الفنيه للهئيات واألفراد 1

 انجاز البحوث العلمية التطبيقية واألكاديمية 2

 اجراء األختبارات المعملية والحقلية للهيئات واألفراد 3

 اعداد وتنظيم الرامج التدريبية والندوات والدورات والمؤتمرات العلمية  4

 التحكيم فى المنازعات الهندسية  5

 أعمال التصميمات المعمارية االنشائية والصحية والكهربائية  6

 االشراف على تنفيذ المنشآت 7

 

 

 

 الهيكل التنظيمي :

 يتشكل مجلس ادارة المركز من :

 رئيسا    أ.د| عميد الكلية                                                        - 1

 نائبا للرئيس   أ.د | وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                   – 2

 ا.د|مدير المركز " من السادة أعضاء هيئة التدريس والمختصين"      عضوا – 3

 عضوا                                   0عضو من أعضاء هيئة التدريس بالكلية  – 4

 أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية " امينا للمركز"                          عضوا – 5

 

 
 

 القدرات العلمية والتكنولوجية

 474معاونيهم والبالغ عددهم الخبرة العلمية واالستشارية المتميزة لفريق هيئة التدريس بالكلية و

من المدرسين المساعدين  220مدرس باالضافة الي  151 -استاذ مساعد 57   -استاذ  42منهم 

 والمهندسين والفنيين العاملين بالكلية 

 معمال 67المعامل المزودة بأحدث األجهزة المتقدمة وعددها 

 



  -فةوهى على النحو التالى :االستشارات التي يكلف بها المركز ا أقسام العلية المختل
 

  قسم الهندسة اإلنشائية 
 تحليل وتصميم المنشآت الخرسانية والمعدنية والمركبة بكافة أنواعها . -

ميكانيكاا الترباة وتصاميم أنظماة ساد الجواناح والاتحكم فاى مساتو   واختباراتإجراء الجسات   -

 المياه الجوفية .

تقييم حالة المنشاآت المختلفاة وبياان ماد  ساالمتها وهاالحيتها وتحدياد عيوبهاا واقتارا   ار    -

 العالج .

 األشراف الدوري على تنفيذ المشروعات المختلفة .  -

 عمل دارسات الجدو  للمشروعات اإلنشائية .  -

 0تصميم الخلطات الخرسانية ومد  هالحيتها بإجراء اختبار الضغط  -

 

  التشيدقسم هندسة 
 إعداد برامج إدارة المشروعات .  -

 تصميم هندسة الطر  والمطارات والمرور .  -

 الرفع المساحي والخرائط الطبوغرافية .  -

 عمل دراسات الجدو  لمشروعات التشيد .  -

 

 قسم هندسة المياه والمنشآت المائية 
والصاارف تصااميم وهاايانة المنشااآت المائيااة الكباار  مواال الساادود والقنااا ر ومنشااآت الااري   -

 المختلفة .

 دراسة المشاكل المالحية وإيجاد الحلول المناسبة لها .  -

 دراسة مشاكل تلوث الشوا ئ المائية وكذلك حمايتها .  -

 تصميم شبكات توزيع المياه .  -

 دراسة الفاقد في شبكات المياه وتأثيرها على المخزون الخوضى ووضع الحلول المناسبة .  -

 ح في المجار  المائية ووضع حلول لها .دراسة مشاكل النحر والترسي  -

 

 قسم هندسة المواد  
 إختبارات ضبط الجودة للمواد الهندسية.  -

 االستشارات الفنية للمعالجات الحرارية .   -

 إختبارات المواد الخاهة بترميم المنشآت الخرسانية والمعدنية ومباني الحوائط الحاملة . -

 

  قسم هندسة البيئة 
الخاهة بمشروعات التغذية بالمياه والصرف الصاحي للقار  والمادن واعاداد دراسات الجدو   -

 التصميمات الهندسية والمستندات الخاهة بها  .

 إعداد دراسات التصميم البيئي للوحدات الصناعية المختلفة لحماية البيئة في مصر . -

 خدمات التحليل الكيميائي والبكترولوجيا لعينات المياه والمخلفات . -

 

 



 دسة المعمارية الهن 
 التصميم المعماري والعمراني .  -

 التخطيط اإلقليمي . -

 تخطيط المدن والقر  . -

 تخطيط وتنسيق المواقع . -

 التصميم المعماري للمشروعات وإعداد التقارير  -

 الفنية وعمل الرسومات والمواهفات الفنية .     

 تخطيط مشروعات الحفاظ على البيئة . -

 األثرية واإلشراف عليها .ترميم وهيانة المباني  -
 

  قسم هندسة القوى الميكانيكية 
 التبريد والتكييف للمنشآت الصناعية والمستشفيات وخالفة . -

 تصميم واختبار المراو  . -

 القو  الحرارية .و المضخات والتوربينات .  -

 

 قسم التصميم الميكانيكي واإلنتاج 
 التصميم  الميكانيكي لجميع المشكالت الصناعية . -

 ل دراسات الجدو  للمشروعات الصناعية .عم -

 . تخطيط المصانع وورش اإلنتاج واإلشراف علي تنفيذ التركيبات -

 

  قسم الهندسة الصناعية 
 دراسات الجدو  والتأهيل لشهادات األيزو . -

 تخطيط المشروعات الصناعية واالستراتيجية والصغيرة . -

 المختلفة .تقديم الحلول باستخدام بحوث العمليات في المجاالت  -

 تقديم برامج تطوير وتحسين أداء شبكات الحاسح اآللي . -

  قسم الهندسة الكهربائية 
 تصميم وتنفيذ واإلشراف على جميع أنواع التركيبات الكهربائية .  -

وضع المواهفات الالزمة لشراء األجهزة اإللكترونية والحاسبات اآللية في التطبيقاات المختلفاة  -

 لألجهزة اإللكترونية وغيرها .إعطاء شهادات الصالحية 

 تقديم المعونة واالستشارات في جميع مجاالت المنشآت الكهربية . -



 ابرزاالنجازات التي قام بها المركز :
 قرية بمحافظة الشرقية                           12إعداد المخطط العمرانى لعدد  -

 قرية بمحافظة الشرقية                              24"   المخطط  االستراتيجى لعدد     -

 قريةبمحافظةلمنوفية والمنيا                           14"   المخطط  االستراتيجى لعدد     -

 قرية بمحافظة البحيرة  41"   المخطط  االستراتيجى لعدد      -

 السياحية بمحافظة الشرقية                                        مشروع التنمية     -

 "    المشروع التنجريبي لرفع خصائص مياة الصرف في مصرفي بلبيس والقلوبية      -

               0التصميم واإلشراف علي مجمع مالعح االسكواش بالجامعة    -

 0جهاز القاهرة الجديدةالرفع المساحى لتسليم األراضي لحاجزيها ب   - 

 0مليون جنيه  110مستشفي مبارك لألورام بالشرقية بقيمة  

 ( 13،  12أعمال الخطة العاجلة لعملية رهف الطر  اإلقليمية ) خط  

كفر  –القنا ر الخيرية  –داخل مدن )  وخ  2005/  2004أعمال خطة استومارية لعام  

  0القنا ر الخيرية (  –قها  –شكر ( وعشوائى )  وخ 

  0بنها  وخ  -بمراكز شبين القنا ر 2006/  2005أعمال الخطة العاجلة  

رية وهى غار  داخل مدن القنا ر الخي 2006/  2005أعمال خطة استومارية وعشوائى لعام  

 0شبرا الخيمة 

 الخانكة  –بنها شبين القنا ر  –داخل مدن شبرا  2005/  2004أعمال خطة استومارية لعام  

   0دراسة حماية ترعة السالم بسيناء من الردم بالرمال المتحركة  

  0إعادة  تخطيط التنسيق المعمار  لجامعة الزقازيق  

  0لة مركز  وخ محافظة القليوبية تخفيض منسو  المياة الجوفية لقرية العباد 

 ريااق هرياااة الجدياااد بمحافظاااة  –تخطاايط وتصاااميم كاااوبر  علااو  أعلاااى مزلقاااان الزراعاااة  

 0الشرقية

جميع أبحاث التربة واألساسات للوحدات الصحية ومراكز األسعاف لشركة واد  النيل والهئية  

   0الهندسية للقوات المسلحة وغيرها 

  0عمل دراسات الجو  بناء على  لبات بعض البنوك  

 عمل اختبارات على جميع أنواع المواد والمواسير لمراقبة الجودة للمشاريع المختلفة  



معاينااة الكوياار ماان العقااارات والمنشااآت والمبااانى الحكوميااة وغياار الحكوميااة اليتسااع المجااال  

 لحصرها

   0 دراسة هالحية وإعادة تصميم الكوير من المنشآت 

  0والتحميل وغيرها على العناهر اإلنشائية   core testإجراء اختبارات  

 

كما يقدم المركز خدمات المنوط بها والتي يتم تكليفه بها من قبل الجامعة والهيئات واألفراد في 

 المجاالت االتية   :

 ترميم المنشآت واآلثار .  -6

 هندسة التشييد .  -5

 الهندسة المعمارية وتخطيط المدن .  -3

 هندسة الطرق والمرور .   -2

 األعمال المساحية .  -2

 0هندسة الرى والصرف والمياة الجوفية   -1

 الهندسة الميكانيكية .  -7

 الهندسة الكهربية .  -9

 بحوث العمليات . -9

 تحسين أداء شبكات الحاسب .  -60

 اإلشراف على تنفيذ المشروعات . -66

 تقديم دراسات الجدوى .  -65

 

 30/1/5009إلى  6/7/5007من بعض عمالء المركز خالل الفترة 

 شركة واد  النيل للمقاولت . -1

 شركة يور  للمقاوالت . -2

 0الشركة العربية لألستومار العقار  -3

 0شركة التوحيد للمقاوالت -4

 0الركة المصرية لألستومار العقار   -5

 0مكتح العالء للمقاوالت  -6



 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .  -7

 0شركة مصر ألعمال األسمنتالمسلح -4

 0شركة المقاوالت المصرية   -1

 شركة هبحى رضوان للمقاوالت .  -10

 0شركة المدائن لألساسات -11

 شركة المهندس محمد الفقى .  -12

 مصنانع القناو  للمقاوالت .  -13

 شركة األخوة للمقاوالت .  -14

 شركة الهوار  للمقاوالت .  -15

 0شركة المهندس المصر   -16

 الصناعات الكهربائية  .مصنع أس جى النتاج   -17

 شركة المقاولون العر   .  -14

 شركة الجمهورية للمقاوالت .  -11

 شركة ماجى للمقاوالت .  -20

 الشركة األهلية للصناعات المعدنية  . -21

 شركة األهدقاء للمقاوالت . -22

 شركة النيل العامة النشاء الطر  .  -23

 مكتح االيمان للهندسة والمقاوالت .  -24

 0شركة الدفاع الو نى -25

 0راز الهندسى للمقاوالتمكتح ح -26

 0شركة مياه الشر  والصرف الصحى  -27

 0شركة الرضوان للمقاوالرت  -24

 0شركة النصر للمرافق والتركيبات  -21

 0شركة البارون للمقاوالت  -30

 0شركة هفا للمقاوالت -31

 0الجمعية التعاونية اإلنتاجية للصناعات الهندسية  -32



 0الشركة المصرية لتطوير هناعات البناء -33

 0المجتمع بكوم النجار محافظة الغربية جمعية تنمية  -34

 0مكتح كامليو الهندسى -35

 0الشركة الشرقية لألستومار -36

 0الهئية القومية لسكك حديد مصر  -37

 0اإلدارة العامة لصرف شمال فاقوس -34

 0شركة الخليج الهندسية  -31

 0شركة المحمودية العامة لللمقاوالت  -40

 0شركة الدلتا للطو  الرملى  -41

  ديوان عام محافظة الشرقية -42

 0هئية التخطيط العمرانى بوزارة االسكان والمرافق -43

 

 شركة وهيئة  99وقد بلغ مجموع عمالء المركز خالل هذا العام 

 


