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   :راكزل�مـ�تعــــری�ف ال  .١
لیك�ون وح�دة  ٢٠٠٥تأسست المراكز اإلستشاریة بكلیة الھندس�ة جامع�ة الزق�ازیق ف�ى ع�ام 

ذات ط���ابع خ���اص تس���اھم ف���ى خدم���ة المجتم���ع الخ���ارجى ورب���ط أعض���اء ھیئ���ة الت���دریس 

  ومعاونیھم بالواقع الخارجى إلكسابھم المھارات العملیة فى مجالھم .

  : الرؤیة

القومی��ة والك��وارث الطبیعی��ة وتق��دیم  المش��كالتالتق��دم نح��و المس��اھمة الفعال��ة ف��ى ح��ل      

الدراسات الفنیھ والعلمیة لذلك من خالل التقدم للمشاریع التى تطرحھا الوزارات أو الھیئات 

استثمار الخبرات العملیة والعلمی�ة للس�ادة  –التحدیث المستمر للمعامل واألجھزة العلمیة  –

   ٠ء ھیئة التدریس فى مختلف المجاالت الھندسیة أعضا

  : الرسا�

االرتقاء بمھنة الھندسة فى مجال خدمة المجتم�ع والبیئ�ة م�ن خ�الل تق�دیم استش�ارات        

فنی���ھ واج���راء تج���ارب معملی���ة للمش���اریع الحكومی���ة واألف���راد والھیئ���ات وعم���ل الدراس���ات 

وك��ذلك االرتق��اء بالمھندس��ین  –ة والبح��وث لح��ل المش��كالت لجمی��ع المش��روعات الھندس��ی

 –ت ادوالفنیین من خالل تقدیم دورات تدریبیة وندوات عل�ى األجھ�زة الحدیث�ة وأح�دث الك�و

تحقی��ق عائ��د مناس��ب للمس��اھمة ف��ى التموی��ل ال��ذاتى للكلی��ة والجامع��ة وف��ى تح��دیث المعام��ل 

  ٠لسادة الذین ینجزون ھذه األعمال المادى ل مستوىالواألجھزة ورفع 

  :القمي
   ٠تقدیم الخدمة بجودة عالیة دون النظر الى العائد  -

   ٠استحضار القیم الدینیة واألخالقیة فى فض المنازعات فى كافة المشاریع  -

الم��زج ب��ین الخب��رة العملی��ة والعلمی��ة ومتطلب��ات المواص��فات ف��ى تق��دیم االستش��ارات  -
   ٠الفنیھ 



  

    الهدف من �ش�ٔة املركز :

  والبیئة والمجتمع .ربط الجامعة بالصناعة  - -

  القیام بالدراسات االستشاریة وتقدیم التقاریر الفنیة للھیئات واألفراد . - -

  إنجاز البحوث العلمیة التطبیقیة واألكادیمیة . - -

  إجراء االختبارات المعملیة والحقلیة للھیئات واألفراد .  - -

  إعداد وتنظیم البرامج التدریبیة والندوات والدورات والمؤتمرات العلمیة   - -

 ٠توفیر الدعم المالى للمساھمة فى التمویل الذاتى للجامعة والكلیة  - -

  

  الهیلك التنظميي :
  یتشكل مجلس ادارة المركز من :

  رئیسا       أ.د| عمید الكلیة                                                   - ١

  أ.د | وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة                 نائبا للرئیس – ٢

  ا.د|مدیر المركز " من السادة أعضاء ھیئة التدریس والمختصین"       عضوا – ٣

  عضوا                               ٠عضو من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة  – ٤

  اء ھیئة التدریس بالكلیة " امینا للمركز"                       عضواأحد أعض – ٥

  

  



  

  

  

  - املراكزإالس�شاریة �لكیة الهندسة �امعة الزقازیق :
 فنیةاإلستشارات الالبحوث ومركز   - ١

 التشییدبحوث واستشارات مركز   -٢

  الطاقةبحوث القوي المیكانیكیة ومركز   - ٣

  والعمرانيالبحث العلمي المعماري مركز   - ٤

  بحوث الھندسة الصناعیة للتنمیة والتكنولوجیامركز   -٥

  

  

  : املراكز  تعامل معهاالىت ت  والهیئات الرشاكت�ٔمه من 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  جامعة الزقازیق -١

الھیئة القومیة لمیاه  -٢

  الشرب والصرف الصحي

  الشركة المصریة لنقل الكھرباء-٣

  المقاولون العرب-٤

الشركة الوطنیة النشاء -٥

  الطرقورصف 



   :مراكزه���ك�ل ال���ـظ���مى �لالـ 
 

 

 

  . الشرقیة – الزقازیق – جامعة الزقازیق–كلیة الھندسة          : العنوان

     : تيلفونال

  :  البريد اإلليكترونى

  الموقع :

 

 

المراكز اإلستشاریة 
بكلیة الھندسة جامعة 

 الزقازیق

 وكیل الكلیة لشئون البیئة 

ھشام فوزى  / د.أ  

بحوث الھندسة مركز 
الصناعیة للتنمیة 

 والتكنولوجیا 
عادل الباز \د.أ  

البحث العلمي مركز 
 المعماري والعمراني 

دمحم دمحم االلفي  \د.أ  

بحوث القوي  مركز
 المیكانیكیة والطاقة 

  أحمد عبدالبر سلمان \د.أ

مركز بحوث 
 واستشارات التشیید 

أحمد الدمحمى/ د.أ  

البحوث مركز 
إلستشارات الفنیة و  

عاطف الصیاد/ د.أ  



 

 

  

  

  :املراكز إالس�شاریة �لكیة الهندسة �امعة الزقازیق
 الفنیة مركز البحوث واإلستشارات   -١

 مركز بحوث واستشارات التشیید  -٢

 مركز بحوث القوي المیكانیكیة والطاقة  -٣

 مركز البحث العلمي المعماري والعمراني  -٤

مركز بحوث الھندسة الصناعیة للتنمیة   -٥
  والتكنولوجیا

  

 

  

  

  

  

  

  



  

  اإلستشارات الفنيةالبحوث  مركز  ال  ــــــأعم

 الكــــــالم روعــــــــالمش م

1 
الدراسات الھیدرولوجیة إعداد 

 والھیدرولیكیة أحواض الودیان

لشركة المصریة لنقل الكھرباء ا
  ٠بمحافظة شمال وجنوب سیناء 

 

2 

إعداد الرسومات التنفیذیة 
والمقایسات ألعمال حمایة مواقع 

األبراج من السیول بمحافظة 
 ٠شمال وجنوب سیناء

 شركة الكھرباء 

3 

إعداد الدراسات الھیدرولوجیة 
والھیدرولیكیة لخطوط أبراج 
الكھرباء بمنطقة خلیج مكاوى 
وكذلك إعداد كراسة الشروط 

   ٠والمواصفات 
 

 شركة الكھرباء

4 
 ١٢إعداد المخطط العمرانى لعدد 

قریة بمحافظة الشرقیة                          
 محافظة الشرقیة 

5 
المخطط  االستراتیجى لعدد اعداد 
قریة بمحافظة الشرقیة                              ٢٨

 محافظة الشرقیة

6 
المخطط  االستراتیجى لعدد اعداد 

لمنوفیة والمنیا                               ا بمحافظة قریة٩٨
لمنوفیة والمنیا                               ا محافظة

7 
المخطط  االستراتیجى لعدد  اعداد 

قریة بمحافظة البحیرة                             ٤١
محافظة البحیرة                             

8 
مشروع التنمیة السیاحیة  اعداد  

بمحافظة الشرقیة                                          
 محافظة الشرقیة

9 
رفع جریبي لاعداد المشروع الت

خصائص میاة الصرف في 
 مصرفي بلبیس والقلیوبیة  

الھیئة القومیة لمیاه الشرب 
 والصرف الصحي 

10 
التصمیم واإلشراف علي مجمع 
مالعب االسكواش بكلیة التربیة 

              ٠جامعة الزقازیق –الریاضیة 
 جامعة الزقازیق 

11 
الرفع المساحى لتسلیم األراضي 

 ٠القاھرة الجدیدةلحاجزیھا بجھاز 
 

 مستشفیات جامعة الزقازیق  مستشفي معھد األورام بالشرقیة 12

13 
أعمال الخطة العاجلة لعملیة 

رصف الطرق اإلقلیمیة ( خط 
١٣،  ١٢ ( 

 الھیئة العامة للطرق والكباري

14 
التعاقد مع ھئیة األبنیة التعلیمیة 

لجسات بعض المدارس 
 ھئیة األبنیة التعلیمیة



 

المراكز اإلستشارية  بكلية الهندسة  

  جامعةالزقـازيق
  

 

٨ | P a g e 

The image part with relationship ID rId1 was not found in the file.

 بمحافظات الشرقیة واألسماعیلیة
وبورسعید والسویس وشمال 

  سیناء وجنوب سیناء
 

15 

عمل الرسومات المعماریة 
واإلنشائیة لتعلیة مبنى كلیة 

  التجارة ( المدرجات ) 
 

  جامعة الزقازیق

16 

أعمال خطة استثماریة وعشوائى 
داخل مدن  ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥لعام 

القناطر الخیریة وھى غرب شبرا 
  الخیمة

 

17 
دراسة حمایة ترعة السالم بسیناء 

  من الردم بالرمال المتحركة
 

18 
إعادة  تخطیط التنسیق المعمارى 

  لجامعة الزقازیق
  جامعة الزقازیق

19 
تخفیض منسوب المیاة الجوفیة 

لقریة العبادلة مركز طوخ 
  محافظة القلیوبیة

 محافظة القلیوبیة

20 
تخطیط وتصمیم كوبرى علوى 

طریق  –مزلقان الزراعة أعلى 
  ٠ھریة الجدید بمحافظة الشرقیة

 الھیئة العامة للطرق والكباري

21 

جمیع أبحاث التربة واألساسات 
للوحدات الصحیة ومراكز 
األسعاف لشركة وادى النیل 

والھئیة الھندسیة للقوات المسلحة 
  ٠وغیرھا 

  

شركة وادي النیل والھیئة 
  الھندسیة للقوات المسلحة

22 
عمل الرسومات والتصمیمات 
اإلنشائیة لتعلیة المبنى اإلدارى 

  بجامعة الزقازیق
  جامعة الزقازیق

23 
عمل اختبارات على جمیع أنواع 
المواد والمواسیر لمراقبة الجودة 

  للمشاریع المختلفة

 

24 
عمل تقریر معاینة وصالحیة 
لمبنة شركة وایت ویل  بمدینة 

  العاشر من رمضان

ل  بمدینة العاشر شركة وایت وی
 من رمضان

25 
دراسة صالحیة وإعادة تصمیم 

  الكثیر من المنشآت
 

26 
  core testإجراء اختبارات 

والتحمیل وغیرھا على العناصر 
  اإلنشائیة

 

27 
أعمال تعلیة مبنى شعبة اللغة 

األنجلیزیة بكلیة التجارة بجامعة 
  الزقازیق

 جامعة الزقازیق 



28 

الرسومات أعمال تعلیة وعمل 
والتصمیمات وكراسة الشروط 
والمواصفات معھد التمریض 

  ٠بجامعة   الزقازیق

 جامعة الزقازیق

29 
أعمال تعلیة وإعداد الرسومات 
والتصمیمات مبنى كلیة التربیة 

  جامعة الزقازیق
 جامعة الزقازیق

30 
أعمال تعلیة وإعداد الرسومات 

والتصمیمات مبنى مصنع األدویة 
  الصیدلة جامعة الزقازیقبكلیة 

 جامعة الزقازیق

31 

أعمال تعلیة وإعداد الرسومات 
والشروط والمواصفات مبنى 
األقتصاد المنزلى بكلیة التربیة 

  ٠النوعیة جامعة الزقازیق 

 جامعة الزقازیق

32 
تأھیل السور المحیط بمبنى 
المركز الثقافى األجتماعى 

  بجامعة الزقازیق
  جامعة الزقازیق

33 
عمل تصمیمات ودراسة سمعیات 

وبصریات لمدرجات كلیة التجارة  
  جامعة الزقازیق

 جامعة الزقازیق

34 

عمل دراسة وإعداد الرسومات 
والتصمیمات وكراسة 

المواصفات إلحالل وتجدید مبنى 
كلیة الزراعة القدیم  جامعة 

   ٠الزقازیق 
  

 جامعة الزقازیق

35 

إجراء تجارب بیئیة لشركة  -
المقاولون العرب ( شركة عثمان 

  أحمد عثمان )  
  

 المقاولون العرب

36 

عمل الرسومات اإلنشائیة 
والتصمیمات إنشاء ممر یربط 

بین إدارة الجامعة ووحدة 
  التطویر

 جامعة الزقازیق

37 
عمل أختبارات شد الحدید والثنى 

واألنحناء فى معامل المواد 
  والھیئاتللشركات 

 

38 
أعمال تعلیة وإعداد الرسومات 
والتصمیمات لتعلیة مبنى كلیة 
  الطب البشرى بجامعة الزقازیق

 جامعة الزقازیق

39 

أعمال عمل كوبرى یربط بین 
 مبانى كلیة الصیدلة خرسانى

وإعداد كراسة الشروط 
لكلیة الصیدلة  والمواصفات

   ٠جامعة الزقازیق 
  

 جامعة الزقازیق



40 

الشروط والمواصفات  إعداد
والمقایسة التقدیریة لمصاعد 

محكمة األسرة بمدینة الزقازیق 
  واإلشراف علیھا

 محكمة األسرة بمدینة الزقازیق

41 
عمل دراسة  لمزرعة الدواجن 
بكلیة الطب البیطرى بجامعة 

  الزقازیق  
 جامعة الزقازیق

42 

عمل الرسومات والتصمیمات 
 والمقایسة التقدیریة لترمیم
مستشفى القلب والصدر 

  بمستشفیات جامعة الزقازیق

 مستشفیات جامعة الزقازیق

43 
أعمال إمكانیة تعلیة مبنى 

الجراحة الجدید بمستشفیات 
  جامعة الزقازیق

 مستشفیات جامعة الزقازیق

44 
عمل دراسة لتورید ماكینات 

دینامیكیة ووحدات أستعجال بكلیة 
  الحقوق جامعة الزقازیق

 جامعة الزقازیق 

45 
عمل دراسة لمصعدى كلیة 

التربیة الریاصیة بنین جامعة 
  الزقازیق

 جامعة الزقازیق 

46 

عمل دراسة جدوى الحتیاجات 
شبكة التغذیة الخارجیة الخاصة 
بقطاع الطوارىء بمستشفیات 

  جامعة الزقازیق

 مستشفیات جامعة الزقازیق

47 
عمل دراسة جدوى لتقویة شبكة 

بقطاع األورام  الكھرباء
  بمستشفیات جامعة الزقازیق

 مستشفیات جامعة الزقازیق

48 

أعمال تعلیة وإعداد الرسومات 
والتصمیمات والمقایسة التقدیریة 

لمبنى اإلدارة المركزیة  
  لسمتشفیات جامعة الزقازیق

 مستشفیات جامعة الزقازیق

49 
عمل الرسومات والتصمیمات 

المركزى اإلنشائیھ لتعلیة المطعم 
  بجامعة الزقازیق

 جامعة الزقازیق 

50 
عمل الرسومات والتصمیمات 
اإلنشائیھ لتعلیة المبنى اإلدارى 
  بكلیة اآلداب جامعة الزقازیق

 جامعة الزقازیق 

51 
عمل تجارب أبحاث التربة 

كبارى بمدینة  ٣والصالحیھ لعدد 
  المصورة محافظة الدقھلیة

 محافظة الدقھلیة

  



  

  التشييد بحوث واستشارات  مركزال  ــــــأعم

 الكــــــالم روعــــــــالمش م

1 
أعمال االشراف علي تنفیذ 

رصف كوبري أعلي مزلقان كفر 
 عبدالعزیز بمدینة الزقازیق 

 الھیئة العامة للطرق والكباري

2 
عمل الرسومات والتصمیمات 

لتوسعات نفق ابو حسین 
 واالشراف علیھ بمدینة الزقازیق 

 

3 
عمل الدراسة والتصمیمات 
النشاء كوبري اعلي مزلقان 

 شرویدة بمدینة الزقازیق 
 الھیئة العامة للطرق والكباري

4 

عمل الدراسة االولیة 
والتصمیمات التخطیطیة النشاء 
كوبري علوي أمام مستشفي 

 الصدر بالزقازیق 

 الھیئة العامة للطرق والكباري

5 
أعمال التصمیم واالشراف علي 
تنفیذ ورصف طریق االحرار 

 وبورتكس بالزقازیق 
 الھیئة العامة للطرق والكباري

6 
أعمال التصمیم لرصف الطرق 

 بمحافظة القلیوبیة 
 الھیئة العامة للطرق والكباري

7 
اعداد تقاریر فنیة ومعملیة 
 لشركات تابعة لوزارة النقل 

 وزارة النقل 

8 

اعداد تقریر فني عن التوسعات 
المعماریة والمنشآت الریاضیة 
بنادي الرواد بمدینة العاشر من 

 رمضان 

 

9 

معاینات لبعض العمارات لمعرفة 
مدي تحملھا من الناحیة االنشائیة 

وذلك لصالح بعض الشركات 
 واالفراد 

 

10 
اعداد تقریر فني عن معاینة موقع 

) ١مشروع انشاء برج رقم (
 أبراج النقراشي بالزقازیق 

 

11 
اعداد تقریر فني للجمعیة 
 التعاونیة لالنشاء والتعمیر 

الجمعیة التعاونیة لالنشاء 
 والتعمیر 

12 
أعمال كھرباء بمشروع تطویر 

طریق القاھرة االسكندریة 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الصحراوي 

13 
اعداد تقریر فني لشركة مطاحن 

 شرق الدلتا 
 

14 
معاینة مدرسة ننا االبتدائیة 

–المشتركة مركز اھناسیا 
 محافظة بني سویف 

  ھیئة األبنیة التعلیمیة 

15 
اعداد الرسومات والتصمیمات 
لمشروع انشاء كوبري علوي 

  اعلي مزلقان شرویدة 
 الھیئة العامة للطرق والكباري

16 

اجراء العدید من التجارب 
المعملیة في مجال الھندسة المدنیة 

في مشروعات مختلفة لصالح 
  عدة جھات وشركات خارجیة 

 



  

  البحث العلمي المعماري والعمراني :مركز  ال  ــــــأعم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 الكــــــالم روعــــــــالمش م

1 
مشروع اعداد المخططات 

 التفصیلیة للقري االكثر احتیاجا 
 وزارة االسكان 

2 
اعداد التصمیمات للمكتبة 

 المركزیة بمبني رئاسة الجامعة 
 جامعة الزقازیق 

3 
اعداد التصمیمات مقترح مشروع 

 دار الضیافة بالجامعة 
 جامعة الزقازیق

4 
مشروع اعداد االحوزة العمرانیة 

للعزب والكفور والنجوع 
 بمركزي فاقوس واوالد صقر 

 محافظة الشرقیة 



  

  

  تناا�وصور لبعض مرش 


