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 مقذمـت

يس الجمهورية بضرورة مد قنوات االتصال بين الجامعات والمراكز البحثية بها وبين المجتمع انطالقًا من دعوة السيد رئ
قامت معظم الكليات بالجامعات المصرية بإنشاء مراكز للبحوث واالستشارات  -والصناعة من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 فى كافة التخصصات .
جامعرة الزقرازيل للنرور  ول مررة فرى  -ستشرارات الينيرة بكليرة الهندسرة وقد كان نتيجة ذلك أن خرج مركز البحوث واال

وذلررك مررن أجررل تلرررديم الخرردمات االستشررارية والمعمليررة للجهررات الهندسرررية ولرردعم البحرروث العلميررة والدراسرررات  6764عررام 
واالتصرال بمجتمرع الصرناعة  التطبيلية وتشجيع أعضاء ىيئة التردريس بكافرة ا قسرام علرى الليرام بالمزيرد مرن البحروث والدراسرات

وىذا يعود  -وا عمال المحيط من أجل تلديم خبراتهم وعلمهم ورفع مستوى ا داء لتلك الجهات وحل أي مشاكل فنية لديهم 
 مما الشك فيو بنتائج إيجابية على أعضاء ىيئة التدريس وعلى الكلية ككل .

  473بجلسة مجلس الجامعة رقم  42/7/6764تم إنشاء المركز فى 
 عالء عبد الحميد عطاد/ 0رئيس مجلس اإلدارة الحالى وعميد الكلية أ

  عاطف عبد الحميد الصيادد/ 0المدير الحالى للمركز أ -
 

 : انهذف من نشأته وانزسبنت انمنىط من أدائهب :
 القيام بالدراسات االستشارية وتقدًن التقارير الفنية للهيئات واألفراد . -1
 التطبيقية واألكادميية . إجناز البحوث العلمية -2
 إجراء االختبارات ادلعملية واحلقلية للهيئات واألفراد .  -3
 إعداد وتنظيم الربامج التدريبية والندوات والدورات وادلؤدترات العلمية .  -4
 

 



 

 

 

 

 انهيكم انتنظيمي :

 يتشكل رللس ادارة ادلركز من :
 رئيسا                       أ.د| عميد الكلية                                   - 1
 أ.د | وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة                    نائبا للرئيس – 2
 ا.د|مدير ادلركز " من السادة أعضاء ىيئة التدريس وادلختصني"         عضوا – 3
 عضوا                               0عضو من أعضاء ىيئة التدريس بالكلية  – 4
 أحد أعضاء ىيئة التدريس بالكلية " امينا للمركز"                       عضوا – 5
 

 انقذراث انعهميت وانتكنىنىجيت

 -استاذ مساعد 68   -استاذ  57 منهم  478اخلربة العلمية واالستشارية ادلتميزة لفريق ىيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم والبالغ عددىم 
  وادلهندسني والفنيني العاملني بالكلية ادلدرسني ادلساعدين من  143ضافة ايل مدرس باال197

 معمال 67ادلزودة بأحدث األجهزة ادلتقدمة وعددىا  ادلعامل
 
 

 رؤية المركز 
شارات فنيو يسعى ادلركز اىل تقدًن خدمات حبثية وعملية ى رلال تنمية اجملتمع وخدمة البيئة من حيث التخطيط العمراىن وتقدًن است   

  0ختدم رلاالت العمل ىف رلال اذلندسة اإلنشائية 
 

 رسالة المركز
راء يهدف ادلركز اىل القيام بالدراسات االستشارية وتقدًن التقارير الفنيو للهيئات واألفراد وإجناز البحوث العلمية ذات النفع العام وإج  

  0عداد وتنظيم الندوات والدورات وادلؤدترات العلمية االختبارات ادلعملية واحلقلية للهيئات واألفراد وكذلك إ
 

 اإلمكانيات 
  0معمال ىف التخصصات خلدمة العملية اإلنتاجية عند طلب استشارة فنيو كل فيما خيصة  70يوجد بالكلية عدد    

 عدد العاملين 
 موظفني  + عامل + مدير ادلركز 3عدد العاملني بادلركز 

  0تدريس بالكلية كل فيما خيصو عند ورود استشارة فنية خاصة بتخصص فىن معني عالوة على أعضاء ىيئة ال 
 
 



 

 

 
 

  -وهى عهى اننحى انتبنى : هيت انمختهفتعا أقسبو انيكهف بهب انمزكش االستشبراث انتي 

  قسم الهندسة اإلنشائية 
 حتليل وتصميم ادلنشآت اخلرسانية وادلعدنية وادلركبة بكافة أنواعها . -
 ميكانيكا الرتبة وتصميم أنظمة سد اجلوانب والتحكم ىف مستوى ادلياه اجلوفية . واختباراتسات إجراء اجل  -
 تقييم حالة ادلنشآت ادلختلفة وبيان مدى سالمتها وصالحيتها وحتديد عيوهبا واقرتاح طرق العالج .  -
 األشراف الدوري على تنفيذ ادلشروعات ادلختلفة .  -
 اإلنشائية .عمل دارسات اجلدوى للمشروعات   -
 0تصميم اخللطات اخلرسانية ومدى صالحيتها بإجراء اختبار الضغط  -
 قسم ىندسة التشيد 
 إعداد برامج إدارة ادلشروعات .  -
 تصميم ىندسة الطرق وادلطارات وادلرور .  -
 الرفع ادلساحي واخلرائط الطبوغرافية .  -
 عمل دراسات اجلدوى دلشروعات التشيد .  -
 منشآت المائيةقسم ىندسة المياه وال 
 تصميم وصيانة ادلنشآت ادلائية الكربى مثل السدود والقناطر ومنشآت الري والصرف ادلختلفة .  -
 دراسة ادلشاكل ادلالحية وإجياد احللول ادلناسبة ذلا .  -
 دراسة مشاكل تلوث الشواطئ ادلائية وكذلك محايتها .  -
 تصميم شبكات توزيع ادلياه .  -
 دلياه وتأثريىا على ادلخزون اخلوضى ووضع احللول ادلناسبة .دراسة الفاقد يف شبكات ا  -
 دراسة مشاكل النحر والرتسيب يف اجملارى ادلائية ووضع حلول ذلا .  -
 قسم ىندسة المواد  
 إختبارات ضبط اجلودة للمواد اذلندسية.  -
 االستشارات الفنية للمعاجلات احلرارية .   -
 خلرسانية وادلعدنية ومباين احلوائط احلاملة .إختبارات ادلواد اخلاصة برتميم ادلنشآت ا -
  قسم ىندسة البيئة 
دراسات اجلدوى اخلاصة مبشروعات التغذية بادلياه والصرف الصححي للقحرى وادلحدن واعحداد التصحميمات اذلندسحية وادلسحتندات اخلاصحة  -

 هبا  .
 مصر .إعداد دراسات التصميم البيئي للوحدات الصناعية ادلختلفة حلماية البيئة يف  -



 

 

 ولوجيا لعينات ادلياه وادلخلفات خدمات التحليل الكيميائي والبكرت  -
 

  الهندسة المعمارية 
 التصميم ادلعماري والعمراين .  -
 التخطيط اإلقليمي . -
 ختطيط ادلدن والقرى . -
 ختطيط وتنسيق ادلواقع . -
 التصميم ادلعماري للمشروعات وإعداد التقارير  -

 واصفات الفنية .الفنية وعمل الرسومات وادل     
 ختطيط مشروعات احلفاظ على البيئة . -
 ترميم وصيانة ادلباين األثرية واإلشراف عليها . -
 
  قسم ىندسة اللوى الميكانيكية 
 التربيد والتكييف للمنشآت الصناعية وادلستشفيات وخالفة . -
 تصميم واختبار ادلراوح . -
 القوى احلرارية .و ادلضخات والتوربينات .  -
 
 يم الميكانيكي واإلنتاجقسم التصم 
 التصميم  ادليكانيكي جلميع ادلشكالت الصناعية . -
 عمل دراسات اجلدوى للمشروعات الصناعية . -
 . ختطيط ادلصانع وورش اإلنتاج واإلشراف علي تنفيذ الرتكيبات -
 
  قسم الهندسة الصناعية 
 دراسات اجلدوى والتأىيل لشهادات األيزو . -
 السرتاتيجية والصغرية .ختطيط ادلشروعات الصناعية وا -
 تقدًن احللول باستخدام حبوث العمليات يف اجملاالت ادلختلفة . -
 تقدًن برامج تطوير وحتسني أداء شبكات احلاسب اآليل . -
  قسم الهندسة الكهربائية 
 تصميم وتنفيذ واإلشراف على مجيع أنواع الرتكيبات الكهربائية .  -
 إللكرتونية واحلاسبات اآللية يف التطبيقات ادلختلفة .وضع ادلواصفات الالزمة لشراء األجهزة ا -



 

 

 إعطاء شهادات الصالحية لألجهزة اإللكرتونية وغريىا . -
 تقدًن ادلعونة واالستشارات يف مجيع رلاالت ادلنشآت الكهربية . -
 

 ابزساالنجبساث انتي قبو بهب انمزكش :

 

                        قرية بمحافظة الشرقية    64إعداد المخطط العمرانى لعدد  -
 قرية بمحافظة الشرقية                              46"   المخطط  االستراتيجى لعدد     -
 قريةبمحافظةلمنوفية والمنيا                           76"   المخطط  االستراتيجى لعدد     -
 رة  بمحافظة البحي قرية26 "   المخطط  االستراتيجى لعدد     -
                               مشروع التنمية السياحية بمحافظة الشرقية              -
 المشروع التنجريبي لرفع خصائص مياة الصرف في مصرفي بلبيس والللوبية     "     -
               0التصميم واإلشراف علي مجمع مالعب االسكواش بالجامعة    -
 0تسليم ا راضي لحاجزيها بجهاز اللاىرة الجديدةالرفع المساحى ل   - 

 0مليون جنيو  660ألورام بالشرقية بليمة مبارك ل مستشيي -
 ( 61،  64أعمال الخطة العاجلة لعملية رصف الطرق اإلقليمية ) خط  -
قها  – كير شكر ( وعشوائى ) طوخ  –اللناطر الخيرية  –داخل مدن ) طوخ  4003/  4002أعمال خطة استثمارية لعام  -

  0اللناطر الخيرية (  –

  0بنها طوخ  -بمراكز شبين اللناطر 4004/  4003أعمال الخطة العاجلة  -

 0داخل مدن اللناطر الخيرية وىى غرب شبرا الخيمة  4004/  4003أعمال خطة استثمارية وعشوائى لعام  -

 الخانكة  –ر بنها شبين اللناط –داخل مدن شبرا  4003/  4002أعمال خطة استثمارية لعام  -

  0دراسة حماية ترعة السالم بسيناء من الردم بالرمال المتحركة  -

  0تخطيط التنسيل المعمارى لجامعة الزقازيل   إعادة -
  0تخييض منسوب المياة الجوفية للرية العبادلة مركز طوخ محافظة اللليوبية  -

 0بمحافظة الشرقيةطريل ىرية الجديد  –تخطيط وتصميم كوبرى علوى أعلى مزللان الزراعة  -

 0بمحافظة الشرقية شرويدةتخطيط وتصميم كوبرى علوى أعلى مزللان  -

جميع أبحاث التربة وا ساسات للوحدات الصحية ومراكز ا سعاف لشركة وادى النيل والهئيرة الهندسرية لللروات المسرلحة  -
  0وغيرىا 

  0وى بناء على طلبات بعض البنوك دعمل دراسات الج -

 ى جميع أنواع المواد والمواسير لمراقبة الجودة للمشاريع المختلية عمل اختبارات عل -

 معاينة الكثير من العلارات والمنشآت والمبانى الحكومية وغير الحكومية اليتسع المجال لحصرىا -



 

 

  0دراسة صالحية وإعادة تصميم الكثير من المنشآت  -

لررردلتا ومررردن اللنررراة  وسررريناء مرررن خرررالل التعاقرررد  عمرررل جسرررات التربرررة وتصرررميم ا ساسرررات لجميرررع المررردارس بلطررراع شررررق ا -
 كأستشارى لهيئة ا بنية التعليمية 

  0 اإلنشائيةوالتحميل وغيرىا على العناصر   core testاختبارات  إجراء -

 تصميم وترميم وتعلية المنشآت الجامعة لمبانى جامعة الزقازيل ومبانى مستشييات الجامعة. -
 

 :والهيئات وا فراد في المجاالت االتية    بها والتي يتم تكلييو بها من قبل الجامعةكما يلدم المركز خدمات المنوط 
 ترميم المنشآت واآلثار .  -6
 ىندسة التشييد .  -4
 الهندسة المعمارية وتخطيط المدن .  -1
 ىندسة الطرق والمرور .   -2
 ا عمال المساحية .  -3
 0والمياة الجوفية ىندسة الرى والصرف   -4
 ية .الهندسة الميكانيك  -5
 الهندسة الكهربية .  -6
 بحوث العمليات . -7

 تحسين أداء شبكات الحاسب .  -60
 اإلشراف على تنييذ المشروعات . -66
 تلديم دراسات الجدوى .  -64

 
 30/6/2002إنى  1/7/2007من بعض عمالء انمزكش خالل انفتزة 

 اذليئة اذلندسية للقوات ادلسلحة . -1

 . شركة ادلقاولون العرب  -2
 0ادلسلح تشركة مصر ألعمال األمسن -3

 0شركة ادلقاوالت ادلصرية  -4

 شركة سلتار أبراىيم للمقاوالت. -5

 . شركة النيل العامة النشاء الطرق -6

 0اذلئية القومية لسكك حديد مصر  -7

 . تشركة وادى النيل للمقاوال -8
 . شركة يثرب للمقاوالت -9



 

 

 0الشركة العربية لألستثمار العقارى -10
 0شركة التوحيد للمقاوالت -11
 0ستثمار العقارىركة ادلصرية لألشال  -12
 0مكتب العالء للمقاوالت  -13
 . شركة صبحى رضوان للمقاوالت -14
 0شركة ادلدائن لألساسات -15
 . شركة ادلهندس زلمد الفقى  -16
 . مصنانع القناوى للمقاوالت  -17
 . شركة األخوة للمقاوالت  -18
 . شركة اذلوارى للمقاوالت  -19
 0شركة ادلهندس ادلصرى  -20
 . ة مصنع أس جى النتاج الصناعات الكهربائي  -21
 . شركة اجلمهورية للمقاوالت -22
 . شركة ماجى للمقاوالت  -23
 . الشركة األىلية للصناعات ادلعدنية  -24
 . شركة األصدقاء للمقاوالت -25
 . مكتب االميان للهندسة وادلقاوالت  -26

 0شركة الدفاع الوطىن -27

 0مكتب حراز اذلندسى للمقاوالت -28

 0شركة مياه الشرب والصرف الصحى  -29

 0شركة الرضوان للمقاوالرت  -30

 0شركة النصر للمرافق والرتكيبات  -31

 0شركة البارون للمقاوالت  -32

 0شركة صفا للمقاوالت -33

 0اجلمعية التعاونية اإلنتاجية للصناعات اذلندسية  -34

 0الشركة ادلصرية لتطوير صناعات البناء -35

 0مجعية تنمية اجملتمع بكوم النجار زلافظة الغربية  -36

 0مكتب كامليو اذلندسى -37

 0ارالشركة الشرقية لألستثم -38

 0اذلئية القومية لسكك حديد مصر  -39



 

 

 0اإلدارة العامة لصرف مشال فاقوس -40

 0شركة اخلليج اذلندسية  -41

 0شركة احملمودية العامة لللمقاوالت  -42

 0شركة الدلتا للطوب الرملى  -43

 ديوان عام زلافظة الشرقية  -44

 0ىئية التخطيط العمراىن بوزارة االسكان وادلرافق -45
 

 شزكت وهيئت  82ل هذا انعبو وقذ بهغ مجمىع عمالء انمزكش خال
 

 
 

 األعمال االستشارية التى يقوم بها المركز لصالح الجامعة
 
 0تصميم وإشراف على التنفيذ لمعهد مبارك لألورام -
 0تصميم وإشراف على التنفيذ لمجمع األسكواش بكلية التربية الرياضية  -

 0تعلية مبنى بكلية اآلداب  -

 0ة التسخين بحمام السباحة بالجامعة إعداد كراسة الشروط والمواصفات لدور -

 0الساللم المالصقة بسكن األطباء بمستشفى القلب والصدر  -

 0تعلية مبنى كلية التمريضواألشراف على إعداد الدراسات  -

 0تعلية دور سادس بكلية التربية واألشراف على عمل الدراسة الخاصة  -

 0مشروع تطوير مدخل إدارة كلية الهندسة " القاعتين " -

  0روع إنشاء فصول دراسية بهنجر الصرف بالكلية مش -

 0تقرير فنى لطرق المعالجة لمبنى المدينة السكنية الجامعية للطالبات بكفر اإلشارة  -

واألشراف على تنفيذ  قاإلستاد الرياضى بجامعة الزقازي إعداد تقرير فنى عن المعاينة الظاهرية لمنشآت -
  0األعمال

  0ة التجارة تصميم قاعة اسفل مدرج ب بكلي -

 0معاينة مبنى اإلدارة ومبنى التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية  -

 0تعلية مبنى العلوم األساسية ومبنى المواد بكلية الهندسة  -

   0تقرير فنى لمعالجة سكن الطالب مدينة شيبة الجامعية  -

 0مستشفى السالم وتاألشراف على ترميم إجراء اختبارات فنيه   -

  0مستشفى الباطنهواألشراف على ترميم ء اختبارات فنيه إجرا  -
 تصميم كلية طب األسنان. -
 تصميم مستشفى الطوارى. -
 تصميم مبانى المدن الجامعية باألشارة. -
 تصميم تعلية المطعم المركزى واألشراف على التنفيذ. -
 تصميم واألشراف على تنفيذ دار الضيافة بالمعلمين. -


