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بحوث ركز المقبل  اوال  /  المشروعات التى تم االنتهاء منها  )اعمال التصميم واالشراف من

  وتم استالمها  و االستشارات الهندسية 

 القيمة التقديرية بالمليون تاريخ التنفيذ اسم المشروع  م

  40 8/2007 مبنى مركز المعلومات والتطوير   -1

 55  6/5/2008 مبنى كلية الزراعة  -2

 56 3/2008 /31 مبنى كلية التجارة  -3

 40 2/5/2007 مبنى كلية االداب  -4

    36 13/5/2007 مبنى كلية الهندسة  -5

 11 8/2007 لحرم الجامعة السور والبوابات  -6

 62 15/9/2010 مبنى كلية الطب البشرى   -7

 33 4/11/2012 التربية النوعية المرحلة الثانية   -8

 44 17/10/2007 كلية التربية الرياضية  -9

 86 8/3/2010 كلية العلوم  -10

 22 4/2010 االدارة الهندسية   -11

 32 8/2014 كلية التمريض   -12

 14 2010 الطرقالمرحلة االولى من رصف   -13

 40 18/1/2009 كلية العالج الطبيعى  -14

 9 2012 مشروع المرحلة الثانية من رصف الطرق   -15

    14  مشروع الصرف الصحى ومياه الشرب للجامعة   -16
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 31 11/9/2013 كلية الثروة السمكية  والمصايد    -17

 155 31/7/2010 المستشفى الجامعي  -18

 60 28/12/2012 كلية الصيدلة   -19

 45 2012 كلية طب االسنان    -20

 12 2016 مشروع رصف الطرق حول مبنى المستشفى الجامعى     -21

 15 10/2017 تعلية المدينة الجامعية بسخا    -22

 25 2018 مشروع عملية تعلية مطعم المدن الجامعية    -23

 54 2012 اعمال الكهرباء بالموقع العام  -24

              325 26/3/2008 قاعة المؤتمرات والمدرجات المركزية   -25

        15 2014 استكمال معامل كلية الطب البيطري  -26

 38 23/5/2016 كلية الحاسبات والمعلومات والمسجد   -27

    29 12/12/2016 معامل وورش كلية الهندسة   -28

 60 1/2/2017 النانو تكنولوجى    -29

 25 17/5/2017 سكن الطالب الجديد    -30

 17 20/3/2017 المدينة الجامعية طالبات الجديدة   -31

 44 28/11/2016 المسرح المدرسى  -32

 47 1/10/2017 مشروع  عملية انشاء مبنى المدرجات المركزية بالجامعة    33

 156 2/10/2017  مشروع انشاء مبنى مستشفى الطوارىء بالجامعة     34

 200 4/11/2018 مشروع انشاء مبنى مستشفى االورام  35
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 )اشراف مركز االستشارات الهندسية الترميمات واالنشاءات الصغيرة  : اعمال  ثانيا .0.

 فؤاد بدرمبنى مدرج  اعمال ترميم  -1

 مبنى معامل كلية الزراعةاعمال ترميم   -2

 مبنى كلية التربيةاعمال ترميم   -3

 مبنى المخازن والكيماوياتانشاء  -4

 ترميم سطح كلية التجارة القديم اعمال  -5

نةين الجامعيةة ب ينةةكليةة الهندسةة القةديم الةى مبةانى للمد اعمال ترميمات وتحويل مبنى -6

 واالنشاءات الملحقة 

 المشاريع التى تم تنفيذها خارج الجامعة -ثالثا : 

 كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادى  -

ادارى بالمحافظةةة بةارص مصةنع الغةزل علةى مسةةاحة  –تجةارى  –انشةاء مجمةع سةكنى  -

 مليون جنيه  180تقريبا وبقيمة اجمالية  2م 6000

 برج تجارى سكنى ادارى بمدينة دسوق بقيمة )خمسين مليون جنيه( -

 ابراج سكنية بمشروع ارص تحيا مصر بقيمة )مائتين وعشون مليون جنيه( -

 جنيه()مائة مليون عمارات سكنية بارص تحيا مصر بقيمة  -

 مشروع انشاء مصنعى الفصل والتركيز ببلطيم التابع للشركة المصرية للرمال السوداء -
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  بمنطقة النرجسمشروع انشاء المبنى االدارى بمدينة مصيف بلطيم  -

 مشروع انشاء وحدة مرور قلين -

 مشروع انشاء وحدة مرور بلطيم -

 مشروع انشاء برج سكنى تجارى ادارى بارص السلخانة القديمة بقلين -

 مشروع انشاء عمارة سكنية بجوار مسجد سيدى باشا بقلين -

 انشاء مسجد اللواء احمد زكى عابدين بارص مصنع الغزل بكفرالشيخ  -

 مشروع انشاء شونة حجز المركبات المخالفة بقلين  -

 الموقف القديم ببيال مشروع انشاء برج سكنى تجارى ادارى بارص -

 الوحدة المحلية بقرية الربع ببلطيم  -

 فوة  -الوحدة المحلية بقرية سنديون  -

 فوة  –الوحدة المحلية بقرية قبريط  -

 مطوبس  –الوحدة المحلية بقرية البصراط  -

 2م144نموذج  بمدينة مصيف بلطيم ةاستراح 2عدد -

 2م72نموذج  بمدينة مصيف بلطيم ةاستراح 2عدد -

 المبنى االدارى بمدينة مصيف بلطيمسور  -

 عمارة استثمارية بالرياص -

 سور ميناء البرلس  -

 توريد وتركيب مصعد بالمبنى الملحق بالمحافظة -

 عملية انشاء سور نادى زمالك قلين -

 عملية انشاء المركز التكنولوجى بمطوبس  -

 عملية انشاء سور وغرف خلع مالبس بالكفر الشرقى بالرياص  -

 عملية انشاء مبنى ادارة مرور بيال  -



 

 

 

 

 

 

 عملية انشاء برج بارص المحلج بفوة  -
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 المعاينات والزيارات الخارجية  -: االختبارات  رابعا 

عمةل معاينةةة وتقريةر فنةةى هندسةى عةةن الجةةدوى االقتصةادية عةةن اسةتراحة السةةكرتير العةةام  -1

 لطيم واستراحة رؤساء المدن واستراحة المدينة الغربية والمدينة الشرقية بمدينة مصيف ب

 معاينة فندق كليوبترا بمدينة مصيف بلطيم  -2

 بكفرالشيخ  عمل المقايسة والتقارير الالزمة النشاء مصعد المديرية المالية -3

 يونيو تقسيم العشة بكفرالشيخ 18حالة مبنى بشارع عمل معاينة وتقريرفنى عن  -4

 عمل تقرير عن مدرسة الكمال بالمحلة الكبرى  -5

ة وحةدة سةكني 864الختبارات  الحقليةة والمعمليةة  للتربةة المسةتخدمة  فةي مشةروع انشةاءا -6

 الجيزة العامة للمقاوالت( تنفيذ شركة  18-17-1عمارة ) –محافظة دمياط  –بجمصة 

ة وحةدة سةكني 864الختبارات  الحقليةة والمعمليةة  للتربةة المسةتخدمة  فةي مشةروع انشةاءا -7

 تنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاوالت ( 20-15-9كفرالشيخ عمارة ) -الحامولب

دراسةة التربةة وتوصةيات التاسةيس للمبنةى االدارى الملحةق بمستشةفى جراحةات را  البةةر  -8

 االمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصةتنفيذ 

 ذضةى تنفيةاالختبارات الحقلية النشاء الصالة المغطاة اللعةاب النةزال باسةتاد كفرالشةيخ الريا -9

          الهيئة القومية لالنتاج الحربى

كنية وحدة س 864الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -10

( تنفيةةذ شةةركة الجيةةزة   30-21-16-15-14-5-2عمةةارة ) –دميةةاط  محافظةةة –3بجمصةةة 

 العامة للمقاوالت

كنية وحدة س 864الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -11

 تتنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاوال ( 34-31-25-23-4كفرالشيخ عمارة )  -الحامولب

                                                          (6) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كنية وحدة س 864الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -12

                                                          الت( تنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاو  30-21-16  عمارة ) –محافظة دمياط  –3بجمصة 

حديد  النشاء مبنى المهمات بقسم الكهرباء والمنشات بمحطة سكة  الختبارات  الحقليةا -13

 محافظة الغربية تنفيذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر –طنطا 

شركة  النشاء مركز شباب القن مركز سيدى سالم بكفرالشيخ تنفيذ  الختبارات  الحقليةا -14

 مكاوى للمقاوالت

لتعاونيةة ااالختبارات الحقلية بكلية الدراسات االسالمية  للبنةات  بكفرالشةيخ ) الجمعيةة  -15

 لالنشاء والتعمير بكفرالشيخ(

كنية وحدة س 864الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -16

(     33-32-29-28-27-25-13-12-11-10-6-4 عمارة ) –محافظة دمياط  –3بجمصة 

 تنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاوالت

رك جامعةةة كفرالشةةيخ تنفيةةذ شةةركة التبةةا  كليةةة التمةةري لمبنةةى   الختبةةارات  الحقليةةةا -17

 للهندسة والمقاوالت

كنية وحدة س 864الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -18

( تنفيةةذ شةةركة الجيةةزة العامةةة  35-26-22-9-8 عمةةارة ) –محافظةةة دميةةاط  –3بجمصةةة 

 للمقاوالت

كنية وحدة س 864الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -19

 تتنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاوال ( 27-22-14-12-5كفرالشيخ عمارة )  -الحامولب
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خ ة كفرالشةيلدمك طبقة االحالل المرحلة الثانية للموقع العام  جامع  الختبارات  الحقليةا -20

 )شركة العمدة للمقاوالت(

 الجنةاح –النشاء معسكر شباب مصيف بلطةيم  محافظةة كفرالشةيخ  الختبارات  الحقليةا -21

 الشرقى  )مهند / عبدالعزيز حسن سعيد(

المية النشاء مشروع ابةراج جمعيةة العةاملين بكليةة الدراسةات االسة الختبارات  الحقليةا -22

 بكفرالشيخ ) الجمعية التعاونية لالنشاء والتعمير بكفرالشيخ(

ية نوحدة سك720 الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -23

 تتنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاوال ( 32-16-13-11-8-2كفرالشيخ عمارة ) -الحامولب

كنية وحدة س 864الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -24

( تنفيةةذ شةةركة الجيةةزة   36-31-34-24-23-3  عمةةارة ) –محافظةةة دميةةاط  –3بجمصةةة 

 العامة للمقاوالت

 شيخ لكفاءة الدمك للمدرج الجديد لمنى كلية الطب جامعة كفرال الختبارات  الحقليةا -25

نية وحدة سك720 الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -26

 تنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاوالت ( 33-29-21-6كفرالشيخ عمارة )  -الحامولب

كنية وحدة س 864لية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءالختبارات  الحقلية والمعما -27

 ( تنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاوالت 20-19 عمارة ) –محافظة دمياط  –3بجمصة 
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 وحدة 720 الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -28

تنفيةذ شةركة الجيةزة العامةة  ( 19-18-17-10-1كفرالشةيخ عمةارة ) -الحامولسكنية ب -29

 للمقاوالت

نية وحدة سك720 الختبارات  الحقلية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءا -30

 تنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاوالت ( 6-3كفرالشيخ عمارة )  -الحامولب

نية وحدة سك720 ية والمعملية  للتربة المستخدمة  في مشروع انشاءالختبارات  الحقلا -31

 تنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاوالت ( 7-4كفرالشيخ عمارة )   -الحامولب

شةةيخ االختبةةارات الحقليةةة للةةدمك النشةةاء الصةةالة المغطةةاة اللعةةاب النةةزال باسةةتاد كفرال -32

 الرياضى تنفيذ الهيئة القومية لالنتاج الحربى 

تبةةارات الحقليةةة لمصةةنع الصةةفوة السةةتخالل الزيةةوت النباتيةةة مةةن فةةول الصةةويا االخ -33

 كفرالشيخ  –بمطوبس 

 االختبارات الحقلية للطريق الموازى للدولى الساحلى ببرج البرلس كفرالشيخ  -34

 مركز بيال كفرالشيخ –االختبارات الحقلية لمركز شباب الكوم الطويل  -35

 كفرالشيخ -مركز  الحامول  –االختبارات الحقلية لمركز شباب  الحلمية  -36

جسةةة عةةن دراسةةة التربةةة  وتوصةةيات التاسةةيس  لوضةةع الحلةةول المناسةةبة  2تةةم عمةةل  -37

من و 34حتى كيلو  25,300من كيلو  –مدينة كفرالشيخ   -للجسر االيسر لترعة ميت يزيد 

االفقةةةى والمشةةةروعات لوسةةةط الةةةدلتا  ) االدارة العامةةةة للتوسةةةع 63حتةةةى كيلةةةو  58كيلةةةو 

 بكفرالشيخ 

 –دراسة التربة وتوصيات التاسيس لمشةروع انشةاء نطةاق حمايةة امةام محطةة الزينةى  -38

 كفرالشيخ
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 –ل دراسة التربة وتوصيات التاسيس لمشروع انشةاء نطةاق حمايةة امةام محطةة زغلةو -39

 كفرالشيخ 

 –دراسةةة التربةةة وتوصةةيات التاسةةيس لمشةةروع انشةةاء نطةةاق حمايةةة امةةام محطةةة  المنةةدورة 

 كفرالشيخ 

 – 11دراسة التربة وتوصيات التاسيس لمشروع انشاء نطاق حماية امام محطة نمةرة  -40

 كفرالشيخ 

دراسةةة التربةةة وتوصةةيات التاسةةيس لمشةةروع انشةةاء نطةةاق حمايةةة امةةام محطةةة  غةةرب  -41

 كفرالشيخ  –البرلس 

 كفرالشيخ –خوال التربة المستخدمة لمشروع انشاء مستشفى قلين المركزى  -42

 االختبارات الحقلية للدمك لتربة االحالل لمشروع انشاء مستشفى قلين المركزى -43

 رصف وصيانة الطرق بمركز سيدى سالم  االختبارات الحقلية للدمك لمشروع -44

 كفرالشيخ –دراسة التربة وتوصيات التاسيس لمشروع مبنى مستشفى برج البرلس  -45

 ستجارب التحميل اللوحى لطبقة االحالل النشاء مستشفى التكامل الصحى ببرج البرل -46

 التدرج الحبيبى للتربة لمشروع انشاء مستشفى بلطيم المركزى  -47

 للدمك لتربة االحالل لمشروع انشاء مستشفى بلطيم المركزىاالختبارات الحقلية  -48

 االختبارات الحقلية للدمك لتربة االحالل لمشروع مركز شباب مدينة الحامول -49

 تحديد مدى صالحية قطاع كهرباء كفرالشيخ وعمل تقرير فنى هندسى بذلك  -50

 معاينة العقار المائل والكائن بمدينة بلطيم وعمل التقرير الخال به -51

 " االسفل مركز سيدى سالم 8وع انشاء نطاق حماية امام محطة نمرة "مشر -52

 عمل معاينة لمبنى مستشفى سيدى غازى وعمل تقرير فنى هندسى بذلك -53

 ه كفرالشيخ واعداد تقرير السالمة االنشائية ل –عمل معاينة لمبنى بمركز الرياص  -54

كفرالشةيخ وعمةل  مدينةة مطةوبس –الةو   –معاينة العقار الكائن بناحية خليج بحةرى  -55

 التقرير الفنى الهندسى له 
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 فحص ومعاينة واعداد تقرير على قطاع النيل بمدينة فوة -56

 االختبارات الحقلية للدمك لمبنى المسجد بمستشفى بلطيم المركزى  -57

 الكهرباء مستشفى سيدى غازىاالختبارات الحقلية للدمك لمبنى غرفة  -58

 االختبارات الحقلية للدمك لتربة االحالل لخزان المياه لقرى بمركز مطوبس  -59

 جامعة كفرالشيخ  –االختبارات الحقلية للدمك لمبنى كلية الحاسبات والمعلومات  -60

  االختبارات الحقلية للدمك لمبنى غرفة الكهرباء بمستشفى بلطيم المركزى  -61

 معاينة عقار بمدينة بلطيم وبيان حالته االنشائية وعمل تقرير فنى بذلك  -62

دراسة التربةة وتوصةيات التاسةيس لعمليةة انشةاء كةوبرى خوازيةق علةى مصةرف بحةر  -63

  نشرت امام قرية ابو زهرة 

      وبيان حالته االنشائية وعمل تقرير فنى بذلكمعاينة عقار بمدينة دسوق  -64

ان معاينة مبنى ادارة مرور كفرالشيخ وعمل المقايسة التقديرية لتوريد وتركيةب وضةم -65

                                                                                                                                                                  تشغيل منظومة اطفاء الحريق ةانذار للمبنى 

 : بروتوكوالت التعاون واالتفاقيات   

قابةة نكليةة الهندسةة و بةين  –بروتوكول التةدريب الموقةع بةين مركةز البحةوس واالستشةارات الهندسةية   -

ل التةدريب المهندسين بكفر الشيخ فقد تم خالل العام اإلشراف علةى تنفيةذ البنةود المتفةق عليهةا فةي مجةا

 مما أدى إلى انتظام العمل بكافة بنود التدريب  

فرالشةةيخ ممثلةةة فةةى كليةةة الهندسةةة وبةةين شةةركة المصةةرية للرمةةال برتوكةةول تعةةاون بةةين جامعةةة ك    -

 السوداء      

 ق برتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ ممثلة فى كلية الهندسة وبين مديرية االسكان والمراف  -

 ميد الكليةع        مدير المركز                                             

 السعود  ماهر ابو د/ 0ا                       د/مصطفى عثمان            

                                          (11) 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ووظائف وخبرات الكوادر اسماء                       

 سنوات الخبرة التخصص المسمى الوظيفى االسم  م

  36 استشارى انشائى مدير مركز البحوس واالستشارات الههندسية  د/ مصطفى محمد عثمان 2



 

 

 

 

 

 

 32 تبريد وتكييف واطفاء  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ماهر مصطفى ابو السعود /أ.د 3

 34 استشارى معمارى  رئيس قسم الهندسة المعمارية  اسامة محمد الفقى  /أ.م.د 4

 30 استشارى انشائى قسم الهندسة المدنية رئيس مجدى سالمة اسرائيل / أ.م.د 5

 22 هندسة حاسبات وكيل كلية لشئون التعليم والطالب تامر مدحت ابراهيم / أ.م.د 6

 27 هندسة قوى كهربية استاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية         ايمان سعد عبدالنبى         / أ.م.د 7

 17 هندسة انشائية استاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية    على محمد باشا              / أ.م.د 8

 12 هندسة معمارية  مدر  بقسم الهندسة المعمارية      د/ احمد صالح الديب                 9

 11 هندسة انشائية مدر  بقسم الهندسة المدنية       د/ صبرى المرسى يوسف                10

 9 هندسة انشائية مدر  بقسم الهندسة المدنية             د/ وليد نبيل منصور                 11

 17 هندسة قوى كهربية مدر  بقسم الهندسة الكهربائية            د/ محمد عبد الونيس ابراهيم         12

 18 هندسة قوى كهربية مدر  بقسم الهندسة الكهربائية     د/ شريف امام                       13

 12 هندسة صحية  مدر  بقسم الهندسة المدنية     د/ احمد صبحى عوص                   14

 14 هندسة انشائية             مدر  بقسم الهندسة المدنية     د/ فتحى عبدالعظيم                  15

 12 هندسة قوى ميكانيكية مدر  بقسم الهندسة الميكانيكية د/ فيصل بسيونى باز  16
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