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مركز الدراسات العليا والبحوث وحدة ذات طابع خاص يتبع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة 
 وكافة قطاعات المجتمع اإلسكندرية. وهو أداة اتصال وتفاعل بين الجامعة 

 

 الرؤية:
 تعظيم دور المعهد فى مجال تقديم خدمات مجتمعية متميزة تلبى إحتياجات المجتمع المختلفة .    
 

 الرسالة :
المعهد فى حل المشكالت المجتمعية بتوجيه اإلمكانيات العلمية والبحثية والخبرات البشرية تفعيل دور      

والمشروعات  لدى أعضاء هيئة التدريس من خالل اإلستشارات الفنيه والدورات التدريبية المتخصصة
جراء القياسات والتحليالت للشركات والهيئ البحثية التطبيقية ات الصناعية وكذلك تنمية قدرات ومهارات وا 

 العاملين والطالب والباحثين .
 

 أهداف المركز :
يعتبر مركز الدراسات العليا والبحوث مجمعًا لإلمكانيات البحثية والخبرات البشرية من أعضاء هيئة     

رسالة التدريس فى مختلف التخصصات ، ويهدف المركز إلى التعايش مع مشاكل المجتمع لتحقيق 
 الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنمية الموارد الذاتية من خالل األنشطة اآلتية :

 
  ) جراء التحليالت والقياسات للشركات والهيئات الصناعية ) خدمية أو أنتاجية االستشارات الفنية وا 

 وتقديم خدمات علمية للباحثين والطالب والمجتمع .

  نقل التكنولوجيا ونقل الخبرات ( .تنظيم الدورات التدريبية ( 

 .تدعيم العملية التعليمية 

 
 
 



 أنشطة المركز :
تعداتسي  إتعوي يي إبتع  يباإبك فيعإتا لي  إتع يا ي إإ ريد إتع اكيي إإاكي في إطاي اإتعاوي بيإ ي يإ 

إخد  اهإعي يا  إ يإخاللإتألبيهإتآلا عإ:إ
 .إتعفن ع انف ذإتالساش ات  -1

تع ييبتدإإ-ال إتع  ئيع بتعيدبات إتعادا   ييعإتع اخ  يعإفي إ ييانظي  إتع يري  إتعداتسي عإ -2
إاكنبعبي  إتع ويب   .إإ–تعارن عإتع  ب عإإ–

إ.طياتءإتع ش ا  إتع  ث ع -3
 : الدورات التدريبيةأوالً : 
 مواضيع علمية تطبيقية تهم العديد من القطاعات: دورات تدريبية متخصصة وورش عمل فىالمركز  ينظم

 في مجال البيئة •
 اإلدارة البيئية -    تقييم اآلثر البيئي للمشروعات -
 إدارة المناطق الساحلية -           دراسات الجدوي البيئية -
 تلوث الهواء -  أخطار الكيماويات في البيئة الصناعية -
 الصحة والسالمة المهنية -                    تلوث التربة -
 الوسائط المتعددة في التعليم البيئي -           أخطار استعمال المبيدات -
 استشعار البيئة عن بعد -          الليزر وتطبيقاته في القياسات البيئية -
   الطرق الحديثة لتحليل الزيت والدهون -
 الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي -
  حاضر ومستقبل النفايات الخطرة في مصر -
 قدرة والتوفقيات في الصناعةالمكثفات ومعامل ال -
 التقنيات الحديثة في علم األطياف وتطبيقاتها في مجال القياسات البيئية  -
 في مجال علوم المواد  •

 الطاقة الكهروضوئية -    التحليل الحرارى للمواد - 
 اشتعال واحتراق المواد المتبلمرة -  طبيعة المواد المتراكبة وتطبياقاتها التكنولوجية - 
 تشكيل وانتاج البوليمرات -  الغرويات في المنتجات الكيميائية الصناعية - 
    التآكل في المجال الصناعي - 

 تكنولوجيا الخاليا الشمسية وتطبيقات الطاقة الشمسية -



 في مجال التقنية الحيوية : •
 اساسيات الهندسة الوراثية -    اساسيات التكنولوجيا الحيوية -
 المعالجة البيولوجية للمخلفات البيئية -   ية في البيولوجيا الجزيئيةالطرق العلم -
 البالزميدات والتحكم في الجينات - الوسائل الحديثة في تصنيف الكائنات الحية الدقيقة -
 تكنولوجيا المعلومات الحيوية  -    خصائص وتنقية االنزيمات -
 : في مجال تكنولوجيا المعلومات •

 تطبيقات الحاسب اآللي في نظم المعلومات وبناء قواد المعلومات  - 
 اتصاالت البيانات وشبكات الحاسبات  - 
 تصميم وتنفيذ االعمال الهندسية في المنشآت الصناعية والتجارية - 

 : العلميةثانيا: االستشارات الصناعية و 
جراء تحاليل وقياسات م استشارات صناعيةوالصناعة يقوم المركز بتقدي لمعهدفي إطار التعاون بين ا     وا 

  من خالل المجموعات االستشارية في مجاالت متعددة منها :لخدمة البحث العلمي 
 المجموعة الصناعية العلمية •
 مجموعة دراسات األثر البيئى والمراجعة ونظم اإلدارة البيئية والتخطيط البيئى •
 الجغرافية مجموعة اإلستشعار عن بعد ونظ المعلومات •
 مجموعة تكنولوجيا المعلومات •
ستخداماتها فى الطب والزراعة والصناعة •  مجموعة التقنية الحيوية وا 
 مجموعة مواد األنشاءات المتطورة •
 مجموعة المواد المتبلمرة والمركبة •
 مجموعة إدارة المخلفات الصلبة •
 مجموعة الوقاية من األخطار البيئية •
 عالجة المياةمجموعة تحليل وم •
 مجموعة الكشف عن تلوث الهواء •
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 مجموعة االستشارات الصناعية العلمية  -1
اض إهذهإتع ي بلعإأس اذةإ اخ   يإف إ خايفإتالاي ه  إ
إتع ن ل عإ إتالساش ات إتعفن ع إ رد بي إبتعذ ي إبتعهندس ع تعوي  ع
إبااقإااب اه إبتع  اإليإ إتعخ   إ خاصإ  ع بتد إف    تعو  ع
إتإلنا جإ إبس ئل إداتسع إبكذعك إعه  إتع ن س ع إتع  ي ع تع دتئل
بت  ك ن   إا د ثه إ  إط ك ن عإا س يإخبتصإتع ناجإ   إ االء إ

إ  إتعااباإتعوي  إتع د ا.
 والتخطيط البيئي المجموعة االستشارية لدراسات األثر البيئي والمراجعة ونظم اإلدارة البيئية -2

ت   إتع ي بلعإإ  إلض فعطع عي شابل  إإعألثاتع  ئ اها إهذهإتع ي بلعإ  عداتس  إتع اك  يعإ 
خ اةإك  اةإ يإخاللإتعر   إ وددإك  اإتع ي بلعردإتكاس  إعيشاك  إتع ن ل ع،إبإع ع اتيوعإتع  ئ عإ 

ي  بلإلي إبارب إتع ي بلعإأ ض إ داتسعإتألثاإتع  ئ إبارد  إتع شباةإعإ يإتع شابل  إتعرب  عإ
 شه دةإتعيبدةإ)تال  ب(

 المجموعة االستشارية لالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية -3
 وا اإ و لإتالساشو اإليإ ودإبتبتلدإتع ويب   إتعيغاتف عإ يإتتد إ

إتع ي ل،إبارد إتع ي بلعإتعخ اةإ  ي لإا ي لإف  و  لإتع  اإف إهذت
إف ع ويب   إتعيغاتف عإتع باإتعفض ئ عإبتساخدت   إتبتلدإت

إعي ن اقإإعا دتعود دإ يإ ي ال إتإف دل إتاخ ذإتعراتا،إك  إااو بيإإ
إتع ن س عإا د دإتع بتت إإطع تعس  ي عإبتعاخا اإبتع ا  وعإ  إلض فعإ

 طا اإداتس  إتألثاإتع  ئ .إعي شابل  إف 

 البيئيةالمجموعة االستشارية لألرصاد  -1
إا ييييييدتع نييييي اقإتعسيييييي  ي عإبإإ ا ييييييدتع ي بليييييعإإهييييييذةإاهيييييا 

 يبثيييييييي  إتعهيييييييييبتءإعي نييييييييي اقإتع يييييييين ل عإبأا ييييييييي دإتألت ييييييييي اإ
 اكيب يإتبتليدإتع ويب ي  إإتع ي بليعإتع ين ل ع،إبتيدإت  ي 



أ ييييداإأيهييييي ةإتع ويييي  اة،إك ييييي إاريييييب إ سييييياخد عإليييييي إ ييييدتإسييييي إسيييينبت إإتع  ئ ييييعإتعيغاتف ييييعإعألا ييييي د
إئ إعي شابل  .إاتسعإتألثاإتع   دتع ي بلعإ  عاك  لإ  إتع ي بل  إتألخاتإ

 المجموعة االستشارية  لتكنولوجيا المعلومات    -2
ا ييييي   إ،إارييييد إهييييذهإتع ي بلييييعإخ ييييات إفيييي إنظيييي إتع ويب يييي  

تعييينظ إتعخ  ييياةإبنظييي إبإأ ضيي  إتعشيي ك  ،إدلييي إبتاخييي ذإتعرييياتا،إ
إتعا ك إتآلع .إ

 لمواد اإلنشاءات المتطورةالمجموعة االستشارية  -3
تعفن يييييعإتعايييييي إابتييييييهإتعثييييييابةإت دتد إفييييي إتآلبنييييييعإتألخ ييييياةإتعو ييييييب إ

تعور ا ييعإفيي إتإلسييكندا عإب  ع يي  إ يي إاكبنيي عو ب إن ايييعإليييإسيييبءإ
تخا يي اإ ييبتدإتإلنشيي ءإبتع نيي ء،إبكييذعكإعارثاهيي إ يي عظابفإتع ن خ يييعإ

  ع د نعإبلي إهذتإفردإا إاشك لإ ي بلعإ  ث عإتساش ا عإف إ ي لإ بتدإتع ن ءإتعيد دةإبذعكإ غاضإ
تع اايييباةإباريييد  إتالساشييي ات إتعفن يييعإعيشييياك  إبتعه ئييي  إتعو  ييييعإفييي إ يييي لإإطييياتءإتع  يييباإبتعداتسييي  

إتإلنش ءإبتعاو  ا.إ

 المجموعة االستشارية للمواد المتبلمرة والمركبة  -7

ا د يدإنيباإتع يبع  اإفي إف ه إبإإإتع  ك ن ك عإعي بع  ات إبعي بتدإتع اك عارب إتع ي بلعإ ر  سإتعخبتصإ
،إك ييييي إارييييب إ ا د يييييدإاتسيييييعإايييياقإتإلنايييي جإبتعخ  ييييي  إتع ن سيييي ع.إبإأ ضيييي  إدتع خايفيييييعل نيييي  إتع السييييا كإ

 عالساخدت   إتع خايفع.إلض ف  إتع ن س عإبااقإخياه إا ر  إت

إ
 المجموعة االستشارية إلدارة المخلفات الصلبة  -8

ك  إإ،بإتع اتل عإ إدتاةإتع خيف  إتع ي عإتع يد عإبتع ن ل عارب إتع ي بلعإ ارد  إتالساش ات إتعخ  عإ
ارب إ وردإدباتابندبت إلي  عإف إهذتإتع ي لإبكذعكإاش اكإ  شابل  إ  ث يعإعاريد  إتألسييب إتأل ثيلإ

 تع خيف  .إايكإإع و عيع

 المجموعة االستشارية لترشيد الطاقة -9

 ييباه إإلهيذهإتع ي بلييعإ  اتيويعإتعا تييعإ كياهيا إإ
إف لي إك فعإتع ساب   إ ثلإت  سإبا ي لإ   ت إتعو د إ



إن و ثيييي  ،إت ييي سإبا ي ييييلإ  ييي هإتعغال يييي  إلتألفييياتيإبتعغال يييي  إ هيييدفإا سيييي يإكفييي ءةإتال ايييياتقإباري يييلإت
  إلضيييي فعإطعيييي إتخا يييي ات إكفييييي ءةإتعويييي لإتع يييياتاطإبكفيييي ءةإتإلضييييي ءةإبا ي ييييلإتعا تييييعإتعكها  ييييعإبتعابتفيييييقإ

بااش دإتعا تعإتع سياخد عإإإة و  لإتعرداةإعاف إكف ءارب إتع ي بلعأ ض إ ا د دإإبإإ.عأل   لإتعكها  ع
إتع ي بليعتعا تع،إبتعر  س  إتإلشو ل عإبتخا  ات إأ  يإتع   داإتع شيوع.إبعهيذهإتساو  لإإبإ اتيوع

تسيعإ و لإ ا اكإ إ ك نهإ   اةإتع بتت إبل لإتعر  س  إتع  ئ عإتعخ  عإ  عا تعإبكذعكإتالن و ث  إبداإ
إب دتإتعو لإتع اتاطإف إتع بتت إتع ن ل ع.إتساهالك  إتعا تع

إإإإإإإ
 

 

 

 

 المجموعة االستشارية للوقاية من األخطار البيئية ـ 10
خييد   إتعبت  ييعإ يييإتآلفييي  إتعضيي اةإسييبتءإك نيي إتآلفيي  إتع شييا عإبتعريييبتاضإأبإإتع ي بلييعبارييد إهييذهإ

 تع ش ئشإب و عيعإتألث ث  إبذعكإ  عااقإتعوي  عإتع د ثعإب  ساخدت إتع بتدإتآل نع.

 ومعالجة المياه  لتحليلالمجموعة االستشارية   -11
هي إ و يلإ ا ياكإبإتي ا إ يهي إاض إايكإتع ي بلعإلدةإ و  لإ ارد عإأ ده إ و  اإدبع   إك  إأيإع

خيد   إا ي يلإتع  ي هإسيبتءإ  ي هإتعشيا إأبإإهيذهإتع ي بليعإاريد ألخذإل ن  إ يإتع  ي داإتع خايفيع.إإ
أبإ  ي هإتالسياو  لإتع ين ل إبا د ييدإتعخيبتصإتعا  و يعإبإتعك    ئ يعإبإتع  بعبي يعإعهيي .إإ  ي هإتع ياف
،إبإأ ضييي  إ  يي هإتع يييافإتع ييي  إبتع ييين ل اريييد  إتساشيي ات إفييي إ يييي ال إ و عييييعإ أ ضييي  إك يي إاريييب إ

ا ي   إب يدت إتع و عيييعإب ا  ويعإل يلإتعب ييدت إتع  بعبي يعإدبا يي إ.ك ي إاريب إ ييدباه إ ي إتع ي بليي  إ
إتألثاإتع  ئ إبتع اتيوعإتع  ئ ع.إتالساش ا عإتألخاتإف إداتس  إ

إ
إ



 المجموعة االستشارية لتلوث الهواءإ-12
وضب عإتعتعغ   عإتعوضب عإبتعغ اإتالن و ث  إ ا دإتع ي بلعإإاها إ

عا د يدإيييبدةإبنبل ييعإتعهييبتءإفيي إتع نيي اقإتع يين ل عإتعسييكن عإبذت إ
اب  يييييي إعن يييييي ذجإا  ضييييي عإعيييييدتإتع ي بليييييعإتع ابا يييييع.إ بيييييييدإإتعكث فيييييع

ياخاي اإب وافييعإتالاي هيي  إعك  اةبكييذعكإتع سي    إتعتع يبثي  إفيي إ
بارييب إتع ي بلييعإ ييإدتاةإتعشيي كعإتعرب  ييعإع  ايي  إا ييدإإ.تع سييار ي ع

 يبثيييييي  إتعهيييييييبتءإ  إلسييييييكندا عإبتعيييييييدعا إ ييييييييإخيييييياللإتسييييييياخدت إأيهييييييي ةإ
 يييإتعو ع  يعإبإإعي بت ييف  ب ويي  اةإ ايو ي  إا ري  إإآع ي  ارد ع  ا ييعإ

تالساشي ا عإ  إ.إبارد إتع ي بلعإتعخد فبا عإش كعإتا  ال خاللإ
تعهيييبتءإدتخييلإبخييي اجإ  ئييعإتعو يييلإإإعا د يييدإنبل ييععي  يي ن إبتعه ئيي  إ

إتعا ك إف إ يبث  إتعهبتء.بأ ض إ

 مجموعه التقنية الحيوية )البيوتكنولوجى(: -13

انظ إتع ي بلعإلدةإ ير  إداتس عإبإدبات إإادا   عإنظا عإبإل ي عإف إ
إتعهندس إتعاوافإ-تعباتث عإع ي ل إف  إتع ارد ع إتعي ن  إإتعارن    لي 

إ تعااقإتعو ي عإإ–تع  بعبي عإإتع ويب  ا عإ–هندسعإتع ابا ن  إإ–بل عه 
إتع د ثعإف إتع  بعبي عإتعي  ئ عإبإتعاشخ صإتعي  ئ .

 وحدة التحاليل البيولوجية -14

 ثيلإتعا  ع يلإتع  كاب  بعبي يعإبتإلن    يعإبإتعها بن ييعإإتع  بعبي يعإاريب إتعب يدةإ  خاييفإأنيبتاإتعا  ع يلإ
إب ا ر   إتع   دت إبإتخا  ات إتعس  ع.إ

 

 

 

 

 

 



  مركز المعلومات

 
إ بيدإ اك إ ويب   إ ااباإ رب إ ارد  إخد   إ اوددةإف :إ

 إل لإتع ات جإتعاي ا عإبتعوي  عإبتعاوي   عإتع اخ  ع.إإ
 ي لإاكنبعبي  إتع ويب   إبا    إ ف   إإل لإدبات إادا   عإب ير  إداتس عإف إ 

إتالناان .
 إتع  اإليإتع ويب   إإف إتبتلدإتع   ن  إتعوي  عإتعو ع  عإبتعدبا   .إإ
 إتألشاتفإلي إ بت إتع وهدإبا د اإ   ن اهإباف إأخ  اإتع وهدإ.إإ
 إتألشاتفإلي إش كعإتألناان إ  ع وهدإب   ناه إ.إ

إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 مركز بحوث التأقلم مع التغيرات المناخية بجامعة االسكندرية 
 

مركز بحوث التأقلم مع التغيرات المناخية بجامعة االسكندرية                                                  ىءإنش
(ARCA – Alexandria Research Centre for Adaptation to Climate Change ،)

لألبحات متعددة التخصصات، وتعزيز تبادل المعرفة والبحوث التعاونية الموجهة نحو كمركزًا متميزًا 
 السياسات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

 ويعتمد المركز لتحقيق هدفه العام على عدد من المحاور :
 
دعم القدرات البحثية فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وذلك من خالل ورش عمل تركز على  .1

الجوانب التقنية فى هذا المجال وأيضًا على دعم القدرات البحثية للباحثين كما سيقدم المركز منح 
 بحثية تنافسية للباحثين فى هذا المجال. 

ه الظاهرة والعمل على تعريف واضعي السياسات ومتخذي القرار تحديد األطراف المعنية فيما يتعلق بهذ .2
 بظاهرة التغيرات المناخية ونتائجها وبخاصة النتائج االقتصادية واالجتماعية. 

 إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية للبحث في أفضل سبل التأقلم مع التغيرات المناخية. 3

 
 
 
 
 
 
 
 



 موسوعة البحوث المصرية و العربية
 

 
 

 
 

 ألف مرجع 50تضم الموسوعة حتى االن أكثر من 
 الف بحث كامل 100أكثر من و 

 
تهدف الموسوعة إلى توفير بيانات للبحوث العلمية المصرية والعربية وذلك لخدمة الباحثين فى     

من البحث مما يساعد على توجيه التعرف على البحوث الجارية والبحوث التى الزالت تحتاج إلى المزيد 
 لبحوث التطبيقية وترشيدها.ا



 : تقوم فكرة هذه الموسوعة على 
يات المصرية والرسائل األكاديمية التى أجيزت من دور تجميع البحوث العلمية المنشورة فى المجاالت وال  

( وذلك فى المجاالت العلمية المختلفة مع ملخص هالجامعات المصرية ) الماجستير والدكتورا
العلمى أو الرسالة األكاديمية ، كذلك تشمل قاعدة المعلومات العلمية على لمحتويات هذا البحث 

عناوين الباحثين والبريد االلكترونى الخاص بهم وأرقام تليفوناتهم حتى يتم التعرف بهم ويسهل 
االتصال معهم من زمالئهم بجمهورية مصر العربية والوطن العربى والعالم الغربى وحتى ال يعيش 

 جزر منعزلة . علماء مصر فى
 
ويجد الباحث فى هذه الموسوعة معلومات كاملة عن كل بحث علمى منشور أو رسالة أكاديمية حيث  

تتضمن اسم صاحب البحث أو الرسالة ، عنوان البحث أو الرسالة ) ماجستير أو دكتوراه ( والكلية أو 
بحث والسنة ورقم المجلد ورقم المعهد الذى أجيزت فيه هذه الرسالة ، واسم الدورية التى نشر بها ال

 العدد والصفحات .
 

  : يستفيد من هذه الموسوعة العلمية المصرية 
 متخذو القرار فى جمهورية مصر العربية  .1
أعضاء هيئات التدريس والعلماء الباحثين فى الجامعات والمعاهد العلمية فى مصر والعالم  .2

 العربى والدول األجنبية .
رفون على الرسائل العلمية بالجامعات المصرية لمعرفة ما تم أعضاء هيئات التدريس المش .3

 عمله بواسطة العلماء المصريين .
 يقومون بإعداد رسائل علمية .طلبة الدراسات العليا الذين  .4
المهتمون والقائمون بالعلوم والدراسات العلمية لتطبيقها واالستفادة منها فى وضع الخطط  .5

 والمشاريع .
 البحوث المصرية والعربية والعالمية .الهيئات ومراكز  .6

 
 
 
 



 خبرة المعهد فى تقديم الخدمات للقطاع الصناعى
 

 شاكعإتعشاقإتألبساإعاكا اإتع اابلإإالرصد المستمر لنوعية الهواء و اإلنبعاثات الهوائية[
شاكعإتإلسكندا عإإ–شاكعإأ بكإإ–شاكعإ ن ل  إتع السا كإبإتعكها  ءإتع  ا عإإ–)  دبا(إ
شاكعإتالهات إعيا  لعإإ-شاكعإتالسكندا عإتعبان عإعياكا اإبتع اابك   ب   إ)تنا ك(إ-عي اابلإ
-كها  ئ عإبتالعكاابن عإإ)ن   ت(إشاكعإتعن اإعأليه ةإتعإ-شاكعإييب  لإ با سكبإ-بتعاغي ف

إتعكها  ئ عإ) هاتي(إإ إ إبتأليه ة إعألدبت إتع ن ع ع إتع  ا ع تعشاكعإتعو  عإعي بت  إإ-تعشاكع
تعشاكعإتع ن ل عإإ-تع ي اإتآلع إ  عو شاإ يإا ض يإإ–شاكهإ  اإعي اابلإإ-بتعاخ  يإ
تعشاكعإ- ل عإتعات وعإشاكعإك. .كإعي ب   إبتع ن ل  إتعك   ب عإتع نارعإتع نإ-عيد كبا

تعشاكعإتع  ا عإعيي سإإ-تعه ئعإتعوا  عإعيا ن  إ  ن إتع  اك  إإ-تعوا  عإألن    إتع اابل
تعشاكعإإ-شاكعإتع ناي  إتعغذتئ عإتعف خاةإإ-شاكعإ ا  يإب خ   إتإلسكندا عإ-  اجإتعوا إ

إ اك إتالسكندا عإتعا  [إ-تعا  عإتعدبع ع
 تها للقوانين: رصد نوعية مياه الصرف و مطابق 

إ–شاكهإتألهات إعيا  لعإإ– اجإتعوا إعي اابلإإ-شاكعإتإلسكندا عإعألس دةإإ-]شاكعإاتش اكب
شاكعإتإلسكندا عإتعبان عإإ-فندقإت  ابا لإ  السإشا إتعش خإإ–شاكعإين كي سإعي شاب   إ

إبتع ي إ كسإشاكعإنش اإطع إ-شاكعإتعنش إبإتعخ  اةإإ–شاكعإتعو  ا عإعي اابلإإ-عي د د
إبتعاي اةإ إتعهندس ع تعشاكعإإ-شاكعإف نبسإتناان ش بن لإإ-شاكعإدتنبيإ شاقإإ-عألل  ل

إتع اتل ع إتعك   ب    إالنا ج إإ-تعبان ع إب ودتاه إعي  د إتع  ا ع إياب إإ-تعشاكع   ن 
إتعشاكعإتإلسال  عإعي نظف  إتع ن ل ع[إ-عاكنبعبي  إتع   هإبتع  ئع

 ءإجراء اختبارات على مواد بناء و طال 

شاكعإسك  إيبعاكسإإ-شاكعإأ ن ءإ  اإعياو  اإيإأ ن ءإ سيإلال إ-]شاكعإتع ر بع يإتعوا إإ
إ-تع ي بلعإتعدبع عإعيده ن  إتع د ثعإ)  دب(إإإ-شاكعإس ي  إعيده ن  إإ-تعناب ي عإعي ب   إ-

 إتالسكندا عإعي ر بالإ-شاكعإك   ب   إتع و ديإبتع ن ءإ-شاكعإتسكندا عإعكا بن  إتع بد ب إ
إك ابس  [إ-ت  دإخ اإعيابا دت إتعو ب  عإبتع ر بال إإ-تعهندس ع

إ
 



 تعشاكعإتعبان عإعي د دإبإتع ي [إقياس شدة الوطأة الحرارية و الضوضاء[ 

تعشاكعإتإلتي   عإإ-تخا  ات إيبتن  إل لإخال  إتعا يلإتعكها  إ]تعشاكعإتعو  عإع ن لعإتعباقإ
إع بتدإتع ن ءإب ساي    إتع ن لع[

 رات متنوعة:استشا 

 

 إع وضإالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع المنوفية إبتعكسبا إتس   إتع دأ إا د د :
 تالال إتعيات  ع

 إا د دإ ا  رعإأن    إتع السا كإتع انعإب ي ر اه إعي بت ف  إشركة تسنيم للصناعة:
 تعر  س عإعيااك    إتعكها  ئ عإ

 تخا  اإل نعإتالع  فإتعغ اإ ساب عإشركة المشمع واالسفلت المصرى الديقان اخوان: 

 وافعإنبل عإتألفال كوبوش للتغليف : 

 :)ا ن فإتع بتدإتعوضب عإتع ي عإبإا ي لإتعابتشح.إأونيكس )فيوال 

 إ و  اةإأيه ةإتعر  سالشركة المصرية السويدية ألسالك اللحام سويدكو: 

 :تعداتسعإتع  ئ عإتع ايو عإع نارعإتع كس.إإأكسون موبيل 

 إا د دإنباإتع بع  امية صناعات البالستيكمركز تن: 

 :ا ي لإتعنش إتعذتإ ساخد إف إل ي عإع قإ ن د قإتعكاابيإإدار الصناعة للطباعة
 تع ضي 

 :إهب عإ  ب إ نسك عإف إ ا إ  ن ءإإاإلدارة العامة لشرطة ميناء اإلسكندرية ا د د
 .تإلسكندا ع

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 :أعمالسابقة 
 : ومنهافى مجال حماية البية 

( لتحويل القمامة إلى سماد عضوى ) محافظة  2دراسة الجدوى البيئية إلنشاء مصنع السماد ) أبيس 
دراسة  –األسكندرية ( إجراء قياسات لعناصر تلوث الهواء ) شركة اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب ( 

تحليل مياه وحدة معالجة مياة  –مقارنه عن تلوث الهواء بالرصاص فى أربع محافظات )وزارة البترول ( 
تحليل نوعيه الهواء ومعالجة المياة والتربة بمنطقة الطرح بمحافظة مطروح  –الصابورة )شركة سوميد ( 

)وزارة البحث العلمى ( تحليل عينات مياة ضمن مشروع الحد من التلوث )مشروع الوقاية من التلوث 
كم باإلسكندرية ) شركة مصر ألعمال األسمنت المسلح البيئى (عمل أبحاث وأختبارات لمبنى مجمع المحا

كيمكس  –كمبرو ( عمل دراسات خاصة بقياسات نوعيه بيئة العمل ) شكرة اإلسكندرية للكيماويات  –
تحليل صالحية دهان الواجهات من نوعيه للمديكاكوت ) شركة الكيماويات  –وشركة مصر للبترول ( 

ويبكو ( عمل قياسات  –البترولى ) شركة بترول الصحراء الغربية تطهير التلوث  –المتخصصة بروكيم ( 
األنبعاثات الغازية ) الجمعية التعاونية للبترول ( إجراء قياسات على المداخن الخاصة بالغاليات ) شركة 
مصر للبترول ( قياسات األنبعاثات الهوائية ) شركة كوموبالست ( إجراءا فحوص وتحاليل لمياه الغاليات 

اج التبريد ) فندق شيراتون المنتزة ( إجراء دراسة لتقييم التأثير البيئى للمنشآت والمشروعات الجديدة وأبر 
جراء  –للمدفن الصحى ) محافظة االسكندرية ( قياس الضوضاء ) شركة مارينا للسقالت  برج العرب ( وا 

ية ( عمل القياس الدورى على تحليل التربة لموقع توليد كهرباء سيدى كرير ) هيئة كهرباء مصر االسكندر 
الغالية الخاصة بمصنع الطماطم ) شركة المنتجات الغذائية الفاخرة ( عمل القياسات الالزمة لقياس شدة 
الضوضاء الصادرة من وحدات التكييف الخارجية ) البنك التجارى الدولى ( عمل دراسة بيئية كاملة 

 0مستخلصة ومنتجاتها ( لتقديمها إلى جهاز شئون البيئة وشركة الزيوت ال
 فى مجال علوم المواد ومنها :

إجراء قياسات على عينات مملغمات حشو اإلسنان ) الشركة المصرية للمنتجات الطبية ( تحليل كيميائى 
تحليل عينة من بودرة  –لعينات رمل وصوف زجاجى وأيضا صالحية خوزيق ) شركة البدر للمقاوالت ( 

م بيكو ( عمل أختبار التهشيم لعينة زلط خاصة بمدرسة شبرامنت ) شركة لحام ) الشركة المصرية للحا
عمل تقرير ألشاير أعمدة الدور األول  لمشروع مدرسة طاهر بك ) شركة اللواء  –النسمه للمقاوالت ( 



تحديد النسب المئوية لمكونات بوية البالستيك لالستخدام الخارجى ) شركة باكين للبويات (  –للمقاوالت ( 
عمل أختبار عزل مقاوم للكهرباء لالستخدام فى الصناعة ) شركة الدغيرى للتجارة والصناعة ( تقييم  –

خلطات خرسانية )شركة المقاولون العرب ( إجراء تحاليل على عينات من أقالم البالستيك وعلى مكونات 
نفين  ) مكتب مراقبة المذيب ) شركة كوبوشى للتغليف ( تحليل سالة كاولين دياموند آرمن من شركة جو 

 معاينة البضائع ( 
 فى مجال التقنية الحيوية منها :

تعريف  –تعريف البكتريا باستخدام تقنيات المادة الوراثية  –الكشف عن البالزميدات فى كثير من البكتريا 
 وتوصيف اإلنزيمات والبروتينات باستخدم تقنيات المعلوماتية الحيوية 

 
 
 
 
 
 
 
 


