
  

 

 

 اإلستشارات

 التاريخ الجهة المستفيدة األستشارة م
2013/  13/7 محافظة اإلسكندرية قياس االنباعاث الغازية من مدخنة  .1  

18/7/2013 ميسخالد محمود خ إجراء عينة تحليل ملح من مالحات رجب سالم  .2  

عينة تراب من حيث مستوى المواد البترولية   2إجراء تقييم   .3  TWMA 2013/  4/8 شركة  

2013/  12/8 شركة النصر للمالحات  إجراء قياسات بيئية   .4  

2013/  8/  15 شركة المطاحن ومخابز اإلسكندرية إجراء قياسات بيئية  .5  

لمالحات إجراء عينة تحليل ملح من الشركة الوطنية ل  .6 28/8/2013 خالد محمود خميس   

2013/  8/ 28 شركة راضى للموبيليا إجراء قياسات بيئية  .7  

2013/ 9/  9 شركة CONTAINARS إجراء عينة تحليل صرف صناعى  .8  

15/9/2013 الهيئة المصرية لحماية الشواطىء إختبارات على عينة دولوميت   .9  

2013/ 9/ 18 أبو العنينعبد الرحمن أحمد  تحليل عينة مياه جوفية  .11  

2013/  9/  18 شركة سنيوريتا إجراء دراسة تقييم األثر البيئى  .11  

2013/  9/ 26 شركة ساندى للمفروشات إجراء قياسات بيئية  .12  



  

عينة من إنزيم اماليز  2تحلي   .13 2013/  10/ 7 الشركة المصرية للسكر   

2013/ 11/ 8 مطاحن الحبوب إجراء قياسات بيئية  .14  

ء قياسات بيئيةإجرا  .15 2013/ 11/ 13 شركة لوجاست    

2013/ 20/11 شركة جرين فيلد إجراء قياسات بيئية  .16  

30/11/2013 شركة توتال إيجيبت تحليل عينة زيت  .17  

3/12/2013  شركة أسمنت بورتالند إجراء دراسة تقييم األثر البيئى  .18  

7/12/2013 شركة المستودعات المصرية إجراء قياسات بيئية  .19  

9/12/2013 شركة الطاقة العربية  إجراء قياسات بيئية  .21  

8/1/2014 الشركة المصرية للنقل الفنى إجراء قياسات بيئية  .21  

8/1/2014 شركة إيجبت ترانس للمستودعات إجراء قياسات بيئية  .22  

16/1/2014 كارفور فرع سموحة جراء قياسات بيئية  .23  

عينة إنزيم الفاميالز 2تحليل   .24 2014/ 22/1 ة للسكرالشركة المصري   

2014/ 23/1 مصنع مليون للمالبس إجراء قياسات بيئية  .25  

عينة حجارة دولوميت  2إجراء إختبارات على   .26 2014/ 27/1 الهيئة المصرية  العامة لحماية الشواطىء    

NILE LINEN GROUP 8/2/2014 قياس الضوضاء وتحليل عينة مياه  .27  



  

عينة من عنصر النحاس 30تحليل عدد   .28 16/3/2014 منال جابر عبد الفتاح   

SAFWATEC 16/4/2014 إجراء تحليل عينات  .29  

29/3/2014 يثرب تحليل عينة مياه  .31  

15/4/2014 فاركو لألدوية إجراء قياسات بيئية  .31  

4/4/2014 كانتين ماركت جراء قياسات بيئية  .32  

7/4/2014 الهيئة المصرية لحماية الشواطىء إحتبارات على عينة أحجارد لوميت   .33  

14/4/2014 مهندسة حنان حنا تحليل عينة شحم  .34  

1/5/2014 تارجت لمعالجة الميام تحليل عينة مياه  .35  

5/5/2014 شركة نيازا قياس ملوثات الهواء  .36  

8/5/2014 عيادة عالج اآللم المتكامل قياس الضوضاء  .37  

12/5/2014 شركة فاركو لألدوية إجراء قياسات بيئية  .38  

ين الكيميائىتحليل االوكسج  .39  ARCHRONA 13/5/2014  

13/5/2014 المقاولون العرب إختبارات على عينة جيو تكستيل  .41  

عينة خرسانة حرارية وعازلة 2تحيل   .41 17/5/2014 إسكندرية للمقاوالت    

عينة من عنصر الكاديوم 10قياس   .42 21/5/2014 عزة شكرى   

عينة من عنصر الكاديوم 20قياس   .43 1/6/2014 عزة شكرى   



  

عينة من عنصر الكاديوم  10قياس   .44 2/6/2014 عزة شكرى   

10/8/2014 الهيئة المصرية لحماية الشواطىء اجراء اختبارات على عينة احجار دولوميت  .45  

10/8/2014 جريت فودز عمل تحليل بقايا مبيدات لمركز طماطم ايبتك   .46  

11/8/2015 العمومية والمقاوالت قاصد خير للتوريدات ورمل 2وسن  1اجراء اختبارات على عينات سن   .47  

16/8/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .48  

28/8/2014 تارجت لمعالجة المياه sulfur reducing bacteria srbتحليل عينة مياه لمدى وجود   .49  

2/9/2014 شركة مصر للبترول اجراء قياسات البيئية  .51  

2/9/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اجراء اختبار لعدد  مكعبات خرسانية  .51  

2/9/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اجراء اختبار لعدد  مكعبات خرسانية  .52  

2/9/2014 شركة مصر للبترول عينات مياه 3تحليل نسب المؤشرات بععد   .53  

8/9/2014 اركو بىشركة ف قياس ملوث الهواء  .54  

13/9/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اجراء اختبار على عينات احجار البازلت  .55  

16/9/2014 شركة النصر لألجهزة الكهربائية وااللكترونية نيازا قياس ملوثات الهواء  .56  

17/9/2014 والتقاصد خير للتوريدات العمومية والمقا مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .57  

17/9/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .58  



  

30/9/2014 الهيئة المصرية لحماية الشواطىء قطع احجار دولوميت 4اجراء اختبارات على   .59  

11/10/2014 اسكندرية للمقاوالت والعزل الحرارى اجراء تحليل كيميائى وفيزيائى   .61  

18/10/2014 شركة فاركو بى اجراء قياسات بيئية  .61  

18/10/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .62  

20/10/2014 شركة تالنت تحليل خواص عينة مياه وتحديد اى مواد او عناصر له اثار سلبية على الخرسانات   .63  

20/10/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .64  

28/10/2014 اسكندرية للمقاوالت والعزل الحرارى cold crushing strength kg/cmاجراء اختبار   .65  

30/10/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت تصميم خلطة خرسانية  .66  

1/11/2014 دويةفاركو لال قياس ملوثات الهواء  .67  

17/11/2014 الشركة المصرية للغازات الطبيعية قياس العادم لمعدات مصنع استخالص البوتاجاز بالعامرية جاسكو  .68  

17/11/2014 شركة مطابع محرم اجراء قياسات بيئية بمصنع النزهة ومصنع باكوس  .69  

17/11/2014 شركة مصر للبترول قياس االنبعاثات الغازية وشدة الضوضاء  .71  

17/11/2014 شركة كيما للتصنيع اجراء قياسات بيئية  .71  

19/11/2014 المقاولون العرب عينات احجار 3تحديد كثافة وحدة الحجوم على   .72  

20/11/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .73  



  

22/11/2014 تالنت له اثار سلبية على الخرسانات  تحليل خواص عينة مياه وتحديد اى مواد او عناصر  .74  

28/11/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .75  

1/12/2014 فاركو لالدوية قياس ملوثات الهواء  .76  

bamag 6/12/2014ة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالعامري دراسة ظاهرة الرغاوى الموجودة بالمحطة  .77  

7/12/2014 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .78  

8/12/2014 تارجت لمعالجة المياه sulfur reducing bacteria srbتحليل عينة مياه لمدى وجود   .79  

9/12/2014 شركة فاركو بى اجراء قياسات بيئية  .81  

10/12/2014 ركة رشيد للبترولش تحليل عينة مياه  .81  

25/12/2014 شركة ابو قير للخدمات البترولية قياس ملوثات الهواء  .82  

3/1/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .83  

6/1/2015 اسكندرية للمقاوالت والعزل الحرارى cold crushing strength kg/cmاجراء اختبار   .84  

7/1/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .85  

14/1/2015 اسكندرية للمقاوالت والعزل الحرارى cold crushing strength kg/cmاجراء اختبار   .86  

1/1/2015 فاركو لالدوية قياس ملوثات الهواء  .87  

18/1/2015 جامعة فاروس –كلية الصيدلة  عدد عشرة عينات تعيين مكونات عقار أوميدريا فى   .88  



  

20/1/2015 الشركة المصرية المتحدة للسكر U/Gبالوحدة  DNSAتحليل عينة انزيم امايليز لتحديد تركيزه على طريقة   .89  

1/2/2015 شركة فاركو بى قياس ملوثات الهواء  .91  

7/2/2015 دات العمومية والمقاوالتقاصد خير للتوري مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .91  

8/2/2015 شركة اركروما مصر للكيماويات تحليل عينة صرف صناعى  .92  

9/2/2015 الهيئة المصرية لحماية الشواطىء قطع عينة احجار دولوميت 6اجراء اختبار على   .93  

12/2/2015 الهيئة المصرية لحماية الشواطىء قطع عينة احجار دولوميت 6اجراء اختبار على   .94  

17/2/2015 مخبز نصف بلدى آلى اجراء قياس شدة الضوضاء  .95  

17/2/2015 الشركة العربية لألدوية والنباتات الطبية ميدى فود –تحليل عينات الصرف الصناعى المعالجة الخاصة بشركة ميباكو   .96  

17/2/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت مكعبات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .97  

18/2/2015 المقاولون العرب طن 3،7،10تصميم خلطة خرسانية لزوم صب كتل التترابودز زنة   .98  

18/2/2015 الهيئة المصرية لحماية الشواطىء اجراء اختبارات التدرج على عينات سن ورمل  .99  

23/2/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .111  

24/2/2015 شركة بترول الصحراء الغربية )ويبكو( قياس ملوثات الهواء بموقع الميناء الحمراء  .111  

24/2/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .112  

25/2/2015 التقاصد خير للتوريدات العمومية والمقاو  اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .113  



  

1/3/2015 الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء اجراء اختبارات على عينة جيوتكستل  .114  

1/3/2015 شركة ميدزين للصناعات الدوائية قياس ملوثات الهواء  .115  

2/3/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .116  

5/3/2015 المعهد العالى للصحة العامة عينات مياه لتحليل عنصر الكبريتيدات 5تحليل عدد   .117  

14/3/2015 كارفور سيتى لتيت قياس مستوى الضوضاء والوطأة الحرارية  .118  

17/3/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .119  

18/3/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت خرسانيةاسطوانات  2اجراء اختبار لعدد   .111  

18/3/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 4اجراء اختبار لعدد   .111  

18/3/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .112  

18/3/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت سطوانات خرسانيةا 3اجراء اختبار لعدد   .113  

25/3/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .114  

30/3/2015 شركة االسكندرية لالضافات البترولية اكبا اجراء قياسات بيئية  .115  

30/3/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت رسانيةاسطوانات خ 3اجراء اختبار لعدد   .116  

31/3/2015 شركة النصر للمالحات موقع برج العرب قياس ملوثات الهواء  .117  

1/4/2015 تكنوفارم عمل دراسة مقارنة عن وجود امالح الفلوريد فى عينات مياه  .118  



  

2/4/2015 عمومية والمقاوالتقاصد خير للتوريدات ال اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .119  

6/4/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .121  

8/4/2015 الهيئة المصرية لحماية الشواطىء قطع عينة من احجار دولوميت 5اجراء اختبارات على   .121  

11/4/2015 الشركة المصرية المتحدة للسكر U/Gبالوحدة  DNSAتحليل عينة انزيم امايليز لتحديد تركيزه على طريقة   .122  

12/4/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .123  

14/4/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .124  

19/4/2015 نصار ماركت قياس الضوضاء  .125  

21/4/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .126  

23/4/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .127  

23/4/2015 مقاوالتقاصد خير للتوريدات العمومية وال اسطوانات خرسانية 2اجراء اختبار لعدد   .128  

قياس شامل لالنبعاثات وبيئة العمل داخل اقسام مجزر شركة القاهرة الجديدة للدواجن وتحليل   .129
 عينة مياه

شركة القاهرة الجديدة للدواجن المجزر اآللى بالنوبارية إدارة 
 البيئة

23/4/2015  

للخدمات البيئيانفيرواليكس  المداخنقياس تركيز الغازات العضوية المتطايرة وقياس الغازات المنبعثة من   .131   

27/4/2015 المقاولون العرب عينات دولوميت 7اجراء اختبارات على   .131  

28/4/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .132  



  

1/5/2015 اسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات انربك قياس ملوثات الهواء   .133  

1/5/2015 مطابع محرم الصناعية مصنع النزهة ومصنع باكوس قياس ملوثات الهواء  .134  

4/5/2015 الهيئة المصرية لحماية الشواطىء قطع 7اجراء تجارب على عينة احجار   .135  

10/5/2015 الهيئة المصرية لحماية الشواطىء اختبار نسبة االمالح على عينة رمل وسن  .136  

17/5/2015 محطة كهرباء المحمودية  من ترعة المحموديةتحليل عينة مياه   .137  

17/5/2015 شركة االسكندرية للحراريات قياس تركيزات ملوثات الهواء  .138  

19/5/2015 المخبز البلدى النصف آلى عمل قياسات بيئية   .139  

11/6/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .141  

15/6/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .141  

18/6/2015 قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاوالت اسطوانات خرسانية 3اجراء اختبار لعدد   .142  

25/6/2015 محطة كهرباء المحمودية CONDUCTIVITY Fe by ppm, No2 by ppmتحليل   .143  

1/7/2015 شركة الحسينى لصناعة الورق مل قياسات بيئيةع  .144  
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