اخلربات
استشارى فى مجال البيئة :

▪

▪

جهاز شئون البيئة بمدينة العارش من رمضان 1998

▪

رشكة شل مرص التسويق 2005 - 2000

▪

رشكة جاكارد للنسيج (ماردينى) مدينة العارش من رمضان

▪

موباكو للصباغة والتجهزي – الجزية .
رشكةةة ال ص ةن للصةةباغة والتجهةةزي – مدينةةة العةةارش مةةن رمضةةان
م طة معالجة مياه الرصف الصناعية ،الفزييائية -المعالجة الكيميائية والبيولوجية ،والقدرة من 4800m3/d

▪

رشكة القاهرة لمجازر الةدواجن – مدينةة العةارش مةن رمضةان  -م طةة معالجةة ميةاه الرصةف الصةناعية ،الفزييائيةة -
المعالجة الكيميائية والبيولوجية ،بقدرة 2400 m3/d

▪

مجزر النوبارية التابع لرشكة القاهرة الجديدة لمجازر الدواجن  -م طة معالجة ميةاه الرصةف الصةناعية ،الفزييائيةة -
المعالجة الكيميائية والبيولوجية ،بقدرة 2400 m3/d.

▪

رشكة النشا والجلوكوز – القاهرة  -م طة معالجة مياه الرصف الصناعية

▪

رشكة بيبىس كوال  -مرص

▪

استشارى جمعية المستثمرني بمنطقة قويسنا الصناعية.

▪

استشارى مجموعة توشيبا العرىب

▪

استشارى رشكة بيل كلر لصباغة الجلود.

▪

أستشارى مصنع غراء النجمتني والسبعينى

▪

استشارى رشكة أنربك باالسكندرية فى مرشوع ZLD

▪

استشارى رشكة سنيوريتا للصناعات الغذائية ( مجموعة أمريكانا).

▪

استشارى الرشكة العالمية للصناعات الغذائية ( مجموعة أمريكانا ).

▪

استشارى رشكة القاهرة لمجازر الدواجن ( مجموعة أمريكانا )

▪

استشارى رشكة فرتا للصناعات الورقية

▪

بيسةةل لذغذيةةة والمرشةةوبات – سةةمنود – الغربيةةة  -م طةةة
معالجة مياه الرصف الص ي والصةناى ،والمعالجةة الفزييائيةة
والبيولوجية،

▪

ستار – تكس للصباغة والتجهزي – مدينة العارش من رمضان
 - -م طة معالجة مياه الرصف الص ي والصناى ،والمعالجة الفزييائية والبيولوجية ،بقدرة 1200 m3/d.

▪

رشكة جاكارد للنسيج ( -مةاردينى) مدينةة العةارش مةن رمضةان  -م طةة معالجةة ميةاه الرصةف الصة ي والصةناى،
والمعالجةا لفزييايئ والبيولوجي ،بقدرة 800 m3/d

▪

نورميةةةدا

– للصةةةباغة والتجهةةةزي الصةةةال ية الجديةةةدة  -م طةةةة معالجةةةة ميةةةاه الرصةةةف الصةةة ي والصةةةناى،

والمعالجةالفزييايئ والبيولوجي ،بقدرة 2400 m3/d

▪

موباكو للصباغة والتجهزي  -م طة معالجة مياه الرصف الص ي والصةناى ،والمعالجةةالفزييايئ والبيولةوجي ،بقةدرة
300 m3/d

▪

رشكة برياميدز لصناعة المواد الغذائية.

▪

رشكة ستايلر للصباغة والتجهزي بورسعيد.

▪

رشكة ديبتكس

▪

الضبع للصباغة والتجهزي – مدينة العبور

