
  

 :مقدمة

 جامعـــــــة بنهـــــــا  –أنشـــــــا مركـــــــز الدراســـــــات واالستشـــــــارات الهندســـــــية بكليـــــــة الهندســـــــة بشـــــــبرا  
 بقرار من المجلس األعلى للجامعات وهو أحد الوحدات ذات الطاب  الخاص باللكية. 8810عام 

ة طـوال فـحتى ا ن قام المركز بالعديـد مـن االعمـال االستشـارية فـى مجـاالت مختل ومنذ إنشا  المركز 
مـ  والمسـاهمة الفعالـة فـى حـل مشـكالته. ويضـم المركـز ا أعطـاه الخبـرة والتفاعـل مـ  المجتهذه السـنوات ممـ

لقوميـة العديد من الخبرا  واالستشـاريين فـى المجـاالت الهندسـية المختلفـة الـذين يسـاهمون فـى المشـروعات ا
 وكذلك المشروعات الصغيرة سوا  الحكومى أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

ويقــدم المركــز أحــدل التكنولوجيــا العالميــة واالســتخدام األمثــل لاجهــزة الحديثــة االلكترونيــة ويســتخدم  
 ات األنتاججمي  المجاالت التى يقدم فيها االستشارات الهندسية لجه ىالمركز هذه األجهزة والمشروعات ف

 وعلى المستوى العالمى فإن المركز ذو شهرة واسعة فى مجاالت: 

  تكنولوجيــا الفضــا  واألقمــار الصــناعية فــى تحديــد االحــداثيات األرضــية مثــل  أنظمــةGPS  حيــل أن
المركز لدية الخبرات الدولية فى ذلك والمسجلة عالميًا لدى األمم المتحـدة ومنظماتهـا فـى هـذا المجـال 

 ومات وسالمة الطيران المدنى.خاصة معل

   السـلوم بالجماهيريـة  –قام المركز بالعديد من مشروعات تخطيط السكك الحديد مثل سكة حديد طبر
كم وكذلك تخطيط الطر  وحسابات تطهير الترع والمصـارف فـى محافظـات  820العربية الليبية بطول 
 الوجه البحرى والقبلى.

 أكتــوبر والعبــور والمجتمعـــات  0لجهــات عديـــدة مثــل مدينــة   والمركــز إستشــارى لاعمــال المســاحية
ن والطـر  وخالفـه مـن األعمـال العمرانية الجديدة حيل قام بإنشا  الخرائط الطبوغرافية وتحديد للكـردو

 حية الالزمة.المسا

  ولقد ساهم المركـز بقـدر وافـر فـى مشـروعات تـرميم األثـار حيـل أن المركـز مـن الجهـات القـادرة علـى
تجاه تشوهات وعيوي المبانى وله العديد من األبحال والتجاري المنشورة دوليًا وهو فى قياس م قدار وا 

هذا المجال من أكثـر الجهـات الدوليـة تقـدمًا فيهـا حيـل لـه المجهـود العلمـى والعملـى فـى هـذا المجـال 
ميـة والتـى لومحسوي له هذا فى العديد من المشروعات وقد أبتكر خبرا  المركز العديد مـن الطـر  الع

بتقـديم الشـكر علـى مجهـوده المبتكـر  جرى تطبيقها فى هذا المجال وقامت الجهـات التـى أسـتعانت بـه
 الجديد.



  

  ومن ناحية التخطيط العمرانى فلقد قام المركز بنصيي وافر من تخطيط المشروعات الكبرى حيل تعتمد
لمجـال الـذى بـرع فيـه فـى السـنوات عليه محافظة القليوبية ووزارة الرى والعديـد مـن الجهـات فـى هـذا ا

 األخيرة من عمل المركز.

  وللمركز البصمات الواضحة أيضًا فى اإلشـراف علـى تنفيـذ المشـروعات المدنيـة وكـذلك وضـ  كراسـات
 طى المركز العناية الفائقة واألمانة العلمية فى هذا المجال.لهذه المشروعات ويع الشروط والمواصفات

 ــة المتين المركــز بالمعكمــا يســتع ــل معامــماكامــل الحديث ــة ألدا  أعمــال مث ــة بالكلي ــارات المــواد ل ل اختب
وجسات التربة والكثير من المعامل المدنية والميكانيكية والكهربائية واأللكترونية المدعمة من الجهـات 

 المختلفة ألدا  دورها العام بالتفاعل وخدمة المجتم  والبيئة المحيطة.الدولية 

 ركز م  العديد من الجهات المختلفة خالل السنوات الماضية ويضم المركز أكثر مـن هذا وقد تعامل الم
مائتـان وخمسـون خبيـرًا فـى المجـاالت المختلفـة مــ  العديـد مـن المهندسـين األكفـا  واألجهـزة الحديثــة 
المتطورة التى تمكنـه مـن أدا  أعمالـه وفـرع التكنولوجيـا حيـل تصـبح أعمـال المركـز هـى المثـل الـذى 

 ى به جمي  المكاتي االستشارية األخرى.تحتز 

  هذا ويطب  المركز منـذ مـدة طويلـة نظـم الجـودة الشـاملة بجميـ  متطلباتهـا وجـودة المنـت  ممـا جعلـه
قدوة فى ذلك وتستعين الجهات بنظمه فى ذلك وقد ساهم وأعطى المثل للمراكز العلمية بالجامعات فـى 

نمـا جذي الموارد للبحل العلمى حيل لم يحدل أن ح صل المركـز علـى أيـة معونـات محليـة أو دوليـة وا 
 موارد حصل عليه المركز ألعماله المتميزة.

  والمركــز بيــت خبــرة دائــم حيــل يكتســي المهندســين العــاملين بــه الخبــره العمليــة مــن األحتكــاك الــدائم
صقالهم بالم  ركز.بإستشارى المركز حيل يطلبون بعد ذلك فى الجهات المختلفة نتيجة لتدريبهم وا 


