كلٌة الهندسة
جامعة األسكندرٌة

الوحدة األولى  :المركز الهندسي للخدمة العامة
الوحدة الثانية  :الوحدة الخاصة لهندسة اإلنتاج
الوحدة الثالثة  :مركز الحساب العلمي
الوحدة األولى  :المركز الهندسً للخدمة العامة

•

تأسس سنة  6441كوحدة ذات طابع خاص لتقدٌم الخدمات والمشورة الفنٌة للمجتمع والحلول الفنٌة فى المجاالت الهندسٌة
المختلفة

تقوم الوحدة بـاألنشطة التالٌة :
•

اإلستشارات الهندسٌة

•

الدورات التدرٌبٌة

•

معامل :إختبارات  -قٌاسات – تحالٌل

•

المشارٌع الهندسٌة
األنشطة -:
 -1اإلستشارات الهندسٌة :

•

ٌقدم المركز الهندسى اإلستشارات الهندسٌة فى كافة المجاالت للمجتمع القطاع العام – الحكومة – القطاع الخاص مستعٌنا
بالمتخصصٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس فى التخصصات المختلفة.

كلٌة الهندسة
جامعة األسكندرٌة

 -2الدورات التدرٌبٌة :
ٌقدم المركز الهندسى العدٌد من الدورات التدرٌبٌة المتخصصة للمهندسٌن فى شتى المجاالت الهندسٌة لإلرتقاء بالمستوى
وتقدٌم المستجدات فى المجاالت الهندسٌة المختلفة.

 -3المعامل (إختبارات – قٌاسات – تحالٌل):
•

تقدم المعامل العدٌدة التابعة للمركز الهندسى والمجهزة باألجهزة التقنٌة الحدٌثة العدٌد من الخدمات مثل:

 قٌاسات بٌئٌة
 إختبارات على الخرسانة المسلحة واألسفلت
 تحالٌل كٌمٌائٌة متعددة على المٌاه والزٌوت وغٌرها
 إختبارات وقٌاسات على محركات المركبات
 معاٌرة العدٌد من األجهزة الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة والمدنٌة
 -4المشارٌع الهندسٌة:
•

الكثٌر من المشارٌع القومٌة تم تنفٌذها وأخرى مازالت تحت التنفٌذ من خالل المركز الهندسى وأساتذة الكلٌة من
اإلستشارٌن فى مختلف التخصصات.
*** نماذج من المشارٌع المنفذة بواسطة المركز -:




مشروع تطوٌر وتحدٌث مٌناء االسكندرٌة ( تعاقد المركز الهندسً للخدمة العامة وهٌئة مٌناء االسكندرٌة)
مشروع :فندق ونادى ضباط الشرطة )  - ( Azur Hotelبشاطئ رشدى – اإلسكندرٌة (تعاقد المركز الهندسً ومدٌرٌة
أمن اإلسكندرٌة )
إعداد التصمٌمات واإلشراف على التنفٌذ على مساحة 04444متر من داخل البحر بطول 244متر واجهة بحرٌة 044متر
وتشمل  612غرفة خمسة نجوم وصالة حفالت لعدد  244شخص و 1مطاعم وصاالت استقبال وصالونات وجراج سٌارات
تحت االرض  244سٌارة وبحٌرة داخلٌة بمساحة 64444متر وشاطئ خاص بمساحة 0444متر مربع.
مشروع :تطوٌر الموقف الجدٌد بمحرم بك



محطة مٌكروباسات سعة  2044مٌكروباس



محطة أتوبٌسات سعة حوالً  14أتوبٌس



أماكن انتظار ألكثر من  020سٌارة مالكً



منطقة أتوبٌسات النقل الجماعً و مبنى خدمات محطة االتوبٌسات ( 6044م)2
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مشروع :تطوٌر و تحدٌث مٌناء األدبٌة  ...البحر األحمر
مشروع :تطوٌر و تحدٌث مٌناء نوٌبع البحري  ...البحر األحمر
مشروع :تطوٌر و تحدٌث مٌناء سفاجا البحري  ...البحر األحمر
مشروع :تطوٌر و تحدٌث مٌناء الغردقة الدولً لحركة الركاب و السفن السٌاحٌة  ...البحر األحمر
مشروع :تطوٌر و تحدٌث وإعادة إستغالل محطة القاهرة للقطارات  ...القاهرة
مشروع :تطوٌر و تحدٌث وإعادة إستغالل محطة سٌدي جابر للقطارات  ...اإلسكندرٌة
مشروع انشاء نفق ترفٌهً تجاري ...كورنٌش اإلسكندرٌة
مشروع إعادة تخطٌط محور قنال المحمودٌة ...اإلسكندرٌة

آفاق التطور للوحدة -:
•

أن ٌكون المركز الهندسً بٌت خبرة (إستشاري) معتمد قومٌا – عربٌا – أفرٌقٌا واإلستشاري األول ألعمال جامعة
ومحافظة اإلسكندرٌة

•

التوسع فً عملٌات اإلستشارات الهندسٌة وتحسٌن القدرة التنافسٌة للمركز (فنٌا ومالٌا).

•

التسوٌق الجٌد للوحدة علً مستوي البالد ذات آفاق النمو الواعدة (لٌبٌا – السودان)

========================================================================
الوحدة الثانٌة  :الوحدة الخاصة لهندسة اإلنتاج
انشطة الوحدة -:
 -6االختبارات و القٌاسات:
تقوم الوحدة بإجراء االختبارات و القٌاسات للغٌر من المصانع و الشركات و الهٌئات فً المجاالت التالٌة:
 .6الفحص المجهري لبنٌة المعادن و السبائك  ،و ذلك بإستخدام المٌكروسوبات المختلفة و ذلك بتكبٌر ٌصل الى  6444مرة
وتصدر التقارٌر الفنٌة متضمنة الصور و تحلٌلها و التعلٌق علٌها.
 .2إجراء اختبار الصالدة المجهرٌة بإستخدام مٌكروسوبات ماكرونٌة و اصدار التقارٌر بالنتائج.
 . 0إجراء التحلٌل الطٌفً للمعادن وذلك لتحدٌد نسبة مكونات جمٌع أنواع الصلب و الزهر و األلومنٌوم و سبائك لتلك المعادن
تمتلك الوحدة جهاز تحلٌل طٌفً متطور ،وٌتم اعداد التقارٌر الفنٌة لنتائج تلك الختبارات متضمنة نتائج التحلٌل و تحدٌد نوع السبائك
طبقا للمواصفات العالمٌة.
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 .0إجراء معاٌرة ادوات القٌاس و األجهزة المختلفة بإستخدام أجهزة القٌاس الدقٌقه و أجهزة اللٌزر الموجودة
بمعامل القٌاسات بالقسم.
 .0إجراء القٌاسات الدقٌقة الخاصة باالبعاد و االشكال الهندسٌة للمنتجات الصناعٌة للتأكد مطابقتها للمواصفات.
 .1إجراء اختبارات نعومة األسطح طبقا للمواصفات العالمٌة.
 .2إجراء اختبارات الرولمان بلً
من حٌث الخصائص الدٌنامٌكٌة و العمر االفتراضً وذلك للشركات و المصانع الحربٌة.
 .3إجراء اختبارات الخصائص الدٌنامٌكٌة على االجزاء المٌكانٌكٌة.
 .4إجراء اختبارات وقٌاسات مستوى الضوضاء بإستخدام أجهزة حدٌثة.
 -2الدورات التدرٌبٌة:
تقوم الوحدة بإجراء دورات تدرٌبٌة للمهندسٌن فً شركات البترول و قطاع اإلنتاج فً المجاالت التالٌة:
 .6اإلختبارات الالإتالفٌة لوصالت اللحام.
 .2لحام المعادن بجمٌع أنواعه.
 .0التأهٌل للحصول على شهادات مفتش اختبارات الاتالفٌة.
 .0المعالجات الحرارٌة للمعادن.
 .0دورات فً برامج  Solid Edgeو  Solid Worksو تطبٌقاتها.
 .1دورات فً ماكٌنات التشغٌل بالتحكم الرقمً .CNC
 .2دورات فً جودة اإلنتاج.

 .3ادارة المشروعات.

 -0العملٌات االنتاجٌة:
تقوم الوحدة بتصنٌع األثاث الخشبً للغٌر و لكلٌات الجامعة و كلٌة الهندسة وٌشمل ذلك:
قاعات االجتماعات.
المدرجات.
المكتبات.
المكاتب و الدوالٌب و الكراسً.
ترابٌزات االمتحان.
لوحات الرسم الخشبٌة.

كلٌة الهندسة
جامعة األسكندرٌة
أهم عمالء الوحدة
•

•

الجامعات والكلٌات و المدارس:
•

جامعة بٌروت.

•

الجامعة الٌابانٌة.

•

كلٌة العلوم – جامعة اإلسكندرٌة.

•

كلٌة التجارة – جامعة اإلسكندرٌة.

•

كلٌة الصٌدلة – جامعة اإلسكندرٌة.

•

مكتبة كلٌة األداب – جامعة اإلسكندرٌة.

•

المدٌنة الجامعٌة– جامعة اإلسكندرٌة.

•

مدرسة النصر للبنات .EGC

•

مدرسة النصر للبنٌن .EBS

نموذج من الشركات:
•

الشركة العالمٌة لتصنٌع االوناش.

•

معامل مصلحة الكٌمٌاء باإلسكندرٌة.

•

الشركة المصرٌة الصالح وبناء السفن.

•

شركة امون للصناعات الهندسٌة.

•

شركة النصر للمسبوكات.

•

شركة التمساح لبناء السفن.

•

االسكندرٌة لالنشاءات.

•

شركة براونز.

•

شركة الدلٌل للمقاوالت.

•

مصنع دوارة لتشغٌل المعادن.

•

المقاولون العرب.

•

شركة إم إن لصناعة األدوات المكتبٌة.
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•

شركة حورس لألعمال الهندسٌة.

•

شركة الصفا للتجارة.

•

شركة فٌولٌا (أونٌكس االسكندرٌة).

•

شركة العامرٌة للمعادن.

•

مصنع كونتى أبو الخٌر.

•

المصرٌة األوروبٌة للصناعات الدوائٌة.

•

شركة قوباء للتصنٌع.

•

شركة أٌزاكو للتصنٌع.

آفاق التطور للوحدة -:
•

تطوٌر معامل االختبار بتزوٌدها ببرامج حاسب متخصصة لتحلٌل النتائج.

•

منح شهادات مفتش جودة اإلنتاج باالستعانة بمفتشٌٌن فً المجال.

•

التوسع فً عملٌات التصنٌع بالعمل على عرض الخدمة بأسعار تنافسٌة.

========================================================================
الوحدة الثالثة  :وحدة الحساب العلمً -:
مركز الحساب العلمى هو وحدة خاصة منبثقة من قسم هندسة الحاسب و النظم.
الرؤٌة :
•

أن ٌكون مركز الحساب العلمى رائدا فى مجال توطٌن تكنولوجٌا المعلومات ومركزا متمٌزا فى التدرٌب واالستشارات
والتنفٌذ لنظم المعلومات المتكامله وصٌانتها .

أنشطة مركز الحساب العلمى
•

ٌقوم المركز بعمل اإلستشارات الفنٌة فى مجال الحاسبات و نظم المعلومات و شبكات الحاسب.

•

ٌقوم المركز بخلق الكوادر الفنٌة إلحتٌاجات الكلٌة و الجامعة ( الجدير بالذكر أن جميع المهندسين و الفنيين الموجودين حاليا
على قوة مركز معلومات الجامعة و شبكة الجامعة هم أصال من كوادر المركز).
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•

ٌقوم المركز بعمل دورات خاصة للجهات الحكومٌة أو الخاصة حسب إحتٌاجاتها.

•

مركز الحساب العلمى معتمد رسمٌا لعقد امتحانات الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً ( .) ICDL
(عدد الطلبه  1201طالب وذلك عن الفترة من نوفبر  0222وحتى ديسمبر ).0211

•

ٌقوم المركز باإلشراف والمتابعة لمشروع مٌكنة إدارات كلٌة الهندسة) .خدمه بدون مقابل(

•

ٌقوم المركز بصٌانة أجهزة الحاسبات الخاصة بأعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارات الخاصة بالكلٌة) .خدمه بدون مقابل(

•

ٌقوم المركز بخدمة وضع مواصفات ألجهزة الحاسبات وشبكاتها لجامعة اإلسكندرٌة وكلٌاتها والبت فً العطاءات المقدمة
والفحص واالستالم لألجهزة والشبكات )خدمه بدون مقابل)

الدورات التدرٌبٌة
تقوم المركز بتقدٌم مجموعة من الدورات التدرٌبٌة فً المجاالت التالٌة:
•

مقدمة فً الحاسبـات ونظـم التشغٌـل

•

أســالٌب برمجـــة الحاسبـــات

•

حزم البرامج الجاهزة للتطبٌقـات المختلفة

•

دورات متنوعة أخري مثل:
•

صٌانة الحاسبات الشخصٌة

•

شبكات الحاسبات

آفاق التطور للوحدة :
العمل على مد التعاون الفنى و التدرٌبى مع المؤسسات داخل و خارج مصر.
•

التغلب علً سلبٌات اللوائح المالٌة و اإلدارٌة بما
•

ٌتناسب مع واقع اإلقتصاد المعرفى،

•

ٌسمح للمركز بالتطور و المنافسة،

•

ٌسمح للمركز بإستقطاب الخبرات الفنٌة العالٌة

•

ٌسمح للمركز بإستعادة أنشطة تطوٌر البرمجٌات وتنفٌذ نظم المعلومات وبنائها وصٌانتها.

