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:بجامعة القاھرة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاصبیان : القسم الثالث

مـن تهـدف إلیـهدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة والدور المهم والحیوي الذي تحقیقا ل
خالل كوادر علمیة متخصصة على أعلى مستوى مـن العلـم والمعرفـة والتـي تسـتطیع مـن خـالل هـذه الخبـرات 

تمیزة من توجیه البحوث والدراسات العلیا لحل مشاكل المجتمع التي أصبحت فـي هـذه الفتـرة التـي نعیشـها الم
ونحن في بدایة القرن الحادي والعشرین، نعیش في عالم وصل إلى مرحلة من التقدم العلمي والتكنولوجي ما 

.جعله بمثابة دولة واحدة یتصارع فیها األقوى
لــوجي فــي علــوم االتصــاالت والحاســبات والمعلومــات جعلــت الریــادة فیــه للعلــم فالتقــدم العلمــي والتكنو 

والمعلومات، ولم یعد هناك حواجز بین الدول، والبد أن نعمل ونتقدم لمواجهة الندرة التكنولوجیة العالمیة، حتى 
ضـيء والقـاطرة والجامعة بدورها الرائـد هـي مكسـب المجتمـع التـي ت.. نحقق رفاهیة أبناء وطننا ونعید حضارتنا

التي تقودها إلى تحقیق مكانته العلمیة بـین دول العـالم، وذلـك مـن خـالل تحقیـق رسـالتها فـي خدمـة المجتمـع 
وتنمیة البیئة، لتقدیم الحلول العلمیة لمشكالته في كافة المجاالت الصناعیة والزراعیة والتجاریة، والعمل علـى 

سب مع تـوفیر اإلمكانـات التـي تصـل بنـا إلـى الجـودة الشـاملة تحقیق أعلى جودة وأقل تكلفة، وفي الوقت المنا
.المتطورة والمستمرة باألسلوب اإلداري المتمیز

ومن خالل مراكز األبحاث والوحدات ذات الطابع الخاص بمـا لـدیها مـن أجهـزة علمیـة بحثیـة متقدمـة 
ت االجتماعیــة واالقتصــادیة مــن أســاتذة متخصصــین فــي إجــراء البحــوث التحلیلیــة والتطبیقیــة فــي كافــة المجــاال

.والزراعیة والتجاریة والصناعیة والهندسیة والطبیة والبیطریة
طبقـًا للمـادة .  1969لسـنة ) 1087(وقد أنشئت هذه المراكز والوحدات بمقتضى القرار الجمهوري رقم 

:لتحقیق األغـراض اآلتیـة1972لسنة ) 9(من قانون تنظیم الجامعات رقم ) 307(
معاونة الجامعة في القیام برسالتها سواء في مجال تعلیم الطالب أو تدریبهم في مجال البحوث)1
إجراء البحوث العلمیة الهادفة إلى حل المشاكل الواقعیة التي یواجههـا النشـاط اإلنتـاجي أو دور الخـدمات )2

.القیام باألعمال اإلنتاجیة للغیر-.أو مواقع العمل المختلفة في المجتمع
عاونة النشاط اإلنتاجي باألسالیب العلمیة والفنیة التي تؤدى إلى تطویر وخلق  أسالیب جدیدة م)3
.تدریب المجتمع على استخدام األسالیب العلمیة والفنیة ورفع الكفاءة اإلنتاجیة في شتى المجاالت)4
.المساهمة في تنفیذ مشروعات الجامعة وكلیاتها ومعاهدها، وتزویدها باحتیاجاتها)5
ً ووحدة ذات طابع خاص) 153(قدم هذه اخلدمات واألعمال من خاللوت)6 مركـز 16د منها عـد، مركزا

ً إلدارة اجلامعة  :ى ــاآلتـم كــوبيانه.. تابعا
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مراكز تابعـة إلدارة الجامعــــة-1

الوحدة/ اسم مدير املركزتاريخ اإلنشاءالوحدة/ اسم املركزم
سید أشرف االرناؤوطى. د.أ20/7/1970مركز خدمة المجتمع1
سعید سید سالم . د.أ4/6/1986المركز االجتماعي و المؤتمرات مركز2
نجاح مصطفى حافظ. د.أبالحرم والمالعب       –دارى الضیافة وحدة 3
مركز بحوث التنمیة والتخطیط التكنولوجي 4

MIT

مد رجائي حسن أنیسأح. د.أ17/5/1979

جمال عبد السمیع مصطفى. د.أ27/7/1989مركز الدراسات الشرقیة5
هانم عبد الرحمن سباق .د.أ28/6/1989مركز البحوث والدراسات البیئیة6
محمد أبو السعود سلطان. د.أ30/4/1991العلميمركز الحساب 7
شریف درویش اللبان. د.أ21/10/1995باعة والنشرمركز جامعة القاهرة للط8
كاملمصطفى حسین. د.أ17/1/1995مركز الحد من المخاطر البیئیة9
تـمحمد عثمان الخش. د.أ25/9/1991والترجمة التخصصیةمركزاللغات األجنبیة10
عوض على مرسى الغبارى.د.أ25/9/1991مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربیة11
محمد یسرى عبد المحسن.د.أ28/1/2001مركز جامعة القاهرة لرعایة المسنین12
عبد الرحمن محمد السید . د.أ20/7/1996مركز دراسات التراث العلمي13
محمد عبد العزیز راسم. د.أ30/10/2003مركز دراسات واستشارات علوم الفضاء14
مشهور غنیم أحمد زكریا. د.أ30/10/2002مركز التقییم العقاري وتكنولوجیا البناء15
رشا أحمد اسماعیل. د19/5/2003رة ــــوحدة مسرح جامعة القاه16
عبداهللا زایدأحمد .د.أمركز البحوث والدراسات المستقبلیة17
نادیة الخولى. د. أ24/6/2010مركز العلوم اإلنسانیة والدراسات البینیة18

الجامعــــةلكلیــاتمراكز تابعـة -2
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ة اآلدابــكلي
الوحدة/ اسم مدير املركزتاريخ اإلنشاءالوحدة/ اسم املركزم
ن جاب اهللا رضوانشعبا. د.أ26/8/1987مركز البحوث والدراسات النفسیة1
عدلي محمود محمد السمرى.د.أ30/3/1994مركز البحوث والدراسات االجتماعیة2
وجیه عبد الصادق عتیق.د.أ31/5/1994مركز البحوث والدراسات التاریخیة3
أسامة السید محمود على.د.أ31/5/1994مركز بحوث نظم وخدمات المعلومات4
مریم برهان الدین أحمد . د.أ25/6/2003االیبروامریكیة       قافة مركز دراسات الث5
زینب سعد زغلول أبو سنة. د.أ8/7/2007مركز الدراسات األرمینیة                6
24/6/2010مركز الموهبة واإلبداع7

وقــــة احلقــكلي
حسن عبد الباسط جمیعي.د.أ11/4/1979والتدریبالقانونیةبحوث االستشارات مركز1
شریف سید كامل. د.أ30/7/1986مركز دراسات وبحوث حقوق اإلنسان2
فتحي فكري محمد حسنین. د.أ21/6/1990للتنمیة اإلداریةالبحوث والدراسات القانونیة.م3
عمر محمد محمد سالم/ د.أ4/8/1991المجرمینومعاملة الجریمة بحوث مركز4
د عبد العزیز فتحي سمك.أ22/12/1998مركز المعلومات واالستشارات القانونیة5
مركز الدراسات القانونیة والشرعیة القضایا 6

األسرة والقضایا الفقهیة المعاصرة           
د محمد نجب عوضین.أ

ومـــة العلــكلي
شریف مراد عبد المجید. د.أ11/7/1970الدقیقةمركز التحالیل1
عمر محمود عثمان. د.أ5/8/1984مركز صیانة األجهزة العلمیة واإللكترونیة 2

ارةـــــكلية التج
هالة عبداهللا الخولى. د.أ20/4/1982مركز البحوث والدراسات التجاریة1

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
منال محمد متولي.د.أ27/6/1984لدراسات االقتصادیة والمالیةامركز البحوث و 1
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كمال سامي سلیم. د.أ4/6/1986مركز نظم المعلومات والحاسبات االلكترونیة2
جابر سعید عوض. د.أ22/2/1995مركز الدراسات اآلسیویة3
حيسامي السید فت. د.أ22/2/1995مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة4
محمد مصطفى كمال شهده. د.أ22/2/1995مركز دراسات وبحوث الدول النامیة5
هدى حافظ أمین میكتس.د.أ5/8/1984مركز البحوث والدراسات السیاسیة6
رمضان حامد محمد. د.أ30/3/2002مركز المسوح والتطبیقات اإلحصائیة7
نورهان السید عبد الحمید. د.أ30/3/2002مركز الدراسات األمریكیة8
عبلة محمد الخواجة. د.30/3/2002مركز الدراسات األوربیة9
باكینام رشاد الشرقاوى. د.أ11/6/2009مركز الدراسات الحضاریة وحوار الثقافات   10

المــــــكلية اإلع
أمل السید متولي. د.أ1996/   /واإلعالممرآةالمركز بحوث ودراسات 1
بركات عبد العزیز محمد. د.أ21/6/1982مركز بحوث ودراسات الرأي العام2
محمد نبیل طلب. د.أ31/5/1989التدریب والتوثیق واإلنتاج اإلعالميمركز 3
سالم صالحسلیمان. د.أ24/1/2004مركز التراث الصحفي4

ةـــــكلية اهلندس
حنفى سید حنفى محمد. د.أ20/2/1986مركز الطباعة والنشر1
محمد صالح السبكى.د.أ27/7/1989مركز بحوث الطاقة2
مركز تطویر البرمجیات واستشارات الهندسة 3

الطبیة
أحمد هشام بهي الدین قندیل. د.أ30/6/1990

محمد زكى عبده. د.أ25/2/1991تآكل وقطع الغیارمركز هندسة االحتكاك وال4
مركز تطویر الدراسات العلیا وبحوث العلوم 5

الهندسیة
عمرو أمین محمد عدلي. د.أ1974

حافظ عبد العظیم أحمد. د.أ28/8/1992مركز هندسة اآلثـار والبیئة6
حمد فرحاتأحمد محمد م. د.أ1995مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنیة7
متولي عبد العزیز أحمد.د.أ14/8/1995المركز الفني لتهیئة فرص العمل لخریجي 8
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كلیة الهندسة
الحباكمحمدعبد الحلیم.د.أ7/3/1978وحدة اإلنتاج وصیانة األجهزة العلمیة9
یى أحمد الكردانىدلیلة یح. د.أ22/2/1997مركز دعم التصمیمات المعماریة والهندسیة10
مركز تصمیمات واستشارات التكنولوجیا 11

العالیة في االتصاالت
هبة اهللا مصطفى مراد. د.أ22/2/1997

مركز الدراسات والتدریب في هندسة القوي 12
المیكانیكیة

محمد رشاد طه فرج. د.أ10/6/1998

أحمد عبد الرحیمناهد . د.أ29/11/2000مركز الدراسات والبحوث التعدینیة13
محمود عبد الرحمن عدلي. د.أ14/8/1995مركز الدراسات الهندسیة والتصنیع14
رضا عبد الحي الدمك. د.أ17/5/1998مركز الدراسات والتصمیمات للمشروعات المائیة15

ارــــــــكلية اآلث
والمباني األثریة مركز صیانة اآلثار1

نیات المتاحفومقتوالتاریخیة
أحمد سید شعیب. د.أ23/3/1995

ومــكلية دار العل
محمد قاسم محمود المنسي. د.أ8/11/1990مركز الدراسات والبحوث اإلسالمیة1
أحمد إبراهیم درویش. د.أ28/5/1997مركز الدراسات والتدریب اللغوي2

ريــكلية الطب البيط
هاني مختار عبده عیسى. د.أ31/5/1981حدیثي الوالدةمركز بحوث أمراض العجول 1
محمد على محمد الهادي  . د.أ20/2/1985مركز أبحاث رعایة الحیوان والدواجن2
عبد المنعم عبد الفتاح عبد .د.أ31/5/1989مركز التحالیل والدراسات التطبیقیة البیطریة3

السمیع
حسین على حسین.د.أ31/7/1996مركز خدمات وبحوث البیوتكنولوجیا البیطریة4
حمدي عبد العزیز عبد الهادي. د.أ30/9/1997المركز اإلقلیمي لسالمة وجودة المواد الغذائیة5
جاد موسىحنفيمختار .د.أ1/1/2006مركز المطبوعات6
عادل محمد بكیر أحمد. د.أ28/5/2008وحدة ترمید الجثث النافقة والنفایات الملوثة7
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للبیئة
ضیاء الدین جاد أحمد خلفه. د.أ3/6/2008وحدة تشخیص وعالج أمراض الدواجن8

كلية احلاسبات واملعلومات
مركز الدراسات وتطویر نظم الحاسبات 1

والمعلومات
على حامد البسطویسى د.أ30/3/2001

البلقینى   
هشام محمد عبد السالم د.أ30/3/2002ر والدراسات المستقبلیةمركز دعم القرا2

ةــة الصيدلــكلي
هشام على سالم على. د.أ23/8/1989مركز كمبیوتر كلیة الصیدلة1
آمال أحمد عبد الفتاح. د.أ13/8/1989مركز البحوث التطبیقیة والدراسات المتقدمة2
تامر محمد عصام. د.أ15/11/1999لمیكروبیةمركز التكنولوجیا الحیویة ا3

ضــــكلية التمري
سوزان عطیة عبد السید. د.أ22/2/2005مركز التدریب واالستشارات البحثیة1

كلية العالج الطبيعي
صالح عبد المنعم على . د.أ2/9/1996مركز خدمات العالج الطبیعي والتعلیم المستمر1
ماهر أحمد القبالوى. د.أ17/11/2003لتعویضیةوحدة تصنیع األجهزة ا2

كلية طب الفم واألسنان
أبو الفتوح حامدحمدي. د.أ5/12/1991وحدة العالج المتمیز بأجر1
عمرو عبد العظیم یحیى. د.أ27/9/1995مركز طب األسنان للتعلیم المستمر والتدریب 2
هبه أحمد فرج أحمد. د.أ29/6/1998وحدة بحوث مستلزمات وأجهزة طب األسنان3
وحدة عالج أسنان األطفال واألطفال ذوي 4

االحتیاجات الخاصة
محمود حمدي محمد . د.أ11/8/2001

أحمد عبد المنعم عبد العزیز .د.أ17/6/2003وحدة مستشفي طب األسنان التعلیمي5
بركات

كلية التخطيط العمراني
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رشدي رضوانأحمد محمد . د.أ26/10/1994اسات العمرانیةاستشارات والبحوث والدر مركز 1
مجدي كمال أحمد ربیع. د.أ3/6/2002مركز دراسات العمران األفریقي2

اض األطفالـــكلية ري
مركز الدراسات التربویة والنفسیة والخدمات 1

التعلیمیة
كمال الدین حسین     . د.أ9/6/2001

لقومي لعلوم الليزراملعهد ا
طارق فهمي عبد العزیز . د.أ1/8/2007اللیزر الطبيمركز 1

الوكیل 
إبراهیم محي الدین طاهر. د.أ1/8/2007مركز اللیزر التكنولوجي                     2

معهد الدراسات والبحوث الرتبوية
إیمان أحمد هریدى. د.10/6/2000مركز البحوث والخدمات التربویة1
سمیرة على جعفر أبو غزالة. د.18/1/2009مركز  اإلرشاد النفسي2

معهد البحوث والدراسات اإلفريقية
ماهر عطیة شعبان. د.أ27/2/1996اإلفریقیةمركز المعلومات واالستشارات 1
عبد العظیم عبد الهاىهویدا.د.أ31/10/2000األفریقیةوالدراسات مركز البحوث 2
حسن محمد صبحي حسن. د.أ31/3/2004تنمیة الموارد الطبیعیة والبشریة في إفریقیا3
حسین سید عبداهللا مراد.د.أ12/9/2004مركز البحوث والدراسات السودانیة4

معهد البحوث والدراسات اإلحصائية
مركز التطبیقات الدیموجرافیة وتنمیة الموارد 1

البشریة
محمد مصطفى حسن. د.أ25/9/1991

حسن أحمد یوسفأحمد .د.أ21/9/1993مركز الدراسات واالستشارات اإلحصائیة2
مرفت حسن غیث   . د.أ14/7/2002مركز بحوث قواعد المعلومات والبرمجیات3
1965وحدة المعمل اإلحصائي 4

املعهد القومي لألورام
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أحمد مرسى مصطفى. د.أ11/5/1996ة العالج بأجروحد1
رباب محمد جعفر. د.أ17/6/2001وحدة الوقایة واالكتشاف المبكر للسرطان2

ةــكلية الرتبية النوعي
سمیرة عبد الفتاح الشریف. د.أ23/2/2000وحدة الفن وتجمیل البیئة1

كلية طب قصر العيني
عمرو محمود عبد الحكیم. د.أ28/10/1979عالج القصور الكلوي وجراحاتهوحدة1
وفاء أنور مصطفى العروسي.د.أ25/3/1982وحدة التشخیص بالموجات فوق الصوتیة2
محمد على محمد حمودة. د.أ8/4/1981مركز رعایة الحاالت الحرجة3
حسنسوسن عبدالهادي.د.أ16/6/1982وحدة الوراثة الطبیة4
مركز قصر العیني لعالج األورام باإلشعاع 5

وطب نووي
یاسر صالح الدین سید عبد . د.أ8/4/1982

القادر
منى على عبد الجواد. د.أ27/10/1982وحدة معمل قصر العیني لألوعیة الدمویة6
زینب محمد حامد یوسف. د.أ25/6/2003مركز تطویر التعلیم واألداء الطبي7
مني أحمد أبو زكري. د.أ12/4/1986لنزالت المعویةوحدة ا8
طاهر حسن محمد الزناتى.د.أ6/12/1986وحدة مناظیر الجهاز الهضمي والكبد9
عبد الرحمن محمد النجار.د.أ12/8/1986مركز السموم البیئیة واإلكلینیكیة10
وح صبري  سامیة ممد. د.أ+5/7/1988وحدة بنك العیون11
وحدة اختبارات الكیمیاء الحیویة الطبیة 12

المتخصصة
محمد عبد العزیز واصف. د.أ25/10/1989

محمد إبراهیم محمد شبانة. د.أ27/12/1989وحدة السمع واالتزان وأمراض التخاطب13
النبي عبدعصام علي. د.أ27/12/1989وحدة أبحاث األنف وعالج الشخیر14
إسماعیل زهدي مصطفى. د.أ30/5/1990وحدة بنك ومعمل األذن وزرع القوقعة15
واألشعةوحدة التشخیص الطبي التصویري 16

التدخلیة
حازم محمد مجیب محرم. د.أ31/10/1990

اللطیف عبد العزیزسمیة عبد.د.أ30/7/2000وحدة أبحاث الدرن والحساسیة والفطریات17
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حدة تشخیص وعالج الكبد البلهارسيو 18
ومضاعفاته

جمال الدین عصمت الجمل.د.أ19/9/1990

سامیة محمد جبل. د.أ19/9/1990وحدة دالالت األورام19
وجیه سعد إبراهیم البرعى. د.أ19/9/1990وحدة جراحات القلب المفتوح20
حمد مختار السعدنىعمر أ. د.أ30/7/2003وحدة مرضي السكر والغدد الصماء21
دالیا إسماعیل إسماعیل عطیة. د.أ28/11/1990وحدة اللیاقة والتأهیل22
وحدة تشخیص أمراض العیون وعالجها 23

باللیزر
جهاد عادل حسن النهري . د.أ29/5/1991

على عثمان حسن المفتى. د.أ29/4/1992وحدة مستشفي المنیل الجامعي التخصصي24
نرمین محمد نجیب عبد السالم. د.أ17/5/1998المؤتمرات وخدمات الضیافةمركز 25
وحدة حفظ وزراعة وتعویض أنسجة الجهاز 26

الحركي
محمد عبد الحلیم أبو طالب . د.أ31/10/1990

قداح
خلیلعبد الرؤوف ودمحم. د.أ29/6/1995وحدة األذن واألنف والحنجرة المیكروسكوبیة27
هشام عزت محمد مقبل. د.أ29/5/1996یروساتوحدة الف28
عالء الدین وفیق محمد. د.أ22/1/1997مركز المعلومات الطبیة والشبكات الدولیة29
فتینة إبراهیم فاضل. د.أ27/9/2000مركز طب وزراعة الكلي لألطفال30
ماهر فوزي محمود. د.أ1/3/2003وحدة عالج األلم31
بهیرة محمد سعید لطفى. د.أ30/4/2002ز معالجة المخلفات الخطیرة للرعایة الصحیةمرك32
منى حسن أحمد التاجي. د.أ25/6/2003وحدة أمراض الدم 33
منى فؤاد حافظ. د.أ24/1/1990السكر والغدد الصماءرعایة األطفال مرضىوحدة 34
السالم مسعود  إیمان عبد.د.أ28/1/2001وحدة األطفال حدیثي الوالدة35
حسین حسن رزق     . د.أ2/1/2002وحدة أبحاث ضغط الدم36
عال عمر حسن شاهین.د.أ12/9/2004مركز طب نفس اإلدمان37
لمیاء محمد عبد الفتاح . د.أ23/2/2004مركز الطب الوقائي االجتماعي38
أحمد إبراهیم عارف. د.أ21/2/2005مركز طب الجینیوم 39
شریف ممدوح عبد الحافظ. د.أ28/4/2004وحدة الجراحات التجریبیة والتجارب البیولوجیة 40
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عبد الحمید حسین طلعت الزهیرى. د.أ3/7/2006مركز التعلیم المتطور41
محمد ممتاز محمد عوض. د.أ14/1/2007وحدة طب الجنین42

ةـــكلية الزراع
الدین محمد نصرجمال . د.أ23/4/1972وحدة الورش اإلنتاجیة1
صالح الدین بكر األمیر. د.أ28/7/1976مركز تكنولوجیا اإلنتاج الزراعي2
أحمد حسین حنفي أحمد. د.أ29/10/1986وحدة المطبعــة3
عمرو أحمد مصطفى.د.أ30/3/1988)ل المركزيالمعم(وحدة التحالیل الزراعیة 4
حسن أحمد شحات خاطر     . د.أ23/8/1989مركز استصالح وتنمیة األراضي الصحراویة5
على عبد العال خلیفة. د.أ28/7/1976مركز الدراسات االقتصادیة الزراعیة6
سید عباس الماحى. د.أ31/7/1991مركز مبیدات اآلفات7
محمد إبراهیم غنیمى. د.أ25/3/1992وحدة الهندسة الزراعیة للدراسات الفنیة8
المتولي عبد اهللا المتولي. د.أ27/5/1992مركز البذور المحسنة9
السعدي محمد بدوى. د.أ29/5/1996مركز االستشارات الزراعیة10
لیلي محمد إبراهیم عیون. د.أ26/6/1996مركز أبحاث أكاروس الحیوان11
عماد مختار أحمد الشافعي. د.أ26/6/1996مركز اإلرشاد الزراعي والتدریب12
حسن بیومي على غریب. د.أ28/7/1976مركز خدمات الدواجن13
محمد عبد العزیز محمد إبراهیم. د.أ28/7/1976مركز دراسات نظم معلومات ماشیة اللبن14
عزة تهامي البندارى.د.أ29/11/2000ركز بحوث ودراسات التنمیة الریفیة م15
شاهیناز أحمد حلمي      . د.أ30/6/2004وحدة تكنولوجیا اللحوم16


