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مركـــز ا�ست�سارات وبحوث التنمية

والتخطيط التكنولوجى
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مركز ا�ست�سارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي 

ر�سالة املركز :

»الذراع  القاهرة  جامعة  التكنولوجي،  والتخطيط  التنمية  وبحوث  ا�صت�صارات  مركز  يعد 

العلمية  والقدرات  واملعرفية  الفكرية  امللكية  ويوظف  يعبئ  الذي  القاهرة  التجاري« جلامعة 

باجلامعة  املتوفرة  الهائلة  املعملية  واملوارد  واالإمكانات  التدري�س  هيئة  الآع�صاء  والبحثية 

من خالل التعاقدات البحثية واالإ�صت�صارية وتعاقدات »البحث والتطوير« وبرامج التدريب 

املتميزة وبناء القدرات، لتفعيل خماطبة ق�صايا التنمية بكافة اأبعادها التكنولوجية واالإقت�صادية 

واالإجتماعية من خالل تلك التعاقدات.

اأهداف املركز :

	 املعرفة اإذكاء  خالل  من  واخلدمات  ال�صناعة  حتديث  يف  القاهرة  جامعة  دور  تفعيل 

التكنولوجية يف الت�صميم والت�صغيل والتحكم واالإدارة.

	 توفري اخلدمات االإ�صت�صارية للجهات احلكومية وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف ال�صناعة 

واخلدمات من اأجل امل�صاهمة يف حتقيق االأهداف القومية.

	 اإمتام امل�رصوعات التعاقدية للبحوث التطبيقية التي ت�صاهم يف نقل وتوطني التكنولوجيا

املتقدمة ودعم ال�صناعة واخلدمات لرفع القدرة املعرفية التناف�صية للجهات امل�صتفيدة.

	 والت�صميمات الفنية  امل�صورة  تقدمي  خالل  من  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صناعات  دعم 

الهند�صية ومن خالل تكوين مراكز متخ�ص�صة وح�صانات تكنولوجية.

	 تقدمي منظومة متكاملة وحمدثة من دورات التعليم امل�صتمر خلدمة التحديث التكنولوجي

واالإداري وتنمية املوارد الب�رصية لقطاعات االإنتاج واخلدمات من احلكومة والقطاع اخلا�س 

وموؤ�ص�صات املجتمع املهني �صاملة جميع امل�صتويات مبا يف ذلك كوادر االإدارة العليا.

	.تنظيم املوؤمترات والندوات وور�س العمل يف املجاالت ذات ال�صلة بن�صاط املركز

مراكز تابعة لإدارة اجلامعة
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امللخ�ض العام للم�سروعات خالل الفرتة من 2012/7/1 حتى 2013/6/30

كود امل�رصوع
ا�صـــــــــــــــم 

امل�صــــــــروع

عــدد 

امل�صـروعات
اإجمــاىل املح�صلقيمـة الـتـعـاقـداإيـــرادات الــعـام

الباقى حتت 

التح�صيل

اأ

 م�رصوعات متعــاقــد 

عليها من �صنـوات 

�صابقـة ومـازالت 

جاريـة خـالل الفـرتة 

من 2012/7/1اإىل 

2013/6/30

544358385.2827078570.9922495327.244583243.75

اأهم امل�رشوعات

رفع كفاءة املمر الرئي�صى مبطار ابو�صمبل – ال�رصكة امل�رصية للمطارات.. 1

)املرحلة . 2 ال�رصوق  مدينة  اأر�س  على  احليوية  امل�صاريع  الإقامة  املقرتحة  والت�صميمات  اجلدوى  درا�صة  اإعداد 

الثانية( – �رصكة الن�رص العامة للمقاوالت )ح�صن حممد عالم(.

البخار . 3 ل�صبكة  االأمثل  الت�صميم  الغاليات وو�صع  ملياه  املعاجلة  للغاليات وحمطات  الفنية  املوا�صفات  اعداد 

واملتكاثف مل�صنع حت�صري االأدخنة باملجمع ال�صناعى – ال�رصكة ال�رصقية.

اال�رصاف على تنفيذ ا�صتكمال مبانى كلية املراقبة اجلوية وتن�صيق املوقع العام حولها – هيئة املعهد القومى . 4

للتدريب- 

ب

 م�رصوعات متعــاقــد 

عليها من �صنـوات �صابقـة 

واأنتهــت خـالل الفـرتة 

من 2012/7/1 اإىل 

2013/6/30

10970637.505711402.355711402.350.00

اأهم امل�رصوعات

اإعداد الدرا�صات الت�صميمية والر�صومات التنيذية وم�صتندات طرح العطاء حلماية مدينة اخميم من خماطر . 1

ال�صيول – جهاز بحوث ودرا�صات التعمري.

 ت�صميم واالإ�رصاف على تنقيذ مبنى الركاب اجلديد مبطار اأ�صيوط – ال�رصكة امل�رصية للمطارات.	. 

  الت�صميم واال�رصاف وتقدمي اال�صت�صارات مل�رصوعات - املجل�س القومى لل�صباب.	. 

تخطيط وت�صميم واالإ�رصاف على تنفيذ م�رصوع طيبة املعراج – ال�رصكة امل�رصية الكويتية.. 4

بروتوكول التعاون االإ�صت�صارى فى جمال هند�صة البرتول - ال�رصكة املالية للتنمية واال�صتثمار القاب�صة.. 5

ج 

 م�رصوعات متعــاقــد 

عليها خــالل الـفـتــرة 

من 2012/7/1 

اإىل 2013/6/30 

مـازالت جاريـة

14728140.007267900.00728140.006539760.00

اأهم امل�رصوعات

اإعداد درا�صة كاملة لتحديد جمال تطوير املمر O5L – ال�رصكة امل�رصية للمطارات.. 1

اإن�صاء مركز رئي�صى - لبنك نا�رص االأجتماعى مبدينة 6 اأكتـوبر.. 	

املعهد . 	  - مبن�صاأت   / اإ�صتحداث   / تطـوير  جتـديد   / ترميم   / اإ�صتكمال  مل�رصوعات  اإ�صت�صارية  خدمات  تقدمي 

القـومى لالأورام ـ جامعة الفاهـرة.

اإعـداد الر�صــومات الت�صويقيـة اخلـا�صة مب�رصوع م�صاكن �صرياتون املطار – �رصكة الن�رص العامة للمقاوالت . 4

)ح�صن عالم(.

اإختبارات �صالحية ال�صمامات اامل�صتخدمة فى تعبئة الغاز – �رصكات خمتلفة.. 5

قيا�صات بيئية واعداد ال�صجل البيئى مل�صانع و�رصكات خمتلفة.. 6

د

م�رصوعات متعــاقــد 

عليها خــالل الـفـتــرة 

من 2012/7/1اإىل 

 2013/6/30

واأنتهــت فى ذات الفـرتة

122036550.802036550.802036550.800.00

اأهم امل�رصوعات

عـقـد مــجـــارى عـقـد  15 حـلـوان – املقاولون العرب.. 1

مـطـارالهـليكوبـتـرا براأ�س �صـقـيـر – �رصكة برتول خليج ال�صوي�س.. 	

عمل تـقـرير ج�صات لالآر�س جهاز اخلدمات العامة بالهايك�صتب لبناء خمزن مب�صاحة 2300 م – جهاز . 	

اخلدمات العامة للقوات امل�صلحة.

خـدمات اأر�س مـديـنة ال�صـروق – �رصكة الن�رص العامة للمقاوالت )ح�صن حممد عالم(.. 4

8093713.5842094424.130971420.3911123004االإجــمـــالــى
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