
  



   

 

 2  دليل المنشآت بالكلية

 مقدمة
بالكلية  لمبانياتتناسب مساحة المباني بالكلية الى حد كبير مع ممارسات العملية التعليمية وأصبحت مساحة 

كافية بعد االنتهاء من انشاء العديد من المباني والمعامل واصبحت مساحة المباني الحالية مناسبة الحتياجات 

الكلية من قاعات التدريس والمدرجات وتتمتع بالتهوية واإلضاءة الطبيعية، وجاري استكمال معدات األمن 

 والسالمة واستكمال المتطلبات القياسية.
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 4  دليل المنشآت بالكلية

 ةـــــاني الكليـــــــمب

 

 حات التالية:طكما هو موضح بالشكل وتتكون من المس متر مربع 00074مساحة إجمالية  تشغل الكلية
  الرئيسيالمبنى: 

 متر مربع  2220متر =  120,00×  18,50مسطح الدور  -أدوار  5يتكون من 
 -الكنترول  -القديمة المكتبة  -معامل  -وحدة الجودة  -على: فصول دراسية ومدرجات  يحتوي 

أعضاء هيئة مكاتب غرف  -مكاتب االدارة العليا  -الخدمات الطالبية  -المخازن  -الخزينة 
 ...( -مكاتب إدارية  -التدريس 

 :مبنى البرامج الخاصة 
 متر مربع  2400متر =  80,00×  30,00مسطح الدور  -أدوار  4يتكون من 

مكاتب  -مخازن  -كنترول البرامج الخاصة  -معامل  -على: فصول دراسية ومدرجات يحتوي 
 ...( -مكاتب إدارية  -خدمات طالب البرامج الخاصة 

 :مبنى المدرجات الجديد 
 متر مربع  320مسطح المدرج  -مدرجات  3على  يحتوي 

 :مبنى مجمع المعامل والورش الجديد 
 متر مربع  2088متر =  72,00×  29,00مسطح الدور  -أدوار  4يتكون من 

 ...(قسم العمارة  –مكتبات  –مكاتب إدارية  -مخازن  -ورش  -على: معامل  يحتوي 
 معامل وورش متفرقة: مباني 

 متر مربع 7100مسطح  بإجمالي
 
 

 :الحملة الميكانيكية 
 متر مربع 2080مسطح  بإجمالي



   

 

 5  دليل المنشآت بالكلية

 :المسجد 
 متر مربع 922بمسطح 

 :الوحدة الصحية 
 متر مربع 180بمسطح 

 :اتحاد الطلبة 
 متر مربع 140بمسطح 

 :الملعب المتعدد األغراض 
 مدرجات. -أرضية ترتان  -متر مربع  1271متر =  41,00×  31,00بمسطح 

 :مبنى حضانة أطفال العاملين بالكلية 
 .متر مربع 125بمسطح 

 :المسطحات الخضراء 
 .متر مربع 11800بمسطح 

 :الطرق واألرصفة والممرات 
 .متر مربع 40634بمسطح 

 
بية للنشاطات الطال كمبانيالقريبة من حرم الكلية مالعب نادى الجامعة ومسرح الجامعة  ستخداماكما يتم 

 خارج حرم الكلية.

 

 
 
 
 

 

 



   

 

 6  دليل المنشآت بالكلية

  المدرجات والقاعات والفصول

  :التالي على النحوكلية الهندسة جامعة بورسعيد  لمبانييبين القدرة االستيعابية  (1ول )االجد

 المدرجات -أ

 عابيةيماكنها والقدرة االستأ(: المدرجات و 1جدول )

 المبنى/ الدور المدرج
األبعاد 
 بالمتر

 المساحة
بالمتر 
 المربع

القدرة 
 ةاالستيعابي

 (طالب)

 مالحظات

1 

مبنى البرامج 
 الجديد الخاصة

21×21 441 650 

  من المساحة االرضية %60حدود  فيمساحة النوافذ 
  مزودة بمراوح كهربيةجميع المدرجات 
  تابةلكلجميع المدرجات معدنية بتجليد خشب والمساحة كافية 
 جميع المدرجات مجهزة بسبورتين بيضاء وداتا شو 

  يسمح بميكروفون ومكبر  صوتيجميع المدرجات مجهزة بنظام
 صوت وسماعات.

  للداخل  تفتحباب كل باب دلفتين  2كل مدرج مزود بعدد
 وبابين من سلم اخر

2 21×21 441 650 

3 

رجات دمبنى الم
 الجديد

16×20 320 250 
  من المساحة االرضية %60حدود  فيمساحة النوافذ 

 جميع المدرجات معدنية بتجليد خشب والمساحة كافية للكتابة 
 جميع المدرجات مزودة بمراوح كهربية 
 جميع المدرجات مجهزة بسبورتين بيضاء وداتا شو 

  يسمح بميكروفون ومكبر  صوتيجميع المدرجات مجهزة بنظام
 صوت وسماعات

  تفتحكل باب دلفتين  خشبيباب  2كل مدرج مزود بعدد 
 للداخل وبابين من سلم اخر

4 16×20 320 250 

5 16×20 320 250 

6 
 الرئيسيالمبنى 

 )الدور الرابع(
7,5×12 90 60 

  من المساحة االرضية %30حدود  فيمساحة النوافذ 
 المدرجات مزودة بمراوح كهربية 
 المدرجات معدنية بتجليد خشب والمساحة كافية للكتابة 

 المدرجات مجهزة بسبورة بيضاء وداتا شو 

  تفتحكل باب دلفتين  خشبيباب  2كل مدرج مزود بعدد 
 للداخل

7 
 الرئيسيالمبنى 

 )الدور لخامس(
7,5×18 135 90 

   2067 المساحة الكلية للمدرجات جماليإ



   

 

 7  دليل المنشآت بالكلية

 القاعات -ب

 عابيةيماكنها والقدرة االستأ(: القاعات و 2جدول )

 المبنى/ الدور القاعة
األبعاد 
 بالمتر

 المساحة
بالمتر 
 المربع

القدرة 
عابية ياالست

 (طالب)

 مالحظات

1 

 
 قاعات مؤتمرات

 
 الرئيسيالمبنى 
 (األرضي )الدور

7,5×18  135 90 
  من المساحة االرضية %30حدود  فيمساحة النوافذ 
 ومراوح كهربية اتالقاعات مزودة بتكييف 
  جلد متحركة كراسيالقاعات 
  متحركة وداتا شو ة القاعات مجهزة بسبور 

  يسمح بميكروفون ومكبر  صوتيالقاعات مجهزة بنظام
 صوت وسماعات

  للداخل تفتحباب كل باب دلفتين  2كل قاعة مزودة بعدد 
2 7,5×12  90 60 

قاعاتالمساحة الكلية لل جماليإ  225  
 

 
  



   

 

 8  دليل المنشآت بالكلية

 الفصول والسكاشن   -ج
 عابيةيماكنها والقدرة االستأ(: الفصول و 3جدول )

رقم 
ية عابيالقدرة االست الدور الفصول

المساحة  االبعاد )م( )طالب(
 تامالحظ (2)م

301 

الدور 
 الثالث

60 7,5×12 90   من المساحة  %30 -18حدود  فيمساحة النوافذ
 االرضية

 الفصول مزودة بمراوح كهربية 
 ات واالمتحان الهندسيطالب خشبية مجهزة للرسم  تخته

 منفصل والمساحة كافية للكتابة خشبي كرسيذات 

  كل الفصول مجهزة بسبورة بيضاء وبعض الفصول مجهز
ربع فصول مخصصة أو شعبة أكل قسم لبها وداتا شو 

قل فصلين مجهزين بداتا شو بناء لى األللدراسة منها ع
 العلميعلى طلب القسم 

  تحتفكل باب دلفتين  خشبيباب  2الفصول مزودة بعدد 
 للداخل

 الفصول مزودة بستائر متحركة شرائط 

302 60 7,5×12 90 
311 90 7,5×18 135 
312 60 7,5×12 90 
314 60 7,5×12 90 
315 60 7,5×12 90 
316 60 7,5×12 90 
 135 18×7,5 90 أ 318
 135 18×7,5 90 ب 318

401 

الدور 
 الرابع

60 7,5×12 90 
404 25 7,5×6 45 
406 60 7,5×12 90 
408 60 7,5×12 90 
409 60 7,5×12 90 
411 60 7,5×12 90 
412 90 7,5×18 135 
415 90 7,5×18 135 
419 60 7,5×12 90 
 135 18×7,5 90 أ418
 135 18×7,5 90 ب418

501 

الدور 
 الخامس

90 7,5×18 135 
502 60 7,5×12 90 
 135 18×7,5 90 أ504
 135 18×7,5 90 ب504

508 60 7,5×12 90 



   

 

 9  دليل المنشآت بالكلية

رقم 
ية عابيالقدرة االست الدور الفصول

المساحة  االبعاد )م( )طالب(
 تامالحظ (2)م

509 60 7,5×12 90 
511 60 7,5×12 90 
512 60 7,5×12 90 
515 60 7,5×12 90 
518 200 18×18 324 

  3339 المساحة الكلية للفصول إجمالي

 
 الفصول الخاصة بالبرامج 

 

رقم 
 الدور الفصول

القدرة 
عابية ياالست

 )طالب(
المساحة  االبعاد )م(

 مالحظات (2)م

12 
الدور 

 ألرضيا

49 7×10,5 73,5   من المساحة  %30 -18مساحة النوافذ في حدود
 االرضية

 الفصول مزودة بمراوح كهربية 
  خشبية مجهزة للرسم الهندسي واالمتحانات تخته طالب

 ذات كرسي خشبي منفصل والمساحة كافية للكتابة

  كل الفصول مجهزة بسبورة بيضاء و وداتا شو 

 الفصول مزودة بستائر متحركة شرائط

13 49 7×10,5 73,5 
14 48 7×10,3 72 
15 48 7×10,3 72 

 99 14,2×7 66 لدور األولا 16

  390 المساحة الكلية للفصولإجمالي 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 10  دليل المنشآت بالكلية

 التجهيزات السمعية والبصرية -د 

 بالمبنى الرئيسى التجهيزات السمعية والبصرية -1

 المالحظات حالتها الفعلية فى التشغيل عدد االجهزة اسم الجهاز م

 مبنى رئيسى جيدة وصالحة لالستخدام 3 جهاز عرض الشفافيات 1
لالستخدامجيدة وصالحة  35 داتا شو 2  مبنى رئيسى 
 مبنى رئيسى جيدة وصالحة لالستخدام 4 مايك 3
 مبنى رئيسى جيدة وصالحة لالستخدام 4 سماعة 4
 مبنى رئيسى جيدة وصالحة لالستخدام 1 شبكة فيديو كونفرنس 5

 بمبنى البرامج الخاصة التجهيزات السمعية والبصرية -2

 المالحظات  حالتها الفعلية فى التشغيل  عدد االجهزة  اسم الجهاز  م

 جيدة وصالحة لالستخدام 2 جهاز عرض الشفافيات 1
مبنى البرامج 

 الخاصة

 جيدة وصالحة لالستخدام 11 داتا شو 2
مبنى البرامج 

 الخاصة

 جيدة وصالحة لالستخدام 6 مايك 3
مبنى البرامج 

 الخاصة

 جيدة وصالحة لالستخدام 2 سماعة 4
البرامج مبنى 

 الخاصة

 بمبنى المدرجات التجهيزات السمعية والبصرية -3

 المالحظات  حالتها الفعلية فى التشغيل  عدد االجهزة  اسم الجهاز  م

  المدرجات مبنى جيدة وصالحة لالستخدام 1 جهاز عرض الشفافيات 1

  المدرجات مبنى جيدة وصالحة لالستخدام 6 داتا شو 2

وصالحة لالستخدامجيدة  4 مايك 3   المدرجات مبنى 

  المدرجات مبنى جيدة وصالحة لالستخدام 4 سماعة 4

 



   

 

 11  دليل المنشآت بالكلية

 الورش  – ـه

يوجد بالكلية مجموعة من الورش تغطى العملية التعليمية لجميع اقسام العلمية من حيث االعباء التدريسية 
 (.4االساسية للكلية جدول )وخدمة العملية التعليمية من تمارين ومشاريع وصيانة لبعض البنية 

ورش الكلية (:4جدول )  

 االبعاد )م( المبنى الورشة
المساحة 

 مالحظالت (2)م

  الخراطة
 
 

مجمع 
الورش 

الجديد فى 
الجهة 

الغربية من 
 الكلية

من المساحة االرضية  %15 -10مساحة النوافذ فى حدود   100 م10*10
)مجمع الورش الجديد فى الجهة الغربية من الكلية(. بينما 

من المساحة االرضية  %50 -40مساحة النوافذ فى حدود 
 )المبنى القديم للورش(. 

 مزودة بخط تهوية وبعض المراوح الكهربية حول بعض  الورش
 الماكينات

 ورة بيضاء ويوجد بعض الفصول بالورشكل الورش مجهزة بسب 

  تفتحباب حديدى كل باب دلفتين  2الورش مزودة بعدد 
 بالجنب

  يوجد شفاطات كهربية لبعض الورش وخصوصا ورشة
 النجارة

 

 64 م 8*8 الماكينات
 225 م 15*15 اللحام
 324 م 18*18 الحدادة
 400 م 20*20 السباكة
 144 م 12*12 الكهرباء

 225 م 15*15 مكان تخزين 

 ثاثنجارة األ

مبنى القديم  
 للورش

  675 م45*15
 نجارة النماذج

عمال أ 
السمكرة 
 والبرادة

 150 م 15*10

  2307  اجمالى المساحة الكلية للورش
 
 
 
 



   

 

 12  دليل المنشآت بالكلية

 م- معامل أقسام الكلية
تتمتع الكلية بتوافر عدد كبير من المعامل التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة فى حالة جيدة 

ماكن متباعدة داخل حرم الكلية. لذا تقوم الكلية ببناء مبنى جديد للمعامل والورش طبقا أوهى منتشرة فى 
 .(5جدول )المعامل  هشاملة. وفيما يلى حصر لهذ لخطة تطوير

معامل الكلية (: 5)  جدول  
 

ل
س

سل
م

 

 عدد المعامل
مساحة المعمل 

 بالمتر المربع

المساحة االجمالية بالمتر 

 المربع

 رياضيات الهندسيةلقسم الفيزيقا وا

 153 153  الكيمياء 1

 144 72  معمل فيزياء 2  2

 قسم الهندسة الكهربية

 120 120 معمل الضغط العالي 3

 72 72 القوى واآلالت الكهربية 4

 77 77 معمل اآلالت الجديد )يشمل معمل األسس الكهربية( 5

 77 77 لكترونياتتصاالت واالمعمل اال 6

 77 77 معمل الحاسبات والمعالجات الدقيقة 7

 90 90 المتجددة معمل الطاقة 8

 49 49 معمل التحكم اآللي 9

 49 49  (PLC) معمل الحاكمات المنطقية المبرمجة 10

 STARP  84 84معمل حاسب آلي  11

 قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن

 84 84 معمل القياسات البحرية 12



   

 

 13  دليل المنشآت بالكلية

 84 84 معمل تصميم السفن )حاسب آلي( 13

 قسم الهندسة المدنية

 84 84 معمل الهندسة الصحية والبيئة 14

 75 75 معمل ميكانيكا التربة والطرق 15

 150 150 والخرسانةمعمل مقاومة المواد  16

 75 75 معمل المساحة 17

 210 210 الجديد مبنى معمل المواني 18

 180 180 معمل أبحاث الخرسانة و اإلنشاءات 19

 قسم هندسة االنتاج والتصميم الميكانيكى

20 
 -البرادة –الماكينات  -الورش الفنية )ورشة الخراطة

 الكهرباء( -النجارة -اللحام -السباكة
1500 1500 

 300 300 معمل الفلزات 21

 300 300 معمل اختبارات المواد 22

 300 300 معمل ديناميكا اآلالت 23

 300 300 معمل القياسات 24

 300 300 معمل الرمل 25

 قسم القوى الميكانيكية

 1500  معمل االحتراق المستمر 26

 84 84 معمل انتقال الحرارة  27

 84 84 معمل المحطات الحرارية 28

 84 84 معمل محركات االحتراق الداخلى 29

 معامل الهندسة المعمارية

 100 100 معمل للنمذجة والدراسات البصري  30

 100 100 معمل للحاسب اآللي 31



   

 

 14  دليل المنشآت بالكلية

 100 100 معمل للدراسات البيئية والعمرانية 32

 100 100 معمل للطباعة والنمذجة 33

 قسم الهندسة الكيميائية

 60 60  الكيمياء العضوية )بجوار سور الكلية الجنوبى(معمل  34

 280 70 معمل بالمبنى الجديد جارى تجهيزهم 2 35

 95 95 معمل معمل بالمبنى الجديد 1 36

 معامل عامة

 360 120 معامل حاسب آلي بالدور األرضي 3 37

 300 100 معمل حاسب آلي بالمبنى الجديد 3 37

 100 100 معمل سيمنز 39

 100 100 معمل سيسكو 40

 300 100 معامل(3التدريب ) مركز 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 15  دليل المنشآت بالكلية

 (: صور ومساقط أفقية للمباني الرئيسية1ملحق )

 

 أوال: المبنى الرئيسي.

 
 ( المبني الرئيسي2شكل )
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 17  دليل المنشآت بالكلية

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 18  دليل المنشآت بالكلية

 :ثانيا: مجمع المعامل والورش الجديد

من تشطيب مشروع مجمع المعامل والورش بمساحة تم االنتهاء  2022-2017وطبقا للخطة االستراتيجية 

شاملة التشطيبات(  نيهاج 24,788,787متر مربع )التكلفة االجمالية للمشروع حوالي  2000أكثر من 

 :مرحلتين علىوقد تم المشروع 

عبارة عن معامل  2م 2000 مكون من دور أرضى وأول بمسطح خرساني: مبنى هيكلي وليالمرحلة األ

خراطة ) وكيمياء وهندسة كهربائية وموانع وقياسات وخالفه وورش عالي ومساحة وضغطمقاومة مواد 

 .(4و 3 )شكل( ماكينات –كهرباء  -برادة  -

 :ةمتضمن 2م 2000مسطح الدور  ةدوار علويأ ة: ثالثالمرحلة الثانية

 أساسات معمل  -ة كيمائي -ة صحية قياسات وأجهز -ميكانيكا قوى  -بحاث قياسات األ) معامل

ختبارات امعمل  - ةقياسات ودوائر منطقي - ةمتجدد ةوطاق drive معمل - ةوقياسات كهربي

 .(5شكل )ديناميكا ثرمو –ية الكيمياء الصناع - الطبيعيالغاز  ةهندس -االنتاج  ةهندس -ة ميكانيكي

 (6)شكل ة الجامع مكتبة -دراسات عليا  مكتبة - ةالكلي ةمكتب. 

  اتوحجر رسم ومعارضمكون صاالت  (7)شكل  العمرانيالهندسة المعمارية والتخطيط قسم 

 ت وحجرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.خدما

 التجهيزات:

 55,000,000األجهزة وتم شراء أجهزة ومعدات للمعامل والتكلفة االجمالية  بأحدثتجهيز هذا المبني  تم

ويعتبر مبني مجمع المعامل والورش من نقاط القوة بالكلية وتم العمل به  ا(جنيه خمسة وخمسون مليون)

 .ميةيالتعلودخول الطالب واستخدام المعامل في العملية 

 



   

 

 19  دليل المنشآت بالكلية

 

 صورة لمبنى المعامل والورش( 3شكل )

 

 

 ( مسقط أفقي للدور األرضي لمبنى المعامل والورش4شكل )



   

 

 20  دليل المنشآت بالكلية

 

 لمبنى المعامل والورش ول( مسقط أفقي للدور األ5شكل )

 

 

 لمبنى المعامل والورش ثاني( مسقط أفقي للدور ال6شكل )



   

 

 21  دليل المنشآت بالكلية

 

 لمبنى المعامل والورش ثالث( مسقط أفقي للدور ال7شكل )

 

 

 لمبنى المعامل والورش رابع( مسقط أفقي للدور ال8شكل )

 

 



   

 

 22  دليل المنشآت بالكلية

 ثالثا: مبنى البرامج الجديدة )الغاز والتشييد(.

 
 مبني البرامج الجديدة (9شكل )
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 25  دليل المنشآت بالكلية

 رابعا: معامل وورش األقسام العلمية.

 
 معمل الخدمات الهندسية المتكاملة (10شكل )

 

 
 معمل الضغط العالى (11شكل )



   

 

 26  دليل المنشآت بالكلية

 
 واالنشاءاتمعمل أبحاث الخرسانة  (12شكل )

 

 
 معمل شبكات الحاسب (13شكل )



   

 

 27  دليل المنشآت بالكلية

 
 مبنى الورش (14شكل )

 

 
 معرض أعمال عمارة (15شكل )



   

 

 28  دليل المنشآت بالكلية

 

 
 الحاسب األليعامل م( 16شكل )



   

 

 29  دليل المنشآت بالكلية

 

 .معمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ( 17شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 30  دليل المنشآت بالكلية

 خامسا: مبنى المدرجات المجمعة.

 

 
 مبنى المدرجات المجمعة( 18شكل )

 

 



   

 

 31  دليل المنشآت بالكلية

 سادسا: مباني وخدمات مختلفة.

 
 مكتب اتحاد الطالب( 19شكل )

 
 الطبيةالوحدة ( 20شكل )



   

 

 32  دليل المنشآت بالكلية

 
 حضانة كلية الهندسة( 21شكل )

 

 وحدة غسيل السيارات( 22شكل )

 

 



   

 

 33  دليل المنشآت بالكلية

 مكتبة الكلية: سابعا

 
 المكتبة( 23شكل )

 
 مكتبة الدراسات العليا( 24شكل )



   

 

 34  دليل المنشآت بالكلية

 
 مكان االطالع( 25شكل )

 
 أجهزة الحاسب األلى بالمكتبة )مخصصة للطالب(( 26شكل )

 



   

 

 35  دليل المنشآت بالكلية

العالمات اإلرشادية المناسبة ومعدات لتحقيق األمن والسالمة، كما تقوم المباني الموجودة بالفعل تتوفر بها 

للعاملين بالمعامل والورش مع أجهزة الدفاع المدني لمواجهة الحرائق، كما توجد  اإلدارة بدورات تدريبية

 .انتظار تركيب شبكة اإلنذار خطة إلخالء المبنى الرئيسي تم التدريب عليها دون

ور دالمكتبة الموجودة حاليا مناسبة لعدد الطالب وخاصة بعد نقلها الى المبنى الجديد الذي يحتوي على 

حيث يتوفر فيه كل متطلبات األمن والسالمة وكذلك كل وسائل التكنولوجيا  للمكتبة المركزية للكلية كامل

ف المعادن ثابتة والمتحركة وبوابة كشالمراقبة ال لكترونية. وقد تم تركيب كاميراتالحديثة في المكتبات اال

 .وأجهزة فحص السيارات وميكروفونات السلكية

 

 

  



   

 

 36  دليل المنشآت بالكلية

 

 المخطط العام للكلية


