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HBRC-ISHMII-BTMA2 

2nd Int. Conference on Bridge Testing, Monitoring & Assessment 

Recommendations 

 

Came out with the following important recommendations : 

 

- SHM, Structural Health Monitoring including field testing of bridges and 

infrastructures should become obligatory for all new mega projects and is recommended 

to be applied to important older national structures.  

 

- Fiber optic sensing specially the distributed type is very efficient for long term 

monitoring.  

 

- From the gathered measurements from SHM of new bridges and structures a national 

database should be built which includes the outcomes of these measurements as 

baseline prints of the structural performance and also measurement calibrated numerical 

models for any future investigations or works.  

 

- A committee from different agencies and authorities related to important infrastructure 

should be formed to put a standardized plan for routine, periodic and preventive 

maintenance through field measurement and investigations for Egypt's infrastructure.  

 

- An amendment is to be done to the Egyptian code for the planning, design and 

construction of bridges,ECP207/2015 in part10 to enhance the above recommendations 

as regulations.    

 

-ISHMII and international experts are willing to support Egypt in raising the caliber of 

bridge inspection and testing personnel through direct training and workshops.  

 

- ISHMII is going to recommend Egypt to be represented in the international groups for 

fiber optic sensing. 

 

- Bahrainian federation of contractors will form a training entity for Arab engineers and 

will seek all technical resources required for the center from HBRC /Egypt.  

 

 

 

 

 

       Prof. Mohamed A Zaki  
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 توصيات المؤتمر الدولى الثانى الختبارات و مراقبة و تقييم الكبارى

BTMA2-ISHMII-HBRC 
 

فى الجلسة الموسعة النهائية و بحضور الخبراء األجانب و  خرج المؤتمر بالتوصيات اآلتية 

 :المصريين 

 

يجب أن تصبح إلزامية لجميع المشروعات القومية الضخمة ( SHM)مراقبة السالمة اإلنشائية  -1

 .الجديدة كما أنه يوصى بتطبيقها فى المنشآت القومية الهامة القائمة

 

من األلياف الضوئية لها وزعة تالمتكنولوجيا القياسات باأللياف الضوئية و خصوصا المجسات  -2

 .كفاءة عالية و أثبتت كفائتها دوليا فى عمل المرافبة اإلنشائية طويلة األمد

 

يجب بناء قاعدة بيانات قومية للمنشآت القومية الجديدة تحتوى البيانات و القياسات األساسية  -3

يد خط أساس التصرف اإلنشائى لها لهذه المنشآت بناء على القياسات و اإلختبارات الفعلية لها لتحد

تلك القياسات حتى يمكن متابعة حالتها مع الممثلة للمنشآت و المؤكدة عن طريق رقمية الو النماذج 

 .على أسس سليمة ها بالزمن و دراسة عمل أى تعديالت أو تطويرات 

 

يجب تشكل لجنة اساسية من الجهات المعنية بالمنشآت الحيوية للتنسيق الوثيق و تخطيط  -4

و بناء على التقييم منسقة من جهة واحدة ممثلة لجميع الجهات بمراحلها المختلفة ءات الصيانة إجر

 .ختباراتالفعلى باال

 

فى الكود المصرى لتخطيط و  تم التوصية بعمل إلحاق الجزء العاشر الخاص بصيانة الكبارى -5

 .للتوثيق و تفعيل التوصيات السابقة ECP207/2015تصميم و تنفيذ الكبارى و التقاطعات العلوية 

 

و الخبراء الدوليين الحاضرين على أتم االستعداد و الحماس لمعاونة المركز  ISHMIIجمعية  -6

 .بالتدريب المباشر فى رفع كفاءات القائمين باالختبارات و التقييم للكبارى

 

بترشيح مصر فى المجموعات الدولية الخاصة بالقياسات باستخدام األلياف  ISHMIIستقوم  -7

 .الضوئية

 

جمعية إتحاد المقاولين البحرينية  ستقوم بتكوين وحدة تدريب عربية و ستعتمد فى ذلك على  -8

ن المركز القومى لبحوث اإلسكان و م لتى يحتاجها هذا المركز العربىاالموارد البشرية الفنية 

 .البناء

     

 محمد عبد الجواد زكى/ د.أ        
 


