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 قام بإعداد السجل

 ياسر النحاس عبد هللا علوان

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام مدير
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 ةالكلي عن  معلومات عامة -1
 

 طنطا اسم الجامعة

 العلوم الكليةاسم 

 عنوان الكلية
 المجمع الطبي –كلية العلوم  – جامعة طنطا

 شارع الدكتور نجاتي المتفرع من شارع الجيش

 424443344322 الكلية تليفون

 424443324044 الكلية فاكس

 ياسر النحاس عبد هللا علوان المختص بشئون البيئةالمسئول اسم 

 شئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام مدير وظيفته

 تاريخهحتى       241 2/       1/      1من      الفترة الزمنية المغطاة بالبيانات الحالية

 

   

 التوصيف العام للمنشأة -2
 

 العاليوزارة التعليم  التابع لهاالقطاع 

 370772 رقم المنشأة

 6 األقسامعدد 

  عدد الطالب

  والموظفين ينعدد العامل

  أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة عدد

 متر مربع 12444 المساحة الكلية
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 ملتقطة بالقمر الصناعي الندسات الطبيصورة للمجمع            

 

 

 

 

 

 

 كلية العلوم

 األسكندرية -طريق القاهرة 

 شارع البحر

 الطبكلية 
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 مقدمة

 وكانت وقتها 1161كلية العلوم من أعرق وأقدم الكليات بجامعة طنطا ، تم إنشاؤها عام 
تابعة لجامعة األسكندرية ، وتقع كلية العلوم في الجزء الشمالي من المجمع الطبي 

وتقع فى نهاية امتداد شارع الدكتور نجاتى األسكندرية الزراعي  - القاهرةبمحاذاة طريق 
 .المتفرع من شارع الجيش

  -القاهرة طريق الجديد و البحث العلمي ةمبنى أكاديمي ويحد الكلية من جهة الشمال
ومن الشرق  والمستشفيات الجامعية ومن الجنوب ساحة كلية الطب األسكندرية الزراعي

 القاهرةومن الغرب طريق  والمستشفيات الجامعيةالبنك األهلي المصري فرع الجامعة 
 األسكندرية الزراعي وقاعة المؤتمرات.

لية تشتمل على وتعد كلية العلوم من أكبر المباني المقامة بالمجمع الطبي حيث أن الك

خمس أجنحة ) أربعة منها مكونة من ستة طوابق وهى مبنى البيولوجي،مبنى الطبيعة 

والجيولوجيا،مبنى الكيمياء،المبنى الرابع ويسمى المبنى البينى يربط بين مبنى البيولوجي 

ومبنى الطبيعة والجيولوجيا والمبنى الخامس مبنى إدارة الكلية مكون من ثالث طوابق ( 

يوجد خلف مبنى البيولوجي إدارة شئون الطالب والمسجد ومجوعة من الورش كما 

 الخاصة بالصيانة وأعمال النجارة والكهرباء .

كما يضم مبنى الكلية مساحات خضراء شاسعة عبارة عن ثالث حدائق وصوبة لقسم 

 النبات ومشتل الكلية ، كما تحاط الكلية من الخارج بمساحات خضراء كبيرة تساعد على

تنقية أجواء الكلية والكلية تقريبا خالية من جميع االتجاهات مما يجعلها بيئة صحية 

 تتناسب مع العملية التعليمية .

ويوجد في محيط الكلية منشات خدمية تسهل على السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين 

لهيئة والطلبة التعامل في أيسر وقت ممكن منها فرع للبنك األهلي المصري ، فرع 

 البريد ،  المكتبة المركزية وقاعة المؤتمرات والمستشفيات الجامعية .

ويحرص قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على صيانة المبنى وتجميل الحدائق 

الموجودة بداخل الكلية والمساحات الخضراء الواقعة خارج الكلية وتحسين البيئة الداخلية 

 أثير االجابى على الكلية والمجتمع المحيط بها . والخارجية حتى يكون لها الت
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 نبذة تاريخية عن الكلية

بإنشواء بعوا الكليوات الجديودة التابعوة  1161لسونة  1400صدر القرار الجمهووري رقوم 

لجامعات القاهرة وعين شمس واإلسكندرية وأسيوط ومن هذه الكليات كليوة العلووم بطنطوا 

 .امعة اإلسكندريةوالتي كانت فى ذلك الوقت تابعة لج

بتطبيووق الالئحووة الداخليووة  22/12/1161بتوواري   624كمووا صوودر القوورار الوووزاري رقووم 

لكلية العلوم بجامعة اإلسكندرية على كلية العلوم بجامعة طنطا وعلى أن تتكون الكلية مون 

 :هي ستة أقسام عملية 

 قــسم الكيميــــاء   -3  ـــة              ـقـسم الطبيعـ -2قسم الرياضيات           -1

 قسم علم الحيوان -6             قــسم الــنبــــــات -2         قـسم الجيولوجيا -4

جامعة طنطا  واستقلت عن  أٌنشئت 1172لسنة  41وبصدور قانون تنظيم الجامعات رقم 

 جامعة اإلسكندرية .

. 11/14/1161الموافوق  صوبا  يووم السوبتدراسة النظريوة والعمليوة بالكليوة وقد بدأت ال

بمبنووى مدرسووة القووديس لووويس )إدارة الجامعووة حاليووا ( ثووم انتقلووت بعوود ذلووك إلووى مبنووى كليووة 

بودأت الجامعوة فوي بنواء مبنوى الكليوة  1170وفوى عوام  الطب القديم )كلية التربية حاليوا ( .

 الجديد بأرا المجمع الطبي .

يوة العلووم وأصوبر صورحا علميوا  أكتمول مبنوى كل 1113/1114وفى بداية العوام الدراسوي 

هووائال  يقووف شووامخا بمجمووع الكليووات العلميووة كمووا أصووبحت الكليووة زاخوورة بكوول اإلمكانيووات 

 التعليمية والبحثية.

أفتتر السيد األستاذ الدكتور / حسين كامول بهواء  20/7/1113وفى يوم األربعاء الموافق  

 رافقه.وزير التعليم، مبنى الكلية بعد اكتمال جميع م  الدين
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 الكلية ؤيةر

المداومة علوى التميوز فوى المجواالت التعليميوة  إلىجامعة طنطا  –كلية العلوم تسعى 

عرفووة فووى العلوووم األساسووية والتطبيقيووة والمجوواالت البحثيووة للمسوواهمة فووى مونشوور ال

 تنمية المجتمع.

 رسالة الكلية

مج تعليميوة فوي العلووم تسعى كلية العلوم جامعة طنطا بوالتميز فوي التعلويم بتقوديم بورا

األساسووية تمكوون الطالووب موون اكتسوواب المعووارف األساسووية و المتقدمووة و المهووارات 

كمووا تهوودف الكليووة إلووي  ،الالزمووة للمنافسووة كمهنيووين أو كخوورجين فووي سوووق العموول

االرتقوواء بكفوواءة هيئووة التوودريس بهووا للقيووام بأبحوواث متميووزة فووي العلوووم األساسووية و 

مشكالت المجتمع علي أسوس علميوة و أخالقيوة، و كمؤسسوة  التطبيقية تساهم في حل

قومية، تسعي الكلية إلي المسواهمة فوي تنميوة و خدموة المجتموع علوي مسوتوي منطقوة 

 الدلتا و أيضا علي المستوي القومي و اإلقليمي.

 األهداف اإلستراتجية

فاعليووة تعموول كليووة العلوووم علووي تحسووين إسووتراتيجيتها ونظمهووا لتحقيووق أهوودافها و ضوومان 

 برامجها التعليمية بصورة مستدامة واستنادا إلي رسالتها فأن مجمل أهداف الكلية هي:

إلسوتراتيجية و تطورهوا الجتوذاب طوالب جودد أو خورجين ا. تحافظ الكلية علي خططهوا 1

علوي أعلوى مسووتوي، و ذلوك مون خووالل تقوديم بوورامج تعليميوة مبنيوة علووي احتياجوات سوووق 

دعم طالبي و تسهيالت تعليمية متميوزة، وإتاحوة فورص اختيوار العمل، و من خالل توفير 

 و مرونة فيما تقدمه من برامج. 

. ستحافظ الكلية و تواصول تطووير توجهاتهوا لتقوديم تعلوم و تودريس علوي مسوتوي جوودة 2

 عال و بتسهيالت تقنية تلبي متطلبات العمالء المتنوعة.

فووي المجووال البحثووي باالعتموواد علووي . سووتعمل الكليووة علووي تطوووير و تحقيووق تقوودم متميووز 3

أعضاء هيئة التدريس بها المتميزين عالميا و تشجيع ثقافة البحث العلمي بدعم كل موا هوو 



 1 

باإلضافة إلي العمل علي االستثمار األمثل للبحث العلمي لصوالر تطووير المجتموع  ،متميز

 علي المستوي المحلي و القومي و اإلقليمي. 

مؤسسة  ذات نظم إدارية جيدة تتوافق مع المعوايير المرجعيوة  . ستسعي الكلية كي تكون4

المنشوورة لممارسووات األداء الجيوود و ذلوك موون خووالل تطووير نظامهووا اإلداري الووذي يتميووز 

 بالمرونة و الشفافية، و العمل في إطار مالي مناسب لمؤسسة ذات إدارة مالية جيدة.

العوالي و البحوث العلموي بجامعوة  . ستسعي الكلية إلوي تحسوين وضوعها كمؤسسوة للتعلويم2

طنطووا بمنطقووة الوودلتا و تنميووة دورهووا كمركووز ثقووافي علووي المسووتوي المحلووي و القووومي و 

كموا سووف يوتم  ،اإلقليمي  لصوالر المجتمعوات األكاديميوة و المحليوة و القوميوة و اإلقليميوة

 لجودة بها.لمتابعة أداء الكلية من خالل إنشاء نظام داخلي 
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 ارة الكليةإد

 عبد العزيز لطفى عبد الدايم:    ور ـــاذ الدكتــــــاألست ةـــــــد الكليـــــعمي

 الجيولوجياأستاذ بقسم                               

 

 السيد ابراهيم السيد سالماألستاذ الدكتور/  : خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون 

 علم الحيوانأستاذ بقـسم                              

 

                                السباعىأحمد محمد األستاذ الدكتور/  :          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 الفيزياءبقـسم  أستاذ

 

 الرفاعى صبحى بسيونى قناوى/ : األستاذ الدكتور  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 الكيمياءأستاذ بقـسم                               

 

 حمـدى سعــد محمـد شعبـان:  الدكتور /    أميــــــــــــن الكليــــــــــــــــة             
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 البيان التفصيلي  لمبنى الكلية 

 

 الندسات عيالصناصورة لكلية العلوم ملتقطة بالقمر         

 

 صورة جانبية للكلية                              
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 للكلية من جهة المدخلصورة                     

 

 

 لكليةل الرئيسي مدخللل صورة                     
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 ومجمعات الكلية مبانييوضح  كروكيرسم             

 ضم خمسة مباني أساسية توجد كلية العلوم بالمجمع الطبي لجامعة طنطا وت

 مبنى إدارة الكليــــــة  .1

 مبنى الطبيعة والجيولوجيا  .2

 مبنى البيولوجي  .3

 ) يربط بين مبنى الطبيعة والجيولوجيا ومبنى البيولوجي (المبنى البيني  .4

 مبنـــى الكيميــاء  .2

وذلك باإلضافة إلى المبنى الخلفي للكلية والذي يالصق سوور الجامعوة مون ناحيوة 

اإلسووكندرية الزراعووي . وباسووتثناء مبنووى إدارة الكليووة )ثالثووة  –قوواهرة طريووق ال

 طوابق( يتكون كل مبنى من ستة طوابق . 
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 مبنى إدارة الكلية .1

 

 مكون من ثالثة أدوارال مبنى ادارة الكلية من الخارج            

 

 

 مبنى اإلدارة من الداخل                        

 دارة اإلمبنى 



 12 

 –أمين الكليوة  -الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدور االرضى: وكيل 

   العيادة الطبية. -   ( ITتكنولوجيا المعلومات   ) وحدة  -وحدة التدريب 

 المكتبة.  :الدور الثاني

وكيوول  -وكيوول الكليووة لشووئون التعلوويم والطووالب  -عميـووـد الكليـــووـة  :الوودور الثالووث

  الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 مبنى الطبيعة والجيولوجيا .2

 

الشوووئون الماليوووة  –السوووويتش  – مجموووع الكنتوووروالت الووودور األول )االرضوووى(:

معمووول أبحووواث األطيووواف الذريوووة قسوووم  –الحسوووابات  –الخزينوووة  –والتوريووودات 

حجووورة  –حجووورة مسوووئول األمووون   –مخوووزن   –نوووادي التكنولوجيوووا  –الطبيعوووة 

 . مياه رجالي وحريمي  اتدور -األضابير

 مبنى الطبيعة والجيولوجيا
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 –حجووورات أعضووواء هيئوووة التووودريس  – 1الوودور الثووواني )قسوووم الطبيعوووة(: مووودرج 

قاعوة االجتماعوات  –رئيس مجلس القسوم  –معامل طالب الفرقة األولى )أ ، ب( 

 مياه رجالي وحريمي.  اتدور –سكرتارية القسم  –

حجووورات أعضووواء هيئوووة  – 2مووودرج  -1الووودور الثالوووث )قسوووم الطبيعوووة(: مجموووع 

معمل الحاسوب االلوى  –مل طالب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة معا –التدريس 

 مياه رجالي وحريمي .  اتدور –معمل أبحاث الليزر  –

معامووول  –( 2، 1معاموول طالبيوووة ) -3الوودور الرابوووع )قسووم الجيولوجيوووا(: مووودرج 

ميواه رجوالي  اتدور –حجرات أعضاء هيئة التدريس  –أبحاث الصخور النارية 

 وحريمي . 

 4، 3معامول طالبيوة ) – 4مودرج  – 2دور الخامس )قسم الجيولوجيا(: مجموع ال

 -حجورات أعضواء هيئوة التودريس  –معمل أبحواث الصوخور الرسووبية  -( 6، 2،

 مياه رجالي وحريمي .  اتدور –سكرتارية القسم  -رئيس مجلس القسم 

ف المتحوو -الوودور السووادس )قسووم الجيولوجيووا(: حجوورات أعضوواء هيئووة التوودريس 

 -معامل أبحاث )الجيوكيمياء ، الجيوفيزيواء ، االستشوعار مون بعود(  -الجيولوجي 

 مياه رجالي وحريمي .  اتدور -معمل الحاسب االلى 

 مبنى البيولوجي .3
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اإلرشوواد   -  معموول الحاسووب االلووى )قسووم الرياضوويات ( (:األرضوويالوودور األول )

  -وحوودة الخووريجين  - األرشوويف -) االسووتحقاقات ( الشووئون اإلداريووة  -األكوواديمي 

معمول  - العالقوات العاموة  –الشئون العامة  –شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 العالقوات الثقافيوة -الدراسوات العليوا   - أبحاث التكنولوجيا الحيوية )قسم النبات(

 -حجورة اتحواد الطوالب  –رعايوة الشوباب  – الشئون اإلداريوة -المجلة العلمية  و

 مياه رجالي وحريمي  اتدور -الكهرباء وورشة المحوالت  حجرة

 الدور الثاني )قسم النبات(: 

حجورات أعضواء  -معامول أبحواث )الفطريوات ، الطحالوب ، البكتريوا(  - 2مدرج 

ميوواه  اتدور -رئوويس مجلووس القسووم  -( 2، 1معاموول طالبيووة ) -هيئووة التوودريس 

 رجالي وحريمي . 

 البيولوجيمبنى 
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معامووول أبحووواث )البيئوووة ،  - 6مووودرج  -3مجموووع  )قسوووم النبوووات(::الووودور الثالوووث 

( قاعوووة 4، 3معامووول طالبيوووة ) -الفسووويولوجي( حجووورات أعضووواء هيئوووة التووودريس 

 مياه رجالي وحريمي .  اتدور -االجتماعات 

حجوورات أعضوواء هيئووة التوودريس  - 7)قسووم الرياضوويات(: موودرج  :الوودور الرابووع 

ت والطفيليوووات )قسوووم علوووم معامووول أبحووواث الالفقاريوووا -)النبوووات وعلوووم الحيووووان( 

)قسوم النبوات(  2معمول طالبوي  -)قسم علم الحيووان(  1معمل طالبي  -الحيوان( 

 -رئووويس مجلوووس قسوووم الرياضووويات  -معامووول أبحووواث الوراثوووة )قسوووم النبوووات(  -

ميوواه  اتدور –قاعووة اجتماعووات قسووم الرياضوويات  -سووكرتارية قسووم الرياضوويات 

 رجالي وحريمي .

حجوورات أعضوواء  – 0موودرج  -4علووم الحيوووان(: مجمووع )قسووم :  الوودور الخووامس

معمووول  –( 2،3معامووول طالبيوووة ) –معمووول طالبوووي )التكنيوووك(  –هيئوووة التووودريس 

 .وحريميرجالي مياه  اتدور -أبحاث )البيئة، الخلية و األنسجة، الفسيولوجي( 

معاموول  -)قسووم علووم الحيوووان(: حجوورات أعضوواء هيئووة التوودريس  :الودور السووادس 

رئيس مجلس القسوم  -معامل أبحاث )الفقاريات، الحشرات(  -( 7، 6 ،2طالبية )

ميووواه  اتدور -متحوووف علوووم الحيووووان  -قاعوووة االجتماعوووات  -سوووكرتارية القسوووم  -

 .  وحريميرجالي 

 ) يربط بين مبنى الطبيعة والجيولوجيا ومبنى البيولوجي(المبنى البيني   .4
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 ألمامالمبنى الخلفي من ا                       

الموجوودة  المبواني إلوىمون مودخل الكليوة  طوولي: عبارة عن ممر  االرضىالدور 

 البيولوجي.خلف مبنى 

الطبيعوة لقسوم  الدور الثاني )الطبيعة والنبات(: حجرات أعضواء هيئوة التودريس )

 مياه رجالي وحريمي.  اتدور -النبات(  وقسم

 اتدور –س )قسم النبات( حجرات أعضاء هيئة التدري :الدور الثالث قسم النبات

 مياه رجالي وحريمي . 

الووودور الرابوووع )الرياضووويات وعلوووم الحيووووان(: حجووورات أعضووواء هيئوووة التووودريس 

 مياه رجالي وحريمي.  اتدور –)الرياضيات وعلم الحيوان( 

 –حجرات أعضاء هيئة التدريس )قسم الرياضيات(  الدور الخامس)قسم الرياضيات(:

 4مياه رجالي وحريمى اتدور

 المبنى البيني  
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الووودور السووووادس )قسووووم الرياضووويات(: حجوووورات أعضوووواء هيئوووة التوووودريس )قسووووم 

 اتدور –قسوم الرياضويات(  -3، 2، 1قاعات تدريس التموارين ) –الرياضيات( 

 مياه رجالي وحريمي . 

 

 

 مبنى الكيمياء -5

 

 

 من الداخل مبنى الكيمياء                

وحودة  –( االلوىمعامول الحاسوب مركوز الخدموة العاموة ) الدور األول )االرضى(:

قاعووووة  –قسووووم الكيميوووواء(  -2، 4، 3، 2، 1معاموووول طالبيوووة ) –ضووومان الجووووودة 

 اجتماعات قسم الكيمياء. 

 مبنى الكيمياء  
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معاموول أبحوواث  –الوودور الثوواني )قسووم الطبيعووة(: حجوورات أعضوواء هيئووة التوودريس 

)الطاقوووة الشمسوووية ، فيزيووواء الجوامووود ، التحليووول االشوووعاعى ، طبيعوووة الجوامووود 

 مياه رجالي وحريمي.  اتدور –قاعة المناظرات  –ترونيات( وااللك

معامووول أبحووواث )الكيميووواء الحيووووي ،  -2الووودور الثالوووث )قسوووم الكيميووواء(: مجموووع 

حجورات أعضواء هيئوة  –( 1، 7،0، 6معامول طالبيوة ) –العضوية ، الفيزيائيوة( 

ميووواه رجوووالي  اتدور –سوووكرتارية القسوووم  –رئووويس مجلوووس القسوووم  –التووودريس 

 مي . وحري

الدور الرابع )قسم الكيمياء(: معامل أبحاث )الكيمياء غير العضووية ، الكهربيوة( 

ميوواه  اتدور –حجورات أعضوواء هيئوة التوودريس  –( 11،  14معامول طالبيووة ) –

 رجالي وحريمي . 

معامول أبحواث )الكيميواء العضووية ،  – 6الدور الخامس )قسوم الكيميواء(: مجموع 

حجورات أعضواء هيئوة  –لحركيوة ، األطيواف الطبيعوة( غير العضوية ، الكيمياء ا

 مياه رجالي وحريمي .  اتدور –التدريس 

الووودور السوووادس )قسوووم الكيميووواء(: معامووول أبحووواث )الكيميووواء الضووووئية ، كيميووواء 

حجوورات أعضوواء هيئووة  –السووطو  ، الكيميوواء الفيزيائيووة ، الكيميوواء العضوووية( 

 .مياه رجالي وحريمي اتدور –التدريس 

 المبنى الخلفي للكلية. 6

حجورة المتابعوة  –حجرة الشوئون القانونيوة  –شئون الطالب مدير عام  –المسجد 

 -المخووازن  –والتصوووير المطبعووة  –ورشووة قطووع الصووخور )قسووم الجيولوجيووا(  -

إدارة الحودائق  -ورشة النجوارة  –الخدمات الفنية مدير  –ورشة صيانة األجهزة 

 ورة مياه رجالي .د  -ورشة الزجاج  –المشتل  –
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 البيئة الداخلية للكلية

 

تشمل كلية العلوم خمسة أجنحة كما سبق ذكره في المقدمةة وسةوي مةتن تنةاوب البي ةة  

الداخلية من خالب عدة بنود منها السعة االستيعابية ـ اإلضاءة ـ درجة الحرارة ـ الضوضةاء 

 0ـ التدخين

 

 
 

 الكليةتتوسط الحديقة الرئيسية                   
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 نافورة الكلية تتوسط الحديقة الرئيسية                
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 صورة لصوبة ومشتل قسم النبات                   

 

 

 

 

 

 
 

 مبنى اإلدارة أمام الحديقة الموجودة                   
 

 ـ مبنى البيولوجي1

ـ  القةاهرةتد موازماً لطرمق الغربي من الكلية وهو ممالشمالي مقع المبنى في الجانب  

سةةكندرمة الاراعةةي والمبنةةى مكةةون مةةن سةةتة  وابةةق متكةةررة المواصةة ا  ماعةةدا الةةدور األ

االرضةةى الةةحت محتةةوى علةةى الحجةةرا  الماصةةة بالعةةاملين  ـ أمةةا بةةاقي األدوار الممةة  

 فمواص اتها كاآلتي:

علةةى جةةانبي كةةل دور محتةةوى علةةى صةةالتين كبيةةرتين تمتةةد بينهمةةا  رقةةة  وملةةة   وموجةةد 

الطرقةةة مةةن الغةةرا المعامةةل الطالبيةةة وفةةى الجهةةة المقابلةةة توجةةد حجةةرا  أعضةةاء هي ةةة 

 0التدرم  والمعامل البحثية

التهومةةة الطبيعيةةة بالمعامةةل الطالبيةةة تةة تى مةةن جهةةة الغةةرا حيةةى أن المبنةةى مطةةل علةةى 

اءة سةكندرمة الاراعةي ممةا مسةمه بتهومةة و ضةاألـ  القةاهرةمساحا  شاسعة وعلى  رمق 

 بيعية جيدة وكحلك تةن تاومةد المعامةل بمةراول معلقةة فةى السةقا وشة ا ا  فةى الجوانةب 

أعلى الشبابيك لامادة معةدب التهومةة وتةن تاومةد المعامةل باإلضةاءة ال ةناعية لامةادة معةدب 
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أما الطرق الموجودة بةين ال ةالتين فالتهومةة بهةا ضةعي ة ولةحلك تةن تاومةدها بعةدد  0الرؤمة

 0سقا كحلك اإلضاءة تعتمد اعتماداً كلياً على اإلضاءة ال ناعيةستة مراول بال

أما حجرا  أعضةاء هي ةة التةدرم  والمعامةل البحثيةة فهةى تحتةوى علةى شةبابيك مةن جهةة 

مةع  0تحتوى على النافورة واإلضاءة بها جيةدة التيالشرق حيت فناء وحدمقة الكلية الكبيرة 

كي ا  نظةراً لوجةود أجهةاة تحتةاى  لةى درجةا  العلن أن بعض المعامل البحثية مركب بها ت

   0حرارة منم ضة

تتمتةةع بمسةةاحا  كبيةةرة وتطةةل علةةى  فهةةيأمةةا ال ةةالتين الموجةةودتين فةةى مةةداخل األدوار 

الجانبين الم توحين مباشرة مما مسةمه لهةا بتهومةة و ضةاءة  بيعيةة جيةدة ممةا مجعلهةا مكانةاً 

ك تن تاومدها باإلضاءة ال ناعية لامادة معدب مناسباً النعقاد لجان االمتحانا  بها ـ ومع ذل

 0االضاءة

 ـ مبنى الطبيعة والجيولوجيا2

مةةن الكليةةةة وهةةةو معتبةةر مةةةوازى لمبنةةةى  الشةةةرقالشةةةمالي مقةةع المبنةةةى فةةةى الجانةةب  

وم خةةح ن ةةة  صةة ا  التكةةةاومن الداخليةةة مةةةن معامةةل وحجةةةرا  أعضةةاء هي ةةةة  البيولةةوجي

محتةوى علةى  الةحتت ته علةى فنةاء الكليةة الكبيةر  التدرم  غير أن شبابيك المعامل الطالبية

نافورة مياه وشبابيك وحجرا  أعضاء هي ة التدرم  ت ته من جهةة الشةرق علةى مسةاحا  

فراغ وحدمقة شاسعة أمام فرع البنك ااألهلةى وكليةة التمةرمض والتهومةة واإلضةاءة بةالمبنى 

 0ال تمتلا كثيراً عن مبنى البيولوجى

 

 ـ مبنى الكيميـــاء3

مةن الكليةة مرتبطةاً بمبنةى البيولةوجي ومبنةى  الشةرقي مقع المبنى فى الجاء الشةمالي 

أمةةا نظةةام   من ةةرداً فةةى وسةةم المبنيةةين الطبيعةةة والجيولوجيةةا بال ةةالتين الكبيةةرتين وممتةةداً 

يةى حدمقةة كبيةرة التهومة واإلضاءة بالمعامل الطالبيةة فالشةبابيك تطةل علةى جهةة الغةرا ح

الاراعةي وبةحلك تكةون تهومةة و ضةاءة  بيعيةة جيةدة  األسكندرمة  -رة القاهموازمة لطرمق 

ومن الجهة األخرى حيى توجد حجرا  أعضاء هي ةة التةدرم  والمعامةل البحثيةة فالتهومةة 

واإلضةةاءة جيةةدة نظةةراً آلن الشةةبابيك تقةةع جهةةة الشةةرق وتطةةل علةةى ال ةةوبة الماصةةة بقسةةن 

والمبنةةى مكةةون مةةن سةةتة أدوار  0يميةةاءالنبةةا  وكةةحلك حدمقةةة مجةةاورة أمةةام مةةدخل قسةةن الك

منطبةةق عليهةةا ن ةة  نظةةام األدوار الموجةةودة بمبنةةى البيولةةوجي سةةوى أن الةةدور االرضةةى 

 0محتوى على معامل  البية خاصة بقسن الكيمياء ومركا المدمة العامة

 

 ـ مبنى اإلدارة4

 

ومةربم بةين  البينةيمةن الكليةة موازمةاً للمبنةى  الغربةي مقع المبنى فى الجاء الجنوبي 

أمةا  0مبنى البيولوجي ومبنى الطبيعة والجيولوجيةا مةن خةالب سةلن محتةوى علةى سةتة أدوار

التهومةة واإلضةاءة بةالمبنى جيةدة نظةراً ألن  0المبنى ن سة  فهةو مكةون مةن  ال ةة أدوار فقةم

حيةةى حدمقةةة كبيةةرة موازمةةة للمبنةةى والجانةةب  البحةةرتتجةةاه االشةةبابيك المبنةةى تطةةل علةةى 

 0على ساحة قاعة المؤتمرا  وكلية الطب تطل  الجنوبي
 

 ( مربم بين مبنى البيولوجي ومبنى الطبيعة والجيولوجيا )ـ المبنى البينى 5
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مقع المبنى فى وسم الكلية موازماً لمبنى اإلدارة ومربم بين مبنى البيولةوجي ومبنةى  

رة عةن ممةر الطبيعة والجيولوجيا والمبنى مكون من ستة  وابق   الدور االرضى كلة  عبةا

 0 ولي مةربم بةين مةدخل الكليةة الر يسةي حتةى نهامةة الكليةة عنةد المسةجد وشة ون الطةالا

الممسة أدوار الباقية عبارة عن حجرا  ألعضاء هي ةة التةدرم  وحجةرا  تةدرم  عملةي 

لقسةةن الرماضةةيا  والتهومةةة واإلضةةاءة الطبيعيةةة بةةالمبنى فةةوق الممتةةازة حيةةى أن شةةبابيك 

جاه البحةرت وتطةل علةى الحدمقةة الكبيةرة التةى تحتةوى علةى النةافورة تاالالحجرا  تقع فى 

وكحلك الحجرا  الموجودة فةى الجانةب اآلخةر شةبابيكها تطةل علةى الحدمقةة الموجةودة أمةام 

 0مبنى االدارة

 
 ـ المباني الموجودة خلف مبنى البيولوجي6

رة الرضةى  وتطةل مباشةا وهى عبارة عن مجموعة مبةاني مكونةة مةن دور واحةد ) 

الاراعةي وهةى مبنةى شة ون الطةالا والمسةجد والةور   األسةكندرمةـ القاهرة على  رمق 

والممةةازن وحجةةرة قطةةع ال ةةمور والمشةةتل واإلضةةاءة والتهومةةة بهةةا جيةةدة حيةةى أن بينهةةا 

األسكندرمة الاراعةي  -القاهرة ومن الجهة المقابلة  رمق وبين مبنى البيولوجي فراغ كبير 

. 

 

 

 

 ت والقاعاتالمجمعات والمدرجا

 

أماكن و أسماء مدرجات الكلية

مبني الطبيعة و الجيولوجيا

المجمعات

1 -مجمع 

المدرجات

مبني الكيمياءمبني البيولوجي

الطابق الثالث

الطابق الخامس2 -مجمع 

الطابق الثاني1 -مدرج 

الطابق الثالث2 -مدرج 

الطابق الرابع3 -مدرج 

الطابق الخامس4 -مدرج 

المجمعات

3 -مجمع 

المدرجات

الطابق الثالث

الطابق الخامس4 -مجمع 

الطابق الثاني5 -مدرج 

الطابق الثالث6 -مدرج 

الطابق الرابع7 -مدرج 

الطابق الخامس8 -مدرج 

المجمعات

5 -مجمع 

المدرجات

الطابق الثالث

الطابق الخامس6 -مجمع 

قاعة 
السيمينار

الطابق الثاني

مركز 
الحاسب

الطابق األرضي

وحدة 
الجودة

الطابق األرضي

 
 

 أوالً: المجمعات
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تحتةةوى كليةةة العلةةوم علةةى سةةتة مجمعةةا  والمجمةةع عبةةارة عةةن قاعةةة ضةةممة تشةةغل  

ا  تتسةع لعةدد أربعما ةة  الةب جةمستومين من الستة أدوار للمبنةى ومكونةة مةن مجموعةة بن

 وموزعة بالكلية كاآلتي:

 

 

 2،  1ـ مجمع 1

  مشةغل المسةتومين الثةاني 1مجمةع ) المجمعين مقعةان بمبنةى الطبيعةة والجيولوجيةا   

  مةةن 1  معلةةو مجمةةع )2  مشةةغل المسةةتوى الرابةةع والمةةام  ومجمةةع )2والثالةةى ومجمةةع )

ن ةة  المبنةةى مباشةةرة   كةةل مجمةةع لةة  بةةابين فةةى اتجةةاهين ممتل ةةين وذلةةك لامةةادة األمةةان 

 والسةةالمة أحةةدهن م ةةته فةةى المسةةتوى األدنةةى واآلخةةر م ةةته فةةى المسةةتوى األعلةةى  التهومةةة

فمةةن جهةةة الغةةرا حيةةى أن   واإلضةةاءة الطبيعيةةة كافيةةة نظةةراً الرت ةةاع الشةةبابيك الاجاجيةةة

المجمعين مطالن على الحدمقةة الموجةودة أمةام مبنةى  دارة الكليةة ومةن الجهةة المقابلةة تطةل 

الشبابيك على ساحة كلية الطب والمستشة يا  الجامعيةة ولامةادة معةدب التهومةة بةالمجمع تةن 

خمسة عشر مروحة من ذا  الحجن الكبير بالجوانةب وكةحلك تةن تركيةب   11تركيب عدد )

 0الم ابيه الكهربية لامادة معدب اإلضاءة

 

 4،  3ـ مجمع 2

مشةغل الةدور الثةاني والثالةى ولة  بةاا  3المجمعين مقعان بمبنى البيولوجي   مجمةع  

 4لةةوجي ومجمةةع بالةةدور الثةةاني مةةن مبنةةى  دارة الكليةةة وبةةاا بالةةدور الثالةةى مةةن مبنةةى البيو

مشغل المستومين الرابع والمام  ول  باا بالدور الرابةع مةن سةلن مبنةى  دارة الكليةة وبةاا 

 0بالدور المام  من مبنى البيولوجى

والتهومةةة واإلضةةاءة الطبيعيةةة بةةالمجمعين كافيةةة حيةةى شةةبابيك المجمعةةين مةةن جهةةة الجنةةوا 

من جهة الشرق تطةل الشةبابيك الغربي موجد فراغ كبير مطل على ساحة قاعة المؤتمرا  و

على الحدمقة الموجودة أمةام مبنةى  دارة الكليةة وتةن تاومةد المجمعةين بةالمراول والم ةابيه 

 0الكهربية لامادة التهومة واالضاءة

 

 6،  5ـ مجمع 3

 1من ن   المبنى   مجمةع  1معلو مجمع  6المجمعان مقعان بمبنى الكيمياء   مجمع  

 0مشغل المستومين الرابع والمام  6لثالى ومجمع مشغل المستومين الثاني وا

التهومة بالمجمعين جيدة نظراً ألن شبابيك المجمعين تطل من الجهتين على الحدمقةة الكبيةرة 

ت ةته بالةدور الثالةى وبةابي  1مةع العلةن أن بةابي مجمةع  0التي بها النةافورة فةى وسةم الكليةة

حد فقم وقد خا بةت  دارة الكليةة و دارة ت ته بالدور المام  والبابين فى جانب وا 6مجمع 

شةة ون البي ةةة اإلدارة الهندسةةية بالجامعةةة لحةةل هةةحه المشةةكلة لعمةةل ممةةرى  ةةوار   خةةر 

للمجمعين لامادة معدب السالمة واآلمةان فةى حالةة حةدوخ األخطةار ولةن تحةل هةحه المشةكلة 

 0حتى اآلن
 

 ثانياً: المدرجات والقاعات
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بعةة منهةا بمبنةى الطبيعةة الجيولوجيةا   أربعةة بمبنةى موجد بالكلية  مانية مدرجا  أر 

البيولةةوجي وقاعةةة السةةيمنار بمبنةةى الكيميةةاء ـ المةةدرجا  الثمانيةةة سةةعة كةةل مةةدرى قرابةةة 

مروحةة سةقا  2سبعون  الب و البة و التهومة الطبيعية جيدة ومع ذلةك تةن تاومةدها بعةدد 

 0ية لامادة االضاءةوكحلك اإلضاءة الطبيعية جيدة وتن تاومدها بم ابيه كهرب

أمةةا قاعةةة السةةيمنار بالةةدور الثةةاني مةةن مبنةةى الكيميةةاء فهةةي تسةةع لعةةدد ما ةةة فةةرد وهةةى قاعةةة 

 0مكي ة

وموجةد مركةا المدمةة العامةة أسةة ل مبنةى الكيميةاء وهةو عبةةارة عةن مجموعةة مةن القاعةةا  

مةةة تحتةةوى علةةى أعةةداد مةةن الحاسةةب اآللةةي ومةة تي المامةةد عنهةةا بالت  ةةيل نها التةةيالمكي ةةة 

 0السجل

وموجةةد مركةةا الحاسةةب اآللةةي المةةاي بقسةةن الرماضةةيا  بالةةدور االرضةةى أسةة ل مبنةةى 

البيولةةوجي وهةةو عبةةارة عةةن خمسةةة قاعةةا  منهةةا قاعتةةان مكي تةةان خاصةةة بتةةدرم  مةةادة 

كمبيوتر وقاعةة لتةدرم  االنترنةت وقاعتةان لتةدرم  عملةي  00الحاسب اآللي وبها حوالي 

 0قسن الرماضيا 

اءة الطبيعية كافية وتن تاومةد القاعةا  بةالمراول والم ةابيه الكهربيةة لسةد والتهومة واإلض

 0أت عجا في التهومة واالضاءة

 

 تابع بنود البيئة الداخلية للكلية
 ) درجة الحرارة ـ الضوضاء ـ التدخين (                   

 ـ درجة الحرارة 1

الحةرارة داخةل حجةرا  نظراً لعدم وجود تكيا مركات بمباني الكلية فةنن درجةا   

السةنة فيمةا  ومعامل ومكاتب الكلية تكون فةى   ةار درجةا  الحةرارة العامةة حسةب ف ةوب

عةةدا الحجةةرا  والمعامةةل المةةاودة بمكي ةةا  وتتوقةةا درجةةة الحةةرارة علةةى مةةدى تعةةر  

 0أجنحة الكلية لحرارة الشم  وكحلك البرودة خالب الشهور الباردة من ف ل الشتاء

ة الواقعةةة تجةاه الشةرق تتعةةر  فةى ال ةبال ألشةةعة الشةم  حيةى تقةةع فمعظةن أجنحةة الكلية

حجةةرا  أعضةةاء هي ةةة التةةدرم  والمعامةةل البحثيةةة فترت ةةع درجةةا  الحةةرارة قلةةيالً  أمةةا 

المعامل الطالبية والتي تقع جهة الغرا تتعر  لحرارة الشم  بعةد فتةرة الظهيةرة فتةاداد 

جي ومبنةى الطبيعةة والجيولوجيةا ومبنةى درجة الحرارة بها ومنطبق ذلك على مبنةى البيولةو

الكيمياء   أمةا مبنةى  دارة الكليةة والمبنةى البينةى فدرجةة الحةرارة بهمةا معتدلةة  ةواب اليةوم 

 0نظراً لعدم تعر  المبنيين ألشعة الشم   ال فى أوقا  قليلة من اليوم

اليةوم مع مالحظة أن األدوار السطحية )السادس  تتعةر  لحةرارة الشةم  الشةدمدة  ةواب 

في ف ل ال يا مما مجعلها شدمدة الحرارة وكحلك فى الشهور الباردة تاداد درجة بةرودة 

وكحلك األدوار األرضية تكةون شةدمدة البةرودة فةى الشةهور البةاردة نظةراً لعةدم  0الحجرا 

 0تعرضها ألشعة الشم  المباشرة

رق بةةالمراول وعامةةة لتقليةةل درجةةة الحةةرارة بال ةةيا تةةن تاومةةد المعامةةل والحجةةرا  والطةة

والةةبعض اآلخةةر بالمكي ةةا  وتةةن عمةةل السةةتا ر المعدنيةةة والقمةةا  لحجةةب حةةرارة الشةةم  

 0عنها

 
 ـ الضوضاء2
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نظراً ألن الكلية محا ة بمساحا  كبيرة من ال راغ من جميع الجها  تقرمباً فمبةاني  

 ون الكلية معمها الهةدوء فيمةا عةدا المبةاني الموجةودة خلةا مبنةى البيولةوجي وهةى مبنةى شة

ـ  القةةاهرةالطةةالا ـ المسةةجد ـ الةةور  ـ الممةةازن حيةةى أنهةةا تطةةل مباشةةرة علةةى  رمةةق 

سةةكندرمة الاراعةةي فهةةي تتةة  ر بالضوضةةاء ال ةةادرة عةةن حركةةة السةةيارا  والمركبةةا  األ

 0الثقيلة المارة بالطرمق الموازى للمبانى
 ـ التدخين3

  التنبيهيةة والتححمرمةة قامت  دارة ش ون خدمة المجتمع وتنميةة البي ةة بعمةل اللوحةا 

التي تنص على أن التدخين ضار بال ةحة وممنةوع ومعاقةب علية  القةانون وعلةى أن مكةون 

 0ممنوع نها ياً بالمجمعا  والمدرجا  والمعامل الطالبية وأ ناء ت دمة االمتحانا 

 

 اللوحات اإلرشادية

السةةالمة ووحةةدة األزمةةا  والكةةوارخ و قامةةت شةة ون خدمةةة المجتمةةع وتنميةةة البي ةةة 

التةةي توضةةه معةةالن للمةةرا  والمعامةةل  بعمةةل اللوحةةا  اإلرشةةادمة وال ةةحة المهنيةةة بالكليةةة

مداخل المجمعا  والمدرجا  تسهيالً لحركةة الطةالا والاا ةرمن داخةل وكحلك مبنى الكلية 

 0مباني و وابق الكلية

 

 أنشطة الكلية في مجال تنمية المجتمع وخدمة المجتمع

 تقدمها الكلية للمجتمع ما يلي: يالتتشمل بعا الخدمات 

تقووديم المسوواعدة الفنيووة المجانيووة للطووالب الحاصوولين علووي الثانويووة العامووة  .1

للتقديم للتنسيق للقبول بالجامعات من خوالل شوبكة حاسوبات الكليوة التابعوة لمركوز 

 الخدمة. 

 تنظيم دورات تدريبية وتطبيقية فى المجاالت المختلفة اآلتية :  .2

 وتطبيقاتها. الطاقة الشمسية 

 . االستشعار من بعد والمعالجة الرقمية لصور الفضاء وتطبيقاتها 

  . تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها 

  . مصادر المياه الجوفية والحماية من التلوث 

 . زراعة عش الغراب 

  .التحاليل والتقنيات البيولوجية 
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لزيووادة متوواحف الكليووة:  والثووانوي تنظوويم رحووالت لطووالب موودارس اإلعوودادي .3

المعامول و بقسم النبوات المعشبة –"متحف علم الحيوان"  -" الجيولوجي"المتحف 

 المتخصصة باألقسام العلمية المختلفة. 

إقامة الندوات والمحاضرات العامة تختص بالتعريف وإبراز أهم المشكالت  .4

أثيرهوووا يعوووانى منهوووا المجتموووع المصوووري وكيفيوووة تقليووول ت التووويالبيئيوووة والصوووحية 

 والوقاية منها. 

لشووئون  نائووب رئوويس الجامعووة   أ.د/ محموود أحموود ضووبعون تحووت رعايووة كوول موون    .2

خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د/ طوارق عبود المونعم فايود عميود الكليوة ، ا.د/ وكيول 

الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم تنظيم الندوة  " باالنتماء والشوباب تحيوا 

( السواعة العاشورة 3بمجموع )   2414/  14/ 11وذلك يوم السبت الموافقمصر " 

أ.د / ، بمناسبة العام الدراسى الجديود ولقواء الطلبوة الجودد  ، حاضور النودوة   صباحا

 أستاذ علم النفس بكلية التربية .   عبد الوهاب محمد كامل

 –الموؤتمرات بقاعوة  12/14/2414يووم األحود الموافوق  تم تنظويم " يووم التكوريم " .6

والمعينوون مون أبنائهوا لرمووز الكليوة الحاصولون علوى جووائز علميوة   جامعة طنطا 

فى لجان علمية على مستوى الجامعات المصرية أو المراكز اإلدارية علوى مسوتوى 

الجامعووة أو مسووتوى الدولووة باإلضووافة إلووى األسوواتذة واألسوواتذة المسوواعدين وكووذلك 

عوووالوة علوووى تكوووريم  2414قيتهم بدايوووة مووون عوووام الهيئوووات المعاونوووة  الوووذين توووم تووور

 خريجيها من العاملين خارج الكلية و الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير .

تحت رئاسة ا.د/ متوولى عبود  لتحديث الصناعة بوسط الدلتا االجتماع الثاني تم عمل .7

كتوب سويادته العظيم متولى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنميوة البيئوة  بم

بحضووور األسووتاذ / محموود عرفووان موودير 20/14/2414وذلووك يوووم الثالثوواء الموافووق 

التربيوة  –الزراعوة  –التجوارة  -مركز تدريب الصناعة ، ووكالء كليات ) الهندسة 

وموودير مركووز الخدمووة العامووة لكلتووى  لشووئون خدمووة المجتمووع وتنميووة البيئوةالنوعيوة(  

 ان الجودة بالكلية .العلوم والهندسة ومدير وحدة ضم
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 -أرز -سوكر -تنظيم حملة بالكلية للتبرع ببعا المواد التموينية والغذائيوة ) زيوتتم  .8

مكرونة( من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونوة والمووظفين بالكليوة وذلوك لمودة 

إلوى يووم الخمويس الموافوق  12/11/2414أسبوع اعتبوارا مون يووم السوبت الموافوق 

جمعيووة رسووالة  وشووئون خدمووة المجتموع وتنميووة البيئووة  تعواون بووينبال 24/11/2414

 .لألعمال الخيرية بطنطا  

عمل محضور لزيوارة فريوق الخطوة التنفيذيوة لقطواع شوئون البيئوة بالجامعوة وذلوك تم  .1

بحضور فريوق الخطوة التنفيذيوة بالجامعوة وهوم )  23/11/2414يوم األحد الموافق 

أ.د/ محمد عبد المطلوب جواد (  سعد عبد الرحمن ،أ.د/ طارق فودة ، أ.د/عبد الفتا  

وبحضووور وكيوول الكليووة لشووئون البيئووة وسووتة أعضوواء موون المتخصصووين بالكليووة وتووم 

قاعدة بيانات الجهوات المسوتفيدة  –مناقشة )  التحليل الرباعى لمركز الخدمة العامة 

ن تحديود متطلبوات واحتياجوات المجتموع وسووق عمول الخوريجي –من خدمات الكليوة 

 من الكلية ( .

جمعيوة  وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئوة  بالتعاون بينتم إقامة معرا المالبس  .14

لموووودة أسووووبوعين موووون يوووووم السووووبت الموافووووق رسووووالة لألعمووووال الخيريووووة بطنطووووا  

 . 4/12/2414الموافق  حتى يوم الخميس 22/11/2414

 -لمنطقووة الصووناعية لمشووروع ا للجنووة تقيوويم األثوور البيئووى  االجتموواع األولتووم عقوود  .11

رئاسوة ا.د/ متوولى عبود العظويم ب محافظة البحيورة -مركز رشيد بصحراء البوصيلى

متولى وكيل كلية العلوم لشئون خدموة المجتموع وتنميوة البيئوة  بمكتوب سويادته وذلوك 

موودير سوويد  السوويد طووه ال  ا.د/  وعضوووية كوول مون : 1/3/2412الموافووق  األحووديووم 

كموال    ا.د/، محمود محمود عيواد  قسوم الكيميواء   ا.د/، كليوة مركز الخدمة العامة بال

   ا.د/أحموود عبوود العظوويم السووباعى  قسووم الفيزيوواء  ،   ا.د/حسووين شوولتوت قسووم النبووات،

 .عالء أحمد مسعود  قسم الجيولوجيا  ا.د/محمد أحمد خليل قسم علم الحيوان و 

 لووم فوي تنميوة إقلويم الودلتاللمنتودى األول عون دور كليوة العتم عقود االجتمواع  األول  .12

يوووم السووبت   برئاسووة أ.د/ طووارق عبوود الموونعم فايوود  عميوود الكليووة   بمكتووب سوويادته
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عضوو مون  23فى تمام الساعة الثانية عشور ظهورا وبحضوور  7/3/2412الموافق 

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 بووينبالتعوواون  2414/2412تووم إقامووة  معوورا المالبووس  الثووانى للعووام الدراسووى  .13

لمودة جمعيوة رسوالة لألعموال الخيريوة بطنطوا   وشئون خدمة المجتمع وتنميوة البيئوة 

 .  1/3/2412الموافق   االثنينحتى يوم 3/3/2412الموافق الثالثاء من يوم  أسبوع

 للمنتودى األول عون دور كليوة العلووم فوي تنميوة إقلويم الودلتاتم عقد االجتمواع  الثوانى  .14

يوووم  األحوود    عم فايوود  عميوود الكليووة   بمكتووب سوويادتهبرئاسووة أ.د/ طووارق عبوود الموون

 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. 22/3/2412الموافق  

 للمنتودى األول عون دور كليوة العلووم فوي تنميوة إقلويم الودلتاتم عقود االجتمواع الثالوث  .12

يوووم األربعوواء   برئاسووة أ.د/ طووارق عبوود الموونعم فايوود  عميوود الكليووة   بمكتووب سوويادته

 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. 0/4/2412موافق ال

تم عمل الملتقى التوظيفى السادس لخريجى وطلبوة السونوات البهائيوة بالكليوة بمجموع  .16

بالتعاون مع وحدة متابعوة الخوريجين ووحودة  11/4/2412( يوم السبت الموافق 3)

 ضمان الجودة.

ى علوووم الفلووك ( وذلووك يوووم تووم إقامووة نوودوة علميووة ثقافيووة بعنوووان ) أمجوواد العوورب فوو .17

بقاعة السمينار بالكليوة بالتعواون موع المعهود القوومى  2412/ 4/ 10السبت الموافق 

أسووتاذ للبحوووث الفلكيووة والجيوفيزيقيووة بحلوووان ، حاضوور النوودوة  أ.د/ مسوولم شوولتوت  

ر أشرف شواك أ.د/،    حلوان –المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  –فيزياء الشمس 

أسوامة حميودة أ.د/،   حلووان –المعهد القومى للبحوث الفلكيوة والجيوفيزيقيوة  –أستاذ المجرات

بقسوووووووووم  مووووووووودرس جامعة طنطا  ، د./ ياسر عبده  –كلية العلوم  –أستاذ بقسم الفيزياء  

 .جامعة طنطا –كلية العلوم  –الفيزياء 

لزيوووات بتووواري  توووم عمووول قافلوووة صوووناعية للشوووركة الماليوووة لتصووونيع األسووومدة بكفووور ا .10

للتعوورف علووى المشوواكل والصووعوبات التووى تواجووه الشووركة  وتضووم  11/4/2412

   نمبة من السادة أعضاء هي ة التدرم  المتم  ين فى المجاال  الممتل ة.القافلة 
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تووم تنظوويم مسووابقة التميووز لووخدارات المختلفووة بالكليووة وذلووك علووى موودار شووهر ابريوول  .11

 فازت بها إدارة الدراسات العليا . والتى 1/2/2412وأعلنت النتيجة فى 

تم عقد االجتماع  الرابوع للمنتودى األول عون دور كليوة العلووم فوي تنميوة إقلويم الودلتا  .24

برئاسووة أ.د/ طووارق عبوود الموونعم فايوود  عميوود الكليووة   بمكتووب سوويادته  يوووم األربعوواء 

 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. 6/2/2412الموافق 

فووى تجديوود الخطوواب الوودينى موون خووالل زيووادة التوعيووة الثقافيووة  مشوواركة كليووة العلوووم .21

، وتوم  24/1/2412إلوى  7/6/2412والعلمية لنخبة من أئمة المساجد بالغربية من 

لقاء السادة أعضاء هيئوة التودريس المتخصصوين بالكليوة موع نخبوة مون أئموة مسواجد 

مرتبطوة بالودين وقواموا الغربية بمكتب ا.د/ عميد الكلية وتعوريفهم بواألمور العلميوة ال

بزيووووارة متوووواحف الكليووووة باألقسووووام العلميووووة المختلفووووة وذلووووك يوووووم األحوووود الموافووووق 

2/7/2412. 

تم تنظيم منتدى تنمية إقليم الدلتا األول: دور كلية العلوم   وذلك يوم السبت الموافوق  .22

بقاعوة الموؤتمرات الخاصوة بووإدارة الجامعوة وحاضور المنتودى نخبووة  14/14/2412

تذة  كليووة العلوووم وحضوور المنتوودى العديوود موون ممثلووى المؤسسووات والهيئووات موون أسووا

والشووركات المسووتفيدين موون المحاضوورات والجلسووات العلميووة التووى تمووت علووى طووول 

 اليوم بالمنتدى . 

لمودة أسوبوع  2412/2416تم عمل معرا المالبس الخيري األول للعام الدراسوي  .23

بالتعوواون مووع جمعيووة رسووالة لألعمووال  0/11/2412إبتووداءا موون يوووم األحوود الموافووق 

الخيريووة وكووذلك تجميووع مووواد غذائيووة خووالل نفووس الفتوورة تحفيووزا للعموول التطوووعي 

 والمشاركة المجتمعية بين الطالب والعاملين.

جامعووة طنطووا  -تووم تنفيووذ دورة إسووعافات أوليووة مكثفووة بالتعوواون مووع كليووة التمووريا  .24

 44الخدموة العاموة وبحضوور ) بمركوز   20/11/2412وذلك يوم السوبت الموافوق 

فرد ( من الكلية ممثلين ألعضاء هيئوة التودريس والهيئوة المعاونوة والعواملين بالكليوة 

وأفراد أمن الكلية ، حاضر الدورة ثالثة من أعضاء هيئة التودريس بكليوة التموريا 
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جامعة طنطا وهم ) د./ ربيعة عبد ربة ،      د./ أمال محمد الزفتواوى ، د./ سوامية 

 .اتون ( خ

ممثوول شووركة أنابيووب  مووع 16/12/2412تووم عموول اجتموواع  يوووم األربعوواء الموافووق  .22

البترول  ا/ راغدة حلموى فايود    أخصوائي أول السوالمة والصوحة المهنيوة ، وممثول 

شووركة تكريوور البتوورول  ا/ محموود محموود الشووريف   رئوويس قسووم السووالمة والصووحة 

م دورات فوى السوالمة والصوحة المهنيوة المهنية وممثلى الكلية للتعاون الخاص بتقودي

واألمووان  لجميووع منسوووبى الكليووة والخووريجين والطووالب وكووذلك قيووام شووركة أنابيووب 

البترول بالتدريب الصيفى لطلبة السونوات االخيورة  وذلوك بمكتوب ا.د / متوولى عبود 

 العظيم متولى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 مدير وحدة ضمان الجودة  هدى كمال السيدا.د/  وحضور كل من : 

 منسق معيار المشاركة المجتمعية          ا.د/ محمد محمود حمدى     

 .مدير وحدة متابعة الخريجين .د/ نهلة عبد العليم رضوانا  

تنظوويم " يوووم الوفوواء الخووامس للكليووة " بالتعوواون مووع رعايووة الطووالب واتحوواد طووالب  .26

تحووت إشووراف أ.د/  وكيوول الكليووة  1/2/2416الموافووق  الكليووة وذلووك يوووم الثالثوواء 

توم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د/  وكيل الكلية لشئون الطالب والتعلويم ، 

عمل دهانات لبعا جدران الكليوة وإزالوة الرسوومات والكلموات المشووهة للجودران 

 وتم اختيار بعا الرسومات المعبرة ليتم رسمها على بعا الجدران .

وذلووك   2412أكتوووبر  –تووم توزيووع  "النشوورة البيئيووة لكليووة العلوووم " العوودد السووادس  .27

 .2416خالل شهر فبراير 

مبنووى   -بقاعووة السوويمنار  2/3/2416تووم تنظوويم نوودوة علميووة يوووم السووبت الموافووق  .20

الكيميووواء تحوووت مسووومى " التعووودين فوووي مصووور : رؤيوووة نحوووو مسوووتقبل زاهووور والتوووي 

ميوود الشوورقاوي عميوود كليووة العلوووم األسووبق جامعووة حاضوورها ا.د/  محموود عبوود الح

القاهرة، الخامات النووية في مصر غد مشرق ومستقبل واعد والتي حاضرها  ا.د/  

مدحت محمود المنسي رئيس هيئة المواد النووية المصرية وذلوك بالتعواون موع قسوم 

 الجيولوجيا. 
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الكليووة عوون " بمكتووب ا.د/ عميوود  14/3/2416تووم تنظوويم ورشووة عموول يوووم الخموويس  .21

" حاضر الورشة ا.د/  2416يوليو  14-12المنتدى البيئي الثالث والمقرر تنظيمه  

احمد عبد السالم شكل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطالب وأمين عام المنتودى 

عضووو موون ) وكووالء الكليووة ورؤسوواء األقسووام العلميووة وأعضوواء هيئووة  22وبحضووور 

 الستة (. تدريس ممثلين لألقسام العلمية

المشوواركة مووع وكالووة الكليووة لشووئون التعلوويم والطووالب والعيووادة الطبيووة فووى تنظوويم   "  .34

حملة التحليل السريع لفيروس سي  " لطلبوة الكليوة وبعوا العواملين بهوا لمودة ثالثوة 

،  24/3/2416إلوى يووم  22/3/2416أيام بالعيادة الطبية بالكليوة اعتبوارا مون يووم 

 ( طالب وطالبة . 744ى ) وقد تم الكشف على حوال

تووم تنظوويم النوودوة التثقيفيووة   تحووت مسوومى  "حمايووة المسووتهلك " تعريووف المسووتهلك  .31

وذلووك بمركووز الخدمووة  24/3/2416بووالحقوق والواجبووات  يوووم الخموويس الموافووق 

(  من العاملين بالكلية ) موظفين وعموال ( ، حاضور  42العامة بالكلية وبحضور ) 

عبود الفتوا  راغوب  رئويس مجلوس إدارة جمعيوة البور والتقووى الندوة األستاذ/ محمد 

 . لحماية المستهلك بالغربية ، األستاذ / محمد نبيل ممتاز األمين العام للجمعية

دورة تدريبية فوى " أسوس السوالمة والصوحة المهنيوة " بالتعواون موع وحودة تم تنظيم  .32

لخدموة العاموة يوومي متابعة الخريجين وشركة تكرير البترول والتى أقيموت بمركوز ا

، حاضور الودورة         2/4/2416، يوم السوبت الموافوق  26/3/2416السبت الموافق 

بشووركة القوواهرة   ا/ محموود محموود الشووريف   رئوويس قسووم السووالمة والصووحة المهنيووة

 لتكرير البترول بطنطا .

ئوة مشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البي  .33

من كليات الطب والهندسوة والعلووم والتموريا فوى قافلوة جامعوة طنطوا يووم االثنوين 

المتوجهووة الووى شووركة القوواهرة لتكريوور البتوورول بطنطووا وذلووك  4/4/2416الموافووق 

مثل كليوة العلووم ) ا.د/ متوولى  للوقوف على بعا الصعوبات التى تواجه الشركة ،

المجتمووع وتنميووة البيئووة ، ا.د/ عبوود  عبوود العظوويم متووولى وكيوول الكليووة لشووئون خدمووة

الباسوووط مرسوووى إبوووراهيم   أسوووتاذ متفووور, بقسوووم الكيميووواء، د/ عووواطف عبووود الحفووويظ 
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الغرابلى   مدرس بقسم الكيمياء، د/ معتز خيورى بركوات  مودرس بقسوم الجيولوجيوا  

 ، ا/ ياسر النحاس علوان   مدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ( .

تابعة الخريجين بتنظيم " ملتقى التوظيف السابع " بالتعاون موع شوئون قامت وحدة م .34

خدمووة المجتمووع وتنميووة البيئووة ووحوودة ضوومان الجووودة وذلووك يوووم السووبت الموافووق 

23/4/2416. 

للتحكوويم فووى مسووابقة " بوون الهيووثم لألفكووار اختيووار أعضوواء هيئووة توودريس موون الكليووة  .32

مشوووروعات علميوووة التابعوووة للمركوووز العلميوووة " لطلبوووة مووودارس الغربيوووة المتقووودمين ب

 بمديرية التربية والتعليم بطنطا –االستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالغربية 

  -وقد رشحت الكلية السادة أعضاء هيئة التدريس االتى أسماؤهم :          

 

 رئيسا   ا.د/ متولى عبد العظيم متولى   وكيل الكلية لشئون البيئة           -1

 قسم علم الحيوان  ) بيولوجى(       عضوا   محمد حسن منا            ا.د/ -2

 عضوا   قسم علم الحيوان  ) بيولوجى(      ا.د/ منى مبروك الجمل        -3

 عضوا  قسم النبات         ) بيولوجى(        ا.د/ محمود أبو اليزيد          -4

 عضوا  ت         ) بيولوجى(     قسم النبا  ا.د/ محمد ياسر بديوى         -2

 عضوا قسم الكيمياء        ) كيمياء (          ا.د/ حسنى احمد الدالى        -6

 عضوا  قسم الفيزياء        ) فيزياء (           ا.د/ طلعت محمد ميز         -7

 وا  عض   قسم الفيزياء        ) فيزياء (         ا.د/ شروق فتحى العشرى   -0

 عضوا قسم الكيمياء        ) كيمياء (         دينا محمد عبد العزيز    ا.د/  -1

 44فى المشروعات المقدموة و عوددها )  24/4/2416وقد تم التحكيم يوم األحد الموافق  

(  2( أربعون مشوروعا فوى مجواالت الفيزيواء والكيميواء والبيولووجى  وتوم تصوعيد عودد ) 

 زياء والبيولوجى وذلك للمنافسة على مستوى الجمهورية .مشروعا فى مجال الفي

بقاعوة  "تم إقامة الدورة التدريبية فى مجال " التغيرات المناخية وأثارها على البيئة  .36

جامعة طنطا بالتعواون بوين شوئون  –كلية العلوم  -السيمنار ، ومركز الخدمة العامة 
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العلووم ووزارة الصوحة والسوكان خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التودريب بكليوة 

متمثلووة فووى مديريووة الشووئون الصووحية ومعموول الرصوود البيئووي بمحافظووة الغربيووة فووى 

وذلك للمستفيدين من الودورة   ) األطبواء  2/6/2416إلى   22/2/2416الفترة من 

المراقبين الصوحيين  –الفنيين  –المهندسين الزراعيين  –الكيميائيين  –الصيادلة  –

ملين بمعموول الرصوود البيئووى بمديريووة الشووئون الصووحية بالغربيووة وكووان (  موون العووا

 فردا وحاضر الدورة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وهم  32عددهم 

الميكروبيولوجى ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  متولى عبد العظيم متولى    أستاذ ا.د/ - 1

 لغذاء (وتنمية البيئة  ) التغيرات المناخية وصحة ا

 أستاذ كيمياء البولىمرات ) تصنيع البوليمرات المضادة للميكروبات  ا.د/ الرفاعى صبحى قناوى  -2

) 

 عبير عبد الحميد علم الدين  أستاذ بقسم علم الحيوان   ) مفهوم الجودة والجودة فى المعامل ( ا.د/ -3

 الثقافة البيئية وقضايا البيئة المعاصرة (أستاذ فسيولوجيا البيئة ) محمود أبو اليزيد عبد الحق  ا.د/ -4

 أستاذ الميكروبيولوجى ) دور البكتريا فى التخلص من الملوثات (وجيه عبد الفتا  الشونى    ا.د/ -2

 لتلوث المياه ( ةالفطريات ) الدالئل الميكروبي أستاذمحمد ياسر بديوى       ا.د/ -6

 ) التغيرات المناخية والتنوع الحيوى (  قسم علم الحيوانمحمد فؤاد عجيبة       د/ -7

بعا السادة المتخصصين فى مجال الصحة والسكان من مركوز الرصود البيئوي    وكذلك  

 ودراسات بيئة العمل من القاهرة.

 2416/  0/ 21" يوووم االثنووين  الموافووق  Log outتووم عقوود نوودوة تحووت عنوووان "  .37

وتنميووة البيئووة  عئون خدمووة المجتمووبقاعووة السوويمنار بمبنووى الكيميوواء بالتعوواون بووين شوو

( طالووب وطالبووة موون الفوورق  37ووحوودة التوودريب والجمعيووة العلميووة وبحضووور    ) 

المختلفووة ، حاضوور النوودوة ا.د/ محموود لبيووب سووالم ، وقوود تحوودث بعووا الطووالب وهووم 

إيمان اإلمام صيدلة المنصورة، احمد عماد  طب طنطوا عون التجوارب الخاصوة بهوم 

 ستخدام السلبى للفيس بوك إلى االستخدام اإليجابي .وكيف تحولوا من اال

تحوت إشوراف   2416/  1/ 11تم تنظويم يووم الوفواء السوادس يووم االثنوين  الموافوق  .30

ا.د/ طارق عبود المونعم فايود  عميود الكليوة ، ا.د/ متوولى عبود العظويم متوولى   وكيول 



 30 

خدمووة المجتمووع  الكليووة لشووئون خدمووة المجتمووع وتنميووة البيئووة  بالتعوواون بووين شووئون

وتنمية البيئة وشوئون التعلويم والطوالب، والشوئون العاموة ،ورعايوة الطوالب، واتحواد 

 .( فرد من عمال الكلية 22طالب الكلية وبمشاركة      ) 

سواعة تدريبيوة ( فوى  12تم تنظيم الدورة التأهيلية للطوالب الجودد لمودة ثالثوة أيوام )  .31

 –اإلرشواد األكواديمي  –ات المعتمودة وشملت : السواع 22/1/2416-24الفترة من 

إدارة الوقت. وقد قام بالتدريب أعضاء هيئة تدريس متخصصوون  –إدارة الضغوط 

فووى الوودورات المووذكورة وقوود شووارك اتحوواد الطووالب بمجموعووة موون أنشووطة ترفيهيووة 

وأنشطة للتعرف بالكلية وكيفية الدراسة لالستذكار وشر  خريطة الكلية كموا قودمت 

 االستراحة.وجبة أثناء 

استضووافة كليووة العلوووم  لمهرجووان جامعووة طنطووا الوودولي للشووعر ) الوودورة الثانيووة (  .44

 بقاعة السيمنار الجديدة.  2416/ 20/14بتاري   

تم تنظيم ندوة تثقيفية  بعنوان " قيم االنتماء والمواطنة " ألقاها األستاذ الودكتور عبود  .41

يووة األسووبق وذلووك يوووم االثنووين الوهوواب كاموول أسووتاذ علووم الوونفس وعميوود كليووة الترب

 .31/14/2416الموافق 

الدورة التدريبية المعلوماتيوة الحيويوة " البيوو انفورمواتكس " بمركوز الخدموة تم تنظيم  .42

والتوووى   1/11/2416،  31/14/2416العاموووة بالكليوووة يوووومى االثنوووين والثالثووواء 

 ة.حاضرها الدكتور محمد احمد العيسوى مدرس الوراثة الجزيئية بالكلي

وذلك خوالل   2416أكتوبر  –تم توزيع  "النشرة البيئية لكلية العلوم " العدد السابع  .43

 .2416شهر نوفمبر 

يوووم  " الطاقووة النوويووة فووي مصوور بووين الواقووع والمووأمول "تووم تنظوويم النوودوة العلميووة  .44

السووويمنار الجديووودة   بمبنوووى الطبيعوووة  ةوذلوووك بقاعووو 2/11/2416السوووبت الموافوووق  

بالتعاون بين قطاع شوئون خدموة المجتموع وتنميوة البيئوة والدراسوات  والجيولوجيا  ،

بهيئوة الموواد األستاذ   / محمود هانى شلبى أ.دالعليا والبحوث حاضر الندوة كل من 

 .بهيئة الطاقة الذرية األستاذ     محمد محمود غنيم /  أ.د النووية ،
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كونية " يوم الثالثواء الموافوق  تم تنظيم الندوة التثقيفية العلمية تحت مسمى " أسرار   .42

الموؤتمرات بمتحوف اثوار طنطوا  ، بالتعواون بوين قطواع  ةوذلك بقاع 22/11/2416

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئوة بكليوة العلووم ومتحوف اثوار طنطوا ، تحوت رعايوة 

السيدة األستاذة / الهام صال  الدين رئيس قطاع المتاحف ، ا.د/ طوارق عبود المونعم 

 د الكلية.فايد عمي

تحت رعاية ا.د/ إبراهيم عبد الوهاب سالم  القائم بأعمال رئيس الجامعوة وبحضوور  .46

اللووواء  / احموود ضوويف صووقر  محووافظ الغربيووة  قامووت إدارة الجامعووة وكليووة العلوووم  

بتنظوويم  مشووروع إدموواج مفوواهيم ومعووايير التنميووة المسووتدامة علووى المسووتوى الوووطنى 

ثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئوة بوالبحيرة والمنتودى والمحلى بالتعاون مع جمعية ال

(  3بمجموع)  21/11/2416ثاء الموافوق المصرى للتنمية المستدامة وذلك يوم الثال

بالكلية وتم تنظويم ورشوة عمول تحوت مسومى بنواء قودرات منظموات المجتموع المودنى 

سويد حاضر الورشة ) د./ سوناء ال 2434وأصحاب المصلحة فى إطار رؤية مصر 

المجتمووع وحمايووة البيئووة بووالبحيرة ، وموون كليووة مصووطفى رئوويس جمعيووة الثنوواء لتنميووة 

 العلوم ا.د/ طلعت محمد ميز القائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء(.

األحووود الموافوووق   {يووومى  " المبيووودات مالهووا وموووا عليهوووا "تووم تنظووويم النوودوة العلميوووة  .47

، ويووووم األربعووواء الموافوووق ( بمبنوووى الكيميووواء    2وذلوووك بمجموووع )  4/12/2416

بالتعواون بوين قطواع شوئون خدموة  }( بمبنى البيولووجى   3بمجمع  )  7/12/2416

المجتمع وتنمية البيئة وقسم الكيمياء ، حاضر الندوة  د. / حامد حسن النجار رئويس 

 قطاع البحوث والتحاليل ورقابة الجودة بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

ن مديرية التربية والتعلويم بالغربيوة وجامعوة طنطوا بعمول القوافول التثقيفيوة  التعاون بي .40

الووى الموودارس االعداديووة والثانويووة الموجووودة بووادارة  شوورق وادارة غوورب طنطووا 

التعليميووة والتووى حاضوور فيهووا نخبووة موون اسوواتذة كليووة العلوووم وهووم ) ا.د/ عبوود الباسووط 

/ 23/3ء حاضور يووم الخمويس الموافوق مرسى ابراهيم األستاذ المتفر, بقسم الكيميا

، ا.د/ محمد متوولى ابوو عنبور األسوتاذ بقسوم الجيولوجيوا حاضور يووم السوبت  2417

، ا.د/ داليا فؤاد عفيفى األستاذ بقسم علم الحيووان حاضورت  2417/ 22/3الموافق 
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، د/ ياسر محمود عبوده  المودرس بقسوم الفيزيواء  2417/ 20/3يوم الثالثاء الموافق 

ومجموعوة اخوورى موون السووادة اعضوواء  2417/ 20/3يوووم الثالثوواء الموافووق حاضور 

 هيئة التدريس من كلية التمريا.

(  3بمجمووع )  0/4/2417تووم تنظوويم الملتقووى التوووظيفى الثووامن يوووم السووبت الموافووق  .41

بالكلية بالتعاون بوين وحودة متابعوة الخوريجين ووحودة ضومان الجوودة وشوئون خدموة 

وبمشوواركة العديوود موون األطووراف الخارجيووة منهووا ) الجمعيووة المجتمووع وتنميووة البيئووة 

مؤسسوة اعوداد القوادة  –الصندوق االجتماعى للتنميوة بالغربيوة  –المصرية للنحالين 

معامول الحيواة  –شوركة الفوا للكيماويوات  –شركة تكرير البترول بطنطوا  –بالغربية 

 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بطنطا (. –للتحاليل 

 

 

 حدات ذات الطابع الخاص:الو■ 

 مركز الخدمة العامة

 

 نشأة المركز: 

قرار السيد األستاذ  بناءا على مركز الخدمة العامة بكلية العلوم تم إنشاء

وذلك كوحدة ذات  21/2/2440بتاري   102الدكتور/ رئيس الجامعة رقم 
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 وزارة من والمعتمدة طابع خاص لها الئحتها الداخلية المنظمة لسير العمل

ً . المالية ً  مستقلة كوحدة معمل المدمة مركا فنن الال حة بهحه ورد لما و بقا ً  فنيا  وماليا

 ً ً  وذلك و دارما  تنظين لقانون التن يحمة الال حة من( 8) فقرة  300 المادة ألحكام وفقا

 . 1402  لسنة 44 رقن الجامعا 

 المركز هدافأ  

 .واإلنتاجية والمدمية لعلميةا االستشارا  وتقدمن البحوخ  جراء فى المساهمة -1

  المجتمع ألفراد العملى التدرمب فى اإلسهام -2

 تقوم ما  رمق عن البي ة وسالمة صحة مجاب فى بدورها الجامعة قيام فى المساهمة -3

 ممتلا فى للمساهمة  ضافة  البي ة لمدمة مشروعا  وأبحاخ دراسا   من ب 

 . بحلك المتعلقة التدرمب مجاال 

  والرماضيا  العلوم معلمى ك اءة عرف فى المساهمة -4

 واستيعاا الحدمثة األجهاة استمدام فى الجامعة  الا مهارا  قدرا  تنمية -5

 . الع ر تكنولوجيا

  العلمية والمؤسسا  الجامعا  مع العلمية والمشاورا  والمساهما  الروابم تو يد -6

 ومراكاها ومعاهدها بالجامعة العلمية والمشروعا  البرامج تن يح فى المساهمة -7

 .المتم  ة العملية

 .بالكلية العلمية والندوا  والمؤتمرا  الطالبية لألنشطة المالى الدعن -8

 . والجامعة بالكلية الدقيقة واإللكترونية العلمية األجهاة وصيانة  صالل -9

 البيئية االستشارات

 علميةال باألقسام الموجودة الوحدا   رمق عن  والكيميا ية البيولوجية التحاليل عمل 

 للجها  واألتربة الضوضاء شدة قياسا  وكحلك العامة المدمة لمركا والتابعة

 .الماي والقطاع الحكومية

 العلمية باألقسام الموجودة الوحدا   رمق عن  والكيميا ية البيولوجية التحاليل عمل 

 للجها  واألتربة الضوضاء شدة قياسا  وكحلك العامة المدمة لمركا والتابعة

 .الماي والقطاع ةالحكومي
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، عدد معامل مجهزة بأحدث األجهزة  خمسةعلى مل مركز للحاسب اآللي تو يش 

 سيمنار.للوكذا وسائل العرا الحديثة وقاعة جهاز ،  340األجهزة بالمعامل  

 -: ويتبع المركز المراكز االستشارية التالية

 مركز االستشارات اإلحصائية  .1

اعدة البوواحثين وطووالب الدراسووات العليووا يتبووع قسووم الرياضوويات ويهوودف إلووى مسوو

نظريوووا وعمليوووا فوووى الحصوووول علوووى أفضووول نتوووائج إحصوووائية لرسوووائلهم وأبحووواثهم 

العلميووة ، وكووذا المسوواعدة فووى تصووميم التجووارب العلميووة وذلووك باسووتخدام احوودث 

البووورامج وأفضووول الطووورق اإلحصوووائية المناسوووبة، كموووا يقووووم المركوووز بالتحليووول 

البيانيووة لرسووائل الماجسووتير والوودكتوراه واإلنتوواج وعموول الرسووومات  اإلحصووائي

العلمووي ويوووفر المركووز إمكانيووة عموول تقوويم مسووتقل للطوورق اإلحصووائية الموجووودة 

 بالرسائل واألبحاث العلمية وتقديم تقرير معتمد بها من الكلية . 

 مركز االستشارات الفيزيائية  .2

ازيوووة والوطوووأة يتبوووع قسوووم الطبيعوووة ويخوووتص بقيووواس الضوضووواء واالنبعاثوووات الغ

الحراريوووة واألتربوووة واإلشوووعاعات فوووى المنشوووات الصوووناعية والوووورش والمصوووانع 

 والمخابز باستخدام أجهزة قياس الضوضاء الحرارية الحديثة .

 مركز الفيزياء اإلشعاعية .3

يتبع قسم الطبيعة ويختص هذا المركز بالقيوام بوإجراء المسور االشوعاعى الودوري 

شووعة مثوول بعووا أقسووام كليووات الطووب واألسوونان لالموواكن الموجووود بهووا مصووادر م

والصوويدلة وبعووا المستشووفيات والعيووادات الخاصووة وكووذلك المصووانع مووع وضووع 

الحلول المناسبة لتجنب مخاطر التعورا للتلووث االشوعاعى أو الجرعوات العاليوة 

 هذه المصادر واألجهزة .  لمستخدمي

 مركز االستشارات الجيولوجية  .4
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وحووودات تقووووم بوووإجراء الدراسوووات الهيدرولوجيوووة  ويتبوووع قسوووم الجيولوجيوووا وبوووه

والجيوفيزيائيووووة وعموووول دراسووووات جيولوجيووووة لخزانووووات الميوووواه التحووووت سووووطحية 

)الجوفيووة( كمووا يقوووم بووإجراء التحليوول الكيميووائي لجميووع أنووواع الميوواه السووطحية 

وتحت السطحية وتقدير مودى مالءمتهوا لالسوتخدامات المختلفوة كموا يقووم المركوز 

كيميائيووة ومعدنيووة للتربووة وعموول جسووات كهربيووة وسوويزمية للتعوورف  بعموول تحاليوول

يووراد استصووالحها أو البنوواء  التوويعلووى نوعيووة التربووة والتتبووع الصووخري للمنوواطق 

عليهووا . ويقوووم المركووز فووى كوول األحوووال بكتابووة تقووارير علميووة متكاملووة ومعتموودة 

 بة . تشتمل على نتائج التحاليل ومرفقة بتوصيات فى المجاالت المطلو

 مركز االستشارات البيولوجية  .5

ويتبع قسم علم الحيوان ويضم العديد من األجهزة الحديثة التي تستخدم فى تحديد البصمة 

والبروتينات واألحماا أألمينيه وكذا قياس   DNAالوراثية وفصل األحماا النووية

رة كمية األجسام المضادة واإلنزيمات والهرمونات كما يضم المركز وحدة متطو

 للتصوير الميكروسكوبي مزودة بكاميرات رقمية

 يقدمها المركز  التيالخدمات 

يقوووم المركووز بالعديوود موون األنشووطة فووى مجوواالت التوودريب علووى اسووتخدام الحاسووب 

عقووود دورات  إلوووىوصووويانته وتقوووديم االستشوووارات العلميوووة هوووذا باإلضوووافة  اآللوووي

 موجز ألهم تلك األنشطة.  يليتخصصية وفيما 

 وتطبيقاته:  اآلليمجال الحاسب أوال : 

لفورق الكليوة األربوع يونظم المركوز العديود مون  اآللويإضافة إلوى تودريس الحاسوب 
 الدورات ومنها: 

 الدورات التدريسية لطالب مركز الخدمة. .1
 دورات شباب الخريجين.  .2
 دورة تأهيل العاملين بهيئة البريد.  .3
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 اللغة االنجليزية".الدورات الصيفية الحرة  فى مجال "الحاسب اآللى و .4
 ثانيا : الدورات العلمية:

وفيها يقوم المركز بتنظيم دورات تخصصية فوى التحاليول البيولوجيوة والكيميائيوة 

والمياه الجوفيوة وكوذا إعوداد معلموي العلووم للتودريس باللغوة االنجليزيوة ومون هوذه 

 الدورات: 

 دورة التحاليل البيولوجية والكيميائية.  .1
 الطبيعى والغاز البتروب تكنولوجيا فى ىالتدرمب البرنامج .2
 االنجليام  باللغ  العلوم معلمى  عداد فى التدرمبى البرنامج .3
 االلى الحاسب تكنولوجيا فنى فى التدرمبى البرنامج .4
 الجغرافي  المعلوما  نظن فى التدرمبى البرنامج .2
 المهنية وال حة السالمة ألخ ا ي التدرمبى البرنامج .6

 HRD البشرمة مواردال تنمية فى دورات  .7

 (Extraction and Finger Prenting DNA) أ.ن.د النووى للحمض الورا ية الب مة .0

 ممتبرا  فنى فى التدرمبى البرنامج .1

 دورة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. .14
 دورة اآلبار االرتوازية والمياه الجوفية. .11
 

 ثالثا : االستشارات البيئية:

 قياسات وتقديم استشارات فى مجاالت. يقوم المركز بعمل

 قياس ومعايرة اآلثار البيئية المسببة للضوضاء. .1
تربووووة( كيميائيوووووا  –ميوووواه  –تحليوووول العينووووات بمختلووووف أنواعهوووووا )هووووواء  .2

 وبكتريولوجيا 
 إعداد سجل بيئي للمنشئات والمؤسسات الصناعية. .3
 دراسات المياه الجوفية وجدواها االقتصادية.  .4
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 االحتياطات األمنية ضد الحرائق ومكافحتها

قامت إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعمل االحتياطات األمنية الواجبة لتأمين 

الكلية ضد أخطار الحريق وذلك بتوزيع الطفايات ذاتية اإلطفاء على األماكن شديدة 

انة الشاملة لخراطيم الخطورة بالكلية وكذلك إصال  وتشغيل جهاز اإلنذار وعمل الصي

 إطفاء الحريق وتم تزويد الكلية بالناقص منها ويتم تناول هذه النقاط بالتفصيل فيما يلي

 طفايات الحريق -أوال 

من طفايات الحريق المختلفة األنواع واألحجام والتقنيات موزعة  243يوجد بالكلية عدد 

يك ذاتية اإلطفاء معلقة باألسقف ك أتومات 1طفاية  26على جميع أنحاء مباني الكلية منها 

موزعة على األماكن شديدة الخطورة بالكلية مثل معامل قسم الكيمياء ومخزن 

الكيماويات ومعامل اإلشعاع واالحتراق بقسم الطبيعة والمعامل ذات الخطورة بقسم علم 

 217الحيوان والنبات وحجرات محوالت الكهرباء ، باقي الطفايات العادية وعددها 

ية منها البودرة ومنها ثاني أكسيد الكربون موزعة على المجمعات والمدرجات طفا

جردل  134ومعامل األبحاث ومعامل الطالب وكذلك المكاتب اإلدارية ، كذلك تم توزيع 

 إطفاء حريق مملوء بالرمل على المعامل والمكاتب اإلدارية.

 جهاز اإلنذار –ثانيا 

ع مباني الكلية منذ إنشاؤها يعمل بنظام الشمعات يوجد بالكلية جهاز إنذار مركب بجمي

والحساسات للحرارة المعلقة باألسقف والمتصلة بجهاز مركزي بحجرة سنترال الكلية 

وفى حالة حدوث أي خطر يصدر الجهاز رنين يوضر مكان الخطر  بالجهاز المركزي 

 مة الجهاز .وتم عمل عقد صيانة مع شركة األندلس تكنولوجي لعمل متابعة لضمان سال
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 خراطيم إطفاء الحريق –ثالثا 

يوجد بالكلية عدد خمسون خرطوم إطفاء حريق بقطر بوصتين ونصف البوصة وطول 

ثالثون متر موزعة على مباني الكلية بجوار حنفيات الحريق وموضوعة فى صندوق من 

 االلوميتال له باب من الزجاج .

 تعليمات السالمة والصحة المهنية داخل المعامل

 يجب ارتداء المعطف )البالطو( بصفة دائمة داخل المعمل -1

يجب ربط الشعر وتغطيته إذا كان طويال وارتداء ما يحمى العين وااليدى عند  -2

 الضرورة

 يجب ارتداء حذاء يحمى القدمين -3

 ممنوع التدخين نهائيا واألكل داخل المعمل -4

للهب أو يجب عدم وضع الشنط والمذكرات على البنجات بالقرب من مواقد ا -2

 زجاجات الكيماويات

 عند استخدام الماصات ال تقم بسحب السوائل الكيميائية بالفم مباشرة -6

 وضع بطاقات التعريف على حاويات المواد الكيماوية  -7

 التخلص من المواد الكيميائية بطريقة علمية سليمة -0

 يجب حفظ المواد شديدة االشتعال والقابلة لاللتهاب فى مكان مظلم وبارد -1

وضع الصقة على الثالجات ومخازن الكيماويات بالمعمل بأنها تستخدم لحفظ يجب  -14

 الكيماويات فقط

يجب أن تعرف أقرب حوا ماء جارى لغسل الجلد والعين فى حالة انسكاب     -11

 الكيماويات على الجلد أو العين

يجب التعامل مع المواد البيولوجية شديدة الخطورة بحذر وكذلك يجب التخلص من  -12

 ع الميكروبية فى وعاء خاص يمكن تعقيمه قبل التخلص منهالمزار

على مسئولي المعامل من عاملين وباحثين قبل مغادرة المعمل التأكد من غلق  -13

 محابس الغاز ومصادر المياه والكهرباء  

 المشاريع البحثية بالكلية التي تخدم البيئة والمجتمع

 لباحث الرئيسيل ركيزة المعقدة"" دراسـة استكمال التقسيم الحديـث لصخـور ال  -1
 ./ محمد كمال العقاد ـ األستاذ المتفر, بقسم الجيولوجيا أ.د 
 
" دراسة عن مصادر التلوث الناتجة عن األنشطة الصناعية والزراعية والبشرية  -2

لباحث الرئيسي ل"  وذلك في مياه الترع والمصارف بنطاق محافظتي الغربية وكفر الشي 
  .ولي غنيم ـ األستاذ المتفر, بقسم الكيمياء/ محمد المتأ.د
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" تحضير ودراسة عدد من المتركبات المستخدمة كعوامل حفز فى خاليا الوقود  -3

 إلنتاج الطاقة الكهربية"
  ./ رأفت مصطفى عيسى ـ األستاذ المتفر, بقسم الكيمياءأ.دلباحث الرئيسي ل
 
تخليصها من عنصري الحديد دراسة المياه الجوفية كمصدر لمياه الشرب و " -4

/ محمد المتولي أ.دلباحث الرئيسي ل " والمنجنيز وذلك فـى محافظتي الشرقية والغربيـة
  .غنيم ـ األستاذ المتفر, بقسم الكيميـاء

 
" تحضير العقاقير الطبية لعالج التهاب الكبد الوبائي باالشتراك مع جامعه أرديس  -2

حمد أحمد قطب البربري ـ األستاذ المتفر, بقسم /أأ.دالباحث الرئيسي  "بالدنمارك 
 .الكيمياء

 
"استخدام التركيبات الفلزية كحفارات لتفاعل االختزان الكهربي لألكسجين على مهبط  -6

/ رأفت مصطفى عيسى ـ األستاذ المتفر, بقسم  أ.دلباحث الرئيسي ل القطب اللفاف "
 .الكيمياء

 
مة لقواقع البلهارسيا لتطبيق طريقه اإلطالق التحكم " استخدام تكنولوجيا جديدة  لمقاو -7

 ./ محمد حسن حامد منـا ـ األستاذ بقسم علم الحيـوانأ.دلباحث الرئيسي ل لمبيدات القواقع"
 
" مجادله ومعالجه واسترجاع الفاقد من األصبا, فى مياه الصرف بعد عمليات  -0

العزيز البرعى ـ األستاذ بقسـم / محمـد عبد أ.دباحث الرئيسي لل الصباغة والتجهيز "
 .الكيمياء 

 
" استخدام متركبات العناصر االنتقالية المحملة على البوليمرات والطفلة لتنقية المياه  -1

/ محمـود طـه حسنين ـ أ.دالباحث الرئيسي السيد  من الملوثات الكيميائية العضوية"
  .األستاذ بقسم الكيمـياء 

 
الجديدة المبنية على نواه الكينلزولين والمحملة على " تطبيق بعا المركبات  -14

محمد فرغلى عبد المجيد ـ  /أ.دلباحث الرئيسي ل البوليمرات وتطبيقاتها كمضادات حيوية"
 .األستاذ المتفر, بقسم الكيمياء

 
التعرف على العوامل غير اآلدمية المتحملة للبلهارسيا فى المناطـق المستصلحة   " -11

ي توشكا ) بالصحراء الغربية( وترعه السالم بسيناء وتقدير مدى قدرتها حديثـا بمشروع
ـ األستاذ بقسم علم  الشرقاوي/ إسماعيل مصطفى أ.دباحث الرئيسي لل " على نقل المرا

 .الحيوان
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 أ.دلباحث الرئيسي ل دراسة وتحويل الطاقة الشمسية الى طاقه حرارية وكهربيه " " -12

 .ضان ـ األستاذ بقسم الطبيعة / محمد رأفت إسماعيل رم
 
" استغالل الطحالب الخضراء المزرقه فى زيادة إنتاجية بعا المحاصيل  -13

نور حسين عثمان ـ األستاذ / محمد األأ.دلباحث الرئيسي ل والمحافظة على البيئة "
 .المتفر, بقسم النبات 

 
/عبد  أ.ديسي باحث الرئلل " مشروع تصنيع أجهزة إنذار مبكر ضد الحريق "  -14

 .الرؤف توفيق عبد الحليم ـ األستاذ المتفر, بقسم الطبيعة
 
لباحث ل " إنشاء قاعدة بيانات للنشاط االشعاعى لمحمية طبيعيه " بحيرة البرلس " -12

 ./ طارق محمد عثمان النمر ـ األستاذ بقسـم الطبيعة  أ.دالرئيسي 
 
 
فى الزراعة كمبيدات ومحسنات التربة " استخدام البوليمرات المطعمة على الطفلة  -16

/ أحمد فتر هللا رحاب ـ األستاذ المساعد بقسم  أ.دلباحث الرئيسي ل والستبقاء الماء"
 .الكيمياء 

 
 
 " استخدام تقنية ميزان الكوارتز البللورى الدقيق فى تعيين بعا ملوثات المياه " -17
 .تاذ بقسم الكيمياء / محمـد محمـد يوسف عياد ـ األس أ.دلباحث الرئيسي ل
 
ستاكوزا المياه العزبة بروكمبارس كالركى وكيفية استغالله فى إدراسة عن  " -10

األستاذ   -محمد حسن حامد منا  / أ.دلباحث الرئيسي بعا محافظات وسط الدلتا " ل
 .بقسم علم الحيوان

 
كسدة " استخدام النباتات النامية تحت مؤثرات كمصدر ذات قيمة لمضادات األ -11

عبد  / أ.دلباحث الرئيسي ل " بالكائنات الدقيقة الممرضة اإلصابةالفينولية وتأثيراتها على 
 النبات. ـ األستاذ بقسـم الرحيم رمضان الشنشورى

بالعناصر  البيئيالتلوث  من للحد نباتي" دراسة دور نبات دوار الشمس كمراكم  -24
 النبات. ـ األستاذ بقسـم الشنتناوىفاطمة على  / أ.دلباحث الرئيسي ل "  الثقيلة

 
" تصنيع مواد ومركبات فيرايتية مبتكرة مطعمة بالبوليميرات والمواد الفيروكهربية  -21

ـ األستاذ  عبد الرؤف توفيق / أ.دلباحث الرئيسي ل الستخدامها فى التطبيقات الصناعية "
 .بقسـم الطبيعة
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 " والبكتيريالتلوث الطحلوبى  إلى اإلشارة" تقييم مياه الشرب بمحافظة الغربية مع  -22
ووكيل الكلية لشئون  النبات ـ األستاذ بقسـممصطفى محمد الشي   / أ.دلباحث الرئيسي ل 

 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 
" دراسة تأثير التسمم بالرصاص على الجهاز العصبي والنفسي فى بعا أطفال  - 23

ـ  طارق محمد عثمان النمر / أ.دلباحث الرئيسي لوالمدارس بمحافظة الغربية "  الورش
 .األستاذ بقسـم الطبيعة 

 
" دراسة الخواص الفيزيائية والمغناطيسية لفريتات الباريوم المطعمة سداسية  -24

 .ـ األستاذ بقسـم الطبيعة  طلعت محمد ميز / أ.دلباحث الرئيسي التركيب " ل
 
تعددة األبعاد القائمة على النحاس والفضة " " التناسقية الجديدة فائقة الجزئية م -22
 .ـ األستاذ بقسم الكيمياء  صفاء الدين حسن عطيو / أ.دلباحث الرئيسي ل
 
التعرف على العوائل غير اآلدمية المحتملة للبلهارسيا المنسونية وتقدير مدى " -26

األستاذ ـ  الشرقاويمصطفى  إسماعيل / أ.دلباحث الرئيسي ل قدرتها على نقل المرا "
 .بقسم علم الحيوان

 
لباحث ل " " تقييم كفاءة مركبات تخليقية جديدة كعقاقير ضد ديدان البلهارسيا -27

 .ـ األستاذ بقسم الكيمياء  البربريأحمد أحمد  / أ.دالرئيسي 
 
" الخواص الضوئية والتطبيقات الضد ميكروبية لبعا المواد العضوية الوميضية  -20

ـ  محمد جابر أبو العزم / أ.دلباحث الرئيسي ل مات النانونية الفلزية "ومتراكبتها مع الجسي
 .ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثاألستاذ بقسم الكيمياء 

 
 إزالةبواسطة الكائنات الدقيقة للمواد النانومترية وتطبقاتها فى  الحيوي" التخليق  -21

ـ  عبد الرحيم رمضان الشنشورى / أ.دلباحث الرئيسي ل "الميكروبيوتشخيص التلوث 
 النبات. األستاذ بقسـم

 
تقييم العناصر األرضية النادرة واإلشعاعية الكامنة فى صخور الجرانيت شمال "  -34

ـ األستاذ  محمد أحمد فؤاد غنيم / أ.دلباحث الرئيسي ل " جنوب سيناء –مدينة شرم الشي  
 الجيولوجيا. بقسـم
 
كالسيوم هيدروكسى أباتيت النانومترى  الحيوي " تخليق مركب السيراميك -31

 لباحث الرئيسيكبديل للعظم الطبيعي " لودراسة مدى قابليته الحيوية  والمسامي
 .ـ األستاذ بقسـم الطبيعة  طارق محمد عثمان النمر / أ.د 
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 نبذة عن األقسام العلمية

 قسم الرياضيات -1

 م الرياضياتيمنر قس

 درجة البكالوريوس فى الرياضيات .1

 درجة البكالوريوس فى اإلحصاء وعلوم الحاسب .2

 درجة البكالوريوس فى علوم الحاسب .3

                                                                                           وذلك بعد دراسة أربع سنوات كاملة بنجا .

 سم درجتي الماجستير والدكتوراه فى التخصصات اآلتية:كما يمنر الق

 الرياضيات البحتة .1

 الرياضيات التطبيقية .2

                                 اإلحصاء الرياضي .3

 الرياضيات بيان بإجمالي أعداد السادة أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة بقسم  

 1أوال : األساتذة وعددهم 

  14المساعدون وعددهم ثانيا : األساتذة 

  42ثالثا : المدرسون وعددهم 

 11رابعا: المدرسون المساعدون وعددهم 

 17المعيدين وعددهم   خامسا:
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سوووم معظوووم فوووروع الرياضووويات وتغطوووى تخصصوووات أعضووواء هيئوووة التووودريس بالق

جهوووازا  موووزود   74والقسوووم بوووه معموول للحاسوووبات اآلليوووة يحتوووى علوووى  واإلحصوواء

ويتخصوووص الطالوووب فوووى الرياضووويات أو  سووومطلبوووة الق ببرمجيوووات خاصوووة لخدموووة

 اإلحصاء وعلوم الحاسب عند التحاقه بالفرقة الثالثة.

 

 قسم الفيزياء -2

يهتم علماء الفيزياء بدراسوة الظوواهر الطبيعيوة التوي تحودث فوى العوالم مون حولنوا 

ويحوواول فهووم وتفسووير تلووك الظووواهر إليجوواد القوووانين التووي تحكمهووا ، وبووذلك فهووي 

فى جميع نواحي الحياة العلميوة والتطبيقيوة ابتوداء مون مصوابير النيوون ذات  تدخل

 األلوان الجذابة إلى الحاسبات اآللية المعتمدة على حركة الكواكب والمجرات .

 1161وإدراكا لدور الفيزياء فى الحياة وفى المجتمع فقد اٌنشئ قسم الفيزياء عام 

ارف والمفواهيم التوي يحتاجهوا الطالوب ليقوم بالدور المرتقب منه فوى تودريس المعو

ليقوم بدوره فى المجتمع فى مجال التدريس أو البحث أو الصوناعة أو غيرهوا مون 

مجاالت الحياة المختلفة. ويضم القسم طالبا يدرسوون فوى المرحلوة الجامعيوة التوي 

سووواعة ويحصووول الطالوووب علوووى  124تسوووتمر أربوووع سووونوات يووودرس الطالوووب فيهوووا 

ى الفيزيووواء بعووودها يسوووتطيع المتخرجوووون االلتحووواق بإحووودى بكوووالوريوس العلووووم فووو

الوظائف المتاحة : حيوث يسوتطيع المتخورج بسوهولة االلتحواق بسولك التعلويم حيوث 

يلتحووق بإحوودى  أنتووزداد الحاجووة إلووى مدرسووي الفيزيوواء، كمووا يسووتطيع المتخوورج 

الشووووركات الوطنيووووة الصووووناعية الجويووووة، مراكووووز البحوووووث، وزارات الصووووحة، 

الزراعة، الموانئ والمطارات، كما يسوتطيع الخوريج أن يلتحوق بالسولك الصناعة، 

العسوكري. عووالوة علووى ذلووك فهنوواك فوورص كبيوورة للطووالب المميووزين فووى مواصوولة 

الخارجيوة. كمووا  أودراسوتهم العليوا أموا فوى القسوم أو عون طريوق البعثوات الداخليوة 

ة الماجسووتير يمكوون لطووالب القسووم أو الجامعووات األخوورى مواصوولة الدراسووة لمرحلوو

والوودكتوراه فووى القسووم حيووث  يقوودم رسووالة علميووة. ويقوووم بالتوودريس فووى المرحلووة 
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الجامعيوة والماجسووتير واإلشووراف علووى درجووة الوودكتوراه، نخبووة موون أعضوواء هيئووة 

التودريس. ونجور القسوم فوى إيجواد خطوة متوازنوة تجموع بوين مهموة التودريس وبوين 

ى للبحث العلمي النظري والتطبيقي الجانب البحثي، حيث يولى القسم أهمية قصو

كجووزء موون مهمووة عضووو هيئووة التوودريس. والقسووم بشووكل عووام كووذلك يوونظم القسووم 

برنامجوا للنودوات يقودمها طووالب الدراسوات العليوا وأعضوواء هيئوة التودريس بالقسووم 

وأسوواتذة زائوورون موون خووارج الجامعووة، هووذا باإلضووافة إلووى نوودوات اليوووم الواحوود 

وميوة المختلفوة ذات الشوأن، بهودف تبوادل الخبورات العلميوة بالتعاون مع اللجوان الق

وتنسوويق التواصوول العلمووي فووى مجوواالت الفيزيوواء ونتيجووة لووذلك فقوود أثموورت تلووك 

الجهووود فووى ظهووور عوودد موون البحوووث الجيوودة ألعضوواء هيئووة التوودريس نشوورت فووى 

مجاالت عالمية مرموقة، كما يوجود تعواون مثمور بوين القسوم وبوين أقسوام الفيزيواء 

ى بعووا الجامعووات المحليووة والعلميووة أثموور عوون تعوواون بحثووي فووى مجووال تبووادل فوو

الخبوورات موون خووالل عقوود النوودوات وورش العموول واللقوواءات المتعلقووة بتخصووص 

الفيزياء كما يشجع القسم الطالب علوى تنميوة مهواراتهم العلميوة والبحثيوة وتطووير 

لقسووم والتووي يووتم قوودراتهم علووى االبتكووار موون خووالل البحوووث التووي يجرونهووا فووى ا

 مناقشاتها فى برنامج الندوات بالقسم.

ويحتوووى القسووم علووى عوودد موون المختبوورات التعبيريووة التووي تسووتخدم فووى توودريس 

الطووالب ويسووتفيد منهووا طووالب القسووم وطووالب الجامعووة موون كليووات الصوويدلة وطووب 

األسووونان، وكليوووة التموووريا والمعهووود الفنوووي الصوووحي ويضوووم القسوووم المختبووورات 

 اآلتية:التعليمية 

 . مختبر الكهرباء .2 . مختبر المغناطيسية وخواص المواد 1

   . مختبر الحرارة .4           . مختبر االلكترونيات 3

            . مختبر الفيزياء الحديثة والذرية6 . مختبر الضوء .2

 . مختبر الفيزياء النووية واإلشعاعي0 . مختبر فيزياء الجوامد.7
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 ددا من المختبرات البحثية وهى : كما يضم القسم ع

  . دراسات الليزر. مختبر 2            . مختبر التحليل االشعاعى .1

  . مختبر الطاقة الشمسية .4   . و علوم المواد . مختبر االلكترونيات3

 . مختبر فيزياء الجوامد .6            . مختبر الفيزياء الحيوية .  2

حتوووى علووى مركووز للحاسووب االلووى متصوول بشووبكة إضووافة إلووى ذلووك فووان القسووم ي

 المعلومات بالجامعة يستفيد منه الطالب والباحثون. 

 فيزياءال بيان بإجمالي أعداد السادة أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة بقسم

  11أوال : األساتذة وعددهم 

 13ثانيا : األساتذة المساعدون وعددهم 

  24ثالثا : المدرسون وعددهم 

 1ابعا: المدرسون المساعدون وعددهم ر

 1المعيدين وعددهم   خامسا:
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VSM device and Spin coater in Material science lab.  

Hyper pure Germanium device and rotary evaporator in biophysics lab.  

Helium-Neon Laser and Argon Laser in Laser lab.  
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 قسم الكيمياء -3

مشغل قسن الكيمياء الدور األوب والثالى والرابع والمام  والسادس من مبنى 

معمل بحثي بجانب حجرا   11معمل  البي وما مامد عن  11الكيمياء ومضن 

 تدرم  والسادة المعاونين لهن  خاصة للسادة أعضاء هي ة ال

الكيمياء بتم  اتها الممتل ة لطالا السنوا    ومتولى القسن تدرم  مقررا 

بكلية  ب   عدادتاألربع بكليتي العلوم والتربية وكحلك  الا السنة األولى 

األسنان وممنه القسن درجة البكالورموس فى المجاال  التالية بعد دراسة أربع 

 -ال فى كل تم ص:سنوا  كاملة بنج

 كيمياء خاصة -1

 كيمياء/ كيمياء حيوت -2

 كيمياء/ نبا  -3

 كيمياء/ حيوان  -4

 كيمياء/حشرا  -1

 كيمياء/ ميكروبيولوجى  -6

 كيمياء/ جيولوجيا   -0

 وكحلك ممنه القسن دبلوم فى التم  ا  اآلتية : 

 يمياء حيومة تحليلية دبلوم ك -3دبلوم كيمياء تحليلية  -2دبلوم كيمياء تطبيقية    -1

 :ومضن القسن الوحدا  البحثية اآلتية

 مشري الوحدة مسمى الوحدة

 وحدة الكيمياء غير العضومة

 وحدة الكيمياء الكهربية

 وحدة الكيمياء التحليلية

 وحدة كيمياء المواد غير العضومة

 وحدة كيمياء السطول والح ا

 وحدة كيمياء الجوامد والموصال 

 لعضومة التطبيقيةوحدة الكيمياء ا

وحدة الكيمياء الضو ية والمواد 

 أ.د/ محمد جابر أبو العام

 أ.د/ محمد المتولى غنين

 أ.د/ أميرة محمود حسانين

 أ.د/محمد محمد عياد

 أ.د/ محمد مسرى الشيخ

 أ.د/ السيد السيد قندمل

 أ.د/ محمد عبدالعاما البرعى

 أ.د/ الامنى موسى عبيد
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 النانونية

 وحدة كيمياء األ ياي

 وحدة الكيمياء الحلقية غير المتجانسة

 وحدة الكيمياء الحركية

 العضومة وحدة كيمياء البوليميرا 

 وحدة كيمياء األصباغ

 وحدة الكيمياء النظرمة التطبيقية

 وحدة الكيمياء العضومة التمليقية

 الكيمياء العضومة الطبيعيةوحدة 

 وحدة الكيمياء الحيومة

 أ.د/ ص اء الدمن حسن عطيو

 أ.د/ ناصر ربيع البرلسى

 أ.د/ احمد برهان الدمن زكى

 أ.د/ احمد محمد عكيلة

 أ.د/ فؤاد  مام عبدالحى

 أ.د/ محمد خالد حسن عو 

 أ.د/ احمد أحمد البربرى

 أ.د/ محمد فرغلى عبدالمجيد

 أ.د  ارق م ط ى محمد على

 على األجهاة اآلتية:   تحتوى هحه الوحدا  البحثية

  .ورسن ال ل جهاز قياس -1

  .االلكتروني ماود بوحدة انعكاس جهاز  يا االمت اي -2

  .الكهروكيميا ى جهاز الترسيب -3

  FTIR) .الحمراء جهاز األشعة دون -4

  .ال ولتمترمة جهاز قياس الدورانية -1

  Stripping voltmmetry  جهاز -6

 أجهاة البوالروجرافيا ذا  التيار المستمر . -0

8-X-Ray Fluorescence analyzer   

  .الكهربي للمواد ال لبة جهاز قياس التوصيل -4

  .السوا ل جهاز كروماتو جرافيا -10

   لا ل ة فى الدقيقة 20جهاز الطرد المركات  -11

 جهاز التحليل الحرارت )الو زنى والت اضلي   -12

  HPLCجهاز  -13

 BETجهاز   14

 GC- MSجهاز  -11

 سجيةجهاز األشعة فوق البن  -16

 Stopped Flow Spectrophotometer Model HI-Tech SF-3lجهاز  -10
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  GC Model Perkin-Elmer 8410جهاز  -18

 PCRجهاز  -14

 ELISAجهاز  -20

 Microwave Reactorجهاز  -21

 : وتشمل االتجاها  البحثية لتلك الوحدا  

 سنان .تحضير وتوصيا بوليمرا  لالستمدام فى الطب وال يدلة و ب األ -1

 تحضير بوليمرا  لالستمدام فى الاراعة . -2

تحضير وتوصيا و جراء دراسا  كيميا ية وفياما ية علي مرتبطا  حدمثة التحضير  -3

تقدمر ومتراكباتها مع أمونا  ال لاا  ودراسة تطبيقاتها في المجاال  الممتل ة مثل 

بيم ت كل ال لاا  وكح ازا  واستمدامها في تث كميا  دقيقة من أمونا  ال لاا  الممتل ة

الختااب األكسجين علي مهبم الكربون وفي خالما الوقود كم در نظيا للطاقة وكحلك 

 دراسة نشا ها البيولوجي ضد البكترما وال طرما .

دراسا  علي حل مشكلة حرق قش األرز وذلك بمعالجة قش األرز بطرق كيميا ية  -4

ست ادة منها في عدة مجاال  مثل ت نيع الورق جدمدة لتحومل   لي مواد نافعة ممكن اال

والح وب علي سيليكا  الكالسيوم والتي لها أهمية ق وى كعامل ح از وإلزالة العناصر 

 الثقيلة من المياه الجوفية.

مجاال  الكيمياء التحليلية  وتطبيق تقنياتها في ممتلا الدراسا  الكهروكيميا ية -1

وتمليق المركبا  كهروكيميا يا واستنبا   رق  يةتطبيقاتها في المجاال  البيولوجو

    .نية وفى المحاليل البيولوجيةفى مركباتها ال يدال اقيرتحليلية جدمدة للتقدمر الكمي للعق

الح ا غير المتجان  والمبادال  األمونية و الكيمياء الحركية والدمناميكا الحرارمة  -6

لة واستمدام أسطه ممتل ة من السيليكا ودراسة كيناتيكية عمليا  التمامن داخل الط 

 كدعامة لمتراكبا  أمونا  عناصر انتقالية كمواد ح ازة ألكسدة المركبا  العضومة.

وكيمياء الحالة ال لبة و كيمياء الليار وتطبيقا  المواد دراسا  في الكيمياء الضو ية  -0

 النانومترمة في التشميص الطبي والمجسا  الضو ية.

ركبا  فا قة الجا ية ومتراكبا  انتقاب الشحنة والدراسا  ال ولتامترمة كيمياء الم -8

الموصال  فا قة القدرة ودراسة ت  ير اإلشعاع علي المواد ال لبة واأل ياي الجام ية و

 وخواصها الممتل ة وتطبيق المواد النانومة لحمامة ال لاا  من التآكل  .
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ذا  االستمدام في التنبؤ وتقدمر الملو ا   QCMت مين وبناء المّجساِ  المعتمدة علي  -4

وكحلك تحضير وتوصيا وتطبيقا  علي البوليمرا  الموصلة وتحضير ودراسة  

 خواي وتطبيقا  المواد النانومترمة. 

تحضير البوليمرا  ومتراكباتها مع الط لة واستمداماتها في مجاال  عدمدة ومنها  -10

وكحلك دراسة المواي  عادة استمدام البالستيك اإل الق المنتظن للعقاقير والمبيدا  و

 ال ياما ية ألنواع حدمثة التحضير من البوليمرا .

تحضير وتوصيا المركبا  العضومة الجدمدة  ودراسة تطبيقاتها واستمداماتها في  -11

 المجاال  الممتل ة وكحلك دراسة المنتجا  الطبيعية.

ممتل ة مثل أنتاى اإلنامما  وفسيولوجيا  الكيمياء الحيومة وتطبيقاتها في مجاال  -12

 الهضن و قياس تركياا  اليورما والجلوكوز.

تحضير أنواع ممتل ة من الاجاى ودراسة ت  ير التركيب علي المواي التوصيلية  -13

 للاجاى.

تطبيق النظرما  الممتل ة فى علن كيمياء الكن لدراسة العوامل الكمية التى تؤ ر على  -14

معادن وتطبيق الكيمياء الحاسوبية فى دراسة ت اعال  ثبطا  لمنع ت كل الاستمدام الم

الكيمياء الضو ية لمركبا  ال بغا  ودراسة ت مين المركبا  الدوا ية . كحلك تطبيق 

الدمناميكا الجام ية والميكانيكا الجام ية لتعيين معامال  الدمناميكا الحرارمة وحدمثا 

 دراسة خواي والتراكيب البنا ية للاجاى .

 بالقسن حاليا تن يح عدة مشروعا  بحثية تحت عنوان :كما متن 

النشا  الضد ميكروبى لبعض المواد البوليمرمة على بعض الكا نا  المسببة لبعض  -1

 األمرا  البشرمة )للباحى الر يسى أ.د/ الرفاعى قناوى 

تمليق ودراسة النشا  المضاد للميكروبا  لبعض بوليمرا  المركبا  الحلقية الغير   -2

 متجانسة الستمدامها في معالجة المياه )للباحى الر يسى أ.د/ الرفاعى قناوى  

تمليق الشلكونا  ومتراكبا  ال لامة كعوامل مضادة للسر ان ) للباحى الر يسى أ.د  -3

 محمد جابر ابو العام 

استهداي خالما سر ان الكبد بواسطة اآلليا  المعتمدة على أنواع األكسيجين الت اعلية  -4

 ) للباحى الر يسى أ.د محمد جابر ابو العام 
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تحسين الت  ير المضاد للسر ان للمواد الحلقية غير المتجانسة بتحميلها علي بوليمرا   -1

 ) للباحى الر يسى أ.د أحمد البربرى 

استمدام البوليمرا  والمواد الطبيعية فى معالجة المياه ) للباحى الر يسى أ.د أحمد  -6

 سع ان 

ق تقنية النانو فى اصطناع المواد الملونة المستمدمة فى ال باغة و باعة النسيج تطبي -0

والورق والبالستك والبوما  والدهانا  )االستمدام واألهمية  ) للباحى الر يسى أ.د محمد 

 البرعى 

متراكبا  مضادة للبكتيرما كبدمل لنظام الكلور فى معالجة المياه ) للباحى الر يسى أ.د/  -8

 اعى قناوى الرف

المواد ذا  الثقوا النانومترمة كمجسا  نانومة ب رمة وعامل ح از وأنظمة حاملة  -4

 للدواء وكمضادا  للسر ان والبكترما ) للباحى الر يسى د/ مروه نبي  النحاس 

 هحا وممتد نشا  القسن  لى المشاركة فى بعض المشروعا  البحثية الممولة 

 مجاب الطاقة )ت اعال  للح ا فى خالما  من المجل  األعلى للجامعا  فى

 الوقود  وخدمة البي ة )دراسة تلوخ مياه الرت فى شماب وشرق الدلتا  .

 وقد تن منه عدد كبير من درجا  الماجستير والدكتوراه للمعيدمن والمدرسين -

 المساعدمن و  الا المنه الدراسية  وكحلك  الا البحوخ من خارى 

 الجامعة. 

 نمبة من أعضاء هي ة التدرم  ومعاونيهن : ومضن القسن 

  43أوال : األساتحة وعددهن 

  21 انيا : األساتحة المساعدون وعددهن 

  30 الثا : المدرسون وعددهن 

  20رابعا: المدرسون المساعدون وعددهن 

 11المعيدمن وعددهن   خامسا:
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 قسم الجيولوجيا -4

 1464فةةى الحةةادت عشةةر مةةن شةةهر أكتةةوبر بةةدأ  المسةةيرة العلميةةة بقسةةن الجيولوجيةةا 

بر اسة ا.د. محمةد كمةاب العقةاد عميةدا للكليةة فةى ذلةك الوقةت ور يسةا لقسةن الجيولوجيةا مةع 

صحب  وكوكب  من األساتحة والعلماء الحمن كان لهن السبق والرمادة في قياده الكلية واعةتالء 

 المناصب الجامعية 

فةى فةروع الجيولوجيةا الممتل ةة و عةدادهن  ومولى القسن عنامة خاصة بت هيل الدارسةين

مةةن النةةواحي العلميةةة للتعامةةل مةةع احةةدخ التقنيةةا  المسةةتمدمة فةةى مجةةاب علةةوم األر  

وموجد بالقسن العدمد من التم  ا  المتنوعة فى ال روع الممتل ة لعلن والتعدمن والبتروب 

 الجيولوجيا والتي تضن :

 علن الجيوكيمياء ال مور                 *و* علن المعادن 

 * علن الح رما  والطبقا                 * علن الجيوفياماء                         

 * علن االستشعار عن بعد                * علن جيولوجيا المياه الجوفية             

 لماما الجيولوجيا االقت ادمة ورواسب ا*  *  الجيولوجيا التركيبية والتكتونية         

 * علن أنظمة المعلوما  الجغرافية   * علن ال مور الرسوبية والترسيب

 * علن الاالزب وعلن المغنا يسية القدممة   * البتروب وتقيين المانا 

 وغير ذلك من العلوم الجيولوجية الهامة فى مجاب  ستكشاي الماما  والثروا  الطبيعية 

باالضافة الى الدرسا  العليا الجيولوجية  وممنه القسن درج  البكالورموس فى العلوم

درج  الدبلوم فى الطبيعة األرضية والجيولوجيا التطبيقية ودرجتي الماجستير والتى تمنه 

  .السابقةالجيولوجية والدكتوراه فى التم  ا  

ومقع قسن الجيولوجيا فى الدور الرابةع والمةام  والسةادس بمبنةى الطبيعةة والجيولوجيةا 

القسةةن عةةدد كبيةةر مةةن السةةادة أعضةةاء هي ةة  التةةدرم  والو ةةا ا المعاونةةة  بالكليةةة ومضةةن

 موزعين كالتالي 

  21أوال : األساتذة وعددهم 

  6ثانيا : األساتذة المساعدون وعددهم 

 1ثالثا : المدرسون وعددهم 

 3رابعا: المدرسون المساعدون وعددهم 

 2المعيدين وعددهم   خامسا:
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  معامةةل بحثيةة  مجهةةاه بةةبعض األجهةةاة 1 البيةةة وعةةدد )  معامةةل 4وموجةةد بالقسةةن عةةدد)

 كمةا الحدمثة وذلك من اجل التدرمبا  العملية لطالا مرحل  البكالورموس والدراسا  العليا

 لمدم   الا القسن .حدمثة مضن القسن معمل للحاسب اآللي ماود ب جهاة 

ومةةة للمعةةادن وللقسةةن متحةةا جيولةةوجي علةةى مسةةتوى عةةالي مضةةن العدمةةد مةةن العينةةا  اليد

منح ما قبةل قت ادم  واألحافير الممثلة للع ور الجيولوجية الممتل ة اإلوال مور والماما  

 وكةةحلك نمةةاذى لبلةةورا  بعةةض مجةةاميع المعةةادن ع ةةر الكمبةةرى وحتةةى الع ةةر الحةةدمى 

ممتلا بلدان العالن ممةا مجعلة  من ووجبالها واألحجار الكرممة والن يسة من صحارى م ر 

والدارسين مةن داخةل وخةارى الكليةة من ممتلا المجاال  العلمية لاوار القسن   مق دا هاما

باألضةافة  من مرحلتي البكالورموس والدراسا  العليا ومراحل التعلين قبل الجامعي الممتل ةة

الةى الامةةارا  الدبلوماسةةية والتعةةاون الثقةةافى بةةين جامعةةة  نطةةا وممتلةةا الجامعةةا  العربيةةة 

 .  واألفرمقية

لقسن عنامة خاصة بالوحدا  ذا  الطةابع المةاي مةن اجةل التواصةل مةع خدمة  ومولى ا

المجتمةةةع والبي ةةةة حيةةةى قةةةام بننشةةةاء وحةةةده االستشةةةعار عةةةن بعةةةد مةةةاوده بال ةةةور الجومةةةة 

ومعمل التغيرا  البي ية والمناخية باإلضافة الى وحةدة اإلستشةارا  الجيولوجيةة وال ضا ية 

 دم  البحى العلمي والمجتمع والبي ة .لمبمركا المدمة العامة بالكلية وذلك 

واهتن القسن منح  نشا   بالبعثا  العلمية  لى الدوب األجنبية حيى أوفةد العدمةد مةن  ةالا 

الدراسا  العليا  لى انجلترا والوالما  المتحدة األمرمكية وفرنسا وألمانيةا واليابةان والسةومد 

 لةى القنةوا  العلميةة والمةنه الداخليةة وبولندا ورومانيا والمجر والنمسةا وروسةيا باإلضةافة 

 .والمارجية

فى مجاال  البتةروب والتعةدمن حيةى مقةوم القسةن ومعقد بالقسن العدمد من الندوا  العلمية 

بدعوة العدمد من العلماء واألساتحة المتم  ةون فةى مجةاال  التعةدمن والمنةاجن والبتةروب 

وكي يةةة اسةةتمراى الثةةروا   إللقةةاء محاضةةرا  علميةةة عةةن األستكشةةافا  و ةةرق التنجةةين

الطبيعية والتعدمن فى م ر ومنةاجن الةحهب باإلضةافة الةى نةدوا  علميةة عدمةدة فةى مجةاب 

البتروب والميةاه الجوفيةة قةام بهةا مهندسةون متم  ةون مةن شةركا  البتةروب مثةل شةركة 

خالدة وشركة  روة وبالعين والهي ة العامة للبتروب وكةحلك دعةوة الكثيةر مةن المتم  ةين 

وحلقةا  النقةا  الهي ة العامة للثروة المعدنية والمساحة الجيولوجية لعقةد نةدوا  علميةة  من

ورفةع مهةةارا  الطةالا العلميةةة والعمليةة إلعةةدادهن بغةر    ةراء وتطةةومر البحةى العلمةةي 

 لسوق العمل فى كافة المجاال  الجيولوجية والتى تعود بالن ع عليهن وعلى الو ن. 
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ى لانعقةاد مةؤتمر الجيوفيامةاء الةدومضا فى قسةن الجيولوجيةا هةو اومن العالما  البارزة 

فةةى مجةةاب  الةةحت معقةةد كةةل عةةامين بغةةر  الوقةةوي علةةى مةةا مسةةتجد فةةى البحةةى العلمةةي

 الجيوفياماء التطبيقة وكافة مجاال  الجيولوجيا والبي ة وخدمة المجتمع.

قةوم بهةا سةنوما والتةى ومتميا القسن منح نش ت  بةالرحال  الحقليةة العلميةة الطالبيةة التةى م

تت ق مع ما مقوم ب  الطالا فى الدراسة العملية حيى تعتبةر جةاء هةام مةن الدراسةة العمليةة 

والمرتبطة بالمقررا  النظرمة والتى تؤهل الطالب علميا وعمليا لسةوق العمةل وهةى ممثلةة 

 على النحو التالى:

وأبةةو روا  و رمةةق رحلةةة علميةةة الةةى منطقةةة المقطةةن   ةةالا المسةةتوى األوب جيولوجيةةا

السوم  للتعري على أنةواع ال ةمور الرسةوبية وتة  ير العوامةل الجومةة عليهةا والتراكيةب 

 الجيولوجية الممتل ة.

رحلةةة علميةةة لمةةدة أربعةةة أمةةام الةةى منطقةةة ال يةةوم ووادى  جيولوجيةةا الثةةانى ةةالا المسةةتوى 

ألحةةةافير الرمةةةان ووادى الحيتةةةان وق ةةةر ال ةةةاغة وجبةةةل قطرانةةةى وذلةةةك للتعةةةري علةةةى ا

الممتل ة لع ر األموسين و بي ا  الترسيب ونوع ال مور والتركيب الجيولوجية الممتل ةة 

 والمرتبطة بالتنوع ال مرى والتدفقا  البركانية فى جبل قطرانى.

رحلةةة علميةةة لمةةدة مةةوم واحةةد الةةى م ةةانع السةةيراميك  جيولوجيةةا الثةةانى ةةالا المسةةتوى 

 واألسمنت.

أمةام الةى منطقةة الوحةا  البحرمةة أو  6رحلة علميةة لمةدة  وجياجيول الثالى الا المستوى 

منطقةةة وسةةم وجنةةوا سةةيناء أو منطقةةة جنةةوا الةةوادى ومنطقةةة قنةةا وأسةةوان وهةةى رحةةال  

علمية قد تمتلا مةن عةام ألخةر حسةب الدراسةة التةى مقةوم بهةا الطةالا حيةى تةرتبم بنةوع 

ها مقوم الطةالا بامةارة منةاجن الدراسة العملية والمقررا  النظرمة التى تدرس للطالا وفي

الحدمةةد وكي ةةة اسةةتمراج  فةةى الوحةةا  البحرمةةة أو منةةاجن الحدمةةد ومنةةاجن ال لسةةبارا  فةةى 

أسةةوان ومنةةاجن فوسةة ا  السةةباعية فةةى جنةةوا شةةرق األق ةةر ومنةةاجن المنحنيةةا فةةى سةةيناء 

 باإلضافة الى الدرسا  الحقلية الممتل ة المرتبطة بالدراسة النظرمة.

أمام الى منطقة البحر األحمر تبدأ مةن  0رحلة علمية لمدة  جيولوجيا الرابع الا المستوى 

قنةا وذلةك لدراسةة كافةة أنةواع ال ةمور النارمةة -الق ير الةى مرسةى علةن ومنطقةة ال  ةير

والبركانيةةة والتمعةةدنا  ال ةةمرمة والمامةةا  اإلقت ةةادمة وال ةةمور الرسةةوبية والتتابعةةا  

ممتل ة وزمارة العدمد مةن المنةاجن مثةل منةاجن الةحهب  الطبقية واألحافير لع ور جيولوجية

 بمنطقة جبل السكرى ومناجن ال وس ا  فى منطقة الحمراومن.
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طالب المستوى الثانى أثناء دراسة التتابع الصخرى لجبل قصر الصاغة شمال الفيوم 

 والطالب يقومون بتجميع الحفريات من الصخور

 

 أستخراج خام الحديد من مناجم الحديد فى أسوان الطالب أثناء محاضر علمية عن كيفية
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 طالبة تحاول الحصول على العينة الصخرية )رحلة أسوان العلمية(

 

 الطالب وفى طريقهم لدخول أحد المناجم لدراسة طريقة التنجيم واستخراج الخام
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 الطالب أثناء نقلهم بسيار نصف نقل الى داخل أحد مناجم الفلسبارات

 

 يولوجيالمتحف الج
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نظرا ألهمية علم الجيولوجيا فى اكتشاف الثروات الطبيعيوة واسوتخداماته فوى كثيور 

بالدور السادس  1103من النواحي التطبيقية فقد اٌنشئ متحف قسم الجيولوجيا عام 

بمبنووى القسووم والووذي يعتبوور أول متحووف تووم إنشوواؤه بكليووة العلوووم لكووي يحقووق لوورواد 

يدا من المعرفة ويضم المتحوف العديود مون العينوات المتحف من طالب وزائرين مز

اليدويووة للمعووادن والخامووات االقتصووادية واألنووواع المتنوعووة موون الصووخور الناريووة 

والرسوبية والمتحولة باإلضافة إلى نماذج مختلفة من األحوافير النباتيوة والحيوانيوة 

 ة . الممثلة للعصور الجيولوجية والتتابعات الصخرية المصرية والعالمي

ونظوورا لألهميووة الكبيوورة للمتحووف واإلقبووال المتزايوود موون طووالب القسووم والبوواحثين 

والرواد من خارج الكليوة فقود امتودت يود التطووير بوالمتحف فتورات زمنيوة مختلفوة 

حيث تم إضافة العديد من النماذج البلورية للمعادن والخاموات االقتصوادية الهاموة 

مون األحجوار الكريموة والمعوادن النفيسوة من مصر والعالم وكذا مجموعات كبيورة 

إضافة إلى أعداد كبيورة مون الخورائط الجيولوجيوة والطبوغرافيوة الممثلوة لمنواطق 

الخامووات المعدنيووة ومنوواطق االكتشووافات البتروليووة فووى مصوور والتووي تلووزم إلثووراء 

العمليووة التعليميووة لطووالب مرحلووة البكووالوريوس وطووالب الدراسووات العليووا بالقسووم 

المتحوووف مووون طوووالب المووودارس الثانويوووة واإلعداديوووة بمحافظوووة الغربيوووة ولووورواد 

 . والمحافظات المجاورة

 

 

 قسم النبات -5

 باألنشطة 1464  عام  نطا جامعة العلوم بكلية البي ية األقسام ك حد   نش ت  منح النبا  قسن مهتن

 الممتل ة النبا  علن أفرع مقررا  تدرم  عن المس وب فهو   النبا  علن مجاب في والبحثية الدراسية

  الا ملتحق وحينما. األسنان و ب ال يدلة بكليتي األولى السنة ولطالا والتربية العلوم كلية لطالا
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 ممكن الكلية في الثاني العام بدامة مع النبا  بقسن( الكلية في األولى السنة انتهاء عقب) الحياة علوم شعبة

–كيمياء)  المادوجة الشعب أو( الميكروبيولوجي) الدقيقة اتا النب شعب أو النبا  لشعبة االتجاه لهن

       أو الدقيقة الكا نا  أو النبا  في البكالورموس درجة نيل ممكن حيى( نبا  –كيمياء و ميكروبيولوجي

       من مقرا ما تسع  البية معامل 0 على القسن محتوت.  نبا  – كيمياء أو ميكروبيولوجي – كيمياء

 ميدانية زمارا  عدة على التدرمسي البرنامج محتوت ذلك  لى وباإلضافة واحد وقت في لب ا 200

 أو البحثية المراكا أحد في الثالى العام انتهاء عقب صي يا تدرمبا أمضا الطالا ومتلقى  علمية ورحال 

 .أسابيع 6 مدت  الجامعة خارى اإلنتاجية

 دبلوم على للح وب تؤدى عليا ا دراس القسن مقدم  البحثية باألنشطة ممتص وفيما

  البي ة  ال سيولوجيا: التالية األفرع أحد في والدكتوراه الماجستير درجة أو  الميكروبيولوجي

 عدد وبلغ. والورا ة الملية وعلن  الاهرمة للنباتا  الجام ي الت نيا  البكترما  الطحالب  ال طرما 

 درجة على الحاصلين وعدد 140 من مقرا ما سنالق نش ة منح الماجستير درجة على ح لوا الحمن

 ومراكا الجامعا  وفي  نطا جامعة – العلوم كلية منهن العدمد ومعمل    81  العلوم فلس ة في الدكتوراه

 األستاذة ماجستير رسالة)   1404 عام رسالـة أوب القسن منه وقد. واألجنبية والعربية الم رمة البحوخ

 (.الغ ار عبد مالسال عبد بهية  الدكتورة

 من تم ص بكل المتعلقة البحوخ إلجراء مجها األقل على واحد معمل على القسن محتوت

 تحتوت ومعشبة  بمعمل ماودة صغيرة نباتية حدمقة على القسن مشمل كما  السابقة السبعة التم  ا 

 من والعدمد الم رمة النباتية ال لورة معظن تمثل الجافة النباتية العينا  من ألا 20 من مقرا ما على

 الحيومة للتقنية معمال حدمثا بالقسن ت س  وقد. الدلتا نباتا  بحور مجموعة وكحلك الماصة المجموعا 

 العلوم من الجدمد ال رع هحا في المطرد النمو مع تتمشى التي الحدمثة الضرورمة باالحتياجا  مجها

 .الحيومة للمعلوماتية معمال وكحا  التطبيقية

. والتطبيقية األكادممية االهتماما  من عددا تمدم أن البحثية البرامج وضع عند سنالق مراعي

 خالب من عام كل المجاال  هحه في األبحاخ من العدمد بنشر التدرم  هي ة أعضاء مقوم المجاب هحا وفي

 ةالو ني والهي ا  الجامعة تدعمها التي البحثية المشروعا  من عدد في التدرم  هي ة أعضاء بعض

 مثل الدولية الهي ا  بعض وكحلك  وغيرها البي ة ش ون وجهاز العلمي البحى أكادممية مثل األخرى

  لقاء  رمق عن والتوعية المجتمع خدمة ب نشطة القسن مهتن – ذلك  لى باإلضافة. العالمي البي ة مرفق

 بعض لمعالجة للقاءا وا والمنا را  المؤتمرا  عقد وكحا الممتل ة الهي ا  داخل العامة المحاضرا 
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 ات اب على مظل حتى والتلي امون باإلذاعة الثقافية البرامج بعض في مشارك كما  البي ية المشاكل

 .لها السليمة الحلوب اقترال على وقادرا ال علية بالمشاكل ملما القسن مجعل مما الناس مع مباشر

 : ماملي  لى ا نط جامعة – العلوم كلية – النبا  بقسن البحثية المطة تهدي

 واستكماب تحدمى  رمق عن( النيل دلتا منطقة في وخاصة)  الم رت الحيوت التنوع على المحافظة -1

  ال طرما   الطحالب ) الدقيقة والكا نا  الوعا ية النباتا  عن البيولوجية المعلوما  في النقص

 المهددة الكا نا  صون برامج ضعو عند هامة المعلوما  هحه مثل ،( والرمكتسيا  ال يروسا   البكترما

 . باالنقرا 

 المضرت الكساء وتدمير  والتلوخ  الت حر مثل المعاصرة البي ية المشكال  حل في المساهمة -2

 .البي ية لألنظمة الملو ة الكيماومة والمم با  المبيدا  استمدام في واإلسراي

( الورا ية والهندسة األنسجة زراعة مثل) ثةالحدم التقنيا  باستمدام جدمدة نباتية سالال  استنبا  -3

 في التوسع بغر ( والتلوخ واإلشعاع والحرارة والملوحة الج اي مثل) البي ية لالجهادا  مقاومة

 .غحا ي غير زراعي  نتاى في الجودة قليلة المياه واستمدام ال حارت زراعة

 في الر بة األراضي ب  تقوم الحت الدور تقيين  رمق عن الكربون نبعا ا   تقليل في المساهمة -4

 .الكربون اختاان

 والمضادا  اإلنامما  مثل) الدقيقة والكا نا  النباتا  من بيولوجيا نشطة مركبا  استمالي -1

 من العدمد عالى في استمدامها ممكن والتي( وال يتامينا  والهرمونا  األكسدة ومضادا  الحيومة

 .الميكروبية األمرا 

 النبا  بقسن المعاونة والهي ة التدرم  هي ة أعضاء السادة عدادأ بنجمالي بيان

 32 وعددهن األساتحة:  أوال

 11    وعددهن المساعدون األساتحة:   انيا

 20  وعددهن المدرسون:   الثا

 20  وعددهن المساعدون المدرسون:  رابعا

 11  وعددهن المعيدمن:  خامسا
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  المعشبة

 

  نشاء بدامة مع  نطا جامعة -العلوم كلية - النبا  قسن معشبة ت سي  في البدأ تن  

 وفلورة  عام بوج  م ر فلورة وح ظ جمع على المعشبة هحه وتعمل.  1464 عام الكلية

 ما( م2014 عام) حاليا بالمعشبة المح و ة العينا  عدد مبلغ. خاي بوج  النيل دلتا منطقة

 والتى م ر فى والماروعة البرمة ا يةالوع النباتا  معظن تمثل عينة 20000 على مربوا

 : ماملي المعشبة هحه مميا ما أهن ومن.  تقرمبا نوع 2100 الى أنواعها عدد م ل

 120تمثل عينة 6000 حوالى ) النيل دلتا لنباتا  الكاملة المجموعة على احتوا ها - 1

 (. ف يلة 00و جن  283و نوعا

 . النيل دلتا منطقة انواع من 300 نم مقرا لما بحور عينا  على أمضا تحتوى  - 2

 .  عينة 2000 عن تامد التي سيناء جامرة شب  مجموعة على أمضا تحتوت –3

  عينة1200 حوالي تمثل خاصة مجموعا  المعشبة تحتوت ماسبق   لى باإلضافة - 4

  الدخيلة النباتا  مجموعة تمثل - أ    

 . Dalbergia sissoo Roxb .Ex Dc السرسوع نبا  مجموعة - ا    

 .  Phlomis aurea Decne العورور نبا  مجموعة - ى    

 . Nitraria retusa (Forssk ).Asch  الغرقــد نبــا  مجموعة - د     

  السعودمة العربية المملكة نباتا  بعض  تمثل عينة 000 حوالي أمضا المعشبة تضن -1

 . اإلمارا  ودولة

  النباتا  لهحه والعالمى والو نى المحلى التوزمع عن بيانا  قاعدة أمضا بها موجد -6

 . غاة وقطاع واليمن. والبي ية االقت ادمة وأهميتها النمو خ ا ص بعض وكحلك

 بنيومورك النباتية الحدمقة فى المعشبا  دليل فى عالميا المعشبة هحه تسجيل تن وقد

 الحروي وترما TANE المعشبى الكود تحت م 2003 عام األمرمكية المتحدة بالوالما 

 . لم ر فيرما األخير الحري أما  نطا لمدمنة األولى الثال ة
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 قسم علم الحيوان -6

 أهم كواحد من 1161أنشئ قسم علم الحيوان مع نشأة كلية العلوم جامعة طنطا فى عام 

ع ويقع القسم حاليا فى الدور الراب طنطا. بجامعة العلوم بكلية البيولوجي شعبة أقسام
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والخامس والسادس بمبنى البيولوجي بالكلية ويقوم القسم بتدريس جميع مقررات علم 

 :اآلتيةمن خالل البرامج  الحيوان لمرحلة البكالوريوس

 برنامج علم الحيوان الخاص -

 برنامج الكيمياء/ علم الحيوان -

 برنامج الحشرات الخاص )لم يفعل بعد( -

 برنامج الكيمياء/ الحشرات. -

 رسالة القسم 

 جودة ذات وبحثية تعليمية خدمة لتقديم رائدا مركزا يكون أن إلى الحيوان علم قسم يسعي 

 معارف اكتساب من الخريجين تمكن والتطبيقية األساسية البيولوجية العلوم فى هعالي

 بصورة المجتمع تنمية الي تؤدي العلمي والبحث العمل سوق فى للمنافسة متميزة ومهارات

 هذه ولتحقيق .واإلقليمي المحلى المستوى على مشكالته حل فى همتسا ومستمرة فعالة

 التدريس هيئة ألعضاء والتدريسية البحثية الكفاءة تطوير إلى القسم يسعي الرسالة

 عقد العلمية، والمهمات التدريبية والدورات الورش عقد خالل من بالقسم والمعاونون

 بالتكنولوجيا بالقسم والبحثية الطالبية المعامل إمداد العالمية، الجامعات مع ثنائية اتفاقيات

 رسالته تحقيق على القسم ويحرص واإلدارية. والبحثية التعليمية البرامج لخدمة الحديثة

  وأخالقية. علمية أسس على

 رؤية القسم

 به معترف متميز خريج إلعداد العلمي والبحث التدريس أساليب في العالمية إلي الوصول

 لجذب القسم يرنو كما المتقدمة. التكنولوجية العلوم لقطاع والبحثي المهني الالمج فى دوليا  

 إعداد طريق عن العليا والدراسات البكالوريوس بمرحلة العالم أنحاء من المتميزين الطالب

 تقليدية غير دراسية ومناهج تخصصات إنشاء من القسم تمكين على قادرة علمية كوادر

 بيت يكون ان القسم يسعي كما البيولوجية المجاالت جميع في يعالسر العلمي التطور تواكب

 الطالبية للمشاكل سريعة علمية حلول لتقديم ومصر الدلتا وسط في متميز خبرة

 والمجتمعية.
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ويتخصص الطالب فى دراسة برنامج علم الحيوان من العام الدراسى الثانى أما العام 

باإلضافة الى ذلك  .العلوم البيولوجية الدراسى األول فيدرس فيها الطالب فى شعبة

برنامج )بكالوريوس( علم الحيوان على عدة زيارات ميدانية ورحالت علمية كما  يحتوى

يقدم مقرر التدريب الصيفى عقب انتهاء العام الدراسى الثالث. كما يشارك القسم في 

 الحشرات. البرامج المزدوجة مثل برنامج الكيمياء /علم الحيوان الكيمياء / علم 

كما يقوم القسم ايضا   بتدريس مقررات األقسام العلمية بكلية التربية وطالب السنة 

 التحضيرية بكليات طب األسنان.

ويضم القسم شعبة الحشرات والتى تمنر درجة البكالوريوس فى علم الحشرات وقد تم 

 م. 1116تخرج أول دفعة فيها فى عام 

 ودرجة دكتوراه فلسفة العلوم فى أحد األفرع التالية:  ويمنر القسم درجة ماجستير العلوم

الفسيولوجي، الالفقاريات، الطفيليات، الفقاريات والتشرير المقارن واألجنة، علم البيئة، 

 الخلية واألنسجة، المناعة والحشرات.

ومساهمة من القسم فى إعداد الخريجين لسوق العمل يمنر القسم دبلوم التحاليل البيولوجية 

قوم بالتدريس نخبة من األساتذة المتخصصين بكليات العلوم والطب ويقوم الطلبة وي

 بالتدريب على أحدث األجهزة الخاصة بالتحاليل البيولوجية. 

 للقسـم اإلستراتيجية األهـداف

 لتحقيوق ونظموه إسوتراتيجيته تحسوين علوي طنطوا جامعوة العلوم بكلية الحيوان علم قسم يعمل

 رسوالته إلوى واسوتنادا مسوتدامة. بصوورة والبحثية التعليمية برامجه عليةفا وضمان    أهدافه

 هي: القسم أهداف مجمل فإن

 التعليم عن طريق في التميز

جديودة لمرحلوة البكوالوريوس بنظوام السواعات المعتمودة طبقوا  دراسوية بورامج إعوداد .1

 حاليوةال البورامج وتعوديل وتحوديث .NARSللمعايير األكاديمية المرجعية القومية 

 احتياج سوق العمل. بحسب
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إعداد الئحة جديدة لمرحلة الدراسات العليا تعتمد على الطرق الحديثة فى التدريس  .2

والتعلم لتخريج جيل قادر على التعلم المستمر واسوتخدام األسولوب العلموى فوى حول 

 مشكالت المجتمع.

 داماسوتخ علوى بالحوث وذلوك والتودريس التعلويم فوي متميوز مسوتوى إلوى الوصوول .3

 معامول بتطووير اآللوي وذلوك المتعوددة والحاسوب الحديثوة كالوسوائط التعلويم وسوائل

 القسم وتزويدها بوسائل العرا والشر  الحديثة. في للتدريس

 االعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إدارة أنشطة القسم. .4

ليووتمكن الطالووب موون معرفووة  والرابعووة الثالثووةللفوورق  سوونويةتنظوويم رحووالت علميووه  .1

 .الطبيعةطبيعة معيشة الحيوانات التى يدرسها على 
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 العلمي عن طريق: البحث في التميز

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والمعاونون من خوالل عقود الوورش والودورات  .1

 التدريبية والمهمات العلمية.

ة والبحوث إمداد المعامل البحثية بالقسم بالتكنولوجيا الحديثة لخدمة البورامج التعليميو .2

 العلمي.

وضع أخالقيات البحث العلمى وتقاليد وأعراف التعامل بوين األفوراد والحفواظ علوى  .3

 البيئة أساس األنشطة وإدارة القسم.

 في خدمة المجتمع عن طريق التميز

 المسوتمر التعلويم بورامج وتقوديم تطووير خوالل مون جتموعلما خدموة فوي التمييوز .1

 وفق ا الحتياجات المجتمع. العامة ضراتوالمحا التثقيفية القصيرة  الدوراتو

 المساهمة في مشروعات بحثية لحل المشكالت البيئية في منطقة الدلتا.    .2

 والجامعوات الصوناعة موع للتعواون جديدة طرق عن والبحث مبتكرة برامج إطالق .3

 .القسم لخريجي التوظيف نسبة الحكومية لزيادة والجهات األخرى

ة التى يمنحها القسم على مستوى درجة البكالوريوس فى وتكمن أهمية الدرجات العلمي

المؤهلة لاللتحاق إعداد متخصصين فى الفروع المختلفة لعلم الحيوان يمتازون بالقدرات 

 : بسوق العمل في المجاالت اآلتية
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مختبر وباحث فى الجامعات ومراكز  كأخصائيالقدرة على التطبيق والتحليل  .1

بحوث، مركز بحوث الصحراء وعلوم البحار البحوث مثل المركز القومى لل

 والمصايد، مراكز البحوث الزراعية وشركات األدوية واألغذية. 

 العلمى الجيد للعمل فى التدريس فى وزارة التربية والتعليم.  اإلعداد .2

مختبر متخصص فى المختبرات والتحاليل  كأخصائيالعلمى الجيد للعمل  اإلعداد .3

 ية والخاصة. الطبية والمستشفيات الحكوم

الجيد كباحث مؤهل فى الثروة الحيوانية فى وزارة الزراعة وفى جهاز  األعداد .4

 شئون البيئة.

الحيوان والمصايد ومصانع المواد الغذائية والمعامل  إنتاجفى حقول  العمل .1

 البيطرية. 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم

تشمل لتخصصات المختلفة ويضم القسم كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في ا

 من المدرسين المساعدين 17 ،مدرس 24، اأستاذ مساعد 13 ،وعامال امتفرغ اأستاذ 31

 والمعيدين.

الفقاريوات  وحودة -وحدات بحثية هى: وحدة الالفقاريات والطفيليات  سبعة خالل من وذلك

وحووودة  -وحووودة علوووم البيئوووة  -وحووودة الخليوووة واألنسوووجة  -والتشووورير المقوووارن واألجنوووة 

 وحدة المناعة والتكنولوجيا الحيوية. -وحدة الحشرات  -الفسيولوجيا 

( 11( ولدرجووة الوودكتوراه )42ويبلووع عوودد الطووالب المسووجلين حاليووا   لدرجووة الماجسووتير )

ويشوجع القسوم الدراسوات المشوتركة بوين شوعبه المختلفوة ، وموع األقسوام  (61العدد الكلى )

لووى الجانووب اآلخوور يبلووع عوودد الووذين حصوولوا علووى األخوورى داخوول الكليووة أو خارجهووا وع

(  ، يعمل العديد منهم فى الجامعوات ومراكوز 232كتوراه منذ نشأة القسم )دالماجستير و ال

 البحوث المصرية والعربية. 

المحاضورات العاموة  إلقواءويهتم القسم بأنشوطة خدموة المجتموع والتوعيوة البيئيوة عون طريوق 

المشوواكل البيئيووة. حيووث يووتم عقوود المووؤتمر  العلميووة لمعالجووةت وكووذا عقوود المووؤتمرات واللقوواءا
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كموا يوجود بالقسوم مقور  عوامين.الدولي للعلوم البيولوجية بالتعاون مع قسوم النبوات وذلوك كول 

برئاسوة السويد األسوتاذ  2444الجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية التي تأسست في ينواير 

الجمعيوة مجلوة عالميوة علميوة الكترونيوة تنشور علوى  وتصودر الدكتور / فؤاد عفيفي أبو زيد.

 (.  (.www.eseb.org.egموقعها 

 الخطة البحثية للقسم

   -تهدف الخطة البحثية بقسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة طنطا الى ما يلى:

مثول القشوريات  الهاموةالمائى لألسماك وبعا أنواع الالفقاريوات  االستزراعتنمية  .1

 لد شوكيات. والرخويات والج

رصد التلوث البيولوجى فوى منطقوة وسوط الودلتا وتوأثير الملوثوات البيئيوة والعقواقير  .2

 العالجية والهرمونات على الحيوانات 

بوووواألمراا الخاصووووة بووووالحيوان واإلنسووووان وأهمهووووا  اإلصووووابةمكافحووووة ومعالجووووة  .3

 البلهارسيا والفيروس الكبدى الوبائى واألورام. 

العوائووول الوسووويطة لوووبعا األموووراا المتعلقوووة  دراسوووة مقاوموووة ومكافحوووة بعوووا .4

 باإلنسان والحيوان.

الحيوانووات والنباتووات  أنووواعتقيوويم اسووتخدام بعووا المركبووات البيولوجيووة موون بعووا  .1

 والتى يمكن استخدامها فى عالج العديد من األمراا الميكروبية والطفيلية.

  عالجوات تطويردراسة رد الفعل المناعى فى األمراا المختلفة وكيفية تحسينه و .6

 . واألورام المعدية األمراا  ضد  مناعية

 رصد التنوع البيولوجى للطفيليات فى بيئات مصرية مختلفة. .0

 مختلفتتتةويشتتتترل القستتتم فتتتي العديتتتد متتتن المشتتتاريع البحثيتتتة الممولتتتة متتتن جهتتتات 

 :كاألتيوالمشاريع 

) مشووواريع الجامعوووة  Cالووودور المحتمووول للبعووووا فوووى نقووول الفيوووروس الكبووودى  •

 . (حثيةالب

مشووروع الخلوول الوووظيفي لخاليووا الوودم النخاعيووة كداللووة لعوودم اسووتجابة موورا  •

 فيروس الكبد المزمن للعالج باالنتروفيرون.

 التميز ألبحاث السرطان بجامعة طنطا. مركز إنشاءمشروع  •

مركوووز المشوووروعات واالبتكوووارات ونقووول التكنولوجيوووا بجامعوووة  إنشووواءمشوووروع  •

 طنطا.

 اسات وبحوث وتطور صناعات النسيج.مركز الدر إنشاءمشروع  •
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تحديوود القيمووة الغذائيووة السووتاكوزا الميوواه العذبووة )ممووول موون صووندوق بحوووث  •

 الجامعة(

 

 المعمل المركزى

وتم افتتا  متكامل يضم العديد من المعامل البحثية المتخصصة معمل مركزى  إنشاءتم  

بشكل  لمعمل المركزىا . ويتم تحديث2411/2412المعمل المركزى في العام الجامعى 

 .األجهزة البحثية الحديثة والمتميزة بالعديد من مستمر وتزويده

  

 

 ويشتمل المعمل المركزى على الوحدات البحثية اآلتية:

 الحيوية:  والتكنولوجيا الجزيئية البيولوجيا وحدة

  الوحدة محتويات

  جهازDTlite Real-Time PCR System   

 جهاز PCR  كمى  Primus 25 advanced® 

Thermocycler    

 دقيقة/  لفة 12444 السرعة فائق مركزي طرد جهاز 

 لفة 12444 السرعة فائق مبرد مركزي طرد جهاز  /

 دقيقة

 الوراثية األحماا فصل أجهزة Gel electrophoresis  

 جهاز UV transillumenator  

 04 حرارته درجة يصل التبريد فائق جهاز-   
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 محتويات الوحدة الخاليا:  زراعة وحدة 

  جهازLaminar Flow في اتجاه واحد وايضا  قة سريان للهواءطمزود بمن

قة خاليه من اي ميكروبات قد تؤثر علي نتائج طوذلك لتوفير من  UVبلمبة 

 .األبحاث

  2جهاز حضانCO  الكربون والذي تزود الخاليا المزروعة  أكسيدثاني

 الكربون ودرجة الحرارة المناسبة. أكسيدني وثا األكسجينبمتطلباتها مثل غاز 

  جهاز طرد مركزي مبرد رقمي بخاصيةTouch screen  بأحجاممزود 

  .األنابيبمختلفة من  إحجامسهولة استخدام  إلعطاءوذلك  rotorمختلفة من 

 ميكروسكوب وذلك لعد الخاليا. 

   

 محتويات الوحدة: وحدة التكنيل 

 تقطيع شرائر  أجهزةMicrotome  المختلفة واعهأنب 

  جهازcryostat  

 األفرانالمطلوبة لصبع الشرائر من الجارات المختلفة ،  األجهزة، hotplate  

 المختلفة  بأنواعه

 التصوير الميكروسكوبية المختلفة  أجهزة 
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 وحدة اإلليزا Elisa Unit  

 وتشملوحدة القياسات الطيفية : 

 أجهزة           Visible Spectrophotometer 

 أجهزة UV  Visible Spectrophotometer دو دقة عالية في القياس 

  جهازColorimetric jenway  

 

 وتحتوى علىوحدة التجفيف : 

  جهازMuffle   درجة مئوية 1244 حرارتهيصل درجة. 

  جهازBinder   درجة مئوية 344 حرارتهيصل درجة.  

 ةدرجة مئوي 224 إليدرجات حرارتها تصل  مختلفة أفران. 

 المكملة الوحدات  

 المختلفة مثل البحثية الوحدات تخدم التي المكملة األجهزة من تحتوى على العديد

  والحضانات. المختلفة والثالجات الثلج عمل وجهاز المياه تقطير أجهزة

 المعامل الطالبية:

باإلضافة  مجهزة جميعها بأجهزة العرا الحديثة معامل طالبية تسعً   القسم أيضا يضم

تم تطوير المعامل الطالبية والتحاليل البيولوجية.  بدبلومإلى معمل مجهز خاص 

 بالكلية.  الطالبية المتميزةوتزويدها بوسائل العرا والشر  الحديثة لتصبر من المعامل 



 04 

  كمبيوتر حديث.  12معمل للمحاكاة بالدور الرابع في القسم يحتوى على  إنشاءتم

 االمتحانات إجراءت الدولية ويتم استعمالها في وجميعها متصلة بشبكة المعلوما

 دورها في التدريس. إلىباإلضافة 

    

 بيت الحيوان: 

تم إنشاء بيت للحيوان بالدور السابع بقسم علم الحيوان. وقد تم تحديث وتطوير المبنى 

ألف جنيه وبمواصفات علمية عالمية. ويضم المكان معمل وستون وبتكلفة تجاوزت المائة 

والقواقع  فئران التجاربواخر لتربية األحياء المائية ومعمل لتربية  المهجريةقنية للت

المائية.  ويعتبر هذا المكان نواة لفكرة رائدة على مستوى أقسام علم الحيوان بالجامعات 

 المصرية.  

 

 :متحف علم الحيوان 

 الودءوبب التطور فكرة إنشاء متحف بقسم علم الحيوان بكليتنا كمسألة ملحة الستكمال رك

توم تجديوده ونقلوه  الحيووان، ثومبالودور الرابوع بقسوم علوم  1113وقد أنشا المتحف عام  بها.

موقعووه الحووالى فووى الوودور السووادس بقسووم علووم الحيوووان. ويتووردد عليووه للدراسووة طووالب  إلووى

كليووات الجامعووة وطووالب الموودارس بالمحافظووة وزوار الجامعووة. ويضووم المتحووف مجموعووة 

المصورية  من الفونوةتمثل نماذج متعددة  والتيحيوانات المحنطة أو المحفوظة كبيرة من ال

تتميووز بووالتنوع وتمثوول تبوواين  وصووحاريها،ممثلووة فووى مياههووا البحريووة والعذبووة وأراضوويها 
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واألنووواع المختلفووة البيئووة المصوورية موون اسووفنجيات والسووعات وزواحووف وطيووور وثوودييات 

العظميووة لووبعا الحيوانووات ونموواذج التطووور  وحشوورات ، باإلضووافة إلووى نموواذج للهياكوول

الجنينووى للفقاريووات وغيرهووا الكثيوور. والمتحووف يعتبوور وبشووهادة كوول المختصووين موون أرقووى 

وقد تم توسعة وتطووير وتجديود متحوف  وأغنى المتاحف على مستوى الجامعات المصرية.

 .علم الحيوان بالقسم ليشمل الدورين الخامس والسادس بمبنى البيولوجى

 

 المؤتمرات والندوات  فى تنظيمشطة القسم أن

 مع قسم النبات بالكلية باالشتراكينظم القسم مؤتمرا دوليا للعلوم البيولوجية كل عامين 

المحاضرات  إلقاءيهتم القسم بأنشطة خدمة المجتمع والتوعية البيئية عن طريق كما 

 ل البيئية. العامة وكذا عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية لمعالجة المشاك

   كما شارك القسم من خال ل أعضاء هيئة  التدريس في العديد من المشاريع الطالبية

والمشواريع  مختلفةالممولة من جهات  الطالبيةويشترك القسم في العديد من المشاريع  

 :  كاألتي

المتحكم فى مقاوموة العائول الوسويط للبلهارسويا )مموول  اإلطالقتكنولوجيا  استخدام -1

 الجامعةصندوق بحوث من 

 دارةإالموووائى ) مموووول مووون  االسوووتزراعفوووى مجوووال  ةاإلبداعيوووتنميوووة المهوووارات  -2

 مشروعات  دعم التميز الطالبى وزارة التعليم العالى(

 ) ممول من مشاريع التميز الطالبى( المعديةالمتحف التعليمى لفونة الحيوانات  -3

يووول بووواحثى لتأه ةواإلداريووو  القياديوووةودعوووم القووودرات  ةاإلبداعيوووتنميوووة المهوووارات   -4

علووم طنطوا  ) مموول مون أدارة دعوم التميوز الطالبوى وزارة المستقبل من طالب كليوة 

 التعليم العالى(
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لطووالب كليووة علوووم طنطووا ) ممووول موون أدارة مشووروعات   والمهنيووة البشوورية التنميوة -2

 دعم التميز الطالبى وزارة التعليم العالى(

) مموووول مووون أدارة  المسوووتدامة التنميوووةضووومان  اليووواتكأحووود  التثقيوووف السياسوووى -6

 مشروعات  دعم التميز الطالبى وزارة التعليم العالى(
 

 وحدة توكيد الجودة
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  الداخلي لضمان الجودةالداخلي لضمان الجودة  النظامالنظام      

إن مفهوم ضمان الجودة يعني األنظمة والعمليات التي تتبعهوا هيئوة موا للتأكود مون 

ديميووة معروفووة ويووتم تحقيقهووا، طبقووا  للرسووالة المعلنووة، وتتفووق مووع أن المعووايير األكا

المعووايير القوميووة والعالميووة، وكووذلك التأكوود موون أن جووودة فوورص الووتعلم وجووودة 

األبحاث وجودة المشاركة المجتمعية مناسبة وتتوافق موع توقعوات المسوتفيدين مون 

 الخدمة.

مؤسسوووة لنفسوووها لتوكيووود تضوووعه ال الوووذيو النظوووام الوووداخلي للجوووودة يعنوووي النظوووام 

مون خوالل وضوع نظوم لمتابعوة وتقيويم  التعليموةوتعزيز جوودة المؤسسوة وبرامجهوا 

األداء وتحديووود نقووواط الضوووعف والقووووة وتقوووديم خطوووط التحسوووين وتحديووود أولويوووات 

 التنفيذ. 

من خاللها يتم إنشاء نظام مستمر لضومان  التيوتمثل وحدة ضمان الجودة اآللية  

مهيوود للحصووول علووى االعتموواد. و يشوومل مجوواالت عموول الوحوودة الجووودة بالكليووة للت

 األنشطة الرئيسية التالية:

 وضع الرؤية والرسالة واألهداف للكلية. .1

 إنشاء قاعدة بيانات للكلية. .2

 نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بالكلية. .3

ل إدارة الجوودة )بنواء تدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس كمودربين فوى مجوا .4

 القدرة المؤسسية(.

 تقييم االحتياجات لألنشطة المختلفة بالكلية. .2

)أ. تقيوويم أداء أعضوواء هيئووة التوودريس بالكليووة، ب.  وضووع نظووام للتقيوويم والمتابعووة. .6

تقيوويم أداء الطووالب، ت. تقيوويم األنشووطة الطالبيووة، ث.  أنشووطة خدمووة المجتمووع، ج. 

 ثية( و اقترا  خطط التحسين.تقييم الخدمات العلمية والبح

 وضع نظام لضمان االستمرارية. .7

 إنشاء نظام لمتابعة الخريجين. .0

 وضع المعايير األكاديمية للبرامج الدراسية. .1
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 توصيف المقررات والبرامج الدراسية بالكلية. .14

 إعداد تقرير المقررات والبرامج الدراسية بالكلية. .11

 إعداد التقرير السنوي للكلية. .12

 2116/  3/ 21  لكلية بتاريختم اعتماد ا

 

 المكتبة

 

بالوودور  2م 424تعتبوور مكتبووة الكليووة صوورحا  متميووزا  بالكليووة حيووث تشووغل مسوواحة 

الثاني بمبنى إدارة الكلية وتضوم المكتبوة العديود مون المراجوع العلميوة والودوريات 

والرسوووائل العلميوووة واألطوووالس والقوووواميس واألفوووالم العلميوووة واألجهوووزة السووومعية 

بصرية وأجهوزة قوراءة الميكوروفيلم وشوبكة االنترنوت. ويوجود بالمكتبوة حووالي وال

كتابوووا باللغوووة  3224كتابوووا  ومرجعوووا  باللغوووة اإلنجليزيوووة باإلضوووافة الوووى  24444

العربية. ويتم تحديث المكتبة سنويا  وتزويدها بأحدث المراجع العلمية التوى تخودم 

م تجديوود المكتبووة فووى العووام الدراسووى ، توو العمليووة التعليميووة والبحثيووة داخوول الكليووة

من دهانوات وتغيور للمكاتوب والتربيوزات ودهوان الودواليب وتجديود  2412الحالى 

 األرضية بالسراميك وتزويدها بالتكيفات واإلضاءة الالزمة .

وكووذلك تووم تزويوود المكتبووة بوونقط االنترنووت الالزمووة والحواسووب االليووة لكوول أقسووام 

وادهووا يوميووا موون السوواعة التاسووعة صووباحا وحتووى وتسووتقبل المكتبووة رالمكتبووة ، 
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الخامسووة مسوواء وتتبووع فووي نظامهووا نظووام األرفووف المفتوحووة والووذي يتووير للزائوور 

الحريووة فووي التنقوول بووين التخصصووات المختلفووة فووي يسوور والمكتبووة مووزودة باألثوواث 

دوريوة علميوة ورقيوة  444المناسب لراحة روادها. كما تحتوى المكتبة على عدد 

باإلضووافة إلووى  2446-1106ت العلوووم المختلفووة خووالل األعوووام موون فووى مجوواال

االشووووتراك فووووي  الكثيوووور موووون الوووودوريات العالميووووة موووون خووووالل قواعوووود البيانووووات 

 اإللكترونية.  

وتحتوى المكتبة على مركز للحاسبات اإلليوة يهودف إلوى تقوديم الخودمات المكتبيوة 

زة علوووى أعلوووي مسوووتوى. البحوووث ..... الووو ( المتميووو -الفهوووارس  -)قائموووة الكتوووب 

والمكتبة مشتركة فوي مشوروع المكتبوة الرقميوة التوابع للمجلوس األعلوى للجامعوات 

 حيث يهدف هذا المشروع إلى : WWW.eulc.edu.eg تحت هذا الموقع  

إتاحوووة المحتووووى االلكترونوووي للنصووووص الكاملوووة والمستخلصوووات ألحووودث  .1

أعضوواء هيئووة التوودريس الوودوريات العلميووة فووي العووالم لالطووالع عليهووا موون قبوول 

دوريووة متخصصووة فووي كافووة نووواحي 12ومعوواونتهم والطووالب وذلووك فووي أكثوور موون 

 المعرفة.

يمكوون للبوواحثين اسووتخدام قواعوود البيانووات موون خووالل أجهووزة الحاسووب االلووى  .2

المتصوولة بشووبكة الجامعووات المصوورية موون داخوول اى جامعووه بمصوور وكووذلك موون 

ول على اسم مستخدم وكلمة سر مون المنزل ولكن في حالة المنزل البد من الحص

 مكتبة الكلية.

يتير المشروع االطالع علوى الكتوب العلميوة والمراجوع وغيرهوا مون أوعيوة  .3

المعلومووات وذلووك بالبحووث عوون الكتوواب عوون هووذا الوعوواء بووالعنوان او بووالمؤلف او 

بموضوعات معينة متضمنة فيه سواء كان هذا الكتاب داخل جامعوة طنطوا او فوي 

 جامعات المصرية المختلفة.غيرها من ال

 يتير المشروع االستعارة بالطريقة االلكترونية. .4

 وكذلك أمكانية حجز كتاب معين أو اقترا  شراء كتاب معين  .2
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كمووا أن المشووروع يتووير التواصووول بووين المشووتركين فيوووه عوون طريووق بريووود  .6

   الكتروني خاص بالمشروع.

 المعايير اآلتية:تقدم المكتبة خدمات االستعارة الخارجية للطالب حسب 

يتم سحب استمارة استعارة من المكتبوة وتسوتوفى البيانوات بمعرفوة الطالوب  .1

 ويتم اعتمادها من شئون الطالب.

 يقدم كار نية االستعارة عند كل طلب استعارة. .2

يحدد كتاب واحد للطالوب لمودة أسوبوع ويجودد اسوتعارته مورة أخورى حسوب  .3

 احتياج الطالب أليه وحسب ظروف الكلية.

 

 لطاقة المستخدمة بالكليةا

الطاقة المستخدمة بالكلية تعتمد اعتمادا كليا على الكهرباء وغاز البوتاجاز بالمعامل 

 الطالبية ومعامل األبحاث . 

 الطاقة الكهربية - 1

 ء وتجهيز حجرة خلف مبنى الكيمياء لوضع قامت الكلية ببنا    

 بالوديزليعمول  ( ميجوا وات 1درة ) بقونووع بركينوز أمريكوى الصونع    مولد للكهربتاء    
ويتم تشغيلة اتوماتيكيا عند انقطاع التيار وهوو كوافى لتشوغيل الكهربواء بالكليوة بموا تحتويوة 

 من مجمعات ومدرجات ومعامل والممرات .

يوجوود بالكليووة عوودد خمسووة غوورف محوووالت ، الغرفووة الرئيسووية موجووودة بجوووار موودخل و  
ربوع غورف األخورى تخوتص بتغذيوة مبنوى البيولووجي الكلية من جهة مستشفى مبوارك واأل

ومبنى الكيميواء ومبنوى الطبيعوة والجيولوجيوا والغرفوة الرابعوة لتغذيوة مبنوى أعضواء هيئوة 
 التدريس وإدارة الكلية .

 2441/  2440معدل استهالك الكهرباء بالكلية خالل عام 

 االستهالك بالجنية    األشهر

1/2440   20371 

14/2440   16442 

11/2440   33613 
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12/2440   34404 

1/2441   24026 

2/2441   10134 

3/2441   21044 

4/2441   24144 

2/2441   24724 

6/2441   24624 

من خالل فواتير الكهرباء السابقة فمعدل استهالك الكهرباء بالكلية خالل عام 
 جنيها . 231046هو  2440/2441

 البوتاجاز – 2

فى المعامل الطالبية ومعامل األبحاث وخاصة فى قسم الكيمياء  يستخدم غاز البوتاجاز
خمسمائة جنيها شهريا ومعدل  244فمعدل استهالك البوتاجاز فى الشهر بقسم الكيمياء 

االستهالك باألقسام األخرى قسم علم الحيوان والنبات والجيولوجيا والطبيعة حوالي 
   .للقسم الواحدجنيها في الشهر  124

 وجودة بالكليةورش المال

تقع الورش فى مكان منعزل خلف مبنى البيولوجي موازية لسور الكلية من جهة طريق 
الزراعي وهى مبنية من طابق واحد بالدور األرضي ويوجد  ةسكندرياأل – القاهرة
حجرة خاصة لصيانة الكهرباء  –ورشة للنجارة  –ورشة لصيانة األجهزة  بالكلية

المطبعة  –طع الصخور وعمل القطاعات الخاصة بالقسم ورشة لق  –وأعمال السباكة 
 والتصوير.

 صيانة األجهزة  ةورش 

ماكينة قطع حديد  -مسدس هواء  –كمبروسر هواء  – تحتوى الورشة على ماكينة لحام
  .أخرى  معداتو مناجل حديد –) صاروخ قطعية ( 

 وتقوم الورشة باألعمال اآلتية :

سخانات  –أجهزة التقطير  –حمامات مائية  ) ة منالمعملي األجهزةوصيانة  إصال 
مقلبات مغناطيسية  –حضانات معملية  –أفران كهربائية  –مراو  وشفاطات  –هوائية 

                                  (و ومبرداتثالجات  -مكيفات  –ميكروسكوبات  –
ات وسنترال وجهاز وكذلك كل المعدات التي تحتاج إلى صيانة بالكلية من خطوط تليفون

 . اإلنذار واألسانسيرات وجميع أعمال اللحام لألساس المعدني



 00 

 

 

 حجرة صيانة الكهرباء وأعمال السباكة – ورشة النجارة

 

مجهزة بكل أجهزة النجارة الحديثة وتقوم بعمل ما تحتاجه الكلية من مكاتب  الورشة
ا يتلف من أدراج وأبواب وتقوم بإصال  كل موترابزات االمتحانات ودواليب وكراسي 

                                                              .وشبابيك وأي أساس بالكلية 
أعمال صيانة السباكة والكهرباء جميع أعمال تختص بأعمال صيانة  هكذلك يوجد حجر
 وأعطال المياه .

 ورشة قطع الصخور

 ورشة على المعدات اآلتية :ال تحتوىهذه الورشة خاصة بقسم الجيولوجيا و 

 –ماكينة لتكسير وطحن العينات  –ماكينة تلميع وصقل للمعادن  –ماكينة قطع الصخور 

                  .      فرن تجفيف –(   core sampleسامبل ) -ماكينة لعمل الكور

 – وهذه المعدات الغرا منها دراسة وعمل القطاعات الجيولوجية بأنواعها من ) رقيق
 مصقول ورقيق ( –بروب  –مصقول 
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 المطبعة والتصوير

تخص الكلية من  التي اإلدارية األوراقاألعمال و جميع  تقوم المطبعة بطبع وتصوير
 امتحانات ونمازج واستمارات وسجالت وكشوف وفواتير وخالفة

رزمة من ورق التصوير فئة الرزمة  ألف 1444 حواليوالمطبعة تستهلك فى التصوير 
 رزمة من 1444 حواليخمسمائة ورقة ، وتستهلك فى أعمال الطباعة  244

 خمسمائة ورقة تقريبا . 244ورق مختلف المقاسات واألوزان فئة الرزمة 

 

 بيان بأعداد السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة

 أستاذ أستاذ القسم
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

 االجمالى معيد

 12 10 12 41 14 14 الرياضيات
 146 11 11 34 12 23 الكيمياء

 47 6 0 13 7 13 الجيولوجيا
 22 1 14 21 2 6 الطبيعة
 71 1 21 11 16 14 النبات

 77 0 14 11 12 21 علم الحيوان
 07 61 143 00 61 426 

 

 بيان بالسادة العاملين بالكلية

 موظف وعامل  341يوجد بالكلية عدد 

 منهم موظف 274الموظفين عددهم 

 درجة تخصصية 134

 درجة فنية 00

 درجة كتابية 26

 عامل منهم 72كذلك يوجد بالكلية عدد 
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 عامل حرفي 12

 عامل خدمات معاونة 63

 

 خطة النظافة للكلية

 دادـــــــــــــــــإع

 مدير وحدة ضمان الجودة

 أ.د/هدى كمال السيد

 

 فريق معيار الموارد المالية والمادية

 زامــــد عــــد محمـــد/ محم

 مد النحاســـــروه نبيه محــــد/ م

 دمةـــــــــــــمق

 من انجازات وحدة ضمان الجودة:

 عمل خطة للنظافة. .1

 تقسم خطة النظافة داخل الكلية على ثالث أجزاء كاألتى:

 خطة النظافة اليومية (أ
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و هووى أعمووال النظافووة اليوميووة التووى تووتم فووى الكليووة وتشوومل األرضوويات والمموورات 

لغورف والصواالت واألثواث وإزالوة األتربوة موون علوى النوافوذ والشوبابيك بنواءا علووى وا

 الجدول التالى:

 

 المتابعة التنفيذ المسئولية التوقيت المدة البيان

األرضتتتتتتتيات 

فى الممرات 

 والصاالت 

 دقيقة 61

 

 

8545-0531  أمين الكلية 

  العميد 

 رؤساء األقسام 

 عمال الكلية 

يقوم بتتوزيعهم أمتين 

كليتتتتتتتتتتة بجتتتتتتتتتتداول  ال

معلنتتة ويرستتل نستتخ 

منها للعميد واالقسام 

كمتتتتتتا هتتتتتتو موضتتتتتتح 

 بالنموذج المرفق

 أمين الكلية 

 مشرف المبنى 

 مراقب الدور 

المتتتتتتتدرجات 

 والمعامل

 0511-8531 دقيقة 31

الحتتتتتتتتتتتتدائق 

 والساحات 

 11531-0531 دقيقة 61

حجتتتتتتتتتتتتترات 

أعضتتتتتتتتتتتتتتاء 

هيئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 التدريس

 12531-11531 دقيقة 121

: يكلف امين الكليتة  عامتل متن عمتال الختدمات المعاونتة لكتل مبنتى ويكتون دوره االشتراف ومتابعتة اعمتال مبنىمشرف ال

 النظافة بالمبنى.

لكل دور . ويكون دورة  مراقبة مستوى النظافة بالتدور ويكتتب  أحد اإلداريين بالقسم: تكلف األقسام العلمية الدور راقبم

 تقرير اسبوعى لريئس القسم .
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 نموذج متابعة النظافة اليومية للوحدات

 اسم العامل:          الكود:             الدور:                     المبنى:           اسم الوحدة:            

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت 

       توقيع العامل

       توقيع مشرف المبنى

       لوحدةالمسئول عن ا

       مالحظات

 أمين الكلية:                                رئيس القسم:                      
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 األسبوعيةخطة النظافة  (ب

أعمال النظافة االسبوعية تشمل تنظيوف زجواج النوافوذ واألبوواب باسوتعمال السووائل  

السواحات وتمشويط الحودائق بنواءا الخاصة بالتنظيف وغسيل األرضويات واألرصوفة و

 على الجدول التالى:

 المتابعة التنفيذ المسئولية التوقيت المدة البيان

غستتتتتتتتتتتتتتتتتيل 

األرضتتتتتتتيات 

 واألرصفة 

 11531-8531 دقيقة 121

يوم السبت من كل 

 أسبوع

 أمين الكلية 

  العميد 

 رؤساء األقسام 

 عمال الكلية 

يقوم بتتوزيعهم أمتين 

الكليتتتتتتتتتتة بجتتتتتتتتتتداول  

نستتخ  معلنتتة ويرستتل

منها للعميد واالقسام 

كمتتتتتتا هتتتتتتو موضتتتتتتح 

 بالنموذج المرفق

 أمين الكلية 

 مشرف المبنى 

 مراقب الدور 

المتتتتتتتدرجات 

 والمعامل

 11531-8531 دقيقة 121

من كل  خميسيوم ال

 أسبوع

تمشتتتتتتتتتتتتتتتيط 

 الحدائق 

يوم  2511-12511 دقيقة 121

الخميس من كل 

 أسبوع
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 بوعية للوحداتنموذج متابعة النظافة األس

 اسم الوحدة:              المبنى:         الدور:            الكود:          اسم العامل:

 الساعة:                                     اليوم:                

  توقيع العامل

  توقيع مشرف المبنى

  المسئول عن الوحدة

  مالحظات

 رئيس القسم:                                      أمين الكلية:                          

 

 الدوريةخطة النظافة   (ج

تشوومل تنظيووف خزانووات الميوواه العلويووة وغسوول السووجاد و  الدوريووةأعمووال النظافووة  

 نظيف أسطر ووجهات المبانى بناءا على الجدول التالى:تو  تمشيط األشجار

 المتابعة التنفيذ مسئوليةال التوقيت عدد المرات البيان

تنظيف 

خزانات 

 المياه

مرة واحدة 

 شهريا

0511-11511 

اليوم األول من كل 

 شهر

 أمين الكلية 

 رئيس الخدمات 

 

 عمال السباكة

 أمين الكلية 

 رئيس الخدمات 

 مشرف المبنى 
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تنظيف 

 االسطح

مرة واحدة 

 شهريا

0511- 12511 

اليوم الثانى من كل 

 شهر

 

 أمين الكلية 

 

 لكليةعمال ا

يقوم بتوزيعهم أمين 

الكلية بجداول  

 معلنة

 أمين الكلية 

 مشرف المبنى 

تمشيط 

 األشجار

مرتين كل 

 عام

االسبوع األخير من 

أغسطس واألسبوع 

األول من إجازة 

 نصف العام

 أمين الكلية 

 رئيس الخدمات 

 أمين الكلية  عمال الحدائق

 مشرف الحدائق 

 

تنظيف 

وجهات 

 المبانى

بوع األخير من االس مرة كل عام

 أغسطس

 أمين الكلية 

 العميد 

يتم التعاقد مع شركة 

 متخصصة

 أمين الكلية 

 العميد 

 

 

 نموذج متابعة النظافة الدورية

 اسم المرفق:                             التاريخ:                   اليوم:               الساعة:        

  توصيف العملية

  توقيع العامل

  قيع مشرف المبنىتو

  المالحظات

 رئيس الخدمات:                                                 أمين الكلية:                 
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 لمتابعة وتحسين مستوى النظافة ةياإلستراتيجالخطة 

يووتم اعتموواد نموواذج المتابعووة لكوول عاموول أو موظووف وتسووتخدم فووى تقوويم األداء  (أ

 قيتة للحوافز والمكافئات.وتحديد مدى أح

يتم مراجعة نماذج المتابعة لتحديد المشاكل المتعلقة بنظافوة المبوانى والحودائق  (ب

 والساحات مثل عدم وجود صناديق القمامة .........ال .

يتم مراجعة الخطة ونمواذج المتابعوة علوى فتورات لتحديود مودى عدالوة التوزيوع  (ج

وتحديوود العوودد المطلوووب تعيينووه موون وموودى كفايووة العمووال للمهووام المكلفووون بهووا 

 العمال الجدد.

عمل استبيانات عن رضاء أعضاء هيئة التدريس والطوالب والعواملين بالكليوة  (د

 عن مستوى النظافة.

تحليل االستبيانات ونمواذج المتابعوة لتحديود المشواكل و دراسوة أوجوه القصوور  (ه

 وبالتالى يمكن تقويم األداء وإيجاد حلول للمشاكل.
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ة الدورية المتابعسجل 

 والصيانة
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 البيئة المحيطة بالكلية

 

 الكلية تقع علي: -

 ( .  شارع فرعي )3 ( .  شارع رئيسي )2 (  √     .  طريق سريع )1

 

 طرق وسائل مواصالت حول الكلية:  -

 (    ) .ال يوجد 4 ( √     . خط أتوبيس   )3 . خط ترام )         (2 (    .خط قطار )1

 

 سور الكلية: -

 ( .  يحتاج إلي ترميم )2 ( √     .  سليم )1

 

 فناء الكلية: -

 ( . صغير المساحة )3 (   √     )  . متوسط2 ( √  )  .كبير1

 

 نوع أرضية الفناء: -

 ( √     . نجيل )3 ( . رملية صلبة مدكوكة )2 ( . رملية )1

 ( . أكثر من نوع )  6  ( √. أسفلت )      2            ( √   . بالط )4

 

 مالعب  رياضية بالفناء: وجود -

 .........وكرة السلة .أنوعها    كرة قدم  2  (  √     يوجد ).    1

 

  :سالت المهمالت  

 ( √     )غير كافية .2   (  كافية ).1

  الصيانة المطلوبة عموما  :

.................................................................................................................................... 
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وووووو   

 المجمعات 

 و

 المدرجات
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 أوال : المجمعات

 يوجد بمباني الكلية ستة مجمعات ينطبق عليها نفس التفاصيل اآلتية تقريبا

 (6&5&4&3&2&1أرقامها )

 

 (6&5&4&3&2&1)  المجمعرقم  -

  :أ( نوع األرضية )

  (  ) موكيت. 3 ( √     ) خشب .2 (  )بالط . 1

   :اإلضاءةب( )

 ( √     )غير كافية .2        (   كافية  ). 1

  الصيانة المطلوبة :

المطلوب إعادة اإلضاءة بالكشافات المعلقة للستة مجمعات ....

..............................................................................................................................

........ 

  :عدد المصابيح الكهربائية جـ() 

 ( √     )غير سليمة . 2  ( √     )سليمة  .1

  الصيانة المطلوبة :

عمل صيانة للكشافات العلوية .......

..............................................................................................................................

. 

  :( مفاتيح الكهرباء )د

 (   غير سليمة ). 2   ( √     )سليمة . 1

  الصيانة المطلوبة :

.............................................................................................................................. 

  :( النوافذ هـ)

  الزجاج:  

 (   غير سليم  ).2  (   سليم  ) .1

  مقبا الشباك:  

 (   غير سليم  ).2  ( √     )سليم   .1

 

  تم تركيب ستائر لجميع المجمعات والمدرجات :الستائر 

 (   غير سليم  ). 2  (   سليم  ) .1
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  التهوية:  

 (   غير جيدة   ). 2  ( √     )جيدة    .1

 ( للمجمع الواحد مروحة 14&  12بين  عدد المراو  الموجودة ):  

 )     ( اإلصال حاجة إلى  . في  2       ( √     )سليم  .1

  : اإلصال يحدد نوع 

عمل صيانة لبعا المراو  ......

..............................................................................................................................

 خشبى وال يوجد كراسى:  الكراسي أو الخشبيالمدرج  ........

 (      حالة غير جيدة ) في .2     ( √     )حالة جيدة  في .1

 :الصيانة المطلوبة

.............................................................................................................................. 

  :التعليمية بالمدرج  الوسائل

  ( جهاز عرا البياناتdata show   )   كاملووجود جهاز كمبيوتر  

 (   ال يعمل ). 2  ( √     )يعمل  .1

 :الصيانة المطلوبة 

.............................................................................................................................. 

  :الوسائل السمعية 

  ) مكبر الصوت ) الميكروفون:  

 (        موجود وال يعمل )  ( √     )موجود ويعمل  

  :الصيانة المطلوبة 

مطلوب صيانة دورية ..

..............................................................................................................................

........ 

 

 

  :الء السبورة  ( طالسبورة  )

 :الصيانة المطلوبة  ( √     ) رديء. 2   (    √  جيد ) .1

طالء السبورة للمجمعات الستة  إعادةمطلوب 

.............................................................................................................................. 
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  :أبواب المدرج

  األماميالباب : 

  :مقبا الباب 

  (  غير سليم ). 2   ( √     )سليم  .1

 لخلفي: الباب ا 

  :مقبا الباب 

 :الصيانة المطلوبة( √     )غير سليم . 2   ( √ )    سليم  .1

تغيير المقابا الغير سليمة وكذلك الكوالين التي تعمل بصعوبة .

.............................................................................................................................. 

  :حالة الطالء 

 ( √     )غير جيد .2                  (      √  جيد ) .1

  :األمان  احتياطات .2

 (     غير موجودة ).2  ( √     )موجودة  .1

  :النظافة 

 (  رديئة ) . 2 ( √     )ة جيد .1

  -المطلوبة عموما  : الخطة

طالء المجمعات الستة  إعادة..

.............................................................................................................................. 
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 ثانيا : المدرجات

 ت ينطبق عليها نفس التفاصيل اآلتية تقريبا ماعدا قاعة السمينار "مكيفة"يوجد بمباني الكلية تسعة مدرجا

 قاعة السمينار ( & 8& 7&6&5&4&3&2&1أرقامها ) 

 

 قاعة السمينار ( & 8& 7&6&5&4&3&2&1) رقم المدرج  

  :أ( نوع األرضية )

  (  ) موكيت. 3 ( √     ) خشب .2 (  )بالط . 1

   :اإلضاءةب( )

  (  غير كافية ).2        ( √     )كافية  . 1

  الصيانة المطلوبة :

.............................................................................................................................. 

 42قاعة السمينار   – 24إلى  16من  :عدد المصابيح الكهربائية جـ() 

 ( √     )غير سليمة . 2   ( √     )سليمة  .2

  الصيانة المطلوبة :

المصابير تحتاج الى صيانة      

.............................................................................................................................. 

  :( مفاتيح الكهرباء )د

 (   ليمة )غير س. 2  ( √     )سليمة . 1

  الصيانة المطلوبة :

تغير كذلك فيش الكهرباء بعضها يحتاج الى التغيير ال إلىبعا المفاتير تحتاج ....

............................................................................................................................ 

 نوافذ 14 :( النوافذ هـ)

  الزجاج:  

 (   غير سليم  ).2  ( √     )سليم   .1

  مقبا الشباك:  

 (   غير سليم  ).2  ( √     )سليم   .1

  الستائر:  

 ( √     )غير سليم  . 2  ( √     )سليم   .2

  التهوية:  

 (   غير جيدة   ). 2  ( √     )جيدة    .2



 144 

 ( تكيف 2السمينار بها بالسقف  فى كل مدرج ماعدا قاعة  2 عدد المراو  الموجودة  ):  

 )     ( اإلصال حاجة إلى  . في2                  ( √     )سليم  .2

  : اإلصال يحدد نوع 

المكيفين فى حاجة الى صيانة 

.............................................................................................................................. 

 :  الكراسي أو الخشبيالمدرج 

 (      حالة غير جيدة ) في .2     ( √     )حالة جيدة  في .2

 :الصيانة المطلوبة

.............................................................................................................................. 

  :مدرج الوسائل التعليمية بال

  ( جهاز عرا البياناتdata show   ) ووجود جهاز كمبيوتر كامل  

 (   ال يعمل ). 2  ( √     )يعمل  .2

 :الصيانة المطلوبة 

............................................................................................................................  

  :معية الوسائل الس

  ) مكبر الصوت ) الميكروفون:  

 (        موجود وال يعمل )  (  موجود ويعمل  )

 

  :الصيانة المطلوبة 

قاعة السمينار بها مكبر سليم –المدرجات اليوجد بها مكبر للصوت لصغر مساحتها       

.............................................................................................................................. 

 

 

  :الء السبورة  ( طالسبورة  )

 ( √     )غير جيد . 2   (   جيد ) .1

 :الصيانة المطلوبة

.............................................................................................................................. 

  :أبواب المدرج

  األماميالباب : 
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  :مقبا الباب 

  (  غير سليم ). 2   ( √     )سليم  .2

 لخلفي: الباب ا 

  :مقبا الباب 

 :الصيانة المطلوبة( √     )غير سليم . 2   ( √ )    سليم  .2

المدرجات لها باب واحد           

.................................................................................................................................... 

  :حالة الطالء 

  :األمان  احتياطات( √     )غير جيد .2                  (    جيد ) .3

 (     غير موجودة ).2  (    موجودة ) .2

  :النظافة 

 (  رديئة ) . 2 ( √     )جيدة  .2

  -عموما  :المطلوبة  الخطة

طالء المدرجات عامة  إعادة

.............................................................................................................................. 
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 المعامــــــــل
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 (  )  المعمل / رقمسما

ة منها معامل خاصة بالطالب ومعامل ( سبعين معمل موزعين على أقسام الكلية الست74يوجد بالكلية ما يقرب من )

 خاصة باألبحاث العلمي منها معامل مكيفة والبعا األخر به مراو  معلقة بالسقف

 

  :نوع األرضية 

   (      خشب ) . 2              ( √     )بالط  .1

   :اإلضاءة

 (    غير كافية ). 2  ( √     )كافية   .1

  الصيانة المطلوبة :

  :(    بائية   )عدد المصابير الكهر

 ( √     )غير سليمة . 2  ( √     )سليمة  .1

  -الصيانة المطلوبة :

.................................................................................................................................... 

  :مفاتيح الكهرباء

 (   مة )غير سلي.2   ( √     )سليمة  .1

  الصيانة المطلوبة :

.................................................................................................................................... 

  :النوافذ 

  :الزجاج

 (   غير سليم  ).2   ( √     )سليم   .1

  :مقبا الشباك 

 (   غير سليم  ).2   ( √     )سليم   .1

 معظم المعامل ليس بها ستائر :الستائر 

 (   )  ةغير سليم.2   (   )  ةسليم .1
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  :التهوية 

 (    غير جيدة ).2   ( √     )جيدة    .1

  :(  عدد المراو  الموجودة )

 (          ) اإلصال حاجة إلى  في. 2 ( √     )سليم  .1

 : اإلصال يحدد نوع 

.................................................................................................................................... 

  :التكييف 

  :(  الموديالت : العدد ) 

 (  ال يعمل ).2  (   يعمل ) .1

 :طلوبة مالصيانة ال

  ( يحتاج إلى صيانة ) . 2  (   حالة جيدة )  في .1

 :لكل موديل  الصيانة المطلوبة

.................................................................................................................................... 

  :حالة الطالء 

 ( √     )ردىء  . 2   ( √     )جيد  .1

  :األمان  احتياطات

 (           غير موجودة ). 3      (     ) موجودة والتعمل . 2 ( √     )موجودة وتعمل  .1

  :النظافة 

 (   رديئة )   ( √     )جيدة 

 

  الصيانة المطلوبة عموماً :

معظم المعامل تحتاج الى زيادة الشفاطات والى عمل صيانة شاملة للمصابير الكهربية والمفاتير وكذلك فصل        

 الكهربية الموجودة بالممر وكذلك عمل صيانة دورية لطفايات الحريق  التيار الكهربى لكل معمل على حدة من اللوحة 
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 المخــــــــازن
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 المخازن

 

  :محتويات المخزن

دفاتر ذو قيمة مالية  –أدوات كتابة ونظافة ومطبوعات   -نجارة وخشب  –أدوات  –أدوات كهرباء  –أدوات سباكة 

 كهنة  –مستعمل  –أثاث  –كيماويات  –وشهادات تخرج 

مخازن الموجودة التكفى لألصناف الموجودة بها و األصناف مكدسة بالمخازن ومنها الموجود بالدور ال -مالحظات :

السابع على السطر مثل الكهنة ومنها موجود بأماكن مكشوفة مثل الكراسي والترابيزات مع العلم أن الكلية بها ستة 

 مخازن بالدور األرضى وثالثة بالدور السابع ) السطر (

  :  اإلضاءة( أ)

 ( √     )غير كافية . 2  (      كافية  ). 1

  الصيانة المطلوبة :

 توسيع عرا الشبابيك  وعمل الالزم لها 

 (    عدد المصابير الكهربائية   )

 (  غير سليمة ).2  ( √     )سليمة .1

 :الصيانة المطلوبة 

 زيادة عدد المصابير 

  :ـ( مفاتيح الكهرباء ب) 

 (   غير سليمة ).2   ( √     )سليمة  .1

 الصيانة المطلوبة : 

.................................................................................................................................... 

  :( النوافذ )ج 

  :الزجاج 

 (   غير سليم  ).2   ( √     )سليم   .1

  :مقبا الشباك

 (   غير سليم  ).2   ( √     )م  سلي .1

 ال توجد :الستائر

 (   )  ةغير سليم.2   (   )  ةسليم.1

  :التهوية 
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 (   غير جيدة   ).2  ( √     )جيدة    .1

 ( : بكل مخزن واحدة 2 عدد المراو  الموجودة )

 (   ) اإلصال حاجة إلى  في .2    ( √     )سليم  .1

 :  اإلصال يحدد نوع 

 

  :النظافة 

 (   رديئة ) . 2  ( √     )جيدة  .1

 :         الصيانة المطلوبة 

  :حالة الطالء 

 (   ردىء  ). 2  ( √     )جيد  .1

  :األمان  احتياطات

 (  غير موجودة ). 3    (       )   وال تعملموجودة  .2( √     )موجودة وتعمل  .1

  الصيانة المطلوبة عموما  :

 ويا على األقل مطلوب صيانة دورية للطفايات سن

 

 

 

 

  : ( 2118/2110 سنة )                    الكهرباء استهالل

 قيمة االستهالل الشهر قيمة االستهالل الشهر

  يوليو 24856 2110يناير / 

  أغسطس 18131 2110فبراير/ 

 28371 2118سبتمبر /  21811 2110مارس/ 

 16412 2118أكتوبر /  21041 2110إبريل/ 

 33603 2118نوفمبر /  21721 2110مايو/ 
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 31184 2118ديسمبر /  24651 2110يونيو/ 

 جنيها 230846 جمالياإل

 

                    ) خالل عام (  التليفونات استهالل

 االستهاللقيمة  الشهر

     724 يناير

  021    أبريل

 773    يوليو

 1065    أكتوبر

 جنيها 4383 االجمالى

 

 

          الطبيالمياه تابعة للمجمع          :    المياه اللاسته

 

 

 

 

 

 وحدة ضمان الجودة

 : الرؤية
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واإلقليمةي وذلةك  الةو ني المسةتوى علةى العلةوم المتميةاة كليةا  م ةاي وضةع الكليةة فةي

بتحقيةةق مسةةتوت رفيةةع مةةن األداء والمحافظةةة علةةي التحسةةين المسةةتمر لممرجاتهةةا بهةةدي 

 فةي متميةاة مؤسسةة د فيمةا تقدمة  مةن بةرامج تعليميةة وبمةا مجعلهةاالح ةوب علةي االعتمةا

 . المجتمع وخدمة والبحثية التعليمية العملية

 الرسالة:

شوور ثقافووة الجووودة داخوول مجتمووع الكليووة وتقووويم األداء فووي كافووة عناصوور بنالوحوودة  تلتووزم

الهيئووة  المنظومووة التعليميووة واألنشووطة البحثيووة والمشوواركة المجتمعيووة فووي ضوووء معووايير

القوميوووة لضووومان الجوووودة واالعتمووواد وتبنوووى عمليوووة التحسوووين المسوووتمر لوووألداء المؤسسوووي 

واألكاديمي لالرتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية لخريجي الكلية وكسب ثقة ورضواء 

 .المستفيدين، وبما يحقق الجودة الشاملة والوصول لالعتماد

 

 ستحدثةمالوحدات ال

 

 لخدمة المجتمعية وتنمية البيئةالوحدة اإلدارية ل

 مقدمة:

مع المجتمع  الشراكةجامعة طنطا على بذل الجهود لتفعيل  -تحرص كلية العلوم

ولتنظيم هذه  ، وسط الدلتا بتنفيذ برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإقليمالخارجي 

 الكليةبع وكيل والتي تت البيئةاإلدارية لخدمة المجتمع وتنمية  الوحدة إنشاءالبرامج تم 

 .بالكليةلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 : الرؤية

في تنظيم وتنفيذ برامج خدمة المجتمع  للمساهمةتتطلع الوحدة أن تكون كيانا فعاال 

بها  والبيئيةمن خالل وضع استراتجيات واليات لتقديم الخدمات المجتمعية  البيئةوتنمية 

 في هذا. المشاركةرحي في في تشجيع المجتمع الخا والمساهمة

 :الرسالة
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ووضع خطط من الخدمات  المحيطة والبيئةرصد احتياجات المجتمع  إلي الوحدةتهدف 

هيئة  أعضاءوتنظيم مشاركة  االحتياجاتتقدمها الكلية واليات تلبية هذه  أنالتي يمكن 

ئي ونشر الوعي البي والبيئيةالتدريس ومعاونيهم والطالب في الخدمة المجتمعية 

عالقات مع مؤسسات المجتمع الخارجي لتفعيل  ةوإقام الكليةوالخدمي داخل وخارج 

 مشتركه. أبحاثالحصول على منر وهبات وخلق كيانات وتمويل 

 :الوحدةمهام 

 إلويتلقي طلبات الخدمات من أطراف المجتمع الخارجي والمستفيدون وتوجيها  -1
 دة تقديمها.بهذا ومتابعة تنفيذها وقياس جوه الوحدات المنوط

دراسة سونوية لخمكانوات الخدميوة التوي تقودمها الكليوة مون خوالل الوحودات ذات  -2
قسوام العلميوة لأل مكانوات الخدميوةاإل إلويبها باإلضافة  الموجودةالطابع الخاص 

 والغير تابع لهذه الوحدات.

نووات ابنوواء قاعوودة بيانووات لهووذه الخوودمات وعموول دليوول لهووا كووذلك بنوواء قاعوودة بي -3
 من الخدمة. المستفيدةسوق العمل والجهات الخدمية بمؤسسات 

دراسوووة دوريوووة احتياجوووات المجتموووع المحلوووي والمجتموووع ككووول مووون الخووودمات  -4
 المجتمعية.

 أعضواءفي تنفيوذ خطوط الووعي البيئوي والخودمي و مشواركة  والمساهمةاقترا   -1
 .البيئةهيئة التدريس ومعاونيهم والطالب في برامج خدمة المجتمع وتنمية 

 ة لتقييم المستخدم النهائي لجودة الخدمات التي تقدمها الكلية.دراس -6

المجتمعيوة وتحديود المعوقوات ونقواط الضوعف  للمشواركة السونويةوضع الخطط  -0
 واقترا  خطط العمل التنفيذية لتحسين الخدمة.

 عمل خطط لخعالن عن الخدمات المجتمعية وتسويقها. -8

لتفعيوول الحصووول و الكليووةمها بووالمجتمع الخووارجي لتنظوويم خوودمات تقوود االتصووال -4
علوووى مووونر وهبوووات وخلوووق كيانوووات )مثووول حضوووانات علميوووة( وتمويووول أبحووواث 

  .مشتركة
 

 

 

 

 

 

 الخريجين متابعة وحدة
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 خدمة  دارة مباشره تتبع  دارم  وحده  نطا جامعة – العلوم بكلية المرمجين متابعة وحده

  العمل سوق ومتطلبا  التعلين رجا مم بين الموا مة بهدي ت سست  البي ة وتنمية المجتمع

 الهادي والتعاون الدا ن التواصل خالب من والمرمجين الكلية بين العالقة تنمي  وكحلك

 .والمجتمع والجامعة المرمج لمدم 

 الرؤية 

 .العمل أسواق فى مناف  قادر مبدع خرمج  عداد خالب من المجتمع تنمي    

 الرسالة 

 وت هيلهن بمهارتهن لالرتقاء معهن البناء والتواصل لكليةا لمرمجي المستمرة المتابعة

 التوصيا  وتقدمن العمل وور  التدرمبية الدورا  خالب من العمل ألسواق وتوجيههن

 التدرمب فري لتوفير العمل جها  مع والتنسيق الكلية فى األكادممية البرامج لتحسين

 .المال مة والتو يا

 : الوحدة أهداف

 .وخرمجيها الكلية بين لالتواص تو يق. 1

 وتحدمى لتسجيل للمرمجين متاحة وجعلها الكلية بمرمجي الماصة البيانا  قاعدة ت عيل. 2

 .بياناتهن

 الالزمة مهارات  لرفع العمل وور  التدرمبية الدورا   رمق عن المرمج ت هيل. 3

 .العمل سوق لمتطلبا 

 بينهن ات اب قنوا  و مجاد اتهنلتم   المال مة الو ي ية بال ري المرمجين توعي  .4

 .العمل سوق مؤسسا  وبين

 .للمرمجين المتاحة وال ري العمل سوق بحاجا  متم  ة بيانا  قاعدة بناء. 1

 مستواهن لتطومر وتم  اتهن مجاالتهن فى بالجدمد باستمرار المرمجين تاومد. 6

 .والمهنية العلمية ومهاراتهن
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 العملية الحياة فى نجاحاتهن محاور إلبراز المتميامن المرمجين للطلبة ال رصة  تاحة.  0

 . التمرى ح ال  خالب من

 .الكلية لمرمجى رابط   نشاء.  8

 الخطة التنفيذية للوحدة تتم في خمس محاور:

 :( البيانات تجميع) األول المحور

 . التمرى وحدمثى بقدامى خاصة بيانا  قاعدة  عداد .1

 عن الخريج(.   دمح  معلوما  ب ) المرمج ملا  عداد .2

 .االنترنت شبكة على بالوحدة خاي موقع ت مين .3

 فري توفر أن ممكن التى والمؤسسا  الشركا  عن بيانا  قاعدة  عداد .4

 .الكلية خرمجى تم  ا  مع تت ق عمل

 (:الخريجين مع التواصل) الثاني المحور      

 . للوحدة اإللكترونى الموقع خالب من المرمجين مع التواصل .1

 ال العهن للوحده والمعلن الماي االلكتروني بالبرمد المرمجين  مراسل .2

 .الوحدة تقدمها التي المدما  من الجدمد على

 .الكلية تقيمها التي ال عاليا  لحضور المرمجين دعوة .3

 .للمرمجين خاصة تدرمبية دورا   عداد .4

 .للمرمجين رابطة تكومن عن اإلعالن .5

 (:العمل فرص توفير على العمل) الثالث المحور     

 تدرمب أو عمل فري توفير ممكنها التى والمؤسسا  بالشركا  االت اب .1

 . للمرمجين

 فري عن لإلعالن للوحدة اإللكترونى بالموقع  عالني  لوحة تم يص .2

 وكافة والمؤسسا   الشركا   وعناومن ألسماء عر  مع الممتل ة العمل

 .بحلك المرتبطة المعلوما 
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  قامة في البي ة وتنمية المجتمعية للمدمة ارمةاإلد الوحدة مع المساهمة .3

 . السنوى التو ي ى الملتقى

 (:الدراسات) الرابع المحور    

 .العمل سوق  حتياجا  مع التعلن ممرجا  مال مة مدى دراسا  .1

 .الكلية لمرمجي الممتل ة التم  ا  من العمل سوق إلحتياجا  دراسا  .2

 (:النتائج)الخامس المحور    

 التى التم  ا  أى تحدمد متن  ليها اإلشارة السابق الدراسا  نتا ج أساس على               

 التى المهارا  وكحلك واإلقليمى المحلى  اإلحتياى مع والمتوا مة  العمل   سوق محتاجها

 .للمرمجين  كسابها مجب

 آليات التنفيذ:   

 –سكانر  -حاسب الى طابعة –توفير مقر ثابت للوحدة وتأثيثه من )مكاتب  .1

 ملفات ورقيه وإلكترونيه(.

 المهام واألنشطة. أداءتشكيل الفريق التنفيذي للوحدة لمتابعة  .2

التنسيق مع إدارات الكلية المختلف ورابطة الخريجين وإتحاد الطالب فيما  .3
 يتعلق بأنشطة الوحدة.

التنسيق والتعاون مع المؤسسات والشركات بهدف السعي إليجاد فرص عمل  .4
 وتبادل وجهات النظر والتنسيق بشأن ملتقى التوظيف السنوي.للخريجين 

عقد اجتماع أسبوعي ألعضاء الوحدة لمناقشة اليات تنفيذ مهام الوحدة ومتابعة  .2
 األنشطة.

لم يتم انجازه من أعمال ومناقشة  إعداد تقرير سنوي لتقييم ما تم إنجازه وما .6
 المعوقات وسبل حلها.

 .حفظ الملفات ورقيا وإلكترونيا .7

 

 

 الكوارثو  وحدة إدارة األزمات

 رؤية الوحدة
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أن تكووون كليووة العلوووم مؤسسووة تعليميووة امنووة ومووزودة بكوول اليووات التعاموول مووع الطوووار  و 

والتووى موون شووأنها أن تهوودد أموون الكليووة و اسووتقرار العمليووة التعليميووة و األزمووات والكووارث 

المسوبق للتعامول موع  واالسوتعداد وأن يكوون التخطويط  الخدمية التي تقدمها الكلية للمجتمع.

أو األزمووات التووى قوود تطوورأ أثنوواء العموول هووو جووزء موون التخطوويط والوونمط  االضووطرابات

 الطبيعى للعمل بالكلية 

 رسالة الوحدة

وتدريب كل الكوادر البشرية الموجودة بالكلية من طالب  تنمية وعيتحرص الوحدة على 

ية التصرف حال وقووع كارثوة أو أزموة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وعاملين على كيف

خووووالل: الوووودورات التدريبيووووة، والنوووودوات وورش العموووول والمووووؤتمرات والنوووودوات موووون 

، ممووا يسوواعد علووى الحفوواظ  علووى بيئووة الكليووة ومووا تقدمووه موون خدمووة تعليميووة والمحاضوورات

ومجتمعية متميزة. كما تحورص الوحودة علوي تووفير بيئوة تعليميوة امنوة ، مجهوزة ومسوتعدة 

التى قد تتعرا لها الكلية وذلك من خوالل تووفير األزمات والكوارث واجهة كافة أنواع لم

و حسن سير العمليوة التعليميوة  األمانكل اإلستعدادات المادية و البيئية التى تضمن تحقيق 

 بالكلية

 أهداف الوحدة

 : إلى بكلية العلوم األزمات والكوارثوتهدف وحدة الكوارث   

  من خالب تنظين دورا  تدرمبية للطةالا وكةل األزما  والكوارخ  نشر  قافة  دارة

العةةاملين بالكليةةة علةةى كي يةةة الت ةةري أ نةةاء حةةدوخ بعةةض األزمةةا  التةةى تحتةةاى 

 لت ري سرمع.

  الح ا  على أمن و سالمة العاملين و المست يدمن من خدما  كليةة العلةوم مةن خةالب

الطار ةة التةى قةد تتعةر   وضع خطة للتعامل مع الطةوار  واألزمةا  و الكةوارخ

 لها الكلية.

  للمطة.  ضافةمراجعة المطة دورما لتعدمل ما تراه اللجنة فى حاجة الى تغيير أو 
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  تنظةةين تةةدرمبا  دورمةةة مةةتن فيهةةا تجربةةة حيةةة لكي يةةة الت ةةري أ نةةاء وقةةوع كار ةةة

 بالكلية.

 .ًتقيين أداء اللجنة و أعضا ها دورما 

 

 

 

 

 كاديميألوحدة اإلرشاد ا

 

 ؤيةالر

 

تقوم بحل مشاكل  أنبكلية العلوم جامعة طنطا  األكاديمي اإلرشادتطمر وحدة 

لجميع الطالب بالكلية لتنمية  إرشاديةوخدمات  األكاديميةالتسجيل والمشاكل 

 . ةالتعليميمهارتهم 

 

 الرسالة :

 

بتسجيل الطالب بكافة المستويات الدراسية   األكاديمي اإلرشادتلتزم وحدة 

الدراسية المختلفة الكترونيا وفي المواعيد المحددة لتفي باحتياجاتهم في  في الفصول

علي  تطرأاختيار المقررات الدراسية طبقا لالئحة وتقوم بحل المشكالت التى 

التى تؤثر على المسار التعليمى وعرا المشاكل  األمورالتسجيل وتقديم النصر في 

 .على التسجيل على الكلية  تطرأالطالبية التى 
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 العيــادة الطبيـــة

 ( صحى وإرشاد توعية - صحى إشراف – دائمة صحية رعاية )

 العيادة الطبية: -

تتكون العيادة الطبية من صالة للسكرتارية واإلستقبال إلنتظار زيارات الطالب للكشف 
وتقديم الخدمات العاجلة والضماد والغيار والمالحظة وغرفة أخرى لرعاية للحاالت 

 باإلضافة إلى المرافق الصحية الالزمة.الطارئة، 

 من أهداف العيادة الطبية : -

  االلتزام بتوفير خدمة صحية أولية عالية المستوى من خالل القيادة الفعالة واالستخدام
 األمثل للموارد المتوفرة وفريق عمل مدرب وجاد.

 التدريس  العمل على تقديم رعاية صحية شاملة لطلبة وطالبات الكلية وأعضاء هيئة
 والعاملين. واإلداريينوالهيئة المعاونة 

  تذليل الصعوبات التي قد تواجه الزيارات ضمن حدود الصالحيات المخولة فيما يخص
 اإلجازات المرضية والتحويل للمستشفيات.

 ." السعى إلى توفير جميع ما يحتاجه المرضى من إسعافات أولية  "أدوية ـ أجهزة طبية 

 الصحي بتوفير بيئة صحية مثالية باإلشراف على مرافق الكلية وتقديم  االرتقاء بالمستوى
 التقارير والتوصيات الالزمة للتحسين باإلضافة لنشر الوعي الصحي.

 ( متياز) مناوا  بيب 1 عدد -
 ممرضة 1 عدد -
 
 

 

 وحدة التحاليل الدقيقة

 

 وحدةالرسالة 

 وتةةدرمب المتطةةورة العلميةةة جهةةاةاأل تةةوفير  لةةى بالجامعةةة الدقيقةةة التحاليةةل وحةةدة تهةةدي

 تنميةةة بهةدي المعلومةةا  وتكنولوجيةا العلمةى البحةةى وسةا ل احةدخ علةةى بالجامعةة البةاحثين

 مةع والتعامةل المتقدمةة البحةوخ  جةراء علةى القادرة البشرمة الكوادر وتكومن العلمى البحى
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 والدوليةة المحليةة العلميةة المعاهةد مةع ال عةاب التعةاون  لى الوحدة تهدي كما األجهاة احدخ

 تعمةل ذلةك  لةى  ضةافة  والمعرفةة التكنولوجيةا ونقةل المبةرا  تبادب بهدي أخرى ناحية من

 الممتل ةةةة الجامعةةةة لقطاعةةةا  والتكنولوجيةةةة العلميةةةة لالستشةةةارا  خبةةةرة كبيةةةت الوحةةةدة

 .  م ر مستوى وعلى المحلية البي ة فى والمدمية اإلنتاجية وللقطاعا 

  الوحدة رؤية

  المختبرى والمثالى بالجامعة  األداءالعلمية المتطورة لتحقيق  جهزةاألتوفير. 

  األجهاة على القا مين وال نيين لألخ ا يين المستدامة العلمية التنمية . 

 متسن دارى  نظام عبر وال نيين لألخ ا يين بةاسالمن والمعملية الن سية الظروي تهي ة  
 . يا ال  والعطاء المميا األداء بهدي بالش افية

 احدخ على للتدرمب الباحثين وشباا التدرم  هي ة ألعضاء زمةالال البي ة توفير 
 . بالوحدة المتطورة العلمية األجهاة على العلمى للبحى الالزمة القياس أساليب

  بشقيها المعلوما  تكنولوجيا على للتدرمب ينالباحث للشباا المناسبة البي ة توفير 
 . المهن المجاب هحا فى األك اء المدربين من مجموعة دىام على وال نى التعليمى

 المتقدمة العلمية المعرفة ونقل األداء لتطومر بالجامعة التدرم  هي ة أعضاء مع التعاون 
 . والمحلى الجامعى العلمى المجتمع تن ع ومتقدمة حدمثة تم  ا  عبر

  فاألهدا

  فرمق في  ومعمل معةبالجا المثالى الممتبرى األداء تحقيق فى الوحدة تساهن . 

 بالجامعةة البةاحثين وتةدرمب التةدرم  هي ةة أعضةاء لمعاونة المناسبة البي ة الوحدة توفر 

 األجهةةاة ب حةةدخ باالسةةتعانة وذلةةك العلمةةى للبحةةى زمةةةلالا القيةةاس أسةةاليب   احةةدخ علةةى

 . المتطورة العلمية

  بالجامعةة الممتل ةة ا الكلية فى الباحثين مجموعا  مع ال عاب التعاون على الوحدة تقوم 

 عةن وذلةك والمعرفةة التكنولوجيةا نقةل  لةى مةؤدى بمةا والدوليةة المحلية المعاهد مع والت اعل
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 الممتل ةة التم  ةا  فةى والدراسةية العلميةة والحلقةا  والندوا  المؤتمرا  تنظين  رمق

 . عملة نطاق فى تدخل التى

  م ر فى والمدمية اإلنتاجية ا القطاع خدمة  لى تهدي التى والبحوخ الدراسا   جراء . 

  للغير اإلنتاجية و المدمية باألعماب القيام . 

 

 ( it الخدمات االلكترونية )وحدة 

 

 

 الرؤية

مشووروع إنشوواء وحوودة الخوودمات االلكترونيووة بالكليووة الووى توووفير مقومووات التطوووير  يسووعى

علميوة والتكنولوجيوة المستمر للتعليم فى مجال تكنولوجيوا المعلوموات لمواكبوة التطوورات ال

المتسووارعة واالرتقوواء بووالطالب وأعضوواء هيئووة التوودريس والعوواملين بالكليووة للوصووول الووى 

 مستوى مرموق من الكفاءة.

 الرسالة

تتمثوول رسووالة مشووروع إنشوواء وحوودة الخوودمات االلكترونيووة بالكليووة فووى دعووم أداء المهووام 

والعمل على نشر ثقافة التمكوين  األكاديمية من خالل الدعم التكنولوجى والتدريب المستمر

المووظفين  –أعضاء هيئوة التودريس  –التكنولوجى للمجتمع الجامعى المتمثل فى ) الطلبة 

( بهدف تسهيل أنشطتهم التدريسية والبحثية واإلدارية ، والعمول علوى تحقيوق التحوول إلوى 

 دارية بالكلية.األكاديمية والمالية واإل التعامالت االلكترونية للعمليات التعليمية و
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