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 مقدمة

 بإنشداء م. والذى صددر 1191لسنة  1811أنشئت كلية العلوم بالقرار الجمهورى رقم 

ومدن  كندرية وأسديوطبعض الكليات الجديدة التابعدة لجامعدات القداهرة وعدين شدمس واإلسد

اإلسدكندرية. وقدد  هذه الكليات كلية العلوم بطنطا والتي كانت فى ذلك الوقت تابعدة لجامعدة

ثانى أقدم كليات جامعة طنطدا  م. وتعد 1191/1198بدأت الدراسة بها فى العام الجامعى 

 .من حيث اإلنشاء

ئحدة الداخليدة الال بتطبيد  22/12/1191بتداري   954كما صدر القرار الوزاري رقم 

أن تتكون الكليدة مدن  لكلية العلوم بجامعة اإلسكندرية على كلية العلوم بجامعة طنطا وعلى

 :ستة أقسام عملية هى

 قسم الرياضيات -1

   قسم الطبيعـة -2

 قسم الكيمياء  -3

 قسم الجيولوجيا  -4

 قسم النبات    -5

 الحيوان قسم علم -6

واستقلت  جامعة طنطاأنشأت  1192لسنة  41وبصدور قانون تنظيم الجامعات رقم 

 صباح يوم السبت عن جامعة اإلسكندرية. وقد بدأت الدراسة النظرية والعملية بالكلية

 بعدإدارة الجامعة حالياً( ثم انتقلت . بمبنى مدرسة القديس لويس )م11/18/1191المواف  

فى  بدأت الجامعة 1191ذلك إلى مبنى كلية الطب القديم )كلية التربية حالياً( وفى عام 

 . بناء مبنى الكلية الجديد بأرض المجمع الطبي

أكتمل مبنى كلية العلوم وأصبح صرحا علمياً  1113/1114وفى بداية العام الدراسى 

كما أصبحت الكلية زاخرة بكل اإلمكانيات  هائالً يقف شامخا بمجمع الكليات العلمية

فتتح السيد األستاذ الدكتور/ أ 21/9/1113المواف   التعليمية والبحثية، وفى يوم األربعاء

 التعليم، مبنى الكلية بعد إكتمال جميع مرافقه. وزير  حسين كامل بهاء الدين
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 ادراة الكلية الحالية:

 عميد الكليه         الشي محمد مصطفى أ.د. 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  والبحوث والعالقات  أ.د. طارق عبد المنعم فايد
 الثقافية  

 وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم ابراهيم عبدالناجي سالمأ.د. 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متولي عبدالعظيم متوليأ.د. 

 

 :رؤية الكلية

شر المعرفة في العلوم نبالمداومة علي التميز في إبداع وتلتزم كلية العلوم 
يتعاون فيها الطالب  ذه الرؤية، سيتم توفير بيئة،واستنادا إلي ه األساسية والتطبيقية

وكذلك البحث العلمي بما  الكلية في التعليم والتعلم إدارةوأعضاء هيئة التدريس و
 ومشاركين في تنمية المجتمع.  مسئولينيسمح لهم بالعمل معا كأعضاء 

 

 

 رسالة الكلية:

ديم برامج تعليمية في تسعي كلية العلوم جامعة طنطا إلي التميز في التعليم بتق
العلوم األساسية تمكن الطالب من اكتساب المعارف األساسية والمتقدمة والمهارات 

جين في سوق العمل. كما تهدف الكلية إلي يكخر الالزمة للمنافسة كمهنيين أو
 األساسيةهيئة التدريس بها للقيام بأبحاث متميزة في العلوم أعضاء  اإلرتقاء بكفاءة

وأخالقية، وكمؤسسة  تساهم في حل مشكالت المجتمع علي أسس علميةوالتطبيقية 
قومية، تسعي الكلية إلي المساهمة في تنمية وخدمة المجتمع علي مستوي منطقة 

 الدلتا وأيضا علي المستوي القومي واإلقليمي.
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 :وتنمية البيئة خدمة المجتمعالخطة السنوية ل

دمة المجتمعع وتمميعة البيئعة المحيطعة فعا  تحقيقا لرسالة الكلية وتفعيل دورها في خ
. وهذا يعكسع  مايقعدم مع  طمشعطة مع  الكلية تسخر كل ما لديها م  إمكامات في تحقيق ذلك

والععععاملي  بالكليعععة والطعععالو والخريجعععو  الععععاملي   طعضعععاي هيئعععة التعععدريه ومععععاوميهم
قعا ححتياجعات حيث يتم صياغة هعذا العدور سعمويا طب  بقطاعات اإلمتاج المختلفة في مصر

 خطة المشاركة المجتمعية. ومتطلبات المجتمع في

يخص الخدمة المجتمعية  في رسالة الكلية في ما  وبماي على ما هو ممصوص علي
" فا  الكلية ستقدم مفسها للمجتمع والبيئة المحيطة على طمها مؤسسة خدمية متكاملعة"  تمعد 

ل مشععكالت تمميععة المجتمععع وخدمععة المجتمععع المحععيط بثبحععاث تخععدم البيئععة  مشععروعات لحعع
البيئة  استشارات فمية وبرامج تدريبة باإلضافة الي تمظيم ورش عمل ومدوات ومؤتمرات 
متخصصععة لخدمععة المجتمععع وتمميععة البيئععة ومسععاهمات طالبيععة فععي تمميععة المجتمععع وحععل 

 مشكالت .

 اإلجراءات والخطوات المتبعة

وتمميععة البيئععة تقععوم الوحععد  معيععة للعععام لمشععاركة المجتالسععموية ل خطععةالوعليعع  ولعمععل 
 :ةتيآلاالقيام بالخطوات دارية لخدمة المجتمع وتممية البيئة اإل

 التي يمك  ط  تقدمها الكلي  لخدمة المجتمع وتممية البيئة  مكاناتلإل ةدراسعمل  -1
 مشتملة على

خدمة القياسات  التحاليل واألستشارات المقدم  م  خالل الوحدات التابعة لمركز ال -
 ةومعمل التحاليل الدقيق ةالعام

 برامج التدريو التي للكلية خبره مسبق  في القيام بها -
 ورش العمل والمحاضرات العامة والمدوات التي للكلية خبره مسبق  في عقدها  -
 في برامج خدمة المجتمع. لمشاركة الطالبي طمشطة ا -
 اعداد دليل الخدمات المجتمعية مشتمال على هذه الخدمات -2
 ستطالع راي المجتمع وقياه احتياجت ا -3
 تقديمهاومواعيد ومكا  وتكلفة الخدمة تمفيذ بئم الخطة السموية متضممة القااعداد  -4
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الخدمات 

 المجتمعية التي

 تقدمها الكلية 

مشاركة أعضاء 

هيئة التدريس 

ومعاونيهم والطالب 

 الخدمةفي 

 والبيئة المجتمعية

ندوات توعيه  

بالمشكالت 

البيئية 

 والمجتمعية 

 

 برامج

 يةتدريب 

 

 قياسات

 واستشارات 

 إكساب يرامح

مهارات سوق 

العمل للخريجين 

وطالب السنوات 

 ةالنهائي

 

دورات وورش 

عمل للمجتمع 

 الخارجي

 ألعضاءبرامج 

هيئة التدريس 

 ةوالهيئة المعاون
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 ات المجتمعيهتنظيم تقديم الخدم

 ةلخدمة المجتمع وتنمية البيئ ةدارياإل ةالوحد

ابععة تمفيعذها والمشعارك  فعي وضعع خطعط لتمظيم برامج الخدمة المجتمعيعة بالكليع  ومت
باعتمعاد مجلعه الكليعع  لتحسعيمها تعم امشعاي الوحعده اإلداريعة لخدمععة المجتمعع وتمميعة البيئع   

 ( والتي تتبع وكيل الكلي  لشئو  خدمة المجتمع وتممية البيئة بالكلي .13/3/2012بتاريخ 

 رؤيه الوحده:

ي تمظعيم وتمفيعذ بعرامج خدمعة المجتمعع ا  تكو  كيامعا فععاح للمسعاهم  فع  تتطلع الوحد
وتممية البيئ  م  خالل وضع استراتجيات وآليعات لتقعديم الخعدمات المجتمعيعة والبيئيع  بهعا 

 والمساهم  في تشجيع المجتمع الخارحي في المشارك  في هذا.

 رساله الوحده:

تهععدا الوحععده الععي رصععد احتياجععات المجتمععع والبيئعع  المحيطعع  ووضععع خطععط معع  
ت التي يمك  ا  تقدمها الكلية وآليات تلبية هذه األحتياجات وتمظيم مشاركة اعضاي الخدما

ومشر الوعي البيئي  ةالبيئيتممية هيئة التدريه ومعاوميهم والطالو في الخدمة المجتمعية و
عالقععات مععع مؤسسععات المجتمععع الخععارجي لتفعيععل  ةوإقامعع ةوالخععدمي داخععل وخععارج الكليعع
 .ةمشترك طبحاثخلق كيامات وتمويل الحصول على ممح وهبات و

 :ةمهام الوحد

تلقعي طلبعات الخعدمات معع  ططعراا المجتمعع الخععارجي والمسعتفيدو  وتوجيهعا الععي  -1
 بهذا ومتابعة تمفيذها وقياه جود  تقديمها. ةالوحدات المموط

دراسة سموية لإلمكامات الخدمية التي تقدمها الكلية م  خالل الوحدات ذات الطعابع  -2
داخععل األقسععام العلميععة والبيععر تععابع لهععذه  مععا إلععيجععوده بهععا باإلضععافة الخععاص المو

 الوحدات.

بماي قاعد  بيامات لهذه الخدمات وعمل دليل لها كذلك بمعاي قاععد  بيمعات بمؤسسعات  -3
 م  الخدمة.  سوق العمل والجهات الخدمية المستفيد

 لمجتمعية.حتياجات المجتمع المحلي والمجتمع ككل م  الخدمات احدراسة دورية  -4

في تمفيذ خطط الوعي البيئي والخدمي و مشعاركة اعضعاي هيئعة  ةاقتراح والمساهم -5
 التدريه ومعاوميهم والطالو في برامج خدمة المجتمع وتممية البيئ .

 دراسة لتقييم المستخدم المهائي لجود  الخدمات التي تقدمها الكلية. -6

وقععات ومقععاط الضعععا المجتمعيععة وتحديععد المع ةللمشععارك ةوضععع الخطععط السععموي -7
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 اقتراح خطط العمل التمفيذية لتحسي  الخدمة.و

 عمل خطط لإلعال  ع  الخدمات المجتمعية وتسويقها. -8

لتفعيعل الحصعول علعى بالمجتمع الخارجي لتمظعيم خعدمات تقعدمها الكليع  و تصالاح -9
  .وخلق كيامات  مثل حضامات علمية( وتمويل طبحاث مشتركة وهباتممح 

 

 رة الوحدهتشكيل مجلس ادا

 ( السيد األستاذ الدكتور/ عميــــد الكلي   رئيه مجله ادار  الوحد

السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلي  لشعئو  خدمعة المجتمعع وتمميعة البيئع   مائعو رئعيه 
 ( مجله ادار  الوحد

األسععتاذ المسععاعد بقسععم الجيولوجيععا  - السععيد األسععتاذ الععدكتور/ محمععد محمععود حمععدي
 ( ا للوحد عضوا ومدير

األستاذ بقسم علم الحيوا  ومدير مركز الخدمة  - السيد األستاذ الدكتور/ سيد ط  رزق
  عضوا( ةالعام

 المدره بقسم الجيولوجيا  عضوا( –السيد الدكتور/ محمد صبحي فتحي 

  عضوا( ةالمدره بقسم الطبيع - السيد الدكتور/ رضا محمد مرسي

 المدره بقسم الكيمياي  عضوا(–ي السيد الدكتور/ امامي سليما  الصاو
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رئيس مجلس 

 األدارة

 

مدير 

 الوحده

شعبة اإلعالن وتسويق 

 الخدمات المجتمعية

اجات شعبة استطالع احتي

 المجتمع وتحسين الخدمة

شعبة األحصاء وقواعد 

 البيانات

نائب رئيس مجلس 

 األدارة

 

 أعضاء مجلس

 األداره 
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.  

 الجهات التي تقدم الخدمات المجتمعية بالكلية

 

 

الوحده األداريه لخدمة المجتمع 

 وتنمية البيئه

 
يرامج اكساب مهارات سوق العمل للخريجين وطالب 

 السنوات النهائيه

 

 

برامج تدريب آلعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونه

 ندوات توعيه  بالمشكالت البيئية والمجتمعية 

 

مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب 

 في الخدمه المجتمعيه والبيئه
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 الوحدات ذات الطابع الخاص

 

 مركز الخدمة العامة والوحدات التابعة له -اوال :

  نشأة المركز

أنشأ مركز الخدمة العامة بكلية العلوم بقرار السيد األستاذ الدكتور/ رئيس 

وذلك كوحدة ذات طابع خاص لها الئحتها  م21/2/2888بتاري   115قـم ر الجامـعة

  الداخلية المنظمة لسير العمل والمعتمدة من وزارةالمالية. 

ً وإدارياً  ً وماليا ً لما ورد بهذه الالئحة فإن مركز الخدمة يعمل كوحدة مستقلة فنيا وطبقا

 41يذية لقانون تنظيم الجامعات رقم من الالئحة التنف 1فقرة  389وذلك وفقاً ألحكام المادة 

 .1192لسنة 

  رؤية المركز

للكلية والتميز فى التواصل والمشاركة المجتمعية من أجل  رياديتحقي  دور 

 ومستدامة. تنمية مجتمعية وبيئية شاملة

 

 

 

 

الوحدات ذات 

 الطابع الخاص

 
 ةوحدة التحاليل الدقيق

 

 

 ةالعام مركز الخدمة

 له ةوالوحدات التابع

 واستشارات قياسات 

 

دورات وورش عمل 

 للمجتمع الخارجي

 

 قياسات واستشارات

دورات وورش عمل 

 للمجتمع الخارجي
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 رسالة المركز

ية المساهمة فى تحقي  رسالة الكلية بتقديم خدمات واستشارات علمية وبرامج تأهيل

لألفراد والمؤسسات طبقا لدراسة االحتياجات التى تحق  معايير الجودة المحلية بما يسهم 

 .فى تحقي  خطط التنمية المجتمعية واالقتصادية والبيئية

 الهيكل التنظيمى للمركز

در قرار السيد األستاذ الدكتور/ صاح السيد األستاذ / عميد الكلية بناءاً على اقتر

 سنوات وذلك على النحو التالى: يل مجلس إدارة المركز لمدة ثالثالجامعة بتشك رئيس

ً      عميد الكلية   رئيسا

ً  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   نائبا

 عضوا مدير المركز  

 أعضاءً  من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية      4عدد 

األعضاء ذوى الخبرة وذلك بقرار  مـن السادة 2هذا باإلضافة إلمكانية ضم عدد 

من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بناءاً على اقتراح من السيد األستاذ الدكتور/ 

عميد الكلية وذلك لمدة عام قابل للتجديد ويتم اختيار مدير المركز من بين أعضاء هيئة 

 ديد.التدريس بالكلية بناء على ترشيح عميد الكلية لمدة عام قابل للتج

 االنجازات واالسهامات

وأعضاء هيئة  تتعدد اإلنجازات التى قام بها المركز فى خدمة كلية العلوم بمعاملها

العديدة التى قام بها  التدريس بها وكذا العاملين فى أقسامها المختلفة، هذا بجانب المساهمات

مدنى والصناعى فى خدمة المجتمع ال

من  بعضيلى  وفيما. بإقليم وسط الدلتا

  :هذه اإلسهامات

قام المركز بإنشاء ثالث معامل  -

للحاسب اآللى تتسع فى مجملها لعدد 

جهاز وكلها مجهزة بأحدث أدوات   145

العرض، وهو ما أفاد العملية التعليمية 

لطالب الفرق األربع للكلية حيث 

أصبحت مادة الحاسب اآللى مادة أساسية 

سات العليا بالكلية وكليات الجامعة الدرا تضاف للمجموع هذا إضافة إلى طالب 
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األخرى. إضافة لذلك فقد تم إلحاق قاعة مناظرات مجهزة بكل أدوات العرض 

 الالزمة. 

شارك المركز بفاعلية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى عمل الكثير من  -

ة القياسات البيئية فى مجاالت الضوضاء والكمية الحرارية والدراسات البتروجرافي

 للصخور. 

معظم المؤتمرات المحلية والدولية التى نظمتها الكلية لساهم المركز فى الدعم المالى  -

 ومنها : 

  .2888مايو  1-9والذى عقد فى الفترة من  للعلوم البيولوجيةالمؤتمر الدولى األول 

  .2881فبراير  28-11المؤتمر الدولى الثانى للجيوفيزياء والذى انعقد فى الفترة من 

 .2883أكتوبر  19-14المؤتمر الدولى الثالث للجيوفيزياء والذى انعقد فى الفترة من 

 باإلضافة إلى ندوات اليوم الواحد العلمية التى أقيمت بالكلية. 

يشارك المركز بفاعلية فى مشروع تدريب شباب الخريجين )برنامج تكنولوجيا  -

 البرمجيات( بين جامعة طنطا ووزارة االتصاالت. 

م المركز بفتح أبوابه للراغبين فى دراسة الحاسب اآللى من خارج الكلية وبخاصة يقو -

طالب الدبلوم المهنى والثانوية العامة وذلك من خالل دورات عالية المستوى تشتمل على 

 مستويين كل منهما يمتد لعامين دراسيين. 

ل  يقوم المركز بتنظيم دورات علمية تخصصية فى مجاالت عدة منها ما يتع -

 بدراسات المياه فى الدلتا وكذا التحاليل البيولوجية والكيميائية بأنواعها المختلفة. 

ظم المركز دورات منتظمة لمعلمى العلوم لتعلم كيفية تدريس أفرع العلوم المختلفة ين-

 باللغة اإلنجليزية وباستخدام التقنيات الحديثة وعلى رأسها الحاسب اآللى. 

توى الدخل لبعض هيئة التدريس بالكلية وذلك من خالل ساهم المركز فى رفع مس -

 المكافآت التى تصرف لهم نظير المشاركة فى مختلف البرامج المشار إليها. 

يقوم المركز بشكل منتظم بصرف مكافآت للعاملين بالكلية خالل المناسبات  -

 واألعياد المختلفة.
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 اهداف المركز

ً لالئحة المركز الداخلية فإن األهد اف الرئيسية وراء إنشائه والمنوط به القيام بها طبقا

 تتلخص فى النقاط التالية : 

المساهمة فى إجراء البحوث وتقديم االستشارات العلمية والخدمية واإلنتاجية التى  -1

 تهدف إلى  حل مشاكل المجتمع.

ة اإلسهام فى التدريب العملى ألفراد المجتمع ورفع كفاءتهم العلمية وقدراتهم اإلنتاجي -2

 من خالل برامج ودراسات تدريبية. 

المساهمة فى قيام الجامعة بدورها فى مجال صحة وسالمة البيئة عن طري  القيام  -3

بدراسات وأبحاث مشروعات لخدمة البيئة والمساهمة فى مجال التدريب على 

أساليب حماية البيئة والتكنولوجيا النظيفة فى ظل تكنولوجيا اإلنتاج وأساليب الحياة 

 صرية الحديثة. الع

المساهمة فى رفع كفاءة معلمى العلوم والرياضيات فى كافة المراحل عن طري   -4

 برامج تدريب مناسبة. 

تنمية قدرات مهارات طالب الجامعة فى استخدام األجهزة الحديثة واستيعاب  -5

 تكنولوجيا العصر وتدريبهم على التفكير العلمى وتطبيقاته العلمية. 

ساهمات والمشاورات العلمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية توطيد الروابط والم -6

 والمراكز المتخصصة على الصعيد المحلى والعالمى. 

المساهمة فى تنفيذ البرامج والمشروعات العلمية بالجامعة ومعاهدها ومراكزها  -7

 المتخصصة. 

تى تعقد الدعم المالى لألنشطة الطالبية والمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية ال -8

 بالكلية. 

 إصالح وصيانة األجهزة العلمية واإللكترونية الدقيقة لكلية العلوم. -9
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 الوحدات التابعة للمركز

 وحدة الحاسب األلي. 2

 الخدمة المقدمة

برامج وورش عمل تدريبية في مجال الحاسوب لخريجي الجامعة وخريجي المدراس  -1
 الفنية

 تدريس باللغة اإلنجليزية.برامج تدريبية لمعلمي العلوم لل -2

 وحدة اإلستشارات اإلحصائية. 1

 المسئول الخدمة المقدمة

.التحاليل اإلحصائية لنتائج األبحاث العلمية لطالب الدراسات 1
 العليا وهيئة التدريس

 . تصميم التجارب العلمية باستخدام البرامج اإلحصائية2
 .. التحاليل اإلحصائية للباحثين من خارج الكلية3

 د. هالة علي فرجانيأ.

 

 وحدة اإلستشارات الفيزيائية. 1

 هذه الوحدة تابعة لقسم الفيزياء وتؤد ي عملها من خالل أربعة مجاميع بحثية

 المسئول المجموعة البحثية القياس / اإلستشارة

تصميم وتطبي  أنظمة اإلشارات  -1
 المرورية.

مجموعة 
 اإللكترونيات

 أ.د. محمود مصطفى كامل

قياس القابلية المغناطيسية وتحديد الجودة  -2
 في المغناطيسيات الدائمة.

 تقييم العزل الكهربي والتوصيل للمواد. -3
 قياس النفاذية المغناطيسية . -5
 تحضير مواد نانومترية. -9
 قياس خواص التيار المتردد للمواد. -9

مجموعة فيزياء 
 الجوامد

 بواسطة جهاز
Lock-in 

Amplifier 
SR510 

Stanford 

 

 أ.د. محمود مصطفى كامل
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تصميم المقطرات الشمسية لتحلية المياه  -9
 أو تنقيتها.

 قياس التلوث الضوضائي -1
 تصميم المجففات والطباخات الشمسية. -1
قياس عناصر المناخ )سرعة الريح،  -18

الرطوبة النسبية، درجة الحرارة، شدة 
 األشعاع الشمسي(.

مجموعة الطاقة 
 الشمسية

 رأفت اسماعيلأ.د.محمد 

 الوحدة تتبع قسم الفيزياء ههذ اإلشعاعي أبحاث التحليلوحدة . 4

 المسئول المجموعة البحثية القياس / اإلستشارة

قياس اإلشارات الكهربية من الم   -1
والقلب والعضالت للتشيخص الطبي 

 ودراسة وظائف األعضاء.
قياس التلوث بالغازات المختلفة وتحديد  -2

 نسبتها.
حساب الوزن الجزيئي لبعض مركبات  -3

ناعة صالبولمر لتحديد الجودة في 
 األدوية.

إجراء مسح اشعاعي منتظم لألماكن  -4
التي تحتوي على مصادر اشعاع وهي 
كليات الطب وطب األسنان والصيدلة 
بالجامعة باإلضافة الي المستشفيات 

 والعيادات والمصانع.
الفنية تأكيد الجودة للعوامل الفيزيائية و-5

 المؤثرة في التخطيط العالجي لألورام
التحليل التنشيطي بالنيوترونات لعينات -9

 .بيولوجية وحيوية وصخرية
ايجاد العالقة بين العناصر  -7

الشحيحة واألمراض والعالج الغذائي 
 والمواد والجزيئات الحيوية

الفيزياء األشعاعية 
 والحيوية

 بواسطة جهاز
Hyper 

Germanium 
detector 

 طارق عثمان النمر.د. أ
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Hyper Germanium Detector 

 

Lock-in Amplifier SR510 
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 وحدة اإلستشارات الجيولوجية. 5

 وحدة الدراسات الجيوفيزيقة -أ

 المسئول القياس/اإلستشارة

قيدددداس النفاذيددددة والمسددددامية والمقاومددددة النوعيددددة  -1
 للعينات اإلسطوانية للصخور

 بع بالعينات الصخريةقياس نسبة التش -2
قيدددداس القابليددددة المغناطيسددددية القديمددددة بالصددددخر  -3

 وفصل مركباتها
عمددل جسددات كهربيددة وسدديزمية للتربددة و التتددابع  -4

 وية للمياه.االصخرية والطبقات الح
رسددددم الخددددرائط وإجددددراء الدراسددددات الخاصددددة  -5

بالنشاط الزلزالدى فدى مصدر واألقطدار المجداورة 
مشداريع البنيدة التحتيدة  لتوضيح مدى تأثيره على
 والمشاريع القومية الكبرى.

  محمد رفعت الصاويأ.د. 
أعضددددداء هيئدددددة  5باإلضددددافة الدددددي 
 تدريس ومعاونيهم
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جهاز قياس النفاذية والمسامية ونسبة التشبع 

 للعينات األسطوانية
 ر والمغناطيسية بالصخ الحساسيةقياس جهاز 

 

 مجس  للسيزمية الضحلة
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 وحدة دراسات جيولوجيا المياه -ب

 المسئول الخدمة المقدمة

عقدددد دورات تدريبيدددة فدددى مجدددال حفدددر اآلبدددار  -1
اإلرتوازيددددة والتدددددريب علددددى إسددددتخدام أحدددددث 

 التقنيات فى مجال تحاليل المياه الجوفية.
تحديد أنسب األماكن لحفر اآلبار وإختيار أفضدل  -2

 تصميم لها.
يداه الجوفيدة وتقيديم هدذه تحاليل كيميائية دقيقدة للم -3

التحاليدددل وتقددددير مددددى مالئمتهدددا ل سدددتخدامات 
 المختلفة.

تحاليل كيميائية ومعدنية للتربة لمعرفة خواصدها  -4
 وتقييم مدى مناسبتها ل ستخدامات المختلفة.

كتابة تقارير علمية متكاملة تشمل نتائج التحاليدل  -5
المختلفدددددة مرفقدددددة بتوصددددديات فدددددى المجددددداالت 

 ة.المطلوب
تحديددد معددامالت األمددان للسددحب مددن الخزانددات  -9

الجوفية من خالل تجارب الض  وتحليل نتائجهدا 
 ووضع األسلوب األمثل ل ستغالل

تحديددددد كميددددات الميدددداه فددددي المخددددزون الجددددوفي  -9
 واستمراريتة ومصادر تغذيته

أ.د. محمددددد جمددددال الدددددين عطويدددده 
أعضدداء هيئدددة  4باإلضددافة الددي 

 تدريس ومعاونيهم
 

 وحدة دراسات التربة - جـ

 المسئول القياس/اإلستشارة

تقيددديم مدددواد البنددداء )حصدددى، رمدددال( للمحددداجر  -1
 وتحديد مدى صالحيتها لألغراض الهندسية

تقييم خام الطفلة واألحجار الطينية وتحديدد مددى  -2
صالحيتها لصدناعة الطدوب الطفلدي والسديراميك 

 وصناعة الورق واألسمنت
 دنية والكيميائية لعينات التربةعمل التحاليل المع -3
قياسددات الجيوتقنيددة للتربددة فددي مواقددع اإلنشدداءات -4

 المعمارية.
قياسات إنتفاخ وهبوط التربة الطينية لتحديد مدى  -5

 خطورتها على ما قد يعلوها من منشآت

أ.د. عبدددد المدددنعم توفيددد  عبدالحميدددد 
أعضددددداء هيئدددددة  5باإلضدددددافة الدددددي 
 تدريس ومعاونيهم
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 االستشارات البيولوجيةوحدة . 6

 المعمل المركزى.تتبع هذة الوحدة قسم علم الحيوان وتقوم بعمل قياساتها من خالل 

 الجهاز المستخدم القياس/األستشارة

 تحديد البصمة الوراثية للكائن -1
 كشف وتحديد األمراض الوراثية. -2
 (Cloningعدددزل جدددين مدددن الكدددائن وتكبيدددره ) -3

 الي كائن أخر. ونقله 
 الكشف عن الجينات المسئولة عن الطفرات. -4

دراسددة مدددى تقددارب الكائنددات عددن طريدد   -1
التحليل الجينى لها ممدا لده األثدر البدال  فدي 

 تصنيف الكائنات على أسس جزيئية.
دراسددددددة وتحديددددددد األمددددددراض البكتيريدددددددة  -1

 والفيروسية لالفقاريات.

PCR 
ويتبعه جهاز اإلضاءة 

(Transillumintor) 
جهازوجهاز 

لكتروفوريسس األ
(Electrophoritic 

apparatus gel.) 
 Laminar Flowجهاز 

-Ultra 80-جهاز 
Temperature 

Cooling جهاز 
Centrifuge 

 

القياس الكمى والندوعى لكميدة األجسدام المضدادة  -9
 أو األنتيجينات المصاحبة ألمراض معينة 

 
قيدداس األنزيمددات والهرمونددات وذلددك فددى عينددات  -9

 الحيوانية. اتمف الخاص بالكائنالدم أو اللي

 (ELISAاألليزا )

فحص الشرائح الفلورسينية والتى سب  معاملتهدا  -1
 لتظهر األجسام المضادة أو االنتيجينات.

تصددددوير الكائنددددات الدقيقددددة الحيددددة عددددن طريدددد   -1
تصددويرها بواسددطة كدداميرا فيددديو رقميددة متصددلة 

 بالميكروسكوب.
ديو الخدداص تسددجيل جميددع الصددور وكددذلك الفيدد -18

 بكل عينة 

 وحدة التصوير
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Laminar Flow 

 

Cooling Centrifuge 
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 وحدة صيانة األجهزة. 1

هذة الوحدة تعتني بصيانة واصالح األجهزة العلمية بمعامل الكلية وكليات الجامعة 

  األخرى.

 التكنولوجيا الحيويه. وحدة 8

ودراسددات علميددة مختلفددة عددن طريدد   اتوتقددوم بعمددل قياسدد النبدداتتتبددع هددذة الوحدددة قسددم 

 تقنيات عالية 

 الجهاز المستخدم القياس/األستشارة
المسئول/القائم 
بالقياس 
 واإلستشارة

 تحديد البصمة الوراثية
مددددددن الكددددددائن  اتجينددددددالعددددددزل 

الددي ونقلدده  (Cloningوتكبيددره )
 .كائن أخر

 فحوص الدم

PCR 

 
عبدددددددددالفتاح أ.د. 
  بدر
عضو هيئدة  5+ 

تددددددددددددددددددددددددددددريس 
 يهم.ومعاون

 

  UV Spectrophotometer قياس الصبغيات 

تفريدددد رأسدددي وافقدددي كهربدددائي 
 DNAللبروتين في الجيل و 

جهازوجهاز األلكتروفوريسس 
(Electrophoritic 

apparatus gel.) 

 

  الجيل تصوير 
 

 وحدة التصوير
مزودة ب 

white/ultraviolet 
transilluminator 
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UV Spectrophotometer PCR 

 

 

 

 

 

Laminar Flow Cabinte وحدة التصوير 
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 ثانيا: وحدة التحاليل الدقيقة

 

 نشأة الوحدة

كوحدة ذات طابع خاص، تهدف إلى  1111انشأت وحدة التحاليل الدقيقة في عام 

الكليات العملية والمجتمع المحلي و القطري، إضافة إلى  إجراء التحاليل الدقيقة لمنسوبي

الستشارات العلمية للمجتمع بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تقديم ا

جعلت من أهدافها أيضا عقد دورات تدريبية في مجاالت التحاليل لرفع مهارات القوي 

 البشرية  بالمجتمع المحلي، بهدف تأهليها اليجاد فرص عمل مناسبة.  

جودها في كل كلية من كليات تحتوي الوحدة على االجهزة المتطورة التي يصعب و

الجامعة.  و تقدم الوحدة خدماتها مقابل رسوم يحددها مجلس إدارة الوحدة. رسوم التحاليل 

من   % 28بالنسبة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أقل بنسبة  

العلوم في  مثيلتها لطالبي الخدمة ذاتها من خارج الجامعة. وقد تم نقل الوحدة إلى كلية

 م.2818يناير 

   الرؤية:

 وخارج جامعةال من الباحثينخدمة ة بجامعة طنطا بالتحليل الدقيق وحدة تلتزم

على  للموارد البشرية، والتنمية المستدامة العلمية الحديثة جهزةاأل من خالل توفير الجامعة

 المختلفة العلمية الجوانب المجتمع المدني فيخدمة و المحلي والوطني ، الصعيدين

 الرسالة:

انطالقددا مددن رسددالة جامعددة طنطددا تددوفر وحدددة التحاليددل الدقيقددة األجهددزة العلميددة 

طورة، إلجراء التحاليل الدقيقة للباحثين بالجامعة ومن خارج الجامعة، بمستوى متميدز المت

مدن الدقدة.  كمدا تعمدل الوحددة بالتعداون مدن أعضداء هيئدة التددريس بالجامعدة كبيدت خبددرة  

لالستشدددارات العلميدددة والتكنولوجيدددة للقطاعدددات اإلنتاجيدددة والخدميدددة فدددي البيئدددة المحليدددة 

 والقطرية.  

 وحدةاهداف ال 

  .توفير األجهزة العلمية المتطورة لتحقي  االداء المختبري المثالي بالجامعة 

  .التنمية العلمية المستدامة لألخصائين والفنين القائمين على األحهزة 

  تهيئة الظروف النفسية والمعملية المناسبة لألخصائين والفنين عبر نظام إداري

   لعطاء الفياض.يتسم بالشفافية؛ بهدف األداء المتميز وا

  توفير البيئة الالزمة العضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين للتدريب على

االجهزة العلمية  أحدث أساليب القياس الالزمة للبحث العلمي، على أحدث
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  المتطورة بالوحدة.

  توفير البيئة الالزمة لشباب الباحثين للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بشقيها

االكفاء في هذا المجال  فني على ايادي مجموعة من المدربينالتعليمي وال

  المهم.

  التعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتطوير االداء، ونقل المعرفة

المجتمع العلمي الجامعي  العلمية المتقدمة عبر تخصصات حديثة ومتقدمة تعوز

  والمحلي.

  توفير البنية التحتية العضاء البعثات العلمية حتى يتمكنوا من نقل مالديهم من

 . تكنولوجيا ومعارف حديثة من البلدان المتقدمة علميا

  ،فتح قنوات اتصال وبناء شراكة فعالة مع المعاهد العلمية المحلية والدولية

المؤتمرات بهدف تبادل األفكار و نقل التكنولوجيا والمعرفة عن طري  تنظيم 

    والندوات والحلقات العلمية والدراسية في التخصصات المختلفة.

 إلى القطاعات اإلنتاجية والخدمية والبيئية في  تقديم المشورة العلمية والفنية

 مصر.
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رئيس 

مجلس 

 األدارة 

عميد 

 الكلية

 

مدير 

 الوحده

 صيانة الحاسب األحصاء الحيوي
 اآللي

الحاسب اآللي 

 والنت

نائب رئيس 

 مجلس األدارة

 

 أعضاء مجلس

 األداره 

الوحدات 

 العلمية

 التدريب
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 الخدمات المقدمة 

ها لكافة تعمل وحدة التحاليل الدقيقة جاهدة على تطوير مستوى اداء الخدمات التي تقدم

االنتاجية والبحثية في مصر وذلك بهدف خدمة المجتمع وزيادة موارد الوحدة  القطاعات

 -:والدورات التدريبيةتقديم االستشارات الفنية 

 تدريبية تخصصية في مجال التحاليل الطبية  اتدور 

  برنامج تدريب صيفي لطالب الفرقة الثالثة بكلية العلوم جامعة طنطا 

 التحاليل على األجهزة المختلفة بالوحدةعمل القياسات و 
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 حدة االمتصاص الذري وAtomic Absorption   

تخدم الوحدة مجاالت عديدة مثل الزراعة والكيمياء والملوثات المختلفة حيث أنها تتعامل 

مثل التربة والنباتات والمشتقات البترولية  -سائلة وان كانت صلبهمع العينات فى صورة 

  والنسيج الحيواني يجب إذابتها بالمذيبات المناسبة.

ويقوم الجهاز بقياس أقل تركيز من العنصر محل القياس وذلك باستخدام اللمبة الخاصة به 

نية أو قياس فى لهب االستيلين والهواء حيث يقاس امتصاص العنصر فى حالته الكاتو

الكادميوم  Mnالمنجنيز  Mgوالماغنسيوم  Agتركيزه مباشرة ويمكن قياس عناصر الفضة 

 Cd   الكوبلتCo   النحاس ،Cu  الحديد Fe   الزئبHg  النيكل،Ni  الرصاصPb  ،

  .Ca، الكالسيوم  Znالزنك

  يتكون الجهاز من :

وفرن   Spectrophotometerروحدة التشغيل الرئيسية والتى تحتوى على سبكتروفوتومت

ومقياس  Flow rate )الهواء االستيلين( ومقياس للغازات Brunnerاحتراق العينات 

والجزء الخاص بإدخال عينات   Wavelength Adjustmentلضبط الطول الموجى

Atomizer ومكان وضع لمبتى الكاثود للعنصر المراد قياسه.  

   . Auto Samplerوحدة تدوير العينات الذاتي 

   .  Power Supply  وحدة إمداد الطاقة

  وحدة الفرن الجرافيتى .  

 

 

  بعض تطبيقات وحدة االمتصاص الذري 

  فى المجاالت الطبية :. 2

يستخدم جهاز االمتصاص الذرى فى قياس العناصرالنادرة وخاصة الكوبلت والكادميوم 

لية مثل أنسجة الكبد الجسم الداخ والزنك والرصاص فى السيرم والدم وأعضاء

والبنكرياس والرئتين واألبحاث الخاصة بتكوين االظافر والجلد والشعر أيضا وذلك بعد 

http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/Unit1.html
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  .معالجتها فى صورة عينات سائلة لقياسها بالجهاز

 :فى مجاالت االبحاث الصيدالنية. 1

كثيرا ما يستخدم الجهاز فى تحديد وقياس تركيز العناصر المختلفة مثل الصوديوم 

بوتاسيوم والكالسيوم كعناصر اساسية فى بعض االدوية والعناصر النادرة اآلخرى مثل وال

الرصاص والزنك والكادميوم والكوبلت والنحاس فى البعض اآلخر لمعرفة ما تحويه هذه 

 .االدوية والمركبات الكيماوية المختلفة منها

 مجاالت االبحاث البيطرية . فى1

قياس تركيز العناصر القياسية فى الحيوانات   خالليخدم الجهاز فى هذا المجال من 

المختلفة والطيور بانواعها المتعددة لمعرفة مقدار تلوثها ، وكذلك قياس هذه العناصر فى 

 .األدوية المستعملة لعالجها

 : . فى مجاالت االبحاث الزراعية4

النادرة بها  يخدم الجهاز فى هذا المجال من خالل تحليل التربة لمعرفة تركيز العناصر

، وكذلك مياه الترع والمصارف الزراعية ولمعرفة تلوث األسماك والكائنات البحرية 

اآلخرى حفاظا على االنتاج البحرى من االسماك كثروة سمكية وكذلك األلبان ومشتقاتها 

 للتأكد من سالمتها وخلوها من العناصر الملوثة .

 :فى مجاالت االبحاث المختلفة. 5

المتصاص الذرى فى الكثير من مجاالت العلم بتطبيقاته المختلفة مثل يخدم جهاز ا

فى مجال الجيولوجيا وخاصة علم الجيوكيمياء   الجيولوجيا والحيوان والنبات والكيمياء.

يقوم الجهاز بقياس العناصر الكيمائية النادرة فى المعادن والصخور المختلفة وعينات 

العناصر النادرة من عدمه الستخدامها فى الشرب الماء الجوفية لمعرفة مدى تلوثها ب

وفى مجال أنواعها من طينية ورملية وخالفه وكذلك تحليل عينات التربة على اختالف 

الحيوان يخدم الجهاز فى قياس العناصر النادرة فى انسجة الحيوانات واالسماك لمعرفة 

ر فى انسجة النبات مدى تركيزها بها . وكذلك فى النبات حيث يتم قياس تلك العناص

 .واللحاء والجذور والسيقان واألوراق وكذلك التربة المغذيه له
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 Flame410 Corning  Photometer وحدة فيالم فوتومتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 من خالل درجة امتصاصها. Kوتاسيوم ، الب  Li، الليثيوم  Na عناصر الصوديومتقيس 

 

 

 Differential Thermal Analysisوحدة التحليل الحراري التفاضلي 

وهى وحدة تحليل متطورة حيث يمكن دراسة الحالي الحرارية للمادة والتغيرات 

وهى دراسة كيفية للمادة ، ويستخدم   تحدث لها نتيجة التسخين المنظمالحرارية التي 

والفيزيائية والصيدلة   الجهاز في األبحاث العلمية الخاصة للعلوم الكيميائية والجيولوجية

 والزراعة )أقسام التربة ( 

 

 يتكون الجهاز من

- 990 Thermal Analyzer.  

- 1200 D Ta CELL( Furnace).  

http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/Unit2.html
http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/Unit3.html
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 ات التحليل الحرارىبعض تطبيق

  . في مجاالت الكيمياء التحليليه والعضوية والفيزيائية 

  . في مجاالت العلوم الجيولوجيه وعلوم االراضى والتربه الزراعيه 

 . يمكننا التعرف على نسبة الرطوبة فى العينات المراد تحليلها نوعيا 

 ليمرات . التحليل النوعى للمواد المركبه والمعادن ومعادن الطين والبو 

  يمكننا التعرف على درجات انصهار المواد والتغيرات التى تطرأ على المركبات

 بارتفاع درجة الحرارة. 

  يمكننا الحصول على معلومات اكثر تفصيال من شكل المنتجات الناتجه من تحليل

 المواد كالتغيرات الكيميائية والفيزيائيه . 

 ها فى صورة صلبة او مسحوق ويتم فى كل االحوال تكون العينة المراد تحليل

 م 1288تسخينها حتى درجه 

 

 Electron Spin Resonanceوحدة الرنين االلكتروني المغزلي 

لكترونات يقوم الجهاز بقياس الرنين االلكتروني المغزلي للمركبات التى تحتوى على ا

للمركبات مواضع الدراسة ومنها يمكن معرفة الحالة   G-Valuesمفردة ويمكن حساب

االلكترونية المغناطيسية للمركب وكذلك دراسه عيوب االشكال البللوريه فى المواد 

ومن اهم مميزات التحليل بهذه التقنيه هو انه يمكن تحليل   العضويه وغير العضويه.

اليمكن قياسها على   ماده وكذلك التركيزات الضعيفه جدا والتىكميات صغيره جدا من ال

االجهزه االخرى . وعلى هذا يطب  الرنين االلكترونى المغزلى فى كافه المجاالت: الطب 

  بكافه فروعها. -العلوم -الزراعه  -الصيدله  -

   وعلى سبيل المثال :

  ه مدى اصابته باالنيميا.قياس نسبه الحديد فى الشعر او االظافر لالنسان لمعرف -

  .قياس االوكسجين الذائب فى الماء وكذلك فى الدم -

يه والعقاقير من خالل قياس تركيز التعرف على صالحية المواد الكيميائيه والغذائ -

 .الشقوق الحره الموجوده فى تلك المواد

http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/Unit4.html
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 يتكون الجهاز من

  Microwave Unitوحدة الميكروويف  -1

  Electromagnet  ربيمغناطيس كه -2

   Spectrophotometerسبكتروفوتومتر  -3

  والذي يحتوى على األجزاء األساسية اآلتية :

Oscilloscope 
Magnetic Field Control Unit 

Power Switch 

  وحدة إخراج عبارة عن كمبيوتر. -4

 وحدة التبريد  -5

 

  GC -HPLCوحدة الكروماتوجرافى 

 

وبه   Dual pump iscoمن الوحدات المتقدمة في تقدير المواد العضوية وهو موديل 

 -ويستخدم في المجاالت :ركبات غير القطبية والشبه قطبية وحدة استخالص للم

http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/Unit5.html
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 المعادن الثقيلة  – ) المبيدات المجاالت الزراعية : كشف وتقدير نسب الملوثات

األمينات( في األغذية واألعالف وفي تقدير نسبة األحماض األمينية والدهنية المختلفة 

  .والمبيدات الزراعية كاالقالتوكسين

   مجاالت األبحاث فى فصل وتعيين المركبات العضوية المختلفة وتقدير نسب

 .الهرمونات كهرمون التستوسيترون وغيرة

 تقدير نسب السموم والمواد المخدرة والمواد المنشطة  مجاالت الطب الشرعي :

  .وتقدير بقايا المبيدات في السوائل الحيوية

 وبعض مشتقات البترول  مجال البيئة فى فصل وتعيين بعض الملوثات الموجودة.  

  . مجال العقاقير لتحديد نسبة األدوية المختلفة وفصل وتعيين المركبات بها 

 

 GC  فىوحدة الكروماتوجرا

 

 ويقيس فقط الغازات البترولية الخفيفة والمذيبات المختلفة
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 Ray -X  Diffractormeterوحدة حيود األشعة السنية 

 يتكون الجهاز من :

 

  مولد األشعة السينيةX-ray generator PW 1729  

 جهاز التحكمDiffractometer control W1840  

 وحدة تسجيل البياناتne line recorder PM 8203  

  RAY-Xبعض تطبيقات جهاز 

  تعمل هذه الوحدة على قياس حيود األشعة السينية فى الحالة الصلبة للمادة ويعمل

  الجهاز على تحديد العناصر ونسب وجودها فى العينات ) الجيولوجية،

ية، الفيزيائية، الطبية، عينات طب األسنان، عينات األدوية، عينات الكيميائ

  Qualitative and quantitative  التربة(

 الصناعة، مثل: تحديد جودة صناعة السيراميك والرخام.  فى مجال 

  .فى مجال التعدين لتحديد نوعية الخام و التعرف على نوعية المعادن الثقيلة 

 ل تحديد جودة نوعية ملح الطعام. فى الصناعات الغذائية مث 

  فى مجال الطب )االسنان( لتحديد نوعية جودة التراكيب المستخدمة فى صناعة

 حشو االسنان.  والمواد المستخدمه فى عملية االسنان، 

  فى مجال االنشاءات والمبانى وذلك بتحديد نوعية التربة المناسبة وكذلك نوع

  .الخرسانة المستخدمة 

 لزجاج عن طري  تحديد نوعية الرمل االبيض المناسب لهذا الغرضوفى صناعة ا

 

http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/Unit6.html
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  Infra Red Spectrophotometerوحدة التحليل باألشعة تحت الحمراء 

 

مركب على قضيب من وحدة االشعه تحت الحمراء الموجود بالجهاز عبارة عن : ملف 

م فيشع طيف مستمر من 2888 – 1888السيراميك يسخن لدرجة حرارة تقريبا من 

    . Wave numbers 200 – 000االشعه تحت الحمراء يغطى المنطقة من 

 سائله  -تحت الدراسة : صلبه   يناتطبيعة الع

كماده رابطة لعمل  KBrالمواد المستخدمة فى التحليل : بالنسبه للعينات الصلبة يستخدم ال 

، وبالنسبه للعينات السائلة: يؤخذ  18 – 1بنسبه  KBr قرص وتخلط العينه الجافة مع ال 

  منها قطرة وتوضع بين شريحتين من كلوريد الصوديوم .

   IRبعض تطبيقات جهاز 

   مجاالت االبحاث

عة شيقوم الجهاز بدراسة وقياس وتسجيل تأثير امتصاص روابط المركبات لال  .1

 ن ثم التركيب الحمراء مما يمكن منه معرفة نوع الروابط التى يحتويها المركب وم تحت

  .ى للمركبئالجزي

   . تتبع سير التفاعالت الكيميائية والتعرف على كافة المركبات الكيميائية سواء اكانت2

  .صلبه او سائله

  المجال الطبى 

 ل عالجها ويمنع تكرارها .تساعد فى التعرف على مكونات الحصوات مما يسه

 

http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/Unit7.html
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  Elemental Analysisوحدة تحليل العناصر 

 

 عناصر الكربون و الهيدروجين و النيتروجين وذلك بهدف:   ويستخدم فى تحديد نسبة 

  بات المختلفة سواء الناتجة من التفاعالت التعرف على التركيب الكيميائى للمرك

 الكيميائية البحثيه أو المركبات العضوية .

  تأكيد التركيب الكيميائى للمركبات الكيميائية العضوية وذلك فى المجاالت المختلفة

 ومنها :

  االبحاث العلمية : حيث يتم تحديد نسبة العناصر السابقة فى الرسائل العلميه

 كذلك فى ابحاث الترقيات العلميه . الخاصه بالكيمياء و

 نسب العناصر السابقه فى جميع مجاالت الصيدله من   : يتم تحديد  مجال الصيدله

أدوية وعقاقير المجال الزراعى : تحديد نسب العناصر السابقة فى الرواسب 

 العضوية والمخصبات الزراعية واالسمده العضوية الكيميائية وغيرها .

 يد نسبة العناصر السابقه فى البترول ومشتقاته فى البيئة مجال البيئة : تحد 

 Nuclear Magnetic Resonanceوحدة الرنين النووي المغناطيسي 

 

فى المركبات د عدد ذرات الهيدروجين بويقوم الجهاز بتحدي MHz 60يعمل الجهاز بتردد 

  حالتها السائلة باستخدام مذيبات خاصة وفى وجود مادة قياسية . 

 .حسب نوع المذيب

http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/Unit8.html
http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/Unit9.html


 
 

31 

 

 وحدة الفرن الحراري

 

 م مع ضبط الزمن المطلوب للتسخين فيه .1588أقصى درجة حرارة 

 

 وحدة إنتاج النتروجين السائل

  لتر في الساعة الواحدة 18ويقوم بإنتاج% 1191111وتبل  نقاوة النتروجين السائل الناتج 

 وحدات تحت االنشاء والتحديث

 :البيانات وحدة التحليل اإلحصائي وإعداد  -2

البيانات إلى مساعدة الباحثين واعضاء  حدة وحدة التحليل اإلحصائي وإعداد تهدف و

هيئةالتدريس بالجامعة والمجتمع المحلي على تصميم التجارب والتحليل اإلحصائي 

المناسب ، كما تهدف إلى تقديم خدمة إعداد البيانات مستخدمة في ذلك مجموعة من برامج 

 إعداد البانات المتقدمة.

  ( Experimental designط للتجارب )التخطي -2

البيانات خدمة استشارة ألعضاء هيئة التدريس  تقدم وحدة التحليل اإلحصائي وإعداد 

والهيئات المعاونة في كيفية التخطيط للتجارب من حيث عدد المعامالت والمكررات 

وكذلك   والمشاهدات والقياسات حتى يمكن اجراء التحليل اإلحصائى لها بكفاءة عالية.

كيفية التركيز على الهدف األساسى لتتوائم النتائج التى تخرج من التجارب مع المطلوب 

 منها.

 وحدة تحليل المياة -3

 ً ً  ويمكن فيها تحليل المياة كيميائيا   .وبكتريولوجيا

http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/Unit10.html
http://www.tanta.edu.eg/ar/Special%20Units/gsc-lab/unit11.html
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 كما يمكن انتاج مياة مقطرة عالية النقاوة

  وحدة الحاسب اآللي -4

انتاج   لمختلفة في كافة مجاالت الحاسب اآللي وكذاوتقوم بعمل الدورات التدريبية ا

 البرمجيات وتصميم صفحات الويب . كما تقوم بكافة أعمال صيانة وتجميع الحاسب 

 مركز التدريب

  -وذلك بهدف : 2882انشأ المركز سنة 

التدريب النظري والعملي في كافة المجاالت العلمية والبحوث واالختبارات والقياسات 

 .المختلفة لكافة المتخصصين والمهتمين بالمجالالمعملية 

تأهيل وتدريب شباب الخريجين لرفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لمسايرة ركب التقدم 

لاللتحاق بسوق العمل في الشركات  العلمي والتكنولوجي وكسبهم المهارات التنافسية

  .مية التكنولوجية الشاملةوالمؤسسات العلمية المختلفة وليكونوا ركيزة رئيسية لتحقي  التن
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 برامج تدريبية

 دورات وورش عمل للمجتمع الخارجي

منذ انشاء مركز الخدمة العامة بالكلية تم عقد العديد من الدورات وورش العمل في 

التخصصات المختلفة يقوم بها اعضاء هيئة التدريس بالكلية باإلضافة الي األستعانه في 

 عمل. وفيا يلي بيان ببعض الدورات التي عقدت مؤخرا:بعض األحيان بخبرات من سوق ال

 الدورةاسم  م

 (11التدريس بللغة االنجليزية )رقم  2

 لمجموعة البحوث الزراعية SPSSدورة  3

 دورات الحاسب اآللى لطالب الدبلوم والماجستير والدكتوراة 4

 PCRدورة  5

 ICDLدورات وامتحانات  9

 

 للخريجين وطالب السنوات النهائيةلعمل برنامج اكساب مهارت سوق ا

وحدة ضمان الجودة بالكلية والوحدة االدارية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  تقوم 

خبراء من  يحاضر فيهابتنظيم محاضرات عامة وورش عمل وبالتنسيق مع ادارة الكلية 

ة للعمل زمسوق العمل بهدف اكساب الخريجين وطالب السنوات النهائية المهارات الال

 -بالوظائف المختلفه واشتملت هذه البرامج على عقد ورش العمل اآلتية:

 المحاضرون الورشةاسم 

اب ستطوير الذات واكت

 القدرات

 أحمد كمال الدين مدير التدريب ببيت الخبرة الدولى أ. 

التنمية البشرية وتنمية 

 المهارات الشخصية

 ريةعبدالمنعم شرف الدين خبير التنمية البشا. 

الصباغة والطباعة 

 على المنسوجات

 ك. السيد عبدالواحد أحمد  مدير عام بشركة مصر للغزل والنسيج

 ك. احمد يوسف الشحرى مدير عام بشركة مصر للغزل والنسيج

المهارات الالزمة 

 للعمل بالمناجم

 ج. محمد البحيرى جيولوجى بمنجم السكرى للذهب

كيفية ادارة الوقت 

 واالستفادة منه

 نهلة السيد الشاذلى استاذ مساعد بالكلية أ.د.
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 ندوات توعية بالمشكالت البيئية والمجتمعية
تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية والوحدة االدارية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  

وبالتنسيق مع ادارة الكلية بتنظيم ندوات عن المشكالت البيئية والمجتمعية يحاضر فيها  

يتم فيها مناقشة المشكالت البيئية واحتياجات المجتمع ومن امثلة هذه متخصصون و

  -الندوات:

 المحاضرون اسم الندوة

دور مراكز الخدمة العامة فى 

 خدمة الجتمع

ا.د. محمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة 

 وخدمة المجتمع

 ضى بزراعة المنياا.د. محمد احمد شريف استاذ األرا تدوير المخلفات البيئية

زلرال تسونامى والتلوث 

 األشعاعى: اين نحن؟

 ا.د. حسين محمود بدران استاذ الفيزياء بالكلية

 ا.د. محمد كمال الدين صالح استاذ مساعد الجيولوجيا بالكلية

مخاطر التغيرات المناخية على 

 السواحل المصرية

لوم جامعة ا.د. خالد عودة استاذ الطبقات والحفريات بالكلية الع

 أسيوط

وسطية األسالم ودور األزهر 

 فيما تمر به األمة حاليا

تحت رعاية مفتي الجمهورية ويحهضر فيها علماء األزهر 
 الشريف

المصرية نحو ثقافة  االنتخابات

 ةوطنية وسياسي

 منظمة حقوق االنسان طارق بلتاجىأ. 

 احمد مصطفى  صحفىأ. 

النفع المتبادل بين كلية العلوم 

لمجتمع الخارجي: آفاق وا

 وتحديات

 عقدت باإلشتراك مع نقابة العلميين بوسط الدلتا

 المحاضرون: أ.د. محمد محمود حمدي

 أ.د. ايهاب مصطفى علي

 أ.د. ساميه سعفان

 د. رضا مرسي
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 مشاركات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب

 مشاركة اعضاء هيئة التدريس  -1
باإلضافة الي المشاركة في برامج التوعية البيئية والتدريو للمجتمع الخارجي يقوم  

الساد  الساد  اعضاي هيئة التدريه بالكلية ومعاوميهم بالمشاركة في حل المشكالت البيئية 

وتلبية احتياجات قطاعات الصماعة والزراعة في البيئة المحيطة م  خالل القيام بابحاث 

 هذه األحتياجات وتسير طبقا للخطط البحثية للكلية والجامعةومشاريع تخدم 

وتصما هذه المشاريع في محاور استراتيجية مثل الطاقة المتحدد  والمياه والصحة 

 والبذاي والتكمولوجيا الحيوية وعلوم المواد

القسم|الوحدة القائمة  المشروع

 بالتنفيذ

ة البرلس كمصدر استخدام نباتى البوص والتيفا المنتشرين فى بحير

 لليجنوسيليلوز المستخدم فى إنتاج االيثانول الالزم الستخدام كوقود حيوى

 النبات

 تحضير خاليا شمسية بتقنية أشباة الموصالت النانومرية

 

 الفيزياء

دراسة عن استاكوزا المياة العذبة بروكمبارس كالركى وكيفية إستغالله فى 
  بعض محافظات وسط الدلتا

 الحيوان

راسة دور نبات دوار الشمس كراكم نباتى للحد من التلوث البيئى بالعناصر د
  الثقيلة

 النبات

التخلي  الحيوى بواسطة الكائنات الدقيقة للمواد النانونية وتطبيقاتها فى إزالة 
 وتشخيص التلوث الميكروبى 

 النبات

ى تقييم مياة الشرب بمحافظة الغربية مع االشارة الى التلوث الطحلوب
 والبكتيرى 

 النبات

بناء نظام دعم اتخاذ القرار للرصد والتقييم البيئي لتلوث المياه الجوفية فى 
 محافظة الغربية " مصر " 

 الجيولوجيا

تقييم تحديات التلوث وتداخالت مياة البحر و التغيرات المناخية التى تواجه 
  المياة الجوفية بالجزء األوسط من دلتا النيل"

 الجيولوجيا

تخلي  ودراسة النشاط المضاد للميكروبات لبعض بوليمرات المركبات 
 الحلقيه الغير متجانسه إلستخدامها فى معالجة المياه 

 الكيمياء

 الجيولوجيا  .التقييم البيئى للملوثات  والمخاطر البشرية على البحيرات المصرية الشمالية

فيروس باستخدام دراسة التشخيص المبكر لألتعاب الكبدي الناشئ عن 
 تكنولوجيا العناصر الشحيحة في الدم 

 الفيزياء

استهداف خاليا سرطان الكبد بواسطة اآلليات المعتمدة علي أنواع األكسجين 
 ( ROSالتفاعلية )

 الكيمياء

 الحيوان  الدور المحتمل للبعوض فى نقل الفيروس الكبدى سى فى مصر

مستخلصاته لعالج أمراض الكبد زراعة وإستخدام نبات شوك الجمل البرى و
  الفيروسية كبديل للسليمارين المستورد

 النبات

 تقييم كفاءة مركبات عضوية تخليقية جدية كعقاقير ضد ديدان البلهارسيا 
Code:TU-09-23-2009  

 الكيمياء
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الخدددواص الضدددوئية والتطبيقدددات الضدددد ميكروبيدددة لدددبعض المدددواد العضدددوية 

-Code:Tu-09-24يمات النانونيدة الفليزيدة الومضية ومنراكبتها مدع الجسد

2009  

 الكيمياء

تخليدد  مركددب السدديراميك الحيددوى كالسدديوم هيدروكسددى أباتيددت النددانومترى 

-Code:TUوالمسامى ودراسة مدى قابليدة الحيويدة كبدديل للعظدم الطبيعدى 

09-26-2009  

 الفيزياء

نسونية وتقدير مددى التعرف على العوائل غير االدمية المحتملة للبلهارسيا الم

 قدرتها على نقل المرض 
 الحيوان

استخدام النباتات النامية تحت مؤثرات كمصدر ذات قيمدة لمضدادات االكسددة 

-Code:TUالفينولية وتأثيراتها علدى االصدابة بالكائندات الدقيقدة الممرضدة 

09-28-2009  

 النبات

لدبعض أطفدال دراسة تأثير التسمم بالرصاص على الجهاز العصبى والنفسدى 

  الورش والمدارس بمحافظة الغربية
 Code:TU-09-32-2009  

 الفيزياء

 الكيمياء  تخلي  الشلكونات  ومتراكباتها الفلزية كعوامل مضادة للسرطان
تحسين التأثير المضاد للسرطان للمواد الحلقية غير المتجانسدة بتحميلهدا علدي 

 بوليمرات 
 الكيمياء

ا الحيويددة فددي العددالج المندداعي لددألورام بددالتطعيم اسددتخدام طددرق التكنولوجيدد

  (mRNAبالحامض النووي الريبوزومي الرسول )
 علم الحيوان

دراسات جزيئية وبيو كيميائيدة علدى النشداط المضداد للسدرطان لدبعض أندواع 

  بكتريا حامض الالكتيك والطحالب
 النبات

كائندات الدقيقدة النشاط الضد ميكروبى لبعض المواد البوليمريدة علدى بعدض ال

  المسببة لبعض االمراض البشرية
 الكيمياء

إستخدام الخاليا الجذعية لتوليد الخاليا الشدجيرية مدن أجدل تحسدين االسدتجابة 

  المناعية الوظيفية فى المرضى المصريين المصابين بفيرس سى الكبدى
 علم الحيوان

مددددواد تصددددنيع مددددواد ومركبددددات فيراتيددددة مبتكددددرة مطعمددددة بددددالبولمرات وال

 الفيروكهربية الستخدامها فى التطبيقات الصناعية 

Code:TU-09-30-2009  

 الفيزياء

تقييم العناصر االرضية النادرة واالشعاعية الكامنة فى صخور جرانيتا شمال 

 جنوب سيناء  –مدينة شرم الشي  

Code:TU-09-20-2009  

 الجبولوجيا

اعدددددة فددددى تطبيقددددات دراسددددة الخددددواص الفيزيائيددددة لددددبعض الفريتددددات الو 

  النانوتكنولوجى

 الفيزياء

 الفيزياء  تصميم ومعايرة مغناطومتر ذى عينه مهتزة 

الرسوبية والخامات المعدنية المصاحبة لهدا  –الصحبات الصخرية البركانية  

  بالصحراء الشرقية المصرية : تقييم الموارد المعدنية وتطبيقاتها البيئية

 الجيولوجيا
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 ة الطالبية في برامج الخدمة المجتمعيةالمشارك -2

 األسبوع الصيفي للمشاركة الطالبية

ايماما م  الكلية والتزاما ممها بضرور  توعية الطالو بالمشكالت التي تواج  المجتمع 

والبيئة المحيطة وغره قيم العطاي واأللتزام بدورهم فعي المسعاهمة لحعل هعذه المشعكالت  

يعار المشعاركة المجتمعيعة بمشعروع التطعوير المسعتمر والتثهيعل فقد قام الفريق التمفيعذي لمع

لألعتماد بمعاومة السيد األستاذ الدكتور المدير التمفيعذي لوحعد  ضعما  الجعوده بوضعع آليعة 

تضم  وتمظم مشعاركة كعل طالعو باسعبوع فعي األجعاز  الصعيفية مع  كعل سعم  مع  العثالث 

"األسببوع ة والبيئية ويطلعق علعى هعذا سموات الدراسية األولى في اعمال الخدمة المجتمعي

 ولتحقيق هذا تتم األجرايات التالية: الصيفي للمشاركة الطالبية"

تقععوم ادار  الخععدمات المجتمعيععة باألتصععال بالجهععات الخدميععة فععي مععد  محافظععة  -1

البربيععة معع  الهيئععة العامععة للمظافععة والتجميععل  مديريععة الصععحة بالبربيععة  الهيئععة 

األدار  العامعععععععة لمعععععععرور البربيعععععععة  دور األيتعععععععام  القوميعععععععة لمحعععععععو األميعععععععة 

 والمسمي ........... لحصر مايمك  ا  يقدم  طالو الكلية خالل األجاز  الصيفية.  

تقوم ادار  الخدمات المجتمعيعة باسعتطالع رغبعات الطعالو والطالبعات فعي الفعرق  -2

الطالبية" الثالث األولى باألماك  التي يرغبو  تثدية "األسبوع الصيفي للمشاركة 

 بها 

تقوم ادار  الخدمات المجتمعية بتمظيم جداول تضعم مواعيعد وامعاك  تثديعة الخدمعة  -3

مع عدم ضرور  األلتعزام التعام برغبعات الطعالو مراععا  لتحقيعق احسعتفاد  للععدد 

األكبر م  هذه الجهات كذلك يراعى محل سعك  الطعالو ومعوعهم مع  حيعث كعا  

 يع المشارك  لكل طالو في اماك  مختلف .ذكرا ام امثى وايضا ط  تكو  اساب

تقععوم ادار  الخععدمات المجتمعيععة بععابال  الجهععات الخدميععة المحععدده سععابقا بمواعيععد  -4

 واسماي الطالو الذي  سيقومو  بتثدية الخدمة

تقععوم ادار  الخععدمات المجتمعيععة بععاعال  الطععالو قبععل امتهععاي امتحامععات الفصععل  -5

 ة الخدمة.الدراسي الثامي بمواعيد واماك  تثدي
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يحصل الطالو بعد امتهاي اسبوع المشعاركة الخعاص بع  علعى افعاد  بتثديعة الخدمعة  -6

وذلك على مر الثالث سموات األولى ويعتبر هذا م  متطلبات التخرج والحصعول 

على درجة البكالوريوه حيث يقوم كل طالو بعد امتهاي اسعبوع مشعاركت  بايعداع 

 المجتمعية. افاد  تثدية الخدمة في ادار  الخدمات 

 مشاركات موسمية

الكلية بالتمسيق بي  قطاع شئو  الطالو والتعليم وقطاع خدمة المحتمع  إدار تمظم 

وتممية البيئة بتمظيم امشعطة طالبيعة موسعمية تهعدا العي المشعاركة المجتمعيعة مع  حمعالت 

ل بيعوم التبرع بالدم  السوق الخيعري للمالبعه  حمعالت المظافعة والتجميعل بالكليعة  األحتفعا

 اليتيم

 الدور التثقيفي لمتاحف الكلية

 
لدى الكلية متحفي احدهما خاص بالجيولوجيا والثامي خاص بالحيوا . وباإلضافة الي  

التعليمية لطالو مرحلتي تحقيق المخرجات الدور المحوري التي تلعب  هذه المتاحا في 

عيمات مادر  ولوحات   البكالوريوه والماجيستير فا  هذه المتاحا تعد بما تحتوي  م

ووسائل تعليمية مختلفة قبلة للكثير م  طالو المدراه الثاموية واحعدادية يزودو  بها 

 ثقافتهم وخبراتهم.
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