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 مقدمة :  -1

تهتم كلية العلوم بجامعة سوهاج اهتماماً كبيراً بخدمة المجتمع وتنمية البيئة , بل وتعتبر  ذلك في مقدمة أولوياتها. ومن  

أجل تحقيق هذا الهدف تضع الكلية كل اإلمكانات البشرية والتقنية الموجودة لديها في خدمة المجتمع. وذلك إيمانا منها 

  االستفادة واإلسهام في قضايا التنمية يعد هدفا من أسمي األهداف، وفي هذا السياق يتم   اإليجابي في المجتمع بأن التأثير

من إمكانيات الكلية البحثية لخدمة المجاالت التطبيقية المختلفة والتي تمثل العمود الفقري لعملية التنمية. كذلك يتم تقديم  

وال  االستشارات  واألفراد  والهيئات  للجهات  الفنية  و  خالل العلمية  من  األفراد  ومهارات  قدرات  تنمية  في  مشاركة 

الدورات التدريبة التي تنفذها الكلية. هذا وترتكز الكلية في خدماتها المقدمة للمجتمع المدني وإسهامها في تنمية البيئة  

مساهمة وبشكل فعال  علي ما تملكه من الكفاءات البشرية المتميزة واإلمكانيات المعملية والتقنية العالية مما يمكنها من ال

 خدمة المجتمع. يضاف إلي ما سبق رفع الوعي ونشر الثقافة العلمية بين أفراد المجتمع.  في

خدمة المجتمع والبيئة المحيطة وذلك من خالل   فيدور نشيط    1975لقد كان لكلية العلوم بسوهاج منذ انشاءها عام  

تلبية احتياجات المجتمع المحيط والقيام بدور مؤثر   فيتساهم بشكل فاعل    التي  المجتمعيةقيام الكلية بعدد من المبادرات  

االقليمية    في الجامعات  لدور  هام  محور  يعد  والذى  المجاورة  والمناطق  سوهاج  محافظة  و  فيتنمية  هذا   فيالتنمية. 

البحثية   المشروعات  بتنفيذ  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  وحدة  بإنشاء  الكلية  قامت  على    تيالاالطار  المجتمع  تخدم 

يمكن للكلية ان تقدمها للمجتمع  من خالل اقسامها   التي. ويتضمن هذا الدليل اهم الخدمات  واإلقليميالمستوى المحلى  

 العلمية.  
 

 

    خدمة المجتمعمجال رؤية ورسالة جامعة سوهاج  في  -2
الخدمات   لتقديم  مركزاً  الجامعة  تصبح  ان  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  مجال  في  سوهاج  جامعة  رؤية  تتضمن 

تقدمة  للمجتمع خالل ما  التنوير والنهضة  بدور فاعل في إحداث  للقيام  الجامعة  تتطلع  المحيط، كما  للوسط  المجتمعية 

 عية في البيئة المحيطة.  الجامعة من برامج تعليمية وبحوث علمية لتحقيق تنمية مجتم

وتشمل رسالة جامعة سوهاج لخدمات المجتمع وتنمية البيئة ان تلتزم الجامعة بتنفيذ مشروعات بحثية تسهم في حل 

مشاكل المجتمع وتشارك في الخطط القومية للتنمية لجعلها مستدامة، وذلك في اطار من الشفافية وااللتزام، والمحافظة 

 مجتمع.على القيم االخالقية لل
 

 لجامعة في خدمات المجتمع: لاالهداف االستراتيجية  -2

 تعظيم أداء ومكانة الجامعة كمؤسسة بحثية.  -

 توكيد معايير الجودة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  -

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس نحو التفاعل مع المشكالت المجتمعية  -

 متميزة تلبي احتياجات المجتمع وتؤثر فيه المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية  -

 

 رؤية كلية العلوم في خدمة المجتمع:    -4
تتضمن رؤية الكلية في مجال خدمة المجتمع، رفع كفاءة وفاعلية كلية العلوم بسوهاج كأحد المراكز البحثية المتميزة، 

التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع على المستوى  التي تعمل على تنمية المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز  

 .  دوليالمحلى واإلقليمي وال
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 لخدمة المجتمع بكلية العلوم:  االستراتيجيةاالهداف  -5
   -: في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة ما يلى 2025الى   2021لكلية العلوم للفترة من تتضمن االهداف االستراتيجية 

 توجيه األبحاث العلمية لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة. ▪

 دعم المواد الذاتية للكلية.  ▪

 .2030دمج مفاهيم التنمية المستدامة في أنشطة الكلية المختلفة طبقا لروية مصر   ▪
 

 :للكلية المشاركة المجتمعيةأهمية -6
 خدمة المجتمع   فيتنفيذ رسالة الكلية  فيالمساهمة  ▪

 تحقيق اهداف تنفيذ البحوث العلمية بالكلية  ▪

 توثيق الروابط بين الكلية والمجتمع  ▪

 تنمية روح العطاء وتقوية الشعور بالذات لدى الباحثين   ▪
 

   :أهداف المشاركة المجتمعية-7 
 المعيشة  مستوي وتحسين   والنهوض به تنمية المجتمع فيتحقيق رسالة الكلية  ▪

 للجهات المستفيدة اقتصاديتحقيق عائد  ▪

 تنمية الموارد المحلية والقومية   ▪

للمساهمة   ▪ للكلية  الذاتية  الموارد  برامج   فيدعم  علي   تنفيذ  المحافظة  في  يسهم  مما  والبحثية  التعليمية  الكلية 

 المجتمعية  هاتقديم خدمات في  رارية مستاال
 

   :أطراف المشاركة المجتمعية -8
والخدمية بمنطقة جنوب الصعيد وتشمل : المشروعات الصناعية والزراعية واالنتاجية    المدنيمؤسسات المجتمع   ▪

 وعلي الخصوص محافظة سوهاج 

  األهلية ت والمؤسسا الجمعيات  ▪

 القطاع الخاص واألفراد والنقابات  ▪

الكب  ▪  ( بالمحافظات  وديريرتاها  المختلفة  والوزارات  المحافظات  مثل  الصعيد  جنوب  بأقليم  التنفيذية  الجهات 

 البيئة...( -الري-الصحة -الزراعة-البيطري 

 ات البحثية بالمجتمع المحيط المؤسس ▪

 

   :صور المشاركة المجتمعية -9
 لخدمة المجتمع والبيئة تنفيذ ابحاث مشتركة  ▪

 صناعية  المجتمع الخدمية وال لحل مشكالت  ةتطبيقيبحثية  تنفيذ مشروعات  ▪

 طبيعية الموارد  المساهمة في تنمية ال  ▪

 تقديم استشارات علمية   ▪

 وتطبيقية تخدم المجتمع كاديمية أبحاث أ تمويل  في  الهيئات المختلفةمساهمة  ▪

 تدريبية..... الخ( البرامج ال –عمل الورش   –تمويل انشطة محددة بالكلية )المؤتمرات العلمية  فيالمساهمة  ▪

 الفعالة في برامج توعية المواطنين من خالل ندوات  التوعية التي تنفذها الكلية داخل وخارج الجامعة  المساهمة  ▪

العمل   المساهمة ▪ وورش  التدريبية  الدورات  خالل  من  الكلية  وخريجي  المدني  المجتمع  كوادر  مهارات  تنمية  في 

وزيادة  كفاءتهم  لرفع  والتدريب  العمل  لسوق  المطلوبة  المهارات  تنمية  إطار  في  الكلية  تنظمها  التي  المتخصصة 

 .  خبراتهم ودفع عجلة التقدم ومسايرة التقدم العلمي
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 االمكانات البشرية بكلية العلوم   -10
وبحثية،   علمية  مهارات  من  لديهم  بما  قادرين  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدداً  العلوم  كلية  تمتلك 

المجتمعية   الخدمات  بتنفيذ  بالقيام  التنوع    التيوتخصصات مختلفة،  يمثل  المجتمع. و  العلمية   التخصصات   فييتطلبها 

 تنفيذ هذه الخدمات المطلوبة. فيها الكلية للتفاعل مع المجتمع نقطة قوة تستند علي

 

 

 تقدمها الكلية التي الخدمات المجتمعية  -11

والعذي يشعمل  على تفعيل قنوات االتصال معع القطاععات اإلنتاجيعة والخدميعة فعى المجتمعع المحعيط بهعا  تحرص الكلية

شعركة –. وتتمثل هذه القطاعات فعى المؤسسعات الخا عة للتعلعيم قبعل الجعامعي محافظة سوهاج وإقليم جنوب الصعيد  

شعركة  – الصحيالشرب و الصرف  لمياهالشركة القومية  –مصنع األلمونيوم بنجع حمادي – منظفات للزيوت وال  النيل

 -جهعاز شعئون البيئعة -التعأمين الصعحي -إدارة المناجم و المحاجر – ديوان عام المحافظة  –تنمية طريق البحر االحمر  

المركعز االستكشعافي   -شعركة األسعمنت بقنعا  –مركز الر عد البيئعي    -المركز القومي للبحوث   -مكتب البيئة بالمحافظة

 أكاديمية البحث العلمي فرع اإلقليمي بجزيرة قرمان بسوهاج  -للعلوم

 االتفاقيلاتإبلرام   وتمثلل ذللف فلي ممارسات الفعلية للتفاعلل ملع هلال القااعلاتالوقد قامت الكلية بالعديد من 

جلراء البحلوو و الدراسلات العلميلة و نلاكر إ  –التدريب    –  االستشاراتوبروتوكوالت التعاون التي تتضمن تقديم  

                         منها التالي:

 وبروتوكوالت التعاوناتفاقيات  :أوالً 

 التعاون مع جمعية المستثمرين بمدينة الكوثر الصناعية   اتفاقية -

 اتفاقية تعاون مع ديوان عام محافظة سوهاج  -

 اتفاقية تعاون مع شركة ابل ميكروسيستمز للبرمجيات  -

 مذكرة تفاهم بين كلية العلوم جامعة سوهاج وشركة الصعيد البحر االحمر لالستثمار والتنمية  -

 مجال البيئة  فيحاد النوعي للجمعيات العاملة تعاون مع االتال اتفاقية  -

والمنظفات   - للزيوت  النيل  وشركة  سوهاج  جامعة  العلوم  كلية  بين  تعاون  هدرجة  –برتوكول  مصانع     قطاع 

   الزيوت  بسوهاج 
 العلوم جامعة سوهاج و نقابة المهن العلمية بسوهاج  برتوكول تعاون بين معمل الهندسة الوراثية  بكلية -

 المركز االستكشافي للعلوم  -

 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين كلية العلوم جامعة سوهاج ومشروع بناء مرونة نظم االمن الغذائي بصعيد مصر  -

 سوهاج جامعة  –كلية العلوم   بمديرية التربية والتعليم بسوهاج –بروتوكول تعاون بين ادارة المدارس الرسمية للغات  -

 برتوكول تعاون بين كلية العلوم جامعة سوهاج إدارة المدارس الرسمية للغات بمديرية التربية والتعليم بسوهاج  -

 مياه الشرب والصرف الصحى شركة  روتوكول تعاون مع ب -

 مذكرة تفاهم مع المركز القومي للبحوث  -

 مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية  لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء  -

 بروتوكول تعاون مع شركة مصر لالسمنت بقنا  -

مكتعب إدارة شعئون البيئعة بعديوان ععام    :معع الجهعات التاليعةتععاون    بروتوكعوالت  وتحعديث    وجارى توقيع   -

مركعز   – ربمحافظعة البحعر األحمع  جهاز شئون البيئة   -جهاز شئون البيئة بمحافظة سوهاج  -محافظة سوهاج
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لقد حر ت ادارة الكليعة علعى تفعيعل االتفاقيعات التعي تعم إبرامهعا و نعذكر و  الر د البيئي بمحافظة سوهاج.

 أساليب التفعيل التي تم إتباعها كالتالي:

اتفاقية التعاون مع جميعه المستثمرين بالكوثر قام فريق من الكلية بزيعارة المنطقعة الصعناعية بعالكوثر   فى اطار -

ساهمت الزيارة فى تطوير تو يف بعع  المقعررات الدراسعية لتخعدم احتياجعات سعوق العمعل معن خعالل   وقد 

تعادة تعدوير مخلفعات مصعنع أ حاب المصانع. كما قامت الكلية بناء على الزيارة بأعداد تقريعر ععن كيفيعة اسع

 إنتاج االستيلين وإعداد تقرير بذلك وإرساله الى إدارة المنطقة الصناعية.

 .تقييم االثر البيئي إلنشاء حديقة عامة بمدينة البلينا  كما قامت الكلية بإعداد دراسة -

 الة فى برامج التوعية بالمحافظةتحديد مواقع أبار للمياه الجوفية بطريق المطار الجديد باإلضافة الى المساهمات الفع -

 بتدريب مجموعات من الععاملين بالكليعة علعى اسعتخدام أجهعزة  كما قامت شركة ابل ميكروسيستمز للبرمجيات  -

 الحاسب االلى.

 في إطار تفعيل اتفاقية التعاون مع االتحاد النوعى للجمعيات العاملة قامت الكلية بتدريب أعضاء االتحاد على   -

دعععم التوا ععل بععين االتحععاد النععوعي و وزارة االتصععاالت  إلععيمشععروح تنمععوي باإلضععافة مقتععرح ل  إعععداد 

 (.لألنترنت لالستفادة من المنح المقدمة من الوزارة )مشروع االستخدام األمن 

واإلعداديعة الثانويعة للتععرف في المراحعل التعليميعة المختلفعة )االبتدائيعة تستقبل الكلية العديد من طالب المدارس  -

، وزيععارة  معامععل الكليععة والمتععاحف العلميععة بأقسععام علععم الحيععوان والجيولوجيععا والنبععات علععى إمكانععات الكليععة

 والميكروبيولوجي

اطار البرامج التنفيذيعة  فيمجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و ذلك   لقد نفذت الكلية العديد من الممارسات الفعلية فى

 :االتيهذه الممارسات   المعتمدة للكلية و تتضمن

 ً  : االستشارات العلمية:ثانيا
  لتنمية بمحافظة سوهاج لوضع استراتيجية  -

 على طريق سوهاج البحر االحمر وانشاء مطار سوهاج. الكبرى  المشروعات التنموية -

 العلمية المتنوعة لعدد من المصانع بمحافظة سوهاج. االستشارات  -

 حول محافظة سوهاج القابلة لالستصالح األراضيتحديد  -

 تحديد البيئات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها -

 تنمية الثروة السمكية وحمايتها من التلوث. -

ً ثا  :حل المشكالت المجتمعيةالمساهمة في  و الدراسات العلمية :لثا
العلوم بمشاركة العديد من    الخريجينوفى اطار مساهمة الكلية فى توظيف   ▪ للتوظيف بكلية  فقد تم عقد عدد من مؤتمرات  

المشاركة  بالمؤسسات  المتاحة  التوظيف  فرص  عرض  المؤتمر  خالل  من  تم  وقد  بسوهاج   المختلفة  التوظيف    جهات 
 والمتطلبات  التى يجب توافرها فى الخريجين. 

الدراسات    وانطالقا ▪ من  العديد  بتنفيذ  بالكلية  التدريس  هيئة  اعضاء  قام  فقد  المجتمع  خدمة  فى  الكلية  دور  تفعيل  من 
والخاص والمؤسسات الصناعية . وقد ساهمت هذه الدراسات واالستشارات    الحكوميواالستشارات العلمية لصالح القطاع  

 تحسين التواصل مع مؤسسات المجتمع وزيادة الموارد الذاتية للكلية. ومن اهم هذه الدراسات :  فى 
 المواقع المقترحة إلنشاء مزرعة لصالح مؤسسة مصر الخير بالمناطق الصحراوية بسوهاج   نتقرير ع ▪
 سوهاج  تقرير عن الكهف الطبيعى على طريق سوهاج البحر االحمر مقدم الى ادارة الجامعة ومحافظة ▪
 .المنشاه  والكوثر –ساقلتة   –أخميم   –دراسة جدوى تنفيذ مشروع التخلص اآلمن من المخلفات الصلبة بمدن سوهاج  ▪
 .دراسة السيول بموقع جامعة سوهاج الجديد ▪
 .دراسة الكثبان الرملية حول منطقة الجامعة الجديدة بالكوامل ▪
 .التنمية بمحافظة سوهاج  مقدم الى محافظة سوهاج دراسة  فرص ▪
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 .دراسة ظروف المياه الجوفية وصالحيتها للشرب بعملية مياه الشرب بقرية المحامدة البحرية ▪
 .دراسة تحديد موقع مناسب إلنشاء  بئر جوفي بقرى الظهير الصحراوي بقرية عرابة ابو عزيز ▪
 .كومية والخدمية واالهالى بمعمل جيوكيمياء البيئةتحاليل عينات مياه وتربة لصالح القطاعات الح ▪
 تحديد موقع مناسب إلنشاء بئر جوفي بمصنع هدرجة الزيوت بسوهاج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع الشركة   ▪
   .كوال  بسوهاج  البيبسيدراسة وتقييم  محطة معالجة الصرف الصناعي بمصنع   ▪
 .بمجزر االحايوة شرق  مقترح تطوير معالجة مياه الصرف الصناعي ▪
 جامعة سوهاج   –التقدم بمقترح للفرع االقليمى لألكاديمية البحث العلمي حول إنشاء مركز للرصد البيئي بكلية العلوم   ▪

 دراسة تحسين عمل الغاليات بمصنع هدرجة الزيوت بسوهاج   ▪
 تقييم الخامات الطبيعية والثروات المعدنية حول محافظة سوهاج. ▪
 تنميتها  تقييم الموارد المائية وبوجه خاص المياه الجوفية وتحديد نوعيتها وكيفية ▪
تنفيااذها لصااالح مجلااس مدينااة اخماايم مااع رفااع ملخااص عنهااا   مخاااطر المياااه الجوفيااة فااى قريااة نجااع البااورة باا خميم  تاام  ▪

 خميم أبناء على طلب رئيس مركز ومدينة   للمحافظة
الجامعة بمنطقة الكوامل: تم تنفيذها لصالح الجامعة بالمشااركة ماع كليتاى الهندساة   منشآتتقييم مخاطر السيول وكيفية حماية   ▪

 داب  واآل
 .مصنع اسمنت سوهاج بالمشاركة مع محافظة سوهاج وتم تنفيذها لصالح القوات المسلحة  ألنشاءاختيار انسب المواقع   ▪

 بناء على طلب وزارة الدولة لشئون البيئة باألقصرفندق فورسيزون  إلنشاء البيئي األثردراسة تقييم  ▪

 على طلب رئيس مجلس مدينة سوهاج بناءلمدينة سوهاج  الصحيالمدفن  إلقامةدراسة الموقع المقترح  ▪

 دراسة مدى  الحية خامات الرمل والزلط للبناء ▪

 ةالصحراويخزان المياه الجوفية فى المناطق   تقييم تواجد ل دراسة إعداد  ▪

 منطقة سكنية بالعيساوية شرق نشاءإلدراسات جيوتقنية  ▪

 خميم )الكوثر( لصالح شركة مختار ابراهيمأالتربة بمقابر   دراسة احالل ▪

 . المنشاةبسوهاج لصالح مدينة  الدولياالشجار حول مطار مبارك  لري جوفيبئر    إلقامةدراسة اختيار انسب المواقع  ▪

 ة السد العالىدراسة تواجد المياه الجوفية بمنطقة جرف حسين على بحير ▪

 حديقة عامة لصالح مجلس مدينة البلينا بناء على طلب مجلس المدينة إلنشاء البيئيتقييم االثر  ▪

 بمحافظة سوهاج وتأثيرها على المياه الجوفية والبيئة. الصحيدراسات مواقع الصرف  ▪

 دراسات على مخاطر السيول وكيفية الوقاية منها. ▪

 بمحافظة سوهاج.دراسة عن تأكل ضفاف نهر النيل  ▪

 دراسة عن الظروف الجيوبيئية للطريق المقترح بين سوهاج والوادي الجديد وتم إخطار المحافظة بنتائج الدراسة. ▪

دراسة عن الظروف الجيوبيئية على طريق سوهاج البحر األحمر وتضمنت رسالة ماجستير وأبحاث اخرى وأخطرت  ▪

 العتبار عند تنفيذ الطريق.محافظة سوهاج بنتائج الدراسات والتى اخذت فى ا

دراسة تأثير المياه الجوفية على اآلثار فى منطقة مصر العليا من قنا الى اسعوان وتعم اخطعار المجلعس االعلعى لالثعار  ▪

 بنتائج هذه الدراسة.

محافظة سوهاج وذلك من خالل رسالة ماجستير ويجرى االن تعاون بين كلية العلوم  دراسة عن تلوث مياه الشرب فى ▪

 والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بمحافظة سوهاج لحل مشاكل مياه الشرب.

  أجراء جسات لصالح مطار سوهاج الدولي  ▪
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   ً  التدريبية والندوات والبرامج الدورات :رابعا
 

الخريجعون و العرايبين فعي  وانشعاء قواععد البيانعات لصعالح  األلىالبرامج التدريبية على الحاسب  تنفيذ العديد من   -

 التدريب من العاملين في جميع الهيئات 

طرق تحليل مياه الشرب و الصرف الصحي و التربة وتقدير جودة مياه الشرب، تم تنفيذها  أقامه ندوة تدريبية عن -

 و الصرف الصحي و مجالس المدن و القري لصالح شركة المياه

 التأمين الصحي مديرية الزراعة -الهندسة الوراثية و تطبيقاتها لصالح مديرية الصحةإقامة ندوة تدريبية  -

 Math & Scienceالقيام ببرنامج  بناء القدرات لمدرسي اللغات برنامج ,  -

 ن مع نقابة المهن العلمية بسوهاج القيام بدورة التأهيل لسوق العمل بمعامل التحاليل بالتعاو  -

 القيام بدورة لتنمية مهارات العلميين في مجال التحاليل الكيميائية والطبية  -

  تنفيذ ورشة عمل عن االولويات البيئية بمحافظة سوهاج   -

 تنفيذ ندوة علمية بعنوان "توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا في التنمية المستدامة "  -
 علي التحاليل المعملية الكلية  تدريب خريجى -

 التكليف بالخدمة العامة لهم  تدريب خريجى الكلية خالل قضاء فترة -

     ً  زيارات منظمات وهيئات المجتمع المدني  :خامسا

 هيئة التدريس لزيارة مدينة الكوثر الصناعية . ألعضاءالقافلة العلمية  -

  زيارة طالب الكلية مصنع لمصنع اإلسمنت بقنا  -

 زيارة طالب الكلية لمحمية بأسوان -

 زيارة مصنع األلومنيوم بنجع حمادي -

 زيارة أعضاء هيئة التدريس وطالب قسم الكيمياء لمصنع السكر بجرجا  -

 زيارة أعضاء هيئة التدريس وطالب قسم الكيمياء لمحطة معالجة مياة الشرب بسوهاج  -

 زيارة مصنع الهدرجة بسوهاج  -

 زيارة الى شركة اسيكو للخرسانة الجاهزة بحى الكوثربطالب الكلية اقسام الجيولوجيا والكيمياء والفيزياء قيام  -

 بمحافظة البحر األحمر. القصيرجنوب مدينة  تدريب لطالب الكلية بمنجم السكرى للذهب زيارات وعمل  -

  ورام بسوهاجزيارة طالب كلية العلوم لمعهد األ -

 الصغر  ةزيارة جهاز مشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي -

 زيارة مصنع االسمدة ومصنع األدوات الكهربائية بحي الكوثر  -

 بسوهاج زيارة فرع أكاديمية البحث العلمي بجزيرة قرمان  -

  كلية العلوم مع وفد من دار اإلفتاء في أستطالع رؤيعة هعالل شعهر جمعادى االول بمدينعة سعوهاج الجديعدة  ةشاركم -

 .2021ديسمبر 

مناقشعة أوجعه ل  لتعاون بين كليعة العلعومأستقبال كلية العلوم  لوفد من قيادات شركة األسمنت بقنا في أطار التعاون ا -

 عة سوهاج. وشركة مصر لالسمنت التعاون بين كلية العلوم بجام

ً   مدرسيةال  رات زياتستقبل كلية العلوم مئات الطالب عبر ال - مختلفعة ) التعليميعة  المراحعل  ال  التي تشمل جميععو  سنويا

أقسام الكلية المختلفة للتعرف على المعامل   تقوم بزيارة    ، والتي  وأزهري(  ،وثانوي عام وفني  ،وإعدادية  ،إبتدائية  

 والنبات والميكروبيولوجي ، الجيولوجياوعلم الحيوان  بأقساموزيارة المتاحف التعليمية  ،الطالبية بالكلية 
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 العامة و الندوات الثقافية بمؤسسات المجتمع المختلفة المحاضراتسادًسا:
 عقد ندوة عن وسائل تنقية مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع الهيئة األلمانية  -

  (GDG)تنفيذ ندوة لمطوري جوجل بسوهاج  -

 ( Wavesالمشاركة في المشروع القومي للتأهيل والتوظيف ) أمواج  -

تنفيذ   -تنفيذ ندوة حول المقومات واالكتشافات االثرية الحديثة بمنطقة الشيخ حمد بسوهاج ودورها في تنمية المحافظة   -

 ورشة عمل الجمعية الكيميائية المصرية 

 القاء محاضرة نقاشية حول موا فات مياه الشرب  -

 سوهاج ودورها في تنمية المحافظة إقامة ندوة عن المقومات واالكتشافات األثرية الحديثة بمنطقة أبيدوس ب -

 ورشة عمل عن الكيمياء والبيئة  إقامة -

 إقامة لندوة العلمية عن "دور التعليم العالي في التنمية المستدامة  -

 تنفيذ ندوة عن مشكالت الطاقة وترشيد االستهالك  -

 عمل ندوة عن " التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها على الصحة العامة  -

 رة  عن معادن الطين كمواد نانو مترية طبيعية عمل محاض -

 ندوة ثقافية بعنوان "ا نع مستقبلك " ضمن سلسلة حلقات )كيمياء الحياة (  -

 تنفيذ ورشة عمل عن التحاليل الطبية واهميتها في تشخيص االمراض  -

 القاء محاضرة عامة عن الطاقة ومصادرها  -

 دات ونظريات البناء (   ندوة حول )اهرامات الجيزة والحقيقة بين المشاه -

  مصعر و السعياحة  فعي  السعياحة  البيئيعة و انعواع  مصعر والمعوارد واإلدارة    فعي  الجيولوجيعة  إقامة نعدوة ععن السعياحة -

البيئيعة بالتععاون معع جهعاز شعئون  اإلدارة مصعر وخطعه في السياحة الجيولوجية والجيوبارك وعنا ر   الجيولوجية

 البيئة بالبحر األحمر

 االثار البيئية والمخاطر الصحية الستخدام الهواتف المحمول وطرق الوقاية منها   -

بالتعاون مع    Pythonودورة اخرى متقدمة عن لغة البايثون   Unixعمل دورة للمبدئين عن عمل دورة عن برنامج  -

 نقابة المهن العلمية  

  شركة اسيكو للخرسانة الجاهزة بحى الكوثرشة أشرف علي تنفيذ الور  ناعة الخرسانة بكلية العلوم  عقد ورشة عن -

 تنفيذ ندوة عن سالمة الغذاء  -

  المشاركة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بسوهاج في فعاليات األسبوع البيئي للجامعة  -

ة ( بالتععاون معع مديريع2022المشاركة السنوية  ألعضاء هيئة التدريس بالكلية في معرض العلعوم والهندسعة )ايسعف -

 التربية والتعليم بمحافظة سوهاج

 بمدارس جيل المستقبل الدولية بمدينة سوهاج الجديدة  "علوم الفضاء والفلكعن " عقد محاضرة -

 .إدارة سوهاج التعليمية -مدارس الشروق الرسمية للغات ببمدارس  "علوم الفضاء والفلكعن " عقد محاضرة -

  الدولية بمدينة سوهاج الجديدة إيليت بمدارس " والبعثات  المنح الدولية"علمية وتثقيفية عن عقد محاضرة  -

 بالتعاون مع طالب كلية التمري  ندوة "تنمية المهارات الذاتية ومهارات سوق العمل" تنظيم  -

  gold pyramid group بالتعاون مع بشركة الذهب  اكتشاف عن علمية إقامة ندوة -

 :األوبئة وكيفية تفاديها األمراض وبرامج توعية المجتمع المحيط عن  المشاركة فى -

 تنفيذ دورات متعددة عن اإلسعافات األولية  -

 عمل ندوة علمية  عن "أمراض السكر" والوقاية والعالج"  -

  "والعالج والوقاية سي الكبدي الفيروسي عمل ندوات علمية  عن " االلتهاب  -

 امراض الضغط والسكر والجلطات (  –القيام بندوة تثقيفية عن االمراض المتوطنة )فيروس سي  -

 قيام الكلية باالشتراك مع كلية الطب وكلية الصيدلة عن عقد ندوة عن الكشف المبكر عن سرطان الثدى لدي السيدات   -
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 مععا ععرة نعحععو بيئععة  ععحية فيعمل ندوة علمية عبر االنترنت )ويبنار  علمي( بعنوان : التعععحديعات ال -

 سعععععوهاج عبر برنامج الوبكس 

  2021تنفيذ ندوة توعوية عن فيروس كورونا  -

 تنفيذ برامج و فعاليات جمعية التنمية و حماية البيئة و المشهرة بالكلية المشاركة في -

-  

 ذات طابع خاص بالكلية ةوحدات خدمي
 

 مركز تسويق الخدمات الجامعية  بكلية العلوم وهو يحتوى على الوحدات االتية: أوال: 

 وحدة جيوكيمياء البيئة التطبيقية   -

   المغناطيسيوحدة الرنين  -

 معمل الهندسة الوراثية   -

 وحدة االمتصاص الذرى  -

 وحدة التدريب على علوم الكمبيوتر   -

 وحدة وقاية  -

 عن بع  ونظم المعلومات الجغرافية    ستشعاراالمعمل  -

 وحدة الدراسات واالستشارات البيئية  -

 التطبيقية   ءالجيوفيزياوحدة معمل  -

 وحدة النيتروجين السائل  - 

 التحاليل الدقيقة:   ثانيا مركز
 :ويتضمن المركز 

 وحدة الميكروسكوب اإللكتروني   ▪

 شعة السينية. وحدة حيود األ ▪
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 في يمكن ان تساهم بشكل فعال    التييوجد بكلية العلوم سته اقسام علمية، تحتوى على العديد من االمكانات البحثية  كما  

 تنفيذ الخدمات بحثية للجهات المختلفة. 

 من خاللها الخدمات التي يمكن تقديمها من خالل أقسام الكلية:  يتجلى التيوفيما يلى و ف تفصيلي للمجاالت 

 

 

 

 

 يمكن أن يساهم فيها القسم: التيمجاالت الخدمات المجتمعية 

 نواحي عديدة مثل : فياإلحصائية لكل الجهات  االستشارات تقديم  -

 مجال الصناعة . فيتحليل خرائط مراقبة الجودة واإلنتاج  ▪

 دراسة التنبؤ بالطلب على السلع والخدمات . ▪

 دراسات تحليل السوق وسلوك المستهلك وعوائد االستثمار .  ▪

 تحليل نتائج التجارب المعملية على األدوية . ▪

 تصميم وتحليل التجارب االحصائية . ▪

 تصميم البرمجيات الخا ة بالمؤسسات والشركات . -

 .فروع الرياضيات والحاسب االلى  فيلهم  كاديمياألللمعلمين لرفع المستوى  تدربيهتنفيذ دورات  -

 المجاالت المختلفة على البرامج التالية : فيعقد دورات تدريبية  -

 دورة حزم البرامج الجاهزة لتدريس الرياضيات  ▪

( Fortran-Minitab win- Mathematica – Malta- Spsswin ) 

  sp.net, dreamaveباستخدامتصميم  فحات االنترنت  فيدورات    ▪

 .Maintenanceدورة إعداد و يانة الشبكات ودورة  يانة الحاسبات   ▪

 ++C.لقواعد البيانات . ودورة لغة الحاسب   sqlاستخدام لغة  فيدورة  ▪

ساعدة األطباء في العمليات الجراحية  عن طريق بناء نموذج رياضي من ثالث طبقات لرأس األنسان الجلد والجمجمة م -

جهعزة الخلويعة علعي رأس والمخ ومنها التمكن من حسعاب الضعرر الحعراري  لتعأثير الطاقعة الكهرومغناطيسعية معن األ

 . لألشعة األنسان والو ول أكثر الطبقات ضررا من تأثير تلك الموجات 

 

 

 قسل الرةاضياا  (1)
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 مجاالت الخدمات المجتمعية التى يمكن أن يساهم فيها القسم: 

 : في مجال فيزياء الجوامد:أوالً 
 

 قياس الخصائص المغناطيسية للمواد  ▪

 قياس خصائص العزل الكهربائي للمواد . ▪

 قياس الخصائص الكهربية للمواد في درجات الحرارة المنخفضة . ▪

 قياس الخصائص الكهروحرارية للمواد . ▪

 ً  الموصالت: شبالأ:  في مجال  ثانيا
 

 تعيين معامل هول للمواد ومعرفة نوع حامالت الشحنة وحساب تركيزها. ▪

 تعيين المقاومة المغناطيسية . ▪

دامها كمواد عازلة كهربيا وتعيين المقاومة النوعيعة خمعامل العزل للمواد ومدى است  تعيين سعه المكثفات  وتعيين ▪

 للتيار المتردد .

 تعيين القدرة الكهروحرارية.  ▪

 معرفة نوع حامالت الشحنة للمواد.  ▪

 حساب طاقة التنشيط . ▪

 ً  : مجال تابيقات البالزما:ثالثا
 

تحضير العينعات معن خعالل جهعاز معالجعة االسعطح المعدنيعة والسعبائك بتكنولوجيعا البالزمعا المولعدة بعالترددات  -

 الراديوية .

  المغناطيسيوجود المجال  فيتكنولوجيا البالزما ذات الجهد المستمر  باستخدامقياس ترسيب المواد على االسطح  -

 قياس  البة المواد.  -

 وأيضا معامل االحتكاك.  ائيالفيزيقياس مقاومة التآكل  -

 (.corrosion resistanceقياس مقاومة التآكل الكيميائي ) -

 (Surface roughnessقياس خشونة األسطح )  -

 قياس المقاومة الكهربية للمواد والقدرة الكهروحرارية .  -

 

 ً  : مجال الفيزياء النووية واإلشعاعية:رابعا
 الكشف عن التلوث اإلشعاعي. -

 الجرعات اإلشعاعية المختلفة. قياس  -

 العلمية عن أضرار اإلشعاع علي اإلنسان والحيوان والنبات.  االستشارات تقديم  -

عقد الندوات والمحاضرات العامة للتوعية بأهمية إستخدام الطاقة النووية النظيفة )الطاقة اإلندماجية( بإعتباره  -

 مصدر الطاقة األهم للبشرية في المستقبل. 

 الفيزياء قسل  (2)
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 التنمية الزراعية:  فين دور اإلشعاع العلمية ع  ارات االستش تقديم  -

استحداث طفرات محصولية ذات  فات مريوبة عالية اإلنتاجية  مما   فيإستخدم التشعيع الجامى  -

 .الغذائيودعم األمن  القوميدعم االقتصاد  فييساهم 

 .عقيم الحشرات باإلشعاع للقضاء على األنواع الضارة منهات -

زراعة الصحراء وتطوير سالالت من النباتات المالئمة للظروف   في التقنيات النوويةاستخدام  -

 .للجفاف والملوحة ونوعية التربة الصحراوية من حيث مقاومتها

الضرورية له   تتعلق بتسميد النبات وتحديد كميات األسمدة التيالدراسات  فيالنظائر المشعة  استخدام -

  .ترشيد استخدام األسمدة الكيماوية فيمما أفاد كثيرا 

 : باإلشعاع حفظ األيذية أو معالجتها  العلمية في مجال االستشارات تقديم    -

 .حفظ األيذية باإلشعاعى -

  التذريعتصيب الحبوب ومنع  التيقتل الحشرات واآلفات الضارة  قليل الفاقد إلى أقصى حد عن طريقت -

 .والبصل والثوم محا يل البطاطس في

والفطريات المفرزة للسموم   الغذائيالقضاء على الميكروبات المسببة للمرض وميكروبات التسمم  -

 .الفطرية لجعل الغذاء آمن

 دون والتسويق عن طريق القضاء على الميكروبات المفسدة مع ضمان الجودة العالية إطالة فترة الحفظ -

  اإليجابي عن دوره  استخدام المبيدات أو المواد الحافظة الكيماوية الضارة مما يشجع على التصدير، فضال

 .في الحفاظ على البيئة

 : معالجة تلوث أعالف الحيوانات والدواجنالعلمية في مجال  االستشارات تقديم  -

حالياً تكنولوجيا  الميكروبات المسببة للمرض وتستخدمالحيوانات والدواجن على العديد من  تحتوى أعالف

الميكروبات الضارة وتأمين أعالف الحيوانات   القضاء على هذه فيالتشعيع الجامى بفاعلية وكفاءة عالية 

 .والدواجن من مخاطر استخدامها

 للتشعيع:  التطبيقات الصناعيةالعلمية في  االستشارات تقديم  -

آبار البترول والمناجم والثروات المعدنية األخرى مثل الحديد، النحاس،  اكتشافعملية  فياإلشعاع  استخدام -

 .الر اص، الفحم، الزنك … الخ النيكل،

 فيمعينة وذلك إلمكانية استخدامها  إنتاج مواد بوليمرية وألياف  ناعية ومطاط تتمتع بصفات وظيفية -

 .المجاالت الصناعية المختلفة 

 :مجال الحفاظ علي البيئة  فياإلشعاع  دورعلمية في ال االستشارات تقديم  -

لتوليد الكهرباء. حيث تستخدم هذه التقنية   المعالجة اإلشعاعية لتنقية الغازات المنبعثة من المحطات الحرارية -

 . الضارة من الغازات المنبعثة وأكاسيد النيتروجين  أكسيد الكبريت  ثانيإزالة  فيالنظيفة 

 .الوبائية المطارات والموانئ لمنع انتقال كوارث العدوى بالفيروسات والميكروبات  في النفايات معالجة  -

عبر خطوط األنابيب ألن سلفات الكبريت  قبل نقله الطبيعيإلزالة الكبريت من الغاز  اإلشعاعياالستخدام  -

 .األنابيب وتسرب الغاز تسبب تآكل خطوط الطبيعيالغاز  فيالموجودة 

طبية حيوية شديدة التلوث تمثل تهديداً خطيراً للبيئة،  قيم نفايات المستشفيات، وهى عبارة عن نفايات تطهير وتع -

 .وتسبب مخاطر جسيمة

حيث يتم فصل السوائل عن المواد الصلبة ثم   الصحيمعالجة مياه الصرف  فيتكنولوجيا التشعيع   استخدام  -

 .قضاء على الميكروبات المرضية والطفيليات الضارةوالفضالت الصلبة كل على حدة لل تشعيع كل من المياه
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، السمكياالستزراع  فيو الزراعية الريعمليات  فييمكن إعادة استخدام السوائل المعالجة باإلشعاع   وبالتالي

 .كأسمدة ومنشطات للتربة كما يمكن إعادة استخدام الحمأة )المواد الصلبة المترسبة(

التخلص من الفضالت الزراعية التى تلوث  فيالستخدامها  تخمريه عالية استحداث طفرات ميكروبية ذات قدرة -

 ا. مذات أهمية اقتصادية مثل التخلص من مخلفات األرز وحطب القطن وييره البيئة وتحويلها إلى مركبات 

نتيجة لحوادث  تلوث مياه البحار والمحيطات  التياستحداث طفرات ميكروبية للتخلص من المواد البترولية  -

 .المائية شاحنات البترول العمالقة التى لها اثر بالغ الخطورة على البيئة

 ً  :: مجال القياسات الفيزيائية المختلفةخامسا

واالستانلسعتيل بععد معالجتهعا بعالنتروجين باسعتخدام الطعرق دراسة  البة أسطح المواد مثل التيتعانيوم والحديعد  -

 الحديثة مثل بالزما التفريغ الكهربي عالي التردد.

 المجسات المغناطيسية وناقالت الحركة . في ناعة المواتير وكذلك  فيتستخدم  التيدراسة المواد المغناطيسية  -

 . الضوئيالتخزين ألشباه المو الت وأقراص  والكهربية الضوئيةدراسة الخواص  -

 . األلىأقراص الحاسب  فيدراسة الصمامات المغناطيسية ومجسات القراءة  -

 المواد. ألسطحوالتآكل الفيزيائي والخشونة  الكيمائيدراسة التآكل  -

 معالجة وتخضير المواد فائقة التو يل . -

 دنية .قياس القابلية المغناطيسية بدون أو مع مجال مغناطيسي للسبائك والمركبات المع -

 موديالت نظرية لدراسة الخواص  الفيزيائية والخواص الكهربية للسبائك والمعادن . اقتراح -

 ً  : مجال التدريب:سادسا

 يمكن للقسم تنفيا الدورات التدريبية اآلتية :

 دورات للتدريب على األجهزة البصرية. -

 المحوسبة.دورات للمعلمين على التجارب االفتراضية للفيزياء والفيزياء  -

 فيزياء الليزر وتطبيقاته. فيدورات  -

 استحدام و يانة أجهزة القياس االلكترونية. فيدورات  -
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 مجاالت الخدمات المجتمعية التى يمكن أن يساهم فيها القسم: 

 واألغايةوالزراعة  الري: مجال أوالً 
 االيذيةاجراء القياسات البيوكيميائية وتحليل  -

 اجراء التحاليل الكيميائية للتربة والمياه وتقييم نوعيتها وخصائصها الطبيعية والكيميائية . -

 تقييم وتحليل المبيدات واألسمدة الزاعية ودراسة خصائصها الكيميائية. -

 تحليل المياه وتنقيتها ودراسات تحسين جودة مياه الصرف الصناعى والصحى للتوافق مع القوانين البيئية -

 ً  : مجال الصناعة  ثانيا
 تقديم جودة المنتجات الكيميائية والصناعية -

 اجراء التحاليل الكيميائية الدقيقة لمختلف العينات  -

 تقديم جودة المنتجات الكيميائية والصناعية . -

 . للتأكلتحسين خصائص المواد المقاومة  -

 ونشاطية المركبات المتنوعة . الكيميائيتقييم الثبات  -

 البيئة (. –الصناعية  –الدوائية  –تحضير المركبات الكيميائية ذات التطبيقات المختلفة )البيولوجية  -

 تعيين ونقاوة وتحليل الغازات الصناعية والطبية . -

 التعرف على الخصائص المختلفة للمواد الكيميائية . -

 تطبيقات انتاج الوقود البديل من المصادر الحيوية . -

                     

 ثالثاً: مجال الصحة العامة والاب والبيئة المحياة : 

 والبتروكيماويات والمنظفات . البوليمرات تقييم خصائص وتحضير  -

 والتخلص من السموم الميكروبية.   المجال الدوائي فيتطبيقات استخدام المنتجات الطبيعية  -

 ً  التدريب:االستشارات و  : مجالرابعا
المختلفة واستخدام   واالجهزة وطرق التحليل  الباحثين والكيمائيين والخريجين والطالب على األدوات تدريب  -

 من والسالمة المهنية. التقنيات الحديثة في التخليق والتحليل وإجراءات األ

و الخاص على كيفية التعامل مع المواد الكيميائية  الحكوميالقطاع  فيشتى المعامل  فيتدريب المحضرين والفنين  -

 . المهنيةمن والسالمة ألوإجراءات ا واالجهزة وطرق التحليل  واألدوات 

 اعداد الدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت الكيميائية.  -
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 مجاالت الخدمات التي يمكن أن يقدمها المعمل المركزي للهندسة الوراثية:  : أوالً 

 مجال الكشف عن األمراض:  -1
 . PCRالكشف عن األمراض الفيروسية للنبات باستخدام اإلليزا وجهاز  -

 الكشف عن األمراض البكتيرية والفطرية للنباتات. -

 الكمي والنوعي.  PCRالكشف عن مرض التهاب الكبد الوبائي باستخدام  -

 . DNAالكشف عن مرض الدرن باستخدام طرق تعتمد علي   -

 النباتية: مجال التكنولوجيا الحيوية  -2
 اكثار النباتات باستخدام طرق زراعة األعضاء.  -

 اكثار النباتات باستخدام طرق زراعة األنسجة.   -

 اكثار النباتات باستخدام طرق أنتاج األجنة الجسدية.  -

 اكثار النباتات باستخدام طرق زراعة البروتوبالست. -

 إنتاج سالالت نباتية مقاومة للفيروسات. -

 باستخدام طرق إنتاج البذور الصناعية.اكثار النباتات  -

 استنباط سالالت مقاومة لظروف الجفاف . -

 استنباط سالالت مقاومة لظروف الملوحة.  -

 استنباط سالالت مقاومة لتلوث التربة بالعنا ر الثقيلة.  -

 . (UVلعألشعة فوق البنفسجية ) استنباط سالالت مقاومة  -

 تية واالجهادات الحيوية ويير الحيوية النبا لألمراض استنباط ا ناف وراثية مقاومة  -

 تخليق هجن جسدية.  -

 تخليق هجن سيتوبالزمية.  -

 مجال التكنولوجيا الحيوية للميكروبات:  -3
 تعديل الميكروبات إلكسابها  فات مريوبة.  -

 تعديل الميكروبات إلنتاج بع  المركبات الهامة. -

 منها.تعديل الميكروبات للتعامل مع ملوثات البيئة والتخلص  -

 تعديل الميكروبات للتعامل مع مخلفات الصرف الصحي.  -

 استخراج مركبات كيميائية فعالة حيويا من مصادر طبيعية  -

 استخدام الميكروبات في انتاج مركبات ذات أهمية طبية  -

 

 ال باا واخيكروبيولو   قسل  (4)
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 مجال تصوير العينات العلمية: -4
 . UVعلي خلفية من   DNAتصوير عينات  -

 . (denatured)تصوير نواتج تحليل البروتينات المدنترة  -

 تصوير نواتج البروتينات الطبيعية.  -

 تحت الميكروسكوب. و في الحقل  نباتيةالعينات لتصوير رقمي ل -

 .الميكروسكوب المقلوب و  الميكروسكوب الزومو الحقل  نباتية باستخدامالعينات لتصوير رقمي ل -

 مجال البحث العلمي: -5

 لطرق الخا ة بإكثار النباتات باستخدام طرق زراعة األنسجة والخاليا. تطوير ا -

 دراسة وإنتاج الهجن الجسدية. -

 تطوير البذور الصناعية.  -

 دراسة التعبير الجيني تحت تأثير المراحل المختلفة للتطور والتمايز.  -

 دراسة التعبير الجيني تحت تأثير ظروف اإلجهاد.  -

 ئية.ي للفيروسات والظروف البإنتاج نباتات مقاومة  -

 دراسة استخدام الميكروبات للتخلص من تلوث البيئة.  -

 دراسة إثارة التغيير الوراثي جسديا واالستفادة من تطبيقاته.  -

 تنشيط نمو النباتات باستخدام المركبات والنواتج االمنة  -

 مجال التدريب:  -6
 المجاالت التالية:   فييمكن للقسم تنفيا برامج تدريبية 

 تدريب العاملين في القطاع الحكومي والخاص في مجالت التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.  -

 تدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات زراعة األنسجة والخاليا.  -

 عزل ودراسة البروتينات.  تدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات   -

 تدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات عزل وتو يف البالزميدات.   -

 تدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات زراعة الخاليا الميكروبية الممرضة في ظروف أمنه .  -

 تدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات إنتاج البذور الصناعية.  -

 .  PCRتدريب الباحثين والطالب والخريجين علي التقنيات الخا ة بجهاز  -

 .PCRن علي تقنيات الكشف عن األمراض باستخدام تقنيات تدريب الباحثين والطالب والخريجي  -
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 ثانيا: مجاالت الخدمات التي يمكن أن تقدمها المجموعة البحثية للنبات والميكروبيولوجي: 

 مجال الميكروبات: -1

 تعريف للكائنات الدقيقة )فطريات وبكتريا( باستخدام طرق حديثة ومتنوعة.  -

 الميكروبية في المواد الغذائية واالعالف الحيوانية وجميع المنتجات الزراعية. الكشف عن السموم  -

 الكشف عن  الحية المواد الغذائية من أجل االستخدام األمن.  -

 دراسة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والعنا ر الثقيلة.  -

 رفع كفاءة تثبيت النتروجين في التربة عن طريق الكائنات الدقيقة. -

 تلوث البيئة بالميكروبات وكيفية التخلص منه. دراسة -

 دراسة الفلورا الميكروبية في المياه والتربة تحت ظروف بعينها. -

 دراسة التحليل البكتريولوجي للعينات المأخوذة من األنسان والحيوان والتربة والمياه -

 مجال تلوو البيئة: -2
 العلمية في مجال تلوث البيئة .  االستشارات تقديم  -

 العلمية للتخفيف من األثار السلبية للكوارث الطبيعية.  االستشارات تقديم  -

 القيام بالدراسات الالزمة لدراسة األثر البيئي للمشروعات. -

 التخلص من المخلفات الزراعية بطريقة آمنة.  -

 عية والميكروبية. دراسة التلوث الناتج عن الصرف الصحي والزراعي والملوثات الصنا -

 إجراء الدراسات الخا ة بالحفاظ علي التنوع البيولوجي. -

 إجراء الدراسات الخا ة بالتجمعات النباتية.  -

 دراسة الظروف البيئية التي تعمل علي انقراض النباتات البرية.  -

 مجال الميال العابة: -3

 دراسة السموم الطحلبية والكشف عنها بالمياه. -

 المياه بمخلفات الصرف الزراعي.الكشف عن تأثير تلوث  -

 العلمية للحفاظ علي مجري نهر النيل من التلوث  االستشارات تقديم  -

 تقديم الدراسات الالزمة للكشف عن الميكروبات المسببة للمرض في المياه العزبة. -

 دراسة النباتات المائية بالمجاري المائية. -

 دراسة تلوث المجاري المائية بالمخلفات الصناعية.  -

 مجال الغااء: -4

 العلمية للصناعات الغذائية المختلفة للتأكد من خلوها من الميكروبات وسمومها.  االستشارات تقديم  -

 عزل الخمائر وتصنيفها.  -
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 مجال زيادة نمو النباتات وانتاجيتها:  -5
مثل    االستشارات تقديم   - ميكروبية  يير  بأسباب  المتعلقة  النبات  بأمراض  الخا ة  البحوث  وإجراء  العلمية 

 التغيرات المناخية والجفاف والملوحة واالفراط في استخدام الكيماويات الحقلية. 

 العلمية للعاملين بالمجال الزراعي وتوجيههم الستخدام مبيدات معينة وبجرعات مناسبة.  االستشارات تقديم  -

 التقنيات الحيوية للوقاية من اآلفات والمقاومة البيولوجية  استخدام -

 العلمية لزيادة محتوي النباتات من مواد كيميائية معينة  وتقدير المحتوي الكيميائي للنباتات.  االستشارات تقديم  -

 تحديد الظروف المثلي لنمو النباتات للحصول علي اعلي انتاجية من المحصول.  -

 من السماد للمحا يل المختلفة. تحديد االنواع المناسبة  -

 تحديد سمية بع  المواد الغذائية المحفوظة باستخدام االختبارات الحيوية. -

 اختيار انسب الطرق لري المحا يل حسب الظروف المتعلقة بنوعية التربة. -

 زيادة انتاجية النباتات باستخدام المعامالت الكيميائية االمنة.  -

 . للحشائش بطرق أمنةاستخدام المكافحة الحيوية  -

 . دراسة مناسبة المحا يل لظروف التربة حديثة االستصالح -

 مجال اإلعداد الرقمي للمقررات التعليمية والتدريبية: -6

 التدريب علي إنتاج وتطوير المحتوي العلمي للمقررات الرقمية -

  ثالثاً: مجال التدريب:  

 يمكن للقسم تقديم برامج تدريبية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص والطالب والباحثين في مجاالت:  

 حماية البيئة من الملوثات. -

  ون التنوع البيولوجي.  -

 التكنولوجيا الحيوية.  -

 التلوث الميكروبي للغذاء. -

 تلوث المجاري المائية.  -

 المعامالت الكيميائية ونمو النباتات.  -

 مقاومة األمراض الفطرية والبكتيرية.  -

 انتاج الوقود الحيوي.  -

 .زراعة االنسجة والخاليا النبات  -
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 : مجاالت الخدمات التي يمكن أن يقدمها في مجال المناعة والبيولوجيا الجزيئية:أوال
 

تقديم خدمات معملية للباحثين في مجال الوراثة والبيولوجية الجزيئية والكشف المبكر لألمراض )السرطانات،  -

 والروماتويد الرثياني(. 

- ( الوراثية  الدالالت  وتنقية  وتكبير  وفصل  الجزيئي  المعدية DAN, RNAالتشخيص  لألمراض  والبروتينية   )

 وأمراض األي  الوراثية والتوحد في األطفال. 

في  - الثدي  الكبدي،  )البروستاتا،  المختلفة  السرطانية  األمراض  لدالالت  المبكر  والكشف  الوراثي  االستعداد 

 السيدات(. 

 الكمي والنوعي.  PCRبأنواعه باستخدام HBVالكشف عن أمراض التهاب الكبد الوبائي  -

 . DNA-PCRباستخدام طرق تعتمد علي  TBالكشف عن مرض الدرن  -

 . RAPDsو   RFLPوراثية بتقنيات الكشف عن البصمات ال -

 تأثير الملوثات البيئية علي الجينوم البشري وحيوانات التجارب النموذجية.  -

 .ELISA Readerاالختبارات المناعية واألبحاث والدراسات المتعلقة بالمناعة بواسطة جهاز   -

- ( الطبيعية  بالمنتجات  العالج  لتطوير  اإلكلينيكية  التجارب  في   -Thymoquinoneالمشاركة 

Scorpion venom-Diallyl disulfide -Sulforaphane.المضادة لألورام والسرطانات ) 

للطالب   - االستكشافية  والمراكز  البحوث  ومراكز  والمستشفيات  الحكومية  البحثية  الجهات  مع  العلمي  التعاون 

 المبدعين.

 الكليات بالجامعة. عمل التجارب البحثية لطالب الماجستير والدكتوراة من مختلف  -

الكوادر   - وإعداد  الخاص  والقطاع  الحكومية  بالمراكز  والخريجين  والباحثين   الطالب  ومهارات  قدرات  تنمية 

وتأهليهم لسوق العمل عن طريق تنظيم دورات تدريبية وندوات وورش عمل في مجال أبحاث الوراثة والمناعة 

 والبيولوجية الجزيئية. 

لخد  - متقدمة  بحثية  تجارب  والتدريب(  عمل  البحوث  )قطاع  والسكان  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  المجتمع  مة 

 . من أجل التشخيص والكشف المبكر والعالج. SARS-CoV 2والمركز االستكشافي بسوهاج علي فيروس 

 االختبارات المناعية و األبحاث والدراسات المتعلقة بالمناعة .  -

 . cell lineحفظ واستمرارية النسائععل الخلوية  -

 إجراء التجارب علي حيوانات المعمل الحية لفترات طويلة. -

 في مجال تصوير العينات العلمية:
 . UVعلي خلفية من   DNAتصوير عينات  -

 تصوير نواتج تحليل البروتينات المدنترة. -

 تصوير نواتج البروتينات الطبيعية.  -

 علل الحيوا قسل  (5)
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 تصوير رقمي لعينات حيوانية باستخدام الميكروسكوب المقلوب. -

 مجال التدريب:في 
 تدريب العاملين في القطاع الحكومي والخاص في مجالت التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والمناعة.  -

 تدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات زراعة األنسجة والخاليا.  -

 تدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات عزل ودراسة البروتينات. -

 لباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات زراعة الخاليا الميكروبية الممرضة في ظروف أمنه  تدريب ا -

 . PCRتدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات الكشف عن الفيروسات باستخدام تقنيات  -

 ثانيا : مجاالت الخدمات التي يمكن أن يقدمها في مجال الدراسات البيئية والبحرية: 
 السموم البحرية.  فصل وتعريف -

 إجراء دراسات تصنيفية لتعريف الكائنات البحرية , وكائنات المياة العذبة.  -

 إجراء التجارب علي حيوانات المعمل الحية لفترات طويلة. -

 (  . mitesالحلم  فصل الكائنات الموجودة بالتربة مثل -

 قياس معدل السريان.-قياس التو يلية-قياس الملوحة-تحليل جودة المياه -

 المقاطع العرضية لألنهار والبحار.   فيياس كمية المياه ق -

 تشريح وفحص وتصوير العينات المختلفة.  -

 في مجال تصوير العينات العلمية:
 و تصوير رقمي للحيوانات في الحقل.  ،تصوير رقمي لعينات حيوانية تحت الميكروسكوب  -

 في مجال التدريب:

 المجاالت التالية:   فيبرامج تدريبية  يمكن للمعمل  تنفيذ 

 تدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات فصل السموم البحرية.  -

تدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تعريف الكائنات البحرية ودراسة المياه العذبة والملوثات وتأثيرها   -

 علي الكائنات التي تعتبر مصدر يذاء لإلنسان. 

 ين والطالب والخريجين علي تحليل التربة ومكوناتها وعمل القياسات البيئية.    تدريب الباحث  -

 ثالثا: مجاالت الخدمات التي يمكن أن يقدمها معمل الفسيولوجي:       
حيوان ( وكذلك الموجودة في الكبد والكلية سواء كانت هذه    –  تحليل العنا ر الموجودة بالدم ) إنسان  -

 العنا ر طبيعية في تلك األعضاء أو كانت هذه الكائنات تحت تأثيرات عوامل مختلفة 

قياس ضربات العضالت بكل أنواعها ) خا ة القلبية ( تحت تأثيرات مواد طبيعية أو كيميائية وذلك لمعرفة  -

 حيوانات التجارب. اإلنسان أوكفاءتها في العمل سواء في 

 تقدير األنزيمات في الدم والكبد والكلية سواء كانت طبيعية أو كنتيجة مرضية.   -

 تحويل معظم النواتج الطبيعية للكائنات المختلفة من  ورة سائلة إلي  وره  لبة أو  مسحوق.  -

 في مجال التدريب:
 المجاالت التالية:   فييمكن للمعمل  تنفيذ برامج تدريبية 

 تدريب الباحثين والطالب والخريجين علي تقنيات التحاليل الفسيولوجية وخا ة الدم . -
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 مجاالت الخدمات التي يمكن أن يقدمها معمل النانوبيولوجى 

 الكشف عن األمراض الخطيرة ومنها األورام. فيمواد نانوية موجهه تستخدم  تحضير -

 .  عالج األورام عن طريق الطاقة الحرارية   فيتحضير مواد نانوية موجهه تستخدم  -
  

 دوية الحديثةمجال األ في

 تحضير مواد نانوية موجهه لتحضير بع  انواع التطعيمات.  -

 تحضير االدوية الحديثة.  فيتحضير مركبات نانوية الستخدامها  -

 تو يل بع  االدوية لعالج االمراض المستعصية.   فيتحضير مركبات نانوية الستخدامها  -

 مجال تشخيص االمراض في

 تصوير بع  األنسجة المرضية.  فيتستخدم بع  المواد النانوية المحتوية على مواد تصويرية  -

الكشف وتصوير بع  الطفيليات   فيتستخدم  التيويمكن تحضير مركبات نانوية باستخدام أ باغ مختلفة  -

 جسم االنسان.   في

 البيولوجي مجال   في

تحضير مواد نانوية تحتوى على  بغات فلوريسنتية لتصوير الخاليا واالنسجة والتفرقة بين االنسجة   -

 المختلفة.  

 فصل الخاليا الحية .  فيتحضير مركبات نانوية لها خواص مغناطيسية تستخدم  -

 مجاالت الخدمات التي يمكن أن يقدمها معمل األنسجة وكيمياء االنسجة:

 مجال تشخيص االمراض في

 بع  التقنيات الهستولوجية لتحديد االمراض النسيجية   بأجراءيقوم معمل االنسجة وكيمياء االنسجة   -

 وظائف بع  األعضاء   في  التفاعالت الكيميائية على االنسجة لتحديد االختالف تستخدم بع -

يمكن   نسجةيمكن قياس بع  المركبات الدخيلة داخل االنسجة باستخدام بع  التفاعالت الكيميائية على األ  -

 تحديد وتشخيص تقدم بع  االورام باستخدام تقنية كيمياء االنسجة المناعية 

 باستخدام بع  التفاعالت الكيميائية   النسيجييمكن تحديد حاالت التسمم  -

 التدريبمجال   في

 الجامعات على تحضير بع  االنسجة لدراسة مجموعة من األمراض  خريجييمكن تدريب  -

تدريب بع  المعلمين من وزارة التربية والتعليم على كيفية تحضير بع  الخاليا واالنسجة للدراسة  -

 الطالبية 

 واالقسام المختلفة  الكليات  فيالجامعات و المدارس  توفير انواع واعداد مختلفة من الشرائح التدريسية لطالب  -

العديد من المعامل في  فيتحضير بع  الصبغات المختلفة لدراسة بع  المكونات النسيجية والتى تستخدم  -

 . الجامعة ومدارس  وزارة التربية والتعليم
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 قتصادية والابية: الحشرات  األ  معملمجاالت الخدمات التي يمكن أن يقدمها في  

محا يل الزراعية ذات األهمية االقتصادية مثل سوسة القمح و للتسبب أضرار   التيلحشرات على ا القضاء -

   .سوسة الدقيق باستخدام الزيوت مثل  زيت النعناع و الريحان و الروز ماري

العذبة مثل العنا ر الثقيلة   المياهاستخدام الحشرات المائية كدالئل حيوية للملوثات الموجودة في بيئة  -

 والميكرو بالستيك 

من بع  الحشرات في مقاومة أنواع من البكتريا والفطريات الممرضة وكذلك  استخدام مستخلصات  -

 الحيوية.   باعتبارها بدائل للمضادات   الفيروسات 

 مجاالت الخدمات التي يمكن أن يقدمها معمل بيولوجيا وأمراض األسماك:

 دراسة بيولوجيا األسماك االقتصادية في نهر النيل و البحر األبي  و األحمر و البحيرات المصرية.  -

دراسة المصيد و المخزون السمكي لألسماك االقتصادية في نهر النيل و البحر األبي  و األحمر و البحيرات   -

 المصرية. 

معمليا)ال - و  حقليا  األسماك  على  المختلفة  الملوثات  تأثير  في  دراسة  الميكروبالستيك  و  النانومترية   جسيمات 

االدوية والملوثات   متبقيات  بنفسجية و  الفوق  واألشعة  المبيدات  و  الثقيلة  األبي  والمعادن  األحمر و  البحر 

)نونيلفينول( وسموم الطحالب )ميكرويستين( و تأثيرها على االسماك والمعالجة الحيوية باستخدام    العضوية

طبي مشتقات  و  )سبيرولينامنتجات  األخضر   -عية  كربوكسيميد   -الشاي  البيرازول  حم    -الليكوبين  -مشتق 

 الجسيمات النانومترية للشيتوزان (.  -كلوريال -الستريك

 النباتى )االكوابونيك(. -واالستزراع السمكى أدراسة و عمل مزارع سمكيه عادية او متكاملة في الصحراء  -

 المختلفة. فصل وتعريف طفيليات األسماك  -

 تعريف الكائنات المجهرية المسببة ألمراض األسماك.  -

 تحضير األعالف معملياً عن طريق خلط المواد المعززة لصحة ومناعة األسماك.  -

 تحليل األعالف المستخدمة في االستزراع السمكي.  -

 تحليل جودة المياه الالزمة لالستزراع السمكي و كذلك في نهر النيل و فروعه. -

 وتصوير عينات األسماك، وممرضاتها المختلفة. تشريح وفحص  -

 في مجال تصوير العينات العلمية: 

 تصوير رقمي تحت المجهر لعينات األسماك من التجارب العلمية.  -

 تصوير رقمي لألسماك المستزرعة في الحقل.   -

 تصوير رقمي تحت المجهر للكائنات الدقيقة مسببة أمراض األسماك. -

 في مجال التدريب: 

 يمكن للمعمل تنفيذ برامج تدريبية مختلفة للباحثين والطالب والخريجين في المجاالت التالية:  

 حايوه.التدريب على تفريخ األسماك بالتعاون مع مفرخ األسماك باأل -

نظام االكوابونيك من خالل وحده االكوابونيك بجزبرة قرامان - )المعمل حا ل على مشروع    التدريب على 

 حث العلمى و التكنولوجيا(.من اكاديمية الب
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 التدريب على زراعة الخاليا المعوية األولية ، وحويصالت األمعاء الكاملة ، والتروية المعوية.  -

 تصميم مشاريع بحثية طالبية في مجال الحفاظ على البيئة و انتاج مواد  ديقة للبيئة.  -

 فحص  حة وسالمة األسماك. -

 ها، أو في المزارع.تعريف الملوثات الممرضة لألسماك في بيئت -

 تحليل المياه، واألعالف األسماك ومكوناتها. -

 عمل القياسات البيئية لضمان جودة وسالمة االستزراع السمكي. -

 إجراء الدراسات النسيجية المرضية لألسماك.  -

 (.PCRالكشف عن الفيروسات والبكتريا الممرضة لألسماك باستخدام تقنيات ) -

وكبد وكلية األسماك المريضة أو المتعافية وتحليل العنا ر الموجودة في دم وأنسجة  تقدير األنزيمات في دم   -

 األسماك المريضة أو المتعافية. 

 

 

 

 

 

 القسم:يقدمها مجاالت الخدمات التي يمكن أن                       

 مجال دراسات الميال الساحية والجوفية: :  أوال

تنفيذ االبحاث والدراسات العلمية الخا ة باستكشاف خزانات المياه الجوفية وتحديد كفاءتها من حيث الكمية   -

  والكفاءةوالنوع باستخدام احدث الوسائل التكنولوجية واالجهزة والنماذج الحسابية بمستوى عال من الخبرة 

 وتشمل : 

 تحديد عمق وسمك الطبقات الحاملة للمياه باستخدام الجسات الكهربية السطحية والجيوفيزيقية المختلفة.  -

تحديد معامالت االمان للسحب من الخزانات الجوفية من خالل تجارب الضخ وتحليل نتائجها ووضع   -

 . فيخزان الجوضوء امكانيات ال فياالسلوب االمثل لالستغالل،  وتحديد موا فات طلمبات االعماق 

 -تأكل المواسير –تحديد الطرق المختلفة لمعالجة مشكالت االبار الجوفية من حيث قلة انتاجيتها   -

 معالجة مشكالت الحفر ..الخ.

 واستمراريته.   فيتحديد كميات المخزون الجو  -

 تحديد افضل المواقع لحفر االبار الجوفية.    -

حفر آبار المياه الجوفية وتصميمها بما يضمن كفاءة انتاجية اآلبار مع المحافظة على نوع المواسير والفالتر   -

 المستخدمة ومتابعة تنفيذها للو ول الى معامالت السحب االمنة منها.  

االنتاج  إجراء التحاليل الكيميائية لتحديد مدى  الحيتها لخدمة ايراض المشروعات االستثمارية الزراعية و -

 وييرها ودراسة مصادر التلوث ومعالجة آثاره.  الحيواني

 . الزراعيتنفيذ دراسات الجدوى الخا ة بمشروعات االستصالح  -

 الةيولو يا قسل  (6)
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الصناعية   والمنشآت دراسة وحصر وتصنيف احواض الصرف ومجارى السيول وحماية المناطق العمرانية  -

 والطرق واقتراح الحلول لالستفادة من مياه السيول. 

ضوء خواص التربة الطبيعية  فيوتحليل التربة واقتراح الدورة الزراعية المناسبة   األراضيوتصنيف حصر  -

 والكيميائية.  

مجاالت  فيعلى استخدام النظم الخبيرة  واألراضيمجال المياه الجوفية   فيتنفيذ برامج تدريب للرايبين  -

 وتنمية خزانات المياه الجوفية.    واألراضيادارة موارد المياه 

 للمشروعات المائية والزراعية.   البيئيثر تقييم األ -

 : مجال جيوكيمياء البيئة والجيولوجيا التابيقية:   ثانيا

 .اآلدمي  لالستخداملعينات المياه لتحديد مدى  الحيتها  وبكتريولوجي كيميائيتحليل  -

المائية من   المجاري فيلتحديد مدى إمكانية التخلص منها  والزراعي الصناعيلمياه الصرف  كيميائيتحليل  -

 .ة للمعايير القياسي عدمه، طبقاً 

المجاالت الجيولوجية المختلفة   فيتحليل كيميائى للعينات الجيولوجية المختلفة إلجراء الدراسات البحثية  -

 خا ة جيوكيمياء الصخور و الرسوبيات و التربة وجيوكيمياء المياه.

األيراض المختلفة   في  لالستخداملرواسب الحجر الطينى والطفلة لتحديد مدى  الحيتها  كيميائيتحليل  -

 الطوب الطفلى .. الخ(. –) ناعة األسمنت 

 ر الغذائية بالتربة وتقييم خصوبتها ووضع الحلول المناسبة لمشاكلها. تحليل كيميائى لتقدير تركيز العنا  -

األسمدة الفوسفاتية وتركيز النترات  فيتحليل كيميائى لتقييم جودة األسمدة الزراعية وتقدير  تركيز الفوسفور  -

 األسمدة البوتاسية.  فياألسمدة النيتروجينية ,والبوتاسيوم  فيواألمونيا 

 األسمدة الكيميائية والعضوية. فيمنجنيز(  -حديد  –زنك   –تقدير تركيز العنا ر الغذائية الصغرى )نحاس  -

المجاالت البيولوجية والبيئية   فيتحليل كيميائى لألنسجة النباتية والحيوانية إلجراء الدراسات البحثية  -

 المختلفة. 

أجسامها الستخدامها   فيعلى تثبيت العنا ر الثقيلة  تحليل كيميائى لبع  الكائنات الحية لتحديد مدى قدرتها -

 المواقع الملوثة.  فيكوسائل للمعالجة البيولوجية  

  الهواء( لمحاولة التعرف –النباتات  –المياه   –التربة   -تحليل كيميائى للعينات الجيوبيئية المختلفة )الصخور  -

على أسباب األمراض البيئية ذات الطبيعة الجغرافية مثل الفشل الكلوى وأمراض القلب وتضخم الغدة الدرقية  

 وخشونة العظام وليونة العظام ..........الخ. 

   الجسم مثل الر اص  فياألماكن الملوثة لتقدير تركيز العنا ر الثقيلة  فيتحليل عينات الدم للعاملين  -

 المرور وللعاملين بمصانع األلمونيوم........ الخ. للعاملين ب         

 تحليل كيميائى لعينات الرمال والزلط لتحديد مدى  الحيتها ألعمال الخرسانة العادية والمسلحة.  -

 . تحليل كيميائى لتربة الموقع لتحديد مدى تأثيرها الكيميائى على المنشآت ووضع االحتياطات الالزمة -

 



 

 
 
 

 
 

28 

                                      مجال النماجة البيئية و الهيدروجيولوجية :                                                                                      :   ثالثا

 دراسات التلوث البيئي ومصادر المياه. –دراسات المياه الجوفية  -

  –نمذجة األنهار و البحيرات و القنوات المائية  –ة أحواض الصرف نمذج –نمذجة خزانات المياه الجوفية  -

نمذجة تلوث  –نماذج إدارة الخزانات الجوفية و السطحية وأنظمة الصرف  –دراسات الخزانات العميقة 

 نماذج  إدارة مصادر المياه. –مصادر المياه 

 دراسات التلوث البيولوجي لمصادر المياه.  -

 هار و التحكم في الفيضانات.  دراسات إدارة مياه األن -

 العلمية .  االستشارات  -

 

 : مجال اإلستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية .   رابعا

 دراسات تصنيف األراضي و التخطيط العمراني.  -

 دراسات استخدام األراضي. -

 دراسات المخاطر الطبيعية .  -

 دراسات التلوث البيئي.   -

 و الجزور النهرية . دراسات نحر الشواطي -

 دراسات التصحر و الجفاف. -

 التدريب علي برامج نظم المعلومات الجغرافية . -

 التدريب علي برامج األستشعار عن بعد . -

 الدراسات الجيولوجية و الهيدروجيولوجية و البيئية .  -

 العلمية .  االستشارات  -

 : مجال المخاطر الابيعية وجيولوجيا البيئية :  خامسا

 ورة الزلزالية. تحديد الخط -

 . Landaus تحديد استخدام األراضي  -

 تحديد أسباب واتجاهات اإلنزالقات األرضية.  -

 تحديد مخرجات السيول ودرجة المخاطر المترابطة معها و التقليل من مخاطرها وأثارها.  -

 تحديد أحواض الصرف المترابطة بالسيول.   -

 مواقع المدن الجديدة. تحديد المواقع الخطرة التي يجب تجنبها في تحديد  -

 .  Geohazard Maps عمل الخرائط الطبيعية  -

 دراسة مصادر المياه الطبيعية و الجوفية.  -

 تحديد المواقع المالئمة إلنشاء المدافن الصحية.  -

 تقييم التأثيرات البيئية للمشرعات الكبرى من الناحية الجيولوجية.   -
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 مجال الدراسات الابقية والجيوفيزيقية :  : سادسا

 تحديد الطبقات التحت سطحية. -

 تحديد األجسام المعدنية و الخامات تحت السطحية ) االستكشاف المعدني (.  -

 تقييم خزانات المياه الجوفية.  -

 الفوا ل (.  –تحديد التراكيب التحت السطحية )الفوالق  -

 مسح تحت سطحي لطبيعة التربة و تحديد األجسام الرسوبية التي تعوق اإلنشاءات. -

 تحديد أعمار طبقات األرض باستخدام الطبقية السيزمية و المغناطيسية األرضية القديمة.  -

 المساحية:  مجال األعمال  : سابعا

 قياس أطوال حدود مناطق سكنية وزراعية.  -

 تنفيذ رفع مضلعات لمناطق سكنية وزراعية.  -

 قياس مساحة أراضي.  -

 عمل ميزانية ) رفع إحداثيات مناطق (. -

 تنفيذ خرائط طبويرافية.  -

 تنفيذ خرائط فك الزمام لألراضي الزراعية.  -

 كميات و توزيعات الخامات السطحية.  تنفيذ خرائط جيولوجية و تحديد  -

 

 : مجال الخامات و المعادن: ثامنا

 مجال التعدين )تقيم الخامات و المعادن الفلزية  ويير الفلزية و الصخور (. -

 مجال المحاجر )تقيم خامات المحاجر (. -

 العلمية الجيولوجية.  االستشارات مجال  -

 األدوية الطبية (.  –األسمدة  –سمنت مجال المواد و الخامات الصناعية ) األ -

 مجال استصالح األراضي وتحسين خواص التربة.  -

 مجال البناء والتشييد. -

 مجال أحجار الزينة )الرخام بأنواعه (. -

 مجال الجيولوجيا الهندسية و الجيوتقنية:   : تاسعا

 مجاالت الخدمة العلمية التي يمكن تقديمها عن طريق المجموعة :   -

تحديد مدى  الحيتها لأليراض الهندسية المختلفة  وتقييم مواد البناء مثل رمال،  حصى وزلط المحاجر   -

 المونة وأيراض الر ف(.  –)أيراض الخرسانة  

وتحديد مدى  الحيتها لصناعة الطوب  تقييم خام الطفلة واألحجار الطينية وكذلك النواتج الطبيعية للصخور  -

 الطفلى والسيراميك واألرضيات و ناعة الورق. 

دراسة التركيب الحبيبى والمعدني للطفلة والحجر الطيني لتصبح بمثابة قاعدة بيانات لصناعة األسمنت  -

 لمتخذى القرار بمحافظة سوهاج. 
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الح الجديدة لتصبح قاعدة بيانات لمتخذى  دراسة التركيب الحبيبى والمعدنى للتربة القديمة وأراضي االستص -

 القرار بمحافظة سوهاج للمناطق المزمع استصالحها. 

إجراء جميع االختبارات المعملية الجيوتقنية على األنواع المختلفة من التربة والصخور وتحليل كامل   -

 لنتائجها.  

 وها من إنشاءات. قياسات إنتفاخ وهبوط التربة الطينية لتحديد مدى خطورتها على ما قد يعل -

دراسة  الحية مختلف أنواع تربة اإلحالل واإلشراف على تنفيذها و إجراء برنامج متكامل لمراقبة جودتها  -

 أثناء التنفيذ.  

تحديد أنسب األماكن للمدن الجديدة والطرق الصحراوية وذلك من خالل التعرف على  فيالمساهمة  -

 للتربة السطحية وتحت السطحية للمواقع المقترحة لهذه المشروعات  الخواص الجيولوجية والهندسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وحدة الميكروسكوب اإللكتروني  Electron Microscopy Unit

اإللكتروني النافذالميكرسكوب

Transmission Electron Microscopy
(TEM)

الماسح األلكترونيالميكرسكوب
Scanning Electron  Microcopy 

(SEM)
جهاز التحليل بمركز التحاليل الدقيقة الميكروسكوب اإللكتروني النافذ والماسح واللكترونيالميكرسكوبيوجد بوحدة 

Energy Dispersive X-Rayباألشعة أ السينية   Analysis (EDX)  تجهيز وفحص وتصوير :وتشمل انشطة الوحدة

الف ضعف عن طريق 75الشكل الظاهري واسطح العينات البيولوجية والجيولوجية والكيميائية بتكبير يصل إلي 

اإللكتروني الماسحالميكرسكوب

الف ضعف عن 150تجهيز وفحص وتصوير التراكيب الداخلية واسطح العينات البيولوجية والطبية  بتكبير يصل إلي -

اإللكتروني النافذالميكرسكوبطريق 

التحليل  الكيميائي للعناصر  الموجودة بالعينات  المختلفة   -



ة يحتووووي علوووة مكتبوووة محد ووو

لحووووووووق بالجهوووووووواز  سووووووونويا مل
لتحليوول  EVA 4.2برنووام  

النتوووووووووووووووووووائ  طبقوووووووووووووووووووا ل 
Crystallography Open 

Database (COD
ود تطبيقووووووات التحليوووووول بحيوووووو

األشوووعة السوووينية فوووي مجوووال

:األ ار 

دراسووة وتحليوول المونووات-

-دراسة مركبات الصودأ -

-دراسوووة موووواد التطعوووي  

دراسوووة األلووووان و ارضووويات 

التصووووووووير فوووووووي اللوحوووووووات 

دراسوووووة -الزيتية واأليقونات 

.الفخار والسيراميك 

يقووووو  الجهوووواز بوووو جرا  تحليوووول 

شعة للمواد الصلبة باستخدا  اال

السينية للتعرف علة 

حجوووووو  -الشكل البلوري للمادة -

بينيووة تحديوود المسووافة ال-البلووورة 
(d-space) بووين المسووتويات

ة اعطووا  احتماليوو-داخوول البلووورة

نوووا المووادة موون خوو ل شووكلها 

البلوري 

يوو  يسووتخد  الجهوواز لتحليوول جم

ورة المواد الصلبة سوا  في ص
أو  ( powder)مسوووحو  

او أغشوووية  (bulk)مجسووو  

أو  (Thin film)) رقيقووووة 

Sheet))مسطحة 

وحدة حيود  االشعة السينية 

X-ray diffractions  unit

ات يقووو   الجهوواز بعموول بفحوصووات لمختلووف المووواد لطوو ب الدراسوو

هاج العليووووا والبوووواح ين بكليووووة العلووووو  والكليووووات االخوووور  فووووي سووووو

والجامعات  المصرية االخر  والقطاا الصناعي



UV-Vis 
Spectrophotometer          

جهاز التحليل الطيفى

Biochemical Oxygen Demand 
(BOD)

جهاز قياس االكسجين الحيوى

Basic Titronic

جهاز التحليل بالمعايرة

Furnace Muffle

درجة1100فرن حرق 

colorimetric chlorine 

جهاز قياس الكلور الحر

Flame Photometer

جهاز قياس التحليل باللهب

Fluoride meter  جهاز قياس الفلوريد

Chloridesالكلوريدات PHالرقم الهيدروجينى

Nitratesالنترات  Salinityالملوحة 

Alkalinityرجة القلوية Ammoniaاألمونيا

Total Hardnessالعسر الكلة Phosphatesالفوسفات

 Organicالمادة العضوية
Matter

Caالكالسيو  عسر  Hardness

Mg Hardnessالمغنسيو  عسر  Calciumالكالسيوم

Sulfatesالكبريتات Sodiumالصوديوم

Potassiumالبوتاسيوم  Bicarbonatesالبيكربونات 

L.O.Iالحرق فاقد  .Moisture Contمحتو  الرطوبة

البكتريولوجىالتحليل 

Total Coliformالبكتــــريا القــــــولونية* 
Faecalالباسيليةاقولونبكتريا *  Coliform

ةجيوكيمياء البيئة التطبيقيمعمل أبحاث



للهندسة الوراثية المعمل المركزي

األوتوماتيكياإلليزاجهاز 

ومضاداتاألنتيجيناتالكشف عن فىيستخدم 

.الكائنات الحيةأجساداألجسام في 

التطبيقات ت

تشخيص اإلصابة باألمراض الفيروسية -1

.المناعــــــيةاالستجابةقيـاسطــريقعن

مثلالجســمفيالهرموناتنسبقياس-2

.الجنســـــيةوالغددالدرقيةالغدةهرمونات

.المنـــــــــاعيةاألمراضعلىالتعرف-3

Automated Immunoassay Analyzer

األحماض النووية الكميجهاز بلمرة 

.يةالكشف عن األحماض النووية بطريقة كمفىيستخدم 

:التطبيقات 
.دراسـة التعبير الجـيني في الكائنات الحية-1

. الكشف عن الطفرات الوراثية-2

الكشف عن الفيروسات وتركيزها في الجسم-3

يستحديد األنماط الجينية للفيروس الكبــدي-4

الشرعييستخدم في الطب -5

Real Time Quantitative PCR

البروتينات واألحماض النوويةجهاز فصل 

Protein and DNA Electrophoresis system

ينــات يســــــتخدم فــي تفـــــريد جزيئـــــات البروت

.واألحماض النووية صغيرة الحجم كهربائيا  

الفلوروميترجهاز 

وتينات يستخدم في قياس تركيز البر
.النوويةواألحماض  Invitrogen Qubit 2.0 

Fluorometer

المقلوبجهاز الميكروسكوب 

:التطبيقات
ــرةرصــد -1 ــة كبي ــاك حاوي ــي ق ــة ف ــا الحي الخالي

فــي وــروف طبيعيــة ( قــارورة زراعــة األنســجة)

.أكثر من تلك الموجودة على شريحة زجاجية

يريــا يســتخدم المجهــر المقلــوب لتصــور البكت-2

فــــي تقنيــــة تســــمى فحــــص المتفطــــرةالســــل 

الحساسية للمرض الميكروسكوبي 

inverted microscope

.الميكروبيةالعيناتلفحص
:التطبيقات

ة بدقـة يستخدم في تقدير تركيز االحمـاض النوويـ

نــانوجرام لكــل ميكــرو لتــر ولــذلك 50تصــل الــي 

ص يفيد الجهاز في معرفة جودة عمليـة االسـتخال

.النووية من العيناتلألحماض 

ــدير تركيــ ز يمكــن اســتخدام الجهــاز ايضــا فــي تق

.البروتينات في العينات المختلفة

:التطبيقات

كذلك ووالمدنترةيستخدم في فصل البروتينات الفعالة -1

.األيزوإنزيم

يرة يستخدم في فصل جزيئات األحماض النووية    صغ-2

عن طريق تقنية الجيل المتدرج PCRالحجم ونواتج  تفاعل 

.التركيز



وحدة الرنين 

المغناطيس



تقدم وحدة االستشعار عن بعد ونوم -

المعلومات الجغرافية العديد من الدورات 

التدريبة التمهيدية والمتقدمة في تحليل 

ومعالجة،وتفسير المرئيات الفضائية  

واستخدامها في الدراسات الجيولوجية 

. والبيئية والجغرافية والزراعية المختلفة

تقوم الوحدة بدورات تدريبية علي حزمة -

متنوعة من البرامج المستخدمة ف دراسة 

: المرئيات الفضائية مثل

ERDAS IMAGIN, ENVi, and
Google EARTH

تقوم الوحدة بتنويم دورات تدريبة مختلفة -

:علي برنامج 
ARC GIS

و اجراء  العمليات المختلفة داخل برامج نوم 

المعلومات وإرجاك البيانات المختلفة جغرافيا 

وأنومة االحداثيات والتطبيق على كيفية 

استخدام وادخال البيانات والرسم من الخرائط 

او صور االقمار الصناعية وانتاج الخرائط 

المختلفة مثل خرائط الطرق، والتجمعات 

السكنية، وخرائط المخاطر الجيولوجية 

.والبيئية غيرها

تقوم الوحدة بتقديم خدمات تدريبة متميزة -

لخريجي كليات العلوم واالداب واالثار 

والزراعة ومسعادتهم علي المنافسة بقوة في 

.سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي

تساهم الوحدة  أيضا في أثراء البحث

العلمي عن طريق المشاركة في العديد من

األبحاث المنشورة دوليا  باإلضافة لرسائل

.الماجستير والدكتوراه

وحدة االستشعار عن بعد ونوم 
المعلومات الجغرافية

Remote Sensing And GIS Unit



يستخدم فى المسح تحت السطحى باستخدام 

.الموجات الكهرومغناطيسية 

:التطبيقات

–التقييم الجيوتقنى –االستكشافات األثرية 
تحديد –استكشاف المياه الجوفية الضحلة 

-(األنابيب والكابالت)مواقع المرافق العامة 

–الكشف عن التجاويف والتشققات الطبيعية 
الكشف عن المعادن

يستخدم فى الكشف تحت السطحى باستخدام 

.الموجات السيزمية

:التطبيقات

-الزلزاليةالمناطقتحديد–الجيوتقنىالتقييم

الطبقاتحدودرسم–الجوفيةالمياهاستكشاف

تحتالتراكيبعنالكشف–السطحيةتحت

–والتشققاتالتجاويفعنالكشف-السطحية
.التربةخصائصتحديد

.يستخدم فى الرفع المساحى بدقة عالية

:التطبيقات

–تحديد المواقع الجغرافية بدقة عالية 
–تحديد االرتفاعات والطبوغرافية 

–الرفع المساحى لمناطق القياس المختلفة 
مجال الهندسة المدنية والبحث العلمى 

يستخدم فى الكشف تحت السطحى باستخدام 

.الخصائص الكهربية

:التطبيقات

الجوفيةالمياهاستكشاف–الجيوتقنىالتقييم

–السطحيةتحتالطبقاتحدودرسم–
–السطحيةتحتالتراكيبعنالكشف
والتشققاتالتجاويفعنالكشف

يستخدم فى قياس شدة المجال المغناطيسي

:التطبيقات

رسم حدود الطبقات–االستكشافات األثرية 

الكشف عن التراكيب-تحت السطحية 

–الكشف عن المعادن –تحت السطحية 
تحديد سمك الرسوبيات 

يةمعمل الجيوفيزياء التطبيق



:نبذة عن الوحدة

تــم اعتمــاد وحــدة التــدريب علـــى 

مــن علــوم الكمبيــوتر بكليــة العلــوم

 ICDL Foundationهيئـــة  

لتدريب الطـالب وإجـراء امتحانـات

لهـم ،وذلـك كخدمـة مـن  ICDLالــ 

الجامعــة للطــالب وكــذلك للخــرجين

2012-6-28منذ تاريخ  

وتم منح المركـز شـهادة االعتمـاد 

ــــــن  إلجــــــراء ICDL Egyptم

-7-1االمتحانات للطـالب بتـاريخ  

2012

تــم مــنح الوحــدة شــهادة االعتمــاد 

للقيام بالدوراتICDL Egyptمن 

2012-10-1بتاريخ . تدريبية

ـــز داخـــل  ـــم اإلعـــالن عـــن المرك ت

وتـــــــم تســـــــجيل  أول .الجامعـــــــة 

مجموعات مـن الدارسـين بالوحـدة 

2014-3-18في 

ومــن ذلــك التــاريخ وحتــى تاريخــ 

أبــــواب المركــــز مفتوحــــة لطــــالب 

.الجامعة والخرجين 

:أنشطة الوحدة

التــدريب علــى قيــادة الحاســب ا لــي•

ICDL V5اإلصدار الخامس 

التــــدريب علــــى بــــرامج مجموعــــة •

OFFICEبكافة إصدارتها

ل التدريب على كافة نوم التشغي•

••ICDL TEACHER

•IC3

•PHOTOSHOP

•Web Design

ــــي   دورات صــــيانة الحاســــب ا ل

software and Hardware

دورات التنمية البشرية

ة المركــز متــاا لكافــة مشــاريع الكليــ•

ـــــي المجـــــاالت  ـــــراء التـــــدريبات ف إلج

.التكنولوجيا داخل الكلية

:محتويات الوحدة
جهاز حاسب آلي بكامل 21عدد 

:اليتجهيزاتهم، ومواصفتهم وتوزيعهم كالت

جهاز حاسب خاص بالمتدربين20عدد 

ومواصفاتهم

المواصفاتالصنفم

1M.BFOXCONN
2H.D160G
3RAM2G
4CPU2.9

5MONUTURLG 17
عدد واحد جهاز حاسب آلي للمدرب، مجهز 

ببرامج الشرا والتحكم عن بعد، بنفس
المواصفات السابقة

من نوك Data showعدد واحد جهاز 

Optoma
عدد واحد شاشة عرض

15kvaبقدرة  U.P.Sعدد واحد جهاز 
تكييف، كذلك 2القاعة مكيفة الهواء عدد 

مروحة 2عدد 

كاملة المقاعد والتجهيزات

.

وحدة التدريب علي علوم الكمبيوتر



تحتوي الوحدة على جهاز انتاج 

النيتروجين السائل الذي يستخدم في 

العديد من المجاالت منها مجال البحث 

العلمي  وأيضا في الحقن المجهري 

لحفو العينات البيولوجي  وحفو عينات

الدم وهو الجهاز االول من نوع  في 

جامعة سوهاج وسوف يساهم في اثراء 

عملية البحث العلمي بالجامع   وتقديم 

.الخدمات للمجتمع خارجها

الغرض األساسي لوحدة 

النيتروجين السائل هو 

لإنتاج النيتروجين السائ

بدرجة نقاء تصل الى 

ثم يتم % 99.999

النيتروجين تخزين

السائل عالي النقاء الذي 

تم إنتاج  من الوحدة في 

خزان موضعي 

واستخدام  كاحتياطي 

يتراوا . إستراتيجي

إنتاج وحدات توليد 

النيتروجين السائل 

لتر 30الىالنموذجية 

من النيتروجين في 
.اليوم

وحدة انتاج 
النتروجين السائل



للمياهالكيميائىالتحاليلأجهزة-

تربةبالالثقيلةالعناصرتحليلجهاز-

.الحيةواألنسجةوالمياة

المتواجدةالمعادنتحديدجهاز-

.(ةالسينياألشعةحيودجهاز)بالتربة

امكانيات عمل المزارك البكترية -

يةوفصل وتعريف السالالت البكتير

امكانيات فصل  وتنقية المياه من-

.السموم الطحلبية 

لفحصمتطورةميكرسكوبات-

الموجودةالدقيقةالكائناتوتعريف

.بالماء

وحدة الدراسات 

ة البيئيواألستشارات

منالعديدالعلومكليهتضم

يسالتدرهيئةأعضاءمنالمتخصصين

قةالعالذاتالتخصصاتفيومعاونيهم

بحاثاألتنفيذفىتساهمأنيمكنوالتى

فىالخاصةوالدراساتالعلمية

لةالصذاتالمختلفةالبيئيةالمجاالت

كما.المركزبهايقومانيمكنوالتى

ستدريهيئةبأعضاءاالستعانةيمكن

فىالخاصالقطاعمنومتخصصين

ةالدراسلنوعيةطبقااالخرىالمجاالت

.ومتطلباتها

األجهزة واإلمكانيات المعملية

طحيةالسللمياهالكيميائيةالتحاليلإجراء-

معصالحيتهامدىلتحديدوالجوفية

.آثارهومعالجةالتلوثمصادردراسة

الصحيالصرفمياهعيناتتحليل-

تلوثعليأثرهماوالزراعيوالصرف

.والتربةالمياه

بالبكترياالخاصةالتحاليلإجراء-

الموجودةالدقيقةوالكائناتوالطحالب

.الشرببمياه

البيئاتفيالثقيلةالعناصرتركيزتحليل-

ماكاألسالنباتات،عليوتأثيرهاالمختلفة

.األنسانصحةووالقواقعوالقشريات

اعنهوالكشفالطحلبيةالسمومدراسة-

.بالمياه

فيالميكروبيةالسمومعنالكشف-

يعوجمالحيوانيةواالعالفالغذائيةالمواد

.الزراعيةالمنتجات

يةالمائللمشروعاتالبيئياألثردراسة-

.والصناعيةوالزراعية

لوثتمجالفيالعلميةاالستشاراتتقديم-

.البيئة

المزارععملبالخاصةالدراساتاعداد-

راءالصحفيالمتكاملةاوالعاديةالسمكية

النباتي-السمكياالستزراعاو

.(االكوابونيك)

االمكانيات البشرية

أنشطة الوحدة
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