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 جامعة اإلسكندرية فى سطور
عندما أنشئت كفرع من جامعة القاهرة  1938كندرية إلى سنة يرجع تاريخ جامعة اإلس

( وكانت تضم فى البداية كليتين فقط هما: كلية اآلداب، وكلية الحقوق، ثم 
ً
)فؤاد األول سابقا

بإنشاء جامعة فاروق األول  1942صدر بعد ذلك مرسوم ملكى فى الثانى من أغسطس 

-كلية العلوم-كلية الطب-كلية الحقوق -دابباإلسكندرية تتكون من سبع كليات هى: )كلية اآل 

 كلية التجارة(.-كلية الزراعة-كلية الهندسة

وتحددت رسالة الجامعة منذ إنشائها فى "تشجيع البحوث العلمية، والعمل على رقى 

اآلداب والعلوم فى البالد" وكان الدكتور طه حسين عميد األدب العربى أول رئيس للجامعة. وقد 

، ليصبح 1952ة بعد عشر سنوات من إنشائها؛ أى بعد قيام ثورة يوليو عام الجامع إسمتغير 

ها جامعة اإلسكندرية. ومنذ ذلك الحين تعاظم دورها من خالل إنشاء كليات وتخصصات إسم

جديدة، فقد أنشئت بها كلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية طب األسنان، كلية التربية، كلية 

 الطب البيطرى بإدفينا.السياحة والفنادق، كلية 

ضمت الجامعة إليها كليات ومعاهد كانت تتبع جامعة حلوان  1989وفى سنة 

باإلسكندرية، وهى كلية التربية الرياضية للبنين، وكلية التربية الرياضية للبنات، وكلية الفنون 

ية رياض الجميلة، وكلية الزراعة بمنطقة سابا باشا، كما ضمت لها كلية التربية النوعية وكل

األطفال وكانتا تتبعان وزارة التعليم العالى. أما آخر الكليات املستحدثة بالجامعة فهى كلية 

، وبذلك أصبحت جامعة 2012الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية والتى أنشئت سنة 

كلية جامعية، إضافة إلى ثالثة معاهد  20اإلسكندرية من أكبر الجامعات املصرية حيث تضم 

( ومعهد البحوث الطبية )أنش ئ 1963لدراسات العليا، وهى معهد الصحة العامة )أنش ئ سنة ل

(، وذلك كله بغرض التوسع فى 1972( ومعهد الدراسات العليا والبحوث )أنش ئ سنة 1971سنة 

 الدراسات العليا والبحوث والتدريب فى مجال العلوم البحته والتطبيقية والتجريبية وغيرها.

طالب  22.000( 2018-2017د طالب الدراسات العليا  فى العام الدراس ى)وقد بلغ عد

افدين، ويقوم بالتدريس لهم واإلشراف عليهم  5500وطالبة من املصريين و من الطالب الو

منحت الجامعة فى العام  عضو هيئة تدريس ومساعدوهم من الهيئة املعاونة. كما 9771

 درجة دكتوراه   . 900تير ، وعدد درجة ماجس 2330( عدد 2018-2017الدراس ى)

وقد تحملت جامعة اإلسكندرية خالل العقدين السابع والثامن من القرن العشرين مسئولية 

توسيع دائرة إنتشار التعليم الجامعى فى املحافظات القريبة منها؛ فقد أنشات كلية الطب، وكلية 

امعة طنطا بعد ذلك، كما أنشأت العلوم، وكلية التربية فى مدينة طنطا والتى أصبحت نواة لج

كلية للزراعة فى كفر الشيخ، وأنشات كليات لآلداب، والتجارة والتربية والزراعة والطب 
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 لجامعة اإلسكندرية ما لبث أن تحول إلى جامعة مستقلة ب
ً
 إسمالبيطرى فى دمنهور، وكانت فرعا

 جامعة دمنهور.

 –وقد امتد تأثير جامعة اإلسكندرية 
ً
احل الشمالى حيث أنشأت كليات فى الس -غربا

للتربية وللسياحة واآلثار واللغات والتربية الرياضية فى مرس ى مطروح، وأصبحت هذه الكليات 

 للجامعة ويرأسه نائب لرئيس الجامعة فى هذه املنطقة النائية فى الصحراء الغربية 
ً
 تابعا

ً
فرعا

 ملصر.

ير فى نشر التعليم فى الوطن أما خارج مصر، فقد أسهمت جامعة اإلسكندرية بدور كب

، فقد ساندت 1960العربى من خالل دورها التاريخى البارز فى إنشاء جامعة بيروت العربية سنة 

، حيث حدد تلك 
ً
، وتبنتها جامعة اإلسكندرية أكاديميا

ً
مصر فكرة إنشاء الجامعة إقتصاديا

عربية على نحو ال يمس العالقة رباط أكاديمى علمى حدده النظام األساس ى لجامعة بيروت ال

االستقالل الكامل لها فى شئونها العلمية واإلدارية واملالية، وفى سبيل ذلك كانت جامعة 

اإلسكندرية تمنح الدرجات العلمية لخريجى جامعة بيروت العربية، وتزودها بأعضاء هيئة 

د نحو نصف التدريس، وتعتمد اللوائح الداخلية بكلياتها، واستمرت تلك العالقة على امتدا

قرن، وأصبحت مقتصرة اآلن على تزويدها باألساتذه املتخصصين املعارين واملنتدبين بعد أن 

 تكاملت لجامعة بيروت العربية املقومات الجامعية فى التخصصات املختلفة.

 لها فى 
ً
وقد واصلت جامعة اإلسكندرية رسالتها فى أفريقيا كذلك حيث أنشأت فرعا

 -ب السودان يتكون بدولة جنو  -مدينة تونج
ً
من أربع كليات هى الزراعة، والطب البيطرى، -حاليا

 آخر فى مدينة أنجامينا بدولة تشاد، يضم فى الوقت الحاضر كليتين 
ً
والتربية، والتمريض. وفرعا

فقط هما كلية الطب البيطرى، وكلية الزراعة. وتضع جامعة اإلسكندرية فى استراتيجيتها 

رعين والتعاون مع دول أخرى فى املجال األكاديمى، والتعليمى، وذلك التوسع فى كليات هذين الف

 لرسالتها وعطائها الدائم فى خدمة العلم واإلنسانية.
ً
 كله تحقيقا



 اهداء
انه ملن دواعى سرورى  ان اقدم لزمالئى اعضاء هيئة التدريس 

وطالب الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة وجميع الكيانات العلمية 

( 10املتكامل عن املعامل املعتمدة وعددها ) الدليلباإلسكندرية هذا 

( معامل فى املجال 5( معامل فى املجال الطبى ، )5معامل اعتماد دولى منها )

العلمى والتى تقدم خدمة للمجتمع والبحث العلمى والشركات الصناعية 

 ملا تقدمه من نتائج موث
ً
قة ومعتمدة واالنتاجية والوزارات املختلفة نظرا

 يحتوى هذا 
ً
على املعامل املركزية والبحثية املتخصصة وكذلك مراكز التميز . وذلك فى اطار  الدليلوايضا

سياسة الجامعة فى التوثيق فى الوقت الحاضر ملا تقدمه الجامعة لخدمة املجتمع والبحث العلمى وهذا 

هذا أدى الى وصول جامعة االسكندرية الى يأتى مع ادلة التوثيق لقطاع الدراسات العليا بالجامعة وكل 

مرتبة متميزة بين الجامعات ليس فقط املصرية ولكن العربية واالفريقية والعاملية وأدى ذلك كله الى 

وصول جامعة االسكندرية الى مرتبة مشرفة فى التصنيفات العاملية وهذا بفضل هللا وفضل جهود رؤساء 

لجامعة والعاملين فيها والذى قدم كل منهم قدر معلوم لجامعتنا الجامعة السابقين والنواب واساتذة ا

نتاج لهذه الجهود التى  الدليلالحبيبة للوصول الى هذه املرتبة التى نفتخر بها جميعا ويأتى اصدار هذا 

 فى االستمرار واالرتقاء بالجامعة ودورها املتعاظم ليس فقط فى 
ً
يكمل بعضها بعض من جيل الى جيل امال

التعليم الجامعى بل فى مجال البحث العلمى والبحوث التطبيقية والدراسات العليا اعضاء هيئة مجال 

.
ً
 تدريس وطالبا

 الدليلوبهذه املناسبة اود ان اتقدم باخلص آيات الشكر والتقدير لكل من اسهم فى اعداد هذا 

لجامعة للدراسات العليا نائب رئيس ا –مختار ابراهيم يوسف  /واصداره وعلى رأسهم االستاذ الدكتور 

 والبحوث ومقررى لجان املختبرات واالجهزة املعملية بكليات ومعاهد الجامعة. 

 
ً
 الى مافيه خير الجامعة والجامعيين وان يكلل جهودنا  –وختاما

ً
ندعو هللا ان يوفقنا جميعا

 انه نعم املولى ونعم النصير . –بالسداد والتوفيق 

                                                                                     رئيس الجامعة               

 أ.د.عصام الكردي  





 مقدمة
إن جامعة االسكندرية ارتبطت منذ بداية نشأتها بالتعليم 

العالى والبحث العلمى وذلك برسالة ورؤية واضحة والتى وردت فى قانون 

ل فى كل مايتعلق بالتعليم العالى والبحث والتى تتمث 1942انشائها سنة 

 تقوم بتشجيع 
ً
العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها والتى دوما

البحوث العلمية الجديدة واملبتكرة والتى تساعد فى حل الكثير من 

املشاكل وزيادة االنتاج للقطاعات املختلفة سواء صناعية او انتاجية 

( معامل 10والذى يشتمل على املعامل املعتمدة وعددها )  الدليلولتحقيق ذلك تم اعداد هذا 

( معامل فى املجال العلمى والتى تقدم خدمة 5( معامل فى املجال الطبى ، )5اعتماد دولى منها )

 ملا تقدمه 
ً
للمجتمع والبحث العلمى والشركات الصناعية واالنتاجية والوزارات املختلفة نظرا

 
ً
على املعامل املركزية والبحثية املتخصصة  الدليليحتوى هذا  من نتائج موثقة ومعتمدة وايضا

 وكذلك مراكز التميز.

ما نصبوا اليه جميعا لالرتقاء بقطاع الدراسات  الدليلويحدونا االمل ان يحقق هذا 

العليا والبحوث بالجامعة وايجاد االجابات عن اية اسئلة تهم الطالب والباحثين فى آن واحد . 

 مع  الدليلذا وامال ان يكون ه
ً
وما يحويه نموذجا يحتذى به فى مجال البحث العلمى تمشيا

 القواعد العلمية والعاملية.

وبهذه املناسبة اجد لزاما على ان اتوجه بأخلص آيات الشكر والتقدير لألستاذ 

 الدليلعصام الكردى رئيس جامعة االسكندرية الذى كان حماسه إلصدار هذا  /الدكتور 

نجازه ليكون سجال رسميا واجابة عن كل تساؤالت الباحثين واملشرفين عليهم فى كل دافعا قويا إل 

 كليات الجامعة ومعاهدها العليا.

 الدليلى آيات الشكر والتقدير لكل من اسهم فى اعداد واصدار هذا إسمكما توجه ب

 بالصورة الالئقة لجامعة االسكندرية .

رجو من اصداره . داعيا املولى عز وجل الهدف امل الدليلوختاما ارجوا ان يحقق هذا 

ان يوفقنا جميعا الى مافيه خير الجامعة والجامعيين واضعين نصب اعيننا الحديث النبوى 

 الشريف ) ان هللا يحب اذا عمل احدكم عمال ان يتقنه (.

 وهللا من وراء القصد وهو املوفق واملستعان

                                                                                            

 أ.د.مختار إبراهيم يوسف              

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث                                                       
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 هذا الدليل عدادإن ساهموا في شكر للذي

 املعملية بكليات ومعاهد الجامعة السادة مقرري لجنة املختبرات واألجهزة 

 املجموعة األولي:

 1 د.دولت مصطفي أحمد مدرس )منسق( كلية طب األسنان

 2 ا.د.نرمين حسام الدين زكريا أستاذ كلية الطب

 3 ا.د.نبيل محمد طه أستاذ  كلية الطب البيطري 

 4 د.رشا علي ياقوت علي أستاذ مساعد كلية التمريض

 املجموعة الثانية:

 1 ا.د.أمل عبد النبي تمام أستاذ )منسق( لية العلومك

 2 ا.د.إبراهيم الفحام أستاذ كلية الهندسة

 3 ا.د.رشا مصطفي يوسف أستاذ كلية الصيدلة

 املجموعة الثالثة:

 1 ا.د.طارق محمد بدر الدين أستاذ  )منسق( كلية التربية الرياضية بنات

 2 زكي محمد محمد حسنا.د. أستاذ  كلية التربية الرياضية بنين

 3 ا.د.شريف عبد الفتاح تمراز أستاذ كلية التربية النوعية

 4 د.رحاب عبد الوهاب عثمان مدرس كلية رياض األطفال  

 5 د.إسالم جمال الدين محمد مدرس كلية التربية

 املجموعة الرابعة:

 1 يد.مها محمد خليل البقسماط أستاذ مساعد )منسق(  كلية الفنون الجميلة

 2 د.سحر عبد السميع محمود  مدرس كلية التجارة

 3 ا.د.جابر عبد الهادي وكيل الكلية للدراسات كلية الحقوق 

 5 د./مني عبد العزيز مدرس كلية اآلداب

 5 د.رضوي علي حامد مدرس كلية السياحة والفنادق

 6 إسمد.وليد حسن رجب ق مدرس  الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية 

 املجموعة الخامسة:

 1 د.مي محمد مجدي مدرس )منسق( املعهد العالي للصحة العامة

 2 ا.د.جمال عبد الناصر خليل أستاذ  كلية زراعة ساباباشا

 3 ا.د.محمد عبد الستار أستاذ كلية الزراعة

 4 ا.د.محمد أحمد عبد املحسن أستاذ  معهد البحوث الطبية

 5 ا.د.ذكري فهمي غطاس أستاذ معهد الدراسات العليا والبحوث
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ً
 بجامعة اإلسكندرية  التميز   كز امر أوال

in Alexandria UniversityCenters Excellence  





 

 Faculty of Artsاآلداب كلية 

 001  الرقم الكودي للكلية

 :     العنوان ووسائل اإلتصال

 اإلسكندرية –الشاطبي  –العنوان: شارع حسين صبحي 

 (+203) 4864249           4875735 203+يفون: التل

 الفاكس:  4873088 203+

  www.art.alexu.egاملوقع االلكترونى: 

 

 القسم: األثار والدراسات اليونانية والرومانية

  املركز  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 مركز اآلثار البحرية والتراث الثقافي الغارق 

Centre for Maritime Archaeology and Underwater 

Cultural Heritage 

مركز بحثي واكاديمي )للدراسات العليا( في تخصص اآلثار البحرية  األهداف
والغارقة يقوم بالتدريس لدرجتي الدبلوم التخصص ي واملاجستير في 
االثار البحرية. كما يقوم املركز بعمل العديد من املشروعات 

سط واالحمر. أيضا يقوم البحثية في هذا املجال في البحرين املتو 
بعقد دورات تدريبية متخصصة في هذا املجال وعمل برامج توعية 

 عامة بالتراث الثقافي.
قياس مدى قدرة الطالب على اإلملام ببرامج التوعية العامة  املركزالقياسات التي يقدمها 

 بالتراث الثقافى
اقع األثرية الغار  املركزاملخرجات البحثية من  قة والبحرية في البحرين املتوسط دراسة املو

 واألحمر

الجهات املستفيدة من خدمة 
 املركز

الباحثين، الطالب، الوزارات والهيئات املعنية بالتراث 
 واالثار، املنظمات الدولية املعنية باالثار الغارقة
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 Faculty of Medicineالطب  كلية 

 005 الرقم الكودي للكلية

 2011  أكتوبر  27بتاريخ  104برقم  ةالكلية معتمد

 2017أغسطس  14بتاريخ  169برقم  اإلعتماد تجديدتم 

 العنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية :

   االسكندرية - األزاريطة –ميدان الخرطوم  – الطب كلية  :البريدى العنوان

 4873076 03 2+فاكس: ال                                            4862506 03 2+تليفون: ال

            www.alexmed.edu.eg : اإللكترونى املوقع

 thedean@alexmed.edu.eg:  اإللكترونى العنوان
 

اثة )الباثولوجيا اإلكلينيكية(  القسم: الور

 التميز  مركز  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 املركز اإلكلينيكي للجينات

 Clinical Genomic Center 

 األهداف

رض ى الذي يشتبه في إصابتهم باضطرابات ملا مساعدة •

اثية  إستقبال حاالت الفينيل كيتونورياو  - ور

 وأسرهم  PKUتثقيفيه ملرض ى دورات مينظت •

 كلية الطببخدمة الطالب وطالب الدراسات العليا  •

قدمها القياسات التي ي

 املركز

• DNA & RNA Extraction 

• PCR Reaction (تحاليل البيولوجيا الجزيئية DNA, RNA( 

• Gel Electrophoresis   لعينات DNA extract 

• Real Time PCR 

• Sequence Reaction 

املخرجات البحثية من 

 املركز

 دكتوراه في مجال األبحاث الجينيةو   اجيستير مرسائل  -أبحاث علمية 

املستفيدة من  الجهات

 املركزخدمة 

 كلية الطب بطلبة بكالوريوس  •

 طلبة الدراسات العليا من الكليات املختلفة •

اثية و أسرهم  •  مرض ى األمراض الور
 

http://www.alexmed.edu.eg/
mailto:thedean@alexmed.edu.eg
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 القسم: مركز األبحاث الطبية

 التميز مركز  إسم

 إنجليزي( -)عربي 

 مركز األبحاث الطبية

   Medical Research Center 

 األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطوير البنية األساسية  للبحوث املعملية الطبية األساسية  •

افر فيها املوارد الالزمة إلجراء األبحاث  و التطبيقية التى تتو

الطبية املعملية باستخدام التقنيات املتقدمة فى مختلف 

 التخصصات للعلوم الطبية األساسية واالكلينيكية.

و البحثى لتحفيز االبتكار و االبداع لدى  تهيئة املناخ العلمى •

 و خارج كلية طب االسكندرية.  الباحثين من داخل

توفير متطلبات تقنيات البحث العلمى ملختلف التخصصات بكلية  •

افق مع اهتمامات الباحثين بالكلية   طب االسكندرية ،  والتى تتو

 بكافة مؤهالتهم وتلبية احتياجاتهم فى مجال البحث العلمى.

االتجاه الى املعامل املركزية التى تتيح فرصة استخدام  •

األجهزة  املعملية و التقنيات العلمية املتقدمة  ملختلف 

 الباحثين من داخل وخارج الكلية.

تنمية مهارات البحث العلمى و رفع كفاءة الباحثين بكلية  •

طب االسكندرية على اختالف تخصصاتهم و فئاتهم من 

طالب الدراسات العليا ، و تأهيل  أعضاء هيئة التدريس و 

طالب مرحلة البكالوريوس للمشاركة الفعلية فى البحوث 

 العلمية املعملية.

تحقيق رسالة الكلية  التى تسعى إلى املساهمة فى خدمة  •

املجتمع لخريجيها من الباحثين عن طريق  انتاج  البحث 

 العلمى القائم على  املصداقية والقابلية للتطبيق من خالل

املرور بمرحلة التجارب اإلكلينيكية ثم  التطبيق اإلكلينيكى 

لنتائج األبحاث سواء فى التشخيص و العالج  لألمراض ، أو 

 فى ايجاد الحلول  للمشكالت الصحية و البيئية فى املجتمع.

تحقيق خطة البحث العلمى لكلية طب االسكندرية ، و املساهمة  •

 االسكندرية.فى تحقيق خطة البحث العلمى لجامعة 
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 القسم: مركز األبحاث الطبية

 التميز مركز  إسم

 إنجليزي( -)عربي 

 مركز األبحاث الطبية

   Medical Research Center 

 

 األهداف

تحفيز األبحاث العلمية املشتركة القائمة على التعاون  •

وتبادل الخبرات من خالل انشاء  الفرق البحثية من 

التخصصات الطبية و العلمية املختلفة من داخل و من 

 خارج الكلية.

تحفيز املشاركة فى املشروعات البحثية املمولة من جهات مانحة  •

و دولية سعيا إلى فتح قنوات التعاون    محلية و قومية و اقليمية    

و الشراكة العلمية  إلى جانب زيادة مصادر تمويل األبحاث 

 العلمية الطبية بالكلية.

رفع مستوى جودة انتاج البحث العلمى الطبى بكلية طب  •

اإلسكندرية الذى يستوفى معايير أخالقيات البحث العلمى ، 

افق مع متطلبات النشر العلمى الدو  لى مما  يعزز من و يتو

 مكانة التميز العلمى للكلية و للباحثين املنتمين إليها.

إتاحة فرصة االستفادة من املعامل الخدمية  •

للمستشفيات للمساهمة فى إثراء مجاالت األبحاث العلمية 

 الطبية.

تطبيق نظم إدارة الجودة فى املعامل ، و العمل على استيفاء  •

ملى من قبل مؤسسات متطلبات و معايير اإلعتماد املع

 اإلعتماد القومية و الدولية.  

القياسات التي يقدمها 

 املركز

 

 

 

 

 

 

 التقنيات املطبقة

تطبيقات لبحوث الطب التجديدي بما في ذلك أبحاث  •

الخاليا الجذعية ، استزراع الخاليا ، تطبيقات النانو الطبية 

التصوير املجهري املتقدم ، تقنيات  ، البيولوجيا الجزيئية ،

األنسجة ، الكيمياء املناعية ، التنميط الظاهري للخلية وفرز 

الخاليا ، املصرفية الحيوية ، التجريبية في أبحاث الجسم 

الحي )مركز التميز( للبحوث في تطبيقات الطب التجديدي ، 

CERRMA (STDF .))املمولة 

لحراري للحمض ا ع، التتاب ELISA  ،RT-PCRاختبار  •
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 القسم: مركز األبحاث الطبية

 التميز مركز  إسم

 إنجليزي( -)عربي 

 مركز األبحاث الطبية

   Medical Research Center 

 

 

القياسات التي يقدمها 

 املركز

النووي ، الرحالن الكهربائي الهالمي )مختبر البيولوجيا 

 الجزيئية ، مختبر املرفق املشترك(

 )مختبر البروتيوم( MALDI TOFFالطيف الكتلي بالليزر ،  •

 (HPLCتحليل كروماتوجرافي سائل عالي األداء )مختبر  •

اثة الخلوية )مختبر  • تسلسل الحمض النووي ، علم الور

اثة(أبحاث ال  ور

القياس الطيفي لالمتصاص الذري )مختبر االمتصاص  •

 الذري(
املخرجات البحثية من 

 املركز
اه فى مجال األبحاث التجاربية رسائل املاجيستير و الدكتور  •

قبل االكلينيكية لطالب الدراسات العليا من جامعة و 

 االسكندرية و من خارجها.

حلتى ن طالب مر تنمية املهارات العملية للباحثين م •

فى التقنيات  املطبقة  البكالوريوس(الدراسات العليا و 

 internship -دورات تدريبية –ورش عمل )بمعامل املركز 

programs –  توعية باالمكانات املتاحة بمركز األبحاث

 (.observing researcherالطبية 

الفحوصات املعملية الدقيقة ألغراض األبحاث قبل االكلينيكية  •

تابعة و تقييم مسارات األمراض، و  تقييم للتشخيص و امل

 االستراتيجيات العالجية  املستحدثة.

النشر العلمى فى مجالت علمية مفهرسة متخصصة فى   •

 مجاالت التقنيات املطبقة باملركز.

 املشاركة فى املؤتمرات العلمية املحلية و الدولية . •
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 Faculty of Pharmacyالصيدلة  كلية 

 006 للكلية الرقم الكودي

 2016يونيو  27خ بتاري 155برقم   ةالكلية معتمد

 العنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:

 العنوان البريدى: ميدان الخرطوم- اإلسكندرية-

 +4873067 (203) : الفاكس                    4810728-4847426 (203)+تليفون: ال 

         www.pharmacy.au.alex.edu.egاملوقع االلكترونى:

  pharmacy_alex@yahoo.com    البريد االلكترونى:
 

 مركز التميز إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 ابحاث النانوتكنولوجى لعالج السرطان مركز 

Cancer Nanotechnology Research Center (CNRL) 

 األهداف
Nanotechnology applications in cancer treatment 

 فى عالج السرطان تطبيقات النانوتكنولوجى

  املركز القياسات التي يقدمها 

دراسات النانوتكنولوجي وتطبيقها في العالجات املختلفة  •

 للسرطان

 تعيين نسبة األدوية فى السوائل البيولوجية  •

 تحليل املستحضرات الدوائية •

املخرجات البحثية من 

  للمركز 

ى حت براءات اختراع 8بحث علمى منشور فى مجاالت عاملية , 

 , رسالة ماجستير , رسالة دكتوراه األن

الجهات املستفيدة من 

 خدمة 

Science & Technology Development Fund (STDF) 

أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا والباحثين 

وكذلك طالبى الخدمة من  .واملدرسين املساعدين واملعيدين

 األفراد.
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 Faculty of Agricultureالزراعة  كلية 

 008 الرقم الكودي للكلية

 2014ديسمبر  30بتاريخ  136الكلية معتمد برقم 

 العنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:

  اإلسكندرية -الشاطبى –: ش أفالطون البريدي العنوان

 (+203)  5922780فاكس:ال                (+203)  5901900 - 5915427 -5924391 :التليفون 

     www.agr.alexu.edu.eg قع االلكترونى:املو 

 agr-dean@alexu.edu.egالبريد االلكترونى: 
 

 الفرانكفونيةمركز  مركز التميز إسم

اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة  األهداف

 املعاونة وطالب القسم

  املركز القياسات التي يقدمها 

 و  علوم مجال فى الفرنسية غةبالل للتدريس مركز تميز  إنشاء

 كلية بين وثيق تعاون  إقامة عليها سيترتب  – األلبان تكنولوجيا

 و للثقافة الفرنس ى املركز و األسكندرية جامعة – الزراعة

 جامعة و للفرانكفونية الجامعية والوكالة  بالقاهرة التعاون 

 منطقة و  الفرنس ى املصرى  الزراعى التعاون  مكتب و سنجور 

Midi Pyrénées منطقة و Provence Alpes Côte d’Azur و 

 أن على األلبان تكنولوجيا و علوم بمجال التعاون  هذا سيبدأ

 قسم اختيار تم قد و األخرى، الكلية أقسام إلى ذلك بعد يمتد

 مجاالت فى فرنسا مع تعاونه لسابق األلبان تكنولوجيا و علوم

 .فرنسية بمعاهد التصاله و متعددة

  للمركز ات البحثية من املخرج

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة   الجهات املستفيدة من خدمة 

 شركاء الصناعة
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اقع وتنسيق لتصميم س يفار  مركز مركز التميز إسم  والحدائق املو

 األهداف

 ذلك و البيئة تنمية و املجتمع خدمة الى املركز هذا يهدف

 و تصميم فى متخصصين الآلندسكيب هندسة خريجين بأعداد

اقع تنسيق  أيجاد على القدرة لديهم يكون  بحيث الحدائق و املو

 املحيطة البيئة تدهور  مشاكل لحل عملية و علمية أساليب

 مناسبة حلول  أيجاد شمولية مع القرى  و املدن فى باألنسان

 ملجتمعاتهما ممتعة و جميلة و نظيفة عمرانية بيئة لتهيئة

 و أألحالل مشاكل معالجة الهدف يشمل كما .العمرانية

 من ذلك و املتخلفة باملناطق األرتقاء و التطوير و التجديد

 و املبانى بين الفراغات تنسيق معطيات وتحليل دراسة خالل

 .مبنية أو طبيعية بيئة من حولها ما و بعضها

القياسات التي يقدمها 

  املركز 

اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 

اقع تنسيق و تصميم فى وطالب القسم  الحدائق و املو

املخرجات البحثية من 

  للمركز 

 ودكتوراه ومشاريع بحثية رسائل ماجستير 

 جتمع املدنىالربط بين الجامعة وامل

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة 

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة 
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 الفاكهة قسم – الحصاد بعد ما تكنولوجيا مركز مركز التميز إسم

 األهداف
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

  املركز القياسات التي يقدمها 

 تغير الصفات مع تغير مستويات الرطوبة 

 تغير الصفات مع تغير درجات التبريد

 الئل الجودة اثناء التخزيند

  للمركز املخرجات البحثية من 

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 الجهات املستفيدة من خدمة 
 شركاء -املجتمع املحلى -وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
 

 

 املتجددة الطاقة تميز مركز مركز التميز إسم

 األهداف
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

  املركز القياسات التي يقدمها 

سرعة الرياح  –الرطوبة النسبية  –رصد درجات الحرارة 

خدمة برنامج  - اإلشعاع الشمس ى شدة –اتجاه الرياح  –

إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة  -التعليم اإلليكترونى

 تسخين املياه -         تسجيل بيانات - الرياح

  للمركز املخرجات البحثية من 

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

ألخرى في جامعة الربط بين الكلية والكليات البحثية ا

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 الجهات املستفيدة من خدمة 
 –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 شركاء الصناعة
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 مركز التميز إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 اإللكتروني التعليم مركز 

 E- Learning Center  

هيئة التدريس والهيئة اجراء األبحاث العلمية العضاء  األهداف
 املعاونة وطالب القسم

 خدمة برنامج التعليم اإللكترونى  املركز القياسات التي يقدمها 

  للمركز املخرجات البحثية من 

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية
 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 
 والجامعات االخرى  اإلسكندرية

 الجهات املستفيدة من خدمة 
 –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 شركاء الصناعة
 

 

 واملياه االراض ى معلومات إدارة مركز مركز التميز إسم

اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة  األهداف

 املعاونة وطالب القسم

  املركز ي يقدمها القياسات الت
افية  الخرائط الجغر

استجابات املحاصيل للعوامل البيئية معبرا عنها 
 بالخرائط

  للمركز املخرجات البحثية من 

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية
 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 
 خرى اإلسكندرية والجامعات اال 

 –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة   الجهات املستفيدة من خدمة 
 شركاء الصناعة
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 البستانية الحاصالت لتداول  االسكندرية مركز مركز التميز إسم

اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة  األهداف

 املعاونة وطالب القسم

  املركز التي يقدمها القياسات 
 التغير فى صفات الحاصالت مع تغير ظروف التخزين 

قدرة املنتجات الزراعية على االحتفاظ بخواصها بعد 

 الحصاد

  للمركز املخرجات البحثية من 

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

ي جامعة الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى ف

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة   الجهات املستفيدة من خدمة 

 شركاء الصناعة
 

 األلبان مليكروبات الحيوية الكيمياء مركز مركز التميز إسم

 األهداف
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 ب القسماملعاونة وطال 

  املركز القياسات التي يقدمها 

 بتوفير األلبان مليكروبات الحيوية الكيمياء معمل سيقوم

 جمهورية في األلبان صناعة تالئم التي البكتيرية املزارع

 .العربية مصر

 إلعداد الالزمة العلمية الخبرات املعمل لدى ويتوفر

 لتحسين البادئات وتداول  إلستخدام الفنية الكوادر

 دورات بتنظيم املعمل قام وقد الجبن صناعة تطويرو 

 البحيرة محافظات في املعامل بعض ألصحاب تدريبية

 بأهمية تعريفهم خاللها تم ودمياط والغربية والدقهلية

 أهمية وكذلك اللبن من املرضية امليكروبات من التخلص

 تمكن وقد الجبن صناعة أثناء البادئات إستخدام

 من رومي وجبن بأنواعه دمياطي جبن تصنيع من املتدربين

 السابقة األجبان من عينات تذوقوا كما مبستر لبن

  الدورات شملت وقد املعمل في تصنيعها
ً
 على تدريبهم أيضا

 .املختلفة بالطرق  اللبن غش عن الكشف
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 األلبان مليكروبات الحيوية الكيمياء مركز مركز التميز إسم

 على بالفائدة عادت قد الدورات هذه أن الحظنا قد كنا وملا

 بإمكانية منهم ديدالع إقناع خاللها من وأمكن املتدربين

  املعامل اللبن من التصنيع
ً
 االستعداد أتم على فإننا حراريا

 بصناعة املهتمين لتدريب املختصة األجهزة مع للتعاون 

 إلنتاج استخدامها يمكن التي السبل أفضل على الجبن

 ومطابق الصحية الناحية من آمن ورومي دمياطي جبن

 خالل من عملامل وسيقوم املصرية القياسية للمواصفات

 بتنظيم مصر في الجبن صناعة وتحسين تطوير مشروع

 .املجال هذا في تدريبية دورات

  للمركز املخرجات البحثية من 

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 الجهات املستفيدة من خدمة 
 –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 شركاء الصناعة

 

 والعالجية الوظيفية االغذية مركز مركز التميز إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

 املعمل يقدمها التي القياسات

  

اسة ثبات املركبات الكيميائية و العنصر الغذائية فى در 

القناة الهضمية.  تقييم القيمة االغذائية ملنتج ما و 

قابليتة للهضم. دراسة حيوية الكائنات الداعمة للحيوية 

 فى القناة الهضمية

 تقدير تتابع النيوكليديتات فى د ن ا

 قياس التفاعالت املناعية

اثية االختبارات الخاصة بالدراسا  ت الور

 وزية العكسيةسمأنتاج ماء باإل 

 حفظ العينات و السالالت امليكروبية.

تقدير كمى و نوعى ملتبقيات املبيدات و تقدير كمى و نوعى 
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 والعالجية الوظيفية االغذية مركز مركز التميز إسم

 ملضادات األكسدة و الفينوالت

اثية  أختبارات املادة لور

 تنمية الكائنات الحية الدقيقة الالهوائية

 إجرء التخمرات

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 
 خدمة من املستفيدة الجهات

 املعمل
 –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 شركاء الصناعة
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 High Institute of Public Healthاملعهد العالي للصحة العامة  

009للمعهد الرقم الكودي   

2016أغسطس   15بتاريخ 157املعهد معتمد برقم   

 :مع املعهدعنوان ووسائل اإلتصال 

 21561الرقم البريدي:          الحضرة اإلسكندرية -طريق الحرية 165العنوان البريدى: 

 + 4288436 (203)فاكس: ال                          + 4285499 (203): التليفون 

 www.hiph.alexu.edu.eg/index.php/arاملوقع االلكترونى: 

            deanoffice_hiph@yahoo.com البريد االلكترونى:
 

 مركز التميز إسم

 إنجليزي( –)عربي 

  مركز أبحاث السرطان

Cancer Research Center 

 أجراء أبحاث على السرطان األهداف

هالم كهربائى طولى وعرض ى  -حضانة ثانى أكسيد الكربون  القياسات التي يقدمها املركز

(Gel Electrophoresis)-  تحليلPCR- قارئ  -نانودروب

ELIZA-  جهاز طرد مركزى 

 وامكانية عالجه أبحاث خاصة بالسرطان املخرجات البحثية من املركز

 الجهات املستفيدة من خدمة 

 املركز
 الجهات املهتمة بأبحاث السرطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hiph.alexu.edu.eg/index.php/ar
mailto:deanoffice_hiph@yahoo.com
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 معهد الدراسات العليا والبحوث

  Institute for Graduate Studies and Research 

014للمعهد  الرقم الكودي   

2016سبتمبر  29بتاريخ  158املعهد معتمد برقم   

 العنوان ووسائل اإلتصال مع املعهد :

 -طريق الحرية الشاطبى163 -معهد الدراسات العليا والبحوث العـــنـــوان البـــــــريدى:

  االسكندرية 

 االسكندرية  - 21526رمز بريدى  - 832ص:ب  الرقم البريدي :

 + 4285792 (203): الفاكس                       + 4297942 (203) - 4295007  : التليفون  

                      www.igsr.alexu.edu.egاملوقع االلكترونى: 

  igsr@alexu.edu.eg   البريد األلكترونـــــى:
 

 مركز التميز إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 مركز بحوث التأقلم مع التغيرات املناخية

Alexandria Research center for Adaptation to climate change  

بناء القدرات البحثية فى مجال التغيرات املناخية وتأثيراتها والتأقلم  • هداف األ 

 .معها وكذلك املهارات البحثية

  صنع القرار فى مجال التأقلم مع التغيرات املناخية. دعم عملية •

العمل على إيجاد بيئة مناسبة للتفاعل وتبادل الخبرات مابين  •

 الباحثين وصانعى السياسات في مجال التأقلم مع التغيرات املناخية. 

إثراء املعرفة في مجال تقييم التأثيرات املختلفة للتغيرات املناخية  •

 وطرق التأقلم معها.

زيادة وعي قطاعات املجتمع املختلفة بظاهرة التغير املناخي وتأثيراتها  •

 وسبل التأقلم معها

القياسات التي 

 يقدمها املركز

إعداد دراسات اقتصادية واجتماعية تهدف لتقييم التأثيرات املختلفة 

أفضل سبل التأقلم مع تأثيراتها.  للتغيرات املناخية و

املخرجات البحثية من 

 املركز

 الل السبع سنوات املاضية تم:خ

بحث حول التغيرات املناخية تم نشرها في دوريات محكمة  18إعداد  •

 دولية

ورشة عمل لدعم وبناء قدرات الباحثين في  50تنظيم ما يزيد عن  •

 مجال التغيرات املناخية.

 تمويل تسعة مشروعات بحثية صغيرة في مجال التغيرات املناخية   •

http://www.igsr.alexu.edu.eg/
mailto:igsr@alexu.edu.eg
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 مركز التميز إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 مركز بحوث التأقلم مع التغيرات املناخية

Alexandria Research center for Adaptation to climate change  

الجهات املستفيدة 

 خدمة املركزمن 

 جهاز شئون البيئة  •

 املحافظات الساحلية بدلتا النيل املصري  •

 وزارات الزراعة، والتخطيط، واإلسكان، والطاقة والكهرباء  •



 

 

 

 

 

 

 

 

 :
ً
 بجامعة اإلسكندريةاملعتمدة املعامل ثانيا

Accredited Laboratories  

in Alexandria University 
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 y of ArtsFacultاآلداب كلية 

 001  الرقم الكودي للكلية

 :     العنوان ووسائل اإلتصال

 اإلسكندرية –الشاطبي  –العنوان: شارع حسين صبحي 

 (+203) 4864249           4875735 203+التليفون: 

 الفاكس:  4873088 203+

  www.art.alexu.egاملوقع االلكترونى: 
 

 املركز إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 –دريب وتكنولوجيا املعلومات الت مركز 

Information Technology and training Center 

  عتماد اإل جهة  
ً
 معتمد من منظمة االتحاد األوروبي منظمة اليونسكو سابقا

( ، ICDLتعليم وتدريب الطالب على دورات الحاسب اآللى ) أهداف املعمل

 Visual Basic - Multimediaوعلى 

 مخرجات املعمل

 بحثية والخدميةال

حصول املتدرب على شهادة أكاديمية من جامعة اإلسكندرية 

 وشهادة معتمدة من منظمة االتحاد األوروبي

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 طالب الدراسات العليا بجامعة االسكندرية 
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 Faculty of Scienceكلية العلوم  

 004الرقم الكودي للكلية 

 2014يونية  26تاريخ   - 129رقم الكلية معتمدة ب

 بالكلية:عنوان ووسائل اإلتصال ال

 اإلسكندرية. –محرم بك  -: ش بغداد البريدي العنوان

 اإلسكندرية. 21511بريدي: الرقم ال

 002(03) 3911794فاكس: ال            002(03) 3922919 – 3922918تليفون: ال

         www.sci.alex.edu.egيكتروني: اإللوقع امل

 sc-dean@alexu.edu.eg  البريد االلكترونى:
 

 عملامل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 املعمل املركزي 

Central Laboratory 

 عتماد اإل جهة 
 تم اعتماد املعمل وفقا ملتطلبات املواصفة الدولية

 17025: ISO/IEC اد )إيجاك( ، من املجلس الوطنى لالعتم 

 األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلســــــهام فــــــى دعــــــم الجانــــــب التطبيقــــــي للمقــــــررات الدراســــــية  •

بالكليــة وذلــك بــإجراء التحاليــل املعمليــة الدقيقــة التــي تخــدم 

األبحــاث والرســائل العلميــة )ماجســتير ودكتــوراة( مــن داخــل 

 كليات الجامعة أومن خارجها وكذلك املشروعات البحثية.

ب الفنيـــــين والعـــــاملين باملعامـــــل والشـــــركات اإلســـــهام فـــــي تـــــدري •

الصــــناعية والبتروليــــة والطــــالب والخــــريجين علــــى اســــتخدام 

األســــــــاليب العلميــــــــة والفنيــــــــة الحديثــــــــة باســــــــتخدام أحــــــــدث 

األجهــــــزة العلميــــــة لرفــــــع كفــــــاءاتهم وذلــــــك مــــــن خـــــــالل دورات 

 علمية ومعمليه متخصصة.

 .تقديم خدمة التحاليل الكيميائية •

واالستشــــــــــارات العلميــــــــــة والبحثيــــــــــة تقــــــــــديم الــــــــــدعم الفنــــــــــي  •

للبــــــــــاحثين واملؤسســــــــــات الصــــــــــناعية والشــــــــــركات البتروليــــــــــة 

للمسـاهمة فــى تقــديم الحلــول املناســبة للعديــد مــن املشــكالت 

 .العلمية والصناعية والبيئية والبحثية

http://www.sci.alex.edu.eg/
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 عملامل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 املعمل املركزي 

Central Laboratory 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القياسات التي يقدمها 

 عملامل

 

 يقوم املعمل بالعديد من التحاليل والقياسات املختلفة مثل: 

 تعين الكثافة النوعية للمياه  •

 تحديد نسبة االحماض والقلويات في العينات املختلفة  •

 تعيين الكربون الكلي العضوي   •

 تعيين مجموع املواد الصلبة العالقة   •

 حةتعيين درجة امللو   •

التحاليــــــــــل النوعيــــــــــة والكميــــــــــه للمركبــــــــــات العضــــــــــوية وغيــــــــــر  •

العضـــــوية مـــــن خـــــالل معرفـــــة تركيـــــز املـــــواد املختلفـــــة وايضـــــا 

 معرفة التركيب الكيميائى لها.

فصل وتمييز وعـد  املركبـات املوجـودة فـي أي عينـة  باسـتخدام  •

افيا ذات االكفائة العالية. فهو جهاز يعتمد  جهاز كروماتوجر

ائي للمــــــادة الفعالــــــة. تســــــتخدم طريقــــــة علــــــى الفصــــــل الفيزيــــــ

الفصل الكروماتوجرافي عـالي الكفـاءة للسـوائل فـي الصـيدلة 

فــــي مصــــانع األدويــــة فــــي قســــم املختبــــرات وهــــو يســــتخدم ألجــــل 

فصـــل املـــادة الفعالـــة مـــن مكونـــات الـــدواء وتحديـــد تركيزهـــا، 

ويستخدم أيضا في صناعة مستحضرات التجميل ويستخدم 

والتحاليـل البيئيـة وفـى مجـال تحليـل  فى مجال تحليل األغذية

 املركبات الطبيعية والبيولوجية والعضوية.

نت: تحليــل ســمتحليــل حيــود املســحوق الــذي يســتخدم فــي صــناعة اإل   •

نت العـــــــــــادي و ســـــــــــمغبــــــــــار الســـــــــــيليكا ، وتقـــــــــــدير الطـــــــــــور لكـــــــــــل مـــــــــــن اإل 

 .التحقيق في تركيب الكريستال .البورتالندي

املعــادن  .وموثــوق بهــاتحديــد مجــم البلــورات بطريقــة ســريعة  •

والتعـــدين: دعــــم الجيولــــوجيين واملنقبـــين فــــي تحديــــد وتحليــــل 

الــنفط والغــاز: تحديــد املعــادن الســائبة والطينيــة  .الترســبات

 ضمن العينات الجيولوجية.

درجــــــة مئويـــــــة  1000إجــــــراء القياســــــات الحراريــــــة حتـــــــى درجــــــة حــــــرارة  •

ك للمــــــــواد العضــــــــوية وغيــــــــر العضــــــــوية ذات الطبيعــــــــة الخاصــــــــة وذلــــــــ

للتعـــــــرف علـــــــى مـــــــدى الثبـــــــات او التحلـــــــل الحـــــــرارى لهـــــــذه املـــــــواد مثـــــــل 

 البوليمرات، السيراميك والحراريات وغيرها.

دراســـة املـــواد ذات اإللكترونـــات غيـــر املزاوجـــة وذلـــك لدراســـة  •
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 عملامل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 املعمل املركزي 

Central Laboratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 املجمعات املعدنية أو الجذور العضوية.

ا ي ، تحليــــل mRNAتحليــــل التعبيــــر الجينــــي ) • ( و تحليــــل التبــــاين الــــور

ين ، وتحديــد أهــداف الحمــض النــووي. وتحليــل الرنــا امليكــروي البــروت

 الرقمي. PCRو تحليل الرنا غير املشفر ، و 

تصــوير وتوثيـــق الحمـــض النـــووي والبـــروتين املعلـــق فـــي الجيـــل  •

 بولي أكريالميد أو االجاروز.

 في جميع أنواع العينات. Caو   Kو  Naقياس  •

، Pb فـــي عينـــات صـــلبة. تحديـــد عـــدد كبيـــر مـــن العناصـــر فـــي املحلـــول أو  •

Cd ،Cr ،Cu ،Ca ،Mg ،Mn ،Zn ،Ni ،Ag ، 

التحليـــــــل الطيفـــــــي لألشـــــــعة فـــــــوق البنفســـــــجية   املرئيـــــــة فـــــــي  •

الكيميــــــــاء التحليليــــــــة مــــــــن أجــــــــل التحديــــــــد الكمــــــــي ملختلــــــــف 

التحلـــــــيالت ، مثـــــــل أيونـــــــات املعـــــــادن االنتقاليـــــــة ، واملركبـــــــات 

افقة ، والجزيئات الحيوية.   العضوية املتر

يوفر معلومات تفصيلية حول البنية وحالة تفاعل يمكن أن   •

 املركبات العضوية.

، Pb ،Cd ،Crالتحليـــل الكمـــي لعـــدد كبيـــر مـــن العناصـــر مثـــل:  •

Cu ،Mg ،Mn ،Zn ،Ni ،Ag ،Co ،Al ،Ca ،Si ،Se ،Hg ،

As ،Sn. 

 قياس الرقم الهيدروجيني •

قيــاس العكارة:تعــد عمليــة قيــاس العكــارة عمليــة أساســية فــي  •

 املياه. اختبار جودة

 .مقياس معامل التوصيل الكهربائي •

التحليــــــل الطيفــــــي لنســــــبة الفوســــــفور والنيتــــــرات والنيتريــــــت  •

 والبورن.

قيــــــاس الكشــــــف عــــــن االدويــــــة ، والتحليــــــل البي ــــــي ، وتحديــــــد  •

عينات متطايرة غير معروفة مثل مبيدات اآلفـات أو املركبـات 

 الفينولية. 
املخرجات البحثية من 

 املعمل
والرســائل العلميــة )ماجســتير ودكتــوراة( مــن خدمــة األبحــاث  •

داخـــــل كليـــــات الجامعـــــة أومـــــن خارجهـــــا وكـــــذلك املشـــــروعات 

 البحثية.
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 عملامل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 املعمل املركزي 

Central Laboratory 

تقــــــــــديم الــــــــــدعم الفنــــــــــي واالستشــــــــــارات العلميــــــــــة والبحثيــــــــــة  •

للبــــــــــاحثين واملؤسســــــــــات الصــــــــــناعية والشــــــــــركات البتروليــــــــــة 

للمسـاهمة فــى تقــديم الحلــول املناســبة للعديــد مــن املشــكالت 

 .عية والبيئية والبحثيةالعلمية والصنا

تـــــدريب الفنيـــــين بالشـــــركات والطلبـــــة والخـــــريجين مـــــن خـــــالل  •

 .دورات علمية ومعمليه
الجهات املستفيدة من 

 عملاملخدمة 
 طالب الكليات بمراحلها املختلفة وهيئة التدريس. •

 شركات البترول. •

 املناجم والقرى السياحية.  •

 شركات الكيماويات واالدوية. •

 لخطرة.إدارة املخلفات ا •

 مصانع دباغة الجلود. •

 القوات البحرية. •

 الصرف الصحي والكهرباء. •

 دة.سمشركات اإل  •
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 Faculty of Medicineالطب  كلية 

 005 الرقم الكودي للكلية

 2011  أكتوبر  27بتاريخ  104الكلية معتمد برقم 

 2017س أغسط 14بتاريخ  169برقم  االعتماد تم تجديد

 العنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية :

   االسكندرية - األزاريطة –ميدان الخرطوم  – الطب كلية  :البريدى العنوان

 4873076 03 2+فاكس: ال          4862506 03 2+تليفون: ال

     www.alexmed.edu.eg : اإللكترونى املوقع

 thedean@alexmed.edu.eg:  اإللكترونى وانالعن 
 

 القسم: الباثولوجيا اإلكلينيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( : –)عربي 

 معمل البيولوجيا الجزيئية

 Molecular biology Laboratory 

 جهة األعتماد
 الدولية تم اعتماد املعمل وفقا ملتطلبات املواصفة

 15189: ISO/IEC  إيجاك(من املجلس الوطنى لالعتماد( 

عمل تحليالت البيولوجيا الجزيئية ملرض ى حمى البحر املتوسط و  األهداف

انيميا البحر املتوسط و مرض ى تجلط الدم و االلتهاب الكبدى 

 و مرض ى سرطان الدم النخاعى املزمنB &Cالفيروس ى 

عمــل تحلــيالت البيولوجيــا الجزيئيــة ملرضــ ى حمــى البحــر املتوســط  •  القياسات التي يقدمها املعمل

 عمل تحليالت البيولوجيا الجزيئية النيميا البحر املتوسط 

alpha and beta globin gene mutation 

 عمل تحليالت البيولوجيا الجزيئية ملرض ى تجلط الدم  •

عمل تحليالت البيولوجيا الجزيئية لبعض اورام الدم  •

 والنخاع

JAK2 V617F mutation, PML-RARA, BCR-ABL 

 Quantitative HCV Ag detection  

 Quantitative HBV Ag detection 

  Quantitative CMV Ag detection 

  Quantitative TB Ag detection    

http://www.alexmed.edu.eg/
mailto:thedean@alexmed.edu.eg
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 القسم: الباثولوجيا اإلكلينيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( : –)عربي 

 معمل البيولوجيا الجزيئية

 Molecular biology Laboratory 

مساعدة طلبة املاجستير والدكتوراه في أبحاث البيولوجيا  املخرجات البحثية من املعمل 

 الجزيئية

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 
مرض ى مستشفيات جامعة االسكندرية   حاالت مرض ى  •

 خارجية 

 طلبة كلية الطب جامعة االسكندرية •
 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي  

افق االنسجه  معمل املناعه و تو

Clinical immunology and tissue histopathology 

 املجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك(معتمدة دوليا من  هة األعتمادج

 15189طبقا لأليزو 

 تقديم خدمه متميزة للمرض ي باقل سعر األهداف

 جميع تحاليل املناعه واالجسام املضاده  • القياسات التي يقدمها املعمل 

افق االنسجه •      HLA typing تحاليل تو

 PRA  االجسام املضادة ملتابعة زرع النخاع  تحليل  •
 هائل الخاصة باملاجستير والدكتوراالرس • بحثية من املعمل املخرجات ال

 األبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس  •
الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل
 املرض ي املحجوزين في مستشفيات جامعه اإلسكندرية •

 خدمه شعب اإلسكندرية واملحافظات املجاورة  •
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 املعمل  إسم

 (إنجليزي  –)عربي 

 معمل الكيمياء االكلينيكية

Clinical chemistry 

 جهة األعتماد
 معتمدة دوليا من املجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك(

 15189طبقا لأليزو 

 تقديم خدمه متميزة للمرض ي باقل سعر • األهداف

 تحاليل وظائف الكبد والكلي • القياسات التي يقدمها املعمل 

لبوتاسيوم تحاليل االيونات مثل الصوديوم وا •

 والكالسيوم واملاغنسيوم 

 والفوسفور  •

 تحاليل السكر بالدم والسكر التكرامي والبروتين بالدم •

 تحاليل انزيمات القلب •

 تحاليل الهرمونات •

 متابعة بعض االدوية •

 الفصل الكهربي للبروتينات و الهيموجلوبين •
 الرسائل الخاصة باملاجستير والدكتوراة • املخرجات البحثية من املعمل

 األبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس للترقية •
الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل
 املرض ي املحجوزين في مستشفيات جامعه اإلسكندرية •

 خدمه شعب اإلسكندرية واملحافظات املجاورة  •
 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل امراض الدم والتجلط

 Hematology and coagulation Laboratory 

 معمل مركزي  نوع املعمل 

معتمدة دوليا من املجلس الوطنى لالعتماد املعمل  جهة األعتماد

 15189طبقا لأليزو  )إيجاك(

 تقديم خدمه متميزة للمرض ي باقل سعر األهداف

 تحاليل عد الدم الكاملة  • القياسات التي يقدمها املعمل 

 بذل النخاع •

سيولة و عوامل تحاليل التجلط املختلفة مثل ال •

 protein Cومضادات التجلط   factor assayالتجلط 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل امراض الدم والتجلط

 Hematology and coagulation Laboratory 

and protein  والتجلط نتيجة الذئبة الحمراء Lupus 

anticoagulant 
 الرسائل الخاصة باملاجستير والدكتوراة • املخرجات البحثية من املعمل 

 األبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس للترقية •
ن خدمة الجهات املستفيدة م

  املعمل
 املرض ي املحجوزين في مستشفيات جامعه اإلسكندرية •

 خدمه شعب اإلسكندرية واملحافظات املجاورة  •
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 Faculty of Agricultureالزراعة  كلية 

 008 الرقم الكودي للكلية

 2014ديسمبر  30بتاريخ  136الكلية معتمد برقم 

 العنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:

  اإلسكندرية -الشاطبى –: ش أفالطون البريدي العنوان

 (+203)  5922780فاكس:ال          (+203)  5901900 - 5915427 -5924391 :التليفون 

      www.agr.alexu.edu.eg املوقع االلكترونى:

 dean@alexu.edu.eg-agrالبريد االلكترونى: 
 

 

 األلبان وتقنية قسم علوم

 الجبن وبحوث االلبان ميكروبات معمل عملامل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

الكشف عن امليكروبات املمرضة في األغذية ومنتجات 
 االلبان , التقدير الكمي للميكروبات في األغذية وااللبان.

 ر اللزوجة في األغذيةتقدي
, تقدير  DNAقياس تركيز  -تقدير تركيز املواد لونيا  

 تقدير نمو البكتيريا –مضادات االكسدة والفينوالت 
 وزن العينات والبيئات الغذائية

 تقطير املياه   
 التحليل امليكروبيولوجى

 تقدير نسبة الدهن
 حفظ السالالت امليكروبية
قدير املادة الصلبة, تعقيم ت -التحليل امليكروبيولوجى 

 األدوات الزجاجية
 تحليل األحماض الدهنية

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية
 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 
 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات
  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  
 الصناعة
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 Medical Research Instituteمعهد البحوث الطبية  

012للمعهد  الرقم الكودي   

2018مارس  13املعهد معتمد بتاريخ  

 :مع املعهدعنوان ووسائل اإلتصال 

 اإلسكندرية  -الحضرة-ةطريق الحري 165العنوان البريدى: 

 + 4283543 (203)فاكس: ال                             4282331-4282373 (203)+: التليفون 

 http://mri.alexu.edu.eg/index.php/arاملوقع االلكترونى: 

                                      mri-dean@alexu.edu.eg البريد االلكترونى: 
 

 الدمالقسم: أمرض 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي  

  معمل أمرض الدم

       Hematology Laboratory 

 معتمدة دوليا من املجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك(املعمل  جهة األعتماد

 15189طبقا لأليزو 
 أهداف بحثية وتعليمية في مجال أمراض الدم األهداف

اض الدم أو أهداف خدمية مثل تشخيص وعالج املصابين بأمر 

 األمراض األخري في املعهد والقطاع الطبي

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

    صورة عد دم كامل •

 (FISHالتهجين املوقعي الفلورسنتي ) •

   (PCRتفاعل البلمرة املتسلسل ) •

 التدفق الخلوي  •

املخرجات البحثية من 

 املعمل

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية

 دكتوراه( –منح الدرجـات العلمية )دبلوما 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 مرض ي أمراض الدم بالقطاع الطبي •

 طلبة الدراسات العليا •
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اثة اإلنسانية  القسم: الور

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

اثة الخــلوية  معمل الور

 Cytogenetics Laboratory 

 معتمدة دوليا من املجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك(املعمل  جهة األعتماد

 15189طبقا لأليزو 
اثة اإلنسانية األهداف  أهداف بحثية وتعليمية في مجال الور

ا ي وتحاليل  أهداف الخدمة املجتمعية وتشمل اإلرشاد الور

اثية  ور

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 التحاليل الكروموســومية

املخرجات البحثية من 

 ملعملا

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

اثية  مرض ي األمراض الور

 طلبة الدراسات العليا

 القطاع الطبي
 

 القسم: الباثولوجية الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 ةمعمل الباثولوجية الكيميائي

Chemical Pathology Laboratory 

 معتمدة دوليا من املجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك(املعمل  جهة األعتماد

 15189طبقا لأليزو 
 أهداف بحثية وتعليمية في مجال التحاليل الطبية • األهداف

أهداف الخدمة املجتمعية وتشمل عمل التحاليل الطبية  •

 الروتينية

القياسات التي يقدمها 

 لاملعم

التحليل الحيوي السوائل البيولوجية لقياس الوظائف 

 الحيوية

املخرجات البحثية من 

 املعمل

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية

 منح الدرجـات العلمية
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 القسم: الباثولوجية الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 ةمعمل الباثولوجية الكيميائي

Chemical Pathology Laboratory 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

املرض ي املترددين علي العيادات الخارجية ومستشفي معهد 

 البجوث الطبية

 طلبة الدراسات العليا

 القطاع الطبي عامة
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 معهد الدراسات العليا والبحوث

  Institute for Graduate Studies and Research 

014للمعهد  الرقم الكودي   

2016سبتمبر  29بتاريخ  158املعهد معتمد برقم   

 العنوان ووسائل اإلتصال مع املعهد :

 -طريق الحرية الشاطبى163 -معهد الدراسات العليا والبحوث ــوان البـــــــريدى:العـــنـ

  االسكندرية 

 االسكندرية  - 21526رمز بريدى  - 832ص:ب  الرقم البريدي :

 + 4285792 (203): الفاكس                  + 4297942 (203) - 4295007 :  التليفون  

                                 www.igsr.alexu.edu.egاملوقع االلكترونى: 

 igsr@alexu.edu.eg   البريد األلكترونـــــى: 
 

 

 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 معمل تلوث املياه و البيئة البحرية

Water Pollution and Marine Environment Laboratory 

 معتمد دوليا من املجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك(املعمل  جهة األعتماد

  17025طبقا لأليزو 
اإلستفادة من الكوادر املوجودة باملعمل والتى سبق لها  هداف األ 

أثناء تنفيذ مشروع رصد املياه  17025استخدام معيار األيزو 

رفح وأيضا حتى  ملتوسط من السلومالساحلية للبحر األبيض ا

بمعهد  –معمل تلوث املياه و البيئة البحرية أداء للوصول ب

جامعة اإلسكندرية إلى املعايير  –الدراسات العليا والبحوث 

 األداء.فى العاملية 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

وإجراء التدريبات العملية  –قياس ملوثات البيئة البحرية 

وإجراء  –ض املقررات لطلبة الدراسات العليا الخاصة ببع

البحوث العلمية للطالب املسجلين لدرجة املاجستير 

عمل اآلستشارات البيئية للجهات التعليمية و  –والدكتوراه 

 الصناعية فى املجاالت البيئية

http://www.igsr.alexu.edu.eg/
mailto:igsr@alexu.edu.eg
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 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 معمل تلوث املياه و البيئة البحرية

Water Pollution and Marine Environment Laboratory 

 مخرجات املعمل

 

 

 

 

 

 

 

االرتقاء بمستوى التجهيزات باملعمل إلى املستويات العاملية   •

فير األجهزة العلمية الحديثة و املناسبة  للقياسات بتو 

 املطلوبة

االرتقاء باملستوى التدريبي والتقني إلقراد فريق العمل  •

باإلشتراك فى الدورات التدريبية لرفع الكفاءة والوصول إلى 

 أعلى درجات الدقة و الحرفية

االعتماد على نظام جودة معتمد لتداول العينات و  •

التقارير والتوصيات للوصول إلى أعلى القياسات وإصدار 

مستويات الجودة فى نتائج القياسات والتأكد من دقتها 

ومراجعتها لضمان جودة األستدالل عن طريق املشاركة في 

باستخدام الطرق  (Proficiency Tests)اختبارات الكفاءة 

طبقا للمعايير الفنية   (Standard Methods)القياسية 

  17025ملتطلبات األيزو 

التأكد من استمرارية الحفاظ على مستوى الجودة بما  •

 يتواكب مع املتغيرات العاملية 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 –طلبة الدراسات العليا ) وزاة التعليم العالى و البحث العلمى( 

 الجهات الصناعية و الخدمية  –جهاز شئون البيئة 
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 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 معمل تلوث الهواء

Air Pollution Laboratory 

 معتمدة دوليا من املجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك(املعمل  جهة األعتماد

  17025طبقا لأليزو 

 هداف األ 

 

 

 

 

 

توفير خدمة علمية واستشارية محلية ودولية للجهات  •

الحكومية والخدمية وقطاع الصناعة باالضافة إلى 

 ملعايير الجودة األبحاث العلمية بصور 
ً
ة موثوق بها طبقا

 العاملية.

 تدريب كوادر علمية ذو مهارات متميزة فى مجال البيئة. •

ايجاد حلول للمشاكل البيئية الناتجة عن الصناعة بما  •

 يسهم فى خدمة املجتمع.  

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

إجراء قياس ملؤشرات تلوث الهواء وذلك سواء كان فى  •

 علمية والرسائل أو لالستشارات البيئة املختلفة.األبحاث ال

تدريب كوادر للعمل فى هذا املجال من خالل الدورات  •

 املختلفة.  

 مخرجات املعمل

 األبحاث العلمية والرسائل. •

 االستشارات البيئية والدراسات البيئية املختلفة. •

دورات تدريبية فى مجال تلوث الهواء ودراسة تقييم األثر  •

 ذا املخلفات الخطرة. البي ى وك

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 طلبة الدراسات العيا. •

 –متوسطة  –الصناعة بمختلف أنواعها وأمجامها )ثقيلة  •

 بترول وغاز(. -بتروكيماويات -صغيرة

 بعض أجهزة الدولة مثل جهاز شئون البيئة املصرى. •
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 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 ألنبعاث الذرى معمل بالزما ا

ICP-OES Laboratory 

  17025طبقا لأليزو  معتمدة دوليا من املجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك(املعمل  جهة األعتماد

 هداف األ 

 االرتقاء بمستوى تجهيزات املعمل  •

 17025االرتقاء باملستوى التدريبي والتقني إلفراد فريق املعمل طبقأ لاليزو   •

  17025تطبيق نظام االيزو  •

تقديم خدمة للمجتمع )البحث العلمى والقطاع الصناعى والوحدات األنتاجية  •

 وغيرها( ذو مستوى جودة عالية.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

املعمل بقوم بتقدير تركيزات العناصر الثقيلة والنادرة  واألقتصادية فى عينات  •

أنواعها املختلفة أو املواد املواد سواء كانت عينات التربة أو الصخور أو املياه ب

-ICP)الغذائية أو املواد العضوية وغيرها بواسطة جهاز بالزما األنبعاث الحثى 

OES)  .تقدير تركيزات الكبريتات والفوسفات والبورن وغيرها بدقة متناهية  كذلك

. يصل عدد العناصر التى يقوم املعمل بحليلها أكثر (ppb)تصل الى جزء فى البليون 

ثون عنصرا مع أمكانية زيادة عدد العناصر الى ستون عنصرا. كما يستخدم من ثال

 الجهاز فى تحليل العناصر األقتصادية مثل الذهب والبالتين والفضة وغيرهما.

من األجهزة الهامة واملميزة التى   (ICP-OES)يعتبر هذا جهاز بالزما األنبعاث الحثى  •

دات األنتاجية حتى تتمكن من عمل تخدم البحث العلمى والقطاع الصناعى والوح

التحليالت الألزمة ملنتجات التصدير للخارج النه املعمل يعمل طبقا للمتطلبات 

 واملواصفات العاملية. 

 مخرجات املعمل

 17025معملية وتقارير موثوق فى دقتها طبقا ملتطلبات األيزو  اتقياس •

لحملة املؤهالت العليا  تدريب الكوادر الفنية بالصناعة ورفع املستوى التدريبي •

 وتأهيلهم لسوق العمل.

 أبحاث علمية منشورة و  أستشارات علمية •

 رسائل ماجستير ودكتوراه •

لجهات املستفيدة من ا

 خدمة املعمل

قطاع الصناعة والجهات االنتاجية تتمثل فى قياس العناصر الثقيلة والنادرة فى  •

 وتعديالته.  94/4 مكونات بيئة العمل  وخاصة بعد تطبيق قانون البيئة
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شركات  –يستفيد من هذه الخدمة الشركات الصناعية مثل شركات البترول  •

شركات  –شركات املنسوجات  –شركات الحديد والصلب   -البتروكيماويات 

 االغذية .......  وغيرها وكذلك لجهاز شئون البيئة. 

معات كما يستفيد من هذه الخدمة طالب الدراسات العليا على مستوى الجا •

 واملراكز البحثية. 
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 Faculty of Artsاآلداب كلية 

 001  الرقم الكودي للكلية

 :     عنوان ووسائل اإلتصالال

اإلسكندرية –الشاطبي  –العنوان: شارع حسين صبحي   

 (+203) 4864249           4875735 203+التليفون: 

الفاكس:  4873088 203+  

  t.alexu.egwww.arاملوقع االلكترونى: 
 

 اللغات وترجمة 

 معمل االسبانى –معمل اللغات  املعمل إسم

 منظمة اليونسكو جهة األعتماد

 تربوية –تعليمية هداف اال 

التي يقدمها  الخدمات

 املعمل

 العديد من الدورات على سبيل املثال ال الحصر:

   AUEPTدورة  •

 دورة مهارات اللغة العربية •

  دورات النحو  •

 ويد.دورة التج •

 دورة العروض.   •

 دورة الصرف. •

 -اللغة الفارسية -دورات اللغات الشرقية: )اللغة العبرية  •

 اللغة التركية(

 دورة إدارة األعمال باللغة الفرنسية. •

 دورة تكميلى فرنس ي. •

 دورة اللغة اإلنجليزية )عام (. •

 تقديم العديد من الدورات مخرجات املعمل

 الجهات املستفيدة 
وطالب جامعة  -طالب مرحلة الليسانس -ت العليا طالب الدرسا

 االسكندرية 
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 Faculty of Commerceكلية التجارة   

003الرقم الكودي للكلية   

 عنوان و وسائل اإلتصال بالكلية:

 الشاطبى –العنوان البريدى :  شارع سوتير 

 االسكندرية -21526الرقم البريدى : 

  203-4865655فاكس:                       203-4851700 203-4865655تليفون :  

              www.comm.alexu.edu.egاملوقع اإللكتروني : 

 vdg@alexu.edu.eg-comrالبريد اإللكتروني:  
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 (8-6-1 اتقاعال)لبحوث والدراسات التجارية   ا معمل

Center For Research and Commercial Studies 

 ICDL Arabia عتماد اإل جهة 

 تنمية وتأهيل املتدربين لسوق العمل األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 
 (ICDL)التدريب على الشهادات الدوليه 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 التدريب على املقررات العملية

من  الجهات املستفيدة

  خدمة املعمل
 لخريجينواالطالب 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:comr-vdg@alexu.edu.eg


 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

61 

 Faculty of Educationالتربية  كلية 

 010 الرقم الكودي للكلية

 عنوان ووسائل اإلتصال:

 21526  :الرقم البريدي  اإلسكندرية -العنوان البريدى: مكتب بريد الشاطبى

 038465671الفاكس :          034871137 – 034840905التليفون : 

 edu.alexu.edu.egاملوقع االلكتروني :
 

 الدور الثالث( 320)  معمل نادي تكنولوجيا املعلومات املعمل إسم

 األهداف

  -تقديم خدمات تعليمية •

  -رفع الكفاءة العلمية •

 تنفيذ برامج التدريس والتدريب التربوي والتكنولوجي •

 لطالب الكلية و الباحثين بمرحلة الدراسات العليا .

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

قياس بعض املتغيرات التربوية والتكنولوجية قبل   •

تنفيذ برامج التددريس والتدريب للباحثين وطالب 

 الدراسات العليا 

 البحثية من خرجاتامل

 املعمل

البيانات اإلحصائية املستخلصة قبل وبعد تنفيذ برامج  •

ب الكلية لطال  التدريس والتدريب التربوي والتكنولوجي

 و الباحثين بالدراسات العليا .

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

الكلية والجامعه بمرحلتي البكالوريوس  طالب •

 والدراسات العليا . 
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 Faculty of Nursingالتمريض  كلية 
 020 الرقم الكودي للكلية

 ــيوليو 29بتاريخ    71الكلية معتمدة برقم  

 2016سبتمبر29بتاريخ  158م برقالتجديد تم 

 :عنوان ووسائل اإلتصالال

   االسكندرية -ش ادمون فيرمون امام مركز شباب سموحة  9 -كلية التمريض  :البريدى العنوان

 + 203   4291341-+   203   4291336 -+   203   4291578التليفون: 

 + 203   4291341الفاكس: 

  www.nurs.alexu.edu.eg  : اإللكترونى املوقع
 

 مركز تكنولوجيا املعلومات

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 1معمل رقم 

Laboratory 1 

 ICDL Foundation عتماد اإل جهة 

تــــــــوفير البــــــــرامج التدريبيـــــــــة فــــــــى مجـــــــــال الحاســــــــب اآللـــــــــى و  • هداف األ 

 تطبيقاته

ل الحاســـــــــــب اآللـــــــــــى و رفـــــــــــع كفـــــــــــاءة املتـــــــــــدربين فـــــــــــى مجـــــــــــا •

تأهيـــــــــل  –اســــــــتخدامته اليوميــــــــة و فـــــــــى مجــــــــاالت العمــــــــل 

 . HISالدولية و  ICDLالطالب الختبارات شهادات 

 تطوير مهارات نظم تكنولوجيا املعلومات القياسات التي يقدمها املعمل 

االختبــــــــــارات االلكترونيــــــــــة الخاصــــــــــة باختبــــــــــارات الرخصــــــــــة  املخرجات 

 (ICDLلى )الدولية لقيادة الحاسب اال

طـــالب و خريجـــى بـــرامج الرعايـــة الصـــحية و فئـــات مجتمعيـــة  الجهات املستفيدة 

 أخرى 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 2معمل رقم 

Laboratory 2 

 عتماد اإل جهة 
ICDL Foundation Dublin Irland 

الدولية وفقا ملعايير الجودة   ICDLإقامة اختبارات شهادات  هداف األ 

 الجهة املانحة للشهادة تطلبهاتالتى 

القدرة على تخريج عدد من املتدربين فى مجال الحاسب اآللى  القياسات التي يقدمها املعمل 

 الدولية   ICDLو استخدامته حاصلين على شهادات 

 دولة 148املعتمدة فى أكثر من 

االختبــــــــــارات االلكترونيــــــــــة الخاصــــــــــة باختبــــــــــارات الرخصــــــــــة  املخرجات 

 (ICDLيادة الحاسب االلى )الدولية لق

طــــــــالب و خريجــــــــى بــــــــرامج الرعايــــــــة الصــــــــحية وجميــــــــع فئــــــــات  الجهات املستفيدة 

 املجتمع االخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 :
ً
 املعامل املركزية بجامعة اإلسكندريةثالثا

Central laboratories 

in Alexandria University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Faculty of Artsاآلداب كلية 
 001  لكودي للكليةالرقم ا

 عنوان ووسائل اإلتصال:     

اإلسكندرية –الشاطبي  –العنوان: شارع حسين صبحي   

 (+203) 4864249           4875735 203+التليفون: 

الفاكس:  4873088 203+  

  www.art.alexu.egاملوقع االلكترونى: 

 
 

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 القياس والتقويــم معمل

Measurement & Assessment Laboratory 

إلى تطوير نظم التقويم واالمتحانات للطالب يهدف املعمل  األهداف
لتحقيق املخرجات التعليمية املستهدفة للبرامج األكاديمية 
افق مع املعايير األكاديمية كأحد متطلبات الجودة  بما يتو
واالعتماد.ذلك باإلضافة إلى نشر ثقافة تطوير التقويم 
واالمتحانات كمدخل الصالح وتحسين املنظومة التعليمية 
وضمان جودتها وذلك من خالل صياغة معايير ومواصفات 

البرامج األكاديمية املختلفة وإعداد األدلة  تقييم الطالب فى
 إلي املعايير األكاديمية القياسية 

ً
الالزمة لذلك استنادا

 .املتبناه
تحصيل و أداء الطالب بشفافية ملحتوى املقررات  قياس- القياسات التي يقدمها املعمل

الدراسية باإلضافة إلى قياس الوزن النسبي واألهمية 
النسبية لكل من موضوعات املحتوى واألهداف التعليمية 

 وضمان توزيع أسئلة االمتحانات على املحتوى.
قياس مخرجات التعلم املستهدفة للمقررات في إطار الدقة -

 واملوضوعية.
 تطبيق نظام اإلختبارات اإللكترونية لبعض املقررات بالكلية. - رجات البحثية من املعمل املخ

ضوء األهداف واملعايير  في إنشاءوتحديث بنوك أسئلة -
 املحددة للمقررات.

تطبيق آلية التصحيح اإللكتروني للعديد من املقررات  -
 بالكلية و كليات أخرى تابعة لجامعة اإلسكندرية.

 الطـــــالب و أعضـــاء هيئـــــة التدريـــس ومعاونيـــهم. عملاملمن املستفيدة الجهات 

 



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

68 

 Faculty of Scienceكلية العلوم  

 004الرقم الكودي للكلية 

 2014يونية  26تاريخ   - 129الكلية معتمدة برقم 

 بالكلية:عنوان ووسائل اإلتصال 

 درية.اإلسكن –محرم بك  -: ش بغداد البريدي العنوان

 اإلسكندرية. 21511بريدي: الرقم ال
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل امليكروسكوب اإللكترونى

LaboratoryElectron Microscope  

بالبحث العلمى ومعاونة الجامعة فى القيام برسالتها فى رتقاء اال  • األهداف

 مجال البحوث.

ابط الثقافية و العلمية مع الجامعات األخرى   • توثيق الرو

 بالداخل و الخارج. 

اسات ضبط و توكيد دعم الشركات الصناعية فى مجال در  •

 جودة املنتجات.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل
تجهيز و فحص و تصوير العينات البيولوجية و غير البيولوجية  •

 باستخدام امليكروسكوبات اإللكترونية 

عمل القطاعات الرقيقة و شبه الرقيقة فى جميع أنواع الخاليا  •

 النباتية و الحيوانية باأللتراتوم .

شارات العلمية للشركات الصناعية و شركات تقديم األست •

التصدير و األستيراد واملساهمة فى حل املشاكل العلمية بها 

وكذلك  فحص سالمة املنتجات الصناعية  و الزراعية و 

 املعدنية لضبط و توكيد جودتها.

تنظـــيم الـــدورات التدريبيـــة فـــى مختلـــف التطبيقـــات البحثيـــة و  •

،  املعمـــــــــلم فيهـــــــــا أجهـــــــــزة الصـــــــــناعية و الطبيـــــــــة ،التـــــــــى تســـــــــتخد

للبـــــاحثين و أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس مـــــن جامعـــــة األســـــكندرية و 

خارجهــــــــا  و املهندســــــــين و الكيميــــــــائيين مــــــــن مختلــــــــف الشــــــــركات 

 الصناعية .

http://www.sci.alex.edu.eg/
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل امليكروسكوب اإللكترونى

LaboratoryElectron Microscope  

مسـاعدة األطبــاء و املتخصصــين فــى الكشـف املبكــر عــن بعــض  •

األمـــــــراض املستعصـــــــية مـــــــن خـــــــالل دراســـــــة التغيـــــــرات الخلويـــــــة 

ا تســــاعد أطبــــاء األســــنان فــــى فحــــص الناتجــــة عــــن األمــــراض كمــــ

 .و التأكد من مطابقتها للمواصفات األسنان الصناعية

معاونــة أجهــزة البحــث الجنــائى و مباحــث التزييــف فــى الكشــف  •

 عن بعض األدلة الجنائية و العمالت املزورة.

عقــــــــــــد النــــــــــــدوات العلميــــــــــــة ذات الصــــــــــــلة بامليكروســــــــــــكوبات  •

 األلكترونية و تطبيقاتها.
ثية من املخرجات البح

 املركز
إجـــــراء التحاليــــــل املعمليـــــة املجهريــــــة الدقيقـــــة التــــــي تخــــــدم  •

األبحاث والرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراة( مـن داخـل 

 كليات الجامعة أومن خارجها. 

 دعم الجانب التطبيقي للمقررات الدراسية بالكلية. •

املساهمة فى إجراء البحـوث والدراسات العلميـــة ومسـاعدة  •

البحثيــــــةمن داخــــــل الكليــــــة والجامعــــــة أو مــــــن املشــــــروعات 

 خارجها.

 دورات علمية ومعمليه متخصصة. •
الجهات املستفيدة من 

 املركزخدمة 
 الشركات الصناعية  •

 كليات العلوم •

 كليات الطب البشرى   •

 كليات طب االسنان •

 كليات الصيدلة •

 كليات التربية الوعية •

 كليات القنون الجميلة •

 املعاهد البحثية و الزراعية •
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

الحاسب االلي وامليكروكمبيوتر معمل  

Computer and Microsoft Laboratory 

 دورات خدمية لطالب الكلية واعضاء هيئة التدريس األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املركز

 كتابة وطباعةالرسائل علمية من خالل اجهزة كمبيوتر  •

ة لوجود ثالثة معامل, معمل يدعد دورات تدريبية لشركات •

 20يحتوي  2كمبيوتر بكارتة نت.معمل 25يحتوي  1

 كمبيوتر بكارتة نت. 25يحتوي  3كمبيوتر بكارتة نت و معمل 

املخرجات البحثية من 

 املركز

 ماسح ضوئي( -طباعة-خدمية تعليمية )كتابة •

 .  باملركز مركز صيانة أجهزة الحاسب اآللي  •

 ؤتمرات والندوات العلميةتقديم خدمة دعم امل •

الجهات املستفيدة من 

 املركزخدمة 

 طالب البكالريوس والدراسات العليا •

 اعضاء هيئة التدريس •
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 Faculty of Medicineالطب  كلية 

 005 الرقم الكودي للكلية

 2011  أكتوبر  27بتاريخ  104الكلية معتمد برقم 

 2017أغسطس  14بتاريخ  169تم التجديد برقم و 

 عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية :

   االسكندرية - األزاريطة –ميدان الخرطوم  – الطب كلية  :البريدى العنوان

                       4862506 03 2+تليفون: ال

 4873076 03 2+فاكس: ال

 www.alexmed.edu.eg : اإللكترونى املوقع

  thedean@alexmed.edu.eg:  اإللكترونى العنوان
 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية القسم:

 املعمل إسم

 إنجليزي( : –)عربي 

اثة الخلوي   معمل الور

Cytogenetics Laboratory 

اثة الخلوية لتشخصيص االختالل في  األهداف دراسة الور

اثية وحاالت الكروموس ومات في حاالت األمراض الور

  .اللوكيميا

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

اثة الخلوي اجراء          ( لتشخيص  (Karyotypingتحليل الور

اثيةورام الدم واأل أو متابعة مرضيى   .مراض الور

املخرجات البحثية من 

 املعمل

رسائل ماجيستير  ودكتوراه في مجال  -أبحاث علمية  •

اثية.  األمراض الور

التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس  العلمية األبحاث •

 .للترقية

اثية •  .تقديم خدمات ملرض ي اللوكيميا و االمراض الور

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 مرض ى مستشفيات جامعة االسكندرية  •

 حاالت مرض ى خارجية •

 طلبة كلية الطب جامعة االسكندرية •

 

http://www.alexmed.edu.eg/
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –ربي )ع

 معمل التهجين املوضعي

Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) 

تشخيص ومتابعه أمراض الدم الخبيثه الحاده واملزمنه وبعض  األهداف

 .أورام الثدى الخبيثه

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• BCR/ABL  (DUAL  FUSION)  

• PML  RARA  (DUAL  FUSION). 

• TEL/AML  (DUAL  FUSION) 

• INVERSION  16-t(16;16). 

• AML1/ETO t(8;21) (DUAL  FUSION). 

• PDGFR-α 

• PDGFR-β 

• MLL rearrangement (11q23) (BREAK APART)   

• LSI p53 

• CEP 12(single locus) 

• P53/ATM 

• CEP7/CEP8 

• Del 5q 

• Del 7q 

• Multiple Myloma Panel: 

o IGH/FGFR3 translocation (MM) 

o IGH/MAF translocation (MM) 

o IGH/MAFB translocation (MM) 

o IGH/MYEOV translocation t(11;14) 

(MM) 

• IGH/BCL2 translocation t(14;18) 

• IGH/CCND1 translocation t(11;14)  

• FISH  PANEL  FOR  CLL (4 Loci) 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –ربي )ع

 معمل التهجين املوضعي

Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) 

 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

• CLL /lymphoma Multiprobe  panel 

• AML/MDS Multiprobe  panel 

• ALL Multiprobe  panel 

• HER2/neu on paraffin section  

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

رسائل ماجيستير  ودكتوراه في مجال  -أبحاث علمية  •

 .أمراض الدم و أورام الثدى الخبيثه

التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس  العلمية األبحاث •

 .للترقية

ورام الدم أتقديم خدمات لتشخيص ومتابعة مرض ى  •

 .الحادة واملزمنة

الجهات املستفيدة من 

  عملخدمة امل

 مستشفيات جامعه االسكندريه. •

 التأمين الصحى. •

 املرض ى املحولين من العيادات واملعامل الخاصه. •
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التدفق الخلوي 

Flow Cytometry Laboratory 

تشخيص و متابعة امراض الدم الحميدة و الخبيثة )الحادة و  األهداف

 .ا التدفق الخلوي املزمنة( باستخدام تكنولوجي

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 

 

 

 

 

 

 

تنميط املناعي الخلوي املتدفق  من أي عينة من  •

السوائل: الدم ، نخاع العظام ، السائل النخاعي ، 

السوائل البيولوجية األخرى )الجنبي ، البريتوني ، ... 

من األنسجة الصلبة بعد ، وأي عينة  LNإلخ( ، نضح 

   ...( LNالتفكك )الطحال ، 

(Flow cytometric immunophenotyping) 

  لوحة سرطان الدم الحاد •

 (Acute leukemia panel) 



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

74 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التدفق الخلوي 

Flow Cytometry Laboratory 

 

 

 

 

 

 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 سرطان الدم املزمن ولوحة األورام اللمفاوية •

(Chronic leukemia panel) 

• MRD لجميع األورام الخبيثة الدموية 

 لوحة املايلوما املتعددة •

(Multiple myeloma panel) 

• PNH 

 .CD4 / CD8مجموعات الخاليا اللمفاوية الفرعية  •

 LADتشخيص  •

 مطابقة الصليب لزراعة الكلى •

• CD34  تعداد لزرعBM (BM transplantation)  

من دم الحبل السري لبنوك دم الحبل  CD34تعداد  •

  السري 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

يستير  ودكتوراه في مجال رسائل ماج -أبحاث علمية  •

افق األنسجة.ورام الدم الحادة واملزمنة أ  و تو

التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس  العلمية األبحاث •

 .للترقية

تقديم خدمات لتشخيص ومتابعة اورام الدم الحادة  •

افق االنسجة ونقص املناعة الذاتية  واملزمنة وتو

 .الخلوي وتحليل االنسجة املختلفة باستخدام التدفق 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

مرض ى مستشفيات جامعة االسكندرية )داخلي و  •

 خارجي(

 التامين الصحي •

 املرض ى املحولين من العيادات  و املعامل الخاصة •

 مرض ى من املحافظات املجاورة ملحافظة االسكندرية •
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 Faculty of Pharmacyالصيدلة  كلية 

 006 الرقم الكودي للكلية

 2016يونيو  27بتاريخ 155الكلية معتمد برقم  

 عنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:

 العنوان البريدى: ميدان الخرطوم- اإلسكندرية-

 +4873067 (203) : الفاكس                    4810728-4847426 (203)+تليفون: ال 

                  www.pharmacy.au.alex.edu.egاملوقع االلكترونى:

   pharmacy_alex@yahoo.com    البريد االلكترونى: 
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي  

 املعمل املركزى 

 Central Laboratory 

إجراء القياسات والتحاليل املعملية ألعضاء هيئة  • األهداف

واملدرسين التدريس وطالب الدراسات العليا والباحثين 

هات األخري حكومية املساعدين واملعيدين واألفراد والج

 مراكز البحوث. وغير حكومية و 

تقديم الخدمات البحثية للمؤسسات وشركات األدوية  •

 واألفراد بهدف خدمة املجتمع واالرتقاء به.

إدخال التقنيات الحديثة فى نظم التحاليل واستخدام  •

األجهزة الحديثة ملواجهة التطورات املستحدثة فى العلوم 

 الصيدلية.

تي يقدمها القياسات ال

 املعمل 

إختبارات تأكيد الجودة للعديد من املستحضرات  .1

 الصيدلية ومستحضرات التجميل 

 تعيين نسبة األدوية فى السوائل البيولوجية .2

 تحليل املستحضرات الدوائية .3

 دراسات معدل الذوبان . .4

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

إتاحة إمكانيات املعمل للباحثين بكليات ومعاهد  •

معات الحكومية والخاصة، بما يكفل تنفيذ خطط الجا

البحوث بالجامعة فى إطار االستراتيجية العامة للبحث 

 العلمى فى مصر، وخدمة الباحثين فى املؤسسات املصرية. 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي  

 املعمل املركزى 

 Central Laboratory 

خدمة املجتمع من خالل إجراء التحليالت للعينات  •

 للمعايير العلمية املتعارف عليها.
ً
 الدوائية والطبية وفقا

ستفيدة من الجهات امل

  خدمة املعمل

كليـــــــات ومعاهـــــــد الجامعـــــــات الحكوميـــــــة والخاصـــــــة علـــــــى  •

 مستوى القطر املصرى.

أعضـــــــــــاء هيئـــــــــــة التـــــــــــدريس وطـــــــــــالب الدراســـــــــــات العليـــــــــــا  •

واملدرســـــــين املســـــــاعدين واملعيـــــــدين واألفـــــــراد والبـــــــاحثين 

 مراكز البحوث.والجهات األخري حكومية وغير حكومية و 
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 عمل املجمع العلمي للبحوث الدوائيةم

Science Park Laboratory 

تقديم العديد من الخدمات الصيدلية فى مجاالت  • األهداف

 الصيدلة والرعاية الصحية وصناعة الدواء 

إجراء القياسات والتحاليل املعملية ألعضاء هيئة  •

واملدرسين التدريس وطالب الدراسات العليا والباحثين 

املعيدين واألفراد والجهات األخري حكومية املساعدين و 

 مراكز البحوث. وغير حكومية و 

ابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى  • توثيق الرو

 والهيئات العلمية على الصعيد العاملى والعربى .

تطوير األداء املنهى و تنمية مهارات العاملين بمجاالت  •

 . الصيدلة وخاصة فى قطاع الصناعات الدوائية

تعزيز قدرة الدواء املصرى على الدخول فى األسواق  •

 العاملية

تقديم الخدمات البحثية للمؤسسات وشركات األدوية  •

 واألفراد بهدف خدمة املجتمع واالرتقاء به.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 

حل املشكالت الرقابية عن طريق إقتراح الطرق العلمية  .1
عديد من املستحضرات الالزمة لحل املشكالت لل

الصيدلية الخاصة بشركات األدوية وما يتعلق بها من أمان 
 وفاعلية
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 عمل املجمع العلمي للبحوث الدوائيةم

Science Park Laboratory 

 

 

 

 

 

 

إختبارات تأكيد الجودة للعديد من املستحضرات  .2
 الصيدلية ومستحضرات التجميل 

 تعيين نسبة األدوية فى السوائل البيولوجية .3
 تحليل املستحضرات الدوائية .4
 دراسات معدل الذوبان . .5
 بأبحاث كلية طب األسنان . تحضير محاليل خاص .6
 تحضير محاليل خاص بإختبارات الذوبانية . .7
قياس تركيز املضادات الحيوية بالطرق امليكروبيولوجية  .8

 املذكورة فى دساتير األدوية  
قياس القدرة املضادة للميكروبات لألدوية واملركبات  .9

 الكميائية واملستحضرات الطبيعية واملطهرات التجارية
ات العد امليكروبى للبكتريا الهوائية إجراء إختبار  .10

والفطريات والجراثيم املحددة للمستحضرات 
 الصيدلية غير املعقمة

 إختبار تعقيم لبعض املستحضرات الصيدلية     .11

 اختبار التحدي لبعض املستحضرات الصيدلية. .12

االختبارات الالزمة لقياس التركيز املثبط األدني للمضاد  .13

 األدني القاتل للميكروبات.امليكروبي و كذلك تركيزه 

اجراء تحاليل العينات البيولوجية وغير البيولوجية  .14

 وتقديم النتائج البحثية 

تحضير العديد من األوساط الغذائية الالزمة لنمو   .15

 البكتريا والفطريات

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 

 

 

 

 

إقامة الدورات التنشيطية للطالب و للخريجين فى  •

الت الصيدلية للمساهمة فى ربط الجامعة باملجتمع املجا

 والصناعات الدوائية 

عقد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات للكوادر  •

الفنية باملستشفيات وشركات االدوية فى مجاالت 

 التخصص املختلفة.

إتاحة إمكانيات املعمل للباحثين بكليات ومعاهد  •
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 عمل املجمع العلمي للبحوث الدوائيةم

Science Park Laboratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنفيذ خطط  الجامعات الحكومية والخاصة، بما يكفل

البحوث بالجامعة فى إطار االستراتيجية العامة للبحث 

 العلمى فى مصر

خدمة املجتمع من خالل إجراء التحليالت للعينات  •

 للمعايير العلمية املتعارف عليها.
ً
 الدوائية والطبية وفقا

تقديم العديد من الخدمات الصيدلية فى مجاالت  •

والرقابة  الصيدلة والرعاية الصحية وصناعة الدواء

 ) بيت 
ً
 وعامليا

ً
الداوئية ومتطلبات تسجيل الدواء محليا

 خبرة لشركات الدواء ( .

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

كليات ومعاهد الجامعات الحكومية والخاصة على  •

 مستوى القطر املصرى.

مختلف القطاعات اإلنتاجية فى مجال الصيدلة لشركات  •

 .العامليةالدواء املحلية والعربية و 
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 Faculty of Engineeringالهندسة  كلية 

 007 الرقم الكودي للكلية

 2014يوليو  20بتاريخ 131الكلية معتمد برقم 

 عنوان ووسائل اإلتصال:

 االسكندرية -العنوان البريدي : ش لطفى السيد متفرع من طريق الحرية 

 5921853 - 03  س:الفاك                     5910052 - 03  التليفون: 

 dean@alexu.edu.eg-engالبريد األلكترونى:             eng.alexu.edu.egاملوقع األلكترونى:  
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل املواد املركزى 

Central Material Laboratory 

اس ى للمواد طبقا ملتطلبات إنشاء معمل أختبار قي ▪ األهداف

 الجودة للمساهمة فى التعليم و التدريب و البحث العلمى 

تعريف وتدريب طالب مرحلة البكالوريوس بالكلية على  ▪

 نظم القياس واالختبارات امليكانيكية والكيميائية للمواد

تدريب طالب الدراسات العليا بالجامعة على استخدام  ▪

 اجهزة القياس واختبار املواد

املساهمة فى تطوير البحث العلمى بأستخدام أحدث  ▪

 األجهزة 

 املشاركة املجتمعية فى مجال األختبارات الصناعية  ▪

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 أختبارات الشد و الضغط  ▪

    Universal Testing Machines              

أختبار باملوجات الفوق صوتية للفجوات و الشقوق     ▪

Echo graph   

 األختبار املغناطيس ى للفجوات      ▪

     Magnetic particle Inspection 

اختبار قياس معدل التآكل باستخدام                          ▪

Potentiostat    

 اختبار املذيبات كيميائية والكواشف   ▪

mailto:eng-dean@alexu.edu.eg
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل املواد املركزى 

Central Material Laboratory 

 Dye Penetrant Inspection 

 تاختبار الفحص البصرى وتجهيز العينا ▪

 Inverted l Microscope    

 اختبار مؤشر السريان عند األنصهار للبوليمرات ▪

 Melt Flow Index  

                       اختبار الصالدة ▪

                     Universal Hardness Test 

                       اختبار الرزاز امللحى  ▪

                       Salt Spray Cabinets 

انى اختبار األجهاد ▪      باألنحناء الدور

      Rotating Bending Fatigue 

         دراسة التحوالت الحرارية في البوليميرات بإستخدام ▪

        DSC 

                                       التحليل الوزنى الحرارى بإستخدام ▪

      TMA 

املخرجات البحثية من 

 املعمل  

 يكية والكيميائية واالختبارات املحفزة اختبارات املواد امليكان

 اختبار تركيبات السطوح ودراسة العيوب السطحية

الجهات املستفيدة من 

   خدمة املعمل

طالب الدراسات العليا  –طالب مرحلة البكالوريوس بالكلية 

الشركات  –الباحثين في مجال تصنيع واختبار املواد  –

الخام واملصنعة  العاملة فى مجال تصنيع وانتاج املواد

 املعدنية والبالستيكية وتطبيقاتها
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 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 املعمل املركزى للتصميم التخيلى

Virtual Design Laboratory 

إنشاء معمل  حاسب قياس ى للتصميم التخيلى بأستخدام  ▪ األهداف
ان بالحاسب  لخدمة مختلف برامج أصلية للتصميم املع

التخصصات الهندسية للمساهمة فى التعليم و التدريب و 
 البحث العلمى 

تعريف طالب مرحلة البكالوريوس بأحدث برامج الحاسب و  ▪
 وسائل التصميم املعان بالحاسب

املساهمة فى تطوير البحث العلمى بأستخدام أحدث البرامج و  ▪
 أستخدامها فى النشر العلمى الدولى 

تطوير نظم التصميم التخيلى و األبداع بأستخدام نظم املسح  ▪
 3D Printing & 3Dالضوئى و الطباعة ثالثية األبعاد 

Scanning 
إقامة دورات تدريبة للتصميم التخيلى و البحث العلمى  ▪

 بأستخدام برامج أصلية لخدمة التعليم و الصناعة 
البرامج و األختبارات التي 

 يقدمها املعمل  

 ذجة و التصميم بإستخدام مجموعة برامج النم ▪
AutoDesk building, AutoDesk infrastructure 

 LabViewنمذجة و تحليل اإلختبارات بأستخدام   ▪
و  MatLabالنمذجة و التحليل الرياض ى باستخدام   ▪

MaxSurf 
 استخدام برامج العناصر املحددة ▪

Comsol multi-physics,  LMS Virtual Lab.,  Ansys 
نمذجة بإستخدام املاسح الضوئى و الطابعة  ثالثية ال ▪

 األبعاد 
املخرجات البحثية من 

 املعمل  

تطوير البحث العلمى باستخدام برامج التحليل و التصميم و  ▪
 النمذجة و برامج العناصر املحددة 

تحليل املجسمات بإستخدام املسح الضوئى و الطباعة  ▪
 ثالثية األبعاد

خدمة الجهات املستفيدة من 

   املعمل

الباحثين فى مجال  –طالب الدراسات العليا  –طالب الكلية 
الشركات التى تستخدم برامج  –التصميم و التحليل و النمذجة 
 التصميم و التحليل و النمذجة
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 املعمل املركزي للتحكم اآللي

Central Automatic Control Laboratory 

طبقا ملتطلبات الجودة للمساهمة فى  تحكم آليإنشاء معمل  ▪ هدافاأل 

 التعليم و التدريب و البحث العلمى.

تعريف وتدريب طالب املراحل املختلفة بالكلية على نظم  ▪

 التحكم اآللي وأجهزة القياس.

تدريب طالب الدراسات العليا بالجامعة على استخدام نظم  ▪

 التحكم اآللي وأجهزة القياس.

اهمة فى تطوير البحث العلمى بأستخدام أحدث األجهزة املس ▪

 املشاركة املجتمعية في مختلف املجاالت الصناعية.

التجارب التي يقدمها 

 املعمل 

 فى نقل السيور  PLCاستخدام وحدة تشغيل  ▪

      Dual Conveyor PLC work-cell.     

 فى التحكم باملصاعد PLCاستخدام وحدة تشغيل  ▪

       Elevator PLC work-cell 

 فى التحكم باملرور  PLCاستخدام وحدة تشغيل  ▪

       Traffic Control PLC work-cell 

 DC motorنمذجة التحكم فى  محركات التيار املستمر  ▪

modeling 

فى التحكم فى وضع محركات التيار  PIDاستخدام وحدة  ▪

 املستمر

      DC motor position control using PID-Controller 

املخرجات البحثية من 

 املعمل

أنظمة التحكم اآللي وأجهزة  تطوير البحث العلمى باستخدام

 القياس املختلفة.

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

الباحثين فى مجاالت   -طالب الدراسات العليا -طالب الكلية

 التحكم اآللي املختلفة.
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  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

اقع االفتراض ىامل  عمل املركزى للو

 Virtual Reality Laboratory 

اقع االفتراض ى وهو األول  ▪ األهداف إنشاء معمل  متميز ومتفرد للو
والوحيد على مستوى جامعات مصر الذى يوجد به مسرح 

وذلك بأستخدام برامج أصلية لخدمة  CAVEثال ى األبعاد 
ليم و مختلف التخصصات الهندسية للمساهمة فى التع

 التدريب و البحث العلمى 
تعريف طالب مرحلة البكالوريوس بأحدث برامج الحاسب و  ▪

اقع االفتراض ى   Virtual Realityالو
املساهمة فى تطوير البحث العلمى بأستخدام أحدث البرامج و  ▪

 استخدامها فى النشر العلمى الدولى 
اقع االفتراض ى و البحث العلمى  ▪ إقامة دورات تدريبة للو

 تخدام برامج أصلية لخدمة التعليم و الصناعة بأس
اقع  ▪ تقديم خدمات عرض املشروعات املعمارية بتقنية الو

 االفتراض ى للجهات الخارجية
بناء مجسم ثال ى األبعاد ملحافظة اإلسكندرية على مراحل  ▪

 ليكون مركز لتقييم أي منشآت جديدة باملدينة قبل تنفيذها
البرامج و األختبارات التي 

 مها املعمل  يقد

 النمذجة و التصميم بإستخدام مجموعة برامج  ▪
AutoDesk building  

اقع االفتراض ى ببرنامج  ▪   vizardعرض الو
املخرجات البحثية من 

 املعمل  

تطوير البحث العلمى باستخدام برامج التحليل و التصميم و  ▪
 النمذجة و برامج العناصر املحددة و

ح الضوئى و الطباعة تحليل املجسمات بإستخدام املس ▪
 ثالثية األبعاد

الجهات املستفيدة من خدمة 

   املعمل

الباحثين فى مجال  –طالب الدراسات العليا  –طالب الكلية 
املكاتب االستشارية وشركات االستثمار  –التصميم و  النمذجة 

الجهات والهيئات املختلفة التي يمكنها االستفادة  –العقارى 
اقع االقتراض ى مثل هيئة الطاقة من مجسمات ونماذج ال و

 النووية ومحافظة االسكندرية
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 Faculty of Agricultureالزراعة  كلية 

 008 الرقم الكودي للكلية

 2014ديسمبر  30بتاريخ  136الكلية معتمد برقم 

 :مع الكلية عنوان ووسائل اإلتصالال

  اإلسكندرية -الشاطبى –: ش أفالطون البريدي العنوان

 (+203)  5922780فاكس:ال      (+203)  5901900 - 5915427 -5924391 :فون التلي

      www.agr.alexu.edu.egاملوقع االلكترونى:

 agr-dean@alexu.edu.egالبريد االلكترونى: 
 

 املعمل املركزي )أ( املعمل إسم

  هدافاأل 
مية العضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة اجراء األبحاث العل

 وطالب القسم

 يقدمها التي القياسات

  املعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقدمها التي القياسات

  املعمل

الفصل والكشف عن املركبا النشطه فى الزيوت العطرية 

 واملستخلصات النباتيه

الفصل الكروماتوجرافى سائل لفصل املركبات املختلفه مثل 

 ومتبقيات املبيدات والسموم الفطريةالسكريات 

الكشف عن االمراض الفيروسيه النباتيه وغيرها من 

 االستخدمات فى املجال الزراعى والطبى

اثيه والكشف  تضاعف الحمض النووي لعمل الخريطه الور

اثيه  عن التتابع واالختالفات الور

 هتقدير تركيز العناصر املعدنيه الكبري والصغري فى التربه وامليا

تنميه امليكروبات علي بيئات تحت التحكم في الظروف البيئية 

 والحصول علي املنتجات مثل الكاروتين وبعض الفيتامينات .

 تقدير نسبه الدهن الكليه داخل العينات الغذائية 

التخلص من الرطوبة بنظام التجفيد دون التعرض للحراره 

 العاليه للحفاظ علي خواص الكيميائية 

 ي اللوني للعينات املختلفه بعده انظمة تقدير املد

 تقدير الرطوبة للعينات املختلفه بعده انظمة

 تقدير املدي اللزوجه للعينات املختلفه بعده انظمة 

http://www.agr.alexu.edu.eg/
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 املعمل املركزي )أ( املعمل إسم

 تقدير نسبة البروتين  للعينات املختلفه بعده انظمة 

 تقدير قوام وصالبه  للعينات املختلفه بعده انظمة 

 مالح تحضير مياه مقطره خالية من اال 

 نظام محاكاه لنظام التبريد املتواجده فى املصانع 

 الرطوبوبةا ملوجودة بداخلهاتجفيف العينات والتخلص من 

 تحضين امليكروبات الحيوية

 ميزان حساس أربع ارقام عشرية 

 ميزان حساس ثالث ارقام عشرية 

 فحص وتصوير العينات الدقيقة 

 تجفيف العينات بالرزاز

 املادة السائلة باستخدام الطرد املركزى  مكوناتفصل 

 من البحثية املخرجات

  املعمل

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 من املستفيدة الجهات

  املعمل خدمة

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -ة  وزارة الزراع

 الصناعة
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 املعمل إسم
 املعمل املركزي)ب( البيوتكنولوجى معمل زراعة ونمو األجهزة

 النباتية

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 

 وطالب القسم

 يقدمها التي القياسات

  املعمل

 زراعة األنسجة النباتية

 تحطيم الخاليا باملوجات فوق الصوتية.

 أغراض معملية

قياس محتوي االنسجة من الكلوروفيل والبروتين والكالسيوم 

 والفوسفور 

 تنقية املياه

 تقطير املياه

 فصل البروتينات.

 التصوير امليكروسكوبي.

 الطرد املركزي.

 تجفيف العينات

 التعقيم.

 الهجرة الكهربية.

 التحليل الطيفي.

 تخفيف وعد الدم.

 من البحثية املخرجات

  املعمل

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 من املستفيدة الجهات

  املعمل خدمة

شركاء  –املجتمع املحلى  –زارة التخطيط و  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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 املعهد العالي للصحة العامة

  High Institute of Public Health 

009للمعهد الرقم الكودي   

2016أغسطس   15بتاريخ 157املعهد معتمد برقم   

 :مع املعهدعنوان ووسائل اإلتصال 

                                   درية الحضرة اإلسكن-طريق الحرية 165العنوان البريدى: 

 21561الرقم البريدي: 

 + 4288436 (203)فاكس: ال                          + 4285499 (203): التليفون 

 www.hiph.alexu.edu.eg/index.php/arاملوقع االلكترونى: 

                                   deanoffice_hiph@yahoo.comلكترونى:البريد اال
 

 املعمل املركزى  املعمل  إسم

 فصل و تحديد املحتوي الكيمائي للعينات • األهداف

 القياسات الكيميائية للعينات املختلفة •

 لفة للقياستحضير و تجهيز اللعينات املخت •

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 املعمل مقسم الى ثالثة معامل:

افيا الغاز  • : حيث يتم فيه قياس  GCمعمل كرومتوجر

االحماض الدهنيه و املواد الهيدروكربونيه و املبيدات 

 الحشريه فى  مختلف العينات.

افيـــــا الســـــائل  •  Atomicمعمـــــل االمتصـــــاص الـــــذري و كرومتوجر

Absorption and HPLC حيـــث يـــتم فيـــه قيـــاس تركيـــز العناصـــر :

املختلفــــــــه فــــــــي امليــــــــاه والصــــــــرف والتربــــــــه و املــــــــواد الغذائيــــــــه قيــــــــاس 

 الفيتامينات في مختلف العينات و املواد الفينوليه.

: حيث يتم فيه Preparatory Laboratoryمعمل التحضير •

تحضير و تجهيز العينات للقياس , قياس البروتين و 

 ه الرطوبه و الرماد.النيتروجين و نسب

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

رسائل و ابحاث املاجستير و الدكتوراه الخاصة بالطلبة 

 الباحثين

http://www.hiph.alexu.edu.eg/index.php/ar
mailto:deanoffice_hiph@yahoo.com
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 املعمل املركزى  املعمل  إسم

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  –الطلبة الباحثين 

وجهات وزارات  الصناعة والزراعة والصحة -املصرية 

البحثيه فى الهيئات العامه والخاصه  واملعامل - املختلفة

 والشركات واملصانع 
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 Medical Research Instituteمعهد البحوث الطبية  

012للمعهد  الرقم الكودي   

2018مارس  13املعهد معتمد بتاريخ  

 :مع املعهدعنوان ووسائل اإلتصال 

 اإلسكندرية  -الحضرة-طريق الحرية 165العنوان البريدى: 

 + 4283543 (203)فاكس: ال        4282331-4282373 (203)+: التليفون 

 http://mri.alexu.edu.eg/index.php/arاملوقع االلكترونى: 

                                      mri-dean@alexu.edu.eg البريد االلكترونى: 
 

 مركز التكنولوحيا الطبية 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 البيولوجيا الجزيئية معمل

Molecular Biology Laboratory 

مساعدة الباحثين بجامعة اإلسكندرية والجامعات األخري في  األهداف

 عمل األبحاث العلمية املستخدم فيها البيولوجيا الجزيئية

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 استخالص األحماض النووية من العينات املختلفة

 ( بأنوعهاPCRلبلمرة املتسلسل )عمل تفعالت ا

 الفصل الكهربي للعينات

املخرجات البحثية من 

 املعمل

 عمل العديدمن الدورات التدريبية

 املساهمة في عمل أبحاث الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

 تدريب طلبة الجامعة وغيرهم من طلبة الدراسات العليا

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 العليا بالجامعة من الكليات العملية والطبية طابة الدراسات

 أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة
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 مركز التكنولوحيا الطبية 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي  

اثة الخلويةمعمل   الور

 Cytogenetics Laboratory 

اثية بأنواعها لتفي إحتياجات مرض  األهداف ي عمل تحاليل األمراض الور

 املجتمع السكندري واألقاليم املجاورة

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

اثية  إجراء تحاليل الكروموسومات ملرض ي األمراض الور

املخرجات البحثية من 

 املعمل

اثة  دورات تدريبية في مجال الور

اثية  تدريب الطلبة علي عمل التحاليل الور

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 مع السكندري واألقاليم املجاورةمرض ي املجت

 طلبة الدراسات العليا بمعهد البحوث الطبية وطلبة كليات الطب
  

 مركز التكنولوحيا الطبية 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

  زرع الخاليا معمل

Cell Culture Laboratory 

إستيفاء احتياجات البحث العلمي في املجتمع السكندري غالبا  األهداف

رة أحيانا من حيث الدراسات املتعلقة بالسرطان أو الخاليا وغي

 الجزعية

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

إختبار السمية وكذلك فاعلية العقاقير املضادة لألورام 

 السرطانية

املخرجات البحثية من 

 املعمل

 إقامة الدورات التدريبية وتقديم الخدمات املعملية للباحثين

 وعات البحثية التابعة لجامعة اإلسكندريةاملساهمة في املشر 

 تدريب طلبة كلية العلوم

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 طلبة الدراسات العليا باملعهد وكذلك الكليات العلمية والطبية

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية والجامعات األخري 
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 مركز التكنولوحيا الطبية 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –ي )عرب

 املعمل املشترك

Common Facilities Laboratory 

 أهداف بحثية من خالل تقديم الخدمات املعملية األهداف
أهداف تعليمية لرفع الكفاءة العلمية واملهارات املعملية 

 ألعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وأخصائيي املعامل
القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 ات املركبات الحيوية بواسطة التحليل الطيفي* قياس تركيز 
 * فصل وتعيين تركيزات البروتينات

* القياس تركيزات البروتينات بتقنية اإلنزيم املرتبط باملاص 
 املناعي

املخرجات البحثية من 

 املعمل

 إقامة الدورات التدريبية وتقديم الخدمات املعملية للباحثين
 اإلسكندرية والجامعات األخري جامعة  -تدريب طلبة كلية العلوم 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 طلبة الدراسات العليا باملعهد وكذلك الكليات العلمية والطبية
 أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية والجامعات األخر

 العاملون بمعامل التحاليل الطبية وعامل وزارة الصحة
 

 مركز التكنولوحيا الطبية

 عملامل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 الكيمياء اإلكلينيكية معمل

Clinical Chemistry Laboratory 

تحاليل الدم والفيروسات ملرض ي املجتمع جميع أنواع عمل  األهداف

 السكندري 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 تحاليل السوائل البيولوجية للكشف عن وظائف أعضاء الجسم

 تحليالت الفيروسات بأنواعها

 تحاليل أورام الثدي                        دالالت األورام والهرمونات

املخرجات البحثية من 

 املعمل

تدريب طلبة الكليات العملية والطبية علي كافة التحاليل 

 املعملية

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 مرض ي املجتمع السكندري وغيرة من املرض ي 
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 بيةمركز التكنولوحيا الط 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تكنولوجيا النانو

Nanotechnology Laboratory 

 تحضير املواد النانوية وتدريب طلبة الدراسات العليا عليها األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 النانويةقياسات خواص املستحضرات 

املخرجات البحثية من 

 املعمل

 يات العلمية املحلية والعامليةأبحاث منشورة في الدور 

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 املعاهد والكليات املختلفة املعنية
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 Faculty of Veterinary Medicineالطب البيطري  كلية 

 013 الرقم الكودي للكلية

 2016أغسطس 15بتاريخ     157الكلية معتمدة برقم     

 العنوان ووسائل اإلتصال:

 البحيــرة -جامعة األسكندرية ادفينــا  -كليـة الطـب البيطـرى   :البريدى العنوان

 2+ 0452960450الفاكس:             2+ 0452963526التليفون: 

    www.vetmed.alexu.edu.eg  : اإللكترونى املوقع

    dean@alexue.ed :  اإللكترونى العنوان
 

      املعمل إسم

 إنجليزى( –)عربى   

     املعمل املركزى 

  Central Laboratory 

 زيادة القدرة التنافسية للمعمل . • األهداف

والت البحثيـــــة الخاصـــــة برســـــائل املاجســـــتير تنفيـــــذ البروتوكـــــ •

 والدكتوراه

تـــــــــــــــوفير دورات تدريبيـــــــــــــــة لطـــــــــــــــالب مرحلـــــــــــــــة البكـــــــــــــــالوريوس  •

والدراسات العليا وتقديم دعم طالبى متميز ومشـاركة فعالـة 

 للطالب فى األنشطة البحثية 

تغطيــــــــــة اإلحتياجــــــــــات البحثيــــــــــة ألعضــــــــــاء هيئــــــــــة التــــــــــدريس  •

الطــــــــــالب ومعــــــــــاونيهم وطــــــــــالب الدراســــــــــات العليــــــــــا وكــــــــــذلك 

افدين.  الو

خدمــــة العمليــــة التعليميــــة واملجتمــــع املحــــيط داخــــل وخــــارج  •

 الكلية.

العمــل علــى كفــاءة املــوارد البشــرية واملاديــة لتســهيل الخدمــة  •

 التعليمية والبحثية.

القياسات التى يقدمها 

 املعمل 

 

 

 

تحاليــــــل األمــــــالح  – تحاليــــــل الــــــدم وتشــــــمل ) صــــــورة دم كاملــــــة •

واملعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادن الثقيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، 

تحاليــــل الغــــدد   -املاغنسيوم،الكلور،الصــــوديوم البوتاســــيوم(

وســيوله الــدم والــتجلط وســرعه الترســيب وهرمونــات الــذكورة 

واالنوثــــــــه ونســــــــبه الكوليســــــــترول وبعــــــــض التحاليــــــــل املتعلقــــــــه 

http://www.vetmed.alexu.edu.eg/
mailto:dean@alexue.ed
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      املعمل إسم

 إنجليزى( –)عربى   

     املعمل املركزى 

  Central Laboratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القياسات التى يقدمها 

 املعمل

 بالقلب والكبد والبنكرياس والنقرس ودالئل األورام.

 يل العينات كيميائيا باستخدام الطول املوجى العادى.تحل •

قيـــــاس الطـــــول املـــــوجى للموجــــــات الكهربائيـــــه املـــــاره باملحاليــــــل  •

 وذلك لتعيين تركيزات املواد الذائبه بها. 

التحليـل الكيميـائى لأللبـان ومنتجاتهـا وتشـمل ) نسـبة الــدهون  •

 - درجـــة التجمـــد -االمـــالح الصـــلبة الغيـــر دهنيـــة  -البروتينـــات  –

 سكر اللبن(.

 العد البكتيرى لأللبان واللحوم ومنتجاتها. •

تجهيــــــز عينــــــات الهيســــــتولوجى والباثولوجيــــــا عــــــن طريــــــق تمريــــــر  •

وصـــــــب وتقطيـــــــع العينـــــــات وصـــــــبغها وفحصـــــــها ميكروســـــــكوبيا 

 وذلك من خالل وحدة الهيستوباثولوجى .

حفــــــــظ األعضــــــــاء بطريقــــــــة بلســــــــتكة االعضــــــــاء وذلــــــــك لحفــــــــظ  •

لـة للتلـف والتــى تحتـوى علـى قـدر مــن العينـات البيولوجيـه القاب

املـــــاء مثـــــل املخ،والقلـــــب والكبد،والرئـــــة والعضـــــالت والعينــــــات 

املشــــــــتركة وهيئــــــــة الشــــــــرائح فــــــــى مجــــــــال علــــــــم التشــــــــريح وعلــــــــم 

االمــــــــــراض وفــــــــــى علــــــــــم الحيــــــــــوان وايضــــــــــا بلســــــــــتكة االعضــــــــــاء 

للحيوانــــــــــات الصــــــــــغيرة مثــــــــــل الــــــــــدواجن واالجنــــــــــة والعناكــــــــــب 

وايضــا فــى علــم النبــات مثــل اك ســموالبرمائيــات والزواحــف واإل 

الفطريـــــات وايضـــــا بالنســـــبة لعلمـــــاء االثـــــار يمـــــنكهم اســـــتخدام 

 البلستكة فى الحفاظ  على رطوبه النسيج والجلود

تحليـــــــل وقيـــــــاس نســـــــبة البروتينـــــــات املوجـــــــودة فـــــــى الســـــــوائل  •

  البيولوجية.

فصل الرواسب عن املحاليل أو االمالح الذائبه فى املحاليل أو  •

املحاليــل عنــد درجــة حــرارة الغــرف وبالتبريــد  املــواد الصــلبه فــى

 .س °20-عند درجة حرارة تصل الى 

 .  س(86º-حفظ العينات عند درجة حرارة ) •
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      املعمل إسم

 إنجليزى( –)عربى   

     املعمل املركزى 

  Central Laboratory 

الفصــل الكهربــى للبروتينــات الذائبــة فــى املحاليــل أو الســوائل  •

 البيولوجية 

وللصـــبغات -تعقـــيم العينـــات امليكروبيولوجيـــه والفيرولوجيـــة •

 الخاصة 

( فصل  امليكروبات ال •
ً
ذائبـه فـى جـزء مـن املحلـول ) فصـال كميـا

 DNAوايضا فصل البروتينـات او شـقائق البروتينـات وفصـل 

مـــــن  HCV،HCBفـــــى الخليـــــه الحيـــــه باالضـــــافه الجـــــراء تحاليـــــل 

 RT_PCRخالل جهاز تفاعل البلمرة املتسلسل 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

العملى  نشر العديد من األبحاث العلمية التى تم إجراء الجزء •

 الخاص بها باملعمل والعديد من الرسائل العلمية 

تنظيم الدورات التدريبية للطالب فى التخصصات املختلفة والتى  •

 يراعى فيها أن تكون موازية ملتطلبات سوق العمل  مثل :

1. Medical Biomedical interpretations of liver and 

kidney functions. 

2. Principles of Laboratory diagnosis. 

3. Pathology and Clinical Applications. 

4. PCR and Real Time PCR Principles and 

Applications. 

5. Applied Food Microbiology. 

6. Anesthesia and Soft Tissue Surgery in Pets. 

7. Recent Lab Technique. 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

تشارات الفنية والبيطرية  للمستفيدين من تقديم اإلس

 الخدمات البيطرية من  : 

 اك.سمأصحاب مزارع الدواجن والحيوانات والخيول واإل  •

 أصحاب مصانع األعالف  •

 طالب الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه •
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 معهد الدراسات العليا والبحوث 

 Institute for Graduate Studies and Research 

014للمعهد  لرقم الكودي ا  

2016سبتمبر  29بتاريخ  158املعهد معتمد برقم   

 العنوان ووسائل اإلتصال مع املعهد :

االسكندرية  -طريق الحرية الشاطبى163 -معهد الدراسات العليا والبحوث العـــنـــوان البـــــــريدى:

 االسكندرية  - 21526رمز بريدى  - 832ص:ب  الرقم البريدي : 

 + 4285792 (203): الفاكس               + 4297942 (203) - 4295007 :  التليفون  

  www.igsr.alexu.edu.egاملوقع االلكترونى: 

  igsr@alexu.edu.eg   البريد األلكترونـــــى:
 

 ملاملع إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 املعمل املركزى للطرد املركزى 

Centrifugation Laboratory 

 هداف األ 

توفير اإلمكانيات املعملية لخدمة الباحثين من الطالب  •

وأعضاء هيئة التدريس وباقي الباحثين باملعهد وجامعة 

 اإلسكندرية وكذلك الهيئات من خارج الجامعة. 

القياسات التي يقدمها 

 ل املعم

فصل املركبات بواسطة الطرد املركزى  فائق السرعة  •

(12000 rpm) 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 واستشارات -تدريب  -قياسات 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 الجهات البحثية •

والجهات املجتمعية و املصانع ووزارة الصحة والبيئة  •

 والصناعة

 

 

 

 

 

http://www.igsr.alexu.edu.eg/
mailto:igsr@alexu.edu.eg
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 املعمل إسم

 (أنجليزى  –)عربى 

 القياسات االشعاعية البيئيةمعمل 

Environmental Radiation measurements Laboratory 

 هداف األ 

 رصد مستويات االشعاع في املكونات البيئية  •

 تقيم املخاطر الصحية املتربطة بالتعرض لالشعاع   •

 التعاون مع املعمل األخرى في اجراء الدراسات •

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

ليل النوعى والكمى للنويدات املشعة باستخدام جهاز التح •

 الجرامانيوم عالى النقاء. 

 تقييم املستويات الطبيعية والصناعية لالشعاع في البيئة  •

 تطبيقات النشاط االشعاعي في مجال الدراسات البيئية  •

عمل الدورات التدريبية في مجال القياسات االشعاعية  •

 البيئية 

 االشعاع والقياسات االشعاعية  تدريب الطالب في مجال •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 تدريب  واستشارات –رسائل علمية 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 الجهات البحثية

 والجهات املجتمعية و املصانع ووزارة الصحة والبيئة والصناعة
 

 

 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 مياء الحيويةاملعمل املركزى للتحاليل الكي

Central Laboratory For Biochemical analysis 

توفير اإلمكانيات املعملية لخدمة الباحثين من الطالب وأعضاء  هداف األ 
هيئة التدريس وباقي الباحثين باملعهد وجامعة اإلسكندرية 

 وكذلك الهيئات من خارج الجامعة.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

يوية فى مدى الضوء املرئ و فوق البنفسجى التحليالت الكيموح

 –( 80-حفظ العينات عند درجة ) –للعينات السائلة والصلبة 

 يوجد مكرسكوب متصل بكاميرا

 وتحليل  -  PCRكما يقوم املعمل بالتحاليل 

HPLC Analysis of phenolic and organiccompounds  

 ة الدراسات العلياقياسات معملية لطلب •املخرجات البحثية من 
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 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 مياء الحيويةاملعمل املركزى للتحاليل الكي

Central Laboratory For Biochemical analysis 

 تنفيذ إستشارات علمية • املعمل 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 طلبة الدراسات العليا •

 الباحثين واعضاء هيئة التدريس •

 جهات صناعية وزراعية وصحية •
 

 

 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 املعمل املركزى لتشخيص املواد

Central laboratory for material diagnosis 

 داف هاأل 
 خدمة طالب الدراسات العليا 

 خدمة الصناعة وشركات األنتاج
القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

األشعة التحت حمراء   –تشخيص املواد بواسطة طيف الفلورة 
 التحليل الحرارى -

املخرجات البحثية من 
 املعمل

التجارب املعملية للخطط البحثية لرسائل املاجستير  •
 والدكتوراه

 شورةبحوث من •
 تنفيذ إستشارات علمية •

الجهات املستفيدة من 
 خدمة املعمل 

 طلبة الدراسات العليا •
 الباحثين واعضاء هيئة التدريس •
 جهات صناعية وزراعية وصحية •
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 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 الكيمياء البيئيةمعمل 

Environmental Chemistry Laboratory 

 اف هداأل 

رصد امللوثات العضوية بمكونات البيئة املختلفة وفحص املنتجات 

الصناعية من حيث القياسات الوصفية والكمية ملحتواها من 

 املكونات العضوية

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

تجهيز واستخالص عينات مكونات البيئة واألغذية واملنتجات 

 حاليل العضوية لهاالصناعية واملستخلصات الحيوية إلجراء الت

املخرجات البحثية من 

 املعمل

التجارب املعملية للخطط البحثية لرسائل املاجستير  •

 والدكتوراه

 بحوث منشورة •

 تنفيذ إستشارات علمية •

تجهيز عينات للقياسات العضوية باملعمل املركزي  •

افيا الغاز   ,GC-ECD, FID)املطياف الكتلى  –لكروماتوجر

MS) 

من  الجهات املستفيدة

 خدمة املعمل

 طلبة الدراسات العليا •

 الباحثين واعضاء هيئة التدريس •

 جهات صناعية وزراعية وصحية •
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 املعمل املركزى لالمتصاص الذرى 

Atomic Absorption Spectrophotometer 

 خدمة طالب البحث العلمى األهداف

  خدمة الصناعة والشركات االنتاجية

قياسات التي يقدمها ال

 املعمل 

 تحليل العناصر الثقيلة االتية

Pb, Cd, Fe, Mn, Zn, Mg, Ni, Co, Cu, Cr, Ca and Li 

 فى عينات املياه والتربة

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 قياسات العناصر الثقيلة

 واستشارات علمية

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

مستوى الجامعة واملراكز  طالب الدراسات العليا على •

  البحثية
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 الشركات الصناعية واالنتاجية •

 

 Faculty of Tourism and Hotelsالسياحة والفنادق  كلية 

 015 الرقم الكودي للكلية

 2018مارس 13بتاريخ     176الكلية معتمدة برقم      

 عنوان ووسائل اإلتصال:

 االبراهيمية، اإلسكندرية.  386االزاريطة، ص.ب. مصطفي مشرفة، العنوان البريدي : شارع الدكتور 

 03 - 4843123تليفون:        00203  -  4878401فاكس:    /تليفون 

  https://www.tourism.alexu.edu.egاملوقع االلكتروني:  

 

املعمل إسم  

إنجليزي( -)عربي  

 ب اآلليمعمل اللغات والحاس

Language and Computer Laboratory 

 خدمة العملية التعليمية.  • األهداف 
تيسير إجراء التدريب العملي لقسمي الدراسات  •

 السياحية والدراسات الفندقية.   
 عمل دورات تدريبية خاصة.   •

القياسات التى يقدمها 

 املعمل

التدريب علي استخدام تكنولوجيا نظم املعلومات  •
 ة والفندقية وذلك لتنمية مهارات: السياحي

  AMADEUSمجز تذاكر الطيران باستخدام  نظام   -أ
وهو برنامج خاص بحجز وتسعير النقل الجوي)قسم 

 الدراسات السياحية(. 
التابع لشركة  ULTRAادارة الفنادق باستخدام نظام   -ب

 )قسم الدراسات الفندقية(.  COMSYSبرمجيات 

املخرجات البحثية من 

  املعمل

 دورات تدريبية  •

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 طالب الكلية والخدمات املجتمعية.

 

 

 

 

 

 

https://www.tourism.alexu.edu.eg/
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املعمل إسم  

إنجليزي( -)عربي  

 (2معمل الحاسب اآللي  رقم )

Computer Laboratory No. 2 

 خدمة العملية التعليمية.  • األهداف 

 خدمة املقررات التعليمية.    •

القياسات التى يقدمها 

 املعمل 

 تتمثل أهم املخرجات الخدمية للمعمل في اآلتي: 

عمل حساب لطالب الدراسات العليا علي بنك  •

 املعرفة. 

رفع أخبار الكلية علي املوقع الرسمي للكلية علي  •

 https://www.tourism.alexu.edu.eg الرابط : 

وني الجامعي للساده أعضاء هيئة عمل البريد االلكتر •

 التدريس وطالب الدراسات العليا.  

املخرجات البحثية من 

 املعمل

 خدمات طالبية للدراسات العليا. •

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 طالب الدراسات العليا والسادة آعضاء هيئة التدريس.

 

 

 

 

https://www.tourism.alexu.edu.eg/
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 Faculty of Nursingالتمريض  كلية 

 020 للكلية الرقم الكودي

 يوليو 29بتاريخ    71الكلية معتمدة برقم  

 2016سبتمبر29بتاريخ  158برقم التجديد تم و 

 العنوان ووسائل اإلتصال:

   االسكندرية -ش ادمون فيرمون امام مركز شباب سموحة  9 -كلية التمريض  :البريدى العنوان

 + 203   4291341-+   203   4291336 -+   203   4291578التليفون: 

  www.nurs.alexu.edu.eg  : اإللكترونى املوقع               + 203   4291341الفاكس: 
 

 القسم: التمريض الباطنى و الجراحى

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل اساسيات التمريض

Fundamental Nursing  Laboratory 

 ( معمل2د )العد

يهدف املعمل الى ضمان جودة عالية من الرعاية التمريضية  هداف األ 

املقدمة ملرض ى امراض الباطنة و الجراحة واسرهم واالرتقاء 

بمستوى التخصص فى مجال التمريض الباطنى و الجراحى من 

 خالل:

تدريب الطالب على املهارات التمريضية الالزمة ملرض ى  •

 احة امراض الباطنة و الجر 

 تطبيق املناهج القائمة على االدلة •

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 التدريب على قياس العالمات الحيوية •

 اجراء العناية السريرية لطريحى الفراش •

اجراءاالســــــــــــــــــــــــــعافات االوليــــــــــــــــــــــــــة ملصــــــــــــــــــــــــــابى الكســــــــــــــــــــــــــور,  •

 و الحروق النزيف,االختناق

 تحليل معرفة الطريقة الصحيحة و االمنة العطاء االدوية •

ملخرجات البحثية من ا

 املعمل 

تخــريج طــالب  مــؤهلين لكيفيــة تطبيــق كــل املهــارات التمريضــية 

 الالزمة للعناية باملريض.

 طالب الكلية و طالب الدراسات العليا الجهات املستفيدة من خدمة 

http://www.nurs.alexu.edu.eg/
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التمريض الباطنى والجراحى

Medical- Surgical Nursing Laboratory 

 ( معمل2العدد )

يهدف املعمل الى ضمان جودة عالية من الرعاية  هداف األ 

التمريضية املقدمة ملرض ى امراض الباطنة و الجراحة 

واسرهم واالرتقاء بمستوى التخصص فى مجال التمريض 

 الباطنى و الجراحى من خالل:

تدريب الطالب على املهارات التمريضية الالزمة ملرض ى  •

 لباطنة و الجراحة.امراض ا

 تطبيق املناهج القائمة على االدلة. •

تدريب طالب الدراسات العليا على املهارات  •

 التمريضية الالزمة ملرض ى امراض الباطنة و الجراحة.

االرتقاء بمستوى التخصص فى مجال تمريض امراض  •

 الباطنة و الجراحة.

املساهمة الفعالة مع املؤسسات الصحية االخرى  •

 ل العناية التمريضية.لتحسين مجا

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 التدريب على كيفية الغيار على الجروح •

 التدريب على تركيب القساطر البولية •

 تحليل الطريقة الصحيحة و االمنة العطاء االدوية •

 التدريب على كيفية االعتناء باالطراف املبتورة •

 قياس مهارات اإلنعاش القلبى الرئوى األساس ى •

تدريب على كيفية التعامل مـع مرضـ ى الفشـل الكلـوى ال •

 و الغسيل الكلوى 

تخريج كوادر مؤهلة بقدرات مهنية متخصصة فى مجال  املخرجات البحثية من املعمل 

التمريض الباطنى و الجراحى لتلبية مطالب سوق العمل 

 اقليميا ودوليا وتسمح باملنافسة الفعالة.

الجهات املستفيدة من خدمة 

  لاملعم

 طالب الكلية والدراسات العليا. 
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 القسم: : تمريض أمراض النساء والتوليد

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تمريض أمراض النساء والتوليد

Obstetric and Gynecologic Nursing Laboratory 

افتتح معمل تمريض أمراض النساء والتوليد فى مبنى كلية  األهداف

 ذلك بهدف: و  2003التمريض 

خدمة طالب كلية التمريض)الفرقة الثالثة( فى  •

 التدريب العملى بالكلية.

تنظيم برنامج محاضرات تخصصية  وعقد دورات  •

 تدريبية  وورش عمل.

تدريب الطالب عمليا على كل املهارات التمريضية لرفع  •

الكفاءة املهنية فى مجال العناية التمريضية والبحث 

 العلمى.

دراسات العليا على املهارات التمريضية تدريب طالب ال •

 الالزمة للعناية بأمراض النسا و التوليد.

معمل تمريض أمراض النساء والتوليد مجهز جيدا  القياسات التي يقدمها املعمل 

 للقياسات االتية:

 كيفية فياس العمر الرحمى  •

 قياس شده االنقباضات الرحمية  •

 كيفية تركيب اللولب وازالته •

 ى تطور الوالدهمعرفة مد •

 تدريب الطالب على كيفية الوالدة الطبيعية •

تخــــــــــريج طــــــــــالب  مــــــــــؤهلين لكيفيــــــــــة تطبيــــــــــق كــــــــــل املهــــــــــارات  املخرجات البحثية من املعمل 

 التمريضية الالزمة للعناية بأمراض النسا و التوليد.

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طالب الكلية و طالب الدراسات العليا.
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 سم: تمريض االطفالالق

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تمريض أمراض االطفال

Pediatric Nursing Laboratory 

خدمـــــة طـــــالب كليـــــة التمـــــريض ) الفرقـــــة الثالثـــــة ( فـــــى  • هدافاأل 

 التدريب العملى بالكلية 

تنظـــــيم برنـــــامج محاضـــــرات تخصصـــــية وعقـــــد دورات  •

 تدريبة وورش عمل .

لــــى كــــل املهــــارات التمريضــــية تــــدريب الطالــــب عمليــــا ع •

لرفـــــع الكفـــــاءة املهنيـــــة فـــــى مجـــــال العنايـــــة التمريضـــــية 

 والبحث العلمى.

تـــــــــــدريب طــــــــــــالب الدراســــــــــــات العليـــــــــــا علــــــــــــى املهــــــــــــارات  •

 .األطفالالتمريضية الالزمة للعناية بأمراض 

تـــــدريب الطالـــــب علـــــى االنعـــــاش القلبـــــى الرئـــــوى لحـــــديثى  • القياسات التي يقدمها املعمل 

 الوالدة.

ريب الطالــب علــى تركيــب االنبوبــة املعديــة عــن طريــق تــد •

 الفم او االنف.

 تدريب الطالب على الحقن الوريدى فى حديثى الوالده. •

 تدريب الطالب على ادخال قسطرة الحبل السرى. •

تـــــــدريب الطالـــــــب علـــــــى الحقـــــــن العضـــــــلى وعمـــــــل حقنـــــــة  •

 شرجية.

تدريب الطالب على تدفئة الطفل عن طريق وضعه على  •

ة و التعامل مع الطفل حـديثى الـوالدة مـن جهاز التدفئ

 خالل الحضانه.

تــدريب الطالــب علــى ادخــال علــى ادخــال انبوبــة حنجريــة  •

 من خالل مانيكان محاكى لراس طفل للتدريب.

تــــــــــدريب الطالــــــــــب  علــــــــــى كيفيــــــــــة العنايــــــــــة التمريضـــــــــــية  •

بالفتحـــــــات الصـــــــناعيه وعمـــــــل غســـــــيل للقولـــــــون مـــــــن 

 خاللها.
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 سم: تمريض االطفالالق

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تمريض أمراض االطفال

Pediatric Nursing Laboratory 

الـدم  مـن   فـى سـحب رةتدريب الطالـب  علـى اكتسـاب مهـا •

 الشريان.

تــــــدريب الطالــــــب  علــــــى اكتســــــاب مهــــــارة عمــــــل جلســــــات  •

 استنشاق تنفس.

تخــــــــــريج طــــــــــالب  مــــــــــؤهلين لكيفيــــــــــة تطبيــــــــــق كــــــــــل املهـــــــــــارات  املخرجات البحثية من املعمل 

 التمريضية الالزمة للعناية بأمراض االطفال.

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 اسات العليا.طالب الكلية و طالب الدر 

 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الفيزياء و الكيمياء

Biophysics and Chemistry Laboratory 

خدمة طالب كلية التمريض ) الفرقة ااالولى( فى  • هدافاأل 

 التدريب العملى بالكلية

وضع نظام و تحديد املسئوليات الخاصة بتطبيق  •

طلبة و طالبات كلية مادتى الفيزياء و الكيمياء عمليا ل

 التمريض 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 تـدريب الطالـب عمليــا علـى مـا تــم دراسـته نظريـا ملــادتى •

 .الفيزياء و الكيمياء

التحليـــــل و القيـــــاس لجميـــــع التجـــــارب العمليـــــة ملـــــادتى  •

 .الفيزياء و الكيمياء

اسات املختلفة لجميع تخريج كوادر مؤهلة للتحليل و القي املخرجات البحثية من املعمل 

 .التجارب املعملية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 

 طالب الكلية.
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 القسم: : تمريض العناية الحرجة والطوارئ 

  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

  معمل الحاالت الحرجة

Critical Care Laboratory 

لتمريضية يهدف املعمل الى ضمان جودة عالية من الرعاية ا هدافاأل 

املقدمة ملرض ى الحاالت الحرجة واسرهم واالرتقاء بمستوى 

التخصص فى مجال تمريض العناية الحرجة والطوارئ من 

 خالل:

تدريب الطالب على املهارات التمريضية الالزمة للعناية  •

 بمرض ى الحاالت الحرجة 

 تطبيق املناهج القائمة على االدلة •

 القياسات التي يقدمها املعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قياس القدرة على تمريض املرض ى فاقدى الوعى •

 تحليل مهارات اإلنعاش القلبى الرئوى األساس ى •

 التدريب على كيفية العناية باملسالك الهوائية •

 التدريب على قياس ضغط بالون االنبوبة الرغامية •

 قياس القدرة على تشفيط االفرازات •

 التدريب على كيفية التغذية املعدية •

سحب عينة شريانية لعمل تحليل  نحليل كيفية •

 الغازات بالدم

 قياس ضغط الوريد املركزى  •

 اجراء الصدمات الكهربية للقلب •

 قياس نسبة تشبع الدم باالكسجين •

 اجراء العناية بمرض ى التسمم •

 التدريب على كيفية االنعاش ملرض ى القئ الدموى  •

 التدريب على كيفية الغسيل املعدى •

تخريج كوادر مؤهلة بقدرات مهنية متخصصة فى مجال   املخرجات البحثية من املعمل

تمريض العناية الحرجة والطوارئ لتلبية مطالب سوق 

 .العمل اقليميا ودوليا وتسمح باملنافسة الفعالة

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

طالب  -طالب التقنى -طالب االمتياز -طالب كلية التمريض

 .الكورس املكثف
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  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

  الحاالت الحرجة معمل

Critical Care Laboratory 

الى ضمان جودة عالية من الرعاية  املعمليهدف  هدافاأل 

من  التمريضية املقدمة ملرض ى الحاالت الحرجة واسرهم

 خالل:

تدريب طالب الدراسات العليا على املهارات التمريضية  •

 .الالزمة للعناية بمرض ى الحاالت الحرجة

االرتقاء بمستوى التخصص فى مجال تمريض العناية  •

 .الحرجة والطوارئ 

املساهمة الفعالة مع املؤسسات الصحية االخرى  •

 .لتحسين مجال العناية الحرجة

هو املصدر االول فى القيادة والتعليم  املعملان يكون  •

والبحث العلمى فى مجال تمريض العناية الحرجة 

 .والطوارئ 

 دمها املعمل القياسات التي يق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قياس مهارات اإلنعاش القلبى الرئوى االساس ى •

 قياس العالمات الحيوية •

 اجراء الحقن العضلى والوريدى وتحت الجلد •

 اجراء اعطاء املحاليل •

 التدريب على سحب عينات الدم •

 اجراء نقل الدم •

 قياس نسبة السكر بالدم •

 ليل كيفية الغيار على الجروحتح •

 التدريب على اعطاء االكسجين •

 التدريب على كيفية اإلنعاش الفلبى الرئوى املتقدم •

 التدريب على تمريض املرض ى فاقدى الوعى •

 قياس كيفية العناية باملسالك الهوائية •

 قياس ضغط بالون االنبوبة الرغامية •
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  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

  الحاالت الحرجة معمل

Critical Care Laboratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القياسات التي يقدمها املعمل

 التدريب على كيفية تشفيط االفرازات •

 ة باألنابيب الخارقةاجراء العناي •

 اجراء التغذية املعدية •

 التدريب على رسم القلب •

قياس كيفيةالتعامل مع الحاالت املختلفة لعدم  •

 انتظام ضربات القلب .

 التدريب على عمل الصدمات الكهربية للقلب •

 التدريب على العناية بمنظم ضربات القلب •

 قياس نسبة تشبع الدم باالكسجين •

 ع أدوية الطوارئ تحليل كيفية التعامل م •

 التدريب على العناية بمرض ى االحتشاء القلبى •

التدريب على العناية بمرض ى قسطرة القلب  •

 التشخيصية

 التدريب على العناية بمرض ى جراحات القلب •

 قياس كيفية العناية بأنابيب الصدر •

 التدريب على العناية بمرض ى الفشل التنفس ى •

التنفس  التدريب العناية باملرض ى املتصلين بجهاز  •

 الصناعى

قياس كيفية سحب عينة شريانية لعمل تحليل  •

 الغازات بالدم

 اجراء العناية بمرض ى الفشل الكبدى •

اجراء العناية بمرض ى الفشل الكلوى بوحدات  •

 العناية

 تحليل كيفية التعامل مع األزمات •

 قياس كيفية العناية بمرض ى التسمم •
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  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

  الحاالت الحرجة معمل

Critical Care Laboratory 

 قياس كيفية االنعاش ملرض ى القئ الدموى  •

 كيفية اجراءالغسيل املعدىتحليل  •

 تحليل كيفية العناية بمرض ى الصدمة •

 قياس كيفية العناية باملصابين بوحدات الطوارئ  •

تدريب طالب الدراسات العليا عمليا على املهارات  • املخرجات البحثية من املعمل 

التمريضية الالزمة للعناية بمرض ى الحاالت الحرجة 

ناية التمريضية ورفع الكفاءة املهنية فى مجال الع

 .والبحث العلمى

اعداد كوادر مؤهلة بقدرات مهنية متخصصة فى مجال  •

تمريض العناية الحرجة والطوارئ لتلبية مطالب سوق 

 .العمل اقليميا ودوليا وتسمح باملنافسة الفعالة

العديد من الدورات التدريبية ملستشفيات ب القيام •

ا من الجامعة ووزارة الصحة والتأمين الصحى وغيره

 .املؤسسات الصحية وغير الصحية

نشر العديد من الرسائل واألبحاث العلمية فى مجالت  •

 .مفهرسة عامليا ومؤتمرات دولية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

املؤسسات الصحية  -الخريجين -طالب الدراسات العليا

 .وغير الصحية
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 حاالت الطوارئ دعم الحياة فى  معمل

Emergency Life Support Laboratory 

يهدف املعمل الى ضمان جودة عالية من الرعاية  هدافاأل 

التمريضية املقدمة ملرض ى الحاالت الحرجة واسرهم 

واالرتقاء بمستوى التخصص فى مجال تمريض العناية 

 الحرجة والطوارئ من خالل:

زمة تدريب الطالب على املهارات التمريضية الال  •

  .للعناية بمرض ى الحاالت الحرجة
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 حاالت الطوارئ دعم الحياة فى  معمل

Emergency Life Support Laboratory 

 .تطبيق املناهج القائمة على االدلة •

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 

 

 

 

 

دعم الحياة فى حاالت الطوارئ بتدريب ب املعمليقوم 

 الطالب على املهارات التالية:

 اجراء العناية باملصابين بوحدات الطوارئ  •

 تلفة والجروحقياس كيفية التعامل مع اإلصابات املخ •

 قياس مهارات اإلنعاش القلبى الرئوى األساس ى •

 قياس كيفية التدريب على اعطاء املحاليل •

 قياس كيفية التدريب على الغيار على الجروح •

 اجراء اعطاء االكسجين •

 قياس كيفية التعامل مع تمريض املرض ى فاقدى الوعى •

 قياس كيفية العناية باملسالك الهوائية •

 نبوبة الرغاميةقياس ضغط بالون اال  •

 جراء اتشفيط االفرازات •

 قياس كيفية التغذية املعدية •

 قياس كيفية عمل الصدمات الكهربية للقلب •

 قياس نسبة تشبع الدم باالكسجين •

 قياس كيفية العناية بمرض ى التسمم •

 التدريب على االنعاش ملرض ى القئ الدموى  •

 قياس كيفية عمل الغسيل املعدى •

 الصدمةقياس كيفية لعناية بمرض ى  •

تحليل كيفية سحب عينة شريانية لعمل تحليل الغازات  •

 بالدم

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

تخريج كوادر مؤهلة بقدرات مهنية متخصصة فى مجال 

تمريض العناية الحرجة والطوارئ لتلبية مطالب سوق 

 .العمل اقليميا ودوليا وتسمح باملنافسة الفعالة
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 حاالت الطوارئ دعم الحياة فى  معمل

Emergency Life Support Laboratory 

الجهات املستفيدة من خدمة 

 ملعمل ا

طالب  -طالب التقنى -طالب االمتياز -طالب كلية التمريض

 .الكورس املكثف
 

 معمل مركزي لألقسام املختلفة بكلية التمريض

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل االوسكى

 OSCE Laboratory 

تــــــــــوفير بيئــــــــــة تعليميــــــــــة خاليــــــــــة مــــــــــن املخــــــــــاطر للتعلــــــــــيم  • هدافاأل 

 الناقـــد ى مهـــارات التفكيـــراإلكلينيكـــى للطـــالب ممـــا ينمـــ

 وإتخاذ القرار.

تعزيـــز قـــدرة الطـــالب علـــى تعزيـــز ســـالمة املرضـــ ى وجـــودة  •

 الرعاية الصحية.

زيـادة الكفــاءة الســريرية مـن خــالل ســيناريوهات التفكيــر  •

 النقدي املختارة.

تحســــــــــــين األداء واالتصــــــــــــاالت والكفــــــــــــاءة فــــــــــــي اإلعــــــــــــداد  •

 السريري.

ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى تشـــــجيع املمارســـــة القائمـــــة علـــــى األدلـــــة  •

 تحسين التعليم اإلكلينيكي.

تعزيـــــز اتخـــــاذ القــــــرارات املختصـــــة القائمــــــة علـــــى األدلــــــة  •

 للممارسة املهنية.

 تعزيز تمكين الطالب في التحضير لإلعداد السريري. •

تشـــجيع الطـــالب علـــى تحليـــل أدائهـــم الـــذاتي واســـتخدام  •

 التفكير النقدي أثناء عملية التفكير.

كيات الرعايــــة تجــــاه الــــزمالء تــــوفير الفــــرص لتعزيــــز ســــلو  •

 واملرض ى.

 إرتكاب األخطاء في بيئة آمنة. •

االســــتجابة لســــيناريوهات الرعايــــة الصــــحية فــــي العــــالم  •
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 معمل مركزي لألقسام املختلفة بكلية التمريض

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل االوسكى

 OSCE Laboratory 

 الحقيقي.

تـــــــدريب الطـــــــالب علـــــــى تقـــــــديم الرعايـــــــة الصـــــــحية علـــــــى  •

مستوى الفريق لتحسين مهارات رعايـة املرضـ ى للطـالب 

 وقدرات اتخاذ القرارات السريرية.

يقدمها القياسات التي 

 املعمل 

 

 

 

 

 

 

 اجراء مهارات اإلنعاش القلبى الرئوى االساس ى •

 التدريب على كيفية قياس العالمات الحيوية •

التــدريب علــى كيفيـــة الحقــن العضـــلى والوريــدى وتحـــت  •

 الجلد

 قياس كيفية اعطاء املحاليل •

 قياس كيفية سحب عينات الدم •

 قياس نسبة السكر بالدم •

 ى الجروحالتدريب على كيفية الغيار عل •

 اجراء مهارات تمريض املرض ى فاقدى الوعى •

 قياس كيفية العناية باملسالك الهوائية •

 قياس ضغط بالون االنبوبة الرغامية •

 تحليل كيفية تشفيط االفرازات •

 تحليل كيفية العناية باألنابيب الخارقة •

 قياس كيفية التغذية املعدية •

قيـــــاس كيفيـــــة التـــــدرب علـــــى مهـــــارات خاصـــــة بمرضـــــ ى  •

 القلب

 قياس رسم القلب •

 تحليل كيفية عمل الصدمات الكهربية للقلب •

 تحليل كيفية العناية بمنظم ضربات القلب •

 قياس نسبة تشبع الدم باالكسجين •
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 معمل مركزي لألقسام املختلفة بكلية التمريض

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل االوسكى

 OSCE Laboratory 

 العناية بمرض ى الفشل التنفس ى •

التدريب على العناية باملرض ى املتصلين بجهاز التنفس  •

 الصناعى

التـــــــدريب علـــــــى كيفيـــــــة ســـــــحب عينـــــــة شـــــــريانية لعمـــــــل  •

 غازات بالدمتحليل ال

 تحليل القدرة على التعامل مع األزمات •

 قياس كيفية العناية بمرض ى الصدمة •

 قياس كيفية العناية باملصابين بوحدات الطوارئ  •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 

 

اعداد كوادر مؤهلة بقدرات مهنية متخصصة فى مجال 

الباطنة و الجراحة ,  -تمريض العناية الحرجة والطوارئ 

فال و النسا  لتلبية مطالب سوق العمل اقليميا ودوليا االط

 .وتسمح باملنافسة الفعالة

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طالب الكلية

 

 

 مركز نكنولوجيا املعلومات

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل اللغة

Language Laboratory 

 للغاتاقامة دورات تدريبية متخصصة فى مجال ا • هدافاأل 

 رفع كفاءة طالب و خريجى الكلية و  معاهد التمريض •

 بمستوى اللغة االنجليزية لدى الطالب االرتقاء •

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

قياس مهارات اللغة االنجليزية و املصطلحات الطبية 

 .الخاصة بطالب الكلية

االمتحانات املختلفة الحصول علي شهادات موثقة بإجتياز املخرجات البحثية من 
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 مركز نكنولوجيا املعلومات

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل اللغة

Language Laboratory 

 .لللغة االنجليزية املعمل

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

طالب الكلية و العاملون فى املجتمع الخارجى باملؤسسات 

 .الصحية
 

  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التعليم اإللكترونى

 E-Learning Laboratory 

إللكترونى، رفع رفع املقررات الدراسية بنظام التعليم ا • هدافاأل 

 كفاءة طالب الكلية و توفير  خدمات التعليم عن بعد.

التدريب على نظام التعليم اإللكترونى و املقررات  •

 .الدراسية الخاصة بالكلية

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 .قياس قدرة الطالب عن التعليم عن بعد •

تقييم الطالب الكترونيا و حث الطالب و تدريبه على  •

critical thinking. 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

تخريج طالب  مؤهلين لكيفية التعليم عن بعد مما يواكب 

 .الطفرة فى تكنولوجبا املعلومات

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 طالب الكلية و أعضاء هيئة التدريس
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 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 لوماتمعمل تكنولوجيا املع

IT Laboratory 

تقديم خدمات استخدام الحاسب اآللى و الطباعة و اإلنترنت  • هدافاأل 

 .لطالب الكلية و أعضاء هيئة التدريس و زوار الكلية

اتاحة الفرصة للطالب و أعضاء هيئة التدريس  •

الستخدام االنترنت وعمل األبحاث و طباعة ما يلزم من 

 .مستندات يحتاجونها

التعليمية للطالب و أعضاء هيئة تسهيل العملية  •

 التدريس بالكلية.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

لطالب و أعضاء هيئة التدريس على اقياس مدى قدرة 

استخدام االنترنت وعمل األبحاث و طباعة ما يلزم من 

 .مستندات يحتاجونها

املخرجات البحثية من 

 املعمل

بع وسائل تخريج طالب  مؤهلين لكيفية استخدام  جم

 .التكنولوجيا

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 .أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و الطالب
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افيا  القسم: الجغر

 اآللىمعمل الحاسب  املعمل إسم

تنمية مهارات الطالب فى استخدام وتطبيق الحاسب اآللى فى  األهداف

افية واالستشعار  افية ونظم املعلومات الجغر املجاالت الجغر

 عن بعد والخرائط اآللية .

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

قياس مدى استيعاب الطالب من برامج نظم املعلومات 

افية واإلستشعار عن بعد.  الجغر

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 أوراق أعمال فصلية لتقويم الطالب

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 طالب القسم فقط

 

 القسم:علم النفس

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 سعلم النف معمل

Psychology Laboratory 

تنمية مهارات الطالب في استخدام وتطبيق تجارب التعلم  األهداف

ختبارات النفسية مثل اختبارات الذكاء والقدرات العقلية واال 

 واختبارات الشخصية

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

تطبيق اختبارات الشخصية واختبارات الذكاء والقدرات 

 العقلية
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 القسم:علم النفس

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 سعلم النف معمل

Psychology Laboratory 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 تدريب طالب الليسانس وخدمة البحث العلمي

الجهات املستفيدة من 

  عملخدمة امل

طالب الفرقة األولى والثانية والثالثة بقسم علم النفس، حيث 

تتم دراسة سيكولوجية التعلم وتجاربه، كما يتم تدريب 

الطالب على تطبيق واستخدام وتفسير االختبارات النفسية 

وكتابة التقارير النفسية مثل اختبارات الذكاء والقدرات 

مؤهال للقيام  العقلية واختبارات الشخصية، ليكون الطالب

بواجبات األخصائي النفس ي فيما يخص القياس النفس ي 

 بوجه عام.
 

 القسم:الصوتيات واللسانيات

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الصوتيات

Phonetics Laboratory 

البحث العلمي والتطبيقي ألعضاء هيئة التدريس وطالب  -  األهداف

 والجامعات األخري  الدراسات العليا في قسم الصوتيات

االستفادة القصوي من تقنية معمل الصوتيات في البحوث  -

 الجامعية

 تفعيل العالقة بين املؤسسة التعليمية واملجتمع اإلنتاجي والخدمي. -

القياسات التي يقدمها 

 املعمل
 قياس اهتزاز األوتار الصوتية ومعدل االضطرابات.  .1

 تشخيصية.قياس نوعية الصوت املختلفة لالغراض ال .2

قياس الخواص الفزيائية ألصوات املتكلمين لألغراض  .3

 القضائية.

قياس الخواص الفيزيائية لألصوات ألغراض تركيب  .4

.
ً
 الكالم إلكترونيا

املخرجات البحثية من 

 املعمل
 بحوث لخدمة اللغة العربية "الفصحي والعامية" •

 الفاتها النطقية.بحوث لدراسة اللهجات واخت •

 بحوث لدراسات التجويد القرآني والظواهر الصوتية. •
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 القسم:الصوتيات واللسانيات

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الصوتيات

Phonetics Laboratory 

 

 

 

 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 بحوث تخدم تحسين الكالم ألمراض التخاطب •

بحوث تخدم العجز في الكالم الناتج عن أمراض خلقية  •

 وأمراض دماغية وأمراض نفسية وأمراض سمعية.

بحوث في بصمة الصوت لخدمة األغراض القضائية  •

 والبنوك.

 عرف على الكالم و املتكلم  تلقائيا.بحوث لخدمة الت •

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل
اللغة  –أقسام اللغات بالكلية ) قسم اللغة االنجليزية  •

 اللغات الشرقية( –اللغة الفرنسية  –العربية 

 –السمعيات  –كلية الطب )أقسام: األنف و األذن  •

 وحدات : التخاطب(

 كلية طب األسنان •

 م االتصاالتكلية الهندسة قس •

املحاكم القضائية )فى مجال بصمة الصوت و التعرف  •

 على اصوات املتهمين(

جامعات األزهر )لخدمة األبحاث املطبقة على القرآن  •

 الكريم(

 مراكز التخاطب بمحافظة االسكندرية •

 الجمعيات املجتمعية الخاصة بمشاكل  اللغة و الكالم  •
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 تالقسم: املكتبات و املعلوما

 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 معمل الحاسب اآللى لقسم املكتبات و املعلومات

Computer Laboratory of library & information 

science dept. 

تطوير أداء الطلبة والخريجين و العاملين فى املكتبات ليواكب  األاهداف

 األساليب الحديثة فى مجال العمل فى  املكتبات واألرشيف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

قياس مدى استيعاب الطالب للمقررات التكنولوجية 

 بالتخصص

 مخرجات املعمل

 البحثية والخدمية

تدريب الطلبة ما قبل التخرج والدراسات العليا على - 1

استخدام برامج املكتبات الحديثة مثل برامج قواعد البيانات 

 املتكاملة واألرشفة األلكترونية

تدريب أخصائيي املكتبات واألرشيف العاملين فى مكتبات  - 2

 الجامعة وغيرها على استخدام البرامج الحديثة فى املجال

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

طلبة قسم املكتبات واملعلومات ما قبل التخرج و  – 1

 الدراسات العليا

أخصائيو املكتبات واألرشيف العاملون فى مكتبات  – 2

 عة وغيرهاالجام
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 Faculty of Commerceكلية التجارة   

003الرقم الكودي للكلية   

 عنوان و وسائل اإلتصال بالكلية:

 الشاطبى –العنوان البريدى :  شارع سوتير 

 االسكندرية -21526الرقم البريدى : 

  203-4865655فاكس:                 203-4851700 203-4865655تليفون :  

       www.comm.alexu.edu.egاملوقع اإللكتروني : 

 vdg@alexu.edu.eg-comrالبريد اإللكتروني: 
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 2قاعة  -البحوث والدراسات التجارية   معمل

Laboratory For Research and Commercial Studies 

 تنمية وتأهيل املتدربين لسوق العمل • األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 دورات  تدريبية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 التدريب على املقررات العملية •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 الطالب والخريجين •

 

 

 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 3قاعة  -تجارية  البحوث والدراسات ال معمل

Laboratory For Research and Commercial Studies 

 تنمية وتأهيل املتدربين لسوق العمل • األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 دورات  تدريبية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 التدريب على املقررات العملية •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 يجينالطالب والخر  •

mailto:comr-vdg@alexu.edu.eg
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 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 4قاعة  -البحوث والدراسات التجارية   معمل

Laboratory For Research and Commercial Studies 

 تنمية وتأهيل املتدربين لسوق العمل • األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 دورات  تدريبية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 قررات العمليةالتدريب على امل •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 الطالب والخريجين •

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 5قاعة  -البحوث والدراسات التجارية   معمل

Laboratory For Research and Commercial Studies 

 تنمية وتأهيل املتدربين لسوق العمل • األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 دورات  تدريبية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 التدريب على املقررات العملية •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 الطالب والخريجين •

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 7قاعة  -البحوث والدراسات التجارية   معمل

Laboratory For Research and Commercial Studies 

 وتأهيل املتدربين لسوق العمل تنمية • األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 دورات  تدريبية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 التدريب على املقررات العملية •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 الطالب والخريجين •



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

125 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 9قاعة  -البحوث والدراسات التجارية   معمل

Laboratory For Research and Commercial Studies 

 تنمية وتأهيل املتدربين لسوق العمل • األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 دورات  تدريبية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 التدريب على املقررات العملية •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 الطالب والخريجين •

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –عربي )

 قاعة الدور الخامس -البحوث والدراسات التجارية   معمل

Laboratory For Research and Commercial Studies 

 تنمية وتأهيل املتدربين لسوق العمل • األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 دورات  تدريبية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 مليةالتدريب على املقررات الع •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 الطالب والخريجين •

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 قاعة الدور السادس -البحوث والدراسات التجارية   معمل

Laboratory For Research and Commercial Studies 

 تنمية وتأهيل املتدربين لسوق العمل • األهداف

القياسات التي يقدمها 

  املعمل

 دورات  تدريبية •

 تستخدم لالدارة املركزية للحسابات و املرتبات •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 التدريب على املقررات العملية •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 الطالب والخريجين •
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 قاعة نظم املعلومات -البحوث والدراسات التجارية   معمل

Laboratory For Research and Commercial Studies 

 تنمية وتأهيل املتدربين لسوق العمل • األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 دورات  تدريبية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 التدريب على املقررات العملية •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 الطالب والخريجين •
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 Faculty of Scienceوم  العلكلية 
 004 الرقم الكودي للكلية

 2014يونية  26تاريخ   - 129الكلية معتمدة برقم 

 :عنوان ووسائل اإلتصال

 21511الرقم البريدي:       اإلسكندرية. –محرم بك  -العنوان البريدي: ش بغداد 

 اإلسكندرية.

 002(03) 3911794الفاكس:          002(03) 3922919 – 3922918التليفون: 

               www.sci.alexu.edu.egاملوقع اإلليكتروني: 

 sc-dean@alexu.edu.egالبريد االلكترونى:  
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 الحديقة النباتية بكلية العلوم

Botanic Garden, Faculty of Science, (ALEX) 

 نوع(  600الحفاظ على االنواع النباتية  النادرة  )اكثر من  • األهداف 

 طالب املستويات املختلفة توفير العينات ل •

 االبحاث العلمية  •

 التنوع البيولوجى الحفاظ علي  •

 الوعى الثقافى والبي ى لطالب املدارس •

 توثيق الثروة النباتية  فى كتاب.   •

الخدمات التي يقدمها 

 املركز

 .د بالعينات الالزمة للتدريس للطالب االمدا •

 ابحاث الدرسات العليا للقسم واالقسام االخرى.  •

 التبادل  بين الحديقة والحدائق الدولية  )قوائم االنواع(. •

 املنظر الجمالى والحضارى للكلية. -

املخرجات البحثية من 

 املركز

 

 

 

 

تذويد الحديقة  -ابحاث  تحت النشر -رسالة ماجستير •

 بانواع جديدة من الحدائق الخاصة والهامة. سنويا

 632"موسوعة النباتات امللونة لحديقة كلية العلوم"  •

 صفحة.

همية الثروة النباتية والحفاظ عليها وكيفية  زراعة أالتوعية ب

خدمــــــــــة البيئــــــــــة واملســــــــــاحات  –شــــــــــجرة طــــــــــالب املــــــــــدارس 

http://www.sci.alexu.edu.eg/
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 الحديقة النباتية بكلية العلوم

Botanic Garden, Faculty of Science, (ALEX) 

 الخضراء.  

الجهات املستفيدة من 

 املركزخدمة 

 عليا من داخل وخارج الجامعة.طالب الدراسات ال •

       كليات الصيدلة  والزراعة . •

 ملعاهد البحثية.ا   •
 

 القسم: الفيزياء

  املعمل إسم

 إنجليزي( -)عربي 

 معمل الطاقة الشمسية

  Solar Energy Laboratory 

إجراء أبحاث طلبة املاجستير والدكتوراة فى مجال الطاقة  • األهداف

 الشمسية.

بحثية علمية وتطبيقية باإلشتراك مع جهات  إجراء مشاريع •

 علمية محلية ودولية.

 .للطاقة الشمسية دراسية وبرامج تقديم مقررات •

 عقد دورات تدريبية، وورش عمل للطلبة والفنيين. •

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 تحضير الخاليا الشمسية. •

 دراسة خواص الخاليا الشمسية. •

 تحضير األغشية الرقيقة. •

 اسات الفيزيائية والكهربية والضوئية للمواد.القي •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 

 

املخرجات البحثية من 

 املعمل

حصول بعض طلبة الدراسات العليا على درجتى املاجستير  •

 والدكتوراة.

 ومؤتمرات  •
ً
نشر األبحاث العلمية في مجالت مفهرسة عامليا

 دولية.

تم تمويلها من هيئات املشاركة فى  مشاريع بحثية، والتى  •

 محلية وأجنبية.

تم تنفيذ ثالث تطبيقات متميزة ألنظمة الطاقة الشمسية  •

 يمكن تعريفها بأنها "البناء كلية العلومالالمركزية ب
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 القسم: الفيزياء

  املعمل إسم

 إنجليزي( -)عربي 

 معمل الطاقة الشمسية

  Solar Energy Laboratory 

 الشمسیة". الخالیا املتكامل بإستخدام

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا. •

 الحكومية واملجتمع  املدنى.       الهيئات  •
 

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

معمل املواد فائقة التوصيل للتيار الكهربي والزجاجيات 

 املعدنية

Superconductivity and metallic glasses martial 

Laboratory 

يعتبر هذا املعمل من املعامل الرائدة في مجال علم  • أهداف املعمل

ائقة التوصيل للكهرباء في منطقة الشرق املواد الف

 .األوسط

دراسة الخصائص الفيزيائية للمواد فائقة التوصيل  •

 وتغيرها مع تطعيم هذه املواد بجسيمات نانونية.

دراسة املواد فائقة التوصيل للكهرباء ذات درجات   •

الحرارة املرتفعة. علما بأن جميع هذه املواد لها 

 قة واإللكترونيات.تطبيقات واعدة في مجال الطا

تشتمل الخطة البحثية العامة للمعمل على أبحاث  •

  Novel Materials)تختص باملواد الجديدة ) 

دراسةمواد الزجاجيات املعدنية التي لها تطبيقات  •

صناعية عديدة في مجال الكمبيوتر والشرائط 

 املمغنطة.

تحضير أكاسيد معدنية في مقياس النانو الستخدامها  •

 واص املواد فائقة التوصيل للكهرباء.في تحسين خ

 

القياسات التي يقدمها 

 قياس معدل التآكل. •

قياس العازلية الكهربية عند ترددات مختلفة تصل  •
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 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

معمل املواد فائقة التوصيل للتيار الكهربي والزجاجيات 

 املعدنية

Superconductivity and metallic glasses martial 

Laboratory 

 ميجا هرتز. 5إلى  املعمل 

 قياس التحكم في درجة حرارة العينات. •

 قياس فرق الجهد الكهربائي علي مقياس نانوفولت. •

 عالية.قياس التيار الكهربائي بحساسية  •

قياس تكبير الجهد الكهربايئ والتيار الكهربائي عن  •

 طريق اشارات

 قياس معامل الصالبة الدقيق . •

 تحضيير العينات.باملعمل بواسطة •

o  درجة مئوية. 1100فرن أنبوبي مبرمج يصل إلى 

o  درجة مئوية. 1200فرن غير مبرمج يصل إلى 

o  درجة مئوية لتحضير  1500فرن مبرمج يصل إلى

 .(Novel Materials)جديدة املواد ال

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

تشتمل الخطة البحثية العامة للمعمل على أبحاث  •

 .(Novel Materials)تختص باملواد الجديدة 

 أغلبها منشور في  •
ً
وقد تم نشر ما يقارب تسعون بحثا

مؤتمرات ومجالت عاملية مرموقة ومفهرسة عامليا 

في هذه املؤتمرات مرموق  إسمحتى أصبح للمعمل 

واملجالت العاملية املفهرسة عامليا مما يساهم في رفع 

 .مستوى البحث العلمي في جمهورية مصر العربية

 رسالة ماجستير. 27رسالة دكتوراه و 16إنجاز عدد   •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا. •

 مع  املدنى.       الهيئات الحكومية واملجت •
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 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الفيزياء االشعاعية والنووية

Alexandria Radiation and Nuclear Physics 

Laboratory 

 1970افتتــاح املعمــل رســميا فــي مبنــي طريــق الحريــة ســـنة   • األهداف

لتـــــدريس مقـــــررات الفيزيـــــاء االشـــــعاعية والنوويـــــة لطـــــالب 

ســـــــــــــية املختلفـــــــــــــة وطـــــــــــــالب الـــــــــــــدبلومات الســـــــــــــنوات الدرا

 التخصصية وابحاث املاجستير والدكتوراة.

تقــــــــديم البحــــــــوث للدولــــــــة فــــــــي مجــــــــال االشــــــــعاع والعلــــــــوم  •

 النووية.

تقـــديم االستشـــارات العلميـــة والفنيـــة للمصـــانع فـــي مجـــال  •

 االشعاع والعلوم النووية

تحقيـــــــق التميـــــــز والريـــــــادة فـــــــي التـــــــدريس والبحـــــــث العلمـــــــي  •

مجــــاالت العلــــوم النوويــــة االشــــعاعية  وخدمــــة املجتمــــع فــــي

وتطبيقاتها لخدمة  احتياجـات املجتمـع واخـراج جيـل علـي 

قـــــــــدر كـــــــــافي مـــــــــن املعرفـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــاالت العلـــــــــوم النوويـــــــــة 

 االشعاعية.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

التحاليل البيئة للعينات املشعة )قياس نسبة أشعة  •

 جاما(

كن املغلقة قياس معدالت التلوث االشعاعية لالما •

 واملفتوحة.

قياس وحساب الجرعات الشخصية واملكانية للعاملين في  •

 املجاالت االشعاعية املختلفة.

 حساب معامالت االمتصاص لالشعاع للمواد املختلفة. •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 25حصول على درجتى املاجستير والدكتوراة  )أكثر من  •

 عية والنووية.في تخصص ي الفيزياء االشعا رسالة(

 )أكثر من  •
ً
نشر األبحاث العلمية في مجالت مفهرسة عامليا

 بحث(. 75

املشاركة فى  مشاريع بحثية، والتى تم تمويلها من هيئات  •
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 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الفيزياء االشعاعية والنووية

Alexandria Radiation and Nuclear Physics 

Laboratory 

محلية مثل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 

2016-2017. 

 برتوكول تعاون بحثي مع هيئة الطاقة الذرية •

 ا روسيابرتوكول تعاون بحثي مع معمل دوبن •

برتوكول تعاون مع قسم الفيزياء جامعة  •

 مونتنجروجمهورية  الجبل االسود

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا. •

مصلحة الجمارك من خالل الجمارك املصرية من خالل  •

االشراف علي محطات الكضف االشعاعي في جميع 

 هورية مصر العربية.املنافذ واملواني بجم

شركة عز الدخيلة للحديد والصلب حيث املعمل هو  •

 الخبير الوقائي لكلية العلوم.

 الشركة الصينية للخدمات اللوجيستية  •

متابعة العمل في اجهزة الكشف باالشعاع بالساحة  •

 السينية بميناء االسكندرية.

االشراف علي الدورات التدريبية في مجال الوقاية من  •

ت املؤمنة للعاملين في مجاالت االشعاعات في االشعاعا

 املجاليين الطبي والصناعي. 
 
 
 
 

 القسم: الكيمياء

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تآكل الفلزات واختبار البويات

Corrosion and Paint Testing Laboratory 

 في  أهداف املعمل
ً
مبنى أفتتح معمل تآكل الفلزات واختبار البويات رسميا

، من املعروف إنه 2003كلية العلوم بمحرم بك في شهر مايو 
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 القسم: الكيمياء

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تآكل الفلزات واختبار البويات

Corrosion and Paint Testing Laboratory 

من خسائر تآكل الفلزات املباشرة وغير  %25يمكن التحكم في 

% من الناتج القومي العام  4املباشرة والتي تمثل حوالي 

للدولة باختيار أفضل طرق املتابعة والتحكم في التآكل وبالتالي 

فلزات واختبار البويات هو فإن أهم اهتمامات معمل تآكل ال

على  –الجامعة وطالبها والصناعة  –تعرف الجانبين 

إمكانيات كل منهما من تقنيات وخبرات تخصصية ينتج عنها 

 املزيد من التعاون في صور مختلفة مثل:

تنظيم برنامج محاضرات تخصصية وعقد دورات  •

 تدريبية وورش عمل.

 وتحاليل معملية.تقديم استشارات صناعية  •

مشاريع بحثية تطبيقية تهم الجانبين مدعمة من  إجراء •

جهات حكومية وهيئات أجنبية في مجاالت علوم التآكل 

 والبويات املختلفة.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للبحِث 
ً
دا معمل تآكل الفلزات واختبار البويات مجهز جي 

يات حديثة متنوعة كهروكيميائية وكيميائية وتقنيات بتقن

خاصة بقياسات تآكل الفلزات وحمايتها، وتحضير وتقييِم 

 البويات وقياسات أخرى نذكر منها:

قياس معدل تآكل الفلزات والسبائك في  •

األوساط املختلفة املحاكية لظروف التشغيل 

الصناعية باستخدام التقنيات الكيميائية 

ئية املختلفة مثل قياس االستقطاب والكهروكيميا

الحركي، مقاومة االستقطاب الخطي، املعاوقة وذلك 

 .FRAبأجهزة مثبت الجهد ومحلل الترددات املنعكسة 

دراسة سطح الفلزات والسبائك كوسيلة حديثة  •

لتقييم مشاكل التآكل باستخدام امليكروسكوب 
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 القسم: الكيمياء

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تآكل الفلزات واختبار البويات

Corrosion and Paint Testing Laboratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 .EDXالضوئي واملاسح اإللكترون املتصل بوحدة 

فاءة املثبطات املستخدمة في القطاعات تقييم ك •

 املختلفة من الصناعة.

اختبار الفلزات والدهانات البحرية وكذلك مواد  •

البناء من خالل تعريضها لرزاز محلول محاكي ملياه 

البحر أو امللوثات الجوية باستخدام كابينة التآكل 

 Programmableوالرذاذ البحري والضباب.

Corrosion Cyclic Salt Spray . 

اقتراح طرق قياس وتقييم وفحص التآكل  •

للشركات املختلفة مع تحديد أفضل وسائل الكشف 

املبكر عن التآكل وتدريب املختصين على استخدامها 

.
ً
 ميدانيا

تقييم كفاءة البويات املستخدمة في حماية  •

الفلزات في األوساط املختلفة باستخدام أحدث 

مر في مياه القياسات الكهروكيميائية وكذلك بالغ

 البحر.

قياس لزوجة سوائل ذات لزوجة مرتفعة  •

 Brook Field Programmableباستخدام جهاز 

Viscometer. 

 تعيين الخواص الفيزيائية املختلفة للبويات. •

دراسة أنسب طريقة حماية كاثودية تستخدم في  •

 الحصول على أفضل أداء.

تقييم كفاءة أقطاب املصاعد املضحية  •

(Sacrificial Anodes)  املستخدمة في الحماية

في األوساط  (Cathodic Protection)املهبطية 
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 القسم: الكيمياء

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تآكل الفلزات واختبار البويات

Corrosion and Paint Testing Laboratory 

 املختلفة.

كما أن للمعمل نشاط تدريبي ويقوم بعمل دورات  •

 
ً
متخصصة لرجال الصناعة في مجال علم التآكل طبقا

الحتياج الشركات أو الهيئات من حيث املحتوى العلمي 

رات أو مكان عقد الدورة. ولقد عقدت أربعة دو 

تضمنت مواضيع مختلفة استفاد منها بدرجة خاصة 

السادة املهندسين والكيميائيين والفنيين املسئولين 

عن تصميم وفحص املعدات في الشركات والهيئات 

 الصناعية.

للفريق البحثي املشرف على املعمل سابق خبرة باالستشارات 

آكل الصناعية إضافة إلى خبرته في إجر 
 
اء الخاصة بمشاكِل الت

تحاليل متنوعة لخواص البويات.  كما يقوم املعمل بإجراء 

قييِم أفضل املثبطات أو البويات أو األقطاب 
 
دراسة مقارنة لت

 املضحية بنفسها. 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث في مجالت  150 قام أعضاء املعمل بنشر أكثر من •

 ومؤتمرات دولية وبراءتي اختراع في 
ً
مفهرسة عامليا

مجال تآكل الفلزات واختبار البويات ويراعى فيها أن 

 تكون أبحاث تطبيقية ذات صلة بالصناعة.

من أهم املشاريع البحثية التي أجريت في املعمل ومولت  •

 من هيئات محلية وأجنبية نذكر منها:

o ت جديدة منخفضة السمية مشروع "تركيبات بويا

للتحكم في التآكل البحري" واملمول من وحدة ترابط 

الجامعات املصرية واألمريكية ملدة عامين باالشتراك 

مع جامعة تاسكيجي بوالية االباما األمريكية، ولقد 

عمل في هذا املشروع أساتذة متخصصين من كليتي 

العلوم والهندسة من جامعتي اإلسكندرية وتاسكيجي 
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 القسم: الكيمياء

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تآكل الفلزات واختبار البويات

Corrosion and Paint Testing Laboratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواليات املتحدة األمريكية واملعهد القومي لعلوم ب

البحار واملصايد مع ممثلين للصناعة من شركتي 

بروتال للبويات والترسانة البحرية كمستفيدين 

نهائيين من نتائج املشروع وتضافرت جهودهم جميعا 

 على تحقيق فكرة املشروع.

o  استخدام قش األرز في استحداث مثبطات "مشروع

وهو  شآت الفلزية ومواد مؤلفة جديدة"لتآكل املن

 
ً
مشروع قومي ممول من جهاز شئون البيئة طبقا

لبروتوكول التعاون املبرم بين جامعة اإلسكندرية 

 ووزارة شئون البيئة.

o  تركيبة بويات جديدة تحتوي على مثبطات "مشروع

واملمول من مشاريع  طبيعية للتحكم في تآكل الصلب"

ية باالشتراك مع جامعة األمريك-الشراكة املصرية

تاسكيجي بوالية االباما األمريكية. يعمل في هذه 

املشاريع عدد من طالب الدراسات العليا املسجلين 

 لدرجتي املاجستير والدكتوراه ومساعدي البحاث.

للمعمل نشاط تدريبي ويقوم بعمل دورات متخصصة  •

في مجال  (Post Experience Courses)ملا بعد الخبرة 

 الحتياج الشركات أو الهيئات من علم ال
ً
تآكل طبقا

حيث املحتوى العلمي أو مكان عقد الدورة.  ولقد 

صممت هذه الدورات ليستفيد منها بدرجة خاصة 

السادة املهندسين والكيميائيين والفنيين املسئولين 

عن تصميم وفحص املعدات في الشركات والهيئات التي 

، الصناعات تعمل في مجال النفط وتكرير البترول

دة، سمنت، اإل سمالكيميائية والبتروكيميائية، اإل 

البويات، األدوية وهيئات املياه والصرف الصحي 



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

137 

 القسم: الكيمياء

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تآكل الفلزات واختبار البويات

Corrosion and Paint Testing Laboratory 

 

 

 

 

املخرجات البحثية من 

 املعمل

والكهرباء وقطاع الهندسة املدنية واملقاوالت. ولقد 

 نظم املعمل ست دورات وبيانها كالتالي:

في “فحص واختبار الفلزات وطرق حمايتها من التآكل” •

  2002إبريل  30 – 28 الفترة

طرق حماية الفلزات باختيار املواد والحماية ” •

  2003يناير  22 – 20 في الفترة“الكاثودية

الحماية  -تكون القشور وإذابتها  -مثبطات التآكل ” •

  2004يوليو  22 – 19 في الفترة“ املهبطية

"مقاومة تآكل الفلزات والسبائك بالحماية الكاثودية  •

 .2005نيه يو 30 – 27والدهانات"" في الفترة 

"مقاومة تآكل خطوط األنابيب والوحدات البحرية  •

 16واملنشآت املعدنية بالحماية الكاثودية" في الفترة 

 .2006 يناير  19 –

"حماية املعدات واملنشآت الفلزية من التآكل" في  •

 .2011إيريل  21 – 18الفترة 

باإلضافة إلى عقد عدد من الدورات باالشتراك مع  •

عليا والبحوث، ومدينة األبحاث معهد الدراسات ال

 العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

آكل الصناعية ت •
 
قديم االستشارات الخاصة بمشاكِل الت

إضافة إلى خبرته في إجراء تحاليل صناعية متنوعة 

وقياسات خواص البويات. كما يقوم املعمل بإجراء 

قييِم أفضل املثبطات أو البويات أو 
 
دراسة مقارنة لت

اب املضحية. ولقد شرفنا بالتعاون في هذا املجال األقط

مع عدد من الشركات منها: شركة العامرية لتكرير 

البترول، شركة اإلسكندرية لتكرير البترول، شركة 
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 القسم: الكيمياء

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تآكل الفلزات واختبار البويات

Corrosion and Paint Testing Laboratory 

سيدي كرير لتكرير البترول )سيدبك(، شركة 

املشروعات البترولية واالستشارات الفنية 

)سوميد(  )بتروجيت(، الشركة العربية ألنابيب البترول

وشركة اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب وكذلك 

القيام بتحاليل البويات الخاصة بالقوات البحرية 

وبويات تخطيط الطرق الخاصة باإلدارة العامة للمرور 

 بصفة دورية.

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،هيئات املياهالقوات البحرية، نقابة املهندسين،  •

 .الصحي والكهرباءالصرف 

شركات النفط وتكرير البترول، الغاز، الصناعات  •

دة، سمنت، اإل سمالكيماوية والبتروكيماوية، اإل 

 األصباغ، البويات والصناعات املعدنية نذكر منها:

دة والصناعات الكيماوية، شركة سمشركة أبو قير لإل  •

نت قنا، شركة النصر للمالحات، شركة السكر إسم

النشا والخميرة، شركة أكواترست  والتقطير، شركة

ملعالجة املياه، شركة نالكو مصر ملثبطات التآكل، 

شركة بيتز ملثبطات التآكل، الشركة املصرية للتجارة 

والتكنولوجيا )ميرس(، شركة بروتال للبويات 

والصناعات الكيماوية، شركة دهانات يوتن، شركة 

جلوري انترناشيونال للبويات، شركة البويات 

صناعات الكيماوية )باكين(، الشركة العامة وال

لصناعة الورق )راكتا(، شركة اإلسكندرية الوطنية 

للحديد والصلب، شركة النقل البحري والبرى، الشركة 

املصرية للمالحة البحرية، الشركة الهندسية 

للصناعات البترولية والكيماوية )إنبى(، الشركة 

ة الشرق العربية ألنابيب البترول )سوميد(، شرك
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 القسم: الكيمياء

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تآكل الفلزات واختبار البويات

Corrosion and Paint Testing Laboratory 

األوسط لتكرير البترول )ميدور(، شركة قارون 

للبترول، شركة بترول بالعيم )بتروبل(، شركة 

إسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات )أنربك(، 

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات )سيدبك(، شركة 

البتروكيماويات املصرية، الشركة الهندسية 

شركة مصانع  للصناعات البترولية والكيماوية،

النحاس املصرية، شركة السويس لتصنيع البترول، 

شركة اإلسكندرية لإلضافات البترولية )أكبا(، شركة 

اإلسكندرية للبترول، شركة املشروعات البترولية 

واالستشارات الفنية )بتروجيت(، شركة بترول خليج 

 السويس )جابكو(.
 

املعمل إسم  

انجليزي( -)عربي  

عضوية تطبيقيةكيمياء غير معمل    

Applied Inorganic Chemistry Laboratory 

البحث في مجال الكيمياء الغير عضوية من النواحي - • األهداف

 االكاديمية و التطبيقية 

 النشر العلمي املتميز •

 انتاج رسائل ماجستير و دكتوراة   •

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 قياسات مرتبطة باملجال البحثي:

صاص الضوئي عند تركيزات مختلفة في قياس االمت •

منطقة الضوء املرئي و االشعة فوق البنفسجية .) 

 باستخدام جهاز قياس طيفي(

قياس التكسير الضوئي للصبغات ذات التأثير  •

البي ي)باستخدام جهاز القياس الطيفي و نظام مغلق 

 لالشعة فوق البنفسجية(.

 قياسات معالجة املياة من العناصر الثقيلة. •
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املعمل سمإ  

انجليزي( -)عربي  

كيمياء غيرعضوية تطبيقيةمعمل    

Applied Inorganic Chemistry Laboratory 

 -رسائل ماجستير و دكتوراة مخرجات املعمل البحثية 

مدينة االبحاث  -علمية بالتعاون مع الجامعة اليابانية ابحاث

 املركز القومي -معهد الدراسات العليا -العملية ببرج العرب

 -جامعة دارمشتاد التكنولوجية بأملانيا -للبحوث بالدقي

 كفر الدوار(-شركات صناعية ) صباغي البيضا 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 طالب الدراسات العليا  •

 جامعة االسكندرية. -كلية العلوم -قسم الكيمياء •

مدينة االبحاث  -الجهات البحثية )الجامعة اليابانية •

املركز  -معهد الدراسات العليا -العربالعملية ببرج 

جامعة دارمشتاد  -القومي للبحوث بالدقي

 شركات صناعية( -التكنولوجية بأملانيا
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل النانوتكنولوجى ومعالجة املياه

Nanotechnology and Water Treatment Laboratory 

ر والدكتوراة وما بعد البحث العلمى لطلبة املاجستي • األهداف

 الدكتوراة 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 تحاليل ومعالجة املياه •

تحضير املواد النانومترية بغرض االستخدام فى معالجة  •

 املياه                          

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

أبحاث علمية منشورة نشر علمى متميز فى دوريات عاملية  •

 املاجستير والدكتوراة منح درجات

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة من املعيدين  •

 واملدرسين املساعدين 

للحصول على املاجستير    طلبة الدراسات العليا •

 والدكتوراة.

 استشارات علمية للشركات الصناعية والجهات الخارجية. •
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 املعمل إسم

 جليزي(إن –)عربي 

 معمل الكيمياء العضوية واألحماض األمينية والببتيدات

Organic Chemistry, Amino Acid and Peptide 

Chemistry Laboratory 

 األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف

عوامل التزواج ومجاميع  حامية تصميم وتحضير  •

لألحماض األمينية لتساعد فى تطوير العديد من الطرق 

ضير الببتيدات وتطبيقتها فى كال املستخدمة فى مجال تح

 .من الحالة السائلة والصلبة

 تحضير ودراسة الببتيدات والبروتينات. •

تحضير مشتقات املركبات العضوية الحلقية غير  •

املتجانسة التى قد تحتوى على أحماض أمينية، ذات 

النشاط البيولوجى، بواسطة الطرق الكالسكية 

 كتشاف األدوية و الوبإستخدام تقنية امليكروويف وذلك 

 .التخليق الكيميائى للخامات الدوائية

النانومترية تصميم وتحضير مشتقات البوليمرات  •

 األدوية املوجهةمجال وتطبيقاتها فى الطرق املختلفة فى 

 .وتطوير تكنولوجيا النانو لعالج السرطان

االهتمـــــام باملشـــــاريع البحثيـــــة املدرجـــــة فـــــى  •

القوميــــــــــــــة للعلـــــــــــــــوم املســــــــــــــار الثــــــــــــــانى فــــــــــــــى اإلســــــــــــــتراتيجية 

، بــــــالتى تقــــــع ضــــــمن محــــــور  2030والتكنولوجيــــــا واإلبتكــــــار 

التطبيقــــــــات التكنولوجيــــــــة والعلــــــــوم املســــــــتقبلية و محــــــــور 

 الصناعات االستراتيجية.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

يقــــــوم اعضــــــاء املعمــــــل بأبحــــــاث فــــــي مجــــــال اكتشــــــاف االدويــــــة 

الببتيــدات  والتخليــق الكيميــائي للخامــات الدوائيــة و تحضــيير 

فـــــي مجـــــال االدويـــــة املوجهـــــة وتطـــــوير تكنولوجيـــــا النـــــانو لعـــــالج 

الســــــرطان . ويراعــــــي فيهــــــا أن تكونأبحــــــاث تطبيقيــــــة ذات صــــــلة 

بالصـــناعة. وتـــتم القياســـات الخاصـــة بـــالتعرف علـــى املركبـــات 

والتراكييــــــب املختلفــــــة باســــــتخدام االجهــــــزة املتــــــوفرة باملعمــــــل 

نـــــى ومعامـــــل مركزيـــــة املركـــــزى ووحـــــدة امليكروســـــكوب االلكترو
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 املعمل إسم

 جليزي(إن –)عربي 

 معمل الكيمياء العضوية واألحماض األمينية والببتيدات

Organic Chemistry, Amino Acid and Peptide 

Chemistry Laboratory 

 ,HPLCوجامعــــات أخــــرى مثــــل  اخــــري بجامعــــة االســــكندرية

NMR, IR, UV, XRD, Thermal analysis, Maldi TOF, 

TEM, SEM. 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املخرجات البحثية من 

 املعمل

 

 

 

 

 

بحث في مجالت  350عمل بنشر أكثر من قام أعضاء امل •

 ومؤتمرات دولية 
ً
 مفهرسة عامليا

براءة اختراع في مجال اكتشاف األدوية و التخليق  12 •

الكيميائى للخامات الدوائية وتحضير الببتيدات وفى 

مجال األدوية املوجهة وتطوير تكنولوجيا النانو لعالج 

ذات  السرطان..ويراعى فيها أن تكون أبحاث تطبيقية

 صلة بالصناعة.

من أهم املشاريع البحثية التي أجريت في املعمل ومولت  •

 من هيئات محلية وأجنبية نذكر منها:

✓ Reagents for the peptide Synthesis with 

therapeutic activity, Agencia Espanola De 

Cooperacion Internacional (AECI) 2008-2010. 

الجىردود الفعل تجاه النشاط الع  

✓ Design, Synthesis and Evaluation of Novel 

Nucleosides as Antileishmanial Agents, 

Academy of Science and Technology and NSF 

(China)  

2009-2011.    

تصميم و تحضير وتقييم نيوكليوسيدات جديده 

 كمضادات ملرض اليشمان

✓ Coupling Reagents: Applications in Solution and 

Solid-Phase. Synthesis of Biologically Active 

Peptide Science and Technology Development 



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

143 

 املعمل إسم

 جليزي(إن –)عربي 

 معمل الكيمياء العضوية واألحماض األمينية والببتيدات

Organic Chemistry, Amino Acid and Peptide 

Chemistry Laboratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املخرجات البحثية من 

 املعمل

Fund (STDF) funded project  2012-2014. 

عوامل التزاوج: تطبيقاتها فى الحالة السائلة والصلبة لتحضير 

 ببتيدات ذات نشاط بيولوجى

✓ Green Chemistry: Microwave synthesis of novel 

series of biheterocyclic derivatives as promising 

bioactive drug candidates. 

وزارة  –جامعة امللك عبد العزيز  -عمادة البحث العلمى

 التعليم 

اململكة العربية السعودية.  -العالى 2013-2014 

استخدام امليكروويف لتحضير مشتقات جديدة ملركبات 

ة كمواد ذو نشاط بيولوجى متوقع.حلقية ثنائية غير متجانس  

✓ Synthesis and Applications of novel Dendrimers 

in Medicinal Chemistry; Alexandria Research 

Enhancement Programs (AlexRep) funded project 

"" 2014-2016. 

 تحضير ودراسة دندريمات جديدة فى الكيمياء العالجية.

 

✓ Synthesis and evaluation of drug-polymer 

conjugate nanomicelles as emerging platform for 

targeted brain tumor therapy; Science and 

Technology Development Fund (STDF) funded 

project "" 2015-2018. 

✓ Labs International Accreditation Projects iso 

17025:2005. Development and International 

Accreditation of Central Laboratory at Faculty of 

Science, Alexandria University; Ministry of Higher 
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 املعمل إسم

 جليزي(إن –)عربي 

 معمل الكيمياء العضوية واألحماض األمينية والببتيدات

Organic Chemistry, Amino Acid and Peptide 

Chemistry Laboratory 

Education (Egypt), Juli 2016-December 2018. 

األشراف على الرسائل العلمية: تم االشراف على اكثر من   •

رسائل ماجستير )جامعة  34رسائل دكتوراة و  9

 األسكندرية(

املساهمة فى إجراء البحـوث والدراسات العلميــة ذات  •

الطابـع األكاديمـي والتطبيقي التي تخدم البيئة وتعمل 

 على حل مشكالتها بواسطة خبرات الباحثين باملعمل.

للفريق البحثي املشرف على املعمل سابق خبرة  •

باالستشارات الخاصة. وتقديم الدعم الفني 

واالستشارات العلمية والبحثية للباحثين واملؤسسات 

الصناعية وشركات األدوية والشركات البترولية 

للمساهمة فى تقديم الحلول املناسبة للعديد من 

 .حثيةاملشكالت العلمية والصناعية والبيئية والب

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

الصناعة واالستثمار والوزارات املعنية  •

  والقطاع الخاص

شركات الكيماويات واألدوية، الشركات  •

 البترولية
 

 القسم: النبات وامليكروبيولوجى

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ميكروبيولوجيا بيئية تطبيقيةمعمل    

Applied Environmental  Microbiology Laboratory 

دراسات امليكروبات التي تعيش في بيئات مختلفة خاصة  األهداف

البيئات الغير تقليدية والتعرف علي خصائصها وكيفية 

 فادة منها في التطبيقات املختلفةاالست

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

يقوم املعمل بعزل كائنات دقيقة خاصة البكتريا التي منها 

 ة واملحبة للظروف القاسية واالكتينومايسيتات البحري



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

145 

 القسم: النبات وامليكروبيولوجى

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ميكروبيولوجيا بيئية تطبيقيةمعمل    

Applied Environmental  Microbiology Laboratory 

يتم دراسة هذه الكائنات النتاج مركبات هامة من للصناعات 

 الصيدالنية والغذائية وغيرها 

افر باملعمل أجهزة مناسبة لطبيعة التجارب املعملية  تتو

املطلوبة فى هذا التخصص وهي تحضير البيئات الغذائية 

املعمل ثم انتاجها بكميات  وتعقيمها وانتاجها علي مستوي 

نصف صناعية ، كما يحتوي املعمل علي بعض أجهزة القياس 

األساسية ، هذا باإلضافة الي إمكانية استخدام أجهزة قياس 

اخري متاحة باملعمل املركزي بالقسم او املعمل املركزي بالكلية 

 ووحدة امليكروسكوب االلكتروني 

املتاحة لدي األساتذة كما يستخدم الطالب أيضا بعض االهزة 

 املتعاونين مع هيئة االشراف علي املعمل

املخرجات البحثية من 

 املعمل

-2013خالل الفترة من 

2018 

 7رسالة ماجستير و  17منح درجات علمية عدد  •

 دكتوراة 

 بحث فى مجالت مفهرسة 23عدد  •

طالب  10طالب ماجستير و  6حاليا يعمل به عدد  •

تذة من جهات بحثية دكتوراه باالشتراك مع أسا

املركز القومي  -مختلفة )معهد علوم البحار واملصايد

مدينة االبحاث العلمية ببرج  -للبحوث بالقاهرة

معهد  -كلية العلوم جامعة دمنهور  -العرب

 جامعة تكساس( -النانوتكنولوجي

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

 املعمل مهتم باألساس العلمي لهذه الكائنات

الحصول علي مخرجات لها تطبيقات فيمكن ان  وعند

شركات  -يستفيد من مخرجات املعمل شركات االدوية

 الصناعات الغذائية
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ميكروبيولوجيا تطبيقيةمعمل   

Applied Microbiology Laboratory 

ياس اجراء االبحاث املختلفة في مجال امليكروبيولوجى و ق األهداف

مدى االستفادة التطبيقية فى محاور مختلفة مثل البيئة و 

 الصحة و الغذاء و الصناعة وذلك من خالل:

انتاج انزيمات، بوليمرات،صبغات، و منتجات   •

أخرى ميكروبية تخدم الصناعات الغذائية و 

 الصناعات الدوائية و صناعات أخرى.

ى املعالجة البيولوجية لبعض امللوثات فى البيئة الت •

تؤثر على صحة االنسان و الحيوان و النبات ، كما 

 تؤثر على التوازن البي ى.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

تعقيم االدوات والبيئات املختلفة الخاصة بزراعة  •

البكتيريا و الفطريات و ذلك من خالل االتوكالف أو 

 الفرن.

املختلفة من البكتيريا والفطريات فى  زراعة العزالت •

حضانات خاصة ثابتة أو هزازة بدرجات حرارة 

 مختلفة و ذلك النتاج بعض املركبات االيضية.

 حفظ العزالت فى ثالجات لضمان حيويتها. •

فصل الخاليا عن الرشيح من خالل أجهزة الطرد  •

 املركزى.

دراسة الوصول ألفضل الظروف العلى انتاجية  •

اليضية أو أفضل تكسير للملوثات البيئية للمركبات ا

 عن طريق تحسين الظروف الفسيولوجية للمزرعة.

قياس نمو املزارع أو قياس انتاجية املركبات االيضية  •

بواسطة قياس وزن الخاليا أو املركب بامليزان أو عن 

 طريق جهاز الضوء الطيفي.

ة دراسة انتاج املركبات االيضية أو تكسير امللوثات البيئي •
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ميكروبيولوجيا تطبيقيةمعمل   

Applied Microbiology Laboratory 

 بواسطة الخاليا املقيدة و مقارنتها بالخاليا الحرة.

دراسة تنقية املركبات االيضية بطرق تنقية مختلفة و  •

 دراسة خصائص املركبات املختلفة.

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

الحصول علي درجات علمية منها املاجيستير و الدكتوراه و 

وجيا ابحاث ما بعد الدكتوراه في مجال امليكروبيول

 التطبيقية او الصناعية

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

ممكن االستفادة من عدة جهات مثل الشركات الغذائية، 

شئون البيئة و ذلك من خالل  جهاز  الصناعية، البترول، و

 نتائج االبحاث و تطبيقها
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ةمعمل البيوتكنولوجي وميكروبيولوجيا االغذي  

Biotechnology and Food Microbiology Laboratory 

 األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتطبيقات البيوتكنولوجية املرتبطة  االغذيةتحليل  •

بحماية األغذية واإلستشارات والبحوث امليكروبيولوجية 

املعتمدة علي استخدام أحدث التقنيات فى التحاليل 

 امليكروبيولوجية املختلفة

مة املجتمع من خالل إجراء التحاليل خد •

 امليكروبيولوجية ملختلف العينات األغذية وامليكروبية

اعداد برامج تدريبية لتأهيل كوادر متميزة ومتخصصة في  •

 سالمة الغذاءواملياه

ربط البحث العلمى فى املعمل بمشاكل التلوث الغذائي  •

 والبي ي

ولية زيادة التعاون العلمي مع املعامل البحثية الد •

 واإلقليمية في املجاالت العلمية الحديثة

إعداد وتطوير املعمل إلنتاج منتجات ميكروبية  •

متخصصة لها تطبيقات في مجال التكنولوجيا 

 الحيوية ويمكن تسويقها
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ةمعمل البيوتكنولوجي وميكروبيولوجيا االغذي  

Biotechnology and Food Microbiology Laboratory 

 

 

 األهداف

تطبيقات التكنولوجيا الحيوية على نواحي علمية  •

مفيدة للبشرية لها مردود في التطور الصحي 

 والغذائي والصناعي

قنيةحيوية ميكروبية ملعالجة النفايات تطويرت •

الصناعية الصلبة والسائلة بأستخدامقدرات 

 الكائنات الدقيقة

إنتاج البوليمرات الحيوية ذات التطبيقات  •

الصناعية مثل البالستيك الحيوي والبولي استرات 

املختلفة، ميكروبيا باستخدام املخلفات الزراعية 

 والغذائية

القياسات التي يقدمها 

 عمل امل

 

 

 

 

 

 

التحليل والتقييم امليكروبي ملختلف العينات الغذائية  •

 الصلية والسائلة

بالطرق املعزولة من الألغذية تعريف البكتيريا املمرضة  •

 التقليدية و باستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية

تقنيات عزل وتنقية وتعريف املركبات الحيوية املضادة  •

 ات البيئيةللبكتيريا املعزولة من العين

 تقديم قياسات لتقييم جودة وصحة املياه •

تقديم حلول ملعالجة التلوث البترولي للتربة باستخدام  •

 الكائنات الدقيقة

تقديم دعم فني لشركات التقنية الحيوية ملعالجة مشكالت  •

 اإلنتاج املرتبطة بزراعة الكائنات الدقيقة على نطاق صناعي

ت الحيوية مثل تقديم الدعم الفني النتاج املنتجا •

املخصبات العضوية، والبوليمرات الحيوية، ومضادات 

امليكروبات، والوقود الحيوي، ومضادات اآلفات الحيوية، 

 وغيرها من املنتجات

تقييم اثر امللوثات العضوية والصناعية على التنوع  •

-Next)امليكروبي للبيئات املختلفة باستخدام تقنيات
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ةمعمل البيوتكنولوجي وميكروبيولوجيا االغذي  

Biotechnology and Food Microbiology Laboratory 

Gene sequencing)اثية لتحديد تتابع  املادة الور

اثية لتعظيم قدرة الكائنات الدقيقة  • تقنيات الهندسة الور

 على اإلنتاج او املعالجة الحيوية

 تقنيات دراسة الكائنات الدقيقة الغير قابلة لالستزراع املعملي •

تقديم الدعم الفني ألستخدام املخمرات الصناعية في  •

 انتاج الخميرة 

املخرجات البحثية من 

 املعمل

ئل علمية )لدرجات املاجيستير والدكتوراه( لطلبة رسا •

 الدراسات العليا

 أبحاث تنشر في دوريات علمية محلية ودولية- •

اقليمية ودولية •  أبحاث تنشر في مؤتمرات محلية و

خدمات واستشارات غيرربحية ألعضاء أعضاء هيئة  - •

التدريس والهيئة املعاونة وطلبة الدراسات العليا بداخل 

 ةوخارج الكلي

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة وطلبة  •

بقسم النبات  الدراسات العليا باملعمل

 وامليكروبيولوجي بكلية العلوم

 الشركات العاملة في انتاج املواد الغذائية •

 -شركات التقنية الحيوية-شركة انتاج الخميرة  •

 ياهشركات امل-شركات مصافي البترول
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  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 يكروبيولوجيا صناعيةمعمل م

Industrial Microbiology Laboratory   

 

اجراء ابحاث في مجال امليكروبيولوجيا الصناعية و  األهداف

 التطبيقية 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل  
افر أجهزة مناسبة لطبيعة التجارب املعملية  • تتو

 ملطلوبة فى هذا التخصصا

تحضير بيئات مختلفة و تعقيمها النماء البكتيريا و  •

 الفطريات املختلفة.

قياس نمو و نشاط البكتيريا او الفطر و اختبارهم في  •

 انتاج مركبات لها  قيمة و اهمية تطبيقية و صناعية.

تعريف امليكروبات التي لها اهمية تطبيقية و  •

 صناعية. 

كبات بواسطة طرق احصائية زيادة انتاجية املر  •

 بيولوجية.
املخرجات البحثية من 

 املعمل 

طلبة حاصلين علي درجات علمية منها املاجيستير و  •

الدكتوراه في مجال امليكروبيولوجيا التطبيقية او 

 الصناعية

الجهات املستفيدة من 

 املعملخدمة 

الشركات الصناعية ممكن االستفادة من نتائج االبحاث و   •

 ا تطبيقه
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  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الفيروسات  

   Virology Laboratory 

 دراسات جزيئية عن فيروسات نبات ذات أهمية أقتصادية األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

تعريف وتقدير األصابة بفيروسات النبات بطرق سيرلوجية 

تفاعل -يئية )تقنية البى س ى آر)أختبارات اليزا( وطرق جز 

أنزيم البلمرة املتسلسل( وتحديد تتابعات الحمض النووى 

 الفيروس ى.

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 رسالة ماجستير 11 -رسائل دكتوراة •

وحتى 2000مشروعات بحثية ممولة من عام   10 •

 األن 

 أبحاث منشورة فى مجالت علمية متميزة •

الجهات املستفيدة من 

  مة املعملخد

 طالب الدراسات العليا بالكلية  •

 وزارة البحث العلمى  •

 وزارة الزراعة ومراكز البحوث •
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

      ميكروبيولوجيا الطبيةمعمل 

Medical Microbiology Laboratory 

 - انتاج الطاقه املستدامه من الفطريات املنتجه لليبيدات • األهداف

بكتريا املحلله للفينول من مخلفات مياه مصانع وايضا من ال

 البترول.

معالجةمخلفات املصانع السائله امللوثه باملواد العضويه  •

من آواملعادن الثقيله العادة استخدامها استخدام 

 باستخدام الكائنات الدقيقه.

محاوالت انتاج مواد طبيعيه امنة االستخدام مضاده  •

مه للمضادات الحيويه مع للكائنات الدقيقه متعددة املقاو 

استخدام تقنية النانو فى جروح مرض ى داء السكرى 

 والسرطان وايضا كمواد مضاده لالكسده.

الزراعيه الصلبه والسائله –استخدام املخلفات الصناعيه  •

بواسطة الكائنات الدقيقه فى النمو وانتاج مواد ذات اهميه 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

      ميكروبيولوجيا الطبيةمعمل 

Medical Microbiology Laboratory 

 اقتصاديه فى الصناعه

القياسات التي يقدمها 

 عمل  امل

افر أجهزة مناسبة لطبيعة التجارب املعملية املطلوبة  • تتو

 فى التخصص

تحضير بيئات مختلفة و تعقيمها النماء البكتيريا و  •

 الفطريات املختلفة.

قياس نمو و نشاط البكتيريا او الفطر و اختبارهم في انتاج  •

مواد طبيعيه امنة االستخدام مضاده للكائنات الدقيقه 

 للمضادات الحيويه متعددة املقاومه

استخدام تقنية النانو فى جروح مرض ى داء السكرى   •

 والسرطان وايضا كمواد مضاده لالكسدة

 تعريف امليكروبات التي لها اهمية تطبيقية و صناعية.  •

 زيادة انتاجية املركبات بواسطة طرق احصائية بيولوجية. •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

مؤتمرات محليه  -يهابحاث منشوره فى مجالت عامل •

 رسائل ماجستير و دكتوراه. -ودوليه

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

مصانع املواد الغذائيه وشركات  –شركات االدويه    •

 البترول.
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 املعمل املركزي لقسم النبات وامليكروبيولوجي

Central Laboratory of Botany and Microbiology 

Department 

إجراء القياسات والتحاليل املعملية ألعضاء هيئة التدريس  األهداف

 وطالب الدراسات العليا والباحثين بالقسم واالقسام االخري.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدير محتوي النتروجيين الكلي •

 قياس حموضة وقلوية الوسط •

 لذائب في املاءقياس االكسجين ا •

 قياس ملوحة املاء •

قياس الفسفرة الضوئية للكلورفيل وكفاءة الجهاز  •

 الضوئي الثاني لعملية البناء الضوئي

تعيين تركيز املواد املختلفة باستحدام   •

 ميترتو سبكتروفو 

 تعقيم العينات •

 طرد مركزي للعينات تحت تاثيرالتبريد •

 قياس لزوجة العينات •

باستخدام امليكروسكوب تصويرالعينات النباتية   •

 الضوئي

 تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل -تقنية البى س ى آر  •

حرق العينات في فرن املافل وتحويلها الي رماد  •

 لتعيين محتوي العناصر

 قياس نسبة تعكير العينات •

 استزراع الخاليا بالوحدة املعقمة •

 Sonifierتكسير العينات باستخدام  •
املخرجات البحثية من 

  املعمل
ابحاث اعضاء هيئة -رسالة ماجستير  -رسائل دكتوراة

 التدريس
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل صون االنواع النباتية واملصادر الطبيعية

Conservation of Plant Species and natural resources 

Laboratory 

دراسات  بيئية متخصصة فى كيفية الحفاظ وإكثار  • األهداف 

نواع النباتية املهددة والتى لها اهمية بيئية اال 

اقتصادية )طبية   طاقة ووقود( -رعوية –و

 صون املوارد الطبيعية الستدامة عطائها  •

 التحضيرالنشاء بنك يذور للنباتات املهددة •

إكثار  النباتات البرية املهددة باالنقراض بالطرق - •

 املختلفة

 إثراء املعشبة بالعينات النباتية - •
اسات التي يقدمها القي

 املعمل 

 

 

 

 

 

 يقوم املعمل بعمل دراسات بيئية للنباتات  عن طريق  

o  .دراسة توزيع وكثافة النباتات 

o   دراسة الصفات املورفولوجية 

o .تعيين بعض تحليالت الكيموحيوية في النباتات 

o  تعريف النباتات في البيئات املختلفة باستخدام الفلورا

 النباتية

o ذات االهمية الطبية واالقتصادية في  تسجيل النباتات

 الساحل الشمالي

o  دراسة النباتات التي تغزو البيئات املصرية وتسبب  اهدار

مواردها الطبيعية وتذيد من تفاقم املشاكل البيئة ) 

 التصحر. -مصادر املياه-التنوع الحيوى 
املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 -مجالت مفهرسة(بحث  تحت النشر ) 2عدد  -رسالة ماجستير

 )تحت التحكيم( STDFالتقدم بمشروع  

الجهات املستفيدة من 

   خدمة املعمل
جهاز  -كليات الصيدلة  والزراعة -طالب الدراسات العليا

 شئون البيئة
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 املعمل   املركز إسم

 إنجليزي( –)عربي 

اثة  معمل الخلية والور

Cytology and Genetics Laboratory 

ا ي للنباتاتدراس • األهداف  ة التنوع الور

 دراسة اآلثار الخلوية والجينية للمركبات املختلفة. •

 دراسةاآلثار الخلوية مللوثات املاء والتربة. •

 دراسة االثارالسامةوالخلوية للنباتات الطبية •

القياسات التي يقدمها 

 املعمل  

ام امليكروسوبات دالتصوير العلمي للخاليا باستخ •

 Phase Contrastالضوئية و 

وصف النمط الكروموسومي باستخدام  •

 Phaseامليكروسكوب الضوئي وامليكروسكوب 

Contrast. 

تعيين انماط الهجرة الكهربائية للبروتين باستخدام  •

 جهاز الفصل الكهربي.

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 رسالة ماجستير  -رسائل دكتوراة

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 ملختلفه بالكليةالتخصصات ا

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل فسيولوجيا النبات

Plant Physiology Laboratory 

  جهادات النباتيةاإل  دراسات فسيولوجية عن تأثير • األهداف

على تكييف ونمو  سواء بيولوجية أو غير البيولوجية

 .النبات

 زراعة انسجة لنباتات ذات أهمية أقتصادية.  •

.استخدام املحسنات الكيميائية والبيولوجية  لزيادة  •

 كفاءة املعالجة النباتية.

تعزيز  انتاج املنتجات الطبيعية مثل الوقود الحيوي  •

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل فسيولوجيا النبات

Plant Physiology Laboratory 

 حت تاثير االجهاد املائياملنتجات الطبيعية ت

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

يقوم املعمل بدراسات فسيولوجية وكيموحيوية  •

للنباتات التي لها اهمية اقتصادية  والنباتات البرية 

ويستخدم املعمل املحسنات البيولوجية  

خصبات النانوية والكيميائية وسماد الديدان  وامل

لدراسة مدي التاثير االيجابي لزيادة قدرة النبات 

عناصر -مائي–علي تحمل االجهاد البي ي ) ملحي 

 ثقيلة(. 

يتم دراسة هذه النباتات النتاج مركبات مواد  •

 طبيعية لها أهمية  اقتصادية وطبية . 

 تعيين محتوي الكروهيدرات والنيتروجين الكلي. •

ل والكاروتين وانزيم تقدير محتوي الكلورفي •

 الروبيسكو.

 تعيين مضادات االكسدة االنزيمية وغير االنزيمية.   •

 تقدير التسرب االيؤني وكفاءة الغشاء البالزمي. •

 فصل املركبات الثانوية. •

قياس  قدرة النباتات علي املعالجة النباتية عن  •

طريق قياس انتقال العناصر الثقيلة من التربة الي  

 من  جذورالنباتات الي السيقان جذورالنباتات ثم

يحتوي املعمل علي بعض أجهزة القياس األساسية ،  •

هذا باإلضافة الي إمكانية استخدام أجهزة قياس 

اخري متاحة باملعمل املركزي بالقسم او املعمل 

املركزي بالكلية ووحدة امليكروسكوب االلكتروني. 

كما يستخدم الطالب أيضا بعض االجهزة املتاحة 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل فسيولوجيا النبات

Plant Physiology Laboratory 

األساتذة املتعاونين مع هيئة االشراف علي لدي 

 املعمل                     .

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

رسائل علمية )لدرجات املاجيستير والدكتوراه( - •

 لطلبة الدراسات العليا

 أبحاث تنشر في دوريات علمية محلية ودولية- •

اقليمية ودولية - •  أبحاث تنشر في مؤتمرات محلية و

ات املستفيدة من الجه

   خدمة املعمل

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة وطلبة  •

بقسم النبات  الدراسات العليا باملعمل

 وامليكروبيولوجي بكلية العلوم 

افدين من الدول العربية  •  طالب الدراسات العليا الو

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أبحاث البيئة النباتية

Plant Ecology Laboratory 

 األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يهدف املعمل تقديم أبحاث فى مجاالت متعددة

دراسات بيئية لتوزيع املجتمعات النباتية وعالقة  •

هذا التوزيع بالظروف البيئية واستخدام املوارد 

 الطبيعية فى النظم البيئية الصحراوية.

ابحاث متخصصة فى النمذجة البيئية للنظم البيئية  •

 الزراعية.الطبيعية و 

 دراسات بيئية للنباتات الطبية ونباتات املراعى. •

تطبيق ظاهرة األليلوبا ي في العمليات البيئية من  •

 أجل تنمية مستدامة

املقاومة الحيوية لألعشاب الضارة باملحاصيل  •

 الزراعية
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أبحاث البيئة النباتية

Plant Ecology Laboratory 

دراسات بيئية فى مجاالت املعالجة النباتية لألنواع   •

 يتا تحليلية(ذات األهمية اإلقتصادية )وجهة نظر م

دراسات متخصصة بالتنوع الحيوى لالنواع النباتية   •

 فى املواطن البيئية الطبيعية والصناعية.

دراسات عن التلوث الببيئ وأثارة السلبية علي  •

 البيئة.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

–قياسات الصفات املختلفة للكساء الخضرى)الوفرة  •

 كتلة الحية....الخ (.ال-املظهرية -الغطاء -التكررارية

 قياسات الخصائص الطبيعية والكيميائية للتربة. •

التحليل الكيميائى للمركبات املوجودة فى النباتات ذات  •

 األهمية.

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

طلبة حاصلين علي درجات علمية منها املاجيستير و الدكتوراه 

 فى مجال البيئة النباتية من الناحية التطبيقية.

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 طالب الدراسات العليا •

مراكز الدراسات البئية يمكنها استخدام النتائج  •

 لوضع برامج علمية لصون النظم البيئية.

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

جامعة اإلسكندرية-عشبة كلية العلوممعمل م  

Herbarium of Faculty of Science, Alexandria 

University 

 األهداف

 

 

 

 

 األهداف

املعشبة النباتية تحتوي على مجموعة كبيرة من النباتات  •

البرية )ذات األهمية البيئية واإلقتصادية والطبية( 

عينة  6970املحفوظة بطريقة علمية يصل عددها إلى 

نوع(  1055جنس و 512عائلة و  116نباتية )تندرج تحت 

ي )الدور السادس(، بقسم النبات بمبنى الكلية بالشاطب

وتلك النباتات تمثل معظم النباتات البرية املصرية وقد 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

جامعة اإلسكندرية-عشبة كلية العلوممعمل م  

Herbarium of Faculty of Science, Alexandria 

University 

 
ً
تم جمعها منذ ثالثينات القرن املاض ي وهي معرفة تعريفا

 باإلستعانة بكتب الفلورا واملتخصصين في تعريف 
ً
دقيقا

النباتات البرية. ولقد جمعت عيناتها من منطقة الساحل 

اء وكل من الصحراء الشمالي والدلتا وشمال وجنوب سين

الشرقية والغربية والواحات وجنوب مصر حتى حدود 

 السودان . 

تخدم املعشبة طالب الدراسات العليا  وأعضاء هيئة  •

التدريس بكليات العلوم والصيدلة والتربية وطب األسنان 

والزراعة على مستوى جامعة اإلسكندرية والجامعات 

راكز الحكومية والخاصة )مثل جامعة فاروس( وم

البحوث املختلفة ومدينة األبحاث العلمية ببرج العرب 

وكل من يجري أبحاث تخص النباتات البرية والنباتات 

 الطبية. 

تقدم املعشبة خدمات تعليمية لطالب مرحلة  •

البكالوريوس من خالل املقررات املختلفة. كما تعتبر 

 كبنك للبذور وحبوب اللقاح إلجراء األبحاث املختلفة. 

املعشبة جميع دارس ي الفلورا املصرية والتصنيف تخدم  •

الزهري ويتم تجميع عيناتها من خالل الرحالت العلمية 

أساتذة البيئة النباتية و   النهائية مع  لطلبة السنوات

 الفلورا و أساتذة التصنيف الزهري  بقسم النبات .

كما يجري اآلن عمل تسجيل محتويات املعشبة من  •

تشمل كل  (electronic herbarium)  األنواع النباتية

بحيث تصبح العينات   املعلومات البيئية والتصنيفية

جاهزة علي جهاز الحاسب اآللي متاحا للباحثين والطلبة 

أو " العينات  (Type specimens) دون املساس بـ

إال عند الضرورة, وذلك بواسطة مجموعة من   املرجعية"
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

جامعة اإلسكندرية-عشبة كلية العلوممعمل م  

Herbarium of Faculty of Science, Alexandria 

University 

 يدان هنيدي و أ.الباحثين بأشراف كل من أ.د. سليم ز 

  د.م. ريم إبراهيم مرزوق.

القياسات التي يقدمها 

 املركز

تعريف النباتات البرية والنباتات الطبية بمصر وتقديم  •

مستند رسمي من قسم النبات بكلية العلوم بهذا 

 التعريف. 

تقديم العينات املتاحة إلجراء البحوث العلمية لطالب  •

دريس بكليات مستوى الدراسات العليا  وأعضاء هيئة الت

جامعة اإلسكندرية والجامعات الحكومية والخاصة 

)جامعة فاروس( ومراكز البحوث بمصر ومدينة األبحاث 

العلمية ببرج العرب وكل من يجري أبحاث تخص النباتات 

 البرية والنباتات الطبية. 

إرشاد الباحثين لألماكن املناسبة لجمع النباتات البرية  •

 بمصر وطرق حفظها. 

تقدم املعشبة خدمات تعليمية لطالب مرحلة  •

 البكالوريوس من خالل املقررات املختلفة.

املخرجات البحثية من 

 املركز

البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات  •

ومراكز البحوث. الحصول علي درجتي املاجستير 

 والدكتوراه.

خدمات تعليمية لطالب مرحلة البكالوريوس من خالل   •

 ساعدة في تدريس بعض املقررات التخصصية.امل

 توثيق الثروة  النباتية للقطر املصرى  استراتجيا ودوليا. •

 متحف للزيارات وكيفية حفظ العينات الجافة وصونها •

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املركز

طالب الدراسات العليا  وأعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم 

ان والزراعة على مستوى والصيدلة والتربية وطب األسن

جامعة اإلسكندرية والجامعات الحكومية والخاصة )جامعة 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

جامعة اإلسكندرية-عشبة كلية العلوممعمل م  

Herbarium of Faculty of Science, Alexandria 

University 

فاروس( ومراكز البحوث املختلفة ومدينة األبحاث العلمية 

بحوث الزراعية وكل من يجري أبحاث تخص ببرج العرب  وال

النباتات البرية والنباتات الطبية. كما تقدم املعشبة خدمات 

تعليمية لطالب مرحلة البكالوريوس من خالل املقررات 

 املختلفة.
 
 
 
 
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التصنييف والبالينولوجي

Plant Taxonomy Laboratory 

 نوع النباتات باملواطن املختلفة.دراسة ت • األهداف

املساهمة في حل املشاكل التصنيفية لبعض االنواع  •

 النباتية.

دراسة للحياة النباتية في العصور الجيولوجية  •

 املتعاقبة.

تحديد االنواع النباتية املتسبب حبوب لقاحها  •

 المراض حساسية الجهاز التنفس ي.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

بعمل دراسات تصنيفية للنباتات الزهرية عن  يقوم املعمل

 طريق  

o  دراسة صفات مورفولوجية وتشريحية باستخدام

انواع مختلفة من امليكروسكوبات سواء ضوئية أو 

 ستريو أو امليكروسوب االلكتروني املاسح والنافذ. 

o   قياس بعض املركبات البيوكيميائية 

o  تعيين الصفات الجزيئية مثل التغير في انماط

البروتين تحت تأثير الهجرة الكهربية وتحليل 

 الحامض النووي أو متشابهات االنزيمات.
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التصنييف والبالينولوجي

Plant Taxonomy Laboratory 

o  تحليل حبوب اللقاح للنباتات في البيئات املختلفة

باستخدام امليكروسكوبات  االلكترونية املاسحة 

 والنافذة.

o لنباتات الطبية والنباتات ذات لالتصنيفية  ةالدراس

الطبيعية وذلك  االهمية االقتصادية في بياتها

للحفاظ علي املوارد الطبيعية لهذه النباتات بهدف 

 التنمية املستدامة. 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

رسائل علمية )لدرجات املاجيستير والدكتوراه(  •

 لطلبة الدراسات العليا

 أبحاث تنشر في دوريات علمية محلية ودولية •

اقليمية ودو  •  ليةأبحاث تنشر في مؤتمرات محلية و

الجهات املستفيدة من 

   خدمة املعمل

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة وطلبة الدراسات العليا 

 بقسم النبات وامليكروبيولوجي بكلية العلوم باملعمل

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

البحر املتوسطمعمل طحالب   

Med-algae Laboratory 

ل للوقود الحيوى واملنتجات استخدام الطحالب كمصدر بدي األهداف

 الطبيعية.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

استزراع الطحالب وقياس معدالت النمو تحت مستويات  •

 مختلفة

 قياس الوقود الحيوي واملواد ذات القيمة االقتصادية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

ابحاث اعضاء هيئة -رسالة ماجستير  -رسائل دكتوراة •

 التدريس.

 ش عمل ودورات تدريبية وزيارات علمية  وتبادل ثقافي.ور  •

 مؤتمرات وابحاث تنشر في مجالت مفهرسة. •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 مؤسسات صناعية, مؤسسات انتاجية
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الطحالب

Phycology Laboratory 

 دراسات عليا وأبحاث  األهداف

تي يقدمها القياسات ال

 املعمل 

 تعريف عينات الطحالب  •

 التركيب الكيميائي للطحالب    •

 قياس العناصر الثقيلة التى يمتصها الطحالب   •

قياس املواد الصيدالنية واملنتجات الطبيعية  التى   •

 ينتجها الطحالب.

املخرجات البحثية من 

 املعمل  

 رسائل ماجستير ودكتوراة وأبحاث علمية 

 

 الحيوانالقسم: علم 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل البيولوجيا الجزيئية

Molecular Biology Laboratory 

 تحفيز البحث العلمي ودعم االبتكار وذلك عن طريق: األهداف
تعزيز البنية التحتية الخاصة بالبحث العلمي  •

 وااإلبتكار
إعداد وتدريب الكوادر البحثية املؤهلة لإلبتكار  •

 ياوالتكنولوج
 دعم مجاالت التكنولوجيا الحديثة •

القياسات التي يقدمها 
 املعمل 

تحليالت لقياسات التعبير الجيني علي مستوي االحماض  •
 النووية

 تعيين االنماط البروتينات تحت تاثيرالهجرة  الكهربائية  •
املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 دراسة البيولوجية الجزيئية لألورام

من الجهات املستفيدة 
  خدمة املعمل

 طالب املاجستيرو طالب الدكتوراة
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 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 بيولوجيا األعصابمعمل 

  Laboratory ((Neuro-Science 

 تحفيز البحث العلمي ودعم االبتكار وذلك عن طريق: األهداف

عزيز البنية التحتية الخاصة بالبحث العلمي ت •

 وااإلبتكار

لكوادر البحثية املؤهلة لإلبتكار عداد وتدريب اإ •

 والتكنولوجيا

 عم مجاالت التكنولوجيا الحديثةد •

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 زراعة خاليا حيوانية  •

قياس تفاعل البلمرة مستوي االحماض النووية  •

تفاعل أنزيم البلمرة -باستخدام تقنية البى س ى آر

 املتسلسل( وتحديد تتابعات الحمض النووى.

ين انماط البروتينات للخاليا الحيوانية تحت تعي •

 تاثيرالهجرة  الكهربائية

فحص وتصوير الخاليا الحيوانية باستخدام  •

 امليكروسكوب الضوئي 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 زراعة خاليا حيوانية -بيولوجية جزيئية 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 طالب املاجستيرو طالب الدكتوراة
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 متحف القسم

Animal Museum 

 تحفيز البحث العلمي ودعم االبتكار وذلك عن طريق: • األهداف

تعزيز البنية التحتية الخاصة بالبحث العلمي  •

 وااإلبتكار

 توفير النماذج املختلفه للحيوانات املحنطه •

ختلفه دعم املستوى املعرفى بوجود النماذج امل  •

 لفروع علم الحيوان

 حيوانات محنطه • القياسات التي يقدمها املركز

 نماذج مجسمه •

 معلومات مختلفه عن مجموعات الحيوانات   • املخرجات البحثية من  املركز

 نماذج لشرح العمليات الحيويه •

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املركز

 طالب املدارس و املاجستيرو طالب الدكتوراة

 

 الجيولوجيا :القسم

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الجيوفيزياء

Geophysics Laboratory 

توفير البرامجيات املطلوبة لدراسات الجيولوجيا والجيوفيزياء  األهداف

 والبترول

القياسات التي يقدمها 

 املعمل  

معالجة وتفسير البيانات السيزمية والكهربية التى تساعد  •

 ث عن البترول والغاز واملياه الجوفيةفى دراسات البح

معالجة وتفسير البيانات الخاصة بدراسات البحث عن  •

 اآلثار

معالجة وتفسير البيانات الخاصة بدراسات تغيرات  •

 مستوى سطح البحر

إجراء الدراسات والتطبيقات الخاصة باإلستشعار عن  - •

 بعد فى العديد من املجاالت
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 الجيولوجيا :القسم

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الجيوفيزياء

Geophysics Laboratory 

املخرجات البحثية من 

 املعمل  

العديد من رسائل املاجستير والدكتوراة واألبحاث فى  •

 مجاالت البترول والغاز والجيوفيزياء

العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لخريجى  •

 الكلية فى هذا املجال

 تقديم اإلستشارات الفنية - •

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 –جيوفيزياء  –طالب مرحلة البكالوريوس )جيولوجيا  •

 )جيولوجيا البترول

طالب الدراسات العليا بقسم الجيولوجيا وبرنامج  •

 جيولوجيا
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الرسوبيات وهندسة التربة

Sedimentology & Soil Engineering Laboratory 

توفير اإلمكانيات املطلوبة لدراسة وأبحاث الصخور الرسوبية  األهداف

 وخصائص التربة

القياسات التي يقدمها 

 املعمل  

تحديد الخواص البترولوجية والبتروفيزيائية  •

 للصخور وعينات التربة

 تحديد خصائص الرمال والرواسب الطينية •

قياس كميات املعادن الثقيلة واملعادن ذات األهمية  •

 اإلقتصادية األخرى فى الرمال السوداء

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

ن أبحاث الصخور الرسوبية إجراء العديد م •

 وخصائص التربة

  محاولة تصنيع منتجات جديدة من أنوا أمجار البناء •

 تقديم اإلستشارات الفنية  •

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 طالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا

 العديد من الجهات الصناعية والبحثية
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 القسم: علوم البحار

 املعمل إسم

 إنجليزي( –ربي )ع

 املعمل املركزي لقسم علوم البحار

Central Laboratory of Oceanography 

 األهداف

جهاز  –يقوم بخدمة باقي املعامل من توفير )مياه مقطره 

وخالفه(. يضم معظم االجهزة التى تم  –الطرد املركزي 

وتخدم جميع تخصصات  تطوير التعليمشراؤها من مشروع 

 القسم.

ت التي يقدمها القياسا

 املعمل 

األمالح املعدنية  –الفلزات الثقيلة  –تحليل ملوحة ماء البحر 

 املغذية

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 مشاريع بحثية –أبحاث  –رسائل علمية 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل
 جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطالب الدراسات العليا

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –بي )عر 

 معمل اإلستزراع املائي

Aquaculture Laboratory 

 اك البلطيإسمتفريخ وإستزراع  األهداف
القياسات التي يقدمها 

 املعمل 
 اكسمجميع القياسات املرتبطة باستزراع و تربية اإل 

املخرجات البحثية من 
 املعمل  

 مشاريع بحثية –أبحاث  –رسائل علمية 

من  الجهات املستفيدة
  خدمة املعمل

 جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطالب الدراسات العليا

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل اإلستشعار عن بعد

Remote Sensing Laboratory 

 األهداف
تطبيقات اإلستشعار عن بعد في دراسة التيارات البحرية 

 واألمواج.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 
 مع برامج مختلفة لخدمة االستشعار عن بعدالتعامل 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل اإلستشعار عن بعد

Remote Sensing Laboratory 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 مشاريع بحثية –أبحاث  –رسائل علمية 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل
 جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطالب الدراسات العليا

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل البيولوجيا البحرية

Biological Oceanography Laboratory 

 األهداف
أحياء  –امليكروبيولوجيا البحرية  –دراسة الهائمات البحرية 

 القاع.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

املعالجات البيولوجية  –عد وتصنيف الكائنات املختلفة 

اسات عن الطحالب قي -دة التاهيل للبيئات املائيةاالع

 الضارة.

املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 مشاريع بحثية –أبحاث  –رسائل علمية 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 
 جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطالب الدراسات العليا

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الجيولوجيا البحرية

Geological Oceanography Laboratory 

 تربة البحرية.دراسة رواسب البحر ومكونات ال األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

ياس ق –تحليل نسبة املواد العضوية فى الرواسب البحرية 

مجم حبيبات الرمل. تعيين الفوسفور و العناصر الثقيلة فى 

 الرسوبيات.

املخرجات البحثية من 
 املعمل 

 مشاريع بحثية –أبحاث  –رسائل علمية 

الجهات املستفيدة من 
  لخدمة املعم

 جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطالب الدراسات العليا
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الطحالب

Phycology Laboratory 

  بحثي متخصص نوع املعمل
 دراسة أنواع الطحالب الكبيرة وامليكروسكوبية والضارة. األهداف

القياسات التي يقدمها 
 املعمل 

 املختلفة من الطحالب تحليل وقياسات االنواع

املخرجات البحثية من 
 املعمل  

 مشاريع بحثية –أبحاث  –رسائل علمية 

الجهات املستفيدة من 
  خدمة املعمل

 جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطالب الدراسات العليا

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

اك واملصايدسممعمل بيولوجيا اإل   

Fish Biology Laboratory 

 اك وبيولوجيتها واملصايد.سمدراسة علم اإل  األهداف
القياسات التي يقدمها 

 املعمل 
 اكسمالدراسات املوفورلوجية لإل 

املخرجات البحثية من 
 املعمل 

 مشاريع بحثية –أبحاث  –رسائل علمية 

الجهات املستفيدة من 
  خدمة املعمل

 لعلياجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطالب الدراسات ا

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي  

  معمل علوم البحار الفيزيائية 

Physical Oceanography Laboratory 

 دراسة األمواج والتيارات البحرية وظاهرة املد والجذر. األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

جميع الدراسات املتعلقة باالمواج و التيارات و الظواهر 

 رالطبيعية للبح

املخرجات البحثية من 

 املعمل  
 مشاريع بحثية –أبحاث  –رسائل علمية 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل
 جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطالب الدراسات العليا
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 القسم: كيمياء الحيوية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل املسح البيولوجي والدراسات القبل اكلينيكية

Biological screening and preclinical trial Laboratory 

يهتم املعمل بفصل املركبات الطبيعية من الكائنات الحية  • األهداف

املختلفة وقياس كفاءتها الدوائية كعالج لبعض االمراض 

املنتشرة فى مصر على سبيل املثال وليس الحصر التهاب الكبد 

امراض  -والرئة والقولون سرطان الكبد  –الوبائى الفيروس ى ج 

مرض البول  -امراض العظام -الكبد من التليف الكبدى

 ومرض الهذيان. -السكرى 

الحصول على مشروعات ممولة من جهات مختلفة تهدف الى  •

 شراء كيمياويات واجهزة معملية.

قيات تعاون مع معامل بحثية اخرى وجهات بحثية اعمل اتف •

 لالشراف املشترك والبحوث العلمية.

استشارات فى مجال تخصص املعمل لشركات وجهات  تقديم •

 بحثية

تدريب طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا على  •

 التقنيات املوجودة بالعمل.

ورش عمل من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص  ترتيب •

 بالكلية.

االشراف على رسائل املاجستير ةالدكتوراه ونشر علمى مميز فى  •

 ة عاليةمجالت ذات سمع

 الحصول على براءات اختراع للمواد املفصولة. •

 تصنيع منتجات جديدة. •

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 فصل املواد الطبيعية  •

 تعريف املواد الثانوية واالولية فى املستخلصات الطبيعية •

املسح البيولوجى للمستخلصات الطبيعية واملركبات  •

 الكيميائية على مستوى املختبر. 

 داث نموذج حيوانى لبعض االمراض استح •

قياسات البيوكيميائية والجينية والبروتينية باستخدام  •
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 القسم: كيمياء الحيوية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل املسح البيولوجي والدراسات القبل اكلينيكية

Biological screening and preclinical trial Laboratory 

تقنيات املسح الضوئى والبلمرة الجينية والفصل 

 الكهربائى وويسترن بلوت واالليزا

عمل دراسات على مستوى زراعة الخاليا الطبيعية  •

 والسرطانية وفصل الخاليا املناعية وزراعتها 

لبحثية من املخرجات ا

 املعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل نموذج تجريبى ملرض الهذيان وهشاشة العظام عند  •

االطفال ومرض السمنة باستخدام تنقيات بسيطة وتم 

 اثباته ونشره فى العديد من االبحاث العلمية.

تسجيل براءة اختراع فى مجال فصل املركبات الطبيعية   •

 تخدامها فى معالجة االمراض.واس

 نشر خمسين بحث فى مجاالت عاملية •

 مشروع بحثي  12الحصول على  •

عمل سبع دورات تدريبية لطالب مرحلة البكالوريوس  •

ويقوم بتدريب طالب التخرج على االجهزة والتقنيات 

 املختلفة فى علوم اكتشاف االدوية.

اه منح ما يقرب من ستين رسالة علمية ماحستير ودكتور  •

علم  -لطالب من كلية العلوم فى اقسام الكيمياء الحيوية

والطب  -الكيمياء-علم النبات وامليكروبيولوجي-الحيوان

وكلية علوم جامعة طنطا  -البيطرى وكلية طب بشرى 

ومعهد الدراسات العليا والبحوث ومدينة  -وعلوم اسوان

 االبحاث العلمية وغيرها. 

ة البحث العلمى الحصول على ثالث منح من اكاديمي •

لتمويل الطالب من خالل مسابقة علماء الجيل ويوجد 

 باملعمل عدد اتنين منح مقدمة للطالب. 

جذب املعمل العديد من الطالب من خارج مصر مصر  •

الدول االفريقيا والعربية للعمل فى مجال اكتشاف الدواء 
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 القسم: كيمياء الحيوية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل املسح البيولوجي والدراسات القبل اكلينيكية

Biological screening and preclinical trial Laboratory 

 

املخرجات البحثية من 

 املعمل

وتم منح درجات علمية لطالب من كينيا وغانا وليبيا من 

 ل فى املعمل.خالل العم

االشراف على ابحاث طالب املرحلة القبل جامعية  •

واملشركين فى مسابقة انتل للعلوم والتكنولوجيا وقد 

حصل هؤالء الطالب على مراكز اولى ومثلوا مصر فى 

الواليات املتحدة االمريكية وتم تمويل مشروعات الطالب 

من خالل مسابقات علمية تنافسية للحصول على 

 .مشروعات لهم

قدم املعمل االستشارات العلمية للجهات املختلفة فى  •

مجال عمله كجزء من خدمة املجتمع وايضا يقوم بعمل 

تحاليل مختلفة لطالب الدراسات العليا والشركات التى 

 تعمل بنفس مجال املعمل.

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 جميع الكليات واملعاهد البحثية •

 شركات االدوية •

 سكندريةمكتبة ا •

 شركات املواد الغذائية •
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل العالجات الجزيئية

Molecular Therapeutics Laboratory (MTL) 

وذلك بدعم  2013تم إنشاء معمل العالجات الجزيئية في عام  األهداف

وتمويل من مشاريع محلية ودولية.  يهدف معمل العالجات 

أبحاث متخصصة وإجراء قياسات دقيقة الجزيئية الى إجراء 

في مجاالت أبحاث علوم األعصاب باإلضافة الى نماذج ألنواع 

سرطانات مختلفة. ويساهم فريق العمل بتقديم خدمة 

متميزة للباحثين املصرين واألجانب من خالل مشاريع التعاون 

الدولي.  ويعتبر معمل العالجات الجزيئية أحد املعامل 

 لتدريب طالب برنامج علوم األعصاب الدولياملعتمدة دوليا 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل العالجات الجزيئية

Molecular Therapeutics Laboratory (MTL) 

EMN online master (https://emn-online.org) 

-online.org/master-https://emn

list-program/laboratories 
القياسات التي يقدمها 

 املعمل 
تعبير الجيني على مستوى تحليالت لقياسات ال •

 األحماض النووية والبروتينات

 مزارع الخاليا املعملية •

 التحاليل البيوكيميائية •
املخرجات البحثية من 

 املعمل 
 مشروعات بحثية ممولة من جهات محلية ودولية. •

أبحاث منشورة في مجالت لها معامل تقييم عالي في  •

 مجاالت التخصص

 ثية مختلفة .تدريب شباب باحثين من جهات بح •

تدريب شباب الباحثين على إجراء تجارب متخصصة  •

 IBRO-MNS fundedفي مجال علوم األعصاب )

workshops.) 

مشاركة الباحثين االجانب من بعض دول حوض  •

البحر األبيض املتوسط وبعض الدول األفريقية  في 

 ورش عمل متخصصة بصورة دورية. 
الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل
صصات الدراسات البيولوجية والطبية ذات تخ •

 الصلة بمجاالت أبحاث السرطان وعلوم األعصاب

املعاهد البحثية املتخصصة في الدراسات  •

 البيولوجية، خاصة في مجال علوم األعصاب 

 فرنسا -جامعة بوردو •

 إيطاليا  -جامعة تورينو •
 
 
 
 
 
 

https://emn-online.org/master-program/laboratories-list
https://emn-online.org/master-program/laboratories-list
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ية السرطانية و بيولوجيا االورام أبحاث الخاليا الجزع معمل

 العالجية  الجزيئية

Laboratory of Cancer stem cell and Cancer 

Molecular Therapeutics 

وجود لخاليا تنمو  باملعملأكدت االبحاث الخاصة  • األهداف

داخل األورام والتي يبدو أنها مسؤولة عن إعادة نمو 

 هذه األورام مرة أخرى. 

رق املختلفة للعالج في القضاء على كما أن فشل الط •

نسبة صغيرة من تلك الخاليا املتبقية والتي تدفع 

 إسمالورم للنمو مرة أخرى، وتعرف هذه الخاليا ب

 .الخاليا الجذعية السرطانية.

كما أن هذه هي الخاليا التي ينبغي أن تستهدف في  •

 .األساس للقضاء على الورم إلى األبد

ه الخاليا الجذعية وكان الدليل على وجود هذ •

و قد توصل فريقنا  –السرطانية ضعيفا، لكن 

البحثى إلى أدلة مباشرة على أن الخاليا الجذعية هي 

 التي تسبب نمو األورام في أمراض سرطان

و قد قام أد  احمد سلطان بابتكار عالج جديد  •

للسرطان بواسطة الخاليا الجذعية، حيث تستهدف 

منع بعض اآلثار  وتقتل األنسجة السرطانية، مع

الجانبية السامة للعالج الكيميائى من خالل عالج 

املرض بالطريقة املتبعة و فيه تم إعادة هندسة 

الخاليا الجذعية وإعطائها رقم مثل "الكود"، حتى 

نتمكن من الكشف عن األنسجة السرطانية 

 القاسية املميزة، وتفعيل العالجات الكيميائية

السرطان املتنقل أو  بشكل خاص على عملاملركز ي •

النقيلى، الذى يأتى عندما ينتشر املرض إلى أجزاء 

أخرى من الجسم، واألورام املنتشرة مميتة بشكل 

 .من وفيات السرطان %90خاص، ويسبب 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ية السرطانية و بيولوجيا االورام أبحاث الخاليا الجزع معمل

 العالجية  الجزيئية

Laboratory of Cancer stem cell and Cancer 

Molecular Therapeutics 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 

 

 

 

القياسات التي يقدمها 

  املعمل

معالجة الخاليا الجذعية السرطانية فى عالجات  •

 لسرطانأمراض ا

تحضير مركبات نانونية جديده ضد أمراض  •

 السرطان املختلفة

التدفق الخلوي و املؤشرات الخلوية فى عالج أمراض  •

 السرطان

اثة الجزيئية •  باثولوجي الور

اثيات الخلوية الجزيئية فى عالج  • اثيات الخلوية والور الور

 السرطان

مجموعة من االختبارات لسرطان الدم،  املعملوفر يكما  •

 ورام الليمفاوية ومجموعة أخرى من األورام الخبيثة.واأل 

 يعمل على تحليل العينات للسرطان بأنواعه املختلفة.  •

 (qPCR)و (PCR) كما توجد وحدة التقنيات الجزيئية مثل

و التسلسل الجيني ورسم خرائط الجينات  (RFLP)و

لألغراض التشخيصية والبحثية عند الحاجة لذلك. إذ 

سعة من االختبارات املبنية على الحمض نقوم بمجموعة وا

النووي والحمض النووي الريبي للكشف عن األمراض 

 السرطانية، وأمراض الدم الخبيثة.

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 الرسائل البحثية: •

رسالة ماجستير و ركتوراه من  61االشراف على أكثر من  •

 حتى االن 2010سنة 

الدوريات املعتمده و ورقة بحثية فى  70نشر أكثر من  •

 املؤتمرات العاملية البحاث السرطان

الحصول على جوائز دولية من املؤتمر الدولى البحاث السرطان  •
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ية السرطانية و بيولوجيا االورام أبحاث الخاليا الجزع معمل

 العالجية  الجزيئية

Laboratory of Cancer stem cell and Cancer 

Molecular Therapeutics 

من الهيئة الدولية االمريكية البحاث السرطان عن السنوات 

و التى تم الحصول  2017، 2013, 2011، 2009,2010، 2008

وى القاره فيها على أفضل بحثين من خمسة أبحاث على مست

االفريقية و الجائزه من الهيئية الدولية االمريكية البحاث 

 السرطان.

عمل أكثر من عشرة دورات تدريبية فى مجال أبحاث  •

الخاليا الجزعية و البيولوجية الجزيئية المراض 

 السرطان.

أجراء أبحاث مشتركة مع جامعة الزقازيق و عين شمس و  •

لصيدلة و الطب و القاهره و بورسعيد و طنطا و كلية ا

معهد الدراسات العليا و البحوث و معهد البحوث الطبية 

 )جامعة االسكندرية(.

 املشاريع البحثية: •

و كذلك جامعة   STDFأربع مشاريع بحثية ممولة من  •

 Alex REPاالسكندرية 

التعاون الدولى: مع ثالث جامعات أمريكية فى مجال  •

رطان الدولى أبحاث السرطان و هى: >ورج تاون مركز الس

و مركز أبحاث السرطان لجامعة هاورد و كذلك مركز 

 أبحاث السرطان فى جامعة ميريالند.

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

املراكز البحثية و املستشفيات و الباحثين فى مجال السرطان و  •

 البيولوجية الجزيئية و أبحاث الخاليا الجزعية.

له ومعهد الدراسات كليات الطب و االسنان و الصيد •

 والبحوث و معهد الصحة و معهد البحوث الطبية.

مستشفيات القوات املسلحة و املراكز البحثية و - •
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

ية السرطانية و بيولوجيا االورام أبحاث الخاليا الجزع معمل

 العالجية  الجزيئية

Laboratory of Cancer stem cell and Cancer 

Molecular Therapeutics 

 الوحدات البحثية فى شركات االدوية.

طالب املاجستير و الدكتوراه فى مجال الصحة العامة و  •

 . أبحاث السرطان
 

 القسم: علوم البيئة

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أبحاث اإلستشعار عن بعد

Remote Sensing Laboratory 

خدمه طالب مرحلة  البكالريوس املسجلين ملادتى اإلستشعار  األهداف

افية  عن بعد ونظم املعلومات الجغر

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

نظم في دراسة  اإلستشعار عن بعد تطبيقات 

افية  املعلومات الجغر

من املخرجات البحثية 

 املعمل 

فى بعض ابحاث   Remote sensingو GISاستخدام برامج 

 طالب الدراسات العليا.

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 طالب مرحلة  البكالريوس

 طالب الدراسات العليا
 
 
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أبحاث البيولوجيا البيئية

Environmental Biology Laboratory 

تحضير العينات و اجراء التجارب املعملية الخاصة بأعضاء  ألهدافا

 هيئة التدريس وطالب املاجستير والدكتوراه

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

قياسات املركبات العضوية و الغير عضوية للنباتات و التربة 

 سواء فى البيئات املائية او الصحراوية

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

ل ماجستير ودكتوراه و  مشاريع بحثية لدراسات رسائ •

متخصصة بالتنوع الحيوى لالنواع النباتية فى 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أبحاث البيولوجيا البيئية

Environmental Biology Laboratory 

 املواطن البيئية الطبيعية والصناعية.

دراسات بيئية فى مجاالت أستخدام املعالجة النباتية  •

 و البيولوجية للمياه و التربة امللوثه 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 دريسأعضاء هيئة الت •

 طالب الدراسات العليا بالقسم •
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أبحاث الجيولوجيا البيئية

Environmental Geology 

اجراء التجارب املعملية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  األهداف

 وطالب املاجستير والدكتوراه

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 للتربة تحديد الخصائص الجيولوجية  •

 دراسات خاصة بالفورامينفرا القاعية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

أبحاث تنشر فى مجالت دولية  رسائل ماجستير ودكتوراه   

مشاريع بحثية فى مجال الجيولوجيا البيئية و تعين 

 الفورامينفرا القاعية .

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 أعضاء هيئة التدريس  •

 اسات العليا بالقسم.طالب الدر  •

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أبحاث الكيمياء البيئية

Environmental Chemistry 

  بحثي متخصص نوع املعمل

اجراء التجارب املعملية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  األهداف

 وطالب املاجستير والدكتوراه

القياسات التي يقدمها 

 املعمل  

 خصائص املياه و التربةقياسات خاصة ب •

قياسات لتحديد جميع العناصر الغير غضوية  •

)العناصر الثقيله و العناصر املغذية( و العضوية 

   )املركبات البترولية و املبيدات(
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أبحاث الكيمياء البيئية

Environmental Chemistry 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

أبحاث تنشر فى مجالت دولية   رسائل ماجستير ودكتوراه   

وث بالعناصر العضوية و مشاريع بحثية فى مجاالت تقييم التل

 الغير عضوية للمياه و الهواء و التربة

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 أعضاء هيئة التدريس •

 طالب الدراسات العليا بالقسم •
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 Faculty of Pharmacyالصيدلة  كلية 

 006 الرقم الكودي للكلية

 2016يونيو  27خ بتاري 155برقم   ةالكلية معتمد

 العنوان ووسائل اإلتصال مع الكلية:

 العنوان البريدى: ميدان الخرطوم- اإلسكندرية-

 +4873067 (203) : الفاكس                    4810728-4847426 (203)+تليفون: ال 

         www.pharmacy.au.alex.edu.egاملوقع االلكترونى:

 pharmacy_alex@yahoo.com    البريد االلكترونى:
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل توصيل االدوية

Drug delivery Laboratory 

يهدف املعمل إلى اكتشاف البيئة االيجابية املناسبة لتحقيق  األهداف

البحث متعدد التخصصات في مجاالت توصيل االدوية 

والنانوتكنولوجي املتقدم وتقديم الحلول للمشكالت ذات 

 لى.املغزى الدو 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 التفتيت لالقراص الدوائيةاختبار صالبة وقابلية  •

 تحليل املستحضرات الدوائية •

 دراسات معدل الذوبان . •

   قياس اللذوجة للسوائل •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 2015بحث علمي منشور في مجالت عاملية منذ عام  110

رسائل  8اجستير وعدد رسالة م 30وحتي تاريخة ، عدد 

 وحتي تاريخة. 2015دكتوراة منذ عام 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

شركات صناعة االدوية وطالب الدراسات العليا والهيئة  •

املعاونة بالكلية وابحاث مابعد الدكتوراة العضاء هيئة 

 التدريس 
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 Faculty of Engineeringالهندسة  كلية 

 007 ليةالرقم الكودي للك

 2014يوليو  20بتاريخ 131الكلية معتمد برقم 

 عنوان ووسائل اإلتصال:

 االسكندرية -العنوان البريدي : ش لطفى السيد متفرع من طريق الحرية 

 5921853 - 03  الفاكس:                       5910052 – 03  التليفون: 

        eng.alexu.edu.egاملوقع األلكترونى:  

         eng-dean@alexu.edu.egاأللكترونى:     البريد
 

 القسم: الهندسة املعمارية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

افية  معمل نظم املعلومات الجغر

GIS Laboratory 

افية األهداف  تدريب و تدريس برمجيات نظم املعلومات الجغر

 تختص بالدراسات العمرانيةخرائط و معلومات و قياسات  القياسات التي يقدمها املعمل 

 دراسات متخصصة فى التخطيط العمرانى املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

طالب الدراسات  –طالب البرامج الخاصة  –طالبي القسم 

 العليا
 

 القسم: الهندسة املعمارية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 و التخطيط املعان بالحاسب معمل التصميم املعمارى 

GIS Laboratory 

إجراء دراسات متخصصة فى تطبيقات الحاسب اآللى فى  األهداف

 العمارة والتخطيط

 تطبيقات الحاسب اآللى فى العمارة والتخطيط القياسات التي يقدمها املعمل 

رى و تطبيقات البرمجيات املتخصصة بالتصميم املعما املخرجات البحثية من املعمل 

 التخطيط

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

و برامج التعاون  –طالب الدراسات العليا  –هيئة التدريس  

 البحثى
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 القسم: الهندسة املعمارية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل دراسات البيئة العمرانية

Studies of the Urban Environment Laboratory 

“SUEL” 

شاء معمل  متميز ومتفرد  للدراسات البيئية سواء لجودة إن ▪ األهداف

الهواء أو لألداء الضوئى والحرارى لعناصر البناء املختلفة، 

وذلك بأستخدام برامج أصلية وأجهزة قياس لخدمة 

مختلف التخصصات الهندسية للمساهمة فى التعليم و 

 التدريب و البحث العلمى 

ث أجهزة قياس تعريف طالب مرحلة البكالوريوس بأحد ▪

األداء البي ي للمبانى وجودة الهزاء باإلضافة إلى برامج 

 محاكاة األداء البي ي.

املساهمة فى تطوير البحث العلمى بأستخدام أحدث  ▪

 البرامج و األجهزة واستخدامها فى النشر العلمى الدولى 

إقامة دورات تدريبة وورش عمل للقياسات واملحاكاة  ▪

 و الصناعة  البيئية، لخدمة التعليم

يهدف املعمل ليكون مركز ألبحاث مواد البناء، واملعمل  ▪

حاليا يعمل من خالل مذكرة تفاهم مع شركة زجاج سان 

 جوبان مصر كذراع بحثى لها.
البرامج و األختبارات التي يقدمها 

 املعمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

البرامج و األختبارات التي يقدمها 

والبي ى للمبانى القائمة مع خدمة تقييم األداء الحرارى  ▪

عمل توصيات تحسين األداء وذلك باستخدام برامج 

 Design Builder, IESاملحاكاة مثل برنامج 

قياسات جودة البيئة العمرانية من جودة الهواء  ▪

ومكوناته املختلفة من غازات وجزيئات عالقة في الهواء 

 باإلضافة إلى مستوى الصوت.

لية للمبانى من شدة إضاءة قياسات جودة البيئة الداخ ▪

 وأشعة شمسية مارة من الزجاج وسرعة هواء وخالفه.

التصزير الحرارى للمبانى لتعيين نقاط ضعف وتسريب  ▪

 الحرارة في الشبابيك والحوائط وخالفه.

قياسات لألداء الضوئى والحرارى ملواد البناء املختلفة من  ▪

 زجاج وطوب وجبس وخالفه. 
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 القسم: الهندسة املعمارية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل دراسات البيئة العمرانية

Studies of the Urban Environment Laboratory 

“SUEL” 

 املعمل  

تطوير البحث العلمى باستخدام برامج املحاكاة وأجهزة  ▪ ملعمل  املخرجات البحثية من ا

 القياس املتطورة.

الجهات املستفيدة من خدمة 

   املعمل

الباحثين فى مجال  –طالب الدراسات العليا  –طالب الكلية 

املكاتب االستشارية وشركات  –التصميم و  النمذجة 

التي يمكنها الجهات والهيئات املختلفة  –االستثمار العقارى 

االستفادة من القياسات البيئية لجودة الهواء مثل 

املؤسسات الصناعية والجهات ذات مبانى املكاتب مثل 

 البنوك وغيرها.
 

 القسم: الهندسة األنشائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل ميكانيكا التربة و األساسات

Soil Mechanics & Foundation Laboratory 

 البحث العلمى و خدمة املجتمع فاألهدا

خصائص التربة من حيث التدرج الحبيبى و القص و  القياسات التي يقدمها املعمل

 اإلنضغاط و النفاذية و قدرة التحمل و األستقرار

 تقارير عن خصائص التربة و حل مشاكل التربة بشكل عام  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

 ملعملا

دكتوراه( و اإلنشاءات  –األبحاث العلمية )ماجستير 

 الهندسية وخدمة املجتمع بشكل عام
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 القسم: الهندسة اإلنشائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل خواص و اختبار املواد

Properties and Testing of  Materials Laboratory 

ب باإلضافة إلى خدمة املجتمع البحث البحث العلمى للطال  األهداف
 واالستشارات الهندسية

 –حساب اإلجهادات على العناصر اإلنشائية املختلفة )شد  القياسات التي يقدمها املعمل
اختبار الكود القلب الخرسانى  -صدم(  –إنحناء  –ضغط 

إجراء تجارب  –مطرقة االرتداد على الخرسانة باملوقع  –
 ائيةتحميل على العناصر اإلنش

 –رسائل علمية )ماجستير  –أبحاث فى مجال خواص املواد  املخرجات البحثية من املعمل 
 دكتوراه(

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

اساتذة الكلية  –طالب الدراسات العليا  –طالب الكلية 

 استشارات هندسية فى املشاريع الهندسية املختلفة
 

 القسم: الهندسة اإلنشائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الخرسانة املسلحة

Reinforced Concrete Laboratory 

إجراء األبحاث املعملية على العناصر الخرسانية املختلفة  األهداف

 للطلبة و الباحثين

 -الترخيم  –أحمال األنهيار  –اإلنفعال  –اإلجهادات  القياسات التي يقدمها املعمل

 اإلزاحات

 دكتوراه( –رسائل علمية )ماجستير  –أبحاث البحثية من املعمل املخرجات 

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

األساتذة و  –طالب الدراسات العليا  –طالب الكلية 

 الباحثين من الكلية و من خارج الكلية
 

 القسم: الرى و الهيدروليكا

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 منير قنصوة ا.د. –معمل الهيدروليكا 

Mounir Konsowa -Hydraulic  Laboratory 

تطبيق عملى للمعادالت و الظواهر الهيدروليكية لطالب   األهداف

السنة الثانية و الثالثة مدنى و تدريبهم على القياسات 
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 القسم: الرى و الهيدروليكا

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 منير قنصوة ا.د. –معمل الهيدروليكا 

Mounir Konsowa -Hydraulic  Laboratory 

اقع العمل املستقبلية  الهيدروليكية فى مو

  إجراء أبحاث لطلبة املاجستير لدراسة مشاكل

قة باملواسير و القنوات املكشوفة هيدروليكية متعل

إليجاد حلول ملشاكل تطرحها معاهد بحوث وزارة الرى و 

 املوارد املائية 

إجراء قياسات هيدروليكية للمواسير و قنوات الرى متعلقة  القياسات التي يقدمها املعمل 

باإلحتكاك و الضغوط و التصرفات ملحاكاة املشاكل 

ملغلقة و املكشوفة و إيجاد الحقيقية املتعلقة بالقنوات ا

 حلول لهذه املشاكل

فى مجال املاجستير خدمة و إيجاد حلول للمشاكل املتعلقة  املخرجات البحثية من املعمل 

اقع العملى  بالقنوات املغلقة و املكشوفة و محاكاة الو

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

  ع طالب السنة الثانية و الثالثة مدنى و طالب مشرو

 التخرج 

 طالب املاجستير فى مجال هندسة مصادر املياه 

  املشاريع البحثية باإلشتراك مع معاهد وزارة الرى و

 املوارد املائية البحثية
 

 القسم: الرى و الهيدروليكا

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 ا.د. احمد شكرى  –معمل الهيدروليكا 

Ahmed Shokry -Hydraulic  Laboratory 

إجراء بحوث عملية لخدمة طالب املاجستير و الدكتوراه  هدافاأل 

 لخدمة مشاكل هيدروليكية و مشاريع بحثية

عمل نموذج ملحاكاة الترع و املصارف و القنوات املكشوفة و  القياسات التي يقدمها املعمل 

قياس الخصائص الهيدروليكية لها على القطاعات 

لهيدروليكية مثل العرضية و الطولية و دراسة املشاكل ا

 النحر و الترسيب
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 القسم: الرى و الهيدروليكا

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 ا.د. احمد شكرى  –معمل الهيدروليكا 

Ahmed Shokry -Hydraulic  Laboratory 

محاكاة للمشاكل الهيدروليكية فى القنوات املكشوفة و  املخرجات البحثية من املعمل 

محاولة ايجاد حلول لها قبل تنفيذ املشروعات املقترحة و 

 التى تتبناها وزارة الرى و املوارد املائية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

الدكتوراه و املسجلين فى مجال هندسة  طالب املاجستير و 

مصادر املياه فى مشاريع بحثية تخدم معاهد بحثية و جامعية 

مشتركة مثل معهد بحوث  الشواطئ و املعاهد البحثية 

 التابعة لوزارة الرى و املوارد املائية
 

 القسم: هندسة املواصالت

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التربة و مواد الطرق 

Road Soils & Materials Laboratory 

 خدمة الطالب و املجتمع األهداف

 أختبارات صالحية مواد الطرق  القياسات التي يقدمها املعمل

 أختبارات تربة و مواد أسفلتية –ضبط جوجة 

 املساعدة فى أعمال رسائل املاجستير   املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  ملاملع

محافظة  –الدراسات العليا  -طلبة البكالوريوس 

 الشركات العاملة فى تنفيذ الطرق  –األسكندرية 
 

 القسم: هندسة املواصالت

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل املساحة

Surveying Laboratory 

  األهداف

 ضبط بعض األجهزية املساحية القياسات التي يقدمها املعمل

 املساعدة فى أعمال رسائل املاجستير و الدكتوراه و األبحاث لبحثية من املعمل املخرجات ا

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 خدمة املجتمع –الدراسات العليا  -طلبة البكالوريوس 
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 القسم:الهندسة الصحية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الهندسة الصحية

Sanitary Engineering Laboratory 

دراسات املياه و الصرف الصحى لطلبة مرحلة البكالوريوس  األهداف

 و الدراسات العليا

 القياسات الخاصة باملياه و الصرف الصحى القياسات التي يقدمها املعمل  

 –أبحاث علمية   -دكتوراه( –درجات علمية )ماجستير  املخرجات البحثية من املعمل  

 مشروعات بحثية

ستفيدة من خدمة الجهات امل

   املعمل

 قطاع املياه و الصرف الصحى -طلبة جامعة االسكندرية

 

 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 االحتراق و ميكانيكا الغازاتمعمل 

Combustion and Gas Dynamics Laboratory 

ديناميكا  إجراء التجارب املعملية للطلبة فى االحتراق و  ▪ األهداف

 الغازات 

 إجراء األبحاث املعملية لطلبة الدراسات العليا. ▪

خدمة االستشارات و حل املشاكل الهندسية فى مجال  ▪

 التخصص للقطاع الحكومى و القطاع الخاص 

 تعيين اداء املحركات الترددية و التوربينات الغاذية  ▪  القياسات التي يقدمها املعمل

 تعيين خواص الوقود ▪

 حليل غاذات العادمقياس و ت ▪

 قياس أداء الضواغط و غرف اإلحتراق و خواص اللهب ▪

 اخراج التقارير املعملية املطلوبة فى مجال التخصص   املخرجات البحثية من املعمل 

 اخراج نتائج األبحاث العملية لطالب الدراسات العلية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

القطاع الخاص و  خدمة املصالح الحكومية و شركات

األفراد فى حل املشكالت و االستشارات الهندسية املرتبطة 

بالتخصص. خدمة طالب مرحلة البكالوريوس و الدراسات 
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 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 االحتراق و ميكانيكا الغازاتمعمل 

Combustion and Gas Dynamics Laboratory 

 العليا.
 

 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل امليكانيكا التطبيقية

Applied mechanics Laboratory 

مل أختبار لالجزاء امليكانيكية طبقا ملتطلبات إنشاء مع ▪ األهداف

الجودة للمساهمة فى التعليم و التدريب و البحث 

 العلمى 

تعريف وتدريب طالب مرحلة البكالوريوس بالكلية على  ▪

 نظم القياس واالختبارات امليكانيكية.

تدريب طالب الدراسات العليا بالجامعة على استخدام  ▪

 ات امليكانيكية.اجهزة القياس و نظم االختبار 

املساهمة فى تطوير البحث العلمى بأستخدام أحدث  ▪

 األجهزة 

 املشاركة املجتمعية فى مجال األختبارات الصناعية  ▪

 أختبار األسطوانة الرفيعة املعرضة لضغط داخلى. ▪  القياسات التي يقدمها املعمل

Thin-walled cylinder subjected to internal 

pressure 

 طوانة السميكة املعرضة لضغط داخلى.     أختبار األس ▪

Thick -walled cylinder subjected to internal 

pressure 

 Torsion of barsأختبار التواء االعمدة               ▪

 Bending of barsأختبار انحناء االعمدة               ▪

 تعيين عزم القصور الذاتى لالجزاء امليكانيكية  أختبار ▪

Mass moment of inertia of machine parts 

   اختبار قياس معدل التآكل                         ▪
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 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل امليكانيكا التطبيقية

Applied mechanics Laboratory 

 اختبار االلتواء و االنحناء للمواد املركبة ▪

 اختبارات املواد الهندسية و االجزاء امليكانيكية   املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

طالب الدراسات  –س بالكلية طالب مرحلة البكالوريو 

 –الباحثين في مجال تصنيع واختبار املواد  –العليا 

الشركات العاملة فى مجال تصنيع وانتاج املواد الخام 

 واملصنعة املعدنية والبالستيكية وتطبيقاتها
 

 

 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل القياسات الحرارية

Thermal measurements laboratory 

إنشاء معمل قياسات دقيقة لخدمة األغراض البحثية  ▪ األهداف

والصناعية من خالل قياس خواص املواد الفيزيائية 

والحرارية للمساهمة في التعليم والتدريب والبحث 

 العلمي. 

تعريف طالب مرحلة البكالوريوس بأحدث وسائل  ▪

 رية القياس املستخدمة في العمليات الحرا

املساهمة فى تطوير البحث العلمى باستخدام أحدث  ▪

 أجهزة للقياس واستخدامها فى النشر العلمى الدولي 

إقامة دورات تدريبة لطرق القياس الحديثة لخدمة  ▪

 التعليم والصناعة

انشاء معمل ملحاكاة العمليات الحرارية من خالل  ▪

 Numericalأجهزة حاسب الي فائق السرعة 

simulation ( CFD lab) 

 الخصائص الحرارية للمواد القياسات التي يقدمها املعمل

Temperature and thermal properties of materials 
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 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل القياسات الحرارية

Thermal measurements laboratory 

 البحث العلمى باستخدام وسائل القياس تطوير  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 الباحثين فى مجال –طالب الدراسات العليا  –طالب الكلية 

الشركات التي تعمل في مجاالت التبريد  –الهندسة الحرارية 

 والتكييف والعزل واستخدامات الطاقة الشمسية
 

 

 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تحلية املياه

Water Desalination Laboratory 

إنشاء معمل لتحلية املياه بالطرق الحرارية لخدمة  ▪ األهداف

األغراض البحثية والصناعية للمساهمة في التعليم 

 والتدريب والبحث العلمي. 

تعريف طالب مرحلة البكالوريوس بأنظمة تحلية مياه  ▪

 & MSF)  ليدية مثل: التبخير الوميض يالبحر التق

MED)   وأغشية التناضح عكس يRO وطريقة ،

 الترطيب والتكثيف

Humidification/Dehumidification  و املبخرات

والطرق الحديثة  Solar Stills الشمسية التقليدية 

 Membrane مثل:  االغشية الحرارية للتحلية

Distillation ة ، وتقنية التجميد واالذاب

Freezing/Melting–  تقنية االمتزازAdsorption 

Desalination  

املساهمة فى تطوير البحث العلمى بإتاحة الفرص  ▪

إلجراء تجارب على أجهزة التحلية واستخدامها فى 

 النشر العلمى الدولي 

إقامة دورات تدريبة عن أنظمة تحلية املياه وحساباتها  ▪
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 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل تحلية املياه

Water Desalination Laboratory 

 لخدمة التعليم والصناعة

تي يقدمها القياسات ال

 املعمل 

قياس املواد الصلبة الغير  –قياس ملوحة املياه و معامل القلوية 

 قياس درجة الحرارة و معدل السريان –ذائبة 

Water Salinity, conductivity, Ph, TDS 

measurement, temperature measurements, mass 

flow rates  

 لعلمى والنشر في الدوريات العلميةتطوير البحث ا املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

الباحثين فى  –طالب الدراسات العليا  –طالب الكلية 

الشركات التي تعمل في مجاالت  –تحلية املياه  مجال

 معالجة وتحلية املياه 
 

 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 الشمسيةمعمل الطاقة 

Solar Energy Laboratory 

إنشاء معمل للطاقة الشمسية واستخداماتها الحرارية  ▪ األهداف

والكهربية لخدمة األغراض البحثية والصناعية من 

خالل توفير امثلة متعددة من السخانات الشمسية 

والخاليا الفوتوفولتية  للمساهمة في التعليم والتدريب 

 والبحث العلمي. 

مرحلة البكالوريوس بأحدث األنظمة  تعريف طالب ▪

 الشمسية وتحويالت الطاقة الشمسية 

املساهمة فى تطوير البحث العلمى بإتاحة الفرص  ▪

الجراء تجارب علي املجمعات والسخانات الشمسية 

 واستخدامها فى النشر العلمى الدولي 

إقامة دورات تدريبة عن الطاقة الشمسية  ▪
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 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 الشمسيةمعمل الطاقة 

Solar Energy Laboratory 

 صناعةواستخداماتها لخدمة التعليم وال

 شدة االشعاع الشمس ى املباشر و املنتشر القياسات التي يقدمها املعمل 

 2Solar intensities (Direct and diffused) W/m 

 قياس درجة الحرارة و السريان

temperature measurements, mass flow rates of 

hot fluids 

 ر في الدوريات العلميةتطوير البحث العلمى والنش املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 الباحثين فى مجال –طالب الدراسات العليا  –طالب الكلية 

الطاقة املتجددة بصورة عامة والطاقة الشمسية بصفة 

الشركات التي تعمل في مجاالت الطاقة الشمسية  –خاصة 

 واستخداماتها .
 

 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الهندسة الحرارية والتبريد

Thermal Engineering and Refrigeration 

Laboratory 

االت حرارية ووحدات تبريد لخدمة  إنشاء معمل ▪ األهداف

األغراض البحثية والصناعية من خالل قياس أداء 

املعدات الحرارية للمساهمة في التعليم والتدريب 

 لمي. والبحث الع

تعريف طالب مرحلة البكالوريوس باملعدات الحرارية  ▪

 -غاليات  -أبراج تبريد  -املختلفة من: مبادالت حرارية 

تربينات بخارية، وحدات تبريد التقليدية  -السخانات 

  Adsorptionوالحديثة مثل : التبريد باالمتزاز 

 –وحدات تجميد  –   Absorptionواالمتصاص 
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 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الهندسة الحرارية والتبريد

Thermal Engineering and Refrigeration 

Laboratory 

  -تحلية مياه   -تخزين طاقة  -وحدات التكييف 

   - fire fightingمكافحة الحريق 

املساهمة فى تطوير البحث العلمى بإتاحة الفرصة  ▪

لتصميم أجهزة حرارية متطورة باملعمل وتوفير الخبرة 

 الفنية الالزمة واستخدامها فى النشر العلمى الدولي 

إقامة دورات تدريبة للعديد من املعدات الحرارية  ▪

 ا وتشغيلها وصيانته

 القياسات األتية:  القياسات التي يقدمها املعمل

نسبة –معدل السريان –درجة الحرارة باألجهزة املختلفة  

 السعة الحرارية –الضغط –الرطوبة 

 تطوير البحث العلمى باستخدام وسائل القياس  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

 الباحثين فى مجال –طالب الدراسات العليا  –ية طالب الكل

املبادالت  الشركات التي تعمل في –الهندسة الحرارية 

 -مجاالت التبريد والتكييف والعزل الحراري   -الحرارية 

 تحلية املياه  –استخدامات الطاقة الشمسية 
 

 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 نيكا املوائع واآلالت الهيدروليكيةمعمل ميكا

Fluid Mechanics and Hydraulic Mechanics 

Laboratory 

 ميكانيكا املوائع واآلالت الهيدروليكةإنشاء معمل  ▪ األهداف

طبقا ملتطلبات الجودة للمساهمة فى التعليم و التدريب 

 و البحث العلمى 

 تعريف وتدريب طالب مرحلة البكالوريوس بالكلية على ▪
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 القسم: الهندسة امليكانيكية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 نيكا املوائع واآلالت الهيدروليكيةمعمل ميكا

Fluid Mechanics and Hydraulic Mechanics 

Laboratory 

نظم القياس واالختبارات الخاصة بميكانيكا املوائع 

 وتطبيقاتها.

تدريب طالب الدراسات العليا بالجامعة على استخدام  ▪

الدوائر  –اجهزة القياس و نظم واختبارات املوائع 

 -نظم التزييت  –الدوائر النيوماتكية  –الهدروليكية 

 واآلالت الهيدروليكية.

مى بأستخدام أحدث املساهمة فى تطوير البحث العل ▪

 األجهزة 

 املشاركة املجتمعية فى مجال األختبارات الصناعية  ▪

معايرة وإختبار أجهزة قياس الضغط والتصرف  ▪  القياسات التي يقدمها املعمل

 بانواعها.

 معايرة أداء جميع أنواع املضخات. ▪

معايرة وإختبار جميع أنواع املعدات الهيدروليكية  ▪

 ومكوناتها.

 هواء ( –أنواع الفالتر ) زيت إختبار جميع  ▪

 –املحابس  -اإلختبار الهيدروستاتكى لجميع املواسير ▪

 الشبكات. -الخزانات  –الوصالت الخاصة 

املخرجات البحثية من املعمل 

  

 اختبارات املوائع واآلالت الهيدروليكية 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

الدراسات طالب  –طالب مرحلة البكالوريوس بالكلية 

الباحثين في مجال ميكانيكا املوائع واآلالت  –العليا 

الشركات العاملة فى مجال نقل وتوزيع  –الهيدروليكية

 غازات (  وتطبيقاتها –املوائع ) سوائل 
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 القسم: هندسة الغزل و النسيج

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل املواد املتقدمة و النانوتكنولوجى

New advanced materials & Nanotechnology 

Research Laboratory 

 عمل أبحاث خاصة بتكنولوجيا النانو و املواد الجديدة األهداف
يتم تحضير مركبات النانو سواء  –ال توجد قياسات  القياسات التي يقدمها املعمل

 الجزيئات او الشعيرات او املواد املركبة النانوية
 نشر علمى –رسائل ماجستير و دكتوراه  –مشاريع تخرج  مل املخرجات البحثية من املع

الجهات املستفيدة من خدمة 
  املعمل

 طلبة الدراسات العليا –طلبة البكالوريوس 

 

 القسم: هندسة الغزل و النسيج

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل االختبارات

Textile Testing  Laboratory 

يائية و امليكانيكية للمواد النسجية و قياس الخواص الفيز  األهداف
 املركبة

معظم القياسات الخاصة بالخواص الفيزيائية و امليكانيكية  القياسات التي يقدمها املعمل

 للمواد النسجية و املركبة.

 نشر علمى –رسائل ماجستير و دكتوراه  –مشاريع تخرج  املخرجات البحثية من املعمل 

ة الجهات املستفيدة من خدم

  املعمل

خدمة  –طلبة الدراسات العليا  –طلبة البكالوريوس 

 املجتمع
 

 هندسة اإلنتاج القسم:

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 و الروبوتات معمل ديناميكا األالت

Machine Dynamics and Robotics Laboratory 

إلى خدمه العملية التعليمية الجامعية عن طريق  يهدف املعمل األهداف

املساهمة في إخراج مهندس إنتاج على معرفة أساسية و تدريب 

كافي بالتقنيات الحديثة في مجال قياس و تحليل اإلهتزازات و 

اقبة حاله و  ملختلف املاكينات و املعدات الضوضاء و مر

تشخيص عيوب خطوط اإلنتاج في املنشآت الصناعية و تأهيل 

ايا محاور الطالب في مرحله البكالوريس إلجراء  ضبط  ز  و
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 هندسة اإلنتاج القسم:

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 و الروبوتات معمل ديناميكا األالت

Machine Dynamics and Robotics Laboratory 

الحركة و إتزان الكتل الدوارة و كيفية التعامل مع الروبوتات 

 يهدف  .2030بما يتماش ى مع رؤية الدولة  الصناعية
ً
أيضا

املساهمة في تطوير إداء الصناعة املصرية عن طريق  املعمل إلى

توفير االستشارات الهندسية و الحلول العملية في مجال ديناميكا 

 
ً
 .املاكينات عموما

و التحكم في الضوضاء في املنشآت الصناعية  قياس و تحليل  القياسات التي يقدمها املعمل

. 

 .قياس و تحليل األهتزازات ملاكينات اإلنتاج 

 .اقبة حالة و تشخيص عيوب املاكينات  مر

 .تحليل أنماط األهتزازات للمنشآت و أجزاء املعدات 

 ويا محاور و زا إتزان الكتل الدوارة و أعمدة الدوران ضبط

 الحركة 

  التنبؤ بالعمر الحقيقي لكراس ي التحميل الدوارة بإستخدام.

 إختبار تحليل األنماط.  

تحديد الخواص الديناميكه للمواد الهندسية الجديدة عن   املخرجات البحثية من املعمل

 طريق تحليل أنماط اإلهتزازات .

  التنبؤ بالعمر اإلفتراض ي لكراس ي التحميل الدوارة

 تخدام تحليل أنماط اإلهتزاز .بإس

 السحابة الحسابية  إنشاء مركز متميز بإستخدام تقنية  

 .للصيانة عن ُبعد ملراكز إنتاج الطاقة في مصر

  التنبؤ املبكر بعيوب كراس ي التحميل الدوارة و تصنيف

العيوب و تحديد شدتها بإستخدام لوغاريتمات غير خطية و 

 مطابقتها بالنتائج الدينامكية .

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

A. : العملية التعلمية في مرحلة البكالوريوس 

 مقرر نظرية األالت .1

 (II-و Iمقرري نظرية و تصميم اآلت اإلنتاج )  .2

 مقرر تكنولوجيا الصيانة .3
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 هندسة اإلنتاج القسم:

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 و الروبوتات معمل ديناميكا األالت

Machine Dynamics and Robotics Laboratory 

 مقرر قياس و التحكم في الضوضاء الصناعية .4

B.  العملية التعلمية في مرحله الدراسات العليا ملنح

 تير في الهندسة و العلوم و الدكتوراه .درجات املاجس

C.  التعاون مع الصناعة و املجتمع عن طريق الوحدة

 :الخاصه بقسم هندسة اإلنتاج

توفير اإلستشارات الهندسية في مجال ديناميكا  .1

األالت و تشخيص عيوب املعدات و املاكينات عن 

 طريق تحليل اإلهتزازات .

في ايضا قياس و تحليل التحكم في الضوضاء   .2

 املنشآت الصناعية و خطوط اإلنتاج .

التنبؤ بالعمر اإلفتراض ي لكراس ي التحميل   .3

 الدوارة.

ايا و إتزان لللكتل الدوارة و محاور  .4 عمل ظبط زو

 الحركة .
 

 هندسة اإلنتاج القسم:

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل خواص املواد التكنولوجيا

Materials Technological Properties Laboratory 

تعريف طالب مرحلة البكالوريوس عن كيفية إجراء   األهداف

 إختبارات للكشف عن خواص املواد الهندسية

  املساهمة فى تطوير البحث العلمى بإستخدام التحليل و

امليكروسكوبات املتاحة حيث أن معمل خواص املواد 

التكنولوجيا يعتبر مجر أساس لجميع التخصصات التى 

 عة و التصنيعتخدم الصنا

  إقامة دورات تدريبية للطالب الخريجين و طالب

الدراسات العليا فى كيفية تقييم املواد الهندسية و 

تدريبهم على إستخدام أجهزة التحليل و الكشف 
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 هندسة اإلنتاج القسم:

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل خواص املواد التكنولوجيا

Materials Technological Properties Laboratory 

 املتاحة.

 الكشف عن الشكل امليكروسكوبى للمواد  القياسات التي يقدمها املعمل

  أسباب إجراء إختبارات ميكروسكوبية للكشف عن

 األنهيار

  تحليل طيفى للعناصر الكيميائية لسبائك الصلب و

 األلومنيوم

 قياس صالدة املواد 

  إجراء إختبارات التعبFatigue 

  إختبارpin-on-disc   لقياس معدل الفقد فى وزن و

 أبعاد املادة تحت اإلحتكا امليكانيكى

 فحص وصالت اللحام 

 العلمى و القطاع الصناعىخدمة البحث  املخرجات البحثية من املعمل

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

الباحثين فى  –طالب الدراسات العليا  –طالب الكلية 

الشركات التى تطلب إجراء اإلختبارات  –هندسة املواد 

 الهندسية لفحص املواد و فحص أسباب اإلنهيار 
 

 القسم: الهندسة البحرية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 ل تصميم السفنمعم

Ship Design Laboratory 

 استخدام الحاسب اآللى لتصميم السفن األهداف

 يقوم املعمل بعمل كراسة األتزان للسفن القياسات التي يقدمها املعمل 

 كراسات األتزان للسفن املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 أصحاب السفن
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 ندسة البحريةالقسم: اله

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل محاكاة غرفة ماكينات السفن

Marine Diesel engine Simulation Laboratory 

 محاكاة غرفة ماكينات السفن و معرفة األعطال األهداف

 محاكاة غرفة ماكينات السفن و معرفة األعطال القياسات التي يقدمها املعمل 

 معمل بحثى لطلبة الدراسات العليا من املعمل  املخرجات البحثية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 لطلبة الدراسات العليا

 

 القسم: هندسة كهربية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

  معمل الدوائر الكهربية

  2Electric Circuit Laboratory 

على تدريب طالب املستوي األول و الثاني بالكلية  • األهداف

التعامل مع الدوائر الكهربية و أستخدام أجهزة 

القياس املختلفة  عن طريق اجراء العديد من 

التجارب لتطبيق نظريات الدوائر الكهربية التي 

 يتم دراستها نظريا.

املساهمة ف ي النشاط البحثي عن طريق توفير  •

 بعض األجهزة  الحديثة للباحثين. 

 اس املوصلية املوصالت الكهربية.قي • القياسات التي يقدمها املعمل

قياس الثابت الزمني لدوائر الدرجة االولي و  •

 الثانية.

قياس نسبة اللفات الحقيقية وزاوية التأخير في  •

 املحوالت.

مساعدة الباحثين في أتمام بحوثهم عن طريق  • املخرجات البحثية من املعمل 

 توفير اجهزة القياس الحديثة.

مة الجهات املستفيدة من خد

  املعمل

 الباحثين بالكلية*                               طالب الكلية •
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 القسم:الهندسة الكهربية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 تصميم الدوائر املتكاملة التناظريةمعمل 

Design of Analog Integrated Circuits Laboratory 

يم الدوائر تقديم برمجيات مرخصة للمساعدة فى تصم األهداف

 املتكاملة التناظرية

التحقق من نماذج لدوائر متكاملة مصممة باستخدام  القياسات التي يقدمها املعمل  

 البرمجيات املتاحه 

 مشاريع تخرج ورسائل ماجستير املخرجات البحثية من املعمل  

الجهات املستفيدة من خدمة 

   املعمل

مى الهندسة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا بقس

 الكهربيه والحاسب االلى
 

 

 

 

 القسم: هندسة كهربية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التحكم األلي و  املتحكم املبرمج املنطقي

Automatic Control and PLC Laboratory 

تدريب طالب بالقسم على التعامل مع انظمة التحكو  • األهداف

املبرمج  عن طريق  اآللي و أستخدام املتحكم املنطقي

اجراء العديد من التجارب لتطبيق ما يتم دراسته 

 نظريا.

املساهمة ف ي النشاط البحثي عن طريق توفير العديد  •

 من انظمة التحكم الحديثة.

تدريب العديد من الطالب و املهندسين علي استخدام  •

احدث املتحكمات النطقية املبرمجة و اجراء تطبيقات 

 لها عمليا.

القياسات التي تتعلق بمجال التحكم اآللي )زمن  • ات التي يقدمها املعمل القياس

 الصعود, زمن االستقرار, مقدار االجتياز,...... ألخ(

 (.PIDضبط املتحكمات ) •
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 القسم: هندسة كهربية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التحكم األلي و  املتحكم املبرمج املنطقي

Automatic Control and PLC Laboratory 

مساعدة الباحثين في أتمام بحوثهم عن طريق توفير  • املخرجات البحثية من املعمل 

 ة. انظمة تحكم آلي و متحكمات منطقية مبرمجة حديث

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طالب الكلية •

 الباحثين بالكلية •

 املهندسين الخريجين )تدريب( •
 

 

 القسم: نووية و اشعاعية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل القياسات النووية

Nuclear Measurement Laboratory 

 االبحاث و القياسات النووية األهداف

 القياسات النووية مها املعمل القياسات التي يقد

 رسائل علمية و أوراق بحثية املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طالب الدراسات العليا

 

 القسم: نووية و اشعاعية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الكشف عن االشعاع

Radiation Detection Laboratory 

 البحاث و قياسات الكشف عن االشعاعا األهداف

 قياسات الكشف عن االشعاع القياسات التي يقدمها املعمل 

 رسائل علمية و أوراق بحثية املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طالب الدراسات العليا

 

 

 

 



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

202 

 القسم: نووية و اشعاعية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 مامل فيزياء البالز مع

Plasma Physics Laboratory                         

 أبحاث الدراسات العليا فى فيزياء البالزما األهداف

 فيزياء البالزما القياسات التي يقدمها املعمل

 رسائل دكتوراة و أبحاث منشورة 2رسائل ماجستير و  2 املخرجات البحثية من املعمل

دة من خدمة الجهات املستفي

 املعمل

 طالب الدراسات العليا 

 

 القسم: نووية و اشعاعية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الحاسبات قسم الهندسة النووية و االشعاعية

Nuclear Computer Laboratory 

 استخدام العديد من البرامج فى الهندسة النووية األهداف

ات فى مجاالت و تطبيقات مختلفة فى الهندسة حساب القياسات التي يقدمها املعمل 

 النووية

 رسائل علمية )ماجستير و دكتوراة( و اوراق بحثية املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طالب الدراسات العليا

 
 

 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 Aمعمل ابحاث 

Research Laboratory (A) 

يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراسات العليا  األهداف

 وطلبة املشاريع بالقسم.

قياس معامل انتقال املادة في بعض الوسائط وقياس  القياسات التي يقدمها املعمل 

 سرعة التفاعل

 دكتوراه( –ماجستير  الرسائل العلمية ) –مشاريع التخرج  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طلبة مشاريع التخرج والدراسات العليا
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 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 Bمعمل أبحاث 

Research Laboratory (B) 

يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراسات العليا  األهداف

 شاريع بالقسم .وطلبة امل

قياس درجة حموضة الوسط ، قياس كمية املواد الصلبة  القياسات التي يقدمها املعمل 

 الذائبة الكلية

 دكتوراه( –الرسائل العلمية ) ماجستير  –مشاريع التخرج  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 علياطلبة مشاريع التخرج والدراسات ال

 

 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 Cمعمل ابحاث 

Research Laboratory (C) 

يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراسات العليا  األهداف

 وطلبة املشاريع بالقسم.

ات في قياس درجة حموضة الوسط + قياس تركيز الصبغ القياسات التي يقدمها املعمل 

 املخلفات املائية وقياس معدالت االنتشار.

 دكتوراه( –الرسائل العلمية ) ماجستير  –مشاريع التخرج  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طلبة مشاريع التخرج والدراسات العليا
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 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي  

 معمل أبحاث

    DResearch Laboratory (D) 

يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراسات العليا  األهداف

 وطلبة املشاريع بالقسم .

 قياس معدل انتقال املاده وقياس معدل سريان املوائع القياسات التي يقدمها املعمل 

 دكتوراه( –الرسائل العلمية ) ماجستير  –رج مشاريع التخ املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طلبة مشاريع التخرج والدراسات العليا

 

 القسم: الهندسة الكيميائية

  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 Eمعمل ابحاث 

   Research Laboratory (E) 

ة الدراسات العليا يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلب األهداف

 وطلبة املشاريع بالقسم .

 قياس معدل السريان للسوائل القياسات التي يقدمها املعمل 

 دكتوراه( –الرسائل العلمية ) ماجستير  –مشاريع التخرج  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طلبة مشاريع التخرج والدراسات العليا

 

 

 سم: الهندسة الكيميائيةالق

  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

   Fمعمل أبحاث 

 Research Laboratory (F) 

يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراسات العليا  األهداف

 وطلبة املشاريع بالقسم .

نية في إزالة قياس التيار املحدد، وقياس كفاءة املواد النانو  القياسات التي يقدمها املعمل 

 امللوثات من املياه.

 دكتوراه( –الرسائل العلمية ) ماجستير  –مشاريع التخرج  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طلبة مشاريع التخرج والدراسات العليا
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 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 Gمعمل ابحاث 

Research Laboratory (G) 

يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراسات العليا  األهداف

 وطلبة املشاريع بالقسم.

قياس درجة حموضة الوسط، وقياس نسبة األمالح الذاتية  القياسات التي يقدمها املعمل 

 وقياس معامل التوصيلية

 دكتوراه( –الرسائل العلمية ) ماجستير  –مشاريع التخرج  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طلبة مشاريع التخرج والدراسات العليا

 

 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 Hمعمل أبحاث 

Research Laboratory (H) 

ات العليا يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراس األهداف
 وطلبة املشاريع بالقسم.

قياس معدل انتقال املادة ، قياس التيار املحدد، قياس  القياسات التي يقدمها املعمل 
قياس  –معدل إزالة املعادن الثقيلة من املخلفات السائلة 

 حركية بعض التفاعالت الكيميائية.
 دكتوراه( –لمية ) ماجستير الرسائل الع –مشاريع التخرج  املخرجات البحثية من املعمل 
الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل
 طلبة مشاريع التخرج والدراسات العليا
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 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 Iمعمل ابحاث 

Research Laboratory (I) 

يا يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراسات العل األهداف

 وطلبة املشاريع بالقسم.

 قياس معدل التآكل ، قياس معدل انتقال الحرارة . القياسات التي يقدمها املعمل 

 دكتوراه( –الرسائل العلمية ) ماجستير  –مشاريع التخرج  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طلبة مشاريع التخرج والدراسات العليا

 

 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

  Jمعمل أبحاث 

 Research Laboratory (J) 

 .STDFيستخدم بصورة مؤقته في مشروع بحثي يتبع  األهداف

 بالبولي  القياسات التي يقدمها املعمل 
ً
أبحاث إلنتاج بوليمرات جديدة مرتبطة كيميائيا

بلمرات عضوية أخرى تستخدم فى أثيلين والبولي بروبيلين  و 

اقيات من األشعة الفوق بنفسجية  و

 أبحاث وسائل علمية املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 الشركات الصناعية

 

 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

  Kمعمل ابحاث 

 Research Laboratory (K) 

يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراسات العليا  هدافاأل 

 وطلبة املشاريع بالقسم.

قياس معدل التطهير  الكهروكيميائي ملياه الشرب وقياس  القياسات التي يقدمها املعمل 

 معدل ترسيب املواد الشمعية في املوائع البترولية 

 دكتوراه( –الرسائل العلمية ) ماجستير  –مشاريع التخرج  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل
 طلبة مشاريع التخرج والدراسات العليا
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 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أبحاث الهندسة الكيميائية

Chemical Engineering Research Laboratory 

إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراسات العليا يستخدم في  األهداف

 بالقسم.

قياس درجة الوميض ، قياس ضغط البخار قياس التيار املحدد  القياسات التي يقدمها املعمل 

 وقياس معدل التآكل

 دكتوراه( –الرسائل العلمية ) ماجستير  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 لبة الدراسات العلياط

 

 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 Mمعمل ابحاث 

  Research Laboratory (M) 

 

يستخدم في إجراء التجارب املعملية لطلبة الدراسات العليا وطلبة  األهداف

 املشاريع بالقسم.

 امللونه ، قياس كفاءة معوقات التآكلقياس تركيزات املحاليل  القياسات التي يقدمها املعمل 

 دكتوراه( –الرسائل العلمية ) ماجستير  –مشاريع التخرج  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 طلبة مشاريع التخرج والدراسات العليا
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 القسم: الهندسة الكيميائية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التحاليل الكيميائية )يتبع املركز الهندس ي(

Chemical  analysis Laboratory 

القيام بالتحاليل الكيميائية للمواد املستخدمة في البناء مثل  األهداف

نت والسن والزلط ومياه الخلط وكذلك بعض التحاليل سماإل 

 األخرى.

نت سملكيميائية للمواد املستخدمة في البناء مثل اإل التحاليل ا القياسات التي يقدمها املعمل 

 والسن والزلط ومياه الخلط وكذلك بعض التحاليل األخرى.

 نتائج التحاليل الكيميائية املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

بعض أقسام الكلية وعدد من شركات املقاوالت التي تتطلب تقارير 

 يل بعض املواد املستخدمة في البناء وغيرها.عن تحال
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 املحاصيل علوم قسم

 الحيوية التقنيةمعمل  -1 املعمل إسم

 األهداف
هيئة التدريس والهيئة  اجراء األبحاث العلمية العضاء

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املعمل يقدمها التي القياسات

 التعقيم 

 DNAعمل هجرة كهربية للـ 

 PCRعمل 

 عمل تقليب لالنابيب االبندورف

 قياس حموضة البيئات املستخدمة

 عمل تقليب للبيئات الكيماويات

 يئاتعمل تحضين للب

 التعقيم الحرارى والتجفيف

 عمل حمام مائى

 عمل تقطير للمياه

 وزن الكيماويات املستخدمة

 DNAقياس تركيز الـ 

 مل 15طرد مركزى النابيب 

 فصل العينات

 عمل تحضين للبيئات

 الزراعة فى جو معقم

 تقليب العينات فصال لعينات

http://www.agr.alexu.edu.eg/
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 املحاصيل علوم قسم

 الحيوية التقنيةمعمل  -1 املعمل إسم

 عمل تحضين للبيئات

 الزراعة في جو معقم

 تقليب العينات

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل

كاء شر  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
 

 التقليدية وغير الزيتية الحبوب صفاتمعمل  -2 املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

الوزن الدقيق للعينات و الكيماويات الالزمه لتحضير 

 املحاليل املختلفه

حاصيل االعالف املختلفه من االلياف تقدير محتوى م

 الخام و اقسام االلياف

 تقدير نسبه الهضم ملحاصيل االعالف املختلفه

 تقدير نسبه الرماد

 التجفيف و تقدير نسبه الرطوبه

 تحضين العينات و اجراء اختبار االنبات

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 ن الجامعة والصناعةالربط بي

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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 الحبوب وتكنولوجيا جودةمعمل  -3 املعمل إسم

  هدافاأل 
حاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة اجراء األب

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 تقدير جوده الدقيق و استخداماته املختلفه

 تقدير جوده الدقيق و انواعه املختلفه وصفات منتجاته

 تقدير نسب البروتين و الدهن و الرطوبه ملحاصيل الحبوب

  عملامل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

 املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
 

 

 

 

 املنزلي قتصاداال قسم

 العليا الدراساتمعمل  املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 

 وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 تقدير االوزان الدقيقة للعينات

 تقدير الدهن والبروتين والرماد في العينات

 سلوكها اثناء ذلك حفظ وتخزين العينات لدراسة 

 طهي العينات املعملية

 تقدير محتوي العينات من كالسيوم والفوسفور 

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة اتالجه

 املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  -وزارة التخطيط-وزارة الزراعة

 الصناعة
 



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

212 

 الطالب معمل املعمل إسم

 هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 

 وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 والرماد  تدريب الطالب علي تقديرات البروتين

تدريب الطالب علي قياس الخصائص الدالة علي الصحة 

 العامة 

 تدريب الطالب علي استخدام اجهزة القياس والتقدير

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 إلسكندرية والجامعات االخرى ا

 خدمة من املستفيدة الجهات

 املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة

 

 واملياه األراض ي علوم قسم

افية املعلومات معمل نظم املعمل إسم  بعد عن واالستشعار الجغر

  هدافاأل 
تدريس والهيئة اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة ال

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 لطلبة التدريس , البكالوريوس مرحلة لطلبة التدريس

 , والدكتوراه املاجستير ابحاث اجراء ,العليا الدراسات

 للخرائط املكانى تحليل حيث من البحثية املشروعات

اف املعلومات نظم برامج باستخدام الرقمية  يةالجغر

 باستخدام زمنية بيانات الى الزمانى التحليل الى باالضافة

 .املحاكاة نماذج

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من ستفيدةامل الجهات

 املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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 األشجار وتكنولوجيا الغابات قسم

 اختبارات األخشاب ومنتجاتهامعمل  املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي تالقياسا

 

 

 

 

 

  املعمل يقدمها التي القياسات

قياس طول األلياف السليلوزية في األخشاب واملواد 

اللجنوسليلوزية, قياس سمك الجدر وقطر الخاليا الخلوية 

لألخشاب واألنسجة النباتية, تقدير نسب الخاليا في 

 األخشاب واألنسجة النياتية.

وف مثلى متحكم فيها من إنتاج الفحم النباتي تحت ظر 

 Biocharدرجة حرارة وزمن ومعدل تسخين إنتاج البيوشار 

 Proximateتحت ظروف قياسية معملية, التحليل الكمي 

Analysis .للخشب والفحم واملواد اللجنوسليلوزية 

تقدير القيمة الوقودية لألخشاب الصلدة واللينة واملواد 

تقدير القيمة  اللجنوسليلوزية واملواد غير الخشبية, 

الوقودية للفحم الناتج من األخشاب الصلدة واللينة واملواد 

 غير الخشبية.

سن السكين الخاص بامليكروتوم املستخدم لعمل الشرائح 

 الخشبية امليكروسكوبية.

عمل الشرائح الخشبية امليكروسكوبية, تعريف األخشاب 

 املحلية والتجارية واملستوردة. 

شبية في األخشاب الصلدة واللينة تقدير املستخلصات الخ

 والنباتات غير الخشبية.    

التقدير الكمي للسليلوز والهيميسليلوز مع بعض التحوير في 

 جهاز.

إجراء كافة االختبارات امليكانيكية لألخشاب ومنتجات 

األخشاب, تقدير صالحية األخشاب املحلية واملستوردة 
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 األشجار وتكنولوجيا الغابات قسم

 اختبارات األخشاب ومنتجاتهامعمل  املعمل إسم

تقدير كثافة ومنتجات األخشاب لألستعماالت املختلفة, 

 األخشاب والفحم بطريقة اإلزاحة بالزئبق.

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

 املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -زارة الزراعة  و 

 الصناعة
 

 والسمكي الحيواني االنتاج سمق

 معمل التغذية الرئيس ي )معمل دراسات عليا( املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

 يقدمها التي القياسات

 املعمل

 تجفيف العينات

توليد قوى الطرد املركزي عن طريق الدوران حيث تتجه 

 الجزيئات األكثر ثقالة إلى الخارج بعيدا عن محور الدوران

 تقدير الرماد

 التعقيم

 pHقياس 

 قياس الطيف الضوئى

 وزن وهضم وتقطير العينات

 تقدير نسبة الدهن

 تقدير االلياف

 من البحثية املخرجات

 املعمل

 جستير ودكتوراه ومشاريع بحثيةرسائل ما

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 
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 والسمكي الحيواني االنتاج سمق

 معمل التغذية الرئيس ي )معمل دراسات عليا( املعمل إسم

 من املستفيدة الجهات

 املعمل خدمة

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
 

 معمل دراسات عليا -لحيوان املتقد ) أ( معمل تغذية ا املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

 يقدمها التي القياسات

 املعمل

توليد قوى الطرد املركزي عن طريق الدوران حيث تتجه 

 الجزيئات األكثر ثقالة إلى الخارج بعيدا عن محور الدوران

 ير الحموضة و القلويةتقد 

 تحضين و تجفيف العينات

 قياس الطيف الضوئى

إذابة ومزج املواد الكميائية املختلفة مع التسخين لدرجات 

 حرارة مختلفة وسرعات مختلفة ومدد زمنية مختلفة.

 تكسير جدر الخاليا للعينات

 تقدير الهرمونات

 انتاج املياه املقطرة

 تحليل االلياف

 درجات الحراوة املختلفة تحضين العينات تحت

 من البحثية املخرجات

  املعمل

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 من املستفيدة الجهات

 املعمل خدمة

شركاء  –املجتمع املحلى  –يط وزارة التخط -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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 معمل دراسات عليا -معمل تغذية الحيوان املتقدم ) ب(   املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 تقدير االحماض الدهنية الطيارة

 زات مثل امليثان وثاني اكسيد الكربون تقدير الغا

توليد قوى الطرد املركزي عن طريق الدوران حيث تتجه 

 الجزيئات األكثر ثقالة إلى الخارج بعيدا عن محور الدوران

 تحضين العينات

 تقدير بعض انواع السموم الفطرية

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 بين الجامعة والصناعة الربط

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

 املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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 الدواجن انتاج قسم

 الدراسات العليا معمل املعمل إسم

 هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

 يقدمها التي القياسات

  املعمل

 تفاعل البلمرة

 توصيله لجهاز الفصل الكهربي

اثية  فصل جزيئات املادة الور

 فصل مكونات العينة

 فصل جزيئات البروتين

 العينةتسخين غير مباشر وتجانس 

 توليد موجات اهتزازية لتقليب العينة

اثية  تلوين وتصوير املادة الور

 تجفيف عينات , أخذ عينات متدرجة الحجم

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 ندرية والجامعات االخرى اإلسك

 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
 

 معمل طالب البكالوريوس والدراسات العليا املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

 يقدمها التي لقياساتا

  املعمل

 ارقام عشرية( 4وزن العينات )

 التعقيم

 فحص العينات والتكبير

 تقطير املياه

 عمل طرد مركزي للعينات

 تجفيف العينات واالدوات املعملية
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 معمل طالب البكالوريوس والدراسات العليا املعمل إسم

 قياس الطول املوجي

 حرق العينات والحصول على الرماد

 الحصول علي حمام مائي ساخن

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة

 

 تطبيقىال الحشرات قسم

 االحيائية املكافحة معمل املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 إتمام برامج الدراسات العليا للطالب

 تنفيذ ابحاث السادة اعضاء هيئة التدريس 

 علي إنتاج وصفات مكافحة االفات ال
ً
حشرية إعتمادا

 العالقات املتبادلة بينها وبين الكائنات الحية

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

 املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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 الخضر قسم

 العليا الدراسات معمل املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 

 وطالب 

 يقدمها التي القياسات

  املعمل

 لطازجةتجفيف العينات النباتية ا

 التسخين ويتم استخدامه في عمليات هضم العينات

 جم( 200وزن العينات )حتي 

 املياه املقطرة جهاز تقطير

 طحن العينات

 استخالص عينات تقدير السكريات و الكربوهيدرات و النشا

 الفينوالت الكلية -النترات -التقديرات اللونية مثل الصبغات

 وزن العينات الكبيرة

 ناتالعي  PHقياس 

 درجة مئوية( 75 – 25تجفيف وحفظ العينات )

 تقدير األلياف )للحصول على رماد العينة وعمل تقديرات بها(

 تبريد وحفظ العينات

 ذوبان املواد الكيمائية في املحلول مع او بدون التسخين

 أقطار السيقان النباتية -سمك األوراق -قياس أقطار الثمار

 قياس املواد الصلبة الكلية

 (32: 1س املواد الصلبة الكلية )مقياس التدريج من قيا

 قياس الكلوروفيل الكلى في األوراق

 قياس نسبة الرطوبة باألرض

 قياس شدة الضوء النافذ

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

ألخرى في جامعة الربط بين الكلية والكليات البحثية ا

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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 الحدائق وتنسيق الزينة ونباتات قسم الزهور 

 االنسجة زراعة معمل املعمل إسم

  هدافاأل 
هيئة التدريس والهيئة اجراء األبحاث العلمية العضاء 

 املعاونة وطالب القسم

 يقدمها التي القياسات

  املعمل

 تقدير الكلوروفيل

 لفة فى الدقيقة 14000الطرد املركزى حتى سرعة 

اثية    DNAتضاعف املادة الور

واملالبس على  –تعقيم األدوات والبيغات والزجاجيات 

 بار. 15وضغط جوى  31-21حرارة 

 تقطير املياه

 ف العينات النباتية و التحضين على حرارة معينةلتجفي

 قياس درجة حموضة وقلوية املحاليل والحرارة.

 قياس األطوال الوجية للمحاليل واألصباغ واملستخلصات

 عالمات بعد العالمة العشرية 4وزن العينات حتى ربع كيلو 

يقلب العينات بواسطة عمود مغناطيس ى باالضافة الى 

 التسخين

 سجة فى بيئة معقمةزراعة األن

اثية وتصويرها عن طريق أشعة  كشف عن املادة الور

 uvالفوق بنفسجية 

اثية   عن طريق الفصل الكهربى  DNAفصل املادة الور

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

خرى في جامعة الربط بين الكلية والكليات البحثية األ 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

 املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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 األلبان وتقنية قسم علوم

 الجبن وبحوث االلبان ميكروبات معمل املعمل إسم

  هدافاأل 
ئة التدريس والهيئة اجراء األبحاث العلمية العضاء هي

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

الكشف عن امليكروبات املمرضة في األغذية ومنتجات 
 االلبان , التقدير الكمي للميكروبات في األغذية وااللبان.

 تقدير اللزوجة في األغذية
, تقدير  DNAقياس تركيز  -تقدير تركيز املواد لونيا  

 تقدير نمو البكتيريا –االكسدة والفينوالت مضادات 
 وزن العينات والبيئات الغذائية

 تقطير املياه   
 التحليل امليكروبيولوجى

 تقدير نسبة الدهن
 حفظ السالالت امليكروبية
تقدير املادة الصلبة, تعقيم  -التحليل امليكروبيولوجى 

 األدوات الزجاجية
 تحليل األحماض الدهنية

  املعمل من ثيةالبح املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية
 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 
 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات
  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  
 الصناعة
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 ميكروبيولوجيا االلبان معمل املعمل إسم

اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة   هدافاأل 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 حفظ السالالت امليكروبية

تقدير املادة الصلبة, تعقيم  -التحليل امليكروبيولوجى 

 األدوات الزجاجية

 يل األحماض الدهنيةتحل

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 
 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل
 –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 شركاء الصناعة

 

 

 كيمياء االلبان معمل املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات
 تقدير الدهن     
 تقطير املياه     

 PHقياس 

  املعمل من البحثية املخرجات

 اجستير ودكتوراه ومشاريع بحثيةرسائل م
 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 
 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات
  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  
 الصناعة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

223 

 االغذية الوظيفية والعالجية لمعم املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة ثبات املركبات الكيميائية و العنصر الغذائية فى 

بليتة القناة الهضمية.  تقييم القيمة االغذائية ملنتج ما و قا

للهضم. دراسة حيوية الكائنات الداعمة للحيوية فى القناة 

 الهضمية

 تقدير تتابع النيوكليديتات فى د ن ا

 قياس التفاعالت املناعية

اثية   االختبارات الخاصة بالدراسات الور

 وزية العكسيةسمأنتاج ماء باإل 

 حفظ العينات و السالالت امليكروبية.

ملبيدات و تقدير كمى و نوعى تقدير كمى و نوعى ملتبقيات ا

 ملضادات األكسدة و الفينوالت

اثية  أختبارات املادة لور

 تنمية الكائنات الحية الدقيقة الالهوائية

 إجرء التخمرات

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

ثية األخرى في جامعة الربط بين الكلية والكليات البح

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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 قسم كيمياء وتقنية مبيدات اآلفات

 تحليل املبيدات  معمل املعمل إسم

  هدافاأل 
عضاء هيئة التدريس والهيئة اجراء األبحاث العلمية ال 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املعمل يقدمها التي القياسات

فصل البروتينات واالنزيمات من الكائنات الحية 

 والحشرات والحيوان

 فصل البروتينات و األنزيمات والدم

وق فحص والتعرف علي املركبات باستخدام االشعه ف 

 البنفسجيه

 قياس رقم حموضة املحاليل

 قياس لزوجة املحاليل

 تقدير تركيز العينات

 تجفيد العينات

 تجفيف العينات و األدوات الزجاجية

 تعقيم املحاليل و األدوات

 وزن املواد الدقيقة

 تقليب و تجفيف العينات

 التحليل الكروماتوجرافي بالسائل تحت الضغط

 ملحلول ( اpHتقدير نسبة الحموضة )

 قياس األوزان بدقة

 الحصول على ماء مقطر نقي

 رج الدوارق أتوماتيكيا

 تحضين العينات و تسخينها

 قياس تركيز العينات

 تجفيف العينات و األدوات الزجاجية

 تسخين التفاعالت

 تقليب املحاليل أتوماتيكيا

 تقطير املياه

 جم600الي  0.019وزن املواد لحد اقص ي 
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 قسم كيمياء وتقنية مبيدات اآلفات

 تحليل املبيدات  معمل املعمل إسم

ركبات باستخدام االشعه فوق فحص والتعرف علي امل

 البنفسجيه

 التعرف علي املواد من خالل قياس طولها املوجي 

 مضخه تفرغ تحت الضغط بأستخدام املاء

 وحده تسخين كهربائى ... بالتيمر

 عزل البكتريا والفطريات وفحصها فى بيئة معقمه

 توفير درجة الحرارة املناسبة لتربية الفطريات البكتريا

ف العينات املعمليه باستخدام الضغط تركيز وتجفي

 والحرارة.

تعقيم البيئات واألدوات املعمليه عن طريق الحرارة والطرد 

 املركزى.

 تعقيم البيئات واألدوات املعمليه عن طريقه الحراره

 جم فقط100الوزن حتى 

 تقدير درجه حومضه املحاليل

توفير البيئه ودرجه الحراره املناسبه لتربيه الفطريات 

 البكتريا والحشرات االزمه لالبحاث القائمه عليها.و 

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -رة الزراعة  وزا

 الصناعة
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 قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

 الطاقة املتجددة والتعليم االلكترونى معمل املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

 هايقدم التي القياسات

  املعمل

 –سرعة الرياح  –الرطوبة النسبية  –رصد درجات الحرارة 

 شدة اإلشعاع الشمس ى –اتجاه الرياح 

 خدمة برنامج التعليم اإلليكترونى

 إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح

 تسجيل بيانات

 تسخين املياه

  املعمل من البحثية املخرجات

 ثيةرسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بح

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

 املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
 

 ميكانيكا التربة معمل املعمل إسم

  هدافاأل 
األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة اجراء 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

 تجفيف العينات

إختبارات التربة وتحديد خواصها وإختيار االالت التي تعمل 

 في التربة وتحديد مقاوماتها والقوي الالزمة لتشغيلها

  املعمل من البحثية املخرجات

 ر ودكتوراه ومشاريع بحثيةرسائل ماجستي

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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 آللىالحاسب ا معمل   املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

  املعمل يقدمها التي القياسات

دراسة املقررات الدراسية لطلبة الدراسات العليا ومشاريع 

 الطلبة

دراسة املقررات الدراسية للطلبة وبحث مشاريع تخرج 

 الطلبة والدراسات العليا

  املعمل من البحثية اتاملخرج

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

 املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 ناعةالص
 

 

 

 

 معمل الرى  املعمل إسم

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

 فلترة مياه الرى بالحقول الزراعية  املعمل يقدمها التي القياسات

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 عة والصناعةالربط بين الجام

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -وزارة الزراعة  

 الصناعة
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اثة  قسم الور

اثية والتقنية الحيوي املعمل إسم  ةمعمل الهندسة الور

  هدافاأل 
اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة 

 املعاونة وطالب القسم

 يقدمها التي القياسات

  املعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقدمها التي القياسات

  املعمل

وزن العينات املختلفة من املواد الكيميائية او االجزاء 

 النباتية

 magneticيستخدم في تقليب العينات باستخدام ال

stirrer   م°250مع التسخين حتى درجة حرارة 

يستخدم في تقليب العينات املوضوعة في أنابيب او 

 ابيندورف

وذلك لزراعة  U.Vيستخدم كاكبينة معقمة عن طريق ال 

 األنسجة املختلفة

يستخدم في تعقيم الزجاجيات املختلفة على درجة حرارة 

 م° 300تصل الى 

ختلفة سواء بكتيريا او يستخدم في تحضين البيئات امل

 م.° 40انسجة  على درجات حرارة مختلفة حتى 

يستخدم في تعقيم البيئات و األدوات املختلفة تحت ضغط 

 ضغط جوي . 1‚5

تحضين العينات في املاء الساخن علي درجات حرارة ثابتة 

 ملدة من الزمن.

 للمحاليل املختلفة   PHقياس ال 

عمل مزج بين مكوناتها تحريك البيئات املختلفة و ذلك ل

 ملدة زمنية مختلفة بسرعات مختلفة

 املختلفة DNAفصل عينات ال 

عمل طرد مركزي للعينات املختلفة و ذلك لفصل الراسب 

 عن الراشح في العينة

 تصنيع مكعبات من الثلج للحفظ

تجفيف الزجاجيات املختلفة و ذلك بعد تنظيفها و غسلها 

 باملاء وغسلها باملاء املقطر
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اثة  قسم الور

اثية والتقنية الحيوي املعمل إسم  ةمعمل الهندسة الور

 ابينة معقمة وذلك لزراعة البكتيريا او الفطرياتك

  املعمل من البحثية املخرجات

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية

 الربط بين الجامعة والصناعة

الربط بين الكلية والكليات البحثية األخرى في جامعة 

 اإلسكندرية والجامعات االخرى 

 خدمة من املستفيدة الجهات

  املعمل

شركاء  –املجتمع املحلى  –وزارة التخطيط  -الزراعة   وزارة

 الصناعة
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 قسم املناطق الحارة

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أ.د. رشيده بركات لبحوث البلهارسيا

Laboratory of Prof.Dr.Rashida Barakat for 

Schistomasis researches 

دراسة االبحاث الخاصة بالطفيليات وخاصة البلهارسيا فى  األهداف

 الصحة العامةمجال 

فحص  عينات البراز والبول لتشخيص  البلهارسيا  التى  القياسات التي يقدمها املعمل

 تصيب االنسان

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

امل البحثيه فى الهيئات العامة املعالطلبة الباحثين و 

 لجامعات املصرية ا –والخاصة
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الطفيليات

Parasites Laboratory 

اجراء البحوث الخاصة بالطفيليات من نقل وعدوى التى  األهداف

 تصيب االنسان 

ل والدم( لتشخيص الطفيليات فحص  عينات )البراز والبو  القياسات التي يقدمها املعمل 

التى تصيب االنسان بجانب فحص العيينات البيئية من 

 مياه وتربه وغذاء للكشف عن الطفيليات

 منشورة فى دوريات وابحاثرسائل ماجيستير ودكتوراه  املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

املعامل البحثيه فى الهيئات العامه و  الطلبة الباحثين

 والخاصه
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل مقاومة ناقالت االمراض ومخاطر املبيدات

Vector control Diseases and Pesticides risk 

Laboratory 

تحضير تجهيزات مبتكره صديقه للبيئه من  ▪ األهداف

 املبيدات املختلفه والبدائل الطبيعيه.

ختبار سمية املبيدات واملركبات املستحدثه على ا ▪

اقل االمراض املختلفة وتقدير سميتها على  نو

 الثديات

تحليل متبقيات املبيدات فى البيئه فى مختلف  ▪

 صورها

قياسات بيلوجيه لتحديد سميه املبيدات و ملوثات  ▪ القياسات التي يقدمها املعمل 

 البيئه املختلفة 

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث عمل املخرجات البحثية من امل

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

املعامل البحثيه فى الهيئات الطلبة الباحثين و  ▪

 العامه والخاصه

 –التموين -الصحة -البيئه -وزارات الزراعة  ▪
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل مقاومة ناقالت االمراض ومخاطر املبيدات

Vector control Diseases and Pesticides risk 

Laboratory 

 –هيئه الصادرات والواردات  –التعليم العالى 

 التجارية واملصانع والشركات الغرف
 

 قسم األحياء الدقيقة

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 1معمل أبحاث الطلبة 

Students Research Laboratory 1 

 القياسات امليكروبيولوجية األهداف

 تشخيص الفيروسات و البكتيريا القياسات التي يقدمها املعمل 

 

ل و ابحاث املاجستير و الدكتوراه الخاصة بالطلبة رسائ املخرجات البحثية من املعمل 

 الباحثين

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 طالب جامعة االسكندرية والجامعات االخرى 

 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل التحليل الكروماتوجرامى الغازى و السائل

Chromatographic Analysis Laboratory 

 تبقيات املبيدات وامللوثات املختلفهتحليل م ▪ األهداف
 التعرف على مكونات املواد املختلفه  ▪
 تقدير كمية املواد فى عينات مختلفه ▪

 متبقيات املبيدات وامللوثات البيئية املختلفة ▪ القياسات التي يقدمها املعمل 

 رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث علميه املخرجات البحثية من املعمل 

تفيدة من خدمة الجهات املس

  املعمل

املعامل البحثيه فى الهيئات الطلبة الباحثين و  ▪
 العامه والخاصه

 –التموين -الصحة -البيئه -وزارات الزراعة  ▪
الغرف  –هيئه الصادرات والواردات  –التعليم العالى 

 التجارية و اتحاد املصدرين  واملصانع والشركات
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 2ث الطلبة معمل أبحا

Students Research Laboratory 2 

 القياسات امليكروبيولوجية األهداف
 تشخيص الفيروسات و البكتيريا القياسات التي يقدمها املعمل 

 
 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية
ة الجهات املستفيدة من خدم

  املعمل

 طالب جامعة االسكدرية والجامعات االخرى 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 PCRمعمل 

PCR Laboratory 

 PCRتحليل  األهداف

 للفيروسات وللبكتيريا والفطريات PCRتحليل  القياسات التي يقدمها املعمل 

 رة فى دورياتمنشو  رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 الطلبة الباحثين بجامعة االسكندرية والجامعات االخرى 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الفطريات

Mycology Laboratory 

 القياسات الخاصة بالفطريات األهداف

 طرياتتشخيص الف القياسات التي يقدمها املعمل 

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 الطلبة الباحثين بجامعة االسكندرية
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 قسم الصحة املهنية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 الوقائى املنهى والتنفس الوقائي القلب معمل وظائف

Occupational Preventive Cardiorespiratory 

Laboratory 

 القياسات الخاصة بوظائف القلب والتنفس األهداف

كهربائية القلب بعد  -كهربائية القلب فى الوضع املستريح القياسات التي يقدمها املعمل 

امجام  -قياس الضغط االنقباض ى واالنبساطى -بذل الجهد

غرف  القلب باملوجات الصوتية واختبارات و وظائف 

 وظائف الرئتين

 رسائل املاجستير و الدكتوراه واالبحاث الخاصة بالباحثين املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

املعامل البحثيه فى الطلبة الباحثين بجامعة االسكندرية و 

 الهيئات العامه والخاصه
 

 ملاملع إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 السمعيات والعيون معمل 

Audiovisual Laboratory 

 القياسات الخاصة بالسمعيات والعيون  األهداف
الكشف املبكر  -قياس كفاءة السمع تبعا للترددات املختلفة القياسات التي يقدمها املعمل 

 كشف النظر -فحص قاع العين -عن امراض العيون 
 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث ملعمل املخرجات البحثية من ا

 محلية وعاملية علمية
الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

واملعامل البحثيه فى  بجامعة االسكندرية الطلبه الباحثين
 الهيئات العامه والخاصه

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 املهنيه الفسيولوجيامعمل 

Professional Physiology Laboratory 

 القياسات الخاصة بفسيولوجيا املهنية األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 قياس كفاءة الرئة و آلية التنفس والوظائف الرئوية

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية
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من خدمة  الجهات املستفيدة

  املعمل

الطلبه الباحثين واملعامل البحثيه فى الهيئات العامه 

 والخاصه
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل العوامل الفيزيائية

Physical Factors Laboratory 

 قياس العوامل الفيزيائية األهداف

 بيئة العمل قياس املخاطر الفيزيائية املختلفة في القياسات التي يقدمها املعمل 

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

الطلبه الباحثين واملعامل البحثيه فى الهيئات العامه 

 والخاصه
 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 العوامل الكيميائيةمعمل 

Chemical Factors Laboratory 

 قياس العوامل الكيميائية األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 قياس املخاطر الكيميائية املختلفة في بيئة العمل

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

خدمة  الجهات املستفيدة من

  املعمل

الطلبه الباحثين واملعامل البحثيه فى الهيئات العامه 

 والخاصه
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 تحاليل تلوث الهواءمعمل 

Air pollution Analysis Laboratory 

 التحاليل الكيميائية األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 تلفةالتحليل الكيميائي لعينات الهواء املخ

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث

 محلية وعاملية علمية
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الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

الطلبه الباحثين واملعامل البحثيه فى الهيئات العامه 

 والخاصه
 

 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 ةتحليل الدالالت البيولوجيمعمل 

Biological indicators Analysis Laboratory 

 التحاليل البيولوجية الخاصة بيئة العمل األهداف

الكشف املبكر عن األمراض املهنية بقياس مؤشرات  القياسات التي يقدمها املعمل 

 التعرض ومؤشرات التأثير 

 فى دوريات منشورة رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

الطلبه الباحثين واملعامل البحثيه فى الهيئات العامه 

 والخاصه

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 تحليل السموم الصناعيةمعمل 

Industrial Toxins Analysis Laboratory 

 جسم العاملالتحاليل امللوثات الصناعية ب األهداف

 التحليل الخاصة بالسموم املهنية القياسات التي يقدمها املعمل 

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

الطلبه الباحثين واملعامل البحثيه فى الهيئات العامه 

 لخاصهوا
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 إرجومنيامعمل 

Ergomonia Laboratory 

 الكشف عن مالئمة بيئة العمل لجسم االنسان األهداف

 قياسات نظرية خاصة بتقييم اداء الجسم الكلى و السريع القياسات التي يقدمها املعمل 

 منشورة فى دوريات ودكتوراه وابحاثرسائل ماجيستير  املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

الطلبه الباحثين واملعامل البحثيه فى الهيئات العامه 

 والخاصه
 

 قسم صحة البيئة

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل بيولوجيا البيئة

Environmental Biology Laboratory 

  جراء التحاليل البيولوجية البيئية ا األهداف

 القياسات الخاصة ببيولوجيا املياة والصرف والتربة القياسات التي يقدمها املعمل 

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

وحدة صحة البيئة  -ثين من مختلف الكليات الطلبة الباح

واملعامل البحثيه فى الهيئات  -لالبحاث والدراسات البيئية 

 العامه والخاصه
 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل كيمياء البيئة

Environmental Chemistry Laboratory 

 اجراء التحاليل الكيميائية البيئية األهداف

 القياسات الخاصة بكيمياء املياة والصرف والتربة مها املعمل القياسات التي يقد

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

وحدة صحة البيئة  -الطلبة الباحثين من مختلف الكليات 

واملعامل البحثيه فى الهيئات  - البيئيةللبحث والدراسات 

 العامه والخاصه
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 قسم التغذية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل كيمياء األغذية

Nutritional Chemistry Laboratory 

 القياسات الخاصة بكيمياء األغذية األهداف

نسبة  –الرطوبة القياسات الكيميائيةلالغذية مثل نسبة  القياسات التي يقدمها املعمل 

 نسبة الرماد ) املواد الغير عضوية( –البروتين 

 منشورة فى دوريات رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 بجامعة االسكندرية الطلبة الباحثين

 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل ميكروبيولوجيا األغذية

Nutritional Microbiology Laboratory 

 القياسات الخاصة بميكروبيولوجيا األغذية األهداف

 القياسات امليكروبيولوجية لالغذية  ) صحة االغذية( القياسات التي يقدمها املعمل 

 فى دوريات منشورة رسائل ماجيستير ودكتوراه وابحاث املخرجات البحثية من املعمل 

 محلية وعاملية علمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 بجامعة االسكندرية الطلبة الباحثين
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 Faculty of Educationالتربية  كلية 

 010 الرقم الكودي للكلية

 العنوان ووسائل اإلتصال:

 اإلسكندرية -العنوان البريدى: مكتب بريد الشاطبى

 15262  :الرقم البريدي

 034871137 - 034840905التليفون : 

 038465671الفاكس : 

 edu.alexu.edu.egاملوقع االلكتروني :
 

 ات االنجليزية والفرنسيةغالقسم: الل

 بالدور االرض ي 1معمل الحاسب االلي رقم  املعمل إسم

تعليم اللغات االرضية سواء االنجليزية والفرنسية عن  • األهداف

 يثةطريق التقنية الحد

القياسات التي يقدمها 

  املعمل

قياس مستوى اللغة تمهيدا لوضع البرامج التدريبية  •

 والتعليمية لتحسين مستوى اللغات االنجليزية والفرنسية

 البحثية من خرجاتامل

  املعمل

اجراء االختبارات املعملية لقياس مستوى اللغات  •

 االنجليزية والفرنسية .

الجهات املستفيدة من 

  املعملخدمة 

 طالب الكلية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا . •

 .املراكز البحثية على مستوى الجامعة •
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 Faculty of Dentistryطب األسنان  كلية 

 011 الرقم الكودي للكلية

 2015أغسطس  24بتاريخ   144الكلية معتمدة برقم    

 : عنوان ووسائل اإلتصال

   االسكندرية - األزاريطة –ش شمبليون  –األسنان  كلية طب  :البريدى العنوان

 +203 4868286الفاكس:                  +203 4869690+   203 4868066التليفون: 

 www.dent.alexu.edu.eg  : اإللكترونى املوقع

 dean@alexu.edu.eg-dent :  اإللكترونى العنوان
 

 قسم: املواد الحيوية لطب األسنان

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل قياس و اختبارات املواد

Materials Testing and Measurements Laboratory 

معاونة الجامعة فى اداء رسالتها سواء في مجال التعليم أو  • األهداف

 بحث بحيث يتسم بالتمييز واألستمرارية.التدريب أو ال

تحسين الخدمات التعليمية و استخدام االجهزة الحديثة  •

 لألرتقاء بمستوي البحث العلمي.

العمل علي زيادة املوارد الذاتية للكلية لتطوير العلمية  •

 التعليمية والبحثية.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 

 

 

 

 

 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 جراء القياسات واالختبارات املعملية اآلتية:ا

القياسات امليكانيكية مثل الشد و الضغط و الثني و  •

باستخدام ماكينة   خالفه لكافة تخصصات طب االسنان

 .(Universal Testing Machine)االختبارات امليكانيكية 

الفحص امليكروسكوبي باستخدام امليكروسكوب  •

 .(Stereomicroscope)الضوئي السطحي 

 .(Vickers Micro-Hardness)قياس صالدة السطح  •

 قياس خشونة السطح  •

       (Surface Roughness Profilometer).                   

قياس الوزن و الكثافة للعينات الصلبة و ايضا  •

http://www.dent.alexu.edu.eg/
mailto:dent-dean@alexu.edu.eg
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 قسم: املواد الحيوية لطب األسنان

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل قياس و اختبارات املواد

Materials Testing and Measurements Laboratory 

 السوائل.

 اجراء االجهاد الحراري املحاكي لبيئة الفم  •

         (Thermo-cycling.) 

الجهاد امليكانيكي املحاكي لقوي الطحن لالسنان اجراء ا •

(Cyclic Loading.) 

 (Wear Test).اختبار مقاومة املواد املختلفة للتأكل  •

 .((pHنسبة الحموضة و القلوية  قياس •

 تحضير كافة أنواع العينات إلجراء االختبارات السابقة. •

قطـــع العينـــات الشـــديدة الصـــالبة الـــي عينـــات ذات ســـمك  •

ي حد امليكروميترات للفحـص امليكروسـكوبي رفيع تصل ال

و خالفــــــــــــــــــــه باســـــــــــــــــــــتخدام جهـــــــــــــــــــــاز التقطيـــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــدقيق 

(Microtome). 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

زيادة املوارد الذاتية للكلية لتطوير العلمية التعليمية  •

 والبحثية.

الرسائل العلمية )املاجستير و الدكتوراه( لطالب  •

 الدراسات العليا.

 مية ألعضاء هيئة التدريس.األبحاث العل •

تقديم االستشارات العلمية في مجال خواص املواد  •

 الحيوية في طب األسنان.

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

طالب الدراسات العليا بجامعة االسكندرية و مختلف  •

 جامعات الجمهورية.

أعضاء هيئة التدريس بجامعة االسكندرية و مختلف  •

 جامعات الجمهورية.
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 معمل هندسة األنسجة بكلية طب األسنان

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل هندسة األنسجة

Tissue Engineering Laboratory 

معاونة الجامعة فى اداء رسالتها سواء في مجال التعليم أو  • األهداف

 التدريب أو البحث بحيث يتسم بالتمييز واألستمرارية.

و استخدام االجهزة الحديثة  تحسين الخدمات التعليمية •

 لألرتقاء بمستوي البحث العلمي.

العمل علي زيادة املوارد الذاتية للكلية لتطوير العلمية  •

 التعليمية والبحثية.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 زراعة و اختبار الخاليا الجذعية. •

اعداد و اختبار الشرائح الهستولوجية لألنسجة الرخوية  •

 و العظمية.

لفحص امليكروسكوبي باستخدام امليكروسكوب ا •

 االلكتروني املاسح.

 (Scanning Electron Microscope) 

الفحص امليكروسكوبي باستخدام امليكروسكوب  •

 الضوئي املتحد البؤر املاسح بالليزر.

(Confocal Laser Scanning Microscope) 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 ل هندسة األنسجة.املشروعات البحثية في مجا •

زيادة املوارد الذاتية للكلية لتطوير العلمية التعليمية  •

 والبحثية.

الرسائل العلمية )املاجستير و الدكتوراه( لطالب  •

 في مجال هندسة األنسجة. الدراسات العليا

 األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس. •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

ا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طالب الدراسات العلي

 االسكندرية.
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 Medical Research Instituteمعهد البحوث الطبية  

 012للمعهد  الرقم الكودي 

 2018مارس  13املعهد معتمد بتاريخ

 :عنوان ووسائل اإلتصال

 الحضرة اإلسكندرية –طريق الحرية  165العنوان البريدى: 

 4283543(203)+الفاكس:              4282331 – 4282373(203)+التليفون: 

 http://mri.alexu.edu.eg/index/.php/arاملوقع اإللكترونى: 

           dean@alexu.edu.eg-mriالبريد اإللكترونى: 

 

 القسم: الكيمياء الحيوية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 لحيوية والبيولوجيا الجزيئيةمعمل الكيمياء ا

Biochemistry and Molecular Biology Laboratory 

 أهداف بحثية وتعليمية في مجال الكيمياء الحيوية األهداف

وتشمل تقديم الخدمات املعملية لطلبة أهداف خدمية 

 الدراسات العليا

 يفي* قياس التركيزات بتقنية التحليل الط القياسات التي يقدمها املعمل

 * فصل وتعيين البروتين

 –* القياسات الجينية بتفاعل البلمرة املتسلسل )الكيفي 

 الكمي(

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

طبية وجامعة طلبة الدراسـات العليا بمعهد البجوث ال

 اإلسكندرية والجامعات األخري 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mri-dean@alexu.edu.eg
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 القسم: الكيمياء الطبية التطبيقية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الكيمياء الطبية التطبيقية

Applied Medical Chemistry Laboratory 

أهداف بحثية وتعليمية في مجال بيولوجيا  األهداف

 طانوالكيمياءالحيوية الجزيئية للسر 

وتشمل تقديم الخدمات املعملية والتدريب أهداف خدمية 

املعملي لطلبة الكليات العملية وطلبة الدراسات العليا 

 وشباب الباحثين 

 * قياس التركيزات باستخدام التحليل الطيفي القياسات التي يقدمها املعمل

 * فصل وتعيين البروتينات 

 –تسلسل )الكيفي * قياس التعبير الجيني بتفاعل البلمرة امل

 الكمي(

* قياس تركيزات البروتينات بتقنية اإلنزيم املرتبط باملاص 

 املناعي

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

الطبية وجامعة طلبة الدراسـات العليا بمعهد البجوث 

 اإلسكندرية والجامعات األخري 
 

 القسم: الفســيولوجيا اإلنســانية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الفسيولوجيا اإلكلينيكية

Clinical Physiology Laboratory 

 أهداف بحثية وتعليمية في مجال الفسيولوجيا اإلكلينيكية األهداف

معهد البحوث الطبية وتشمل خدمة مرض ي أهداف خدمية 

 وغيره
 * قياس وظائف التنفس )بموسعات أو بدون موسعات( القياسات التي يقدمها املعمل

* وظائف وإختبارات   * وظائف املجهود العضلي

 إستثارة الشعب الهوائية
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 القسم: الفســيولوجيا اإلنســانية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الفسيولوجيا اإلكلينيكية

Clinical Physiology Laboratory 

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 العلميةمنح الدرجـات 
الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل
* املرض ي املترددين علي العيادات الخارجية ومستشفي 

 معهد البجوث الطبية

 * القطاع الطبي عامة 

بجامعة االسكندرية والجامعات  طلبة الدراسات العليا

 االخرى 
 

 القسم: الفارماكولوجي

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الفارماكولوجي

Pharmacology Laboratory 

أهداف بحثية وتعليمية في مجال العقاقير والعلوم املرتبطة  األهداف

 بها

وتشمل التدريب املعملي لطلبة الكليات أهداف خدمية 

 العملية وطلبة الدراسات العليا وشباب الباحثين 

 * * قياس تركيز باستخدام التحليل الطيفي القياسات التي يقدمها املعمل

قياس تركيز البروتينات بتقنية اإلنزيم املرتبط باملاص  *

 املناعي

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

طلبة الدراسـات العليا بمعهد البجوث الطبية وجامعة 

 لجامعات األخري اإلسكندرية وا
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 القسم: امليكروبيولوجي

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل امليكروبيولوجي

Microbiology Laboratory 

علم البكتريا والفيروسات أهداف بحثية وتعليمية في مجال  األهداف
 ومكافحة العدوي 
وتشمل تشخيص األمراض املعدية البكترية أهداف خدمية 

 والفيروسية

* الدراسات الجينية بأستخدام بتفاعل البلمرة املتسلسل  القياسات التي يقدمها املعمل
 الكمي( –)الكيفي 

 * املزارع البكتيرية
* قياس مستوي البروتين بتقنية اإلنزيم املرتبط باملاص 

 (ELISAاملناعي )
 لعامليةأبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية وا املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من خدمة 
 املعمل

* املرض ي املترددين علي العيادات الخارجية ومستشفي 
 معهد البجوث الطبية
 * القطاع الطبي عامة 

بجامعة االسكندرية والجامعات  طلبة الدراسات العليا
 االخرى 
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 القسم: الطفيليات

 املعمل إسم

 نجليزي(إ –)عربي 

 الجزيئية معمل الطفيليات

Molecular Parasitology Laboratory 

 أهداف بحثية وتعليمية في مجال الطفيليات األهداف

وتشمل تقديم الخدمات املعملية والتدريب أهداف خدمية 

املعملي لطلبة الكليات العملية وطلبة الدراسات العليا 

 وشباب الباحثين 

 * التحليالت الخاصة بالطفيليات عملالقياسات التي يقدمها امل

 –* الدراسات الجينية بتفاعل البلمرة املتسلسل )الكيفي 

 الكمي(

 * القياس بتقنية اإلنزيم املرتبط باملاص املناعي

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

يدة من خدمة الجهات املستف

 املعمل

 * مرض ي األمراض الطفيلية

بجامعة االسكندرية والجامعات  * طلبة الدراسات العليا

 االخرى 
 

 القسم: املناعة والحساسية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل املناعة والحساسية

Immunology and Allergy Laboratory 

 املناعةأهداف بحثية وتعليمية في مجال علم  األهداف

أهداف خدمية وتشمل عمل تحليالت تشخيص أمراض الجهاز 

 املناعي

 القياسات التي تدل علي كفاءة الجهاز املناعي القياسات التي يقدمها املعمل

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

ن خدمة الجهات املستفيدة م

 املعمل

طلبة الدراسات العليا وشباب الباحثين باملعهد ومختلف 

الكليات املعنية بجامعة اإلسكندرية والجامعات األخري 

 الحكومية والخاصة
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 القسم: املناعة والحساسية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل املناعة والحساسية

Immunology and Allergy Laboratory 

 املرض ي املصابون باألمراض املناعية )القطاع الطبي(
 

 القسم: كيمياء األنسجة وبيولوجيا الخاليا

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 ل كيمياء األنسجة وبيولوجيا الخاليامعم

Histochemistry and Cell Biology Laboratory 

 أهداف بحثية وتعليمية في مجال بيولوجيا الخاليا األهداف

وتشمل تقديم الخدمات املعملية والتدريب أهداف خدمية 

املعملي لطلبة الكليات العملية وطلبة الدراسات العليا وشباب 

 الباحثين 

 * الفحص امليكروسكوبي للخاليا واألنسجة اسات التي يقدمها املعملالقي

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

طلبة الدراسـات العليا بمعهد البجوث الطبية وجامعة 

 الجامعات األخري اإلسكندرية و 

 

 

 القسم: الباثولوجي

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي  

 امعمل الباثولوجي

Pathology Laboratory 

 علم األمراضأهداف بحثية وتعليمية في مجال  األهداف

 وتشمل تشخيص األورامأهداف خدمية 

 املختلفةالدراسات امليكروسكوبية لألنسجة بالصبغات  القياسات التي يقدمها املعمل

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

* طلبة الدراسات العليا بمعهد البجوث الطبية وحامعة 

 اإلسكندرية
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* املرض ي املترددين علي عيادات األورام ومستشفي معهد 

 بجوث الطبيةال

 * القطاع الطبي عام
 

 القسم: علوم اإلشعاع

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 عمعمل علوم اإلشعا

Radiation Sciences Laboratory 

أهداف بحثية في مجال بيولوجيا اإلشعاع وكيفية  األهداف

إستخدام النظائر املشعة في مجال التحاليل الطبية 

 التشخيصية

قدمها القياسات التي ي

 املعمل

 (RIA & IRMA* القياس األشعاعي املناعي )

 (Radiolabeling* التوسيم اإلشعاعي )

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

لطبية وجامعة طلبة الدراسـات العليا بمعهد البجوث ا

 اإلسكندرية والجامعات األخري 

 

 القسم: الهندسة الحيوية الطبية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الهندسة الحيوية الطبية

Biomedical Engineering Laboratory 

 أهداف بحثية وتعليمية في مجال الهندسة الحيوية الطبية األهداف

التدريبية لطلبة  الدوراتوتشمل تقديم أهداف خدمية 

 الدراسات العليا وشباب الباحثين

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

مستشفي  –* معايرة األجهزة الطبية في وحدة العناية املركزة 

 معهد البحوث الطبية

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

جهات املستفيدة من خدمة ال

 املعمل

طلبة الدراسـات العليا بمعهد البجوث الطبية وجامعة 

 اإلسكندرية والجامعات األخري 
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 القسم: كيمياء األنسجة وبيولوجيا الخاليا 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل كيمياء األنسجة وبيولوجيا الخاليا

Histochemistry and Cell Biology Laboratory 

 أهداف بحثية وتعليمية في مجال بيولوجيا الخاليا األهداف

وتشمل تقديم الخدمات املعملية والتدريب أهداف خدمية 

املعملي لطلبة الكليات العملية وطلبة الدراسات العليا 

 وشباب الباحثين 

 * الفحص امليكروسكوبي للخاليا القياسات التي يقدمها املعمل

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املعملاملخرجات البحثية من 

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

طلبة الدراسـات العليا بمعهد البجوث الطبية وجامعة 

 اإلسكندرية والجامعات األخري 
 

 القسم: الفارماكولوجي

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 وجيمعمل الفارماكول

Pharmacology Laboratory 

أهداف بحثية وتعليمية في مجال العقاقير والعلوم املرتبطة  األهداف

 بها

وتشمل التدريب املعملي لطلبة الكليات أهداف خدمية 

 العملية وطلبة الدراسات العليا وشباب الباحثين 

 يفي* قياس التركيزات باستخدام التحليل الط القياسات التي يقدمها املعمل

 * القياس بتقنية اإلنزيم املرتبط باملاص املناعي

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية املخرجات البحثية من املعمل

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

طلبة الدراسـات العليا بمعهد البجوث الطبية وجامعة 

 خري اإلسكندرية والجامعات األ 
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 القسم: الهندسة الحيوية الطبية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل الهندسة الحيوية الطبية

Biomedical Engineering Laboratory 

 أهداف بحثية وتعليمية في مجال الهندسة الحيوية الطبية األهداف

التدريبية لطلبة الدورات وتشمل تقديم أهداف خدمية 

 شباب الباحثينالدراسات العليا و 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

مستشفي  –* معايرة األجهزة الطبية في وحدة العناية املركزة 

 معهد البحوث الطبية

املخرجات البحثية من 

 املعمل

 أبحاث منشورة في الدوريات العلمية املحلية والعاملية

 منح الدرجـات العلمية

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل

الدراسـات العليا بمعهد البجوث الطبية وجامعة  طلبة

 اإلسكندرية والجامعات األخري 
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 Faculty of Veterinary Medicineالطب البيطري  كلية 

 013 الرقم الكودي للكلية

 2016أغسطس 15بتاريخ     157الكلية معتمدة برقم     

 عنوان ووسائل اإلتصال:

 البحيــرة -جامعة األسكندرية ادفينــا  -الطـب البيطـرى كليـة   :البريدى العنوان

 2+ 0452960450الفاكس:                 2+ 0452963526التليفون: 

           www.vetmed.alexu.edu.eg  : اإللكترونى املوقع

    dean@alexue.ed :  اإللكترونى العنوان
 

 اكسمالقسم: أمراض الدواجن واإل 

 املعمل إسم

 إنجليزى( –)عربى 

 اكسممعمل أمراض الدواجن واإل 

Poultry and Fish disease Laboratory 

 اك .سماألستشارات الفنية ملزارع الدواجن واإل  • األهداف
 تيرالقياسات املعملية لرسائل الدكتوراه واملاجس •

القياسات التى يقدمها 
 املعمل 

 )
ً
فصل  امليكروبات الذائبه فى جزء من املحلول ) فصال كميا

فى  DNAوايضا فصل البروتينات او شقائق البروتينات وفصل 
من خالل جهاز  HCV،HCBالخليه الحيه باالضافه الجراء تحاليل 

 PCR _Thermal cycleتفاعل البلمرة املتسلسل 

ثية من املخرجات البح
 املعمل 

توصيف  األمراض البكترية والفيروسية والتشخيص  •
 السريع لإلصابات البكتيرية والفيروسية املختلفة .

 خدمة رسائل املاجستير والدكتوراه . •
تخزين الفيروسات والقترات املعزولة الهامة لطالب  •

 رسائل املاجستير والدكتوراه .

الجهات املستفيدة من 
 خدمة املعمل 

اإلستشارات الفنية والبيطرية  للمستفيدين من الخدمات  تقديم
 البيطرية من  : 

 اك.سمأصحاب مزارع الدواجن واإل  •
 طالب الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه . •

http://www.vetmed.alexu.edu.eg/
mailto:dean@alexue.ed
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  معهد الدراسات العليا والبحوث

 Institute for Graduate Studies and Research 
 014للمعهد  الرقم الكودي 

 2016سبتمبر  29بتاريخ  158مد برقم املعهد معت

 عنوان ووسائل اإلتصال :

 -طريق الحرية الشاطبى163 -معهد الدراسات العليا والبحوث العـــنـــوان البـــــــريدى:

 االسكندرية

 االسكندرية 21526رمز بريدى:  – 832الرقم البريدى: ص. ب. 

  4285792  (0203 +)فاكس:                  4297942  : 4295007  (0203 +)  تليفون:

 http://igsr.alexu.edu.egاملوقع االكترونى:    
 

 قسم الدراسات البيئية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 السرطنة الجزيئيةمعمل 

Molecular Carcinogenesis Laboratory 

 خدمة املجتمع والصحة العامة • األهداف

إستخدام الدالئل الحيوية فى الكشف املبكر عن  •

 السرطان

 ومعرفة مسبباته •

الربط بين املعهد والصناعة فى مجال الصحة  •

 والسالمة املهنية

 اإلتجاهات و املجاالت البحثية الخاصة باملعمل: القياسات التي يقدمها املعمل

تشتمل على: تتمثل فى عدة إتجاهات و   

السرطان البي ى و مسبباته و كيفية حدوثه و طرق  •

الوقاية منه و إستخدام الدالئل الحيوية فى الكشف 

 املبكر عنه

الصحة  والسالمة املهنية وخاصة فى بيئة العمل  •

 للمجتمعات الصناعية.

http://igsr.alexu.edu.eg/index.php/ar/labs/central-labs
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 قسم الدراسات البيئية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 السرطنة الجزيئيةمعمل 

Molecular Carcinogenesis Laboratory 

التعرضات البيئية واملهنية والعوامل املؤثرة على  •

 الصحة العامة.

 صحية البيئية.تحليل املخاطر ال •

دراسة التأثيرات السلبية على الصحة نتيجة التعرض  •

 للملوثات البيئية و العقاقير.

 سالمة الغذاء والصحة. •

دراسة الفوائد الصحية للمواد املستخلصة من  •

 املصادر الطبيعية املختلفة  و تطبيقاتها.

 رسائل ماجستير ودكتوراه ومشاريع بحثية • املخرجات البحثية من املعمل

 الربط بين الجامعة والصناعة •

الربط بين املعهد والكليات واملعاهد البحثية األخرى فى  •

 جامعة االسكندرية والجامعات األخرى 

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

 الصحة العامة واملجتمع املحلى والصناعة   

 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 ترشيد الطاقةمعمل 

Energy Conservation Laboratory 

 مساعدة طلبة  األهداف

 دبلوم ترشيد الطاقة" •

 ماجستير "البيئة والطاقة" •

 ماجستير فى الدراسات البيئية    •

 دكتوراه فى الدراسات البيئية  •

 الجراء االبحاث الخاصة بترشيد ومراجعة الطاقة 

اجراء استشارات خاصة بمراجعة الطاقة ودراسة فرص 

 تحسين استهالك الطاقة



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

255 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 ترشيد الطاقةمعمل 

Energy Conservation Laboratory 

قياس بعض املؤشرات التى تدل على استهالك الطاقة فى  ياسات التي يقدمها املعملالق

 –املؤسسات االدارية والسكنية مثل : شدة االضاءة 

قياس نسب الغازات الناتجة من االحتراق  -الضوضاء

 والخارجة من املداخن 

  طلبة مدربين على سبل ترشيد ومراجعة الطاقة • املخرجات البحثية من املعمل

 رسائل ماجستير ودكتوراه خاصة بالطاقة والبيئة •

 استشارات فى مجال الطاقة   •

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

 طلبة الدراسات العليا •

 وزارة الطاقة •

 وزارة البيئة •
 

 سميات البيئةمعمل  املعمل إسم

 رصد مستويات التلوث األهداف

 تقييم السمية للملوثات البيئية

عمل تحليل على جهاز الطيف فى املدى املرئ و االشعة  يقدمها املعملالقياسات التي 

 الفوق بنفسجية

 رسائل  املخرجات البحثية من املعمل

 واستشارات

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

 الجهات البحثية

والجهات املجتمعية و املصانع ووزارة الصحة والبيئة 

 والصناعة
 

 املعمل  إسم

 ي(إنجليز  –)عربي 

 ميكروبيولوجيا البيئةمعمل 

     Laboratory  Environmental Microbiology 

  –معالجة املياه  األهداف
ً
 إنتاج الطاقة من املواد العضوية ميكروبيا

 تحليل  املياه طبقا للمواصفات القياسية القياسات التي يقدمها املعمل 

 منشورةرسائل علمية و أبحاث  املخرجات البحثية من املعمل 



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

256 

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

 جميع املصانع و الجهات الرقابية و املهتمين بشؤون البيئة

 

 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 التكنولوجيا الحيوية امليكروبيةمعمل 

Microbial Biotechnology Laboratory 

التحول الحيوي للمخلفات العضوية إلنتاج مواد ذات  • األهداف

مة اقتصادية وبيئية وصناعية مثل: السماد العضوي قي

 -بروتين وحيد الخلية   -الوقود الحيوي  -)الكمبوست( 

انزيمات ميكروبية للتطبيقات الصناعية   -مضادت حيوية

 وحل املشاكل البيئية 

 عزل امليكروبات )عالية النشاط االنزيمى( من البيئة. •

خلفات دورات تدريبية في مجال التحول الحيوي للم •

 العضوية

تقدير  -من امليكروبات   DNAعزل الـ -عزل وتعريف امليكروبات  القياسات التي يقدمها املعمل 

 -أميالز  -ليجنيناز  -زيالناز  -نشاط االنزيمات امليكروبية )سليوالز 

تقدير املادة العضوية، الكربون  -بكتيناز وغيره(  -ليباز  -بروتياز 

ن للنيتروجين والسكريات، الرقم الغضوى، الرماد، الكربو 

 الهيدروجينى وغيره في املخلفات العضوية والكمبوست 

 استشارات علمية  -مقاالت علمية  -رسائل ماجستير ودكتوراة  املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

 -وزارة البيئة  -طالب الدراسات العليا  -الجامعات املصرية 

 وزارة الصناعة -زارة الزراعة و 

 

 الطاقه الحيويه والسميه التناسليهمعمل  املعمل  إسم

 دراسه سميه بعض املواد املوجوده فى البيئه األهداف
 spectrophotometerالقياس بأستخدام جهاز ال القياسات التي يقدمها املعمل 

لحيوانات  tissues لبعض ال homogenization عمل 
 التجارب

لبعض السوائل مختلفه الكثافه او  centrifuge عمل 
 فصل الجزيئات الغرويه

 خدمه طلبه الدراسات العليا باملعهد
 تخريج كوادر علميه لخدمه املجتمع املخرجات البحثية من املعمل 
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 الطاقه الحيويه والسميه التناسليهمعمل  املعمل  إسم

الجهات املستفيدة من خدمة 
  املعمل

وزاره  -وزاره الزراعه  -شركات االدويه -وزاره الصناعه 
 الصحه

 

 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 معمل الهرمونات

Hormones laboratory 

دراسة على سمية بعض امللوثات البيئية وقياس بعض  هداف األ 

املعايير الهيماتولوجية والفسيولوجية والبيوكيميائية فى 

 الدم وبعض األعضاء.

 ء األبحاث.خدمة طالب الدراسات العليا واجرا القياسات التي يقدمها املعمل 

تخريج كوادر علمية على مستوى مناسب لخدمة املجتمع  املخرجات البحثية من املعمل 

 سواء ماجستير او دكتوراة.

الجهات املستفيدة من خدمة 

  املعمل

وزارة  -وزارة الزراعة -شركات األدوية -وزارة الصناعة

 الصحة.
 

اثة املعمل إسم  معمل الور

معية ملعالجة مياه الصرف ودراسة تاثير تقديم خدمة مجت هداف األ 

 ملوثات البيئة

اثية بامللوثات البيئية • القياسات التي يقدمها املعمل   قياس السمية الور

املعالجة البيولوجية ملياه الصرف الصحى  •

 والصناعى

تخريج كوادر علمية على مستوى مناسب لخدمة املجتمع  املخرجات البحثية من املعمل 

 او دكتوراة. سواء ماجستير 

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل

وزارة  -شركات األدوية -وزارة الصناعة -وزارة البيئة 

 وزارة الصحة. -الزراعة
 

 

 معمل االستشعار عن بعد والحد من املخاطر املعمل إسم

بناء القدرات فى مجال االستشعار عن بعد ونظم املعلومات  • هداف األ 

افية  .الجغر

عم الفني فى مجالي االستشعار عن بعد ونظم تقديم الد •
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افية.   املعلومات الجغر

 تنظيم دورات تدريبية  القياسات التي يقدمها املعمل 

 تقديم الدعم الفني

 خالل الفترة املاضية تم: املخرجات البحثية من املعمل 

تنظيم عدد من ورش العمل في مجالي نظم املعلومات  •

افية واالستشعار عن بع  د. الجغر

تقديم الدعم الفني لعدد من طالب املاجستير والدكتوراه   •

افية  والذين يستخدمون تطبيقات نظم املعلومات الجغر

  .واالستشعار عن بعد

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 

 طالب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا  •

 

 

 قسم علوم املواد

 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 طاقة الشمسيةمعمل ال

Solar energy laboratory 

 اداءها       تحضير الخاليا الشمسية والعمل على تحسين - هداف األ 

تحضير مواد وأنظمة لتخزين الطاقة الكهربية  -

 والحرارية 

 املجسات  -مواد وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية  -

صة بالخاليا الشمسية عمل القياسات الكهربية الخا - القياسات التي يقدمها املعمل 

ودراسة املواد املستخدمة في مجال الطاقة الشمسية 

 الكهربية والحرارية

العمل البحثي في مجال الطاقة الشمسية و نشر  -

 األبحاث في هذا املجال   

 بناء كوادر في مجال الطاقة الشمسية واملجسات -

جال الطاقة منح درجات ماجستير ودكتوراة في م - املخرجات البحثية من املعمل 

 املتجددة

 نشر العديد من األبحاث في مجال الطاقة الشمسية -

 إنشاء درجة ماجستير في مواد وتطوير وإبتكار منتج -
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 قسم علوم املواد

 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 طاقة الشمسيةمعمل ال

Solar energy laboratory 

 إنشاء درجة ماجستير في تقنيات ومواد الطاقة املتجددة -

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 

 شركات الطاقة املتجددة  -

 وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة  -

 هات الصناعيةالج -
 

 
 

 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 معمل األغشية

Membranes laboratory 

 إيجاد حلول ملشاكل املياه  - هداف األ 

 التنمية وإستدامة املياه من خالل عمليات تحلية املياه  -

إيجاد حلول لبعض املشكالت البيئية املرتبطة  -

 بمعالجة الصرف الصناعي والزراعي

 ياه والطاقة املتجددة التكامل بين امل -

 تحضير أنواع مختلفة من األغشية الصناعية - القياسات التي يقدمها املعمل 
 توصيف األنواع املختلفة من األغشية املصنعة -
قياس كفاءة عمليات التحلية من خالل عمليات  -

 التناضح العكس ي 
معالجة ودراسة بعض املشكالت املتعلقة بالصرف  -

 الصحي 
تنقية وتحلية املياه بإستخدام مصادر الطاقة  - ة من املعمل املخرجات البحثي

 املتجددة
 األنواع املختلفة من األغشية -
 املياه النقية الصالحة لإلستخدام  -
الرسائل البحثية للماجستير والدكتوراة في مجال  -

 معالجة وتحلية املياه
الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 

 األوراق البجثية املنشورة  -
 املياه شركات -
 وزراة البيئة  -
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 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 
 املواد الزجاجيه و السيراميكيهمعمل 

 تركيبات جديده من الزجاج و السيراميك هداف األ 

 توفير افران لتحضيرات الزجاج و السيراميك القياسات التي يقدمها املعمل 

 ر زجاج ذو خواص ميكانيكيه جديدهتحضي املخرجات البحثية من املعمل 

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 

 اطباء االسنان

 شركات السيراميك
 

 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 معمل الدراسات الجزيئية والقياسات الطيفية

Molecular studies and spectroscopic 

measurements laboratory 

الت التالية اجراء بحثوي في املجا هداف األ   

تحضير وتشخيص بعض املواد املتبلمرة ذات الخواص  -

 الضوئية املتميزة وساتخدامها في التطبيقات املختلفة

تحضير بعض البوليمرات بهدف تحسين الثباتية  -

 الحرارية

معالجة مياه الصرف للتخلص من بعض املعادن  -

 باستخدام بعض البوليمرات 

 يا دراسة املواد الحيوية املتحللة حيو  -

تحضير وتشخيص بعض املواد املتبلمرة ذات الخواص   - القياسات التي يقدمها املعمل 

 الضوئية املتميزة وساتخدامها في التطبيقات املختلفة

نشر بحوث خاصة بالسادة أعضاء هيءة التدريس  - املخرجات البحثية من املعمل 

 باملعمل 

ر حصول الطلبة الباحثين باملعمل على درجات املاجستي -

 والدكتوراة 

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 

 الشركات الصناعية املختلفة -

 

 وزارة الري واملياه  -
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 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 تالبوليمرامعمل 

 (polymer) Laboratory 

 تحضيرالبوليمرات واالستفاده منها فى معالجه املياه هداف األ 

 تحضير مواد مثبطه الشتعاالت البوليمر و القماش

توفيراالجهزة لتحضير البوليمرات وتطبيقاتها وايضا  التي يقدمها املعمل القياسات 

 جهاز لقياس اشتعاليه املواد

تحضير و تشخيص البوليمرات تستخدم فى مجال  -1 املخرجات البحثية من املعمل 

افيه  الطباعه الليثوغر

 معالجه مياه الصرف الصناعى -2

 تحضير و تشخيص املواد املتراكبه -3

 مواد فائقه الكراهه للماءتحضير و تشخيص  -4

 قياس اشتعاليه البوليمرات و االقمشه -5

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 

 شركات النسيج                      شركات املياه ووزاره البيئه

 

 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 معمل املواد الحيوية

Biomaterials laboratory 

  جاالت التالية اجراء بحثو في امل هداف األ 

تحضير وتشخيص بعض املواد املتبلمرة ذات الخواص  -

 الضوئية املتميزة وساتخدامها في التطبيقات املختلفة

 دراسة املواد الحيوية املتحللة حيويا  -

تحضير وتشخيص بعض املواد الحيوية املتحللة   - القياسات التي يقدمها املعمل 

 حيويا في التطبيقات املختلفة

نشر بحوث خاصة بالسادة أعضاء هيءة التدريس  - ت البحثية من املعمل املخرجا

 باملعمل 

حصول الطلبة الباحثين باملعمل على درجات  -

 املاجستير والدكتوراة 

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 

 الشركات الصناعية املختلفة -

 وزارة الصحة واملعامل الطبية  -
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 املعمل إسم

 أنجليزى( –)عربى 

 مواد البناءل معم

Building materials Laboratory 

 دراسة مواد البناء التقلدية واملستحدثة هداف األ 

  Eegnation oven-1 القياسات التي يقدمها املعمل 

2-Centrifuge 

3- Spectro Phometer 

3- Heating Oven  

4- Mixing concrete 

5-Comperation Concrete 

6-Test Comperation Electrode 

7-Potentemter 

8- Polyrsen homogenizer 

9-Univeral testing machine  

املشاركة فى نتائج ابحاث الطالب ماحستير ودكتورارة بما   املخرجات البحثية من املعمل 

 ينعكس على مخرجات القسم باملعهد

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 

 املسسات البحثية والعلمية

 ت العلياطالب الدراسا

 بعض الشركات املعنية
 

 

 

 

 

 

 قسم التكنولوجيا الحيوية

 معمل التكنولوجيا الحيوية املعمل إسم

 تحقيق الخطة البحثية للقسم والجامعة  هداف األ 

دراسة وحل املشاكل التي تواجه املجتمع باستخدام تقنيات 

 حيوية

اثية  • القياسات التي يقدمها املعمل  من الخاليا البكترية أستخالص املادة الور

 واألنسجة املختلفة وتحليلها
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 قسم التكنولوجيا الحيوية

 معمل التكنولوجيا الحيوية املعمل إسم

 (PCR)تفاعل البلمرة املتكررة  •

 قياس نشاط بعض األنزيمات •

 تنقية بعض من األنسجة والخاليا •

 البروتينات بطرق مختلفة قياس •

 االبحاث العلمية املنشورة املخرجات البحثية من املعمل 

 ماجستير( -الرسائل العلمية )دكتوراه

ملستفيدة من خدمة الجهات ا

 املعمل 

 وزارة الصحة و املستشفيات

 شركات االدوية                        وزارة البيئة
 

 معمل املناعة والتشخيص الجزي ي املعمل إسم

 تحقيق الخطة البحثية للقسم والجامعة  هداف األ 

دراسة وحل املشاكل التي تواجه املجتمع في مجال املناعة و 

 ي ي باستخدام تقنيات حيويةالتشخيص الجز 

اجراء األبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس والهيئة  القياسات التي يقدمها املعمل 

 املعاونة وطالب القسم 

 االبحاث العلمية املنشورة املخرجات البحثية من املعمل 

 ماجستير( -الرسائل العلمية )دكتوراه

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 

 وزارة البيئة                  الصحة و املستشفيات وزارة

 شركات االدوية
 

 

 معمل انزيمات املعمل إسم

تشخيص تاثير العوامل الخارجية والسموم على االنزيمات و  هداف األ 

 االمراض املتعلقة بذلك

 تعين البروتينات بواسطة أجهزة الهجرة الكهربية • القياسات التي يقدمها املعمل 

 طحن العينات                           العينات تجفيف •

افية •  فصل العينات بواسطة األعمدة الكروماتوجر

 فصل العينات بواسطة أجهزة الطرد املركزى  •
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 ماجستير( -رسائل علمية )دكتوراه • املخرجات البحثية من املعمل 

 األبحاث العلمية                     دورات لطالب الجامعات •

ستفيدة من خدمة الجهات امل

 املعمل 

 املستشفيات                            وزارة الصحة   •

 شركات االدوية •
 

 تكنولوجيا حيوية ميكروبيةمعمل  املعمل إسم

اثية • هداف األ   يقوم املعمل بتحليل البروتينات و التعرف على البصمة الور

 عمل الفحوص امليكروبية و نشاط االنزيمات •

 من بعض املخلفات البيئيةدراسة االنتفاع  •

استخدام ميكروبات صديقة و يهتم املعمل بعمل االمصال  •

 واللقاحات
اجراء األبحاث العلمية الخاصة بطلبة القسم والهيئة  • القياسات التي يقدمها املعمل 

ماجستير( و األبحاث العلمية الخاصة  -املعاونة )دكتوراه

 باعضاء هيئة التدريس
       دكتوراه ( -الرسائل العلمية ) ماجستير • املعمل  املخرجات البحثية من

 أبحاث علمية منشورة •

الجهات املستفيدة من خدمة 

 املعمل 

 وزارة البيئة                                         وزارة الصحة •

 وزارة الصناعة •
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 قسم النحت

املعمل إسم  

إنجليزي( -)عربي  

 معمل النحت الخزفي

Ceramic Sculpture Laboratory 

 نحت الخزفي التدريب على تقنيات التشكيل وال • األهداف 

التدريب الطالب على أعمال الحرق املختلفة  •

 واستخدام أفران حرق الخزف 

استفادة طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة  •

التدريس من تقنيات التشكيل والنحت الخزفي في 

 ابحاثهم العملية 

القياسات التى يقدمها 

 املعمل 

 نحت وتشكيل األعمال الخزفية    •

 بمختلف أنواعهاتجهيز طينت الخزف  •

 استخدام افران الخزف •

 تقنيات التلوين لألعمال الخزفية •

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 أعمال نحت مجسمة ونحت بارز خزفية 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 الدراسات العليا والسادة أعضاء هيئة التدريس طالب 

http://www.alex.edu.eg/
http://www.fineartalex.net/
mailto:dean@finea.alexu.edu.eg
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املعمل إسم  

إنجليزي( -)عربي  

طالء الكهربي والطرد املركزي معمل الترسيب وال  

Deposition and electroplating and centrifugal 

plumbing Laboratory 

طالء الكهربي للمعادن تقنيات ال علىتدريب ال  • األهداف 
والترسيب في قوالب أو على أعمال نحتية من خامات 

 مختلفة كالدائن واملعادن .... الخ(
ة الصغير الدقيقة تقنيات السباكة لألعمال النحتي •

باستخدام الطرد املركزي في قوالب املطاط وكذلك 
 امليداليات والنحت البارز الدقيق

 استفادة طالب الدراسات العليا واعضاء هيئة •
 التدريس من تنفيذ بحوثهم 

القياسات التى يقدمها 
 املعمل 

 كتل نحت 

املخرجات البحثية من 
 املعمل 

 والبارزة النحتية املجسمة طالء األعمال •
 تنفيذ أعمال نحتية مجسمة وبارزة •
 سباكة دقيقة ألعمال نحتية وبارزة   •

الجهات املستفيدة من 
 خدمة املعمل 

 الدراسات العليا والسادة آعضاء هيئة التدريس طالب 

 

املعمل إسم  

إنجليزي( -)عربي  

)تشكيل وسباكة املعادن(معمل   

Metal forming and casting Laboratory 

 سباكة املعادن بأنواعهاتدريب علي ال • هداف األ 
التدريب على مراحل التجهيز لسباكة الشمع املفقود  •

 وسباكة الرمل لألعمال النحتية املجسمة والبارزة 
التدريب على تشطيب األعمال النحتية وتلوينها بعد  •

 مرحلة السباكة وتجهيزها للعرض
يذ التدريب على لحام املعادن وتشكيلها بالطرق لتنف •

 اعمال نحتية مباشرة مجسمة أو نحت بارز 
 استفادة طالب الدراسات العليا واعضاء هيئة •

 العمليةبحوثهم  تجاربهم التدريس من تنفيذ
 سباكة البرونز بتقنياتي الشمع املفقود والرمل •القياسات التى يقدمها 
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املعمل إسم  

إنجليزي( -)عربي  

)تشكيل وسباكة املعادن(معمل   

Metal forming and casting Laboratory 

تشطيب األعمال املعدنية باستخدام تقنيات تشكيل  • املعمل 
 املعادن

مال نحتية مجسمة أو بارزة بتقنيات اللحام تشكيل أع •
 والطرق على املعادن

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 أعمال نحتية مجسمة أو بارزة 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 الدراسات العليا والسادة آعضاء هيئة التدريس طالب 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( -)عربي

 ورشة تشكيل ونحت األخشابمعمل 

Wood carving and sculpting Laboratory 

 تقنيات تجهيز األخشاب للنحت تدريب الطالب  • األهداف 
 تدريب الطالب على أساليب نحت الخشب وتشطيبها •
 استفادة طالب الدراسات العليا واعضاء هيئة •

 التدريس من تنفيذ بحوثهم
القياسات التى يقدمها 

 املعمل 

 تقنيات نحت األخشاب 

ت البحثية من املخرجا

 املعمل 

 نحتية مجسمة ونحت بارز  أعمال

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 الدراسات العليا والسادة آعضاء هيئة التدريس طالب 

 

 األمجارنحت معمل  املعمل إسم

 بمختلف آنواعهااألمجار نحت على تدريب ال • األهداف 

 استفادة طالب الدراسات العليا واعضاء هيئة •

 ريس من تنفيذ بحوثهم التد

القياسات التى يقدمها 

 املعمل 

 آمجارنحت  
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املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 أعمال نحتية مجسمة أو نحت بارز 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

 الدراسات العليا والسادة آعضاء هيئة التدريس طالب 

 

 قسم العمارة

 املعمل إسم

 (إنجليزي  – عربي)

افيةظامعمل ن اقع االفتراض   م املعلومات الجغر  يالو

 ) تحت التجهيز ( 

Geographic Information System (GIS)\Virtual Reality 

(VR) Laboratory 

افية • األهداف  التدريب علي استخدام برامج نظم املعلومات الجغر

اقع اإلفتراض ي •  التدريب علي استخدام برامج الو

القياسات التي يقدمها 

  املعمل

افية مختلفة و تحليالت  • خرائط موقع عليها معلومات جغر

 خاصة بتلك املعلومات تساعد متخدي القرار.

اقع   • انشاء بيئة افتراضية مكتملة التفاصيل ملحاكاة الو

 لسهوله الحكم عل ي التصميم املعماري و تطويره.

 البحثية من خرجاتامل

  املعمل

 املخططات االستراتيجية للمدن و املحافظات •

 األبحاث املقارنه بين وضع حالي ووضع مفترض. •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 كليات و معاهد العمارة للتدريب •

 املحافظات وجهات التطوير. •

 املرور •

 املحليات •

 هيئات التخطيط العمراني •
 

 قسم التصميمات املطبوعة

 املعمل إسم

 إنجليزي( -)عربي

 ماكنتوش األبل معمل الحاسب اآللى

oratoryComputer Lab I MAC 

معمل متخصص في التدريب على التقنيات الرقمية وعلم  األهداف 

الحاسب اآللي من خالل اجهزة الحاسب اآللي واالجهزة الرقمية 
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 لاملعم إسم

 إنجليزي( -)عربي

 معمل الطباعة البارزة والغائرة

Intaglio and relief laboratory 

معمل مخصص إلجراء التجارب و للتدريب على تقنيات الطباعة  األهداف 

الفنية البارزة و الغائرة وعمل وحدات معالجة لألحماض 

الخاصة بحفر الحمض للمعادن من خالل اإلتفاق مع شريكات 

خلص من النفايات وكذلك لعمل سيبوزيوم دولي متخصصة للت

 يتم فيه إستغالل املعمل الطباعي لزيادة موارد الكلية.

 ومن أهم أهداف املعمل ما يلى :

التدرب على تقنيات طباعية فنية يدوية غاية فى الندرة  •

وال يوجد مثيلتها فى األقطار العربية املحيطة وال معداتها 

 ثية وأكاديمية وفنية كبيرة.التى تمثل ثروة ثقافية وترا

الحفاظ على تقنيات وأساليب مأثورة ترجع لتاريخ  •

عصر النهضة وما بعد العصور الوسطى ومل تحتويه 

من أساليب خاصة يجب الحفتظ عليها وتداولها بين 

 أجيال الفنانين لتمثيل مصر فى منتدياتها الخاصة.

للعرض التفاعلي والعرض الضوئي من خالل بعض االجهزة التي 

تعمل كوحدات إدخال ووحدات إخراج كالطباعات، وتعمل 

لى برامج متخصصة في إجراءات الرسم هذه األجهزة ع

افيكية الخاصة  ومعالجات الصور الرقمية والتصميمات الجر

افيكي ورسوم النشر والطباعة الفنية  بشعبة اإلتصال الجر

 الرقمية وفصل األلوان.

القياسات التى يقدمها 

 املعمل املركز

علي اجهزة كمبيوتر أبل ماكنتوش تقدم تجارب تشكيلية يحتوي 

ية تقاس بالطرق النقدية والفلسفية وال توجد وحدات وتطبيق

 قياس أخرى.

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

تجارب بحثية ملرحلة املاجستير والدكتوراه والدراسات 

 التكميلية.

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

طالب الدراسات العليا والباحثين )وكيل الكلية للدراسات 

 العليا( 
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 لاملعم إسم

 إنجليزي( -)عربي

 معمل الطباعة البارزة والغائرة

Intaglio and relief laboratory 

التميز عن كل تخصصات الفنون الجميلة بتلك  •

 النادرة.املعامل 

القياسات التى يقدمها 

 املعمل 

تجارب تشكيلية وتطبيقية تقاس بالطرق النقدية والفلسفية  

 وال توجد وحدات قياس أخرى 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

تجارب بحثية ملرحلة املاجستير والدكتوراه والدراسات 

 التكميلية

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

لعليا والباحثين )وكيل الكلية للدراسات طالب الدراسات ا

 العليا( 
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( -)عربي

 معمل الطباعة النافذة

Silkscreen laboratory 

معمل متخصص في إجراء املحاضرات العملية والتجارب  األهداف 

 املعملية الخاصة بتقنيات الطباعة النافذة )السيلك سكرين( 

 يلى:ومن أهم أهداف املعمل ما 

التدرب على تقنيات طباعية فنية يدوية غاية فى الندرة   •

وال يوجد مثيلتها فى األقطار العربية املحيطة وال 

معداتها التى تمثل ثروة ثقافية وتراثية وأكاديمية 

 وفنية كبيرة.

الحفاظ على تقنيات وأساليب مأثورة ترجع لتاريخ  •

عصر النهضة وما بعد العصور الوسطى ومل تحتويه 

ن أساليب خاصة يجب الحفتظ عليها وتداولها بين م

 أجيال الفنانين لتمثيل مصر فى منتدياتها الخاصة.

التميز عن كل تخصصات الفنون الجميلة بتلك  •

 املعامل النادرة.

القياسات التى يقدمها 

 املعمل 

تجارب تشكيلية وتطبيقية تقاس بالطرق النقدية والفلسفية  

 وال توجد وحدات قياس أخرى 

تجارب بحثية ملرحلة املاجستير والدكتوراه والدراسات املخرجات البحثية من 
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 املعمل إسم

 إنجليزي( -)عربي

 معمل الطباعة النافذة

Silkscreen laboratory 

 التكميلية املعمل 

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

طالب الدراسات العليا والباحثين )وكيل الكلية للدراسات 

 العليا( 

 

 املعمل إسم

 إنجليزي( -)عربي

افية  معمل الطباعة الليثوغر

Lithograph laboratory 

معمل مخصص للتدرب على تقنيات الطباعة الفنية  األهداف 
افية  الحجرية وطباعة الليثو أوفست من ألواح الزنك  الليثوغر

 املعدنية.
 ومن أهم أهدافه ما يلى:

التدرب على تقنيات طباعية فنية يدوية غاية فى الندرة   •
ا وال يوجد مثيلتها فى األقطار العربية املحيطة وال معداته
 التى تمثل ثروة ثقافية وتراثية وأكاديمية وفنية كبيرة.

الحفاظ على تقنيات وأساليب مأثورة ترجع لتاريخ  •
عصر النهضة وما بعد العصور الوسطى ومل تحتويه 
من أساليب خاصة يجب الحفتظ عليها وتداولها بين 

 أجيال الفنانين لتمثيل مصر فى منتدياتها الخاصة.
الفنون الجميلة بتلك التميز عن كل تخصصات  •

 املعامل النادرة.
القياسات التى يقدمها 

 املعمل 

تجارب تشكيلية وتطبيقية تقاس بالطرق النقدية والفلسفية  

 وال توجد وحدات قياس أخرى 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

تجارب بحثية ملرحلة املاجستير والدكتوراه والدراسات 

 التكميلية

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

طالب الدراسات العليا والباحثين )وكيل الكلية للدراسات 

 العليا( 
 

 املعمل إسم

 إنجليزي( -)عربي

 معمل التصوير الضوئى

Photography Lab 

يهدف املعمل إلى تقديم دراسات أكاديمية خاصة بالتصوير  األهداف 
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ير الضوئى والفوتوغرافى والفوتوبوليمر من أفالم وتقنيات تصو 
وتحميض وتكبير وتصغير للصور الضوئية والرقمية وذلك من 

خالل عدة آالت رئيسية كآالت التصوير واملكبرات وآالت 
االستنساخ الضوئى واملعالجات الضوئية وكذلك أدوات 

العرض والضوء واملصابيح املتخصصة فى إجراءات التعريض 
ة كالهالوجين وامليتااليت والتنجستين وأدوات أخرى مساعد

كالخلفيات والعواكس والقوائم الثابتة واملتحركة وتعد أهم 
أهدافه إجراء التجارب العملية والعلمية املتخصصة بمجال 

افيك والتصوير ورسوم النشر والطباعة الفنية   الجر
القياسات التى يقدمها 

 املعمل 

تجارب تشكيلية وتطبيقية تقاس بالطرق النقدية والفلسفية  
 قياس أخرى وال توجد وحدات 

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

تجارب بحثية ملرحلة املاجستير والدكتوراه والدراسات 
 التكميلية

الجهات املستفيدة من 

 خدمة املعمل 

ـطالب الدراسات العليا والباحثين )وكيل الكلية للدراسات 
 العليا(
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 Faculty of Sport Education Menالتربية الرياضية بنين  كلية 

 017 الرقم الكودي للكلية

 2013أغسطس  28الكلية معتمدة بتاريخ 

 2019مارس  6-4تجديد إعتماد في الفترة من  تم

 : عنوان ووسائل اإلتصالال

كلية التربية الرياضية بأبوقير بجوار األكاديمية العربية العربية للعلوم والتكنولوجيا  :العنوان 

 والنقل البحري .

 .اإلسكندرية -لية التربية الرياضية أبوقيرالعنوان البريدى: ك

  03 5621123الفاكس :                    03   5621129  - 5621709التليفون :  

              admin@sea.alexu.eg اإللكتروني:  البريد

 edu.eg  alexu www.sea.الموقع االلكتروني : 
 

 

 

 لتربيةالقسم:اصول ا

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل امليكانيكا الحيوية -1

Biomechanics Laboratory 

 تقديم خدمة علمية و بحثية مميزة   األهداف

القياسات التي يقدمها 

  املعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.x,y,zالزاحات بمركباتها الثالثة )ا •

 (.x,y,z)السرعات مركباتها الثالثة •

 (.x,y,zالعجالت مركباتها الثالثة) •

 (.x,y,zالقوة مركباتها الثالثة) •

 (.x,y,zالدفع مركباتها الثالثة) •

 (.x,y,zكمية الحركة مركباتها الثالثة) •

 قياس نسبة النشاط الكهربى للعضالت السطحية •

قيــاس تــوازن الالعــب بــين الجانــب األيمــن واأليســر فــى حالـــة  •

 الثبات والحركة

ازن الالعـــــب األمـــــامى والخلفـــــى فـــــى حالـــــة الثبـــــات قيـــــاس تـــــو  •

http://www.sea/
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 لتربيةالقسم:اصول ا

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل امليكانيكا الحيوية -1

Biomechanics Laboratory 

 

 

 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 والحركة.

تحديـــد أســـباب اخـــتالل التـــوازن عنـــد الالعـــب والجهـــاز يحتـــوى علـــى  •

 برامج تدريب لتحسين التوازن عند الالعبين

قيــاس قــوة دفــع الالعــب لــألرض خاصــة فــى رياضــات الوثــب  •

 بمختلف انواعها .

 ة  تقييم مستوى الالعب من خالل معرفة ارتفاع الوثب •

التعــــرف بـــــالتزامن مــــع جهـــــاز التحليـــــل الحركــــى علـــــى افضـــــل  •

ايا الجسم التى تعمل على انتاج افضل قـوة دفـع لـألرض  زو

 للحصول أعلى إرتفاع للوثبة

التعـــــــــرف بـــــــــالتزامن مـــــــــع جهـــــــــاز قيـــــــــاس النشـــــــــاط الكهربـــــــــى  •

للعضـــالت علـــى افضــــل العضـــالت املســـاهمة فــــى زيـــادة دفــــع 

 الالعب لألرض

 البحثيــــــــــــة مــــــــــــن خرجــــــــــــاتامل

  عملامل

االبحـــاث االلخاصـــة بتحليـــل املهــــارات والحركـــات الرياضـــية فــــى 

 مجال التربية الرياضية والطب الرياض ى .

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 اعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية . •

 الباحثين فى مجال امليكانيكا الحيوية.  •

 طالب كليات التربية الرياضية.  •

كمؤشر لتحسن الحالة املرضية فى  تحليل املش ى •

 كليات الطب. 

املدربين والالعبين فى مجال تدريب األندية  •

 واملنتخبات القومية.
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 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل علم النفس الرياض ى -2

Sports psychology Laboratory 

 تقديم خدمة علمية و بحثية مميزة .  األهداف

ا القياسات التي يقدمه

  املعمل

 قياس التغذية الراجعة الحيوية. •
 اختبارات فينا السيكومترية للرياضيين. •
 قياس تأزر الذراعين . •
 قياس االنتباه والتركيز . •
 قياس زمن رد الفعل . •
 قياس التوقع الحركي ملثير متحرك . •
 قياس التتبع البصري  •
 قياس قوة املالحظة ملثير متحرك . •
 قياس االحساس الحركي . •
 لتذكر قصير املدى .قياس ا •

 البحثيـــــــــــــة مـــــــــــــن خرجـــــــــــــاتامل

  املعمل

االبحاث الخاصة باملتغيرات والسمات النفسية  •
 للرياضيين فى مجال التربية الرياضية .

األبحاث الخاصة بالقدرات العقلية لالعبي األنشطة  •
 الرياضية املختلفة .

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

الباحثين فى -تربية الرياضية اعضاء هيئة التدريس بكليات ال
طالب كليات التربية الرياضية -مجال علم النفس الرياض ى

املدربين فى مجال تدريب األندية -كليات الطب النفس ى -بنين 
 واملنتخبات القومية

 
 
 

 العلوم الحيوية والصحية الرياضية القسم:

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل فسيولوجيا الرياضة

Physiology of Sports Laboratory 

 تقديم خدمة علمية و بحثية مميزة   األهداف

القياسات التي يقدمها 

  املعمل

 معدل استهالك األكسجين . •

 كفاءة عمل الجهاز التنفس ى . •

 قياس التغذية الراجعة الحيوية. •

 معدل النبض أثناء املجهود والراحة . •
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 كمية الدهن واملاء وكثافة العظم بالجسم. •

 ة عمل الجهاز العضلى من خالل التنبيه العضلىكفائ •

 البحثيـــــــــــــة مـــــــــــــن خرجـــــــــــــاتامل

  املعمل

االبحــــــاث الخاصــــــة بتحليــــــل املهــــــارات والحركــــــات الرياضــــــية فــــــى 

 مجال التربية الرياضية 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 اعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية •

 ضةالباحثين فى مجال فسيولوجيا الريا •

 كليات الطب  -طالب كليات التربية الرياضية بنين  •

 املدربين فى مجال تدريب األندية واملنتخبات القومية •

 كليات العالج الطبيعى •
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 التربية الرياضية بنات كلية 

 Faculty of Physical Education Girls 

 018 الرقم الكودي للكلية

  2013 يونيو  25بتاريخ 119الكلية معتمدة برقم 

 2018 سبتمبر  25بتاريخ  181برقم تجديد التم 

 :عنوان ووسائل اإلتصالال

 21531الرقم البريدي         اإلسكندرية -فلمنج-شارع مصطفى كامل 55العنوان البريدى:  

 035459678الفاكس :                                               035420744التليفون : 

 Pheg-dean@alexu.edu.eg:  البريد اإللكتروني

             Fpeg.alexu.edu.egاملوقع االلكتروني : 
 

 القسم: العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية

 املعمل: إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 علم النفس الرياض ي معمل

Laboratory of  Sports Psychology 

 .ةاملتغيرات النفسية للشخصيقياس العديد من  • األهداف

طالب الدراسات العليا والهيئة املعاونة وأعضاء تدريب   •

هيئة التدريس بالقسم على استخدام املقاييس 

في قياس العديد من املتغيرات  االختبارات النفسيةو 

 النفسية للشخصية.

التدريس والتطبيق العملي للقياسات واالختبارات  •

النفسية ضمن املحتوي العلمي للعديد من املقررات 

اسية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الدر 

 بالكلية.

تفسير النتائج املستخلصة بعد إجراء القياسات   •

 االختبارات النفسية .

القياسات التي يقدمها 

  املعمل

 

 :  باملعملقياسها  تمأهم املتغيرات النفسية للشخصية التي ي •

 ( cog )                           االنتباه ) الداخلي و الخارجي (  •
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 القسم: العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية

 املعمل: إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 علم النفس الرياض ي معمل

Laboratory of  Sports Psychology 

 

 

 

 ( dauf)تركيز األداء وسط املشتتات البصرية والسمعية    •

  (dt)سرعة رد الفعل   •

القدرة على تقدير الزمن والسرعة واملسافة املقطوعة لهدف  •

  (2ba)متحرك 

افق الذراعين  •  ( 2hand)تآزر تو

قوة املالحظة من خالل سرعة رد الفعل والتتبع البصري لهدف  •

 (signat)متحرك 

 (pp)التتبع البصري وسط املشتتات البصرية والسمعية  •

  (aha)االستجابة ورد الفعل تجاه الضغوط واملهام املختلفة .  •

  (amt). الحس حركيةقياس بعض القدرات  •

 Simple reaction time   زمن رد الفعل تجاه مثير بسيط واحد  •

 choice reaction timeزمن رد الفعل تجاه اكثر من مثير  •

 simple reaction ن رد الفعل و تحرك بسيط ملثير واحد زم  •

movement time  

 choice reactionزمن رد الفعل وتحرك بسيط الكثر من مثير  •

movement time 

 single key and dual key tapping test زمن رد الفعل املتعدد   •

 املسافة (. –االتجاه  –التوقع الحركي ) الزمن  •

 أكثر من مثير ( . –مثير واحد اإلدراك الحركي )  •

 العديد من القدرات العقلية واملهارات النفسية للرياضيين. •

 البحثية من خرجاتامل

  املعمل

 إجراء وتطبيق العديد من األبحاث العلمية.  •

تفسير نتائج االختبارات التي تتم على األجهزة بعد تطبيقها  •

 على عينات البحث املختلفة .

وورش العمل للمدربين والباحثين وطلبة الدورات التدريبية   •
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 القسم: العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية

 املعمل: إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 علم النفس الرياض ي معمل

Laboratory of  Sports Psychology 

 الدراسات بكليات التربية الرياضية في مصر .

االستشارات العلمية في مجال القياسات النفسية   •

 للرياضيين . 

 تصميم برامج التدريب العقلي واإلعداد النفس ي الرياض ي .  •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

املستويات لكل العبي األنشطة الرياضية املختلفة  •

 دولي( .  –متقدم  – ناش ئ)  الرياضية

 ذوى االحتياجات الخاصة .  •

 طالب وطالبات كليات التربية الرياضية .  •

طالب الكليات العسكرية والشرطة والضباط بالخدمة  •

 الشرطية العسكرية . 

املدراء ورؤساء األقسام اإلدارية ومتخذي القرار في  •

  املجاالت اإلدارية املختلفة .

طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بأقسام   •

علم النفس الرياض ي والعلوم التربوية والنفسية 

.واألقسام العلمية واالجتماعية بكليات التربية الرياضية 

 ذات الصلة .
 

 

 التدريب الرياض ي وعلوم الحركة القسم: 

  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 امليكانيكا الحيويةمعمل 

 Biomechanics Laboratory 

املتغيرات البيوميكانيكية سواء العديد من ستخراج إ • األهداف

 كانت كينماتيكية أو كيناتيكية

من EMGعضالت تحديد متغيرات النشاط الكهربى لل •

خالل األجهزة الخاصة بالتحليل الحركى والعضلىبهدف 
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 التدريب الرياض ي وعلوم الحركة القسم: 

  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 امليكانيكا الحيويةمعمل 

 Biomechanics Laboratory 

كسب ثقة املجتمع والتفاعل معه من خالل تقديم 

ملجتمع الكلية واملجتمع الخارجى والبحث  خدمات متميزة

 العلمى.

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

البيوميكانيكية سواء كانت كينماتيكية أو  القياسات •

 ،كيناتيكية

 EMG متغيرات النشاط الكهربى للعضالت   •

 البحثية من خرجاتامل

 املعمل

 

 

 

 البحثية من خرجاتامل

 املعمل

 

 

يكانيكية سواء كانت استخراج املتغيرات البيوم •

 كينماتيكية أو كيناتيكية مثل:

 االزاحات . •

 السرعات . •

 العجالت . •

ايا بين الوصالت.ومحصالتها. •  الزو

 لعزوم.وا القوي   •

 املقارنه بين النشاط العضلى لجانبى الجسم   •

افق العضلى وبيان ترتيب العضالت العاملة من   • التو

 حيث الزمن 

 تحليل معامل التعب . •

 لى محور التردد.التحليل ع  •

 نسبة مشاركه العضالت .  •

 حساب أقص ى نشاط كهربى.  •

 حساب متوسط النشاط الكهربى •

احتساب زمن حدوث أى قيمة للقوى فى أى لحظة من   •

 .الحركه
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 التدريب الرياض ي وعلوم الحركة القسم: 

  املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 امليكانيكا الحيويةمعمل 

 Biomechanics Laboratory 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 .طلبة البكالوريوس والدراسات العليا •

 بالكلية والكليات األخرى . اعضاء هيئة التدريس •

 .الهيئة املعاونهعضاء أ •

 .الباحثين من مختلف الكليات والجامعات •

 االندية  واملؤسسات الرياضية. •
 

  القسم: العلوم الصحية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 القياسات البدنية والفسيولوجية معمل

Laboratory of physical and physiological 

measurements 

القياسات البدنية والفسيولوجية الى تحقيق معمل  يهدف دافـــــــــــــــــاأله

 :مايلى

حمال البدنية على اساس فسيولوجي للرياضيين تقنين األ  •

جراء القياسات البدنية والجسمية وإ وغير الرياضيين

 املختلفة .والفسيولوجية 

من  الصحيخدمة املجتمع ملختلف فئاته وتقديم التثقيف  •

 ةالرياض فسيولوجيا لفى مجاالعلمية الدروات خالل 

  .واللياقة البدنية

ات املرتبطة قياسلزمة لات الال يإجادة التعامل مع التقن •

 .الجهد البدنى لفهم أفضل لألداء البدنى والتدريب الرياض ىب

بيئة تعليمية وبحثية تمكن طالب البكالوريوس  توفير  •

  .ومهاراتهموطالب الدراسات العليا من تطوير قدراتهم 

بحثية تساهم فى اجراء املزيد من الدراسات  توفير بيئة •

املختلفة التي لها صلة بالنشاط جاالت املالعلمية فى 

 .الرياض ى
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  القسم: العلوم الصحية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 القياسات البدنية والفسيولوجية معمل

Laboratory of physical and physiological 

measurements 

القياسات التي يقدمها 

  املعمل

 

 

 

 

 

 

 

القياسات التي يقدمها 

 املعمل

 .القياسات التنفسية •

 .وضغط الدم قياس معدل ضربات القلب  •

 .الحد األقص ى إلستهالك األكسجين •

 .جات اإلتزان والتحكم الحركىدر  قياس •

رسم و  رسم العضالت السطحيو اشارات رسم املخ  قياس •

 .القلب

  .والسكر والكوليسترول بالدمحامض الالكتيك قياس  •

 .معدل التمثيل الغذائى ونسبةالدهون بالجسم قياس •

 .قياس قوة عضالت الظهر والرجلين   •

 .قياس قوة القبضة •

 .القفز العمودى قياس •

 .لم حسب شدتهقياس درجة اآل •

باملناطق املختلفة  يةتشوهات القوامالقياس اإلنحناءات و  •

 .بالجسم 

 .قياس مستوى امليل بالحوض •

 قياس محيطات الجسم( . •

 البحثية من خرجاتامل

  املعمل

تطبيق اجراءات القياس املعملية الخاصة باألبحاث  •

 العلمية ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا.

في املؤتمرات واملجالت العلمية باألبحاث الخاصة  املشاركة •

 بأعضاء هيئة التدريس.

تطوير العملية التعليمية لطالب مرحلة البكالوريوس من  •

 خالل التعرف على األجهزة وإستخدامتها .
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  القسم: العلوم الصحية

 املعمل إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 القياسات البدنية والفسيولوجية معمل

Laboratory of physical and physiological 

measurements 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة للترقي للدرجه  •

 م املختلفة.العلمية باألقسا

وذلك البكالوريوس طالب كلية التربية الرياضية بمرحلتي  •

لخدمة العملية التعليمية وتطويرها . كما يتم االستفادة 

من اجهزة املعمل ألداء إختبارات القبول للطالبات بكلية 

التربية الرياضية للبنات في لجنتى القوام من الثبات 

 والكفاءة البدنية قبل وبعد املجهود 

 الب الدراسات العليا بمرحلتي املاجستير والدكتوراه.ط •

 مدربي األنشطة الرياضية املختلفة إلنتقاء العبيهم . •

  . الرياضيين باألندية الرياضية املختلفة •

 .املمارسين للنشاط البدنى من أجل الصحة •

  .ذوي االحتياجات الخاصة واملعاقين •
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 Faculty of Agriculture Saba Bashaزراعة ساباباشا  كلية 

 019 الرقم الكودي للكلية

 2018ونيو ي25الكلية معتمدة  بتاريخ 

 -:عنوان ووسائل اإلتصال

 سابا باشا  –شارع تاج الروؤساء  22العنوان البريدي:

       www.agr.alexu.edu.eg :املوقع اإللكتروني

 dean@alexu.edu.eg-agr: البريد االلكترونى
 

 قسم االراض ى والكيمياء الزراعية

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل االراض ى

  Soil Laboratory 

 اجراء قياسات خواص التربة الكيميائية األهداف

اسات التي يقدمها القي

 املعمل 

 –تقدير درجة تفاعل التربة  –الذائبة  تركيز االمالح الكلية

تقدير  -كربونات الكالسيوم الكلية –املادة العضوية محتوى 

تقديرالعناصر امليسرة  واالنيونات الذائبة في التربة الكاتيونات

دة املعدنية والعضوية وتحديد سمتحليل اإل  -في التربة

  محتواها من العناصر الغذائية

املخرجات البحثية من 

 عمل امل

 جميع القياسات الخاصة بالصفات الكيميائية للتربة

الخاصة بابحاث أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات 

 رسائل املاجيستير والدكتوراه –العليا  ومرحلة البكالوريوس 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

طالب الدراسات العليا  –أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

–راعية ز شركات  –املجتمع )مزارع خاصة خدمة  –بالكلية 

 طالب الدراسات العليا بكليات الجامعة –مزارعون(

طالب مرحلة  –والجامعات األخرى ومراكز البحوث 

 البكالوريوس

 

 

 

http://www.agr.alexu.edu.eg/
mailto:agr-dean@alexu.edu.eg
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 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل القياسات الدقيقة

Laboratory of Precision measurments 

 اللونية والطيفيةجهزة قياسات باأل الاجراء  األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 –استخالص وقياس العناصر الغذائية امليسرة في التربة 
القياسات اللونية  –تقديرات العناصر الغذائية بالنبات 

 القياسات الطيفية للعناصر – للعناصراملختلفة
املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 رات الدقيقة للتربة والنباتجميع القياسات الخاصة بالتقدي
 رسائل املاجيستير والدكتوراه -دة سمواإل 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

طالب الدراسات العليا  –أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
–راعية ز شركات  –خدمة املجتمع )مزارع خاصة  –بالكلية 

 طالب الدراسات العليا بكليات الجامعة –مزارعون(
طالب مرحلة  –األخرى ومراكز البحوث  والجامعات

 البكالوريوس
 

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل أبحاث فيزياء التربة

Soil Physics Laboratory 

 اجراء قياسات الخواص الفيزيائية للتربة  األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 –بة معامل التوصيل الهيدروليكي للتر  –التحليل امليكانيكي 
الخواص  –كثافة حبيبات التربة  –كثافة التربة الظاهرية 

  الصفات الهيدروليكية للتربة –جهد ماء التربة  -املائية للتربة
املخرجات البحثية من 

 املعمل 

رسائل  -جميع القياسات الخاصة بالصفات الفيزيائية للتربة
 املاجيستير والدكتوراه

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

طالب الدراسات العليا  –أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
–راعية ز شركات  –خدمة املجتمع )مزارع خاصة  –بالكلية 

 طالب الدراسات العليا بكليات الجامعة –(مزارعون 
 والجامعات األخرى واملراكز البحثية
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 قسم االنتاج النباتى

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 اتيانتاج نبمعمل 

Plant Production Laboratory 

 وأعضاء هيئة التدريس أبحاث طالب الدراسات العليااجراء  األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 جميع القياسات الخاصة باملحاصيل

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

طالب الدراسات العليا -أعضاء هيئة التدريس أبحاث 

 والبكالوريوس

تفيدة من الجهات املس

  خدمة املعمل

بالكلية والجامعة  طالب الدراسات العليا والبكالوريوس

 والجامعات األخرى واملراكز البحثية
 

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 تكنولوجيا الياف القطنمعمل 

Fiber Technology Laboratory 

 اجراء االختبارات الخاصة بتكنولوجيا الياف القطن األهداف

ات التي يقدمها القياس

 املعمل 

 جميع االختبارات التكنولوجية لشعرة القطن

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 بكالوريوسال–دراسات عليا ال-أبحاث أعضاء هيئة التدريس 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

بالكلية  طالب الدراسات العليا-أعضاء هيئة التدريس 

 والجامعة والحامعات االخرى 
 

 

 

 

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 زراعة االنسجةمعمل 

Fiber Technology Laboratory 

 اجراء االختبارات الخاصة بالدراسات العليا األهداف

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

 قياسات وتجارب خاصة بزراعة االنسجة

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 لياالرسائل العلمية لطالب الدراسات الع
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الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

بالكلية  طالب الدراسات العليا-أعضاء هيئة التدريس 

 والجامعة والجامعات األخرى واملراكز البحثية
 

 ل املعم إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل االبحاث

Research Laboratory  

 أبحاث طالب الدراسات العليا األهداف

اسات التي يقدمها القي

 عمل امل

 اختبارات انتاج وفسيولوجيا املحاصيل

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

 هيئة التدريسابحاث رسائل علمية لطالب الدراسات العليا و 

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

بالكلية طالب الدراسات العليا أعضاء هيئة التدريس و 

 والجامعة والجامعات االخرى 

 

 

 

 

 قسم النبات الزراعى

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل فيروسات النبات

Plant Viruses Laboratory 

القيام باألبحاث الخاصة بتخصص االمراض الفيروسية  األهداف

 ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا

اسات التي يقدمها القي

 املعمل 

 االختبارات السيرولوجية

خرجات البحثية من امل

 املعمل 

 ميع االختبارات الخاصة بتعريف الفيروسات النباتيةج

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

طالب الدراسات العليا  –أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

طالب  –طالب الدراسات العليا بكليات الجامعة–بالكلية 

 املراكز البحثية -مرحلة البكالوريوس
 

 يكروبيولوجيا الزراعيةمعمل امل املعمل  إسم
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 Agricultural Microbiology Laboratory إنجليزي( –)عربي 

األبحاث الخاصة  جراءخدمة طالب الدراسات العليا وا األهداف
 بامليكروبيولوجي

القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

-قياس بعض العناصر –انماء الكائنات الدقيقة  – التحضين
 ير اللونيإتمام بعض التحاليل الكيميائية بجهاز التقد

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

إتمام  –قياس بعض العناصر  –تنمية الكائنات الحية 
وطالب الدراسات األبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس 

 العليا
الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

طالب الدراسات العليا  –أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
طالب الدراسات العليا –ية بشعبة امليكروبيولوجىياالزراع

 املراكز البحثية -طالب مرحلة البكالوريوس –بكليات الجامعة
 

 قسم علوم األغذية

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 معمل علوم االغذية

Food Sciences Laboratory 

اجراء التجارب املعملية الخاصة بطالب الدراسات العليا  األهداف

 وأعضاء هيئة التدريس

اسات التي يقدمها لقيا

 املعمل 

تقدير االلياف  –تقدير نسبة الدهن  –تقدير نسية الرطوبة 

 تقدير بعض املركبات الفعالة –الخام 

خرجات البحثية من امل

 املعمل 

 جميع االختبارات الخاصة باملواد الغذائية

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

دراسات العليا طالب ال –أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

املراكز  – طالب مرحلة البكالوريوس –والجامعة بالكلية 

 البحثية
 

 قسم وقاية النباتات

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 وقاية النبات )أ(معمل 

Plant protection (A) Laboratory 

اجراء التجارب البحثيةألعضاء هيئة التدريس وطالب  األهداف

 الدراسات العليابالقسم
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القياسات التي يقدمها 

 املعمل 

قياس  –قياسات مبيدات اآلفات  –قياسات الحبوب املخزنة 

 متبقيات املبيدات

املخرجات البحثية من 

 املعمل 

أبحاث أعضاء هيئة  – اجراء التجارب العملية لطالب القسم

 التدريس بالكلية

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 الدراسات العليا بالقسم طالب–أعضاء هيئة التدريس 

 املراكز البحثية –والكلية والجامعة 
 

 املعمل  إسم

 إنجليزي( –)عربي 

 وقاية النبات )ب(معمل 

Plant protection (B) Laboratory 

اجراء التجارب البحثيةألعضاء هيئة التدريس وطالب  األهداف

 الدراسات العليابالقسم

اسات التي يقدمها القي

 املعمل 

قياس  –قياسات مبيدات اآلفات  –ات الحبوب املخزنة قياس

 متبقيات املبيدات

خرجات البحثية من امل

 املعمل 

 القسمالدراسات العليا باجراء التجارب العملية لطالب 

 والكلية والجامعة واملراكز البحثية

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 الدراسات العليا بالقسم
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 Faculty of Specific Educationالتربية النوعية  كلية 

 021 الرقم الكودي للكلية

  2018يوليو  30الكلية معتمدة بتاريخ 

 :عنوان ووسائل اإلتصال

 اإلسكندرية -مصطفى كامل -ش محمد امين شهيب 14العنوان البريدى: 

 035454313:  التليفون                                        21531الرقم البريدي 

                                 035442776الفاكس : 

 fse.alex@alexu.edu.egالبريد اإللكتروني : 

 edusp.alexu.edu.eg املوقع االلكتروني : 
 

 القسم: التربية املوسيقية

 تسجيالت صوتية و  ستديو معمل  املعمل إسم

 أعمالهم الفنية .تشجيع الطالب علي أنتاج وتسجيل  • أهداف املعمل

 تحقيق عائد وربح مادى للمركز. •

 مخرجات املعمل
 البحثية والخدمية

 –التسجيالت الصوتية لجميع أشكال الصوت )القرآن الكريم  •

 املحاضرات واملناهج الدراسية( –األغاني واملوسيقي 

 فلترة وتنقية التسجيالت الصوتية القديمة. •

 كورسات تعليم توزيع موسيقي ومكساج. •

طيع ومنتاج التسجيالت الصوتية املختلفة القديمة تق •

 والحديثة .

الجهات املستفيدة من 
 خدمة املعمل

 بالتسجيالت الصوتية داخل وخارج الجامعة. املهتمين •

 كارت صوت                                 عزل صوتي  • اإلمكانيات املعملية

 سماعات إلخراج الصوت •

متخصصة في التسجيالت  جهاز الكمبيوتر مزود ببرامج •

 الصوتية.

 مايكات لغناء والعزف أثناء التسجيالت . •
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 اإلقتصاد املنزليالقسم: 

 معمل الدراسات العليا املعمل إسم

 اجراء الجزء التطبيقى للرسائل البحثية • األهداف

القياسات التي يقدمها 

  املعمل

 التجفيف الكهربائى . •

 ية .قياس هضم بروتين املادة الغذائ •

 تقليب باملغناطيس وبدرجات حرارة .  •

 تسخين بدرجات مختلفة. •

 تعقيم  وطرد مركزى بالتبريد.  •

 حمام مائى. •

 البحثية من خرجاتامل

  املعمل

 نواتج  التجارب العملية والتطبيقية للرسائل البحثية  •

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 طالب الدراسات العليا •
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 Faculty of Kindergartenطفال  كلية رياض األ 

 022الرقم الكودي للكلية 

 :عنوان ووسائل اإلتصال

 اإلسكندرية –مصطفى كامل -ش أمين شهاب 12العنوان البريدى: 

   21529 :الرقم البريدي

 035445584الفاكس :                                            021403544التليفون : 

 kind-dean@alexu.edu.eg: البريد اإللكتروني 

 www.kindg.alexu.edu.egاملوقع االلكتروني :

 

 العلوم النفسيةالقسم: 

  املعمل إسم

 (إنجليزي  – عربي)

 سمعمل علم النف

  Psychology Laboratory  

أجهزة القياس على االختبارات نتائج التعرف على بعض  • األهداف

 النفس ى 

 بارات واألجهزة .التدريب على إستخدام تلك اإلخت •

املساهمة فى الجانب التطبيقى لألبحاث العلمية لطالب  •

 مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا .

تنظيم ورش عمل تخدم املقرارات الدراسية فى قسم العلوم  •

 النفسية .

القياسات التي يقدمها 

  املعمل

 قياس نسبة الذكاء لألطفال . •

 قياس نسبة الذكاء للراشدين . •

 مستوى الطموح . قياس •

 قياس نسبة الثبات والسرعة . •

 قياس التازر الحركى البصرى . •

 قياس تازر اليدين مع العينين . •

 قياس االنتباه والقدرة على التركيز . •

 البحثية من خرجاتامل

  املعمل

القياس والتشخيص لبعض حاالت األطفال ذوى  •

 اإلحتياجات الخاصة.



 

 دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة و المركزية والبحثية المتخصصة
 

 

293 

 العلوم النفسيةالقسم: 

  املعمل إسم

 (إنجليزي  – عربي)

 سمعمل علم النف

  Psychology Laboratory  

ئة التدريس فى تنفيذ مساعدة الهيئة املعاونة وأعضاء هي •

 الجانب التطبيقى  لبعض املقررات الدراسية .

تدريب طالب مرحلة البكالوريوس على إستخدام مختلف  •

 املقاييس النفسية واإلختبارات .

تدريب طالب الدراسات العليا على إستخدام اإلختبارات  •

 واملقاييس .

املساهمة فى تنفيذ وتطبيق االختبارات النفسية في الجانب  •

التطبيقى لبعض رسائل املاجستير والدكتوراة  بمرحلة 

 الدراسات العليا .

الجهات املستفيدة من 

  خدمة املعمل

 . طالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا •

 األطفال امللتحقين باملركز التربوى للطفولة بالكلية . •

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم . •





 المحتويات
 3 .................................................................................... جامعة اإلسكندرية فى سطور

 5 .............................................................................................................. اهداء

 7 .............................................................................................................. مقدمة

 11 ................................................................................... بجامعة اإلسكندرية أوالً: مراكز  التميز 

 Faculty of Medicine .................................................................. 14كلية الطب  

 Faculty of Pharmacy ............................................................... 18كلية الصيدلة  

 Faculty of Agriculture ............................................................. 19كلية الزراعة  

 High Institute of Public Health ................................. 26المعهد العالي للصحة العامة  

 Institute for Graduate Studies and Research .......... 27معهد الدراسات العليا والبحوث  

 29 ........................................................................... ثانياً: المعامل المعتمدة دوليا بجامعة اإلسكندرية

 Faculty of Arts .......................................................................... 59كلية اآلداب 

 Faculty of Commerce ............................................................. 60كلية التجارة   

 Faculty of Science ..................................................................... 31كلية العلوم  

 Faculty of Medicine .................................................................. 36كلية الطب  

 Faculty of Agriculture ............................................................. 41كلية الزراعة  

 Faculty of Education ................................................................ 61ربية  كلية الت

 Medical Research Institute .............................................. 43معهد البحوث الطبية  

 Institute for Graduate Studies and Research .......... 51معهد الدراسات العليا والبحوث  

 Faculty of Nursing ................................................................. 62كلية التمريض  

 65 ................................................................................ ثالثاً: المعامل المركزية بجامعة اإلسكندرية

 Faculty of Arts .......................................................................... 67كلية اآلداب 

 Faculty of Science ..................................................................... 68كلية العلوم  
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 Faculty of Medicine .................................................................. 71كلية الطب  

 Faculty of Pharmacy ............................................................... 75كلية الصيدلة  

 Faculty of Engineering ............................................................. 79كلية الهندسة  

 Faculty of Agriculture ............................................................. 84راعة  كلية الز

 High Institute of Public Health ................................. 87المعهد العالي للصحة العامة  

 Medical Research Institute .............................................. 89معهد البحوث الطبية  

 Faculty of Veterinary Medicine ........................................ 93كلية الطب البيطري  

 Institute for Graduate Studies and Research .......... 96معهد الدراسات العليا والبحوث  

 Faculty of Tourism and Hotels ...................................... 100كلية السياحة والفنادق  

 .Faculty of Fine Arts .................. Error! Bookmark not definedكلية الفنون الجميلة  

 Faculty of Nursing ............................................................... 102كلية التمريض  

 117.................................................................. رابعاً: المعامل البحثية المتخصصة بجامعة اإلسكندرية

 Faculty of Arts ........................................................................ 119كلية اآلداب 

 Faculty of Commerce ........................................................... 123كلية التجارة   

 Faculty of Science ................................................................... 127كلية العلوم  

 .Faculty of Pharmacy ....................... Error! Bookmark not definedكلية الصيدلة  

 Faculty of Engineering ........................................................... 181كلية الهندسة  

 Faculty of Agriculture ........................................................... 209كلية الزراعة  

 High Institute of Public Health ............................... 230المعهد العالي للصحة العامة  

 Faculty of Education .............................................................. 239كلية التربية  

 Faculty of Dentistry ......................................................... 240كلية طب األسنان  

 Medical Research Institute ............................................ 243معهد البحوث الطبية  

 Faculty of Veterinary Medicine ...................................... 252 كلية الطب البيطري 
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 253 ........................................................................ معهد الدراسات العليا والبحوث

 Faculty of Fine Arts ........................................................ 265كلية الفنون الجميلة  

 Faculty of Sport Education Men .............................. 273كلية التربية الرياضية بنين  

 Faculty of Physical Education Girls .......................... 277كلية التربية الرياضية بنات  

 Faculty of Agriculture Saba Basha .................................. 284كلية زراعة ساباباشا  

 Faculty of Specific Education .......................................... 290كلية التربية النوعية  

 Faculty of Kindergarten ................................................. 292كلية رياض األطفال  

 


