المعمل المركزى
بكلية العلوم -جامعة عين شمس

تممممش ء امممما المعمممممل لمركممممزى عممممام  ،3991وحممممات طاب ممممابت دمممماخ ،لت مممما ش ال مممماماب
واالستااراب العلمية والتحاليل الكيميائية والفيز ائية والجيولوجيمة والييولوجيمة للعماملين
فى الجامعاب والمعاها اليحثية والمؤسساب الصناعية فى جمهور ة مصر العربيمة والماو
الا ي ة.
و امل المعمل المركزى عات وحااب مزودت بأحاث األجهزت الالزمة للتحاليل المت صصة،
و وم بإجرا التحاليل دمسة عار أدصائياً مؤهالً.
و ارف على المعمل المركزى مجلس ءدارت من أسماتةت كليمة العلموم فمى كافمة الت صصماب
برئاسة عميا الكلية .
و تيت المعمل ظام الجودت الااملة باست اام بمرام بميو وتأكيما جمودت النتمائ واسمت اام
المواد المرجعية .ول ا تارب بعض األدصائيين فى المعمل بإ جلترا وسو سرا واليابان ،كما
أن كل العاملين به قا تل وا تار ياً شامالً

وحات الييولوجيا الجز ئية
تحتوى الوحات على عات أجهزت لل يام باآلتى:
الت ا ر الكمى لليروتيناب فى األ سجةالفصل الكهربائى لليروتينتحليل  PCRلألمراض الم تلفةت مموم الوحممات بتصممنيت مجسمماب وبادئمماب لتفاعممل اليلمممرت المتسلسممل السممت اامها فممىالتحاليل الطيية للكاف عن األمراض الوراثية.
فصل الارائو الوراثية بنوعيها )(DNA, RNA-تحليل اليصمة الوراثية بطر تى )(RAPD, RFLP

الميكروسكوب اإللكترو ى
الميكروسمممكوب ملمممت قممموت تكييمممر ممممن  05المممى  055.555ممممرت .سمممت ام النظمممام الماسممم
) (SEMلتصو ر السط ال ارجى للعيناب الييولوجية النياتية والحيوا يمة والجيولوجيمة،
وفحمما السممط ال ممارجى للمعممادن والسمميائت .و سممت ام النظممام النافممة ) (TEMلمعرفممة
التركيمما المماقيح لمحتو مماب ال ليممة فممى األ سممجة النياتيممة والحيوا يممة وتصممو ر الفيروسمماب
واليكتر ا وحيوب الل اح وغير طلت .

معمل قياس امتصاخ األشعة فوق الينفسجية و المرئية
وجا بالمعمل جهاز عمل فى المنط تين المرئية وفوق الينفسجية فى المماى ممن  395ءلمى
 3355ا ومتر ) .(nmو الجهاز طو دقة فائ ة فى قياس االمتصاخ االليكترو ي للمركياب
العضو ة وغير العضو ة والييولوجية للتعرف عليها والت ا ر الكمي لهةه المركياب .

معمل أ ياف اإل يعاثاب الجز ئية

عمممل الجهمماز علممى قيمماس أ يمماف اال يعمماث ل لمركيمماب العضممو ة والمتراكيمماب الفلزعضممو ة
والتعرف عليها وت ا رها .و مكن للجهاز التعرف على مركياب األدو ة و المنتجاب الغةائية
و المواد الطيية والم اراب و المنتجاب ال طرا ية و األدر نالين و الفيتاميناب و األحمماض
األمينية و اإل ز ماب ،وغيرها من المركياب.

معمل قياس يف ءمتصاخ األشعة تحت الحمرا
ست ام الجهاز ل ياس يف امتصاخ األشعة تحمت الحممرا للممواد السمائلة والصملية .و
عمل فى الماى  0555-055سش .3-و ست ام فى تحا ا المجموعاب الفعالمة فمى المركيماب
العضو ة والغير عضو ة

معمل يف اإلمتصاخ و اإل يعاث الةرى

وم الجهاز بت ا ر العناصر الفلز مة مثمل  :الرصماخ – النحماس – الكمادميوم – الكمروم –
النيكل – الحا ا وغيرها بتركيمزاب جمز ممن المليمون ) (ppmوجمز ممن اليليمون )(ppb
فى عيناب متنوعة مثل ميماه الصمرف الصمناعى وميماه الامرب والتربمة والممواد الصمناعية
والزراعية

معمل كروماتوجرافيا السائل تحت بغو مرتفت
وجا بالمعمل جهاز فصل كروكاتوجرافى عمل على فصل م اليو من األميناب والكحموالب
والفينمموالب واألحممماض العضممو ة والهيمماروكربو اب والمنتجمماب الطييعيممة والهرومو مماب
والفيتاميناب  .....والتعرف عليها

معمل كروماتوجرافيا الغاز الم ترن بطيف الكتلة

تسممت ام األجهممزت فممى قيمماس الملوثمماب العضممو ة و اليتممرو كيماو مماب و الهيمماروكربو اب و
الم اراب و الاا وكسين و المركياب االروماتية عا ات الحل اب ....و غيرها

معمل التحليل الحرارى
ت وم اجهزت التحليل الوز ى الحرارى بفحا عيناب األدو ة و المتراكياب غير العضو ة
و المركياب العضو ة لمعرفة ثياتها الحرارى

وحات التحاليل الييئية

تحتوى الوحات على أجهزت التحاليل التالية:
األكسجين الحيوى الممتااألكسجين المستهلتالرقش اال اروجينىالتوصيل الكهربائىدرجة الملوحةقياس الغازابقيمماس غممازاب االحتممراق مممن الممماادن مثممل :أو أكسمميا الكربممون وأكاسمميا الكير ممتوالنتيروجين والكلور وغيرها
-جمت عيناب من ا يعاثاب الماادن وتحليلها

وحات الميكروبيولوجى
ت وم الوحات بعمل اآلتى:
• اجرا تحاليل لمعرفة صالحية مياه الارب
• معالجة م لفاب المصا ت بيولوجيا.
• التحليل الييولوجى للمنتجاب الصناعية والتأكا من دلوها من الميكروباب

وحات الاراساب الجيوهناسية و الجيوبيئية
ت وم الوحات بإجرا دراساب فى المجاالب التالية:
تحا ا أماكن ال اماب واقتصاد اب فت المحاجردراسة داماب األسمنت وماى صالحيتهاتحليل وفحا جميت أ واع التربة والمعادن والص وردراسة ال واخ الجيوفيز ية والجيو ت نية واألتربة . دراسمممممماب االستاممممممعار عممممممن بعمممممما واسممممممتنيا دممممممرائو لألغممممممراض الجيولوجيمممممممةوالجيومورفولوجية.
قطت المعادن والص ور (سمت  15ميكروميتر)-ص ل وتلميت ال طاعاب المعا ية لعمل األسط الملسا العاكسة

