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الرسالة:
يلتزم المركـز تتدـديد دراسـات وشستشـارات علميـة متتللـة تلبـى اإلحتياوـات الدوميـة و اإلقليميـة .ويعمـ

علــى شيجــاد رواتــة وعيدــة مــع الدىــام اللــااعى المولــى و اإلقليمــى و مةسوــات التدمــة العامــة وومعيــات

حماية البيئة ،لرفع الموتوى اإلوتماعى و اإلقتلادى الملرى.

الرؤية:
رؤية مركز الدراسات و اإلستشارات العلمية هى شكتواب عدة وشحترام المجتمع فى ملر و العـالد العرتـى و
الهيئات العالمية من خالل تميزه فى البوث العلمى  ،و تىويـع شمكاناتـو و خبراتـو ليتواصـ مـع المجتمـع و

يعم على ح مشكالتو.

أهداف المركز
 .1يدوم المرك ز تإوراء البوـو والدراسـات واالستشـارات العلميـة والتكاولوويـة للهيئـات واإلفـراد فـ
الداخ والتارج ف مجاالت ح المشاك العلمية والتكاولووية .
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 .2التعاون الفاى مع الهيئات التاروية ف تافيذ المشروعات العلمية والتكاولووية .
 .3الديــام تمشــروعات وتعاقــدات لو ـ مشــاك موــددة لهــا الىــاتع العلمــى والتكاولــوو وكــذل

المشروعات التدمية التى لها طاتع الوفاظ عل البيئة وتدل التلو من ملادره المتتلفة .

 .4الديـام تمشـروعات أو االرـتراي فـ مشـروعات تهـدف شلـى دراسـة مـواهر علميـة ات طـاتع خـا
ولها أهمية قومية وشقليمية .

 .5استتدام شمكانيات الكلية العلمية واإلنتاوية للالح خدمة المجتمع .
 .6تدديد االستشارات العلمية والتكاولووية المىلوتة من اللااعة وف مجال التدمات .
 .7تاظــيد دورات تدريبيــة ومــةتمرات ونــدوات فــى مجــال اللــااعة والتــدمات ومــا يتعل ـ
نشاطات المركز لتامية الكوادر البشرية .

تمجــاالت

اإلمكانيات :
يتكون المركز من العديد من الوحدة ات الىاتع التا
-7الوحدة العامة :وحـدة ورش كلية العلوم

فى مجاالت العلوم األساسية و التدمية التالية:

-2علوم األرض :الدراسات الجيوفيزيدية و البتروفيزيدية و الجيولووية و الهيدروويولووية و اإلستشعار من
البعد.

-2علــوم الواســب :وحــدة التــدمات واالستشــارات المعلوماتيــة العلميــة ( شنترنــت) و وح ــدة البرمجيــات

العلمية.

-6الفيزيــاء :دراســات حيــود األرــعة الوــياية و التركيــب البللــورى للمــواد و الىاقــة المتجــددة و المةقتــة و
خوا

المواد و تكاولوويا الليزر و فيزياء الىاقة العالية و وحـدة تكاولوويا المعلومات واالتلاالت

-7العلوم البيولووية :الهادسة الوراعية و البيولوويا الجزيئية و التامية البيئية .
-1الكيمياء :تىبيدات البوليمرات و كيمياء صااعة األسمات و مواد البااء

و يتباــى المركــز األنشــىة المتتلفــة لعقوــام العلميــة تالكليــة و التــى تود ـ أهــداف المركــز  ،و

توهد الكلية تإمكانياتها من معام توثية و أوهزة علمية فى تودي رسالتو.
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أوال :الوحدة العامة
 -7وح ــدة ورش كلية العلـوم
توتوي هذه الوحدة عل أرتعة ورش رئيوية وه :-
 .1وررــة الزوــاج :تدــوم تتلــايع وشصــالح األدوات واألوهــزة الزواويــة المعمليــة البوــيىة والمركبــة
التاصة تمعام الىالب واألتوا فـ الجامعـات والمعاهـد التعليميـة ومراكـز البوـو كمـا يمكـن
تافيذ ما يوتجد من تلميمات للزواويات المعملية .

 .2وررة الاجارة :تدوم تتافيذ التلميمات التاصة تتأعيث المعام وقاعات التـدريس والمـدروات كمـا
تدــوم تتافيــذ التلــميمات التاصــة تداعــة المــةتمرات واألعــا التــا

الديكور واألعا الداخل للمتاحف العلمية .

تمعام ـ

األتوــا وأعمــال

 .3وررــة التراطــة :تدــوم وررــة التراطــة تتافيــذ الرســوم الهادســية واللــااعية مــن المعــادن والمــواد
المتتلفة حوب المواصفات المىلوتة .

 .4وررــة شصــالح وصــيانة األوهــزة الدقيدــة :تدــوم الوررــة تإصــالح المعــدات واألوهــزة اإللكترونيــة
وتلميد وتافيذ األوهـزة اللـريرة وعمـ اللـيانة العلميـة المتتلفـة وتافيـذ نمـا ج للـدوائر الكهرتيـة

لإلغراض العلمية .
أعمال الوحــدة:

قدمت الوررة خدماتها لك من  :-هيئة الىاقة الذرية – معهد توو البترول – وزارة الترتية والتعليد –

األمن اللااع – رركة الالر للكيماويات – رركة ملر للبترول – رركة الداهرة للزيوت – وامعة
الداهرة – ملاع  11الورت

عانيا :علوم األرض
 -2وحدة اإلستشعار عن تعد
تدــوم الوحــدة تتدــديد التــدمات الفايــة الهادســية واالستشــارات فـ المجــاالت البيئيــة الجيولوويةواألر ــية

والدراسات المائية واألعرية  ،وتافيذ المشروعات المتعلدة تاظد المعلومات الجررافية واالستشعار عـن تعـد
.
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كما يمكن للوحدة أن تدوم تاآلتى :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تطوير وحتديث املقرارت اخلاصة بعلوم االستشعار عن بعد .
إعداد كوادر متخصصة يف االستشعار عن بعد .
استقبال وحتليل بيانات االستشعار عن بعد .
متابعة ونقل التنقيات املستخدمة يف جمال االستشعار عن بعد .
القيام بأحباث يف جمال تطبيقات االستشعار عن بعد.
التعاون مع املؤسسات العلمية املصرية واألجنبية.

 -2وحدة الدراسات واإلستشارات الهيدرولووية
 .1تدويد الملادر المائية من حيث الكد والاوم شعتمادا عل تددير كفـاءة التـزان الجـوف – ملـادر
الترذية – نوعيات المياه وصالحيتها لإلستتدامات البشرية .

 .2دراسة خوا

المياه الجوفية وموببات التأك لعساسات أو المواسير أو تكويات األتار .

 .3عم تلميد األتار اإلنتاوية وأتار المراقبة ومتاتعة تافيذها مع رركة الوفر

 .4متاتعة عمليات تىهير األتار الوديثة والدديمة وتامية البئر إلعداده لإلنتاج .
 .5تافيذ شختبارات الضخ الودلية فـ األتـار اإلنتاويـة خـالل مراحـ اإلعـداد األولـ أو خـالل مراحـ
اإلنتاج المتتلفة وعم التوليالت العزمةللبيانات لتددير كفاءة البئر وكفاءة التزان الجوف .

 .6عم التولي الكيميائ والجيوكيميائ للمياه والترتة لتددير الملوحـة والتوصـي الكهرتـ والعااصـر
األساسية الاادرة لمكونات المياه وعااصر موببات التلو وتوديد التلـائ

الموـببة للتأكـ أو

الترسيب وشستاتاج طرق الليانة والمعالجة وتدويد صالحية المياه لإلستتدامات المتتلفة .

 .7عم شختبارات التتل الودلية للترتة الموتللوة لتوديد كفاءتها من حيث شحتفامها تمياه الـري
وتوديد المدان المائ المااسب للري .

 -6وحدة الدراسات الجيوفيزيدية واالستشارات البيئية
التتزياية لللتور .

 .1تولي توجيالت اآلتار تهدف تعيين التوا

 .2تديـيد رام للتور خزانات البترول والميـاه تاـاء علـ دراسـات ويوفيزيديـة توـت سـىوية تهـدف
الوصول ال تدييد اإلحتماالت البترولية أو المائية للتزانات .

 .3دراسة اختبارات المواقع للماشآت تالىرق الجيوكهرتية والويزمية الضولة .
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 .4دراسة التراكيب الجيولووية توت الوىوية تالىرق المرااطيوية والتثاقلية

 -7وحــدة الدراسات البتروفيزيائيو
 .7شوراء تعاون وتوو مشتركة مع الجامعات ومراكز البوو الوطاية والدولية .
 .2الديام تالتوالي المعملية التاصة تدياس التوا

الميكانيكيو للترتة لررض اإلنشاءات المتتلفة .

 .2قيــاس ســرعة المووــات اللــوتية وتوديــد المعــامالت التاصــة تمداومــو المــواد للكوــر والتشــوه
الشــكل والوجم ـ و ل ـ يشــم اللــتور  ،الزوــاج  ،خامــات األســاان البديلــة  ،الكاوتشــوي ،

الويرامي وخالفو .

 .6قيــاس المداومــة الكهرتائيــة الاوعيــة لجميــع المــواد المتتلفــة عاــد تــرددات ماتفضــة وعاليــة و ل ـ
يشم اللتور وأرباه الموصالت والمواد عالية التوصي الكهرتائ .

 .7قياس معامالت اللل والتشبع للتور التزانات وتااء الاما ج البتروفيزيائية لمواكاه ك حالو .

 .1قياس الموامية الكلية والفاعلة للتور خزانات البترول والمياه توت الظروف العاديـة مـن الضـرة
ودروات الورارة وتوت مروف التزان .

 .1قياس الافا ية المىلدة للتور التزانات وعم الاما ج التاصة تها .

 .7قياس معام التوصي الهيدروليك للتور خزانات المياه وصتور األساس لإلنشاءات المتتلفة .
 .9قياس الكثافة الكلية والاوعية لجميع أنوام اللتور والمواد الللبة .

عالثا :علوم الواسب
 -1وحدة البرمجيات العلمية لتدمة الجامعة والمجتمع
 .1تلميد وشعداد ترامج وأنظمة تتدم الجامعة ومةسوات المجتمع .

 .2تاظيد دورات تدريبية عل استتدام لرات وأنظمة الواسب المتتلفة .

 .3استتدام تدايات علوم الواسب ف مجال توو العمليات إليجاد أفض الولول للمشـاك
الىاتع االقتلادي أو االوتماع .
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ات

راتعا :الفيزياء
 -1وحدة تكاولوويا المعلومات واإلتلاالت
 .1شوراء الدراسات التاصة تتولي وتلميد نظد المعلومات .

 .2تاظــيد الاشــاطات المتعلدــة تــاظد المعلومــات واالتلــاالت ( ورش عم ـ وســيمياارات ومــةتمرات
ودورات تدريبية) .

 .3الديام تالدياسات الضرورية للتداخ الكهرومرااطيو ومووات الراديـو توـت مـروف تيئيـة متتلفـة
وف نى ترددية واسعة .

 .4إلو ـراء عمليــات وخــدمات الموــح الكهرومرااطيو ـ لتوديــد موــتويات الىاقــة للوفــاظ عل ـ
الموتويات الدياسية البيئية .

 .5تدديد التدمات لللااعات الملـرية تـإوراء قياسـات علـ موـتويات الىاقـة التردديـة التـ يتعـرض
لها العاملين أعااء أداء ومائفهد حتى تتواف مع الموتويات العيارية العالمية .

 .6شنشــاء وتىــوير التجــارب المعمليــة ف ـ مجــال شلكترونيــات واالتلــاالت وتكاولوويــا المعلومــات
تالتعاون مع الجامعات العالمية المعترف تها .

 -7وح ــدة الىاقة المتجددة والمةقتة
 .1تدوم الوحدة تتلميد أنظمة الىاقة الشموية الكهرتية لتمد الماازل واالستراحات والدري الوـياحية
تالماــاط الاائيــة والبعيــدة عــن رــبكة الكهرتــاء تالىاقــة الكهرتيــة الالزمــة إلنــارة وتشــري األوهــزة

المازليــة ( كاســيت – تليفزيــون – عالوــة ) وتتميــز أنظمــة الىاقــة الشموــية الكهرتيــة تىــول العمــر

االفترا ـ (22-15عامـا) مـع عـدم االحتيـاج لدىـع غيـار أو صـيانة موـتمرة مدارنـة تالمولـدات
األخرى الت تعم تالديزل كما أنها ال توبب أي تلو للبيئة .

 .2تدوم الوحدة تتلميد وحدات الىاقة المةقتة الستتدمها فـ اإلنـارة وتشـري األوهـزة الكهرتيـة فـ

حالة اندىام التيـار الكهرتـ مثـ أوهـزة الكمبيـوتر فـ الشـركات والباـوي وأوهـزة الىبيـة فـ غـرف

العمليات تالموتشفيات .

 .3تدوم الوحدة تتلميد نظام رمو كهرت إلنارة اإلعالنات عل الىرق الوريعة والبعيدة عـن رـبكة
الكهرتاء ويتميز هذا الاظام تالعم أتوماتيكيا من وقت الرروب لعدة ساعات وحت رروق الشمس

حوب الىاقة الكهرتية المىلوتة .
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أعمال الوح ـدة:
.1
.2
.3
.4

إنارة بعض االسرتاحات اخلاصة باملستثمرين يف طريق مصر إسكندرية الصحراوي بوحدات إنارة بقدرة
كهربية ترتاوح بني  356-66وات .
صيانة وجتديد وزيادة قدرة وحدات اإلنارة لبعض االسرتاحات .
تركيب جهاز إنذار يف أحد املصانع بطريق مصر إسكندرية الزراعي .
تدريب بعض الطالب بأحد املعاهد اخلاصة ومساعدهتم يف تنفيذ مشروع يعتمد علي استخدام وحدات
الطاقة الشمسية الكهربية .

وختطط الوحدة إىل تدعيم نشاطها مستقبال علي النحو التايل :-
 .1إقامة دورات تدريبية لتدريب الطالب واملهتمني علي كيفية تصميم وإنشاء وحدات الطاقة الشمسية
الكهربية وكيفية إستخدامها يف األغراض املختلفة .
 .2تقدمي اإلستشارات العلمية يف تصنيع اخلاليا الشمسية وعمل تصميمات األنظمة الشمسية الكهربية
وتركيبها.
 .3إنشاء بنك معلومات عن الشركات واملؤسسات العلمية العاملة يف هذا اجملال وحماولة بناء جسور للتعاون
املثمر مع الوحدة.

 -9وحدة شستشارات خوا

المواد والدراسات البيئية اإلرعاعية

شوراء التدمات ف المجاالت اآلتية :-
o

االختبارات اإلرعاعية للعياات البيئية ( ترتة  ،ماء  ،هواء) عن طري قياسات أطياف وامـا

o

االختبارات عل المواد الللبة ( تولميرات ،معادن وسبائ  )..عن طري قياسات أطياف

لتوديد نشاطها اإلرعاع .

فااء البوزترون لتوديد حجد ونوبة تركيز العيوب الفراغية

أعمـال الوحـدة:
 .1دورات تدريبية يف املوضوعات اآلتية :
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o
o

توصيف املواد الصلبة ودراسة عيوهبا بالطرق النووية االئتالفية  -نوفمرب 1991
دور التقنيات النووية يف خدمة اجملتمع والبيئة 1991/3/23 -22

 oالتلوث اإلشعاعي الكشف عنه والوقاية منه 2661/11/15-8
 .2إجراء اختبارات يف اجملاالت اآلتية :
 oحتديد النشاط اإلشعاعي لعينات من الرمال ومن هواء القاهرة أثناء وجود السحابةالسوداء
. 2662/2661
 oحتديد حجم ونسبة تركيز العيوب الفراغية يف عينات من النحاس واأللومنيوم التجاري منح
رسالىت ماجستري 2662/2661
 .3مشروع تطبيق الطرق النووية لتحسني خصوبة الرتبة واحملصول النبايت يف مصر .
 .4تفريغ األنابيب لطلبة البحوث داخل الكلية وخارجها.

 -71وحـدة تكاولوويا الليـزر
 .1شوراء البوو العلمية ف التىبيدات التالية :
o

فـ المعــادن وأرــباه الموصــالت والدراســة غيــر المــدمرة

o

قياس التلو الهوائ .

 :الفوتــو الوـراري – الفوتــو

اللوت عل أسىح المواد وأطياف رامن للمواد الللبة والوائلة .

 .2تلوير رات أسىح المواد الللبة تاستتدام الميكروسكوب الافد الماسح
أعمــال الوحـدة :
 .3القيام باألحباث املشرتكة مع الكليات العلمية باجلامعة كالطب بفروعه والصيدلة واهلندسة والزراعة
 .4القيام بدورات تدريبية يف جمال الليزر واستخداماته .
 .5تقدمي املشورة واخلربة يف جمال الليزر واستخداماته .
 .6التعاقد إلجراء البحوث العلمية يف التطبيقات التالية :
 oيف املعادن وأشباه املوصالت والدراسة غري املدمرة (Nondestructiv VDE
( )Examinatiomالفوتو احلراري – الفوتو الصويت
))(Photoacoustic,Photothevmalعلي أسطح املواد وأطياف رامن للمواد
الصلبة والسائلة .
 oابتكار أجهزة استشعارية .
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 oالقيام بأحباث الفيزياء البيئية .
 oقياس التلوث اهلوائي .
 oوتصوير ذرات أسطح املواد الصلبة باستخدام امليكروسكوب النفقي املاسح " الوحيد يف
مصر "(Scannin Tunneliny Microscope).
 .1تنفيذ أحباث مشرتكة مع مراكز البحوث يف مصر يف جماالت الليزر .
 .8فتح قنوات االتصال والبحث املشرتك مع مراكز البحوث يف اخلارج مثل Max Planc
Inst.tute (Germany)Georgia Institue of Technology
(Ga,USA):

 -77وحــدة البوو والدراسات المتددمة فى فيزياء الىاقة العالية
 .7دفـع عجلـة التدـدم البوثـى فـى مجـاالت الفيزيـاء الاظريـة والتمكــين مـن شوـراء أتوـا
موتوى عالمى .

علميــة ات

 .2العم على شوراء تعاون وتوو مشتركة مع الجامعات ومراكز البوو الوطاية والدولية .
 .2شقامة مةتمرات وورش عم وندوات علمية لتبادل األفكار والبوو فى هذا المجال .

 .6فى مرحلتها الثانية تىوير الوحدة لتلـبح مركـزا دوليـا لبوـو ودراسـات الفيزيـاء الاظريـة وتىبيداتهـا
و ل ـ تالتعــاون مــع المركــز الــدولى للفيزيــاء الاظريــة تإيىاليــا ومركــز األتوــا األوروتــى تجيايــف

(سويورا).

 -72وحــدة التركيب البلوري وحيود األرعة الوياية
 .1توصيف وميع المواد المتتلفة والت لها أهمية ف التكاولوويات الوديثة مث المواد الموتتدمة
ف الىاقة والمواد األلكترونية والويراميكية والبيوسيراميكية وغيرها .

 .2توصيف الوبائ المعدنية وشمكانية الكشف عن العيوب تها .

 .3توصيف التامات والوفريات المتتلفة ومعرفة المركبات وأطوارها البلورية المتتلفة .
 .4الكشف عن المواد الملوعة للبئية حت يمكن توويلها ال مواد صديدة للبيئة .
 .5توتتدم ف الكشف عن األنوام المتتلفة لول الكل .

 .6تدوم الوحدة أيضا تعم دورات تدريبية ف مجال علد البلورات وشستتدام األوهزة .
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 .7فو

عياات متتلفة من العالئ الت توتتدم كىعام للدواج لشركة المهن الىبيـة و لـ

لمعرفـة

التوليفة المااسبة والمتوازنة كرذاء ويد للدواج .

 .1معرفة األطوار البلورية والتلائ

المتتلفة لوبائ توـتتدم فـ حشـو األسـاان ومىعمـة تعااصـر

متتلفة لزيادة صالتتها وتوملها دروات الوارة المتتلفة .

خىة أعمــال الوحـدة :
 .1فحص خامات مستوردة ملصانع صناعة الكابالت العازلة يف العاشر من رمضان وذلك ملعرفة نوعية
اخلامات وإذا ما كانت مطابقة للمواصفات املطلوبة .
 .2دراسات دقيقة ملشاريع متعاقد عليها معهد البرتول مع الشركات البرتولية وأمكن حل كثري من املشاكل
املثار وإمكانية التعرف علي األطوار البلورية املسببة لتشقق بعض األنابيب الناقلة للبرتول ومعرفة أيضا
نوعية اخلامات البرتولية .
 .3فحص عينات خمتلفة من العالئق اليت تستخدم كطعام للدجاج لشركة املهن الطبية وذلك ملعرفة التوليفة
املناسبة واملتوازنة كغذاء جيد للدجاج .
 .4معرفة األطوار البلورية واخلصائص املختلفة لسبائك تستخدم يف حشو األسنان ومطعمة بعناصر خمتلفة
لزيادة صالبتها وحتملها درجات احلارة املختلفة .
 .5قام املعمل بتقدمي كثري من اخلدمات للباحثني واملسجلني للدرجات العليمية يف التخصصات العلمية
(فيزياء – الكيمياء -اجليولوجيا ).

خاموا  :العلوم البيولووية
 -72وحــدة البيولوويا الجزيئية
 .7تلـايع مجوـات لتفاعـ البلمـرة المتولوـ إلسـتتدامها فـ األتوـا العلميــة والتواليـ الىبيــة
للكشف عن العديد مـن األمـراض الوراعيـة واإلمـراض المعديـة لإلنوـان والويـوان والابـات علـ حـد
سواء .

 .2عم تفريد كهرت للمادة الوراعية لهذه العياات عل وي .
 .2التددير الكم للبروتياات ف األنوجة تأنواعها المتتلفة .
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 .6عم تولي للشرائة الوراعية من الملادر المتتلفة .
 .7عم تلما ت وراعية تإستتدام تدايات SSC PRAPD RFLP
 .1شوراء تولي  RT-PCRعل عياات  RNAتأنواعها المتتلفة .

 .1التع ــاون العلمـ ـ م ــع الجه ــات البوثي ــة األخ ــري مثـ ـ الجامع ــات والمعاه ــد ومراك ــز البو ــو
والموتشفيات وغيرها .

أعمـال الوحــدة :
تنظم الندوات العلمية وورش العمل حيث تقوم الوحدة بعقد دورات تدريبية سنويا يف بعض املوضوعات اهلامة يف
جمال البيولوجيا اجلزيئية واهلندسة الوراثية وهي :
 .1وتطبيقاته يف الطب والزراعة والبيئة .
DNA Cloning .2وإستخداماته املختلفة .
Protein chemistry and analysis. .3
DNA hybridization. .4
DNA sequencing. .5

 -76وحدة أتوا وخدمات الهادسة الوراعية
 .1شستتدام الهادسة الوراعية النتاج البروتياات واللداحات
 .2التشتي

الجزيئ لآلمراض المعدية والوراعية والورطانية .

 .3أتوا الجياوم .

 .4المشاركة ف التجارب اإلكليايكية لتىوير الدواء

 .5عدد الدورات التدريبية ف مجال الهادسة الوراعية .

 .6تددم الوحدة خدمات معملية للباحثين ف مجال الهادسة الوراعية .
أعمــال الوحــدة:
 .1مشروع حبوث البلهارسيا ( وزارة الصحة وهيئة التنمية الدولية األمريكية ) يهدف املشروع للتوصل ايل
مصل للبلهارسيا وقد مت إنتاج عدد من اللقاحات الربوتينية واجلينية وجاري جتربتها .

11

 .2مشروع جنيوم البلهارسيا ) ( Schistosome Genome Projectمشروع دولــي ( هيئة
الصحة العاملية ) للتعرف علي جينات طفيل البلهارسيا ويشتـ ــرك فـي هذا املشروع دول أوربية وأمريكية
واسرتاليا .
 .3مشروع االلتهاب الكبدي الوبائي – التعرف علي نوعية فريوسات "س" يف األطفال املصريني وتطوير
طرق التشخيص ( وزارة التعاون الدويل) باالشرتاك مع قسم األطفال جبامعة عني مشس .
مشروعات تد العم تها:
 .1جتربة دواء الميفودين لتيسري عالج األطفال املفتقدون للمناعة واملصابون بااللتهاب الكبدي الوبائي
"ب " .
 .2مشروع دراسة انتقال فريوس الكبد الوبائي "س" من األم للجنني يف حاالت احلمل .
 .3مشروع جتربة لقاحات جينية للبلهارسيا . DNA Vaccine Studies
 .4إنتاج مواد تشخيصية ملرض االلتهاب الكبدي الفريوسي "س" .

سادسا  :الكيمياء
 -77وحدة البلمرات وتىبيداتها
 .1رتة الجامعة تاللااعة ف مجال البوليمرات مث البالستي والمىاط واأللياف اللااعية والبويـات
..ألخ

 .2شقامة الدورات التدريبية ف هذا المجال .
 .3شعىاء المشورة فيما يت

مجـال صـااعة البالسـتي والبـوليمرات تلـفة عامـة واللـااعات الدائمـة

عليها مث صااعة التعبئة والترليف ومواد البااء والاويج ....الخ .

 .4التعاقد عل شوراء البوو العلمية والتداية ف هذا المجال .

 .5العمـ علـ الرقـ اللــااع فـ هــذا المجــال تإتبــام المواصـفات الدياســية والموــاهمة فـ
رهادات " بة الجودة "

شعىــاء

 .6الموــاهمة ف ـ معالجــة وخفــت معــدالت تلــو البيئــة الاــاتج عــن صــااعة ومتلفــات ماتجــات
البوليمرات .
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 -71وحدة تكاولوويا مواد البااء والتركيب الموام للمواد الللبة
 .1شختبارات وودة الماتج من حيث التركيب الكيميائ والمعدن والتركيب الموام .
 .2تووين مواصفات األسمات ومواد البااء المتتلفة .

 .3شستتدام نفايات اللااعة إلنتاج أنوام خاصة من األسمات المتلوط وكذا وحدات البااء الجاهزة .
 .4اإلختبارات والدراسات الفيزيوكيميائية والجيوفيزيائية واليكانيكية عل مواد البااء وخاماتها .
 .5شستتدام اإل افات ف تووين خوا

الترسانة ووحدات البااء المتتلفة .

 .6شوراء الدراسات الودلية للمواقع المااسبة للااعة األسمات ومواد البااء .
 .7شقامة دورات تدريبية ف مجال تكاولوويا مواد البااء .

 .1دراســات التركيــب الموــام وموــاحة الوــىح والتوزيــع الوجم ـ للموــام لجميــع أنــوام المــواد
الللبة .

أهد اإلنجــازات :
 .1التحاليل الكيميائية والفيزايائية وامليكانيكية لعينات األمسنت املنتج من بعض مصانع األمسنت بالوطن .
 .2حليل وتقييم بعض النفايات الصناعية الصلبة املتخلفة عن بعض الصناعات بالوطن .
املضي قدما يف مشروع إستخدام النفايات الصناعية الصلبة يف إنتاج أنواع خاصة من األمسنت املخلوط وكذا
وحدات البناء اجلاهزة واليت تتمتع خبواص فيزيوكيميائية وميكانيكية متميزة تؤهلها لإلستخدامات املختلفة اليت
تدخل فيها هبدف احلماية والتنمية البيئية.
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