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 العلوم: ةالتسويق بكلي املوارد و  ةقسم تنمي

و الدولي و  للمجتمع املحلي ةعن طريق تسويق خدمات الكلي ,العلوم ةلكلية البشرياملوارد ة تنميو  ةزيادة املوارد املالي بهدف

املوارد  ةإنشاء قسم تنميتم   (2020-2015) ةلكليل ةاإلستراتيجي ةللخط ةالتنفيذي ةالخط ةتمويل أنشط ةللحفاظ علي إستمراري

 :ةبتحقيق األهداف التالي ليقوم (28/11/2016رقم  "421"رقمة بكليه العلوم )قرار مجلس الكلي

 :تسويق مخرجات الوحدات ذات الطابع الخاص و هي .1

 مركز الخدمات و الدراسات العلمية •

  مركز مراقبة الطقس الفضائى •

 ويةمركز املعلوماتية الحي •

 مركز االستشارات الجيولوجية و الجيوفيزيقية. •

 

 تقديم الدعم الفني للباحثين بالكليه لتسويق مخرجات البحوث ونقل التكنولوجيا .2

 الربط مع الصناعه وخدمه املجتمع  .3
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 الخدمات و الدراسات العلميةمركز  .1

 .تبع كلية العلوميل فنى و مالى و إدارى و مركز الخدمات و الدراسات العلمية وحدة ذات طابع خاص له إستقال
 

 :أهداف املركز

عمل البحوث و الدراسات العلمية التطبيقية املرتبطة بالعملية العلمية التعليمية و بخطة التنمية و ذلك بالتعاون و  .1

 فى منطقة حلوان.
ً
 التنسيق مع مراكز اإلنتاج املستفيدة بشكل عام و خصوصا

صانع فى برامج التطوير و التحديث و استخدام التكنولوجيا الجديدة لحل املشاكل العلمية بها التعاون مع الشركات و امل .2

 و تقديم املشورة الالزمة و اإلستشارات العلمية.

         تدريبية فى مجال اإلرتقاء بالكفاءة العلمية بالعلوم األساسية للمدرسين. تنظيم دورات .3

خالل مجموعة من االجهزة الحديثة و استشاريين للمجتمع املحلى و االبحاث  تقديم خدمة عمل التحاليل الدقيقة من .4

 العلمية

 معمل للورق و الطباعة .5

 خدمات طالبية مثل وحدة التصوير للطالب و الكمبيوتر .6

 استخراج شهادات للخريجين مترجمة .7

 عقد دورات تدريبية متخصصة فى استخدام االجهزة التحليلية و املعملية .8

 رات العلمية فى مختلف التخصصات العلمية والبيئةتقديم االستشا .9

 تأجير قاعة السيمينار للدارسين .10
 

 ة و هى : سيوحدات رئي ةيضم املركز عد

 .وحدة التحاليل الدقيقة و القياسات املتقدمة .1

 معمل الورق و الطباعة بقسم الكيمياء. .2

 اإلستشارات العلمية و البيئية و عقد الدورات التدريبية. .3

 ى املعاهد. اإلشراف عل .4

 خدمات طالبية. .5
 

 الفئات املستهدفة : 

 طالب و خريجون. .1

 أعضاء هيئة التدريس. .2

 املجتمع الخارجى. .3
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 :مجلس إدارة مركز الخدمات و الدراسات العلميه

 رئيس مجلس االدارة أ.د/ عميد الكلية
 نائب رئيس مجلس االدارة أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

 مدير املركز و هيئة تدريس     عض
 عضـــوا إثنان من أعضاء هيئة التدريس

 عضـــوا إثنان من رجال األعمال أو الصناعة أو الخدمات
 عضـــوا املراقب املالى و اإلدارى 

 

 معمل طباعة الورق  ▪

  :الطباعة بالكليةالورق و نبذة عن معمل 

لكيمياء التطبيقية بقسم الكيمياء والتي تتميز بتدريس كيمياء وتكنولوجيا تتميز كلية العلوم بجامعة حلوان بوجود شعبة ا

الصناعات املحلية وذلك لتخريج خريجين قادرين على استيفاء متطلبات سوق العمل. ومن ضمن هذه الصناعات صناعة الورق 

ع رسالة جامعة حلوان التى تعتمد على . وهذا يتفق م1992  أنش ئ معمل الورق والطباعة بقسم الكيمياء فى عامواألحبار. ولذلك 

انها جامعة تكنولوجية . ويهتم فريق املعمل بربط املجال البحثى بالصناعة والحرص على نشر أبحاثه فى دوريات علمية عاملية 

 متخصصة. 
 

 اعتماد املعمل :

مصر العربية املتخصصة املنوط بها  تم اعتماد املعمل من قبل املجلس الوطنى لالعتماد )ايجاك( وهى الجهة الوحيدة بجمهورية

 .5/12/2012بتاريخ  130/2012تقييم املعامل واعتمادها  بناءا على قرار اللجنة املستقلة لالعتماد رقم 
 

 :سياسة الجودة داخل معمل الورق والطباعة

بمستوي أداء عالي ومتميز من الدقة تلتزم إدارة معمل الورق والطباعة بأن تكون جميع االختبارات والقياسات التي يطلبها العمالء 

 والجودة والتى تتوافق مع متطلبات املواصفة الدولية القياسية العتماد املعامل

     ISO/IEC 17025: 2005 . 
 

 تهدف سياسة الجودة الخاصة باملعمل الي :

 دقة النتائج والقياسات والبيانات. .1

 سات والتحقق من ذلك.تطبيق نظام الجودة في جميع مراحل االختبارات والقيا .2

 توفير اعلي معدل سرية للبيانات الخاصة بالعمالء. .3
 

 الجهات املستفيدة من املعمل:

املطابع( وقطاع البحث  –الراتنجات  -األحبار –النسيج  –البالستك  –يخدم املعمل :قطاع الصناعة )شركات الورق والكرتون 

أبحاث علمية تطبيقية فى مجال الورق والكرتون والطباعة واألحبار(  الجامعات التى تقدم –العلمى ) مراكز ومعاهد البحوث 

وتدريب العمالة املرتبطة بالصناعات السابقة وكذلك تأهيل طلبة البكالوريوس واملاجستير والدكتوراة فى املجاالت التطبيقية 

 املذكورة حيث يتم تخريج هذه الفئات املؤهلة للعمل فى قطاع الصناعة.
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 احة: الخدمات املت

 :الخدمات التالية لعمالئه  يقدم معمل الورق والطباعة

 أوال: مجال الطباعة:

 تجهيز عينات مطبوعة بطباعة األوفست واللتربرس وكمية الحبر املنتقلة. •

 تقييم جودة الطباعة عن طريق قياس الكثافة الضوئية.  •

 ثانيا: مجال توصيف الورق:

 قياسات فيزيائية مثل:

 (2وزن الورق )جم/م  Cobb  -تنعيم الورق -–  Bendtsenة بطريقة النفاذية و النعوم

 قياسات ضوئية مثل:

 الضوء درجة تشتت –درجة امتصاص الضوء  –تقدير اللون  –درجة النصوع  -درجة العتامة  - درجة البياض

 قياسات ميكانيكية مثل:

 النفجارمقاومة اإلنفجار ومعامل ا –درجة التمدد –الشد ومعامل الشد  مقاومة

 ثالثا:الدورات التدريبية:

 يقوم املعمل بتنظيم دورات تدريبية متخصصة على أجهزة توصيف الورق و على أجهزة تجهيز الطبعة وتوصيفها.  
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 ) وحدة التحاليل الدقيقة و القياسات املتقدمة(  املعمل املركزى  ▪

من خالل مجموعة من األجهزة الحديثة و إستشاريين للمجتمع املحلى و يقوم املركز  بتقديم خدمة عمل التحاليل الدقيقة 

 ويقوم بتقديم الخدمات التحليلية للباحثين. XRFاألبحاث العلمية، حيث يوجد جهاز 

 

Atomic absorption spectroscopy (AAS) 

 

 

 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR(  
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spectrophotometry 

 

 

Conductometry 
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Flame photometer analyser 
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 مركز مراقبة الطقس الفضائى .2

 أهداف املركز:

 املساهمة في دعم برنامج الفضاء املصرى من خالل أجراء البحوث العلمية املتعلقة باألقمار الصناعية املصرية .1

 لفضائياملشاركة في املشروعات الدولية وأنشاء املحطات املختلفة للرصد ا .2

تدريب أعضاء هيئات التدريس بالكليات العملية على أستخدام برامج املحاكاة ونظم تشغيل الكمبيوتر , والتى تخدم  .3

 التخصصات املختلفة بهذه الكليات

املشاركة في وضع سياسة للدراسات العليا بالجامعة والجامعات األخرى فى مجال عمل املركز لتخريج كوادر يستفاد بها  .4

 ز املشروعات املتعلقة ببحوث الفضاء واألقمار الصناعية.فى إنجا

تنظيم الدورات التثقيفية عن مجاالت عمل املركز فى القطاعات األكاديمية والبحثية وإصدار املطبوعات التى توضح  .5

 أهمية مجال الطقس الفضائى ومشروعاته.

 بإستخدام صفحة إلكترونية  .6
ً
 ودوليا

ً
بإسم املركز مع االستفادة من خدمة الخط تقديم االستشارات الفنية محليا

 الساخن في تقديم االستشارات .

 تنظيم ورش العمل وعقد الدورات التدريبية فى املجاالت املختلفة لألقمار الصناعية وعلوم الفضاء. .7

 فى مجاالت عمل املركز. .8
ً
 ودوليا

ً
 عقد املؤتمرات الدورية محليا

 ة املختلفة .تبادل الخبرات واملعارف مع الجهات البحثي .9
 

 هم املشروعات و محطات الرصد التابعة للمركز :أ

 وحدة قياس أضطرابات األيونوسفير واملهدى من جامعة ستانفورد األمريكية .1

 محطات رصد املغناطيسية األرضية )ماجداس( املهداة من جامعة كيوشو اليابانية .2

 ة تكساس األمريكيةمحطات رصد األيونوسفير بمستقبل دوبلر )سيدر( املهداة من جامع .3

 وحدة قياس األشعاع الشمس ى .4

 مشروع البيئة الفضائية و األستشعار عن بعد .5

 مشروع التعاون املصرى األمريكى فى مجال علوم الفضاء .6

 مشروع التعاون املصرى القبرص ى فى مجال علوم الفضاء .7

 مشروع التعاون املصرى األوروبى فى مجال الفيزياء .8
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 وحدات املركز:

 -الوحدات اآلتية :يضم املركز 

 وحدة البحوث الفضائية والدراسات املسحية. -1

 وحدة املشروعات التجريبية واملتكاملة . -2

 وحدة نظم املعلومات اإللكترونية والجغرافية املحلية و الدولية . -3

 وحدة االستشارات و التدريب. -4

 وحدة املراقبة و الرصد الفضائى.  -5

 وملجلس اإلدارة أن ينش ىء أية وحدات جديدة وفق متطلبات العمل و بناء على عرض مدير املركز .  

 

 الدارة:

 -يقوم بإدارة املركز هيئة مشكلة من :

 رئيسا                                                العلوم  أ.د/ عميد كلية

 نائبا للرئيس              لبيئةأ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية ا

 مدير املركز عضو هيئة تدريس

 أعضاء                                                   ثالثة من أساتذة الكلية
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 مركز املعلوماتية الحيوية .3

 :التعريف باملعلوماتية الحيوية

البيولوجيا الجزيئية و تتضمن إنشاء وتطوير قواعد البيانات ، والخوارزميات ،  هي استخدام تكنولوجيا املعلومات في مجال

واألساليب اإلحصائية والحسابية  لحل املشاكل الناجمة عن إدارة وتحليل البيانات البيولوجية. وبذلك تعد من أفرع العلوم 

علوم البيولوجيه، الحاسب، نظم املعلومات التقنية التكاملية التي تحتاج إلي تضافر جهود الباحثين في مجالت شتي كال

 .والرياضيات، الصيدلة والطب

 رؤية مركز املعلوماتية الحيوية بكلية العلوم جامعة حلوان:

أن تكون وحدة بحثية وتدريبية متعددة االختصاصات , متميزة محليا و دوليا, و ترفع القدرة املؤسسية لكلية العلوم جامعة 

        حلوان

 املعلوماتية الحيوية: مهمة مركز 

 العمل علي التقدم في فهم االنطمة البيولوجية باستخدام الحوسبة

 االهداف العامة للمركز:

 الحياتية و الطبيعيةاستخدام, دعم, و تطوير أدوات املعلوماتية الحيوية لتقدم العلوم 

 الهداف املحددة للمركز:ا

 توفير الدعم اللوجستي للباحثين تجهيز البنية التحتية للتدريب و إجراء االبحاث و .1

 تكوين فريق بحثي متعدد االختصاصات من االقسام العلمية املختلفة للعمل بالوحدة .2

 التميز في التطبيقات البيولوجية ألشعة السينكرترون .3

 التميز في أبحاث الرؤية و معرفة التراكيب البيولوجية عن طريق التصوير امليكرسكوبي .4

, حيـــث انهـــا مـــن احـــد مجـــاالت الخطـــة الحيويـــةو الـــدكتوراة فـــي نقـــاط تعتمـــد علـــي املعلوماتيـــة تســـجيل رســـائل املاجســـتير  .5

 .2019  -2015البحثية الخمسية 

-2009تــدريب كــوادر علميــة بالجامعـــة لســد ال جــز فـــي تخصــي املعلوماتيــة الحيويــة ) والـــوارد بالدراســة الذاتيــة للكليـــة  .6

 وية ضمن البرامج املقررة بالكلية.( لتدريس مقرر املعلوماتية الحي 75صفحة  2010

 أستقدام اساتذة زائرين من جامعات دولية لتدريب الباحثين املصريين  .7

 تشجيع االبحاث املشتركة مع جامعات و مراكز بحوث محلية و عاملية .8

 التقدم ملشروعات بحثية ممولة محليا و دوليا .9

ركـــــز املعلوماتيـــــة الحيويـــــة و ربـــــط البحـــــث العلمـــــي تحقيـــــق االســـــتمرارية مـــــن خـــــالل التســـــويق الفعـــــال ملخرجـــــات ابحـــــاث م .10

 بالصناعة
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 تطبيقات املعلوماتية الحيوية :

 إعداد الخرائط وتحليل تسلسل الحمض النووي والبروتينات ، •

 التوفيق بين مختلف تسلسالت الحمض النووي والبروتين و املقارنة بينها  •

•  
ً
 (Homology Modelingتركيبه )   من املعطيات األولية منخلق نماذج ثالثية االبعاد من هياكل البروتين انطالقا

 Structure-Based Drug Discoveryتصميم الدواء القائم علي التركيب  •

 . Structure and function relationshipدراسه العالقة بين تركيب البروتين ووظيفته     •

ن  Comparative Genomicsالتحليل املقارن للمحتوى الجينى  •
ّ
هذا التحليل من التعّرف علي العالقة النشوئية بين ويمك

, مما يساعد phylogentic treeالكائنات، عبر اكتشاف أماكن التشابه واالختالف في تراكيبها الجينية و الشجرة التصنيفية 

 على فهم أفضل لجينات االنسان، وبالتالي صياغة استراتيجيات أفضل ملكافحة االمراض. 

 

 وماتيه الحيويه:مجلس إدارة املعل

 يقوم بإدارة املركز مجلس إدارة مشكل من:

 رئيس مجلس االدارة عميد الكلية –أ.د/ ماهر حلمى هالل 

 نائب رئيس مجلس االدارة أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

 مدير املركز مدرس الكيمياء الحيوية –د/ ايهاب عبد الرؤف تهامى عيسوى 

 نائب مدير املركز مدرس الكيمياء الحيوية –د اسماعيل يوسف د/ محم

 عضوا مدرس بقسم النبات و امليكروبيولوجى –د/ أحمد حسن ابراهيم 

 عضوا مدرس بقسم الرياضيات –د/ احمد محمد مدبولى

 عضوا مدرس بقسم علم الحيوان –د/ احمد عبد الونيس عبد الحميد 
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 روحدة االبحاث و التطوي

 

 
 وحدة التدريب املتقدم للمعلوماتية الحيوية

 

 
 وحدة التصوير امليكروسكوبي
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 مركز االستشارات الجيولوجية .4

يهدف املركز أن يكون بيت خبرة لتقديم االستشارات الجيولوجية و الجيوفيزيقية لخدمة املجتمع و البيئة و بغرض تنمية 

 ثية و االدارية و الخدمية االنتاجية.موارد القسم بما يدعم العملية التعليمية و البح

وكذا رفع مستوى الدخل السنوى ألعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و االداريين و عمال القسم. وذلك من خالل استغالل 

 خبرات السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم و التعاون مع الخبراء من جهات مختلفة فى تقديم الخدمات التالية :

 الجيولوجية التفصيلية و التركيبية و الجيوتقنية للمشروعات املختلفة. عمل الدراسات .1

عمل الدراسات املعدنية و البتروجرافية و الجيوكيميائية ملواد البناء و املشاركة فى وضع توصيات الترميم للمواقع  .2

 االثرية.

 عمل الدراسات البتروجرافية و املعدنية للصخور املختلفة. .3

 سية للصخور الرخوة.تقدير العناصر األسا .4

 للرواسب و الصخور الفتاتية.  (sieve analysis)عمل التحليل الحجمى .5

عمل الدراسات الجيولوجية و املعدنية و تصنيف طبقات التربة و صخور االساس قبل البدء فى عمليات البناء  .6

 للمشروعات املختلفة.

 اسبة للحد من تلك املخاطر.دراسات مخاطر االنهيارات الصخرية و السيول ووضع الحلول املن .7

 عمل تقييم الخامات املحجرية املختلفة. .8

 التنقيب و استكشاف املياه الجوفية و الخامات باستخدام الجسات الجيوفيزيقية املختلفة. .9

 اجراء التحاليل و التجارب املائية لآلبار و دراسة جودة املياه ألغراض الشرب و الزراعة. .10

 ت املختلفة.دراسة األثر البيئى للمشروعا .11

 دراسة النمزجة و نظم املحاكات للموارد املائية. .12

 دراسات هيدروجيولوجية للمشروعات الهندسية للمدن الجديدة. .13

اجراء الدراسات االولية للتربة و التى تتضمن حساب خصائي املرونة و املعامالت الجيوتقنية و تصنيف طبقات  .14

 اء املبانى.التربة السطحية و صخر االساس قبل البدء فى انش

تحديد أماكن الفجوات و الكهوف فى صخور الحجر الجيرى و تحديد أعماق و امتدادات عدسات التربة الرخوة  .15

 التى قد تتواجد فى التتابع األرض ى الضحل و التى قد تتسبب فى تصدع و انهيار املبانى املقامة فوقها.

و الغير ظاهرة على سطح األرض و التى قد تسبب  تحديد اعماق و امتدادات التراكيب الجيولوجية التحت سطحية .16

 تصدع املبانى و املنشآت املقامة فوقها خاصة اذا كانت هذه التراكيب فى حالة نشطة.

التنقيب الجيوفيزيقى و الكشف عن املياه الجوفية، الخامات، األثار و األجسام الغريبة املدفونة تحت سطح  .17

 األرض.

 استخدامها فى عمل كود األمان الزلزالى عند تصميم املنشآت املقاومة للزالزل. تسجيل عجلة التسارع الزلزالى و .18

مراقبة التفجيرات التى تجريها املحاجر للحصول على الخامات كما هو الحال فى محاجر االسمنت، حيث أن  .19

 املجاورة للتفجير. املوجات االرتجاجية الناتجة من هذه التفجيرات يمكن أن تؤثر على املبانى و النشآت فى املناطق
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 عقد الدورات التدريبية فى فروع الجيولوجيا املختلفة. .20

 

 مجلس إدارة املركز:

 رئيس مجلس االدارة عميد الكلية –أ.د/ ماهر حلمى هالل 

 نائب رئيس مجلس االدارة أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

 مدير املركز ولوجيارئيس قسم الجي –أ.د/ مصطفى اسماعيل غريب 

 عضوا أستاذ متفرغ  بقسم الجيولوجيا –أ.د/ ابراهيم زكريا الشامى 

 عضوا أستاذ متفرغ  بقسم الجيولوجيا –أ.د/ جمال الدين عطية 

 عضوا مدرس بقسم الجيولوجيا –د/ ايمن البدرى موريس 

 عضوا مدرس بقسم الجيولوجيا –د/ الحسين أدهم بشير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دة ضمان الجودةمدير وح

 د/ إيهاب عبد الرؤف تهامى عيسوى 

 عميد الكلية

 د/ ماهر حلمى السيد هالل
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