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 يالمعمل المركز

يقوم المعمل باعمال التحاليل المختلفة لجميع الهيئات . ويوفرالبيئة الالزمة لمعاونة اعضاء 
ألعمال الصناعية هيئة التدريس وتدريب الباحثين ويقدم المشورة العلمية والمعملية لخدمة ا

 . المجاالت المختلفةو

 

 

رات اشتواإلس اتالخدمبع خاص، لتقديم اطت اذوحدة  ، 2009لمركزى عام االمعمل ء اإنشم ت
معات االجملين فى اللعبيولوجية لواوالجيولوجية  ةئياوالفيزي ةلكيميائيا ليوالتحالة يملالع

 قيقة. شالوالدول  ةربيعال رمص ةيهورعية فى جماصنالوالمعاهد البحثية والمؤسسات 
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 لالتحاليوم بإجراء يقومة للتحاليل المتخصصة، زألالبأحدث األجهزة  المركزى مزود المعمل
 . ونمؤهل ونأخصائي

لوم فى كافة التخصصات عالإدارة من أساتذة كلية  سمجلشرف على المعمل المركزى يو
 .ليهبرئاسة عميد الك

 
تخدام المواد سوإل نظام الجودة الشاملة بإستخدام برامج ضبط وتأكيد جودة النتائج متبع المعيو

 اتدرببد تلقوا قلعاملين به ا، كما أن كل الخارجاألخصائيين فى  ولقد تدرب بعض ية.عالمرج
 شامال . 

 ى : زكرملال مأنشطة المع

لصناعى ل المركزى بإجراء جميع التحاليل البيئية الخاصة بمياه الصرف اميقوم المع -
المختلفة وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية ألعضاء هيئة والصحى للمصانع والشركات 

 البحثية.  كزابالمرالتدرس بالجامعات المختلفة والباحثين 

 س والمراكز البحثية وهى كاآلتى : ييئة التدرهد دورات تدرببية للسادة أعضاء قتع
 دورات التحاليل الكروماتوجرافى . 

 ة الحديثة . دورات التحاليل البيئية والصناعي

 

 

 

 ( TGAالتحليل الحرارى )

ة والمركبات يالوزني الحرارى بفحص عينات األدوتقوم أجهزة التحليل 
درجة الحرارة من ) العضوية والغير العضوية لمعرفة ثباتها الحرارى

Co  200 إليC o   1000  جرام(. 1لعينات وزنها حتي 
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 كروماتوجرافيا الغاز المقترن بطيف الكتلة 

قياس الملوثات العضوية و البتروكيماويات و الهيدروكربونات و المخدرات و ل تخدمست
 الدايوكسين والمركبات األروماتية عديدة الحلقات . . ..و غيرها . 

 كروماتوجرافيا السائل 

جهاز فصل كروكاتوجرافى يعمل على فصل مخاليط من 
نات والكحوالت والفينوالت واألحماض العضوية األمي

والهيدروكربونات والمنتجات الطبيعة والهرومونات 
 والفيتامينات . . . . . والتعرف عليها 

 

  القياس باألشعة الفوق بنفسحية )احادي او ثنائي الشعاع(

  nm 1100إلي  190في المدي من  قياس اإلمتصاص اإللكتروني

للمركبات العضوية وغير العضوية والبيولوجية للتعرف عليها 

و يستخدم على نطاق واسع في العديد   والتقدير الكمي لهذة المركبات

من القطاعات الصناعية بما في ذلك التحليل البيئي، اختبار األدوية 

 والمواد الغذائية والمشروبات.

 صاص واإلنبعاث الذرى تيف اإلمط

النيكل   -الكروم  –الكادميوم  -النحاس  -بتقدير العناصر الفلزية مثل : الرصاص يقوم الجهاز 

ل مياه الصرف ثوعة من( فى عينات متppmالحديد وغيرها بتركيزات جزء من المليون ) –

 الصناعى ومياه الشرب والتربة والمواد الصناعية والزراعية .

 

 القياس بإمتصاص األشعة تحت الحمراء
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للمواد السائلة  1-سم 4000إلي  400في المدي من  إمتصاص األشعة تحت الحمراءقياس 

 والصلبة. ويستخدم في تحديد المجموعات الفعالة في المركبات العضوية وغير العضوية

 

 الضوئي عن طريق اللهبالقياس 

 (ppm 100إلي  0.0قياس نسبة الصوديوم والبوتاسيوم واللثيوم )من 

 

 السينيةباألشعة القياس 

 ( CCDتحليل كمي وتحليل لخريطة توزيع العناصر )تصويرب

 

 

 

 البيئي الرصد

 محلل الرطوبة .1

 المواد منجرام(  50)حتي  صغيرةال عيناتال في الرطوبة محتوى تحديدب يقوم الجهاز

 .المختلفة الصلبة

  الغاز محلل .2

 وأول ،2O واألكسجين من شيوعا األكثر اتالغاز لتعين محمول قياس أداة

 ثاني NO، 2NO النيتروجين وأكسيد ،(2H مقصورة) CO الكربون أكسيد

 ،2CO الكربون أكسيد وثاني ،االحتراق وكفاءة ،HC ، النيتروجين أكسيد

  .....و والمحركات ومحارق غاليات من المداخن غازاتو . السخام
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  الجوية المحطة .3

 اتجاه/  الجوي والضغط الندى ونقطة والرطوبة، الحرارة، درجة بتعين يقوم الجهاز

 . األمطار كمية ، الرياح سرعةو واتجاه الطقس، وتوقعات الضغط،

 .البيئية الهواء ماتوالمعل من وتحقق والمدارس، الصناعية، للمنشآت مثالية المهنية كاملة الجوية المحطة هذه

 الصوت مستوى مقياس   .4

 العمل، أماكن في النافذة خارج المرور حركة أو مبنى داخل الضوضاء رصدب يقوم الجهاز

 .العامة المبانيالفنادق وو والمدارس والمستشفيات

 

 الريح شدة مقياس .5

 الهواء فيو ةاغطلما االماكن في تستخدم انها. واتجاهها الرياح سرعة رصدب يقوم الجهاز

 .ودقة سهولة مع الطلق

 

  ضوءال شدة مقياس .6

 العمل، أماكن في جدا مهم الضوء نوعية. النطاق واسع الموجي الطول مراقبةب يقوم الجهاز

  .العامة المبانيالمستشفيات والفنادق وو الزراعية والدفيئات والمدارس،

 

  .(Petrotest) تعين درجة االنصهار للمواد البترولية الشمعية و النصف صلبة .7

 

 ، محلل ايوني المذاب، األوكسجين التوصيل، درجة تحليل للمياه وتعين .8

 .والتعكر ،pHو


