
 
 

بيان بالدورات التدريبية وورش العمل  
 والمحاضرات العامة التي نظمها قطاع البيئة بالكلية 

 2015 /2014 / 2013 في الثالث سنوات االخيرة 
 

 نوع النشاط  عنوان النشاط  تاريخ النشاط
 

2013يناير    محاضرة عن الزالزل  
 

 محاضرة

2013فبراير  محاضرة عن  
 النانوتكنولوجي

 محاضرة 

2013مارس  محاضرة عن الطب  
والتحنيط  في مصر 

 القديمة 

 محاضره 

2012ابريل  الثروة االثرية في محافظه  
 الشرقية 

 تدوير القمامه  

 ندوة

2013ابريل  التكنولوجيا الحيويه سالح  
 ذو حدين 

 ندوة

2013سبتمبر  االستفاده من المخلفات  
 الزراعية 

 ندوة

2013اكتوبر  محاضرة عن تحليل  
 ميكروبي لمياه الشرب

 محاضرة

2013نوفمبر  محاضرة  عن التحاليل  
 الكيميائيه الحيوية

 محاضرة

2013نوفمبر  محاضرة عن العالج  
 الشعاعي للسرطان 

 محاضرة

2013ديسمبر  محاضرة عن مجاالت  
 العمل لخريجي الكلية 

 محاضرة

24/1/2013 – 
31/1/2013  

ورشة العمل الدولية  
بعنوان " تغيير المناخ 

 واالمن الغذائي "

 ورشة عمل



10/3/2013 دورة تدريبية في الحاسب  
االلي واالحصاء الرياضي 

 بقسم الرياضيات 

 دورة تدريبيه

17/3/2013 ندوه عن مشروعات  
تدوير المخلفات الزراعية 

 وكيفية االستفاده منها 

 ندوة

25/3/2013  
 

 ندوه ندوة عن اطفال بال مأوي

2013/4/28 
-2013/4/29  

دورة الميكروسكوب 
 االلكتروني

 دوره تدريبيه

2013/5/15 ندوه عن  محو االميه  
 والبطالة

 ندوه

2013/5/15 ندوة عن تأهيل الشباب  
 لسوق العمل 

 ندوه

2013/7/8 ندوة عن  العشوائيات في  
 محافظة الشرقية

 ندوه

2/2/2014- 6/2/2014 الدورة التدريبية لتأثيال  
 العوامل البيئية علي اآلثار

 دوره تدريبية

26/3/2015 -
30/3/2015  

الدورة التدريبية الثانية 
في دور التقنيات الحديثة 

في عزل وتعريف الكائنات 
الدقيقة المتلفة للتراث  

االثري وطرق العالج 
 والصيانه

 دورة تدريبية

23/4/2013 اخطار التدخين واضرار  
 االدمان وكيفية الوقايه 

 محاضرة

22/4/2013 دور الهندسة الوراثية في  
 خدمة المجتمع

 محاضرة

المقاييس العلمية لمياه  15/9/2015
 الشرب الصحية

 ندوه

   
 



 
 المقدمة من مركز البحوث  العلمية وبروتوكوالت التعاونبيان باالستشارات

والدراسات بكلية العلوم 
 2015/ 2014/ 2013جامعة الزقازيق  

 
التاريخ القائم بالنشاط نوع االستشارة م 
 انشاء موقع الكتروني لمركز البحوث 1

والدراسات علي الشبكة العنكبوتية للجامعة  
 2013كلية العلوم  

 
بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم  2

واكاديمية ستارت للتعاون المشترك في 
مجال التدريب 

 2013كلية العلوم 

بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم  3
وشركة فيت جرين للخدمات العلمية  

 2013كلية العلوم 

بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم  4
ووحدة السباحة بكلية التربية الرياضية 

بنات  

 2015كلية العلوم 

بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم  5
ونادي الشرقية الرياضي بخصوص 

االشراف علي حمام السباحة بالنادي  

 2015كلية العلوم 

بروتوكول تعاون بين كلية العلوم جامعة  6
الزقازيق و الهيئة القومية للثروة المعدنية 

 والمساحة الجيولوجيه

 2015 كلية العلوم 

بروتوكول تعاون بين كليتي الزراعة  7
 والعلوم بجامعة الزقازيق

وحدة المعلوماتية 
الحيوية بكلية 

الزراعه وجميعه 
الخريجين بكلية 

 العلوم

2015 

 



بيان بالتحاليل العلمية المقدمة من مركز البحوث والدراسات بكلية العلوم  
 2015/ 2014/ 2013 جامعة الزقازيق 

 
التاريخ القائم بالنشاط نوع التحليل م 
تحليل عينة كيميائية مقدمة من شركة  1

النيل للخدمات الصناعية 
 11/4/2013د/ صالح عبدالونيس 

معايرة لمحلول حمض مادة بوتاسيوم  2
الي  PHهيدروكسيد حتي تصل قيمة 

4،5،6،7 

 6/11/2013معامل كلية العلوم 

طلب مقدم من دكتور اسامة رؤوف  3
شركة فيت جرين بعمل معايرة محلول 
بوتاسيوم هيدروكسيد حتي تصل قيمة 

 PH 4،5،6،7الي 

 10/11/2013د/ عاطف عامر 

تحليل عينة كيميائية مقدمة من شركة  4
فيت جرين 

 13/11/2013كلية العلوم 

طلب مقدم من السيد / مصطفي ماهر  5
محمد لتعريف عدد اربع عينات فطرية 

 16/2/2014كلية العلوم 

طلب مقدم من شركة ماستر سيرفي  6
لتعيين نسبة عناصر الصوديوم 

والبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم 
بالعينة المحلية المقدمة 

 16/2/2014كلية العلوم 

طلب مقدم من شركة فيت جرين  7
بخصوص طريقة تصنيع مركب 
لمحلول شفاف بدون ترسيب 

 6/2014/ 9د/ عاطف عامر 

تحليل عينة مياه من حمام السباحة  8
بنادي الشرقية الرياضي وبيان مدي 

نسبة المكونات الخاصة به 

 7/12/2014قسم الكيمياء 

 



 2015نشاط وحده الميكروسكوب االلكتروني فيي عام 

 التاريخ المبلغ النشاط االسم م
 8/2/2015 173 فحص ميكرسكوب ماسح  زينب دمحم البشير 1
 8/2/2015 50 فحص ميكرسكوب ماسح اميرة دمحم القباني 2
 8/2/2015 137 فحص ميكرسكوب ماسح نهلة دمحم احمد  3
 8/2/2015 75 فحص ميكرسكوب ماسح سلوي زكي عبدالبر 4
 8/2/2015 75 فحص ميكرسكوب ماسح نهلة دمحم احمد  5
 8/2/2015 50 فحص ميكرسكوب ماسح سلوي زكي عبدالبر 6
 8/2/2015 75 فحص ميكرسكوب ماسح زينب دمحم البشير  7
 26/3/2015 330 تحضير  رحاب دمحم علي  8
 26/3/2015 264 تحضير  اماني جادو دمحم  9

 25/5/2015 100 فحص ميكرسكوب ماسح سلوي زكي عبدالبر  10
 25/5/2015 72 تحضير عينة ماسح  دعاء عبدالحميد دمحم  11
 25/5/2015 100 تحضير عينة ماسح  سلوي زكي دمحم  12
 25/5/2015 800  عينات نافذ 8تحضير  داليا عبد الحميد غندور  13
 25/5/2015 840  عينات نافذ 7تحضير  امال عبدالحميد الدالي  14
 25/5/2015 400  عينات نافذ 4تحضير  ريهام فاروق عبدالحميد  15
 25/5/2015 800  عينات نافذ 8تحضير  سامية مصطفي سند  16
 16/6/2015 480  عينات نافذ 4تحضير  امال عبدهللا الدالي  17
 2/6/2015 534 فحص ميكرسكوب ماسح  دعاء عبدالحميد دمحم 18
 16/6/2015 150 فحص ميكرسكوب ماسح  هشام عبدالمنعم عبدالحميد  19
 16/6/2015  140 فحص ميكرسكوب ماسح  عصماء عثمان سليم  20
 16/6/2015 200  عينة نافذ 2تحضير  سامية مصطفي سند  21
 16/6/2015 100 تحضير  عينة نافذ  ريهام فاروق السيد  22
 16/6/2015 50 تحضير عينة ماسح  عصماء عثمان سليم  23
 13/7/2015 400  عينات نافذ 4تحضير  داليا عبالحميد غندور  24
 13/7/2015 450 فحص ميكرسكوب ماسح  زينب زهري السيد  25
 23/8/2015 200  عينة نافذ 2تحضير  محمود دمحم احمد  26
 23/8/2015 100 تحضيرعينه نافذ احمد احمد صبري  27
 23/8/2015 100 تحضير عينة نافذ رشا دمحم صبري 28
 23/8/2015 100 تحضير عينة نافذ مروة محمود احمد 29
 23/8/2015 600  عينات نافذ6تحضير  نادية االباصيري دمحم 30
 23/8/2015 200  عينة نافذ2تحضير  فايزة السيد احمد 31
 20/9/2015 1200 تحضير رشا دمحم صبري  32
 20/9/2015 220 فحص ماسح  بسنت احمد جمال  33
 20/9/2015 165 فحص نافذ فايزة السيد احمد  34
 20/9/2015 200 تحضير دمحم فاروق ابراهيم 35

 



 

 

 

 2013نشاط وحده الميكروسكوب االلكتروني فيي عام 

 التاريخ المبلغ النشاط االسم م
 يناير 80 تحضير  وجيهه السيد 1
 يناير 400 تحضير  نهي عصام  2
 فبراير  180 تحضير  عصماء دمحم السيد  3
 فبراير 60 تحضير  ريهام عبدالمنعم  4
 فبراير 480 تحضير  هبة دمحم  5
 فبراير  480 تحضير  عبير رمزي  6
 فبراير 120 تحضير  كرم طلب حسين 7
 فبراير 160 تحضير  مني دمحم السيد 8
 فبراير 400 تحضير نهي حسن عصام 9

 فبراير  80 تحضير  نسمة ابراهيم دمحم 10
 فبراير  15 تقطيع  كرم طلب حسين  11
 فبراير  15 تقطيع  عصماء عثمان سليم 12
 فبراير  15 تقطيع  سالي احمد سليم 13
 مارس  30 تقطيع  شيماء السيد  14
 مارس 55 تقطيع  امل الشحات ابراهيم  15
 مارس 170 تقطيع  مها ذايد   16
 مارس 160 تحضير  مني دمحم السيد  17
 مارس 50 تحضير اميرة ابراهيم 18
 مارس 400 تحضير رانيا السيد  19
 مارس 150 تحضير وجيهه السيد 20
 مارس 80 تحضير سلوي فوزان 21
 ابريل 340 تحضير خالد عبدالعال  22
 ابريل 50 تحضير زين العابدين عبدالعال 23
 ابريل 80 تحضير سلوي ذكي  24
 ابريل 55 تقطيع مها زايد 25
 ابريل 30 تقطيع سلوي فوزان 26
 ابريل 90 تقطيع مها زايد  27



 ابريل 15 تقطيع  نسرين سعيد صالح 28
 مايو 110 تقطيع  مها ذايد  29
 مايو 60 تقطيع رانيا السيد 30
 مايو 125 تقطيع  سما دمحم  31
 مايو 30 تقطيع  مني دمحم السيد 32
 مايو 110 تقطيع  مها ذايد  33
 مايو 50 تحضير  دمحم باريدي  34
 مايو 80 تحضير  مني سعيد الشحات 35
 مايو 480 تحضير مي امين عبدالمنعم 36
 مايو 160 تحضير مني دمحم السيد 37
 يونية 80 تحضير سلوي فوزان 38
 يونية 80 تحضير ياسمين عبدالحكيم 39
 يونية 160 تحضير والء عبدالمنعم 40
 يونية 720 تحضير احمد حسين احمد 41
 يونية 140 تقطيع مها ذايد 42
 اكتوبر 35 تقطيع  مي امين دمحم  43
 اكتوبر 15 تقطيع عصماء عثمان سليم  44
 اكتوبر 80 تحضير  سلوي فوزان  45
 اكتوبر 80 تحضير  ايمان رمضان  46
 اكتوبر 240 تحضير  نهي حسن عصام 47
 اكتوبر 450 تحضير  احمد حسين احمد  48
 نوفمبر 400 تحضير  رضوي دمحم  49
 ديسمبر 160 تحضير ياسمين دمحم 50
 ديسمبر 200 تحضير  ايمان عبدالرحمن احمد 51
 ديسمبر 1200 تحضير  عبدهللا الحوت  52
 ديسمبر 160 تحضير  مها سعد المنشاوي 53
 ديسمبر 400 تحضير ايمان رمضان  54
 ديسمبر 80 تحضير  احمد دمحم السيد 55
 ديسمبر 105 تقطيع اريج امين كمال  56

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2014نشاط وحده الميكروسكوب االلكتروني فيي عام 

 التاريخ المبلغ النشاط االسم م
 فبراير 80 تحضير احمد دمحم السيد 1
 فبراير 240 تحضير يوسف حسين عبدالعاطي  2
 فبراير 150 تحضير محمود دمحم ابو هاشم 3
 فبراير 30 تقطيع نوران عبداللطيف 4
 مارس 100 تحضير ايمان عبدالرحمن احمد 5
 مارس 1600 تحضير عبدهللا الحوت  6
 مارس 390 تحضير شيرين توفيق  7
 مارس 240 تحضير يوسف حسين 8
 مارس 160 تحضير شروق السيد عبدالعزيز  9

 ابريل 100 تحضير داليا عبدالحميد مندور  10
 مايو 100 تحضير داليا عبدالحميد مندور 11
رغدة عبدالرحمن  12

 مصطفي
 يونيه 50 تحضير
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