
 م2015نشاط قطاع البيئة خالل عام 

 م.2015المؤتمرات التي عقدتها الكلية خالل هذا العام اوال:-

 التاريخ اسم المؤتمر م
 المؤتمر الدولي العاشر لعلوم البيئة  بعنوان 1

" الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة للحفاظ علي 
 البيئة "

 م26/7/2015

المؤتمر الدولي الخامس "التطبيقات  الحيوية  2
وعالقتها بالغذاء والدواء في مجال علوم النبات 

 والميكروبيولوجي"
 

 2015ابريل 
 

 2015سبتمبر  ندوة االحصاء وتطبيقاتها 3
 

 م.2015 الندوات التي عقدتها الكلية خالل هذا العام ثانيا:

 التاريخ اسم الندوة م
 15/9/2015 المقاييس العلمية لمياه الشرب الصحية 2
 م14/12/2015 المحافظة علي مياه الشرب  3

 

بيان بالتحاليل العلمية المقدمة من مركز البحوث والدراسات بكلية العلوم   ثالثا:

 2015 عام  جامعة الزقازيق

 التاريخ نوع التحليل  م
طلب مقدم من شركة فيت جرين بخصوص طريقة  1

تصنيع مركب لمحلول شفاف بدون ترسيب 
9 /6/2015 

تحليل عينة مياه من حمام السباحة بنادي الشرقية  2
الرياضي وبيان مدي نسبة المكونات الخاصة به 

7/11/2015 

تحليل عينة مياه من حمام السباحة بنادي الشرقية  3
 الرياضي 

3/12/2015 

 



 المقدمة من مركز البحوث والدراسات بكلية العلوم ببروتوكوالت التعاونبيان :رابعا

 2015عامجامعة الزقازيق  

 التاريخ نوع البروتوكول م
بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم ووحدة السباحة بكلية التربية  1

الرياضية بنات  
2015 

بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم ونادي الشرقية الرياضي  2
بخصوص االشراف علي حمام السباحة بالنادي  

2015 

برتوكول تعاون بين كلية العلوم جامعة الزقازيق والهيئة القومية للثروة  3
 المعدنية والمساحة الجيولوجية

2015 

 2015 بروتوكول تعاون بين كليتي الزراعة والعلوم بجامعة الزقازيق  4

بروتوكول تعاون فى شأن معامل المحاكاه بين كليه العلوم جامعه  5
 الزقازيق وشركه كمبيوتك

2015 

 

  الدورات التدريبيةخامسا:

- دورة بالمعلوماتية الحيوية، بناء علي بروتوكول التعاون في هذا المجال مع كلية الزراعة 1
 جامعة الزقازيق

 النشر العلميسادسا: 

 - تمت متابعة عملية تلقي االبحاث والتحكيم والمراجعة لمجلة الكلية1

 Biochemistry letter- تمت نشر عدد من مجلة 2                 

 Biophysics Letter- تمت متابعة عملية نشر مجلة 3

 بناء علي الئحة المجلة 

 

 

 

 

 



 نشاط وحدة الميكرسكوب االلكترونيسابعا:

  2015نشاط وحده الميكروسكوب االلكترونى لعام 
 

 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

هشام عبدالمنعم  19
 عبدالحميد 

 16/6/2015 150 فحص ميكرسكوب ماسح 

 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

 2015/ 9/ 20 200  عينه نافذ2تحضير  دمحم فاروق ابراهيم 32

 2015/ 9/ 20 220 فحص ميكروسكوب ماسح بسنت أحمد جمال  33

 20/9/2015 165 فحص ميكروسكوب نافذ فايزه السيد أحمد 34

 20/9/2015 1300  عينه نافذ13تحضير  رشا دمحم صبرى  35

 2/11/2015 480 تشغيل ميكروسكوب أحمد عبدالعال 36

 4/11/2015 300  عينات نافذ3تحضير  زينب زهدى السيد 37

 4/11/2015 45 تشغيل ميكروسكوب نافذ عبدهللا دمحم ايوب  38

 11/2015/ 4 30 طبع صور  فايزه السيد أحمد 39

 Thick 100 4/11/2015 عينات 4تقطيع  رشا دمحم صبرى 40

 4/11/2015 60 فحص ميكروسكوب ماسح بسنت أحمد جمال 41

محمود عبدالعاطى   42
 سالمه

 4/11/2015 235 فحص ميكروسكوب ماسح

 29/11/2015 75 فحص نافذ ساميه عادل عبدالباسط  43

 29/11/2015 105 فحص نافذ نهله السيد ابراهيم 44

 29/11/2015 100 فحص ميكروسكوب ضوئى نرمين دمحم سيد أحمد  45

 29/11/2015 110 فحص نافذ كريمه فوزى عبدالفضيل 46



 2015/ 10/12 35 فحص ماسح ساره على قنديل  47

 10/12/2015 35 فحص نافذ نورا حسين عبدالحميد  48

 10/12/15 365 فحص ماسح  منى ابوالوفا مجاهد 49

 24/12/2015 85 فحص ماسح دمحم فاروق غالى 50

 24/12/2015 85 فحص نافذ دمحم فاروق غالى  51

 24/12/2015 200 تحضير عينتين نافذ يحيى الظواهرى 52

مركز البحوث  53
 والدراسات العلمية

تحاليل ومعاملة مياه حمام 
السباحة بنادي الشرقية 

 الرياضي

وجاري 2000
 التحصيل

 2015نوفمبر 

 

جامعة سيناء (كلية  54
 الصيدلة)

 2015ديسمبر  600 اعداد شرائح طالبية

  

 

 أ.د/ وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 أ.د/ جمال عبدالعزيز عنان


