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 هــــدمـــــمق

--- ----
يعتبرررر المعمرررل المركرررزى وحررردة مسرررتقلة  ات  رررا ع خرررا  

لقانون تنظيم الجامات حيث تم انشراه   كليرة الطرب البيطررى 

 نررراعا علرررى موافقرررة المجلرررس االعلرررى  82/02/0996فرررى 

 هرردد دعررم البارروب التطبيقيررة 86/8/0997للجامعررات فررى 

الباثيرررة الترررى تقررروا  هرررا االقسررراا العلميرررة  الكليرررة والجهرررات 

االخررررى و ررررامب تررردريب  ررركل وخريجرررى الكليرررة و ررركل 

الدراسررات العليررا مررن داخررل وخررارض الكليررة اةررافة الررى خدمررة 

ات العلميرررة للقطرررا  مالبيئرررة وتنميرررة المجتمرررع وتقرررديم ال رررد

 0 ال ا  والعاا  ما يتناسب مع خطة الدولة للتنمية

 المركزى معملرهية ال

-------- 
كون عضوا  ارزا في مؤسسرة يلى أن إ المعمل المركزىتطلع ي

 فى آداع ال دمات العلمية والمعمليةمعترد  ها وقيادة متميزة 

البيئيرررة مرررن ا رررل نررراة ا نسررران المجتمرررع وتنميرررة  ةل دمررر

 2 والايوان وسكمه الغذاع
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 معمل المركزىرسالة ال
 --------------

قرديم تهردد إلرى ت المعمرلفان رسرالة  كليةتمشيا مع رسالة ال

الجررررودة فررررى إستشررررارات علميررررة وخرررردمات معمليررررة عاليررررة 

 ات الصررررلة  صرررراة ا نسرررران  لم تلفررررةا يررررةالطب تمجرررراالال

إ رررراع  ا ةرررافة إلرررى  وسررركمه الغرررذاع والبيئرررةوالايررروان 

 2تقديم خدمات متميزة للمجتمع الباوب العلمية و

 المركزى المعمل أهداد

------------- 
التااليرررل الدقيقرررة الترررى ت ررردا الباررروب التطبيقيرررة  إ رررراع -1

 :والتى تشمل امعة والهيئات الباثية األخرىجللباحثين  ال

 - المركبرررات مثرررل المبيررردات الاشررررية  قايررراتقررردير كميرررة ( أ

 –البروتينيرررات  –األحمرررال الدهنيرررة  –المضرررادات الايويرررة 

 -السركريات –الصربغات  –األحمال العضروية  –الفيتامينات 

 2الهرمونات

 2قياس تركيزات المعادن الثقيلة( ل

 2قياس التلوب العضوى والكيميائى للميا ( ض

 (االوكراتوكسين –االفكتوكسين )قياس السموا الفطرية ( د
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لرى شرائح الهستو اثولو ى  دايرة مرن التمريرر اآ تجهيز -8

لى ثم ميكروسكول الصبغ اآ –الميكروتوا  –نب الشمع  –

 2التصوير

 2ش يص االمرال البكتيرية والفيروسية ت -3

  2ميا  مقطرة تقطير مزدوض منزو  االيونات إنتاض -2

 هررررزة المعمررررل أسررررت داا أترررردريب  رررركل الكليررررة علررررى  -0

عردادهم ت صصة فى التااليل والقياسرات الاديثرة و لر   مال

 2 عد الت رض لمواكبة التطور العلمى الاديث لى ماإ

 بررراع البيطرررريين مت صصرررة لأتنظررريم دورات تدريبيرررة  -7

اليب سروالباحثين حتى يكون لهم القدرة على تطبيق ونشر األ

 2العلمية الاديثة فى مجال التش يص والوقاية والعكض

تقررديم الالررول العلميررة للمشرراكل التررى توا رره مشررروعات  -6

 عررد عمررل التااليررل والقياسررات  القطررا  العرراا وال ررا  و لرر 

 2سبال المشكلةألى زمة للوقود عكالدقيقة ال
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 دور المعمل فى خدمة البيئة وتنمية المجتمع

------------- 

م ا رشرررادات ألنررراال مرررزار  الررردوا ن والماشرررية يقررردت -0

  الماافظرررة والماافظرررات األخررررى وتقرررديم الالرررول العلميرررة

التااليرل  إ رراع عرد   مشرروعاتهرذ  الللمشاكل الترى توا ره 

 .والقياسات الكزمة  للوقود على أسبال المشكلة

م ال ررردمات إلرررى كرررل مرررن الررروزارات والقطرررا  العررراا يقررردت -8

 ات الصرلة  ا نتراض  وال ا  والهيئات والجمعيرات واألفرراد

  2الايوانى

 دور المعمل فى مجال التدريب

-------------- 

تررردريب  ررركل الكليرررة علرررى أ هرررزة التاليرررل والقيررراس   -0

الاديثررررة تاررررز إشررررراد زمرررركع واستشرررراريين مسرررراعدين 

 2واستشاريين فى كافة الت صصات 

تقراا فرى التى تدريبية الدورة الاستقبال المشاركين فى  -8    

 ينفرررداوالاألقسررراا العلميرررة  الكليرررة وكرررذل  اسرررتقبال الطررركل 

 0 من الدول العر ية واأل نبية للتدريب
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عمررررل دورات تدريبيررررة لأ برررراع البيطررررريين فررررى كافررررة  -3

القطاعررررات و لرررر   كسررررا هم ال برررررات واألسرررراليب العلميررررة 

 0.الاديثة فى مجال التش يص والوقاية والعكض

 المركزى وحدات المعمل

------------ 

 وحدة االمتصا  الذرى -0
Atomic Absorption /2/0Spectrophotometer /VGP 

 

الررذهب, , الزئبررق, األلومونيرروا )قيرراس تركيررزات العنانررر الثقيلررة ل

الماغنسررريوا, الاديرررد, المنجنيرررز, الرنرررا , الليثيررروا, البكترررين, 

النارررراس, الكو الررررز, السرررريلينيوا, الكررررروا, الفضررررة, الكررررادميوا, 

االنتمرررونى ,  البررراريوا, الزنررر , الرررزرنيب, الموليبررردنم, ال ارنرررين,

 –األعررركد  –  ميرررع األنسرررجة –دا  – رررول )فرررى عينرررات ( النيكرررل

  2(المياة والسوائل  أنواعها – التر ة –األغذية 
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 وحدة الفصل الكروماتو رافى  -8
High Performance "pressure" Liquid 

Chromatography (HPLC) 

 

ودقرة   كفراعة عاليرةالمركبرات مرن لعديرد ا  قايرالفصل وتقدير كميرة 

األحمرال  –المضرادات الايويرة  –شديدة  مثل المبيردات الاشررية 

 –األحمررررال العضرررروية  –الفيتامينررررات  –البروتينررررات  –الدهنيررررة 

–أنسجة دا ال الهرمونات و ل  فى عينات –السكريات  –الصبغات 

الررب فررى  –خضررروات  –فواكرره  –مرراع  –تر ررة  –لرربن  –سرريرا  –

 2 الجهاز ة فىنورة مجهزة ونالاة للاقن مباشر
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 الفصل الكهر ائىوحدة  -3
Scanning Densitometer 

 

 طريقرررة الفصرررل  (Gel)جرررل اللقرررراعة العينرررات المفصرررولة علرررى 

قرررراعة   حيرررث يمكرررن Electrophoreses))الكهر رررائى للبرررروتين 

أو مررن  –سررواع تررم تجفيفرره أا ال  –العينررات إمررا مررن الجررل نفسرره 

 .  سم  ول 82نورة فوتوغرافية للجل وحتى  ول 

 وحدة الهستو اثولو ي -2

 

تشررر يص األمررررال فرررى م تلرررف الفصرررائل الايوانيرررة والطيرررور ل

واألسماك, حيث يتم تجهيز شرائح الهستو اثولو ى آليرا  دايرة مرن 

الصرربغ اآلررى ثررم  –الميكروترروا  –نررب  الشررمع  –التمريررر اآلررى 

 .ميكروسكول التصوير 
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 وحدة السموا الفطرية -0

 

تركيز السموا الفطريرة فرى األعركد و ميرع أنروا  األغذيرة قياس ل

 –األوكراتوكسرين  –األفكتوكسرين )ومكونات األعكد كمرا ونوعرا 

 (.زيرا لينون 

  الميا تلوب وقياس نسب وحدة تاليل  -7

 

ميرا  الشررل العاديرة و ) قياس التلوب العضروى والكيميرائى للميرا ل

إلى  انب قيراس نسرب كرل مرن  (يا  المزار  السمكية وأيضا اللبنم

 در رررة األس الهيررردرو ينىاألكسررجين و عسرررر الميرررا  والملوحرررة و

pH)) . 
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 وحدة تش يص األمرال الفيروسية والبكتيرية -6

ELISA Reader     

  

يرررتم  واسرررطته تشررر يص األمررررال البكتيريرررة والفيروسرررية هرررذا 

واسرت ك   ا ةافة لو ود  رنامب لتاليل هرذ  العينرات إحصرائيا 

النتائب ورسم  داول أشكال هندسية لتوةيح النتائب ودراسة سربل 

 .التعامل معها

 وحدة تنقية الميا  -2 

 
فصل األيونرات و خرزان ميرا    هازالتقطير المزدوض و وتضم  هاز

 2لتر 32سعة 

ة تقطيررر مررزدوض سرراعة مررن الميررا  المقطررر/ لتررر 2 وتنررتب الوحرردة

تسررت دا فررى تااليررل وحرردة االمتصررا  والتررى ومنزوعررة اآيونررات 

الذرى و قية تااليرل المعمرل وكرذا أقسراا الكليرة الم تلفرة والكليرات 

 . األةافة إلى األست دامات الصناعية األخرى
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 إدارة المعمل المركزىمجلس 

 رئيسا –عميد الكلية    مهدى عبد الجواد عبد القادر/د2أ

 نائبا -البيئةوكيل الكلية لشئون  مجدى شرد السيد / د2أ

 الوحدةمدير   مرفز حسن حسانين غنيم / د2أ

 عضوا    مصطفى سليم ا و الفتوح/ د2أ

 عضوا   سامح مصطفى النبتيتى/ د2أ

 المركزى أسعار خدمات المعمل

 
 السعر نو  التاليل ا

 ض للعينة 22 التلوب الكيماوي والعضوي للميا  -0

 –األفكتوكسررررررررررررين ) السررررررررررررموا الفطريررررررررررررة -8

 (األوكراتوكسين

ض للنرررررررررررو  822

 الواحد

ض للتاليرررررررررل  22 الر و ة -الدهون-الرماد-نسبة البروتين -3

 الواحد

 ض للعنصر 02 الزرنيب و السيلينيوا ماعدا العنانر الثقيلة -2

 ض للعنصر 32 الزرنيب و السيلينيوا -0

 ض للعنصر 02 هضم عينات االمتصا  الذرى -7

 ض للعينة HPLC     22 قياس عينات  هاز -6

 ض 32 تصوير فيلم -2

 ض 02 قراعة العينة على  هاز االليزا -9

 ض  60 تجهيز العينة وقرائتها على  هاز االليزا  -02

 ض 0 لتر الميا  منزوعة االيونات  -00

اعرررررداد البلوكرررررات ) وحررررردة الهسرررررتو اثولو يا  -08

 (والشرائح ونبغها

 ض للعينة 82
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  المعمل المركزى العاملينأسماع السادة 

 

 المهـــــاا الدر ة الوظيفية االســــــــم ا
 مدير تنفيذى  مراقبة االغذية  استشارى السيد سليمان السباعى/د2ا 0
استشارى ا امرال  مها عول هللا السيد/د 8

 الدوا ن
 زاـــــــــوحدة االلي

 HPLCوحدة  كيمياع حيوى  زميل مها مصطفى الديب/ د 3
 وحدة تاليل الميا  امرال اسماك   زميل نجوى حبشى احمد/ د 2
 الفطرية السموا وحدة ميكرو يولو يا  زميل لمياع مامد رةا/ د 0

 الهستو اثولو يا وحدة زميل هستو اثولو يا  هويدا مصطفى زكى/ د 7

 التصوير وحدة زميل فارماكولو يا  فجر عبد الكريم مامود/ د 6

 الميكروسكو ى
االمتصا   وحدة االغذية قبةزميل مرا سهاا عبد هللا البدرى/ د 2

 الذرى
االمتصا   وحدة  زميل  يوفيزياع  فيليبس  ر س سعيد / د 9

 الذرى
 أمين احمد/ ل2  02

 الم زنجى

 

 

كبير أخصائيين  در ة 

 مدير عاا

 وحدة 

HPLC 
ايهال سامى / ل2  00

 المسلمى

 وحدة 

 الهستو اثولو يا
رةا ماروس / ل2  08

 شومان

 وحدة 

 السموا الفطرية
 وحدة  الدر ة الثانية داليا السيد التهامى/ ل2  03

 ا  الذرىـــاالمتص
 أخصائى معمل  مدير عاا  ثريا سعد مامد 02
 أعمال ادارية مدير عاا عفاد مشرفى  00
 أمين م زن   در ة أولى عبد العظيم مامد أمين 07
 مالية ئونش مدير عاا فريال عبد الفتاح 06
 خدمات معاونة در ة را عة منى خليل على دهشان 02
 خدمات معاونة در ة را عة خالد مامد مامد حسن 09


