
املعامل املركزية بجامعة املجمعة

بحث علمي متميز متاح للجميع



:املركزيةاملعاملمناهلدف
ميعلجالمتخصصةوالتقديراتالتحاليلخدماتتقديم

.لذلكتوضعآليةضمنالجامعةفيالباحثين

متعددةمختبراتتجهيزموازنةتوفير.

الصيانةموازنةتوفير.

صةالمتخصللتقديراتوالعلميةالعمليةالخبراتبناء.

والمجتمعبالجامعةالفنيةللكوادرتدريبيمركز.



:املستهدفةالفئات
أساتذة وباحثي الجامعة.

طلبة الدراسات العليا.

المجتمع.

القطاعين الحكومي والخاص.



:تضم املعامل املركزية املعامل التالية

.معامل العلوم•

.معامل الهندسة•

.معامل العلوم الصحية•



:الكوادر املشغلة للمعامل املركزية

تاذ يحتاج كل مختبر متخصص إلى أس)أساتذة •

(.متفرغ باإلضافة إلى القيام بالتدريس

.باحثين•

.فنيين•

.إداريين•



:االداريةاملهام 
وجيةالزجاوالكيميائيةالموادواألجهزةمنالكلياتاحتياجاتتأمينإجراءاتتنظيم-1

.المختبراتوالمعاملمستلزمات

.راتو تسهيل و تطوير إجراءات تأمين أجهزة و مستلزمات المعامل و المختبتبسيط -2

بين احتياجات الكليات المختلفة من األجهزة و مستلزمات المعامل والتنسيق -3
.منهاالمختبرات بما يكفل االستخدام األمثل للمتوفر 

.القصوى بما يخصص لبنودها من ميزانية الجامعةاالستفادة -4

السياسة العامة لصيانة أجهزة المعامل و المختبرات بالجامعة ووضع وضع -5
.لتنفيذهاالمقترحات الالزمة 

.على توفير األمن و السالمة للطالب و العاملين بالمعامل و المختبراتالعمل -6

.المختبراتدراسة علمية لالستخدام األمثل لمعامل و إعداد -7

.المجالمن خبرات وآراء الجهات المماثلة في هذا االستفادة -8

ات لتطوير األجهزة والمعامل والمختبراالستراتيجية وضع األسس العامة والخطط -9
.بالجامعة



؟حنصلماذاعلى
ادخال نظم التحليل المتطورة وتدريب الكوادر البشرية عليها. 1.

تنظيم وعقد الندوات ودورات تدريبية علمية في مجال التحاليل ا. لمختلفة 2

.والتقنيات الحيوية وتشغيل االجهزة الحديثة الموجودة بالمعامل

إجراء التحاليل المعملية المختلفة باستخدام التقنيات العلمية ا. .لحديثة3

تقديم الخبرات االستشارية والخدمات البحثية للعديد من الجهات. مثل 4

.الجهات الحكومية و خدمة المجتمع



:املركزيةاملعامللتأسيساالوليةامليزانية
يتحكم بها ما هو موجود من تجهيزات في كليات الجامعة. 1.

خطة عمادة البحث العلمي في تمويل البحوث. 2.

الكوادر الفنية المتوفرة لتشغيل هذه المعامل. 3.

مقر المعامل وتوفر المواصفات واالشتراطات العالمية الواجب تو. فرها 4

.في المعامل



:لالنطالقهامةنقاط
حصر. وحالتهاالجامعة،كلياتفيالموجودةالعلميةاالجهزة1

.التشغيلية

بناء. .التجهيزاتلهذهالبياناتقاعدة2

حصر. المشغولةالمعامللتشغيلالمخصصةالوظائفاعداد3

.والشاغرة

تحديد. والتجهيزاتالعلميةاالجهزةمنالجامعةكلياتاحتياج4

.الكيميائيةوالموادالمعملية

تحديد. نضمإلدراجهالمشاريعادارةومخاطبة.للمعاملمؤقتموقع5

.للجامعةاالستراتيجيةالمشاريع



:سابقةجتارب
جامعة أم القرى . (.والمعامل والمختبراتلألجهزة اللجنة الدائمة ) 1

جامعة الملك عبدالعزيز المعامل المركزية تابعة لوكالة الجامعة. 2

.لألعمال واإلبداع المعرفي

جامعة الملك سعود . .بالملزالطالبات المعامل المركزية بقسم 3

جامعة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة. 4.

العديد من الجامعات في . (.ها، كوريا الجنوبية، وغيرواإلردنمصر، )5



شكرًا حلسن استماعكم


