شروط اإللتحاق بالدورة
*ملئ نموذج التسجيل وإرساله قبل  7مارس 0215م
* ان يقوم المشترك بدفع قيمة االشتراك في الدورة نقدا
أو بشيك باسم (وحدة الميكروسكوب األلكترونى بجامعة
أسيوط) على النحو التالي:
1ـ  1222جنيه للمشتركين من جامعة أسيوط.
0ـ 1522جنيه للمشتركين من خارج جامعة أسيوط.
3ـ  $022امريكى للمشتركين من خارج جمهورية مصر العربية
ورسم االشرتاك نظري اآلتي:
* المحاضرات النظرية والتدريبات العملية لمدة خمسة أيام

* مطبوعات الدورة.
* اإلقامة للمغترين.
* الحصول على شهادة معتمدة لحضور الدورة من جامعة أسيوط.
منوذج التسجيل
لالشرتاك بالدورة
جامعة أسيوط ـ وحدة الميكروسكوب األلكترونى
الدورة التدريبية الستخدامات الميكروسكوب األلكترونى
( 01ـ  05مارس 0215م )
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تعقد الدورة
حتت رعاية

األستاذ الدكتور  /محمد عبد السميع عيد

رئيس الجامعة
األستاذ الدكتور  /أحمـد عـبده جعيص

نائب رئيس الجامعة
يقوم بإلقاء احملاضرات النظرية والتدريبات العملية األساتذة
املتخصصون فى اجملاالت املختلفة لتطبيقات امليكروسكوب
األلكرتونى جبامعة أسيوط
لالستفسار :يرجى االتصال بـ

األستاذ الدكتور  /عالم عبد الحميد نفادى
مشرف وحدة الميكروسكوب االلكترونى بجامعة أسيوط
800/ 5373332 
موبايل 81553531323
فاكس 800 /5373332
فاكس 800/ 5323088

a_nafady@yahoo.com

وحدة الميكروسكوب األلكترونى

الدورة التدريبية السادسة عشر

الستخدامات
الميكروسكوب األلكترونى
فى مجاالت البحث والتشخيص

( الفترةمن 12 - 12مارس 1122م).

وحدة امليكروسكوب األلكرتونى جبامعة أسيوط

وحدة مركزية باجلامعة وتؤدى خدماتها جلميع الباحثني فى
خمتلف التخصصات بالكليات واملراكز البحثية
واملستشفيات واملؤسسات الصناعية جبمهورية مصر
العربية

JSM 5400LV

برنامج الدورة التدريبية
برنامج الدورة ملدة مخسة أيام يبدأ
من التاسعة صباحا

ويشمل برنامج الدورة محاضرات وتدريبات

عملية:

احملاضرات النظرية:

1ـ الميكروسكوب األلكترونى تركيبه وأنواعه واستخداماته.
0ـ التركيب الدقيق للخلية الحيوانية والنباتية.

أجهزة الوحدة اليت يتم التدريب عليها

3ـ الطرق المختلفة لتجهيز العينات البيولوجية وغير البيولوجية .
4ـ كيفية تجهيز عينات البكتريا والفيروسات للفحص بطريقة
الصباغة السالبة.
5ـ كيفية تحضير العينات الخاصة بالنانو تكنولوجى .
6ـ التطبيقات المختلفة للميكروسكوب األلكترونى فى مجاالت البحث
7ـ األوجه الحديثة الستخدامات الميكروسكوب االلكترونى فى مجال
التشخيص
0ـ كيفية قراءة وتحليل النتائج للفحص بالميكروسكوب األلكترونى
بنوعيه.
9ـ دراسة العيوب المحتمل وجودها نتيجة لعدم اتباع الطرق
الصحيحة فى التجهيز والفحص للعينات البيولوجية وغير
البيولوجية.

JEM 100 CX11

التدريبات العملية

Micropol polisher for TEM .
Precision Ion polishing
Dimple Grinder.
Ultrasonic Cutter.
Twin- Jet Electropolisher.
Spi plasma- prep II Etching unit.

-

1ـ تجهيز العينات البيولوجية وغير البيولوجية للفحص
بالميكروسكوب األلكترونى النافذ والماسح وتشمل التثبيت
والتمرير وعمل القطاعات الرقيقة وشبه الرقيقة.
0ـ التدريب على كيفية استخدام األجهزة المعاونة لتحضير العينات.
3ـ التدريب على عمل االغشية الرقيقة.
4ـ التدريب على تحضير العينات الخاصة بالنانو تكنولوجى
5ـ التدريب على تجهيز العينات الفيروسية والبكتيرية.
6ـ التدريب على الفحص بالميكروسكوب األلكترونى النافذ.
7ـ التدريب على الفحص بالميكروسكوب األلكترونى الماسح.
0ـ التدريب على استخدام وحدتي التحليل الكمي والكيفي للعناصر
المختلفة (

)WDX & EDX

