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 تعريف بالجمعية المصرية للميكروسكوب اإللكترونى

 

ة ذسعى إليه السادة األسات احديث انشاء الجمعية المصرية للميكروسكوب اإللكترونى لم يكن هدفإ

 ذوكان رئيسها األستا 1988العاملين فى مجال الميكروسكوب اإللكترونى بل بالفعل تم إنشاؤها سنة 

حمها ر براهيم سيفة الدكتورة إلهام إذسكرتير الجمعية األستاكان ورحمه هللا الدكتورخليفة إبراهيم 

ه الجمعية على األعضاء العاملين فى ذتصرت ههللا والتى كانت عضو مؤسس بالجمعية الحالية . واق

 وتوقفت سريعا وتم إلغاؤها.   و لم تستمر الجمعيةمجال علوم الحياة فقط ، 

أن يكون لتخصص العلوم المبنية على استخدامات الميكروسكوب  علىعاودنا الهدف من جديد، 

  .اءالصناعية و تصنيع الدولكترونى فى مجال العلوم الطبية والزراعية وعلوم النانوتكنولوجى اإل

ه العلوم التى هى أساس االبتكار والتقدم العلمى الحديث.  جمعية  تكون بجانب ذجمعية تهتم بدعم ه

  ،ا المجال داخل مصر وخارجهذه العلوم المتقدمة وسيلة اتصال  وربط بين العاملين فى هذدعمها له

ودعم وزيادة خبرة جيل من الباحثين  من  ه التخصصاتذجمعية تعمل على رفع كفاءة العاملين فى ه

 المؤتمرات وورش العمل.   خالل تبادل المعلومات وتنظيم

المتفرغ ، رئيس قسم الميكروسكوب  ذة الدكتورة سهير سعيد منسى األستاذومن هنا قامت األستا

قا وبالتعاون باإللكترونى ووكيل شعبة البحوث المعملية اإلكلينيكية بمعهد تيودور بلهارس لألبحاث  سا

ة من جامعة الزقازيق، وجامعة أسيوط ، وجامعة عين شمس ، وجامعة طنطا، وجامعة ذمع أسات

 ،اثحمعهد تيودور بلهارس لألبو، ومعهد بحوث البترول، السويسقناة جامعة و المنصورة ،

 .ديدبتأسيس الجمعية من ج ،مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيامستشفى عين شمس التخصصى، و و

 

 

 المصرية للميكروسكوب اإللكترونىجمعية ال   
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 مقرها معهد تيودور بلهارس لألبحاث    
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  67۰7تحت رقم   2۰19/ 29/1۰تم اشهار الجمعية المصرية للميكروسكوب اإللكترونى بتاريخ 

ومقرها معهد تيودور  2۰۰2لسنة  84بمديرية التضامن اإلجتماعى بالجيزة طبقا ألحكام القانون رقم 

 بلهارس لالبحاث بالجيزة. 

مع كما خدمة البيئة والمجتلتشمل متدت أهدافها ابل فقط هداف الجمعية عما سبق رؤيتنا ألتصر ولم تق

 سوف يتم توضيحة .

 من:للجمعية يتكون المكتب التنفيذى 

ودور معهد تياستاذ الباثولوجي وامليكروسكوب اإللكرتوين   منسى سعيد أ.د. سهير رئيس مجلس اإلدارة/

 .اثحبلهارس لألب

الهيستولوجى بكلية طب جامعة الزقازيق  ذأستا أ.د.  أيمن محمد السيد غالب نائب رئيس مجلس اإلدارة/

 سنان بالجامعة البريطانية بمصر.األوكلية طب 

أستاذ ورئيس قسم الهستولوجيا ومدير وحدة   أ.د. نجالء إبراهيم عبد المنعم سرحان السكرتير العام/

 .الميكروسكوب اإلليكترونى كلية طب  جامعة طنطا

ستاذ الباثولوجي والميكروسكوب اإللكتروني معهد أ بد هللاأ.د. هدى أحمد يحيى ع أمين الصندوق/

 .اثحتيودور بلهارس لألب

 :عضاء مجلس االدارةأالسادة و

كلينيكية  والميكروسكوب اإللكتروني معهد تيودور اإل استاذ الباثولوجيأ ميرة حلمي محمد حسينأ.د. / أ

 .اثحبلهارس لألب

 ورئيس مركز النانوتكنولوجى  بمعهد بحوث البترول. ذأستا تامر زكى زكى شرارة أ.د. /

كلينيكية  والميكروسكوب اإللكتروني معهد تيودور اإل استاذ الباثولوجيأ أ.د. / ماجدة عزمي موسي غبريال

 .اثحبلهارس لألب

ستاذ الباثولوجى بكلية الطب جامعة عين شمس ومدير وحدة أ أ.د. / منال ابراهيم محمد على سالمان

 .وسكوب االلكترونى بمستشفى جامعة عين شمس التخصصىالميكر

ولوجي الباث ةستاذ الباثولوجي والميكروسكوب اإللكتروني ومدير وحدأ أ.د. / ناديه جالل محمد الحفناوي

 .بعين شمس التخصصي
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ستشارى خلية وانسجة وحدة الميكروسكوب االلكترونى مستشفى عين شمس إ د/نادية راغب على أبو زيد

 .التخصصى

أستاذ الكيمياء التحليلية ووكيل كلية العلوم السابق للدراسات العليا   أ.د. / نجوى ثابت أبو المعالى معالى

 .والبحوث

 .أستاذ مساعد الفيزيقا الهندسية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا  أ.د. / نـهال أبوالفتوح علـى أبوالفتوح

مدير وحدة الميكروسكوب  –ورئيس قسم أمراض النبات أستاذ  أ.د. / ياسر محمد نور الدين شبانه

 .اإللكترونى بجامعة المنصورة و مدير معمل أمراض البذور وزراعة األنسجة

 . 3/12/2۰19عقد مجلس إدارة الجمعية إجتماعه األول بتاريخ 

 ميدان عمل الجمعية كما هو وارد بالئحة النظام األساسى للجمعية هو:

 افية والبحثيةالخدمات العلمية والثف -1

 المساعدات االجتماعية -2

 الرعاية الصحية -3

 حماية البيئة والمحافظة عليها -4

 الصداقة بين الشعوب -5

 تعمل الجمعية علي تحقيق أغراضها في هذه الميادين عن طريق األنشطة التالية:

مية لالدعم العلمى والبحثى والتقنى للباحثين من خالل تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات الع-1

 وورش العمل.

 دب وفن.أاإلهتمام بتنمية إمكانيات األعضاء الثقافية والفنية من -2

 ات الصلة.ذنشطة الجمعية والمجاالت العلمية أإصدار مجلة علمية تعبر عن  -3

 وتنظيم رحالت جماعية. توفير مجاالت ترفيهية-4

 تنظيم مؤتمرات علمية دولية وورش عمل. -5

 علمية فى مجال الميكروسكوب اإللكترونى.عمل مسابقات ومنح -6

 التعاون مع جمعيات الميكروسكوب اإللكترونى الدولية.-7

 عداد فصول محوأمية للعمال العاملين بالمراكز البحثية والجامعات التى ينتمى اليها األعضاء.إ-8

 توعية عن  توصيف المخلفات الصناعية والملوثات البيئية وطرق معالجتها.ال -9



4 

 

 العضوية  شروط

 أن يكون العضو  من أعضاء هيئة البحوث أو التدريس أومعاونيهم.  -1

أو األخصائيين العاملين فى مجال خريجى المعهد الفنى الصحى أن يكون من الفنيين  -2

 .أو قطاع حكومى لكترونى ويتبع هيئة بحثية أوجامعةالميكروسكوب اإل

 جنيه. 25۰دفع رسم عضوية  -3

 جنيه. 1۰۰دفع اشتراك سنوى  -4

 مصدر تمويل الجمعية

ن يمتد ليشمل دخل الندوات أعضائها الى حين أشتراكات إمصدر تمويل الجمعية فى الوقت الحالى هو 

  2۰۰2لسنة  84من الالئحة التنفيذية للقانون  48ن تنظمها الجمعية طبقا للمادة أوالمؤتمرات التى يمكن 

  ألى استفسارات خاصة  بالجمعية

 ىذأعضاء المكتب التنفيالتواصل مع  

                                                 أ.د. نجالء إبراهيم عبد المنعم سرحان   /سكرتير عام الجمعية  

 nsarhan2006@hotmail.comالبريد اإللكترونى:     

  ۰ 1۰۰5686375محمول:        

    نائب رئيس مجلس اإلدارة/ أ.د.  أيمن محمد السيد غالب

 aymanghallab@yahoo.com aymanghalab@gmail.com    البريد اإللكترونى:  

  ۰ 1223997293محمول:        

 أمين الصندوق/ أ.د. هدى أحمد يحيى عبد هللا

    h.yehia@tbri.gov.eg  hdyehia@gmail.com    البريد اإللكترونى:  

  ۰ 1۰۰1684474محمول:        

 

 رئيس مجلس االدارة                                                                           

 ذة الدكتورة سهير منسىاألستا                                                                   

                                                                           s.mansy@tbri.gov.eg 

                                                                         soher.mansy@live.com 

 ۰ 1۰19488956محمول:                                                                                                
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