1434هـ
المعامل

ً
مت جتهيز معامل املركز بسبعة وعشرين جهازاً
أساسيا باإلضافة إىل أدوات ومعدات فنية
معملية أخرى.
ً
حاليا مخسة معامل وهي :
ويوجد يف املركز
معمل تلوث الهواء  -معمل تلوث الماء  -معمل المخلفات الصلبة  -معمل المخلفات الصلبة
معمل األحياء الدقيقة  -معمل التحليل الكيميائي.

أجهزة المعامل

جهاز بالزما احلث املزدوج  -ICPجهاز الغاز كروموتوغرايف مطياف الكتلة -GC-MS
الكروماتوجرايف عالي الكفاءة (عالي السرعة) للسوائل  -HPLCكروموتوغرافيا
األيونات -جهاز حتليل الكربون العضوي الكلي  -TOCوحدة حتليل النيرتوجني -جهاز
قياس طيف األشعة فوق البنفسجية ثنائي الشعاع -جهاز قياس طيفي األشعة فوق البنفسجية-
جامع العينات من اجلسيمات العالقة يف اهلواء -وعاء اهلجرة الكهربائية -جهاز الطرد
املركزي -جهاز التفاعالت الكيميائية الضوئية -جهاز االستقطاب الكهروكيميائي-
جهاز لرصد الغبار -جهاز  -DGGEجهاز .Auto Lab III

خدمة المجتمع والتدريب

تعنى هذه الوحدة بشؤون خدمة اجملتمع من خالل تبين فعاليات وأنشطة بيئية توعوية أو من
خالل املشاركة يف الفعاليات واألنشطة واملناسبات على املستوى احمللي أو اإلقليمي وحتى
الدولية .كما تعنى بنشر وتأصيل الثقافة البيئية وتوجيه سلوكيات أفراد اجملتمع للحفاظ
على البيئة ومواردها ,باإلضافة لتنفيذ تدريبية تأهيلية لكادر املركز أو عن طريق تقديم
دورات تدريبية يف جماالت البيئة للمجتمع.
مركز التميز البحثي يف الدراسات البيئية
مبنى ( - )4جامعة امللك عبد العزيز
ص.ب  80216جدة 21589
اململكة العربية السعودية
 +966)12( 6402000حتويلة 20777
+966 )12(6951674
cees@kau.edu.sa
http://cees.kau.edu.sa

مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية
تواجه المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول تحديات بيئية عديدة تؤثر على
صحة أفراد المجتمع؛ لذا حظيت القضايا البيئية باهتمام بالغ في الخطة التاسعة للتنمية في
المملكة العربية السعودية ،كما اعتمد النظام العام للبيئة ،والخطة االستراتيجية الوطنية
قسطا وافرًا من االهتمام وذلك من
للصحة والبيئة .كذلك نالت األبحاث في المجال البيئي ً
خالل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية.
تم تأسيس مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبد العزيز
بتاريخ 1428/1/15هـ بدعم وتمويل من وزارة التعليم العالي ضمن مبـادرة مراكز التميز
البحثي .ويُعنى المركز بأبحاث تلوث الهواء والماء والمخلفات الصلبة من خالل ثالث
مجموعات بحثية.
إن إنشاء هذا المركز يعد ركيزة وطنية هامة من ركائز العلم والمعرفة في
القضايا البيئية المتعددة ،ويمثل دعوة جادة وصريحة لكل العاملين والمهتمين في مجال
البيئة من علماء وباحثين وطالب دراسات عليا ( من الجنسين) لالستفادة من اإلمكانيات،
والتسهيالت العلمية والمادية التي يقدمها المركز ،وذل��ك باستخدام أح��دث التقنيات
والمختبرات ،وتوفير ال��ك��وادر المتخصصة ،التي تساعد في إنجاز األبحاث العلمية
والتطبيقية والتطويرية بمرونة كافية تتناسب مع مستجدات التطور التقني المتسارع.

الرؤية

األولويات البحثية

تبوء مركز الصدارة ،ونيل الثقة الوطنية والدولية ،والتميز في الدراسات والبحوث البيئية
ضمن مجاالت التلوث وحماية البيئة.

أول :برنامج تلوث الهواء:
اً
▪▪تحديد خصائص و مستويات وأنواع الملوثات في المملكة وسبل خفضها.
▪▪طبيعة الملوثات ومصدرها.
▪▪تحديد خصائص توزيع حجم الجسيمات واالنبعاثات والحد منها.
▪▪إلتقاط واحتجاز ودراسة تداخالت الملوثات الرئيسة.
▪▪نمذجة وتفسير البيانات.
▪▪دراسة األثر البيئي والصحي للجسيمات وانبعاثاتها.

األهداف

ثانيًا :برنامج تلوث الماء:
▪▪دراسة مياه الصرف من حيث مصادرها ،خصائص توزيعها ،وآثارها ،والتطبيقات
ذات الصلة للحد منها ،ومعالجتها.
▪▪معالجة مياه الصرف باستخدام تقنيات بيولوجية وفيزيائية و/أو كيميائية.
▪▪التقنيات المناسبة إلزالة المعادن الثقيلة والهيدروكربونات من مياه الصرف الصناعية.
▪▪التقنيات الفيزيوكيميائية و /أو البيولوجية لمعالجة مياه الصرف الغنية بالمغذيات
(الفوسفور والنتروجين).
▪▪تقنيات معالجة وإعادة استخدام الرواسب.

الرسالة

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خالل مخرجات البحوث والدراسات البيئية
في تلوث الهواء والماء ومعالجة المخلفات الصلبة ،وتقديم الخدمات المعملية ذات الجودة
العالمية ،والمساهمة في خدمة المجتمع ضمن رؤية حضارية.
▪▪إجراء األبحاث العلمية والنشر في المجالت المصنفة عالميًا.
▪▪تطوير المعامل وفقًا للمواصفات العالمية.
▪▪إستقطاب الخبرات البحثية المحلية والعالمية من مختلف التخصصات ذات العالقة.
▪▪تنمية العالقات والشراكات البحثية والمجتمعية مع القطاعات ذات العالقة
محليًا ودوليًا.
▪▪إقامة/المشاركة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل العلمية.
▪▪تقديم الدعم العلمي والمادي لطلبة الدراسات العليا.
▪▪نشر الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع.
▪▪إعداد القيادات البحثية الوطنية في المجاالت البيئية.
▪▪تقديم الدراسات والخدمات المعملية للقطاعين العام والخاص.
▪▪تنمية قدرات المركز على التمويل الذاتي.

المجموعات البحثية

▪▪مجموعة تلوث الهواء
▪▪مجموعة تلوث الماء
▪▪مجموعة النفايات الصلبة

ثالثًا :برنامج المخلفات الصلبة:
 .1مجاالت إدارة النفايات الموجودة حالياً:
▪▪دراسات خصائص وكميات وجمع ونقل وطمر النفايات الصلبة.
▪▪تحديد خصائص انبعاثات الماء والغاز من النفايات الصلبة والحد منها.
▪▪حماية المياه الجوفية الحالية من النفايات الصلبة.
 .2مجاالت الحد من النفايات الجديدة:
▪▪محسنات وإدارة النفايات العضوية.
▪▪تدوير واستعادة المواد.
▪▪تقنيات االستفادة من النفايات بتحويلها إلى ناتج ذو قيمة استثمارية.
▪▪السياسات واألنظمة والدراسات االجتماعية للحد من النفايات.

