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Disclaimer 

 قد تم تمويل هذا المشروع من برنامج إيراسموس+ التابع لالتحاد األوروبي. 

والمعلومات واآلراء الواردة في هذا المنشور هي معلومات وآراء )المؤلفين( وال تعكس بالضرورة الرأي الرسمي  

بالنيابة عنها   لالتحاد األوروبي.  يتصرف  أو أي شخص  االتحاد األوروبي وهيئاته  تحميل مؤسسات  وال يجوز 

 المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة فيها. 

 يطة أن يتم االعتراف للمصدر. شر  بالنسخيُسمح 

 جميع الحقوق محفوظة 

 2021- 2017© الحقوق الملكية،  
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ي صناعة الجلود بجامعة جنوب الوادى
ز

ز ف ي يقدمها مركز التمي 
 قائمة بالخدمات الت 

أسست جامعة جنوب الوادى مركز التميز في صناعة الجلود بالتعاون مع برنامج ايراسموس بلس التابع لالتحاد  

 بى واالور 

A.  االختبارات خدمات 

 جاهز لتقديم االختبارات التالية : المركز 

 تحديد سمك  -االختبارات الفيزيائية والميكانيكية   -( الجلود 1

 تحديد قوة الشد والنسبة المئوية -االختبارات البدنية والميكانيكية   -( الجلود 2

 تحديد نفاذية بخار الماء -االختبارات المادية والميكانيكية   -( الجلود 3

 تحديد امتصاص ثابت من الماء  -االختبارات الفيزيائية والميكانيكية   -جلود ( ال4

 الضوء .    فى( ثبات اللون 5

 . pHتحديد  --( الجلود 6

 ثبات اللون إلى العرق  -اختبارات لثبات اللون   -( الجلود 7

 ( طرق أخذ العينات واالختبار الكيميائي للجلد.8

 ثبات اللون إلى الماء  -اللون اختبارات لثبات   -( الجلود 9

 ( الجلد المرن اختبار المقاومة10

 ( قياس سمك الجلود 11

 ( اختبار امتصاص بخار الماء12

 . ( اختبار نفاذية بخار الماء13

B-   خدمات الدباغة 

الجلود ذا األربع أسطوانات هو  الحديثة، وتستخدم أساسا لمجموعة صغيرة    جهاز دباغة  الجلود  إنتاج  الالزمة في  قطعة من معدات االختبار 

، والصباغة وغيرها من  فصلانها مناسبة إلعداد، ودباغة،  واختبار متنوعة متعددة من الجلود المختلفة، وذلك للحصول على أفضل التكنولوجيا.

جهاز دباغة األلوان عادة ما يستخدم   . CEذ المقاوم للصدأ المنتجة وفقا لمعايير االتحاد األوروبي  بل هو آلة اختبار الفوال عمليات إنتاج الجلود. 

 لتجربة ثبات األلوان 
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C-    خدمات التدريب 
 
 ( التدريب الشامل، وتغطي جميع جوانب إصالح الجلود والترميم.1

 على حد سواء. ورواد االعماللكل من المهنيين ذوي الخبرة  تقديمها( برامج يتم  2

 نحن المورد الرئيسي للمنتجات والخدمات لصناعة الجلود.  -تعلم بثقة برنامج ( 3

D-  تنظيم الفاعليات وورش العمل 

ين المهتمين بالعمل في  ستعقد ورش عمل دورية ألصحاب المصلحة مثل أصحاب ورش المنتجات الجلدية وفرق عملهم والخريج

 في مجاالت مماثلة. العاملينمجال الجلود والباحثين 

E-  خدمات االستشارات : 

 يقدم المركز الخدمات االستشارية لمن يطلبها من أصحاب المصلحة . 

F-  الجودة للمنتجات الجلدية:   تخدمات اختبارا 

إصدارات المواصفات القياسية التي أعدتها المنظمة المصرية للمواصفات والجودة، والتي يمكن االطالع عليها واستخدامها لمن  المركز لديه أحدث  

 يطلبها. 

G-   :الدعم التجارى 

 .سيشارك المركز في المعارض المحلية والدولية لعرض األفكار والمنتجات الناتجة عن العمل في المركز


