
 تقرير عن ندوة                     

 " تدوير المخلفات الزراعية وكيفية االستفادة منها "

******************** 

بقاعتتالندمتتيمواسلندمتتاعالندعاراتتالع تت لل0212/ل11/ل8أقيمتتالندوتتيوملاتتنيلنالوتتيقلندمنن تت ل

لصباحالبمبوىلندكيمياء.

شت ن لنستتذاالندتيكذنسلفىتالىلند تي لندويوملأقيمالبادم اسكالبيقلشئننلندبيئالبادكليتالب 

وكيتتالندكليتتالد تتئننلندبيئتتالولقاتتايلشتتئننلندبيئتتالبادمعا كتتالوحالتت  الندتتيكذنسل متتا ل

لندىعييىلوكيالوزنسملندبيئالبادغ بيا.

حض لندويوملدليفلفقلأتاتذملندكليالفقلنسقمتايلندعلميتالندملذللتالوفتن ليقلو لبتالندكليتال ل

ل(ل  ر.ل79بلغلعيرلندعال اقل)ل

ن ذذعتتالندوتتيوملبذقتتياأللفتتقلنستتتذاالندتتيكذنسلعميتتيلندكليتتالندتتذىلألوتتىلعلتتىلندتتيكذنسل متتا ل

ندىعييىلبأنالأحيلخ اجيللكليالندعلتنيل افعتال واتالقمتأللندجيندن يتاللتأللحالت لندتيكذنسل

وكيالوزنسملندبيئالبادغ بيالعتقلكيليتالندعلتا لعلتىلندبيئتالوأنتالون تبلو وتىلبتو لندمتارمل

قافتتالوزنسملشتتئننلندبيئتتالبادذعاقتتيلفتتللند تت كالندمىتت االدذتتيوا لفتتقلنديتتتذنسلوقتتيلل97

وقافالندملللاتل"لناكاسول"ل ذهلند  كالتذعافالفللندملللاتلندىلبالوندملللاتلندزسنعيال

(لفنقللدذجميللندقشلتواب لعليهلناشتذ ن اتل07ند  كالبادذعاونلفللندل يلباخذياسلعيرل)

 تيننلل131بلتغللفمتاحالندمننقتللل ميعحتالحتننديلندبيئيالفتنزعيقلبمعا كتالندغ بيتالحيت لت

قيفالند  كالخاذحالعلتىلأتتاتلتجميتللل(ل يننلدكالفنقلل 12-0بمماحاتلتذ نوحلبيقل)

وادت لعتقل  ات لتتن ي لكتالفتالل0212 قلفقلفعا كالندغ بيالدلمنتأللندعاديلل112222

وادت لو ت لالزيللدذد لفقلفعينتلو  نسنتلودننرسلوكباشاتلودمافاتلوكننفاتلوخال تهلل

لندعقيلندمب يلبيقلوزنسملنديودالد ئننلندبيئالوش كالإاكاسو.

 نمذلييلفقلندملللاتلبعيلأنلاذأللعمالتيوا لدحذهلندملللاتلوع  لندمعال لودكيل

ل

 -عملية التدوير بأنها :

تعقيتت لنتتتذينفالندمتتننسرلفتتقلختتال لنتتتذ  ايلأكبتت لقتتيسلفمكتتقلفوحتتالتتتننءلكانتتالفلللتتاتل

لللاتلصلبا لزسنعيال لصواعيالأولتننئالندى  لوغي  الل.فللنسن االندب  اا 

 واالستفادة منها في المجاالت التالية:المخلفات الزراعية  تدوير

لإنذاجلنسعال لغي لندذقليياال)تيالج( .1

لإنذاجلنستميملندعضناال .0

لصواعالندل بلولندنسقلل .3

دلللتالولزسنعالبعضلندمعاصيالعلىلبااتلقتشلنسسزلفلتال)ندامتا أللوندليتاسلونل .1

لوغي  ا(ل….لندكانذلنب

ندبيللدل  كاتلونس  نرلحي لامذلييلقشلنسسزل ىلأ  ننلنستموالبيااللدلمتازوتل .9

ل.لل

للإنذاجلندااقالندع نساا .6

لتلزاقلندمعاصيالندزسنعيال .9



وكيتفلأنلحت قلقتشلنسسزلندمباشت لاندتيلكميتاتلوتا قلندعننسلعقلندمعابالندمتنرنءل

ندتتيدذالوندذتتيلتمتتببلنسفتت نالوناخذواقتتاتلسبوتتاءل ائلتتالفتتقلنسرخوتتالندمتتنرنءلبنتتت ل

فعا كتاتلندتتيدذاللتتأللتذجتتهل تذهلنسرخوتتالإدتتىلندقتتا  ملبلعتالند اتتاحلوندحتتننءلدذذجمتتلل تتنقل

ندقتتا  ملفمتتببالندمتتعابالندمتتنرنءلندذتتيلتمتتببلناخذواقتتاتلونسفتت نالسبوتتاءلندقتتا  مل ل

لندملذللتالبادذعتاونلوتا قلندعيا لعقلكيليالفقاوفالح قلقشلنسسزلبم اسكالندجحات

فتللندجمعيتاتلندزسنعيتالوند تت  الدضتب لندلالحتيقلندملتتادليقلوكتذد لإشت ن لن سشتتارل

ندزسنعيلوندجحاتلن عالفيالدذنعيتالندلتالحلعتقلفتيىلندضت سلندننقتللعلتىلندوتاتلفتقل

 عمليالندع قل.

و ىلنحااتالندوتيوملتتأللعمتالفواق تالعلميتالعتقلفتيىلندضت سلندبتادغلوندننقتللعلتىلأ ت نرل

مجذمللنذيجالنتذو اقلكمياتلنسرخوالوندغازنتلندمافالنذيجالحت قلندملللتاتلوكيليتالند

لناتذلارملفقلندذيوا لوإش ن لنس  ن لندعلميالوندجحاتلندملذىالدمعادجالندم كلال.

لوننذحالندويوملبعمالتنصياتلأ محا

يوا لإفكانيالتعييقلندل اجيقلبنزنسملشئننلندبيئالو ىلف اساللند  كالندمىت االدذت -1

لندملللاتل"لناكاسول".

تيسابلنداالبل ىلندىيفلعلىلكيليالفعادجالندملللتاتلندزسنعيتالوندذتيسابلعافتال -0

لبقاايلشئننلندبيئال.

عمالنديوسنتلندذيسابيالدلالبالأولعمالربلنفهل ىلكيليتالتتيوا لندملللتاتلندزسنعيتال -3

 وناتذلارملفوحال.
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 تقرير عن ندوة

 مخاطر  التغيرات المناخية على السواحل المصرية

************************* 

لإشتت ن (لبكليتتالندعلتتنيلتعتتال3بمجمتتلل)ل06/1/0211ندوتتيوملاتتنيلندلاللتتاءلندمنن تت للأقيمتتا

لب دقتاءنلندبيئتالوقتايلئننلندبيئالوفق سلندويوملأ.ر/فىالىلند تي لوكيتالندكليتالد تئنقاايلش

دمعال ملأ.ر/خادتيلعبتيلندقتارسلعتنرملفذلت بلندابقتاتلوندعل اتاتلبقمتأللندجيندن يتالبكليتالن

ندعلميتالندملذللتاللنسقمتايندكليتالفتقللأتتاتذم.لحض لندويوملدليفلفقللأتين ندعلنيلــل افعال

ل322فتقللبفتالاقت وخاصالقمأللندجيندن يتالوندعتافليقلو لبتالندكليتال لبلتغلعتيرلندعضتنسل

بلفتتقلأ.ر/عميتتيلندكليتتالبادضتتيفلندكتت األللتتأللتكلتتأللأ.ر/وكيتتالندكليتتالعتتقل تت رلن ذذعتتالبذ حيتت

ل.هوإنجازنتندمي ملندذنتيالدلضيفل

أ.ر/خاديلعبيلندقارسلعنرملبع الفجمنعالللمالفقلندىنسلندذىلتنلحلفتيىلتتأل للوقاي

شنن ىءلنديدذالوندمننحالندمى االباستلايلفومنبلندبع للأللتكلأللعتقلفتيىلندضت سلندتذىل

لديدذالوندمننحالنذيجالندذغي نت.لتيقللعلىلن

ديس تتاللندمتتون لندعتتادمينتتنعيقلفتتقلندملتتا  لنذيجتتالنستلتتايلندمذنتتت للهوننلفىتت لتنن تت

لندملا  لتذلل ل ىلننعيق.لهندع نسملوننل ذ

ندبعت للهدميتالندعت نس :لفلا  لاقيويالنذيجالنستلايلفومنبلتاحلندبع لبمببلندذمتيرللأوا

لصلائحلندجلييل ىل  االنيلوندقاسملندقابيالندجونبيا.لاوبانوندمعيااتلونزراارلفعياتل

ندعذبتالبمتببلندزاتارمل تىلفعتياتللهلانيا:لفلا  لغي لاقيويالنذيجالندتوق ل تىلفتننسرلندميتا

لندذبلي لندموناالوندذغي لندمعذمال ىلفعياتلندمااسلعلىل ضابلندويال.

ذتت نقلندممتتذم ملفلتتاللتتانىلوتكلتتأللتتتيارتالعتتقلزاتتارملنمتتبالندغتتازنتلندموبعلتتالفتتقلعمليتتالناح

ندعتادمىلختال لندقت نللذت نسحناغتازنتلكا يتالدزاتارمللهندويذت وزل تذلوأكمييندك بننللأكميي

ندعادىلوندق نلندذادىلواد لتن لاعمتالعلتىلزاتارملفومتنبلندبعت لكأحتيلندوذتائشلندمباشت مل

حلتتتن لتو تتألنذيجتتالنستلتتايلفومتتنبلتتتالندذتتيلنسلتت نسوننللندعتتادمي نسلحذتتندمذيقوتتالدال

لندبع لتن لتكننلشيايملعلىلكلي لفقلندبليننلندوافيا.

لإدتىلأشتاستلوندذتيندمذعتيمللنسفتألوتكلأللتيارتالعقلندذقاسا لندعلميالندىارسملفقلفوكماتلل

لوأشتاسنديدذالندمى االفقلنشيلندمننقللندمحيرمل ىلندعادأللبملتا  لزاتارملفومتنبلندبعت للأن

لأنتتايلفتت وسلندامتتىلفتتقلندمتتيلندعتتادىلحيتت لتتتأل لندتتيدذال تتنلعتتيلأتتتبابفتتقلنحتتيللأنتتتيارتال

لندامتيندمغذاتالدلويتال تىلنلتولندنقتالكتانلاذكتننلفتقل تذنللهفمالاعنقلندميالهوسنءلهاعذجز

لندبع لتموللتآكالشنن ىءلنديدذال.لأفايحنن زل

لهتع لتتالدتتلندذتتيوندذج اتتفلندب تت ىللندابيعتتيعمليتتاتلندوعتت للأنتتتيارتاللأشتتاسوكتتذد ل

يالوندذتتىلتع لتتالدعمليتتاتلتجليتتفلوتقلتتي لفمتتاحذحالتتتننحالفىتت لوندبعيتت نتلند تتماد

نستلتللفومتنبلتتاحلندبعت للإانغت قلفمتاحاتل ائلتاللإدتىقيلاتدرىللندمبانياتذليفحال ىل



ييلوشت قل ت يلرفيتا لشتي ملفقلندتيدذالغت بل ت يلسبكلأ زنءونحيلفذ لفلالل من لتغ قل

ننحالندبعيت نتلغ بتالوتتلندعجمتيلإدتىلاقي لشت قلىآبتكويساالفقلوشنن ىءلكلي ملفقلنس

لندم ملوبعي ملندذمماح.

فتللتتيارتالعلتىلتتننحاللأتتين وتكلأللتيارتالعقلنديسنتتالندعلميتالندذتىلقافتالبحتال افعتال

فىتت لوتتتننحالندبعيتت نتلوندموللضتتاتلوندذتتىلبويتتالعلتتىلندمعلنفتتاتلوندبيانتتاتلندلاصتتال

ىلبنكادالندلضتاءلناتتالوادت لدذعتيقلفوتا  لندضتعفلعلتىلتتننحالفىت لوتتأللعمتالادت ل ت

فلتتا  لندذغيتت نتلندمواخيتتالعلتتىلندمتتننحالندمىتت االوندمياتتتاتللأ لتتولفجلتتياقلتتتمى"

لندي اعيالندنن بال".

وتضتتموالنديسنتتتالنقذتت نحلوتتتائالندتتي ايلوفننقتتللندعتتننئ لندبع اتتالندغا متتالوندجمتتنسللل

ندمالتتنبلس تتللفومتتنبحالدمنن حتتالن ذيتتاحللنسسلتتياونداتت قللإقافذحتتاندمالتتنبللنسسلتتيا

لنديدذا.ندبع لدمننحال

ندمذنتت للنسبتيضف ت ويلتنصتيالفتوللضلندقاتاسملبتادبع للب حيتاءكمالننلت رتلنديسنتتال

كتتالناعذ نلتتاتلندمتتابقالعلتتىللأندلعتتيلفتتقلفلتتا  لنستلتتايلفومتتنبلندبعتت لفتتللتنلتتيحل

تتليأللوتكلتأللعتقلفتيىلناتتذلارملفتقل تذنللعلمتيلأتتاتندم  ويلكانالون يالودأللتكقلعلىل

وكميتاتللتلماللندعتاديتل ائلتالفتقلندكح بتاءلتعتار لندمتيلندم  ويلندضلألل ىلتندييلكميا

فتقلو حتالندوكت للنسفتاكقندذىلتكلىلفى لوتكلىلدلذىيا لوكذد لبيقلننمتبللنستما فقل

ندقوتتاملندمنصتتلالبتتيقللندبعتت لوندمتتوللضلوتكلتتأللتتتيارتالعتتقللتت وسملل ن تتاءلندابنغ ن يتتا

لإن تاءن ذقتي الفوتذللوندتذ لوحت لدل بيعتيدوح لندويتالوادت لدعمتالنتتزننللندوح  ندوكايللمعارإ

عيتالفباشت ملفتقلوسنءلندمتيلتضت لندامتىلندتىلندويتالوعمتال واد لبعمالقوامل لندعاديندميل

لندوح .له يضاناتلدغميالفيا

للأللرنستلفواق العلميال ىلندقاعالتواودالفننليللفذونعالكلي مل

كنفتاتلدىتيلتقتييلتيارتالبأنلتذكاتفلكالندجحاتلوندجحنرلندعلميالوندمياتيالوندعلوأوصى

لندبع لعلىلندمننحالندمى اا.
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 تقرير عن ندوة

 تحت عنوان 3/4/1122 األحديوم  

 ( تسونامى وإشعاع : أين نحن؟، زالزل  )

**************** 

عقتتيتلندوتتيوملبقاعتتالندمتتيمواسلبادكليتتالتعتتالسعااتتالشتتئننلندبيئتتالووحتتيمللتتمانلندجتتنرمل

فعمتيلكمتا لندتتياقللر/ل سئتيولفجلتولقمتأللندابيعتاللحمتيقلفعمتنرلبتيسننللوحالت  الأ.ر/

لأتذاالفماعيلبقمأللندجيندن يا.لللصالح

ل للدنحيمللمانلندجنرملندذوليذىلسلالتمنسلندميا لن ذذعالندويوملبذقياأللفقلأ.ر/

لللفىالىلفعميلند ي لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوندبيئا.لأ.ر/

وندذتىلتكلتألل يحتالعتقلللياقلصتالحلندتفعمتيلكمتا ل/للرىللللأللندقتىلندمعالت ملنسودتل -1

ل:نآلتياندزاز لبأنننعحالندملذللالوتكلأللعقلندوقا ل

ل.نسسليالاصلبادق  ملغللالندمعياالبحالوخاصالندجزءلندونسلنسساتكناقلل -0

ل.نسساش حلنك االنسدننحلندذكذننيالوروس ال ىلنتزننلل -3

ندمتتتبعالندلانناتتتالندمكننتتتالدلقتتتاسنتللونسدتتتننحندمتتتبعالند ئيمتتتياللحننسدتتتنتكلتتتأللعتتتقلل -1

لوقايلندمعي ل.لنسسلياوندق  مل

لأحزفالندزاز ل ىلندعادأللوندل نئ لندذىلتنلحلاد .ل -9

لالدذد .ندزاز لوندل نئ لندمبيولأنننيل -6

حتيلكبيت للإدتىتكلأللندمعال لعقلتنزاعاتلندب نكيقلندو تاال تىلندعتادأللوندم تباتالل -9

لنسدتتننحبادعتتيورلبتتيقللنآلختت ندمتت تب ل تتنللندزدزندتتيدلو تتا للندجغ ن تتيبتتادذنزالل

لندذكذننيا.

عتتقلندنلتتللندجيندتتن ىلوندذكذتتننىلدمواقتتاللن تتتحابفتتقللب تتيءتكلتتأللندمعالتت لل -8

لندو ا لندزدزندىلدلمواقا.لأتبابحلش قلندبع لندمذنت لوفقللأللش 

وفواقالندبعت لندمذنتت لوفتيىلتتألي ل تذهللنسحم  ىلفواقالندبع للتنزاللندزاز ل -7

لندزاز لعلىلفى لوخاصالندمواقالند ماديالوند  قيالفوحا.

لونديابانلوندقا  م.لاننيونيميعقلزاز للب تحابندذكلأللل -12

لهالتذعت  لفتقلندمعتي لتجتا:للو تىلفن تاتلفتيلعاتيتلقايلب  حلفعوىلتمننافىل -11

بجينسلنديابمال ذ تلللندمن اتلنذيجالزدزن ل ىلقتايلق ت ملندمعتي للييىذ ذنديابمال

ل ىل  اقحا.لشيء ذض بلنديابمالبقنملتعمالفعحالكال

دلتزاز لوفوحتال تييلندموتاز للهفتقلندذلاصتيالعتقلندذتألي نتلندذيفي اتلب يءتكلألل -10

لن اتلندميلندبع ى.لأللفلنسسليانزاقاتلثلندع نئ ل لن نحيإو

لنس تتت نرامتتتلكحاللأننخذتتتذأللندمعالتتت لفواق تتتالببيتتتانلناتتتتذعينرنتلندذتتتىلاجتتتبل -13

ندتتزاز لولتت وسملولتتللبوتتاءلدلموتتا  لندو تتااللأخاتتاسوندمجذمعتتاتلدلذقليتتالفتتقل

لزدزنديا.



أ.ر/لحميقلبيسننلسئيولفجلتولقمتأللندابيعتاللأدقا الأللبيأتلندمعال ملندلانيالوندذىللللللل

لوتعيثل يحالعق:

لذالو افا.يوبلآدلاندملذللالوتكلأللعقل زائاتللهوأنننعلن شعايل:ع  لن شعايل-1

:لتكلأللتيارتالعقلفيىلناتتذلارملفتقلندااقتاللنان ااسااندونواالوندذلاعالتلندااقالل-0

ذقيفتتالتمتتذلييل تتزءلكبيتت لفتتقلندااقتتالعتتقل  اتت لمندونواتتالوننلفعكتتأللرو لندعتتادأللند

ل.أوسباونديابانلوسوتيالورو للكاأف اندملاعالتلندونواالوخاصال

ل19نديابتانلتمذلت للأنتكلأللعقلندااقتالندونواتال تىلنديابتانلونتتذلينفحالندلائقتالحيت لل-3

لهندملتتاعالتلتوتتذشلندااقتتالعتتقل  اتت لتمتتليقلروسملندميتتالهوننلفعكتتألل تتذلنتتنو فلاعتتال

ندذتأفيقلندذىلتنديلندكح باءل لوتكلأللعقلفيىلرس تاللتندذنسبيوابلاسلايا للإدىوتعنالحال

لندذلاعالتللهدحذ

لسوتيالونديو لندمجاوسمل.لأصابوفيىلندلزيلندذىللانبينت  حارلالل-1

لندزاز لوتمننافى.لأتبابتكلأللعقلل-9

لبان.اعقلحارلال نكنشيمالباديلب تحابتكلأللل-6

ل:اليلتيارتالبمالوأوصىتأللعمالفواق الل-ل9

   .شح   كالفعال ملعافال ىلندذلىىاتلندعلميالندملذللالبلإقافال-أ

 يئتتتالندذتتتيساوللنسعضتتتاءننللتتتاالندعضتتتنسلوت تتتجيلللأتتتتبابرسنتتتتالل-ب

لوندجحاتلندمعاونالونداالبلعلىلندعضنس.

اتنيلقتنفىلتتونىللإدتىندذنعيالندعافتالعتقلندذعافتالفتللندتزاز لوندتيعنملل-ج

لتيسابلعايلعلىلندذعافالفللندزاز ل.ل   نء

وتنديتتيلندااقتتالوندملتتا  للندونواتتاللتتاعالتندملعتتقإقافتتالنتتيوملفذلىىتتالل-ر

لوإفكانيالو نرلنكايلنفقلاتذلينفحال ىلفى .لندمىاحبا

ل

لخيفالندمجذمللشئننلإرنسملفيا ل

لندبيئاوتوميال

لل

لاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 تقرير عن ندوة

 الشخصيةالتنمية البشرية وتنمية المهارات 

************************* 

بكليالندعلنيلتعالإش ن للبقاعالندميمواسل0/11/0211ندمنن  للنسسبعاءأقيمالندويوملانيل

فذندىلعبيلندعكيألللوفق سلندويوملأ.ر/لبااشذ ن لفللسعااالنداالبلنلندبيئائنقاايلش

وعأللش  لندياقللخبي لندويوملنستذاال/لعبيلندملحال ولنلندبيئالئنوكيالندكليالد لفذندى

 .ندذوميالندب  االوتوميالندمحاسنتلند لىيا

وسحبللنلندبيئائنوكيالندكليالد لأ.ر/وبيأتلندويوملندماعالندلانيالع  ل ح نلون ذذحلندويوملل

لعيثلندمعال لعقلندمعاوسلندذاديا:تلألللبادمارملندضين لوندعضنس

 ناتىا لندلعا لوفعواه 

  أسكانلناتىا لندلعا 

 ناتىا أنما ل 

  نستولندلممالدالتىا لندلعا 

 ناتىا لندلعا ل ننئي 

 تلبياتللناتىا ل 

 وأسكانلناتزننلند لىيناتىا ل 

 ند لىيالوناتىا ل نسنما 

  ندقيمالندمعنساالدل ل 

دبعضلندذيساباتلندعمليالدلذأكيلفقلوصن لندلك ملعقلوتا قلندمعال لخال لندويومل

لدماعالندلانيالوندوىفلفماءن.وننذحالندويومل ىلتمايلنلندويومل

ل

لفيا لإرنسملشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللل

للللللللاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللئننلخيفالندمجذموكيالندكليالد لللللللللل

ل

لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلن.رل/للللللللللل



 صور التنمية البشرية

 

 

 
 

 

 
 



ل

ل

 تابصور معرض الك

 
 إقافالفع الندكذابلدمجمنعالش كاتلرنسلنحضتالفىت لدلو ت لوادت لاتنيلنالوتيقل

بااشتتذ ن لفتتللندلجوتتالندلقا يتتالوندمقتت سلإقافذتتهلبادكليتتاللل0211/ل11/لل11ندمنن تت ل

ل.0211/لل11/ل01إدىلل0211/لل11/لل11خال لندلذ ملفقل

ل

 صور معرض الكتاب

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لل

ل



ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
ل



 
ل

 عن تدريبية الدورة لا تقرير

لالصباغة والطباعة على المنسوجات
ل***********

تعاللبادكليابقاعالندميوماسلل01/11/0211انيلنالويقلندمنن  للنديوسملندذيسابيالأقيما

لندنسشاوحال للأدجنرهووحيمللمانللندبيئاسعااالقاايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميال

ل-ندكب ىلو أل:لبادمعلادوميشليقلب  كالفى لدلغز لونينلبهلفقلندكيميائ

لندذجحيز(لل-لندمبيضالندمييلعبيلندننحيلنحميللللللللللفيا لعايل)لر/

لندذجحيز(ل-لنداباعالنحميلانتفلند ع ىلللللللللللفيا لعايل)لر/

ل(فوم لندويوم)فيا لعايلندذجحيزنتلفىوللندىن لللللللللللندجوااويفعميلشعبانللر/

ندضين للبادمارمبادذ حيبللندبيئا ئننلخيفالندمجذمللوتوميالدلندكلياوكياللر/2قايلندمييلن

لبادمارمللندجنرمفيا لوحيمللمانللر/2لأللسحبلنلندكلياوندعضنسلعلىلحمقلتعاونحأللفلل

لكأتاتلندلاس يبادمجذملللندكلياندضين لوندعضنسلوتعيثلتيارتهلعقلكيليالسب ل

لدلعىن لعلىلناعذمارل

فوم لندويوملبادذقياأللوتع افلبادمارمللندجوااوينللأللقايلندمييلنديكذنس/لفعميلشعبا

لندمعال اق

لأحميلندمييلعبيلندننحيلر/لوحال  اللنسودىلأدمعال هلبيأتلألل

لندملذللاوف نحلحاللندىباغاكانالعقلول

لقمميقلحمبلننيلندقماشلندلايلندذىلاذأللصباغذهللإدىوقممحالل

لصباغالقماشلندقاقل -1

لندىواعيالنسديا صباغال -0

للحميلانتفلند ع ىلأل/لمعال ملندلانيالدليكذنسوكانالند

لعقلتكوندن يال باعالندمومن اتلللللللللللللللل

عقل بلللألللعباسموف نحلحالو ىللاندم اعلنداباعابن هلعايللألللنداباعاع  لحي ل

ل ىلفعكأللصواعالندوميشللندمذبعا ىللندا اقاتجليفللأللتعمي لو ذهل

للوندىباغالنداباعالألل  قلبيقل

دلذيسابللند نبعالندل قاو البللدلل اجيقبااتلاقلعلىلتوكيأللسحالتللندويومحالوننذ

ندذعاونلبيقلكونيلفقللندملذللالدألقم الونداباعالندىباغاوفذابعالف نحاللند  كابمىانلل

لوندكليالندلاس يندمجذملل

ل
لفيا لإرنسملشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللل

لللللللللننناات لندوعاتلعللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللئننلخيفالندمجذموكيالندكليالد لللللللللل

ل

لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلن.رل/للللللللللل

ل



ل

ل

ل

 صور

 عن الدورة التدريبية 

لالصباغة والطباعة على المنسوجات
ل***********
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 تقرير عن ورشة العمل

 بالمناجم للعمل الالزمةالمهارات 

*************** 

بقاعالندميوماسلبكليالندعلنيلبادذعاونلل00/11/0211انيلندلاللاءلندمنن  للندنسشالأقيما

للندجنرمووحيمللندبيئابيقلقاايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميال

باد  كالدلذ بللندمك  بموجأللل يندن يفعميلندبعي ىلللل/لندجيندن يلندنسشاحال ل

نستذاالبقمألللفعميلحميىلعبيلند حمقللر/لدلويومللقايلبادذقياأللللدلذعياقللندل عننيا

بع الوسشالندعماللبيأتوسحبلبادضيفلوندعضنسللألللكليالندعلنيلل-لندجيندن يا

ناتذل نجللعمليالإدىلادلاننتلنتذل نجلندذ بلفقلبيناالناتذك ا لدلمواق

لدلذينو لل ا زملتبيكالإدىوناتذلالصلوتعنالهل

لل- نحا:فلمعيلتذألل ىو

فقللندمواقاذع  لعلىلدلو يتللإانلندمابقاورسنتالندل نئ للدلمواقاعمالخ نئ ل -1

 ل.تعياي الندذىلاذألللدلمواقالتلىيلهوعمالخ نئ للندابنغ ن ياخال لندل نئ ل

لأخذلندعيواتلبادا قلندملذللالفقلندجبا لوندنراانلندمعياالبمواقالناتذك ا . -0

لف حلالندعل لللتبيأدش نتلدن نرلندذ بلبعيلعمالندذعاديالدلعيواتلوو نرلف -3

لعلىلنفذينرلندلايللاذأللندذع  دكىل

لف حلالندذقييأللدللايللتبيأبعيلاد ل -1

واد لعقل  ا لنخذلعيواتلعلىل يئالقااعاتل نديهلللوقااعاتلع ليهللللللللللللللللللللللللل

لندذىلتعذنىلعلىلت كيزلدللايللدلمواقاوخاصال

لف حلالناتذل نجل -9

ندلايلفقلندجباللحي لاذأللنتذل نجللل)ندذعياق(للندموجماعملياللإدىيا لا قلندعت

لقلفلذللابا 

لندلايلفقلندىل لندذ بلف حلالنتذلالصلل-6لللل
ل(لProcessingلىالندذ بلفقلندلايل)دلندوحائيا  حلندم نحاللأللقايلب

لوندميانييلندجي لإلا اندلايلفلللإدىندماءللإلا ابنرسلباتذلينيلندكماسنتلاذألللإدىبعيلتعناالندلايل

لفللندذ بلواكننلناتشلندذلاعالتيانييلندذ بللدكىلاذأللندذلاعا

ندذ بلللأللاذألل ىاللتيانييلام سلعلىلش نئحلفقلندك بننلديىاارلأللللللل((Gold cyanideل

ديل جلندذ بلواعادشلبمعافالندذك ا لبادلاسجلديعنرللندكح بيباتذلينيلندذعليالللندميانييلندذ بلفق

للوفلذنفال7و777لندذ بلبحاللنمبالكاتبي

لموجأللد ؤاالخاننتلنتذل نجلدو ىلنحااالندنسشالتأللناتلاقلعلىلزااسمل لبالقمأللندجيندن يال

لندذ بلعلىلندابيعا.

ل
لفيا لإرنسملشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللل

للللللللاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللل



لوتوميالندبيئالليفالندمجذمئننلخوكيالندكليالد لللللللللل

ل

لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلن.رل/للللللللللل

ل

ل

ل

ل

 ورشة العمل صور                                                

 المهارات الالزمة للعمل بالمناجم

ل***************
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لدوةـــــن نـــرير عـــتق

 لتنمية المستدامة الطاقة النووية بمصر بين ا

 والتأثيرات البيئية

***************** 

بقاعتالندمتيمواسلللل0212/ل3/لل02بكليالندعلتنيللاتنيللندمتبالندمنن ت لللويومندإقافالتأللللللللل

 يئتتال/لفعمتتيلندقللتتىلسئتتيولأ.ر.للو تتألللحالتت  الفذلىىتتيقل تتىلفجتتا لندااقتتالندونواتتاو

لسئتيولقاتايلناتذك تا لبحيئتالندمتننرلندونواتاللبيتل/لتعييلسأ.ر.لندااقالندذساالبادقا  مل ل

/لفعمتيلأ.ر.للل لبقمتأللندليزاتاءلبادكليتاندمذلت بلنستتذاال  ندوم لفعميل اسق/لأ.ر.لبادقا  مل ل

لنستذاالندمذل بلبقمأللندجيندن يا دنرلغويألل

ذقتييلندذكوندن يتالندونواتالأحتيلأبت زلعواصت لندلنفتذال لحن للتأللندذقياأللدلويوملورنسلندعننسل

دلتتيو لحيتت لتملتتال تتذهلندذكوندن يتتالحىتتيلالفجمنعتتالفتتقللوناقذىتتار ندعلمتتىلوندمياتتتىل

 تتىلأاضتتالتعتتززلندمكانتتالندمياتتتيالدليودتتالندمادكتتاللولندذقتتييل تتىلندذكوندن يتتاتلنسختت ى

 للندااقالندونواال اقالنكيلالبيئياوأنلل ىلفىيسلدلذوميالناقذىاراالوندب  ااودلذكوندن يال

ل:لندوقا لندذاديالذعيثلعقتأللندو 

 ما هى مصادر الطاقة؟ 
ندع نسملل لندغازل-لندااقالند مميال ندبذ و للل-لندااقالندعيناال-ندقنملندكح بيالندمائيال

ل      ندونوىل-لند ااحللل ندلعألللللل-لنسسليا



 وضع الطاقة فى مصر وجدوى البديل النووى
 اتشفقلندولل%8958بذ و )فىارسلنالبا(للللللتملاللغازل+ •

للل%1057ندميلندعادىلوندلزنناتللللللللللللللتملالل •

ل%ل153سااحللللللللللللللللتملالل اقالشمميال+ل •

ل%8نتذحال لندكح باءلازايلتوناالبومبالل •

ل       يجاونتل18516فى لتوذشل اقالكح بيالقيس الل •

ل0209 يجاونتلعايلل9150فى لتعذاجل اقالكح بيالل •

ل0219 يجاونتلعايلل3353فى لتعذاجل اقالكح بيالل •

ل فلياسلرواسلتوناال69نعذاجلفازوتلبوعنلل •

 حتمية الخيار النووى لمصر
لأخ  تاندونواتاللكتانللندااقتال رختا عافالبعتيل  تاللتالثلفعتاواتلل02فى لتأخ تل

فعاتتاتلأق  تتالندمجلتتولنسعلتتىلدلااقتتاللل8فنقتتللندضتتبعاللسو لفعاتتالننواتتاللتتمقل

االلدلمىارسلندذقليياالندذتىلبتيأتل تىلندوضتنبلبيلحذميكلياسللل0222ل– 1786خال لل

  أولبلغالحي النسقىى

  ندوقا لندذاديالعقوتأللندذعيثل

 لفب سنتلتبوىلندبياالندونوىلدذندييلندااقا

 )لندب نافشلندونوىلندملمىلندمى ى)أ ين هلوتانسه

 لفال ىلتبالناتذلارملفقلندب نافشلندونوى؟

 لجحالندونوىلدذندييلندكح باءأ أللندقضااالندم تباالباحياءلفى لدب ناف

 لبمى ل ندبويالندمدتميالدلذكوندن يالندونواا

 لفال نلندمالنبلدوجاحلندب نافشلندونوىلندمى ى؟

 ندنلللندعادمىلدلااقالندونواا 

 ندااقالندوكيلالوندغي لفلنلالدلبيئالأنننيكيليالندعلا لعلىلندبيئالباتذلينيل 

 ل ك ملفلاعالندمعاالندونواا

لاتــــــــــــالتوصي
 دلب نافشلندونوىلدلااقا ندذوليذاالن   نءنت ىلنتلاالللن ت ني -

لل وسملتبوىلفى لب نافجالننواالفذكافالل -

لل وسملرخن لفى ل ىلفجا لتىويللندنقنرلندونوىل -

دلااقتالوتعتيرل تذهللنتذ نتيجيالفذكافلتالإ اساذعيقلأنلاكننلتبوىلندبياالندونوىل ىل -

لقبليالدلااقاناحذيا اتلندممذلاناتذ نتيجي

لتت وسملنخذيتتاسلندملتتاعالتلوندتتيو لندم تتاسكالفتتقلختتال لفواقىتتالعادميتتالفلذنحتتال -

لتذيحلدمى لنخذياسلأحمقلوأ ضالندع وا

لندىواعالندمعليالدلمما مال ىلتىويللفكنناتلندملاعالتلندونواال ل وسملتحيئا -

 لقانننلفذكافالدذوكيأللند ئننلندونواتاللوننلاكتننلفمتئن لعتقلادتلإصينسل وسمل -

لندم كزلندقنفىلدألفانلندونوىل

تعكيأللناتذلارملفتقلنتلاقيتاتلندذعتاونلندوتنوىلندمنقعتالفتللندتيو لنسخت ىلورسنتتال -

لللا يإب وتنكن للإلا الإفكانيا



  الدملاعالتلتمليأللفلذاحل -

 

ل
لفيا لإرنسملشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللل

للللللللاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللئننلخيفالندمجذموكيالندكليالد لللللللللل

ل

لفىالىلفعميلند ي لن.رل/للللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 تعتالل(لبادكليتال3بمجملل)للل0211/ل1/10انيلنسحيلندمنن  للإقافالنيوملندينيلندننحي

عونننل"لنانذلاباتلندمى االنعتنللقا تالو ويتالوتياتتيال"لحالت  الندعقتنقيللأل/ل

 ندىعليلأل/لأحميلعانننل–ندىعليلأل/لأحميلفىالىلل– اسقلبلذا ىل

ل

ل

 صور ندوة االنتخابات

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

ل

ل

ل

 

 
 تقرير عن دورة اإلسعافات األولية وتعليم طرق الحقن وغيرها

 1122/ 21/  8يوم الخميس  الموافق  تالتى عقد

 للسادة أعضاء هيئه التدريس والوظائف المعاونة والطالب

ل*************

عقيتلنديوسملبادذعتاونلبتيقلشتئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتالوفدتمتالننبتالب ناتزلللللل

بقاعاتلف كتزلل واالتااوولوأت ملكارامىل)و ىلفدتمهلدلذعليأللندابىلوندذوميالندب  اا(أ

فىتالىلفعمتيلند تي للندليفالندعافالبكليالندعلتنيل افعتهل واتالوتعتالسعااتالتتيارملن.ر./

لياعمييلندكل

عضنل يئهلتيساولوو ائفلفعاونهلونداالبلوبيأتلنديوسملفتقلل91وقيلحض لنديوسمللللل

ندمتتتاعالندعاشتتت ملصتتتباحالحذتتتىلندمتتتاعالند نبعتتتالفمتتتاءلحيتتت لقمتتتأللندمذتتتيسبيقلإدتتتىللاللتتتال

فجمنعاتلعلىللاللال ذ نتلفيملكال ذت ملتتاعذيقلحيت لقتايلبادذتيسابلأ بتاءلفذلىىتيقل

ل( ىل ذنلندمجا )نداننسئلوندج نحال

علىل انتبلعملتىلو انتبلتابيقتيلبأاتي لندعضتنسلعلتىللاذيسابيندلموقيلنشذملالنديوسللللل

نمتتااجلعادميتتهلفعاكيتتهلدجمتتأللن نمتتانلوعلتتىلفذاتتنعيقلفتتقلندمتتارملندمذتتيسبيقلوتواودتتال

لا:ندمننليللندذادي



 تعالندجلي(ل-وسايىل–)عضالالتعليألل  قلندعققلندملذلل -1

لياتعليأللت كيبلندكانينالوتعلي لندمعاد -0

لادلمضارنتلندعينالاكيليهلإعااءلحقوهلنسنمنديقلوإ  نءلنخذباسلندعماتي -3

لندذعافالفللندج وحلوندع وقلوكيليهلعمالندغياسلندعملىل -1

لهكيليهلندذعافالفللندكمنسلوكيليهلعمالندمالب -9

لوقياتلندمك لكيليهلقياتلندضغ  -6

لبا ذيازلنديوسملقابلهلدلذنلي للمتمليأللندمذيسبيقلشحار -9

ندذتىلنكذمتبن الفتقلخالدحتاللموعلتىلندلبت لمميتللندمذتيسبيقلتتعارتحأللبحتذهلندتيوسوقيلأبيىل 

لعينرلندممذليياقأو ادبننلبذك نس الدزاارمل

ل

ل

لاد ئننلخيفهلندمجذمللوتوميهلندبيئلاوكيالندكليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لأ.ر.فذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوم الوفاء

 جامعة طنطا -لتنظيف وتجميل كلية العلوم 

************* 

 واتتالاتتنيلنسسبعتتاءللا افعتتل-ندعلتتنيلاتتتأللتوكتتيأللاتتنيلندن تتاءلدذوكيتتفلوتجميتتالكليتتللللللللل

فىتالىلفعمتيلند تي لعميتيلندكليتاللوتعتالسعااتالأ.ر/لابمبتارسمل يبتل8/0/0210ندمنن  ل

لندمجذمللوتوميهلندبيئالونتعارلنداالبلودجانهلندملذللا.لاادذعاونلبيقلشئننلخيفب

ندذتتيساولوندن تتائفلندمعاونتتالونداتتالبللاشتتاس ل تتيلنديتتنيلعتتيرلفتتقلندمتتارملأعضتتاءل يئتت

لوندعافليقلبادكليا.

نتذم لندو تا لفتقلندمتاعالندذاتتعالوندوىتفلصتباحالحذتىلند نبعتالوندوىتفلفمتاءنلوكتانل

ل-ي:ندب نافشلكادذاد

لافىتالىلفعمتتيلند تي لووكيتالندكليتالد تئننلخيفتتلأ.ر/لن ذمتايلتتيارملعميتيلندكليتا -1

ندعضتنسلوندم تاسكيقللهفذنديلعبيلندعكتيأللفذتنديلبادمتار/لندبيئالأ.رلاندمجذمللوتومي

شتك لوتقتيا لدجميتللندم تاسكيقلووعتيلباا ذمتايللاحي لو هلتيارملعمييلندكليالكلم



للزفالئحأللنداالبلعلىلندم تاسكالو تىلرعتأللباداالبلندم اسكيقلوحلحأللعلىلت جي

دمعا كهلعلىلنكا تال ميتللفبتانيلنوكذد لح ل ميللنداالبلعلىللندعمالتلندقارفا

لوإن اءنتلندكليالندملذللا

ل-:تقميأللندعضنسلإدىلفجمنعاتلعمالبمحايلفعيرملفوحال -0

لكوول ميللندا قاتلولنس ويال2للللللللل

ل وندمالدأللبادماءلونديلاذنفمحل ميللندا قاتلونس ويالل2للللللللل

لتوكيفلز اجلأبننبلندكليال2للللللللل

للفذت لتق ابتالل3إلا الونقالت بتهلزسنعيتالسحتننالزسيلبادكليتالقات لكتالحتنالل2

لللللتمحيينلدزسنعذحالوتجميلحال

عتتقلنانذمتتاءللاندغائتتبلعلتتىلشتتحينءلندلتتنسملوفعالتت هلراويتتلمندكحتت للتتأللصتتاللمصتتال -3

لوتلنكياتلندذعافالوأربلندعننسلوندع لعلىلندوكا الوأخالقيات

لنتذكما لندو ا لحمبلندجيو لندزفوي -1

لدلم اسكيقلفللإرنسملندكليا.لندعى للأللندغذنءلمصال -9

 ن ا لسااليلفباسنملك هلقييلبيقل ميللندم اسكيقلفقلنداالبل -6

ندبيئتاللاندمجذمتللوتوميتلاو ىلنحااالندينيلشك لعمييلندكليالووكيالندكليالد ئننلخيفت

 .لكيقلووعيو أللبذقياأللشحارنتلشك لوتقيا لدحأل ميللندم اس

ل
لفيا لإرنسملشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئا

للللللللاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللئننلخيفالندمجذموكيالندكليالد للللللللللللللللل

ل

لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلن.رل/للللللللللللللللل

ل

ل

ل

لدوةـــن نـرير عـتق

 البشــريةة ـــاقــالطقـــــوة 

***************** 

(للل1بمجمتتلل)للل0212/ل3/لل18بكليتتالندعلتتنيللاتتنيللنسحتتيلندمنن تت لللتتتأللإقافتتالندوتتيومللللللل

 ادتبلتعتالل322فيسبلتوميالب  االوحض لندوتيوملعتيرلللأحميلأبنلعافنرأ/   وحال  ا

ليتتالد تتئننلخيفتتهلندمجذمتتللوتوميتتهلندبيئتتالأ.ر/لفذتتنديلعبتتيلندعكتتيأللفذتتنديلوكيتتالندكإشتت ن ل

لخيفهلندمجذمللوتوميهلندبيئاوإرنسملشئننل

لوتعيثلندميسبل يلندوقا لندذاديا:

  أنواع الطاقة البشرية

ل اقالا ويال(ل– اقالسوحيالل–لاللالأنننيل)ل اقالبينيال



لواذضحلندل قلبيقلندااقالوقنملندااقالفقلخال لف نكزلقنملندااقا

 اقةمراكز قوة الط

لان يلننعيقلفقلف نكزلندااقال

 ف نكزلنتىا لبينىل)لفواقالندجبيقلوفواقالندىيسل( -1

لف نكزلنتىا لحميال)لف كزلانتىللوخاس ىلوحولوسوحانىلوا وىل( -0

لف نكزلناتىا لندعميال-أوا:

   -المركز الذاتى : -أ

 ندمقىنرلبادم كزلندذنتىلندملحنيلندذنتىلأولندىنسملندذ ويالعقلندذنتلرنخلحال.ل

فتقل%72 ادكلي لفقلندواتلالا بلنلمهلب كالتلبىل ابقالَل حىائيال افعتال اس تاسرلللل

لفقلنسف نا.لل%99ندعيا لندذنتىلاكننلب كالتلبىلفمالامببل

لودذنل ابقاَلدملحنيل)ندااقالبا اعاء(ل

لعلىلن نمانلأنلالا بلنلمهلب كالناجابيلحذىلاىالدمالاذليله.

 -المركز الخارجي:  -ب

دم كزلندلاس يل يلندذننصالفللنآلخ اقلوندذ لأصتبحلندمعيتاسلنسو لعادميتال تيلواذملالن

لنخذياسنتلندذن ف.

 -المركز الحسي: -ت

لو نلاذملال ىلف اع لن نمانلوندذيلفوحالندعبلوندك هلوندلن لونسفق...

 -المركز الذهني: -ث

ندلت قلبتيقل ااقالن نمانلندذ ويالباللحتيورلوعوتيلندذعتيثلعتقل تذهلندااقتالابتيلأنلنعت  ل

لندنعيلوندالوعي.

 :تتنلندعقتتالندمتتيس لندتتذىلاقتتنيلبادمقاسنتتاتلواعلتتالواعمتتبلواتتيس لفتتقلل-ندتتنعي 

(لفعلنفتتال تتيلندلانيتتا.لو تتنلاعتت  لندلتت قلبتتيقلندىتتحلوندلاتتأ.لوندتتولولتملتتال9:7)

لاقن لتعادى:ل"لونلولوفالتنن ال أدحمحال جنس الوتقنن ا." لندنعي

 :قلبتتيقلندعقيقتتالوندليتتا لو تتيلندلاتت ملندذتتيل تتنلندعقتتالندتتذ لالاعتتيلندلتتل-ندالوعتتي 

 أو ينالهللالبحا.لوند وحلتملالندالوعيلدإلنمان.

ل-ون نمانلبهلشقيق:

ل.(وندمنتيقىفمدو لعقلنسدنننلوندعبلوندم اع لل لو نلندعقالندعا ليأيمن )  -أ

ل.(فمدو لعقلندعمابلوندموا لوندذعليا للو نلندعقالندذعليليأيسر )  -ب

ل(لدذعقي لأقىىلنتذلارملفمكوه.لند قيقل)لندمليقلوابيلفقلندمزجلبيق

ل:لندل نئ لندذ وياوفقلأفللالنتذلينيلند قيقلفعال

ة تيووحتى يحول اإلنسان الطاقة لقووة طاقوة عليوه أن يسوتخدم المصوادر السوبعة للقووة الذا

 -وهي:

 تعيايلنس ين .ل(3للللللندذع  لعلىلندذنت.(ل0للللللللندذق بلإدىلهللا. (1

 ندلقالبادولو.ل(9لللتعقي لندمعارم.(ل6لللند لالعقلنسخ اق.ل(9لللعليزلندذنتي.ندذ(1لللللل

 التقرب إلى هللا -أوال:



 قت لل%3واالحت لأنلل البيلأنلتعق لأوالناتتزننلند وحتانيلحذتىلتكذمتالندمتعارملوندااقتا

وأغلبلنس  نرلندمىتابيقلبتأف نالنلمتيال تأللفتقلأنجتحلندوتاتلل ل يلندعادأللتعينءلوفذزنيق

لفاراالإالأنحأللدأللاعققننلناتىا لباهلللعزلو ا.

 التعرف على الذات -ثانيا:              

لابيلأنلتع  لقيسنت لو اقات لون فكانياتلندمي ننالبينخل .

لو وا ل  قلبيقلندقيسنتلون فكانيات.

 : ل12 تتيلفتتالخلقحتتالهللالتعتتادىلبتت  ل قتتيسنت لغيتت لفعتتيورم ل تتادعيقلتميتتزل -القوودرات

 بليننلخليالعىبيا.ل69دننل يلندلانيالوندعقالبهللفلينن

 : ل يلنتذغالد لدحذهلندقيسنت. -اإلمكانيات

 تحديد األهداف -ثالثا:             

فتتالاتتيوسل تتيلعادمتت لندتتينخليلفتتقلندمدكتتيلأنلاذعقتت ل تتيلندلاس ي.ودتتذنل تت انلكانتتالأ تتين  ل

نق..ندب نقلاضتللقيفتهلن نمتانلكتادب  لوونلعالبينخل ل مقلندمدكيلتتذعق ل تذهلنس تين 

لعويلفوذحىلنك ه لون نمانلاضللنلمهلعويلفوذحىل ك ه.

 :تحديد الهدف يولد الحماس- 

  ي لاولقيما.ل(3للللللللللللللللللللتنقل.ل(0للللللللللللللللللللحمات. (1

لتنكالعلىلهللا.ل(6لللللللللللللللرعاءلهللا.ل(9للللللللللللللللللللللندل ر.ل(1

 التحفيز الذاتي

 :ل-ان يللالثلأنننيلفقلندمعلزنت

 حا زلندبقاء.(ل3لللللللللللللللانتي.ل(0للللللللللللللللفعلزلخاس ي. (1

 -نموذج إيجاد الطاقة:

ل.حماتللل-للولنحلسؤاالل-لللسؤاالل–ل ي ل–للللقالل–للفحاسنتل-لللفع  الل-لندذغيي 

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايلفيا 

للللللللللللللللل

للللللللاات لندوعاتلعلنننللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

 

 تقرير عن

 مشروع كيلو ثواب  
 

************* 

ل-أسزل-تك ل-ذب يلببعضلندمننرلندذمناويالوندغذنئيال)لزااتأللتوكيأللحملالبادكليالدلللللللل

ادكليالواد لدميمللالثلبلأعضاءل يئالندذيساولوندحيئالندمعاونالوندمن ليقفك ونا(لفقل

دذنزاعحالعلىلبعضللشواالخي لل12وتأللإعينرلعيرلل ل07/3/0210ندىلل09أاايلفقل



جميالوتجميللبعضلنسوسنقلندقيامالننل ىلحملالندوكا الوندذكاسشندعافليقلبادكليالوندذاقل

عمييلندكليالوتوكيألللل/لفىالىلفعميلند ي للأ.رلندملذللالواد لتعالسعاااللتبا رنسن

بادذعاونلفلل معيالستادالوبعضلبادكليالخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالشئننللقاايل

لندكليا.لنتعارلنداالبلو البلنداالبلندمذانعيقلفقل

ل

لندمجذمللوتوميالندبيئافيا لإرنسملشئننلخيفال

للللللللللللللللل

للللللللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 ــدوةتقــرير عـــن ن

 الضوابط األخالقية للبحوث العلمية وتطبيقاتها

 في خدمة المجتمع

****** 

(لوحالتت لندوتتيوملل3بمجمتتلل)لل11/1/0210اتتنيلنسسبعتتاءلندمنن تت لأقيمتتالندوتتيوملبكليتتالندعلتتنيل

نستتذااللنلبالفقلنستاتذملنس الالو أللنستذاالنديكذنسلإب ن يأللبيسننلوزا لندىتعالنستتب ل 

عتتيقلشتتمولوعضتتنلندذلاتتي لناتتتذ نتيجيلل-مجيتتيلقاتتتأللأتتتذاالبكليتتالنداتتبندتتيكذنسلعبتتيلند

ندبع لندعلمىل لنستذاالنديكذنسلعالءلإتماعيالسئيولوحتيملنسخالقيتاتلبكليتالنداتبللابأكارامي



بجافعتتالعتتيقلشتتمول لنستتتذاالندتتيكذنسلخياجتتال علتت لسئتتيولندجمعيتتالنسدمانيتتالندمىتت االدعلتتألل

لندعيننن.

لاالنديكذنسلسئتيول افعتال واتال لنستتذاالندتيكذنسلنائتبلسئتيولندجافعتاوقيلحض لندويوملنستذ

نائتتبلسئتتيولندجافعتتالد تتئننلندذعلتتيألللنستتتذاالندتتيكذنسلد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتال 

نستتذاالندتيكذنسلعميتيلندكليتالوندتنكالءلوسؤتتاءلنسقمتايلندعلميتالوعياتيلفتقلندمتارمللونداالبل 

لىللو لبالندكليا.أعضاءل يئالندذيساولوفن ل

لعلأللندعينننلبادكلياللقايلبادذقياأللدلويوملأ.ر/لفعميلحمقلفوالنستذاالنديكذنسلبقمأل

تعيثلنستذاالنديكذنسل ذعىلعبيلندعا ىلنائبلسئيولندجمعيالنسدمانيتالندمىت االدعلتأللندعيتنننل

لوتعيثلعقلفقيفالندبع لندعلمىل ىلفى 

كيأللفذندىلوكيتالندكليتالد تئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتاللأللتعيثلنستذاالنديكذنسلفذندىلعبيلندعل

ندبيئالوسحبلبادمارملندعضنسلوندضين لوأشاسلتيارتالندىلأنلندجافعاتلندمى االلتعانىلفتقل

إ ما ل ىلرعأللندجنننبلندبعليالوبلاصالنسبعاثلندذابيقيتال تىلفجتا لخيفتالندمجذمتللفمتالأرىل

فعاتلندمى االوفقل وتال تاءلندذن تهلنعتنلندذوميتالإدىلندذألي لندملبىلعلىلندذ تيبلندعادمىلدلجا

ندممذينفالكأحيلندمعاوسلن تتذ نتجيالدقاتايلشتئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتالبادجافعتالفتلل

نقلالننعيال ىلندذننصالفللندجمعيتاتلندعلميتالوفوحتالندجمعيتالندمىت االنسدمانيتالدعلتأللندعيتنننل

دذتتيساولوندحيئتتاتلندمعاونتتالونداتتالبل لتت نءلدعقتتيلنتتيونتلووسشلعمتتاللدلمتتارملأعضتتاءل يئتتالن

ندجانتتبلندعلمتتىلوندمع  تتىلعتتقلندضتتننب لنسخالقيتتالدألبعتتاثلندذابيقيتتالوأ ميذحتتال تتىلخيفتتال

ندمجذملللأللتن هلباد ك لوندذقيا ل رنسملندجافعالبيعمحأللندتاللفعتيورلوتتذديلحأللدكتالفتالانن حوتال

لفقلصعابل.

.ر/لفىتتالىلفعمتتيلند تتي لوسحتتبلبادمتتارملندضتتين للتتأللتعتتيثلنستتتذاالندتتيكذنسلعميتتيلندكليتتاللأ

وتعيثلعقلأ ميالندمجالتلندعلميتالوأ ميتالندو ت لفتقلختال لندجمعيتاتلندعلميتالندمىت االكمتال

أولحلبأنهلقيلنخذاسلنلبالفذلىىتالدلوتيومل تىلفجتااتلعتيملودكوحتالانتلقاتتأللف تذ  لو تنل

تتيارتالباد تك لندجزاتال رنسملللننب لنسبعاثلندعلميالندذابيقيال ىلخيفتالندمجذمتللكمتالتن ته

ندجافعالعلىلرعمحالندممذم لدلكليالفقلأ الندعىن لعلىلناعذمتارل لكمتالشتك لإرنسملندجمعيتال

ندمى االنسدمانيالدعلأللندعينننلعلىلتعاونحالندىتارقل تىلإلت نءلندواحيتالندلقا يتالندعلميتالدجميتلل

فجتااتلعتيمل لت نءلندبعت لندعلمتىلفومنبىلكليالندعلنيلكمال ادبلباتذم نسلندذعاونلفعحال تىل

لوفذالباته.

د تئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتالأ.ر/لفعمتيللنستذاالنديكذنسلنائتبلسئتيولندجافعتاللأللتعيث

لبعننلندذىلتكلتأللعتقلنسبعتاثلندعلميتالندذتىلتلتييلفواقتالندتيدذالفتقلختال لوسشلندعمتالوفتقل

لخال لفجادولندكلياتلوندجافعال.

كذنسلسئيول افعال واالأ.ر/لعبيلندعكيأللعبيلندلاد لخليتالوسحتبلبادمتارملنستذاالنديللأللتعيث

لندضين لوتكلأللعقلنجاحلندجمعياتلندعلميال ىلند ب لبيقلندبع لندعلمىلوندمجذمل



لأللقافالنستذاالنديكذنسلخياجتال علت لسئتيولندجمعيتالنسدمانيتالندمىت االدعلتأللندعيتنننلبذقتياألل

رملندوتننبلوعميتيلندكليتالوعلتىلندمتارملندمعالت اقلوعلتىلرسيلندجمعيالدت ئيولندجافعتالوندمتا

لتيارملوزا لندىعالعويلوصندالندويوملوعلىلسئيولفجلولقمأللعلأللندعيننن.

لندبع لندعلمىلالأللتعيثلنستذاالنديكذنسلعبيلندمجييلقاتأللسئيولوحيملندو  لبأكارامي

 ذنلنسف لو تذنلاتذأللعلتىلعقلإعارمل يكلالندبع لندعلمىل ىلفى لوإب نزلندجانبلنسخالقيل ىل

لأسبعالف نحالو ى:

لف حلالتلاي لتياتاتلندبع لندعلمىلونستبا حالباسخالقياتل ىلفى لل-1ل

لف حلالندبع لندعلمىلانتهلل-0ل

لف حلالفالبعيلندبع لندعلمىلل-3ل

لف حلالنتذلينيلفل  اتلندبع لندعلمىلوندجنننبلنسخالقيا.ل-1ل

إبت ن يأللبتيسننلوزات لندىتعالنستتب لندتذىلأبحت لندعضتنسلللألل اءلروسلتيارملنستتذاالندتيكذنس

فقلأ الفى لوحيالالعقلأخالقياتلندمجذمللوندذتىلاجتبلأنللابعيالالند ي لوفيىلحبالوتلالني

لاذعلىلبحالكالفقلاعبلفى لوقيلقييلندعيايلفقلندعكأللوندنصااالدذانا لورعأللندذعليأللندجافعىل

ل-وفقلندنصااالندذيلقيفحا:

 وكنفالندقيأللنا ذماعيا.إعارمل يكلالف -1

 تن ي لندمعلنفاتلوتونيلندمعاس لوكلاءملندبعنثلندعلميا. -0

 إل نءلوتوميالند صييلندمع  يلدلمجذمللوسأتلندما لندلك  . -3

 ندم اسكالندمجذمعيالقضيالفالنبال يلف نحالندذعليأللندملذللا. -1

لروسلندجافعالندلاعال يلتوميالندقيسنتلوندكلاءنتلندمد لالدلذوميا. -9

لحال لنستذاالنديكذنسلعالءلإتماعيالوتعيثلعقلقيأللولننب لأخالقياتلندبع لندعلمىلألل

لوننذحالندويوملتمايلندماعالند نبعالبعيلندعى للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

لفيا لإرنسملشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئا

للللللللللللللللل

للللللللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل

 



 تقريــــــــر عــــــــن

 المهرجان السنوي لالحتفال بيوم اليتيم

 بسبرباى –بحديقة نادى أعضاء هيئة التدريس 

 م 12/4/1121الخميس 
ل****************

د تئننلخيفتالللبادذعاونلبيقلقاايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالووكالءلندكلياتللللللللل

ندمجذمللوتوميالندبيئالبادجافعالونارىلأعضتاءل يئتالندذتيساولوفيا اتالند تئننلنا ذماعيتال

وتارىلأعضتاءل يئتالندذتيساولبمجمتللتتب باىلأقيأللندمح  انلندمون لدالحذلا لبيتنيلنديذتيأللب

قتايلبادذ تيتبلدلعلتالوشت نءلوتعبئتالوتنزاتللندحتينااللللل06/1/0210انيلندلمتيولندمنن ت ل

وفذابعال قت نتلندعلتال)لإرنسملشتئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتالوإرنسملندعالقتاتلندعافتال

لبكليالندعلني(.ل

فعتال واتتالونتائبيلندجافعتتالد تئننلخيفتتالحضت لندمح  تانلنستتتذاالندتيكذنسلسئتتيول اللللل

ندمجذمللوتوميتالندبيئتالوشتئننلندذعلتيأللونداتالبللوسئتيولفجلتولإرنسملنتارىلأعضتاءل يئتال

ل-ندذيساول)وعيرلفقلندجمعياتلنس ليالد عااالنساذتايللو تأللل معيتالإشت نقالنتنسلندلي اتال

ند عااتتالنا ذماعيتتال معيتتالندن تتاءلندلي اتتالن تتتالفيال"رنسلل- معيتتالند تتاباتلندممتتلماتل

ل- معيالندن اءلندلي االن تالفيال"رنسلند عااالنا ذماعيالدلبوتيقلباواتا"ل-دلبواتلباواا"ل

فيستتتالحمتتيقلفىتتالىلن عينراتتالندم تتذ كالل-ندجمعيتتالن تتتالفيالدللتتيفاتلنا ذماعيتتا

لل-عيتال معيتالقىت لندليت لنا ذمال-رنسلندمواسلد عااالنديذيأللندمعاقلل-بميالحبيشلندبع اال

لاذيألل(ل.169 معيالتعميقلندىعال لوعيرلنساذايلندذاقلحض ونلبادعلال

قايلبادذقياأللدلعلالن.ر/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللوكيتالكليتالندعلتنيلد تئننلخيفتالندمجذمتلل

لوتوميالندبيئا.ل

لبتتيألندعلتتالبقتت نءملندقتت ننلندكتت األللتتأللكلمتتالنستتتذاالندتتيكذنسل/لفذتتندىلعبتتيلندعكتتيأللفذتتندىللللل

أشارل يحالب رنسملندجافعالوقاايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعلتىلرعمحتأللدلمح  تانل

ووكتتتالءلشتتتئننلندبيئتتتالدكليتتتاتل)ندذم اض ندزسنعتتتا لندذ بيا ندذ بيتتتالند االتتتيالوندذ بيتتتال

بذد لندينيلوقييلند ك لدلممدديقلعقلش كالتتيوينساذالدذب عحتالبادحتينااللألندونعيا(لا ذمافح

 ويتتهل لكمتتالقتتييلند تتك لدلممتتدديقلعتتقلنتتارىلأعضتتاءل يئتتالل19222حتتيورلوندلعتتبل تتىل

لندذيساولاتذضا ذحأللندعلالوتقيامحأللبعضلندليفاتلدألاذايل.ل

للأللكلمالن.ر/لحمايلسفيحلسئيولفجلولإرنسملنارىلأعضاءل يئالندذيساو لسحبلبادمارمل

لندضين لوبيوسلنساذايلندذاقلندذاقلحض ونلندعللال.

ن.ر/لعزملندنتيمىلوكيالكليالندذ بيالند االتيالد تئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتاللأللكلماللللللل

ندبيئالبادويابالعقلندمارملوكالءلندكلياتل لوقافالبذقتياأللند تك لدمجلتولإرنسملنتارىلأعضتاءل

 يئالندذيساولوكذد لقيفالند ك لدقاايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالدمتالقتايلبتهلفتقل

للالندك األ.لفجحنرل تمايل ذنلندع



لأللكلماللأل/لنحمتيلتتعيلللللفملتالعتقلشت كالتتيوينساذالوفتيا لتنزاتللند ت كال لقتايلبذقتياألل

لند ك ل رنسملندجافعالوإرنسملنارىلأعضاءل يئالندذيساول.

   -ثم بدأت فقرات الحفل والممثلة فى:

فمت حلندعتت نئولوندذتىلقتتايلبحتال ادبتتاتلفتقلكليتتالندذ بيتالتعتتالإشت ن لن.ر/لإاوتتاتل -1

 أللندالندا.لبقم

  ق ملنسسن نزل -0

  ق ملندماح  -3

  ق مل ويالفقل  ا لندمنتيقىلوندغواءلدالبالكليالندذ بيالندونعيال -1

أن االفلذنحالفقلبيناالندعلالحذتىلنحااذتهلتذملتال تىلند تتأللعلتىلندن تنهلونساتي ل -9

فقل لبالكليالندذ بيالقمأللندالندالوكذد لعمتالأشتكا ل ويتالفتقلندىلىتا لوند تتألل

 تتمللوندللنفاتتتذ لوأدتتنننلندمتتاءلوعمتتالفمتتابقاتلبتتيقلنس لتتا لبممتتاعيملندلوتتىلباد

  البلكليالندذ بيالند االيال.ل

كمالقافالكليالندزسنعالبذقتياألل يلتىلوفحلبيتالوأسزلبتادلبقلوكيت لدأل لتا ل لوأاضتال -6

كليالندذم اضلقيفالبعتضلندعلتنىلوندبمتكناذاتل لونتارىلأعضتاءل يئتالندذتيساول

  ي اسلوغز لندبواتلوبعضلندم  وبات.لقايلبااتذضا الوتقياأل

لتنزاللندحيناالعلىلنس لا .ل -9

قايلبا ش ن لعلىلتنزاللندحينااللن.ر/لفذندىلعبيلندعكيأللفذتندىل لن.ر/لعتزملندنتتيمىلعلتىل

لنساذايلوقافالكليالندعلنيلبذنزاللباقىلندحيناالعلىلروسلأخ ىلد عااالنساذايل.ل

ل

ليئاخيفالندمجذمللوتوميالندبلعايفيا ل

للللللللللللللللل

للاات لندوعاتلعلنننللللللللل

للللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 نـــرير عـــتق

 الدم وتحاليل ندوة التحاليل الطيبة

********* 

(لبمبوتتىل6بمجمتتلل)ل1/1/0210أقيمتتالندوتتيوملبكليتتالندعلتتنيلاتتنيلنسسبعتتاءلندمنن تت لللللللللل

ندكيميتتاءل تتىلإ تتاسلتوليتتذلب نتتافشلإكمتتابل تتالبلندكليتتالوندلتت  ييقلفحتتاسنتلتتتنقلندعمتتال

(ل ادتتبلوادتت لبااشتتذ ن لفتتللوحتتيمللتتمانلندجتتنرملونقابتتال022حضتت لندوتتيوملأكلتت لفتتقل)

لغ بيالوب عااالوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئا.لندعلمييقلباد

وحالتت لندوتتيومل)لأل/لفعمتتيلعبتتيلندعلتتيألل تتذحلهللال لأل/لأحمتتيلعتتاليل(لأخىتتائيلتعاديتتال بيتتال

لبمعمالندب جلوفملليقلعقلنقابالندعلمييقلبادغ بيا

لقايلبادذقياأللدلويوملن.ر/لفعميلعبيلند حمقلنستذاالبقمأللندجيندن يال

لأللحال لنستذاالفعميلعبيلندعليألللعقلللللللللللللللللللللللللللللللل

 الدم ومكوناته 

لفقلندلالاالونسديا لوندمننئالو  قلبيقلندب وتيقلون نزاأل.ل

للأللتعيثلعقلناخذباسنتلندمعمليال

لون ألل ذهلناخذباسنتل ىلناخذباسنتلندلاصالبادكبيلوندكلىل

 ختبارات الكبد ا :  أوال 

لندكبيلوفكنناتهلوروسهلندحايل ىلتللي لندب وتيقلندذىلاعذا هلندجمألل ع  ل

وكيليالندذع  لفقلختال لناخذبتاسنتلندمعمليتالإانلكتانلندكبتيلاقتنيلبتيوسملنول وتا لقىتنسل

لواد لعقل  ا لنخذباسلن نزاماتل.

للل  -:حيث انه يوجد خمسة اختبارات هامة
 ل SGPTإنزاأللل -1

 تتذنلن نتتزاألل تتت انلو تتيلبكميتتالكبيتت مل تتتىلللتتزاقب نذتتتاجلولتوحيتت لننلندكبتتيلاقتتنيل

لناخذباسنتلفعواهلإنلندكبيل ىلحادالغي ل بيعيالل.ل

لل SGOTننزاألل -0

 ذنلن نتزاأللإانلو تيلعتادىل حتذنلدتيولرديتالعلتىلإصتابالندكبتيلحيت لننل تذنلن نتزاألل

لاوذشل ىلندكبيلوندكليالوندقلبلوندعضالت.ل

3- Albumineلل 

بتت وتيقل لاوتتذشل قتت لفتتقلخالاتتالندكبتتيلل%62واملتتاللونادبيتتنفيقلبتت وتيقلودتتيولننتتزاأل

ل5.3ل–ل8.4 ىلندييلوفعيدتهلندابيعتىلفتقل)لFloudو نلندممئن لعقلتنزاللندمننئال

ل(لل

لنانلقلالعقل ذهلندومبالاكننل وا لخلالبادكبيل

 تعليالندىل نءل -1

لتوقمأللندىل

 (B.D)ل         Direct billirubin -أ

 (B.T)لTotal billirubin -ب

 



 

9- Alkaline Phosphateل 

 وفقلخال ل ذنلندذعليالنذع  لعلىلإصابالندكبيلإانلكانال

   acuteحارمللل -أ

 chronicفزفواللل -ب

لللacuteندعارمل

بالخاسجلندكبيلتموللندكبتيلعتقلندقيتايلبن ائلتهلوعوتيلإزندتالندعتاسالاعتنرلو ىلإصا

لإدىلو ائلهلندعاراال

لإصابال ىلندكبيلنلمهلوتكننلفزفوال.للchronicندمزفوال

ل

 انيا : اختبارات الكلىث

لFiltrationع  لندمعال لندكلىلونديوسلندحايلندذىلتقتنيلبتهل تىلعمتالتوقيتالدلتييل

لفقلندينساالولندينسا ل

 :اختبارات كفاءة الكلى 

لاذأللعمالتعاديالدلاللالفكنناتلو ىللل

 (لUreaندينساال)ل -أ

 (لKreatine)للندك ااتيق -ب

 (لUric Acid)للحمضلندينسا  -ت

ينساتالتوتذشل تىلندجمتأللفتقلتكمتي لندبت وتيقلبادجمتألل ل ت انلو تيتلفللندعلتأللأنلند

ندينساالبومبالعاديال ىلندييلفعوا تالأنلندجمتأللغيت لقتارسلعلتىلن خت نجلوندبذتادىل

ل يكننل وا لخلال ىلو ائفلندكلى

ل

لأل/لأحميلعاليللللعقلأللتعيثل

 لخريجي العلوم كيفية فتح معمل تحاليل طبية

تقتيامحالإدتىلفجلتولند تعبلدلمنن قتالدلعلمتيقلعلتىلتعيثلعقلندقتنننيقلندذتىلتتألل

ندلت قل تىلندذىتاساحللدلت اشلكليتالنداتبلقمتأللندذعاديتالولل ذحلفعافالندذعاديتا

وبيقلخ اشلكليتالندعلتنيل لوكيتفلدلت اشلكليتالندعلتنيلننلاذبتللندات قلندقانننيتال

لدلذحلفعمالتعاديالواد لبعيلنخذلربلنفاتلتعاديالفعيوا.ل

ل

ل

ليفالندمجذمللوتوميالندبيئافيا لإرنسملشئننلخ

للللللللللللللللل

للللللللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل



لنيوملقمأللندجيندن يا

ل

لفمذقبالندذعياقل ىلفى لوحالف كلالندباادالدل اجىلأقمايلندجيندن يا""

ل

لل-اعال  ا:

لللل

لر/لنحميلعا فلرسرا للللللللللللللسئيولفجلولندحيئالندعافالدلمماحالندجيندن يالتابقالللللللللللل

لن/لفىالـىلندوناحـىللللللللللللللللسئيولفجلولند  كالندع بيالدلوقالوندذعياقلللل

لن/لحمـــيىلزن ـــــ لللللللللللللللللسئيـولفجلولإرنسملش كــالفى لكننستــزللللل

لن/لحمـــايلزغلـــن للللللللللللللللللصـاحبلشـ كالنتذلــ نجلا ـــبللللل

ل افعــالندقا ـــ ملل-ن.ر/لسفضانلنبنلندعالللللللللللللللللكليـــالندعلــنيلللل



 تقــــرير عـــــن

 من جامعة طنطا الى شركة مصر للغزل والنسيجقافلة صناعية 

 بالمحلة الكبرى

ل**********************

قايلنلبتالفتقلندمتارملأعضتاءل يئتالندذتيساولبادجافعتالفتقلوكتالءلندكليتاتللللللل

د ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالبكليالندحويتالوندعلنيلوندىتييدالو متللفتقل

لفن لىلإرنسملندجافعالوندكلياتل.

لل-كليالندعلنيلكالفق:لوفلا

وكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتاللللن.ر/لفذتتندىلعبتتيلندعكتتيأللفذتتندىلل -

للندبيئا

 بكليالندعلنيل-ن.ر/لندحايلفمعيلند  اعىلللللللللللأتذاالبقمأللندوبات -

 فيا لعايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئانل/لاات لندوعاتلعلنننلللللللللللل -

دلنقن لعلتىلبعتضلندمعنقتاتل تىلل12/10/0210دمنن  لواد لانيلندمبالن

لبيئالندعمالباد  كا.

وصلالندقا لالإدىلند  كال ىلندعاش ملوندوىتفلصتباحالوسن ت لندقا لتالفتيا ل

عايلندعالقاتلندعافالباد  كالوقافتالندقا لتالبتادم وسلعلتىلقمتأللندغتز لوقمتألل

قلندلتتايلندومتيشلوقتتايلفذلىتت لب تت حلندلاتتننتلندذتتىلاتتذألل يحتتالتعناتتالندقاتت

حذىلاىبحلخين لصتادعالدلومتيش لواتذألل ىتالندقاتقلندغيت لصتادحل)ندميتا(ل

لواعن لإدىلقمأللندقاقلندابىلدعمالندقاقلندابى.

وقايلفذلى لب  حلكيليتالسبت لندليتن لندذتىلتقاتللنتنفاتيكيتالعتقل  ات ل

ند ل لبقنملندحننءلندمضغن ل لأللتن حالندقا لالإدىلندم نحتالندوحائيتالدلومتيشل



ىلندمىتتبغالدمع  تتالف نحتتالندىتتبغلفتتقل تت رلدلقمتتاشللتتأللندغمتت للتتأللوفوحتتالإدتت

لندذبلي لوندذجليفلوندذعمي .

وتأللفع  الأنلند  كالبحالفعاذيقلدذندييلندكح باءلخاصالباد  كالاذأللتندييل -

ندكح باءلبحالعقل  ا لندبلاسلباتتذلينيلروسملتتيسابلعتقل  ات لنسسبعتال

ندبلتاسلفتقلندغالاتاتلواتذأللفب رنتلندم تحنسملبحتالشت كالندمعلتا حي لامت ل

لتندييلندكح باءلباتذلينيلندبلاسلندواتشلفقلندغالاات.

لتتأللتن حتتالندقا لتتالإدتتىلفىتتوللندمالبتتولوبعتتي التن حتتالد ؤاتتالقاتتايل -

ندع ناتت ل)نسديتتا لندىتتواعيا(لحيتت لتتتأللسؤاتتالفىتتوللكافتتالقافتتالكنساتتال

 ندجونبيالبذ كيبال نذاجلقماشلندع نا .

ملندزاتاسملدلنقتن لعلتىلف تاكالندغبتاسلندلتاسجلوأوصالندقا لالبضت وسلللللل

فتتتقلفاكيوتتتاتلندغتتتز لوندتتتذىلاتتتدل لعلتتتىلندعمتتتا ل وكتتتذد لف تتتاكالندىتتت  ل

لندىواعىلباد  كا.

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

للللللللللللللللل

للاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

للللللل

لوتوميالندبيئاللدمجذموكيالندكليالد ئننلخيفالنلللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لل

ل

ل

ل

ل



ل

ل

ل

 تقرير عن

 جامعة طنطا –يوم الوفاء الثاني لتنظيف وتجميل كلية العلوم  

ل*********************

تعتالل0213/ل0/ل9-1الوتيقلوندلاللتاءلندمتنن قيقلتأللتوكتيأللاتنيلندن تاءلندلتانىلاتنفيلنللللللل

إش ن لن.ر/لفىتالىلفعمتيلند تي لعميتيلندكليتال لن.ر/لوكيتالندكليتالد تئننلخيفتالندمجذمتلل

وتوميتالندبيئتالوادتت لبم تاسكالبعتتضلأعضتاءل يئتالندذتتيساولوخممتالع تت لفن لتالوإحتتيىل

لع  ل ادبالوأسبعننلعافالفقلندكليال.

لدماعالندعاش ملصباحالوتأللتكناقل  قلعمالحي لبيأتل عادياتلندينيلفقلن

فكننلفقلفيا لعايلشئننلندبيئالوفتن ليقلقمتأللصتيانالنس حتزملوف ت  لل-ندل ا لناو ل:

ندكح باءلوف   لندوجاسملقافننلبادم وسلعلىل ميللندمجمعاتلوندمتيس اتلبادكليتالدذعياتيل

قابضلوندكاوتشلوكتذد لندوننق لفقلكح باءلودننزيلند بابي لفقلنادنفيذا لوندز اجلوندم

ندمتتذائ لوخال تتهلوتتتأللت كيتتبلبعتتضلندوتتننق لفتتقلندكح بتتاءلونسخ تتابلندالزفتتالقتتايل  اتت ل

لندىيانالبذجميال ميللأبننبلفينخالندا قاتلبااتذيك لند لا ل.

فكننلفقلنداالبلندلتذاقلشتاسكننل تىلنديتنيلوقتافننلبادممتاعيمل تىلأعمتا لل-ندل ا لندلانىل:

لقاعيلندلاصالباداالبلبلواءلندكليال.ندذجميالوندوكا الوندم

فكننلفقلعما لندكليالتعتالإشت ن لفتيا لند تئننلندعافتالوسئتيولندعمتا لل-ندل ا لندلاد :

قتتتافننلبذوكيتتتفلوفمتتتحل ميتتتللفتتتينخالو تتت قلوفمتتت نتلندكليتتتالوندمتتتيس اتلوندمجمعتتتاتل

يلنديسنتيالوشاشاتلندع الختال لنديتنفيقل كمتالقتايلعمتا لندعتينئ لبذحتذابلنسشتجاسلوقتا

نداالبلبذنزاللشتنندىلندتزسيلبمتينخالوأ ويتالندكليتالبممتاعيملنداتالبل)وزسنعتالندوباتتاتل

ل ىلنسحننا(ل.

وقايلعما لندمباكالبذاحي ل ميللبالعاتلوصت  لندكليتالو تىلنحااتالنديتنيلندلتانىلتتأللعمتال

ر/لشحارنتلشك لوتقيا لدكالفقلشاس ل ىل عادياتلانيلندن اءلندلانىلدلكليالوقايلبذنزاعحتالن.

عمييلندكليتالعلتىلكتالندم تاسكيقلوشتك لندمتييلن.ر/لعميتيلندكليتال لن.ر/لوكيتالندكليتالد تئننل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالندجميللعلىلفالبذدنهلفقلفجحنرلحبالوو اءلدلكليا.

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

للللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل



لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل
ل

ل
ل



ل
ل

ل

ل
 

 

 ر عــنـريـتقــ

 ورشة عمل"كيفية تطهير خزانات مياه الشرب"
  12/1/1123جامعة طنطا  بتاريخ  –لعلوم بكلية ا –قطاع شئون البيئة             

********** 

 ىلتمايلندماعالندعاشت ملل06/0/0213تأللتوكيأللوسشالندعمالانيلندلاللاءلندمنن  لللللللللللل

(لفتتتقل ويتتتيقلشتتتئننل ويتتتتيال09صتتباحالبمقتتت لف كتتتزلندليفتتتالندعافتتتالبادكليتتتالوبعضتتتنسل)

ل–فتقلكليتالندعلتنيل ل"واتالوف   يقلتباكالوعما لتباكالفتقل حتاتلفلذللتالفتقل افعتال 



كليتتالل–وفتتقلإرنسملندم ن تت لبتتادمجمللندابتتيلوكتتذد لفجمتتللتتتب باىللكليتتال تتبلنستتتوانل

ل.كليالندذ بيالندونعيال"لوكليالندذم اضلل–كليالندذ بيالل–لاندحويت

بيأتل عادياتلوسشالندعمالبذقتياأللفتقلن.ر/لفذتنديلعبتيلندعكتيأللفذتنديلوكيتالندكليتالوسحتبل

وشك لندممتئنديقلباد ت كالندقابضتالدميتاهلند ت بللىلأ ميال ذهلندنسشالبادعضنسلونلويلع

فيا لقاتايلندمعافتالندم كزاتالعلتىلتعاونتهلندملمت لكمتالل–وخاصالر.لحمي لعايهلف اديل

شتتتك لندمتتتييلندكيميتتتائيل/لفكتتتاو ل تتت جلفكتتتاو لعلتتتىلتلضتتتلهلبادعضتتتنسلدذتتتيسابلندمتتتارهل

يتالوبتيقلفتيىلندضت سلندوتاتشلرنختاللأللكلمالن.ر/لفىالىلفعميلند ي لعميتيلندكلندعضنس.ل

خزنناتلندمياهلفقلو نرلبكذ االو عادبلتل زلتمنفحال يلندمياهلولت وسملتعقتيأللوتاحيت ل

وشك ل ميللندعضنسلوكتذد لفتيا لندمعافتالندم كزاتالب ت كالفيتاهلند ت بلل ذهلندلزننات

 ل للأللكلمالن.ر/لتييل تهلفتيا لف كتزلندليفتالوت حيبتهلبادمتارملندضتينلوندى  لندىعي

فتيىلف رور تالعلتىلف تاسكالكليتاتلندجافعتالوسبت لادت لووفيىلتلعيالفلتال تذهلندوتيونتل

لبادمجذمللندلاس ىل.

لأللحال لندكيميائيلفكاو ل ت جلفكتاو لكيميتائيلبادمعمتالندم كتز لب ت كالفيتاهلند ت بل

لوندى  لندىعي.
للالهدف من العمليةل

نناتلفياهلند  بلدلنقااتالندىعيالندنن بلف نعاتحال يلخزلناشذ ن اتتابي لائعالل-

 فقلنسف نالندذيلتمببحالندمياهلندملنلالوندعلا لعلىلندىعالندعافا.

ف نعتتاملأتتتولتىتتميأللوصتتيانالخزننتتاتلندميتتاهلنسسلتتيالوندعلناتتالوندمولىتتلالوادتت لل-

دلعىتن لعلتتىلنسرنءلنسفلتالفتتقل تذهلندلزننتتاتلدضتمانلتنصتتيالندميتاهلإدتتىلندممتتذحل ل

 لل.بىنسملنقيالرونلأ لتلنث
 تعريف الخزانات

عبتتاسملعتتقلفكتتانلاتتذألل يتتهلتجميتتللوتلتتزاقلفيتتاهلند تت بلوندعلتتا لعلتتىلخننصتتحاللللللل

ندابيعيالوندكيميائيال لوندعيلفقلحتيوثلأ لتلتنثلدحتال لعلتىلأنلاكتننلندلتزننلفاتاب ل

دلمننصلاتلندلويالوأنلتكتننل تذهلندميتاهلندملزنتالفاابقتالدلمننصتلالندقياتتيالندمىت اال

 وخزننلفولىا. خزننلعلن ول-لخزننلأسليفوحاللدلزنناتون هلند  بادمي

 للللللللأنواع  خزانات مياه الشرب   

نسديتتتتا لخزننتتتتاتلفتتتتقل•للللللللللللللللللللممتتتتلعا.لللللندل تتتتتانالخزننتتتتاتلفتتتتقلند•لللللللل

لندز ا يا.

 ىعي.ندبالتذي لندخزنناتلفقل•للللللللندىاجلندمجللق.للللللللللللللللللخزنناتلفقل•لللللللللل

  

 

 

 االشتراطات الصحية لخزانات مياه الشرب 

علكتتانلفىتتيس الأنل .1 علوغيتت لفعتت الدالنغمتتاسلبادميتتاهلأاتتا اكتتننلفنقتتللندلتتزننلنكيلتتا

وبعيينعلعقلند ونئحلندك احالونديخانلونست بالوندملنلاتل لوبعيتينعلعتقلبيتاسنتلفيتاهل

 يل.ل12ندى  لندىعيلبمالالاقالعقل

لامحالندنصن لإديهلعويلندىيانالوندوكا ال.لأنلاكننلفنقللندلزننل يلفكان .0

ل-أنلا نعىلعويلتىميأللخزنناتلندمياهلنسفنسلندذاديال:ل .3



تحندالإزندالند ونتبلعويلغمالندلزننلوتعقيمهل لواد لعقل  ا لتعبلندميتاهلل-

لفقلندقايل زندالند ونتبلندذيلتذجملل يل ذهلندمواقال.

لذى افلندماءلندزنئيل.عمالفاتنسملدلمياهلندلائضالبقا لفواتبلدل-

 اجبلأنلتكننلأسليالو يسننلندلزننلندينخليالوندلاس يالفلمتاءلوتتحلالندذوكيتف

. 
 -:األدوات والمواد المستخدمة في عملية الغسيل والتطهير    

 أقوعتتالونقيتتالوقلتتازنتلولختتاصلبادعمتتا وز لحتتذنءلفتتقلندماتتا لاولسقبتتال نالتتال

ل.دألاي 

 ل.ندلزننفقل ونتبلندعبالدمعبلبل  ر لبالتذي و  شلوفماحاتلو اسو ل

 ل.لتذلينينافعلن لفللفلفقلندكلنسلدذعقيأللنسرونتلقبال
لالحاالت التي يتم فيها غسيل وتطهير الخزانات

لبأ لفلنثلخاس يلأولرنخلي.عويلتلنثلندلزننلول-تذلينيلندلزننلسو لف هنعويللللل
 طريقة غسيل خزانات مياه الشرب العلوية 

لبيألبادغميالوتوذحيلبادذاحي .تذألل ىلعيملف نحالت
 طريقة عمل محلول الكلور لغسيل الخزانات 

وامتتذلييل تتيل(ل%122)لونمتتبالت كيتتزهغتتازللكلتتنسل-ان تتيللتتالثلحتتااتلدلكلتتنس:       

كلتتنسلبتتنرسمل)كلتتنسلل-ندعقتتقباتتتذلينيللللفعاتتاتلندميتتاهلو تتىلندلزننتتاتلندكبيتت ملندعجتتألل

(.واتذأللإانبتالل%9)للنلنقالنسنتننيلت كيتزنكلنسلتائالو ل-(لل%69)للفعبب(لنمبالت كيزه

فلجتتأللفتتقلل92(ل تتيلندمتتاءلدلعىتتن لعلتتىلفعلتتن لندكلتتنسلت كيتتزلل%69ندكلتتنسلندبتتنرسمل)

ل(3يكميالندمياهلندمالنبلتعضي  ال)ل(v)(لحي لأنل50xvx100)÷ 65ندمعاردال
 طريقة تطهير مياه الخزانات 

فيتاهلوادت لبعتيلفع  تالحجتأللل3تتأل(ل1)لحت لدكتاكلتنسلل تألل(للن)لاذأللتاحي لندميتاهلب لتا ال

 . ندلزننلندذ لاذأللتاحي ه

أختتذلندمذتتيسبيقلعلتتىلتتتاحلندكليتتالوادتت لدذوكيتتفلبعتتيلننذحتتاءلندمعالتت ملندوك اتتالتتتألللللل

وتاحي لأحيلندلزنناتلعمليالوقايلندمذيسبيقلباستتينءلندمالبتولندلاصتالفتقلأحذاتالوبال تيل

ندذاحيت لخاتنملخاتنملعمليتا.لوبعتيلو ننذياتلوأقوعالونقيالوتأللإ  نءلخاتننتلندذوكيتفلو

ن نذحتتاءلفتتقلعمليتتالندذاحيتت لتتتألللتنزاتتللشتتحارنتلشتتك لوتقتتيا لدلعضتتنسلوننذحتتال عاديتتاتل

لوسشالندعمال يلندماعالندلانياللفماءن.

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللللل

وتوميتالللوكيالندكليالد تئننلخيفتالندمجذمتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لندبيئا

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل
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 تقــريــر عـــن

 اليوم البيئى األول لكلية العلوم

ل*********
بمجمتلل"لل31/3/0213تأللتوكيأللنديتنيلندبيئتىلنسو لدكليتالندعلتنيلاتنيلنسحتيلندمنن ت لللللللل

ل"لبمبوىلندكيمياءلواد لبعضنسلنلبالفقلندمعال اق.9

بتتيأتل عاديتتاتلنديتتنيلبذقتتياأللفتتقلن.ر/لفذتتندىلعبتتيلندعكتتيأللفذتتندىلوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتال

ين لندمعالت اقلوندمتارملندعضتنسلندمجذمللوتوميالندبيئالوأدقىلكلمالت حيبلبادمارملندضت

فتتيىلن ذمتتافحأللوف تتاسكذحأللندمجذمعيتتال نجتتاحللووندالبتتالوألوتتىلعلتتىلندمتتارملندمعالتت اقل

لفلال ذهلندويونتل.

وندالبتاللستذاالنديكذنس/لعميتيلندكليتالوسحتبلبادمتارملندضتين لوحت لندعضتنسنللأللتعيث

لعلىلنا ذمايلبوكا البيئالندكليال للخاصا

سئتيولن رنسملندم كزاتاللندىتعييىلر/ل متا لفعمتي:حال  الللاالولى  المحاضرةلأللبيأتل

د تتئننلندبيئتتالبنتتت لندتتيدذالبعوتتننن"روسل حتتازلشتتئننلندبيئتتال تتىلتن يتت لأولتتايلند تت كاتل

ندىواعيالبنت لنديدذال تعيثل يحالعتقلنسخاتاسلندجمتيمالندواتجتالعتقلندىت  لندىتواعىل

لللتتاتلصتتلبال لفلللتتاتلتتتائلا فلللاتللاللتتالأنتتنني"لفلو تتىلوأنتتننيلندملللتتاتلندىتتواعيا

نآللتاسلندىتعيالل–غازاا"لو  قلننذقا لندملللاتلندلا مل ىلندبيئتالوتعت الن نمتانلدحتال

ن  ت نءنتلندالزفتالدلتذلل لفتقلفلللتاتلل–وندبيئيالندضتاسملدلملللتاتلندىتواعيالبمىت ل

يثلعتقلتعتندى  لندىواعىلعلىلندمجاسىلندمائياللتأللل-ندىواعاتلباد  كاتلوندمىانلل

فجحتتنرلوزنسملنديودتتالد تتئننلندبيئتتالدلقضتتاءلعلتتىلفىتتارسلندذلتتنثلعلتتىلندميتتاهلخاصتتالنحتت ل

لن يهلوندويالو  وعهلوس

ليرتلندنزنسمللالثلفعاوسلسئيميالدلقضاءلعلىلف كلالتلنثلفياهلنح لندويالحل

ند صتيلندتيوسىلل–تكليفل حنرلل–إاقا لندى  لندىواعىلغي لندمعادشلل-:لالمحور األول

لالتغي لننعيالندمياهل.دم نقب

فذابعتتالخاتت لتن يتت لنسولتتايلندبيئيتتالدلمو تتآتلندىتتواعيالندذتتىلتىتت  لل-المحووور الثووانى:

 فباش ملعلىلفياهلندويا.

لتعياالتكوندن يالندذىويللندلاصلبادمو أملندىواعيالل-المحور الثالث:

بتتذك للإعتتارملنتتتذلينيلفيتتاهلندىتت  لبذتتيوا ل تتىلرنئتت ملفغلقتتالوأنحتتىلتتتيارتهلندمعالتت مل-

لنذحال ىلتن ي لأولاعحالبادغ بيال.إند  كاتلوندمىانللندذىل

حالتت  اللر/لنشتت  لأبتتنلندلذتتنحلفتتيا لعتتايلإرنسملندبيئتتالبنتتت لندتتيدذالل-:المحاضوورة الثانيووة

لندذلل لفقلندملللاتلندزسنعيال

بتتيقلننلفىتت لفتتقلندتتيو لندلقيتت مل يمتتالامتتمىلبااقتتالندكذلتتالندعيناتتالوندذتتىلتذملتتال تتىلكميتتال

لل%6سلوندغابتتاتلوندملللتتاتلندوباتيتتالحيتت لننلندممتتاحالندمزسوعتتال تتىلفىتت لتملتتالنسشتتجا

لفقلقيمالندمماحالندكليالدمى للأللتعيثلعقلندوقا لندذاديال

 فلللتاتلل-تبقلقمتحل-حابلاسهل-ندذىويفلندونعىلدلملللاتلندزسنعيالفقلقشلأسز

لهذعتت وشلنسشتتجاسللتتأللبتتيقلنمتتبل تتذهلندملللتتاتلو تتيلننلنكبتت ل تتل–قىتتبلندمتتك ل

لندومبل ىلقشلنسسزلوفلللاتلقىبلندمك ل.



 صتواعالندتنسقلل-نتذلينفاتلقشلنسسزلو تىلكليت ملفوحتالنسعتال لغيت لندذقليياتال

حمااالندلضت ونتلفتقلندىتقيللوت تناقلفعىتن لل–كغذنءلدلعيننناتلل–وندانبل

 وإنذاجلندااقال.ل–تمارلعضنىلل–ندبىال

 تتننءلقتشلنسسزلأولفلللتاتللبيقلنسل نسلندواتجتالعتقلحت قلندملللتاتلندزسنعيتا

قىبلندمك لأولنىلفلللاتلنباتيالأخ ىلو ىلننبعتاثلغتاز لأو لأكمتييلندك بتننل

ولانىلأكمييلندك بننلفمالادل لعلىلندجحازلندذولمىلوا تاس ل تىلأحتينثلنسفاتاسل

 ندعمضيال.

 تعيثلعقلروسلن عاليل ىلندذنعيالندبيئيال.ل 

نفجتتتيلعبتتتيلندغلتتتاسلندجمتتتا لأتتتتذاالبقمتتتألللحالتتت  الن.ر/لل-المحاضوووره الثالثوووة:للللللل

 لل-ندمعاصيالبكليالندزسنعاللل افعال واالوتعيثلعقل:

زسنعالنستاحلوناتذزسنيلندممكىل لبيقلكيليالتقليتالندذلتنثلندوتاتشلعتقلندمىتانللللل

وعننريلندمياسنتلوتقليالنمتباللتانىلأكمتييلندك بتننلوادت لبزاتارملندممتاحالندلضت نءل

حي لتقنيل تذهلندوباتتاتلعتقل  ات لعمليتالندبوتاءلندضتنئىللعقل  ا لزسنعالنستاح

 بذقليالنمباللانىلأكمييلندك بننلوزاارملنمبالنسكمجيقلبادجن.ل

للأللتعيثلعقلنس ميالناقذىاراالدزسنعالأتاحلندمواز ل

لإنذاجلغذنءل ازجلوصعىلخادىلفقلندمبيينتل. -

 إتاحال  صلعمالدكباسلندمقلوندم أملندمعيلال. -

 ا اتلندميستيالوندجافعاتل.إحياءلندو ل -

 عقيلروسنتلدلمىادحلندعكنفيالدذعليأللنكأللزسنعالأتاحلنسبويال. -

وكتتتذد لعمتتتالأحتتتننالإتتتتذزسنيلتتتتمكىلتعذمتتتيلعلتتتىلفيتتتاهلندىتتت  لفتتتقلنسحتتتننال

لندمزسوعالوندذ بيزنتلندل بل.

حال  الر/لحميىلف ادىلفتيا لندمعافتالندم كزاتالب ت كالفيتاهلل-المحاضرة الرابعة :

دىتت  لندىتتعىلعتتقلتوقيتتالو تتنرهلفيتتاهلند تت بل لتعتتيثلعتتقلفىتتارسلفيتتاهلند تت بلون

لند  بلتننءلندماعيالوفىيس الفياهلنح لندويالأولندجن يالوندممذليفالفقلنآلباسل.

للأللبيقلندل قلبيقلعمليالندذاحي لوندذعقيألل ىلفعااتلفياهلند  بل.

لفقلنىلشننئبلقذالندميك وباتلوندبكذ االندضاسمل ق لوتوقيالندمياهلل-ندذاحي :

قذتتال ميتتللندميك وبتتاتلوندبكذ اتتالندضتتاسملوندوا عتتالحيتت لتىتتبحلندميتتاملخاديتتالل-ندذعقتتيأل:لللل

تمافالفقلنىلشئللأللتعيثلعقلندمعااتلندجيايملوندذىلتلييلفعكأللفعا كالندغ بيالبعيت ل

ىلتقالعيرلفعااتلندمياهلندذىلتمذلييلنآلباسلوندىادحلفوحال ق ل لتأللنخذتذأللندوتيوملن.ر/لفذتند

عبتيلندعكتيأللفذتتندىلبذقتياأللند تتك لدلمتارملندمعالت اقلوندعضتتنسلفتقلندمتتارملأعضتاءل يئتتال

 ندذيساولونداالب.ل

 

لل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللللل



وتوميتالللننلخيفتالندمجذمتوكيالندكليالد تئللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لندبيئا

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 تقــريــر عــن "نــدوة النيــازك"

 لألستاذ الدكتور/ محمد ثروت هيكل 

 أستاذ بقسم الجيولوجيا 

*********** 

لل

تأللتوكيأللنيوملعقل"ندوياز "ل)أحجاسلندمماء(ل:لندذتألي نتلندبيئيتالنس ميتالناقذىتاراالللللللل

ل"لبمبوىلندبيندن يل1بمجملل"ل0/1/0213واد لانيلندلاللاءلندمنن  ل

(لفتقلندمتارملأعضتاءل يئتالندذتيساولوندحيئتالندمعاونتال119وحضت لندوتيوملفتالالاقتالعتقل)

لوندمن ليقلونداالبل.

/لفعمتتيلصتتبعىل ذعتتىلنستتتذاالبقمتتأللندجيندن يتتالوفومتت لندوتتيوملوسحتتبلن ذتتذحلندوتتيوملن.ر

بادمارملندضين للأللتعيثلنستذاالنديكذنسل/للفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلوكيالندكليتالد تئننل

خيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتالوسحتتبلبادمتتارملندضتتين لوعتت الندمتتي ملندذنتيتتالدلتتيكذنس/ل

متتأللندجيندن يتتاللتتأللتعتتيثلنستتتذاالندتتيكذنس/لندمعالتت لن.ر/لفعمتتيللتت وتل يكتتالنستتتذاالبق

فىتتالىلفعمتتيلند تتي لعميتتيللندكليتتالندتتذىلسحتتبلبادعضتتنسلوشتتجللعلتتىلتوكتتيأللفلتتال تتذهل

لندويونتلندذىلتلييل ىلتلقيفلندالبالبادكليا.

للأللحال لن.ر/لفعميلل وتل يكال

وتعتتيثلتتتيارتهلعتتقلندوكتتايلند ممتتىلندتتذىلتتت تب لبتتهلنسسالحيتت لأنلنسسال تتزءلفتتقل

يلند ممىلوأنلندكناكباتلاعيثلدحالتح تأللوتذعت  لبا اقتالع تننئيالفمتالاذمتببلدحتالندوكا

لأنلتحنىلإدىلأ لكنكبلأخ .

و يلعباسملعقلكذالصل االننلىلالعقلكناكباتلوتذعت  لبا اقتاللل-لأللع  لندويز ل:

لع ننئيال ذحنىلإدىلنسسالأولأ لكنكبلأخ .

 .للأللع  لندل قلبيقلندوياز لوند حب

صل االتولىالعقلندكناكباتلودكوحالتعذ قل يلندلضاءلقبالأنلتىتالإدتىللكذال-ند حبل:

لنسسالأولأ لكنكبلأخ .

تتتأللعتت الخ ااتتالتنزاتتللندويتتاز ل تتيلندكتت ملنسسلتتيال ل ن تتيلأنلندويتتاز لتذ كتتزل تتيللللل

ندجتتزءلند تتمادىلوندجوتتنبىلفتتقلنسسالوتوعتتييلتق ابتتالعتتقلختت لناتتتذننءلوادتت لنتتاتشلعتتقل

لسقاابلندمغوا يميالنك نلدذكننحالفقلفعارنللقيلالونارسم.نستبا ل ذهلندوياز لبا



  لندوياز ل ال يلخي لأيلش

ندوياز لتعذب ل ياالفقلندمماءلإدىلنسسالحيت لأنلندمتماءلتذتيحلدلعلمتاءل  صتالعكيمتاللل

ديسنتال ذهلنسحجاسلوكيليتالن تأمل تذهلندكناكبتاتلوتمتاعيلكليت نل تيلفع  تالن تأملنسسال

لراالدحذهلندوياز ل.وفيىلنس ميالناقذىا

ندجانبلندليت لدحتذهلندويتاز ل تىلفمتاعيملندعلمتاءلعلتىلنديسنتتال.لأفتالندجانتبلندضتاسلدحتذهل

لندوياز ل ىلندقنملندذيفي االندذىلتعيلحالعويلنصاينفحالباسسا.ل

للأللتعيثلعقلحجأللندوياز ل

لحجأللندويز لفقلعيملتوذيمذ نتلندىلعيملكيلنلفذ نتل

عوتيلنصتاينفهلبتاسسالل0213 لندذىللت بلسوتتيال ب نات لنيز لسوتيالندعيال-فلا ل:

لتمببل ىلعمال ن الكبي مل ىلندجلييل.ل

أدتتفلتتتوالعمتتال ن تتالشتتحي ملوتمتتذلييلكمتتزنسلتتتياحىلل92نيتتز لأسازونتتالفوتتذلل-وفلتتا :

فليتننلتتوالل69كتأللفوتذلل192وبعي نتلصواعيالفلا لنيز لفيكميكنلند حي لكتانلع لتهل

لر الفقلنسسال. ىلعى لندياواصنسنتلوندذىلأبا

للأللتعيثلعقلنس ميالناقذىاراالدلوياز ل

تعذنىلعلىلخافاتلنارسملفتقلندبالتيوتنيل ناسزنت  لوندقىتيا  وندكب اذاتلوخافتاتلل-

لنخ ى

أدفلرواسلوفن تنرملل12تبايل ىلندبنسصاتلبادج نيلحي لاىاللمقلندج نيلندننحيلل-

فلتالندمتعنراالوتتلاوالعمتانللتألل ىلأ أللندمذتاحفلبكوتينلونتتذ نديال لو تىلرو لندللتيشل

لتعناال ذهلنسفاكقلإدىلفعمياتل بيعيالوفزنسنتلتياحيال.

للأللنخذذأللتيارتهلندمعال ملبذقياأللند ك لدلقائميقلعلىل ذهلندويونتل.

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللللل

وتوميتالللوكيالندكليالد تئننلخيفتالندمجذمتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لندبيئا



ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل



لكليــــــــــالندعلـــــــــــني

لإرنسملشئننلخيفالندمجذمل

لــــاوتوميـــــالندبيئـلللل

ل*******للللللل

ل

 تقـــريــر عــن نـــدوة

 مؤسسة بتروكاس للخدمات البترولية والتدريب البترولى

 للطالب وخريجى الكلية 

ل****************

تتتأللعقتتيلنتتيوملداتتالبلوخ اجتتىلندكليتتالل01/3/0213إنتتهل تتىلاتتنيلندلمتتيولندمنن تت لللللللل

الندمقذ حالفقلفدتمالبذ وكاتلبم كزلندليفالندعافالبلىنصلع النديوسنتلندذيسابي

دلليفاتلندبذ وديتاللوادت لبعضتنسلوكتالءلندكليتالون.ر/لفتيا لوحتيمللتمانلندجتنرملحتنندىل

أسبعننلفقلأعضتاءل يئتالندذتيساولونداتالبلوندل اجتننللتعتالإشت ن لن.ر/لفذتندىلعبتيل

يا لندعكيأللفذندىلوكيالندكليالد تئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتالن.ر/للتتييل تهلسزقلللفت

لف كزلندليفالندعافالبادكليا

ن.رل/لعبيلندلذاحلعلىلزد للللللسئتيولفجلتولقمتأللندجيندن يتال لوتعتيثل تىلندوتيوملفمللتيقل

عتتتقلندمدتمتتتالل)لفحوتتتيت/للأامتتتقلشتتتعبانلكمتتت (للدعتتت الندبتتت نفشلوندتتتيوسنتلندذيسابيتتتال

تحأللندمقذ حالدذيسابلنداالبلوندل  ييقلواد لدذانا لفنن بحأللوندعمالعلىلإصتقا لخبت ن

 تتىللألندعلميتتالوندمعمليتتالدمنن حتتالتتتنقلندعمتتالوندقتتيسملعلتتىلحتتالندم تتاكالندذتتىلتتتذنن حح

حيتتاتحأللوقتتيلتعتتيثلعتتقلعقتتيلتعتتاونلف تتذ  لبتتيقلكليتتالندعلتتنيلامللحتتالن.ر/لعميتتيلندكليتتال/ل

 فىالىلفعميلند ي للوفدتمالبذ وكاتلامللحالفحويت/لأامقلشعبانلكم ل.

 

لميالندبيئاخيفالندمجذمللوتولعايفيا لللللللللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللللل

وتوميتتالللوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لندبيئا



ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لــــــالندعلـــــــــــنيكليــــل

لإرنسملشئننلخيفالندمجذمل

لوتوميـــــالندبيئـــــالللل

ل*******للللللل

 تقرير عن ندوة 

 "التعدين فى مصر"

******* 
"لبادكليتتالوحضتت لندوتتيومل3بمجمتتلل"ل8/1/0213أقيمتتالندوتتيوملبادكليتتالاتتنيلنالوتتيقللللللللل

ن ىللن/لتتتافىلند ن عتتىللللللسئتتيولندجيندتتل-لاللتتالفتتقلخبتت نءلندذعتتياقل تتىلفىتت لو تتألل:

فجلتتولإرنسملشتت كالندل نعوتتالدذعتتياقلندتتذ بل لفحوتتيتل/لانتتتفلند ن عتتىلللفتتيا لعتتايل

لند  كال لن.ر/لإتماعيالعبيلندلاد لللللفيا لناتذك ا لباد  كال.

وبيأتل عادياتلندويوملبذقياأللفتقلن.ر/لفذتندىلعبتيلندعكتيأللفذتندىلوكيتالندكليتالد تئننلخيفتال

توميتالندبيئتالسحتبلتتيارتهلبادضتين لندكت نيلوعلتىلفتالبتذدنهلفتقلفجحتنرلوعوتاءلندمجذمللو

دلنصن لفقلندقا  ملإدتىل افعتال واتالوكتذد لسحتبلن.ر/لعبتيلندلذتاحلزدت للسئتيولفجلتول

لقمأللندجيندن يالوفوم لندويومللبادمارملندضين ل.ل

للأللتعيثلندجيندن ىل/لتافىلند ن عىل

فجتتا لندذعتتياقلحيتت لأنلندل نعوتتالأو لفتتقلبتتيأللبتتيألحيالتتالعتتقلحضتتاسملفىتت لندقيامتتال تتى

ندذعياقل ىلندعادألل للأللحيالالفوجأللندمك ىلدلذ بلحي لتقيأللش كالندل نعوالو تنلفتقلأكبت ل

ع تت ملفوتتا أللدلتتذ بل تتىلندعتتادألللتتأللقتتايلبعتت الخ ااتتال يندن يتتالولتتحلعليحتتالنسفتتاكقل

ا لوندذ بلوندلضتالندعيايملندذىلتعذنىلعلىلفعارنل ىلفى لفلالندوعاتلوندعيايلوندقىي

وندزنتت للتتأللتعتتيثلعتتقلو تتنرلندمعتتارنلندلقيلتتال تتىلند فتتا لندمتتنرنءل تتىلندتتيدذالبتتادق بلفتتقل

لشنن ئلندبع لندمذنت ل.

 *كيفية إستفادة مصر من التعدين 

لزاارملندنلللندمادىلونديخن لدليودالفقلخال لعمليالندذعياقل.ل-

لاق.لزاارملنساي لندعافلالندذىلتمذلييل ىلعمليالندذعيل-

 * المشاكل التى تواجه التعدين فى مصر 

قانننلندذعياقل ىلفى لبعا الندىلبعضلندذعياالحذىلاح بلندممذلم اقلإدتىلبتالرلل-1

لأخ ىل.

قلال حأللندحيئاتلندعكنفيالس ميالندذعياقلوفيىل حالفن لىلندحيئاتلندعكنفيتال تىلل-0

لندذعافالفللندممذلم لوخاصالبذعيايلنسفاكقلندبعليال.

لقانننلند  نكالفللندعكنفالوفيىلتعقييلنسوسنقلندلاصالبعمالش كاتلخاصا.ل-3

للأللبيقلتيارتهلندمىاسافلندذىلاي عحالندممذلم لعويلبيناالأىلف  ويلفلال

فليتتننلرواسلتىتت  لعلتتىلنسبعتتاثلنسوديتتالل092ندىتت  لعلتتىلف حلتتالناتذك تتا ل

لفلالأخذلعيواتلوأبعاثل ين يزاائيالوعمالآباسلدلمواقال.



لتتتأللتتتتأتىلف حلتتتالتاتتتنا لن تذك تتتا للو تتتىلندبعتتت لعتتتقلنفذتتتينرنتلندلتتتايلوندمعتتتارنل

لندمىاحبالدهلوكيليال ىال ذهلندمعارنلفقلندىلنسلندعاواالده.ل

لأللحمابلإحذيا يلندلايلوفيىلنقذىاراال ذنلندلايل لندم حلالندلانيالفقلعمليتالتاتنا ل

لفليننلرواسل.لل82ن تذك ا لتكللال

فليتننلل322فليتننلرواسلإدتىلل092تتاحلندمتوجأللقبتالن نذتاجلفتقللأىلأنلندذكللالعلى

علىلنمبالفقلندتذ بلفتقللىرواسلفقلخال لعملياتلندذعاديالو يلأنل مأللندجبالاعذن

كتأللونحذيتا يلندتذ بلندمن تنرللتلأللواعذبت لل3 تألل تىلنداتقلوندجبتال ندتهلل0إدىلل1

واتذأللإتتذل نجلندتذ بل.لل0229فوجأللندمك ىلفقلأحمقلناكذ ا اتل ىلندعادألل ىلعتايل

لبوكايلندموجأللندملذنحلعلىلندماحلعقل  ا لندذل األلوولللندياوافياللأللندذلجي ل.

لتتأللندم حلتتالنسختت ىلو تتىلتعتتالندمتتاحلب تتتذلينيلنسنلتتاقلتكللتتال تتذهلندم حلتتالدعمتتال

فليتننلرواسلوبيسنتتال تذهلندعيوتاتلل992حتنندىلل (core sample)عيوالدبيالل8222

ل ألل ىلنداق.لل8تىالندىلو يلأنلنمبالندذ بل

لالفائدة التى عادت على مصر من منجم السكرىلللل
لندعادأللكلهلعلىلعلأللنآلنلبموا أللندذ بلندمن نرملبمى لوندذىلامكقلنتذغالدحال.ل-1

ندعائيلفقلإنذاجلندذ بلبادموجأللوصالإدىلفلياسنتلندجويحاتلفوذلبيناتالن نذتاجلحذتىلل-0

لنآلن.لل

نهلاجبلتعتياالقتانننلندموتا أللديتذمكقلندممتذلم اقلفتقلندعتنرملندعكنفاتلتعلأللنآلنلإل-3

لإدىلندعمالبادموا أللبمى ل.ل

للأللرنستلفواق ال

لندمدن لفن الفقلن.ر/لفعميلل وتلنستذاالبقمأللندجيندن يال

 ما األثر البيئي لعملية المنجمة وما هو مصدر الذهب ؟ -س 

فتتقلعمليتتال ىتتالندتتذ بل"للالان تتيلأىلألتت لبيئتتىللتتاسلحيتت لأنلندمعلتتن لندوتتاتشل-ج

لفعلن لندميانييل"لاذأللتلزاوهل ىلخزنناتلفباوالبعي لالاذم بلإدىلندمياهلندجن يا.ل

أفالفىيسلندذ بل حنلفقلندمعلن لندعت نسىلندىتاعيلفتقل تن لنسسالواعمتالفعتهل

لندذ ب

solutionلhydrothermalلوندذىلتمببل ىلتعن لندىل .لللل

للل- يال:تدن ل ادبلبادموالند نبعال يندن

 ما هى كيفية الحصول على خبرة للتعيين بمثل هذه الشركة ؟ -س

ندكليالتعاىلندمبارئلأفالندلب ملفقلختال لندذتيسابلوند ت كالتقتنيلبادذتيسابلتتوناالل-ج

دلموننتلندوحائيالوتألل  حلأتئلالوفقلاجيبلعليحالفتقلندالبتاللاتذأللنخذبتاسلأسبعتال لبتال

تتمايلنس نبتاللتأللنخذيتاسلأسبعتال لبتالدلذتيسابلدلذيسابلباد  كالوبعيل ت حلنستتئلالو

ن.ر/لعبتيلندلذتاحلزدت للبموجأللندمك ى لوتأللناتلاقلبتيقلندجيندتن ىل/لتتافىلند ن عتىل ل

لسئيولفجلولقمأللندجيندن يالعلىلتيسابللاللننل ادبلتوناالباد  كا.

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل



للاتلعلننناات لندوعللللللللللللللللللل

وتوميتالللوكيالندكليالد ئننلخيفتالندمجذمتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لندبيئا

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 تقرير عن

 ندوة التحاليل الطبية

تعاون المشترك بين نقابة المهن العلمية بوسط الدلتا وكلية العلوم تم عرض في إطار ال    

ندوة مبسطة عن مقدمات التحاليل الطبية تمهيدا لدورات أخرى متخصصة , وذلك يوم 

ظهرا بحضور أعداد كبيرة من  53( الساعة 2في مجمع ) 51/4/3152االثنين الموافق 

والعاملين بالكلية وضيوف من الكليات  طالب الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس

 األخرى.

 ندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئا وكيل  افتتح الندوة السيد أ.د/ متولي عبد العظيم

ووجه كلمة شكر وترحاب للسادة الضيوف األفاضل ووجه كلمة  نصح إلى الطلبة بأهمية 

تأهيلهم لسوق العمل, وقد شجع سيادته دورة التحاليل لما لها من تنمية خبراتهم العلمية ول

الطلبة لحضور األنشطة المقدمة من شئون البيئة  التي تنمى قدراتهم العلمية وتؤهلهم 

لسوق العمل وقد وعدهم بتوزيع شهادات تقديريه لحضورهم ولمشاركتهم في هذه الدورة 

ن بوسط الدلتا , أ.د/ ثم توجه السيد أ.د/ كمال شلتوت نقيب العلميي                       .

بكلمة شكر إلدارة الكلية وإدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة على              بقسم النبات 

القيام بمثل هذه األنشطة التي تفيد الطلبة وخريجي الكلية وأوضح بعض أنشطة النقابة 

 ووجه شكره إلدارة الكلية.

:  ة البشرية بتعريف التنمية البشريةثم حاضر السيد أ / محمد تاج الدين مدرب التنمي

أنها عبارة عن عملية توسيع القدرات التعليمية والخبرات لشعوب والمستهدف بها أن 

يصل اإلنسان بمجهوده إلى مستوى مرتفع من اإلنتاج والدخل وذلك من خالل فرص 

كذلك مالئمة للتعليم وزيادة الخبرات , وكذلك كيفية التعامل و االتصال مع اآلخرين و

 تطبيق الدراسة في الخبرة العملية التي تمارس في الحياة اليومية .

                                    أ.د/ أحمد سامي الشناوي ماجستير تحاليل طبية ثم حاضر

تقدم بالشكر والتقدير ألعضاء هيئة التدريس وكذلك للحضور ووجه بعض النصائح 

لمعامل والتي تميز خريج العلوم عن غيره في لتدارك بعض األخطاء الشائعة في ا



ووضح أهمية علم " results interpretationالمعامل وأهمها هو تفسير النتائج "

التحاليل وكذلك األشعة  في مساعدة الطبيب في تشخيص الحالة واستعرض أهم 

 التكنيكات المعملية .

 Laboratory technique 

Spectrophotometry .1 

Serology .2 

chromatography in clinical practice 3. 

 )Spectrophotometer ) .1 

ل.colormetryتعذميلعلىل-

قياس الطول الموجى للون الناتج من ذوبان الجزيئات في المحلول وذلك لتعيين كمية 
الضوء الممتص ويعبر عنه بتركيز المادة حيث أن )شدة اللون تتناسب طرديا مع تركيز 

 المادة ( .

ological testsSer) .2 
(Antigen antibody interactions) 

عويفالنذع الدمحا مالندبكذ االأولندلي وتاتلل انلندجحازلندمواعىلدلجمأللاوذشلنس مايل

لندمضارملندذيلتحا أللندكائواتلنديقيقالندضاسمل.

Classification of antigen-antibody interactions: 

 Primary serological tests: e.g. 

 Enzyme linked immuono sorben assay (ELISA) 

 Secondary serological tests: e.g. 

 Agglutination tests (blood group) 
تعييقل ىائالندييلونس مايلندمضارملدلىائالندييل.ل-  

3.(chromatography) 

نءلكانال ىال ميللندمننرلندملننالوندغي لفلننالوتوقيالندمننرلندكيمائيالندملذلاالتنل-

 صلبالأول

تائلالأولغازاال.للل  

 ندلك مل: مكونات المخلوط توزع نفسها بنسب مختلفة بين نظام ثنائي احدهما متحرك واألخر ثابت.

البول (  أوسوائل الجسم )سواء الدم  فيتحليل المخدرات  فييستخدم  -  



حمل المبكرلاكتشاف ا،  الفيروسات الكبدية )فيروس سى، بى( وفيروس االيدزاكتشاف    
-    

 

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل
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للاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللللل

وتوميتالللوكيالندكليالد ئننلخيفتالندمجذمتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لندبيئا
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لكليــــــــالندعلـــــــــــنيلل

لشئننلخيفالندمجذملللل

لوتوميـــــالندبيئـــــالللل

 *******للللللل

                                      تقـــريـر عـن نــدوة                             

                                  إدمان المواقع اإللكترونية                    

                                       " اآلثار السلبية واإليجابية "  

******** 

          تم تنظيم الندوة يوم االثنين الموافق 3103/4/32 بمجمع )3( بمبنى البيولوجي 

، قام بتقديم الندوة أ.د/ محمد خالد عوض منسق الندوة وعضو لجنة شئون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة. حيث تحدث أ.د/ مصطفى محمد الشيخ – عميد الكلية  ورحب سيادته 

بالحضور وحث الطلبة على الجانب األخالقي والديني واستخدام الجوانب اإليجابية في 

اإلستفادة من البحث العلمي والتثقيف الديني واإلجتماعي.                                    

         



ثم تحدث أ.د/ متولي عبد العظيم متولي – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

الذي رحب سيادته بالسادة الحضور والطلبة.                                                 

             ثم حاضر أ / محمد حازم شريف خبير المواقع اإللكترونية ، وتحدث عن :-  

                  

- الهدف من المحاضرة وهو عبارة عن سرد مجموعة من الحقائق التي تقف على 

أسباب النزعة اإلدمانية وكيفية العالج منها.                                              

              - الهوس السلوكي وكيفية الحصول على مادة اإلدمان.                     

                    - العواقب السلبية إلدمان مواقع اإلنترنت وخاصة المواقع اإلباحية 

واإلشباع المؤقت .      - وكيفية الخروج من ذلك باللجوء إلى هللا والخوف من عدم 

إتباع أوامره.                   - الخطوط العريضة للخروج من إدمان مواقع 

 اإلنترنت.

 الفرق بين العادة واإلدمان 

- الفعل االعتيادي هو :- رغبة اعتيادية متكررة تتسبب في متعة لحظية ولكن ال 

 تؤثر على الحياة بالسلب ويمكن اإلقالع عنها بسهولة.

- األفعال اإلدمانية :- هي رغبة متكررة ولكن في ازدياد مستمر مبالغ فيها تسلب 

اإلنسان من أفكاره ، صعب التوقف عنها وأحيانا تصل باإلنسان إلى حد االنطواء 

واالكتئاب واإلدمان له أشكال كثيرة منها إدمان اإلنترنت ومواقع التواصل 

 اإلجتماعي والشات والمواقع اإلباحية وإدمان األكل وإدمان المخدرات إلخ .....

لماذا ندمن ..؟                                                                          

         - عندما نبعد عن اإليمان يكون هناك خلل في العقيدة والعبودية والخضوع 

 واالستسالم ألوامر هللا ونواهيه

مة أن الجلوس أمام اإلنترنت لساعات طويلة هو مضيعة للوقت وإهدار للصحة العا -  
ذاكرة والتحصيل.للجسم وبالتالي ينعكس بالسلب على الم                                                                                                         



إرفانلندمننقللن باحيالادر ل يلندوحااالإديلن رفانلواوعكولاد لبادملبلعلىلل-لل

جلاعذقارلندبعضلفوحأللندم نحالندمذانسملبعيلندزونجلفمالادر لإديلنانلىا لبيقلنسزون

 أنلفالا ا يهلحقيقا.

ل اللبيلأنلاع  لنداادبلأولندم ا يلدحذهلنس اليلن باحيالإنحالأ اليلصواعيالفلالأ اليلللللل

ندليا لندعلمي لوننذحالندويوملبعمالحننسلوفواق التألل يحالع ال ميللندم اكالندذىلل

لتنن هلندالبالعويلندذعافالفللنانذ نال.ل

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللللل

وتوميتالللوكيالندكليالد ئننلخيفتالندمجذمتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لندبيئا

ل

لذندىلعبيلندعكيأللفذندىن.رل/لفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 



 كليــــــــة العلـــــــــــوم        

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة   

 ***********لللللللللل

 تقـــريـر عـن

اإلحتفال بيوم البيئة العالمي                                                                  

*************************   

بادذعتاونلل9/6/0213أقيأللن حذلا لبقاعالندمتيمواسلبكليتالندعلتنيلاتنيلنسسبعتاءلندمنن ت لللللللل

بيقلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالووحيمللمانلندجنرملونقابتالندعلميتيقلوتعتالإشت ن ل

لأ.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئا.

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

أ ذتتذحلن حذلتتا لبكلمتتالأ.ر/لعميتتيلندكليتتالوسحتتبلتتتيارتهلبادضتتين لندكتت نيلوأشتتاسلتتتيارتهل     

علتىلندذعتاونلندملمتت لبتيقلشتتئننلخيفتالندمجذمتتللوتوميتالندبيئتتالووحتيمللتتمانلندجتنرملونقابتتال

يقلندتتذىلاتتوعكولعلتتىلن ستقتتاءلبادبيئتتال تتيلفعا كتتالندغ بيتتالوعلتتىلندمتتلن لندلتت ر لندعلميتت

ندعلميتالوستتائالندما متتذي للوندجمتاعيلدلعلتا لعلتىلبيئتالنكيلتالونتنهلتتيارتهلعلتىلنسبعتاث

لبادكلياللندذيلتذأللعلىلفياهلند  بلبمينستلندغ بيالوفيىلصالحيذحالفقلعيفه.ل

سحبلتيارتهلبادضين لندكت نيللقيبلندعلمييقلبادغ بيالوندذ لأللكلمالأ.ر/لكما لشلذنتلنللللللل

بادتذنتلحيت لتتأللل9/6وندعضنسلولتعيثلعقلندذع افلبينيلندبيئالندعادميلودمتاانلأخذيت لاتنيل

 ذأللعمالأو لإحذلا لبيتنيلل1790ن خذياسل يلندمنايلنك نلدكحنسلندذلنثلندعاديلبحال يلعايل

فياوتالنتتذكحندأللبادمتنايل للتأللندمتدتم لندلتانيلاتتنيل تيلل9/6/1790ندبيئتالندعتادميلنسو لاتنيل

ل9/6/0220تعالفممىلندبيئالوندذوميال للأللندمتدتم لندلادت ل تيل وتنبلأ  اقيتالل9/6/1779

لتعالفممىلندبيئالوندذوميالندممذينفال.

فتتيا لوحتتيمللتتمانلندجتتنرملبادكليتتالسحتتبلتتتيارتهلل–لتتأللكلمتتالأ.ر/لفعمتتيلعتتا فلنتتنا للللللل

ندجنرملبادكليالوفعياسلندم اسكالندمجذمعيتالوتكلتأللعتقلن عذمتارلوقتييللبادضين لوتعيثلعق

لند ك لدلمارملندعضنسلورعا أللدلذعاونلفللندكليالكمجذمللخاس يلونحي.

 -األولى: ثم بدأت المحاضرة

فيا لفعمالند صتيلندبيئتيلبميا اتالندىتعالعتقلندم تاكالل–ل/ مصطفى الشريف.الكيميائي د

وندعلتتن لندمقذ حتتالل لعتت  لف كتتزلند صتتيلندبيئتتيلوتتتاسا لإن تتاؤهلندبيئيتتالبمعا كتتالندغ بيتتال

 لبتيألندم كتزلب صتيلند تبكالندقنفيتالدملنلتاتلندحتننءلل1783حي لأنهلتأللإن اءلندم كتزلعتايل

لأليلالند بكالندقنفيالد صيلفلنلاتلفياهلندويالو  وعه.ل1781و يلعايل

ندممتتذليفال تتيلندذعاديتتاللتتأللتعتتيثلعتتقلنس حتتزملندممتتذليفال تتيلعمليتتاتلند صتتيلونس حتتزمل

لندبكذ اندن يا.

فنقعالعلىلنح لندويالو  وعهلبمعا كالندغ بيتالبننقتللفت ملل01اذأللسصيلندملنلاتل يلعيرلو

ونحيمل يللند ح لدكالفنقللدمذابعالندذغي نتلندذتيلتعتيثلعليتهلوتعياتيلندمننقتللانتلندذلتنثل

ا ئتهلو تىلحادتالحتيوثل تنن  لندعاديلوندممذم لوكذد لندمننقللندذيلتا ألعليحالتغيت نتلفل

فننقتللل3اذأللسصيلفلنلاتلندحننءل تيلعتيرلوللبيئيالفلا ئالاذأللفذابعالندعادالبادذعليالندممذم 

فن نرمل يلفياوال واالوفياوتالندمعلتالندكبت ىلوفياوتالكلت لندزاتاتلبىتلالانفيتالوفمتذم مل



التعيثلأولتات ألعلتىلوتعيايلندمننقللانتلندذلنثلندعاديلوندممذم لوفذابعالأ للتغي نتلبيئي

ل.ندمعا كا

فقلخال لعملياتلند صيلوحمتابلفعتياتلندذلتنثلو تيلأنلفياوتالكلت لندزاتاتلنعلتىلفعتي ل

تلنثلبمعا كالندغ بيالواد لناتشلعتقلصت  لند ت كاتلوندمىتانللبميتاهلندويتالوندمىتاس لل

لفباش ملرونلفعادجالوكذد لنانبعالاتل ىلندحننءلرونلفعادجال عليا.

 -انية :المحاضرة الث

سئتيولقاتايلندذوميتالن رنساتالوندم ت  لندعتايلدلبيئتالل–لالكيميائي / حسن صبحي الحصاوى

لباد  كالندماديالبكل لندزاات.ل

تعتتيثلعتتقلخاتتالتن يتت لنسولتتايلباد تت كالفتتلل حتتازلشتتئننلندبيئتتال لوكتتذد لتعتتيثلعتتقل

لندم  وعاتلندبيئيالندذيلقافالند  كالبذوليذ الدلعلا لعلىلندبيئا.لل

لند  كالندماديالوندىواعيالندمى االبانذاجلتقني
 2فعببل(لل–إنذاجلوتمنا لتمارلندمنب ل نتلاتلنسحار ل)لناعأللل -أ
 ندبااسااتل(ل-فيخقلل–تجاس لل–إنذاجلحافضلندكب اذي لبيس اتهلندملذللال)نقي -ب

للأللتعيثلعقلخاالند  كالتجاملنادذزنيلندبيئىلللللل

وائعذتهلندذوليذاتالوندمعتي لبادقتانننلل1771(لدمتوال1)لتلذزيلند  كالبذابي لقانننلندبيئالسقتأل

ل-وائعذهلندذوليذاالحي لتعذل لند  كال بقالدمذالباتلندقانننلبااتي:ل0227دموالل7

ل2ندمجالندبيئيلدل  كالولانلحلفيىلتألي لند  كالعلىلندبيئاللل-للل

 2ننسئلخاالدمنن حالندال-2تجالدلمننرلندلا ملل-2تجالدلملللاتلندلا ملل-لللل

ل-:لوفوحا ندماديالبكل لندزااتلتلعقلخاالنادذزنيلندبيئىلندذىلتأللتوليذ الباد  كالأللتعيثلبادبيانا

 مشروعات خفض تلوث الهواء -

لمشروع إدارة المخلفات السائلة بهدف حماية النيل وروافده من التلوثل-

ليمشروعات اإلحالل والتجديد بهدف التوافق البيئل-

 -: المحاضرة الثالثة

فيا لقاايلندمعافتالوندجتنرملب ت كالفيتاهلند ت بلوندىت  لندىتعيل لل–لد/ حمدى مشالي

تعيثلتيارتهلعقلروسلند  كال يلتوقيتالو تنرملفيتاهلند ت بلوندمجحتنرنتلندمبذودتال حتال ل

وتجياتتيلشتتبكاتلفيتتاهلند تت بل تتيلندغ بيتتالوفعاتتاتلندميتتاهلتتتننءلكانتتال ياتتيملأولإحتتال ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدلمعااتلندقياما.

وأوصىلتيارتهلبذ شييلنتذحال لندمياهلتتننءلعلتىلفمتذنىلند ت كاتلوندحيئتاتلأولندممتذنىل

لندمجذمعىلواد لنك نلدلذكللالندعادميالندذيلتذكللحالنديودالوند  كال نذاجلفياهلند  ب.

 -المحاضرة الرابعة :

نتتت لندتتيدذال لتعتتيثلعتتقلتن يتت لأولتتايلفتتيا لعتتايلإرنسملندبيئتتالبل–لد/ أشوورف أبووو الفتووو 

ند  كاتلبمعا كالندغ بيالو حيل حازلندبيئال يلاد لوعقلأنتننيلندملللتاتلندىتواعيالوعتقل

ندمتتننرلندذتتيلالتتزيلعلتتىلندمو تتأتلندتتذلل لفوحتتالونسلتتاسلندىتتعيالوندبيئيتتالندضتتاسملدلملللتتاتل

أولتاعحالبعتيلأنللندىواعيال يلفى .للأللتعيثلب  الالعقلند  كاتلندذيلننذحالفقلتن ي 

(لشت كال10كانالتى  لندمياهلندغي لفعادجال يلندويالو  وعهل لو يلأكل لفقلألوىلع  ل)

لكبي ملبادغ بيا.



 -المحاضرة الخامسة :

فيا لعايلندبيئالوندمالفالب  كالندمبيتينتلبكلت لندزاتاتل لوتعتيثلل-لالكيميائي/ حمزة غالب

لئيا.لللللعقل حنرلند  كال يلندذنن  لفللندقنننيقلندبي

 -المحاضرة السادسة :

فيا لعايلندبيئالب  كالندزانتلوندىابننلبكلت لندزاتاتل لل–لالمهندس / محمد على األقطش

وتعتتيثلعتتقللتت وسملنتتتذلينيلندغتتازلندابيعتتيل تتيلندىتتواعالبتتيااللعتتقلندمتتناسلوندمتتازوتل

لدذقليالن نبعالاتلندملنلالدلبيئا.

 -المحاضرة السابعة :

فتتيا لعتتايلندىتت  لندىتتعيلبادغ بيتتال لوتعتتيثلعتتقلل–لالشوورقاوى المهنوودس / عووز الوودين

لفىارسلندذلنثلبادمجاس لندمائيا.

للأللرنستلفواق البيقل ميللنس  ن ل

 -بالتوصيات التالية :فعاليات االحتفال وانتهت 

أوالاجتتتبلعلتتتىلكتتتالشتتت كالأولفىتتتوللأول يئتتتالباديودتتتالأنلتعذتتت  لبادملنلتتتاتل -1

لاسملبحا.ندمن نرملوننعيذحالوندعواص لندض

اجتتبلتبتتار لندمعلنفتتاتلبتتيقلندجحتتاتلندملذللتتالوندبعتت لندعلمتتيلواتتذأللتعليتتال تتذهل -0

 ندمعلنفاتلدذقليالن نلاقلوندجحيلوندنقالوأنلتعنرلعلىلندمجذمللبادلائيم.

اجتبلقبتتالإن تاءلأ لشتت كالأولفىتوللأنلاتتذأللرسنتتالندبيئتتالندمعياتالوفتتيىلتتتألي ل -3

د  كاتلواجبلف نعاملأنلتكننل تذهلند  كالعليحالوعمالوحينتلدلمعادجالبحذهلن

 ند  كاتلخاسجلندعيزلندعم نني.

اجتتبلتنحيتتيل ميتتلل حتتاتلند صتتيلدلذلتتنثل تتيلنديودتتالبعيتت لتىتتبحل يئتتالونحتتيمل -1

 .لنديقال يلعملياتلسصيلندملنلاتوتع ىلفمئندالعقلاد لبيالفقلندذعيراال

اجتتبلعمتتالفعادجتتاتلوتمتتحيالتلفاديتتالفتتقلقبتتالندعكنفتتالوندجحتتاتلندملذىتتال -9

ممتتاعيملعلتتىلإاجتتارلندعلتتن لدل تت كاتلندمن تتنرملوندذتتيلتىتت  لعلتتىلندويتتالدل

لو  وعهلبأقىىلت عا.ل

عمالسب لبيقل حاتلسصيلفلنلاتلندبيئالوبيقلندجحاتلندذوليذاالندذيلتقتنيلبذلعيتال -6

لندقنننيقلندلاصالبادبيئا

تغلي لندعقنبالعلىلندجحاتلندملنلالدلبيئالبعي لتكننلندعقنبالندمارااللعفلتكللتال -9

 ندمعادجال

 

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا للللللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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لكليــــالندعلـــــــــــنيلل

لشئننلخيفالندمجذمللل

لوتوميــالندبيئـــاللللل

ل*******لللللل

  الدورة التدريبيةتقرير عن 



 "تأهيل رواد األعمال"

******* 

 
ندمتيمواسلبادكليتالبادذعتاونلبقاعتالل03/6/0213تأللتوكيأللنديوسملندذيسابيتاللاتنيلنسحتيلللللللللل

بتتيقلكتتالفتتقلشتتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتال لندىتتويوقلنا ذمتتاعيلدلذوميتتالبادغ بيتتال

وف كزلندليفالندعافالبادكليالونتتذم تلندتيوسملدمتيملخممتالأاتايلحذتىلاتنيلندلمتيولندمنن ت ل

ندذتيسابىلحال لنديوسملندميسباللأل/لساحايلك نتللوكتانلندحتي لفتقلندب نتافشلل09/6/0213

تلعيتتالفبتتارئل كتت لندعمتتالندعتت لوتأ يتتالنداتتالبلعلتتىلختتنالفجتتا لندم تت وعاتلندىتتغي مل

وندب نافشلتتأللتيسامتهلبادمجتانلوحضت لندتيوسملع ت ونل ادتبلو ادبتالوندمنلتنعاتلندذتىل

ل-رستال ىلندب نافشل ىل:

 فقل نلسنئيلندعمالندوا ح -1

 ندعا الإدىلن نجازل–نع  لانت ل -0

 ناتذلماساالكيليالنخذياسل  صلندعمال -3

 إعينرلفمحلندمنقلوندبعنثلندذمناقيال -1

 كيليالإعينرلخاالندعمال -9

  نلندذلاي لندموكأللتقييأللخاالندعمالوفا -6

 إعينرلونخذياسل  ا لندعمال -9

 نتلاالندق نسنت -8

 تكناقلقاعيلندعالقاتلوإرنسملندذمنا ل يلندم  وعاتلندىغي م -7

 فحاسنتلحالندم كالت -12

 اتىا لندلعا نفحاسنتل -11

  واشلندمبيعاتلندبيللولت -10

 تلاي لوسقابالأ نذاجل يلندم  وعاتلندىغي مل -13

ل -11 لندىغي  لندم  وي لإرنسم ل) لندم  وعاتلندىغي م ل ي لندماديا تلاي لل–ن رنسم

لدلم  ويلندىغي لل–ندقنىلندعافلال ل–ندذكاديفلوندمننزناتلل–نفم لندي ات لندمعاتبيا

 إرنسملسأتلندما لندعافال(



 لإعينرلخاالعمالنحائيا -19

ال عادياتلنديوسملندذيسابيالبذ جيللندالبالبادذقييلبادم  وعاتلندمقذ حالندىلندىتويوقلوننذح

وندعىن لعلىلندمعلنفاتلندذىلا اي الأصعابلندم  وعاتلندىغي مللوكيليالناتذلارملفقل

لندق والندممونحالفقلندىويوقل.

ل

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللل

ل

للت لندوعاتلعلنننااللللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 



 ــــــــومكليــــــــة العلـــ         

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة   

 ***********لللللللللل

ل

ل

تقـــريـر عـن ندوة                                                                        

     القيم والمبادئ الجامعية                                                             

*************************        

 تىلتمتايلل01/7/0213تأللتوكيأللنيومل"لندقيأللوندمبارئلندجافعيتال"لاتنيلندمتبالندمنن ت لللللللل

تتبعمائال ادتبللل922(لبادكليالوحضت لندوتيوملأكلت لفتقلل3ندماعالندعاش ملصباحالبمجملل)ل

لفقلندالبالندجيرلوندقينفىل.

فذتندىلعبتيلندعكتيأللفذتندىللوكيتالندكليتالد تئننلخيفتالبيأتل عاديتاتلندوتيوملبكلمتالأ.رل/للللللل

ندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتالوسحتتبلتتتيارتهلبادعضتتنسلوخاصتتالندالبتتالندجتتيرلوسحتتبلبادضتتيفل

لندمعال لوألوىلتيارتهلعلىلنتعارلنداالبلديوس ألل ىلتوكيأللندويومل.

فتالندمجذمتللووكيالكليتالنآلرنبلد تئننلخيللأللحال لأ.رل/لخاديلتعيلندلل ننىللأتذاالندللملا

سحتتبلتتتيارتهلبادعضتتنسلوعتت  لتتتيارتهل...     التسووامحوتوميتتالندبيئتتالوندمعالتت ملبعوتتنننل

 ندذمافح

لللالتسامح هو:
تت  لندم تتاع لندمتلبيالندمذعلقتتالباد تتعنسلبتاساىلأولندلاتتألنعتتنلند تل لندىتتارسلفوتتهلللللللل

علأنلت تتع لبادغضتتبل  ادذمتتافحل تتنلنساىلو تتنلالاعوتتىلتجا تتالفتتالحتتيثلودكتتقلالاعوتتىلأاضتتا

عمليتتالتعناتتالف تتاع  لوإتجا اتتت لوتتتلنك لنعتتنلندلتت رلنآلختت لفتتقلندغضتتبلإدتتىلند حمتتال

عل تىل.لوند أ الوندكت يلوندعلتن علاععتيلن تتاليلفتقلأكلت لنمتااجلندعضتاسملن نمتانيالتمتافعا أاضتا

ندتتياقلوندلكتت لون  ذمتتاي ل ا تتتاليل تتنلأو لراتتقلاعاتتىلن نمتتانلندعتت ل تتىلإعذوتتاقلعقائتتيل

ىلغيتت لفذلقتتالفتتللندعقيتتيملن تتتالفيا لوقتتيلأقتت لسصتتعابل تتذهلندعقائتتيلفماستتتالتتتماواالأختت 

ولندذمافحلاضلىل تننعلفتقلند نحتالوندع اتالعلتىل لللشعائ  أللندياويال ىل الن تاليلوحكمه

 ل.حياملندواتلحذىلو أللانن حننلأقىىلندمننقف

 أما عن أسباب التسامح، فقد تعددت النظريات المفسرة له حيث جاءت على النحو التالى:

 المنحى الفسيولوجى:

ويركززز أصززحاب هززذا اإلتجززاه علززى وظيفززة الجهززاز العصززبى فززى التعامززل مززع  ثززار اإلسززاءة 

والظلززم المززدرك حيززث يززتم تنشززيط الجهززاز العصززبى الباراسززمبثاوه الززذه يعمززل بززدوره علززى 

 .خفض مستوه الغضب فيحدث اإلسترخاء وإنخفاض فى معدالت ضغط الدم

يززره أصززحاب هززذا اإلتجززاه أن التسززامس عمليززة نفسززية نمائيززة، وأن   ولوجى:المنحىىى السىىيك

اإلتجاه إلى التسامس يتضس من بداية مرحلزة المراهقزة ويسزتمر إلزى مرحلزة الشزيخوخة، وأن 

 األفراد األكبر سناً يكونون أكثر ميالً للتسامس وأقل ميالً لإلنتقام مقارنة باألصغر سناً.



 المنحى المعرفى:

ذهب أصحاب هذا اإلتجاه إلى أن عملية التسامس التى تتم بين األفراد وتتحدد من خالل 

الصور المرتبطة بموقف اإلساءة، إقحام األفكار وتأثيراتها السلبية، الميل إلى إجترار 

 الخبرات السلبية الماضية، التفكير اإلنتقامى المصاحب إلستجابة الغضب.

 المنحى اإلجتماعى:

المسز   تفسيره للتسامس على نوع العالقة المتبادلة بين طرفى اإلسزاءة ) يقوم هذا اإلتجاه فى

 ( والتى تحدد ظهور العفو من عدمه. والُمساء إليه

 فضيلة العفو واإلحسان من المنحى  الدينى :

والعفو عن الناس كما سبق وذكرنا هو التجافى عن ذنب المذنب وتزرك مؤاخذتزه مزع القزدرة 

بط النفس والحكم عليها وكرم المعاملة، فزالعفو مرتبزة فزور مرتبزة عليها، وتلك مرتبة فى ض

فالزذه يظهزر لزى هزو مزا ،  كظم الغيظ، إذ ربما يكظم اإلنسان غيظه لكزن عزن حقزد وضزغينة

 أشرت إليه من أنه وصف رابع للمتقين كما يتضس من الواقعة التالية:

اإلنتقزام منزه فقزال الغزالم يروه أن بعزض السزلف غاظزه غزالم لزه فجزأة غيظزاً شزديداً فهزم ب "

والكاظمين الغيظ فقال: كظمت غيظى، فقال الغالم: والعافين عزن النزاس قزال: عفزوت عنزك، 

الواقعزة تبزين  ه". فهزذ قال الغالم: وهللا يحب المحسنين قال: إذهب فأنت حر لوجزه هللا تعزالى

 لنا المراتب الثالثة والفرر بينهما.

 022سزورة األعزراف:  يزه  )   " أُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ ُخِذ اْلعَْفَو وَ " : قال تعالى 

). 

               "َوأَْن تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوه"         ) سورة البقرة:  يه 332 (.                  

   

            مما سبق يتضس مده عظمة القر ن فى بيان فضيلة ودرجة العفو واإلحسان.
 ل

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننلللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل
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 كليــــــــة العلـــــــــــوم         

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة   

***********لللللللللل  

 تقـــريـر عـن دورة تدريبيــه عن

مهارات اإلتصال فى التعليم                                                              

****************       

ألعضاء هيئة التدريس وإدارة مدرسة نوتردام ديزابوتر للبنات بالمحلة الكبرى تفعيال 

 للتواصل مع المجتمع الخارجى وتدعيما لنشاط الجودة بالمدرسة 

، وقزد حضزر الزدورة السزيد مزدير  04/2/3103عقدت الدورة يوم السزبت الموافزق       

عضزو هيئزة التزدريس وتضزمنت المحاضزرة  33المدرسة وناظر المدرسة باإلضافة إلى 

 المحاور اآلتية: 

 مفهوم اإلتصال الفعال فى التدريس . -

 المكونات األساسية لعملية الإلتصال . -

 ات اإلتصال الفعال .مهار -

 معوقات عملية اإلتصال . -

 بعض مشكالت التواصل وطرر تحسين اإلتصال . -

وقزززد تخلزززل الزززدورة بعزززض ورن العمزززل والمناقشزززات المختلفزززة والعصزززف الزززذهنى وقزززد 

استغرقت الدوره ثزالث سزاعات أعقبهزا إجزراء إسزتبيان لكزل الحضزور إلبزداء رأيهزم فزى 

ادة منهزا وكانزت المشزاركة مزن السزادة الحضزور ايجابيزة الدورة ومحتواهزا ومزده اإلسزتف

 جدا.

وفى نهاية الدورة تقدمت إدارة المدرسة بالشكر على التعاون البناء وقزدمت شزهادة شزكر 

 ودرع تذكاره .

 

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 كليــــــــة العلـــــــــــوم         

 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة   

 

***********لللللللللل  

 تقـــريـر عـن ذبح عدد ) 1 ( خروف

عيد األضحى المبارك بالكلية                                                             

****************      

تعالسعاااللأ.ر/لفىالىلفعميلند ي للعمييلندكليال لأ.ر/لفذندىلعبيلندعكيألللللللللللل

قافاللشئننلخيفالندمجذملللوتوميالندبيئاللئننلخيفالندمجذموكيالندكليالد للللللللللفذندى

دذعاونلفلل معيالشلاءلونتعارل لبالندكليالوأت ملشلاءلتعالندذأتيولوتوميالندبيئالوبا

(لتبعننلعافالفقلل92(لخ و لبادكليالوتأللتنزاللدعنفحمالعلىل)لل0بذبحلعيرل)ل

ندمدقذيقلوبعضلعما لنسقمايلندعلميالون رنساالندملذللالبادكليالواد لانيللندلميولل

ل12/12/0213ندمنن  ل

 وتلليلالعقلكا الندعما لبادكليالاألضحى المباركعيد و ذنلنحذلاالبقيويل

                                                                                                        

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننلللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 



ل

 

ل

ل
 كليــــــــة العلـــــــــــوم         

 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة   

 

***********لللللللللللل  

 تقـــريـر عـــن

معــرض المالبس لجمعية رسالة لألعمال الخيرية                                     

**************     

تعتتالسعااتتاللأ.ر/لفىتتالىلفعمتتيلند تتي للعميتتيلندكليتتالولأ.ر/لفذتتندىلعبتتيلندعكتتيألللللللللللل

قافتاللشتئننلخيفتالندمجذمتلللوميتالندبيئتاوتللئننلخيفتالندمجذمتوكيالندكليتالد تللللللللللفذندى

تعتتالل- معيتتالستتتادالدألعمتتا لندلي اتتالوأتتت ملستتتادالعلتتنيلوتوميتتالندبيئتتالبادذعتتاونلفتتلل

وسعااتتالنداتتالبللب قافتتاللفعتت الخيتت ىلدلمالبتتول تتىلندمتتيخالند ئيمتتىلدلكليتتاللل-ندذأتتتيول

ل03/11/0213لدلعافليقلو البلندكليتالوادت لدمتيملأتتبنيلنعذبتاسنلفتقلاتنيلندمتبالندمنن ت 

وتتتأللعتت الأنتتننيلفلذللتتالفتتقلندمالبتتولفوحتتالل08/11/0213حذتتىلاتتنيلندلمتتيولندمنن تت ل

ندجياتتيلوفوحتتالندممتتذعمالوكتتانلفعتتي لن قبتتا لعلتتىلند تت نءلكبيتت ل تتينلوخاصتتالعمتتا لندكليتتال

وشتك تلإرنسملندكليتالل%ل92وكانتالنستتعاسلفواتتبال تينلوبلغتالنمتبالندذلليضتاتلحتنندىل

يقلعلىلندمع الوتموالن رنسملندمزايلفقل تذهلنسعمتا لندلي اتالسأ تال معيالستادالوندقائم

لبادغي لقارساقل.

ل

ل
لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننلللللللللللل

لبيئاوتوميالندللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل



ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

ل

ل
 كليــــــــة العلـــــــــــوم         

 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة   

 

***********لللللللللللل  

 دوةـــــــــن نــتقـــريـر عـ

 "مصرورام فى "األخطار البيئية المسببة لأل

************ 

(للبمبوتتىلندبيندتتن ىللل3بمجمتتلل)للل11/10/0213لندمنن تت للاتتنيلنسسبعتتاءلتتتأللتوكتتيأللندوتتيوملل

بادكليالوحض لندوتيوملندعياتيلفتقلندمتارملأعضتاءل يئتالندذتيساوللوندحيئتاتلندمعاونتالو تالبل

 تبل واتالل– يتال افعالندمونل–نديسنتاتلندعليالفقلندكليالوكلياتلأخ ىلفلال افعالحلنننل

لوكلي لفقل لباللف حلالندبكادنسانتل.

بتتيأتل عاديتتاتلندوتتيوملبذقتتياأللفتتقلن.ر/لفعمتتيلحمتتقلفوتتاللفومتت لندوتتيومللسحتتبلتتتيارتهلبادمتتارمل

ندمن تتنراقلعلتتىلندموىتتالو تتألللن.ر/لنائتتبلسئتتيولندجافعتتالدليسنتتتاتلندعليتتالوندبعتتنث للن.ر/ل

ذمللوتوميالندبيئتا لوفقت سنلندوتيومل)ن.ر/لفوتىلعمييلندكليال لن.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمج

ن.ر/لندمييلإب ن يأللتادألل(لوسحبلتيارتهلبادمارملندمعال اقلن.ر/لو يتيملأنتنسلأتتذااللندجمال 

ن.ر/لصا يوازلشلبىلسئتيولقمتألل تبلندىتعالندعافتالل بلندمجذمللوندبيئالبابلعيقلشمول 

زسنعيتالوسحتبلتتيارتهلبادعضتنسلن.ر/لخاديلااتيقلبادم كزلندقتنفىلدلبعتنثلندلبابل واال 

لوباديكذنسلفجيىلندعلواوىلنقيبلنس باءلبادغ بيا.

لأللأعاىلتيارتهلندكلمالدكالفقلبادذ تيبلن.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئتال

ن.ر/لعمييلندكليال لن.ر/لنائبلسئيولندجافعالدليسنتاتلندعليالوندبعتنثلندتذاقلسحبتننلبادمتارملل 

وندمتتارملندعضتتنسلوتعتتيلننلعتتقلأ ميتتالندوتتيوملوأشتتاسلندجميتتللعلتتىلأ ميتتالعمتتاللندضتتين 

ف تت وعاتلتكافليتتالبتتيقلندذلىىتتاتلندملذللتتالدكليتتاتلندعلتتنيلونداتتبلوندزسنعتتالوندحويتتتال

لوندجحاتلندبعليال.ل

وقتتايلن.ر/لنائتتبلسئتتيولندجافعتتالدليسنتتتاتلندعليتتالوندبعتتنث للن.ر/لعميتتيلندكليتتالبذقتتياألل ياتتال

 للل ن.ر/لصتتا يوازلشتتلبىللن.ر/لخادتتيلااتتتيقليتتالندعلتتنيلدكتتالفتتقلن.ر/لو يتتيملأنتتنسل تذكاساتتالدكل

لوباديكذنسلفجيىلندعلواوىل.

 المحاضرة االفتتاحية  ا.د/ وجيدة أنور
تألي لفلا  لبيئالندعمالكممبباتلدبعضلنسوسنيلوعالقاللOccupation and Cancerتعيلال يحالعقل

لننسعما لندمحويالبا صابالبادم  ا



 International Agency for RecearchلIARK )وتعيلالباتذلالالعقلروسلندمدتمالندعادميال)

on Cancerندلاصتاللثأبعتاثلعتقلندذعت الدلمتننرلندممت  والورسنتتالنسبعتال1792وندذىلتعمالفوتذل

لبذد لوتقيأللندبيانات.

فارملخا ملل39عاتلوأنل وا لوتأللفقلخال ل ذهلندبياناتلتقميأللندمننرلندممببالدلم  انلإدىلأسبعالفجمن

كتذد لندذعت الدجميتلللpolyhydrocarbonعويلندذع الدحتالو تيونلفتقلأخا  تالناتبمتذنتل لفتارمل

لأنننيلندمبيينتللأللتعيلالعقلندوقا لندذاديا

 لندذجتتاسبلعلتتىلندعينننتتاتل لرسنتتتالعلتتىلندمتتيخويقل لتعتت اللEpidonologyعلتتأللنديسنتتتالندمييننيتتالل

لنلبأنننعهل لن صابالبادبلحاستيالوعالقذحالبم  انلندكبيعماك لندم وسلدلك بن

للأللأوصالتيارتحالبمالالى

عمتتالرسنتتتاتلبجافعتتال واتتالعلتتىلندعالقتتالبتتيقلندمتت  انلوفمتتبباتهللخاصتتالأنل .1

ل افعال واالندذعاديالعلىلندم  انلفعذميملروديال.

عمالف  وعاتلبعليالف ذ كالوتبار لندمعلنفاتلوعمالتعتاونلرودتىلفتقلختال ل .0

 ندمدتم نتلنديوديا

 عمالدجوالقنفيالسبعاثلندم  انل .3

للأللرنستلفواق ا

تتتأ للندعمتتا لندتتذاقلاغيتت ونلفننعيتتيلعملحتتأللواعملتتننل تتنن لن.ر/لفعمتتيلحمتتقلفوتتاللل-تل

ل؟لندليالاقا لأنحأللأكل لع لالدإلصابالبادم  ان

لحقيقىلأنلتغي لندماعالندبيندن يالوندذع الدلضنءلندىتواعىلفعكتأللندنقتالاع لتانل-

لدإلصابا

عت التتيارتهلروسلفعحتيلندمت  انللركذنسلفجيىلندعلواوىلنقيبلنس باءلبادغ بيتال-تل

ل؟لندذابللدنزنسملندىعالودماانلالاكننل وا لتعاونلبيقلندمعحيلوكليالندعلنيلونداب

سئيولقمأللند االياتللل النسبعاثل ىلفجا لندم  انلحاودالأنلتمذلييلفتقللن.ر/ل-تل

ل؟لعليليالفقلخال لنديسنتاتلندبعلياعلنيلند االياتلوندذ

ل.دأللاذأللناتذلارملبحذهلندا اقالودكقلتمذغالند االياتلكالإحىاءلوحمابلندذكاديفلل-

 ا.د/ صافيناز شلبى    المحاضرة الثانية

لDiet & Cancer   للللندذغذاالولعالقذحالبادم  انللتعالعونننل

لستبابلوغي لقابلالعارملدل لاءو ىلأف نالفذعيرملنلاألمراض المزمنةبيأتلبذع افل

 : بقال حىائياتلندمعحيلندقنفىلدألوسنيلل:و ىلشيوعا فى مصر األكثر األورامأشاستلإدىل

ل%1ل9.9أوسنيلندغتيرلندليملاواتالل-ل%1ل9أوسنيلندجحتازلندحضتمىلل-ل%1ل7أوسنيلندليىل

للل-

يلندلينكيميتالفقلكتالندعتااتلوتعتل%12وت كالأوسنيلنس لا للل-ل%1ل2.9أوسنيلندملانال

 .%1ل9لأللأوسنيلندغيرلندليملاواالل%31.9للنسكل لشينعا
 أسباب السرطان: ومن

لندعننفالندملنكيال-لندعننفالندبيئيال-لندعننفالندنسنليا
 العالقة بين الغذاء و السرطان 

علتتىلندجانتتبلنآلختت لدتتهلروسل تتيلفيتتيننلولدلغتتذنءلأ ميذتتهلكعافتتالخاتتنسملدإلصتتابالبادمتت  ان

دتتيكقلغتتذنؤ ل»لليتتفلحتتيملنسعتت نالندجانبيتتالدلمتت الولنكتتايلندعتتالجلندمذبتتل.لندنقااتتالولت

ل«للرونء لنسو 
 الغذاء في الوقاية دور



ناعذتين ل تيلتوتتاو لل-لنسغذاتالندىتعيال-لندذوتنيل تيلندغتتذنءل-لندن بتالندىتعيالندمذننزنتا

علتتىلندعلتا لل-لندذعافتالندبمتتي لعوتيل حتيلنسغذاتال-لندلعتنيلندعمت نءلولندتي ننلندم تبعا

لوزنلفلادي
 إرشادات غذائية للوقاية من السرطان

ل-لندعلتا لعلتىلندتنزنلندملتاديل-لغتذنءلقليتالندملتحل-لغتذنءلقليتالندتي قل-لتواو لغذنءلنباتيالللل

تعضتي لولتلتزاقلنداعتايلبا اقتالل-لفماستتالند االتال-لتجوتبلندذتيخيقل-لتجوبلندكعنديات

ل.وبلندلعنيلندمىوعاناعذين ل يلتواو لندلعنيلندعم نءلولتجل-لآفوا

لونخذذمالتيارتحالندمعال ملباآلااتلندق آنيا

 بمأللهللالند حمقلند حيأل

ل(لللل)لتنسملندبق مل(190﴿لاَاأَاَُّحالندَِّذاَقلآَفوعننلكعلعننلِفْقلَ ي ِبَاِتلَفالَسَزْقوَاكعأْلل)

ْمِ  ِيقَل لنْدمع  للللل(ل﴾لل)تنسملنسع ن (31)ل﴿لَوكعلعننلَونْشَ بعننلَوَالتعْمِ  عننلإِنَّهعلَالاعِعبُّ

 ا.د/ خالد ياسينالمحاضرة الثالثة  

للتقيم الملوثات الكيميائية بالبيئةتعالعونننلل

ولتتعذهلنسفتتأللندمذعتتيملللشوادتت لنذيجتتالندذعتت الندبيئتتىلدلملنلتتاتلتعتتيثلتتتيارتهلعتتقلب نتتاف

Risk Assessment  وصتن للالذ لبذقيأللندممنيلدلممتذقبليقل تىلندبيئتالندمعياتالونمتبا ل

ندمارملندمافالندذىلتىالندىل مأللنانمانلللللوتقاتلبللوحيملندمارملندمافالل/ل ألل/لدكالاتنيل

ل.

 *التعرض للمواد السامة 

ند  نبلل–رنخلىلل)لنسكاللل-ناخذ نقلفقلخال لندجليل(للللل–خاس ىل)لتولولندحننءل -

) 

ل data Collectionتعيثلعقلأ مياللتجميللندمعلنفاتل

ل لنسقماسلندىواعياللوتأللعمالرسنتالعلىلندممنيل ىلفعا كالندبعي ملواد لفقلخال

و يلأنل وا لعالقالبيقلندملنلاتلندكيميائيالندمن نرمل ىلنستما لوندمياهلندجن يالندمن تنرمل

بادالمباتلندعب يالونمبالن صابالبادم  ان.لوأوصىلتيارتهلأنهلاجبلعلتىلفذلتذىلندقت نسل

لميالندذىلتو  ل ىل ذنلندمجا .نحذ نيلنذائشلنسبعاثلندعل

 السيد إبراهيم سالم ا.د/المحاضرة الرابعة  

 المسرطنات المنقولة بالغذاء فى حياتنا اليوميةتعالعونننلل



ل–ندب وتتتذاتاللل-بتتيقلند  تتا لتتت  انل)لند ئتتاللفتتقلنسوسنيلندمتت  انيالند تتائعال تتىلفىتت *ل

لندمعيمل(لل-ند ئالل–قندننلندل–ند حأللل-ندكبيل(لوبيقلندوماءل)لندليىلل–ندقندننل

ونمبالتنن يهلتذغي لفللندزفقلعلىلتبيالندملا لفعي لتت  انلندكبتيلقلتاللن*لفعي لندم  ا

دمتتببلعتتالجلفعكتتأللندمىتت ايقلفتتقلندبلحاستتتيال لتتت  انلندمعتتيملقتتالنكتت نلدعتتالجلندبكذ اتتال

لندمن نرملبادمعيملوندممببالدهل.ل

قتتالندمجذمتتللونمتتبلندمتت  انلوعننفتتالقتتايلبعمتتالرسنتتتالعلتتىلعالفعحتتيلنسوسنيلباواتتال*ل

ندنقااالفوهلللو يونلأنلفعي لت  انلند ئال ىلنزراارل ىلفى لونديو لندع بيالوخاصال تىل

لندمينلندىواعيالولفللزاارملفعي لندذيخيقلولعييلإتبايلن سشارنتلوندلقا اتلندمذ ن عال.

 تلالفتننرلكيميائيتال(لنكذلWHO*خانسملشن لندلعنيلندعم نءللفوكمالندىعالندعادميالل)ل

تتتافالل تتىلندلعتتنيلندعمتت نءلندم تتناالتذمتتببل تتىل لتت مل يويتتاللدحتتالعالقتتالبمتت  انلندقندتتننل

لوندبوك ااتلوندمعيم.

ل-ندامتا ألل–ندمتبان لل–ل ندقت نبيل–*لنسغذاالندذىلتماعيلعلىلندنقااالفتقلندمت  انل)لندلتنيل

لند فانل.ل-نسخض لند ا ل–ندذلاحلل–ندك كأللل–حبالندب كالل–ندزنجبيالل-ندج  ي 

لللتيلخضت ونتلل–و وا ل ب لفذننزنلاقتيلفتقلندمت  انل)لللت لفتقلندلعتنيلغيت لندم تناال

لوحبنبلو ننكهلفللفماستالند االال(

ْمِ  ِيقَلندق آنياللنخذذأللتيارتهلندمعال ملباآلاال لنْدمع  ( ﴿لَوكعلعننلَونْشَ بعننلَوَالتعْمِ  عننلإِنَّهعلَالاعِعبُّ

 

ليفالندمجذمللوتوميالندبيئافيا لعايلخلللل

وتوميالللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللللللللللللللللللللللللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللل

لندبيئا

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل



ل

ل



    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ة العلـــــــــــومكليــــــــ         

 

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة   

 

***********لللللللللللل  

 تقـــريـر عـــن



 معــرض المالبس الخيرى لجمعية رسالة

************** 

تعالسعاااللأ.ر/ل اسقلعبتيلندمتوعألل ااتيللعميتيلندكليتالولأ.ر/لفذتندىلعبتيللللللللللل

وتوميالندبيئالقافاللشئننلخيفتالللخيفالندمجذملئننوكيالندكليالد للندعكيأللفذندى

 معيتالستتادالدألعمتا لندلي اتالباواتاللب قافتاللندمجذمللوتوميالندبيئالبادذعاونلفلل

فع الخي ىلدلمالبول ىلندميخالند ئيمىلدلكليالدلعتافليقلو تالبلندكليتالوادت ل

ندلمتيوللحذتىلاتنيل18/3/0211دميمللاللالأاايلنعذباسنلفتقلاتنيلندلاللتاءلندمنن ت ل

ونك نلدإلقبا لند يايلعلىلند  نءلتأللفيلندمع الندتىلاتنيلل02/3/0211ندمنن  ل

لموتتتأللعتت الأنتتننيلفلذللتتالفتتقلندمالبتتولندجياتتيلل01/3/0211نالوتتيقلندمنن تت ل

وكانلفعي لن قبا لعلىلند  نءلكبي ل ينلوخاصالندعافليقلبادكليالوكانالنستعاسل

وشتك تلإرنسملل%ل62ندمالبتولحتنندىللفواتبال ينلوبلغالنمبالندذلليضاتلعلتى

ندكليتتال معيتتالستتتادالوندقتتائميقلعلتتىلندمعتت الوتموتتالن رنسملندمزاتتيلفتتقل تتذهل

فما مال ىلتلليفلنسعباءلندمعي يالعقلكا تالندالبتالوندعتافليقلنسعما لندلي اال

ل.لبادكليا

ل

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللل

ل

للاات لندوعاتلعلنننلللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 كليــــــــة العلـــــــــــوم          

 

 تمع وتنمية البيئـةشئون خدمة المج   

 

***********لللللللللللل  



 

 تقرير عن

 الثالث للكليةيوم الوفاء  

ل*********************

تعتتالإشتت ن لن.ر/لل0211/لل3/ل08تتتأللتوكتتيأللاتتنيلندن تتاءلندلادتت لاتتنيلندجمعتتالندمنن تت لللللللل

توميتالندبيئتالل اسقلعبيلندمتوعألل ااتيللعميتيلندكليتال لن.ر/لوكيتالندكليتالد تئننلخيفتالندمجذمتللو

ووكيالندكليالدليسنتاتلندعليالوندبعنثلوسئيولفجلولقمأللندوباتلولبم اسكالبعضلأعضتاءل

 يئالندذيساولوأفيقلندكلياللولمانيالوع  ونلفن لالو ادباتلفتقلندكليتاللوأسبعتالوخممتننلل

لعافاللفقلندكليال.

لالحي لبيأتل عادياتلندينيلفقلندماعالندذاتعالصباحالوتأللتكناقل  قلعم

فتتن ليقلقمتتأللصتتيانالنس حتتزملوف تت  لندكح بتتاءلوف تت  لندوجتتاسملقتتافننلل-ندل اتت لنسو ل:

بتتادم وسلعلتتىل ميتتللندمجمعتتاتلوندمتتيس اتلوندممتت نتلبادكليتتالاتتتذكما للندوتتننق لفتتقل

كح بتتاءلودتتننزيلند تتبابي لفتتقلنادنفيذتتا لوندز تتاجلوندمقتتابضلوندكتتاوتشلوكتتذد لندمتتذائ ل

ق لفتقلندكح بتاءلونسخ تابلندالزفتال لوقتايلعمتا لندمتباكالوخال هلوتأللت كيبلبعضلندوتنن

لبذاحي ل ميللبالعاتلوص  لندكليالونتذكما ل ميللأعما لندمباكالديوسنتلندمياه

فكتننلفتقلعمتا لندكليتالتعتالإشت ن لفتيا لند تئننلندعافتالوسئتيولندعمتا لل-ندل ا لندلتانى:

س اتلوندمجمعتاتلنديسنتتيالقافننلبذوكيفلوفمحل ميللفينخالو  قلوفم نتلندكليالوندمتي

لوشاشاتلندع ال كمالقايلنداالبلبذوكيفلندنن حاتلندز ا يالدمينخالندكليا

ولتللتتالتلندقمافتال تىل ميتللأنعتاءلندكليتالوولتللناتتذك نتلندلاصتالل-ندل ا لندلادت ل:

عمتا لللبكيليالنتتذعما لندالااتاتلوقتالندع ات لكمتالقتايلعمتا لندعتينئ لبذحتذابلنسشتجاسلفت

ند ئننلندعافالوتأللتوكيفلوس لل ميللبقااتالنسشتجاسلوندملللتاتلندمن تنرملخلتفللآخ اقلفق

لفبوىلندكيمياء.ل

وعوتتيلصتتالملندجمعتتالتتتأللنتتتذيعاءلشتتي لسرنءلندلابتتالوحضتت لندجميتتللسرنءلندىتتالملوبعتتيل

لنانذحاءلفقلندىالملنتذكمالندجميللندعمالحذىلندلادلالوندوىفلفماءن.

ميتتيلندكليتتالولن.ر/لوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالو تتىلنحااتتالنديتتنيلشتتك لن.ر/للعل

لندبيئالوأفيقلندكليالندجميللعلىلفالبذدنهلفقلفجحنرلحبالوو اءلدلكليا.

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لندبيئاوتوميالللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 جامعـة طنطـا  لللللللللل

 كليــــــــة العلـــــــــــوم          



 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 

**************لللللل  

 ندوة تقرير عن

 تحيا مصر باالنتماء والشباب

ل*********************

أ.ر/لتعتتالسعااتتالكتتالفتتقلللللل0211/لل12/ل11تتتأللتوكتتيأللندوتتيوملاتتنيلندمتتبالندمنن تت للللللللل

د ئننلخيفالندمجذمللوتوميتالندبيئتال لن.ر/ل تاسقللنائبلسئيولندجافعالللفعميلأحميللبعننل

لجذمللوتوميالندبيئالعبيلندموعألل اايلعمييلندكليال لن.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفالندم

(لندماعالندعاش ملصباحالبمواتبالدقاءلنداالبلندجيرلوتع الحأللبنن باتحألل3واد لبمجملل)

لتجاهلندكليالوندمجذمللوندمعا كالعلىلندممذلكاتلندعافالونانذماءلدمى .

ر/لنائبلسئيولندجافعال لأ.رل/ل.قايلبادذقياأللتيارملأ.ر/لعمييلندكليالوسحبلبادمارملندضين لأ

تيارتهلبادعضنسلفقلندمارملوسحبللأتذاالعلأللندولولبكليالندذ بياللعبيلندن ابلفعميلكافا

 ل.نداالبلندجيرلأعضاءل يئالندذيساولوندعافليقلبادكليالو

وندذىلبيوسملقايلد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالر/لنائبلسئيولندجافعال.وقييلتيارملأ

ولاللالفقلندوننبلتعليألللاىلسئيولندجافعبذع افلندالبالندجيرلبمعاوسلندجافعالو 

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالوسنتاتلعليالور

لع  لفعوىلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالو ىلفعنساقل:ل

توميالندمننسرلندذنتيالدلجافعال)لرعأللإلا يلدلجافعالفقلخال لف نكزلندمعنسلنسو ل:لـللأ

لندليفالندعافالو ىلف نكزلانتل ابللخاص

ندممئنديالندمجذمعياللو ي حالفماعيملندمجذمللندلاس ىلفقلخال ل:لمعنسلندلانىلبلـلند

 ف نكزلندذوميالندب  االوبواءلند لىيالندمى اا

لوألوىلتيارتهلعلىلنستذاالنديكذنسلعبيلندن ابلفعميلكافالبأنالص حلاولعلأللننمانىلعادى

 عبيلندن ابلفعميلكافاوتعيثلفعال لندويوملن.رل/ل

لحيالاللل"بمأللهللالند حمقلند حيأل"بينلتيارتهل

ل

ل"لادتىلندعكمالفقلا اءلوفقلادتىلندعكمال قيلأوتىلخي نلكلي ن"



لوفالاذذك لإالندنلنسدبابل

ندعلأللأتاتلبواءلن نمانلونعقل وال ىلكليذكأللص حلفقلص وحلندعلألل مقلأنالوفقلأكننل ىل

فلا لنديكذنسلفىالىلندمييل ل ذنلندعادأللللأللل بلأفللهلدلعلماءلفقلخ اجىلكليالندعلنيلأ

لنديكذنسلأحميلزواالونديكذنسل اسوقلندبازلوغي  أل.

 ثم عرف سيادته االنتمــــــــــاء

فوكنفالفذكافلالفقلنسخالقلوندقيأللوندمبارئلندذىلت تب لبادجذوسلونسصن ل لفقلخال لللللل

نيلوحضنسلنانذماءلاجبلنا ذمايلبادعلأللوتعىيالنديسوتلونتذغال لندنقالونادذز

 ندمعال نتلونحذ نيلندمارملأعضاءل يئالندذيساول.

ندلي وتتاتلندلك اتالندحينفتالوندذتىلتتأتىللأللتعيثلتيارتهلعقلكيليالحمااالندتولولوندلت رلفتقل

فتتقلختتال لنانذ نتتالوندذتتىل تتي حالتعايتتالن نذتتاجلو تتييلنقذىتتارلندتتبالرلو تتىلندوحااتتالتمتتببل

لندعيوننيالندلبيلالتجاهلندن قل.

لأشيلناحذياجلندىل ك لند بابلندممذوي لدعمااالوبواءلفمذقيالأ ضال مى ل ىل

نعلمننلأنلندجيشلندمى ىل نلنديسيلندننقىلدلبالرل لننك ونلإدىلنديو لفقلحندكأللوفال  ىل

و تتيشلفىتت لندعكتتيأللوشتتبابحالرسويلونقيتتالدبالرنتتال وكافوتتالقتتائأللوفعكتتنيلل–دحتتال.ل تت سنرملهللال

لاس يال.بقنملندذمات لندينخليالوقنملخ

لالتومننلح بلأكذنب لندمجييملوندذىلتببالندذمات لد عبوال

التومننلأنل وتا لأ كتاسل ينفتالتذت ب لبكتألل لوتتذك ونلقتن لستتندوالندكت األلصتلىلهللالعليتال

لوتلأل

ل"لننلخي كأللفقلعمالبمالعلألل"

لو ىلندلذايلتذك ونلقن لند اع 

لفى لندذىل ىلخا  ىلو ىلرفىلللأحبحالفقلكالسوحىلورفى

لبوىلندعمالوندن قلفقلفوكأللاعبحالفللىلأنال

لعي ننلك نفالتعال الندعلألل

لوندماليلعليكأللوسحمالهللا

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل
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 اـــة طنطـــجامعـ  لللللللللل

  ــــومـــــة العلــــــــكليــــ          

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 

**************لللللل  

 ع الثانياالجتما تقرير عن

 لتحديث الصناعة بوسط الدلتا

********************* 
ل

تعالسئاتالن.ر/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلوكيالكليالندعلنيلد ئننلخيفالندمجذملللللللل

ل08/12/0211وتوميالندبيئاللبمكذبلتيارتالواد لانيلندلاللاءلندمنن  ل

ل-وبعضنسلكالفقلناتىل:

ل

وكيالكليالندذجاسملد ئننلخيفالندمجذمللوتومياللللللللللللن.ر/لند  اعىلإب ن يأللفباس للل

لندبيئا

وكيالكليالندحويتالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالميلتليماللللللللللللللللللللللن.ر/لأامقلنح

لندبيئاللللل

ئننلخيفالندمجذمللوتوميالن.ر/ل اسقل نرملللللللللللللللللللللللللللوكيالكليالندزسنعالد ل

لللندبيئا

ل ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاوكيالكليالندذ بيالندونعيالدللل.ر/لعبيلندننحيلعايالعبيلندننحيللللن

لكليالندحويتالفيا لف كزلندبعنثلبلللللن.ر/لفعميلحميقلفعمنرللللللللللللللللللللل

للفيا لف كزلتيسابلندىواعاللللللللللللللللللللللللللللللللللع  انر/للفعميل

للف كزلندليفالندعافالكليالندعلنيلفيا لللللليل هلندمييلللللللللللللللللللللللللللن.ر/لندمي



لفيا لوحيمللمانلندجنرملللللن.ر/ل يىلكما لندمييلللللللللللللللللللللللللل

للعلنيلأتذاالبقمأللندجيندن يالكليالندلللن.ر/لفعميلفعمنرلحميىلللللللللللللللللللللل

لندزسنعىلبميا االندزسنعاللفيا لعايلن سشارللللللللللللللللللللللللنل/لتعييلنحميلإتماعيالل

للفيا لعايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللنل/لاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللللللللل

ل

بينلنا ذمايلبذ حيبلفقلن.ر/لوكيالكليالندعلنيلد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالل

لبادعضنسل

ل

لل-فيا لف كزلتيسابلندىواعال ىلندوقا لنآلتيال:لعرفان محمد  د/لأللتعيثلل

رعأللندىواعاتلندىغي ملوندمىانللندذىلدحالتجالل ابىلواذأللتقياأللندليفاتل •

دحالفقلخال لفكاتبلنتذ اساال ىلفجا لن رنسملوندجنرملوفقلخال لنديسنتاتل

 اذأللولللندييلعلىلندم اكال.ل

ندذيساولبادجافعاتلعقل  ا لتمجيالإش ن لندمارملندعلماءلوأعضاءل يئال •

ف نكزلندليفاتلندعافالبادكلياتلبم كزلتعيا لندىواعاتلوبادذاديلتقنيلف نكزل

 ندليفاتلندعافالبذقياأللندعلن لدلمىانللوند  كاتل ىلحادالو نلرلشكنىلل.

فقلل%12 ىلحادالو نرلتعل لأولف كلالبمىوللفال يحالاقنيلندمىوللبي للندمبلغل •

ندم كلالوف كزلتعيا لندىواعالاذندىلر للندمبلغلندباقىل ىلل ماديلحالتل إ

ندجيايملوتعميقلفوذشللتفقابالاد لاقنيلندم كزلبمذابعالندذانا لوندذعييوا

 ندمىولل.

علىلتبيالندملا لقىالنجاحلقايلبحالف كزلندذعيا ل ىلقاايلندمىونعاتل •

 ندجلياالونديباغال

دذعيا ل احيلند  كاتلكانلتأللإحضاسلخب نءلفقلندلاسجلعقل  ا لف كزلنل

فليننلف كلال ذنلل6شح ل ق لقايلبذعميقلبلل18 ويالبعيلل62222اىيسلبمبلغل

 ندقاايلأنالالان يلفن نبيقل ىلندذىميألل.

كليالندذ بيالندونعيال افعالحلنننلتأللتيخالف كزلندذعيا لدعمالقمأللل)لدلموذجاتل •

ذميزاقل ىلندذىميأللوتمببننلندجلياال(لوتأللتمنالهلوتأللتل اشلر عالفقلنداالبلندم

 بعيلاد ل ىلعمال ل مل ىلندمىانللو ىلنلولندنقالتأللتقليالندلاقيلفقلندجلنرل.

فىوللتمونرلدلبنااتلكارلأنلاغل لوام حلندعمادالدنالتيخالف كزلندذعيا لوتألل •

 تمناالندمىوللبمبلغلللأللحذىلوقفلف ملأخ ىل.

 عاتلندىغي ملبيفيا ل.ندذعاونلفقلقبالف كزلتعيا لندىواعال ىلندم  و •

 اسقلعبيلندموعألل اايللعمييلندكليالوسحبلبادمارملندضين لونلويللن.ر/حض لتيارملللللل

لتيارتهلعلىلنا ذمايلوأكيلعلىلرعأللندكليالدلذعاونلبيقلندجافعالو حازلتعيا لندىواعا.

وفتتيا لف كتتزلندبعتتنثلوناتذ تتاسنتللأتتتذاالندل تتتانالا.د/ محموود حسووين محمووود  لتقتتييل

لندحويتيال

لبكليالندحويتاللبع العقل

 مركز البحوث واالستشارات الهندسية 

لتعيثلتيارتهلعقلندوقا لندذاديا



 ف كزلندبعنثلوناتذ اسنتلندحويتيالللللللإرنسمفجلول

 ندذع افلبم كزلندبعنثلوناتذ اسنتلندحويتيال

 ندم كزلأ ين 

 فجااتلندو ا 

 ننجازنتلندنحيم

لكزلرنخالندع يلندجافعىبعضلندىنسلانجازنتلندم 

لند ؤاالوند تادالدلم كز

لندذىلتمالفقلخال لندم كزندب وتنكناتلوناتلاقياتللللللل

ند  اعىلإب ن يأللفباس للوكيالكليالندذجاسملد ئننلخيفالندمجذمتلللعلتىلأنللن.ر/للأللتعيثلللل

عمتاللاذأللتمجيالف نكتزلندليفتالندعافتالبادكليتاتلدتيىلف كتزلتعتيا لندىتواعاللحذتىلاذمتوى

نائتبلسئتيولندجافعتالد تئننللن.ر/تعيا لندىتواعاللبنتت لندتيدذال للب تنكن لبيقلفيا لف كز

خيفالندمجذمللوتوميالندبيئال.لعلىلننلاتذأللتعياتيلفنعتيلفتقلقبتالندلجوتالندمجذمعتالدعمتالنتيومل

لدنلللندبونرلندالزفالدعمالندب تنكن ل.

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



ل

ل
ل

ل

ل
ل



ل افعــال واــالللللللللل

 ــــومــــــة العلـــــــــكليـــــ          

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة   

*************لللللللللللل  

 تقرير عن

 التكـــــريموم ــــي

ل****************

نسودىلفتقلننعحتالأقافتالكليتالندعلتنيللحلتالتكت األلسفتنزلندكليتالندعاصتلننل ىلتابقاللللللللل

 ىلدجانلعلميالعلىلفمذنىلندجافعتاتلندمىت االأولعلىل ننئزلعلميالوندمعيوننلفقلأبوائحال

ندم نكزلن رنساالعلتىلفمتذنىلندجافعتالأولفمتذنىلنديودتالبا لتا الإدتىلنستتاتذملونستتاتذمل

عالوملعلىلتك األلل0212ندمماعياقلوكذد لندحيئاتلندمعاوناللندذاقلتأللت قيذحأللبيناالفقلعايل

للىلرس النديكذنسنهلوندما مذي ل.خ اجيحالفقلندعافليقلخاسجلندكليالولندعاصليقلع

 افعتتال واتتال لوكتتانلل–بقاعتتالندمتتدتم نتلل10/12/0211تتتأللناحذلتتا لاتتنيلنسحتتيلندمنن تت ل

ندحي لنستاتيلفتقل تذنلناحذلتا ل تنلإشتعاسل تداءلندعلمتاءلندتذاقلتعتشلبحتأللندكليتالنافذوتانل

لودذنليحلفنقللند اارهلندينئأللدلكليال.

ندكليالعلىلندلك ملندذىلتقييلبحتالن.رل/لفعمتيلحمتقلفوتاللنستتذااللوبواءنلعلىلفنن قالن.رل/لعميي

وكيتالكليتالندعلتنيلد تئننلخيفتاللبقمأللعلتأللندعيتنننل لتتأللت تكيالدجوتالتوكيميتالب ئاتتاللن.رل/

ووكيتالندكليتالدليسنتتتاتلندعليتالوندبعتنثلعتتالوملعلتىللاللتننلعضتتننللندمجذمتللوتوميتالندبيئتتا

 ليلندكليالاوىلندلب ملوندعالقالبااحذلا ل لوكتانلاتذأللآخ اقلفقلأعضاءل يئالندذيساولوفن

عقيل لماتلتعضي االلدلعلالنتذم تلفالاق بلفقلتالشحنسلبيأتلبنلللخاتالناحذلتا ل

لوفذابعالندلاننتلندملذللا.

ن.رل/لنائتبلسئتيولندجافعتاللودقيلبيألناحذلا لباابنسلعت البعضتنسلن.رل/لسئتيولندجافعتال 

لوعمييلندكليالوندنكالءل.دليسنتاتلندعليالوندبعنثل

وقايلكاللفقلن.رل/لفوىلندجمال لر/لعلىلتليمانلبذقياأللندعلالبادذواوبللودقتيلتتألل تىلبيناتاللللللل

ناحذلتتا لعتت ال تتيلأللولتتائقيلعتتقلن تتأملندكليتتالوسونر تتالندتتذاقلسحلتتننلونتتا لندلتتيلأللنتذعمتتانل

لندجميل.



ل

الفتتقلخ اجتتيلندكليتتالندتتذاقللتتأللبتتيأتلف نتتتأللندذكتت األلدل لىتتياتلندعافتتالعلتتىلفمتتذنىلنديودتت

ل-سئتيول افعتالكلت لند تي لل-تقليونلفواصبلعليالعلىلتبيالندملا لسئتيولندجافعتالنسدمانيتال

لنسنبالبنالعضنلدجوالولللنديتذنسلوبا ا  ل واال.

لأللندعاصلننلعلىل ننئزلعلمياللتأللندعاصتلننللD.SCتاللاد لتك األلندعاصلننلعلىلرس ال

لمذي .علىلرس النديكذنسنهلوندما 

ن.رل/لنائتتبلسئتتيولندجافعتتالدليسنتتتاتلندعليتتالوندبعتتنثللودقتتيلقتتايللن.رل/لسئتتيولندجافعتتال لللللل

(لفائذيقلونا لندعلتالل022وعمييلندكليالبذك األلكال داءلندذاقلوصالعير أللفالاق بلفقلل)

ن.رل/لفعمتتيلحمتتقلفوتتالللفقتت سللنتذعمتتانلندجميتتللوقتتييلندمقيمتتيقلعلتتىلناحذلتتا لند تتك ل 

ل .ناحذلا

 

 

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  ــــومــــــة العلـــــــــكليـــــ          

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة   

************* 

 

 تقرير عن

 كيلــــــو ثــــواب  
 

*********** 

 

تعتتالسعااتتاللأ.ر/ل تتاسقلعبتتيلندمتتوعألل ااتتيللعميتتيلندكليتتالولأ.ر/لفذتتندىلعبتتيلللللللل

شئننلخيفتالقافالللوتوميالندبيئاللئننلخيفالندمجذم وكيالندكليالدللندعكيأللفذندى

ذوكتيأللب معيالستتادالدألعمتا لندلي اتالباواتاللندمجذمللوتوميالندبيئالبادذعاونلفلل

لفك ونتال-أسزل-تك ل-حملالبادكليالدلذب يلببعضلندمننرلندذمناويالوندغذنئيال)لزاا

يالواد لدمتيملأتتبنيل(لفقلأعضاءل يئالندذيساولوندحيئالندمعاونالوندمن ليقلبادكل

ندتتتىلاتتتنيلندلمتتتيولندمنن تتت لل19/11/0211نعذبتتتاسنلفتتتقلاتتتنيلندمتتتبالندمنن تتت ل

وتأللتجحيزلندمننرلل ىلشو للخي للدذنزاعحالعلتىلبعتضلندعتافليقللل02/11/0211

وشتتك تلإرنسملندكليتتال معيتتالستتتادالوندقتتائميقلعلتتىل تتذهلبادكليتتالندغيتت لقتتارساقل

يلفتتقل تتذهلنسعمتتا لفمتتا مال تتىلتلليتتفلنسعمتتا لندلي اتتالوتموتتالن رنسملندمزاتت

لعي يالعقلكا الندعافليقلبادكليالنسعباءلندم

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل



لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

 

 ــــومــــــة العلـــــــــكليـــــ          

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة   

 *************لللللللللللل
 تقـــريـر عـــن

 معــرض المالبس لجمعية رسالة لألعمال الخيرية

5102/5102 

************** 

للتعالسعاااللأ.ر/ل اسقلعبيلندموعألل اايللعمييلندكليالولأ.ر/لفذندىلعبيلندعكتيأللفذتندىللللللللل

وتوميتالندبيئتالقافتاللشتئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتالللئننلخيفتالندمجذمتوكيالندكليالد ت

 معيتتالستتتادالدألعمتتا لندلي اتتالباواتتاللب قافتتاللفعتت الخيتت ىلدلمالبتتول تتىلبادذعتتاونلفتتلل

متتيلدلكليتتالدلعتتافليقلو تتالبلندكليتتالوادتت لدمتتيملأتتتبنيلنعذبتتاسنلفتتقلاتتنيلندمتتبالندمتتيخالند ئي

ونكتت نلدإلقبتتا لند تتيايلل09/11/0211حذتتىلاتتنيلندلمتتيولندمنن تت لل00/11/0211ندمنن تت ل

وتتتألللل1/10/0211علتتىلند تت نءلتتتأللفتتيلندمعتت الأتتتبنيلآختت لحذتتىلاتتنيلندلمتتيولندمنن تت ل

وكتتانلذعملالونسحذاتتالوند تتو لندع امتتىلوندممتتعتت الأنتتننيلفلذللتتالفتتقلندمالبتتولندجياتتيمل

وقليتالفتقلفتن ليلنسفتقلوندعتافليقلبادكليتالفتقلفعي لن قبا لعلىلند  نءلكبي ل ينلوخاصال

للل%ل92وكانتالنستتعاسلفواتتبال تينلوبلغتالنمتبالندذلليضتاتلعلتىلندمالبتولحتنندىلندالبال

قلندجياتتتيلفتتتلل(لأدتتتفلفائتتتالوخممتتتننللقاعتتتالس تتتادىلوح امتتتىل1192وبلغتتتالندمبيعتتتاتلل)ل

وشتتك تلإرنسملندكليتتال معيتتالستتتادالوندقتتائميقلعلتتىلندمعتت الوتموتتالن رنسملوندممتتذعمال ل

ندمزايلفتقل تذهلنسعمتا لندلي اتالفمتا مال تىلتلليتفلنسعبتاءلندمعي تيالعتقلكا تالندعتافليقل

لبادكليال.

ل

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللل

لاات لندوعاتلعلنننلللللللللللل



لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

 اـــة طنطـــجامعـ  لللللللللل

 ــومـــــــة العلــــــــكليــــ          

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 

**************لللللل  

 تقرير 

 االجتماع األول عن

 للجنة تقييم األثر البيئى 

 بصحراء البوصيلى -لمشروع المنطقة الصناعية 

 محافظة البحيرة -مركز رشيد

********************* 
ل

وكيالكليالندعلنيلد ئننلخيفالل ئاتالن.ر/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىن ذمعالندلجوالبللللل

ل1/3/0219ندمنن  للنسحيندمجذمللوتوميالندبيئاللبمكذبلتيارتهلواد لانيل

ل

ل-كالفقل:لوعضناالللللللل

للف كزلندليفالندعافالكليالندعلنيلفيا للللللللللللللللللللللللللللمييلندمييل هلندللن.ر/ل

لقمأللندكيمياءللللللللللفعميلفعميلعيارلللن.ر/

لكما لحميقلشلذنتللللللللللللللللللللللقمأللندوباتللل/ن.ر

لأحميلعبيلندعكيأللندمباعىللللللللللللللقمأللندليزااءلللن.ر/

لفعميلأحميلخليالللللللللللللللللللللللللقمأللعلأللندعينننلللن.ر/

لعالءلأحميلفمعنرللللللللللللللللللللللللقمأللندجيندن ياللن.ر/

ل-وحض لنا ذمايل:لللللللل

للفيا لعايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالنل/لاات لندوعاتلعلنننللللللللللللللللللللللل

ل



سئتيولندلجوتال"لبمتأللهللالندت حمقلندت حيأللوندىتالملوندمتاليلندمييلنستذاالندتيكذنسلبيألللللللللل

وشتك لتتيارتهلأعضتاءلندلجوتالدمتالتعملتنهلفتقل حتيل"   علىلتيينالفعميلصلىلهللالعليالوتلأل

لوف قالألواءلتل  أللدزااسملفواقالندم  ويل عينرلتق ا لأودىلعقلندم  ويل.

ل

ل

ل

لوبيألتيارتهلندوك ل ىلسؤاالندلجوالدللاننتلندقارفالبعيلندزااسمللللللللللللللللل

عتالءلفمتعنرللبعت الخت نئ لوصتنسلعتقلندزاتاسملوندمنقتللندمت نرلللن.ر/قايلندمييل -1

نسمل يتتيملنتتا لتقتتيا لونتذعمتتانلأعضتتاءلتقيتتيأللنسلتت لندبيئتتىلدتتهلوكتتانلندعتت البىتت

لندلجوالوقيفننلدهلند ك لعلىل ذنلن عينر.

أوصالندلجوالبض وسملفلا بالندمييلتك تي لعتايلفعا كتالندبعيت ملب فتينرلندلجوتال -0

بل ااتتالتلىتتيليالعتتقلفنقتتللندم تت ويلوأتتتماءلندم تت وعاتلندذتتىلتتتيذأللتوليتتذ ال

الدلم تت ويلوفل  تتاتلكتتالوفمتتاحالكتتالف تت ويلوعتتيرلندعمادتتالندمذنقتتللننضتتمافح

 ف  ويلللللللللللل)لندموذجاتل(لل.

عميتيلندكليتالل للن.ر/لتذألل ميللندملا باتلوناتذلمتاسنتل قت لعتقل  ات لكتالفتقلل -3

 .لكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاندن.ر/لوكيال

ند  ويل ىلتأتيولوحيملانتل ابللخاصلدذقييأللنسل لندبيئىلدلم  وعاتلندملذللتال -1

كتتتاتلندجمحنساتتتالعلتتتىلأنلاضتتتألل تتتىلعضتتتناذحالندلجوتتتالندم تتتكلالوعلتتتىلأنلبمعا 

لتلا بلندجحاتلندملذللالبأن االندنحيملاحقا.لللللللللللللللل

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لاوتوميالندبيئللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل



ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
 اـــة طنطـــجامعـ  لللللللللل

 ــــومـــــة العلــــــــكليــــ          

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 

**************لللللل  

 محضر االجتماع األول

 لمنتدى األول عن دور كلية العلوم في تنمية إقليم الدلتال

********************* 

للتأللعقيلنا ذمايللب ئاتتالأ.ر/ل تاسقلعبتيلندمتوعألل ااتيللعميتيلندكليتالللبمكذتبلتتيارتهلللللللللل

ل ىلتمايلندماعالندلانيالع  ل ح نل.ل9/3/0219انيلندمبالندمنن  ل

لوبعضنسلكالفقل:

لوكيالندكليالوندم   لعلىلندموذيىلللندعكيأللفذندىأ.ر/لفذندىلعبيل

لفق سلندموذيى    أ.ر/لفعميلحمقلفوا

 فوم لندموذيىللأ.ر/لفعميلفعمنرلعبيلند حمقل

 ند االياتلسئيولقمأللللك االند  بيوىز ىسقيلأ.ر/

لسئيولقمأللندليزااءللعبيلندن ابلغازىلسااا أ.ر/

 ءقمأللندكيمياسئيوللللند  اعىلصبعىلقواوىلأ.ر/

لسئيولقمأللندجيندن يالللزد لعلىلعبيلندلذاح أ.ر/

لسئيولقمأللندوباتلللأ.ر/لعالءلفىالىلأبنلزاي

لأتذاالبقمأللندكيمياءللللأ.ر/لفعميلفعميلعيار

لأتذاالبقمأللندوباتلللأ.ر/لفعميلاات لبيانى

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننلللأ.ر/لفوىلفب و لندجما

لدوباتأتذاالبقمأللنلللأ.ر/لكما لحميقلشلذنتل

لأتذاالبقمأللندليزااءللأ.ر/لأحميلعبيلندعكيأللندمباعى

لأتذاالبقمأللندجيندن يالللأ.ر/لعالءلأحميلفمعنر

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننللللأ.ر/لفعميلدبيبلتادأل

لأتذاالبقمأللندجيندن يالللأ.ر/لفعميلفذندىلأبنلعوب 

لأتذاالبقمأللندوباتلللأ.ر/لفعميلنسننسلعلمان

لأتذاالبقمأللندكيمياءلللعبييأ.ر/لندزاوىلفنتىل

لأتذاالبقمأللندجيندن يالللأ.ر/لعبيلندعزازلعبيلنديناأل



لأتذاالبقمأللعلأللندعينننللللأ.ر/لندمييل هلسزق

لأتذاالفماعيلبقمأللندوباتلللأ.ر/لنانيولعالءلندياقلعالي

لفيستلبقمأللعلأللندعينننلللر/لفعميلناصفلفعمي

لنلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئافيا لعايلشئنلللندميي/لاات لندوعاتلعلننن

للفيا لعايلفكذبلوكيالندكليالللندمييم/لإامانلإب ن يأللتليمان

   وقيلقايلبأفانالنا ذمايللندميي/لاات لندوعاتلعلننن

تذاالنديكذنسلعمييلندكليالنا ذمايلبادذ حيبلبادمارملندعال اقللأللقتايلنسنتذحاللوقيلللللللللل

تتتيارتهلعلتتىللتت وسملندذومتتي لبتتيقلفعا كتتالندغ بيتتاللب تت حلنس تتين لفتتقلندموذتتيىلوأكتتي

لوندجافعالفقلخال لنديسنتاتلونسبعاثلندذابيقيالندذىلتذأللعلىلن قليأل.

تذاالنديكذنسلوكيالندكليالد ئننلندبيئال لشك لتيارتهلندعضنسلعلىلتلبيالندتيعنملنسلأللتعيثل

ليتالفتقلختال لندموذتيىلورعتنملوبيقلتيارتهلننتهلتتيذأللتقتياأللنسبعتاثلندذابيقيتالندذتىلتمتالبادك

لس ا لنسعما لوند  كاتلندذىلتيكننلدحالروسل ىلتابي ل ذهلنسبعاثللل

قايلتتيارتهلب ت حلفتن زلعتقلأ تين لندموذتيىلفنلتعاللتذاالنديكذنسلفعميلحمقلفوانسكلمال

أنلندحي لنستاتيل تنلتعكتيأللروسلأعضتاءل يئتالندذتيساولبادكليتال تىلتوتاو لندم تاساللانتل

ندذابيقيالدذمناقحالدلمجذمللندمينىلبحي لحالف تاكالن قلتيأللوندعمتالعلتىلأنلتكتننلنس ين ل

ندكليتتالف كتتزلنتذ تتاسنتلعلميتتالونبتت زلتتتيارتهللتت وسملننلاعاتتىلندمتتارملسؤتتتاءلنسقمتتايل

لندعلميالندمنلنيلنس ميالندقىنىلوخاصالنسبعاثلندعلميالندمذميزمل.

ندبت نءنتلونقتالندذكوندن يتالبادجافعتالوأولحلتيارتهلل وسملف اسكالف كزلندم  وعاتلو

با تحايل ىل عادياتلندموذيىلودقيلأايلتيارملندعمييلندلك ملوسحبلبحالوأولحلتيارتهلوتتيارمل

لبكليالندعلني.لندنكيالل وسملندذ كيزلعلىلاد لونديديالننهلقيلتأللرعنملنستاتذملندممئنديقلعقل ذنلنسف 

ذحلبابلندعننسلدالتذمايلسسنءلندعال اقلندذاقلشتاسكننلوبعيلاد لقايلتيارملندعمييلبلللللللللل

ل ميعحأللرونلنتذلواءل ىلإبينءلأسنئحأللوفقذ حاتحأللوفوحا:

أولتتحلن.ر/لفعمتتيلدبيتتبلتتتادأللننتتهلفتتقلندممكتتقلعمتتالحضتتانالسىلفعتتنسلفذميتتزل تتىل -

لع  ملأا ل ويحال.ل12و222ندموذيىلوتيعيمهلبمبلغلل

دجمتتالبأنتتهلاجتتبلقبتتالن تت لنسبعتتاثلندقابلتتالن.ر/لند  تتاعىلقوتتاوىل لن.ر/لفوتتىلنللألتتاس -

 دلذابي لندعىن لعلىلب نءملنخذ نيلواد لحمااالدللك م.



ألتتاسلتتتيارملندعميتتيلللتت وسملتجميتتللنسبعتتاثلبعتتيلننذحتتاءلندموذتتيىلوعمتتالكذيتتبلبكتتال -

 نس كاسلندذىلتيذألل  ححالوخاصالتل لندذىلتنصلالندىلفوذشلامكقلتمناقهلدلمجذمل.

عبيلند حمقلبع النس ين لوندل صلوندذحياينتلوندعائتيلفتقلقايلن.ر/لفعميلفعمنرل -

ندموذتتتيىلوكتتتذنلفحتتتايلندلجوتتتالندعلميتتتالبتتتهلحيتتت لأكتتتيلتتتتيارتهلعلتتتىلفتتتال  حتتتالندمتتتارمل

ندمذعيلننلفقلقبال لعلىلأنلندحي لند ئيمىل نلتمتنا لنس كتاسلونسبعتاثلندذابيقيتال

تقيفتتتالندكليتتتالدجتتتذبلندذمناتتتالونتتتتذااليلسأىلندمجذمتتتللوندجحتتتاتلندممتتتذلييمل يمتتتال

دالتتتذلارملفتتقل تتذنلعوتتيلصتتياغالندلاتتالندبعليتتالوخاتتالندم تتاسكالندمجذمعيتتالوعوتتيل

ف ن عتتالندبتت نفشلندذعليميتتالندذتتىلتقتتيفحالندكليتتال لوتاتت قلتتتيارتهلإدتتىلننتتهلبتتاد غأللفتتقل

و تتنرلندعياتتيلفتتقلندمعنقتتاتل نجتتاحلندموذتتيىلإالأنلندىتتعنبالندذتتىلاجتتبلفنن حذحتتال

ا تالندذننصتالفتقلقبتالندمجذمتللندلتاس ىلفتللندكليتال للتأللوندذغلبلعليحال ىلغيتابللق

أولحلتيارتهلفحايلندلجوالندعلميالدلموذيىلوندذىلتذملتال تىلتعياتيلناتجا تاتلوندوقتا ل

 ندبعليالدبلنستحال ىلفعاوسلوكذنلتعيايلندجحاتلندممذلييم.

ننلخيفتالوكيتالكليتالندعلتنيلد تئلن.ر/لونتتذم لنا ذمتايلحتنندىلتتاعذيقلوننذحتىلإدتىلتكليتفل

ب ستتا لخاابتاتلدلمتتارملسؤتتاءلنسقمتايلبعتت ال كت ملندموذتيىلعلتتىللندمجذمتللوتوميتالندبيئتتا

 ميتتللأعضتتاءلندقمتتأللوتعياتتيلناتجا تتاتلندبعليتتالندذتتىلتي تتاس لبحتتالندقمتتأللوأعضتتاءل يئتتال

ندذيساولندممئنديقلعلىلع لحالوإستادحالدميارتهلتمحيينلدذعيايلندمعاوسلند ئيمالدلموذيىل ل

لكننلنا ذمايلندذادىلوندذ لنتل لعليالفبيئيالبعيلأتبنعيقل.علىلننلا

ل

لوقيلننذحىلنا ذمايلبعميلهللال.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئافيا لعايل

ل

 نل/لاات لندوعاتلعلنننللللللللللل

 
 

لمقالندموذيىفوللللللللللللللللللللللل
 لل

لفعميلفعمنرلعبيلند حمقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن.ر/لللللللللللللل  فعمـــيلحمـــقلفوــــــان.ر/ل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل



ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 اـــة طنطـــجامعـ               

 ــــومـــــة العلــــــــكليــــ          

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 **************لللللللللل

 

 تقـــريـر عـــن

 معــرض المالبس لجمعية رسالة لألعمال الخيرية الثاني للعام الدراسي

5102/5102 

************** 

تعتتالسعااتتاللأ.ر/ل تتاسقلعبتتيلندمتتوعألل ااتتيللعميتتيلندكليتتالولأ.ر/لفذتتندىلعبتتيلندعكتتيألللللللللللل

وتوميتالندبيئتالقافتاللشتئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالللئننلخيفالندمجذموكيالندكليالد للفذندى

 معيتالستتادالدألعمتا لندلي اتالباواتاللب قافتاللفعت الخيت ىلدلمالبتولندبيئالبادذعاونلفلل

ندلاللتاءل ىلندميخالند ئيميلدلكليالدلعافليقلو البلندكليالواد لدميملأتبنيلنعذباسنلفتقلاتنيل

وتتأللعت الأنتننيلفلذللتالفتقللل7/3/0219ندمنن ت للنالوتيقحذىلاتنيلل3/3/0219ندمنن  ل

وندممتذعملالونسحذاتالوند تو لندع امتىلوتتأللتعياتيلاتنفيقلدلالبتال تىلبيناتالندمالبولندجيايمل

فتتن ليلنسفتتقلبادكليتتالوندعتتافليقلفتتقلللفذنتتت وكتتانلفعتتي لن قبتتا لعلتتىلند تت نءلندمعتت ال

ل.لللل%ل92ندذلليضاتلعلىلندمالبولحنندىللوكانالنستعاسلفواتبال ينلوبلغالنمبا

وشك تلإرنسملندكليال معيالستادالوندقائميقلعلىلندمع الوتموالن رنسملندمزايلفتقللللللللل

ل ذهلنسعما لندلي االفما مال ىلتلليفلنسعباءلندمعي يالعقلكا الندعافليقلبادكليال.

ل

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللل

لات لندوعاتلعلنننالللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

للن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 اـــة طنطـــجامعـ            

 ــــومـــــة العلــــــــــكليــــ       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 

**************لللللل  

 محضر االجتماع الثانى

 للمنتدى األول عن دور كلية العلوم في تنمية إقليم الدلتا

********************* 

وعألل ااتتيللعميتتيلندكليتتالللبمكذتتبلتتتأللعقتتيلنا ذمتتايلندلتتانىلب ئاتتتالأ.ر/ل تتاسقلعبتتيلندمتتلللللللللل

ل ىلتمايلندماعالندلانيالع  ل ح نل.ل00/3/0219انيلنسحيلندمنن  لللتيارته

لوبعضنسلكالفقل:

لوكيالندكليالوندم   لعلىلندموذيىلللأ.ر/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندى

لفق سلندموذيى    أ.ر/لفعميلحمقلفوا

 فوم لندموذيىللأ.ر/لفعميلفعمنرلعبيلند حمقل

 قمأللندكيمياءسئيوللللند  اعىلصبعىلقواوىل/أ.ر

لسئيولقمأللندوباتلللأ.ر/لعالءلفىالىلأبنلزاي

لأتذاالبقمأللندكيمياءلللأ.ر/لندزاوىلفنتىلعبيي

لأتذاالبقمأللندكيمياءلللأ.ر/ل دنرلنفايلعبيلندعى

لأتذاالبقمأللندجيندن يالللأ.ر/لعبيلندعزازلعبيلنديناأل

لبقمأللعلأللندعينننأتذااللللأ.ر/لندمييلنب ن يأللتادأل

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننلللأ.ر/لفوىلفب و لندجما

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننلللأ.ر/لنحلالندمييلند ازدى

لأتذاالبقمأللندليزااءللأ.ر/لأحميلعبيلندعكيأللندمباعى

لأتذاالبقمأللندليزااءلللأ.ر/لتافىلعبيلندلذاحلندعااس

لأتذاالبقمأللندليزااءللللأ.ر/ل لعالفعميلفيز

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننللللر/لفعميلدبيبلتادألأ.

لأتذاالبقمأللندجيندن يالللأ.ر/لفعميلفذندىلأبنلعوب 

لأتذاالبقمأللندكيمياءللللأ.ر/ل ادال نزىلحمق

لأتذاالبقمأللندكيمياءللأ.ر/لنحا لعا فلصالحلندياق

لأتذاالبقمأللند االياتللللأ.ر/لأحميللأبنلعوب 

لتذاالفماعيلبقمأللندوباتألللأ.ر/لنانيولعالءلندياقلعالي

لفيستلبقمأللعلأللندعينننلللر/لفعميلناصفلفعمي

لفيستلبقمأللندكيمياءللللر/لفعميلفعميلعزني

لفيستلبقمأللندكيمياءلللر/لفعميلفوىنسلندبوينسى

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللندميي/لاات لندوعاتلعلننن

   علنننوقيلقايلبأفانالنا ذمايللندميي/لاات لندوعاتل



تتتذاالندتتيكذنسلعميتتيلندكليتتالبادمتتارملندعالتت اقلوعلتتىلنسبتتيألنا ذمتتايلبذ حيتتبلوقتتيلللللللللل

ح صحأللأنلتكننلندكليال ىلندىينسملفتقلناحيتالتقتياأللناتذ تاسنتل قلتيأللندتيدذالعلتىلأنلاتذألل

لإن اءلوحيملنتذ اسنتلتابعالدم كزلندليفالندعافال.

د تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتال لشتتك لتتتيارتهللتتتذاالندتتيكذنسلوكيتتالندكليتتانسلتتأللتعتتيثل

ندعميتتيلعلتتىلن ذمافتتهلندبتتادغلوتبويتتالدلموذتتيىل لوأولتتحلأنلندحتتي لفتتقلندموذتتيىل تتنلتمتتنا ل

نسبعاثلندذابيقيالدلمجذمتللندمتينىلوعت الكيليتالناتتذلارملفوحتال تىلحتالف تاكالند ت كاتل

عتالبتادمجذمللندلتاس ىلوبادىتواعالوندحيئاتلعلىلأفالأنلاكننلندموذيىلنناالقالدت ونرلندجاف

لوإن اءلحضاناتلتكوندن يالبادكليالبيعأللفقلندحيئاتلندملذللال.

تذاالنديكذنسلفعميلحمقلفواللأولحلتيارتهلأنلنديوسلندحتايلدلموذتيىل تنلتمتنا لنسلأللتعيثل

لنس كاسلفقلخال لندمينستلندعلميالدألقمايلعلىلأنلاذأللتكناقلدجانلفقلنسقمايلواتذأللندذ كيتز

لعلىلعيرلفعيقلفقلندمعاوسلوعمالدجوالفوبلقالاكننلروس الناتىا لبادمجذمللندلاس ى.

وبعيلاد لقايلتيارملندعمييلبلذحلبابلندعننسلدالتذمايلسسنءلندعال اقلندذاقلشتاسكننلللللللللل

ل ميعحأللرونلنتذلواءل ىلإبينءلأسنئحأللوفقذ حاتحأللوفوحا:

متالكذيتبلبتهلتتابقالنسعمتا لندلاصتالبادكليتالن.ر/لند  اعىلقواوىلللل ادتبلتتيارتهلبع -

لاعذنىلعلىلكالناتذ اسنتلوندذعاديالندذىلقافالبحالندكليال

ن.ر/لندمييلإب ن يأللتادأللللندم   لعلىلندمعمالندم كزىلبجافعال واالللتعيثلعقللل -

 لتت ملكبيتت ملبادمعمتتالندم كتتزىلوو تتنرلأ حتتزملفذاتتنسملفتتقلخالدحتتاللامكتتقلتمتتنا ل

كالإفكانياتلندمعمالندم كزىلتننءل اقتاتلب ت االأولأ حتزملتكتننلأعما لندكليال لو

تعالتى  لندكليا لودكقلندمحأللفع  الف اكالند  كاتلندذىلامكتقلفتقلخالدحتالحتال

ف تتاكالن قلتتيأللفتتللندعلتتأللننلندمعمتتالندم كتتزىلقتتايلبعمتتالوحتتيملدلذتتيسابلعلتتىل ميتتلل

دمعمتالندم كتتزىلندمن تنرملدتتيىلندمعمتال لوأوصتتىلبضت وسملندذعتاونلفتتللنلمنس حتز

 دذيسابلندكننرسلندلويالبادكليا.

 ندذتى ند ت كات فتل نتلاقيتات تنقيتل لت وسم عتق تعتيثلل د/ عبد العزيز عبدد الددايم.ا -
 ندذننصتا وكيليتا ف تاكلحا دعتا ند ت كات  ذه نحذيا ات وفيى ندموذيى تعض  تن 
 . ند  كات و ذه ندكليا بيق

 فع  تتا  تن ندموذتتيى فتق بحتا تتتول ج ىندذت نسشتتياء أ تأل فتقلل ندتت حمق عبتي فعمتي/ ر.ن -
 . ندموذيى خال  تذذأل ندذى ندمواق ات خال  فق ند  كات ف اكا

 إدتتى بادكليتتا ندمن تتنرماألجهدزة   ميتتل لتتأل بضتت وسم  ادتبللل ندعكتتيأل عبتتي نحمتي/ ر.ن -
 أن علتى ختاص  تابل انت كنحتيم ندجافعتا فجلتو قت نس حمتب نديقيقتا ندذعاديا وحيم
 . ندمذلىىيق نستذاام إش ن  تعا دملذللان نسقماي  ى نس حزم تكا

 علتى ندعمليتا ندكليتات اع  دلجافعات نسعلى ندمجلو بان   ندكليا عميي/ ر.ن ألا  لأل -
 دجوتا إشت ن  تعتا بادكليتا ندمن تنرم نس حتزم كتا تكتنن بعيت  ف كزاتا فعافا عما
 .بادكافا نس حزم فق ناتذلارم اذأل خالدحا فق ندكليا فق ف كلا

بضدرورة إمدداد الحضدور بجددول أعمدال ومحضدر االجتمداع  ندزاوىلعبييل ادبلن.ر/ -

 فى كل جلسة. السابق



 بعمتا قافتا أنحتا حيت  دألكاراميتا تابعتا قنفيتا فبارسم  وا  أن اك    دبيب فعمي/ ر.ن -
 ختال  فق ناتذ اسنت بحا أعما  تابقا بعما  ادب كما وحلحا بادم اكا بيانات قاعيم

 .وندب  اا ندماراا ون فكانيات ندذابيقيا ونسعما  دكليابا وندلب نء ندممذ اساق
. / ن  فتتل  نا ذمتتاي تتتأل بأنتته   خيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتال د تتئنن ندكليتتا وكيتتا/ ر.ن -

 بم تاكا علتأل علتى أنته حيت  ندتيدذا بنتت  ندىتواعا تعيا  ف كز فيا ل ع  ان فعمي
 تتتيقني ندم كتتز قلتتتيارتهلأنبتتي حيتت  تتتيارته فتتل ندذننصتتا وتتتأل ندتتيدذا بتتاقيلأل ند تت كات

 ندعمتا  ت ص دذنتتيلوذلدك  ن قلتيأل  تى ف تاكا بحا ندذى دل  كات ندمارى نديعأل بذقياأل
 .دل باب

 فتتق ندحافتتا ندمعتتاوس تجميتتل لتت وسم علتتى ندعضتتنس ندمتتارم أوصتتى نا ذمتتاي نحااتتا و تتى
ذتىلدحتتالدم ن عتال تذهلندمعتتاوسلعلتىلننلاتذأللننذقتاءلندمعتاوسلند دجوتا وت تكا ندعلميتا نسقمتاي

  نننبلتابيقيالوعلىلأنلت كال ذهلندلجوالفقلنستاتذمل:

 لأ.ر/لفعميلدبيبلتادأل     أ.ر/لندزاوىلفنتىلعبييللند  اعىلصبعىلقواوىلأ.ر/

لأ.ر/لأحميلعبيلندعكيأللندمباعىللللللأ.ر/لنانيولعالءلندياقلعاليلأ.ر/لعبيلندعزازلعبيلنديناأل

عمتيلدبيتبلتتادأللب عتينرلنمتناجلدذجميتللفللىتتاتلأ.ر/لفلكمالأوصىلندمارملندعضنسلبذكليفل

 ندكليتا وكيتا/ ر.ننسبعاثلوكذد لندمجا لندذابيقيلوندجحتاتلندممتذلييملفوتهلعلتىلأنلاقيفتهل ل
لداباعذهلوإستادهلإدىلنسقمايلندعلميا.لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئا د ئنن

ل

لاعالندلانيالع  ل ح نندمل1/1/0219تأللتعيايلنا ذمايلندلاد لانيلندمبالللللللللللللل

لوننذحىلنا ذمايلبعميلهللال ىلتمايلندماعالندننحيملوندوىفلبعيلندكح لللللللللللللللللللللللللل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئافيا لعايل

ل

 نل/لاات لندوعاتلعلنننللللللللللل

 

ليىــــالندموذـــفومقللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ـيلحمـــقلفوــــــافعمــللن.ر/للل

 فعمـــيلفعمنرلعبيلند حمقللن.ر/لللل
ل

ليئاوتوميالندبللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل



 اـــة طنطـــجامعـ            

 ــــومـــــة العلــــــــــكليــــ       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 

**************لللللل  

 محضر االجتماع الثالث

 ول عن دور كلية العلوم في تنمية إقليم الدلتاللمنتدى األ

********************* 

تتتأللعقتتيلنا ذمتتايلندلادتت لب ئاتتتالأ.ر/ل تتاسقلعبتتيلندمتتوعألل ااتتيللعميتتيلندكليتتالللبمكذتتبللللللللللل

ل ىلتمايلندماعالندلانيالع  ل ح نل.ل8/1/0219انيلنسسبعاءلندمنن  لللتيارته

لوبعضنسلكالفقل:

لوكيالندكليالوندم   لعلىلندموذيىلللندعكيأللفذندىأ.ر/لفذندىلعبيل

لفق سلندموذيى    أ.ر/لفعميلحمقلفوا

 فوم لندموذيىللأ.ر/لفعميلفعمنرلعبيلند حمقل

 قمأللندكيمياءسئيوللللند  اعىلصبعىلقواوىلأ.ر/

لسئيولقمأللندوباتلللأ.ر/لعالءلفىالىلأبنلزاي

لأتذاالبقمأللندكيمياءلللأ.ر/لندزاوىلفنتىلعبيي

لأتذاالبقمأللندجيندن ياللل/لعبيلندعزازلعبيلنديناألأ.ر

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننللللأ.ر/لندمييل هلسزق

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننلللأ.ر/لندمييلنب ن يأللتادأل

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننلللأ.ر/لفوىلفب و لندجما

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننلللأ.ر/لنحلالندمييلند ازدى

لأتذاالبقمأللندليزااءللندمباعىلأ.ر/لأحميلعبيلندعكيأل

لأتذاالبقمأللندليزااءلللأ.ر/لتافىلعبيلندلذاحلندعااس

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننللللأ.ر/لفعميلدبيبلتادأل

لأتذاالبقمأللندوباتلللأ.ر/لكما لحميقلشلذنتل

لأتذاالبقمأللندكيمياءللللأ.ر/ل ادال نزىلحمق

لأتذاالبقمأللندكيمياءللأ.ر/لنحا لعا فلصالحلندياق

لأتذاالبقمأللندجيندن يالللأ.ر/لعالءلأحميلفمعنر

لأتذاالفماعيلبقمأللندوباتلللأ.ر/لنانيولعالءلندياقلعالي

لفيستلبقمأللعلأللندعينننلللر/لفعميلناصفلفعمي

لفيستلبقمأللندكيمياءللللر/لفعميلفعميلعزني

لفيستلبقمأللندكيمياءلللر/لفعميلفوىنسلندبوينسى

لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالفيا لللندميي/لاات لندوعاتلعلننن

للفيا لعايلفكذبلوكيالندكليالللندمييم/لإامانلإب ن يأللتليمان

 ندمييم/لإامانلإب ن يأللتليمانل، وقيلقايلبأفانالنا ذمايلكاللفقلندميي/لاات لندوعاتلعلننن

 



وأشتتاسلتتتذاالندتتيكذنسلعميتتيلندكليتتالبادمتتارملندعالتت اقلنسبتتيألنا ذمتتايلبذ حيتتبلوقتتيلللللللللل

تيارتهلإدتىلقيتايل افعتالنستتكويساالبعمتالدجوتالتعتالفمتمىلدجوتالندعلتنيلوندىتواعالوبوتاءنل

علتتىل تتذهلندلجوتتالتتتأللعمتتالبتت نفشلفميتتزملفوحتتالعلتتىلتتتبيالندملتتا لب نتتافشل)لفيك وندبيندن يتتال

لوندكيمياءلندىواعيا(.

ل ذمتايلندمتابقالأللأشاسلأ.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللإدىلننتهلتتأللإستتا لفعالت لنا

عقل  ا لندب ايلنادكذ ونىلإدىلندمتارملأعضتاءل يئتالندذتيساولندتذاقلحضت ونلنا ذماعتاتل

ل.للندمابقا

لأللبيألتيارملندعمييلندوك ل ىلتعيايلفعاوسلندموذيىلفقلخال لندمعاوسلندمذالندم تلالفقلنسقمايلندعلميال ل

لياسلندمعاوسلندمواتبا.حي لأنلنسقمايلندعلميالأستلالتذالفعاوسلوندمالنبلنخذ

لفعميلفوالندىلنخذىاسلندمعاوسلندمذالإدىلأسبعال ق للأ.ر/وأشاسل

لالمحور األول

لو نلندذابيقاتلندابيالدلم كباتلندعيناالندابيعيالوندكيميائيالتأللتعياالندمممىلإدىل:ل

 التطبيقات الطبية الحيوية الطبيعية والكيميائية

للالمحور الثانى

لندمعادجال لندذومياللتأللتعيالهلإدىللندبيئال:لندذقييألل 

 البيئة والموارد الطبيعية ) التقييم ، المعالجة وتدوير المخلفات (

 المحور الثالث 

 تأللتعيالهلإدى تيوا لندملللاتلوتابيقاتلندواننلونتذلينفاتلندبنديم نت 

  تطبيقات النانو واستخدامات البوليمرات

 المحور الرابع

لندم تالفقلنسقمايلو نلندمننسرلندابيعيالوندمننرلندىواعيالإدغاءلندمعنسلند نبلل 

لوتأللنخذياسلندمعنسلندلافولوتعيالهلإدى

 االستخدام األمن للمواد المستخدمة فى المنتجات الغذائية والصناعية.

 المحور الخامس

 الطاقة الجديدة والمتجددة

ساولندمومتقيقلدحتذهلندمعتاوسلو ادبلأ.ر/لعمييلندكليالبذعيايلأتماءلندمتارملأعضتاءل يئتالندذتي

لفقلنسقمايلندعلميالبادكلياللندملذاسملفقلقمأللفق



للأللتأللفواق الناتذماسملندم  قالبجيو لنسعما لوتأللتعياالبعضلندبونرلبحال

لوكذد لفواق الندمحايلوندلذ نتلندزفويالبعي لاجبلأنلتذماشىلفذننزاالفللبعضحالندبعض.

خممتننلل92تنيلندمقذ حتالونتلت لندجميتللعلتىلأنلتكتننللو ىلنحااالنا ذمايلتأللفواق الند 

ل ويحالدلعضنلندينخلىلوندلاس ىلفللتقياأللشحارملدلعضنس.

وننذحتتىلنا ذمتتايلبعمتتيلهللال تتىلتمتتايلندمتتاعالندننحتتيملوندوىتتفلبعتتيلللللللللللللللللللللللللللللللل

لندكح 

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئافيا لعايل

ل

 اتلعلنننلللنل/لاات لندوعلللللللل

 

ليىــــالندموذـــفومقللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  فعمـــيلحمـــقلفوــــــاللن.ر/للل

 فعمـــيلفعمنرلعبيلند حمقللن.ر/لللل
ل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



ل
 جامعـة طنطـا  لللللللللل

 ومكليــــــــة العلـــــــــــ          

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 

**************لللللل  

 تقرير عن ندوة

 أمجــاد العــرب فى علـــوم الفلك

ل*********************

ن.ر/لتعتالسعااتالكتاللفتقللللل0219/لل1/ل18تألللتوكيأللندوتيومللاتنيلندمتبالندمنن ت للللللللللل

متتيلأحمتتيللتتبعننلنائتتبلسئتتيولندجافعتتالعبتتيلندعكتتيأللعبتتيلندلتتاد لسئتتيولندجافعتتال لن.ر/لفع

 لن.ر/ل اسقلعبيلندموعألل اايلللعميتيلندكليتال لن.ر/للفذتندىلللد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئا

عبتيلندعكتتيأللفذتتندىلللوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتالل ل)لن.ر/للعبتتيلندلذتتاحل

متأللندليزاتاءل(لفقت سنلندوتيومللولن.ر/للن.ر/لسااالغازىللسئيولقلزد لسئيولقمأللندجيندن يال 

فعميلل وتل يكالأتذاالبقمأللندجيندن ياللفوم لندويومللواد لبقاعالندمميواسلبمبوىلندكيميتاءل

وحض لندويوملفالاق بلفقلفائالفقلأعضاءل يئالندذيساولوندحيئالندمعاونالو لبالفقلندكليتال

لوخاصالفقلقمأللندليزااءل.

لعميلل وتل يكاللسحبلتيارتهلبادمارملندضين لوندعضنسل.لقايلبادذقياأللدلويوملن.ر/للف

لتتأللتعتتيثللوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتاللندتتذىلسحتتبلتتتيارتهلبادمتتارمل

لندضين لوندعضنسلوشك  أللعلىلتعملحأللعواءلندمل لوتلبيذحأللنديعنملدذوكيأللندويومل.

يارتهلبملال ذهلندويونتلندعلميالندلقا ياللأللسحبلندمييل/لعمييلندكليالبادمارملندضين لوأشارلت

وأنلعلأللندلل لونستيارلندلضاءل تىلعلتنيلندممتذقبالوأنلأ تينرنالكتانلدحتأللندمتب ل تىلندذعتيثل

لعقلندلل لوندلضاء.لل

لتتأللتعتتيثلن.ر/لساتتاالغتتازىللسحتتبلتتتيارتهللبادمتتارملندعضتتنسل لوعتت التتتيارتهلندمتتي مل

لندذنتيال لن.ر/لفملأللشلذنتل.

)لأتتتذاال يزاتتاءلند تتمولبادمعحتتيلندقتتنفىلدلبعتتنثلللللا.د/ مسوولم شوولتوتنتلللونتتتذحالندمعالتت 

" قدسوية ثبوات الكوون فوى فكور العصوور الوسوطى وسووبر ندللكيالوندجين يزاائيتال(للبعوتنننل

 نوفا على بن رضوان "



تعيثلتيارتهلعقلتجا الندغ بلدلعضاسملندع بيالون تالفيالوتعيلحأللعتقلناو تذيقللللللللللل

أعكأللفقلتكلأللعقلندللت لوندعقيقتال تىلأنلندعتادأللندع بتىلأبتنلند اعتانلندبي ونتىل تنللعلىلننه

لأكب لعقليال لكيال ىلندعادأللل لواذأللحذىلنآلنلتوكيألللفدتم نتلعلىلأعمادال ىلكوينلوأف اكال.

 ندكننيتا ندذغي نت إلبات  ى كبي  روس فقلندعلماءلندذاقلكانلدحأل ننه على أستان عق تعيث لأل

 عمت  نحااتا حمتاب وتتأل ندمتيالرى ندمتارت ندعتاي  تى حتيث ندتذى نانلجاسلندعكتيأل عق وتعيله

 . ندحيليني إدى وتذعن  ند مو تذولج  عوي ا توا فلياسنت تبلل بعي ند مو

 يددات ندبتت ر  تتى ننلجتتاسلندوجتتني تتتجلنن ندتتذاق ندلتتانى سفمتتيو ندل نعوتتال تتىلعحتتي عتتق تعتتيث لتأل

 تكتننل تىلحادتالغازاتا ند تمو أن تتأ  لتأل وباتت أبتن  تى ندلتانى سفمتيو  يسننلفعبي وعلى

 ندغتازنت تمت ب اموتل فغوا يمتى غااء دن نر  لاد  وتذالشى فوحا ندغازنت التذم ب دماان

 ندمجتتا  فتتق نقتتن  وكانتتا سكتتق  تتى تجمعتتا ندغتتازنت كانتتا إان فتتا حادتتا  تتى أفتتا ند تتمو فتتق

 عوتي ا اعتيث عيوتاف فواقتا  تى ندمغوا يمتى ندمجتا  فتق أقنى وكانا فواقا  ى ندمغوا يمى

 . gamma-ray  افا أشعا وتغاى ند مو نانلجاس

 ونن ندمتنب لنن تا نجتأل ننلجتاس عتق تعتيث ندتذى بتقلسلتننن علتى ندجليتا ندعادأل عق تعيث لأل

 . ندوجأل  ذن ننلجاس فق نسسا إدى  اء ندعياي

 علتى خاس حتا فتق نبت ر ند تمو رنختا ندع نسم رس ات أن , و ند مو فكننات عق لأللتعيث

 ونتتتذليني ندلانيتا ندعادميتا ندعت ب  تتى ند نراتن أشتعا نكذ تا  تتتأللو ندجميتل فتالاذىتنس كتوع

  . ندع ب  ى ندذساا ندقوبلا

 والجيوفيزيائيدة الفلكية للبحوث القومى بالمعهد المجرات أستاذ)  را.د/ اشرف شاك  محاضرة

) 

 "عالم المجرات "  عن سيادته حاضر                   

تقددع فددى درب  واألرضالمجموعددة الشمسددية  أنعرفددوا المجددرات وعرفددوا مددن  أولالعددرب 

ا المركددزى وان هندداك ماليددين المجددرات الشمسددية المجددرات تددم نددجمنوان الشددمس  التبانددة

كدان  5111فدى العدالم  نظارم وتموت , وأن أولالنجوم تنشا  أماتكوين الكون  أثناءوالدتها 

 .موجود فى مرصد حلوان 



ن فى عهد محمد علدى وفدى عهددة تدم عمدل المسداحة والفلدك والدرى ثدم معهد للرصد كا أول

          سددس كتددب التخطدديط فددى مصددر ,مؤ باعتبددارهعددن د. حلمددى عبددد الددرحمن  سدديادتهتحدددث 

مدددير مصددرى للمرصددد وقددام بتدددريس الفلددك فددى مصددر وان علددم الفلددك هددو  أولد. مشددرف 

مليدار سدنة  51 -52يتدراو  بدين أنه حيث عمر الكون  وأن العلماء حددوامعيار تقدم الدول 

. 

 األستاذ بقسم الفيزياء حميدة  أسامةا.د/    ثم محاضرة

الحركدة الفلكيدة , كسوف الشمس وخسدوف القمدر :   " الظواهر الفلكية" عن  هتحدث سيادت
 .العربية وخاصة شهر رمضان األشهر طريقة رصد هالل , للكواكب 

 ل خسوف القمر الكسوف ومراح أنواععن سيادته ث دتحو

 مدرس بقسم الفيزياء  عبده ياسر/ د فعال ملللل لأل

 والخيوال الواقع بين المريخ فى "الحياة بعونننل(  ندم ا ) نسحم  ندكنكب عق تيارته تعيث
"   

 ندعياتي وعت ا ..  ندكنكتب وتكناق ونسسا دل مو بادومبا ندم ا  فنقل عق تيارته تعيث
 . ناتا طريق وكالة عن  أخذت ندذى للكوكب  ندىنس فق

محمدددد ثدددروت هيكدددل للسدددادة المحاضدددرين  ن.ر/,  ن.ر/لسئتتتيولقمتتتأللندليزاتتتاءتقددددم بالشدددكر 

 والحضور

 .عى ن ندلادلا ندماعا ندويوم  عاديات وننذحاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللل

لاات لندوعاتلعلنننلللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

 ن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

 

 



 

 

ل

ل



ل

ل

ل

ل



ل

ل

ل

ل

 

 

 

ل

ل

ل
 جامعـة طنطـا  لللللللللل

 كليــــــــة العلـــــــــــوم          

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 



 

**************لللللل  

لتقرير عن

 الزيات بكفر األسمدة لتصنيع المالية للشركة الصناعية القافلة

*********** 

 ندبيئتا وتوميتا ندمجذمتل خيفتا د تئنن ندجافعتا سئتيو نائتب/ ر.ن تيارم تعليمات على بواء

 بلىتتنص 17/1/0219  بذتتاسا  ندبيئتتا وتوميتتا ندمجذمتتل خيفتتا شتتئنن  جوتتاد وتنصتتيا

 ند ت كا تنن ححتا ندذتى وندىتعنبات ندم تاكا علتى دلذع   دل  كا صواعيا قا لا توكيأل

 :  ى تذملا وندذى

 ( وندلاس ا ندينخلا)  ندويا بمياه ندعادقا ندمننر -1

   ندمجذمل فينخق  ى ندكب اا أكميي لانى غاز نمبا تقليا -0

  ندمينخق  ى ندمذىاعي غازلندللنس نمبا لياتقل -3

 وبيئيا صعيا بحا ندمممنح وندومب ندلنتلات فق ندلاسج ن شعاي -1

 (  ندىييدا – ندحويتا – نداب – ندزسنعا – ندعلني ) كليات أتاتذم فق   ا  ت كيا تأل

  -:فقل كا ندقا لا  ى ندعلني كليا فلا وقي

 ندبيئا وتوميا ندمجذمل خيفا د ئنن ندكليا وكيا          فذندى ندعكيأل عبي فذندى/ ر.ن

 ندكيمياء بقمأل أتذاا                                  ميعى حمق على/ ر.ن

 ندكيمياء بقمأل فيست                              عاف  ندقارس عبي ونئا/ ر

 ااءندليز بقمأل فيست                                  شا يق ندميي فعمي/ ر

  ندمنن   نسسبعاء اني واد  ندزاات بكل  ندماديا ند  كا فىول بزااسم ندقا لا قافا

  -: ناتى تأل حي  07/1/0219

 عتت ا حيتت  دل تت كا ندذوليتتذى ندمتتيا    تتتعي ن فتتايلعلتتى/  ندمحوتتيت فتتل دقتتاء عقتتي

 دلم نحتا بزاتاسم ندقا لتا أعضتاء ونصاعب ند  كا تنن ححا ندذى وندم اكا ندىعنبات

 . باد  كا دلذىويل ملذللاند



ن.ر/للفذتتندىلعبتتيلندعكتتيأللفذتتندىلللوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتالبرئاسددة   ن ذمتتاي عقتتي لتتأل

 3/9/0219 ندمنن ت  نسحتي اتني ندعلتني دكليتا ندمملتا ندل ات  فتلندمجذمللوتوميالندبيئتالل

  -: بااتى ندذنصيا وتما  بمكتب سيادته

 دمع  تا ندبيئتا وزنسم بحتا قافتا ندذتى يتاوندذعاد ند تتميا بتاسوسنق ندل ات  إفينر -1

 . ند  كا تنن ححا ندذى بادىعنبات ندلاصا بحا ندمممنح وندومب ندلعليا ندومب

 ندللتتنس وغتتاز ندكب اتتا أكمتتيي لتتانى غتتاز نمتتبا دذعياتتي ندمتتينخق فتتق عيوتتات نختتذ -0

 دلومتتتب دذىتتتا نانبعتتتاث نمتتتب دذقليتتتا علميتتتا دا اقتتتا ندنصتتتن  وفعاودتتتا ندمذىتتتاعي

 . بحا ندمممنح

 نمتتتب دذعياتتتي ندذىتتتويل عمليتتتات  تتتى ندممتتتذليي ندلنتتتتلات دلتتتاي تعليتتتا إ تتت نء -3

 . بادىعا لاسم تكنن قي ندذى نسخ ى ندعواص  بعض وكذد  ندلاسج ن شعاي

أختتذلعيوتتاتلفتتقلندميتتاهلندينخلتتالفتتقلنحتت لندويتتالوندممتتذليفال تتىلعمليتتاتلندذب اتتيل -1

ندمتتننرلندعادقتتالوندبعتت ل تتىلوعيوتتاتلفتتقلندميتتاهلندلاس تتالبعتتيلعمليتتاتلندمعادجتتالدذعياتتيل

 كيليالتقليلحالدذىالدلومبلندمممنحلبحا.

 . باد  كا ندبعنث بنحيم وندعافليق ندبعلى ندل ا  بيق ندم ذ   ندذعاون -9

 . باد  كا ندملذللا ندذىويل ف نحا  ى تعما ندذى ندعمادا بعض على ندابى ندك ف -6

 وف كتز وند ت كا جذمتلندم خيفا شئنن قااي بيق تعاون ب وتنكن  بذنقيل ندذنصيا -9

 وأن تاا ندملذللتا ندذعاديتا دعمليات ند  كا فق ندمارى نديعأل اذضمق أن على ندعافا ندليفا

 .  ندبعليا ندل ق

 وندذقيا  ند ك  ون   بقبن  وتلضلننلللللللللللللللللللللللللللل

 تومياو ندمجذمل خيفا د ئنن ندكليا وكياللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  ندبيئا

 

    فذندى ندعكيأل عبي فذندى/ ر .أ

 

 



 

 اـــة طنطـــجامعـ            

 ــــومـــــة العلــــــــــكليــــ       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 

**************لللللل  

 محضر االجتماع الرابع

 للمنتدى األول عن دور كلية العلوم في تنمية إقليم الدلتا

********************* 

تتتأللعقتتيلنا ذمتتايلند نبتتللب ئاتتتالأ.ر/ل تتاسقلعبتتيلندمتتوعألل ااتتيللعميتتيلندكليتتالللبمكذتتبللللللللللل

ل ىلتمايلندماعالندلانيالع  ل ح نل.ل6/9/0219انيلنسسبعاءلندمنن  لللتيارته

لوبعضنسلكالفقل:

لوكيالندكليالوندم   لعلىلندموذيىلللأ.ر/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندى

لفق سلندموذيى    /لفعميلحمقلفواأ.ر

 فوم لندموذيىللأ.ر/لفعميلفعمنرلعبيلند حمقل

لسئيولقمأللندوباتلللأ.ر/لعالءلفىالىلأبنلزاي

لأتذاالبقمأللندوباتلللللللللللللللللللللأ.ر/لفعميلنسننسلحميق

لأتذاالبقمأللندجيندن يالللأ.ر/لعبيلندعزازلعبيلنديناأل

لأللعلأللندعينننأتذاالبقمللللأ.ر/لندمييل هلسزق

لأ.ر/ل يىلكما لندمييللللللللللللللللللللللللللللللللأتذاالبقمأللند االيات

لأتذاالبقمأللندجيندن يالللأ.ر/لفعميلفذندىلنبنلعوب 

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننلللأ.ر/لفوىلفب و لندجما

لأتذاالبقمأللعلأللندعينننلللأ.ر/لنحلالندمييلند ازدى

لاالبقمأللعلأللندعينننأتذللللأ.ر/لفعميلدبيبلتادأل

لأتذاالبقمأللندجيندن يالللأ.ر/لعالءلأحميلفمعنر

لأتذاالفماعيلبقمأللندوباتلللأ.ر/لنانيولعالءلندياقلعالي

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللندميي/لاات لندوعاتلعلننن

للفيا لعايلفكذبلوكيالندكليالللندمييم/لإامانلإب ن يأللتليمان

ل

  ا ذمايلكاللفقلندميي/لاات لندوعاتلعلنننوقيلقايلبأفانالن

 

تتتذاالندتتيكذنسلعميتتيلندكليتتالبادمتتارملندعالتت اقلو وتتألنسبتتيألنا ذمتتايلبذ حيتتبلوقتتيلللللللللل

لتيارتهلندعضنسلبمواتبالنقذ نبلشح لسفضانلوبيناالنفذعاناتلنحااالندعايل.

لدلمواق البونرل يو لنسعما أ.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللونتذع ال

ل



ل

 الموضوع األول :

إستادهلإدتىل ميتللندمتارملوندذىلتأللل8/1/0219ندذىيا لعلىلفعض لنا ذمايلندماب لبذاسا لل

أ.ر/لفعمتيلفعمتنرلعبتيلللأ.ر/لوكيتالندكليتالد تئننندعضنسلعقل  ا لندب اتيلنادكذ ونتيل لوشتك ل

 علىلندمجحنرلندذىلبذدهل ىلإستا لندمعض لإدىلندجميل.لند حمق

 : الثانىوع الموض

لتعيايلندقائميقلعلىلفعاوسلندموذيىل

رنسلحتتننسلفمتتذليضلنشتتذ  ل يتتهلندعياتتيلفتتقلندعضتتنسلوأردتتننلبتتآسنئحألل تتىلكيليتتالنخذيتتاسلندممتتئنديقلعتتقل

لندمعاوسلوفقلاملالندلجوالندعلميال

لوتنصالندجميللإدىلناتىل:لفومقىلندمعاوسل ألل

للللأحميلفمعنرلأ.ر/لعالءفعنسلندبيئالوندمننسرلندابيعياللللللل-1

للأ.ر/لأحميلعبيلندعكيأللندمباعىللللللللفعنسلندااقالندجيايملوندمذجيرل-0

للأ.ر/لفعميلدبيبلتادأللللللللللللللندذابيقاتلندابيالوندعيناالل-3

للأ.ر/لنحا لعا فلصالحلندياقلللتابيقاتلندواننلونتذلينيلندبنديمي نتلل-1

للأ.ر/لندمييلإب ن يأللتادألللللللللللللللدموذجاتلندغذنئيالناتذلينيلنآلفقلدلمننرلندممذليفال ىلنل-9

لت كيالندلجوالندعلميالللالموضوع الثالث :

لتأللناتلاقلعلىلننلتكننلندلجوالندعلميالفق

ندمومقيقلدلمعاوسلندلممالوسؤتاءلفجتادولنسقمتايلندعلميتالوأنلاكتننلسئتيولندلجوتالندعلميتال

لنستذاالنديكذنسل/لفعميلنسننسلحميق

لأنلاكننلروسلندلجوالندعلميال نل:للأ.ر/لفعميلدبيبلتادألكذد لون قالندلجوالعلىلنقذ نحللول

 نتذقبا لنسبعاثلندعلميالدجميللندمعاوسل •

 تمكيقلنسبعاثلعلىلندمعاوسل •

 نخذياسلنسبعاثلندذىلتن لاذأللع لحالانيلندموذيىل •

 علمياجوالن تعيايلندع والندعلميالوفقلتيقنيلبع لحالواد لبعيلندع العلىلندل •

 الموضوع الرابع :

لنتذع نالندمقذ حلندمقييلدلو  ملنسودىلدلموذيى



نقذ حلندمارملندعضنسلتعياالنتأللندموذيىلإدتىلل)لفوذتيىلتوميتاللإقلتيأللندتيدذالنسو ل:لروسلكليتال

ل نندعلنيل(للوأنلاكننلناتأللبادلغالنانجليزاال

FIRST SYMPOSIUM ON NILE DELTA DEVELOPMENT: "Role 

of Faculty Science"لل

لSNDD – 1وكذد لاذأللنخذىاسلند فنزلندىل

 الموضوع الخامس :

لتنليحلفحايلدجوالناتىا لندلاس ى

ندحتتي لفتتقلندلجوتتتالندذننصتتالفتتتللندجحتتاتلندلاس يتتتالندمعتتيرمل لوادتتت لعتتقل  اتتت ل •

 ندزااسنتلوندذليلنناتلونعذباسلفعا  لندغ بيالفقلسعااالندموذيىل

 ن نرملبادلجوالبىلالستميالونديوسلندذىلتيقنفننلبهلاذأللتبليغلنستماءلندم •

ل-ندجحاتلندممذلييمل:

اضا لإدىلندجحاتلندممذلييملل معيالفى لندلي لل لف كتزلندم ت وعاتلونابذكتاسنتلونقتال

ندذكوندن يتتالل لونقذ حتتالأ.رلفوتتىلندجمتتالننلاكتتننلدلالبتتالندمميتتزاقلبادكليتتالفتتقلأصتتعابل

ليئالروسلبادموذيىل.ناخذ نعاتلونسن اال ىلفجا لندب

ل06/7/0219ننعقارلندموذيىلانيلندمبالندمنن  للو ىلندوحااالتأللتعيايلفيعار

لوننذحىلنا ذمايلبعميلهللال ىلتمايلندماعالندننحيملوندوىفلبعيلندكح للللللللللللللل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئافيا لعايل

ل

 نل/لاات لندوعاتلعلنننللللللللللل

 

ليىــــالندموذـــفومقللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  فعمـــيلحمـــقلفوــــــاللن.ر/للل

 فعمـــيلفعمنرلعبيلند حمقللن.ر/لللل
ل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
للللللل

 اـــة طنطـــجامعـ            



 ــــومـــــة العلــــــــــكليــــ       

 بيئـةشئون خدمة المجتمع وتنمية ال 

**************لللللل  

ل

 تقرير عن االجتماع

لمع ممثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
ل*****************

تتتأللعقتتيلدقتتاءلفتتللندتتيكذنس/لعتتا فلعىتتمالل09/9/0219 تتىلاتتنيلنالوتتيقلندمنن تت للللللللللل

اللعتقلشت كالفمتل(للفيا لقاايلندمياهلب  كالفى لدلغز لوندوميشلبادمعلتالندكبت ىلتالفهل)

وكيتتالندكليتتالد تتئننللر/2أبمكذتتبللكليتتالندعلتتنيبفىتت لدلغتتز لوندومتتيشلبادمعلتتالندكبتت ىلوادتت ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالبعضنسلكالفق:

لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللر/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىل2أ

ليالندعلنيأتذاالندكيمياءلندذعليليالـلكللللر/لعلىلحمقل ميعى2أ

لأتذاالندكيمياءلندعضناالـلكليالندعلنيلللر/لنحا لعا فلصالح2أ

لأتذاالندكيمياءلندعضناالـلكليالندعلنيللللللللللر/ل ادالحمقلسزق2أ

لفيا لندنحيملن رنساالدليفالندمجذمللـلكليالندعلنيلللر/لفعميلفعمنرلحميى2أ

لالـلكليالندعلنيي لعضناغفيستلندكيمياءلندلللعاف ل/لونئالعبيلندقارس2ر

لفيا لعايلف  وعاتلندبيئالـل افعال وااللل/لأحميلعلىلأبنلشعبان2ر

لفيا لعايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللللأل/لاات لندوعاتلعلننن

لل

ندذتىلتنن تهلصتواعاللأو تهلندذعتاونلوإفكانيتالندممتا مال تىلحتالندم تاكاوتأللفواق تالللللللللل

فوحالندلاصالبمعادجالندمياهلوندعمأملوناتتذلارملفوحتالوكتذد ل تنرملندغز لوندوميشلباد  كالو

فتقلنس حتزملندمذتتن  مللصتباغالوصتواعالنسقم تالوندزاتتنتلوند تعنيلوتتيوا  الوناتتتذلارمل

دكلياتلندجافعالوندمعافالندم كزاال ىلإ  نءلندذعاديالوندقياتاتلندملذللتالندلاصتالدىتواعال

ل2ندغز لوندوميشل

نيتتالناتتتذلارملفتتقلند تت كال تتىلتتتيسابل تتالبلندكليتتالوندلتت اجيقلوت تتغيلحأللتتتأللفواق تتالإفكال-

ل2وندمم حىلوندلقا ىلند االيوندذعاونل ىلندمجا ل

د تئننلخيفتالوتأللناتلاقلعلىلع الندمنلنيلعلىلندمييلأ.ر/لنائبلسئيولندجافعالل

واعيالتضتتأللتوكتتيأللقا لتتالصتتدلذكتت يلبادمنن قتتالعلتتىلنتلتتاالندتتالزيلنعتتنللندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتا

أولختال لكلياتلندجافعالواد لقبالبادكليالوبعضلأعضاءل يئالندذيساولندمذلىىيقلندمارمل



شح لسفضانلديسنتالإفكانيالتنقيللب وتنكتن لبتيقلندجافعتالوند ت كالدلممتا مال تىلتاتنا ل

ل2صواعالندوميشلوحالندم اكالندمذعلقالبحالبادا قلندعلميال

لحذ نيل  وتلضلننلتيارتكأللبقبن لون  لناللل

لللللللللللللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللللللللللللللللللللللللللل

لللللر/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندى2ألللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 اـــة طنطـــجامعـ            

 ـــومــــــة العلــــــــــكليــــ       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

**************لللللل  

ل

 تقرير عن 

 مسابقة التميز إلدارات كلية العلوم 

 1122التى أعلنت نتيجتها فى أول مايو 

ل*****************

ل

ت كلالدجوالفقلقبالدجوالشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالبادكليالوون  لعليحتاللللللللللل

ليالوندذىلتضألل:فجلولندكل

لأ.ر/لفعميلحمقلفوال -

 أ.ر/لفعمنرلأبنلنديزاي -

 أ.ر/لندمييل هلسزق -

 أ.ر/لنحلالند ازدىلعم ننل -

 ندمييل/لفعمقلندكيالنىلللللأفيقلندكليا -

ل



وقافالندلجوالبذىميأللنتذماسملتقييأللنشتذملالعلتىلندمكحت لندعتايلدلمكتانلوأعضتاءللللللللل

 رنسملدمحافحتتالندن يليتتال للندذنن تتيل لتقمتتيأللن رنسمل   اقتتالحلتت لندمللتتاتل لنتتتذيعابلن

لندعمالرنخالن رنسمل لفحاسنتلن بينيلديىلأعضاءلن رنسملوتنزاللندمحايلندمنكلالإديحأل.

ودقيلقافالندلجوالبذقميأللندعمال يمالبيوحالبعي لكانلكالعضنلفمئن لعقلفللاتلفعيوتال ل

خالدحتالنتتذع نالأو تهلندقىتنسلودقيلقافالندلجوالبزااسنتلفلا ئالدجميتللن رنسنتلتتألل

 ىلكالإرنسملوتبالتجوبحالواد لعلىلفينسلشح لكافال لودقيلنتضتحلدلجوتالفعتادأللأتاتتيال

لفقلخال لندزااسملامكقلإاجاز ال يمالالىل:

ل

أنلنسرنءل ىل ميللن رنسنتلفقبن لبىلالعافالوننلكانلاعذاجلإدىلندمزايلفقلندجحتيل -1

 .لوندعمالدلنصن لإدىلأرنءلوفكح لأ ضا

دنح لأنلفعكأللن رنسنتلالتحتذأللبذعتيا لبيانتاتلأعضتاء الوو تائلحأللحيت لأنل تذهل -0

 ندلنحاتلن سشاراالبحالأتماءلأحيلالدلمعاشلوفوحأللفقلتغي لكارسهلندن يلى.

تبتتيقلدلجوتتاللتت وسمل ىتتالإرنسملندملتتازنلعتتقلندم تتذ ااتلحيتت لأنلفكحتت لندمكتتانل -3

 بادكليا.لو بيعالعملحأللفللعمالءلفقلخاسجلندكليالالالي 

نتضتتحلدلجوتتالحتتيوثل لتت ملتوكيميتتالد تتئننلنداتتالبلونديسنتتتاتلندعليتتالون سشتتارل -1

 نسكاراميل.

نتذ عىلننذباهلندلجوالندمكح لندالئت ل رنسملندعالقتاتلندعافتالودكوحتالتعذتاجلإدتىل حتيل -9

أكب لدوقالندعيايلفقلأن االندكليالخاصالانتلنس ميالندعلميالحي لتبتيقلأنلفعكتأللفتال

صتتلعالندكليتالاعذمتتيلعلتىلندو تا لنداالبتتىلغادبتالو تتذنلادكتيللتت وسملأنلاو ت لعلتىل

تكننل وا لإرنسملنتىا لبيقلندعالقاتلندعافالوفمئن لدإلبالبلعقلندمعلنفاتلدحأللفلل

ل وسملتنتتيللفجتااتلعملحتأللبعيت لت تمالتقتياأللختيفاتلسعضتاءل يئتالندذتيساول

  يمالال لإ  نءنتلندمل لوندمدتم نتل ....

ا لندعيايلفقلن رنسنتلندىغي ملفلتالنسسشتيفلوندلزاوتالاقنفتننلبعملحتأللتبيقلأنل و -6

 بكلاءملودكقلعمالنماىلخادىلفقلن بينيل.

دتتتنح لأنلأكلتتت لن رنسنتل حمتتتالدممتتتئنديذحالندن يليتتتالونتتتتذيعابلندلتتتننئحل تتتىلإرنسمل -9

ند ئننلن رنساال لوعلىلندعمنيلبعتيلنتتذع نال ميتللندمعتاا لفجذمعتالحتازتلإرنسمل

اتلندعليالوندبعنثلعلىلأعلتىلرس تال تىلندذقيتيألل لودقتيلتتأللعمتالحلتالدذحوئتذحأللنديسنت

وحلحأللعلىلفزايلفقلندعمالواد لبعضنسلأ.ر/لعمييلندكليتالوندمتارملندتنكالءلوندلجوتال

ندممئندالوفيا ل  ا لندجنرملو ميتللسؤتتاءلن رنسنتل اضتاحلندحتي لفتقلندممتابقال

 ليز العلىلنسرنءلنسفلال.و نلندذوا ولبيقلن رنسنتلندملذللالوتع

ل

لودقيلتأللتنزاللكأتلدإلرنسملندلائزملوشحارنتلتقيا لوفيينديالتذكاساالللللللللل

 التوصيات 

ل.فعادجالأو هلندقىنسلوندمذابعالندممذم ملفقلندممئنديقلدذانا لندنحينتلن رنسااللللللللل

ل

لناحذ نيل  لوتلضلننلتيارتكأللبقبن لون  للللللللللللللللللللللللللللللللل

ل



للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللندلجوالندموكما
ل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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ل

 نعيتالندلقا يتالوندعلميتالف اسكالكليالندعلنيل ىلتجيايلندلاابلندتياوىلفتقلختال لزاتارملندذ

 .ل02/7/0219إدىلل9/6/0219دولبالفقلأئمالندمما يلبادغ بيالفقل

ودقاءلندمارملأعضاءل يئالندذيساولندمذلىىتيقلبادكليتالفتللنلبتالأئمتالفمتا يلندغ بيتاللللللل

بمكذبلن.ر/لعمييلندكليالوتع الحأللباسفنسلندعلميالندم تباتالبادتياقلوزاتاستحأللدمذتاحفلندكليتال

 .9/9/0219قمايلندعلميالندملذللالواد لانيلنسحيلندمنن  لباس
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 اـــة طنطـــجامعـ             

 ــــومـــــة العلــــــــــكليــــ       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

ل**************لللللل
 تقرير عن

 الرابع للكليةيوم الوفاء  

ل*********************

تعتتالإشتت ن لن.ر/لل0219/لل7/ل11تتتأللتوكتتيأللاتتنيلندن تتاءلند نبتتللاتتنيلنالوتتيقلندمنن تت لللللللل

 اسقلعبيلندمتوعألل ااتيللعميتيلندكليتال لن.ر/لوكيتالندكليتالد تئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتالل

كليتالبادذعاونلبيقلقاايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئال لسعااالنداتالبلونتعتارل تالبلند

ل(ل  رلفقلندكليا.ل60وبم اسكالكالفقلند ئننلندعافالوإرنسملندعينئ لوبم اسكال)ل

وفتتللبيناتتالنديتتنيلقتتايللن.ر/لوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتالوفجمنعتتالفتتقل

ندمن ليقلندم اسكيقلبادم وسلعلىل ميللندنحينتلن رنساالبادكليتالدعت لوتعليتزلعمتا ل تذهل

يلبوكا تتالندمكتتانلوتجميلتتهلديىتتبحل تتىلأبحتتىلصتتنسملوكتتذد لتتتأللندمتت وسلعلتتىلندنحتتينتلندقيتتا

نسقمتتايلندعلميتتالبتتاسرونسلندملذللتتالدلذعقتت لفتتقلنكا تتالندمعافتتالوندا قتتاتلوروسنتلندميتتاهل

ندلاصالباسقمايلندعلميالندمذالونك نلسنهلتتأللإستتا لخاتابلإدتىلنسقمتايلندعلميتالون رنسنتل

بلىتنصلتوكتيألل تذنلنديتنيلو تيلأنلنسقمتايلندعلميتالقتيلل7/7/0219ندملذللالبادكليالبذتاسا ل

نتذجابالوقافننلبذوكيفلفعكأللروسنتلندمياهلوندا قاتلوندمعافالندلاصالبحألل لوتتأللتنزاتلل

ندعما لدذوكيفل  قاتلنديوسلنسسلتيلوروسنتلندميتاهلوصتااتلوتتالدأللنسرونسلندمتذالكتال

لحمبلفكانا.

ليال قتيلتتأللتجميتالأ تزنءلفوحتالوندعمتالفمتذم لبحتالدذقلتيأللونك نلاتمايلند قعالندلض نءلبادك

لوق لندوجيالوندع ائشلبادمماعاتلندلض نءلوتنزاللقىاسىلندزسيل ىلفينخالندكليا.

وتأللعمالفجمنعذيقلفقلنداتالبل لنسودتىلقافتالبممتاعيملندالبتالندجتيرل تىلكيليتالنتتذكما ل

دذلليتتفلندذتتزنحأللعلتتيحأللنكتت نللأوسنقحتتأللوإسشتتار أللدكيليتتالندذقتتياأللوفمتتاعيملشتتئننلنداتتالب

اتذل نجلشحارنتلندموالندوحائيالو تىلنلتولندنقتالندذقتياأللدلالبتالندجتيرل لندمجمنعتالندلانيتال

لفقلنداالبلقافالبااشذ ن ل ىلتوكيفلوتجميالون حاتلندكليا.

وبادذابعالتأللندم وسلفت مللانيتال تىلنحااتالنديتنيلعلتىلإرنسنتلندكليتالندملذللتالوو تيلأنلفعكتألل

رنسنتلقافتتالبوكا تتالوتجميتتالندمكتتانلوتقتتييلب تتك لختتاصل رنسملسعااتتالنداتتالبلعلتتىلن 

لتعاونحالفللندقاايلوأوصىلبأنلامذم ل ذنلندذعاونلو ذنلندملن لندعضاس ل نن لندعاي.

و ىلنحااالندينيلشك لن.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالندجميتللعلتىللللللللل

لحبالوو اءلدلكليا.فالبذدنهلفقلفجحنرل

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 تقرير عن

 

 دورة اإلسعافات األولية للعاملين بالكلية

 

ل*****************

 افعتال واتالوادت لل-أوديالفكللالبادذعاونلفللكليالندذم اضللتأللتوليذلروسملإتعا اتلللللللللل

 ت رل(لفتقلندكليتالل11بم كزلندليفالندعافالوبعضتنسل)للل08/11/0219انيلندمبالندمنن  ل

لفملليقلسعضاءل يئالندذيساولوندحيئالندمعاونالوندعافليقلبادكليالوأ  نرلأفقلندكليا.ل

بكليالندذمت اضل افعتال واتالو تأللللللللللللل)لحال لنديوسمللاللالفقلأعضاءل يئالندذيساول

لر./لسبيعالعبيلسبال للللللر./لأفا لفعميلندز ذاوىل لر./لتافيالخاتننل(ل

سحبلنستذاالنديكذنسلوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالبادمارملندمعال اقل

لادمارملندعضنس.لوشك  أللعلىلتلبيذحأللديعنملكليالندعلنيلدعمالنديوسملوسحبلتيارتهلب

للأللبيأتل عادياتلنديوسملندماعالندعاش ملصباحا

 المحاضرة األولى للدكتورة  ربيعة عبد ربة

ندذىلقافالبذع افلن تعا اتلنسوديال:لو ىلأو لفالاقييلإدتىلندمىتابلفتقلعوااتالوفمتاعيمل

لحذىلوصن لن تعا لأولدعيقلنقلالإدىلندممذ لى.

تتت عالندبياحتتالل–ىلندممتعفلو تتىل:ل تتيوءلنسعىتتابللتأللبيوتتالند تت و لندنن تتبلتنن   تتال تت

لعييلتع اضلنلمهلونآلخ اقلدللا .ل–ندلقالبادولولوند جاعالل–وت عالندذى  ل

تعيلالتيارتحالعقلكيليالإتعا لندمىابل ىلندعااتلنآلتيال:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لقا:لقيلتكننلندج وحلفغلقالعويفالابقىلندجليلتليمال  وحلفغ   -ندج وحللتوقمأللإدى:

                                                                                       واعيثلندقالل ىلنسنمجالتعالندجلي.

  وحلفلذنحا:ل ىلندج وحلندذىلاكح لبحالقاللخاس ىل ىلندجليلوندج وحلندملذنحالعارمل

                                                                            ىعنبالبوزافلخاس ى.فالتكننلف

-ندج وحلندوا ذمل-ندج وحلندمذحذكال–ندج وحلندقاعيالل–أنننيلندج وحل:)لندمعجاتل

ندج وحلندنخزاالولندكيفاتل(للللع  التيارتحالكالننيلعلىلحيملبمقا للندلييانلوكيليال

فعحالك تعا لأودىل.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللألللندذعافا

ع  الفال نلن نعاشلندقلبىلند ئنىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن نعاشل

 لأفالإنعاشللندقلبيلند ئن ل يلعمليالفزرو الاقنيلندممعفل يحمالب نعاشلند ئالوندقلب

ند ئال يذأللفقلخال لإاىا لندحننءلونسوكمجيقلإديحالعقل  ا لندذولولندىواعي لوأفال

إنعاشلندقلبل يذأللعقل  ا لندضغ لندييو لعلىلفواقالقلبلندمىابل)ل يلندمواقالندننقعال

بيقلندعكأللندىيس لوندعمنرلندلق ى(لبعي لاذأللل لندييلإدىلنس زنءلندعيناالفقل مألل

لخىنصالنديفاب.لندمىابل 

ل



 المحاضرة الثانية : للدكتورة أمال الزفتاوى

 

تعتتيلالتتتيارتحالعتتقلكيليتتالإتتتعا لندمىتتابلب غمتتاءلوع  تتالن غمتتاءل:لو تتنل قتتيلند تتل ل

دنعيتتهلدلذتت ملقىتتي ملنذيجتتالنقتت لإفتتينرلخالاتتالندمتت لبادتتييلندتتالزيل لوشتت حالكيليتتالإتتتعا ل

ليالولللندمىابل ىلولللن  اقا.ندمىابلبادلييانلوكيليالعمالندذولولندىواعىلوكيل

تعيلالعقلكيليالإتعا لندمىابلب غماءملننباتلندمتك لوندمىتابلبونبتاتلندىت يلوكتذد ل

ندمىابلب  قهلنذيجالنبذاليلشئل ىلندعلت لأول تىلندعوجت ملوكيليتالإتتعا ه للتأللتعتيلالعتقل

نلكيليتتالإتتتعا لند تتل لندتتذىلنبذلتتللنىلشتتئلتتتاي لأللتعتتيلالباتذلالتتالعتتقلإتتتعا لن نمتتا

ندمىابلبع وقلدعيقلنقلالإدتىلنقت بلفمذ تلىلوبيوتالأنتننيلندعت وقلعلتىلأنحتالح نساتال ل

كيميائيالوكح بيالوقممالندع وقلإدىللاللالرس اتلأودتىلولانيتالولادلتالحمتبلنمتبالندعمت ل

لوندمماحالوند يملوش حالكيليالإتعا لكالحادالبادلييان.

ل

 المحاضرة الثالثة للدكتورة سامية خاتون

 

لو  قلتعيلال لونسسباا لندجبي م لعما لوكيليا لبأنننعحا لنادذننءنتلوندكمنس لعق تيارتحا

لن تعا اتلنسوديالدحال.

لأولأكل لفقل لتننءل ىلفكانلونحي لش وخلأولكمنسل ىلندعكاي وع  الندكمنسلعلىلأنحا

لعالفاتل لوعق لندلق ى لندعنالوندعمنر لكم  لوأخا  ا لبادجمأل لندكمنس ل وأفاكق فكان

لدذعافالفعحا.ندكمنسلوكيليالن

تلىلاد لندعيا لعقلنسسباالوندجبائ لعمليالعلىلأ  نرلفقلندعال اق وتأللتع افلندجبي مل

لندالزفالدكالكم ل لوتيلالدذلبيالندكمنسلدموللندمضاعلاتلو  اقالعمالندجبي م علىلأنحا

دعيقلنقالندمىابلندىلندممذ لىل وتأللش حللدفلند اشلونسسباالندضاغاالوكيليالعمال

لندلاللىلعمليا.ند با ل

لندعضنسللل لوندمارم لندبيئا لوتوميا لندمجذمل لد ئننلخيفا لنديكذنسلوكيالندكليا وشك لنستذاا

لندمعال اقلعلىلناتذلارملفقل ذهلنديوسم.

لل

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لندمجذمللوتوميالندبيئاوكيالندكليالد ئننلخيفاللللللللللل

ل

لللللللللل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 االجتماع مع ممثلى شركة أنابيب البترول ، وشركة تكرير البترول

  22/21/1122وذلك يوم األربعاء الموافق 

************ 

 

بواءنلعلىلندلاابلندم تالفقلندمييلندمحويتل/لفحابلنبيهلفعمتيللفتيا لعتايلفواقتاللللللللللل

وناتىا لندذليلننىلفقلندكيميائىل/لفعمتيلل8/10/0219نديدذالد  كالأنابيبلندبذ و لبذاسا لل

فعمتتيلند تت افلتتتأللنا ذمتتايلفتتللفمللتتىلشتت كالأنابيتتبلندبذتت و ل لوشتت كالتك اتت لندبذتت و ل

وفمللىلندكليالدلذعاونلندلتاصلبذقتياأللروسنتل تىلندمتالفالوندىتعالندمحويتالدجميتللفومتنبىل

ب ئاتتالن.ر/لفذتندىللوادت  16/10/0219ندكليالوندل اجيقلونداالبلانيلنسسبعتاءلندمنن ت ل

لعبيلندعكيأللفذندىلوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالوحضنسلكالفقل:

لفيا لوحيمللمانلندجنرمللن.ر/ل يىلكما لندميي

لفوم لفعياسلندم اسكالندمجذمعيالن.ر/لفعميلفعمنرلحميى

لفيا لوحيملفذابعالندل اجيقلن.ر/لنحلالعبيلندعليأللسلننن

لفيا لشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعلنننلن/لاات لندوعات

لسئيولقمأللندمالفالوندىعالندمحويالب  كالتك ا لندبذ و لن/لفعميلفعميلند  اف

لندمالفالوندىعالندمحويالب  كالأنابيبلندبذ و لأخىائيلأو للن/لسنغيهلحلمىل ااي

دمتارملندضتين لدلعضتنسلقييلن.رل/لوكيالندكليالد تئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتالنللللللللل

فقلندمجذمتللندلتاس ىلدعضتنس أللنا ذمتايلفتلل  ات لندحيئتالوأشارلبيوسلندمارملندم اسكيقل

لندقنفيالدلجنرملوناعذمارلندلاصلبكليالندعلنيل.

لأللقييلندكيميائىل/لفعميلند  افللنلمهلبأنهلفتيسبلفعذمتيلب ت كالبذ وتتيفلوفعذمتيلللللللللل

شت كالأنابيتبلندبذت و لدذتيسابلندعتافليقلباد ت كالعلتىلل حتالوفوذتيبلندتىل19فتقلأكلت لفتقل

لsafty )  ندمالفالوندىعالندمحويالونسفانل)

ن.ر/لنحلالعبيلندعليأللسلنننللفيا لوحيملفذابعتالندلت اجيقلبمتدن لعتقلندتيوسنتل تالتقيفال

فذلىىتتالأيلعافتتال لسرلندكيميتتائىلبأنحتتالعافتتالس ل ادتتبلسنتتهلتتتيبيألبتتيوسملبينئيتتالتعذتتنىل

 تاتياتل ىلندمالفالوندىعالندمحويالونسفانلندعايعلىلأ

وتأدذهلن.ر/ل يىلكما لندمييللفيا لوحتيمللتمانلندجتنرملعتقلندعيوتاتلندممتذحي ال أ تابلننتهل

الضتتال تتالبلندمتتوننتلندوحائيتتالوندلويتتيقلوندلتت اجيقل لحيتت لننتتهلتتتيذأللنتتتذل نجلشتتحارمل

ل192ننللمتقلتكللتالند تحارملدلعضنسلفعذميملفوهلوالضالأنلتكتننلفعذمتيملفتقلندكليتالوتتيك

ل ويحالحي لأنحالتذكننلفعذميملوتماعيلعلىلندمل لدللاسج



لتتأللتتتأدهلن.ر/لفعمتتيلفعمتتنرلحمتتيىللفومتت لفعيتتاسلندم تتاسكالندمجذمعيتتالعتتقلندلذتت ملندزفويتتال

دلتيوسملوكتأللعتتيرلنداتالبلونسرونتلندذتتىلتتن لاعذا حتتالدلتيوسمل لأ تتابلتتيارتهلأنلندتتيوسمل

 ملحنندىلتاعالونىفلوكالفالاعذا هلفتقلندكليتال تنلندمكتانل لتذكننل ىلانفيقلوندمعال

(data show.لأفالنسرونتلندالزفالدلذيسابلتيعض  الفعه)ل

بأنهل ىلحادالناتلاقلعلىلفننعيتيلندتيوسنتلاتذأللوعل لن.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملل

وتيذأللعمتالند تحارنتللن.ر/لنحلالواذأللإخااسلندلوييقلبادكلياعمالإعالنلدلل اجيقلعقل  ا ل

وبمتدن لتتيارتهلدلكيميائيتالندمعذميملدلعضنسلفتقلندكليتالوندمعالت لوحمتبلسغبتالنداادتب ل

عتقلفتيىلنتتذعينرللندمالفالوندىعالندمحويتالب ت كالأنابيتبلندبذت و لأخىائيلأو لسنغيهلحلمىل ااي

فتانللفتقللش كالأنابيبلندبذ و لدلذيسابلندىيلىلدلالبال لأ ابالأنلند ت كالدتيولعوتي النى

 ادتبلديتذأللتتيسابحأللل19إدتىلل12ع  ونل ادبل تىلكتالر عتالوالضتالعتيرلل02تيسابلعيرل

لوتم ا  أللعلىل ميللأقمايلند  كالوالضال ادبلندموالند نبعا.

وعلقتتالندتتيكذنسملنحلتتالأنلتضتتيفلعتتيرلخممتتالفتتقلندلتت اجيقلفتتللع تت ملفتتقلندالبتتالدذكتتننل

لناتذلارملنشما.

وسمل تىلندبيناتالفجانيتالوت تمالأتاتتياتلوفبتارئلل)لندمتالفالولتأللناتلاقلعلتىلأنلتكتننلندتي

وندىتتعالندمحويتتال لإرنسملندمعمتتالندكيميتتائىلوندجتتنرمل لإرنسملحمااتتالندبيئتتال لإرنسملن  لتتاءل

وفكا عالندع ا ل(لوتكننلدميملانفيقلو ىلنحااالنديوسملاذأللتقياأللنتتذبياناتلدلمذتيسبيقلدذقيتيألل

عمتتالب وتنكتتن لبتتيقلندمتتيسبلوندكليتتالعتتقل  اتت لف كتتزللندمتتيسبل لوإانلنجعتتالندتتيوسملاتتذأل

لندليفالندعافال لوامكقلعمالإعالنلبادكلياتلنسخ ىلدعضنسلفلال ذهلنديوسنتلل.

ن.ر/لوكيالندكليتالد تئننلخيفتالندمجذمتللفتقلندمتيسبلأنلاقتييل لتبلدلكليتالو ىلندوحااال ادبل

لوسنتلدلالبالبادمجانل.اعذنىلعلىلندمي ملندذنتيالدهلوننهلعلىلنتذعينرل عااءلندي

وشتتك لن.ر/لوكيتتالندكليتتالكتتالفتتقلندكيميتتائيلفعمتتيلوندكيميائيتتالسنغتتيهلا ذمتتافحأللندبتتادغلبالبتتال

لوخ اشلندكليالوشك لندمارملندعال اقلباا ذمايل.

ل

لوننذحىلنا ذمايلبعيللالثلتاعاتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لميالندبيئافيا لخيفالندمجذمللوتول

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللل

لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل



ل

ل

ل
 جامعـــة طنطــــا             

 ـــــومكليـــــــــــة العلـــــــ       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

ل**************لللللل
 تقرير عن

 يوم الوفاء الخامس للكلية 

ل*********************

تعتالإشت ن لللللللن.ر/لل0216/لل0/ل7تأللتوكيأللانيلندن اءلند نبللانيلندلاللاءللندمنن ت لللللللل

دكليتالد تئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتالل اسقلعبيلندمتوعألل ااتيللعميتيلندكليتال لن.ر/لوكيتالن

بادذعاونلبيقلقاايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئال لسعااالنداتالبلونتعتارل تالبلندكليتال

ل(ل  رلفقلندكليا.ل12و البلندكلياللوبم اسكال)ل

وفتتللبيناتتالنديتتنيلقتتايللن.ر/لوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتالوفجمنعتتالفتتقل

ليقلندم اسكيقلبادم وسلعلىل ميللندنحينتلن رنساالبادكليتالدعت لوتعليتزلعمتا ل تذهلندمن 

ندنحتتينتلدلقيتتايلبوكا تتالندمكتتانلوتجميلتتهلديىتتبحل تتىلأبحتتىلصتتنسملوكتتذد لتتتأللندمتت وسلعلتتىل

نسقمتتايلندعلميتتالبتتاسرونسلندملذللتتالدلذعقتت لفتتقلنكا تتالندمعافتتالوندا قتتاتلوروسنتلندميتتاهل

ندمذالونك نلسنهلتتأللإستتا لخاتابلإدتىلنسقمتايلندعلميتالون رنسنتللندلاصالباسقمايلندعلميا

ندملذللتتالبادكليتتالبلىتتنصلتوكتتيألل تتذنلنديتتنيلو تتيلأنلنسقمتتايلندعلميتتالقتتيلنتتتذجابالوقتتافننل

بذوكيفلفعكأللروسنتلندمياهلوندا قاتلوندمعافالندلاصالبحتألل لوتتأللتنزاتللندعمتا لدذوكيتفل

لصااتلوتالدأللنسرونسلندمذالكالحمبلفكانا.  قاتلنديوسلنسسليلوروسنتلندمياهلو

وفقلنانجازنتلندذىلتمال ىل ذنلندينيلتأللإزندالند تنفاتلوندكلمتاتلندم تن الدلجتيسننلللللل

لوتأللعمالستنفاتلأخ ىلفعب ملعقلف اع لنداالبلوننذماؤ أللدلكليا.

وو تيلأنلفعكتألللوبادذابعالتأللندم وسلفت مللانيتال تىلنحااتالنديتنيلعلتىلإرنسنتلندكليتالندملذللتا

لن رنسنتلقافالبوكا الوتجميالندمكان.

و ىلنحااالندينيلشك لن.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالندجميتللعلتىللللللللل

فتتالبتتذدنهلفتتقلفجحتتنرلحبتتالوو تتاءلدلكليتتالوتقتتييلب تتك لختتاصل رنسملسعااتتالنداتتالبلونتعتتارل

متذم ل تذنلندذعتاونلو تذنلندمتلن لندعضتاس لنداالبلعلىلتعاونحأللفللندقاايلوأوصىلبتأنلا

ل نن لندعاي.

ل

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل



 جامعـــة طنطــــا             

 كليـــــــــــة العلــــــــــــوم       

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 
 **************لللللل

 تقرير عن ندوة

 " التعدين في مصر : رؤية نحو مستقبل زاهر "

 اعد " " الخامات النووية في مصر غد مشرق ومستقبل و

************ 

وادت لبقاعتالندمتيمواسللبمبوتىلل9/3/0216تأللتوكيأللندويوملندعلميالانيلندمتبالندمنن ت للللللللل

ندكيمياءللتعالسعااالن.ر/لعمييلندكليالوبادذعاونلبيقلقاايلنديسنتاتلندعليالوندبعنثلوشتئننل

ضاءل يئالندذتيساول(للفقلأعل102خيفالندمجذمللوتوميالندبيئالوقمأللندجيندن يالوبعضنسل)ل

لو البلقمأللندجيندن يالوندليزااءلوندكيمياءل.

لوفق سلللللل لندجيندن يا لبقمأل لندمذل ب لنستذاا ل ل يكا لل وت لفعمي لن.ر/ لدلويوم لبادذقياأل قاي

ندويوملوسحبلتيارتهلبادمعال اقلوشك  أللعلىلن ذمافحأللو أللنلبالفقلعلماءلندجيندن يال

كليالندعلنيلل-نستذاالندمذل بلبقمأللندجيندن ياللل قاو أ.رل/لفعميلعبيلندعمييلند  ىلفى لل

لندموميل- لفعمنر لفيحا ل ل/ لأ.ر ل  لدحا لنستب  لوندعميي لندقا  م ل يندن ياللللل افعا أتذاا

لسئيول يئالندمننرلندونواالندمى اال لوقييلتيارتهلندمي ملندذنتيالدحألل.ل-ندلافاتلندونواال

 لن.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتاللأللتعيثلكالفقلن.ر/لعمييلندكلياللللللل

 لن.ر/لوكيالندكليالدليسنتاتلندعليتالوندبعتنثل لن.ر/لسئتيولقمتأللندجيندن يتالو متيعحأللتقتيفننل

باد ك لدلمارملندمعال اقلعلىلتلبيذحأللنديعنملوتعملحأللف تقالندمتل لوتقتيفننلباد تك لدلمتارمل

لندعضنس.

    في مصر: رؤية نحو مستقبل زاهر.التعدين المحاضرة األولى  : 

لللأ.ر.لفعميلعبيلندعمييلند  قاو للللللللللللللللللللل

تعيثلتيارتهلعقلندذعياقل يلفى لبىلالعافالوأفاكقلتنن يلندمعارنلناقذىارااللللللللل

ندللزاالونا لزاالوتعيثلب تحابلعقلخافاتلندذ بلقيامالوحيالالوأتبابلنجاحلندذعياقل يل

لندذ لندموا أل لفوجأل ل ي لندذعياق لتكوندن يات لأعلى لونتذليني لندمذميزم لدإلرنسم لدلمك    ب

وتعيثلتيارتهلعقلنحيثل  اقالاتذل نجلندذ بلفقلفوجأللحمشل لكمالتعيثلعقلخافاتل

ل ينل لون ذأل لوتلبياتحا.. لوناجابياتحا لندجيايم لوندمعا   لندموا أل لوقنننيق لوندعياي ندلنتلات



ل لندمى اا لندىواعيا لونديودنفيالبادمعارن لندجبو لو لوندبيوذننيا لوندحاديا لندباسناا فلا

لندحائالدذل لندمعارنل لندبيضاءلوندذنن ي وندحاديالوندللمباسنتلوندكاوديقلوندكننستزلوند فلا

لدذل لندمعارنل لاتذوبا لصلاتل يايم لندوانن لتقويا لنتذليني لوكيليا  يلندىعاس لندمى اا

جيالونعيملوندقيلتيارتهلندضنءلعلىلندويزجلندذىلاتذلينفحال يلصواعاتلتعياويالوإتذ نتي

لدحذنل لناقذىاراا لوندقيما لنس ميا لوفيى لدمى  لندغ بى لندجونب لعوي لعلبا ل با لعوي  ب 

لندويزجلحي لأنلت كيبالفعكمالفقلندويكالوندلضال.

 الخامات النووية في مصر: مستقبل واعد وغد مشرق :لالمحاضرة الثانية  

لللللأ.ر.لفيحالفعمنرلندموميلللللللللللللللللللللللللللللللللل

لوندلنانسيللللللللل لندينسننيني لفلا لن شعاعيا لدلمعارن لندعافلا لندىلنس لعق لتيارته تعيث

بىلالعافالوأ أللتنن ينتلتل لندمعارنل يلندىلنسلندمى االوندذعاونلندملم لبيقلندحيئاتل

ال يايملنكيلا.لوأشارلتيارتهلندبعليال يلفى ل قافالفلاعالتلندضبعهلنسسبعال نذاجل اق

باديوسلندذ لاقنيلبهلندجيندن ييقلندمى ايقل يلتماب لفللندزفقلاتذك ا لفىارسل يايمل

دللافاتلندونواالعقل  ا لندبعلاتلندجيندن يال يلصعاس لفى لند اتعالوننحيلتيارتهل

واالندمى االندمننرلندونندمعال ملبادمنن قالعلىلعمالب وتنكن لتعاونلبيقلندجافعالو يئال

لندذيساول ل يئا لأعضاء لندمارم لبيق لنقاش لرنس للأل ل  لوتيسابحأل لوندل اجيق لنداالب دليفا

لوندالبالوندمعال اقل للوتقييلندجميللباد ك لدلمارملندمعال اقل.

 لوننذحال عادياتلندويوملندلانيالبعيلندكح  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لندمجذمللوتوميالندبيئافيا لعايلخيفال

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللل

لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 جامعـــة طنطــــا             

 كليـــــــــــة العلــــــــــــوم       

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 
 **************لللللل

 " حماية المستهلك "تقرير عن ندوة  

 " تعريف المستهلك بالحقوق والواجبات  " 

************ 

شتئننلخيفتالبادذعاونلبتيقلل01/3/0216تأللتوكيأللندويوملندذلقيليالانيلندلميولندمنن  للللللللل

ندمجذمللوتوميالندبيئالو معيالحمااالندممذحل لتعالعونننلندعقنقلوندنن باتلوادت لبم كتزل

ل(للفقلندعافليقلبادكليال.ل10ندليفالندعافالبادكليالوبعضنسل)ل

قايلبادذقياأللدلويوملن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللوسحبلتيارتهلبادمعالت اقلوشتك  ألللللللل

تتتذاا/لفعمتتيلعبتتيلندلذتتاحلسنغتتبللسئتتيولفجلتتولإرنسمل معيتتالندبتت لعلتتىلن ذمتتافحأللو تتأللنس

وندذقنىلدعمااالندممذحل لبادغ بيال لنستتذاال/لفعمتيلنبيتالفمذتازلنسفتيقلندعتايلدلجمعيتالو وتأل

لتيارتهلندمارملندعضنسلعلىلحىن لندكليالعلىلناعذمارل.ل

التت اقلوندعضتتنسلو وتتألكلمتتالن.رل/ل تتاسقل ااتتيللعميتتيلندكليتتالشتتك لتتتيارتهلندمتتارملندمعلللل

تتتيارتهلندمتتارملندعضتتنسلعلتتىلحىتتن لندكليتتالعلتتىلناعذمتتارلوشتتك لتتتيارتهلنستتتذاالندتتيكذنسل

فيا لف كزلندليفالندعافالاتذضا ذهلندوتيونتلوإتاحتالندل صتالدذوكتيأللأن تاالندكليتالبم كتزل

لندليفالندعافال.

 المحاضرة األولى : األستاذ/ محمد عبد الفتا  راغب  

(لوندقانننلانلحلندعالقالل0226دموالل69عقلقانننلحمااالندممذحل ل)لقانننللتعيثلتيارته

بيقلندذا  لوندممذحل لدضب لنستننقلوتعقي لنسفانل ىلكا الندمعتافالتلندذجاساتالفتقلن تال

تتتن ي لندعمااتتالندكافلتتالدلممتتذحل لفتتقلختتال لندتتيوسلندعكتتنفىلوند قابتتالند تتعبيالفمللتتال تتىل

الندلاتت لندالزفتتالدزاتتارملندتتنعىلناتتتذحالكيلدلمتتنن ويقل معيتتاتلحمااتتالندممتتذحل لوعمتت

لنعذمارنلعلىلفبيألندعقنقلوندنن بات.

ل-أ ين ل حازلحمااالندممذحل :

لتنعيالندممذحلكيقلبعقنقحأللوحلحأللعلىلندذمم لبعقنقحأللند  نئيال. •

 لمانلندذزنيلندموذجيقلوندمنسراقلبقانننلحمااالندممذحل ل. •

ن أللوندعىتتن لعلتتىلحقتتنقحأللوندذعتتاونلفتتللأ حتتزملفمتتاعيملندممتتذحلكيقل تتىلحتتالشتتكن •

 و يئاتلنديودالدضمانلندذوليذلندلعا لدقانننلحمااالندممذحل .

إش ن لندجمعياتلنس ليال ىلن ا لندجحازلفوعحالندل صالدلقيايلبيوسلناجابيل تىلفجتا ل •

 حمااالندممذحل .

 المحاضرة الثانية : األستاذ / محمد نبيل ممتاز

اسقل ااتيللعميتيلندكليتالوقتييلشتك هللل لن.رل/لفذتندىلعبتيلندعكتيأللفذتندىلشك لتتيارتهلن.رل/ل ت

لعلىلحمقلناتذقبا لونا ذمايلبوجاحلفلال ذهلندويونتلدليفالندعافليقلبادكليا.



لأللتعتيثلعتقل حتازلحمااتالندممتذحل لو تنل حتازلاذبتللوزنسملندذمتناقل لوندجحتازلدتهلستتادال

 تىلندنن بتاتلندمالنبتالفتقلندذتا  لوفتال تىلو ىلحمااالندممتذحل لفتقل  تللندذجتاسل لوفتال

ل-حقنقلندممذحل لوتذلل ل ىلناتىل:

لالذزيلندذا  لبنلللبياناتلندموذشلبل لونلحلوبادلغالندع بيا. •

 الذزيلندمنسرلبأنلاقييلإدىلندممذحل لبواءنلعلىل لبهل اتنسملبحالكالندبيانات. •

نتتذبيندحالأولإعارتحتالدلممذحل لخال لأسبعالع  لانفتالفتقلتمتلأللأ لتتلعالندعت ل تىل •

 فللنتذ رنرلقيمذحالإانلشابلندملعالعيبل.

تأكيلفقلتاسا لندىالحيالقبالند  نءلوخاصالندمتلللوندمتننرلندغذنئيتالندذتىلدحتالتتألي ل •

 علىلندىعالندعافال.

 ن ع لندمللل عىال يينلوتأكيلفقلتالفذحالقبالفغارسملندمعا. •

النخذيتتاسلنسقم تتالوندمالبتتولوندموذجتتاتللتتأللتعتتيثلعتتقلكيليتتالشتت نءلندمتتلللندمعمتت مل لوكيليتت

 ندجلياال لوفاانلالعالندممذحل لعويلنتذاليلندملللحذىلالاقلل ىلف كلا.

ل-:لكيفية التقدم بالشكوىلأللتعيثلعقل

لقبالتقياأللند كنىلنتجهلإدىلفكانلند  نءلدعالندم كلالوراا. •

ممتذحل ل حتىل ىلحادالسغبذ ل ىلتقياأللشكنىلاجبلناتىا لبأق بل معيالدعمااتالند •

 تماعيل ىلنتلاالن   نءنتلندقانننيالندالزفالأولتقييلند كنىلإدىلندجحازل.

 -المستندات المطلوبة للتقدم بشكوى :

لتقييلند كنىلوفعحالندممذوينتلندذاديال لنتأللفقييلند كنىل عونننهل لصلذهل •

 نتأللندم كنل ىلحقهل عونننهل ل بيعالن ا هلننيلندملادلا •

 للعلىلند اكىبيانلندض سلندننق •

 ل وسملو نرلصنسملفقلندلاتنسملعويلتقياأللند كنى •

 طرق تقديم الشكوى للجهاز

ل17988عقل  ا لناتىا لبادل لندماخقلللتليفونيا •

 20/لل39382381عقل  ا لإستا لند كنىلعلىلسقأللللفاكس  •

 www.cpa.gov.egأولللe.mail: info @cpa.gov.egالبريد االلكتروني  •

 لأللرنسلحننسلوفواق ال عادالبيقلندمعال لوندعال اق

  وننذحال عادياتلندويوملندلانيالبعيلندكح  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 فيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئا

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللل

لفالندمجذمللوتوميالندبيئاوكيالندكليالد ئننلخيلللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

http://www.cpa.gov.eg/
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 اـــة طنطـــجامعـ             

 ــــومـــــة العلــــــــــكليــــ       

لمية البيئـةشئون خدمة المجتمع وتن 
 **************لللللل

 الدورة التدريبية تقرير عن

 " " التغيرات المناخية وأثارها على البيئة

************** 

بقاعتال "ندذغيت نتلندمواخيتالوألاس تالعلتىلندبيئتاتأللتوكيأللنديوسملندذيسابيال تىلفجتا ل"للللللللل

خيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتالل افعتتال واتتالبادذعتتاونلبتتيقلشتتئننل–كليتتالندعلتتنيلل-ندمتتيمواسل

ووحيملندذتيسابلبكليتالندعلتنيلووزنسملندىتعالوندمتكانلفذمللتال تىلفيا اتالند تئننلندىتعيال

وادت لل0/6/0216إدتىللل00/9/0216وفعمالند صيلندبيئيلبمعا كالندغ بيال ىلندلذ ملفتقل

ل–زسنعييقلندمحويتتتيقلندتتل–ندكيميتتائييقلل–ندىتتياردالل–دلممتتذليياقلفتتقلندتتيوسمللل)لنس بتتاءل

ندم نقبيقلندىعييقل(للفقلندعافليقلبمعمالند صتيلندبيئتىلبميا اتالند تئننلندىتعيالل–ندلوييقل

لبادغ بيال.

لو ألل:لأعضاءل يئالتيساولفقلكليالندعلنيلفذلىىيقل ىلفجا لنديوسمفقلواعال لنديوسملتبعال

د ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندميك وبيندن ىلووكيالندكلياللفذندىلعبيلندعكيأللفذندىللللأتذاالن.ر/ل-1

لندبيئالللل)لندذغي نتلندمواخيالوصعالندغذنءل(

ل(لأتذاالكيمياءلندبندىم نتل)لتىويللندبنديم نتلندمضارملدلميك وباتللن.ر/لند  اعىلصبعىلقواوىلل-0

ل(لعبي لعبيلندعمييلعلأللندياقللأتذاالبقمأللعلأللندعينننللل)لفلحنيلندجنرملوندجنرمل ىلندمعافالن.ر/ل-3

لفعمنرلأبنلنديزايلعبيلندع لللأتذاال ميندن يالندبيئال)لندلقا الندبيئيالوقضااالندبيئالندمعاص مل(لن.ر/ل-1

لو يهلعبيلندلذاحلند ننىللللأتذاالندميك وبيندن ىل)لروسلندبكذ اال ىلندذلل لفقلندملنلاتل(لن.ر/ل-9

لدذلنثلندمياهل(لايك وبيندلا ااتل)لنديائالندملأتذاافعميلاات لبيانىلللللللن.ر/ل-6

ل)لندذغي نتلندمواخيالوندذونيلندعينىل(للقمأللعلأللندعينننفعميل دنرلعجيبالللللللر/ل-9

لر./لتمي لخاابللفيا لفعافالند صيلندبيئىل)لندذغي نتلندمواخيالوألاس العلىلندبيئال(ل-8

ل

لواعالت لأاضتتالبعتضلندمتتارملندمذلىىتيقل تتىلفجتتا لندىتعالوندمتتكانلفتقلف كتتزلند صتتي

ندبيئيلورسنتاتلبيئالندعمالفقلندقا  مل لوقيلقايلندمارملندمذيسبيقلبزااسملفذاحفلندكليالبقمألل

ل  ر.لل39ندجيندن يالوقمأللعلأللندعينننلوزااسملفع بالقمأللندوباتلوكانلعيرلندمذيسبيقلل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايلفيا 

ل

لوتوميالندبيئاللليالد ئننلخيفالندمجذموكيالندكلللللللللللللللاات لندوعاتلعلنننلللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 اـــة طنطـــجامعـ             

 ــــومـــــة العلــــــــــكليــــ       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

ل**************لللللل

  " Log out "  ندوة تقرير عن
ل****

بقاعتالندمتيمواسلبمبوتىلندكيميتاءلل0216/لل8/ل07تأللعقيلندوتيوملاتنيلنالوتيقللندمنن ت للللللللللل

ووحيملندذتيسابلوندجمعيتالندعلميتالوبعضتنسلللللوتوميالندبيئاللشئننلخيفالندمجذمبادذعاونلبيقل

لدملذللا.(ل ادبلو ادبالفقلندل قلنل39)ل

وتوميتالللوكيتالندكليتالد تئننلخيفتالندمجذمتن ذذحلندويوملكالفقلتيارمللن.ر/لعمييلندكليال لن.ر/ل

 لن.ر/لفعمتتيلدبيتتبلتتتادأللسئتتيولندجمعيتتالندعلميتتالوندتتيكذنسل/لفجتتيىلندعلوتتاوىلللنقيتتبللندبيئتتا

 تأللنس باءلبنت لنديدذال لحال لندويوملن.ر/لفعميلدبيتبلتتادألل لوقتيلتعتيثلبعتضلنداتالبلو

إامتتانلن فتتايلصتتييدالندموىتتنسم لنحمتتيلعمتتارلل تتبل واتتال لفىتتالىل تتبلنسز تت لعتتقل

ندذجتتاسبلندلاصتتالبحتتأللوكيتتفلتعندتتننلفتتقلناتتتذلينيلندمتتلبىلدللتتيولبتتن لإدتتىلناتتتذلينيل

لن اجابيل.

للمحتوى ومضمون الندوة

وحتتال تتنلنتتتذبين لنس كتتاسلندمتتلبيالندمن تتنرمل تتىلناتتاقلندلتتيولبتتن لوكيليتتالندلتت وجلفلللللللل

ونتذبيندحالباس كاسلنااجابيالندذىلتجعالندل رل ىلحادالنلميالأ ضالحذىلالاضيللندنقال تىل

أفتتنسلغيتت لفجياتتالندذتتىلتذمتتببل تتىلتتتيفي لندعالقتتاتلنا ذماعيتتالعلتتىلنسالندننقتتلل لكتتذد ل

امكقلناتذلارملفقلفنن بلنسشلاصلبيو لوقاسنتلأخ ىل كمتالامكتقلناتتذلارملفتقلنمتازجل

لبادذألي لوندذلاعالفللند بابلعقل  ا لندذننصالنا ذماعي.نا عالقافال

 ومن المخرجات المستهدفة للندوة

 Log outندملحنيلندللكيلدمعوىلكلمالل -

   حلندملبياتلندلاصالبادليولبن  -

 نتذبين لنس كاسلندميئالبأ كاسلأخ ىلناجابيا -

 تقياأللنمازجلنا عالأل تلعلىلند بابلعقل  ا لندذننصالنا ذماعيل -

وقيلننذحالندويوملب ك ل ميللندمارملندعضنسلفتقلأبوائوتالنداتالبل لكمتالأوصتىلندقتائميقلللللل

علىلندويوملبض وسملتك نس الدلاتالبلندجتيرلو ميتلل تالبلندكليتال تىلأوقتاتلفلذللتالدعت ل

لنداالبلعلىلناتذلماسلندجييلدلنقالونتذلينيلندذكوندن يالنادكذ ونيالندعيالال.

لللوتوميالندبيئاخيفالندمجذملعايفيا ل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذن لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل
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 جامعـة طنطـا  لللللللللل

 كليــــــــة العلـــــــــــوم          

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 

**************لللللل  

 ندوة  " قيم االنتماء والمواطنة " تقرير عن

ل*********************

أ.ر/لتعتالسعااتالكتالفتقلللللل0216/لل12/ل11تأللتوكيأللندويوملانيلندمتبالندمنن ت لللللللللللل

د ئننلخيفالندمجذمللوتوميتالندبيئتال لن.ر/ل تاسقللنائبلسئيولندجافعالللفعميلأحميللبعننل

د تتئننلخيفتتاللعبتتيلندمتتوعألل ااتتيلعميتتيلندكليتتال لن.ر/للفذتتندىلعبتتيلندعكتتيأللفذتتندىلوكيتتالندكليتتا

دذع اتتفلندالبتتاللوادتت صتتباحاللندعاراتتالع تت (لندمتتاعال1بمجمتتلل)ندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتال

بنن باتحأللتجاهلندكليالوندمجذمللوندمعا كالعلىلندممذلكاتلندعافتالونانذمتاءللوندعافليقلبادكليا

ل.وندمنن وا

حميلعبتيلندعكتيأللوكيتالن.ر/لألوقيلحض لندويوهلتيارملن.ر/ل اسقلعبيلندموعألل اايلعمييلندكليال 

 ادبلو ادبالوندعيايلفقلندمارملأعضتاءل يئتالل022ندكليالد ئننلندذعليأللونداالبلوأكل لفقل

لندذيساولوندعافليقلبادكليا.

أ.رل/لعبتيللن.ر/للفذتندىلعبتيلندعكتيأللفذتندىلسحتبلتتيارتهلبادضتيفلندكت األلقايلبادذقتياألللللللللل

تتتيارتهلبادعضتتنسلفتتقلندمتتارملوسحتتبللدذ بيتتالأتتتذاالعلتتأللندتتولولبكليتتالنلندن تتابلفعمتتيلكافتتا

 لل.نداالبلأعضاءل يئالندذيساولوندعافليقلبادكليالو

 عبيلندن ابلفعميلكافاوتعيثلفعال لندويوملن.رل/ل

بينلتيارتهلحيالالللبمأللهللالند حمقلند حيألل"لاتدتىلندعكمتالفتقلا تاءلوفتقلاتدتىلندعكمتال قتيل

سدبابل لوأشارلبل اجىلكليالندعلنيلوأنحألل أللعلمتاءلأوتىلخي نلكلي ن"للل لوفالاذذك لإالندنلن

ندممذقبالندذىلتذقييلبحأللندتيو ل لندعلتأللأتتاتلبوتاءلن نمتانلونعتقل وتال تىلكليتذكأللصت حلفتقل

ص وحلندعلألل مقلأنتالوفتقلأكتننل تىل تذنلندعتادأللللتألللت بلأفللتهلدلعلمتاءلفتقلخ اجتىلكليتال

لزواالونديكذنسل اسوقلندبازلوغي  أل.لندعلنيلأفلا لنديكذنسلفىالىلندمييل لنديكذنسلأحمي

 ثم عرف سيادته االنتمــــــــــاء



فوكنفتتالفذكافلتتالفتتقلنسختتالقلوندقتتيأللوندمبتتارئلوف تتاع لندعتتبلوندعوتتيقلندذتتىلتتت تب لللللل

بادجذوسلونسصن ل لفتقلختال لنانذمتاءلاجتبلنا ذمتايلبتادعلأللوتعىتيالندتيسوتلونتتذغال ل

لونحذ نيلندمارملأعضاءل يئالندذيساول.ندنقالونادذزنيلوحضنسلندمعال نتل

وندملالنسعكأللدالنذماءلوحبلندن قلقن لند تن لصلىلهللالعليالوتلأللعوتيلخت وجلفتقلفكتال

وهللالإن لسحبلندبقايلإدىلهللالوإن لسحبلندبقايلإدتيل لودتنالأنلقنفت لأخ  تننيل)لللفحا  ن

لفو لفالخ  ال(

عذتزلبأنوتالفىت اننل مىت لاكت تل تىلندقت ننللأللتعيثلتيارتهلعقلندحناالندمى االودماانلن

ل0211عتتيملفتت نتل لوندبعتت لندتتذىلن تت ل تتىلندمجلتتالنسف اكيتتالدلجيوتتاتلندب تت اال تتىلعتتايل

(لأىلأنلأصتتن لنسوسبيتتيقل( Egyptian in all of usبعوتتنننلندمىتت اننل يوتتال ميعتتال

لونستينايقلفقل ذوسلفى اا.

و تىلأنلللالهداموةلالفيروسوات الفكريوةللأللتعيثلتيارتهلعقلكيليتالحمااتالندتولولوندلت رلفتق

اذبوىلن نمانل ك ملتدرىلندىلقاللعالقذهلبولمتهلونستت ملوندمجذمتلللوندذتىلتتأتىلفتقلختال ل

نانذ نالوندذىل ي حالتعايالن نذاجلو ييلنقذىارلندبالرلو ىلندوحااالتمببلندعيوننيتالندلبيلتال

 ويلتقمتتيأللندتتيو لندع بيتتالإدتتىلتجتاهلندتتن قل للتتأللاكتت لندملاتت لندلبيتت لدب نتتاسرلدتتناولوف تت

رواالتلصغي مل ل مى نال ىلأشيلناحذياجلإدىل ك لند تبابلندممتذوي لدعمااتالندتن قلوبوتاءل

لفمذقيالأ ضال.

لتتأللنخذتتذأللندمعالتت ملبقندتتالتعيتتالفىتت لباد تتبابلوإتقتتانلندعمتتالوندذماتتت لندتتينخلىلوفعاسبتتال

لند ائعاتلندمغ لالندذىلتلي لندع بلندولميا.

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايا لفيللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 اـــة طنطـــجامعـ            

 ــــومـــــة العلــــــــــكليــــ       

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 
 **************لللللل

 ماتكس "وردورة " بيوانفتقرير عن 

Bioinformatics in biological science 

************ 
وادتت لل1/11/0216 للل31/12/0216تيتتالاتتنفىللتتتأللتوكتتيأللندتتيوسملندمعلنفاتيتتالندعيالللللل

واد لدالبالنديسنتتاتلندعليتالفتقلندكليتالوفتقلكليتاتلأخت ىلفتقلفىت للبم كزلندليفالندعافا

لوفعا يلو يئاتلفلذللاللوأعضاءل يئالندذيساولندمعاونيقلفقلندكليا.

لكليالحال لندويوملنديكذنسلفعميلأحميلندعيمنىللفيستلندنسنلالندجزئيالبقمأللندوباتلباد

 ومن مخرجات الدورة :

 ندمعوىلندعايلدعلأللندمعلنفاتيالندعياتيا •

 نستولندلاصالبعلأللندمعلنفاتيالندعياتيا •

لندذابيقاتلندمعلنفاتيال ىمجا لنسبعاثلندعلميالوندبيندن يالبىلهلخاصا. •

 :المحتوى الذى تدور حوله الدورة 

ندذقوياتلن حىائيالونتذلينيل ىلتعليالندمعلنفاتلباتذلينيل ندمعلنفاتيالندعياتياان 

ل.ندذىلتلييلنسبعاثلندبيندن يا وتانا لقننعيلندبياناتلوندلننسزفياتلندعاتنبيا

كمالننلتعليالوتغي لنسنما لندملذللالفقلندبياناتلندذىلتذضمقلتالتالنسحماالنسفيويهل

ياناتلوخاصالكمالننحالتلييل ىلعملياتلتلزاقلندبتقنيلبذمحيالوتم اللنسبعاثلندبيندن يال

لتالتالندعمضلندونوىلوندوما لناحيائيال ىلنسبعاثلندعلميا.

 

 

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايفيا لللللللللل

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 ــــومـــــة العلــــــــــكليــــ       

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 
 **************لللللل

 تقرير عن ندوة

 ين الواقع والمأمول " " الطاقة النووية في مصر ب

************ 

لاوادتت لبقاعتتل9/11/0216تتتأللتوكتتيأللندوتتيوملندعلميتتالاتتنيلندمتتبالندمنن تت لللللللللل

ندميمواسلندجيايملللبمبوىلندابيعالوندجيندن يالل لبادذعاونلبيقلقاتايلشتئننلخيفتال

لندمجذمللوتوميالندبيئالونديسنتاتلندعليالوندبعنث.

لللللل لدلويوم لبادذقياأل لندجيندن يالقاي لندمذل بلبقمأل لنستذاا لل وتل يكال لفعمي ن.ر/

ل ل لو أل لن ذمافحأل لعلى لوشك  أل لبادمعال اق لوسحبلتيارته لندويوم /للأ.روفق س

ل انىلشلبى لللفعمنر ل نستذاا لندونواا لندمننر للأ.رلبحيئا لغويألل/ لفعمنر للللفعمي

ل لندذساالنستذاا لندااقا لن.ولبحيئا لندكليال  لعميي لوكيالندكليالتعيثلكالفقلن.ر/ ر/

دليسنتاتلندعليالوندبعنثل لتقيفننلباد ك لدلمارملندمعال اقلعلىلتلبيذحأللنديعنمل

لوسحبننلبادمارملندعضنسلو لبالقمأللندجيندن يالوقمأللندليزااء.

   اإلستراتجية الحالية والمستقبلية لالستغالل األمثل للخامات النووية:  المحاضرة األولى 

  / محمود هانى شلبى أ.د

لللللللل للتيارتهتعيث لدلمعارن لندعافلا لندىلنس لندينسننينيللندم عاعق فلا

لندمى اال لندىلنس ل ي لندمعارن لتل  لتنن ينت لوأ أل لعافا لبىلا وندلنانسي

نسسبعاللهفلاعالتلندضبعل قافاوندذعاونلندملم لبيقلندحيئاتلندبعليال يلفى ل

لنكيلال نذاج ل يايم لل ل اقا لندذ  لباديوس لتيارته لندجيندن ييقلوأشار لبه اقني

لدللافاتلندونواالعقللاتذك ا ندمى ايقل يلتماب لفللندزفقل فىارسل يايم

لند اتعا لفى  لصعاس  ل ي لندجيندن يا لندبعلات لتأللل  ا  لخالدحا لفق وندذى

لعلىل لاعذنى لوندذى لند  قيا لبادىع نء ل ذاس ل با ل ى لدللاي لتنن ينت نكذ ا 

اقالأبنلسشييلوتكيبل ىلصلنسلفعارنلندينسننينيل ىلصلنسلندعمافاتل لوفو

نافب و ي  وكذد لفواقالنيلبجمال ونبلغ بلتيواءلو ىلغويالبادلنسانيلتعال

لفقل لونتذلالصه لندلنتلات لخاي ل ى لندينسننيني لو نر لوكذد  لند تنبي ندغااء

لندمنرنءل لند فا  لفق لندم عا لندعواص  لنتذلالص لوكذد  لندلملنسا  حمض

بلايألل(لوفى لتعذب لندمابللل–سلتعييلبنل–ندمذن  مل ىلشنن ئلفى ل)لسشييل

لعلىلندعادألل ىلنحذيا يلند فا لندمنرنء.



دللايللهوتعيثلتيارتهلعقلكيليالنتذلالصلندلايلفقلندىلنسلعقل  ا لنازنب

لواذألل لتعادش لندذى لندىل نء لندينسننيني لعجيوا لعما للأل لفعيوا لفعاديا باتذليني

لنتذلينفحال ىلندملاعالت.

  لوقود النووى والطاقة النوويةال:  المحاضرة الثانية

    محمد محمود غنيم /  أ.د

للتيارتهتعيثللللللللل لنقالعق لن نبعالاتلفوحا ل  لنكيلا ل اقا لبأنحا لندونواا ندااقا

لتننديل لإدىلكيليا لأشاسلتيارته لندااقا. ع  لف نتلفقلأىلإنبعالاتلأخ ىلدذنديي

ذىلتعذناحألل ل ذهلندزاارملندااقالندونواالفقلخال ل  قلننلنكب لفقلوزنلندوننملند

ل ىلندااقالندذىلتوذشلعويلتلك لندوننمل.

لو ىل لندضبعا لفواقا ل ى لت كيبحا لتيذأل لندذى لندملاعالت ل لندى لندعيا  لتا ق لأل

ل ل) لندلاد  لندجيا لفق لتلك لGeneration 1فلاعالتلسوتيا لعوي لندواتجا ندااقا

وندذىلتيذألل(لل11ندوننمل لحي لأنلوزنلندب وتنناتلوندويذ وناتلندمكننالاىلنن

نتذلينيلنكائ لندينسننينيل نذاجلندااقالواد لفقلخال لنن ااسلندينسننينيل ذذننديل

لدذندييلندكح باءل.لاندااقالندذىلاذأللنتذلينفح

 قلل022تأللتعيثلعقلروسملندنقنرلندونوىلوأنلفعاالتندييلندااقالتعذاجلإدىل

لأ ل  لعاي لكا لندنقنر للل ل ذن لتبياا لاذأل لندينسننيني لتلىيبلفق لدكيليا لبادومبا فا

لندىل لاعذاج ل انه ل ائلالل1022ندينسننيني لح نسم لف حلا لتوبع ل ىلكا ل  ف حلا

ودذد لنىلرودالتعاو لتلىيبلندينسننينيلاذأللنكذ ا حالفقلخال لندع نسملندموبعلال

فقلعمليالندذلىيبلوفعكمحالباتذلينيلندا رلندم كزىللأللندضغ لندحائالخال ل

لج نتلفغلقا.لقنبلرقيقال ينل ىلح

ودلذلل لفقلندنقنرلندممذلييلاذأللح قالوكبمال ىلكبمناتلأتموذياللأللاذأللر وهل

 لو ىلندوحااالندملاعالتلتمذلييل نذاجلندكح باءل ىلفعكأللرو لندعادأللندمذقيفال ل

لاذأللنتذلينيلن شعايلدلذعقيألل كذد لننلفعكأللندموذجاتلندغذنئيالندذىلاذأللتىيا  ا

لنالا.دلعلا لعليحالفيمل 

لوننذحال عادياتلندويوملندلانيالوندوىفلبعيلندكح    لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايلفيا 

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لن.رل/لفذندىلعبيلندعكيأللفذندىلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 
 **************لللللل

 تقرير عن ندوة

 "  أســــرار كونيـــــة" 

************ 

ل00/11/0216ندمنن تت للللاللتتاءندعلميتتالاتتنيلندلندذلقيليتتالولتتتأللتوكتتيأللندوتتيوملللللللل

 لبادذعتتاونلبتتيقلقاتتايلشتتئننلخيفتتالللندمتتدتم نتلبمذعتتفلآلتتاسل واتتالاوادتت لبقاعتت

وفذعتتفلآلتتاسل واتتال لتعتتالسعااتتالندمتتييمللبكليتتالندعلتتنيلندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتا

قاتايلندمذتاحفل لن.ر/ل تاسقل ااتيلعميتيلكليتاللنستذاام/لندحتايلصتالحلندتياقلسئتيو

لندعلني.

ن ذذعتتالندوتتيومل تتىلندعاشتت ملصتتباحالبادو تتييلندتتن وى للتتأللقتتايلرل/لعمتتارلبتتيا للللللللل

فيا لعايلفذعفلآلاسل واالب دقاءلنبذملعقلندمذعفلوسحبلتيارتهلبادمارملأعضاءل

وتيوملوفوحتال يئالندذيساولوندعضنسلل للتأللأدقتىلعتيملأتتئلالتتيوسلحتن لفعذتنىلند

كيفلن ألندكننلوفال ىلنك االنانلجاسلندعكيأللل فال ىلندمماءلوفتالتت لندويتاز ل

فتتال تتىلندجاابيتتالوكيتتفلتكننتتالوفتتال تتىلل–وند تتحبل لنس تتال لوكيتتفلتكننتتال

فنقتللل–فمذنااتلتألي  الوفاانلتيعيثلإانلننعيفالأولانرتلعقلفمذنن الندعادىل

فتتالل–نسسالأولبعتتيتلعتتقلند تتمونسسالفتقلند تتمولوفتتاانلاعتتيثلإانلنقذ بتال

ل ىلنحذماديالو نرلحياهللعلىلندكننكبلنسخ ىلفلالكنكبلندم ا ل.

وتأللع ال يلألللدىنسلندذقاذحالوكادالناتالدكنكتبلندمت ا لتكحت لبعتضلندىتنسل

بعضلندكائوتاتلو لتبلندذعليت لعليحتاللتت بهلندكائواتلندعيالفلالندزونحفلوسؤؤ

لوفيىلحقيقال ذهلندىنس.

ن أملنسسالودماانلنتلذتلند كالل–دزلرنسواقلعقلندو نءلوناستقاءلنك االت اس

ل–ندكتت وىلوكيتتفلتاتتنستلعبتت لندعىتتنسلندجيندن يتتالدتتذالئأللن تتنءلندعيتتاملعليحتتال

أولرايننلرنختاللتن نءلندعيامل ىلشكالبمي لكاليليال–عادأللندلي وتاتلوندبكذ اال

للندلماسلندذىلتعذنىلعلىلق  ملخاس يالكادذلاحلوندب تقا ل.

للوكيتتالندكليتالد تتئننلخيفتالندمجذمتتللتأللقتايلن.ر/لفذتتندىلعبتيلندعكتتيأللفذتندىللللللللل

وتوميالندبيئالوندتذىلبتيوسملنلوتيلتتيارتهلعلتىلندملذقتىلوقتييلتعيتالن.ر/ل تاسقل ااتيل

عمييلندكليالونعذذسلنيابالعوهلدعييلتمكوهلفقلحضنسلندملذقىلوحيالفيا اتالندذ بيتال

لندملذقى.لوندذعليأللا ذمافحالبوجاحل ذن

لأللقييلتيارتهلكنكبالكليالندعلنيلفقلندمارملأعضاءل يئتالندذتيساولندتذاقلحالت ونل

 ىلندوتيوملو تألل:لن.ر/لرنديتال تدنرلعليلتىلأتتذاالندذ ت احلندمقتاسنلندذتىلتعتيلالعتقل

نك االت تاسدزلرنسواتقلوأصتن لنسنتننيل لن.ر/لفعمتيللت وتل يكتالأتتذاالفذلت بل

ن.ر/لل لوند تحبلوفتال تىل ننئتي الوألت نس ال بقمأللندجيندن يالتعيثلعتقلندويتاز



فعميلفذندىلأبنلعوب لأتذاالندجينكيميتاءلوندىتلنسلبقمتأللندجيندن يتالتعتيثلعتقل

ن أملنسسالوندذغي نتلندذىل ت أتلعليحتالختال لنسزفوتالندجيندن يتالندملذللتال ل

ن.ر/لو يتتهلعبتتيلندلذتتاحلند تتننىلأتتتذاالندميك وبيندتتن ىلبقمتتأللندوبتتاتللتعتتيثلعتتقل

ل–ندذاتنسلل–ندذ كيبلندللتن لل–ذ االوندلي وتاتل ىلحياتوالفقلحي ل)لندو أملندبك

ن.ر/لعبيلندباتت لف تتىلشتك لأتتذااللنس ميالناقذىاراالفقلحي لندولللوندض سل 

فذل بلبقمأللندكيمياءلتعيثلعتقلن عجتازل تىلندذ كيتبلندكيميتائيلدلمتاءل لر/لااتت ل

تعتيثلعتقلندقتنىلندليزاائيتالندذتىلتعكتألللعبيهلأتذاالندليزاتاءلندللكيتالبقمتأللندليزاتاء

ح كتتالنس تت نيلندمتتماواالونحذماديتتالو تتنرلحيتتاملعلتتىلكنكتتبلندمتت ا لوندكننكتتبل

لنسخ ىل.

وأدقىلندمعال ملنسودىلن.ر/لعار لزاتقلندعابتياقلأتتذاالوسئتيولقمتأللنآللتاسلللللللل

لبكليالنآلرنبل افعال واالتعيثل يحالعقلنك ااتلندلل ل ىلفى لندقياما.

 لأدقىلكلمالل ىلندملذقىلنستذاالحميىلندغوتيوسلنائبتالعتقلوكيتالوزنسملندذعلتيأللكذد

ندذىلألوىلبيوسملعلىلندعلماءلفقلخ اجىلكليالندعلنيلوروس ألل ىلندوحتنالبتادعلألل

لوندذعليألل لونستذاال/لأحميل اايللفيا لف كزلندذانا لندذكوندن ىلبادذ بيالوندذعليأل.ل

ل

 لوننذحال عادياتلندويوملندلادلالعى ن   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايلفيا 

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لدعكيأللفذندىن.رل/لفذندىلعبيلنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



ل

ل
ل

ل

ل

ل

ل
ل

ل

ل

ل

ل



ل
ل

ل

ل
ل



ل
ل

ل

ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 اـــة طنطـــجامعـ             

 ــــومـــــة العلــــــــــكليــــ       

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 
 **************لللللل

 تقرير عن ندوة

 " طنى والمحلى إدماج مفاهيم ومعايير التنمية المستدامة على المستوى الو" 
ل********************

تعالسعااالن.ر/لإب ن يأللعبيلندن ابلتادألللندقائأللبأعما لسئيولندجافعالوبعضنسللللللللل

ندلننءلل/لنحميللتيفلصتق للفعتا  لندغ بيتاللقافتالإرنسملندجافعتالوكليتالندعلتنيللبذوكتيأللل

دتتتن وىلوندمعلتتتىلف تتت ويلإرفتتتاجلفلتتتا يأللوفعتتتااي لندذوميتتتالندممتتتذينفالعلتتتىلندممتتتذنىلن

بادذعتتاونلفتتلل معيتتالندلوتتاءلدذوميتتالندمجذمتتللوحمااتتالندبيئتتالبتتادبعي ملوندموذتتيىلندمىتت ىل

ل(لبادكليا.ل3بمجملل)لل07/11/0216دلذوميالندممذينفالواد لانيلندلاللاءلندمنن  ل

سحتتبلن.ر/لإبتت ن يأللعبتتيلهللالاتتننوللوكيتتالندكليتتالدليسنتتتاتلندعليتتالوندبعتتنثلبادمتتارمللللل

ندمن نراقلعلىلندموىتالو تأللندلتننءلل/لنحمتيللتيفلصتق للفعتا  لندغ بيتالل لندضين ل

ن.ر/لإب ن يأللعبيلندن تابلتتادألللندقتائأللبأعمتا لسئتيولندجافعتال لن.ر/لفتيل ل تهلأبتنلندليت للل

نائتتبلسئتتيولندجافعتتالد تتئننلندذعلتتيأللونداتتالبللر./لتتتواءلندمتتييلفىتتالىلسئتتيول معيتتال

ئالبادبعي ملوندمييلنستذاال/لفعميلفعمنرلعضنلفدتتولندمجذمللوحمااالندبيندلواءلدذوميال

ندموذتتيىلوكتتذد لسحتتبلبادمتتارملندعضتتنسلندتتذاقلشتتاسكننلفتتقلندمجذمتتللندلتتاس ىلوندتتذاقل

لشاسكننلفقلأبواءلندجافعالوندكليا.

وبعيلندذ حيبلقييلكالندمن نراقلعلىلندموىالكلمالو اءلدلن قلوكيليالندعمالعلتىلبوتاءل

لدعلماءلوكيليالناتذلارملفقلندذوميالندممذينفال.و قلاعذميلعلىلند بابلون

لتتتأللبتتتيأتل عاديتتتاتلوسشتتتالعمتتتالتعتتتالفمتتتمىلبوتتتاءلقتتتيسنتلفوكمتتتاتلندمجذمتتتللندمتتتينىل

حالتت لندنسشتتال)لر./لتتتواءلندمتتييلل0232وأصتتعابلندمىتتلعال تتىلإ تتاسلسؤاتتالفىتت ل

يلن.ر/لندمجذمللوحمااالندبيئالبادبعي ملوفتقلكليتالندعلتنفىالىلسئيول معيالندلواءلدذوميال

  لعالفعميلفيزلندقائأللبأعما لسئيولقمأللندليزااء(.

د./ سوناء السويد مصوطفى عون تفعيول دور الشوباب ) هموزة الوصول بوين الحاضور تحدثت     

 والمستقبل ( فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحداث التغيرات الضرورية من خالل :

ذقبال(ل تتىلتقيتت لأ تتين لندذوميتتالتلعيتتالروسلند تتبابل)ل متتزملندنصتتالبتتيقلندعالتت لوندممتت

ل-ندممذينفالوإحينثلندذغي نتلندض وساالفقلخال ل:ل



تعمتتيقلنكتتأللندذعلتتيألل لندذتتيسابلوندبعتت لندعلمتتى لتاتتنا لفعذتتنىلندموتتا شلنديسنتتتيال لسعااتتال

ندمن تتنبيقلوندمبذكتت اقلوندمبتتيعيقلوندمذميتتزاقل لندذأكيتتيلعلتتىلروسلند تتبابل تتىلندم تت وعاتل

شلندقارملند بابل لت جيللند بابلعلىلندذانيل تىلفدتمتاتلندمجذمتللندىغي مل لسعااالب نف

ندمتتينىلوندم تتاسكال تتىلندعيتتاملنا ذماعيتتالوندمياتتتيال لت تتجيللند تتبابلعلتتىلإقافتتالفعتتاسال

تمنا لدع الندموذجاتلندن ويالوندم اسكال ىلأن االندعلا لعلىلندبيئتالوإن تاءلندم تاسالل

لندليفاتيه.

وتاءلبتادبعي مل تتىلندم تاسكالندمجذمعيتالفتتقلختال لس تللندتتنعىللتأللتعتيلالعتقلروسل معيتتالندل

لندبيئىلدلمجذمللوتع افلندمجذمللبادم اكالندبيئيالندمعياالوكيليالناجارلندعلن لندمواتبالدحال

رئيس قسم  بأعمالفيزياء المواد والقائم  أستاذ ثم تحدث ا.د/ طلعت محمد ميز

 من خالل النقاط التالية: ةالتعليم وقضايا التنمية المستدامعن  الفيزياء
 :ما هي التنمية المستدامة

                                                                      ندذوميالندذيلتلبيلنحذيا اتلندعال لرونلندمماتلبقيسملنس يا لندمقبلالعلىلتلبيالنحذيا اتحاللللللللللللللللللللللللل

 :االستدامة 

ذلكي لحتن لندممتذقبالندتذ لاضتلل تيلندعمتبانلناعذبتاسنتلندبيئيتالونا ذماعيتال يلنمناجلدل

 وناقذىاراال يلإ اسلندمعيلدلذوميالوتعميقل نرملندعياملللللللللللللللللللللللللللللللللل

 :محاور وأهم أهداف التنمية المستدامة

للللتلنثلندبيئالل-لندااقال-نديخاللل-للندماو لوندليفاتل-ندغذنءلل-ندىعالل-للندمياه

لوتعيثلتيارتهلعقلندمعاوسلندمابقالوفيىلن ميذحال ىلندذوميالندممذينفا

 االستثمار في التعليم مدخل للتنمية المستدامة 

اعيلندذعليأللندمالتبلنستاتتيلوندضت وس لدذعقيت لندذوميتالندممتذينفال لوننلنا ذمتايلبذكتناقل

ذتتتيسابلبحتتتي لنكذمتتتابلندمحتتتاسنتلن فكانتتتاتلوندمحتتتاسنتلندب تتت االعتتتقل  اتتت لندتتتذعلأللوند

وندقيسنتلندالزفالدلوحنالبادعمليالندذومناالوندذيلفقلخالدحتالامتذميلندومتنلناقذىتار لقنتتهل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.فوذشلواما ألل يلعمليالندذوميالل اد ل لندمذعلأللالبيلفقلأنلاكنن وحيناذهل ل

لوننذحال عادياتلوسشالندعمالندلادلالعى نللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالعايلفيا 

ل

لللاات لندوعاتلعلنننلللللللل

لوتوميالندبيئاللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذملللللللللل

ل

لندىلعبيلندعكيأللفذندىن.رل/لفذلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 جامعـــة طنطــــا             

 كليـــــــــــة العلــــــــــــوم       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

**************لللللل  

 الشعرية ندوةالتقرير عن 

 ر"ـــب مصــداع فى حــ"إب

ل**********

قاعتالبل11/0/0218إبتينيل تىلحتبلفىت "لاتنيلنسسبعتاءلندمنن ت للنيومل"توكيأللتأللللللللللللل

ندمتتميواسندجيايملبقمتتأللندليزاتتاءلوكتتانلعلتتىلسنتلندعالتت اقلن.رل/عبتتيلندعـــتتـزازلدالتتىلعبتتيل

ندتتيناأللعميتتيلندكليتتالون.ر/لندمتتييلإبـتتـ ن يأللندمتتييلتتتادأللوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفــتتـالندمجذمتتلل

ن.ر/أحميلندعكيأللندمباعىلوكيــــالندكليالد ئننلندذعلتيأللونداتالبلو متللفــتـقلوتوميالندبيئالو

أعضاءل يئالندذيساولوندعافليقلونداالبلفقلكليالندعلنيللوفجمنعالأخــــ ىلفـقلند تع نءلل

ل.إنعقار اللءوندضين لفقلخاسجلندكليالوقيلإتذغ قالندويوملأسبعالتاعاتلفقلبي

 هدف الندوة: 

ءلون نذمتتتاءلدمىتتت نالندعبيبتتتالوأنحتتتالحالتتتوالدجميتتتللندمـــتتتـنن بلندلويتتتالزلسوحلندتتتنانبتتت ا

 بىنس اللنسربيالند ع االلفوحالوندغوائيال.

 محتوى الندوة :

ـيألحيالتتهلبادذ حيتتبلبادمتتارملوبتتللفىتتالىل  اـــتتـيلن/للشلندىتتعلىلوندمعتتيلقتتايلبذقتتياأللندب نتتاف

اعتـ لندكبيت لفلذتاسلعيمتىللعلتىلندعال اقلوأشارلباد تك لندلتاد للدلعميتيلوندتنكالءللودل 

لتلبيذهلنديعنملدحذهلن حذلاديالوأنهلاعيلقافالفقلندقافاتلن بينعيا.

للأللبادماليلندن وىللبـــيألإ ذذاحيالندب نافشلبأااتلندذك لندعكيأللول

بادمتتارملندعالتتت اقلوأشتتتارلتتتتيارتهلتتتتيارتهلسحتتتـبلل ندكلمتتتالنسودتتتىلدعميتتيلندكليتتتاللأعاتتىو

نكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالدمالقيفهلفتقل حتيل قافتالباد كـــ لندلاد للد

زل ذنلندونيلفقلندذغذاالند وحيتالكمتالو تهلند تك لندلتاد لدكتالفتقلشتاس لنب ن ـذهلندويوملو

فقتييللفىالىل  اتيل/ل ىلإعينرل ذهلندويوملوإ حاسلننيلفقلن دذلا لند وحى لأشاسلنستذاال

نلندويوملعقلإبتينيل تىلحتبلفىت ل البتيلأنلتذوتاو لندجانتبلند تع ىلندب نفشلإدىلأنهلفـارنيلأ

وغوائيتاللاىل قت ملشعـتـ اوتواودالندلق ملنسود"لللفعبيلندعبل"لوأدقــىلقىييملشع االبعوننن

ـنيلكليتتالندعلتتحيتتـ لأدقــتتـىلندلقتت ملند تتع االنداادتتبلفعمتتيلأبتتنلحمتتايلل ادتتبلبادل قتتالندلانيتتالب

وأدقتىلندلقت ملندغوائيتالنداادتبلفعمتيلعىتايلعـتـقلفقاتللل"لنسفتهبقااالل"لللللنننللبعولقىييمل



ادبالأفويالندكنشلفقاتللدللوانلفعميلعبيلندمالبلوأدقالنداغوائىلدللوانلعلىلندعجاسلوأاضال

ل.غوائىلدكنكبلند  قلأيلكللني

ـ لندكبيتت لفلذتتاسلعيمتتىلقىتتييملالحيتت لأدقتتىلند اعتتوتواودتتالندلقتت مللندلانيتتالقىتتائيلشتتع ا

"لكمتالو تهلنستتذاالفىتالىلفوىتنسلباد تك لندلتاد لدلكليتاتللقىتييلندجمتيل"لنبعوـــــنن

بت نزلإبتينعحأللإندعلميالوعلىلسأتحالكليالندعلنيلوعقلفـــــيىلندجياال ىلكالشتىءلحذتىل تىل

 ــتتـىلفجتتا لندمنن تتبلندلويتتالوند تتع االوعـــتتـقللتت وسوملندذلاعتتالندلقا ــتتـىلدم تتاسكالفلتتال

ارملـبلبادعالتت اقلوتتتيندجافعتتالدعتت الأنتتننيلند تتع لكمتتالسحتتلـبلندلويتتال تتىـتت ــتتـذهلندمنن 

ل"لعلمذوىلإزنىلأ ي ل"لالءلوند ع نءلوأدقىلقىييملبعونننندعمييلوندنك

تتاعاللوقىتييمل"ل"للأنتالعاشتقال"لوندقىلند اع ل تاسقلعـــــتـزنيللقىتييتانلوفوحتالقىتييمل

قىتائيلفذونعتالادكليتالبن يتالبقمتأللندجيند"لوأدقىلنستذاالنديكذنسلفعميلس عالأتذااللنس عا 

للللللللللوقىتتييمللبعوتتنننل"لااقاتتتالندتتولولوقىتتييملبعوتتنننل"لتتتيواءلندعبيبتتال"لفوحتتالقىتتييملبعوتتننن

ل"ل"لونقيتاه

اافىت "لل"لنننييملبعوتوأدقـىلنستذاالنديكذنسل عل لندبع اــــــالأتذاالبقمأللندجيندن يتالقىت

ل"ل"لأحضون الوأخي نلأدقىلنستذاالفىالىل  ايلقىييملبعوننن

ندوتتيوملبا ن تتارلندتتياوىللحيتت لأرتل  قتتالن ن تتارلندتتياوىلبغتتز لندمعلتتالندكبتت ىللوتتتأللخذتتاي

فجمنعالفقلنسناشييلن تالفيالعقلندعبيبلتيينالفعميل"صتلىلهللالعليتهلوتتلأل"لتعتالقيتارمل

 فيسبلندل قــــالنستذاالودييلندىعييىلوسعااالفحويتالندل قالنستذااهلسننيالحينر.

للائيالباارنسمأخى

لللللل

لن/لنا يلزغلن لللللللللللللللللللللللللللللللل
 

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللللللللللللللل

 

لاات لندوعاتلعلنننن/لللللللللللللللللللللللللللللل

لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللللللللللللل

ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لن.رل/لندمييلنب ن يأللندمييلتادألللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل
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 جامعـــة طنطــــا             

 كليـــــــــــة العلــــــــــــوم       

 ون خدمة المجتمع وتنمية البيئـةشئ 

**************لللللل  

 تقرير عن ندوة

 "اإلسعــافـــات األوليـــــة"
              *************** 

بمقتت لوحتتتيملل19/0/0218تتتأللتوكتتتيألللنتتيومل"لن تتتتعا اتلنسوديتتال"لللاتتتنيلندمتتبالندمنن تتت ل

ـقلندمارملن رنسايقلونداــالبلقتايلندذيسابلندماعالندعاش ملصباحالولكانالندلئالندممذحي الف

بادذيسابلندـــيكذنسلأحميلفعميل عيىهلفــتـقلكليتالنداتبلونستتذاالتت نجلندتياقلتتافىلأبتنل

شتتارىلفتتقلندمذاتتنعيقل تتىلندحتتال لنسحمتت  لوفتتـقلكليتتالندذمتت اضلندـتتـيكذنسملصتتلاءلعيتتيل

دلذتيسابلعلتىللندمذلىىال ــــىلندعـــتـااتلندع  تالوندتيكذنسمل يحتانلعبتيلندعكتيأللوادت ل

ن تعا اتلنسوديالو  قلإنقاالندمىابلوقيلإتذغ قالندويومللاللالتاعاتللفتقلبتيألإنعقار تال

لوإنذحال ىلتمايلندننحيملبعيلندكح .

 : هدف الندوة

ن تذلارملب كالفباش لعقل  ا لندذيسابلندعملىلعلىل ت قلوخاتننتلن تتعا اتلنسوديتالل

تعتت السىلفتتقلنسزفتتاتلتتتننءلكـــتتـانالإصابتتـاتلندذـتتـىلفتتقلشتتأنحالإنقتتاالندمىتتابلندتتذىل

لأو ـ وحلأوحـــ وق.

 : الو رشةمحتوى 

توتتاو للندتتيكذنسل/أحمتتيل عيىتتهللناتتتذااللبكليتتالنداتتبلندذتتيسابلوأحـــتتـيل  اتت لندمذاتتنعيقل

وروسلن تتأتهلوعتتقلنسن تتاهلندملذللتتاللبـتتـادحال لنسحمتت لشتت حلون تتىلعتتقللندحتتال لنسحمتت ل 

 حتازلفمتاعيللنوعقلأ ميذتهل تىلأنتهلاقتييللندكليت لفتقلندلتيفاتلو ــتـلل لروديافعليالوندحال ل

كتتتننلفتتتقلدجوذتتتيقلفوحتتتالندلجوتتتالنديوديتتتالندم تتتاسلإديحتتتالبادىتتتليبلنسحمتتت لاذلهدلعكنفتتتالوأنتتتـ

وندجمعيتتاتلندن ويتتالون تعتتارلنديودـتتـىلحيتت لتتت رلحيالتتهلعتتقلأحتتيلفدتمتتيحالواـــيعــتتـىل

فتتقل نناذتتهلفعادجتتالندمىتتابيقل تتىل ذتت مللب نتتاسرولشتتنلو تتنلتنامتت ىلنسصتتالحيتت لكـــتتـان

ندع وبلل ىلإاااديالوبــــيألاتينوىلندجــتـ حىلوأدتفلكذتابلاممى)تتندل اذن(لوكـتـانلاضتلل

قننعيلدلقذا لوكــــذد لعمتالقتاننلندعت بلإدــتـىلأنلتاتنستل ك تتهللوأو لفــتـقلأختذل تائزمل

دمنامتت ىل تتنلسفتتزلدلىتتليبلننبتتالدلمتتاليلوأسنرولأنلاكتتا ئنهل قتت سونلأنلاجعلـــتتـننلندعلتتألللن

نسحم لبذغي هلفقلنسبيضلإدىلنسحم لوفقل والأخذلكالرودالتجعالدحالسفزنلختاصلدعملذحتال

لندذانعيال.

وتعيثلعقلكيليالن تعا اتلنسوديالإانلكانلندمىابل اقيلندتنعىلعتقل  ات لعتيملخاتننتلل

ذتولولودتـياهلنتبضلوفوحالإانلكانلاذتولولودياتهلنتبضل يكتننل تىلولتللن  اقتالوإانلكتانلالا

رقيقتالوإانلكتانللتتولول/ل02رقيقالوندالاللتولو/ل10اـقنيلندممعفلبعمالتولولصواعىلعيرل

(للوقتتتايلبادذتتتيسابللندعملتتتىل(CPRااذتتتولولوالاوتتتبضل يقـتتتـنيلب  نعتتتاشلندقلبتتتىلند ئتتتنىل

با تعا لعلىلفجمألللصغي لعلىل يئال لالوفجمتأللكبيت لعلتىل يئتالشتل لبتادغ.لوأاضتال

 ئيالعلــىلشاشتـالندعت الشت حلبحتالكيليتالندذولمتاتلندىتواعيالدعافــتـالفغمتىلبىنسملفـــ



عليهلبمببلتل لكح بتاءلألوتاءلأعمتـا لندىتيانالودكوتهلأتتذعارلإ اقذتهلعـــتـقل  ات لزفيتالدتهل

لقـــايلدــــهلبعمالتولولصواعى.

ل

ل

خالدحتتالاتتذأللإ اقتتاللوأاضتتالتوتتاو لن تتتعا اتلنسوديتتالدلاقتتيلندتتـنعىلونداتت قلندذـــتتـىللاتتذأللفــتتـقللل

ندمىابلوفوحالولللندمىابلنىفل ادولوعييلت  لندمىابلعلــتـىل ح ه.وإدتىل انتبل

(للحيت لقتا لتبتيألخالاتالندمت ل تىلندذلتفلبعتيلل(CPRاد لتعيثلعتقللن نعتاشلند ئتنىلندقلبتى

حتتنندىللاللتتالرقتتائ لفــتتـقلعتتييلوصتتن لندتتييلدلمتت لوإنتتهلاجتتبل تتنسنلعمليتتالن نعتتاشلندقلبتتىل

(لللل(CPRىتتابلندــتتـذىلالاذتتولولوالاوتتبضل نقتتااه لونولتتـحلأاضتتالإدتتتـىلأنلند ئتتنىلدلم

ل.cardio pulmonary resucitatic ــنلإخذىاسل

ل

وتعتتيثلأاضتتالعتتقلتنقتتفلندقلتتبلوعتتقلأتتتبابهلفنلتتعاللعــــتتـيملأفتتنسلفوحتتالنسزفـتتـالندقلبيتتال

ديفناتتالكمتتالوندىتتع لندكح بتتائىلوندغتت قلون خذوتتاقلوندىتتيفالوتعوتتىلندحبتتن ل تتىلندتتيوسملن

تعيثلكذد لعــــقلعالفاتهلوفوحال قيننلندنعىلوتنقتفلندذتولولوتنقتفلندوتبضلواكت لفكتانل

ندقلتتبلبنصتتلهلان تتيل تتـىلفوذىتتفلندىتتيسلفائتتالدلجوتتبلند تتما للوولتتحلفللىتتالدعمليتتال

ن نعتتاشلندقلبتتىلدلبتتادغلوندالتتالوند لتتيللبىتتنسلتنلتتيعياللعتتقل  اتت لشاشتتالندعتت ال

لندمن نرملبـنحيملندذيساب.

بعتتيلإنذحائتتهلفتتقلشتت حلكتتال زئيتتالعمليتتاللقتتايلباتت حلأتتتئلالإخذياساتتاللديتتيس لفـتتـيىلتلحتتأللول

لندمذيسبيقلدعمليالندذيسابللفنلعالاد ل ىلنقا لإخذياساال ىلصنسمل)صحلأيلخاأ(لل.

ل

وإتتتذكمالحيالتتهلإدتتىلكيليتتاللن تتتعا اتلناوديتتالدإلنمتتينرلندكلــتتـىلدلمتت ئلوعتتييلندقتتيسملعلتتىل

 تتل لأوبلتتللأ متتايلغ ابـتتـالأوعمتتالتلفعينيتتاللوأشتتاسلإدتتىلعالفتتاتلندذتتولولإانلتوتتاو لند

ن نمينرلندكلىلوفوحالعييلقيسملندمىابلعلـــــىلندكـــاليلوإفماد لندمىابلد قبذتهلو  اقتال

 تتذحلندممتت لندحتتننئىلوادتت لعـــتتـقل  اــتتـ لولتتللاتتيهلدلللتتفلوندضتتغ لعلتتىلباوتتهلب تتيمل

لمه.ونتذم نسلاخ نجلندعاد لفقل مهللوإعارملتول

توتتاو لأاضتتاللندعتتيا لعتتقلنسزفتتاتلندقلبيتتالوعتتقلنسوعيتتالندمغزاتتالدلقلتتبلو ـــــتتـنلند تت اانل

ندذا تـىلوندعننفتالندذتىلتتتدرىلندتىلنسزفتالندقلبيتتالو تىللندذتيخيقلوندمتتموهل تىلفواقتالندتتباقل

لوف الندمك للوعييلفماستالند االال.

ل

م اضل ــىلندعتااتلندع  تالحتيالحالو ىلندلق ملندلانيالتواودالنديكذنسهلصلاءلعييلأتذاالندذ

عقلندع وقلندكميائياللبأنحالأ أللنستبابلندذىلتتدرىلإدــتـىلحتيوثلندع نئت لوخاصتال ــــتـىل

ندمعافـــتتـالوندمننقتتللندىتتواعيالوكـتتـذد لندجـتتـحالون  متتا لوندالفبتتااملوندذلتتزايقلندمتتيىءل

سبل ملوندغتازنتلندقادبتالدإلشتذعا لدلمــننرلندقابلالدألشذعا لأولن نلجاسلوت بللفكانلندعمالبتا

فللو ــــنرلتـــــنءلتحناالوحتيوثلشت سلأولإستلتايلغيت لعتارىل تىلرس تالندعت نسملنذيجتال

ن حذكا لونسعاا لندكح بائيتالأولو تنرلفتننرلتتحلالن شتذعا لبتادق بلفتقلأ حتزملكح بائيتال

النسحمتتاالتمتتذلييلسغتت نالندذمتتليقلوتتت رتلأاضتتال تتىلحتتيالحالندكليتت لفتتقلندمتتننرلوفوحتت

لوندقلنااتلونسفالحلوندغازنت.



ل

وتواودتتالأاضتتالندعتتيا لعتتقلفضتتاعلاتلن صتتابالبتتادع وقلندكميائيتتاللإانلتعتت الند تتل لل

دمالفمالفباش ملاىلفارملكميائيالشيايملندذلاعالحاسقالوتع الندجليل حم نسلأوتغيي لفتقل

عتت وقلاعذبتت لندمتتاءلفتتقلندلتتننلنسبتتيضلإدتتىلنستتتنرلوتعتتيلالعتتقلن تتتعا اتلنسوديتتالدذلتت لند

أ ضتتالندنتتتائالدمعادجــتتـالندعـتتـ وقلندكميائيتتالب تت  لأنلامتتكبلعلــتتـىلندجـــتتـزءلندمىتتابل

لبكمياتلكبي ملبات يلوقــــالفمكق.

وكذد لإبعارلندمىابلعقلفىيسلندع قلونزيلندليابلندملنلالألواءلغمالندع قلبادماءللـــتـألل

وتواودتالشت حلتلىتيلىلعتقلندعت وقلبأنننعحتالفتقللندبيءل ىلإزندالندمارملندكميائيالعقلندجلتي

لخال لصنسملتنليعيالفع ولالعلىلشاشالندع ا.

ل

إتذكماللنديكذنسلأحميل يىهلحيالتهل تىلتوتاو لندلقت ملندلادلتالعــتـقلندجت وحلوعتقلندوزاتفلل

وندوتتز لللوقتتا لبتتأنلندوزاتتفل قتتيلكميتتالكبيتت ملفتتقلندتتييلختتاسجلنسوعيتتالنديفناتتال ـــتتـىلوقتتال

 قتتيلكميتتالقليلتتالفتتقلندتتييللوعتتقلفضتتاعلاتلندوتتز لو تتـنلندىتتيفالوأنننعتتهللقىتتي لوندوتتز 

وعــــقلأنننيلندج وحلفوحالفغلقالوفلذنحتالوكتذد لندكتيفاتلبتأنلتنلتللعليتهلللتشلدلذلليتفل

وعتتتقلأشتتتح لندك امتتتاتلدلكتتتيفاتلفوحتتتال يمتتتنلكالس وسابتتت ن لوعــتتتـقلندجتتت وحلندملذنحتتتال

بتأنلالتبولقلتازنتل بيتالواالمتولندتييلبيتيهللوندمعجاتلوكيليالتاحي  اللوعقلإنقاالندوزاتف

وكتتتذد لندجتتت وحلندنخـــتتتـزاالأولندوا تتتذملوندجـتتتـ وحلندوزعيتتتالندذتتتىلتوتتتذشلعـتتتـقلنااتلأول

ندمل قعتتاتلأولعتتضلندعينننتتاتلوأنحتتىلحيالتتهلب سشتتارنتلونىتتائحلدلاتتالبلت تتي إدىلتعقيتت ل

يسابلوندمتيسبلفمتالندحــي لول وسملندذمم لبهلفحمالكانلوأبيىلندعـال اقلإعجابحأللبادذت

لأرىلندحـــي لندمو نر.

 

للأخىائيالباارنسم
لللللل

لن/لنا يلزغلن لللللللللللللللللللللللللللللللل
 

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللللللللللللل

 

لاات لندوعاتلعلنننن/لللللللللللللللللللللللللللللل

لمجذمللوتوميالندبيئاوكيالندكليالد ئننلخيفالندلللللللللللللل

ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لن.رل/لندمييلنب ن يأللندمييلتادألللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 جامعـــة طنطــــا             

 ــة العلــــــــــــومكليـــــــــ       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

**************لللللل  

 

 تقرير عن ندوة

 " المشاركة اإليجابية للشباب فى اإلنتخابات الرئاسية"

****************** 
"لاتنيلنسسبعتاءلندمنن ت للنيومل"لندم اسكالن اجابيالدل بابل ىلن نذلابتاتلند ئاتتياتوكيألللتأل

(لللفجمتللإعتاليل واتالبادذعاونلبيقلكليالندعلتنيلوندحيئتالندعافتالدإلتتذعالفاتل)ل01/0/0218

ن.ر/لعبيلندعزازلدالىلعبيلندتيناأللن.ر/لفجيىلعبيلند ؤ لتبللسئيولندجافعالل لتعالإش ن ل

 لن.ر/للندمييلإب ن يأللندمييلتادأللوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئتال لعمييلندكليال

بقاعتتالندمتتميواسلندجياتتيملبقمتتألل/لأحمتتيلعبتتيلندعكتتيألللوكيتتالندكليتتالد تتئننلندذعلتتيأللونداتتالبللن.ر

ندليزاتتاءلل تتىلتمتتايلندمتتاعالندعاراتتالع تت ملصتتباحالحيتت لكانتتالندلئتتالندممتتذحي الفتتقلنداتتالبل

وندعافليقلبادكلياللوقيلحال  الن.ر/لإك نيلبيسلندتياقلأتتذاالندعلتنيلندمياتتيالبجافعتالندقتا  مل

لالتاعذيقلفقلبيألإنعقار ا.وإتذغ ق

حتت لند تتبابلعلتتىلندم تتاسكالن اجابيتتالل تتىلن نذلابتتاتلند ئاتتتياللوندذعتتاونللهوودف النوودوة:

لندجافعىلنعنل ي لونحيللاحي لإدىللندوحنالباديودالإدىلفمذنىلأ ضال.

قايلن.ر/لعمييلندكليالندذ حيبلبادضيفلندك األلن.ر/لإكت نيلبتيسلندتياقللوأشتارل  : محتوى الندوة

تيارتهلباد ك لندلاد لدلحيئالندعافالدإلتذعالفاتللبنت لنديدذالوعتقلندتيوسن اجابىلدل تبابلللل

وعتتقلفتتيىلن حذيتتاجلإدتتىلن تتتذمايلدتتالسنءلوندعلتتا لأاضتتالعلتتىل تتذنلندتتيوسلحذتتىلفابعتتيل

ن نذلاباتلول وسملأخذلندمعلنفاتلفقلفىارسلفنلنقالوعب لعقلفيىلندلا لندبتادغلندتذىل

مذنااتلدعييلندذعقت لفتقلندمىتارسلندىتعيعاللوأشتاسلإدتىلأنلدغتالندعتننسلاأتىلفقل ميللندم

 فلذنحال نن لندنقالوأبيىلشك هلندلاد للدلمارملندعضنس.

حيالهللبادذعبي لعقلتعارتهلندبادغالب وحلندذننصالفتلللإك نيلبيسلندياقل/لبيألنستذاالنديكذنسل

فتتقللاد تتئننلندبيئتتاللوشتتك لكتتلند تتبابلوأشتتارلباد تتك لندلتتاد لدعميتتيلندكيلتتالووكيتتالندكليتتا

نستذاامل مالأننسلونستذااملرعاءلعايتالونستتذاالإبت ن يأللعبتيلندوبتىلبنتت لندتيدذالدالعتاليل

وعتتقلفتتيىلندذننصتتالفتتللشتتبابلكليتتالندعلتتنيل تتىل تتذنلن  تتاسل تاحتتالندل صتتالدلعياتتيلفتتقل

بابل.أشتتاسلندذمتتاؤاتلوتوتتاو ل تتذنلندمنلتتنيلندبتتادغلنس ميتتالو تتنلندم تتاسكالن اجابيتتاللدل تت

فنلعالإدىلأنلندم اسكاللدحالأشتكا لفلذللتالوفذعتيرملتتننءلأكانتالإقذىتاراالأولتياتتيالأول

إ ذماعيتتال إدتتىل انتتبلادتت ل تتىلأنلندم تتاسكالدحتتالفمتتذنااتلوأشتتكا لواوتتيسجل تتىلفعنس تتالل

إاجابياتلوتلبياتللوأنهلتلن لاميالإدىلعماللتانعىلفذعاونالبذد لفللنسخ اقلواوتذشلعتقل



سكالنذتائشلإاجابيتال تىلندمبتارسملو تىلند غبتالعلتىل تذنلندمتلن لبحتال كت ملندمبتارسمل ذهلندم تا

لندجماعيالفللنسخ اقللواعوىلاد لأنلفجمنعالكبي ملاذعاونننلفللبعضلدحي لونحيل.

وأولتتتحلأاضتتتالأشتتتكا لوفمتتتذنااتلندم تتتاسكالوفوحتتتالندم تتتاسكالن قذىتتتاراالو تتتىلتعتتتاونل

النذائشلإاجابيالتعتنرلعلتىلنديودتالوااذعقت لادت لبلت رلفجمنعالفقلنس  نرلدذعقي لندذوميالودح

ونحتتيل البتتيلفتتقلندم تتاسكالندمجذمعيتتالدذعقيتت ل تتذنلندحتتي لو تتنلندذوميتتال لوكتتذد لندم تتاسكال

ن  ذماعيتتالوفوحتتالندجحتتنرلندذانعيتتالدلعتتيلفتتقلندكتتننسثلوندتتزاز لوندبتت نكيقلو تتذنلاذالتتبل

وائياللأولدمقل تيفالفوتازدحأللدذقتياأللأاتيل حنرلإ ذماعيالولتقياأللفالبولأولباا يقلدلموا  لند

لندمماعيملو ذهلتممىلف اسكالدحالغ الإ ذماعىل.

أشتتاسلإدتتىلندممتتذنىلندلادتت لو تتنلنس تتألللندم تتاسكالندمياتتتيالوقيتتالأنحتتالتتت تب لإستبتتا لوليتت ل

إ ذمتتايلباد تتكالندعتتايلفتتقلدحتتاللدمتتا يوبغتتىلندذعتتيثلعتتقلندم تتاسكالندمياتتتيالل باديامق ن يتتال

ن  ذمايللباسحزنبلندمياتيالوندذىتناال تىللاسجلفقلإ ذماعاتلونيونتلوفوحابادينخالوندل

ن نذلاباتلفكحت لفتقلفكتا  لندم تاسكالوكتذد لندذ شتحل تىلن نذلابتات لوبتيقلندعالقتالبتيقل

نديامق ن يتتاللبأنحتتاللتعتتنىلفجمنعتتالفتتقلندقتتيأللوندمبتتارىءلتواتتنىلتعذحتتالوأنلوندم تتاسكال

ذتىللتكلتال تىلإ تاسلندقتانننل"أنتالحت لفتادأللتضت لواتتداىلنديامق ن يال يحالقيمتالندع اتالند

نسختت اق"لإانل تتىلإ تتاسلنداتتننب لندذتتىلاعتتير الندقتتانننللوأنل ميتتللندمتتنن ويقلفذمتتاواقل تتىل

ندذىناالفقلأكبت لعتادأللولأقتالفتنن قلتعقت لقيمتالندممتاونم وكذد لحقتنقلندملكيتال تنلحت ل

أللندحافتاللندذتىلتعبت لعتقلنديامق ن يتالتكللهلنديامق ن يالوأاضتالقيمتالندم تاسكال تىلأحتيلندقتي

وندوك االنديامق ن ياللو  حلتماؤالفا نلنسل لن اجتابىلدلم تاسكالونسلت لندمتلبى؟..أ ابل

فنلعالدنلندم اسكالف تلعالوحققالأكب لعيرل ىلندذىناالاعيل ذنلأل نلإاجابيالوإانلحققتال

أنلأكل اتالندم تاسكاللاذ تتبللأقالعيرل ىلندذىناال ذنلاعيلأل لتتلبيال تىلندم تاسكاللبمعوتى

عليحالنسل لن اجابىلوعييلندم تاسكالاذ تتبلعليحتالنسلت لندملبى.وأولتحلأاضتالإدتىلأنلأحتيل

فدتماتلندمجذمللندمينىل تىلندم تاسكال تىلنستت مل ندميستتا لندجافعتا لندعتزبل وأ حتزمل

سللوبتتيقلأنلن عتتاليللكتتالادتت لدحتتأللروسل تتىلغتت تلندقتتيأللن اجابيتتالدللتت رلدلم تتاسكالون خذيتتا

ندم اسكالفالنبهل ىلانتحالون خذياسلعائيلعلي ل.وألا لإدىلأنلأ ميتالندم تاسكاللدحتالحت ل

وون بلدلمنن قلبأنلعليهلحقنقلوون باتللبمعوىلأنلندمنن قلدهلحقتنقلاكللحتالدتهلنديتتذنسل

ودهلحت لندذىتناالوعليتهلون تبلو تنلندم تاسكالاتذ بلوالذتاسلفتقلا اتيهلحذتىلوإنلكانتال

دأللالذاسلأحيل تاا أللأنتهلحقت لندحتي لندنن تبلعليتهلو تنلندم اسكا.وأشتاسلإدتىللوسقالبيضاء

ندذع افلندعلمىلدلعزبل نل ماعالتياتيالفوكمتالدحتالب نتافشلاحتي لدلنصتن لإدتىلندمتلاال

بتتادا قلندقانننيتتالوندم تت وعالفتتقلختتال لإنذلابتتاتللوأنل وتتا لتوتتاقضلبتتيقلنسحتتزنبلوعتتييل

ياتتيلفتتقلنسحتتزنبللندقائمتتالودتتيولدحتتالروسل عتتا لوالتتتألي لندقتتيسملعلتتىلندذتتألي لوأنل وتتا للندع

فباش لودكقلابيلأنلاكننل وا لعيرلقليتالفتقلنسحتزنبلاعبت لكتاللونحتيلفتوحأللعتقلب نافجتهل

وأخيتت نلبعتيلأنلأنحتتىلحيالتهلتتت  ل للواكتننلدتهلندذتتألي لب تكالأولبتتأخ لودتهلروسل عتتا لوفتدل 

حي ل  حتال ادبتالبادل قتالند نبعتالللاق فماحالكبي ملدلعيايلفقلندذماؤاتلدل بابلندعال 



اأتىلبب نافجتهلن نذلتابىللوبعتيللدم شحتدنا:لفاانلأتذلييلفقلندم اسكالبىنتىلوخىنصال

لن نذحاءلبلنزهلدأللاقنيلبعمالخيفاتلفمالقيال؟

أ ابلنديكذنسلإك نيلفنلعالأنلتن لتعاقبهلند قابالند تعبيالحيت لأنلند تعبلفمتئن لعتقلل

البادىنتلاعوىللتللي لعقلون ب لتجاهلبلي ل البيلفتقلندم تاسكالحذتىلرودذهلوعييلندم اسك

لدندألللتلذاسلف شح.

لو  حال ادبالأخ ىلتدنالفاانللدنلت كالندنسقالبيضاءللودأللأخذاسلأحي؟ل

أ ابلفنلعال ىل ذهلندعادالتكننيقلقيلأبالذىلصنت لودكقلندمحألللأن لأراالندنن تبلعليت ل

أخت ىلتتدنالأاضتالدمتاانلندجتيشلبادتذنتلاذتيخال تىلكتالو نلف اسكذ لبحال.و  حال ادبال

لشئننلنديودا؟

أ ابلفنلعالأنهل ىل ذ ملفقل ذ نتلندلنلتىللندذتىلعانتالفوحتالفىت لبعتيلندلتنسملدتأللاكتقل

 وتتا لفدتمتتاتلواأحتتزنبلوكتتذد لند تت  الوفعتتارنملند تتعبلدحتتال تتىلتلتت لندلذتت ملحيتت لأنل

دلايت مللوتمتنرلندلنلتىلون نحيتاسلفدتماتلنديودتالكانتالشتبهلخاديتاللتذعت اللدألعمتا لن

وكانلندجيشلندمدتمالندنحييملندذىلتمأللندلت نبلوتعتالندعياتيلفتقلف تاكالندمتنن ويقلوأاضتال

لتعق لنسفقلدمنن حالندعواص لندذىلتقنيلبعملياتلندذل ابللوإلاسملندلنلى.

 ائتيملفتقلوأشاسلبعضلنداادباتللسؤاذحألل ىلعييلندم اسكال ىلن نذلاباتللحي لقادننل)أنهلا

لندم اسكالبىنتوالسنلندنلللدأللاذغي لوابيلفقلندمل لبادلاسجلدو ىلولللأ ضالدعادوا(

وأخي نلأ ابلتيارملنستذاالنديكذنس/لعمييلندكليالللفن حالحيالهلإديحألللأنهلابيلفقلندم تاسكالل

 لاذعقت لب كالأولبأخ ل ىلن نذلاباتلسنكأللأحيلأبواءل ذهلنديودتاللوبوتاملندممتذقبالوبكتأللتتن

لندذغي ل.للل

ل

للأخىائيالباارنسم
لللللل

لن/لنا يلزغلن لللللللللللللللللللللللللللللللل
 

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللللللللللللللل

 

لاات لندوعاتلعلنننن/لللللللللللللللللللللللللللللل

لئاوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيلللللللللللللل

ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لن.رل/لندمييلنب ن يأللندمييلتادألللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 جامعـــة طنطــــا            

 مكليـــــــــــة العلــــــــــــو       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

**************لللللل  

 تقرير عن اإلجتماع األول التمهيدى

 "التاسع " للملتقى التوظيفى

****************** 
ندننحتتيملوندوىتتفل تتـىلتمتتايلندماعتتـاللل 12/1/1128 لندمنن تتـلنسحتتي تـتتـأللن  ذمتتايلاتتنيل

ارتهليتتتتتلللوتوميتتتتالندبيئتتتتالبمكذتتتتبـدمجذمتتتتالنـننلخـيفــتتتتـ ئاتتتتتالن.ر/لوكيتتتتـالندكليتتتتالد ئتتتتب

ل:وبعضنسندمارملنسعضاء

لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللللللل.ر/لندمييلإب ن يأللندمييلتادألللللللا

ليمللمانلندجنرمــوحفيا لللللللللللللللللللللللكما لندمييلل يىن.ر/

لاالياتقمأللند لللللللللللللللللللللبيوىلن.ر/لعبيلندمعمق

لقمأللعلـــأللندعيننن            لسلنننعبيلندعليألللنحلاللن.ر/

لفوم لفعياسلندم اسكالندمجذمعياللللللللللللللللللللللللللللللر/لأحميلفا  للللللل

لأللندعينننـــقمأللعللللللللللللللللللللللللللللللفعميلعجيبالر/لل

للليملفذابعالندل اجيقر/لش افلفعميلحمارملللللللللللللللللللللفـيا لوحل

ل-وحض لنا ذمايل:لللل

لنل/لاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللللللفيا لعايلشئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئال

لأخىائىلب رنسملخــــيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللللللللللللللللللللن/لنا ــــيلأحميلزغلن 

ليسبلبأكاراميالسنباالندممذقبالدلذيسابن/لسنفىلفىالىللللللللللللللللللللللللللللف

بادمتارملندعالت اقلونتنهلتتيارتهلللالندمجذمللوتوميتالندبيئتاخـيفوكيالندكليالد ئننلن.ر/لسحبل

حيتت لاتتذأللنتاحتتال تت صلندذتتيسابلدالبتتالندل قتتالندلادلتتالوندل قتتالإدتتىلأ ميتتالندملذقتتىلندتتن يلىل

متاتلوندحيئتاتلندذتىلتمتا أللفقلخال لند ت كاتلوندمدت  صلعمالدل اجىلندكليالند نبعالو

ل ىلندملذقى.

فتالتتألل تىلسلتنننلحتن للنحلتاللن.ر/تابقالوحيملفذابعالندل اجيقللموو هلتيارتهلتدنالدميا 

لندكليا؟فقلندملذقىلدالبالوخ اجىللوفيىلن تذلارمندملذقياتلندمابقال

بلتع اتتفلنداتتالبلوشتتبانللأنلندحتتي لفتتقلندملذقتتىلندذتتن يلىلأ ابتتالندتتيكذنسملنحلتتالسلتتنن

تذالئأللفللقتيسنتحأللوبمذالبتاتلندذىلندل اجيقلبابيعال  صلندعمالندمذاحالدحألل ىلتنقلندعمال

ندذأ يالوندذيسابلدلاالبلدلموا مال ىلتنقلندعمالندمعلىلوكذد لسبت لتتنقلندعمتالبادجافعتال

لفقلخال ل  صلعمالونتعالدل  كاتلدإلعالنلعقلن ا حالرنخالندجافعا.

تذاال/لسنفىلفىالىلندذابللاكاراميالسنباتالندممتذقبالدضت وسملوبواءنلعلىلرعنملتيارتهللدال

وعتقلندكيليتاللندذتىلاتذأللفقلأ الن تتذلارملدل اجتىلندكليتالتنن يهلل ىلن  ذمايلو  حلسؤاذهل

فتتقلخالدحتتالندذننصتتالفتتللند تت كاتللندذتتىلتقتتييلع ولتتال عليتتال تاحتتال تت صلندعمتتالدحتتداءل

لندل اجيق.



فىالىل) ال وا لش كاتلتابعتالدذلت لنالدألتذاالسنفىلسلنننلتدلوو حالنديكذنسملنحلا

أيلأنحتتالتقتتييلع ولتتالو ميتتالوتومتتعبل ولتتال عليتتالحقيقيتتالتليتتيلندلتت اشللنسكاراميتتالتقتتييلع

للل؟تيساجيا

أ تتابلنستتتتذاالسنفتتتىلفنلتتتعاللإدتتىلأنل وادتتت لشتتت كاتلتذنن تتتيلبادلعتتالوتتتتأتىلدعمتتتالتلتتت ل

لل صالدلعما.ندع والندلعلياللندذىلتلييلندل اشلوتذيحلدهلند

 وا لشت كاتلخاصتالفعذا تاللبقمأللعلأللندعينننلإدىلأنلفيستوأشاسلنديكذنسلفعميلعجيبال

لون تذلارملب كالفباش لفقلخ اجىلكليالندعلني.دلذن يفل

فيا لوحيمللمانلندجنرملحيالحالدألتتذاالسنفتىلإدتىلأنلاكتننلكما لوو حاللنديكذنسهل يىل

 ندعلنيل افعتال واتالوعتقلفننصتلاته  نلخ اجىلكليالندحي لنسو لدذل لند  كالندذابعالدياه

لكل اشلوأنلاذأللعمليالندذيسابلدذن يلهل ىلفجا لتلىىه.

لنستى:لوكانلفقلأ أللندق سنتللوندذنصيات

ل

تقتتتنيلندعالقتتاتلندعافتتتالوفومتتقىلفعيتتتاسلندم تتاسكاللندمجذمعيتتتالوفتتيا لوحتتتيملندذتتتيسابللـتتل1

دمع  تالفتقلاتأتىلفتوحأللدلكليتالدعت الللبادذ تيبلونديعنملدلمدتماتلوديكقلع  اقلفدتمتا

لندذن يفلو  صلندعمال.ندذيسابلوخيفاتهلفقلأ ال

لندلتتتاصلبتتتادملذقىللـتتتللاقتتتنيلكتتتالفتتتقلر/لفعمتتتيلعجيبتتتالور/لتتتتمي لقمعتتتهلبعمتتتالندب وشتتتنس0

ون عتتالنلوعمتتالندبوتت نتلوشتتحارنتلندذقتتيا لوإتتتوارلفحتتايلنداباعتتالوندذنزاتتللدألتتتذاالسنفتتىل

لفىالىل.

لن يلى.ذندملذقىلندلتوكيألاالبلبعمالفحايلاقنيلإتعارلندللـ3

اكتننلإنعقتارلن  ذمتايلندلتانىللدلوكت ل تىلنسفت لوندذومتي لفتللند ت كاتلننلن تلاقلعلتىلللـ1

ل9/3/0218وندمدتماتلانيلن لويقلندمنن  

ل01/1/0218قىلندذن يلىل نلندمبالندمنن  للدملذاذأللننعقارلنن تلاقلعلىلأنللـل9

ل
لوندوىفلبعيلندكح ايل ىلتمايلندماعالندلانيالوإنذحىلن  ذملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

للأخىائيالباارنسم
لللللل

لن/لنا يلزغلن لللللللللللللللللللللللللللللللل
 

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللللللللللللللل

 

لننناات لندوعاتلعلن/لللللللللللللللللللللللللللللل

لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللللللللللللل

لل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لن.رل/لندمييلنب ن يأللندمييلتادألللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل
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 امعـــة طنطــــاج           

 كليـــــــــــة العلــــــــــــوم       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة 

 

 تقرير عن ندوة

 " "المشكلة السكانية وأثرها على التنمية

************** 

ندم تتتكلالندمتتتكانيالوأل  تتتالعلتتتىلندذوميتتتال"لل تتتىلاتتتنيلندمتتتبالندمنن تتت لل"نتتتيوملتوكتتتيألللتتتتأللل

(لتعتتاللفجمتتللف كتتزلن عتتاليلندعلتتنيلبادذعتتاونلفتتلل يئتتالن تتتذعالفاتل)بكليتتاللل3/3/0218

سعااالن.ر/للفجيىلعبيلند وؤ لتتبللسئتيول افعتال واتالوإشت ن لن.ر/لعبتيلندعزاتزلدالتىل

عبيلنديناأللعمييلندكليالون.ر/لأحميلعبيلندعكيأللوكيالندكليالد ئننلندذعليأللونداالبلون.ر/لندمييل

ليتتالد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتالوقتتيلحضتت ل متتللفتتقلإبتت ن يأللندمتتييلتتتادأللوكيتتالندك

نداالبلوعيرلفقلندعافليقلبادكلياللوقيلحض فقلف كزلن عاليلباواالر/لفوتىلأحمتيلإبت ن يأللل

وقيلحالت ندويوملندتيكذنس/ل لعتالعبتيلندقتنىلنسفتيقلندعتايلدلجمعيتاتلنس ليتالوعضتنلدجوتال

لصباحالوإتذم تلتاعذيقلفقلبينلإنعقار ا.لندلمميقلدنلللنديتذنسلوبيأتل ىلتمايلندعاش م

 دوة:ـــــوى النــــمحت    

إ ذذعالفقيفالندويوملر/لفوىلأحميلإب ن يألللوأعاالندكلمالنسودتىلدعميتيلندكليتاللحيت لأشتارللل

تيارتهلباد ك لندلاد لدليكذنسل لعالعبيلندقنىلدذلبيتالندتيعنهللدعضتنسلتلت لندوتيوملوألوتىل

ئننلندبيئتالن.ر/لندمتييلإبت ن يأللندمتييلتتادأللدلجحتيلندمبتذو لدذجحيتزل تذهلباد ك لدنكيالندكليالد 

لندويوملوكالفقلقايلبا عينرلدكحنس الب كالأ ضا

ند تتبابلدذلتت لل افتتالدذنعيتتاوأشتتاسلتتتيارتهلإدتتىلأ ميتتالتلتت لندوتتيومللب عذباس تتالت تتكال انبتتاللل

فتقلندمىتارسلللندم كلاللوندذع  لعلىلفااعي لببلتي ألللولت وسملتقىتىلندعقتائ لندىتعيعا

لندمعلنفاتياللندمنلنقلفوحالوعييلأخذلندمعلنفاتلفقلفىارسلأخ ىلغي لفنلنقا.

تواو لفواق ال ذهلندويوملنديكذنسل لعالعبيلندقنىلأشارلباد ك لندلاد لدعمييلندكليالووكيتالل

ندكليالوكليالندعلنيلب كالعايلوعتقلفتيىلندذعتاونل تىلتنعيتالند باب وأشتاسلل تىلحيالتهلإدتىل

أنلاكننلدياوالفعلنفاتلعتقلكتالشتىءللدمع  تالفتااعي لبوتالولأ ميتالن  تاليلعلتىللل وسم

التتهلعتتقلفضتتمننلندوتتيوهلو تتنلندم تتكلالندمتتكانيالفنلتتعالأنل وتتا ليند تتأنلندعتتايل لوتتت رلح

فجمنعالفقلندذاقلاالقننلعليحالتممياتلفذعيرملفوحأللفقلاقن لأنحالف تكلالوفتوحأللفتقلاقتن ل

التضلألللوأنهلفحمالاكننلإختذال لندممتمىلودكتقلندمعوتىلونحتيلأنحالأزفالوفوحأللفقلاقن لأنح

وندم تكلالونحتيملو تتىلفعاناتوتالفتتقلندزاتارملندمتكانيالب تتكالعتايل لوعتت  لندم تكلالندمتتكانيال

بأنحال ىلعييلندذننزنلبيقلعيرلندمكانلوندمننسرلوندليفاتللحيت لأنلفعتياتلزاتارملتتكانيال



ندزاتارملندمتكانيالوإنمتالاوكت لإديحتال تىللتنءللف تلعالوفعياتلتوميتالاتذماشتىلفتللفعتيات

ندذننزنلبيقلندمكانلوندمننسر.لو نفااعب لعقلعييلإحماتلندمى اقلبلماسلندذوميالوأل لتل ل

ندزاارملندمكانيالعلىلندذعليأللوندىعالوندكح باءلونىيبلندل رلفقلندمياهل ذنلبا لتا الدلومتنل

نلعلىلسقعتالنديودتالوإنللتاالندعتافليقلندعض ىلندع ننئىلندذىلنرىلإدىلتنءلتنزاللندمكا

 ىلندزسنعالوقلالندموذجاتلندزسنعيالوإستلايلأتعاس الو نلفاادرىلدللجنملندغذنئيالوألا ل

ناضتتالإدتتىلتتتينىلندلىتتائ لندب تت االوإستلتتايلفعتتياتلنسفيتتالبتتيقلندومتتاءلوندتتزونجلندمبكتت ل

ل122عتيلأنلتجتاوزتلون نجابللندمذكت سلحيت لأنل تذهلندم حلتالتحتيرلكتالندلت صلدلذوميتالب

لفليننلنانلدأللتذكاتفلندجحنرلدمنن حالندم كلالندضلمه.

وأشتتاسلأاضتتالإدتتىلأنلفعتتي لندومتتنلندمتتكانىلاذاتتيلب تتكالتتت اللوأنلندومتتنلن قذىتتارىلااذاتتيللل

بتتولولندزاتتارملوأنلندمعي تتالتكتتننلأ ضتتالإانلكتتانلندومتتنلن قذىتتارىللاللتتالألتتعا لندومتتنل

اتتارملندمتتكانيالبمتت عالندىتتاسوخلوأنلندومتتنلن قذىتتارىلندمتتكانىلوفلتتالتلتت لندمتت عال تتىلندز

امي لبب ء وولحلناضالأنلندمكانلكانلقتيامالندليىتال تنلندعتيرلودكتقلإخذلتفلندنلتللبعتيل

أىلسبتتللتتتكانلفىتت لأفيتتيقللل%09.8فىتت لحاديتتالتبلتتغلنمتتبالنسفيتتالو تتىلندلتتنسملندىتتواعيال

نل تاسقلبيووتالوبتيقلرو لو تذل%31حي لأنحالتذ كزلب كالكبي ل ىلندميينتلحي لتىتالإدتىل

ندعادأللندلاس ىلوأنلندغاسفاتلبمببلعييلتعليمحأللأكل  ألل ىلأحضانلندمجننللإانلأنلندذعليألل

شتتىءللتت وسىلدوحتتنالباديودتتالوأاضتتالأشتتاسلإدتتىلندباادتتالوأنحتتالتعتتيلألتت نلفتتقلألتتاسلإستلتتايل

فتتقلألتتاسلوكتتذد لن تتتذي نرلن تتتذحالكىلاعتتيلألتت نلل%11ندزاتتارملندمتتكانيالحيتت لتبلتتغلنمتتبذحال

فتقلندلتن لل%99فتقلزاتالنداعتايلول%72فتقلندقمتحلول%19ندزاارمللحيت لتمتذنسرلفىت ل

فليتاسلفذت لل%99و ذنلا كالأل لتلبيالأاضالوأاضالندلق لندمائىلوأنلنمتبالفىت لفتقلندميتاهل

.وأنلندم تكلالندمتكانيال تىلت تمالندميتاهفكعبل بقال تلاقياتلروديالوأنللندع بلعلىلفىت ل

ودكتقلندم تكلاللندذات  ليت لامكتقلندقضتاءلعلتيحقلندذا  لن س ابىلفى لتعذب لأخا لف

ندمتتتكانيالفازندتتتالقائمتتتالواىتتتعبلحلحتتتالب تتتكالنحتتتائىلوأشتتتاسلإدتتتىلأنلنديودتتتالأاتتتايلندوكتتتايل

ن شذ نكىلكانتالبملابتالنسبلونسيللحيت لكتانل وتا لندذعلتيأللندمجتانىلوكتانلل ت صلندذعيتيقل

أاضتالإدتىلأنلنديودتالبحتالعجتزلشتيايللونشتاسالبادن ائفلفذاحالفقلخال لوزنسملندقنىلندعافلت

وتعتانىل لندقت وال ذلجألندتىلوندزاارملندمكانيالكلي مللفعيوراالناا نرنت ىلندمننزنالنذيجال



لوادت لباتبتايابيلفقلندمعىلدذلليضلندمعي لندمكانىللنانولال. عليحفقلأعباءلت نكأللندياننل

ماسلونذكتيألللانلوندمتننسرلوتعكتيأللن تتذب نافشلتكانىلاحي لإدىلندذننزنلبتيقلفعتياتلندمتك

نستتت ملوفارفتتالعوتتينالف تتكلال البتتيلفتتقلندذتتننزن.وأخي نلو تتهلحيالتتهلدل تتبابلإدتتىللتت وسمل

ندم تتاسكالبىتتنتحأللخىنصتتال تتىلتلتت لندلذتت ملحيتت لاذلللحتتالإنذلابتتاتلسئاتتتيالو بقتتالدمتتارمل

و تىلنلتتولندذتتىلتتو لعلتىلأنلندم تتاسكال تىلندعيتتاملندعافتالون تبلو وتتىلل89نديتتذنسلسقتألل

ابتتيلفتتقلو ل متتقلندابيعتتىلأنلصتتنت لأفانتتالندمماستتتالندمياتتتيافتتنن قل تتىلدكتتالندنقتتالحتت ل

تأراالندنن بلندتن وىلل تىلندم تاسكالبىتنت للدلوحتنالباديودتالحيت لأنلندعتادأللكلتهلفوذكت ل

لللند عبلندمى ىلكيفلالعال ىلتل لندم حلا.

ندن يالتدنال)لدماانلانعمتالوت  لفماحالدل بابلدا حلنستئلالحي ل  حل ادبلبقمأللندجي

حمتتالتلتنعيتتالداتت حلف تتكلالن رفتتانللوكتتذد لحمتتالتلتنعيتتالدللتتالحلندمىتت ىلولتت وسمل

ل؟وندمننرلندضاسملللهلعلىلندمننرلوندمبيينتلندىادعاللدلزسنعااتع 

أ ابتتالندتتيكذنسهلفوتتىلإدتتىلأنلف كتتزلن عتتاليلاعمتتالبادلعتتالندكليتت لفتتقلندوتتيونتلندلاصتتالل

للل.كلياتللفلذللالبا رفانل ىل حاتلو

وأ ابلأاضالنديكذنسل لعاللأنل ذهلندويونتلبادغالنس ميالوأنهلتن لابذ ل حيهلدعمتالتلت لل

وأخيتت نلإخذذمتتالندوتتيوملر/لفوتتىلبذنلتتيحلروسلند تتبابلندحتتايل تتىلفنن حتتالل للندوتتيونتلق ابتتال(

وامللتننلندم كلالندمكانيالبمالدياحأللفقلوعىلو اقتاتلوأنحتأللامللتننلأبتاءلوأفحتاتلندممتذقبال

ل.ش اعالع اضالوفحما

ل

للأخىائيالباارنسم
لللللل

لن/لنا يلزغلن لللللللللللللللللللللللللللللللل
 

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللللللللللللللل
 

لاات لندوعاتلعلننننل/للللللللللللللللللللللللللللل

ليالندبيئاوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوملللللللللللللل

ل
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 تقرير عن ندوة

 "التوعية ضد مرض السرطان"

************** 

بكليتاللل9/3/0218تأللتوكيأللنيومل"لندذنعيتاللتيلفت الندمت  ان"لل تىلاتنيلنسسبعتالءلندمنن ت للل

تعالإش ن لن.ر/لعبتيلندعزاتزلدالتىلعبتيلل99399ندعلنيللبادذعاونلفللفمذ لىلندم  انلدأل لا 

ديناأللعمييلندكليالون.ر/لندمييلإب ن يأللندمييلتتادأللوكيتالندكليتالد تئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالندبيئتاللن

ندذىلأقيمالبقاعالندمميواسلبم كزلندليفالندعافتالوقتيلحضت ل متللفتقلنداتالبلفتقل ميتللنسقمتايل

لذنعيتتالوندذلقيتتفللتتيلفتت الدل99399وقتتيلحالتت لندوتتيومل  اتت لفمذ تتلىلندمتت  انلدأل لتتا 

تنعيتتالوتلقيتتفلندم لتتىلونستتتذاامل/لفاساوتتال)لندتتيكذنسل/لعتتار لتتتمي لشتت  لندتتياقللللل انندمتت 

أوسنيلفذلىىتتال تتىللل/لفيتت ن لصتتالحلعلتتىللفمتتيوحلكمتتا لتنعيتتالوتلقيتتفلندم لتتىلوندتتيكذنسم

وبتيأتلندممتئن لعتقلندل ات لللنستذاا/ل اسقل اسوقلندمى ىلعالقاتلعافاول(وتلقيفلندم لىل

لإنعقار ا.ءلوإتذم تلتاعذيقلفقلبيل ىلتمايلندعاش ملصباحا

 دوة:ـــــوى النــــمحت    

تواو لندكلمتالنسودتىلعميتيلندكليتاللحيت لأشتارلتتيارتهلباد تك لندلتاد لدلتيكذنسلسعضتاءلندل ات للل

دممذ لىلت  انلنس لا للوعقلفيىل حي أللندمبذو لفقلأ تالفمتاعيملندوتاتل تىلكيليتالتتنعيذحألل

عمالحمالتلتبت يلبادتييللدلم لتىلندمىتابيقلبتادم الوألوتىلعلتىلوتلقيلحأللوعقلروس أللندلعا لد

أنهلفللت ملدمىت لوعلتىللت وسملندذننصتالفعحتأللب تكالفمتذم لكمتالو تهلتتيارتهلند تك لبعملحألل

لدلاالبلوعقلفيىلتعارتهلدعضنس أللندويومل.

ذ تلىلوكيالندكليالحي لأشارلباد تك لوندذقتيا لسعضتاءلندل ات لندلتاصلبممليهوتواو لندكلمالندلانلل

ندم الوعقلند تك لل ذندم  انلنس لا لوعقلل وسملندذنعيالوندلقيفلفقلأ التجوبلل99399

لدلاالبلندعال اقلوكالفقلتا أللبذوكيأللوإعينرلندويومل.

بأنتهلندلق ملنسودىلفقلندويوملنديكذنسهلل/لفي ن لصالحلعلىللللندملا يأللندلا ئالدم الندمت  انللتواودال

ف ن قتالندمىتابلأولنسكتالفعتهلأولندذمتليأللعليتهلباديتيللانلالاوذقتالفتقلف الندمت  وأنلف الفعيىل ل

وأنتهللندعتادألللودكقل وا لفمبباتلدم الندم  انلوأنهلاعيلفقلنسف نالونتعالن نذ اسل ىلكا تالأنعتاء

ان يلندعيايلفقلأنننيلندمت  اناتللوفوحتالتت  انلندقندتننلوندممتذقيأللوتت  انلندغتيملنديسقيتالوتت  انل

لتمقلندل ات لللعتار لتتمي لشت  لندتياقل/لندتيكذنسوتواو لندلقت ملندلانيتالل انلندجليلوإد ..(ند ئالوت 

ندلاصلبادذنعيالوندذلقيفلللحيت لأشتاسلإدتىلأنل كت ملبيتالبتيونلتت  انللبتيأتللفتقلصتييدىل تىلفجتا ل

اس الندبع لندعلمىلبادممذ لىلحي ل  حلندلك ملوون  لعليحالفقلقبالفيا هلندممئن ل ىلندممذ لىلب عذب

 ك مل يايملوفوحالبيأتلندعملاللبيالبيونلت  انلإدىلحي للأولحلأنلفقلأ أللنستبابلندمدراالدمت ال

لندم  انلفوحالنستبابلندمذعلقالببويالخالاالندجمألل



وندقات ننلونسشتعاللند صتاصنلمحالوندذع الدلمننرلندممت  والوندموذ ت ملب تكالونتتلل تىلندبيئتالفلتال

تلندونواتتالوبعتتضلندمتتننرلندب وتيوتتالوبعتتضلندمتتننرلندح فننيتتالوندعيناتتال تتىلندلتتنقلبولمتتيجيالون شتتعاعا

ندجمأللوكذد لندعمال ىلفجا لندول لقيلتمببلت  انلندجليلواد لعويلندلمولندمباشت لدلتول لون كلتاسلفتقل

تواو لندم ت وباتلندكعنديتالوندذتيخيقلوندعننفتالندنسنليتالوكتذد لعتييلفماستتالند االتالوعتييلفماستتال

علتىلنسقتالختال لنديتنيل تنن لنستتبنيلنىتفلتتاعاللدبينىلوألا لإدىلأنلفماستتالند االتاللندو ا لن

اقلالفقلخا لن صابالبادم  انلوأاضتالاقلتالفتقلندمتموالندذتىل تىلعافتالفتدل لعلتىلفت الندمت  انل

فقلت  انلند ئالوااقذىت لتألي  تالعلتىلل%9فقلحااتلندن املول%ل32 وأشاسلإدىلأنلندذيخيقلامببل

يقلبالفقلندممكقلأنلتدرىلإدىلتت  انلندكلتىلوندبوك اتاتلوعوت لندت حأللو ميتللأنتننيلندمت  اناتللند ئذ

فتقلن صتابالبتادم الل%31.8وأنلندعالندنحييلدذلارىلاد ل نلن قاليلعتقلندذتيخيقل ونلتا لإدتىلأنل

ينلب تكالنذيجالعييلندوكا الندجييملوفلتالبا اقتالعمليتالبيتيهلفنلتعالدلاتالبللكيليتالتوكيتفلنديتياقلل يت

ندع صلعلىلدتبولندقلتازنتلعوتيلسشتحاللاجبول صعيحل وأشاسلإدىلأنلندذلنثلنذيجالندمبيينتلندزسنعيال

دذجوبلندم الوغمتالندلضت ونتلوندلاكحتال يتينللوعت البىتنسملف ئيتالعتقل  ات لشاشتالندعت ال

أللندنصن لبادقاعالحمالتلندذنعياللدأل لا للون عالنلعوحالعقل  ا لإخذياسلشلىياتلك تننيالحذىلاذ

إعتالنلبا لتا الإدتىلندكذتبلندذتىلت ت حلكيليتاللل39دكالبيتالفىت ىلدذجوتبلندمت اللحذتىلوصتالإدتىل

نسكالندىعيحلوندوكا الوفماستالند االالفوحالدلكباسلونس لا  لوأخيت نلأشتاسلإدتىلأنلندحتي لنستاتتىل

كالفباش لو عتالفىت لأكلت لفقلندذنعياللفوحالند عنسلندعقيقىلبادممئنديالندمجذمعيالوتأل لندواتلبحالب 

ندمت ال.و تىلنحااتالندوتيوملقتايل  ات لندذنعيتالبعت الندب اتيللتنعيالحذىلتكننلخاديالتمافتالفتق

نادكذ ونىل)دجميللتلىىاتلندممذ لىل(لدلالبالند نغبيقل ىلندذيسابلبادممذ لىلعلتىلننل

الندذبت يلبادتييلاذأللندذننصالبيقلندل ا لوندالبالفتقلختال لندب اتيلنادكذ ونتىل للتأللبتيأتلحملت

ل.ل99399 ىلصادالندكليالنفايلنارنسملدىادحلفمذ لىلندم  انلدال لا ل

لللأخىائيالباارنسمل

لن/لنا يلزغلن لللللللللللللللللللللللللللللللل

 

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللللللللللللللل

 

لاات لندوعاتلعلننننل/للللللللللللللللللللللللللللل

لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئالللللللللللللل

ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لن.رل/لندمييلنب ن يأللندمييلتادأللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل



ل
ل

ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل



ل

ل

ل

ل

ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 تقرير
 السنوى التاسع لخريجى كلية العلوم عن الملتقى  التوظيفى

********************* 

نكمالكليالندعلنيل افعال وااللإحذلاديالندملذقىلندذن يلىلندذاتللدل اجىلندكليالاتنيلللللللللل

تعالسعاااللنستذاالنديكذنس/لفجيىلعبيلندت ؤو لتتبللسئتيول01/1/0218ندمبالندمنن  ل

يلعذمتانلنائتبلسئتيولندجافعتالد تئننلخيفتالندمجذمتللندجافعالونستتذاالندتيكذنسل/عمتارلندمتي

وتوميتتالندبيئتتاللوإشتت ن لنستتتذاالنديكذنس/عبتتيلندعزاتتزلدالتتىلعبتتيلندتتيناأللعميتتيلندكليتتالوسئتتيول

ندملذقىلون.ر/لوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللونائبلسئيولندملذقىلون.ر/ل تيىلكمتا لندمتييلل

ونلبتيقللقاتايلشتئننلخيفتالندمجذمتللوتوميتالفيا لوحيمللمانلندجنرملوفق سلندملذقىلبادذعتا

ندبيئتتالووحتتيمللتتمانلندجتتنرملونشتتذ  ل تتىلندذوكتتيأللإتعتتارلنداتتالبلبادكليتتالوقتتيلحضتت لتلتت ل

ن حذلاديالدليفلفقلندمارملسؤتاءلند  كاتلوندمدتماتللندعكنفيالدعت الندلت صلندمذاحتال

لدمنقلندعمالديىلخ اجىلندكليالو لبالندبكاسانت.

 اص بالملتقىمحتوى البرنامج الخ

تواو لتقياألل ق نتلب نافشلندملذقىلنديكذنسلش افلحمارملفيا وحيملفذابعالندلت اجيقلحيت للل

أعاىلندكلمالنسودتىلدميا وحتيمللتمانلندجتنرملن.ر/ل تيىلكمتا لندمتييلحيت لتواودتالحتيالحال

باد ك ندلاد لدميارملندعمييلووكيالندكليالووقافتالبادذ حيتبلبادمتارملندعضتنسلفتقلسؤتتاءل

  كاتلوندمدتماتللونن الحيالحالعقلأ ميالندملذقىلب عذباسهلاقييلخيفاتلتذتيحلدل  تىلند

لدذع  لعلىلتنقلندعمالل.نكليالندعلنيلندل صلدلذأ يالو

ن.ر/لوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتالحيتت لأشتتارلل وأعاتتىلندكلمتتالندلانيتتالل

 تت كاتلوندمدتمتتاتلوند تتك لدلئتتالتتتيارتهلباد تتك ندلاصلدلمتتارملندعضتتنسلفتتقلسؤتتتاءلند

ندل اجيقلو البلندبكاسانتلوتواو لحيالهلعقلفيىلنس ميالندبادغالدلملذقىلندتن يلىلوفتيىل

جلحيهلدم اساللحققالنجاحال ىلتتنقلندعمتالواكت لتتيارتهلحتيا لعتقلاندجياال ىلو نرلنما

ندعمتالندلتاصلند تن لصلىلهللالعليهلوتلألل)تمعالأع اسلند زقل ىلندذجاسم(لوأشاسلإدىلأنل

دهلفقلنس ميالندكبي ملوأشارلبل اجىلكليالندعلنيلوعقلفيىل ينستحأللندبادغتال تىلتعقيت لادت ل

ندوجاحللب عذباس أللخ اجىلكليالع اقالدحالكيانلبتيقلندكليتاتلوأنلندغت النستاتتىلفتقل تذنل

ندملذقتتىل تتنلتأ يتتالنداتتالبلدلذعتت  لعلتتىلتتتنقلندعمتتالوكيليتتالإتاحتتالندلتت صلدحتتألل تتىلشتتغال

ل. ىلندمجذملفلوتعقي لف اساللنا عالو علحأللفلالاعذذىلبهللو ائ

تتتيارملن.ر/لعميتتيلندكليتتالحيتت لأشتتارلتتتيارتهلباد تتك لندلتتاد لدوائتتبلسئتتيولندعتتيا لوتوتتاو ل

ندجافعالوإعذذسلعقلعييلحضنسهللنذيجال  و لخاصالوأشارلباد ك للدنكيالندكليتالد تئننل

زهلبىتنسمل يتيلملول  ات لن عتينرلدذوكتيأللتلت ل ىلندملذقىلل ب نلندبيئالوعقلفيىلندجحيلندبادغ

ن حذلاديالوند ك لندلاد لدلمتارملسؤتتاءلند ت كاتلوندمدتمتاتلدذلبيتذحأللندتيعنملوندذضتعيال

 تتىلتتتبيالإبتت نزلندلتتيفات لوشتتك لأاضتتال ئتتالندلتت اجيقلو لبتتالندبكتتاسانتلعتتقلفتتيىللألبتتنقذح

لحذنلنديني.إ ذمافحأللب

لـ1ـ

خاصتالديكمتالستتادالندكليتاللندذتىلاتوقاتلل تىلفمتاعيمللأنل ذنلندينيلاعيلانفتاوولحلتيارتهل

خ اجيحالوإتاحال  صلندعمالدحأللفقلخال لحضنسلند  كاتلوندمدتماتللوتقياأللندعت وال

وندليفاتلندذىلتموعحالدلل اجيقللفقلخال لندذيسابلوندذأ يالدمنقلندعما لوألتا لتتيارتهل



جلف تت  ال تتينلفتتقلختتال لت تت افلأنل تتذنلنديتتنيلاعمتتالشتتقيقلند تت لنسو للتلذتتيحلأ تتاقلونمتتاا

ندمدتماتلدذلذحلدحأللأبننبلنسفالفقل يايلوند  لندلانىلإتاحالندل صالدلمدتماتلدلم اسكال

وعقلفيىلن تذلارملب كالكبي لفوحأل لوأشتاسلتتيارتهلإدتىلأنل تذللوندذعاونلفعحأللب كالفباش 

تعمتالستتادالعافتاللندينيلاعمال ىل ياتهلن خالصلدحذهلندلك مللوإدىلندجياال ىلنسف لحيت 

وفعاودتتالكبيتت ملدلممتتاعيم للوأاضتتالو تتهلحيالتتهلإدتتىلندلتت اجيقلو تتالبلندبكتتاسانتلإدتتىل

لل وسملندم اسكالندلعليال ىلرنئ ملندعننسلون تذمايل يينلدلمقذ حاتلندجيايمل.

 ثم بدأت المؤسسات فى التحدث:

يندن يتالبادويابتالعتقلنقيتبلن.ر/لفعميلعبيلند حمقلنستتذاالبقمتأللندجلل:تواو لندلق ملنسودىـلل1

ندمحقلندعلميالبنت لنديدذا لحيت لو تهلند تك لندلتاد لدعميتيلندكليتالوندنكيتاللوتوتاو لحيالتهل

عتتقلروسلندمحتتقلندعلميتتاللبأنحتتالدتتأللتكتتقلشتت كالأولفدتمتتاللودكوحتتالتعذبتت لفكلتتالدمجمنعتتالفتتقل

ذغال لتلت لأدتفلعلمتىلف تذغليقلبنتت لندتيدذاللوأنلإتتل12وتعذنىلعلىلفاازاتيلعتقلندعلمييقل

ندقنمل ىلإتاحالندل صالدمنقلندعمالوإحذيا اتهلودحالندكليت لفتقلندلبت نتلندانالتال تىلفجتا ل

ندذيسابلحي لتمعىل ا يمل ىلفتوحلتت خي لفزنودتالندمحتقلب تكالعتايلوفلتالبتذد لب عذمتارل

لب نفشلنديسنتاتلندعليالفقلوزسنملندىعالوفوحلت خي لفزنودالفحوالندذعاديالندابيا.

ندتتيكذنسملفوتتا لندبلقاتتتىلفمذ تتاسلندمعتتا  لعتتقلقاتتايلندم تت وعاتلدلقتت ملندلانيتتا:لـتتلتوتتاو لن0

وند تبابلبكلت لند تتي للوأشتارتلباد تك لندلتتاد لدعميتيلندكليتالوندنكيتتالوفتيا لوحتيمللتتمانل

ندجنرملديعنتحأللدحالدعضنسلندملذقىلوأشتاستللإدتىلأنلندحتي لفتقلندىتويوقلن  ذمتاعىل تنل

كيانهلبولمهلرونلن نذكاسلدن يلتاللحكنفيتالوأولتعالأنل تذنلأنلتذيحلدلل اشلكيليالأنلابوىل

دتتهلندكليتت لفتتقلندلتت ويل تتىلكتتالأنعتتاءلنديودتتالوأ حتتزمل تتىلكتتالفعا كتتالودحتتالللينعأللندجحتتازلندتت

فعااي لفعيرمللتقنيلبادذيسابلوندذمناتاللوبعتضلند ت و لندمعتيرملدلتيعأللندمتادىلدم ت ويلفتال

أنلاكذمتتبلندلتت اشلندلبتت نتلفتتقلختتال للاتتذألل  حتتهل تتىلتتتنقلندعمتتالوأشتتاستلإدتتىلأنتتهلابتتي

ندذيسابللدمع  تالإقافتالف ت ويلحذتىلاتذأللندذمتنا لب تكال يتيلولبتأنلاكتننلندمتقلفعتيرلوأنل

اكننلدهلتجالتجاسىلوبااقالتجاساالوندلب مللورسنتال يوىلدلم  ويللندتذىلا اتيلتيعيمتهل

فنلتعهلإدتىللوألا الإدىلأنلندل اشل ىلفجا لفوا متالفتللنسخت ايقلوأخيت نلأنحتالحتيالحا

أنهلدعمالف ت ويلفتالابتيلفتقلإخذيتاسلندمكتانلندجيتيلدذمتنا لندموتذشللو تىلحادتالتتنءلتمتنا ل

ندموتتتذشلالغتتتىلندذعاقتتتيلفعتتتهلوألتتتا الإدتتتىلأنلتلتتت لندمدتمتتتالتذتتتيحلروسنتل تتتىلكيليتتتالإعتتتينرل

لندم  وعاتلندوا عالو  صلتيسابلفجانيالدمنقلندعما.

نسىلفويوبالعقلن/لساحايلكت نتلسئيمتالندم ت وعاتل:للن/لحمواءلندبا ـللتواو لندلق ملندلادلا3

نمتتااجلفتتقلتجتتاسبلنا عتتالقتتيفالندىتتغي ملوندمذنتتتاالبادىتتويوقلن  ذمتتاعىلبادغ بيتتالو

جلاندعلتنيل تىلفجتااتلتتنقلندعمتالندملذللتالوفتقللتموحأللنمتالاوأ كاسلفبذك ملدل اجيقلكليت

عابلندم تاساللندىتغي ملتابعالدلىويوقلن  ذماعىلدلذوميالوفبارسمل ك لندعمالندع لفتقلأصت

عقلتج بذحأللوخنلحأللندوجاحل تىل تذهلندم تاسالل لبا لتا الإدتىلنمتااجلف ت وعاتلخاصتال

لداالبلفقلخ اشلكليالندعلني

لـ0ـ

:لر/لبتيسلإتتماعيالبتيسلفوتيوبلعتقلفيا اتالندقتنىلندعافلتالعتقلروسلتوتاو لندلقت ملند نبعتاـل1

علتىلصتيانال)لندمعمتن لوندتيشللاشبادمجتانلسىلخت لروسنتلتيسابيتالعمتاندقنىلندعافلال ىل

ل.بلتنب...وإد (الوندكمبينت لون 



:ندموتتيوبلندلتتاصلبادجمعيتتالندمىتت االدلوعتتاديقلحيتت لتعتتيثلعتتقللتوتتاو لندلقتت ملندلافمتتاـتتل9

لبمواحالبتيسننل ىلندموننتلندمابقاندذجاسبلندوا عالد بابلخ اجىلكليالندعلنيلندذاقلتيسبننل

ل.وقييلنمناجلنا حلفوحألل

:لن/لأفي لندعليلىللندمويوبلن عالفىلدجحازلشئننلندبيئالبنتت لندتيدذاللدلق ملندمارتاتواو لنـل6

عتقلندبيئتالفلتا ل)قتشلنسسز ندعاتبلوإعتارملتتيوا للاتحي لتعيثلعقلكيليتالعمتالف ت وع

ل.اتبذمناالندم  وعشئننلندبيئاللبعي لاقنيل حاز(للندملللات

دىت  لندىتعىلبادغ بيتالحيت لونميتاهلفوتيوبلعتقلشت كالندتعتيثللتواو لندلق ملندمابعا:ـل9

لفزروجلفللندكيمياء.كيمياءلأولأىلتلى لتلى ل  صلتيسابلفجانيالدالباللقييل

ن/لسنفتىلفىتالىللحيت لقتايلبذقتياألل ت صلتتيسابلفجانيتالداتالبللتواو لندلقت ملندلافوتال:ـل8

ذتيسابلاتحأللدلبتعقلكيليال ذحلفعافالتعاديالورسنتالندجيوىلوقتايلنداتالبلبذمتجيالسغلاندكلي

ل ىلأفاكقلفلذللا.

:لفتيسنتلكابيذتا لبادغ بيتالحيت لتعتيثلفجمنعتالفتقلخ اجتىلندكليتالتواو لندلق ملندذاتعاـل7

وقتتيل ندتتذاقلاقنفتتننلبذتتيساولندمتتننرلبادلغتتالن نجليزاتتالونشتتارونلبأ ميتتالخ اجتتىلكليتتالندعلتتنيم

 ادىقيفالندميستالع لالدذن يفللاللالفقلخ اجىلندكليالدذيساولندعلنيلوندعاتبلن

ل-:بعضلندق نسنتلوندذنصياتلفقلنتل تلندمواق اتلعقلأ أللفاالىلو

اتلفتتللندمدتمتتاتلنـتتلإقذتت حلعضتتنلفتتقلإتعتتارلنداتتالبلبتتأنلتقتتنيلندكليتتالبعمتتالب وتنكتت1

لوندحيئاتلندذىلحض تلندملذقىلدذيسابلوتن يفلخ اجىلندكليا.

لالبالندكليا.ـلفدتمالإعينرلندقارملبادغ بيالأوصالبعمالتيساباتلوروسنتلفجانيالد0

ندلت اجيقلوكتذد لندالبتالوأوصتالبذتيسابلوتعيتيقلعتيرلفتقللقـلندجمعيتالندمىت االدلوعتادي3

دذتيسابل لبتالقمتأللندع ت نتلبادكليتالنكت نلدعتييللخاصلبادكليتالفىغ لفجانىللفوعالتجحيزل

لبادكليا.فوعالو نرل

ال ىلندملذقىلدم اسكنو ىلندلذايلتأللتنزاللشحارنتلتقيا لعلىلفويوبىلندمدتماتلوند  كاتل

وتتتأللأختتذلصتتنسلتذكاساتتالفتتللن.ر/لوكيتتالندكليتتالد تتئننلخيفتتالندمجذمتتللوتوميتتالندبيئتتالو ميتتلل

لندعال اقل ىلندملذقى.

لللأخىائيالباارنسم

لن/لنا يلزغلن لللللللللللللللللللللللللللللللل

لفيا لعايلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئاللللللللللللللللللللل

ل

لنل/لاات لندوعاتلعلنننلللللللللللللللللللللللللللل

لاوكيالندكليالد ئننلخيفالندمجذمللوتوميالندبيئلللللللللللللل

لللللللللللللللللللللللللللللللل

لن.رل/لندمييلنب ن يأللندمييلتادألللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل
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