
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النفايات

هييالفضالتييلتلفضنييالسبيينشلط يينسلن يي  لف ن يي  ل

لوييانلل ألسيي يالل أل    ييل ل سييءفكلن نييالنال  يي ت 

أفالجميعلح السه لفإنّه لسبق ملإضىلنال   تلحميية ل

اللسترلط ضنيئللأاللس نّسلفضتررلضاك يب تلفضحيلل

طييعلىاييىلفضقكييكلنييةلسكييء لمصييةرف لميي لمصيي  رل

فضنييالس ييينّسللفضال ييية  لأهبييي ّلفضباّل  يي تلفض  يييير 

فألضرفرلفضكنير لضإلن   لأفضك يب تلفضحيّللط يكعل

ى م لأسهةّ لفضحي  لىاىلس حلفضنرطيل لفقيةلس ينّسل

ساييّءملمصيي  رلفضمييي لل ألفضنرطييلل ألفضهييءفك لضيي ض ل

فييإّ لىمايّييللفضيين اللميي لفضبال  يي تلميي لفضم يي نعل

للل.فضنالطجسلفس  ذلجميعلفضنةفطيرلفضل مللضنحقيقه 

فضه ياللمي لفضبال  ي تلفضنيال بنجهي لإّ له للفضكميّ تل

ف ن   لط كعل ءمالسحن جلإضىلىمايّي تلمق ضجيلل

سجقاييقلنيي  رف لىاييىل  ل يين اّللميي لهيي للفضبال  يي تل

لطيئييي   لأ ضييرفرف لج يييملل ط ر قييللاللس يينّسل ذي 

ل.لىاىلوحللف ن   

 

 

 

 

 طرق معالجة النفايات والتخلّص منها

سقننيرلىمايّي تلفضمق ضجيللفضم ناالييللفضنيالسينّملىاييىل

فضبال  ي تلجياكف لمي لمالهيءمل أسيعلأ ُيمعل  قير ل

ة ةلطإ فر لفضبال   ت؛لحيثل نتّم له فلفضمالهءملفضق

جمييعلفضبال  يي تلميي ل:لميي لفضقمايّيي تلفألمييريلمبهيي 

  . مي ن لإنن جهيي  لأنقاهي  لأميي لتيّملسييلسالفضمق ضجييل
ىمايّللمق ضجللفضبال   تلضي الت طنيللفيالم ناي لأ

طق علفضق ضم؛لطعلهالىمايّللم ناالللم لمب قللإضيىل

مب قلل مري لذضي لألنّهي لسقنميةلىايىلفضقة يةلمي ل

مب قييللإضييىللفضقءفمييعلفضم ناالييللفضنييالس نايي لميي 

 . مري

 

 تجميع النفايات لدفنها بالطمر تحت التربة

 طاـجامعة طن     
 ـومـــة العلـــــكليـ   
 شئون خدمة المجتمع   

لةـة البيئـوتنمي    
 

 
 

 ةالنشـــرة البيئيــ
 لكلية العلوم

 

عادة تدويرهاإالنفايات و  

 

 شرافإ
 ستاذ الدكتور األ

 عبد العزيز لطفى عبد الدايم 
 عميد الكلية

 
 

 األستاذ الدكتور 
 السيد ابراهيم السيد سالم 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
 وتنمية البيئة

 
 

 إعداد
 ياسر النحاس علوان. ا

 مدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 



 المواضيع

 

ـــــــــــــات ومعالجـــــــــــــة                     النفاي
                    -:االتيــــــــة تــــــــت   ــــــــال رق

سنّنعله للفض ر قللفيالفضين اّللل:الدفن -1

م لفضبال   تلفيالفضقة يةلمي لمبي  علفضقي ضم؛لحييثل

سنميّيالهي لل.ل نّمل مرلفضبال   تلفيالطي   لفألر 

فض ر قللطكءنهي ل ييرلمكااليل لأنةياليللفيالفضءنيال

ذفسيق؛لفيإ لسّمييالإ فر لهي للفضقمايييللط ر قيللجيّيية ل

بال  ي ت ل مك ل  لس مثّعلحل لمب سن  لضان اللم لفض

 ميي لإ لضييملس ييةدرلجيّييةف لفحيبئيي لسقننييرلهيي للفض ر قييلل

مصييييةرف لضاقاييييع؛لحيييييثل مكيييي ل  لسصيييينحلهيييي لل

فضبال  يي تلمك نيي  لضنجّمييعلفضح ييرفت لأساييءملجييء ل

          للللللللل.فألر لط ضبال  ييييييييييييييييييييييييي تلفضمن يييييييييييييييييييييييييّرطل

سلنيالهي للفض ر قيللفنن ي رف لل:الحرق -2

فيييالطقيييقلمبييي  علفضقييي ضم لأهيييالسننيييعلض ييير ل

سقميعلمحي ر لفضبال  ي تلىايىل.لفضمق ضجللفضحرفر ل

لم ل سحء علفضبال   تلفضنالسنقّر لضاحر لإضىلنع ّ

أسقننرلهي لل.لفضحرفر  لأفضن  ر لأفضغ   لأفضرم  

فض ر قللم لفض ر لفضقاميّللفضنيال ينّملمي لملضهي ل

قل نيييءفعلفضبال  ييي تلفضتييي ر لفضييين اّللمييي لطقييي

 .أفضقاميللن ضبال   تلفض نيل

 

 افران خاصة لحرق النفايات

 إعادة التدوير-3

 

 لفرز النفايات المنزليةملونة سالت 

نرله للفض ر قيللمي ل فتيعلفض ير لفضنيال ينّملسقنل

فضن اللىنرهي لمي لفضبال  ي تلميعلفالسينال   لمبهي ل

لل.أط كعلننير

هيييييالىمايّيييييللفسييييينرج علضابال  ييييي ت لأفضميييييءف لأ

فضم نقمال لتّملفضقي ملطالر ه  لأإى   لفسين ةفمه  ل

أسحء اهييي لضميييءف لأ  أفتل ميييريلجة ييية  لأفيييال

  لمي لفضق   لسكء له للفأل أفتلفضجة ية ل نيعلجيء

فأل أفتلفضمبنجييللميي لمييءف لجة يية ل يييرلمييةّأر  ل

:لأس  يييّمىلإىييي   لفضنيييةأ رلفيييالفضاغيييللف نجايا ّيييل

(Recyclingل.)أميي لفضمييءف لفضنييال مكيي لإىيي   ل

فضيييييييءر  لأفض  يييييييس لأفضقمييييييي   ل:لسيييييييةأ ره 

إ ي رفتل:لأفضنلسني  لأفضاج ج لأفضم    لمثيع

فض يييّ رفتلفضم   يييللفضنييال يينّملإىيي   لسييةأ ره  ل

اه لإضيىلميءف لم   ييلل ميري لأفضمقي    لأسحء 

فضحة ة لأفضالءالذ لأفألضمبييءم لأحنيىلفضميي لل:لمثع

فضق طاييلل ىيي   لفضنييةأ ر؛لإذل مكيي للس قدييةملميي لفضمييءف 

ل.لسبقيللمي للفضصر لفضصحا لأإى   لفسن ةفمه 

ل

 

 

 طرق إعادة التدوير     
 

 مكيي لفضقيييي ملطإىيي   لفضنيييةأ رلط ييكعلفييير  لمييي ل

فالسنال   لم لطققلفضمءف لفضمهمايلللملللمح أضل

فسين ةفملفألنيي  ل:للفضنالالل حن جهي لفضالير  لمثيع

فضنلسييينيكيّللفضمنجّمقيييللفيييالفضمبييياللفيييالسغايييي ل

أس ييا  لطقييقلفألُييي كلأ مكيي لفسيين ةفمه لفييال

وييب   علفضبال  ييي تلأمييي لفألمثايييللفألميييريلىايييىل

فسييين ةفملن يييعلفضملطيييكل:ل ييير لإىييي   لفضنيييةأ ر

ء اهيييي لإضييييىلمب ُيييي ل ألأفضقميييي  لفضقة مييييل لأسح

مم سيييحلأ مكييي لفالحنالييي  لطييي أل رفرلأفألحاميييلل

أفض ّح ط تلفضنالسكء لىاىلطقيقلساي لفضملطيكل

أإىييييي   لفسييييين ةفمه لىبيييييةلإويييييل لفضملطيييييكل

أ مكي لإىي   لسيةأ رلم ااّلي تلفأل قميلل.لفألمري

أذضييي لطإ ق مهييي لإضيييىلطقيييقلفضحيءفنييي تلفألضياليييلل

كي لفضق ي لأفألرفنيسلأفضغيبملأ م:للأفضةفجبللمثيع

فضم ااّلييي تلفيييالويييب ىللفألسيييمة للفسييين ةفملهييي ل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.ء لتفضق
م لسنعلهءلم ل نقاّعلط ضنةأ رلفضالر  لفضّ  ل

 مك لضألُ  صلفضقي   ي لفضقيي ملطيق لأضكي ل

ييييبّةملسقييييءملطييييقلُييييرن تل هبيييي ّلسييييةأ رلم 

من صصللأجه تلحكءميّللمقيّبيللإذلسقيءمل

طب ييرلفضصييب   عللهيي للفض ييرن تلأفضجهيي ت

فضم ّصصيييلل ىييي   لفضنيييةأ رلفيييالفضميييية ل

أفألحيييي كلفض يييكبيل لتيييّملسقيييءملطنالر ييي لهييي لل

فضصب   ع لأ م لمي لفيهي لط يكعل أر  لتيّمل

سقيييييءملطإىييييي   لسيييييةأ ره لفيييييالفضمصييييي نعل

ل.لأفضمق معلفضن طقللضه 

 

 


