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 كليـــــــــــة العلــــــــــــوم

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة

 

 وورشة العمل تقريرعن  الزيارة الخاصة -

 للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالغريبة( STEM)لمدرسة 

 (م9109/ 9/01االربعاء الموافق )

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

 

للمتفوويي  ىوا العلووم والتكوولو يول بللةربيوة و لو   (STEM)إستقبلت كلية العلوم طلبة مدرسة 

م بقلعووة السووميولر بمركووم اللدمووة العلمووة بللكليووة ويوود 9109/ 9/01ىووا يوووم ااربعوولا المواىوو  

حضر العديد م  الطالب  البللغ عددهم ستة وثالثو  طللبول  ومعموم مفورىا الميولرس وإسوتمرت 

 .الودوس سلعتي  م  بدا إوعقلدهل

 :مايلي على الورشةوى ينص محت

وكيل الكلية لفئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة حيث أبدى سويلدت  / د.ا السيد تولول الكلمة األولا

الترحيب اللللص لمؤاا الطالب وع  مدى سعلدت  البللةة  بو ودهم ومفرىيمم ىا كلية العلوم 

م موعوة مو  الطوالب عو  مودى بلأللص التي تعتبر بيوتمم الثولويه هو ا بلفضولىة إلوا موليفوت  ل

 .إمكلوية إي لد الحلول والمفكالت الللصة بأبحلثمم

ولصر سويلم ـ األستل  المسلعد بقسم الوبلت وال ى وليش م موعة / ويد حضر الودوس السيد الدكتور

م  الطالب ىي حلقلت عمل للصة وتحدث ع  المليكروبالستي  وتكويو  وأضراره وملها المواد 

تسووتلدم ىووا الووتللص مووو  وعوو  ااسووتلداملت اليوميووة التووا يوووت  عوموول  مئيوولت التووا يمكوو  أ  

وتموت إىولدتمم بكمكلويوة (أيودوويال ) المليكروبالستي  وع  الكلئولت الحية التا تتة ى عليمل بكتريل 

 .حل المفكالت الللصة ىا م لل أبحلثمم والسملع لمفكلة كل طللب مومم علا حده

دمحم الفملوى ـ األستل  المسولعد بقسوم الفيميولا حيوث تحولور / د الدكتورويد حضر الودوس ايضل السي

مووع م موعووة موو  الطووالب عوو  أبحوولثمم وتحوودث عوو  تقويوولت الووولوو وكيفيووة التعلموول مووع  مئيوولت 

 .المليكروبالستي  المو وده ىا الميله بللطرق الميكلويكية مع التالف الكثلىة أو الت ميع
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عبود البلسوط مرسوا فوكر ـ األسوتل  المتفور  بقسوم / وحضر أيضل الودوس  السويد ااسوتل  الودكتور 

وائول عبود القولدر ـ األسوتل  المسولعد بقسوم الكيمولا  حيوث تحولورا موع / الكيميولا وكو ل  الودكتور 

لدس م موعة م  الطالبفي حلقة علمية موفصلة عو  الموواد الكيميلئيوة التوا يمكومول التعلمول موع المو

التا يتكو  مومل المليكروبالستي  بوللكربو  وكبريتولت األلموويووم وموواد ألورى يمكو  أ  توؤدى 

وبوو ل  تووم اسووتفلدس الطلبووة بمعرىووة أسووملا البكتريوول والفطريوولت ،وفووا الوتي ووة علووا حسبلاسووتلدام

ا يمكو  والطحللب التا تتعلمل مع ملدس الملكروبالست  والتعرف علا أسملا المواد الكيميلئية التو

أ  تستلدم للتعلمل مع المليكروبالست مثل األلومويوم والكربو  كمول توم تصوحيع بعوم المفولهيم 

 .للطالب بمعرىة أسلليب وطرق البحث علا افوتروت 

وكيل الكليوة لفوئو  لدموة الم تموع . د.إلتتمت ىعلليلت الودوس بصور ت كلرية للطالب مع السيد ا

دتمم البللةة بو ودهم بكليوة العلووم وعو  مودى افسوتفلدس المثمورس وتومية البيئة وأبدى الطالب سعل

م  ه ه الميلرس ه كمل أبدى مفرىو الميلرس امتولومم وفكرهم اللللص فدارس الكلية علموة ووكيول 

الكلية للصة لحس  افسوتقبلل وافسوتفلدس الكلملوة حوول إي ولد حلوول للمفوكالت الللصوة بأبحولث 

 .   الطالب

 مة الم تمع وتومية البيئة إدارس فئو  لد

  فيري  دمحم أبو العطل/ا        

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 السيد ابراهيم السيد سالم/ د .ا
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 إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 شيرين دمحم أبو العطا/ا         

 وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 السيد ابراهيم السيد سالم/ د .ا                                                    
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 تقــــرير عــــن دورة -9

 "اإلسعــافـــات األوليـــــة وطرق انقاذ المصابين "

 (9/01/9109األربعاء الموافق )

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

افسعلىلت األولية وطرق "بتوظيم دورس  لدمة الم تمع وتومية البيئة بكلية العلوميلم يطلع فئو  

بلافترا  مع كليوة التموريم ب لمعوة طوطول 9/01/9109يوم األربعلا المواى  "اوقل  المصلبي 

وكلوووت الفئووة المسووتمدىة مووـ  . و لوو  بمقوور سوويمولرم لا يسووم الكيميوولا السوولعة العلفوورس صووبلحل

 .  والطــالبالسلدس افداريي

ميوووب عوولدل مــووـ  كليووة التمريضقسووم التمووريم البوولطوا /ويوود يوولم بللتوودريب السوويدس الـووـدكتورس

ال راحا والحــــلات الحر ة و ل   للتدريب علا افسعلىلت األولية وطرق إوقل  المصلب ويد 

 .إستةريت الودوس سلعتل  م  بدا إوعقلدهل وإوتمت ىا تملم الثلوية عفرسظمرا

افسووتفلدس بفوووكل مبلفوور عوو  طريوو  التووودريب العملووا علووا طوورق ولطووووات :الدددورة  هددد 

افسعلىلت األولية التــا م  فأومل إوقل  المصلب ال ى تعرم ألى م  األممولت سوواا كـــوـلوت 

 .إصلبـلت أو ـروح أوحـــروق وتلفيف اآلام بوسلئل بسيطة وموع حدوث مضلعفلت

ميوب علدل فرح واىا ع  تعريف افسعلىلت األوليوة ىموا / تولولت  الدكتورس:محتوى الدورة 

الرعلية العل لة اوقل  حيلس المصلب ال ى يحتلج إلا تدلل ىورى عودمل ا تكو  الرعلية الطبية 

متيسرسوك ل  تطريت إلا المبلدئ العلمة لإلسعلىلت م  القدرس علا افحتفلظ بللمدوا والسيطرس 

 ـ:يثمل عوكيفية افسعلىلت األولية ىا حللة التلمة علا المويف وأستملت حد

ـ وال ى يسبب  افوسداد الكلـــا لم رى المواا وعدم القدرس علا التووفا إ ا توولول :إلختنــاقـ ا0

الفلص أوبلع أ سولم رريبـوـة أوعموالت معدويوة  وأفولرت إلوا عالمولت افوسوداد الكلوا ومومول 

  المصلب لريبت  ىيتم افسعلف كلألتا و ل  عــــ  عدم يدرس المصلب علـــــا الكـــالم وإمسلل

طريــووـ  الويوووف للووف المصوولب ولووف  راعيللمسووعف حووول لصرالمصوولب مووع وضووع  لوووب 
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افبملم م  يبضة اليد أمل بط  المصلب ىوق السرس مبلفورس موع مسو  القبضو  بلليود األلورى ثوم 

ىل ا لم يلرج ال سم الةريب ه الضةط إلىللدالل وأعلىللبط  بدىعلت سريع  حوالا لما مرات 

 . يتم ىتع م رى المواا المسدود 

يتم ىحص م رى المواا والودورس الدمويوة ويوتم ويوف ) ـ :اإلسعافات األولية فى حالة الكسورـ9

و لو  بوضوع مودعمل )يتم إمالة افكسسوارات ثم يتم عمل  بيرس لتثبيت الكسره الوميف إ  و د 

( ىوي  ثم يتم لف الفلش أو القمولش حوول الكسور والمودعم  صلبل ب لوب الكسر مفتمال المفلصل

 .وبعدهل يتم وقل المصلب إلا المستففا

رسل ( لدغات الثعبان والعقارب ) ـ :0وموملـ:اإلسعافات األولية فى حالة اللدغات والعضات ـ3

لفم بةير ا)اربط ىوي  عصلب  واففط السم ه المكل  الملدو  مع  عل  ىا مستوى أدوا م  القلب 

وقووم بكيقولف ( عضة اإلنسان والحيدوان) -9ثم ضع الثل  أو الكحول أو المسكولت لتقليل األلم ( 

عدم ـ ( :لسعة قنديل البحر ) -3.الوميف ورسل ال رح وتطميره ووضع مضلد حيوى وضملده 

لما المكل  الملسوع ووضع الميله المللح  ىوي  ثم وضع اللل األبيم أو الوفلدر ىووق المكول  

 .لملسوع ا

تلكد م  أ  المصولب يتووفا موع ضورورس وضوع  ىوا ـ : اإلسعافات األولية فى حالة الصدمة-5

وضع افستلقلا مع رىع السليي  إلا أعلا يليال وا عل الرأا مولفضة مع إعطلا األكس ي  إ  

أمل ىا حللة أمرام القلب ي لا المريم ىا وضع وصف  للا مع وضع فو  تحوت ه أمك  

ا كل  المصلب ىليد الوعا ع  طري  عدس لطوات ومومل إ ا كل  يتوفا ولدي  وبم إ ه ركبتي  

ىيكو  ىا وضع افىلية وإ ا كل  ا يتوفا ولـدي  وبم يـقوم المسعف بعمل توفا صولعا عدد 

دييقة وإ ا كل  ايتوفا وا يوبم ىيقـوـوم بكفوعولش القلبوا / توفا  91دييقة والطفل / توفا 09

ويوولم بللتوودريب  العملووا علووا بعووم المتطوووعي  موو  الطلبووة وأيضوول بصووورس   ((CPRالرئوووى 

مـــرئية علــا فلفـة العرم بمل فرح واىا ع  كيفية التوفسلت الصولعية لطللوب مةموا عليو  

وأيضل تولولوت افسوعلىلت األوليوة لفليود الوـوعا والطورق التـــوـا  يوتم مــوـ  لاللمول يوتم إىليوة ه 

وإلا  لوب  ل  .مصلب وصف  للا وعدم تر  المصلب علـــا ظمرهالمصلب ومومل وضع ال

حيث يولل تبودأ لاليول المو  ىوا التلوف بعود  حووالا (  (CPRتحدث ع   افوعلش الرئوى القلبا

ثالثة ديلئ  مـــ  عدم وصول الدم للم  وإو  ي ب ىورا عملية افوعلش القلبا الرئوى للمصولب 
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هـووووـو إلتصوووولر ( (CPRه واوضووووـع أيضوووول إلووووـا أ  الــووووـ ى ا يتوووووفا وا يوووووبم فوقوووول ه

cardioهpulmonaryهresucitatic.  وتحدثت أيضل ع  تويف القلوب وعو  أسوبلب  موضوحل

عــــووـدس أمووور موموول األممـووـة القلبيووة والصووع  الكمربوولئا والةوورق وافلتووولق والصوودمة وتعوووا 

ىقودا  الووعا وتويوف التووفا  المبوط ىا الدورس الدموية كمل تحدث ك ل  عــــ  عالملتو  ومومول

ه وتويف الووبم و كور مكول  القلوب بوصوف  يو ود ىوـا موتصوف الصودر ملئول لل ووب الفوملل  

تولولووت أيضوول  الحووديث عوو  األمموولت القلبيووة وعوو  األوعيووة المةميووة للقلووب وهـــــووـو الفووريل  

وطقة البط  ومرم التل ـا والعوامل التا تؤدى الا األممة القلبية وها  التدلي  والسمو  ىا م

 .السكر  وعدم مملرسة الريلضة 

ـوللوميف هوو ىقود كميوة كبيورس مو  الودم لولرج األوعيوة :اإلسعافات األولية فى حالة الجروح  -6

الدموية ىــــا ويت يصير والومف ىقد كمية يليلة م  الدم  وع  إوقل  الوميف بوأ  يةسول يديو  و 

ىع ال وما المصولب ىووق مسوتوى القلوب موع الضوةط يلبا يفلمات طبية وايلما الدم بيده مع ر

مبلفرس ىوق مكل  الوميف و ك ل  استكملت حديمل ع  ال روح الولــــمية أو الولى س وال ــروح 

 .الومعية التا توت  عــ  ااات أو المفريعلت

واليرا أومت حديثمل بكرفلدات ووصلئع للطالب تفيرإلا تحقي  المـوـدف وضورورس التمسو  بو  

 .ل كل  وأبدى الحـلضري  إع لبمم بللتدريب والمدرب ممل أدى المـــدف الموفودممم

 إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 شيرين دمحم أبو العطا/ا     

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 السيد ابراهيم السيد سالم/ د .ا
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 لشهر اكتوبرتقـرير عــن دورة اإلسعافات األولية الثانية  -3

 " عن التسمم والحروق والنزي  "

 01/01/9109يوم اإلثنين الموافق 

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

لفومر  دورس افسوعلىلت األوليوة الثلويوة توظيميلم يطلع لدمة الم تمع وتومية البيئوة بكليوة العلوومب

عوة طوطول مل بلافوترا  موع كليوة التموريم ب" التسمم والحروق والوميوف "ع   9109اكتوبر 

بمقور سويمولر م لوا يسوم الكيميولا السولعة العلفورس  01/01/9109و ل  يووم افثووي  المواىو  

موريم يسوم التموريم البولطوا ميووب ىريود مــوـ  كليوة الت/ صبلحل ويد يلم بللتدريب الـوـدكتورس

 .ال راحا والحــــلات الحر ة وكلوت الفئة المستمدىة مـ  السلدس افداريي  والطــالب

التدريب بفكل مبلفر ع  طري  التدريب العملا علا طرق ولطوات افسعلىلت :هد  الدورة 

ـوـلوت إصلبوـلت األولية التــا م  فأومل إوقل  المصلب ال ى تعورم ألى مو  األممولت سوواا كــ

 .أو ـروح أوحـــروق وتلفيف اآلام بوسلئل بسيطة وموع حدوث مضلعفلت

متودربل ومتدربوة مو  الطوالب واللوري ي  والفويوي  وااداريوي   53ويد بلغ عدد الحضور حللي 

السيدس الدكتورس ميوب ىريد م  كلية التموريم الضووا علوا  بللكلية وبدات الدورس مبلفرس بللقلا

اهداف الدورس المتووعة وهي ع  مسببلت التسومم الملتلفوة وكيفيوة ا ورااات ااسوعلىلت ااوليوة 

للمسوولعدس ىووي اوقوول  حيوولس المووريم حتووا يتسوووا وقلوو  الووا عيوولدات الطوووار ا وكوو ل  فوورحت 

عفلت  وكيفيوة القيولم بلاسوعلىلت ااوليوة لكول الدكتورس اوواع ودر ولت الحريو  ىوي ال لود ومضول

در ة م  در لت الحريو  عو  كيفيوة التصورف عوود فوب الويورا  ىوي  سود ااوسول  ومحلولتو  

اوقوول  وفسوو  بسوورعة التصوورف ه وموو  ولحيووة الوورى فوورحت الوودكتورس عوو  الوميووف الووولت  عوو  

رضي وكيفيوة التعلمول موع الحلات المرضي  سواا وويف ااوف او الوميف الداللي والوميف الم

الحلات الحر ة عوود حودوث وميوف داللوي وكو ل  الرعولف وكيفيوة اسوتلقلا الموريم بوضوعية 

 معيو  وريرهل

ويد تم عرم اىالم ىيديو ع  طري  الداتل فوع  التسمم والحروق والوميف كمل تم ا راا بيول  

 .عملي كمحلكله لحللة حدوث رعلف ااوف وكيفية التعلمل مع 
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 : سعافات األولية فى حالة الحـروقاإل 

بسبب التعرم للمب مبلفر أو ميلس سللوة   ودا أو ل سوم )حرق بللحرارس  -0: اسباب الحروق

الصوع  )حورق بللكمربولا -5 ه(يد تكوو  حلمضوية أويلويوة)حرق بللمواد الكيميلئية -9ه ( سلل 

الكميلئية  بأومل أهم األسبلب التا تولولت حديثمل ع  الحروق ه حرق بأفعة الفما-1 ه(الكمربا

توؤدى إلــووـا حودوث الحرائوو  وللصوة ىــــووـا المعلمـــوـل والموايووع الصوولعية وكـووـ ل  ال ـووـمل 

وافهملل والالمبلاس والتلميي  السياا للمــواد القلبلة لألفتعلل أو افوف لر وتفبع مكول  العمول 

ود ســــوـوا تمويوة وحودوث فورر أو إرتفولع ريور بلألبلرس والةلمات القللبة لإلفتعلل مع و ـــوـ

علدى ىا در ة الحرارس وتي وة افحتكول  واألعطولل الكمربلئيوة أو و وود موواد سوملة اففوتعلل 

بللقرب م  أ مومس كمربلئيوة تسوتلدم ألرورام التسولي  وسوردت أيضول ىوا حوديثمل الكثيور مو  

 .المواد ومومل األحملم والقلويلت واألمالح والةلمات

يكوو  ال لود .ـيحدث ىي  ىقد للطبقة األولا ىقط م  ال لد: الدر ة األولا -0ـ : أنواع الحروق   

ـويكو  الحورق : الدر وة الثلويو  -9يلتوئم تملمول لوالل أسوبوع  ويكوو  مؤلمول ه أحمر داى  و لف

أعموو  موو  حوورق الدر ووة األولووا حيووث يووتم ىقوود الطبقووة األولووا موو  ال لوود و ووما موو  الطبقووة 

أسولبيع تلركول ودبوة وتةيورا ىوا  5-9  ال لد أحمرويحتوى علا ىقلييع يلتئم ىا لوالل يكو.الثلوية

ـ يحدث ىقود لطبقوة ال لود بللكلمول ويود يصول الحورق :ـ الدر ة الثللث 5. لو  ال لد و يكو  مؤلمل

يلتئم تلركول ودبوة ويود يحتولج إلوا .يتراوح لو  ال لد بي  األبيم واألسود.إلا العضالت والعظلم

 . ايكو  مؤلمل و ل  لفقد الومليلت العصبية.لل لدترييع 

 ـ: اإلسعافات األولية فى حالة الحروق 

أمل المالبوا المحتريوة إا التوا التصوقت بلل لود ىقوط يوم - 9.ابعد المصلب ع  مكول  اللطور -0

اىحص م رى المواا والتووفا  -1أمل أى اكسسوارات مثل السلعة والللتم- 5.بللقص حولمل

يوم بتعوريم الحورق لميولس بولردس  لريوة  -3(.اوظر افوعولش القلبوي الرئوو )ة والدورس الدموي

دييقة وت وب اسوتلدام الوثل  أو الميولس المثل وة أل   لو  يود يحوول الحورق مو  حورق  03لمدس 

حرارى إلا حرق ثل ا وت وب أيضل ومول الميلس البلردس ىووق الحورق مبلفورس ولكو  ا علمول 

-7.لحروق ىوق مكل  الحرق ثم رط الحورق بفولش ىولملي يم بوضع كريم ل- 6تومل بسالسة



 
 
 
 

 طنطــــاجامعـــة 

 كليـــــــــــة العلــــــــــــوم

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة

ىووق الحورق كمول يعتقود بعوم (الميوتهالمبد هالسم  ه الثل   مع و  األسول  )ا تقم بوضع  

اتقم بفقوع - 9.اتقم بوضع القط  الطبا مبلفرس ىوق الحرق و ل  ألو  يلتص  ب -  8.الولا

اتصول بلاسوعلف ىوا  -01.ممل مفيدس للحرقالفقلييع الولت ة ع  الحرق ألومل تحتوى علا بال

ـو عورم : تعورم العوي  للمولدس الكيميلئيوة.الحلل ا ا كل  الحرق م  الدر ة الثلوية أو الثللثوة 

إ ا كول  المصولب  -.دييقوة موع اسوتملر ىتحمول بلصوبع  91العي  لميلس  لرية علا األيل لمودس 

ـ اىصل الكمربولا وابعود المصولب :الحرق بللكمربلا .مرتديل عدسلت اصقة اطلب مو  إمالتمل

عوو  الموولك  بلسووتلدام فوو  ريووا موصوول للكمربوولا واىحووص التوووفا والوووبم ورووط الحوورق 

ـوو عوورم الحوورق لميووله بوولرده واعووط المصوولب : حوورق الفووما.بضووملده واتصوول بلفسووعلف 

 .  ااسبري  وي ب تةطية مكل  الحرق عود اللروج مرس ألرى مع وضع كريم وايا للفم

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 شيرين دمحم أبو العطا/أ   

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                            

 السيد ابراهيم السيد سالم/ د .ا                                                   
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  تقـرير عــن دورة -1

 "بكلية العلوم -صناعة الصابون السائل والعطور"

 01/01/9109-05يومى الثالثاء واالربعاء الموافقين 

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

بولا علا مبلدرس م  ل وة فئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة يلمت وحدس التحلليل الدييقو  التلبعوة 

و لو  تحوت رعليوة " كيفية صولعة الصولبو  السولئل والعطوور" للقطلع بعمل دورس تدريبية ع  

البيئوة  وكيل الكلية لفئو  لدمة الم تموع وتوميوة./ د.عميد الكلية وإفراف السيد أ. د.السيد ا. د.أ

م  واألربعلا 03/01/9109مدير وحدس التحلليل الدييقة و ل  يوما الثالثلا المواى  . د.والسيد ا

 . 06/01/9109المواى  

وكيوول الكليووة لفووئو  لدمووة الم تمووع وتوميووة . د.ويود بوودأت الوودورس ىووي اليوووم ااول بكلمووة للسويد أ

لعلت ىووي يلعووة سوويمولر يسووم سوو 1الببيئووة تالهوول محلضوورات وظريووة وعلميووة اسووتةريت حوووالي 

 . الفيميلا بداا م  السلعة الحلدية عفر صبلحل حتا الثللثة مسلا

متدربل ارلبمم لري ي  م  ايسلم ملتلفة م  كليوة العلووم " 91"وكل  عدد المتدربي  الحلضري  

علي  .د.ومتدربي  م  كليلت التربية وااداب والت لرس ه ويد يلم بللقلا المحلضرس ااولا السيد أ

 ميعووي ااسووتل  بقسووم الكيميوولا وموودير وحوودس التحلليوول الدييقووة عوو  ااسووا الكيميلئيووة لصووولعة 

ااسوتل  المتفور  بقسوم الكيميولا بلعطولا  فوكرعبود البلسوط /د.الموظفلت والمطور كمل يلم السويد أ

محلضرتي  متتلليتي  ع  دور الكيميلا ىا كثير مو  الصوولعلت ه واسلسويلت صوولعة الصولبو  

العطور وك ل  تفضل سيلدت  بتو ي  الفكر للسيد وكيل الكلية لتبوي  ىكرس الدورس التدريبيو  لمول و

 .لمل م  ىلئدس إيتصلدية للمفلركي  وك ل  الم تمع الللر ا

ىووا اليوووم التووللا ت مووع الحضووور بمعموول الكيميوولا العضوووية بللوودور الثللووث بقسووم الكيميوولا وتقوودم 

تصوويع وفولر  سويلدت  ىوي ال وما العملوي السويد الودكتور دمحم سيلدت  بفرح واف ع  لطوات ال
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اموولوي توىيوو  الموودير الفوووي لوحوودس التحلليوول الدييقووة . يسووم الكيميوولا والسوويدس الكيميلئيووة د -مبوولر 

م  مولا مو  % 11اميرس دمحم االصلئية بللوحدس ه وتم مل  تلو  تفةيل ب. والسيدس الكيميلئية د

ه وتو   أو  ىا حللة إ  لم يك  الملا وقيول ولويا مفلتورا وضوع مولدس ح م البلتش المراد تصويع  

موو  ح ووم البوولتش ووقلووب  يوودا ثووم وضوويف كميووة موو  موولدس % 03الووـ إيووديتل بوسووبة ا تميوود عوو  

هيدروكسيد الصوديوم إلا الملا مبلفرس ووضيف كمية م  حمم الكبريتي  مع التقليب المستمر 

" ثوم وضويف كميوة التكسولبو   8-7علدلوة الوسوط حتوا ريوم حتا تملم ال وبل  ثم يوتم بعود  لو  م

مع التقليب المستمر حتا تملم ال وبل  ثم وقوم بك ابة التوليلوم للر يول " صوديوم لورايل سلفيت 

ضعف ومو  ملا ثم وضع الرائحة والمواد الحلىظ  ووقوم بك ابة اللوو  ىوا مولا لولر ا  11ىا 

ة ويراعووا أا تميوود الوسووبة حتووا ا تتووأثر فووفلىية ثووم وقوووم بكضوولىةت  علووا الوسووط حسووب الرربوو

 .الموت 
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 قافلة طالبية لزيارة مصنع بمدينة العاشر من رمضانتقـرير عــن  -5

 (9109/ 91/01السبت ) 

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

طالبية  يلىلةيلم يطلع لدمة الم تمع وتومية البيئة واسلت س يسم الكيميلا بللتوظيم واافراف علا 

طللب  53م  لعدد 01/9109/ 96المواى  لسبتلميلرس مصوع م  الم تمع الللر ي و ل  يوم ا

 .وال ي  يدرسو  مقرر الصبلرة الكيميلئية( كيميلا للص)م  يسم الكيميلا تلصص 

مصوولوع فووركة افوورم وووت  ووروب  رس تموولم الثلموووة والوصووف صووبلحل واسووتمدىتويلمووت الميوول

حيوث توم التللطوب والتوسوي  مسوبقل  للموسو لت والصبلرة والت ميم بمديوة العلفر م  رمضل 

ه ا ويد كلوت تكولليف ومصوروىلت الرحلوة بولل مود ال اتيوة  .بي  ادارس الكلية والفركة الم كورس

 .بي  الطالب

عبود البلسوط فوكر والسويد الودكتور دمحم . د.يلم السلدس اسلت س يسم الكيميلا بللكلية وهوم السويد أيد و

صلدق والسيد الدكتور دمحم مبلر  بللسفر مع الطالب واافراف العلموي وااطوالع العملوي علوا 

 .مراحل ت ميم القملش للصبلرة بللفركة الم كورس

الليوط اوا وصبلرتمل ثم تحضير وت ميم ومعلل وة وافتملت ه ه المراحل مو  ت ميم الوسي  و

القملش بمواد ملتلفة حتا يتقبل الصبلرة حتا يصل الا مراحل اعطلا الصبةلت الملتلفة حتا 

 .الموت  الوملئي

ويد يلم الطالب بميلرس لمعرم موت ولت الفوركة مو  ايمفوة وتفصويل ثوم يولم الطوالب ىوي تمولم 

   الا القلهرس ويلموا برحلة ترىيمي  ىي احد الموات بمديوة السلعة الثلوية والوصف ظمرا بللتو

وصر لتولول و بة الة اا والمفوروبلت وتوم التحور  مو  القولهرس تمولم الللمسوة والوصوف مسولا 

 .والوصول الا طوطل تملم السلعة السلبعة مسلا

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 لمالسيد ابراهيم السيد سا/ د .ا
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 شاريع الصغيرةملشباب ال تقـرير عــن معرض المالبس الخيري -1
 وزارة القوى العاملة بالغربية –والمتوسطة ومتناهية الصغر 

 92/01/9109-92يومي االحد واالثنين 

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

بللتعولو  موع  98/01/9109-97وظم يطلع لدمة الم تمع وتومية البيئوة يوومي ااحود وااثووي  

مفروع تومية المفلريع الصةيرس والمتوسوط  ومتولهيوة الصوةر بوومارس القووى العلملوة بللةربيوة 

معرضووول للمالبوووا وااكسسووووارات والموت ووولت اليدويوووة للفوووبلب الحلصووولي  علوووا مفوووروعلت 

 صةيرسومتوسط  

علرضوول واسووتمر المعوورم بو وولح لموودس يووومي  وايووا ايبوولا موو   03بلووغ عوودد العلرضووي   ويوود

 .العلملي  والموظفي   والطالب وااسلت س

 

 إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 شيرين دمحم أبو العطا/ا         

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 السيد ابراهيم السيد سالم /د .ا
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 تقـرير عــن نـدوة شعـريه ضمن فعـاليات -2

 "الدورة الخامسة -مهرجـان طنطـا الدولـى للشعــر"

 م92/01/9109األحد الموافق 

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

عميود الكليوة وافوراف .د.وظــم يطلع فئو  لدمة الم تمع وتوميوة البيئوة تحوت رعليوة السويد أ        

وكيل الكليوة لفوئو  . د.وكيل الكلية لفئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة ومفلركة السيد ا.د.السيد ا

التعلوويم والطووالب واتحوولد الطووالب بللكليووة إستضوولىة ووودوس فووعرية تحووت ىعلليوولت ممر وول  طوطوول 

و لو   -ه بلافترا  مع  معية فعر لالدبلا والفولوي  بللةربية " الدورس الللمسة " لدولا للفعر ا

م بقلعة سيمولر مبووا الفيميولا بللكليوة ه ويود فولر  بللحضوور 97/01/9109يوم األحد المواى  

لفيوف مو  الفووعراا الودوليي  موو  الم ور والبراميول وكولومبيوول ومصور ضووم  ىعلليولت الممر وول  

دولا ه وكوو ل  حضوور موو  الكليووة لفيووف موو  السوولدس أعضوولا هيئووة التوودريا الممتمووي  بللفووعر الوو

 .والم لل الفعرى وك ل  الطلبة

وكيل الكلية لفئو  لدمة الم تمع وتوميوة البيئوة بكلموة رحوب ىيمول بللسولده / د.استمل الودوس أ         

بوي  دول العوللم لمول لو  مو  أثور ىوا  الضيوف ويد أثوا سيلدت  بدور الممر ل  ىا التبلدل الثقولىا

حوول  ىتحوا ـ مقدموة /بودأت ىعلليولت الوودوس بتقوديم مو   السويدس ااديبوة. التقلرب الفكرى واألدبوا 

عولدل سوميع مو  / ثوم تقودم كوال مو  الفولعره الودوس بللتعريف بللسلدس الفوعراا واحودا تلوو اآللور 

رواووووود أورتفووووي  موووو  / لفوووولعرو ا( البراميوووول)ميفوووويل يوووولكيوا موووو  / ثووووم الفوووولعر ( مصوووور)

( كولومبيول)أدريلوول أويووا مو  / وأليورا الفولعرس (  مصور)بميوة طلوب مو  / والفلعرس (الم ر)

بم موع  م  القصولئد الفوعري  ويود تموت تر موة الفوعر اا وبوي الوا اللةوة العربيوة عو  طريو  

دمحم رىعت ـلألستل  / د .عرم التر مة بللداتل فو لثولا القلا الفعراا اا لوب للفعرهكمل فلر  أ

 عفر البحرية ـ أستل  ورئيا يسوم ال يولو يول / د .بقسم ال يولو يل بقصيدس فعرية وك ل  ألقا أ

يصيدس فعري  ه وأليرا فلر  بعم الطلبة ىا إلقلا بعم القصلئد الفعري  ويد استمتع وتفلعول 

 الفعر عبر دول العللم  ا بحرالحضور بم س الودوس الفعرية لمل لمل م  أثر وفسا رائع لإلبحلر ى
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 إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 شيرين دمحم أبو العطا/ا         

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 السيد ابراهيم السيد سالم/ د .ا                                                            
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  دورة ريرـتق -2  

 " ىنظام أوراكل المالالتعريف ب" 

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

عمةاد السةيد /د.مجدي عبد الرؤف سبع رئيس الجامعةة االسةيد ا/ د.تحت رعاية السيد ا

  /د.عتمان نائب رئيس الجامعةة لئةن ن مدمةة المجتمةع ات ميةة البينةة االةراف السةيد ا

السةيد برةراميم السةيد سةالم  اكية  / د.عبد العزيز لطفى عبد الدايم عميد كلية العل م  اا

الكليةةة لئةةةن ن مدمةةة المجتمةةةع ات ميةةة البينةةةة  تةةم عمةةة  دار  تدريبيةة  تحةةةت ع ةةة ان 

 "البرنامج التدريبي ل ظام أاراك  الماليى لطالب الس ة ال هائية رقسم عل م الحاسب االّلي"

 أهداف الورشة

 وكيفية تطبيقه فى الشركات والهيئات ERPالتعريف بنظام  .1

لتحديففد مففدس اادففتفا     ERPتعريففف الطففال بالماففتجدات والتطففورات التففه ونففل   ليففه أ ظمففة  .2

 المطلوبة

 تعريف طال الانة النهائية باأل ظمة الته تدير عمليات الشركات والهيئات الكبير  .3

لففى كيفيففة تحديففد الماففار الففوسيفه المنادفف  بنففا ا علففه تهيئففة الطففال المقبلففيس علففه دففو  العمففل ع .4

 التخصصات المطلوبة

 تطوير مهارات الطال التقنية والالوكية بما يناد   حتياجات دو  العمل .5

 الطال الماتهدفيس

 .الفرقة الرابعة بقام علوم الحاد , ياتهدف البر امج التدريبه طال كلية العلوم 

 ERP -Enterprise Resources اففةتعريففف  ظففام تخطففيد مففوار  الم د

Planning 

ويشير  لفى مجموعفة مفس البفرامج التفه تافتعيس .  لى تخطيد موار  الم داات" ERP"يشير رمز االختصار 

بهففا الم داففات ا ار  أ شففطة األعمففاة اليوميففة, مةففل المحادففبة, والمشففتريات, و  ار  المشففروعات, و  ار  

ففا علففى  ERPوتشففتمل مجموعففة . وعمليففات دلاففلة التوريففد المخففاطر واالمتةففاة,  enterpriseالكاملففة أيا 

performance management  وهفو بر فامج يافاعد علفى التخطفيد, و عفدا  الميزا يفة, والتنبف , و عفدا ,

 . التقارير حوة النتائج المالية لم داة ما

ومفس خفاة . عماة وتمكيس تفدفا البيا فات بينهفامع ا وتعمل على تحديد زيا   فه عمليات األ ERPتترابد أ ظمة 

على الفتخل   ERPجمع البيا ات المتعلقة بالمعامات المشتركة ألي م داة مس مصا ر متعد  , تعمل أ ظمة 

 ".وجه أوحد للحقيقة"مس تكرار البيا ات وتوفير تكامل البيا ات بادتخدام 
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وبالنافبة . الشركات بجميع أحجامها فه جميع المجاالتأهمية كبير  فه   ار  آالف  ERPواليوم, تحتل أ ظمة 

 .ال غنى عنه بقدر الاو  الذي ينير الطريا ERP لى هذه الشركات, يُعتبر 

 ERPأهمية ظام أوراكل 

ا ألن بيا ففات الم داففة وعملياتهففا اليوميففة , فففه عففالم األعمففاة حالي ففا ERPمففس الماففتحيل تجاهففل أ ففر  و ظففر 

تمكس الشركات مس محاذا  األقاام المنفصفلة وتحافيس دفير العمفل, األمفر الفذي , تERPمحصور   اخل أ ظمة 

 ينتج عنه وفورات كبير  فه المحصلة النهائية

 : ومس أمةلة الفوائد المحدّ   لألعماة ما يله

 رؤس األعماة المحّانة مس معلومات فه الوق  الفعله تنشئها التقارير .1

 يات األعماة المبّاطة وأفال الممارداتا خفاض التكاليف التشغيلية مس خاة عمل .2

 تعزيز التعاون مس الماتخدميس الذيس يشاركون البيا ات فه العقو , وطلبات الشرا , وأوامر الشرا  .3

مس خاة تجربة ماتخدم مشتركة عبر العديفد مفس وسفائف األعمفاة وعمليفات األعمفاة   تحايس الكفا   .4

   .واضحة المعالم

البنية األدادية الةابتفة مفس المكتف  الخلففه  لفى المكتف  األمفامه, حيفج تتمتفع جميفع أ شفطة األعمفاة  .5

 بنفس الصور  والمحتوس

 ارتفاع معدالت اعتما  الماتخدم مس تجربة الماتخدم المشتركة والتصميم .6

 تقليل المخاطر مس خاة تكامل البيا ات المحّاس والاوابد المالية .7

د  ومتكاملةا خفاض تكاليف  .8  اا ار  والتكاليف التشغيلية مس خاة أ ظمة موحَّ

  ERP أشهر أ ظمة أوراكل

 ظففام لتطففوير التخطففيد : Human Capital Management(HCM)  ار  المففوار  البشففرية  .1

وتطبيففا كففل القففوا يس والعمليففات , احتياجففات العمففل مففس الوسففائف وكففل مففا يخفف  ذلفف  مففس تفانففيل 

 كذل  تطوير الكا ر ,الخانة بالموسفيس 

ويتاففمس جميففع العمليففات المحادففبية مففس القيففو  :   Oracle Financial  ار  الحاففابات الماليففة .2

  لخ.. حاابات العما  , الشيكات , حاابات المور يس , المحادبية 

وهففو  ظففام لففدعم و  ار  : Supply Chain Management (SCM)  ار  دلاففلة اامففدا ات  .3

ليمةل دلالة مس العمليفات المترابطفه مفس قبفل التوريفد , والعما  وشركا  العمل  الربد بيس المور يس

 . لى  هاية ونوة المنتجات  لى العما 

وهفو  ظفام : Customer RelationShip Management(CRM)  ار  العاقفات مفع العمفا   .4

 ”CRMام اة  ظ… يدير العاقات مع العما  لمس ي مس بإرضا  العما  كأفال وديلة للربح 

جميفع عمليفات المخفازن مفس توريفد وتصفدير وحركفات  اخليفة بفيس :   ار  المبيعفات وطلبفات المخفازن .5

 المخازن

و تخطففيد , ( manufacturing)وهنففاأ أ ظمففة كةيففر  يمكففس أن تنتمففه للمجموعففة مةففل التصففنيع  .6

 اا تاج والكةير مس األ ظمة المختلفة
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 Oracle Financial  بذه عس  ظام أوراكل الماله

 ظام أوراكل الماله عبار  عس مجموعة مس األ ظمة تعمل دويا ألتمتة العمليات الخانة بالشفركة أو الم دافة 

كمفا ويغنيهفا , يمكفس تطبيقفه (  لفخ…تجفاري , خيري )فمهما كا   طبيعة العمل , وربطها بشكل موحد ومتكامل

 .عس ادتعماة أ ظمة وبرمجيات مختلفة مس عد  شركات

 Business Processing) ويتطلفف  تطبيقففه  عففا   هنددففة العمليففات الخانففة بالم داففة أو مففا ياففمى ل

Engineering BPE)حيج يتمتطوير وتعديل آلية العمل بالشركة أو الم داة بما يوافا النظام الجديد. 

كمفا وأن ,    ممكنفة و ظرا لدرجة تعقيد النظامفإ فه يحتفاج  لفى وقف  كفافه لتطبيقفه والحصفوة علفى أكبفر  دفتفا

تطويره يحتاج  مج كامل بيس اا ارات الماتفيد  والمختصيس التقنييس فا يمكس تطبيقه بااعتمفا  علفى التقنيفيس 

 .فقد و  ما يتطل  فهم عميا للجا   اا اري وطبيعة العمل

 مواعيد جلاات التدري 

 م الموضوع التاريخ الوق  ماحظات
 2 –ص  11 

 م

 

-1911-الةا ففففففففففا الموافا 

2112 

 

 ERPمقدمة عس  ظام أوراكل 

 كيفية  دتخدام ما وة النظام

1 

 2 –ص  11 

 م

-11-21الخمففيس المواففففا 

2112 

 

 GL أداديات  ظام األدتاذ العام

 AP أداديات  ظام المدفوعات

2 

-11-24األحففففففد الموافففففففا  م 4 –م  1 

2112 

 AP أداديات  ظام المدفوعات

تطبيفففففففففففففا شفففففففففففففر  مراحفففففففففففففل 

 Project Planالنظام

3 

-11-26الةا فففا  المواففففا   م  4 –م 1 

2112 

 AR أداديات  ظام المقبوضات

 FA أداديات  ظام األنوة الةابتة

 CM أداديات  ظام   ار  النقدية

4 
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 قافلة طالبية من كلية العلوم لزيارةتقـرير عــن -9 

 بمدينة برج العرب باالسكندرية -معهد بحوث المواد الجديدة 

 (9109/ 91/00االربعاء) 

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

ولئوب رئويا ال لمعوة  عمولد عتمول . د.م د  عبد الرؤوف سبع والسويد أ. د.تحت رعلية السيد أ

عبد العميم لطفي عبود الودايم عميود . د.لفئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة وتحت افراف السيد أ

لدموة الم تموع وتوميوة  السيد ابراهيم السيد سللم وكيل كلية العلوم لفئو . د.كلية العلوم والسيد أ

التولبع لقطولع لدموة الم تموع وتوميوة ويسم الكيميلا بللكلية ومكتب متلبعة اللري ي  بللكلية البيئة

معمد بحووث طالبية لميلرس  يلىلةبللتوظيم واافراف علا ال ي  يلموا واسلت س يسم الكيميلاالبيئة 

 .م91/00/9109المواى   ااربعلاو ل  يوم  -المواد ال ديدس بمديوة برج العرب بلاسكودرية

وطللبوة مو  طوالب المسوتوى الرابوع مو  التلصصولت الممدو ووة طللوب  36الطوالب عوددوكول  

بلاضولىة الوا بعوم ( كيميولا حيوو / ميكروبيولوو ي و كيميولا/ كيميولا)تلصص بكلية العلوم 

ات علوووووم مقووورر او درسووووا والووو ي  يدرسووووو الطوووالب اللوووري ي  مووو  وفووووا التلصصووولته 

ا مومس العلميوة وريرهول ه لالطوالع بيولو يل ال ميئية والمودسة والوراثية والتصوويع واالالموادو

علا احدث تطبيقلت م لل الكيميلا الصولعية ىي التلصصلت الملتلفة وكيفية تحويل العلوم الا 

 .موت لت صولعية وايتصلدية وبحثية والتعلمل معمل ىي سوق العمل

ي اللطوة وتعد ه ه القلىلة الطالبية العلمية متواكبة مع ملر لت لدموة الم تموع وتوميوة البيئوة ىو

ااسووتراتي ية لكليووة العلوووم لتلهيوول طووالب السووووات الوملئيووة واللووري ي  لسوووق العموول واكسوولبمم 

اللبرات والمملرات التلهلية والفوية الالممة اعداد كوادر واعدس ه بلاضولىة الوا تقوديم لودملت 

 .لربط اللري  بكليت  و لمعت  ومسلعدت  ىي التفلعل مع الم تمع وسوق العمل

اوطلقتللقلىلووةىي تموولم السوولعة الثلموووة صووبلحل واسووتمدىتمديوة ااسووكودرية حيووث تووم التللطووب ويوود 

هو ا ويود .والتوسي  مسوبقل بوي  ادارس الكليوة ومكتوب متلبعوة اللوري ي  بللقطولع والمعمود المو كور

 .كلوت تكلليف ومصروىلت الرحلة بلل مود ال اتية بي  الطالب
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عبود البلسوط فوكر ااسوتل  . د.أ: ل لووب العلموي السولدس وصلحب الطالب ويولم بلافوراف علوا ا

عولطف الةرابلوي بقسوم . دمحم عمام ااستل  المسلعد بقسم الكيميلا ود. د.المتفر  بقسم الكيميلا وأ

 .دمحم مبلر  المدرا بقسم الكيميلا. الكيميلا ود

حوودث اا موومس ا علووا الطووالب واللووري ي لافووراف العلمووي واطووالع بسوولت س ايوولم السوولدس ايوود و

القيلسية للمودسة الوراثية وعلا العديد م  ا ممس ييلا ااطيلف وطريقوة عملمول وتطبيقلتمول موع 

ا ممس رمل اليلف  ميئلت الولوو والبوليمرات لتكوي  اوس ة وادوات ه كمل اطلع الطوالب علوا 

صويع اا مومس معلمل تطوير تقويلت تحلية ميله البحر واستلداملتمل بلاضلىة الا ميلرس ورش ت

 . العلمية واابتكلرات

وموو  ولحيووة الوورى يوولم الطووالب بميوولرس ورفووة صووولعة الم ل يوولت الملتلفووة ادوات المعلموول 

ووحدتمل اايتصلدية وكيفية تطبي  علووم تصوويع الم ولج ىوي اوتولج مووت   و مواصوفلت ييلسوية 

 .ومطلوب ىي السوق 

ة تملم الرابعة مسلا والوصول بسوالمة   الوا ويد تم التحر  م  مديوة برج العرب بلاسكودري

 .طوطل حوالي السلعة السلبعة مسلا

 

 إدارس فئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة 

 فيري  دمحم أبو العطل/ ا

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                           

 السيد ابراهيم السيد سالم/ د .ا                                                 
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 ندوة ريرـتق-01

 "البحث العلمى وبناء الدولة الحديثة فى ظل التحديات الراهنه "  

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

 يلم يطلع فئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة بللتعلو  مع الميئة العلمة لإلستعالملت   

البحووث العلمووا وبووولا الدولووة الحديثووة ىووا ظوول التحووديلت " بتوظوويم ووودوس تحووت عووووا  

ه بقلعوة السويمولر بقسوم الفيميولا  90/00/9109و ل  يوم اللميا المواىو "الراهو  

رئوويا تحريوور بوابووة روم  –أيموو  عبوود الم يوود /اويوولم بمحلضوورتمل الكلتووب الصووحف

 اليوسف وعضو وقلبة الصحفيي  

موودير المركووم افعالمووا بمركووم الويوول  -عوومس سوورور/اسووتملت الووودوس كلمووة للسوويدس  

وكيوول الكليووة لفووئو  لدمووة / د.لإلعووالم وتفضوولت سوويلدتمل بلفمتووول  لضوويلىة السوويد أ

س الضيوف والحلضري  حيث أومول تضوم الم تمع وتومية البيئة وك ل  الترحيب بللسلد

مودير الميئوة العلموة لإلسوتعالملت  –سومير مموو  / كوكب  م  الحلضري  مومم السويد 

سوولمع /السوويده موودير مركووم الويوول لإلعووالم  –ضوولحا ه وورا /السوويد ه بوسووط الوودلتل 

 –عودلا محورم / السويده ىرع وقلبة الصحفيي  بللةربيو  –موىا رئيا الل و  الوقلبي  

 .كبير إ اعيي  ورئيا اف اعة سلبقل  –دمحم القصبا /السيد ه تب الصحفا الكل

مدير الميئة العلمة لإلستعالملت  وو م  تحيو  لورئيا  –سمير ممو  / ثم تقدم األستل 

ال لمعة وتقدير ىا ريلب  فيملو  برسللة افعالم ىا الم تمع بكلىة يضليله ىمو أكثور 

ل  كل  هودف هو ه الوودوس تو يمو  رسوللة لفوبلب حرصل بدور الفبلب ىا الم تمع ل 

ىموم ووواس المسوتقبل القولدم ه كلية العلوم لمل لمم م  دور بلرم ىا بولا الدولوة الحديثو  

 .ثم و   تحيت  للسلدس الحضور ه ىكلية العلوم ها مركم ومصوع العلملا 

للتحيووة وكيوول الكليووة لفووئو  لدمووة الم تمووع وتوميووة البيئووة ب/ د.ثووم تو موو  السوويد أ 

للضيوف والحضور وو   رسللة للسلدس الحضور بأ  الحيلس ليست عمول ىقوط ولكو  

 هول  الو دا  والمفلعر ىالبد م  الوعا الثقلىا ىمول  علملا مومم األدبلاوالفعراا 

سولمية سوعفل  رئويا يسوم الفيميولا بعود الفوكر والثوولا   / د.ثم  لات كلموة السويدس أ

تو مت بللفكر للسلدس الضيوف لتبويمم الفكر والووعا ه  تعللا والصالس علا رسولول

 .بتو ي  الفبلب لإلوتملا لوطومم وك ل  رحبت بللحضور 
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رئوويا تحريوور بوابووة  –أيموو  عبوود الم يوود / وأليوورا  وولات الكلمووة للكلتووب الصووحفا 
ه اليوسف وعضو وقلبة الصحفيي  حيث تو   سيلدت  بللفكر للحضور والطلبة  روم

ىأثوا علا كلية العلوم حيث أومل يلعة مو  يوالع العلوم والتوا ألر وت علمولا وأ والا 
أحمد مويول واللو ي  أسومموا بودورهم ىوا الحيوله وتقودم الدولوة ومو  هوول /مثل العللم د

بحوث العلموا هوو التحورى والفحوص و موع حيوث أ  اله تطرق سيلدت  لعووا  الودوس 
و كوور أ  األسوولوب العلمووا هووو األسوولوب الموووظم ىووا التفكيوور هالمعلوموولت والرصوود 

ثووم تطوورق سوويلدت  لتعريووف الدولووة ه ىيضووع الفووروم ويسووعا إلووا إثبلتموول أو وفيموول 
ىللدولووة الحديثوو  هووا ه ىللدولووة هووا أرم  ات حوودود يقوويم عليموول فووعب لوو  حكوموو  

علا التأثير ىا الدالل والللرج والتا تقودم أسوا وسوبل الحيوله وتموتم  الدولة القلدرس
وموو  أهووم عولصوور بووولا الدولووة ه بللعوصوور البفوورى وتوووىير بيئووة أىضوول للمووواطوي  

القوس افيتصولدية والقووس العسوكرية والقووس البفوري  وأليورا موظوموة البحوث )الحديث  
لدولوة العسوكرية يوؤدى األعوداا ىللقوس العسوكرية مو  توا ودهل ا  ضوعف ا(  العلما

إلا العدوا  علا أراضيمل والبلحث ىا أى م لل علما هو فري  ىا حمليوة الدولوة 
ثم تأتا القوس افيتصلدية والتا تمتم برىع مستوى افوتلج العلم ويكو  ىوا إتوما  موع 

 75ىعلووا سووبيل المثوولل حوورب ه افسووتمال  العوولم ىموو  ايملوو  يوتوو  ايملوو  يووراره 
العرب سالح البترول ىا الضةط علا أمريكل حتا ا تودعم إسورائيل بوللةرم  استلدم

موو  تفوووق أمريكوول ىووا القوووس العسووكري  وافيتصوولدي  والعلميووة ىووا  لوو  الويووت ولكوو  
تحليوة )ىك ل  وح  اآل  بحل و  إلوا ه (البترول )العرب كل  معمم عوصر القوس وهو 

يوة اللمسويولت كلووت حصوة مصور مو  حيث أ  ىا بداه لسد الع م ىا الميله ( الميله
مليوو  وسومة واآل  الحصوة ثلبتو  91مليولر لتور مكعوب وكول  العودد  33الميله تعولدل 

وعودد السوكل  يود ماد ىأصوبع هوول  مفوكل  وابود مو  دور البحوث العلموا لحول هو ه 
و كر أ  العقل افستيراتي ا هو ال ى يضوع اللطوط افسوتيراتي ي  ىموول  ه المفكل  
و السوكلوا وعلوا الدولوة ا  تسوعا  لهودس لتووىير كول سوبل الحيوله الكريمو  وسب  الومو

اىرادهل ولك  مع ه ه الميلده ستفعر بوللع م واامموة التوا توؤدى إلوا المظولهرات 
والتدمير وهول  م  يستةلمل لصوللع أهداىو  التلريبيو  وهوا ملتسوما بحوروب ال يول 

الوو ى يموودم الدولووة بوفسوو  حيووث أ  الفووعب هووو ( الحووروب الولعموو  )الرابووع وهووا 
اسوووتلدام )ويوووديمل كوول  هوووول  حووروب ال يووول الثللووث هىووللمواط  هوووو الموودف األول 

وحوديثل ه الطلئرات المو   بعيده المودى حيوث تسوتمدف ال وودى والموايوع العسوكري  
ه ( اسوتلدام المودسوة المولليو  لسوالح الحوروب )هول  حوروب ال يول السولدا وهوا 

أ  يكو  البحث العلما مرتبط بكحتيل لت الدولوة لو ل  ابود ل ل  ي ب علا البلحثي  
أ  يكو  هول  ارتبلط بللحكوم  ومراكم الفكر كلل لمعولت لموا موة المفوكالت مثول 

أمو  )إوتولج سوالات  ديوده ه استصالح األراضا وإوبلت وبلتولت تسوتمل  ميوله يليلو  
تعليميو  لتو و  لمسوتقبل وب ل  يكو  هول  إعلدس صويلرة المووله  اله ( ر ائا للدولة 

 .أىضل
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الرىلعا يولوى كلمة و م  ىيمل إمكلويو  إسوتةالل كول مولهو متولح / د.ثم تو   السيد أ
بللبيئووة لتحقيوو  الموودف دو  افعتموولد علووا موووارد الدولووة و لوو  موو  حيووث إسووتلدام 
افمكلويوولت المتلحوو  مووث الميكوولويكا الوو ى يسووتلدم موولتور ملكيووو  رىووع الميووله لصوووع 

 .بدائي  يستلدممل ىا الم تمع الريفا سيلرس 
سومير دمحم علوا ـلألستل  المتفور  بقسوم ال يولو يول و كور أ  صوحراا / د.ثوم تو و  أ

مصوور رويوو  بللمعوولد  والمووواد الووويوو  واليوراويوووم حيووث أ  هووول  الفووي   ووما ىووا 
المليو  م  المواد الوووي  بأرم مصر وىا حاليب وفوالتي  وهوول  موول م الو هب 

مو  يدملا المصريي   ىمصور رويو  بكوووم ي وب اسوتلدام البحوث العلموا ىوا  بمصر
 .استلداممل 

طلعت ميم ـ األستل  المتفر  بقسم الفيميلا كلمة و و  ىيمول أ  مصور . وتو   السيد أ
تمتلوو  الكثيوور موو  كوووادر العقوول البفوورى التووا لموول القوودرسعلا تعووديل أى عطوول ىوووا 

األ ووالا ىضوول ىووا  لوو  الفووأ  وحمليووة أرم  بللسووالح المصوورى لموول لوودور العلموولا
 .مصر م  أى تلريب عسكرى ىا المعدات واآلات العسكري  

واوتمووت هوو ه الووودوس بللتوصوويلت اآلتيوو  عموول بروتوكووول تعوولو  بووي  روم اليوسووف 
موو  رواد ال لمعووة بللم وولل افعالمووا حيووث أ  هووول   33وال لمعوو  بتوودريب حوووالا 

م الوثلئقيووو  والتسووووي  افلكتروووووا ا  المووووت  ىووورص عمووول مثووول الموووووتير واألىوووال
وكو ل  أوصوت الوودوس بعمول موؤتمرعلما بوي  روم اليوسوف ه .افعالما ممم   ودا 

 وكلية العلوم حول احتيل لت البحث العلما لتوىير التمويل الالمم لتبوا أىكلر العلملا 
 

العلموا ىوا ثووب وأليرا اوتمت الودوس الةويوة بلقولا ىكورى بوي  ر ولل الفكور األدبوا و
 .تملرى  روح الوطوية وافوتملا لبلدول الحبيب  وحو دولة حديث  

 
 فئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة  إدارس 
       
 فيري  دمحم أبو العطل/ ا   

 وكيل الكلية لفئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة
 

 السيد ابراهيم السيد سللم/ د .ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 ندوة  ريرـتق-01

 " مكافحة التعصب والسلبية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد  "

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

عملد السيد /د.م د  عبد الرؤف سبع رئيا ال لمعة والسيد ا/ د.تحت رعلية السيد ا
/  د.عتمل  ولئب رئيا ال لمعة لفئو  لدمة الم تموع وتوميوة البيئوة وافوراف السويد ا

السيد إبراهيم السيد سللم  وكيول / د.بد العميم لطفا عبد الدايم عميد كلية العلوم  واع
مكلىحوة التعصوب والسولبية " الكلية لفئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة  تم عمول وودوس

 9109/ 96/00و لو  يووم الثالثولاالمواى   " والتمييوم علوا أسولا الودي  او المعتقود
عبود الوهولب دمحم كلمول ـ أسوتل  علوم الووفا / د.االوودوس  بللكليوة  وحلضور( 0)بم موع 

ىوورد موو  العوولملي  ( 31) وحضوور الووودوس عوودد  الفسوويولو ا المتفوور  بكليووة التربيووة 
 .وطالب الكلية

وكيوول الكليووة لفووئو  لدمووة الم تمووع وتوميووة البيئووة / رحووب السوويد األسووتل  الوودكتور   
رئوويا م لووا يسووم الفيميوولا  –ل  سوولمية سووعف/ د .بللسوولدس الضوويوف وكوو ل  السوويدس أ

عبود الوهولب دمحم كلمول بكىتتولح / د.ىوا البدايوة يولم السويد أه رحبت بللسولدس الحضوور 
وتو و  ه " إومول يلفوا   مو  عبولدس العلمولا " الودوس بلل كر الحكيم ىا يولوة تعوللا 

 سيلدت  بوأ  لو  الفورف أ  يكوو  ىوا هو ا ال موع وو و  أ  افهتمولم بتوظويم الوودوات
الثقلىي  للطالب فو  مفيود للتقيويم السويكولو ا ىوول  الفورق بوي  المتصولب والصوالب  
ىللصالبة أ  يكو  عوده القدرس علا موا   المفلكل والتحمل وافعتكلف علا هدى  
وحلووم صووةير يبوودأ بلطوووس صووةيره ثووم تكبوور ىووا المسووتقبل وممووم فوودس التركيووم علووا 

ىللمدف افوسلوا مضوروب ىوا فودس )  المدف ىللطللب بال أهداف يصبع إوسل  ميت
التركيم يعطا طليوة وفسوي  إوسولوي  تحقو  األهوداف رروم كول الظوروف المعلكسو  ثوم 
تأتا األهوداف المرحليو  وهوا كيفيو  التلطويط للوصوول إلوا األهوداف افسوتيراتي ي  

 –يووس العقول  –يوس ال سوم )ىالبد م  ا  تبوا وفس  بثالث يوى وها ( بعيده المدى)
ىمل هو السوبب وراا تفوتتي  وبعود  عو  أهوداى     أا وهوالتعصوب ( أللالق يوس ا

وال ى يوؤدى إلوا التطورف والقولبوة والمقتور  بللحمولا القمورى وهوو اول تفوليص 
موو  )للتعصووب وصوولحب  يعوولوا موو  الوسوسوو  القمريوو  ىمووول  بعووم ر وولل الوودي  

موولك  الديويوو  وهووا اللوو ي  يملرسووو  الفكرالتطرىووا ىووا األ(الفوويوو ور وولل الكويسوو  
تسووما بحووروب ال يوول الرابووع واللوولما ىي ووب البعوود عوو  التطوورف لحمليوو  وطوووول 
العميووم ا  مصوور موو  أعظووم وأيوودم الفووعوب علووا و وو  األرم ىمووو فووعب واحوود 

 ووسي  واحد ىالبد أ  تكو  طللب واعا لكل المةريلت التا توا م  ىا حيلت  
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حتووا ا تتعوورم للفكوور التطرىووا ىللتعصووب سوورطل  الم تمووع ىووال ي ووب أ  تحصوور 
( ابو  موظوور )و كر تعريف التعصب م  و   وظر ه وظرت  بي  األبيم وااسود 

ىلفوسول   ووما موو  (موو  يعووي  يومو  علووا الظلووم )ىللتعصوب موو  العصووبي  ىللعصوبا 
ول ىوال وسوتطيع تحقيو  وسي  و ما م  الم تمع وا وقدر أ  وعيش ىا الم تمع بمفرد

) و كر عدم التفبث بللرأى ىلفملم الفلىعا يولله أى هدف بدو  التعلو  مع ال ميع 
ىالبود مو  احتورام الورأى ( رأى لطل يحتمل الصوواب ورأيو  صوواب يحتمول اللطوأ 

و كر سيلدت  وتولئ   ريموة التعصوب الكوروى ىوا م بحوة بورسوعيد ه . والرأى اآللر
ىللمتعصب موةل  ىكريولا ىوا تليالتو  واوهلمو  ه حللة وىله  71وكل  وتي تمل حوالا 

ت له م  حول  ىل ل  يفقد مملراتو  اف تملعيو  ىوا التعلمول موع الةيور ىموو يعولوا مو  
ىوال ه وإحسلس  بلفضطملد والظلوم ىموو تصولدما عوديم المرووو  ه الوسوس  القمرية 

ىللودي  همتقولب ىا يللوب ىحيلس المتعصب موةلق  ه تك  صلبل ىتكسر وا ليولا ىتعصر
هو احترام اآللر وو   دعوتو  للطوالب بوأووا يكووووا سوفراا لمو ه الوودوس وأ  يوقلووا 

 .رسللة الحب والتسلمع والتملس  اف تملعا 

 .وىا الوملي  استمتع الطالب بللودوس وأظمروا سعلدتمم بللتصفي  الحلر    

    

 فئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة  إدارس 
       
 فيري  دمحم أبو العطل/ ا   
 

 وكيل الكلية لفئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة
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 تقــــريرعـــن زراعة أشجار تحت مبادرة-00               

 "اتحضر لألخضر"                            

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

رئيس الجمه رية اعلى  -عبدالفتاح السيسي / السيد الرئيس حت رعايةت 

ي اير  ٧٢)مامش احتفالية جامعة ط طا امحافظة الغررية ري م البينة ال ط ي 

. د.مجدي سبع رئيس جامعة ط طا االسيد ا/ د.ا تحت رعاية السيد ا(٧٢٧٢

نائب رئيس الجامعة  -عماد عتمان / د.محافظ الغررية االسيد ا - طارق رحمي

عبدالعزيز لطفي / د.لئن ن مدمة المجتمع ات مية البينة، االراف السيد ا

اكي  الكلية  -السيد برراميم السيد سالم / د.عميد الكلية االسيد ا -عبدالدايم 

الت فيذ من قسم لئن ن مدمة المجتمع ات مية البينة حيث تم القيام رالتخطيط ا

لجر  مثمر  كمرحلة أالى تم ت زيعها في حدائق  ٤٥ت سيق الحدائق لزراعة 

الكلية من ألجار ررتقال اليم ن اج اف  اتين الجر  مانج  ااحد  اقد قام 

قطاع مدمة المجتمع ات مية البينة رت فير الئتالت من مئت  الجامعة تبع مام  

 ..اجامعة ط طا مخصص للكلية من مبادر  ازار  البينة
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 وورشة العمل الزيارة الخاصةتقريرعن -09

 للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالغريبة( STEM)لمدرسة 

 (م9191/ 02/9الموافق  ثالثاءال)

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

 

للمتفوويي  ىوا العلووم والتكوولو يول بللةربيوة و لو   (STEM)إستقبلت كلية العلوم طلبة مدرسة 

م بقلعة السميولر بمركم اللدمة العلمة بللكليوة ويود حضور 9191/ 08/9المواى  ثالثلاىا يوم ال

وثالثو  طللبل  ومعمم مفورىا الميولرس وإسوتمرت الوودوس  تسعةالعديد م  الطالب  البللغ عددهم 

المودرا ـ  أحمود السويد عوتلم / السويد الودكتور كول مو حلضورهل ويود ه  سلعتي  م  بدا إوعقلدهول

رحبوول والو ى  فيميوولابقسوم ال موودراـ ال يلسووردمحم عبود   عبوده/ السوويد الودكتور  ه بقسوم الفيميولا

م موعوة مو  الطوالب عو   ة كل م  سيلدتممله ه ا بلفضلىة إلا موليفبيتمم الثلوي ىاللطالب ب

ىوا إي ولد الطوالب  ل سيلدتمملوليفحيث هلللصة بأبحلثمممدى إمكلوية إي لد الحلول والمفكالت ا

بوأ  يصومم (alternative energies ) Improve the use ofحل لمفكلة الطلية البديلة 

الطليووة الفمسووي  ــووـ حوورارس األ سوولم الحيووة )الطللووب ومووو ج يسووتلدم الطليووة الحراريووة الطبيعيوو  

لتلميومول أو .......( بيو  ـوـ مةولطيسوي  ـحراريوة ـ كمر)ويستلرج مومل طليوة ( وحررس األرم 

استلداممل ىوا األرورام الحيلتيو  وموو  السولل  الفمسوا الو ى يقووم بتلومي  الطليوة الحراريوة 

المستمدس م  الفما ويكو  ىا صورس ميله سللو  او هواا سلل  ويتكو  م  الم مع الفمسوا 

ل أ  يفكور كيوف يحولىظ علوا واللوما  ودور البلحوث هوو( ي ب أ  يكو  لووو  أسوود و معود  ) 

الحرارس الولت   كا ا تقل در ة الحرارس ولك  أ  يكوتم الحورارس الولت و  وي معمول حتوا ترتفوع 

در ة الحرارس وأوضع ىكرس التبلدل الحرارى وىكرس عمل الديولمو وك ل  تكلم كل م  سيلدتممل 

افوع  الفوما المركومس لتمور ع  كيفية استلدام بللر الملا الولت  م  رليل  الملا بعد تعرضمل 

وك ل  كيفية إستلدام أوواع معيوو  مو  العدسولت المسوتلدمة ه علا التوربي  ال ى يولد الكمربلا 

وطرق اوتقولل ه ويلم سيلدت  بفرح يلوو  الطليةهم  الم لج والمرايلت ىا ت ميع أفعة الفما 

ويولوو  ويووت  للتبريود الو ى  هوعاليوة الحورارس بللكثلىوة ( اافعلع والحمل والتوصيل )الحرارس 

يوص علا أ  معدل التبريد يتولسب تولسبل طردىل مع ىرق در ولت حورارس  السولك  عو  الوسوط 
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تمت إىلدتمم بكمكلوية حل المفكالت الللصوة ىوا م ولل أبحولثمم والسوملع لمفوكلة وه المحيط ب  

وكيل . د.مع السيد ا إلتتمت ىعلليلت الودوس بصور ت كلرية للطالبوه  كل طللب مومم علا حده

الكلية لفئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة وأبدى الطالب سعلدتمم البللةوة بو وودهم بكليوة العلووم 

وعوو  موودى افسووتفلدس المثموورس موو  هوو ه الميوولرس ه كموول أبوودى مفوورىو الميوولرس امتووولومم وفووكرهم 

تفلدس الكلملوة حوول إي ولد اللللص فدارس الكلية علمة ووكيل الكلية للصة لحس  افستقبلل وافس

 .   حلول للمفكالت الللصة بأبحلث الطالب
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 فئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة  إدارس 
       
 فيري  دمحم أبو العطل/ ا   
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 "فيروس كورونا المستجد"تقــــرير عـــن ندوة  -  03

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

عمولد عتمول  ـ ولئوب  / د.م دى سوبع رئويا  لمعوة طوطول والسويد أ/ د.تحت رعلية السيد ا           

عبود العميوم لطفوا عبود / د.  لدموة الم تموع وتوميوة البيئوة وإفوراف السويد أرئيا ال لمعة لفئو

السويد ابوراهيم السويد سوللم ـ وكيول الكليوة لفوئو  / الدايم عميد كلية العلوم والسيد األسوتل  الودكتور

احمد السوبلعا ـ وكيول الكليوة لفوئو  التعلويم  /د.لدمة الم تمع وتومية البيئة وبللتعلو  مع السيد أ

وظم يطلع لدمة الم تمع وتومية البيئة حملة توعوية بفيروا كوروول المسوت د و لو  ه والطالب 

بقلعة السيمولر بقسم الفيميولا ىوا تمولم السولع  الحلديوة عفور م 99/9/9191يوم السبت المواى  

أملوا دمحم أبوو العيووي  ـ أسوتل  / د.ل السيدس أحيث يلم بمحلضرتمه صبلحل واستمرت لمدس سلعتي  

البلثولو يل افكليويكي  بكلية الطب  لمعة طوطل ومدير إدارس مكلىحة العودوى بمستفوفيلت  لمعو  

 .طوطل بللتعلو  مع إدارس مكلىحة العدوى بمستففيلت  لمعةطوطل 

يوة لفوئو  لدموة الم تموع وتوميوة وكيول الكل/ د.استملت الودوس سيلدتمل بلفمتوول  لضويلىة السويد أ     

البيئة وك ل  الترحيب بللسلدس الضيوف وأثوت بللفكر بدور كلية العلوم رائدس الفكر ومولرس العلوم 

تضووم  ىيوو  التعريووف بفيووروا كوروووول المسووت د  presentationوتو مووت سوويلدتمل بعوورم 

المتطولير أثوولا السوعلل  وطرق العدوى حيث أو  يوتقل عير افلتالط المبلفر بللمصلبي  والور ا 

والعطا وك ل  ااوتقولل الةيور مبلفورم  لموا أدوات الموريم والفوم وااووف وتوولول ااطعمو  

ارتفولع :كمل تطريوت سويلدتمل ألعورام افصولب  المتمثلوة ىوا هدو  طما للصة اللحوم والبيم

تطوور افصولب  وأحيلوول التمولب ال مولم البوولا هضي  ىا التوفا  هألم ىا الحل هدر ة الحرارس 

إلووا التموولب رئوووى ويوود يتسووبب ىووا مضوولعفلت حوولدس لوودى األفووللص  وى ال موولم المووولعا 

كمول  كورت سويلدتمل أ  الفيوروا ه الضعيف والمسووي  واألفوللص المصولبي  بوأمرام مممووة 

يوتقل بي  البفر مو  الفولص المصولب العودوى إلوا فولص  لور عو  طريو  الملللطوة القريبو  

 داب للعطوووا مومووول اسوووتلدام المولديووول الورييووو  للعطوووا والكحووو  وي وووب  وهوووول ه دو  حمليووو  

 .مع رسل اليدي  بللملا الداى  والصلبو  ه التللص مومل بأسرع ويت 

يوووم وهووا ألطوور ىتوورس ا  المووريم  01كموول  كوورت سوويلدتمل ىتوورس كمووو  الفيووروا حوووالا        

  التفوليص للمورم و لو  عو  و كرت سيلدتمل كيفيه يكو  معدى وا تظمر علي  اى أعرام 
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طري  الفحص الملتبرى و لو  عو  طريو  عمول مسوح  مو  األووف او وعيوو  بصولق وعيووة دم 

واليرا أكودت سويلدتمل علوا ضورورس ه وبول ويتم تفليصمل بللمعلمل المركمية بومارس الصح  

 .افلتمام بللقواعد العلمة للويلية م  الفيروا حفلظل علا الصح  

ايموول  رمضوول  العفووملوى ـ ااسووتل  بكليووة التمووريم بعموول / ت السوويدس الوودكتورس ثووم تو موو        

تدريب عملا ع  كيفية رسل األيدى سواا بللملا والصلبو  أو بللكحول وك ل  عرم تودريبيا 

وكوو ل  يلمووت ه عوو  كيفيووة ارتووداا الملسووكلت وعوورم أوواعموول وكيفيووة للعموول والووتللص موموول 

 .األيدى بتدريب الحضور علا كيفية رسل 

بكرفلدات ووصلئع للطالب تفيرإلا تحقي  المــدف وضرورس التمس  بو   لحديثم واليرا أومت     

 .مـــدف الموفودللمممل كل  وأبدى الحـلضري  إع لبمم بللتدريب والمدرب ممل أدى 

 ودوس علمية ع  ىيروا كوروول ال ديد

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  إدارة 
       
 شيرين دمحم أبو العطا/ ا   

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 السيد ابراهيم السيد سالم/ د .ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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 تقـــــريـــر عـس  قامة معرض للكتال  -14                                         

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

عمولد عتمول  / د.م دى سبع رئيا  لمعة طوطل والسيد أ/ د.تحت رعلية السيد ا     

عبود / د.ـ ولئب  رئيا ال لمعة لفئو  لدمة الم تموع وتوميوة البيئوة وإفوراف السويد أ

السوويد ابووراهيم / والسوويد األسووتل  الوودكتور العميووم لطفووا عبوود الوودايم عميوود كليووة العلوووم

وظوم يطولع فوئو  لدموة  السيد سللم ـ وكيل الكلية لفئو  لدمة الم تمع وتومية البيئة

الم تمع وتومية البيئة معرم كتلب لدار وفر مكتبة طيبو  لموسووبا كليوة العلووم مو  

 ل  ىا رحلب كلية العلوم  لمدس أسوبوع و لو  ىوا الفتورس  مو  الطلبة والعلملي  بمل و

حيث را وا ه م بةرم لصم للطلبة وأسعلر مولسبة للطلبة 9/5/9191حتا  95/9

 .المعرم إيبلا لالل مدس إيلمة المعرم 
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 إدارة شئون خدمة المجنمع وتنمية البيئة

 شيرن دمحم أبو العطا/ أ 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجنمع وتنمية البيئة                                                                 

 

 السيد ابراهيم سالم/ د.أ                                                                            
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 "األورجونومز"ة والمكتبية تقــريرعـن ندوة المخاطر الكيميائي-03

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

عمةاد / د.االسةيد امجةد  سةبع رئةيس جامعةة ط طةا / د.تحت رعاية السيد ا     

نائةب رئةيس الجامعةة لئةةن ن مدمةة المجتمةع ات ميةة البينةة، االةةراف  -عتمةان 

السةيد برةراميم / د.عميد الكلية االسةيد ا - الدايم العزيز لطفي عبد عبد/ د.السيد ا

البينةة نظةم قطةاع لةن ن اكي  الكلية لئن ن مدمة المجتمع ات ميةة  -السيد سالم 

نةةدا  اليةة م ،م ٥/3/٧٢٧٢مدمةةة المجتمةةع ات ميةةة البينةةة يةة م اقحةةد الم افةةق 

رقاعةة احةد  "اقارج ن مز "ال احد تحت ع  ان المخاطر الكيميائية االمكتبية 

حيث حاضرما رعض من مسن لى السالم  االصةحة المه ية  رمديريةة ،يب التدر

اتم ماللها ت زيع ر رل ر عن السالم  االصحة المه ية  ربينةة ، الق   العامل  

 .العم  

رسم  ملف رةالتعريف رمةا مة  مخةاطر العمة  اتحةد ت /استهلت ال دا  الدكت ره

 جيةةة  االه دسةةةي  عةةةن انةةة اع المخةةةاطر حيةةةث م هةةةا المخاطرالطبيعيةةة  االبي ل

اتحةةد ت رالتفصةةي  عةةن كةة  نةة ع فه ةةاف المخةةاطر الفيزيائيةة  م هةةا ، االكيميائيةة 

 ال طا  الحرارية االض ضاء ااإلمتزازات ااإلستضاءه امخاطر االنفجار 

نقةةص ، اكلهةةا تةةإد  بلةةى تةةا يرات مرضةةي  م هازيةةاد  ت سةةع اقاعيةة  الدم يةة 

ى الكلية ازياد  نسب  اقمالح فى انقص الدم ال ارد بل ضغط الدم افعالي  القلب

 لكميةةات الجسةةم فقةةدان الةةي يةةإدي ممةةا يةةزداد التعةةرق:   الحةةراري الةةتقلص الةةدم

 يحةد :  الئةمس ضةررةام ةاف  للعضةالت تقلصةات ايسبب اقمالح من كبير 

 بن فيقةال الجلةد ايحمةر التعةرق فيت قةف الحةرار  ت ظةيم مركةز فةي مل رسببها 

 الحرار  ضررة من يعاني المريض

 ـ:اتطرقت بلى مفه م الض ضاء اان اعها 

 الماكي ات االعمليات الص اعي  )ام ها الض ضاء المستمر  امى مات تج عن 
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ام ةاف الض ضةاء المتقطعة  ، (دام  أماكن العم  مث  ماكي ات الغةزل االبةرم 

 اتتميز راالرتفاع المفاجئ  م ( أص ات المطارق االمكارس )امى مات تج عن 

فتةةإد  بلةةى ( نقةةص اإلضةةاءه)أمةةا تةةا يرات االستضةةاءه ، اض السةةريع اإلنخفةة

زيةةاد  اإلضةةاء  ، ضةةعف البصةةر افقةةدان البصةةر انالم العةةين الةةدائم االصةةداع 

 فتإد  بلى ضعف البصر ااإلصار  رالمياه البيضاء ااعتام عدسة العين

 اقة ع احتمةال هةيف م تحد ت الدكت ر   أم  الريةد  عةن المخةاطر البي ل جية  

 نتيجةةةةةة البينةةةةةة أا الممتلكةةةةةات أا اإلنسةةةةةان صةةةةةحة علةةةةةى مطةةةةةر أا ضةةةةةرر

 للمةةة اد: المتعمةةةد االسةةةتخداما ري ل جيةةةة مةةةاد  أ  مةةةع( المالمسةةةة)اإلتصةةةال

 (بلةة  لقاحةةات بنتةةا ، أرحةةا  مةةثالالميكراري لةة جى  معامةة  فةةي)  البي ل جيةةة

 العمة  نئةاط طبيعةة نتيجةة طبيعي رئك  الخطر ي جد حيث: المحتم  التعرض

 بل  الحي انات مع التعام  فيها يتم أنئطة،  قطاع في الصحة)

  المخةاطر تقيةيم أ  ةاء الم ئةة  صةاحب علةى يتعةينكما تطرقةت سةيادتها بلةى ان 

 تصةة يف: رمةةايلي الخاصةةة المتاحةةة المعل مةةات جميةةع االعتبةةار فةةي يةمةةذ أن،

 التعةرض رعةد رهةا اإلصةارة الممكن من التي اقمراض ❑ البي ل جية المخاطر

 ❑ السةةامة التةةة يرات أا رالحساسةةية الخاصةةة التةةة يرات ❑ البي ل جيةةة للمةة اد

 لمجم عةةة المئةةترف التةةة ير ❑ المه يةةة رةةالتعرض المرتبطةةة العمةةال أمةةراض

 الم ئةة  صةاحب علةى يتعةين المخاطر لتقييم:   ❑ البي ل جية الم اد من متحد 

 التقيةيم تكةرار ❑ الميكراري لة جي ممارسةات أفضة  بجةراءات تطبيةق طبقةاً  

 الةررط،  ❑ التعرض ظراف في ملح ظة تغييرات اج د حالة في أمر  مر 

 ت ظةةيم، المعرضةةين العمةةال عةةدد) مامةةة أمةةر  امعل مةةات المخةةاطر تقيةةيم رةةين

،  ااقةايتهم العمةال حماية بجراءات، الط ارئ بجراءات ❑ اقالية اإلسعافات

 كذلك تحد ت سيادتها عن كيفي  الجل س الصحيح على الكراسى فى رينة العم  

 ويد أبدى الحلضري  سعلتمم    ه اانتهت ال دا  فى تمام الساع  ال احده ضهرا           

 .ىيمل م  اف راات السليم  ىا بيئة العمل  بم ه الودوس لمل      
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 وتنمية البيئةإدارة شئون خدمة المجتمع 

 شيرين دمحم أبو العطا/ا         

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 السيد ابراهيم السيد سالم/ د .ا                                                            
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 ودوس علمية ع  ىيروا كوروول ال ديد

 

 

 

 

 

 

 

 


