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 . المنوفٌة بعلوم ندوة فى والمأمول الواقع بٌن والصلبة الزراعٌة المخلفات تدوٌر

 

 

 الصلبة المخلفات ٌرتدو حول ندوة المنوفٌة جامعة العلوم كلٌة نظمت

 رئٌس الخولى محمد معوض الدكتور رعاٌة تحت وذلك والزراعٌة

 الندوة حضر حٌث الكلٌة عمٌد عفٌفى محمد الدكتور ورئاسة الجامعة

 ،صرح المدنى المجتمع عن وممثلٌن التدرٌس هٌئة أعضاء من لفٌف

  وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون الكلٌة وكٌل الحسن أبو محمد الدكتور بذلك

 به اإلضرار من بدالا  المجتمع لخدمة لتوظٌفها والزراعٌة الصلبة المخلفات بتدوٌر االهتمام ضرورة على أكد الذى البٌئة

 أخطار من للحد وذلك الصناعة فى المستخدم للبالستك ومعاٌٌر مواصفات وضعت حٌث المتحدة األمم به تقوم ما وهذا

 لإلعادة القابلة البالستٌكٌة العبوات على  المواصفات لصق ٌتم حٌث انتشاره كثرة بعد اإلنسان صحة على البالستك

 .أخرى مرة منها واالستفادة

 إلى ٌنقسم الصلبة المخلفات تدوٌر أن المنوفٌة بزراعة الزراعٌة الهندسة بقسم األستاذ الصعٌدى إٌهاب الدكتور وأضاف

 الذهبٌة القاعدة تسمى المخلفات لتدوٌر قاعدة وهناك والبناء، الهدم ومخلفات وصناعٌة منزلٌة مخلفات: هى أقسام أربع

4R التقلٌل تشمل وهى Reduction وال المستخدمة الخام المواد تقلٌل أى Reuse مثل المواد لبعض االستخدام إعادة أى 

  )تدوٌر إعادة)إلى المخلفات،باإلضافة حجم من ٌقلل األسلوب وهذا والبرطمانات العصائر و المعدنٌة المٌاه زجاجات

(Recycling ) االسترجاع وأخٌراا  االصلى المنتج من جودة أقل أخرى منتجات إلنتاج المخلفات استخدام إعادة وهو 

Recovery المخلفات من اآلمن للتخلص الٌابان خاصة الدول من كثٌر فى الحراري االسترجاع تكنولوجٌا ٌستخدم حٌث 

 من% 99 من بالتخلص الطرٌقة هذه وتتمٌز والصناعى، الصحى والصرف تالمستشفٌا ومخلفات والخطرة الصلبة

 الكهربائٌة والطاقة البخار تولٌد فى استغاللها ٌمكن حرارٌة طاقة إلى وتحوٌلها الصلبة المواد

 وكذلك والبنزٌن والكلور الصابون و المنظفات زجاجات مثل الزجاجات بعض استخدام إعادة من الصعٌدى وحذر

 مشكلة أن وأضاف مسرطنة، تصبح أنها وجد حٌث التبرٌد أو للحرارة تعرضت إذا والعصائر المعدنٌة المٌاه زجاجات

 وٌبلغ القطن وحطب سنوٌاا  طن ملٌون 2.2 كمٌته وتبلغ األرز قش هما نوعٌن فى تنحصر مصر فى الزراعٌة المخلفات

 شهر وحتى اكتوبر شهر من عام كل مصر فى تظهر التى السوداء السحابة فى الرئٌسً السبب وهو سنوٌاا  طن 67

 2999 عام فى بناؤها تم التى الكهربٌة الطاقة لتولٌدElean  محطة وتعتبر القش من الكهرباء إنتاج ٌتم وحالٌا نوفمبر

 السنة فى الكهرباء من ساعة وات جٌجا 27 حوالى تنتج والتى العالم فى القش من الكهرباء لتولٌد محطة أكبر بانجلترا

 تكالٌف لتوفر بعٌدة لمسافات القش نقل عدم لضمان الحقول وسط فى المحطة هذه بناء وتم منزل ألف89  حوالى وتكفى

 . القمامة من والتخلص الكهرباء لتوفٌر مصر فى لتطبٌقه نهدف ما وهو النقل

 

 

 

 

 



 الكٌمٌاء مؤتمر فى ٌشارك المنوفٌة جامعة رئٌس

  .  باالسماعٌلٌة الدولى

 

 المنوفٌة جامعة رئٌس الخولى معوض الدكتور الثالثاء الٌوم ٌشارك

 فون الكسندر مؤسسة تنظمه الذى الدولى الكٌمٌاء مؤتمر فعالٌات فى

 تحت أٌام 3 لمدة وٌستمر االسماعٌلٌة بمدٌنة األلمانٌة هومبولت

 ومشاركة السوٌس قناة جامعة رئٌس غراب ممدوح الدكتور رعاٌة

 العربٌة، الجامعات مجلس عام أمٌن عرابى أبو سلطان الدكتور

 من عالم مائة من أكثر مشاركة أن الخولى معوض الدكتور وصرح

 ذلك وفى المختلفة الكٌمٌاء تخصصات فى العالم أنحاء مختلف

 على للتغلب الرئٌسى السبٌل باعتباره العلمى للبحث ودعمها مصر إهتمام  عن تعبر وإٌجابٌة قوٌة رسالة ٌمثل التوقٌت

 . التنمٌة مشكالت

 

 . الدواء واكتشاف الطبٌعـة للمنتجـات الرابع الدولً األورومتوسطً المؤتمر

 

 

 المؤتمر" المنظمة اللجنة مع بالتعاون الحٌاة لعلوم األورومتوسطٌة الجمعٌة تنظم

 الشٌخ شرم مدٌنة فً" الدواء اكتشاف و الطبٌعٌة للمنتجات الرابع األورومتوسطً

 شتً فً المتمٌزٌن المتحدثٌن من نخبة المؤتمر فً ٌشارك. 2905 مارس 3-7

 والمٌكروبٌة والبحرٌة النباتٌة الطبٌعٌة المنتجات خاصة العلمٌة الجوانب

 ضوء فً والخبرات واألفكار المعارف، لتبادل العالقة ذات والتخصصات

 .الحٌاة علوم فً الجدٌدة طوراتالت

 

 www.bionats.org المؤتمر موقع علً الدخول خالل من اإلنجلٌزٌة باللغة األبحاث ملخصات تقدٌم و األشتراك ٌتم *

 النص إرسال وٌتم. للنموذج تبعا الملخصات بكتابة الخاصة التعلٌمات أتباع ٌرجً لذلك، المعد االلكترونً النموذج وملئ

 .اإللكترونً بالبرٌد قبول رسالة على الحصول بعد للبحوث الكامل

 

 :اإللكترونً البرٌد عبر االتصال برجاء واالستفسارات المعلومات من لمزٌد*

mailto:bionat_iv@bionats.org 

 

 . العالً التعلٌم بمؤسسات والتطوٌر للتدرٌب الثانً القومً المؤتمر



 

 الدولً المجلس مع بالتعاون سوٌف بنً  جامعة تنظم

 والتطوٌر للتدرٌب الثانً القومً المؤتمر المعتمدٌن للمدربٌن

 تنمٌة)   عنوان تحت المقام العالً التعلٌم بمؤسسات

 المقرر و( المستقبل المتالك الطرٌق: بالجامعات الموهوبٌن

 -الكبرى االحتفاالت بقاعة 2904 نوفمبر 08 فً عقده

  .  سوٌف بنً جامعة

The Second National Conference of Training and Development in Higher Education “Unlock 

Your Talent and Own the Future"  

November 18, 2014 . 

  : التالً االلكترونً الموقع زٌارة برجاء بالمؤتمر وللتسجٌل

Registration.phpmena.com/Conference-mailto:http://www.ibct 

 

   MARLOG 4 اللوجستٌات و البحري للنقل الدولً المؤتمر

 

 

المؤ

تمر 

الدول

ي 

للنقل 

البحر

 MARLOG 4 ي و اللوجستيات
 اللوجستٌات و البحري للنقل الدولً المؤتمر تنظٌم عن  البحري النقل و التكنولوجٌا و للعلوم العربٌة األكادٌمٌة تعلن

MARLOG 4  اإلسكندرٌة – بالزا جرٌن هٌلتون بفندق 2905 مارس 07 إلى 05 من الفترة فً عقده المقرر و – 

 : العربٌة مصر جمهورٌة

 جذب على المؤتمر ٌركز حٌث المؤتمر فً المشاركة و العلمٌة األبحاث تقدٌم إلى الباحثٌن للمؤتمر المنظمة اللجنة تدعو -

 العالم و العربً الوطن منطقة فً العالمٌة االستثمارات

 

  : التالى االلكترونً الموقع متابعة برجاء,  المعلومات من لمزٌد -

mailto:http://www.marlog- aast.org/2015/index.php?page=confees&lng=en&lntp=d 



  

 .   المنوفٌة بجامعة للطالب الثانى الملتقى فى العنف مواجهة فى اإلعالم

 

 بجامعة جامعاتال لطالب الثانى الملتقى فعالٌات إطار فى

 السٌاسى اإلعالم أستاذ أحمد سٌد محمد الدكتور أكد المنوفٌة

 مرحلة فى الوطنى اإلعالم دور أن على الشروق بأكادٌمٌة

 فى وأساسى تنموى دور وهو ضرورى الدٌمقراطى التحول

 فى الفعالة المشاركة أجل من وإدماجهم الشباب تعبئة

 .القومٌة المشروعات

 المصرٌة للجامعات الثانى الملتقى لطالب كلمته فى ذلك جاء

 تحت جاء والذى المنوفٌة بجامعة القادة إعداد مركز نظمه والذى

 من الموجه واإلعالم الوطنى غٌر اإلعالم مواجهة ضرورة إلى مشٌراا " علٌها فحافظ.. الثانى بٌتك الجامعة: "عنوان

 وموضوعٌة بصدق الهامة المجتمع قضاٌا تناول على الوطنى اإلعالم وتشجٌع مشاهدته وعدم اإلعالم هذا نبذ خالل

 .االجتماعى السالم وتحقٌق القوم األمن حفظ على تساعد

 وهذا.. الجدٌد الدستور علٌه نص الذى لإلعالم الوطنى للمجلس الجدٌد والدور اإلعالمى الشرف مٌثاق قضٌة تناول كما

 الرسالة ضبط الوقت نفس وفى به، المنوط والتثقٌفى التنموى بالدور وقٌامه اإلعالم استقاللٌة ضمان على ٌساعد

 .السٌاسٌة القوى أو الحكومات بواسطة ولٌس أنفسهم المهنة على القائمٌن خالل من اإلعالمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . الدراسٌة المنح عن بباكستان كومساتس معهد إعالن

 

 

 للحصول  دراسٌة منح عن بباكستان كومساتس معهد ٌعلن

 الهندسة: )  التالٌة التخصصات فً الماجستٌر درجة على

 – اآللً الحاسب علوم – الفٌزٌاء – الرٌاضٌات – الكهربائٌة

 – المشروعات إدارة – اإلدارٌة العلوم – الجوٌة األرصاد

 ربٌع فً ٌبدأ الذي الدراسً الفصل فً ذلك و(  األحٌاء علوم

 الموقع زٌارة برجاء التفاصٌل من لمزٌد و  2905

 : االلكترونً

mailto:http://www.comsats.edu.pk 


