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أ.د / معوض محمد الخولى 
رئيس مجلس اإلدارة 

ورئيس الجامعة 

أ.د / عبد الرحمن السيد قرمان  
   نائب رئيس مجلس اإلدارة 

    ونائب رئيس الجامعة 

حتليل 1450 عينة 
لفريوس سي ألهالي قرية 

زوير يف اليوم األول 
حلملة معهد الكبد باملنوفية

يف إطار مشروع معهد الكبد القومي لقرى خالية 
القومي  الكبد  معهد  إنطلق  سي  فريوس  من 
العينات  ألخذ  زوير  قرية  إىل  املنوفية  جامعة 
إستعدادًا  الحاالت  وتمشيط  القرية  أهالي  من 
 .. الدولة  نفقة  على  املناسب  العالج  لتحديد 

وذلك بحضور الدكتور معوض الخولي 
عبد  والدكتور  املنوفية  جامعة  رئيس 
الجامعة  رئيس  نائب  قرمان  الرحمن 
البية  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون 
والدكتور هشام عبد الدايم عميد املعهد 
الدكتورة تاري سلمان وكيل  ومشاركة 
البيئة  وتنمية  املجتمع  لخدمة  املعهد 
قسم  رئيس  رويشة  إيمان  والدكتورة 
طب الكبد باملعهد والدكتور محمد عبد 
املطلب رئيس اإلدارة املركزية ملستشفى 
والدكتور محمد طه مدير  الكبد  معهد 
مستشفى معهد الكبد والدكتور شريف 
هالل.  العليم  عبد  والدكتور   عباس 

املعهد  رسالة  أن  املعهد  عميد  أكد 
كل  لتمشيط  خطة  وضع  على  قائمة 
فريوس  من  خالية  لجعلها  القرى 
على  قرى   7 تمشيط  تم  وقد  سي 
تمشيط  القادمة  الفرتة  يف  يتم  أن 
مشروع  إىل  باإلضافة  أخرى،  قرى   8
وهو  قريبــًا  املعهد  يطلقه  جديد سوف 
سي.  فريوس  من  خالية   مدارس 

اليوم  بأنه  تاري  الدكتورة  وأعلنت 
أهالي  من   1450 لنحو  تحليل  تم  قد 
األدوية  إلعطاء  تمهيدًأ  زوير  قرية 
قطاع  بأن  مضيفة  للمصابني، 
يسعى  املعهد  يف  املجتمع  خدمة 
لعمل  بالقرى  النشطاء  مع  للتواصل 
املحافظة  قرى  لجميع  شامل  مسح 
سي.  فريوس  من  خالية   إلعالنها 

وأشارت الدكتورة إيمان رويشة بأنه تم التحليل 
لنحو 3325 من أهالي 5 قرى مؤخرًا وهن كفر 
بره  وميت  والحواصلية  األحد  وسبك  طنبدي 
وتم إكتشاف 2251 حالة إيجابية سيتم إعطائهم 

العالج باملجان على نفقة الدولة باملعهد .

اجلامعة وخدمة 
اجملتمع 

 بقلم 
أ.د رئيس اجلامعة 

من  املنتظر  العدد  لهذا  تمهيد  كلمة  اليوم  أكتب  أن  ىل  يطيب 
»التنمية واملجتمع«، تلك النشرة التى توثق لقطاع حيوى بالجامعة 
يخطو األن خطى ملموسة وحقيقية نحو ربط الجامعة باملجتمع 
فى كافة النواحي واملجاالت. إن قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 
املجتمع  قطاعات  كافة  أنظار  محط  اليوم  أصبح  املنوفية  بجامعة 
الكيانات  عديد  مع  بالتنسيق  خدمات  من  يقدمه  فما  املحلي. 
املنوفية  الذى جعل من جامعة  بالشكل  ملموسا  أصبح  املجتمعية 
املجتمعية  القضايا  والتفاعل مع  شريك حقيقي يف حل املشكالت، 
خارج إطار الصندوق التقليدى..فعلي صعيد الخدمات الطبية، هناك 
مشروع »قرية خالية من فريوس سي« والذى بمقتضاه تم وضع 
بالتحليل  املنوفية  بمحافظة  القرى  لتمشيط عديد  خطة محكمة 
كبرية  لحياة شريحة  تهديدا  يشكل  مرض  من  العالج  توفري  ثم 
قومى.  أمن  عليه قضية  القضاء  وأصبح  املصرى،  املجتمع  أبناء  من 
وها هى القوافل الطبية تقضى علي هذا الخطر الجاثم قرية تلو 
العدد بقرية زوير. ثم  قرية بعزيمة وإصرار كما هو ماثل فى هذا 
هناك القوافل الطبية الدورية التى تنطلق إلي قرى املحافظة مثل 
قرية منشأة عام من أجل اإلكتشاف املبكر لألمراض وتوفري سبل 
عديد  احتياجا. هذا فضال عن  األكثر  للمواطنني  والتوعية  الوقاية 
القوافل األخرى والتى قاربت األربعني قافلة تنوعت ما بني زراعية 
العديد من  املنزىل جابت  وتمريضية وغذائية وفى مجال اإلقتصاد 
قرى ومراكز املحافظة تأكيدا علي تفاعل هذا القطاع الحيوي لرفع 

مستوى الخدمات وتخفيف األعباء عن كاهل املواطنني.
وقد نشط القطاع أيضا يف عقد ورش العمل للتوعية بعديد القضايا 
امللحة مثل قانون الضريبة علي القيمة امُلضافة، واملشروعات الصغرية 
ومتناهية الصغر. كما حرص القطاع أيضا فى مجال التوعية الثقافية 
بعقد املحاضرات والندوات العامة وأبرزها محاضرة الكاتب الصحفى 
أحمد املسلماني عن موقع مصر املعاصر من الخريطة العاملية وذلك 
ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات الحادى عشر والذى عقد 
برحاب جامعة املنوفية مما يؤكد مرة أخرى دور الجامعة يف خدمة 

مجتمعها بشكل مباشر وواقعى.
وفري  القطاع  هذا  منتسبي  كل  إلي  وتقدير  وإجالل  شكر  تحية 
اإلنتاج والتطلعات وعلي رأسه سيادة النائب النشيط واملبتكر أ. د. 

عبد الرحمن قرمان. نثمن جهدكم املثمر ونتطلع إىل املزيد.
وفقنا اهلل وإياكم فهو نعم املوىل ونعم النصري.  

 خدمة اجملتمع 
.. رسالة 

بقلم 
أ.د عبد الرمحن السيد قرمان  

البيئة  وتنميـة  املجتمـع  خدمـة  تعترب      
أحـد أهـم املحـددات التى يقـاس بها نجـاح 
وتحقيق  رسالتها  تأدية  فى  الجامعات 
 – املنوفية  جامعة  تبذل  ولذلك  ؛  أهدافها 
قـطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة-  قصارى 
الدكتــــور/  األستاذ  برعايــة رئيس  جهدها، 
القيـام  أجـل  من   ، الخوىل  محمد  معوض 
فى  وهى  ؛  األمثل  الوجــه  على  الدور  بهذا 
هذا املجـــال تؤمن بأنها تؤدى واجباتها التى 
يتوقف عليها التنميه وبنـــاء مستقبل أفضل  

ملصرنا الغالية .
تستثمر  فهى  بذلك  تقوم  إذ  والجامعة   
كافة  فى  بشرية  قدرات  من  مالديها 
املجاالت – الصحية  والهندسية  والزراعيــة 
والرتبويــة واالقتصاديــة والفنيــة والثقافيـــــة 
وغريهم ؛ كما ترصد الجامعة من إمكاناتها 
املاديــة القدر املستطاع لتخفيف العبء عن 
القوافل  وذلك من خالل   ، البسيط  املواطن 
التى تجوب قرى ومدن محافظــــــة املنوفية 
الجامعة  داخل  تعقد  التى  الندوات  كذلك   ،

وخارجها .
والحمد هلل خطت جامعــة املنوفية خطـوات 

ملموســـة فى مشروعـــات عديدة منها
 وامتد املشــروع إىل  -)C( إعالن الجامعة – 

عاملني وطالب - خاليـــة من فريس   
تم  حيث   ، املنوفية  محافظــة  قرى  بعض 
املشروع فى قريـــة كفر رماح ، وبدأ فى قرية 
سبك األحد مركز أشمون ، وقرية زوير مركز 

شبني الكوم ، وسيتواصـل إن شاء اهلل.  
 ، الجامعـــة  مشاركـــة  إىل  باالضافة  هذا     
مركــز تعليـــم الكبــار بكليــة الرتبية ،  فى 
املشــروع القومى ملحــو األمية وتعليم الكبار 
البيئية  املشروعات  من  عدد  عن  فضاًل  ؛ 
من  الحيوى  الوقود  إنتاج  مشروع  ومنها 

املخلفات الزراعية املنشور فى هذا العدد .
 - العطـــاء  فى  الجامعــة  وستستمـر   
للمحافظــة   التنفيذى  الجهــاز  بالتواصل مع 
؛  كلل  دون    - املدنى  املجتمع  ومؤسسات 
واالزدهار  الباهر  املستقبل  فى  أمل  وكلها 
قصد  اهلل  وعلى    .  . الغالية  ملصرنا  والتقدم 

السبيل وهو املوفق واملعني  .

التنمية والمجتمع  
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رئيس مجلس اإلدارة  
أ.د/ معوض محمد الخولي

رئيس الجامعة

نائب رئيس مجلس اإلدارة           
أ.د/ عبدالرحمن السيد قرمان
نائب رئيس الجامعة لشئون 
خدمةالمجتمع وتنمية البيئة

رئيس التحرير
ناهد ناصف طاحون

مدير عام المشروعات البيئية

مدير التحرير
ابراهيم طه 

أسرة التحرير
-فريق العمل باإلدارة العامة 

للمشروعات البيئية

اإلخراج الفنى
العالقات العامة واإلعالم     

بقطاع البيئة

المراسالت 
جمهورية مصر العربية

محافظة المنوفية -  شبين الكوم     
جامعة المنوفية -  اإلدارة العامة                                

اإلدارة العامة للمشروعات البيئية
ش جمال عبد الناصر

 Tel/Fax :  +2 048 222 29 63    
             :  +2 048 223 56 77     
http://www.menofia.edu.

eg/environment.asp

مطابع جامعة المنوفية

الوقاية من أمراض الشتاء 
فى  قافلة تمريضية 

رئيس  الخوىل  معوض  الدكتور  رعاية  تحت 
الرحمن  عبد  الدكتور  واشراف  املنوفية  جامعة 
خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  قرمان 
املجتمع وتنمية البيئة نظمت إدارة القوافل قافلة 
دار  خاللها  زارت  التمريض  كلية  من  تمريضية 
ملك امللوك لاليتام بمركز الباجور حول أمراض 

فصل الشتاء .
أشار املشاركون فى القافلة اىل أن  كل فصل من 
وذلك  األمراض  من  بعدد  يتميز  السنة  فصول 
بسبب العديد من العوامل املناخية أو السلوكية 
مثاًل  الصيف  فصل  يف  فنجد  معًا  االثنني  أو 
نتيجة  املعوية  والنزالت  اإلسهال  أمراض  تكثر 
الحرارة  درجة  يف  ارتفاع  من  الجو  يصاحب  ما 
والرطوبة ما يؤدي إىل زيادة نمو وتكاثر امليكروبات 

املسببة لهذه األمراض.

 جامعة املنوفية تحتقل 
بمهرجان األسبوع البيئى 

الخامس فى ديسمرب 
أنهت اللجنة املشكلة لإلحتفال باملهرجان البيئى 
اللمسات  بوضع  اجتماعها   2018  /2017 الخامس 
أهم  على  والوقوف  املهرجان  بدء  قبل  األخرية 
من  العاشر  فى  يبدأ  الذى  اإلحتفال  مالمح 
الخامس عشر من  وينتهى فى  القادم  ديسمرب 

نفس الشهر .
الدكتورمعوض  رعاية  تحت  املهرجان  يأتى 
عبد  الدكتور  واشراف  الجامعة  رئيس  الخوىل 
لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  قرمان  الرحمن 
تحويل  بهدف  البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة 
يف  اإليجابية  إىل  الحالة  السلبية  من  الشباب 

تحمل املسئولية نحو املجتمع.
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  املسلمانى فى ضيافة جامعة املنوفية
املسلماني: األمل وقود النجاح.. ورؤية اخلريطة العاملية جتعلنا جزء من العامل

اخلولي: بالعلم والثقافة حتيا األمم .. والطاقات البشرية سواعد الوطن 
شباب  إسبوع  فعاليات  هامش  على 
استضافت  الحادي عشر  املصرية  الجامعات 
أحمد  واالعالمي  الصحفي  الكاتب  الجامعة 
لرئيس  السياسي  املستشار  املسلماني 
يف  وكان  األسبق  العربية  مصر  جمهورية 
رئيس  الخولي  معوض  الدكتور  استقباله 
قرمان  والدكتورعبدالرحمن  املنوفية  جامعة 
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع 
عادل مبارك نائب  والدكتور  البيئة  وتنمية 
والدكتور  التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس 
أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون 

الدراسات العليا 
أهمية  علي  كلمته  يف  الجامعة  رئيس  أكد 
مستوي  لرفع  والعلماء  باملفكرين  االستعانة 
الشباب  ودعا  الواعد  شبابنا  وعقول  ثقافة 
الفكرية  والفوضي  الهزل  يف  االنخراط  بعدم 
التي قتلت الجدية فالبد جميعا ان نحمل 
شعار »االلتزام » لدفع قاطرة التنمية الفكرية 

والعلمية واالقتصادية
وتحدث املسلماني خالل الندوة حول العديد 

والخارجية  الداخلية  السياسية  القضايا  من 
مشريا الي اهمية ان ندرك الفلسفة العاملية 
الن  الداخلية  الشؤن  فهم  نستطيع  حتي 
رؤية الخريطة العاملية تجعلنا جزء من العالم 

واستطرد يف حديثه ان مصر قطعت شوطا 
املتمثلة  الصلبة  القوي  يخص  فيما  كبريا 
العاشر  املركز  احتل  الذي  املصري  الجيش 
املتمثلة  الناعمة  القوي  تعاني  بينما  عامليا 
يف االعالم واملسرح والسنيما واالدب هبوطا 
شديدا جعل املجتمع املصري مجتمعا هزليا 
ساخرا متدنيا يف الفكر والعلم والثقافة , وعلي 

هدمه  تم  ما  اصالح  يف  كبريا  دورا  االعالم 
والبد من فصل سيطرة االعالن علي االعالم 
عقلية  تدمري  الي  أدت  التي  السيطرة  تلك 
الشباب ويف نفس السياق دعا الشباب بعدم 
االنخراط وراء الهزل والتحلي بالعلم واالمل 
املراتب،  اعلي  الي  للوصل  بالنجاح  والثقة 
ثم فتح باب الحوار مع الشباب والحضور. 

الجامعة  رئيس  قدم  الندوة  ختام  وفى 
املسلماني  احمد  لالعالمي  الجامعة  درع 
الثقافة  نشر  أجل  من  يقدمه  ملا  تقديرا 
من  لفيف  الندوة  وحضر  للشباب  الفكرية 
عمداء الكليات ووكالئها وأساتذتها وطالب 

الجامعات املصرية املشاركة.

فى جلسته األوىل بالعام اجلامعى اجلديد :
جملس شئون خدمة اجملتمع يهنئ أسرة اجلامعة بالعام اهلجرى اجلديد

عقد مجلس شئون خدمة املجتمع 
املنوفية  بجامعة  البيئة  وتنمية 
الجامعى  للعام  االوىل  جلسته 
الدكتور  برئاسة   2018/2017 الجديد 
رئيس  نائب  قرمان  الرحمن  عبد 
املجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة 
من  عدد  وحضور  البيئة  وتنمية 
لشئون  الكليات  ووكالء  عمداء 

املجلس  استهل  حيث  املجتمع  خدمة 
وجميع  اإلسالمية  األمة  بتهنئة  جلسته 
األضحى  بعيد  املنوفية  جامعة  منتسبى 
تقدم  كما  الجديد  الهجرى  والعام  املبارك 
شوقى  الدكتور  بتهنئة  أيضا  املجلس 
الصباغ لتوليه عمادة كلية التجارة والدكتور 
هشام عبد الدايم لتوليه عمادة معهد الكبد 
كامل  حسني  محمد  والدكتور  القومى 

لتعيينه  األعمال  إدارة  بقسم  األستاذ 
وكيال لكلية التجارة لشئون البيئة .

كما ناقش املجلس أهم ماتم إنجازه 
خالل فعاليات أسبوع شباب الجامعات 
19 سبتمرب حيث   – 14 الفرتة من  فى 
ناقش املجلس انجازات اللجنة املوازية 
ألنشطة األسبوع حيث قامت اللجنة 
خالل  الندوات  من  العديد  بتنظيم 

فعاليات األسبوع منها اللقاء املفتوح للكاتب 
الصحفى أحمد املسلمانى وندوة مشروعك 
مع  بالتعاون  الكبري  حلمك  يحقق  الصغري 
جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية 
فى  املجلس  ،وطالب  الصغر  واملتناهية 
العام  العمل خالل  نهاية جلسته بمواصلة 
الجامعى الجديد الستكمال مابدأه القطاع 

من إنجازات .   

األهمية الغذائية لأللبان املختمرة 
يف قافلة بزراعة املنوفية

جامعة  رئيس  الخوىل  معوض  الدكتور  رعاية  تحت 
نائب  قرمان  الرحمن  عبد  الدكتور  واشراف  املنوفية 
البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس 
نظمت إدارة القواقل قافلة من كلية الزراعة زارت خاللها 
االدارة الزراعية بمركز ومدينة منوف قدم فيها املشاركون 

نصائح مهمة حول األلبان املتخمرة .
حيث أكد املشاركون على أن اسم األلبان املتخمرة يطلق 
أو  الكامل  اللنب  باستخدام  لبني يحضر  منتج  أي  على 
الفرز أو غريهما باستخدام بادئات محددة على أن تظل 
املستهلك  إلي  املنتج  يصل  الدقيقة حية حتى  الكائنات 

وأال يحتوى علي أي بكرتيا مرضية.
كانت  املتخمرة  األلبان  من  األولي  األنواع  أن  مضيفني 
لحدوث  املسببة  امليكروبات  نمو  بسبب  عفويا  تتكون 
التخمر املميز لكل نوع منها والتي تصل إلي اللنب أثناء 
أنواع  العالم  أنحاء  جميع  يف  وينتشر  اإلنتاج.  عملية 
عديدة من األلبان املتخمرة تختلف تبعًا لنوع اللنب ونوع 
البكرتيا املستخدمة يف الصناعة والتي تتغري صفاتها من 

مكان إلي آخر.

 ابتكارات ختدم اجملتمع 
ماكينة اليكرتونية لتصنيع الدوائر اإللكرتونية املعقدة ابتكار لطلبة هندسة منوف  

بقسم  الرابعة  الفرقة  طلبة  من  فريق  تمكن 
هندسة األلكرتونيات الصناعية والتحكم اآلىل  
بكلية الهندسة اإللكرتونية بمنوف من ابتكار 
ماكينة ال CNC لتصميم الدوائر اإللكرتونية 
جهاز  خالل  من  اليكرتونى  بشكل  املعقدة 

الكمبيوتر فى أقل زمن ممكن  .
بقسم  األستاذ  عتلم  جالل  الدكتور  وأشار 
هندسة األلكرتونيات الصناعية والتحكم اآلىل 
واملشرف على املشروع أن الهدف من املشروع 
هو تقليل الوقت والتكلفة املستخدمة لتصميم 
الدوائر االلكرتونية مع الحفاظ على زيادة معدل  
تصميم  فى  التقليدية  للطرق  كبديال  األمان 
الدوائر اإللكرتونية واختصار كل الطرق اليدوية 
الكمبيوتر  على  االلكرتونية  الدائرة  رسم  فى 
 G-  ومن ثم تحويلها اىل لغة برمجة تسمى
code  وإرسالها اىل املتحكمات الدقيقة الخاصة 
لالتجاهات  تبعا  البونطة  لتحريك  باملاكينة 

والسرعة املحدده الخراج بوردة الكرتونية ذات 
العناصر  لحام  على  فقط  جاهزة  عالية  دقة 
اإللكرتونية مؤكدا على أنه بأستخدام ماكينة 
التصميم  نفس  تنفيذ  يمكن    CNC ال 

اى صعوبة مضيفا  دون وجود  نهائى  ال  بعدد 
أنه يمكن  تشغيل املاكينه من خالل الخاليا 
بعد  والليل  النهار  اثناء  مباشرة  الشمسيه 
كهربيه  طاقه  اىل  الشمسيه  الطاقه  تحويل  
وباستخدام  وبالتوازي  بطاريات  يف  وتخزينها 

البطاريات يف التشغيل تقوم املاكينة بوظيفتها 
النحاس  قطعة  على  الحفر  فى  األساسية 
لعمل دوائر الكرتونية و تثقيب اماكن املكونات 

االلكرتونية  .
سعد  رفعت  حمدى   : العمل  فريق  ويضم 
الدين ، محمد عبدالسالم زيد ،محمد فتح اهلل 
بركات ،عاطف محمود ابراهيم محمد  ،محمد 
عبدالحليم  ،أحمد  القاضى  عبدالعزيز  زهدى 
ومصطفى  مصباح  صالح  سامى   ، رمضان 

سمسم عبدالغنى .

روبوت تكتيكى استكشافى إلقتحام البؤر اإلجرامية 

تمكن فريق من طلبة الفرقة الرابعة بقسم 
التحكم بكلية الهندسة اإللكرتونية بمنوف 
ابتكار  اىل  التوصل  من  املنوفية  جامعة 
روبوت  تكتيكى استكشافى يطلق عليه » 
يستطيع    «  Tactical_combat_robot
اقتحام  أثناء  الخطرة  املناطق  داخل  التوغل 
يصعب  التى  اإلرهابية  أو  اإلجرامية  البؤر 
الوصول  أو  اقتحامها  البشرى  الجانب  على 
اليها مع توافر جميع عوامل السالمة واألمان.

أشار الدكتور محمد الربدينى األستاذ بقسم 
واملشرف  السابق  الكلية  وعميد  التحكم 
على املشروع أن فكرة املشروع جاءت نتيجة 
املصرية  الجنود  استشهاد  حوادث  لتكرار 
اإلجرامية  البؤر  من  العديد  اقتحام  أثناء 
حيث توصل فريق املشروع اىل فكرة روبوت 
مزوّد بكامريا مثبته على ذراع متحرك تقوم 
 Live مباشر  ببث  الصورة  ونقل  بتصوير 
android_ خالل  من  وعرضها   Video

APP على تابلت موجود مع عنصربشرى 
فى مكان آمن خارج نطاق االقتحام ، ومن 
يقوم  للمجرمني  املعروض  الفيديو  خالل 
Face_ الروبوت بتحليله باستخدام تقنية

Detection .. واكتشاف مدى تسليح هذه 
مزود  الروبوت  أن  كما  اإلجرامية  العناصر 
بتقنية اطالق الغاز املسيل للدموع لتسهيل 
فى  خسائر  حدوث  دون  اإلقتحام  عملية 

املعدات أو األرواح .
وأشار الربدينى اىل أن هذا املشروع سبق له 

 MIE مصر  يف  صنع  مسابقه  فى  املشاركة 
على  كما حصل   ، النهائيه  للمرحله  ووصل 
واملركز  العربى  مسابقة  فى  األول  املركز 
الثانى فى  مسابقة اإلبتكارات واإلخرتاعات 
نقابة  برعاية  العلوم  بكلية  عقدت  والتى 

العلميني .
علي  ابراهيم  علي   : العمل  فريق  ويضم 
،انس  عزوز  عبداملهيمن  ،خليل  ناجي 
عالء   ، عبدالرحمن  عصام   ، كامل  مجدي 
ابوكامله ،كما ضم  زغبي محمود و سلمي 
محروس  جمال  الدكتور  اإلشراف  فريق 

األستاذ بقسم الحاسبات بالكلية .

50 قافلة متنوعة فى مخس شهور 
جبامعة املنوفية

أعلن الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس جامعة 
عن  البيئة   وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  املنوفية 
لجميع  املتنوعة  القوافل  القطاع لسلسلة من  تنفيذ  
شهور  الخمس  خالل  املحافظة  ومراكز  ومدن  قرى 
املاضية حيث جاب مايقرب من 50 قافلة تنوعت مابني 
قرى  جميع  منزىل  وإقتصاد  وتمريضية  وزراعية  طبية 
ومراكز املحافظة األكثر احتياجًا إيمانا بالدور الذى يقوم 
به قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة املنوفية 
املجتمع  من  يتجزأ  ال  جزء  الجامعة  أن  على  وتأكيدا 
مستوى  ورفع  املعيشية  لألعباء  وتخيفيفا  املحيط 

الخدمة الطبية ألهاىل املحافظة   .
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نائب رئيس جامعة املنوفية على رأس قافلة طبية بقرية منشأة عصام بشبني الكوم

نائب  قرمان  الرحمن  عبد  الدكتور   أكد 
خدمة  لشئون  املنوفية  جامعة  رئيس 
التى  القافلة  خالل  البيئة  وتنمية  املجتمع 
اىل  الطب  كلية  من  القوافل  إدارة  نظمتها 
شبني  ملركز  التابعة  عصام  منشأة  قرية 
الكوم تحت رعاية الدكتور معوض الخوىل 
القوافل  دور  أهمية  على  الجامعة  رئيس 
املتكاملة التى تنظمها الجامعة فى مختلف 
والزراعية  والطبية  الرتبوية  التخصصات 
الجامعة  تطلقها  التى  القوافل  من  وغريها 
القوافل  هذه  أن  مؤكدا  الشهر  مدار  على 
املجتمعى  بالدور  الجامعة  ايمانا من  تأتى 
عاتقها  على  امللقاة  املجتمعية  واملسؤلية 
رئيس  نائب  وأضاف  املحافظة  أبناء  تجاه 
تنظمها  التى  الطبية  القوافل  أن  الجامعة 
الجامعة بالتعاون مع كلية الطب والصيدلة 
تكون باملجان فى محاولة للوصول اىل أهاىل 
املحافظة فى القرى املحرومة من الخدمات 
الطبية مشيدا بالدور الذى يقوم به األطباء 
ال  كجزء  األهاىل  تجاه  الجامعة  أبناء  من 

يتجزأ من انبل رسالة على مر التاريخ .
كلية  وكيل  قورة  محمود  الدكتور  وأضاف 
جامعة  أن  املجتمع  خدمة  لشئون  الطب 
املنوفية لها رسالة وهدف بل وأسمى هذه 

األهداف هو خدمة املجتمع وعالج املرضى 
سبل  وتوفري  لألمراض  املبكر  واإلكتشاف 
القوافل  أهداف  اهم  من  والتوعية  الوقاية 
تطلق  حيث  الطب  كلية  تنظمها  التى 
الكلية أربع قوافل شهريا لتقديم كل سبل 
فقرا  األشد  املحافظة  قرى  ألهاىل  العالج 
واملحرومة من الخدمات الطبية كمساهمة 
حقيقية فى الوقاية من األمراض من خالل 
الكشف املبكر عنها مؤكدا على دور الجامعة 
فى  املجتمع  خدمة  شئون  قطاع  وخاصة 
توفري سبل النجاح لهذه القوافل للمساهمة 

فى الدور املجتمعى بشكل عام .
بتوقيع  القافلة  قامت  متصل  سياق  وفى 
الكشف الطبى على مايقرب من 254 حالة 
واألذن  واألنف  الباطنة  تخصصات  فى 
واألطفال  والعظام  والجلدية  والحنجرة 

والنساء .
مصطفى   : الدكاترة  القافلة  فى  شارك 
بكرى باطنة  ، مروة خريت على انف واذن، 
عياد  املنعم  عبد  عظام،  بدرة  سمري  جهاد 
أسرة،  طب  محمد  فريد  جهاد  أطفال . ، 
صبحى  عزة  و  جلدية  شبل  على  ياسر 

الخوىل صيدالنية .

تربية املنوفية ختتتم دورة اعداد معلم الكبار

تحت رعاية الدكتور معوض 
الخوىل رئيس جامعة املنوفية  
والدكتور عبد الرحمن قرمان 
نائــــــب رئيــــس الجامعــــة 
املجتمع  خدمــــة  لشئـــــون 
وتحــــــــت اشراف الدكتـــور 
جمــــــال الدهشــــــان عميد 
هبة  الرتبية والدكتورة  كلية 
تعليم  مركز  مدير  الغتمى 
»تعليم  شعار  وتحت  الكبار 
واالبتكار«  العلم  بني  الكبار 
اعداد  دورة  الكلية  اختتمت 
معلـــــم الكبــــار للمجموعــة 
السابعـــــــة مــــــن املتدربني 
بتجهيز  الطالب  قام  حيث 

العملية  للمشاركة  مبتكرة  أدوات 
كنموذج  للدورة  الختامى  اليوم  فى 
حيث  الحصة  ألداء  تفصيلى  عملى 
الطني  من  عينات  املشاركني  صنع 
تعليم  فى  التى تستخدم  الصلصال 
طريق  عن  والكتابة  القراءة  األميني 
رسم الحروف واألرقام بشكل بسيط 
الحروف  املتدربني  أعد  كما  وممتع 
والتى  املجسمة  بأشكالها  والكلمات 

لدى  املعلومات  تثبيت  فى  تساهم 
التعليم  عمليتى  لتسهيل  األميني 
والتعلم وكذلك قامت املدربة بتعليم 
جدول  اعداد  كيفية  املشاركني 
للحصص لتنظيم وقتهم والتخطيط 
ومن خالل  متقن  للحصص بشكل 
بعض  قام  األدوات  تلك  استخدام 
األمية  محو  معلم  دور  بأداء  الطلبة 
شكل  فى  االميني  بدور  واآلخرين 
نقدى بناء لتنفيذ التعلم بالتجربة. 

اخلصوبة وتأثريها على حيوانات 
املزرعة يف قافلة لقويسنا البلد

املنوفية  جامعة  رئيس  الخوىل  معوض  الدكتور  رعاية  تحت 
جامعة  رئيس  نائب  قرمان  الرحمن  عبد  الدكتور  واشراف 
من  قافلة  القوافل  ادارة  نظمت  املجتمع  خدمة  لشئون  املنوفية 
كلية الزراعة زارت خاللها مركز اإلرشاد الزراعي بقويسنا البلد 

التابعة ملركز قويسنا .
أى  الخصوبة شأنها شأن  ان  اىل  القافلة  املشاركون فى  وأشار   

صفة أخرى تتأثر بمجموعتني من العوامل وهما:
على  الوراثية  املؤثرات  مجموعة  تشمل  و  الوراثية  عوامل 
الخصوبة وهى تمثل حوالي 5-10% من إجمالي االختالفات بني 

الحيوانات يف هذه الصفة.
وهى بهذا املستوى تعترب من الصفات قليلة التأثر بالوراثة مما 
يعكس أهمية العوامل البيئية مؤكدين أنه بتحليل دور الوراثة 
فى تحديد مستوى الخصب بني األفراد ثبت أنها تشمل العديد 
من العوامل منها :الرتبية الداخلية - الوالدات ذات التوائم املتعددة 

- األنثى التوأمية الشاذة - الحاالت غري الطبيعية فى الذكور .

ورشة عمل وندوة توعوية جبامعة املنوفية حول قانون الضريبة على القيمة املضافة  
فى اطار الدور التوعوى الذى يقوم به قطاع 
خدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة املنوفية 
للمشروعات  العامة  اإلدارة  اليوم  عقدت 
الربامج  لتسويق  العامة  واالدارة  البيئية 
القيمة  »ضرائب  التدريب  بقطاع  واالعالم 
الدكتور  رعاية  املالية تحت  بوزارة   « املضافة 
واشراف  الجامعة  رئيس  الخوىل  معوض 
رئيس  نائب  قرمان  الرحمن  عبد  الدكتور 
وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة 
البيئة ورشة عمل وندوة توعوية حول مالمح 
قانون القيمة املضافة لغري العاملني واملنعقدة 
على مدار يومني بحضور املحاسب أكرم عبد 
الدايم األمني العام لجامعة املنوفية وعاطف 
من  وعدد  املساعد  العام  األمني  يونس 
الخرباء املاليني من مصلحة الضرائب املصرية 
من  الجامعة  إدارت  وممثلى  املالية   بوازرة 
إإلدارة العامة للحسابات واملشنريات وإدارات 
املراجعة واملوازنة وذلك فى العاشرة من صباح 
الجامعة  إدارة  بمقر  التدريب  بقاعة  اليوم 
القانون  اصدار  مواد  الورشة  ناقشت  حيث 
باالضافة اىل محاور الالئحة التنفيذية وأمثلة 

على النماذج واإلقرارت الضريبية .
الدايم  عبد  أكرم  املحاسب  أكد  كلمته  وفى 
هذه  مثل  أن  املنوفية  لجامعة  العام  األمني 
املتخصصة  العمل  وورش  املكثفة  الدورات 

التى تعقد داخل الجامعة لها عظيم 
وصقل  اإلدارية  الكوادر  تدريب  فى  األثر 

الطابع  ذات  اإلدارات  خاصة  مهاراتهم 
املحاسبى والتى تتطلب دقة ومهارة وتركيز 
جيدة  الخطوة  هذه  أن  اىل  مشريا  شديد 
الضريبة على  قانون  بأهم مالمح  للتعريف 
مردود  لها  يكون  وسوف  املضافة  القيمة 

إيجابى بكل تأكيد .

شوقى  محمد  املحاسب  أكد  كلمته  وفى 
الضريبية  والتوعية  العمليات  قطاع  رئيس 
على  الضريبة  قانون  أن  على  املالية  بوزارة 
يعترب طفرة ملصر يف  رقم 67  املضافة  القيمة 
انضباط  لتحقيق  وجاء  االقتصادي،  املجال 
السوق وأداء الرقابة، وراعى املشرع يف نص 
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املستورد  الغذاء  من  معظمها  وخدمة  سلعة 
واملنتجات الزراعية واملستلزمات الطبية.

القانون  هذا  تطبيق  مميزات  إىل  مشريًا 
واملساواة  للربح  عادل  توزيع  تحقيق  هى 
وتشجيع  والصغرية  الكبرية  املنشآت  بني 
وتحقيق  واالستثمارات  والصادرات  اإلنتاج 
العادلة  واملنافسة  املشروعات  بني  الحياد 
وضبط  الضرائب  وانخفاض  املؤسسات  بني 
رفع  القانون  عيوب  وتضمنت  االستهالك، 
هذه  من   %90 أن  حيث  التضخم  معدالت 
الضريبة تقدر على املراحل من وصول السلع 
إىل املستهلك موضحا أن قانون القيمة املضافة 
ببيع  ومرتبط  أحدهما ضريبي  مفهومني  له 
السلع واآلخر محاسبي وهو خاص باملعدات 
الخصم  يتم  ولم  واملتداولة  الثابتة  واألصول 

إال بمعدل االستهالك.

املشروعات الصغرية ومتناهية الصغر السبيل األمثل يف دفع عجلة التنمية يف مصر
البيئة ضمن  وتنمية  املجتمع  خدمة  قطاع  نظم 
فعاليات اإلسبوع الحادي عشر يف ختام األنشطة 
ومتناهية  الصغرية  »املشروعات  حول  ندوة  يف 

الصغر«. 
تناول الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس 
البيئة   وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة 
يف  يعمل  ال  الذي  الشخص  أنه  البطالة  مفهوم 
القطاع العام بمصر بينما ال يعني ذلك املفهوم يف 
البطالة  بأن  تؤمن  التي  املتقدمة  األخرى  الدول 

هي عدم إمتالك الشخص لحرفة يعمل فيها.
الجهاز  يضع  بمصر  املفهوم  أن  هذا  إىل  مشرًيا 
ال  التي  العمالة  يف  التكدس  مأزق  يف  الحكومي 
تفيد يف شيء ومن األفضل اإلتجاه نحو الحرف 
والتي  الصغر  واملتناهية  الصغرية  واملشروعات 
تعود على املواطن والدولة بربح يزيد من عجلة 

اإلقتصادية يف مصر. 
الصغرية  املشروعات  مدير  مطر  حمدي  أشار 
بداية  يف  إتجهت  الحكومة  بأن  واملتوسطة 
شركات  وبيع  جميع  خصخصة  إىل  التسعينات 
اإلتجاة  ذلك  يف  إنشأت  والتي  العام  القطاع 
قروض  منح  وهو  بديل  إقتصادي  لنظام 
من  والقروض  األوربية  الصناديق  من  ومنح 

لكيفية  املتعددة  الربامج  بعض  وإنشاء  البنوك 
واإلقتصادية  التجارية  املشروعات  تنمية 
لتدريبهم  األعمال  ريادة  خالل  من  وذلك 
بربح.  عليهم  تعاد  التي  املشاريع  أهم   على 
معددًا الشروط التي يجب أن تتنطبق يف املتقدم 
ومنها أن يكون حاصل على مؤهل وال يقل السن 
املرغوب  النشاط  21 سنة وأن لديه خربة يف  عن 

فية ورخصة تشغيل وأن يكون عضو يف مجموعة 
وأن  للمشروع  جدوى  دراسة  ولديه  األفراد  من 

يكون مطابق للمواصفات مع توفري املواد الخام.
األعمال  ريادة  مدير  ندى  محمود  ويضيف 
القرض  مدة  أن  باملنوفية  اإلجتماعي  بالصندوق 
الذي يحصل عليه صاحب املشروع يمنحه فرصة 

للتسديد بشكل مريح حيث يقوم صاحب القرض 
والسنة  القرض خالل خمسة سنوات  بتسديد 
الصندوق  يساهم  كما  تسديد.  بدون  األوىل 
بتوفري معارض ألصحاب القروض من الصندوق 
يف  دولية  وأخرى  دائمة  بمعارض  اإلجتماعي 
يقدم  ومؤخرًا  كالصني.  الكربى  الصناعية  الدول 
األهلية  لجمعيات  منح  اإلجتماعي  الصندوق 

باملنوفية لتشغيل العمالة النسائية بالريف. 
التي تواجه أصحاب  وتطرق ندى إىل املشكالت 
والدراسة  والخربة  الفكرة  ضعف  ومنها  القروض 
الخربة  ونقص  القدرة  وعدم  والقدرات  والهواية 
مستخرجات  من  املستفادة  الجهة  تحديد  يف 
حاضنة  إنشاء  إىل ضرورة  دعا  وقد  هذا  املشروع. 
األعمال التي تتوىل تدعيم أصحاب املشاريع التي 

أقرتضت من الصندوق. 
من  الناجحة  للنماذج  بعرض  الندوة  وإنتهت 
خالل اإلقرتاض ن الصندوق إىل أن أصبحت من 

أكرب املشروعات التنموية. 
رئيس  الخولي  معوض  الدكتور  برعاية  الندوة 
قرمان  قرمان  الرحمن  عبد  والدكتور  الجامعة 
املجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب 
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انتـــاج الوقــــود احليــوى مــن املخلفـــات الـزراعيــه                كـوقـــود صديـق للبيئـــة  وفـرص اقتـصـادية واعــــدة   

الهدف من الدراسة : 
عن  الوعي  نشر  إلي  الدراسه  هذه  تهدف 
الحيوية  الكتل  من  الطاقة  أستغالل  طرق 
)البيوماس(. ويهدف علي وجهه الخصوص 
إلي نشر الوعي والتعريف بالنظم والطرق 
املخلفات  مختلف  من  لإلستفادة  املختلفة 
التي تنتج يف البيئة املحيطة بنا سواء كانت 
تلك املخلفات زراعية أو حيوانية أو مخلفات 
كمصدر  إستغاللها  بغرض  ذاته  اإلنسان 
هذه  تراكم  أن  والشك  للطاقة.  متجدد 
أقتصاديا  عبئا  وتمثل  بالبيئة  املخلفات تضر 
كان  إذا  منها خصوصا  التخلص  عند  وبيئيا 
التخلص يتم بصورة غري آمنه للبيئة. واملثل 
املشاكل  هي  املزارع  لدي  وضوحا  األكثر 
الحقول  يف  األرز  قش  حرق  عن  الناجمة 
مما تساهم يف حدوث السحابه السوداء يف 

سماء ربوع مصر . 
عضوية  مواد  هي  الحيوية  الكتلة  وتعترب 
والكائنات  والحيوانات  النباتات  من  مكونة 
على  الحيوية  تحتوي الكتلة   . الدقيقة 
الشمس. النباتات  من  املخزنة  الطاقة 
تسمى   عملية  يف  الشمس  طاقة  تمتص 
الكيميائية  الطاقة  التمثيل  الضوئي.  تمرر 
يف النباتات إىل الحيوانات والناس التي تأكل 
للطاقة  مصدر  هي  الحيوية  منها. الكتلة 
املزيد  دائما  ننمي  أن  يمكن  ألننا  املتجددة 
وستبقى  النفايات  األشجار واملحاصيل،  من 
دائما. بعض األمثلة من وقود الكتلة الحيوية 
واملحاصيل، والسماد،  الخشب    هي 
تحرير  يتم  تحرق،  عندما    . والقمامة 
على  الحيوية  الكتلة  يف  الكيميائية  الطاقة 
مدفأة،  حرارية. ان كان  لديك  طاقة  صورة 
الكتلة  الذي يحرق فيها هو وقود  فالخشب 
نفايات  الخشب  حرق  الحيوية. يمكن 
إلنتاج  البخار  الالزم  إلنتاج  أو القمامة 
الكهرباء أو لتوفري الحرارة للصناعات واملنازل. 

املخلفات  ضغط  عملية  كانت  القدم  منذ 
الزراعية الستخدامها يف أغراض الطاقة ذات 
وتحويلها  ربطها  تتعدي  ال  بسيطة  تقنية 
التقنية  الطرق  بدات  ثم  باالت.  إلي 
 Briquetting القولبة  لعملية  الصناعية 
يف   19 القرن  من  الثاني  النصف  يف  بدأت 
لتصنيع  ماكينة  أول  ظهرت  1865م  سنة 
طريق  عن  الزراعية  املخلفات  من  القوالب 
الرابطة الربيطانية ملهندسي امليكانيكا ومنذ 
ماكينات  إنتاج  عمليات  بدأت  الحني  هذا 
قوالب  إنتاج  يف  استخدمت  التي  القوالب 
الفحم. وقد استخدمت هذه املاكينات أيضًا 
مثل  املخلفات  أنواع  لجميع  قوالب  إلنتاج 
لهذه  استخدمت  وقد  الحديد.  مخلفات 
املواد  بعض  منها  العضوية  وخاصة  القوالب 
تماسكها  علي  للحفاظ  )الالحمة(  الرابطة 
مثل اللجنني املستخرج من بعض األشجار، 
نحتاج  فإننا  العضوية  املواد  قوالب  وإلنتاج 
علي  نتغلب  حتى  عالية  ضغط  قوة  إلي 
وذلك  االنضغاط  ملقاومة  املواد  هذه  قابلة 
عوامل  تكون  والحرارة  العالي  الضغط  فإن 
مهمة جدًا إلنتاج القوالب حيث يتم تدمري 
جدار الخاليا النباتية وتفككها – األمر الذي 
قابليتها لالنضغاط بسهولة بعد  إلي  يؤدي 
ذلك. تلي ذلك ظهور ماكينة القوالب ذات 
من  الثالثينيات  يف  سويسرا  يف  املكبس 
القرن املاضي اعتمادًا علي ماكينة صنعت 
ذلك  تلي  ثم  الوقت  ذلك  يف  أملانيا  يف 
لهذه  املختلفة  الطرازات  من  العديد  ظهور 
املاكينات أثناء الحرب العاملية الثانية والتي 
استخدمت لكبس قوالب نشارة الخشب 
واملخلفات األخرى التي استخدمت حينئذ 
ظهور  مع  ذلك  تزامن  للوقود  كمصدر 
ماكينة الكبس الحلزونية يف اليابان والتي 
التي  املخلفات  من  أيضًا  قوالب  أنتجت 
استخدمت باملثل كوقود. بعد نهاية الحرب 

املاكينات  هذه  دور  انحصر  الثانية  العاملية 
الطاقة.  إلمداد  البرتول  استخدام  لزيادة 
أخرى  مرة  املاكينات  هذه  استخدام  عاد  ثم 
للطفرة  نظرًا   1973 أكتوبر  حرب  أثناء  بقوة 
هذا  يف  البرتول  برميل  الرتفاع سعر  الهائلة 
الدول  يف  الثمانينيات  أوائل  حتى  الوقت 
هذه  إنتاج  تطور  اليابان  يف  االسكندنافية. 
املاكينات وانتقلت منها إلي تايوان وتايالند 
وتم  الخمسينيات  فرتة  يف  انتشارها  وزاد 

استعمالها كماكينات لقولبة الفحم ومنها.
Piston Presses   املكابس االسطوانية

يف  املاكينات  هذه  من  األول  النموذج  بدأ 
العاملية  الحرب  خالل  سويسرا  يف  الظهور 
يف  أملانيا  يف  أنتجت  النموذج  نتيجة  الثانية. 
هذه  وتعمل  القرن.  نفس  من  الثالثينيات 
املاكينة  يف  كبسها  املراد  املواد  بوضع  املاكينة 
وتضغط علي طريق مكبس Piston داخل 
املكبسوه.  املواد  حرارة  درجة  وترفع   )Die(
أو ضغطها  أثناء حركتها  وبسبب لالحتكاك 
عادة  واملوجود  اللجنني  فيبدأ  القالب  داخل 
يف املواد الخشبية يف االنصهار ويعمل كغراء 
طبيعي ليقوم بربط املواد املكبوسة. وعندما 
الشكل  تأخذ  عادة  التي  القوالب  تخرج 
يتجمد  الكبس  قالب  من  االسطواني 

اللجنني مرة أخرى ليعطي الصالبة الشديدة 
للقوالب االسطوانية الناتجة. ويرتاوح طولها 
القطر يرتاوح من 8-10سم  أما  10-30سم  من 
وقدرتها  املستخدمة  املاكينة  نوع  حسب 
حدود  يف  غالبًا  املاكينة  هذه  إنتاجية  وتكون 
هذه  وتستخدم  القوالب  من  طن/ساعة   1
املنزلية  األفران  يف  للوقود  كمصدر  القوالب 

للتدفئة وإلنتاج الطاقة الحرارية عامة.
ناحية  من  تقسم   Piston Presses والـ 

الحركة إلي:
تستمد  ميكانيكية  حركة  ذات  ماكينات 
الحركة  يعطي  الذي  املحرك  من  حركتها 

لحدافة مركبة علي املاكينة أو إلي ماكينات
       ماكينات هيدروليكية

املاكينات امليكانيكية تكون عادة ذات إنتاجية 
طن/  0,5-0,3 بني  ما  إنتاجها  ويرتاوح  أكرب 
فتصل  الهيدروليكية  املاكينات  أما  ساعة 
املاكينات  طن/ساعة.   0,25 إلي  إنتاجيتها 
امليكانيكية تنتج عادة قوالب شديدة الصالبة 
وذات كثافة عالية أما املاكينات الهيدروليكية 
أقل يف  قوالب  تنتج  أقل  التي تعطي ضغط 

الكثافة وناعمة السطح.
أوربا  املنتجة يف  املاكينات  أن  الطبيعي  ومن 
الخشبية  املخلفات  علي  لتعمل  صممت 
من  أكرب  يكون  ما  عادة  إنتاجها  فإن  لذلك 

اإلنتاجية املعهودة لهذه املاكينات.
الذي يتحرك حركة  املكبس          يعمل 
القالب  إلي  املكبوسة  املواد  ترددية علي دفع 
املواد  يقابلها  حيث  الحجم  يف  الضيق 
املكبوسة من املشوار السابق والتي أنتجت 
يجعلها  الذي  األمر  القوالب  أحد  بالفعل 
تضغط بشدة بني القالب السابق واملكبس. 
ثم تدفع القوالب بعد ذلك إلي األمام حيث 
من  املمتد  الجزء  تربيدها جزئيًا خالل  يتم 
املواد  تكون  االمتداد  هذا  ويف  القالب  هذا 
من  املزيد  ويلزمها  عالية  حرارة  ذات  الزالت 
يصل  املكبس  منطقة  يف  والضغط  التربيد. 
إلي 110-140 ميجا بسكال )MPa( هذا الضغط 

املكبوسة  للمواد  العالي  االحتكاك  يعمل مع 
حرارة  درجة  ارتفاع  علي  االسطوانة  بجدار 
املواد املكبوسة بدرجة كافة لذوبان اللجنني 
للخاليا  )رابطة(  الحمة  كمادة  يعمل  والذي 
املكبس  منطقة  من  القوالب  خروج  وبعد 
 Die يجب تربيدها وحتي ال يتأثر الـ Die
ويف بعض األحيان فيجب تبريده عن طريق 

املياه.
عمر  لها  املاكينات  هذه  أن  املعروف  ومن 
ميكانيكي طويل وتحتاج إلي صيانة يومية 
فهي  األساسية  املشكلة  اما  جدًا  معدودة 
ال  حيث  نفسه   Die القالب  تغيري  عملية 
 1000 إلي   500 من  تشغيله  ساعات  تتعدي 
القياسية   Piston Presses والـ  ساعة. 
الذي  فاز   3 بموتمر  مزودة  تكون  أن  يجب 

يمد الحركة إلي الحدافة. 
تعترب مخلفات املحاصيل الزراعية واحدة من 
البيئية  الحياة  تواجه  التي  املشكالت  أهم 
واملزارعني يف العالم. واملعالجة امليكانيكية عن 
وعمليات  تقطيع  أو  والسحق  القطع،  طريق 
املناسب  والحل  األوىل  الخطوة  هي  قولبة 
لحل هذه املشكلة وإعادة تدوير هذه املخلفات 
فإن  ولذلك  مفيدة.  منتجات  إىل  لتحويلها 
على  الحصول  هو  العمل  هذا  من  الهدف 
مثلحطب  الزراعية  للمخلفات  عالية  جودة 
وجريد  االرز  وقش  الذره  وسيقان  القطن 

النخيل . 
وفى هذه الدراسه تم دراسه سيقان النخيل 
)سعف النخيل(  إلنتاج قوالب. كانت سيقان 
النخيل املفروم )سعف النخيل(، قوالب ورق 
النخيل وجود محتوى الرطوبة )8 و 10 و %12( 
و )8 و 10 و 12,8%( يف قوالب دون املوثق واملوثق 
 )Formaldehyde فورمالدهيد  )اليوريا  مع 
باستخدام آلة الكبس إلنتاج القوالب. كانت 
املتانة،  وهى  للقوالب  الجودة  خصائص 
الظاهرية،  الكثافة  الصالبة،  نسبة  وضغط 
للماء  مقاومة  املرونة،  ضغط،  ونسبة 
واالنبعاثات الغازات. خصائص الجودة املثلى 
وجدت لقوالب بنسبة 8% محتوى الرطوبة 
ودون املوثق. حيث كان أعلى ضغط اإلجهاد 
و%97,06،  باسكال  ميجا   10,39  ،8,95 واملتانة 
النخيل(،  )سعف  النخيل  للسيقان   %93,64
قوالب ورق النخيل، على التوالي. انبعاثات 
وللسيقان   CO2 الكربون  أكسيد  ثاني 
الكتلة  مواد  من  التكثيف  )سعف(،  النخيل 
من  تقلل  أن  يمكن  قوالب  يف  الحيوية 
والتخزين  والنقل  املناولة  ومشاكل  تكاليف 

واالستخدام، ويف انخفاض كثافة مواد الكتلة 
جيدة  نوعية  إنتاج  وأيضًا  السائبة،  الحيوية 
من  الرطوبة  محتوى  واملتانة(.  القوة  )عالية 
جودة  على  كبري  تأثري  لها  املفرومة  املخلفات 
املثلى  الجودة  وخصائص  الناتجة  القوالب 
لقوالب سعف النخيل  والسقان بدون رابط، 
  COو  CO2 املنبعثة الغازات  التوالي.  وعلى 
النخيل وأغصان  أثناء احرتاق قوالب سعف 
,وورق النخيل بدون إضافة الرابط منخفضة 

رابط، وسعف  لها  املضاف  القوالب  أكثر من 
النخيل وورق النخيل )غري متماسكة( يف أي 

من محتويات الرطوبة.
 ويتضح فيما سبق ان عمليه فرم املخلفات 
الزراعيه واستخدامها فى انتاج الوقود الحيوى 
تكنولوجيا  فى  الواعده  الصناعات  احد  هى 
تدوير املخلفات الزراعيه خصوصا بعد التقدم 
الكبري فى مواد النانو التى تحسن خواص 
املواد  والتى يمكن اضافتها مع عمليه الخلط 
قوه  زات  قوالب  النتاج  القوالب  انتاج  فى 
كبريه فى عمليه االحرتاق وتقليل االنبعاثات 
ضعف  مائه  اىل  تصل  املضره  الغازات  من 
الطرق التقليديه مما يدر دخل كبري جدا من 
االمثل  االستخدام  املخلفات  هذه  استغالل 
فى  استخدامه  يمكن  للبيئه  كوقود صديق 

شتى املجاالت الصناعيه.

اعداد
أ.د/ أيمن حافظ عامر عيسي

أستاذ هندسه تصنيع املنتجات الزراعيه ورئيس مجلس قسم الهندسه الزراعيه

– ومشرف عام على مركز الدراسات االسرتاتيجيه واعداد القاده - جامعة املنوفية 

قوالب وقود الكتلة الحية املكبس الحلزونى 


