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قامت إدارة القوافل بقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالتعاون 
مع معهد الكبد القومي بجامعة املنوفية بحملة للكشف املبكر 
عن فريوس c فى األطفال بالتعاون مع جمعية نهضة وتنمية 
الدكتور  بقرية شنشور مركز أشمون تحت اشراف  شنشور 
خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  قرمان  الرحمن  عبد 
الخولي  معوض  الدكتور  وبحضور  البيئة  وتنمية  املجتمع 
الجامعة  رئيس  نائب  مبارك  عادل  والدكتور  الجامعة  رئيس 
للتعليم والطالب والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس 
عبد  هشام  والدكتور  البيئة  وتنمية  املجتمع  لخدمة  الجامعة 
الدايم عميد املعهد والدكتورة سمرية عزت وكيل املعهد لشئون 
وكيل  العزب  جاسر  والدكتور  البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة 
املعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور عبد 
وليد  واملهندس  الجمعية  ادارة  مجلس  رئيس  فايد  الرحمن 

الورداني رئيس الوحدة املحلية لشنشور .
قافلة  أول  هي  القافلة  هذه  أن  الخولي  معوض  الدكتور  أكد 
مشريا  االطفال  يف   c فريوس  عن  املبكر  للكشف  مصر  يف 
اآلباء  علي  وأن  ومستقبلها  مصر  أمل  هم  األطفال  أن  إلي 
واملحافظة  واألخالق  القيم  وتعليمهم  بهم  االهتمام  واألمهات 
يقدم  بالجامعة  القومي  الكبد  معهد  أن  مؤكدا  علي صحتهم 
واألفريقية  العربية  والدول  للمرضي يف مصر  خدمات عالجية 
ومنظمات  املجتمع  طلبات  لتلبية  استعداد  علي  الجامعة  وأن 
املجتمع املدني لتقديم خدماتها العالجية والتوعوية والثقافية 
إلي أي مكان وأشار الي أن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء 
علي فريوس c يف مصر تعد إنجاز كبري وجهد مشكور للدولة 
،واكد عميد املعهد ان الحملة قامت بعمل تحليل فريوس سى 
لألطفال لنحو 1000طفل من سن 12 اىل 17 سنة طبقا لتوصيات 
وعالج   c فريوس  عن  املبكر  للكشف  العاملية  الصحة  منظمة 
املرضي باملجان باملعهد مشريا إلي أن تجربة مصر يف القضاء 
علي فريوس c تجربة رائدة علي مستوي العالم وحلم حققته 
يف  سيقوم  املعهد  أن  إلي  وأشار  مستحيال  يبدو  كان  الدولة 
املرحلة القادمة بعمل قوافل باملدارس باملحافظة للكشف املبكر 

 c وعالج فريوس

أ.د / معوض محمد الخولى 
رئيس مجلس اإلدارة 

ورئيس الجامعة 

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

    ونائب رئيس الجامعة 

ايتام املنوفية فى ضيافة اجلامعة للعام الثامن على التواىل

املشاركة  فى  الجامعات  دور  من  إنطالقا 
املجتمعية  .. نظمت اإلدارة العامة للمشروعات 
وتنمية  املجتمع  خدمة  شئون  بقطاع  البيئيئة 
اليتيم  ليوم  الثامن  السنوي  اإلحتفال  البيئة 
بجامعة املنوفية بحضور الدكتور معوض الخوىل 
مبارك  عادل  والدكتور  املنوفية  جامعة  رئيس 
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 
والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة 
لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد 
لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  قرمان  الرحمن 
أكرم  واملحاسب  البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة 
طاحون  وناهد  الجامعة  عام  أمني  الدايم  عبد 
أعضاء  من  وعدد  البيئية  املشروعات  عام  مدير 

الجهاز اإلدارى بالجامعة . 
حيث استضافت الجامعة مايقرب من 150 طفال 
ودور  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  أطفال  من 
السيدة  كمؤسسات  املنوفية  بمحافظة  األيتام 
نفيسة ومؤسسة البنني والبنات بشبني الكوم 
تربية  ومؤسسة  بالبتانون  الرحمن  وجمعية 

البنني بالهالل األحمر. 
حيث بدأت فعاليات اإلحتفال باستقبال األطفال 
باألطفال  للرتحيب  الجامعة  رئيس  بمكتب 
تبعه إصطحاب  التذكارية معهم  الصور  وإلتقاط 
الكوم  بشبني  الجمهورية  نادي  إىل  األطفال 
إلدخال  اإلحتفال  فعاليات  باقي  إلستكمال 
وذلك  األطفال  قلوب  على  والسرور  البهجة 
املنظمة  والجهات  بالجامعة  العاملني  بمشاركة 

ومسئولي املؤسسات األهلية املشاركة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس 
البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة 
سنويا  اليوم  هذا  تنظيم  من  الهدف  ان  على 
هواضفاء جو اسرى ومشاركة مجتمعية لألطفال 
نفوس  على  والسرور  البهجة  وادخال  األيتام 
والتأكيد على  اآلباء  فقدوا  الذين  األطفال  هؤالء 
ان جامعة املنوفية دائما اىل جانب هؤالء األطفال 

من نابع املشاركة الوجدانية .
رئيس  وقام  غنائى   بحفل  اليوم  واختتم 
الهدايا  بتوزيع  الجامعة  رئيس  ونواب  الجامعة 

على األطفال األيتام .
  

 خدمة اجملتمع 
.. رسالة 

بقلم 
أ.د عبد الرمحن السيد قرمان  

خدمة املجتمع .. واجب وطنى 
كلياتها  وجميع  املنوفية  جامعة  إدارة  تسعى 
ومنسوبيها إىل تحقيق رسالة الجامعة فيما يتعلق 
بخدمة املجتمع وتنمية البيئة، باعتبار أن نجاحها 
والبحثي.  التعليمي  لدورها  يعترب تكملة  يف ذلك 
يف  البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  قطاع  ويجتهد 
سواء  بالجامعة،  املحيطة  للبيئة  خدماته  تقديم 
داخل أسوارها أو خارجها، وهو يضع نصب عينيه أن 
يحظى على رضى املجتمع عن مستوى ما يقدمه 
يوضح  استبيان  خالل  من  وذلك  خدمات؛  من 
نعظم  لكي  وسلبياته،  بايجابياته  الجمهور  رأي 
االيجابيات ونتالفى السلبيات ونصحح األخطاء.

عاما  تصورا  رؤيته  وهو يضع يف  بدوره  القطاع  ويقوم 
ملفهوم البيئة، فال يقتصر على املفهوم املادي لها، ولكن 
بتكريم  االهتمام  محور  باعتباره  لإلنسان  يمتد 
والثقافية  االجتماعية  بالبيئة  نهتم  ولذلك  له،  اهلل 
التنمية  ملفهوم  تحقيقا  واالقتصادية؛  والسياسية 
الشاملة واملستدامة. والقطاع يحرص على أن يشارك 
داخل  أنشطته،  جميع  يف  املنوفية  جامعة  طالب 
الخدمة  روح  لديهم  ينمي  لكي  وخارجها،  الجامعة 

املجتمعية؛ وتحمل املسئولية العامة تجاه الوطن. 
وقد حافظ قطاع خدمة املجتمع على عدد القوافل 
الشهرية املتنوعة التي تقوم بها الكليات، كما زاد 
املتكاملة  القواقل  عدد  املاضية  الفرتة  خالل  خالل 
كلية  تنظم  الطبي، حيث  القطاع  بها  يقوم  التي 
إىل  باإلضافة  املحافظة،  ومدن  لقرى  قوافل  الطب 
واإليواء؛  األيتام  رعاية  ودور  املسنني  دور  قوافل 
وقد ساهم معهد الكبد القومي يف تنفيذ الخطة 
أعلنها  التي   »C« فريس  على  للقضاء  القومية 
نجاحا  حققت  والتي  الجمهورية  رئيس  السيد 
سياستها  تنفيذ  يف  الجامعة  تسري  حيث  كبريا، 
باعالن  الجامعة  رئيس  أد.  السيد  أعلنها  التي 
قرى املحافظة خالية من هذا املرض، ويتم الكشف 

والتحاليل وعالج الحاالت على نفقة الدولة.
الفريق  والجامعة بجميع منسوبيها يعملون بروح 
يؤمنون  وهم  رسالتها؛  لتحقيق  الواحدة  واليد 
بأنهم يأدون دين لوطنهم ويقومون بواجب تجاه 
مصر  حاضر  أن  على  ويقني  عزم  وكلنا  املجتمع؛ 
من  إشراقا  أكثر  ومستقبلها  ماضيها،  من  أفضل 
حاضرها يف ظل قيادتها السياسية الواعية الحكيمة.
واهلل من وراء القصد وهو يهدي إىل سواء الصراط

التنمية والمجتمع  
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رئيس الجامعة
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مطابع جامعة المنوفية

مفتي الديار املصرية من جامعة املنوفية : 
إعمال العقل والقلب أساس 

بناء الشخصية 
تحت  وتوعوية  تثقيفية  ندوة  املنوفية  جامعة  نظمت 
الجامعة«  لشباب  املتكاملة  الشخصية  »بناء  عنوان 
املصرية  الديار  مفتي  عالم  شوقي  الدكتور  لفضيلة 
رئيس  الخولي  معوض  الدكتور  وحضور  رعاية  تحت 
رئيس  نائب  قرمان  عبدالرحمن  والدكتور  الجامعة 
الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة والدكتور 
التعليم  لشؤن  الجامعة  رئيس  نائب  مبارك  عادل 
والطالب والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة 

لشئون الدراسات العليا والبحوث.
أكد الدكتور معوض الخولي فى كلمته علي أن شباب 
الجامعات اليوم يف أمس الحاجة إىل من يأخذ بأيديهم إىل 
مستقبل أفضل يف مصر واألمة العربية واإلسالمية، وأن 
مصر بحاجة إىل سواعد أبنائها املخلصني الذين يواصلون 
ومكانته  الوطن  مقدرات  علي  حفاظـــًا  نهار  ليل  العمل 
ليس فقط يف األمة العربية واإلسالمية بل يف العالم كله.

الدكتور  فضيلة  بتشريف  سعادته  بالغ  عن  أعرب  كما 
شوقي عالم إىل ارض املنوفية مؤكدًا أن زيارته تعد فخرًا 
لجامعة املنوفية وأنه أفضل من يرسم خطى املسرية يف بناء 
الشخصية املتكاملة لطالب الجامعة من أجل غدِ مشرق. 

إعمال  أهمية  إىل  الطالب  عالم  شوقي  الدكتور  ودعا 
بناء  يف  واألول  األساسي  العنصر  باعتباره  العقل 
فريضة  التفكري  أن  إىل  مشرًيا  املتكاملة  الشخصية 
وأن  والتدبري  التفكري  قيمة  إعالء  من  والبد  إسالمية 
العلوم كل يكمل بعضه ، وإستطرد فضيلته متحدثــًا عن 
القلب بإعتباره الركن الثاني من أركان بناء الشخصية 
من  البد  السليم  القلب  إىل  للوصول  أنه  على  مؤكدًا 
أن  وضرورة  بالطاعات  والتحلي  املحرمات  عن  اإلبتعاد 
نمنع من قلوبنا الحقد والحسد والغل ألنه لن يجلبوا 
لنا سوي أمراض القلوب وإختتم حديثه بالركن الثالث 
لبناء الشخصية أال وهو إعمال الجوارح والعمل أيا كان 
ألن اإلسالم ال يحب األيدي العاطلة واليد العليا أحب 
إىل اهلل من اليد السفلي ودعا األسرة للتحاور مع األبناء 
صالحها  ألن  املصرية  لألسرة  واأللفة  الود  روح  وعودة 
من صالح املجتمع ككل، حضر الندوة لفيف من عمداء 
ووكالء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 
والجهاز اإلداري وعدد كبريمن طالب وطالبات الجامعة.
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الكشف على 1000 طفل فى محلة جامعة 
املنوفية للكشف عن فريوس  C  بشنشور 
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املخدرات وآثارها وطرق الوقاية والعالج يف ندوة بكلية التمريض

املنوفية  بجامعة  التمريض  كلية  نظمت 
الخولي  معوض  الدكتور  رعاية  تحت 
الرحمن  عبد  والدكتور  الجامعة  رئيس 
لشئون  الجامعه  رئيس  نائب  قرمان 
تحت  البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة 
عميدة  قاسم  إيناس  الدكتورة  إشراف 
الكلية والدكتورة آمال شحاته وكيلة الكلية 
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ندوة 
وطرق  وآثارها  املخدرات  حول  توعوية 

الوقاية والعالج.
منسق  شكر  إيمان  الدكتورة  أشارت 
برنامج  تنفيذ  يف  الكليات  مع  الجامعة 
أولي ندوات  هي  الندوة  هذه  أن  التوعية 
وتعاطي  اإلدمان  مخاطر  ضد  التوعية 
املخدرات مع طلبة كلية التمريض جامعة 
التجارة  كلية  بمدرج  وعقدت  املنوفية 
مواجهة  يف  والكلية  الجامعة  من  إسهاما 
هذا الخطر ويف إطار الدور التوعوي الذي 
اإلدمان  خطر  ملواجهة  الجميع  به  يقوم 

وتعاطي املخدرات. 
عبد  سامي  الدكتور  أشار  الندوة  وخالل 
بكلية  الجنائي  القانون  أستاذ  الكريم 
واآلثار  املخدرات  مخاطر  إلي  الحقوق 

القانونية املرتتبة علي التعاطي أو االتجار 
أو التداول والقوانني والتشريعات املنظمة 
أوضحت  حني  يف  املرتتبة،  والعقوبات 
الطب  مدرس  حبييب  نجوي  الدكتورة 
الصحية  اآلثار  الطب  بكلية  الشرعي 
وآثارها  املخدرات  وأنواع  للتعاطي  املدمرة 
عليها  الكشف  وطرق  التعاطي  وطرق 
وطرق الوقاية والعالج منها كما استعرضت 
الدكتور ة مني النجار أستاذ مساعد بقسم 
اآلثار  التمريض  بكلية  النفسية  الصحة 
النفسية املدمرة لتعاطي املخدرات واإلدمان 
للمتعاطي  النفسية  الصحة  علي  وأثره 

املتعاطي  علي  التعرف  وكيفيه  واملجتمع 
للمتعاطي  والنفسي  السلوكي  والخلل 
وأثره علي املجتمع واألسرة.. حضر الندوة 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  كبري  عدد 
والكلية. بالجامعة  والعاملني  والطالب 

جملس شئون البيئة يؤكد على أهمية  املشاركة السياسية يف اإلنتخابات الرئاسية

املجتمع  خدمة  شئون  مجلس  أوصى 
خالل  املنوفية  جامعة  البيئة  وتنمية 
برئاسة  املنعقدة  السادسة  جلسته 
نائب  قرمان  عبدالرحمن  الدكتور 
املجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس 
املعنوية  الروح  رفع  بضرورة  البيئة  وتنمية 
للطالب مع بداية الفصل الدراسي الثاني 
وطنهم  نحو  اإليجابية  الطاقة  وبث 
األعمال  علي  وتشجيعهم  مصر  الحبيب 
ورفعة  النهوض  أجل  من  التطوعية 
املشاركة  ضرورة  علي  والتأكيد  بالدهم 
. الرئاسية  اإلنتخابات  يف  السياسية 

وعلي هامش الجلسة قدم املجلس تهنئة 
لحصوله  حجاج  محمد  للدكتور  خاصة 
علي براءة إخرتاع عما قدمه من مجموعة 
وأطفال  حريمي  املنيكان  رسم  مساطر 

إخرتاع  براءة  أول  تعد  والتي  ورجالي 
براءات  إتصال مكتب  نقطة  عليها  يحصل 

اإلخرتاع بجامعة املنوفية.
كما استعرض قرمان أهم ما تم إنجازه يف 
شهر يناير املاضي حيث قام القطاع بتنظيم 
اليتيم وزيارة مستشفي 75375 وتم  يوم 
أيضــًا توقيع بروتوكول تعاون بني الجامعة 
من  عددًا  وإقامة  والتعليم  الرتبية  ومدرية 

الندوات والقوافل.

بالتعاون بني  جهاز شئون البيئة وجامعة املنوفية 
محلة توعوية خبطورة اإلسراف فى استخدام 

مياه الشرب مبراكز احملافظة
املشرتك  التعاون  إطار  فى 
وجهاز  املنوفية  جامعة  بني 
طنطا  فرع  البيئة  شئون 
التعاون  بروتوكول  بموجب 
املربم بني الطرفني بدأ الفرع 
بتنفيذ  للجهاز  اإلقليمى 
بمخاطر  توعية  حملة 
اإلسراف فى استخدام املياه 
وذلك من خالل عقد سلسلة 
التوعوية حول  الندوات  من 
املياه  استهالك  ترشيد 
عدد  مع  بالتنسيق  وذلك 
منها  والجهات  الهيئات  من 
الرتبية والتعليم واملجلس   (
والشركة  للمرأة  القومى 

القابضة ملياه الشرب ( .
ابراهيم  نهى  وأشارت 
وحدة  مسئول  سالمة 
واخصائى  البيئى  االتصال 
البيئية  والتوعية  االعالم 

الحملة  أن  طنطا  بفرع 
جامعة  مع  بالتعاون  بدأت 
رعاية  وتحت  املنوفية  
الخوىل  معوض  الدكتور 
وإشراف  الجامعة  رئيس 
الدكتور عبد الرحمن قرمان 
الجامعة  رئيس  نائب 
املجتمع  خدمة  لشئون 
البيئة  وجهاز  البيئة  وتنمية 
جابت  حيث  طنطا  فرع 
فى  بدأت  التى  الحملة 
حتى  وتستمر  فرباير  شهر 
مراكز  القادم  مارس  شهر 
املحافظة املختلفة بعقد عدد 
من الندوات التوعوية والتى 
خاطبت مايقرب من 800 فرد 
فى مراكز املحافظة املختلفة  
كما يقوم املسئولني بعرض 
أفالم تسجيلية عن خطورة 
اإلسراف فى استخدام املياه 

خرباء العقاقري الطبية حيذرون من فرط العالجات العشبية يف ندوة
 توعوية جبامعة املنوفية 

قام قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة يف جامعة 
بالجامعة  الصيدلة  كلية  مع  بالتعاون  املنوفية 
بتنظيم ندوة توعوية للتحذير باملخاطر الصحية 

والطبية لإلستخدام العشوائي لألعشاب.
رئيس  نائب  قرمان  الرحمن  عبد  الدكتور  أكد 
وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  املنوفية  جامعة 
وراء  من  الطبي  الوعي  أهمية  على  البيئة 
باألعشاب  املصنعة  الطبية  العقاقري  إستخدام 
الطبية، وأن قطاع خدمة املجتمع يساهم بشكل 
يتعلق  فيما  وخاصة  الوعي  هذا  نشر  يف  كبري 
وقال   ، للمرضى  والعالجية  الطبية  بالرعاية 
العالجي من  الوعي  الجامعة تنشر  أن   .. أيضا 
الطبية  املجاالت  يف  وخرباء  متخصصون  خالل 
اإلستخدامات  يف  الطبي  الوعي  عدم  ملحاربة 
عشوائي.  بشكل  العالج  تناول  يف  الخاطئة 
مدرس  العال  أبو  عزت  محمد  الدكتور  أكد  وقد 
مساعد بقسم العقاقري كلية الصيدلة جامعة أسيوط 
للعقاقري  آمن  وأخر  مفرط  إستخدام  هناك  أن  على 
أفضل  وأن  الطبية  األعشاب  بواسطة  املصنعة 
أو  الصيدلي  وصف  هو  لألعشاب  اإلستخدامات 
الطبيب الذي لديه علم كايف بماهية العالج العشبي 
الجانبية  األعراض  تجنب  نضمن  حتي  املوصوف 

ذات التأثري السلبي على وظائف الكبد أو القلب.
كما أشار إلي ضرورة إختبار األعشاب يف املخترب الطبي 
وتحديد  إستخدامها  يف  األمثل  األسلوب  لدراسة 
كما  السليم،  الطبي  بالشكل  تناولها  وكيفية  الجرعة 
بضرورة  األعشاب  يستخدمون  الذين  املرضي  دعا 
إستخدام  خطورة  مدى  بمعرفة  والوعي  الرتكيز 
العشب يف حالة إصابته بأمراض القلب والكبد والكلى.

كما أكد على عدم اإلستعانة بخربة األخرين يف 
ال  قد  التي  الطبية  املشروبات  أو  األدوية  تناول 

تتناسب مع ما أعانيه من مشاكل صحية. 

وفت الدكتور محد عزت إىل دور الصيدلي يف التقنني من 
إستخدام األعشاب املفرط بالتعرف عن الحالة الصحية 
األمراض  ببعض  إصابته  وجود  عن  وسؤاله  للمريض 
التي تفسد املادة الفعالة للدواء املصنع باألعشاب الطبية.

للعالج  والبديلة  األمثل  العالجات  تناول  كما 
أحد  أصبح  الذي  الغذائي  العالج  وهو  العشبي 
على  القضاء  يف  تساهم  التي  العالجات  أهم 
املرضية  الحالة  دراسة  أهمية  مع  األمراض 
املناسب  الغذائي  العالج  تحديد  قبل  للمريض 
وذلك من أجل تحسني الحالة الصحية للمريض.

العالجي  النظام  هذا  بأن  موضحــًا  ويستطرد 
التاريخ  معرفة  إىل  خضع  إذ  آمن  يعد  الغذائي 
املرضي للحالة حتي يتثنى وضع معايري غذائية 
القاعدة  على  تأكيدًا  وذلك  للمريض،  سليمة 
الطبية التي تؤكد على أهمية اللجوء إىل العالج 
الغذائي أواًل أو بشكل كبري قبل البدء يف العالج 
أكرب  وقتًا  العالج  إستغرق  وأن  حتي  بالعقايري 
عالجات  تتطلب  التي  األمراض  يف  وخاصة 
والسكري  الضغط  وأمراض  الحيوي  باملضاد 
املباعة  األعشاب  من  نفسه  الوقت  يف  محذرًا 
بالسوبر ماركت كالينسون والكروية والكركادية 
تجميع  بمصدر  التام  اإلملام  لعدم  وذلك  وغريها 

هذه األعشاب و نسبة تركيزها الطبي.
كما تناولت الدكتورة داليا حمدان أستاذ مساعد 

باملنوفية  الصيدلة  كلية  ووكيل  العقاقري  بقسم 
بصيدلة  العقاير  مدرس  عزت  محمد  والدكتور 
أسيوط الحديث عن مشكالت السمنة والنحافة 
بعضها  وسلبيات  العشبية  بالعالجات  وعالقتها 
للبشرة  املفيدة  الفيتامينات  التقليل من نسب  يف 
والشعر وبعض أجهزة الجسم الحيوية، كما حس 
مع  رئيسي  كعامل  للرياضة  اللجوء  ضرورة  على 
العالجات املختصة بالسمنة أو النحافة لتحسني 
وظائف الجسم لقدرة الرياضة على محاربة نقص 
الفيتامينات مع الرتكيز على الغذاء الصحي،وكذلك 
من  للجسم  البيولوجية  بالساعة  العناية  مراعاة 

خالل النوم يف الساعات املبكرة من الليل. 
دعوة  ومنها  هامة  بتوصيات  الندوة  وإنتهت 
دراسة  يف  توعوية  تخصصية  لدورات  العطارين 
األعشاب وذلك بالتعاون مع مركز الخدمة العامة 
بالكلية، لشرح األثار اإليجابية والسلبية لألعشاب 
الدوائية مع اإلستناد على التاريخ املرضي للمريض 
حتي ال يتعارض العالج العشبي مع أمراض أخرى 
يعاني منها املريض الذي يسعى لتناول عالجات 

عشبية دون الرجوع إىل الطبيب أو الصيدلي.
الندوة برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة 
رئيس  نائب  قرمان  الرحمن  عبد  الدكتور  وإشراف 
الجامعة لشئون خدمة املجمتع وتنمية البيئة والدكتورة 
وفاء زهران عميدة كلية الصيدلة باملنوفية ومقرر الندوة. 

القوافل بجامعة  إدارة  نفذت 
إشراف  تحت  املنوفية 
الدكتور عبد الرحمن قرمان 
الجامعة  رئيس  نائب 
املجتمع  خدمة  لشئون 
وتنمية البيئة واملشرف العام 
طبية  قافلة  القوافل  على 
الطب  كليتى  من  متكاملة 
الكسف  لتوقيع  والصيدلة  
الطبى وتقديم العالج ألهاىل 
بشبني  اصطبارى  قرية 
املنوفية  محافظة  الكوم 
اإلدارة  مع  بالتعاون  وذلك 
العامة لرعاية الشباب ضمن 
القوافل  مشروع  فعاليات 

األكثر  بالقرى  الطبية 
املنوفية  بمحافظة  احتياجا 
الشباب  وزارة  تنفذه  والتى 
والرياضة وشارك فى القافلة 
:الدكتور محمود قوره وكيل 
كلية الطب ، والدكتورة داليا 
حمدان وكيل كلية الصيدلة

حشيش  يسرا  ،الدكتورة 

عبد  والدكتور   ، اطفال 
عظام   سالم  الحميد 
الوهاب  ،الدكتور عزت عبد 
عبد  انور  باطنة،والدكتور 
العاطي انف وأذن والدكتور 
مسالك  فتحي  مصطفى 
كلية  طالب  من  وعدد 

الطب والصيدلة .

جامعة  الصيدلة  كلية  شاركت 
مخترب  مسابقة  يف  املنوفية 
العاملية   »famelap« الشهرة 
ألول  بريطانيا  يف  أقيمت  التي 
 pritch مرة يف عام 2005 وتنظمها
مرة  ألول  القاهرة  يف   council
الدكتورة  وصرحت   2009 عام  يف 
بأنه  الكلية  عميد  زهران  وفاء 
قد شارك يف املسابقة 16 طالبـــًا 
شغف  لديهم  الذين  وطالبة 
علمي بالعلوم املختلفة سواء يف 
العلمي  والبحث  القراءة  مجال 
بأن  مشرية  األفكار،  وتبسيط 
الطالب  تمكن  املسابقة  هذه 

مع  بالتواصل  املشاركني 
محدثات العلم وعرض أفكارهم 
أن  عن  فضال  علمي،  بشكل 
املشاركة يف هذه املسابقة تمكن 
الطالب الفائزين من التقدم يف 
مسابقة الدولة للمجلس الثقايف  
الطالب  ،وعن  الربيطاني 
الكلية  الفائزين صرحت عميدة 
الدكتورة وفاء زهران عن أسماء 
سعيد،  أفنان  وهم  الطالب 
أشرف،  ندى  حاتم،  وتقى 
نورهان خالد. وحكمت املسابقة 
مصطفى  ودكتور  الكلية  عميدة 

سالم نقيب الصيادلة .

  للعام الثاني  صيدلة املنوفية تشارك يف مسابقة خمترب قافلة طبية متكاملة من جامعة املنوفية ألهالي اصطباري بشبني الكوم  
 Famelap الشهرة العاملية
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نـــــدوه برتبية املنـــــوفية :  لدعم مستشفى سرطان األطفال 57357

تفعياًل لربوتوكول التعاون الذي تم بني جامعة 
املنوفية و مستشفى سرطان األطفال 57357 
والخدمة  والعالجية  الطبية  الخدمة  لتطوير 
البحثيه التي تساعد الباحثني وتوعية املجتمع 
 بطرق تجنب والوقاية من مرض السرطان.

املنوفية  جامعة  الرتبيه  كليه  نظمت 
الدكتور  برعاية  وقائية  توعوية  ندوه 
الجامعة. رئيس  الخولي   معوض 

رئيس  نائب  مبارك  عادل  الدكتور  بدأ 
الجامعه لشئون التعليم والطالب بالرتحيب 
أن هذه  على  مؤكدًأ   57357 عمل  بفريق 
الندوة هي أوىل ندوات تفعيل الربوتوكول وتم 
إختيار كليه الرتبيه نظرًا ألنها الكلية املنوطة 
الطالب  وحث  واألخالق  الرتبية  قيم  بنشر 
علي ضرورة الوحدة والتماسك ونشر الوعي 
الصحي لدى املجتمع لتفادي أمراض العصر 

وأهمها مرض السرطان.
لقواتنا  الجامعة  دعم  على  مبارك  أكد  كما 
املسلحة وجهاز الشرطة يف الحرب ضد اإلرهاب 
الغاشم وإقتالع البؤر اإلرهابية من جذورها، 
الكلية  الدهشان عميد  الدكتور جمال  وحث 
الطالب علي املشاركة يف حملة التربع بالدم 
ألهميتها بالنسبه للمريض وللمتربع أيضــًا.

وتحدثت الدكتورة مروه من مؤسسه 57357 عن 

أهمها  ومن  السرطان  بمرض  اإلصابة  أسباب 
التعرض لفرته طويلة ألشعه الشمس دون وقايه، 
التدخني، البدانه، وتناول األطعمه الغري الصحية، 

األنواع  وإستعمال  الوراثي  واإلستعداد 
التسوق. وأكياس  البالستيك  من  السيئة 
من57357  داليا  الدكتوره  قامت  كما 
محاربة  ضرورة  علي  الطالب  بحث 
السمنة وكذلك ممارسة الرياضة وعدم 
واإلقالع  املخدوشة  األواني  إستعمال 

للفحص بشكل  والذهاب  التدخني  عن 
والخضروات  الفواكه  أكل  وضروره  دائم، 

بالنضافة  واالهتمام  املياه  من  الكثري  وشرب 
من  الراحة  من  قسط  وأخد  الشخصية 
وإستخدام  اليومية  الحياه  وضغوط  اإلجهاد 
التكنولوجيا بأمان وعدم اإلفراط يف أكل اللحوم.

 C :  لقرية خالية من فريوس
الكشف والتحليل اجملاني علي 1500 من أهالي فيشا الصغري يف قافلة جلامعة املنوفية 

قافلة  املنوفية  بجامعة  القوافل  إدارة  نظمت 
القومي  الكبد  معهد  مع  بالتعاون  طبية 
الدكتور عادل مبارك نائب  بالجامعة بحضور 
والطالب  التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس 
وإشراف ومشاركة الدكتور عبد الرحمن قرمان 
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع 
القوافل  على  العام  واملشرف  البيئة  وتنمية 
والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد 
معهد  وكيل  عزت  سمرية  والدكتور  القومي 
القومية  الحملة  إطار  يف  وذلك  القومي  الكبد 
زارت   C للقضاء على فريس  الجامعة  وحملة 
القافلة قرية فيشا الصفري مركز الباجور تحت 
)  C شعار ) فيشا الصغرى خالية من فريوس

الجامعة  أن  إلي  مبارك  عادل  الدكتور  أشار   
حريصة علي املشاركة الفعالة يف حل مشكالت 
خاصة  له  والرعاية  العون  وتقديم  املجتمع 
تسهم  الجامعة  أن  مؤكدا  الصحية  الرعاية 
فريوس  علي  القضاء  حملة  يف  فعال  بشكل 
التي  التوعية  وندوات  القوافل  خالل  من   C

تجوب قري ومدن املحافظة.
وأعلن الدكتور عبد الرحمن قرمان أن القافلة 
قامت بفحص وسحب 1500 عينة دم من أهالي 
 C القرية لتحليلها للكشف املبكر عن فريوس

الكبد  بمعهد  مجانا  املصابني  لعالج  تمهيدا 
القومي، وأوضح فرمان أن قطاع خدمة املجتمع 
بالجامعة حريص علي التواصل مع مؤسسات 
املجتمع املدني بالقري واملدن لتقديم املشورة 
الجامعة  قوافل  خالل  من  والتدريب  واملعونة 
الجامعة.  كليات  كل  مع  بالتعاون  املتكاملة 
وأضاف الدكتور هشام عبد الدايم أنه تم خالل 
العدوى  طرق  عن  توعوية  ندوة  عمل  القافلة 
بالفريوس وكيفية الوقاية واالحتياطات الالزمة 
األسرة  داخل  لآلخرين  نقلها  أو  العدوي  ملنع 
القافلة  افرادها. شارك يف  أحد  إصابة  حالة  يف 
طاحون  على  مروة  الدكتورة  الكبد  معهد  من 
والدكتورة  قوره  الحميد  عبد  هند  والدكتورة 
وحيد  سالي  والدكتورة  جمال  احمد  شيماء 
الخضري والدكتور مينا عادل سعيد والدكتور 

بشوى جمال عطية .

التخلص من البقع الزيتية حبث بعلوم املنوفية

املشاركة  للبوليمرات  تطبيق  و  تحضري 
 – بروبلني  البوىل  أكسيد  من  االيونية  غري 
كمنظفات سطحية  ايثيلني جاليكول  بوىل 

ملستحلبات زيت البرتول الخام.  
عن  الزيتية  البقع  من  التخلص  يمثل 
خام  بقع  الزالة  مستحلبات  ايجاد  طريق 
البرتول من املشاكل القومية وتسعى املعاهد 
لهذه  عملية  حلول  اليجاد  البحثية  واملراكز 
غري  بوليمرات  إستحداث  تم  املشكلة. 
والتى  اكسيد  بروبلني  البوىل  من  ايونية 
الزالة  وجديدة  هامة  كمستحلبات  تعمل 
البق البرتولية للزيت الخام وقد تم تطبيقها 
نتائج  على  وحصلنا  البرتول  بحوث  بمعهد 

غاية فى االهمية وجارى اعتمادها صناعيا.
Preparation and Application of 
Nonionic Polypropylene Oxide-graft-
Polyethylene Glycol Copolymer 
Surfactants as Demulsifier for Petroleum 
Crude Oil Emulsions
This work aims to prepare new water 
soluble nonionic amphiphilic graft 
copolymers based on hydrophilic 
poly)ethylene glycol( )PEG( and 
hydrophobic poly)propylene oxide( 
)PPO( at ambient temperature and 
normal atmospheric pressure. In this 
respect, poly)propylene oxide( were 
prepared and grafted with different 
molar ratios of maleic anhydride )MA( 
in the presence of dibenzoyl peroxide 
as an radical grafting initiator to 
produce PPO-MA grafts. 

أهميه البحث :
يمثل التخلص من البقع الزيتية عن طريق 
البرتول  خام  بقع  الزالة  مستحلبات  ايجاد 
من املشاكل القومية وتسعى املعاهد واملراكز 

البحثية اليجاد حلول عملية لهذه املشكلة 63
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تطبيقات الطاقة الشمسية يف الزراعة ...                         

عن  الوعي  نشر  إلي  الدراسه  هذه  .تهدف 
طرق أستغالل تطبيقات الطاقه الشمسيه فى 
الزراعه وان النهضه الشامله فى مصر فى هذه 
الحقبه تحتاج اىل تعدد مصادر الطاقه لتحقيق 
وفق  الزراعى  القطاع  فى  الصناعيه  التنميه 
اسرتاتيجيه الدوله الحاليه للنهوض بالتصنيع 
للطاقة  بدائل  البحث عن  من  والبد  الزراعى 
يمكن االعتماد عليها ملواجهة هذه التحديات 

ومن البدائل الطاقة الشمسية ..
الطاقة الشمسية :

من  هائلة  كرة  أنها  علي  الشمس  تـُعرف 
أن  نجد  الوزن  وبنسب  الساخنة،  الغازات 
الهيدروجني يمثل 70% والهليوم 25% والكربون 
منهم،  لكل   %1.5 واألكسجني  والنيرتوجني 
وتمثل باقي العناصر 0.5%. تصل درجة حرارة 
السطح  علي  مئوية  درجة   5000 إلي  الشمس 
)املركز(.  الُلب  يف  مئوية  15.000درجة  وحوالي 
ومتوسط املسافة بينها وبني األرض 150 مليون 
ثماني  يف  الشمس  ضوء  يقطعها  كيلومرت 
مليون   1.4 فيبلغ  قطرها  أما  ونصف،  دقائق 
 109 األرض  كوكب  من  أكرب  أنها  أي  كيلومرت 
مرة، وهو ما يعني أن الشمس تتسع لحوالي 

مليون كوكب يف حجم األرض.
الشمس هي أقرب النجوم إلينا وبدونها ال 
فنحن  األرض،  كوكب  علي  الحياة  تستمر 
الشمس  من  الصادرة  الطاقة  نستخدم 
اليومية.  االستخدامات  من  العديد  يف 
لتنمو،  الشمس  ضوء  تستخدم  فالنباتات 
من  لتستفيد  النباتات  تأكل  والحيوانات 
طاقة  إلي  وتحولها  بها  الكامنة  الطاقة 
تستفيد منها، كما أن النباتات والحيوانات 
السنيني  ماليني  منذ  ودفنت  ماتت  التي 
طبيعي،  وغاز  وبرتول  فحم  إلي  تحولت 
املركبات  اليوم يف تسيري  ونحن نستخدمها 
واآلالت، إذا فالوقود اإلحفوري هو يف حقيقته 
 ، السنيني  ملاليني  ُأختزن  شمس  ضوء 
كل  مصدر  هي  الشمس  أن  القول  ويمكننا 

الطاقة التي نستخدمها يف الوقت الراهن.
تحويل الطاقة الشمسية إلي كهرباء:

الطاقة  إلنتاج  الشمسية  الطاقة  تستخدم 
املحطات  بعض  توجد  أمريكا  ففي  الكهربية 
التي تعتمد علي تقنية مرايا القطع املكافئ  
أشعة  تركيز  يف   »Parabolic Trough«
مركز  أعلي  توجد  ماسورة  علي  الشمس 
القطع الناقص لرتتفع درجة حرارة املاء ألعلي 
من درجة الغليان ليتحول بعد ذلك إلي بخار 

يوجه إلي توربينة ومن ثم توليد الكهرباء.
هائل  عدد  يوجد  كاليفورنيا  صحراء  يف 
يعرف  فيما  صُفت  املرايا  صفوف  من 
 Solar« الحرارية  الشمسية  الطاقة  بمحطة 
Thermal Power Plant« نـُفـَِذت من خالل 
تـِسع منظومات ترتاوح سعاتها بني 13 و 80 
الشمسية  الطاقة  مشكلة  أن  إال  ميجاوات، 
أنها ال تعمل يف غياب الشمس، وبالتالي ففي 
املحطات  هذه  تتوقف  والليل  الغيوم  أوقات 
عن إنتاج الطاقة. لذا فإن بعض هذه املحطات 
 ،»Hybrid System»تتكون من نظام هجني
يف  الشمسية  الطاقة  تستخدم  أن  بمعني 
ويف  الليل  أثناء  أما  نهارا  الكهرباء  توليد 
تعمل  الحرارية  املحطات  فإن  الغيوم  أوقات 
حيث يحرق الغاز الطبيعي أو غري ذلك من 
املياه،  تسخني  يف  اإلحفوري  الوقود  أنواع 
ويضمن النظام الهجني استمرار عمل املحطة 

يف إنتاج الكهرباء بشكل دائم.
بالطاقة  الكهرباء  إلنتاج  آخر  نظام  يوجد 
الربج  قوي  محطة  باسم  يعرف  الشمسية 
 .»Central Tower Power Plant« املركزي 
حيث يُعكس ضوء الشمس من خالل حقل 
مرايا »Mirror Field« يتكون من قرابة 1800مرآه 
ضوء  صوب  كلها  تتحرك  شاهق  بربج  تحيط 
 Steering« توجيه  نظام  بواسطة  الشمس 
قمة  نحو  الشمس  أشعة  لتعكس   »System
الربج املوجود يف املركز لرتتفع درجة حرارة املائع 
ملح  أو  خاص  زيت  يكون  ما  )غالبا   »Fluid«
صخري ذائب( املوجود يف قمة الربج إلي درجة 
املائع علي أثرها إلي بخار  عالية جدًا يتحول 

يوجه نحو توربينة لتوليد الكهرباء.   
التجريبية  املحطة  املحطات  هذه  أول  كانت 
والية  بصحراء   1980 عام  أنشأت  التي 
 ،»Solar II« شمس-2  بإسم  كاليفورنيا 

اعتمد  وقد  ميجاوات،   10 قدرتها  تبلغ  والتي 
تكنولوجيات  علي  الوقت  ذلك  يف  العلماء 
الشمس  أشعة  تحويل  منها  أمكن  جديدة 
إلي طاقة ميكانيكية تدير التوربينة. وتتولي 
هذه املحطة توفري الكهرباء للمناطق السكنية 
محطات  أن  العلماء  ويقول  منها،  القريبة 
املركزي  الربج  تقنية  بواسطة  الكهرباء  إنتاج 
هائل  لعدد  الكهربية  الطاقة  توفر  أن  يمكن 

من املنازل يرتاوح بني 100.00 و 200.000.
استخدام الطــاقة الشمسية يف تحلية املياه: 
املياه  لتحلية  الشمسية  الطاقة  تستخدم 
علي  تعتمد  األولي  الطريقة  بطريقتني، 
من  الناتجة  الكهربية  الطاقة  استخدام 
التقليدية  الطاقة  محل  الشمسية  الطاقة 
للتحلية،  املألوفة  التقنيات  مع  الستعمالها 
اإلشعاع  فتستخدم  الثانية  الطريقة  أما 
امِللحي  املحلول  من  جزء  لتبخري  الشمسي 

ثم تكثيفه باستخدام امُلقطرات البسيطة .
استخدام الطــاقة الشمسية يف الزراعة :

الرئيسية  املتطلبات  أحد  الطاقة  تعترب 
أن  كما  الريفية،  املناطق  وتنمية  للزراعة 
وثاني  الشمس  ضوء  تستخدم  النباتات 
طاقة  إلي  لتحولها  واملاء  الكربون  أكسيد 
أن  املتجددة  الطاقة  بها، ويمكن ملصادر  تنمو 
مثل  الريفية  املناطق  مشاكل  بعض  تحل 
حيوي،  غاز  إلي  الزراعية  املخلفات  تحويل 
الشمسية  الطاقة  استخدام  جانب  إلي 
وتجفيف  الزراعية  والصوب  املياه،  ضخ  يف 

املحاصيل وكذلك يف طهي األطعمة.
الخاليا الشمسية  :

شبه  خاليا  هي  الشمسية  الخاليا  هي  ما 
موصلة وحساسة للضوء، وتكون محاطة بغالف 
عبارة  وهي  للكهرباء،  موصل  وخلفي  أمامي 
وضع  ويتم  السيليكون،  من  رفيعة  رقائق  عن 
جانب  إلعطاء  صغرية  بمقادير  فيها  شوائب 
شحنة  اآلخر  والجانب  موجبة  شحنة  واحد 
سالبة، وهي ال تستهلك وقودًا وال تلوث الجو 
وعمرها االفرتاضي طويل يصل حتى 25 سنة، 

وال تتطلب إال القليل من الصيانة.
يمكننا أيضا أن نحول ضوء الشمس مباشرة 
الشمسية  الخاليا  باستخدام  كهرباء  إلي 
والتي يطلق عليها أيضا الخاليا الفوتوفلطية 
الخاليا  تستخدم    .»Photovoltaic Cells«
من  العديد  يف  واسع  نطاق  علي  الشمسية 
اآلالت  من  إبتداء  املتنوعة  التطبيقات 
بمركبات  وانتهاء   »Calculators« الحاسبة 

 .»Spacecraft’s« الفضاء
عام  يف  مرة  ألول  الخاليا  هذه  ُأنتجت  وقد 
الصناعية  األقمار  يف  استخدمت  حيث   1950
من  الشمسية  الخاليا  وتُصنع  األمريكية، 
السليكون الذي يعترب أحد أنواع الرمل املنصهر.

إلنتاج  الشمسية  الخاليا  استخدام  يمكن 
يف  سواء  مباشر  بشكل  الكهربية  الطاقة 
أو  العمل  يف  املوجودة  األجهزة  يف  أو  املنازل 
تخزين الطاقة الشمسية يف بطاريات إلضاءة 
اللوحات املرورية علي الطرق ليال، أو تشغيل 
السريعة.  الطرق  علي  الطوارئ  تليفونات 
التجريبية  السيارات  بعض  أنتجت  أيضا 
لتحويل  الشمسية  الخاليا  تستخدم  التي 
إلي طاقة يمكن من  الشمس مباشرة  ضوء 

خاللها تسيري السيارات. 
استخدامات السخانات الشمسية يف املجال الزراعي :

تدفئة العنابر وتسخني املياه:
تحتاج كثري من عمليات اإلنتاج الحيواني إىل 
تدفئة املياه والهواء املحيط بالحيوانات، تتم 
مباني  الحديثة يف  املزارع  الدواجن يف  تربية 
مغلقة حيث البد من التحكم جيدًا يف درجة 
أكرب  لتحقيق  الهواء  وجودة  العنابر  حرارة 
وتحتاج  للحيوانات،  والنمو  الصحة  من  قدر 
هذه املزارع لتغري الهواء باستمرار يف األماكن 
املغلقة بشكل منتظم إلزالة الرطوبة والغازات 
السامة والروائح والغبار. وأيضًا لتسخني هذا 

الهواء الذي يتطلب كمية كبرية من الطاقة.
أن  يمكن  الشمسية  بالطاقة  املياه  تسخني 
وأيضًا  التنظيف  ملعدات  الساخن  املاء  يوفر 
من   %25 إىل  يصل  ما  يشكل  استخدامها 
تكاليف الطاقة وما يصل إىل 40% من الطاقة 

املستخدمة يف عمليات إنتاج األلبان.
تدفئة الصوب الزراعية:

تدفئة  هو  الشمسية  للطاقة  آخر  تطبيق   
الطاقة  تستخدم  عادة  الزراعية.  الصوب 
الصوب  إلضاءة  الكهرباء  إنتاج  يف  الشمسية 
الشمسية  الطاقة  ولكن ال تستخدم  الزراعية 
النفط  أو  الغاز  على  تعتمد  فهي  للتدفئة 
لنمو  الضرورية  الحرارة  درجات  على  للحفاظ 

الصوب  الباردة،  الشتاء  أشهر  يف  النباتات 
لالستفادة  تصميمها  تم  الشمسية  الزراعية 
التدفئة  من  لكل  الشمسية  الطاقة  من 

واإلضاءة.
تجفيف املحاصيل والحبوب:

استخدام الطاقة الشمسية يف تجفيف الحبوب 
واملحاصيل هي واحدة من أقدم تطبيقات الطاقة 
وأقلها  الطرق  أبسط  انتشارًا،  وأكثرها  الشمسية 
تكلفة هي نشر الحبوب واملحاصيل يف الشمس 
هي  هنا  الخطورة  ولكن  الحصاد،  بعد  لتجف 
تعرض املحاصيل والحبوب للتلف بسبب الطيور 
ولكن  التلوث.  أو  واألمطار  الرياح  أو  والقوارض 
أصبح  الشمسي  التجفيف  تكنولوجيا  تطور  مع 
هناك مجففات شمسية متطورة تحمي الحبوب 
والفواكه وتحد من الخسائر وتساعد على تسريع 

عملية التجفيف وإنتاج منتج أفضل نوعية.
طلمبات رفع املياه بالطاقة الشمسية:

املياه  لضخ  الشمسية  الطاقة  استخدام 
الجوفية من اهم التطبيقات نظرا ملا تحققه 
من توفري اقتصادى كبري على املدى الطويل  
و من اكثر املشاكل انتشارا فى قطاع الزراعة 
فى  تتمثل  والتى  املياه  توفري  مشكلة  هى 
املستخدم  السوالر  املتزايد لالسعار  االرتفاع 

وايضا  الرى  مياه  رفع  طلمبات  تشغيل  فى 
اىل  باالضافة  تفريغه .و  و  نقله  اسعار  ارتفاع 
صيانتها  تكلفة  و  الديزل  مولدات  مشاكل 
انخفاض  ايضا   . لها  االفرتاضى  والعمر 
بخفض  يهدد  والذى  النيل  مياه  منسوب 
يؤدى  مما  الزراعية  لالراضى  املياه  حصة 
بالطاقة  املتولدة  املياه  . و  االراضى  بوار  اىل 
ملوثة  تماما غري  نظيفة  مياه  الشمسية هى 

وصالحة للزراعة .
الطاقة الشمسية يف مصر:

الذي  الشمسي  الحزام  نطاق  يف  مصر  تقع 
املباشر  الشمسي  إشعاعه  شدة  ترتاوح 
 3200 و  شماال  ك.و.س./م2/سنة   2000 بني 
ساعات  أما  جنوبا،  ك.و.س./م2/سنة 
11 ساعة   –  9 بني  فهي  الشمسي  السطوع 
الطاقة  بمصادر  لغني مصر  وكنتيجة  يوميا. 

هيئة  انشاء   1986 عام  يف  تم  فقد  املتجددة 
الهيئات  واملتجددة كإحدى  الجديدة  الطاقة 
لتمثل  والطاقة  الكهرباء  لوزارة  التابعة 
الطاقات  استخدامات  نشر  يف  ارتكاز  نقطة 
الجديدة  الطاقة  هيئة  نفذت  وقد  املتجددة. 
الطاقات  ملصادر  بيانات  قاعدة  واملتجددة 
األطلس  إصدار  يف  عليها  ُأعتمد  املتجددة 

الشمسي ملصر يف عام 1991.
وزارة  توسعت  الشمسي  األطلس  بعد 
الكهرباء والطاقة يف نشر استخدامات الطاقة 
املياه  تسخني  مجال  يف  الحرارية  الشمسية 
لألغراض املنزلية، فبلغ عدد وحدات تسخني 
توفر  وحدة،  ألف   200 نحو   1998 عام  يف  املياه 
مكافئ،  برتول  طن  ألف   60 حوالي  سنويا 
باإلضافة إلي تنفيذ عدة مشروعات للتسخني 
بشركة  مشروع  منها  الصناعي  الشمسي 
النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع باملجزر 
إلي  املشروعات  هذه  وتهدف  بالنزهة  اآللي 
تسخني  يف  الشمسية  الطاقة  علي  االعتماد 
مما  الصناعية  العمليات  تحتاجها  التي  املياه 
يوفر استهالكات الوقود اإلحفوري ويقلل من 
يجري  كما  الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
شمسية  محطة  أول  لتنفيذ  اإلعداد  اآلن 
إجمالية  بقدرة  الكريمات  بمنطقة  حرارية 
حوالي 150 ميجاوات يستخدم فيها تكنولوجيا 
القطع املكافئ لتعمل بالطاقة الشمسية نهارا 

وبالغاز الطبيعي ليال ويف أوقات الغيوم.
أفضل  أحد  فهي  الشمسية  الخاليا  أما 
تطبيقات الطاقة املتجددة يف املناطق النائية 
عن  فضال  املتناثرة،  الصغرية  األحمال  ذات 
كونها ال تحتوي أي أجزاء دوارة قد تتعرض 
الخاليا  استخدامات  إجمالي  يصل  للتآكل. 
إلي حوالي 3 ميجاوات،  الشمسية يف مصر 
والري  املياه  وضخ  اإلنارة  ألغراض  وذلك 

والتربيد واإلعالنات بالطرق الصحراوية. 

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 

وفرص اقتصادية واعدة..


