
 

 

 

ب  مبيالوا اااطبلكز زبىتةقبية ااطبلااااا اي   ببطببالقاالة ااطبال واااطبيالوا ااا •

بم0001ب/13/10االربعلءبالك اةقب

  مبببم تىقبالت ظافبالزابعببك اااطباليباااطبالة االمااااااااطب االمعااطب   اال •

بم0001ب/16/10الك اةقبلسوتبا

الك اةقبث نيبباالبب  مببسااااا واال لكز زبىتةقبية ااطببببالة االمااااااااطالقاالة ااطبب •

بم0001ب/18/10

االث نيبب  مبببك اطباليباطبالة لماااااطب لمعطب   لبببمولدرةب)  ايتببايت( •

بم0001ب/18/10الك اةقب

بك ااطباليبااطبالة الماااااااطبببناويةب)ددارةبالكل االابااللكيينااطباة زة( •

 م0001ب/05/10االث نيبالك اةقب  مب لمعطب   لب

ب



 

 

 

  دمة اجملتمع مع جملس شئون خ  ابلتعاون قامت إدارة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ابلكلية 

 حتت رعاية 

 )رئيس اجلامعة(                  حممود امحد ذكي               األستاذ الدكتور / 

 األستاذ الدكتور / عماد السيد عتمان     )انئب رئيس اجلامعة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة( 

 )عميد كلية الرتبية الرايضية(      عالء حممد حلويش               األستاذ الدكتور / 

 (البيئة  )وكيل كلية الرتبية الرايضية لشئون خدمة اجملتمع وتنميةاألستاذ الدكتور / هالة حممد عمر 

ىف إطار  ا  13/10/2021ملركز زبىت قرية شووووووووووووووراقلو  يوا  ا ر عا  املواب   ضووووووووووووووور الاابلة ال بية والبيئية  حب 
 .مبادرة رائسة اجلمهورية )حياة كرمية للريف املصرى(  

 مركز زبىت قرية شراقلو  

 حييي  خريي العجيزيد/ ( 3 إيناس هاشم/د أ. (2 هالوووة حمموود عمووور الصبوووى / /د.أ( 1

 ( د/ باطمة ابشا 4



 

 

 .(وتنفيذ مبادرة رائسة اجلمهورية )حياة كرمية خدمة اجلامعة للقري األكثر إحتياجا يف اجملتمع احمليط هبا

 ملركز زبىت قرية شراقلو اجملتمع املدين  

  ا 13/10/2019املواب     ر عوا األيوا    إدارة اجلوامعوةمن مار    صووووووووووووووبواحواثوامنوة الالتحرك ابلبوا  الاوووووووووووووواعوة مت  
 درسوةامل  طالببعض يم اللياقة البدنية ليتاحيث مت البد  ىف ملركز زبىت قرية شوراقلو   اىل مار الاابلة والتوجه

الاياسوووات   يفإجرا  ا ختبارات على املراحل الاووونية واملتمثلة  عن طري  الراغبني اإلشووو اك ىف  عض ا لعاب  
الرشوووووواقة( مت وقد مت إ ووووووابة  –الوثب العريض   –املرونة اجلاوووووومية كال وز والوزن و عض الاياسووووووات البدنية )

 عض املهارات التخصووووووصووووووية  كتلووووووا  املواهب الر  ووووووية يف كرة الادا مت ومت تصوووووونيف التالمي  من حيث 
وقد اتضووووووو  ىف تلس الاياسوووووووات وجود عدد كبري من ال الب ميتلكون موهبة ىف جماز كرة   متاملرحلة الاووووووونية  

ومت توزيع مال س ر  ووية  رعاية كلية   وايضووا لديهم صووبات  دنية وجاوومية تاووتح  ا هتماا والرعاية الادا  
 .  ال  ية الر  ية جامعة طن ا على ال الب امللاركني ىف تاييم اللياقة البدنية ابلاابلة

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
ابلدور البعاز للووووووووباب اقرقني يف ناي  التنميةمت وتباعال مع    ال  ية الر  ووووووووية جامعة طن ا  امياان من كلية 

توجهات سوووياسوووات الدولة  ضووورورة ا هتماا ابقرقني وت ليل الصوووعوابت الا تواجههم يف التو يف إل حة  
 البرصة هلم يف امللاركة يف  نا  الوطن وخدمة اجملتمع. 

لتأهيل   را ع ابلكلية  والتحضوووري لعمل ملتاى تو يبي يف ا عداد   ية الر  وووية جامعة طن ا سوووارعت كلية ال  
إل حة البرصوووووة هلم لالطال  على احتياجات الاوووووو    2022  /2021طلبة وخرقي الكلية للعاا اجلامعي 

وا سووووتبادة من  ارب وخرات اقرقني العاملني يف اجملا ت املختلبة ابمللوووواركة مع عدد من رنسووووا  البنوك  
  ابلتعاونقامت إدارة شووووئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ابلكلية حيث   وأصووووحاب امللوووواريع الصوووو رية األنديةو 

 .جلامعةاب دمة اجملتمع مع جملس شئون خ

 

 

 )رئيس اجلامعة(  حممود امحد ذكي      األستاذ الدكتور / 

 )انئب رئيس اجلامعة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة(األستاذ الدكتور / عماد السيد عتمان    

 )عميد كلية الرتبية الرايضية(د حلويش     عالء حمم األستاذ الدكتور / 
 البيئة(  )وكيل كلية الرتبية الرايضية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية    األستاذ الدكتور / هالة حممد عمر    

 .الكليةوخرجيي   وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ابلكلية واجلامعة وعدد كبري من طالب
  

 تحت رعاية



 

 

 
 

فيما يتعلق بفرص العمل والوظائف    االسرتاتيجية  وأهدافهايهدف امللتقى اىل حتقيق رؤية ورسالة الكلية  
 . خلرجيي الكلية

 

 

 
وال  ية البدنية علي واإل دا  يف ت وير واسووووووووتثمار العلوا الر  ووووووووية  الر دة تاووووووووعى كلية ال  ية الر  ووووووووية اىل 

 .املاتوي احمللي واإلقليمي

 

 
اإلسوووووووووهاا يف  نا  جمتمع تعليمي مت ور يف علوا ال  ية البدنية والر  وووووووووية لتلبية مت لبات سوووووووووو  العمل من 

للماوووووووووووووووااووة يف ت وير اقوودمووات اجملتمعيووة لتحاي  التنميووة  خالز اعووداد خريم متميز مهووار  ومعربيووا وحبثيووا  
 املاتدامة .

 

 

 
الا   2030يف  ووو  خ ة التنمية املاووتدامة يف مصوور   العلميوالبحث    العايلوباا  سوو اتيجية وزارة التعليم  

يتميز ابستارار األو ا  وقادر  ضبطتعمل على ناني تناباية نظم وخمرجات التعليم ودعم اقتصاد سو  من
على ناي  منو شوووووووووامل وماوووووووووتداا يتميز ابلتناباوووووووووية والتنو  وا عتماد على املعربة وتوليد بر  عمل   اة 

 -لتاى على: ومنتجةمت ل ا يعمل امل

 ر ط سو  العمل ابلكلية سعيا قل  بر  عمل   اة للباب اقرقني.  -1

 التوظيفي هدف امللتقى

 رؤية الكلية

 رسالة الكلية

 الهدف من إقامة

  الملتقى التوظيفي 



 

 

توبري بر  لللوووووركات والبنوك واهليئات للتعر  على نوعية املهارات والادرات الا تاوا الكلية  تنميتها    -2
 لدى ال الب واقرقني.

  تادمها الكلية.ا حة البرصة لل لبة واقرقني يف البعاليات واألنل ة الا  -3

 تبعيل ملاركة ال لبة واقرقني يف البعاليات واألنل ة الا تادمها الكلية.  -4

 ا ستبادة من  ارب وخرات اقرقني العاملني يف نال صورة واقعية عن مت لبات سو  العمل.    -5
لبة الكليةمت ودعمها  توجيه البنوك واللووووووووركات امللوووووووواركة  و أاية امللووووووووروعات الصوووووووو رية الا يادمها ط   -6

 كخ وة لدبع عجلة التنمية.

 

 

 اندى ماتريكس الر  ي   ن ا                         )ق ا  خا (( 1

 )ق ا  حكومي(                   مدير مديرية اللباب والر  ة ابل ر ية( 2 

 )ق ا  خا (                             Family School  ( مدرسة  3

 

 

 للملتاى  كلمات ابتتاحية

 الكري   الارآن  عض آ ت  وة  الت

 –كلمة عميد الكلية   –كلمة وكيل الكلية للئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة    
وكيل الكلية للووئون خدمة اجملتمع  – هالة حممد عمر الصووي دأ ا حتباز  كلمة الاوويدة األسووتاذ الدكتور/ 

يئوة املهنيوة  وتنميوة البيئوة حيوث اكودت على أايوة امللتاى يف تعمي  الوعى لودى ال الب واقرقني  بواهيم الب
واخال  سووووووووووو  العمل مت وأشووووووووووارت ألاية التعاون  ني الكلية واللووووووووووركات والبنوك يف جماز التدريب لتأهيل 
ال الب واقرقني أتهيالً جيداً للحصوووووز على بر  عمل مناسووووبةمت وأكدت على أاية اللووووراكة  ني الكلية  

الكلية كنواة للعمل احلر  د  من ا عتماد واجلهات امللوواركة يف دعم امللووروعات الصوو رية الا يادمها طلبة 
 على طر  التو يف التاليدي .

 الجهات المشاركة

 فعاليات الملتقى

http://empforums.tanta.edu.eg/ForumDetails.php?forum=24


 

 

عميد الكلية يف كلمة سووويادته على أن الكلية تاوووعى   – عال  حممد حلويشوأكد الاووويد األسوووتاذ الدكتور/ 
لر ط اجلوانوب ا كوادميي  ت لبوات سووووووووووووووو  العمول وتنظيم البعواليوات الا نا  هو ا اهلود  ومن  ينهوا هو ا  

تاى ال ى قعل ال الب واقرقني على وعى ابملهارات الالزمة لاللتحا   اووووووو  العمل وا سووووووتبادة من املل
خرات اقرقني والعوووواملني يف توبري بر  عموووول لل الب وحووووديثي التخر  وإع ووووا  البر  ألصووووووووووووووحوووواب 

اجلهات املعنية املؤهل لتادميه لألندية واللوووركات و   cvكيبية إعداد امللوووروعات الصووو رية لعرع ملوووروعا م و 
  نه يكون الصورة ا وىل الىت تؤخ  عن املتادا لاو  العمل.  cvابلتو يف وا مانة واملهنية ىف إعداد  

على ان اجملتمعات املتادمة هي الا  الاويد ا سوتاذ/ مصو بى صوار انثل اندى ماتريكس الر  وي  أكد كما  
تاوتثمر يف البلور وتنمى مهارا م انا ينعكس ابإلقاب على اجملتمع م البا اقرقني وال الب  تنمية قدرا م 

 .ابستمرار واست الز بر  التدريب املتاحة للتواصل املباشر مع سو  العمل

عمي  الوعى باب والر  وة ابل ر ية على  ورورة  كما أكد الاويد ا سوتاذ/ حممد موسوى شولي انثل مديرة اللو
أبايوة التودريوب والتوأهيول عن طري  الودورات والرامم الىت تاووووووووووووووواعود ال الب على   لودى ال الب واقرقني

 ا لتحا  ابلبر  املوجودة  او  العمل .

 

 
اقريم ى مواكبة ماوووووووووووووتحد ت سوووووووووووووو  العمل تنمية وعي اقرقني أباية الدورات الا تاووووووووووووواعد   (1

 املختلة.
عرع جمموعة و ا ف عن طري  ملروعات ال رح ا ستثمارى وح  ا نتبا  ماا ل إقامة منلآت  (2

 ر  ية وا شرا  عليها.
ا قتصووواد الوط    يف تادا تاووواعد   تلس امللوووروعات حيث ان دعم امللوووروعات الصووو رية واملتوسووو ة   (3

هامة يف اعدادهم لاوو  العمل واكاوا م املهارات  التدريب العملي لل لبة كخ وةا هتماا  تادي   وللبلدمت 
 .الالزمة

مت وهو ما يع  أن  مت لبات سوووووو  العمل ىف اجملاز الر  ووووويدعم التاارب  ني الدراسوووووة األكادميية و  (4
 .تكون املواد الا يدرسها ال الب وبااً  حتياجات سو  العمل

 لووووكل يتناسووووب مع طبيعة اللووووركة أو الو يبة    ابسووووتمرار  وتعديلها  cv إعداد الاوووورية ال اتية   أاية (5
 .يف ا لتحا   ا اقريم   رغبيالا 

 الوظيفي توصيات الملتقى



 

 

 
 
 

 
 

 بعض صور فعاليات الملتقى

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

 جلامعةاب دمة اجملتمع مع جملس شئون خ  ابلتعاون قامت إدارة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ابلكلية 

 )رئيس اجلامعة(                  حممود امحد ذكي               األستاذ الدكتور / 
 )عميد كلية الرتبية الرايضية(عالء حممد حلويش                           األستاذ الدكتور / 

 (البيئة  )وكيل كلية الرتبية الرايضية لشئون خدمة اجملتمع وتنميةاألستاذ الدكتور / هالة حممد عمر    

ىف إطار مبادرة ا  18/10/2021املواب     ثننييوا  ا   سوووووونبا ملركز زبىت قرية  ضووووووور الاابلة ال بية والبيئية  حب 
 .رائسة اجلمهورية )حياة كرمية للريف املصرى( 

 (  وحدة سنبا  ا  تدا ية)مدرسة    سنبا   مركز زبىت قرية  

 حييي  خريي العجيزيد/ ( 3 د/ هناد الكنياي   (2 هالوووة حمموود عمووور الصبوووى / /د.أ( 1

 ( د/ باطمة ابشا3

 .(حياة كرمية)وتنفيذ مبادرة رائسة اجلمهورية   خدمة اجلامعة للقري األكثر إحتياجا يف اجملتمع احمليط هبا

 



 

 

 سنبا   ملركز زبىت قريةاجملتمع املدين 

 والتوجه  ا18/10/2021املواب     ثننياأليوا    إدارة اجلامعةمن مار   صباحاثامنة  الالتحرك ابلبا  الااعة  مت  
الراغبني    درسوووووةامل طالببعض  يم اللياقة البدنية ليتاحيث مت البد  ىف   سووووونبا ملركز زبىت قرية   الاابلةاىل مار 

الاياسوات اجلاومية   يفإجرا  ا ختبارات على املراحل الاونية واملتمثلة  عن طري  اإلشو اك ىف  عض ا لعاب  
الرشووووووووووواقة( مت وقد مت إ وووووووووووابة  عض   –الوثب العريض   –املرونة كال وز والوزن و عض الاياسوووووووووووات البدنية )

املهارات التخصوووووصوووووية  كتلوووووا  املواهب الر  وووووية يف كرة الادا مت ومت تصووووونيف التالمي  من حيث املرحلة  
  مت وقد اتضووووووووو  ىف تلس الاياسوووووووووات وجود عدد كبري من ال الب ميتلكون موهبة ىف جماز كرة الادا  الاووووووووونية  

ومت توزيع مال س ر  وووية  رعاية كلية ال  ية    والرعاية  وايضوووا لديهم صوووبات  دنية وجاووومية تاوووتح  ا هتماا
كما مت عرع تادميي للووووورح   الر  وووووية جامعة طن ا على ال الب امللووووواركني ىف تاييم اللياقة البدنية ابلاابلة

 . التلوهات الاوامية لل الب 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 ني ال الب وأعضوا  هيئة التدريس ومعاونيهم  عال  قيم الت و   ال  ية الر  وية جامعة طن ا إامياان من كلية 
احلرا اجلامعي ابلكلية الاضووا  على ملووكلة النظابة وقلة العمالة و يئة   الر  ووية وومجيع منتاووي كلية ال  ية  

ثاابة أن نظابة    على نلوووووووووووور وأتكيدامت  والعمل على  ميل وتنظيف الكلية اجلامعي اجلديد إلسووووووووووووتاباز العاا  
يرهامت وتادي  سووووووتمرارها وتعميمها وت و والعمل على إمت منتاووووووي الكليةالبيئة احملي ة ماووووووئولية ملوووووو كة جلميع 

كلية ال  ية الر  ووووووووووية  قامت إدارة  حيث   ات واملبادراتالا من شووووووووووأهنا افاح تلس البعاليكابة أوجه الدعم 
 .إقامة مبادرة )كليا  يا (

 

 

 )رئيس اجلامعة(               حممود امحد ذكي               األستاذ الدكتور / 

 )عميد كلية الرتبية الرايضية(   د حلويش                  عالء حمم األستاذ الدكتور / 
 البيئة(  )وكيل كلية الرتبية الرايضية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية    األستاذ الدكتور / هالة حممد عمر    

 .وعماهلا الكلية بكبري من طالوعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ابلكلية وعدد  

 
 

 وعية الا تنمي روح العمل اجلماعي  ني ا سوووورة ال  وية وال لبة و نا    رة املاووووؤولية تال  ا هتماا ابألعماز
 .وزر  قيم النظابة واحلباظ على البيئة احملي ةال لبة  لدى  

  

 تحت رعاية

 املبادرةهدف 



 

 

 

 

 
 العمل اجلماعي الت وعيأباية    البالتنمية وعي  (1
 تنظيف و ميل منلآت كلية ال  ية الر  ية (2
  ميل شوار  الكلية ودهان البلدورات (3
 منتاي الكليةثاابة أن نظابة البيئة احملي ة مائولية مل كة جلميع   نلر (4

  

 المستهدف من تنفيذ المبادرة



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 من فعاليات المبادرةبعض صور 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

ورعاية الرانمم الوط  إلدارة املخلبات الصوووووووووووولبة  ل ال اال  ية الر  ووووووووووووية جامعة طن ا كلية   ىف إطار دعم 
وإمياان   التا ع لوزارة البيئة لو وووووووع منظومة بعالة وماوووووووتدامة إلدارة املخلبات ا لك ونية للمحابظة على البيئة

اإلناوووووان الاووووووى هو الاادر على مواجهة التحد ت وهو ال ى يكون له دور  نا  وبعاز داخل اجملتمع  أبن 
لووووديووووه اقرة واملهووووارة العلميووووةالوووو ى يعيش بيوووو  ه مت ولكى يكون أداة بعووووالووووة داخوووول اجملتمع قووووب أن تكون 

  نووت رايووة اجلووامعووة أن تؤهوول طال ووا لتحوود    ى الكليووةلوو ا كووان لزامووا عل,  والتكنولوجيووة الىت تؤهلووه لوو لووس  
كون ذلوس ولن ي جيول قوادر على مواجهوة التحود ت الىت تواجوه اجملتمع   املاووووووووووووووتابول وذلوس من خالز إعوداد

وليد صوووودبة وإمنا من خالز اكتاوووواب مهارات وسووووا ل التكنولوجيا احلديثة الىت تلعب دور هاا يف إكاوووواب  
 البرد اقرة العلمية والتكنولوجية واملهارة ابستخدامها على خمتلف املاتو ت

  خلبوووات تعووود املا لك ونيوووة اق رة حيوووث    خلبووواتومن أهم التحووود ت الىت تواجوووه اجملتمع الب ة احلووواليوووة امل
ا لك ونية من أكر املخاطر الا تعرع البلوووووور وال بيعة البيئية للخ ر كوهنا تصوووووونف من النبا ت الاووووووامة 
ويلووووكل إتالبها   رياة  دا ية سووووببا ر ياوووويا إلصووووا ة اإلناووووان أبمراع سوووورطان اجللد وتدمري اجلهاز املناعي 

اوبب مكوان ا الا نتوى على ناوبة كبرية من وملواكل النمو وذلس حباوب منظمة الصوحة العاملية وذلس  
 .غريها من املواد املضرة ابإلناان املواد الكيميا ية من  منها الرصا  و 

لو ا قواموت كليوة ال  يوة الر  وووووووووووووويوة  ودعم من الاوووووووووووووويود  أ.د/ ر يس جوامعوة طن وا وابلتعواون مع ا نواد العر   
ك ونيوة اق رة وإعوادة تودويرهوا( كموا مت ابتتواح مار لللووووووووووووووبواب والبيئوة  عاودة نودوة تثايبيوة عن )املخلبوات ا ل

وحدة املخلبات ا لك ونية  كلية ال  ية الر  وووووووووية لتكون النواة ا ويل  حابظة ال ر ية وداخل جامعة طن ا 
لتجميع وبرز مجيع املخلبات ا لك ونية وعر ووووووووها عل شووووووووركات إعادة تدوير املخلبات ا لك ونية والعمل 

 .وطر  اإلتال  الصحيحة كيبية برز املخلبات ا لك ونية  معربة ال الب يفعلي ملاركة 



 

 

 

 
ابلتعاون مع السااااااايد األساااااااتاذ/ أم  عا   وعدد من أعضااااااااء هيئة التدريس ومعاونيهم ابلكلية واجلامعة

 .الكلية وعدد كبري من طالب الكلية
 

 
 د"جهو   ومناقشاةوأتثريها وبعض طرق التعامل معها"   اخلطرة  املخلفات اإللكرتونية  "مفهو اااااااااااا التعريف ب

 الدولة يف جمال تدوير املخلفات".

 

 
 البوا د من إعادة تدوير املخلبات ا لك ونية ▪
 أ رار املخلبات ا لك ونية ▪
 طر  إتال  املخلبات ا لك ونية اقاطئة ▪
 املخلبات ا لك ونية الصحيحةطر  إتال   ▪
 جهود الدولة يف إعادة تدوير املخلبات ا لك ونية والعا د منها ▪

 الندوةهدف 

 حماور الندوة



 

 

 

 

 واجملتمع املدين  حابظة ال ر ية وأعضا  هيئة التدريس ال الب والعاملني ▪
 اللركات املاااة يف عملية إعادة التدوير ▪
 أعادة تدوير املخلبات ا لك ونيةالدولة والعا د علي ا قتصاد الاومي من  ▪
 

 
  تالوة الارآن الكري والاالا اجلمهوري جلمهورية مصر العر يةمت ابتتاح الندوة 

ابلاووووادة  وووويو  الكلية ووجه التحية  أ.د/ عال  حممد حلويش عميد الكلية   رحب وخالز كلمته ا بتتاحية
على حتمية احلباظ كي ر يس اجلامعة ال ا ب احلا وووووووور وأكد سوووووووويادته  وا متنان للاوووووووويد أ.د/ حممود أمحد ذ 

ت بي  قواعد وا ووحة لكيبية احلباظ إعادة النظر يف اسووتخدامات مواردان ال ري متجددة و على كوكبنا األامت و 
مع عرع بيديو تادميي ملنلوووووووووووووآت   مع ت وير البيئة لتحاي  ا سوووووووووووووتبادة من كابة املوارد املتاحةعلى البيئة و 

 لكلية والتحديث والت ور املاتمر والعمل الدنوب داخل الكلية لتادي أبضل خدمة تعليمية لل الب.ا

 
ابلاووووادة   أ.د./ هالة حممد عمر الصووووي وكيل الكلية للووووئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة رحبت ومن جانبها

محدي إمساعيل  د أ.د/ وووووووويو  الكلية ووجهت التحية للاوووووووويد أ.د/ حممود أمحد ذكي ر يس اجلامعة والاووووووووي
على أن  وأكدت سووووووووياد ا   مت  البيئة شووووووووعبان الاا م  عمل ان ب ر يس اجلامعة للووووووووئون خدمة اجملتمع  وتنمية

الكلية أطلات مبادر ا  اوووووووووب أاية إعادة تدوير املخلبات ا لك ونية وخ ورة إتالبها   رياة خاطئة علي 
املخلبات اإللك ونية وأاية ملوواركة طالب الكلية يف تصوونيف وبرز األمراع الا تاووببها  نوهت عن البيئة و 

 .وا ستبادة من است الز املخلبات ا لك ونية املخلبات ا لك ونية  لعر ها عل اللركات وإعادة تدويرها

  الاا م  عمل ان ب ر يس اجلامعة للوووووئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة كما أشووووواد أ.د/محدي إمساعيل شوووووعبان  
أ.د/ حممود أمحد ذكي   العربان للاووووووويد   رواللوووووووكووجه التحية    كلية ال  ية الر  وووووووية جامعة طن ا يف كلمته

ر يس اجلوامعوة وملعوايل بخواموة ر يس اجلمهوريوة يف دعموه للمبوادرات البنوا ة الا تاووووووووووووووواهم يف ازدهوار اجملتمع 
ل اجلامعة وداخل حمابظة ال ر ية  إنلووووووووا  وحدة املخلبات ا لك ونية كأوز وحدة من نوعها داخو املصووووووووري

 .وأهنا ستكون نواة إلنلا  مثيال ا داخل كليات اجلامعة نت رعاية أ.د/ حممود أمحد ذكي ر يس اجلامعة

 املستفيدين

 فعاليات الندوة



 

 

ا مني العاا لالناد العر  لللووووووووووووووباب والبيئة ابلتعريف  بهوا املخلبات   كما قاا الدكتور/ اندوح رشوووووووووووووووان   
 الصحيحة إلتالبها وكمية املخلبات ا لك ونية املوجودة ابلدولة.ا لك ونية وال ر  

كما قاز الدكتور/ عادز اللوووووابعي انثل وزارة البيئة  أن املخلبات اإللك ونية تبعث غازات سوووووامةمت  اوووووبب 
على مركبات كيميا ية خ رية وملوعةمت ملودًدا على أن تلس األجهزة نتوى على مواد سوامة  ضوع    احتوا ها

ت سوريعة تتاوبب يف أ ورار خ رية على صوحة اإلناوان أو و  أن ملوكلة املخلبات ا لك ونية تتزايد  لت ريا
ال ي يلووهدا العاص صووباح وماووا  كل يوامت ول لس بنين ماليني األجهزة   التكنولوجي لووكل كبري مع الت ور 

و البيئةمت  مثل   ناووووان لإلالكهر ية و ا لك ونية اصووووبحت يف عداد املخلباتمت والا ياووووبب تراكمها أ وووورارًا  
أجهزة احلاسووووووووووووبات و اللوووووووووووواشووووووووووووات و الب ار ت أبنواعها و أجهزة األلعاب ا لك ونية و اهلواتف احملمولة 

وأجهزة الايواس و التحكم    والتكيبوات  اإل ووووووووووووووا ةال بيوة و أجهزة   األجهزةواألجهزة املنزليوةمت ابإل ووووووووووووووابوة اىل 
يتم اسووووووووووووووتخووداا مواد و معووادن ثايلووة مثوول النحوواس   وأشووووووووووووووووار إىل أن إنتووا  تلووس األجهزة  ختلف أنواعهووا

مت مت مؤكًدا أن كمية املخلبات اإللك ونية يف %5اىل   1و الرصووووا   ناووووبة   %1و الزنس  ناووووبة   %20 ناووووبة
مت ويؤدى إعادة تدوير املخلبات    2020ألف طن سوووونوً  وب  تارير وزارة البيئة لعاا   88مصوووور وصوووولت اىل 

ا منابع أخرى  ا لك ونية اىل ناوووووني البيئة   يف مرحلة ما قبل التصووووونيع وما  عد ا سوووووتهالك وهي  لب أيضوووووً
لالتصووا ت أنه عندما يعاد تدوير املواد  لووكل صووحي  ميكن أن حيا  مكاسووب   الدويلحيث يلووري ا ناد  

 مليار دو ر سنوً  و ل  ماليني الو ا ف اجلديدة يف أ ا  العاص. 62مالية تزيد قيمتها عن 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 صور من فعاليات الندوة وافتتاح

 تدوير النفايات االلكرتونية مقر وحدة
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 


