
  
  الحلقة الدراسیة عن: الموضوع 

  معالجة المیاه لالستخدامات المختلفة تقنیات
  ٢٠١٣أكتوبر  ٣١ى إل أكتوبر ٢٧المدة من 

  
  / دـالسي

  
  ،،، طيبة وبعد تحية    
، يسرنا أن ننهى إلى  ٢٠١٣الحلقات الدراسية للجمعية لعام  لبرنامج تنفيذا  

الواردة في هذا البرنامج ، ونبين فيما  ١١الحلقة الدراسية رقم  عقدسيادتكم أنه تقرر 
  : المطلوبةيلي بعض البيانات 

  
   :موضوع الحلقة
  جلة املياه لالستخدامات املختلفةمعا تقنيات

  
، ٢٠١٣أكتوبر ٣١إلى الخميس  أكتوبر ٢٧األحد  من:تاريخ ومكان االنعقاد 

أيام التاسعة مساء يوميا الساعة إلى  خامسةالالساعة من  مسائيةرة ـفت يـفوذلك 
، ) رةالقـاه  –ش رمسـيس   ٢٨(بمقر الجمعية  ٣٠/١٠/٢٠١٣،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧

زيارة ميدانية إلحدى الوحدات الحديثة لمعالجة المياه  ٣١/١٠/٢٠١٣ويوم الخميس 
  .الساعة التاسعة صباحاً

  
  :المھندسون المعنیون بحضور ھذه الحلقة 

العاملين في مجاالت الصناعات المعدنية والكيماوية يهم  الحلقةهذه  موضوع
ة والبترول والنقل والمواصالت ومحطات القوى الكهربائي والتعدينوالهندسية 

  .شركات قطاع األعمال والخاص والمشترك وجميعوالصناعات الحربية 
  

  :نظام االشتراك في الحلقة 
ويعزز  ٢٥٧٤٠٥٦٩أو  ٢٥٧٧٠٠٢١بفاكس رقم  للجمعيةتبلغ أسماء المشاركين * 

  .ورود الطلبات بتاريخذلك كتابة بموجب خطاب واألولوية 
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  : االشتراكرسوم * 
 .الواحد لمهندسقيمة اشتراك اجنيها  ٦٢٥ §
 .لألعضاء المعنويين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
 .لألعضاء الشخصيين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
 .لطلبة كليات الهندسة% ٥٠يمنح خصم قدره  §

  
ـ  االشتراكتسدد قيمة *  يك يحـرر باسـم   مقدما وقبل بدء الحلقة ، وذلك بموجب ش

شـارع رمسـيس    ٢٨ـة المهندسيـن الميكانيكييـن أو يرسل على العنـوان  جمعي
يسلــم للجمعيــة باليـد     أو،  ) مركز حركة بريد رمسيس ١٤٩ب .ص( بالقاهرة

 ٨٤الضرائب طبقا للقانون  كافةبواسطة مندوبكم ، علمـا بـأن الجمعية معفاة من 
  .٢٠٠٢لعام 

  
االشتراك بالحلقة قبل موعد عقدها حتى التكرم بالمبادرة في  -رغبتكم لدى -نرجو * 

  .بها ويمكن الجمعية من حسن اإلعداد لها مكانكميمكن حجز 
  

  .وتقريراً عن الهدف منها برنامج الحلقة المذكورة بهذاأن نرفق لكم  ويسرنا
  شكرنا الهتمامكم بالنشاطات العلمية للجمعية خالص ومع

  
  تتفضلوا بقبول وافر االحترام،،،، أن نرجو

  
  الشئون العلمية أمين  
    

  
  مصطفى عبدالمنعم شعبان.م.د.أ  

  

  ٢٠١٣/       /      في  تحريرا
  

  الحلقة برنامج -الهدف من الحلقة  : مرفقات



  جمعیة المھندسین المیكانیكیین
  القاھرة - ش رمسیس ٢٨  

  
  الحلقة الدراسیة

  معالجة المیاه لالستخدامات المختلفة تقنیات
 ----------  

  الحلقةمن الھدف 
 ----------  

تكوين الكائنات الحية جميعاً وهو يمثل احتياجاً مستمرا لهـا   فيالماء عنصر أساسي 
 لإلنسـان استخدام المياه سـواء كغـذاء    فيتنوعاً كبيراً  الحضاريوقد أظهر التقدم 

كون لمواد مثل الموائع الكيميائية والدوائية أو كعنصر وسيط موالحيوان والنبات أو 
  .الخ... ةلتكوين الطاقة مثل تغذية الغاليات أو لنقلها من خالل النظم الهيدروليكي

 الـذي تضت هذه االستخدامات المتنوعة تكوين أنماط مختلفة لمعالجة الماء وقد اق   
 األغراضت االستخدام لكل من طبيعية ليطابق مواصفا مصادريتم الحصول علية من 

بعضها ، ويتم هذا من خالل تكنولوجيا ذات أساس علمي يتم تطويرهـا  ذكر  السابق
  .لتحقيق جودة المياه وفقاً لمتطلبات كل استخدام على حدد باستمرار

 اآلدمـي وهذه الحلقة تعنى بدراسة كل من تقنيات المعالجة لمياه الشرب واالستخدام 
 ، كاألنهار واآلبار واألمطار والتي تحتوى على شوائب عالقة من المصادر السطحية

ملوحتهـا   إلزالـة مثل مياه البحار واآلبـار   ذائبةالمياه ذات الشوائب ال إلىقل تثم تن
ويتم أيضاً دراسة المعالجة الخاصة للمياه لتحقيـق الصـالحية    والريلغذاء للتصلح 

أو  Hardnessالعسـر  و إلزالـة أالستخدامات متخصصة مثل مياه التغذية للغاليات 
وتهتم الحلقة بصفة عامـة بدراسـة   .الخ... Demineralization اإلزالة المعدنية

لالستخدام ويتم  المياه توزع التيالمعالجة والشبكات  فيتصميم المعدات المستخدمة 
  .مصر فيستقبل موارد المياه محاضر وللذلك دراسة عامة 

كافة التخصصات للحديث من وسائل معالجـة   يفوترى الجمعية أن دراسة المهندس 
كافـة التخصصـات    فـي رفع مستوى ممارسته لعملـة   فيالمياه تشكل عامال هاماً 

                                .المشاركة فيها إلىبتنظيم هذه الحلقة والدعوة  تهتما ذالهالهندسية و
  ،،، واهللا الموفق

  مشرف الحلقة                                                               
  حسن الجبالي. م                                                    



  
  الحلقة الدراسیةبرنامج 

  معالجة المیاه لالستخدامات المختلفة تقنیات
  ٣١/١٠/٢٠١٣إلى الخمیس  ٢٧/١٠/٢٠١٣من األحد 

 --------  
  

    حسن الجبالي / السید المھندس : على الحلقة  المشرف
 عضو األمانة الفنیة بالجمعیة               

  الوقت  ومـــالی
  المحاضر  وعــالموض  والساعة

  األحد
٢٧/١٠/٢٠١٣  

١٧.٠٠  
١٨.٥٠  

  –التعارف  –تقدیم الحلقة 
  التعریف بمواضیع الحلقة بعرض شامل

  .م
  حسن الجبالي

١٩.١٠  
    حاضرھا ومستقبلھا: موارد المیاه في مصر   ٢١.٠٠

  االثنین
٢٨/١٠/٢٠١٣  

١٧.٠٠  
  معالجة المیاه العذبة لالستخدام اآلدمي والزراعة  ١٨.٥٠

  .م
  ١٩.١٠  اكبىعفاف المر

  تصمیم وإدارة محطات ومعالجة المیاه العذبة  ٢١.٠٠

  الثالثاء
٢٩/١٠/٢٠١٣  

١٧.٠٠  
١٨.٥٠  

  معالجة المیاه لالستخدامات المتخصصة
  م.د.ا  میاه الصرف - )الصناعات الكیماویة –الغالیات (

  ١٩.١٠  محمد رشاد فرج
  وإدارة شبكات توزیع المیاهتصمیم   ٢١.٠٠

  األربعاء
٣٠/١٠/٢٠١٣  

١٧.٠٠  
  .م.د.أ  معالجة میاه البحار واآلبار بإزالة الملوحة  ١٨.٥٠

  محمد عبدالمنعم

١٩.١٠  
٢١.٠٠  

  عرض جھود الدارسین
  تقییم الحلقة

  .م
  حسن الجبالي

  الخمیس
٣١/١٠/٢٠١٣  

  ٩.٠٠من 
  صباحا

  زیارة میدانیة الحدى الوحدات الحدیثة
    لمعالجة المیاه 
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