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أهداف الدورة التدريبية

معرفةبالالناميةالدولفيالبيئةوحمايةالمائيةالمواردمجالفىوالمهندسينالقرارصانعيإمداد❖

.الصرفمياهوإدارةالمياهأمداداتأساليبمجالفيوالتكنولوجيا

مياهليةوتحالصحيالصرفمياهمعالجةمجالفىالصينبدولةالمطبقةالحديثةالنظمعلىالتعرف❖

.البحر

عبيةالشالصينبدولةالبحرمياهتحليةالصحي،الصرفمعالجةالشرب،مياهمعالجةمحطاتزيارة❖

فىركينالمشاخبراتيثقلمماالميدانيةوالزياراتالمحاضراتخاللالصينيينالخبراءمعالتواصل❖

المعالجةوطرقالمياهتلوثأسبابفهم

والحديثةالقديمةالصينيةالحضارةعلىالتعرف❖



موضوعات الدورة التدريبية

.الصين الشعبيةبجمهورية المائي الموقف ❑

األمثل للموارد المائيةاالستخدام ❑

معايير الحماية البيئية المطبقة بدولة الصين ❑

المياهتكنولوجيا معالجة ❑

.(membrane)تكنولوجيا الميمبران ❑

تكنولوجيا األكسدة❑

محطات توليد الطاقة النظيفة❑



(تابع)موضوعات الدورة التدريبية 

نظم شبكات الصرف الصحي بدولة الصين❑

.الملوثات العضوية والغير عضوية للمياه الجوفية❑

.اإلدارة المتكاملة للمياه❑

.الميدانية العلمية والثقافيةالزيارات ❑



الموقف المائي للموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية

من نسبة سكان العالم % 20نسبة سكان دولة الصين الشعبية ب تقدر ▪

من الموارد المائية علي مستوي العالم% 7المائية ال تتعدي نسبة الصينموارد▪
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الموقف المائي للموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية

منهاالعجز المائي خصوصا في الجزء الشمالي تعاني دولة الصين من ▪

المياهمدينة صينية لديها مشاكل نقص 300مدينة صينية أكثر من 662بين من ▪

.مدينة بها مشكلة عجز المياه وكذلك تلوث المياه110حوالى ▪

.في المياهمنها تعانى من عجز 30مدينة تعدادها يزيد عن مليون نسمة 32بين من ▪

.من األنهار المارة بالمدن تعانى من التلوث% 90▪
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ةاالستخدام األمثل للموارد المائية  الغير تقليدي االستخدام األمثل للموارد المائية التقليدية

األمطارحصاد مشاريع التخزين

 Reclaimed)استخدام المياه المعالجةإعادة
Water) 

مشاريع النقل

(Brackish Water)المياه المالحة نسبيا استخدام مشاريع الرفع

مياه البحرتحلية



Local land use practices 
(fertilizers, pesticides)

(heavy metals)

Wastewater release 
and rainwater overflow

Groundwater

Surface water

 رة في الكبيالسكانيةالزيادة

الصين 

 لعدد متكافئالتوزيع الغير

المياهالسكان وموارد 

- الذى التطور الصناعي

الصينتشهده 

- شبكات المياه تهالك

الصحي بالقرىوالصرف 



صورة توضح عكارة المياه بدولة الصين

صورة توضح مظاهر التلوث نتيجة صرف المصانع صورة توضح مظاهر التلوث نتيجة االستخدامات المنزلية

صورة توضح مظاهر التلوث نتيجة القاء المخلفات في المجاري المائية



قواعد لحماية البيئة وذلك بهدف خفض معدالت التلوث وتحقيق10قامت الصين بوضع ▪

:وهى2030بحلول البيئىاألمان 

التحكم ومنع التلوث الصناعي▪

حىالصوتسريع اقامة مشروعات معالجة مياه الصرف الصحىمعدالت التلوث بالصرف فىالتحكم ▪

.بالمدن

.القرىبالصحىمياه الصرف إقامة مشاريع معالجة فىمعدالت التلوث الزراعي واإلسراع فىالتحكم ▪

.تلوث الموانئفىالتحكم ▪

.تعديل نظم صرف المصانع على المجاري المائية ونقل وغلق المصانع عالية التلوث للبيئة▪



.استخدام المياهاعادة مشاريع دعم ▪

.االستخدامرسم خريطة للموارد المائية وتعظيم ▪

.المائيةتحسين اإلدارة ▪

.المياهوحصاد االستخدام رفع كفاءة إعادة ▪

.المياهمجال العلمي في حماية البحث ▪



الصينفىتكنولوجيا معالجة المياه 

المياه بعد  المعالجةاستخدامات ❑

.ري األراض الزراعيه▪

.ري أشجار الزينة▪

.إستخدامها ألغراض صناعية▪

.واالستخدامات المنزلية▪



Technique

Physical Processes 

Sediment tank  

Biological Processes
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Physical and Chemical Process
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(Membrane)استخدام تطبيقات ❑

المياهومعالجةالبحرمياهتحليةفي(membrane)تكنولوجياتستخدم:الشربمياه▪

.الملوثة

.والبكترياالصلبةالموادفصل:الصحيالصرفمياه▪

.االستخدامإلعادةنقىماءوانتاجةعالقالالموادفصل:الصناعيالصرفمياه▪



هو عبارة عن فلتر من األلياف الصناعية به بعض الفراغات ذات السمكالميمبران❑

.والمواد العالقةالصغير جدا يسمح بمرور المياه ويعوق مرور الملوثات



Tubular ModuleHollow Fiber Module Plate and Frame Module



membraneتصنيع 



(membrane)إستخدام تكنولوجيا مزايا ❑

.لزيادة الكفاءة( (Membraneسهل اإلستخدام ويتيح امكانية زيادة عدد الحواجز▪

.ال يحتاج الي مواد كيميائية▪

.ال يحتاج الي درجات حراره عاليه أثناء العمل▪

.ذو كفاءة عالية فى تحسين جودة المياه▪

بالمقارنة بالطرق األخرىاقتصادي ▪



تكنولوجيا األكسدة

Chemical Oxidation -1 وتستخدم في تكسير المواد الصلبة وازالة العوالق ويمكن تطبيقها

:بأستخدام

حكم في تكلفته قليله كما يمكن استخدامه في ازالة اللون والحديد ولكن يصعب التOzone(O3 )غاز ▪

.تركيزه كما يجب انتاجه في الموقع

▪Chlorine Dioxide(ClO2 )ملية يستخدم في معالجة مياه الشرب كما يستخدم الكلور الحر في ع

تطهير المياه

Photo-Catalytic Oxidation -2  التحفيز الضوئي

اج لعمليات كيماوية تعتبر تكنولوجيا نظيفة وال تحتوالتىاستخدام الطاقة الكهرومغناطيسية عملية األكسدة وهو 

مساعدة



(تابع)األكسدة تكنولوجيا 

Ultrasonic Oxidation – 3

ة سمع اإلنسان صوتية يتم بثها عبر المياه بترددات تفوق إمكانيموجات فوق أجهزة تعطي وتتم عن طريق

لإلنسان بكتريا في المياه والتي تسبب الكثير من االمراضاللها وتقوم هذه االمواج بقتل والطحالب و

.الكريهةباإلضافة إلى رائحتها 

%60من استخدام الكلور بالمياه بنسبة تصل إلى أكثر من تقلل▪

يتسبب االهتزازا الرنيني في توليد درجة حرارة وضغط عالي جدا ▪

H , OHتتسبب الحراره والضغط العالي في حدوث تفاعالت كيميائيه ينتج من هذه التفاعالت ▪

▪H , OHتنتشر في الماء وتأكسد المواد الكيميائيه الضارة



توليد الطاقة النظيفةمحطات 

ستخدام زمة لمعالجة المياه وتحلية مياه البحر وذلك باالالتمت زيارة محطتين لتوليد الطاقة ▪

وطاقة الرياحالنوويةالطاقة 

السلميةالنووية الطاقة محطة 1-▪

ميجا وات كما تبلغ الطاقة الفعلية المولدة من المحطة حوالي2000تبلغ السعة التصميمية لها ▪

.واتميجا 1886

والثانية تم األنتهاء 2006تحتوي المحطة علي وحدتين الوحدة االولي تم االنتهاء منها في عام ▪

2كم2وتبلغ مساحة المحطة حوالي 2007منها عام 



(تابع)النظيفة توليد الطاقة محطات 

محطة تحلية مياه البحر باستخدام طاقه الرياح2-

.التحليةلعملية الالزمة الكهربائية تعتمد المحطة علي طواحين الهواء في توليد الطاقة ▪

.  واتكيلو 100حوالي طاقة اجمالية تبلغ طاحونة هواء لتوليد 40يتم استخدام عدد ▪

. المحطة علي معمل متكامل لرصد نوعية المياهتحتوي ▪

اليوماالف طن من مياه البحر في 10السعة التصميمية للمحطة حوالي تبلغ ▪

تعرف زيارة عدد من محطات مياه الشرب في عدة مدن مختلفة بجمهورية الصين الشعبية والتمت ▪

على المراحل المختلفة لتنقية المياه حتى تعبئة القارورات



استغالل طاقة الرياح لتوليد الكهرباء بمحطة تحلية مياه البحرنموذج لمنشأت محطة الطاقه النوويه 



مراحل تعبئة قارورات المياه وتغليفها بمحطة التحلية



جمهورية الصين الشعبيةالصحي في شبكات الصرف نظم 

التي ر والمواسيتتكون شبكة الصرف الصحي من شبكة مواسير و محطات رفع ومجاري مائية ▪

.المياهباألضافة الي خزان مرحلي لنقل المعالجة تنقل مياه الصرف الصحي الي محطة 

:  نوعينتنقسم شبكات الصرف الصحي في دولة الصين الي ▪

مطار شبكات الصرف الصحي المركبة تتحمل مياه الصرف الصحي باألضافة الي مياه األ.1

.وعادة ما يكون أقطار المواسير بها كبيرة لتحمل هذه الكميات

بها صغيرة شبكات صرف المنفصلة تتحمل مياه الصرف الصحي فقط وتكون اقطار المواسير.2

.  نسبيا





اإلدارة المتكاملة للمياه

للمياه المتكاملة اإلدارة ❑

البعدفكرة التكامل، والمشاركة، والتشاور والتوافق، والمساواة، ومراعاة وهي عبارة عن▪

.ارتهاالموارد المائية، وحسن إدندرةالتحديات الحالية والمستقبلية لمواجهة لمواجهة االجتماعي

 Sponge)من أحدث أساليب اإلدارة المتكاملة من المياه بالمدن هو ما يسمى بالمدينة اإلسفنجية ▪

city)
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اسطح المباني بالنباتاتتغطية 

أرصفه قابلة لنفاذ المياه



التعرف على الحضارة الصينية 

ة التدريبى زيارة العديد من معالم الحضارة الصينية القديمالبرنامج تم خالل ❑

المختلفة المدن ي والحديثة ف

والملقبة بفينيسيا الشرقسوزوهمدينة فىاإلقامة ▪

ين بكبمدينة تيانمنوميدان سور الصين العظيم أحد عجائب الدنيا السبع زيارة ▪

(TV Tower)مدينة شانغهاي التي تمتلك العديد من ناطحات السحاب وزيارة زيارة ▪

ف وحضور الصيني من خالل زيارة بعض المتاحللشعب والتقاليد التعرف علي العادات ▪

.بعض العروض الفلكلورية



برج (TV Tower)سور الصين العظيم



الصينىعرض فولكلور للتراث تيانمنزيارة ميدان 



 رتقديم عرض عن دول المتدربين ومن بينها مصالتدريبىأحد فعاليات البرنامج

 مايلىوتم اعداد وتقديم العرض والذى اشتمل على:

معلومات عامة عن مصر

الحضارة المصرية القديمة

 مصر الحديثة والمشاريع القومية بها

 مصرفىالموارد المائية

 لمواجهتهوالرىوجهود وزارة الموارد المائية فىالعجز المائي

 المجاالت المختلفةفىالشراكة المصرية الصينية





المستفادة من البرنامج التدريبىالدروس 

الصحىالصرفمياهمعالجةفيالحديثهاالساليبعليالتعرف▪

شربمياهاليوتحويلهاالبحرمياهتحليةمجالفيالخبراتاكتساب▪

المياهوتحليةمعالجةمجالفىالرياحوطاقةالسلميةالنوويةالطاقةاستخداماتعليالتعرف▪

الصينفيةالمطبقالبيئهحمايةأساليبعلياإلطالع▪

الصينبدولةوالحضاريالعلميوالتطورالقديمهالصينيهالحضارهعليالتعرف▪

وتقاليدهموعادتهمثقافتهمعليوالتعرفالصينيبالشعبالمباشراالحتكاك▪

برات االحتكاك مع الجنسيات المختلفه من خالل الحضور بالبرنامج التدريبي وتبادل الخ▪

والثقافات



التدريبيالقصور بالبرنامج أوجه 

منلعددلاألمثاإلستيعابعلىبالسلبأثرمماالمحاضرينبعضعنداإلنجليزيةاللغةضعف▪

.األسئلةعلىاإلجابةوكذلكالموضوعات

توفيرعلىبالسلبأثرمماحوالى50إلىالمتدربينعددمعهزادمعاتدريبيتيندورتيندمج▪

.األمثللإلستيعابالالزمالهدوء

.التدريبيةالدورةبرنامجفىالمتكررالتعديل▪

ركزتوالذىالصينىالجانبلدىالحاللاإلسالمىالطعاملمفهومبالنسبةالرؤيةوضوحعدم▪

.الحاللالذبحوليسفقطالخنزيرلحوموجودعدمعلى




