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 عنوان الندوة  : " مشكمة مياه الشرب والصرف الصحي".
 

     المـحاضـر ون : 1( ميندس/ عزت الصياد 
الصحي والعضو المنتدب. إدارة شركة مياه الشرب والصرفرئيس مجمس  -                              
  يونسميندس/ إبراىيم ( 2                            

.المراقب العام ووكيل وزارة الزراعة بالدقيمية -                              
ميندس/ محمد رجب ( 3                                
.بالدقيمية الصحيرئيس مجمس إدارة شركة مياه الشرب والصرف نائب   -                              
األستاذ الدكتور/ محرم فؤاد عبده( 4                              
    .األستاذ بقسم ىندسة األشغال العامة -                           

 

 تاريخ الندوة : االثنين الموافق22 ديسمبر 2115
 

 مكان االنعقـاد : قاعة أ.د/ السعيد عاشور.
 

 المشـاركون : - لفيف من السادة األساتذة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية والييئة المعاونة.  

.خاصًة شعبة اليندسة المدنية، الطالب عدد كبير من  -                            

 مـحاور الندوة : 
  بكممة رحب فييا بالسادة  العمل  ورشة/ ماىر عبد الرزاق األستاذ الدكتورافتتح السيد    

داد ـالتوفيق والسعمى تشريفيم وحسن تعاونيم مع إدارة الكمية متمنيًا لمجميع  الحضور
كالت المجتمعية بالدراسة ـأكد سيادتو عمى أىمية تناول المش حيث ر كموـولمصر الخي

تتناسب مع  ليا يمكن تنفيذىا عمى أرض الواقع واقعية بيل إيجاد حمولـس فيوالبحث 
 .المجتمعية بأقل تكمفة وجودة عالية اإلمكانيات

  ثم أعطى سيادتو الكممة لمسيد الميندس/ عزت الصياد رئيس مجمس إدارة شركة مياه  
شكر بدوره دعوة إدارة الكمية وقطاع خدمة  الذيبالدقيمية  الصحيوالصرف ب الشر 

من شأنيا تناول  والتي ،مثل ىذه الورش اليامة والحيوية  فيالمجتمع لممشاركة 
المشكالت المجتمعية بالبحث والعمل عمى إيجاد حمول ليا ثم تحدث سيادتو عن شركة مياه 

تقدميا ، وتطور خدمة مياه الشرب  التيبالدقيمية والخدمات  الصحيالشرب والصرف 
/ 3)متر 1.366151تصل إلى  تيوالاه الشرب المنتجة بالدقيمية يبالدقيمية، وكمية م

 .يوم(
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 بالتوعية ة فضاًل عن اىتمام الشرك م الصرف الصحي بالمحافظةكما استعرض سيادتو نظ

من شأنيا العمل عمى تعظيم المشاركة المجتمعية لتنمية المجتمع واإليرادات ، تعزيز  والتي
مفيوم ترشيد االستيالك ، المساىمة فى رفع كفاءة التحصيل ، والعمل عمى تحسين الصورة 

أعمـال مراقبة  -لمواطنين عن الخدمات المقدمة من الشركة ، واستعرض سيادتو الذىنية لدى ا
ويقـوم عمييا قطـاع ة وتتم من خالل آليتين األولي وىى الرقابة الداخمي لتيواجودة ميـاه الشـرب 

 -ة الصحة بالدقيمية المعامل والجودة بالشركة ، والثانية وىى الرقابـة الخارجيـة من خالل مديري
 .ة العمومكمي -ة الشركة القابض –جياز حماية المستيمك  -ز شئون البيئة جيا

 

 ثم قام السيد األستاذ الدكتور/ محرم فؤاد عبده األستاذ بقسم ىندسة األشغال العامة 

 واكتشاف وقياس االنبعاثات ، بشأن أىمية تصميم بدائل لشبكات مياه الصرف ،ث بالحدي             
          المتطورة باعتبارىا حاجة ممحة  الصحيستعرض سيادتو شارحًا أنظمة الصرف ا امك             

 .يتحتم اإلقتداء بيا وتطبيقيا عمى أرض الواقع              
 

  ثم تحدث السيد الميندس/ محمد رجب نائب رئيس مجمس إدارة شركة مياه الشرب والصرف
عمل بالكمية وأشاد باىتمام ىندسة المنصورة بالدقيمية عن مشاركتو فى أكثر من ورشة  الصحي

 أداءتقدمة لتحسين  الذيبمناقشة المشكالت المجتمعية الممحة ، واستعرض سيادتو الدعم 
 من خالل المرور الدوري عمي محطات الرفع والمعالجة من  التشغيل

 لمصيانة برنامجود عن المستيدف ، استخدام خالل قطاع التشغيل والصيانة لتصحيح أي حي           
 ودتيا الغيار مع ج توفير قطعو صرف صحي ،  ( محطـة معالجة 44لعدد )  ةالمخطط           

 طط التدريبية وموضوعاتع الخلشراء واالستالم، واالىتمام بوضا راءاتـإجاتخاذ  قبل            
 .موضوعات النسبي من ساعات التدريبال وأوزانة التدريب المطموب            
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 : على هامش الندوة

 الصحيوالصرف  بشركة مياه الشرب المركزيكريمة من السيد الميندس/ عزت الصياد لزيارة المعمل  دعوة -
                                                            .بالدقيمية

  

 تقييم الحضور للندوة :  
 وضوع الندوة المعمن عنو .والمحاضرون ممتزمون بمجدًا ، الحضور جيد  .1

 موضـوع الندوة بطريقة مبسـطة يسيل فيميا عمى جميع مستويات تم تناول .2

 السادة الحضور.    

 تبين أىمية موضوع الندوة من حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتزام بالوقت المحدد .3

 ليا والتجاوب الممحوظ والمناقشة والحوار بين المحاضرين والسادة الحضور.   

                                                                                        
وكيل الكمية                                                                               

ع وتنمية البيئة لشئون خدمة المجتم                                                                 
                       

ماىر محمد عبد الرزاقأ.د/                                                    
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