
 لمشروع: ل الرئيسي الهدف
معامل  (  9لتسع )البنية األساسية واالمكانات الفنية  وتحديث  وع إلى تطوير  يهدف المشر 

من الهيئة    وتأهيلها لالعتماد  معمل  63من اجمالي    ثانية  كمرحلة  بالكلية  ةبحثيو   خدمية
وذلك بإمداد   2017/  17025أيزو الدولية  لمواصفة ل  طبقا(  EGACالوطنية لالعتماد )

األجهز  بأحدث  المعامل  الالزم  ةهذه  خدمات    ةوالتجهيزات  وبحثية  لتقديم  طالبية 
 المرحلة  .للنتائج  ةللحصول على أعلى دق  ة بهالجودامجتمعية متميزة وتطبيق نظام  و 

  التسع  المعامل   .والمطارات  والطرق   واألساسات  التربة  معملي  اعتماد  فيها  تم  األولي
 هي: المستهدفة

 معمل القياسات الدقيقة  (1
 االختبارات الميكانيكية معمل   (2
 معمل الهندسة الصحية  (3
 معمل جودة المياه (4
 معمل مقاومة المواد  (5
 معمل المنشآت الثقيلة (6
 معمل الخرسانة (7
 معمل اآلالت الهيدروليكية (8
 معمل الري والهيدروليكا.  (9

 : المشروع مخرجات
  17025  لاليزو  طبقا  بالكلية  ثانية  كمرحلة  المستهدفة  التسع  المعامل  اعتماد •

 محليا   التنافس  علي  قادرة  وبالتالي  (EGAC)  لالعتماد  الوطنية  الهيئة  من
 طريق: عن وعالميا واقليميا

 واألساسات   التربة  بمعملي  قدوة  التسع  المعامل  بتلك   جودةال  ثقافة  نشر •
  األكاديمي  لالعتماد  التقدم  مكونات  كأحد  المعتمدين  والطرق 



 ( والفنية  اإلدارية  المتطلبات)  ملاالمع  إدارة  نظام  تطويرو   والمؤسسي
 وتدريبها. الفنية الكوادر قدرات ورفع

 لتلك   الفنية  واالمكانات  األساسية  البنية  وتقوية  المؤسسية  القدرات  رفع •
  المؤسسات و   الكلية  بين العالقة   وتفعيل  تقوية  وبالتالي  المعامل 
 عمل  طريق  عن  خارجيال  والمجتمع  المناظرة  والمعامل  التعليمية

 ودولية. محلية واتفاقيات تعاون  بروتوكالت
Standard  قياسيةال  مواصفاتلل  وفقا  بالمعامل اإلختبارات تنفيذ •

Methods Test  جامعة  الهندسة  كلية  معامل  تصبح  وبالتالي  
 . Labs Reference المنصورة

  من   مل االمع  في  العمل  نظام  يكون   بأن  المستمر   المستندي  التوثيق •
  بيانات   اعدةق  وانشاء  17025  لاليزو  طبقا  كاملة  مستندية  دورة خالل

 التقارير  باصدار  منتهيا  ختباراال  بطلب تبدأ متكاملة الكترونية
 .code QR بنظام المؤمنة المعتمدة

ر عالي نشر ابحاث علمية متميزة بمجالت متميزة ذات معامل تأثي •
بين   علمية  واتفاقيات  علمي  وتبادل  بحثية  مشاريع  من  كمخرج 

 المؤسسات التعليمية المناظرة
 المشروع  من العائد
  واقليميا  محليا  المنافسةةةةةةةةةةةةةةة  المعامل  بين  باعتمادها  المعامل  لتلك   التميز  تحقيق  بخالف 
 كالتالي:  المكاسب من العديد المنصورة  جامعة الهندسة كلية علي سيعود وعالميا،

 :مكاسب تجارية •

شسسركات  مصسسا ع وه ئات حكوم   ومؤسسسسسسات تعة م   وبروتوكوالت تعاون مع   (1

 مقاوالت وكذلك مع جهات خارج   ذات الصة  ب فس مجال التخصص

 مل إجراؤها.اتوس ع مجال التجارب التي  مكن لةمع (2

 توف ر التمو ل الالزم لةص ا   والمعا رة الدائم . (3

 :اقتصاديةمكاسب  •



 بعد ا تهاء المشروع.ز ادة في الموارد المال   لةكة    (1

 :مكاسب تدريبية •

 تدر ب كوادر ف    قادرة عةى  قل الخبرة. (1

 لةمستف د ن من خدمات تةك المعاملعقد دورات تدر ب    (2

 تدر ب األفراد عةى  ظام االعتماد. (3

 :تأثير مجتمعي •

  عتمد عةى دقتها. صبح لدى سوق العمل  تائج موثوق ف ها  (1

لحل المشاكل   والمصا ع والجهات ذات الصة   التعاون مع شركات المقاوالت
 التطب ق   التي تواجههم. 

 المشروع:  تمويل
  الكلية دخل من تأهيلهم المستهدف  التسع المعامل اعتماد مشروع تمويل سيتم

 األجهزة. شراء تمويل في الجامعة مساهمة الي باالضافة
 التنفيذية العمل خطة

اعتماد تسع معامل تأهيل و   خطة العمل والتنفيذ لمشروع  التالي يوضح مصفوفةالجدول  
الزمني باالطار  المنصورة  جامعة  الهندسة  شهر    المقترح  بكلية  من  ابتداءا  بالشهور 

 : مليون جنيه 6وبالتكلفة المقترحة باجمالي حوالي  لمدة عام 2020نوفمبر 

مؤشرات   المخرجات   هدفال
 النجاح 

األنشطة 
 الرئيسية

  فترة التنفيذ
 التكلفة )بالجنيه(  )شهور( 

 النهاية البداية
تمويل 
 البرنامج

مساهمة  
 اإلجمالي  الجامعة 

 االرتسسسسقسسسساء   -1
بسسسالسسسمسسسسسسسستسسسوى 

  ي التسسدر بي والتق
فسسسر سسس   ألفسسسراد 

 بالمعامل  العمل

الوصول إلى  
فر   عمل ذو 

مهارات متم زة  
عن طر   

التعاقد مع مكتب  
استشاري لةدعم  

الف ي و تأه ل 
 مل لألعتماداالمع

الحصول  
 عةى

شهادات  
خبرة 

 ن  لةمتدرب

عقد دورات 
تدر ب    

 ظر   من 
مكتب  قبل ال

 االستشاري
  المؤهل

 لالعتماد 

1 6 200000  -- 200000 

  االرتسسسسقسسسساء  -2
بسسسسمسسسسسسسسستسسسسوى 
السستسسجسسهسس سسزات  

إلى ابسسالمعسس مسسل 
السسمسسسسسسستسسو سسات  

 لالعتمادالمؤهة  
 

 سسسسسظسسسسسام    -أ
  كسسستسسسرو سسسيآلسسس

مسع  لسةستسعسسامسسل 
قواعسد الب سا سات 
والسمسسسسسستس سسدات  
 وإ شاء التقار ر

1- 
استحداث  

  ظام
 الكترو ي
لةتقار ر 
والدورة 
  المست د  

 

تحة ل 
المتطةبات 

وكتاب  
مواصفات  

  و الت ف ذ
إ شاء موقع  

إلكترو ي 
 مل الةمع

3 8 100000  -- 100000 



   سسسظسسسام  -ب  
 مل االجودة بالمع

 

   ظسسام  -2
السسسجسسسودة  

 ملابالمع

 

تشسسسسسك ل   -1
السسسهسسس سسسكسسسل 

اإلداري 
و   والت ف سسذي

 هتوث ق

4 5  --  --  -- 

تسحسسد سسد    -2
طسسسسسسسسسسسرق  
مسسسراجسسسعسسس   
توك سسد   ظسسام 

 الجودة

4 5 10000  -- 10000 

  تسحسسد سسد   -3
إجراء   طرق 

 االختبارات
4 5 20000  -- 20000 

اسسسسسستكمسسال    -ج
األجسسسسسسهسسسسسسزة  

 ملابالمع

3- 
  األجهزة

  تعمل
 مل امعبال

إعسسسسداد    -1
وإقرار قسائمس  
احستس سساجسسات  

 األجهزة

1 3  --  --  -- 

تسحسسد سسد    -2
المواصسسسفات  
السسسفسسس سسس سسس  
لسسسألجسسسهسسسزة  
وتسسسحسسسد سسسد  

 السعر

1 3  --  --  -- 

إجسسسراء    -3
الم اقصسسسات  
السسسسالزمسسسس   
و  لسةستسور سسد 
شسسسسسسسسسسسراء  

   األجهزة

1 10 3000000 2570000 5570000 

اعسسسستسسسسمسسسساد   -3
 المعامل التسع

السسسستسسسسقسسسسدم    -أ
 لالعتماد

إتمسسام   -1
اعسستسسمسساد 

 المعامل

التقد م لس 
EGAC 11 12 100000  -- 100000 

 

 

 
 

 
 

 

 :المعامل العتماد  العمل خطة انجاز  ؤشراتم
  الهيئة  من  والمطارات  الطرق   ومعمل  واألساسات  التربة  معمل  اعتماد •

 أولي.  كمرحلة ( EGAC) لالعتماد الوطنية
 التسع  للمعامل  الفنية  واالمكانات   األساسية  البنية  وتحديث  وتطوير  احالل •

  وتطوير  التمويل  جاري   الميكانيكية  االختبارات  معمل  عدا  ما  المستهدفة
 له. األساسية البنية

Control )  الحرارة  بدرجة   للتحكم  ألوميتال  غرف   وانشاء  تخصيص  تم •
Room)  طبقا  الحرارة  درجة  في  التحكم  الي  تحتاج  التي  المعامل   بعض   في  

  المعامل   وبعض  الدقيقة  القياسات  معمل   مثل  لالختبارات  الفنية  للمواصفات
 االخري.



  ون ملي  نصف   بقيمة  الكلية  تمويل   من  المالية  االعتمادات  بعض  توفير  تم  •
 مستلزمات   لشراء  الدقيقة  القياسات  معمل  مثل  المعامل  لبعض  جنيه

 لألجهزة. 
  مبلغ   تخصيص  علي  16/11/2020  بتاريخ   الكلية  مجلس  موافقة •

  واعتماد  تأهيل في متخصص استشاري  مكتب مع للتعاقد جنيه 200000
 . 17025 االيزو لمواصفة  طبقا المعامل 

 علي  التسع  المعامل  فرق   لكل  الفنية  الكوادر  وتأهيل  تدريب  في  البدء •
 دورتين   بعقد  للجودة   االستشاري   المكتب  قبل  من  17025  االيزو  متطلبات
 تدريبية. شهادات وأخذ المعامل لكل اآلن حتي تدريبيتين

 من  واعتماده  التسع  المعامل  من  معمل   فريق  لكل   االداري   الهيكل  تشكيل •
 األقسام. مجالس

   مل.مع لكل testing of Scope ستعتمد التي االختبارات مجال تحديد •
 الكتروني  نظام  انشاء  علي  16/11/2020  بتاريخ  الكلية  مجلس  موافقة •

  وصوال  االختبار  اجراء  طلب   من  بدءا   المعامل  ادارة  ونظام  المستندية  للدورة
  التواصل   تم  حيث  ،code QR  الة   بنظام  ومؤمن  المعتمد  التقرير  تسليم  الي
    كلفة.والت المطلوب لتحديد معهم لقاءين عقد وتم متخصصة شركة مع

 
 


	الجدول التالي يوضح مصفوفة خطة العمل والتنفيذ لمشروع تأهيل واعتماد تسع معامل بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالاطار الزمني المقترح بالشهور ابتداءا من شهر نوفمبر 2020 لمدة عام وبالتكلفة المقترحة باجمالي حوالي 6 مليون جنيه:

