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 عنوان الورشة : " ضابط السالمة : الميام والواجبات "

 المـحاضـر: الدكتور / أيمن حسن أبو طبل
  .عةسالمة والصحة المينية بالجامخدمة العامة لممدير مركز ال الوظـيـفة:

 تاريخ وتوقيت الورشة: يوم الثالثاء 62/ 3/ 6102    
  مكان االنعقاد : قاعة أ.د/ السعيد عاشور.

 المشـاركون :
:عدد من السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ومنيمالورشة  فيشارك ( 0   

.عبد القادر أستاذ ورئيس قسم اليندسة الكيربية صبحي /األستاذ الدكتور -   
.عبد السالم األستاذ بقسم اليندسة الكيربية األستاذ الدكتور/ جـبر -   
.ر المدرس بقسم اليندسة المعماريةمنى الوزي/ الدكتورة  -   
.الدكتور محمد سرايا المدرس بقسم ىندسة الحاسبات والنظم  -   
.المدرس المساعد بقسم اليندسة الكيربية بيشوى القس ميندس -   
  
         يندسة اليندسة الكيربية وال قسميوخاصة  الفرقة الثالثة والرابعة -طالب وطالبات الكمية ( 6
.وااللكترونيات ، وىندسة االتصاالت المعمارية   

 

  أىـداف الورشة : 
     إعداد كوادر متخصصة ومؤىمة لمسايرة احتياجات سوق العمل وتمبية احتياجاتو سواًء كان سوق . 0 

بالنسبة لمجال األمن والسالمة. قميمياً االعمل محميًا أو     

.والعمل عمى توفير الميارات المتقدمة والتقنياتفى ىذا المجال  مواكبة التطورات العالمية. 6  
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 : ورشةمـحاور ال
 .التعريف بمركز السالمة والصحة المينية التابع لجامعة المنصورة .0
 التي يقدميا المركز.  مجال األمن والسالمة  فيمخدمات التدريبية لاستعراض  .6

 مجال التدريب وتنمية الميارات الفنية فيلتميز وا االرتقاء فيرؤية المركز المتمثمة استعراض  .3

 .عمى عموم السالمة والصحة المينية والبيئية وتطبيقاتيا 

 

 التوصـيات : 
   مع احتياجات سوق العمل. . التأكيد عمى أىمية مجال األمن والسالمة لخريجين التخصصات اليندسية تمشياً 0  

استفادةالتخرج  والطالب لضمان  عمى أعمال األمن والسالمة لحديثي الميدانيتدريب التأكيد عمى أىمية ال .6  
        لتقييم المتدربين والحفاظ عمى التدريبيإجراء اختبار قبل االنتياء من البرنامج مع أىمية  متميزة من التدريب    
.جودة التدريب وفق أحدث المواصفات والمعايير المتعارف عمييا دولياً      

.التخصصات اليندسية بصفة خاصة ولمجميع بصفة عامة لمنسوبيىذه المحاضرة ألىميتيا  رار مثلكت. 3  
 

    تقييم الحضور لمورشة:
 

 .المعمن عنو الحضور جيد جدًا ، والمحاضر ممتزم بموضوع الورشة .0

 السادة الحضور.  بطريقة مبسطة يسيل فيميا عمى جميع مستويات ورشةتم عرض موضـوع ال .6

 من حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتزام بالوقت المحدد ليا والتجاوب الممحوظلورشة ع اتبين أىمية موضو  .3

 والمناقشة والحوار بين المحاضرين والسادة الحضور.
 

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                      
                                        

 
                      

ماىر محمد عبد الرزاقأ.د/                                                   
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   ة من الورشـةمقتطفات مصور 
 

 

 
 

   


