
    
 

تمع المحمي واإلقميمي وأن يكون ورضاء المجخالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة  : تسعى كلية الهندسةرؤية الكلية
 مشيودًا ليا بالمصداقية والتميز لمخرجاتيا التعميمية والبحثية والخدمية.

:تتحدد الرسالة بأنيا مؤسسة حكومية تستخدم العمم والمعرفة في إعداد ميندسين وكوادر بحثية من خالل رسالة الكمية
تاحة خ  دمة مجتمعية ترضي المستفيدين.برامجيا التعميمية طبقًا لممعايير القياسية وا 

 

  
 لجنت المختبراث بالكليت

 اختصاصاث  لجنت  المختبراث :

وذلك لكي تكوون امتوداد لمجنوة المختبورات العمميوة  0202بداية تفعيل العمل لمجنة المختبرات عام 
دراسووووة أحوووووال المعاموووول لموقوووووف عمووووى  نقوووواط الضووووعف والقوووووة بكوووول معموووول  بالجامعووووة لمتواصوووول و 

، ثوم توصوي تراح حمول لممشاكل التوي تواجوو العمول  بيواومحاولة تالفي ىذه المالحظات وأيضًا اق
بالعرض عمى لجنة مركز الخدمات الفنيوة والمعمميوة أو العورض عموى مجموس الكميوة اتخواذ القورار 

 أو إعطاء التوجيو لمسيد/مدير عام الكمية في موضوع ما.
 :اللجنت ملخص مقترحاث 

 يا حسب األولويات.وجدولتومعدات متطمبات معامل الكمية من أجيزة حصر   .0
كل  لمدورات التدريبية التي تتم ب األقسام العممية لتنفيذ الخطة المقترحة لدييمالتواصل مع  .0

 سم.ق

 تقديم بروشور لتسويق المعامل في المجتمع الخارجي.   .3
حظر استخدام برامج الكمبيوتر الغير أصمية بأجيزة المعامل )معيار المصداقية  .4

 األخالقيات(. و 
 يفية توفير موارد ذاتية وغير تقميدية لمكمية.بحث طرق ك .5
صرارىم عمى تبعية  نظرًا اعتراض بعض األقسام ميام مدير وحدة المعامل اليندسية .6 وا 

 . المعامل ألقساميم فقط دون الرجوع لوحدة المعامل اليندسية
  مقترح تعديل ائحة مركز الخدمات الفنية والمعممية. .7
ثابة العاممين في الم .8                                                                  عامل.تحفيز وا 
العممي بصورة مختصرة لعرضو عمى موقع وحدة المعامل  أنشطة كل معمل تابع لمقسم .9

 اليندسية.  
                                             .                                    0200/0200خطة تطوير وتحسين األداء بالمعامل بالكمية لمعام الجامعي  .02
 لموحدات ذات الطابع الخاص.توافر دليل اإلجراءات  .00
     والدورات التدريبية. طرق التسويق والدعاية لممعامل .00
 تفعيل دور وحدة التدريب بالكمية. .03
 استيفاء متطمبات الجودة.   عرض نموذج تقييم المعمل .04
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 .  اد لممعامل بمؤسسات التعميم العاليالتقدم لمشروعات ااعتممناقشة  .05
 بخصوص تفعيل بطاقة الوصف وعمل دفتر تشغيل لكل جياز بكل المعامل التابعة     .06

 لألقسام العممية بالكمية.       
 . واإلدارةتوزيع الميام الوظيفية ألمين المعمل الواردة من التنظيم  بخصوص .07
رساليا عبر البريد    أيضًا الميام المطموبة من الدكتور/المشرف عمى .08  المعمل وا 

 االكتروني.           
 .  عمل كتيب خاص بتجارب المعمل والمشاريع البحثية التي تقام بكل معمل. 09   
 .  وضع آلية لصيانة أجيزة المعامل والمعدات والتي تم حصرىا بمعرفة إدارة 02   

  المعامل بناء عمى ردود األقسام العممية.            
 المعامل. من مالحظات عمى متابعة ما جاء بتقرير لجنة الجودة  .  00   
 مناقشة فتح المعامل لطمبة المشاريع وأثناء التدريب الصيفي وأثنووواء   .  00   

 المسابقات الطالبية لمعمل بيا حتى ينتيي الطالب مما سبق.            
  جيزة الحاسب الموجودة بالمعامل وأيضًا . ااىتمام بوجود كارت متابعة بالنسبة أل 03   

 دفتر تشغيل لألجيزة اآلات والمعدات الموجودة بالمعمل وتكون مجمعة في مكان                
 معين معروف لكل العاممين بالعمل.         
األجيزة المتخصصة والتي تدل عمي التخصص الدقيق التنبيو عمى المعامل باستخدام . 04

 األجيزة الواردة من مشروعاستخدام مطابقة اسم المعمل وأيضًا لممعمل وال
 ) CIQAP (.التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد 

 بضرورة فتح المعامل لطمبة المشاريع وأثناء التدريب الصيفي وأثنووواء و. التنبي  05
 المسابقات الطالبية لمعمل بيا حتى ينتيي الطالب مما سبق.

فنيين مع ميندس وحدة الصيانة بالمرور عمى  0. تقديم طمب ألمين الكمية بتكميف عدد 06
 اآلات والمعدات بالمعامل إلعطاء تقرير نيائي عن إمكانية إصالحيا من عدمو.

المعامل  . التواجد لمسادة المشرفين والمدرسين المساعدين والمعيدين بالمعامل وتظل07
 مفتوحة أثناء عمل الطالب.

 . بالنسووووووبة لممعاموووووول التووووووي بيووووووا آات وماكينووووووات يووووووتم تعميووووووق ورقووووووة  تشووووووتمل عمووووووي طريقووووووة08 
 تشغيل الجياز وكيفية غمق بأمان اإلضافة إلي دواعي األمان لمعمل عمي الماكينات.     
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 . تنظوووووووويم المعموووووووول بحيووووووووث يووووووووتم إظيووووووووار الجانووووووووب التعميمووووووووي والجانووووووووب البحثووووووووي )والجانووووووووب09
 عميق لوحة لما يقدمو المعمل من خدمات. الخدمي إن وجد( وذلك بت    
المقدمووووووووة موووووووون وحوووووووودة إدارة المعاموووووووول                       0203/0204.  اسووووووووتعراض خطووووووووة المعاموووووووول لعووووووووام 32

 ومناقشة المواضيع المتعمقة بالتطوير والتحديث.
.  عمل مذكرة لمعرض عمى مجمس الكمية بخصوص تخصيص نسبة من مصروفات طالب 30

 ميا لصالح وحدة المعامل لتكون لتمبية طمبات المعامل عمي حسب ااولويو.الدراسات الع
مكانيووة تقووديم طمووب 30 . دراسوة إمكانيووة عموول صووندوق خوواص لمصوورف عمووي المعاموول وتطويرىووا وا 

 . لوزارة المالية بيذا الشأن عمى أن يكون يوجد مراجع مالي لمراجعة المصروفات
 ،،،،،،مع جزيل الشكر والتقذير
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