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معمل التربة 
 واألساسات

 4تم اعتماده لـ 
سنٌن من ٌولٌو 

2016 

تم تجدٌد 
االعتماد فً 

 2020سبتمبر 
 لمدة مماثلة

معمل هندسة 
الطرق 
 والمطارات

 4تم اعتماده لـ 
سنٌن من 

2017مارس   

تم تجدٌد 
االعتماد فً 

 2021أبرٌل 
 لمدة مماثلة
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 خطت اعتماد تسع معامل أخري بالكليت
 :ثالث محاور للخطة للمعامل التسع خالل عام

 معمل المٌاسات الدلٌمة( 1

 معمل االختبارات المٌكانٌكٌة( 2

 معمل الهندسة الصحٌة( 3

 معمل جودة المٌاه( 4

 معمل مماومة المواد( 5

 معمل المنشآت الثمٌلة( 6

 معمل الخرسانة( 7

 معمل اآلالت الهٌدرولٌكٌة( 8

 والهٌدرولٌكامعمل الري ( 9
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تطوٌر البنٌة 
األساسٌة وتجهٌز 

 المعامل

االرتماء بالمستوى 
التدرٌبً والتمنً 

لفرق العمل 
 بالمعامل التسع

 EGACالتمدم لـ 
 لالعتماد



(تطىير البنيت األساسيت)تابع خطت االعتماد   
 :المحور األول

ٌتمثل المحور األول فً ثالث مراحل كما هو •
 .موضح خالل مدة التنفٌذ

تم االنتهاء من تطوٌر البنٌة األساسٌة لحوالً •
 .من المعامل% 85

متبمً فمط معملً المنشآت الثمٌلة وضبط •
 .جودة المٌاه

تم تشكٌل الهٌكل اإلداري والتنفٌذي لكل •
 .المعامل

تمت الموافمة علً انشاء نظام الكترونً •
 . للدورة المستندٌة وجاري التنفٌذ
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تطوٌر البنٌة 
 األساسٌة للمعامل

استكمال األجهزة 
 بالمعامل

نظام الكترونً 
للتعامل مع لواعد 

البٌانات 
والمستندات 

 وإنشاء التمارٌر



(التدريب)تابع خطت االعتماد   

 :المحور الثاني

 لتؤهٌل تدرٌبٌة برامج عمد فً الثانً المحور ٌتمثل•
  االٌزو متطلبات علً بالمعامل العمل فرق

 مجال فً متخصص مكتب لبل من 17025
 .االعتماد

 متخصص سوات مكتب بواسطة الكلٌة زٌارة تم•
 شهر 12 خالل زٌارة 20 االعتماد مجال فً

 .لالعتماد المعامل لتؤهٌل

 1 للمعامل الموحد الجودة نظام وثائك تسلٌم تم•
 الوثائك تفعٌل وتم 2021 سبتمبر

 االختبارات وبعض التدرٌب النهاء شهرٌن متبمً •
   لالعتماد للتمدم والمعاٌرة الفنٌة
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(التدريب)تابع خطت االعتماد   
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(التقدم لالعتماد)تابع خطت االعتماد   

 :المحور الثالث

العتماد ( EGAC)ٌتمثل المحور الثالث فً التمدم للمجلس الوطنً لالعتماد •

 (.2022متولع شهر فبراٌر )التسع معامل 

 .تم شراء كل المواصفات الفنٌة لالختبارات لمعظم المعامل•

  accessoriesـ للمعاٌرة معظم األجهزة مجال االعتماد بكل المعامل باإلضافة •

 ستتم المراجعة الداخلٌة والخارجٌة آخر شهر دٌسمبر •

 سٌتم ترتٌب اختبار الكفاءة الحرفٌة لكل المعامل علً مطلع العام المادم•

علً شهر   EGACارسال نظام الجودة الخاص بكل معمل العتماده من لبل الـ •

 2022فبراٌر 
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 العائد من اعتماد المعامل

 تعاااون أكثاار مااع مإسسااات تعلٌمٌااة بروتوكووو ت

وهٌئااات حكومٌااة ومصااانع وشااركات وكااذلن مااع 

 .جهات خارجٌة ذات الصلة

 مجااااال التجااااارب التااااً ٌمكاااان للمعاماااال توسوووو ع

 .إجراإها

 التموٌل الالزم للصٌانة والمعاٌرة الدائمةتوف ر. 

تدرٌب كوادر فنٌة لادرة على نمل الخبرة. 

  عمد دورات تدرٌبٌة للمستفٌدٌن مان خادمات تلان

 .المعامل

تدرٌب األفراد على نظام االعتماد بالكلٌة. 

 مكاسب تجار ة

 مكاسب تدر ب ة

 تأث ر مجتمعي

04 01 

03 02 

 مكاسب اقتصاد ة

  فااااً المااااوارد المالٌااااة للكلٌااااة بعااااد انتهاااااء ز وووواد

 .المشروع

  لاادى سااوق العماال نتااائج موثااوق فٌهااا ٌعتمااد  صووب

على دلتهاا والتعااون ماع الجهاات ذات الصالة لحال 

 .المشاكل التطبٌمٌة



 اعتماد معامل أخري؟؟

سٌتم عمل خطة العتماد معامل أخري كمرحلة ثانٌة 
 22/24بعد اعتماد التسع معامل خالل الفترة 
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