
 
 

 

 2020/  12  /16 األربعاء

عظيم عميد الكلية، وإشراف السيد أ.د/ سحر قداح وكيل  تحت رعاية السيد أ.د/ محمد عبد ال  
الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.م.د/ عالء جبر نائب مدير مركز الخدمات الفنية  

عملية والعلمية، تم استكمال فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل المعامل لالعتماد من قبل والم
ر، والذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  المكتب االستشاري للجودة والتطوي

  16الموافق  ربعاءال  ، وذلك يوموالمهندسين مشرفي ومديري المعامل والفنيين العاملين بها
  2020ديسمبر 

 ممثلي الفريق اإلستشاري:هذا وقد قام بالتدريب   -
 د/ محمود عبد الجواد -ك/ حسام عثمان             -

الجدير بالذكر أن الهدف من تطوير المعامل الموجودة فى الكلية وتأهيلها لالعتماد ومن 
الدولى واالرتقاء بها ورفع مستوى كفاءة الخدمة التى تقدمها سواء للطالب فى مرحلة 

البكالوريوس أو للباحثين فى مرحلة الدراسات العليا أو للخدمات االجتماعية المتمثلة فى  
الهيئات التى تتعامل معها باعتبار كلية الهندسة بيت خبرة تقدم خدمات الشركات والمصانع و 

 لتلك الجهات. 

 : مرفق طيه -
          جدول أعمال اليوم التدريبي.

  

 

 

 



 
 

 

 مقتطفات مصورة من اليوم التدريبي

 

 



 
 

 

 

 جدول األعمال
 

 جامعة املنصورة –املشروع : اعتماد معامل كلية الهندسة 

مرحلة اعداد النظام الوثائقى –املرحلة : الثالثة   

الرابعةرقم الزيارة فى املشروع  : الزيارة   

الثانيةرقم الزيارة فى املرحلة : الزيارة   

2020ديسمبر  16 – األربعاءتاريخ الزيارة :   

د. محمود عبد الجواد –ك. حسام عثمان ارى : ممثل الفريق االستش  

الخرسانة – مقاومة املواد -الهيدروليكيةاالالت  –القياسات الدقيقة املعامل :   

املدرجة(وحضور ممثلى املعامل طبقا للمواعيد  برجاء توفيرغرفة اجتماعات مناسبة تحتوى على جهاز عرض ) 

 أجندة العمل
 التاريخ املوعد الفعاليات

  شرح مفهوم النظام الوثائقى

 

 

10:00 to 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/12/2020 

 شرح اجراء ضبط الوثائق والبيانات

شرح أنواع وثائق نظام ادارة الجودة ) سياسة 

 –اجراءات العمل  –دليل الجودة  –الجودة 

النماذج( –تعليمات العمل   

توزيع املهام الخاصة بضبط الوثائق والبيانات 

 على فريق العمل باملعامل 

 to 12:30  12:00 استراحة

  شرح اجراء النزاهة والحيادية والسرية

 

 

 

 

12:30  to 02:30 

شرح نماذج عمل اجراء النزاهة والحيادية 

 والسرية

 شرح اجراء تحديد املخاطر والفرص

)الخاصة بالتخطيط  شرح مصفوفة سوات

 االستراتيجى(

 تدريب عملى

سيقوم فريق العمل بكل معمل على حدة 

بتحديد أنواع املخاطر التى قد تؤثر على دقة 

وصحة النتائج باملعمل باستخدام النموذج 

 املسلم الى كل معمل

 توزيع املهام املطلوبة من فريق العمل

 ختام

02:30  to 03:00 
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