
   عن الدراسیة الحلقة : الموضوع     
  للبیئة العالمیة القیاسیة المواصفات                

                                    14000 ISO  
  ٢٦/٩/٢٠١٣ إلى ٢٢/٩/٢٠١٣ من المدة   

   دـالسي
  

  طيبة وبعد،، تحية    
ى إلى ، يسرنا أن ننه ٢٠١٣لحلقات الدراسية للجمعية لعام ا لبرنامج تنفيذا  

الواردة في هذا البرنامج ، ونبين فيما يلي  ٩الحلقة الدراسية رقم  عقدسيادتكم أنه تقرر 
  : المطلوبةبعض البيانات 

  ISO 14000المواصفات القياسية العالمية للبيئة  :موضوع الحلقة
 ٢٠١٣سبتمبر  ٢٦إلى الخميس  سبتمبر ٢٢ األحد من :تاريخ ومكان االنعقـاد  

ماعـدا يـوم   يوميـا  مساء  ثامنةالالساعة إلى  خامسةالالساعة من  ةمسائيرة ـفت في
فى فترة صباحية من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة ظهرا  ٢٦/٩/٢٠١٣الخميس 

  ).القاهرة –ش رمسيس  ٢٨(بمقر الجمعية  وذلك
  

  :الھدف من إقامة الحلقة 
المواصفات البيئية  وهى مجموعة من ISO 14000تعطى هذه الحلقة المتطورة لنظام   

العالمية التى تحدد للمؤسسات المنتجة إدارة المؤسسات بيئيا ولها تأثير واضح على عملية 
تسويق المنتج ،  –التصنيع  –التصميم  –االنتاج شاملة مرحلة اختبار المادة الخام المستخدمة 

دات إرشا/  ISO 14000تقديم وتعريف المواصفات العالمية الحلقة  ـنوسوف تتضم
 – ISO 19011المراجعة البيئية  – ISO 14001/2004مواصفات نظام اإلدارة البيئية 

 ISO 14040 Series (14044-14040)قييم دورة الحياة ت – ISO 14031األداء البيئى 
  .ISO 14020 Series (14020-14024)عالنات والملصقات البيئية اإل  -
  

  :المعنیون بحضور ھذه الحلقة 
الصناعات ( ل البيئة فى المؤسسات المختلفةالعاملين في مجايهم  الحلقةهذه  موضوع

والبترول والنقل والمواصالت ومحطات القوى  والتعدينالمعدنية والكيماوية والهندسية 
  .)شركات قطاع األعمال والخاص والمشترك وجميعالكهربائية والصناعات الحربية 

رار البيئية التى قد تحدث ن قانوناً عن األضكذلك القيادات فى هذه المؤسسات والمسئولي
  .تهمبمؤسسا

  

   

 

  

 المهندسين الميكانيكيين جمعية
  القاهرة –شارع رمسيس  ٢٨

  مركز حركة بريد رمسيس ١٤٩ب .ص
  ٢٥٧٤١٢٩٠ – ٢٥٧٧٠٠٢١: ت

 ٢٥٧٧٠٠٢١ – ٢٥٧٤٠٥٦٩: فاكس



  
  

  :نظام االشتراك في الحلقة 
ويعزز ذلك  ٢٥٧٤٠٥٦٩أو  ٢٥٧٧٠٠٢١بفاكس رقم  للجمعيةتبلغ أسماء المشاركين * 

  .ورود الطلبات بتاريخكتابة بموجب خطاب واألولوية 
  

  : االشتراكرسوم * 
 .لمهندس الواحدقيمة اشتراك اجنيها  ٥٠٠ §
 .لألعضاء المعنويين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
 .لألعضاء الشخصيين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
  .لطلبة كليات الهندسة% ٥٠يمنح خصم قدره  §

  
مقدما وقبل بدء الحلقة ، وذلك بموجب شيك يحرر باسم السـيد   االشتراكتسدد قيمة * 

جمعيـة المهندسيـن الميكانيكييـن أو يرسل على العنوان  صندوقأمين /مهندسور الدكت
يسلــم   أو،  ) مركز حركة بريد رمسـيس  ١٤٩ب .ص( بالقاهرةشارع رمسيس  ٢٨

الضرائب طبقـا   كافةللجمعيـة باليد بواسطة مندوبكم ، علمـا بـأن الجمعية معفاة من 
  .٢٠٠٢لعام  ٨٤للقانون 

  
حتى  المذكورةالحلقة فى شتراك باالتصال بالجمعية لالالمبادرة  -كمرغبت لدى -نرجو * 

  .ويمكن الجمعية من حسن اإلعداد لها، بها  مكانكميمكن حجز 
  

  .برنامج الحلقة المذكورة بهذاأن نرفق لكم  ويسرنا
  

  شكرنا الهتمامكم بالنشاطات العلمية للجمعية خالص ومع
  

  ،،،،تتفضلوا بقبول وافر االحترام أن نرجو
  الشئون العلمية أمين                             

  
    

  مصطفى عبدالمنعم شعبان.م.د.أ
  

  ٢٠١٣/      /     في  تحريراً
  الحلقة برنامج : مرفقات

  
  

- ٢  -  
  
  
  



  
  برنامج الحلقة الدراسية

  " ISO 14000المواصفات القياسية العالمية للبيئة " 
  ٢٦/٩/٢٠١٣إلى  ٢٢/٩/٢٠١٣المدة من 

********************  
  :  المشرف على الحلقة

  محمد شوقى الصباغ/ الدكتور مهندس السيد  
  عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين الميكانيكيين

  اليوم
  والتاريخ

  الجلسة األولى
  مساءا ٦.٣٠إلى  ٥.٠٠من 

  الجلسة الثانية
  مساءا ٨.٠٠إلى  ٦.٤٥من 

  األحد
٢٢/٩/٢٠١٣  

 تقديم وتعريف المواصفة العالمية
ISO 14000 

إرشادات مواصفات نظام اإلدارة البيئية 
ISO 14001/2004 

  محمد تيمور مختار. م

  االثنين
٢٣/٩/٢٠١٣  

  المراجعة البيئية
ISO 19011 

  محمد تيمور مختار. م

  الثالثاء
٢٤/٩/٢٠١٣  

  األداء البيئي
ISO 14031  

  اسالم عبده. م.د

  األربعاء
٢٥/٩/٢٠١٣  

  تقييم دورة الحياة
ISO 14040 Series (14040-14044) 

  سمير موافى. د.أ

  صباحاً إلى الواحدة ظهراً صباحية من العاشرةفترة 

  الخميس
٢٦/٩/٢٠١٣  

  مواصفات قياسية للمنتج من الناحية البيئية
  اإلعالنات والملصقات البيئية

 ISO 14020 Series (14020-14025) 
  سيد خاطر. د.أ

- ٣ -  
  

  

   

 

  

 المهندسين الميكانيكيين جمعية
  القاهرة –شارع رمسيس  ٢٨

  مركز حركة بريد رمسيس ١٤٩ب .ص
  ٢٥٧٤١٢٩٠ – ٢٥٧٧٠٠٢١: ت

 ٢٥٧٧٠٠٢١ – ٢٥٧٤٠٥٦٩: فاكس


