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 العااااا  ااااااااا   للااااا     التقااااا   بااااا   فتح
م   لم ااااااااا      ل  لى اال ت مل ا  للمع 

 الع لي التعلي  بمؤسس  

 ارةإد بوحدة للمعامل الدولي االعتماد إدارةتعلن 
 عا لمشرررررررررررررو  العاشرررررررررررررة للدورة التقدم باب عن فتح العالي التعليم تطوير مشررررررررررررروعا 

سرررررليم لتمع العلم بأن أخر موعد  ،العالي التعليم بمؤسرررررسرررررا  للمعامل الدولي االعتماد
 التقدم لشرررروط طبقا وذلك، 2016/03/31 الموافقنهاية شرررهر مار   هوالمقترحا  

 :التالي النحو على وهى للدورة
 حثيرر ب خرردمرر  ويؤدى عمررل وفريق أجهزه وبرر  فعليررا وقررا م موجود المعمررل يكون أن .1

 إنشاءب يقوم وال فعليا الموجودة المعامل يطور المشروع أن حيث متميزة ومجتمعي 
 .جديده معامل

 ولي  ةوالخدمي البحثية المعامل على للتمويل المقدمة المقترحا  مجاال  تقتصررر .2
 .الطالبية المعامل

 بالنسرررررررررربة 2012 لعام ISO 15189 الدولية للمواصرررررررررر ة طبقا عتماداإل يكون أن .3
 بالنسرررررررررررربة 2005 لعام ISO/IEC 17025 الدولية والمواصرررررررررررر ة الطبية للمعامل
 المجل : مثررال) عررالميررا بهررا معترفررا االعتمرراد جهررة وتكون الطبيررة غير للمعررامررل
 (.EGAC لإلعتماد الوطني

 ذهه في التقدم السرررررابقة الدورا  من مشرررررروع على حصرررررل  التي للمعامل يجوز ال .4
 .االعتماد شهادة على والحصول السابق المشروع إنهاء بعد إال الدورة

 ديرم – ال ني المدير – للمشرررررررررررروع التن يذي المدير) األشرررررررررررخا  لن   يجوز ال .5
 في جديد عمشرو  في االشتراك سابق لمشروع التن يذي بال ريق الموجودين( الجودة

 .االعتماد شهادة على والحصول السابق المشروع إنهاء بعد إال الدورة هذه
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 الدورا ب  مشروع على حصل  التي للكليا  الدورة بهذه مشروعا  قبول حالة في .6
 هذهل وتسرررررررليمها المشرررررررروعا  هذه عقود توقيع يتم لن فإن  ،والسرررررررابعة السرررررررادسرررررررة

 تعتبر حيث والسابعة السادسة الدورا  مشروعا  مخرجا  تسليم بعد إال الكليا 
 روعمشررررررررررر بها لكلي  جديد مشرررررررررررروع عقد توقيع يجوز وال متعثرة المشرررررررررررروعا  هذه

 .متعثر
 على الوحدة مسررررررررررراهمة طلب ويجب شرررررررررررهر 18 عن تزيد ال المشرررررررررررروع تن يذ فترة .7

 ذهه انتهاء بعد ماليا مدا المشررررررررررررررروع فترة مد يتم ولن ال ترة هذه خالل المشررررررررررررررروع
 .ال ترة

 حيث االلكتروني الموقع علي والمعلن للمقترح المحدث بالنموذج لتزاماإل ضررررررررررررورة .8
 .آخر نموذج أي على المقدمة المقترحا  إلى يلت   لن

 .جنيها   مليون 1.5 حتى المشروع تمويل .9

 من خالل الموقع اإللكتروني: لمزيد من المعلوما ايمكن الحصول على 
http://www.heep.edu.eg 
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