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عنوان الفعالية/الورشة/ 

 النشاط

 تسليم املشروعات  النوعية التطويرية ومشروعات ألايزو 

 0202ينايز  1 التاريخ  جامعت جنوب الوادي املقر

 أ.د أحمد عكاوي  املحاضر/املذرب جميع فئاث الجامعت  الفئة املستهذفة

 122 عذد الحضور/املشاركين 

 هائب مديز مزكز ضمان الجودة لشئون ألايزو   - د.  محمد عزالدين محمد عباس )الاشم، الوظيفت، الكليت(املنسق 

 .وقع عليهم ألاختيار بعد التحكيم تصليم املشزوعاث النوعيت التطويزيت ومشزوعاث ألايزو للصادة املتقدمين والذين  :وصف النشاط

شارك الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي في جلسةة رةرل للمشةرورال الترويريةة ومشةرورال اايةقو الم دمةة 

لمركق ضمان الجودة واالرتماد بالجامعة وذلك بحضور الدكتور رباس منصور رئةيس الجامعةة السةابا والةدكتور محمةد فبوال ضة  

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والرالب والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعةة السةابا والةدكتور فحمةد ركةاوي بدران 

 نائةةةةب رئةةةةيس الجامعةةةةة لشةةةةئون الدراسةةةةال العليةةةةا والبحةةةةوا ورةةةةدد مةةةةن رمةةةةدا  الكليةةةةال وفرضةةةةا   يئةةةةة التةةةةدريس بالجامعةةةةة

ضةور  ةذا الجلسةة التةي تةم رةرل كافةة المشةرورال الترويريةة وفررب الةدكتور يوسةف غربةاوي رئةيس الجامعةة رةن سةعادت  بح

إلدارال الجامعة والمشرورال التي تهدف لحصو  ردد من اإلدارال لشهادال اايقو وفن كافة مخرجال التعلم تم تغريتها في  ذا 

 المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرورال الترويريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

نية  شةهادال اايةقو العالميةة ومةا تح  ة  مةن  كما فكد الدكتور يوسف غرباوي رن ف ميةة  ةذا المشةرورال الترويريةة ومشةرورال

فائةةدة لترةةوير العمةة  اإلداري داخةة  لدارال الجامعةةة وكةةدم شةةكرا لكافةةة البةةاحشين وفةةرا العمةة  المشةةاركين بوركةةة بحشيةةة فةةي  ةةذا 

 المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرورال

س الجامعة الةدكتور يوسةف وتوج  الدكتور فحمد ركاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسال العليا والبحوا بالشكر والت دير لرئي

غرباوي ومجلس جامعة جنوب الوادي ولكافة الباحشين للجهود المبذولة منهم في ااوراا البحشية لهذا المشرورال التي تةم ررضةها 

 اليةةةةةةوم فةةةةةةي  ةةةةةةذا الجلسةةةةةةة وذلةةةةةةك لمةةةةةةا كةةةةةةدم مةةةةةةن كيةةةةةةادال الجامعةةةةةةة لةةةةةةدرم كافةةةةةةة اافكةةةةةةار واارروحةةةةةةال المعروضةةةةةةة

ن ت ديرا للجهود المبذولة من كب  الدكتور رباس منصةور رئةيس الجامعةة السةابا والةدكتور محمةود كما فكد الدكتور فحمد ركاوي ر

 خضةةةةةةاري نائةةةةةةب رئةةةةةةيس الجامعةةةةةةة السةةةةةةابا لمةةةةةةا كةةةةةةدموا مةةةةةةن درةةةةةةم ل ةةةةةةرا البةةةةةةاحشين لبةةةةةةان فتةةةةةةرة كيةةةةةةادتهم للجامعةةةةةةة

مشةرورال  7مشرورال ترويرية و  4 وفشار الدكتور محمد رق نائب مدير مركق الجودة واالرتماد بالجامعة لن  ت دم للمركق ردد

 لنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهادال اايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقو

 وفدار الدكتور محمد رق جلسة ررل المشرورال وبدف ا بالمشرورال الترويرية الم دمة من البةاحشين ورةدد ا فربعةة مشةرورال

ل والن ةا  وبدفل جلسة العةرل بوركةة بحشيةة رةن مشةروي ترةوير فئتمتةة المجةالس واللجةان بجامعةة جنةوب الةوادي وكدمةة للعةر

 الةةةةةةةةةةةةةةدكتور رمةةةةةةةةةةةةةةاد حمةةةةةةةةةةةةةةدي بوجةةةةةةةةةةةةةةود رةةةةةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةةةةةةن فريةةةةةةةةةةةةةةا العمةةةةةةةةةةةةةة  المشةةةةةةةةةةةةةةتركين فةةةةةةةةةةةةةةي البحةةةةةةةةةةةةةةا

 شةةةم تلةةةم ذلةةةك مشةةةروي السةةةج  المهةةةاري لرةةةالب جامعةةةة جنةةةوب الةةةوادي وكدمةةة  للعةةةرل والمناكشةةةة الةةةدكتور حسةةةين الشةةةافعي
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م وكةدم ذلةك المشةروي وفر ب  مشروي لرداد لرار مةه الل خريجةي جامعةة جنةوب الةوادي وربةر الخةريجين بالجامعةة بعةد تخةرجه

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدكتور خالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

واختتمل المشرورال الترويرية بمشروي تعقيق الهويةة والسةمعة المهسسةية لجامعةة جنةوب الةوادي وكةدمل وركةة البحةا للعةرل 

 والمناكشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدكتورة منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحال

ة لعةدد سةبعة مشةرورال لنية  شةهادة وفضاف الدكتور محمد رق لن الجلسةة الن اشةية فةي الجةق  الشةاني منهةا شةملل رةرل ومناكشة

 اايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقو وف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وراا البحشيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الم دمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحشين

حيةةةا بةةةدفل جلسةةةة الن ةةةا  بعةةةرل مشةةةروي ترةةةوير الةةةنلم اإلداريةةةة لمستشةةة م كنةةةا الجةةةامعي للحصةةةو  رلةةةم شةةةهادال اايةةةقو 

 وكدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  للعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرل الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدكتور ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  رليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 5102/1110

مبنم اإلداري بجامعةة جنةوب الةوادي ر ور  النجةارة ومبنةم ور  كليةة الهندسةة ر للحصةو  رلةم شم تالا ررل مشروي تأ ي  ال

لني  شهادة فيقو السالمة والصحة المهنية وكدمةة للعةرل الةدكتور جمةا  تةا  ربةد الجةابر رميةد كليةة  5102/4211شهادة اايقو 

 الهندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بالجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

فةي ترةوير الجهةاق  5102/1110روي الشالا للحصةو  رلةم شةهادة اايةقو كما ت دم الدكتور محمود سيد ربدالصادا ررل للمش

اإلداري بالجامعة والمتمش  في ر مكتب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ومكتب رمدا  كليال الجامعة ر ويشم  تنمية مهارال 

 العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملين بالجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق اإلداري تبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  للمواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والعالميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

سيد ربدالصادا رةرل لمشةروي مهةام لدارة السةالمة واامةن داخة  الجامعةة والةذو يتضةمن وضة  خرةر  كما كدم الدكتور محمود

 السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمة واالكتراحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال لت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادو ااقمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال وت يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم المخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارر والكشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف رنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 فةي نلةم 5102/57110وتلم ذلك ت دمل المهندسة منا  السمان بمشروي ني  مركق المعلومال وشبكة االتصاالل لشهادة اايةقو 

 فمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال

وفر ب ذلك كدم الدكتور خالد صالح الدين ررل لمشروي تروير نلةام لدارة البيئةة ل رةاي خدمةة المجتمة  وتنميةة البيئةة للحصةو  

 04110رلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهادة اايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقو 

ر  واختتمةةل جلسةةة العةةرل بمشةةروي ترةةوير نلةةام سةةالمة ااغذيةةة بمرةةارم الجامعةةة ر المرعةةم المركةةقي ومرعةةم المدينةةة الجامعيةةة

 والةةةذو كدمةةةة للعةةةرل والمناكشةةةة الةةةدكتور ربةةةدالحليم فحمةةةد حمةةةدي 5102/55111لتةةةأ يلهم للحصةةةو  رلةةةم شةةةهادة اايةةةقو 

وبنهاية الجلسة ناك  كافة الحاضرون من كيادال الجامعة والمحكمين ف داف ومخرجال  ذا المشرورال وفشنةم الجمية  رلةم كافةة 

  .ماد بالجامعةالمشرورال الم دمة لمركق ضمان الجودة واالرت

 أهم الصور 
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