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تصنيف جودة  
املختبرات التعليمية 

ونظام الترميز املوحد 
اعداد  

د. رنا ثابت الربيعي  
شعبة اعتماد املختبرات  

 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي  
رئاسة جامعة بغداد 



Accreditation 2 

التوضيح للمنتسبني كيفية الخضوع للمعايير 
القياسية   

 
	ينظم املختبر استعدادا لعمليات التقييم

 

معرفة املتطلبات 
	 واإلسهام في تلبية املعايير

معرفة عمليات التقييم 
 يساعد على التحضير للتقييم 

 

املسؤوليات 

  

تطبق معايير دولية أو وطنية 
تبحث عن معلومات حول القواعد 

واملعايير املناسبة 

تبحث عن معلومات حول عمليات 
االعتماد ومنح الشهادات 

يستخدم النتائج لتقديم خدمة أفضل 

موظفوا املختبر     ادارة الجودة 
 

ادارة املختبر  



استمارة تصنيف جودة املختبرات 

Assessment 3 



استمارة تصنيف جودة املختبرات 

Assessment 4 

	١. مدير املختبر : 
	 امر جامعي باعنوان واللقب  •

	 امر اداري بمسؤول او مدير املختبر •
	 تضاف درجة لشهادة الدكتورا  •

	٢. منظومات الحماية

 ٣. تصميم املختبر

	٤. الدورات التدريبية للعاملني

 ٥. عناوين مطلوب توفرها 



استمارة تصنيف جودة املختبرات 

Assessment 5 

	٦. برامج ادامة االجهزة واملعدات
	 املعايرة اومضاد فايروس  •

	 ترميز االجهزة )برنامج الترميز املوحد( •
	 برنامج تدريب العاملني •

	 ترميز املواد الكيمياوية او برامج الكومبيوتر •

	٧.العناوين الخاصة باملختبرات والوثائق املعلنة
	

	٨. الشهادات التقديرية لنشاط املختبر 
	

	٩. الشهادات التقديرية للعاملني في املختبر
	

	١٠ البحوث املنشورة
	

	١١ . براءات االختراع
	

	١٢. عدد العاملني 
	

	١٣. منظومات االطفاء



استمارة تصنيف جودة املختبرات 

Assessment 6 

	١٤. مستلزمات الحماية الفردية 
	

	١٥. عدد االجهزة واملعدات
	

١٦. تامني التوعية والسالمة 
	املختبرية

	
	١٧ الطرائق االجرائية

 



Assessment 7 

	اوال . الطرائق االجرائية االدارية 
	

	 االجراءالتصحيحي. .1
	2. االجراء الوقائي .

	3. ضبط السجالت والوثائق. 

	4. التدقيق الداخلي 

	5. املراجعة االدارية . 
	
	
 

	ثانيا . الطرائق االجرائية الفنية
	

1. متطلبات عامة. 

2. العاملون في املختبر / التدريب . 

3. التجهيزات والظروف البيئية . 

4. طرق االختبار واملعايرة والتأكد من 

صحتها . 

5. االجهزة  

الطرائق االجرائية االدارية  



استمارة تصنيف جودة املختبرات 

Assessment 8 

	مثال 
	عدد املختبرات = ٥ مختبرات

	
نقاط القسم = مجموع نقاط مختبرات/عدد 

	املختبرات
	نقاط القسم  = ٣٥٠/ ٥ = ٧٠

	
نقاط الجامعة = ٢١٦٠ /٣٦ =  ٦٠ 
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اختبار املرافق 
التابعة للجامعة  

واملوظفني 

برنامج ضمان 
الجودة 

املرافق   االجهزة 
واملعدات، املواد 

والكواشف 

النتائج والتقارير 
 

جودة الدراسات 
والعمل 

 

الفحص واالرشفة 
 SOP

فحص النظام 

0
9 

التخزين واالرشفة 
الدورية للمواد 



Documentation 

If you didn’t write it 
down, it NEVER 
happened.  (As far 
as an auditor is 
concerned…) 

Auditor/ 
Inspector 
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 السجالت املطلوبة
اعمار السجالت  ال تتجاوز     ضبط السجالت  ت 

سبع سنوات  سجل ضبط الوثائق  1 
عشر سنو ات  سجل ضبط التدقيق الداخلي   2 

حسب العمر التشغيلي للجهاز  سجل ضبط املعايرة  3 

عشرون سنة  سجل ضبط االجهزة  4 

خمس سنوات  سجل ضبط التدريب  5 

خمس سنوات  سجل ضبط املراجعات الدورية  6 

خمس سنوات  سجل ضبط االجراءات التصحيحية  7 



- 12 12 

 	

 صفحة العنوان
  

 تكون في الصفحة االولى من دليل الجودة.  •

 وضع عنوان الوثيقة واسم املختبر وعنوانه ،رقم تمييز  •

الوثيقة , و رقم الطبعة , وتاريخ االصدار و رقم 

االصدار. 

 تميز رقم النسخة وصاحبها .  •

 تحدد ما اذا كان دليل الجودة في شكل وثيقة متحكم  •

بها او غير متحكم بها . 

تحديد الشخص الذي تحت مسئوليته تم اصدار الدليل . 
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 صفحة التعديالت

تاتي صفحة التعديالت بعد صفحة العنوان , حيث ستحتوي على: 

 تعليمات الصحاب النسخ الذين سيتابعون تحديثات الدليل, من خالل  •

حذف املعلومات امللغاة , و ادخال احداث املعلومات . 

 سجل بالتعديالت على شكل جدول .  •
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 سجل التعديالت

يتم اصدار تعليمات واضحة الصحاب النسخ تشرح كيفية تحديث الدليل 
وحذف الصفحات امللغاة , و ادخال الصفحات املنقحة / املراجعة. ويتم 

تسليم اصحاب النسخ اشعار باالستالم الذي سيتم اعادته الى جهة 
االصدار , وعلى اصحاب النسخ / جهة االصدار اتالف الصفحات امللغاة. 
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 صفحة املحتويات

 يتم وضع صفحة املحتويات بعد صفحة 

التعديالت مباشرة, ويتم عرض عناوين 

االقسام و موقعها عن طريق الترقيم 

التسلسلي واملنطقي , ويتضمن الدليل 

ايضا املالحق والشكل العام .  
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 قائمة الصحاب النسخ
   

يحتوي هذا القسم على اسماء االشخاص الذين تم توزيع نسخ الدليل 
املتحكم فيها عليهم , ويجب ان يحمل دليل الجودة رقم النسخة التي 

اصدرت لحاملها. 
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 املراجع والتعاريف واالختصاصات

   لكي يتم اخراج دليل الجودة بشكل معقول فان املراجع يتم ايردها, و  •

على سبيل املثال فان مراجع املواصفات املستخدمة في اجراء اختبارات 
	محددة ستظهر في هذا القسم.

 التعاريف الواردة في املواصفات القياسية , و التعاريف العامة  •

املستخدمة ال تظهر في هذا القسم بل تستخدم التعاريف التي 
	صاغها / تبناها املختبر على سبيل الحصر.

 االختصارات غير القياسية , اي تلك التي انشاها واستخدامها املختبر ,  •

وليست من االختصار املعروفة, فانه يجب ايرادها. 
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 ملحة عن املختبر
  

(XYZ) هو مختبر للمعايرة وقد تم انشاؤه في عام 1922 , وقد تم 
 ....تسجيله في وزارة

ويقدم خدمات املعايرة لجميع العمالء . و املختبر متخصص في معاير 
االجهرة البصرية املستخدمة الغراض القياس. 

ويقع املختبر في ........ وتبلغ املساحة الكلية للمواقع ........م2 ويضم املختبر 
اخصائي قياس مؤهلني , ذوي خبرة. 

	
ويمكن الحصول على معلومات اضافية من : 
االسم:                                الوظيفة: 

العنوان:                 صندوق بريد:                      الرمز البريدي: 
هاتف:               فاكس:                                          جوال: 

البريد االلكتروني: 
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 سياسة املختبر

بيان سياسة الجودة في املختبر. 

بيان بان جميع املوظفني ذوي العالقة على علم بمحتويات دليل الجودة , 

وانهم ملتزمني بالسياسات و االجراءات . 

يجب ان تقوم االدارة العليا بالتوقيع على محتويات الدليل و سياسة 

الجودة ويجب وضع االسم واملنصب تحت التوقيع. 
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 املتطلبات والتنظيم داخل املختبر

 يتم وصف املختبر واالرتباط باملنشأة االم ويذكر رقم القرار وتاريخه  .1
	  GLP تعهد يتضمن إجراء االختبار وفقـاً ملتطلبات املواصفة  .2

	 تحديد الدور الفني للمختبر والتاكد ان نظام اإلدارة قابل للتطبيق .3
	 إذا كان املختبر جزءاً من منشأة تقوم بأعمال غير االختبار /املعايرة  .4
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 املتطلبات والتنظيم داخل املختبر

 يجب توضيح مسئوليات املوظفني االساسيني في املنشأة ويجب توضيح 

	العالقات البينية بني عمليات التشغيل املختلفه في املختبر

 التاكد من كفاية املوظفني :مطلوب من املختبر بيان يفيد بأن لديه طاقم 

من املوظفني املؤهلني بعدد كاف على جميع مستويات انشطته ويتم إعطاء 

الوصف الوظيفي واملؤهالت والخبرات 
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 الوصف الوظيفي

 مسمى الوظيفة   .1

 الشخص املساعد في إعداد التقارير الخاصة بشاغل الوظيفة  .2

 مساعدي /نواب شاغل الوظيفة   .3

 حدود الصالحيات واملسؤوليات لشاغلي الوظائف   .4
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 الوصف الوظيفي

 التأكد من تعيني املدير الفني )مهما كانت تسميته (في حينه ويصاغ  .5

بيان يفيد بأنه مسؤول عن تطبيق نظام الجودة وفقا ملتطلبات الهيئة 
في جميع االوقات وفي جميع الوظائف ذات العالقة باملختبر ويصاغ 
ايضا بيان اخر يوضح ان مدير الجودة لديه حق الوصول مباشر الى 

اإلدارة العليا واملدير الفني  
 يوضح التوقيعات املعتمدة سواء باالسم او املنصب وذلك لالشخاص  .6

املخولني بتوقيع تقارير االختبار /شهادات املعايرة :املسؤولني عن 

محتوياتهما 
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 نظام  وسياسة الجودة

 بيان يوضح مسؤولية جميع املوظفني وذلك لتعريفهم بمحتويات دليل  .1

الجودة والتزامهم بالسياسات واإلجراءات املوظضحة في الدليل 
والوثائق االضافية االخرى  

 يتم توقيع البيان السابق من اإلدارة العليا والتي تقرر السياسات  .2

واملوارد للمختبر ويقع على عاتقها مسؤوليه املختبر الكاملة  
يتبع التوقيع اسم ومنصب الشخص املخول بالتوقيع  
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 ضبط الوثائق

 ويتم تمييز جميع الوثائق التي اعدها املختبر وذلك من خالل رقم الوثيقة 
ورقم اإلصدار وتاريخ اإلصدار ورقم التعديل/املراجعة وتاريخ التعديل/

املراجعة ورقم الصفحة والعدد الكلي للصفحات والشخص املخول باإلقرار 
	والشخص املخول باإلصدار 
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 ضبط الوثائق
	

في اعلى الصفحة ولجميع الصفحات الجدول التالي  

	

في اسفل الصفحة ولجميع الصفحات الجدول التالي  
!ق& "إلص#"! %ق) $لم%$جعة  تا!'خ "الص#"!  $ص()' ب%$س"ة:   

!
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Questions? 
 
Comments? 

Organization Personnel Equipment 

Purchasing  
&  

Inventory 

 

Process        
Control 

Information 
Management 

Documents 
&  

Records 

Occurrence 
Management 

 

Assessment 

Process 
Improvement 

Customer 
Service 

Facilities  
&  

Safety 


