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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 مالحظات قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي على 

 عايير ممارسات المختبر التعليمي الجيدم
(GLP) 

 

 

 المختبر/المنظمة والعاملين  : المحور االول. 1.5
 

 العاملين , الباحث , الدراسات , التعهد , المسؤوليات ,االدارة  :العناصر

 درات العاملين في تحمل المسؤولية وبناء ق, رضا الزبون , قيادة المختبر :  المكونات

 :    ويستوجب على االقل تطبيق المتطلبات االتية 

 المالحظــــــات
في  المتطلبات

 استمارة التحقق
 ت المتطلبات

وتووفير توصوي   اصدار امر اداري باالشراف على المختبرات

تحديوووود المهووووا   ذلك كوووووظيفووووي لكوووول العوووواملين فووووي المختبوووور و

 تليات والصالحياووالواجبات والمسؤ

هوووووول يوجوووووود دليوووووول 

 الووووظيفي للتوصوووي 

مووووووووووووون ضووووووووووووومنها 

الصوووووووووووووووووووووووالحيات 

معلووون  والمسوووؤوليات

 وموثق؟

تحديووووووووود المهوووووووووا  والواجبوووووووووات 

 والمسؤوليات والصالحيات

وبكووول دقوووة ( الوصووو  الووووظيفي) 

على مستوى العواملين فوي المختبور 

 وتكون معلنة وموثقة

1 

 في المختبراتسياسة الجودة صياغة 

ة هوووول توجوووود سياسوووو

 المختبوووورات لجووووودة 

معلنوووووة فوووووي القسووووو  

 وموثقة؟

وضع سياسة جوودة المختبور بموا 

يحقووووووق دور جميووووووع العوووووواملين 

ومسوؤولياته  تجواج جوودة النتوا   

ورضا الزبون وتكون معلنوة فوي 

 مداخل المختبرات    

2 

بمووا جوواء بسياسووة الجووودة اداريووا  بووااللتزا المختبوور ادارة  تتعهوود 

لتعليمية والجهات المستفيدة وبموا يحقوق ا وقانونيا تجاج المؤسسة 

ة بتوامين كافوة التعليميو جودة التودريب للطلبوة وجوودة المختبورات

 GLPمتطلبات المختبر الجيد 

هووووول يوجووووود تعهووووود 

 العليوووووووووا لووووووووو دارة

للمختبوووووووور معلوووووووون 

 وموثق

ادارة المختبوور تعلوون عوون تعهوودها 

اموووووا  الجهوووووات االداريوووووة العليوووووا 

 والمستفيدة من المؤسسوة التعليميوة

في تحقيوق ضومان جوودة التودريب 

 للطلبة على ان يوثق التعهد ويعلن

3 

المختبووور  اتالوطنيوووة لممارسووو د دليووول المعووواييرووجووويفتووور  

المعموو  موون قبوول ولارة التعلووي  العووالي   GLPالتعليمووي الجيوود 

 في كل مختبر  والبحث العلمي

 

دليووووول  هووووول يوجووووود

الوطنيوووووة  المعوووووايير

لممارسووووة المختبوووور 

 التعليموووووووي الجيووووووود

(GLP) 

يتضوووووومن التعهوووووود قوووووودرة ادارة 

المختبووور بتوووامين كووول متطلبوووات 

ممارسووووة المختبوووور الجيوووود فووووي 

 فعالياتها كافة 

4 

 مسووؤولية اللجنووة العلميووة لتحديوود الممارسووات العلميووة الم لووى

االلتزا  بهذج الممارسوات والتاكود مون  ومسؤولية ادارة المختبر

  اتباعها اثناء اجراء التجارب والفحوصات

  اعتموووواد هوووول توووو

االسووواليب الم لوووى 

 في العمل؟

تطبيق الممارسات العلمية الم لى 

والمختارة من قبل ادارة المختبر 

 على وفق دراسة دقيقة 

5 

وتعليموات العمول مون قبول لجنوة سيت  اعداد قالب لديل اجوراءات 

اعوووداد االدلوووة المطلوبوووة لتحقيوووق معوووايير ممارسوووات المختبووور 

  اسة الجامعةالتعليمي الجيد المشكلة في ر

هووووول يوجووووود دليووووول 

 التعليمات؟
دليووول اجوووراءات 

 العمل القياسية؟

تحديد مجموعة المبادئ من قبل 

ادارة المختبر في ضبط الجوودة 

موووووووون خوووووووووال  االختبوووووووووارات 

المختبريوووة والتنفيوووذ والمراقبوووة 
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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 

 برنامج ضمان الجودة : المحور الثاني . 2.5

 جودة الاالفراد المسؤولون عن ضمان :  العناصر

 التدقيق, التقيي  الذاتي , الدقة , التدريب  :المكونات

 :ويستوجب على االقل تطبيق المتطلبات االتية  

 والتسجيل واالرشفة 

الرؤيوووا والرسوووالة واالهوووداف تكوووون معلنوووة ومصووواد  عليهوووا 

  بمجلس الكلية
 

رؤيووووا, هوووول توجوووود 

 رسالة واهداف
معلنووة لمختبووورات 

 القس 

ادارة المختبووووور تضوووووع الرؤيوووووة 

والرسالة واالهوداف للمختبورات 

ذات االهوووداف المشوووتركة علوووى 

 وفق التخصص 

7 

ضمن المنظومة  لموقع المختبراداريا تصمي  هيكل تنظيمي 
 التعليمية

هل يوجد هيكل 

 تنظيمي؟

تحديد الهيكلية اإلداريوة ومم ول 

ارة جودة المختبورات وموقوع اد

 المختبر للمنظومة التعليمية 

8 

 المالحظــــــات
في  لمتطلباتا

 استمارة التحقق
 ت المتطلبات

يت  كتابة تقرير تقيي  ذاتي لكل مختبر وفق قالب محدد لتحديد 

  وتحليل النتا   وكتابة خطة تحسين نقاط القوة ونقاط الضع 

 هووووول يوجووووود سوووووجل 

دراسووووووووة التقيووووووووي  ل

 الذاتي؟

تعمووول ادارة المختبووور علوووى وضوووع 

خطووة فعليووة للتقيووي  الووذاتي وتحليوول 

 لمؤثراتنتا   ا
1 

خطوة للتودقيق الوداخلي ضومن الطريقوة االجرا يوة سجل توجد 

 في  الطرا ق االجرا ية (التدقيق الداخلي)الخامسة 
GLP 5.2.2 

هووووول يوجووووود سوووووجل 

 للتدقيق الداخلي؟

توضووووع خطووووة نصوووو  سوووونوية 

للتدقيق الداخلي للبرنام  الشامل 

فووووووي اجوووووووراءات وممارسوووووووات 

 .المعمل  /المختبر 

2 

ملين فووووي المختبوووورات ضوووومن الطريقووووة سوووجل توووودريب العووووا

 GLP 5.2.3االجرا ية  

هووول تووو  تووودريب 

 العووووواملين علوووووى

متطلبوووات ضوووبط 

 الجووووودة وموثقووووة

 بسجل؟

تووودريب العووواملين بكووول دقوووة علوووى 

تطبيووق متطلبووات ضووبط وضوومان 

الجووووووودة فووووووي المختبوووووور وعلووووووى 

 .الممارسات المختبرية كافة 

3 

 
االجراءات سجل / ان هذا المتطلب ضمن  الطرا ق االجرا ية

 GLP 5.2.4 التصحيحية 

هوووول يوجوووود سووووجل 

 ل جوووووووووووووووووووووراءات

 لتصحيحية؟ا

 تلعوووووب ادارة المختبووووور الووووودور

لفاعووووول فوووووي رصووووود النتوووووا   ا

التحليلية غير الصحيحة او غير 

الدقيقوووووووة ووضوووووووع اجوووووووراءات 

لهوووا باإلضوووافة الوووى  تصوووحيحية 

التزامهووا بتطوووير وتطبيووق نظووا  

 .االدارة  وتحقيق التحسين 
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 المرافق: المحور الثالث. 3.5

 معدات الحماية الشخصية , البنى التحتية , السالمة و البيئة   تاجراء :العناصر

 تحتية للمختبر معايير البنى ال, متطلبات منظومات الحماية الجماعية : المكونات

 : ويستوجب على االقل تطبيق المتطلبات االتية 

مون قبول الب دليل الجودة في المختبرات التعليمية سيت  اعداد ق

لجنة اعداد االدلة المطلوبة لتحقيق معوايير ممارسوات المختبور 

 التعليمي الجيد المشكلة في ر اسة الجامعة

هوول يوجوود دليوول 

الجووووووووودة فووووووووي 

 المختبر؟

تعمووول ادارة المختبووور علوووى ان 

يكوووون برنوووام  العمووول اليوووومي 

كفوواءة منهجووي وموونظ  لتحقيووق ال

نيوووووة فوووووي اداء الممارسوووووات الف

والمهووووا  والوظووووا   المناطووووة 

للعوواملين وان يشووار الووى توليووع 

االدوار والمسووؤوليات فووي دليوول 

 الجودة

5 

 ماهي االجراءات المعملية المتخذة في المختبر؟
 : المقترح

 يت  اعداد سجل طرا ق العمل من قبل ادارة المختبر -1
العلمية من قبل يت  مطابقة سجل طر  العمل مع المصادر  -2

 اللجنة العلمية
 .مراجعة ادارة المختبر للسجالت دوريا -3

هووول تووو  مراجعوووة 

االجوووووووووووووووووراءات 

المعمليووووووووة فووووووووي 

 طرا ق العمل

تفعيل اجراء المراجعة المعمليوة 

ضوووومن فتوووورات لمنيووووة نصوووو  

سنوية للوقوف على االنحرافات 

االجووراءات  فووي االداء  ووضووع

والحلووووو  لمعالجتهووووا وتطوووووير 

اء لكووووي تضوووومن وتحسووووين االد

مة النظا  عند الادارة المختبر س

التغيووووورات  التخطووووويط وتنفيوووووذ 

 بموجب تقرير المراجعة

6 

 المالحظــــــات
في استمارة  المتطلبات

 التحقق
 ت المتطلبات

موون ضوومن متطلبووات اسووتمارة تصووني  جووودة المختبوورات 

مووواد , معقمووات , صوودريات, كفوووف , نظووارات )التعليميووة  

ومووة احذيووة مقا, خوووذة , واقيووات , عووالل للحوورو , مطهورة 

 وحسب احتيال وتخصص المختبر (للصدمات

تأمين مستلزمات هل ت  

 الحماية الفردية للطلبة

توووامين مسوووتلزمات الحمايوووة الفرديوووة 

للطلبوة فووي المختبور و توودريبه  علووى 

 استخدامها
1 

ت  توفير منظومة االنذار المبكر فوي اغلوب كليوات الجامعوة 

ة وكووذلك تزويووده  بطفايووات الحريووق وتقووع ضوومن مسووؤولي

 ومنظوموووة تهويوووة ادارة المختبووور طلوووب منظوموووة االطفووواء

 حسوووب تخصوووص المختبووور وطبيعوووة الموووواد المعموووو  بهوووا

لتوووامين الحمايوووة فوووي حووواالت  وسوووالل  وابوووواب طووووارئ 

  الطوارئ

 هووول منظوموووات الحمايوووة

الجماعيووووة مؤمنووووة وتوووو  

 العمل بها

موات الحمايوة الحياتيوة وتامين منظ

, و اضوووواءة , موووون تهويووووة جيوووودة 
و منظوموووووة , ارضوووووي  توووووأري 

اطفواء  انذار و اطفاء و متحسسات

ذاتي و حسوب خصوا ص المختبور 

و ضووووووومن برامجووووووو  و درجوووووووة 

 .لخطورةا

2 

توووو  تعميمهووووا موووون قبوووول قسوووو  ضوووومان الجووووودة واالداء 

 التعليميةالمختبرات جودة  شعبة / الجامعي

هووووول توجووووود العالموووووات 

 التحذيريووووووة الرشووووووادية ا
لخاصوووووووووة بالسوووووووووالمة ا)

 (المهنية

ات االرشووووووادية و عالموووووووضووووووع ال

مة الالتحذيريووووووة الخاصووووووة بالسوووووو

المختبريووة داخوول وخووارل المختبوور 

 لرفع الوعي تجاج
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 المواد الكيمياوية او البايلوجية او / المحاليل القياسية / االجهزة : المحور الرابع. 4.5

 الفيزياوية

 المواد المختبرية , االجهزة المحاليل القياسية :  العناصر

 :نظا  خزن ويستوجب على االقل تطبيق المتطلبات التالية , ترميز , معايرة  :المكونات

 المخاطر وحسب تخصص المختبر

يجوووب ان تكوووون مكونوووات صوووندو  االسوووعافات االوليوووة 

وتووفير الودليل حسب ما مطلوب فوي الودليل االسترشوادي 

ت االسترشادي في كل مختبر كمرجع للتعامول موع الحواال

 الطار ة

هل ت  تأمين مستلزمات 

 الطوارئ

توامين صووندو  اسوعافات اوليووة و 

ارشووادات فووي الحوواالت  الطار ووة 

عند التعامل مع مخاطر كيمياويوة 

فيزياويووووووة او  بايولوجيووووووة او  او

ميكانيكيوووة او كهربا يوووة وحسوووب 

 تخصص المختبر

4 

ولكول طالوب  2  65يجب ان تكون اقول مسواحة للمختبور 

حووددت كوول طالووب المووذكورة لمسوواحة الان علمووا  2   2.5

 قبل جا حة كورونا

هووووول تصووووومي  المختبووووور 

ضووومن المعوووايير المعلنوووة 

دا ووووورة / مووووون الوووووولارة 

 االعمار

تامين المساحات الكافيوة فوي تصومي  

المختبرات مون حيوث عودد الطلبوة و 

التجارب و هل المختبر مصم  وفوق 

الوطنيوة المعلنوة فوي ولارة  يريالمعا

 .والبحث العلمي التعلي  العالي

5 

ت  التنسيق مع شعبة الدفاع المدني لتدريب العاملين في 

 المختبرات

هووووول يوجووووود سوووووجل 

لتووووودريب العوووووواملين 

اجووووراءات  علووووى

 الدفاع المدني

توودريب العوواملين فووي المختبوور و 

على استخدا  المطواف  مشرفين ال

و حسوووووب خصوووووا ص و مجوووووا  

 استخدامها

6 

ويات بعد كل ممارسة توفير برنام  اللالة محتويات الحا

  مختبرية فعلية يومية

هوووووول توجوووووود حاويووووووات 

محتويات  وبرنام  إللالة

الحاويووووووووووووات حسووووووووووووب 

 تخصص المختبر

تكون الحاويات حسوب تخصوص 

المختبوووووووور وبرنووووووووام  إللالووووووووة 

محتوياتهووووا بعوووود كوووول ممارسووووة 

 مختبرية فعلية وتامين النظافة

7 

برنام  للصيانة الدورية من قبل قس  ضمان   ت  اعما

 المختبرات جودةشعبة / جودة واالداء الجامعي ال

هوووول يوجوووود برنووووام  

 للصووووووويانة الدوريوووووووة

 والوقا ية والعالجية

التأكد مون تطبيوق برنوام  صويانة 

منظومووووات التهويووووة و االضوووواءة 

وفووق درجووة مخوواطر المختبوور او 

وضوووع برنوووام  لمنوووي للصووويانة 

 .ية و العالجية الوقا

8 

المختبرات  من ضمن متطلبات استمارة تصني  جودة

 التعليمية
هووول يتضووومن المختبووور 

 غرفة تسل  النماذل
يتضووومن المختبووور غرفوووة تسووول  

 النماذل وحسب التخصص
9 

 المالحظــــــات
في  المتطلبات

 استمارة التحقق
 ت المتطلبات

ترميز االجهزة بحسب نظا  الترميز الموحد  والمعم  من 

 ,قبل ولارة التعلي  العالي والبحث العلمي 
لتلك المعدات ترميز خاص  الية  ت  تحديدسياما المعدات 

 مختبرال وحسب تخصص

ت  الترميز وفق هل 

االجهزة  نظا  ترميز

 المختبرية الموحد؟

ترميووووووز االجهووووووزة و المعوووووودات و 

توودوين كافووة البيانووات المطلوبووة فووي 

الجهة المصنعة ) هذا الشأن عليها  

اسووووو  الشوووووركة , سووووونة الصووووونع , 

 الخ.......
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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 

 نظام االختبار: لخامسالمحور ا. 5.5

 نشا يةاال. الهندسية.  البايلوجية. الكيمياوية.  العلو  الفيزيا ية :العناصر

 فحوصوات. مختبورات انشوا يةتجوارب . فحوصوات بايولوجيوة. فحوصوات فيزياويوة. فحوصوات كيمياويوة: المكونات

  هندسية

 

 

 

ن الجووودة معووايرة موون قبوول قسوو  ضووما وسووجل توو  اعمووا  برنووام 

 واالداء الجامعي

هل يوجد سجل 

لمعايرة االجهزة 

والمعدات على  وفق 

 برنام  لمني

وضوووع برنوووام  لمنوووي لمعوووايرة 

 .االجهزة والمعدات المختبرية
2 

علوى مسوتوى  والمعودات لكول مختبور لألجهوزةبناء قاعدة بيانات 

اس  -الشركة المصنعة  -الرق  التسلسلي للجهال)كل قس  تتضمن 

 (حالة الجهال - كمية االستخدا  –عمر الجهال  -المنشأ – الجهال

هل توجد قاعدة  

بيانات لألجهزة 

 والمعدات؟

تخضع البيانات الخاصة باألجهزة 

و المعدات لبرنام  مركوزي لبنواء 

قاعووووودة بيانوووووات علوووووى مسوووووتوى 

 المختبرات

3 

 عة لترميز المواد الكيميا ية هو النظا  المستخد  في الجام
CIMS(Chemical Inventory Management 

System)   

ترتيوووب الموووواد حسوووب فئوووات البرنوووام  ومراعووواة حيوووث يجوووب 

 الظروف الخزنية في المختبرات
 

هل ت  خزن المواد 

وترميزها على 

نظا   NEPAوفق  

للحماية من 

الحرا ق والحوادث 

وحسب تخصص 

 المختبر
 

تخوووووووزن الموووووووواد المختبريوووووووة 

الكيمياويوووة و البيولوجيوووة وفوووق 

خوزن الموواد عالميوا و يوت   نظوا 

 ترميز المواد الكيمياوية و 

( NEPA)البيولوجية وفوق نظوا  
األمريكوي للحمايوة مون الحرا ووق 

 .و الحوادث 

4 

القياسوووية مقارنوووة بالمصوووادر المعتمووودة  فوووي يوووت  حفوووا المحاليووول 

 المختبر وبحسب المتطلبات المحددة في برنام  تشغيل االجهزة
المحاليووول القياسوووية وكوووال حسوووب علوووى ان يتووووفر دليووول لحفوووا 

 يتم توثيق اوليات خزن المحاليل() استخدام 

هووووووول توووووووو  حفووووووووا 

المحاليووووول القياسوووووية 

على وفق المتطلبات 

المحددة فوي برنوام  

تشووووووغيل االجهووووووزة 

 ومعايرتها

تحفا المحاليل القياسية في ظروف 

خزنيوووو  قياسووووية وفووووق المتطلبووووات 

المحووووووددة فووووووي برنووووووام  تشووووووغيل 

( الكتالوكوات ) االجهوزة ومعايرتهوا
وضوومن درجووات الحوورارة المحووددة 

 .لها

5 

يت  ت بيت طريقة استخدا  وتشغيل الجهال عنود جميوع االجهوزة 

عموول سووجل  +توودقيق داخلووي علووى حالووة االجهووزة) المختبريووة

عنووووان –اسووو  الجهوووال )تشوووغيل االجهوووزة الوووذي يتكوووون مووون 

 تواريخ –تواريخ االسوتال   -مدة العمل–اس  المستخد   -التجربة

 ((مجا  االستخدا  –التسلي  

توووأمين  هووول تووو  

المحافظوووة علوووى 

 االجهزة

تووامين المحافظووة علووى األجهووزة 

بعوود اجووراء الممارسووات العلميووة 

و باألسوووووولوب المحوووووودد وفووووووق 

 طرا ق تشغيلها حفظها

6 

 انتهاء صالحية  سجل ترميز المحاليل مع  تواريخ 
 

هووول تووو  ترميوووز 

المحاليووووووووووووووووووول 

القياسية مع ذكر 

التوووووووووووووووووووواريخ 

 الصالحياتو

ترميوووووز المحاليووووول القياسوووووية و 

مراعوووواة مووووا يحووووودد بهووووا مووووون  

 تواريخ الصالحيات
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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 :ويستوجب على االقل تطبيق المتطلبات االتية 

 المالحظــــــات
في استمارة  المتطلبات

 التحقق
 ت المتطلبات

 طووور  الفحوووص واالختبوووار ودليووول سووويت  اعوووداد قالوووب 

  متطلبوووات ظوووروف اجوووراء التجوووارب المختبريوووة بدقوووة و
لوب الترميز و طر  االجراءات الدقيقة في النمذجة و اس

اخذ العينة وصوال الوى اد  الفحوصوات والطور  البديلوة 

موون قبوول لجنووة اعووداد االدلووة المطلوبووة   الجووراء الفحووص

لتحقيق معايير ممارسات المختبر التعليمي الجيد المشكلة 

 في ر اسة الجامعة

توثيق طر  االختبار هل ت  

 والطر  البديلة
تقيي  طرا وق العمول فوي الفحوص و 

 ختبار و بنودهااال
1 

 في المؤشر االو المطلوب الدليل 

هوووووول يوجوووووود تعليمووووووات 

 إلجووووووووووراء التجووووووووووارب
الظوووووروف  -المختبريوووووة

 البيئية؟

تحديووود متطلبوووات ظوووروف اجوووراء 

 .التجارب المختبرية بدقة
2 

+ المختبوووورات   جووووودةمسووووؤو  وحوووودة )موووون مسووووؤولية 
توثيوووق نشووواطات  (مشووورف المختبووور+مسوووؤو  المختبووور

 .ته  بسجل خاصالعاملين ومؤهال
 

هل يوجد سجل لتدريب 

العاملين وسجل مؤهالت 

 العاملين وادا ه 

تووووووووودريب العووووووووواملين علوووووووووى 

الممارسات المختبرية بدقة ويوت  

اختبار كفاءة اداء الفه  و توثيوق 

 النتا   باألداء

3 

 الدليل المطلوب في المؤشر االو 

سجل / اجراءات النمذجة

النماذل واسلوب الترميوز 

ى  اد  وصوووووووووووال الوووووووووو

 الفحوصات

مراعووواة  االجوووراءات الدقيقوووة فوووي 

النمذجة و اسلوب الترميز و طور  

اخوووووذ العينوووووة وصووووووال الوووووى اد  

 .الفحوصات

4 

برنام  وسجل خاص  إلدامة ونظافة المعدات واالجهوزة 

المختبريووة علووى ان توثووق وتوودقق موون قبوول ادارة المختبوور 

 واللجنة المشرفة على المختبرات  

 هوووووول يوجوووووود برنووووووام 

إلدامة ونظافة المعودات 

واالجهوووووزة المختبريوووووة 

 وموثق؟

التأكووود مووون نظافوووة األجهوووزة و 

المعووووووووودات و الزجاجيوووووووووات و 

تراكيووووز المحاليوووول و نوعهووووا و 

 .مجا  استخدامها بدقة

5 

توووفير سووجل خوواص بالنتووا   االساسووية كمرجووع لتوودقيق 

النتووا    ويتضوومن االسووتخدا  الوودوري للمووواد المعياريووة 

 المصاد  عليها

هل يوجد سجل الختبار 

 دقة النتا  

تسووجيل النتووا   بطريقووة لكشوو   

الميو  واالنحرافوات ويجوب ان 

يكووون تقيووي  النتووا   مخططووا لوو  

ويوووووووت  مراجعتووووووو  ويتضووووووومن 

االسووووووتخدا  الوووووودوري للمووووووواد 

 .المعيارية المصاد  عليها

6 

 الدليل المطلوب في المؤشر االو 
هوول يوجوود دليوول لطوور  

الفحوووووووص واالختبوووووووار 

   البديلةوالطر

توامين طور  االختبوار بشوكل كامول 

 .و طر  االختبارات البديلة 
7 

 سجل المراجعة العلمية لطر  فحص االختبار
هووووووول يوجووووووود سوووووووجل 

المراجعووووووووة العلميووووووووة 

لطوور  فحووص االختبووار 

تحديووود انسوووب طووور  االختبوووار 

لضوومان دقووة النتووا   فووي تقريوور 

ة علووى وفووق المراجووع المراجعوو
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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 

 الفحص واالختبار والمصادر : السادسالمحور . 6.5

 المعايرة , للعينة الظروف البيئية القياسية ,النمذجة :  العناصر

 اتاالجراء, ضوابط وتعليمات الفحص واالختبار والمعايرة , المخاطر العامة , االختبار :المكونات

 :االقل تطبيق المتطلبات االتية  يستوجب  على 

المتضوومن تحديوود انسووب 

الطوووووور  فووووووي تقريوووووور 

 المراجعة

 العلمية

صالحية المحاليل ضمن التراكيز المحددة يجب ان توثق 

 علبوةوت بت انتهاء الصالحية علوى  اللجنة العلمية من قبل

 المحاليل القياسية

هوووول المحاليوووول ضوووومن 

الصوووووووالحية المحوووووووددة 

بطووووووووووور  الفحوووووووووووص 

واالختبووووووووار وموثقووووووووة 

 بحسب تخصص القس 

التأكووود مووون صوووالحية المحاليووول 

اسووية و المحاليوول المحضوورة القي

ضوومن تراكيووز محووددة ألجووراء 

التجووووارب و كووووذلك اجووووراءات 

مسووول العينوووات و الوووزرع وفوووق 

الضووووووابط المحوووووددة بطرا وووووق 

الفحووص واالختبووار  المختبريووة 

 وحسب تخصص المختبر

9 

 المالحظــــــات
في استمارة  المتطلبات

 التحقق
 ت المتطلبات

 دليوول طوور  الفحووص واالختبووار وسوويت  اعووداد قالووب 

  لبات ظروف اجراء التجارب المختبريوة بدقوة ومتط
و اسلوب الترميوز و   االجراءات الدقيقة في النمذجة

طووور  اخوووذ العينوووة وصووووال الوووى اد  الفحوصوووات 

من قبل لجنة اعداد   الفحص إلجراءوالطر  البديلة 

االدلووة المطلوبووة لتحقيووق معووايير ممارسووات المختبوور 

 .امعةالتعليمي الجيد المشكلة في ر اسة الج

دليوووول إلجووووراءات هوووول يوجوووود 

الفحص واالختبوار القياسوية او 

 المعايرة

يمتلك المختبر سياسوة واضوحة و 

اجوووووراءات لعلميوووووة الفحوووووص او 

المعووووووووايرة و تكووووووووون محووووووووددة 

بالمسووؤوليات و الصووالحيات فووي 

ادارة العموول و ان يكووون خاضووع 

 لتقيي  ذلك األجراء

1 

توفير سجل االجراءات التصوحيحية وسوجالت عود  

 .المطابقة  الذي يقع ضمن الطرا ق االجرا ية
اضافة الى اسوتمارات تقيوي  الفحوص الوذي يجوب ان 

 يتوفر من قبل المختبر المعني

هووووووووول يوجووووووووود سوووووووووجل 

ل جووووراءات التصووووحيحية 

استمارات ضبط االجراء /

اسوووتمارة / غيووور المطوووابق

 تقيي  الفحص

فووي حالووة األجووراء غيوور المطووابق 

يوووووت  تطبيوووووق ضوووووبط األجوووووراء 

حي و اعووووووادة العموووووول التصووووووحي

بالتجربة من جديد و تنفيوذ التقيوي   

على األجوراء و تحديود المصوادر 

المحتملووووووة فووووووي اسووووووباب عوووووود  

 .المطابقة

2 

 سجل االجراءات الوقا ية ضمن الطرا ق االجرا ية
GLP 5.6.3 

هل يوجد سجل االجراءات 

 الوقا ية للفحص

تعمل ادارة المختبور علوى تنفيوذ 

ل اجراء األجراء الوقا ي بعد ك

تصوووووووحيحي لمنوووووووع حووووووودوث 

المصووووووادر المحتملوووووووة لعووووووود  

المطابقوووة مسوووتقبال وان يكوووون 

األجراء الوقا ي متواح للعواملين 

في المختبور لرفوع مسوتوى اداء 

 .الطلبة
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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 

  طرق العمل القياسية : السابعالمحور . 7.5

 طر  العمل القياسية :  العناصر

 محاليل المعايرة , النتا   , الشفافية , التطبيق :المكونات

 طلبات االتيةويستوجب على االقل تطبيق المت 

توووفير دليوول اجووراءات لكوول الفحوصووات موون المؤشوور 

 االو  

هل توجد اجراءات وطر  

النمذجووووووة,  ) االختبووووووارات

التووووداو , النقوووول, الخووووزن 

و حسووووووووووب ( االتووووووووووالف,

 تخصص المختبر

يسوووووووتخد  المختبووووووور طووووووور  و 

/ اجووووراءات لكوووول الفحوصووووات 
المعوووايرات ضووومن مجوووا  عمووول 

, النقووووول , التوووووداو  , النمذجوووووة )
 (.االتالف, الخزن 

4 

دورات تدريبيووة تخصصووية ضوومن عموول المختبوور او 

 دورات توعية للمختبرات ذات التخصص ذات 

سووجل لتوودريب هوول يوجوود 

ءة االداء كفووووا/ العوووواملين 

للحوود موون المخوواطر علووى 

 الطلبة

تامين اجراءات علمية و بشوكل 

خووواص التووودريب للمنتسوووبين و 

المشوووووورفين فووووووي المختبوووووور و 

من االرتقاء بكفاءة اداءه  للحد 

 المخاطر المختلفة على الطلبة 

5 

علوووى امكانيوووة اجوووراء الفحوصوووات فوووي توثيوووق تووووفير 

 يةمختبووورات او ورد بديلوووة وتووووفير الظوووروف القياسووو

البديلووة للفحوصووات والمعووايرات وموون ضوومنها عمليووة 

يت  تقيي  كل فحص او اختبوار وفوق المعوايير النمذجة  و

ويووت   المووذكورة فووي طريقووة اجووراء التجربووة النموووذجي

 تقدي  التسهيالت الممكنة لالختبارات في مواقع اخرى

هوووووول توجوووووود تسووووووهيالت 

 إلجووووووووووووراء الفحووووووووووووص

واالختبوووووار فوووووي مواقوووووع 

 اخرى

ت المختبووووور تتضووووومن تسوووووهيال

األداء الصووووووووووحيل ) الجيوووووووووود 

للفحوصووووووووات و المعووووووووايرات 

وبضوووومنها عمليووووة النمذجووووة و 

فووي  (االختبووارات والمعووايرات

مواقووع اخوورى موون المؤسسووات 

 .التعليمية

6 

 هل يوجد سجل لبيئة العمل؟ يوجد سجل داخل المختبر لمراقبة بيئة العمل القياسية

ادارة المختبوور تراقووب و تسوويطر 

لبيئية م ل التعقوي  على الظروف ا

و الغبار و الغالات و اإلشعاع و 

الرطوبة و الحرارة و الضوضاء 

و االهتوووووزالات خوووووال  اجوووووراء 

الممارسووات المختبريووة موون قبوول 

ر يالطلبة في جوزء مهو  مون معواي

 .المختبر الجيد

7 

 المالحظــــــات
في استمارة  المتطلبات

 التحقق
 ت المتطلبات

 سجل المراجعة العلمية
سجل / سجل طر  العمل

 المراجعة العلمية

اختبوووووار وفحوووووص طووووور  العمووووول 

المختبريووة ومراجعتهووا دوريووا علووى 

وفووووق متطلبووووات اعتموووواد المختبوووور 

 الجيد

1 

 سجل السالمة البيئية ضمن الطرا ق االجرا ية 
GLP 5.7.2 

سووووجل شووووروط البيئووووة 

عنوود اجووراء )والسووالمة

 (التجربة

يمكووون توووأمين و تحديووود الظوووروف 

البيئية  والسالمة  مون خوال  تنفيوذ 

الممارسوووات المختبريوووة مووون قبووول 

 .ادارة المختبر للطلبة

2 
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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 

   تقييم االداء  : الثامن  المحور . 8.5

 نتا   , ت اجراءا, بيانات : العناصر 

 اهداف, فعاليات , خطط , متطلبات  :المكونات

 : االقل تطبيق المتطلبات االتية ويستوجب على 

من قبل قسم ضمان  ستمارات استباناتاسيتم تصميم 
 واالداء الجامعي الجودة

هوول يوجوود دليوول لطوور   

 /الفحص االختبار 
تعليموووووووووووات الفحوووووووووووص 

واالختبووار سووهلة وشووفافة 

 ومفهومة لدى الطلبة

طووور  )الممارسوووات المختبريوووة 

شفافة وسوهلة التطبيوق ( االختبار

و مفهومووة للطلبووة فووي خطوووات 

العمووووووول و تحقيوووووووق النتوووووووا   و 

 .اف االهد

3 

توفير وص  المقرر العملي مصاد  علي  من قبل ر يس 

 القس  على ان يكون من ضمن الدليل العلمي

هوووووووووووول الممارسووووووووووووات 

 المختبريوووووووووووة ضووووووووووومن

 البرنام  الدراسي للطلبة

تعد الممارسات المختبرية جزءا 

اساسووويا وعلميوووا فوووي البرنوووام  

الدراسي المقورر ضومن الجانوب 

 العملي للطلبة 

4 

وتقد   يرة لألجهزة خال  فترات لمنية قياسيةبرنام  المعا

لجنة المعايرة دليل المعايير او المواد المرجعية التي تستند 

 االجهزة اليها في عملية معايرة

هوول توو  االعتموواد علووى 

المعووووووووايير اوالمووووووووواد 

 المرجعية في معايرة
 االجهزة

يعتمووووود علوووووى المعوووووايير والموووووواد 

المرجعية في معوايرة االجهوزة قبول 

اشووورة فوووي اجوووراء الممارسوووات المب

 .المختبرية من قبل الطلبة 

5 

توفير سجل للمالحظات والمؤشرات السلبية التي تالحوا 

اثنووووواء اجوووووراء الطلبوووووة للتجربوووووة واتخووووواذ االجوووووراءات 

سوووووجل االجوووووراءات التصوووووحيحية والوقا يوووووة باسوووووتخدا  

سووجل االجووراءات الوقا يووة ضوومن الطرا ووق  -التصووحيحية

 االجرا ية 

اءات سوووووجل االجووووور 

سووووجل  -التصووووحيحية

االجووووراءات الوقا يووووة 

عنوووود اجووووراء الطلبووووة 

 للتجربة

توثيق المالحظوات والمؤشورات 

السوولبية موون خووال  االجووراءات 

التنفيذية من قبل الطلبوة ووضوع 

االجووووووووووراءات التصوووووووووووحيحية 

 والوقا ية لمنع حدوثها 

6 

 المالحظــــــات
في استمارة  المتطلبات

 التحقق
 ت المتطلبات

وضع خطة لتقيي  اداء العواملين فوي المختبور وفوق توقيتوات 

ثابتووة علووى ان يرفووع تقريوور بنسووب التقيووي  موون قبوول مسووؤو  

 المختبرات الى قس  ضمان الجودة جودة وحدة 

توجد خطة لتقيي  اداء هل  

 العاملين في المختبرات
وضوع خطووة لتقيوي  االداء والنشوواط 

 للعاملين في المختبرات 
1 

ميين قبييل قسييم ضييمان  اسييتمارات اسييتبانات سيييتم تصييميم
 واالداء الجامعي الجودة

هل توجد استمارة تقيي  

 (تقيي  الطلبة)االداء 

تطبيق التعليمات فوي مجوا  تقووي  

اداء وتحقيوووووق تكووووواف  الفووووورص 

للطلبوووة فوووي داخووول المختبووور وان 

يكووون االداء مطلبووا نظاميووا ملزمووا 

 بقوة التعليمات 

2 
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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 

 تقرير النتائج : التاسع  المحور . 9.5

 االداء , ي  الذاتي التقي, المعايرة , التدقيق :  العناصر

 اختبارات وانحرافات, معلومات : المكونات

 : ويستوجب على االقل تطبيق المتطلبات االتية 
 

 
هل ت  توثيق استمارة 

 تقيي  االداء

تنظر ادارة المختبر الى برنام  

تقوووي  االداء كونوو  وسوويلة لرفووع 

كفوووواءة العوووواملين و المشوووورفين 

  إلتاحووةلمختبوور الجيوود داخوول ا
الفرصووة ان التفووو  واالسووتفادة  

من فرصة جودة االداء  الشباع 

حاجات و رغبات الطلبوة كأحود 

فوووووي  اهوووووداف ادارة المختبووووور 

 .تطبيق نظا  ادارة الجودة

3 

العووواملين  ألداءيبنوووى علوووى اسوووان تحديووود  نقووواط الضوووع  

 ووضع خطة تحسين

هووول تووو  تحديووود النقووواط 

ي والمشوكالت فو السلبية

تقيووووووي  االداء لغوووووور  

 التحسين

تقوووي  و دراسووة االداء  تووت  بشووكل 

موضوووووعي و تووووا  لبنوووواء قاعوووودة 

اجوووراءات تصوووحيحية تزامنوووا موووع 

نوع و حجو  المؤشورات السولبية و 

المعوقات كي ال تم ل قصوورا فوي 

تنفيوووووووذ الواجبوووووووات و الفعاليوووووووات 

 (.الممارسات المختبرية)

4 

 

اسوووتمارة تقيوووي   هووول توجووود 

وم لهوووا  تبوووريالنشووواط المخ

للعووووواملين لتطووووووير نظوووووا  

 االداء

توجووود معوووايير محوووددة و دقيقوووة 

مختصووووووة فووووووي تقوووووووي  األداء 

للنشووووواط المختبوووووري و كوووووذلك 

العاملين في  و تهت  باالتجاهات 

المسووتقبلية لتطوووير نظووا  تقوووي  

 .األداء

5 

 المالحظــــــات
في استمارة  المتطلبات

 التحقق
 ت المتطلبات

يجب   المؤشر ال انيفي التجربة تقرير بعد اتما  

وذلك عن طريق   ان يت  عرض  بصورة صحيحة

 قياسي لعر  النتا   اعداد نموذل

هل ت  عور  النتوا   بصوورة 

صوووحيحة مووون خوووال  نمووووذل 

 تقرير

النتووا   بصووورة صووحيحة عوور  

من خال  نمووذل تقريور معود لهوذا 

 الغر  
1 

  نموذل موحد لكافة المختبراتت  اعداد 

 يتضمن التقرير النها ي
اسووووووو  المختبووووووور : معلوموووووووات

وعنوانووووو  ,عنووووووان التقريووووور, 

حص, تووووواريخ التقريووووور ,الفوووووا

المراجوووع,  طريقوووة الفحوووص ,

الجهزة المسوتخدمة ,الظوروف ا

 البيئية, تاريخ الفحص

يتضوومن التقريوور النهووا ي معلومووات 

عنوووان , وعنوانوو  , اسوو  المختبوور )

الفواحص , تواريخ التقريور ,  التقرير

, طريقووووووة الفحووووووص واالختبووووووار , 
االجهووووزة (, المراجووووع )المصووووادر 

, الظووووروف البيئيووووة , المسووووتخدمة 
توووواريخ , ات عوووون النموووواذل معلوموووو

2 
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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 

 وتسجيلها ارشفة وخزن التقارير : العاشر  المحور . 10.5

 ,ضبط السجالت ,  ضبط الوثا ق:  العناصر

تشريعات او وثوا ق مرجعيوة  وطور  , معايرة , تعليمات , تقارير نتا   , تقارير تدقيق , تقارير مراجعة  :المكونات 

 ادلة الجودة , الفحص واالختبار 

 :ويستوجب على االقل تطبيق المتطلبات االتية 

االسوووتنتاجات , الفحووص واالختبووار 

 (؟

مسؤولية ادارة المختبر تحليل النتا   وحاالت عد  

 المطابقة

هووول تووو  تحليووول النتوووا   وفوووي 

حالوة عوود  مطابقوة النتووا   يووت  

 اتخاذ االجراء التصحيحي
 المناسب

تعموول ادارة المختبوور علووى تحليوول 

النتووووووا   وتصووووووحيحها وضووووووبط 

وتنفيوووووووووذ االجوووووووووراء الوثوووووووووا ق 

التصوووحيحي علوووى النتوووا   غيووور 

 المتطابقة 

3 

  المراجعة العلميةسجل 
هل يت  توثيق االنحرافات 

 في النتا   والمعالجات؟

توثيوووووق االنحرافوووووات فوووووي النتوووووا   

واالسوووووتنتاجات وتحديووووود االسوووووباب 

 والمعالجات الاللمة 

4 

فوووي حووواالت عووود  مطابقوووة النتوووا   عنووود مقارنتهوووا 

سووابقة  يجووب تحديوود تلووك النتووا   فووي بالممارسووات ال

 سجل خاص 

 تحديد مطابقوة النتوا   موع 
المواصووووووووووووووووووووووووووووفات او 

 الممارسات السابقة

مطابقووة النتووا   مووع المواصووفات 

 والممارسات السابقة 

5 

 في المختبرالنتا   التوثيق االلكتروني لكافة 
هل يوجد توثيق الكتروني 

 للنتا  
 التوثيق االلكتروني للنتا  

6 

 مصادقة نتا   التقارير صادقة من االدارة العليا على نتيجة التقريرالم
تقووووو  االدارة او موووون ينوووووب عنهووووا 

 التقرير نتا   بالمصادقة على

7 

 يجب وضع موقع خزن خاص لالرشفة
موقع خزن التقارير 

 (االرشفة)
 (االرشفة )الخزن واالسترجاع 

8 

 المالحظــــــات
استمارة  في المتطلبات

 التحقق
 ت المتطلبات

 سجل لضبط الوثا ق بكافة انواعها 

ضوووووبط الوثوووووا ق هووووول تووووو  

والمرجعية  القانونية والفنية

واالدلووووووووة واالسووووووووتمارات 

والبوووووووووورام  والتقووووووووووارير 

 بانواع ؟

تنفووذ ادارة المختبووور الطريقوووة اإلجرا يوووة 

لضووووبط الوثووووا ق القانونيووووة و الفنيوووووة و 

 .أنواعهاالمرجعية و األدلة و التقارير ب
1 

 هل ت  ضبط السجالت ضبط سجالت  الطرا ق االجرا ية 
تنفووذ ادارة المختبووور الطريقوووة اإلجرا يوووة 

لضووبط السووجالت السووبعة المحووددة وفووق 

 (GLP)ريمتطلبات معاي
2 
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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 

 

 االجرائية المطلوبة للمختبر الجيد الطرائق .1

 الطرائق االجرائية االداريةاوال . 

 االجراء التصحيحي. .1

 االجراء الوقا ي.  .2

 ضبط السجالت  .3

 الوثا ق. ضبط .4

 الداخلي.التدقيق  .5

 االدارية.  المراجعة .6

 التجهيزاتتوفير الخدمات و .7

 الطرائق االجرائية الفنية  ثانيا .

 / التدريب. العاملون في المختبر .1

  البيئية ومكان العمل.الظروف  .2

 من صحتها.  والتأكدطر  االختبار والمعايرة  .3

 االجهزة.  .4

 االدلة المطلوبة  ثالثا. 

 .دليل الجودة .1

 دليل االجراءات. .2

 دليل تعليمات العمل. .3

 .دليل طر  الفحص واالختبار أي الممارسات المعملية .4

 

 

 

 

 

عمليووة مراجعووة وتوودقيق جميووع الوثووا ق الموجووودة 

 داخل المختبر
هل توجد مراجعوة دوريوة 

 للوثا ق

لوووى المراجعوووة تعمووول ادارة المختبووور ع

الدورية للوثوا ق و تششوير المهموة منهوا 

و اتخاذ اإلجراءات و الحلو  للتطووير 

 .و للتحسين

3 

عمل اختا  خاصة لكل مختبور حيوث ان لكول وثيقوة 

 .خت  خاص بها 
هل توجد اختا  خاصوة  

 بوثا ق المختبر

تعتمووود ادارة المختبووور اسوووتخدا  األختوووا  

ا ق الملونة وفق سياقات فنية خاصوة بوثو

 اإلصوودار و المسووودة و الوثووا ق الملغوواة 
لتميز الوثوا ق و تحقيوق جوودة األداء فوي 

 .االستخدا 

4 
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 جامعة االنبار 

 واالداء اجلامعيقسم ضمان اجلودة 

 جودة املختربات التعليميةشعبة 

 
 

 ضبط السجالت  .2

 ال تتجاوزاعمارها  ضبط السجالت ت

 سنوات سبع سجل ضبط الوثا ق 1

 عشر سنوات سجل التدقيق الداخلي ) التدقيقات ( 2

 حسب العمر التشغيلي للجهال سجل المعايرة 3

 عشرون سنة سجل االجهزة 4

 خمس سنوات سجل التدريب 5

 خمس سنوات  االدارية ةسجل المراجع 6

 خمس سنوات سجل االجراءات التصحيحية 7

 

 بيانات وزنية  .3

 

  10عدد المحاور =  -

  71=  المتطلبات عدد  -

 %  45اولان المتطلبات االدارية =  -

 % 55اولان المتطلبات الفنية =  -

  1,4% = 100الواحد من أصل وزن  المتطلبقيمة 

 

 الوزانجدول ا   

 

 المتطلب الوزن المحور ت

 اداري 11,000≈   11,2 = 1,4× 8 االو  1

 اداري 8,000 ≈      8,4= 1,4× 6 ال اني 2

 اداري 13,000≈    12,6= 1,4× 9 ال الث 3

 فني 10,000≈      9,8= 1,4× 7 الرابع 4

 فني 13,000≈      12,6=1,4× 9 الخامس 5

 فني 10,000≈        9,8= 1,4× 7 السادن 6

 فني 8,000≈        8,4= 1,4× 6 السابع 7

 اداري 7,000          ≈7 = 1,4× 5 ال امن 8

 فني  14,000      ≈14= 1,4× 10 التاسع 9

 اداري 6,000 ≈        5,6= 1,4× 4 العاشر 10

 %100                               المجموع
 


