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:ضبط الجودة
رجات العملية التي يتم فيها تقويم املخ

اذ بناًء على معايير محددة، ومن ثم اتخ
ندما ال التدابير الالزمة لتصحيح املسار ع

.رتحقق الخدمة أو املنتج تلك املعايي

http://www.bespokesourcing.com/index2.php
http://www.bespokesourcing.com/index2.php
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:ضمان الجودة
نتج العملية التي يتم من خاللها وضع خطة محددة ومنتظمة ملنع حدوث أي مشكالت في جودة امل

راقبة، تحديد مواصفات املنتج أو الخدمة، املراجعة املستمرة، امل: أو الخدمة، وتشتمل الخطة على
.التوثيق

ب نظام إدارة الجودة
ّ
ضمان الجودة يتطل

1987
ضبط الجودة 

(Quality 
Control)

تج كل الفحوصات كانت تركز على المن
(كشف األخطاء)النهائي 

1994
توكيد الجودة 
)Quality 

Assurance(

منع )إجراءات ما قبل اإلنتاج 
(األخطاء

2000

نظام إدارة الجودة
Quality 

Management 
System

نظام شامل يجمع ما بين ضبط 
وتوكيد الجودة ويعنى بتطوير 
المنتج بحيث يواكب التطورات 

المستقبلية
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معايرة، والالمتطلبات العامة لعمليات التحليل واالختبار واالعتيان تغطي المواصفة • 

وعلى كل مخبر أن يجد الطريقة المثلى من خالل نظام ضمان الجودة لتلبية هذه 

.المتطلبات آخذا في االعتبار المتطلبات القانونية ومتطلبات األمان والبيئة
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ISO : International Organization for Standardization (المنظومة الدولية للمعايير )

IEC :International Electrotechnical Commission of Technology 

(اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية )

من يتألف نظام إدارة الجودة بشكل أساسي
:األنشطة األربعة التالية

الحفاظ على 
صحة تطبيق هذا 

النظام

تدقيق نظام الجودة
ومراجعته من قبل 

اإلدارة

تطبيق نظام 
الجودة

تأسيس نظام 
الجودة وتطويره

http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiq_M2m0MbHAhVua9sKHerQDBk&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=qqDdVar_Je7W7QbqobPIAQ&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A
http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiq_M2m0MbHAhVua9sKHerQDBk&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=qqDdVar_Je7W7QbqobPIAQ&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A
http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiq_M2m0MbHAhVua9sKHerQDBk&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=qqDdVar_Je7W7QbqobPIAQ&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A
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ضمان االستمرارية والديمومة •
في العمل

لماذا نحتاج إلى 
تطبيق نظام 
إدارة الجودة؟

عملتقليل التكلفة وتحسين ال•

رضا العميل•

ماذا نستفيد من 
تطبيق نظام 
إدارة الجودة؟

متطلبات نظام إدارة 
الجودة

(ISO 17025)

المتطلبات 
الفنية

المتطلبات 
اإلدارية
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المختبر 
معتمد 

ومسؤول 
قانونيا

الكادر 
الفني 

واإلداري

استقاللية 
اإلدارة

حماية 
سرية 
العميل

تحديد 
المسؤوليات 

والعالقات

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YweeI-YW_RHnIM&tbnid=zn2qNbs2VI-K8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eoi.es/blogs/emba15/page/4/&ei=9F_nU5G2FvCY0QW9wIDoBA&bvm=bv.72676100,d.d2k&psig=AFQjCNF56TV5XS1ykWbF_CjHs_78VMyDbw&ust=1407758515900379
http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YweeI-YW_RHnIM&tbnid=zn2qNbs2VI-K8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eoi.es/blogs/emba15/page/4/&ei=9F_nU5G2FvCY0QW9wIDoBA&bvm=bv.72676100,d.d2k&psig=AFQjCNF56TV5XS1ykWbF_CjHs_78VMyDbw&ust=1407758515900379
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دليل الجودة

(SOPs)اإلجراءات 

التعليمات والنماذج

سياسة

الجودة

إجراء موثق يجب على المخبر وضع 

لضبط جميع وثائق نظام الجودة 

سواء كانت خارجية)والمحافظة عليها 

فات المواص–أو داخلية مثل التشريعات 

...  ار طرائق االختب–الوثائق القياسية –

)
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فؤاختيار المتعاقد الفرعي الك.

 على المتعاقد الفرعيالعميل موافقة.

وجود سجل لكل المتعاقدين الفرعيين.

إجراءات لمراجعة العقود والعروض الرسمية والطلبات.

التأكد من جاهزية المختبر من:

الموارد البشرية-

المعلومات-

.المعايرة المطلوبة/ الفحوصاتاإلمكانات الفنية ألداء -

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9XEb5sCrRvlpxM&tbnid=pLfSx9pPXLDxjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.granuloshop.com/presentations/labo4_en.htm&ei=tGHnU-irH-e50QXA54G4Ag&bvm=bv.72676100,d.d2k&psig=AFQjCNH3Gd_BYcqJL5LPBusf4nRMjIIdaw&ust=1407759139608478
http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9XEb5sCrRvlpxM&tbnid=pLfSx9pPXLDxjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.granuloshop.com/presentations/labo4_en.htm&ei=tGHnU-irH-e50QXA54G4Ag&bvm=bv.72676100,d.d2k&psig=AFQjCNH3Gd_BYcqJL5LPBusf4nRMjIIdaw&ust=1407759139608478
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ضبط عمليات الشراء واالستالم والتخزينات لإجراء.

ضمان جودة الخدمات والمؤن المشتراة.

اختبارهاالحفاظ على سجالت.

وجود سجل لتقييم الموردين.

 ربشكل مباشالتعامل مع الزبون.

رالسماح له بمراقبة أداء المختب.

 المحافظة على التواصل مع
.الزبون خالل فترة العمل

 نللزبائمالحظات االستفادة من.

Complaintsالشكاوى

وسياسة واضحة الستقبال اتوضع إجراء
.من الزبائنالشكاوي

اوضع سجالت للشكاوى ليصار إلى دراسته.
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تحديد مسؤوليات عدم المطابقة

 إيقاف العمل)تحديد اإلجراءات

....(سحب تقارير االختبارأو

 ةالمطابقسبب عدمأن يتم تقييم

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

أن يبلغ الزبون في حال الضرورة.

مثال توضيحي
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ة الوثائق المحفوظ
الكترونيا يجب 

حمايتها بواسطة  
نظام حماية وأخذ 
نسخة احتياطية

يجب توثيق 
القراءات والبيانات 
والحسابات وتوقيعها

معلومات كافية 
لوضع برنامج دقيق

جميع السجالت يجب 
أن تكون موقعة من 
األفراد المسؤولين
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.يتم دوري وفقا مخطط زمني بشكل مسبق-

تم يوجد شخص مسؤول عن تخطيط وتنظيم التدقيق الداخلي وي-

ي يتم التنفيذ من قبل كادر مدرب، ومؤهل، ومستقل عن الفعالية الت

.التدقيق عليها

.تدوين العمل التصحيحي والمنطقة المنفذ عليها-

ل األعمال يجب أن تتأكد الجهة المعنية بمتابعة نتائج التدقيق من إدخا-

.التصحيحية وفاعليتها



10/29/2015

13



10/29/2015

14



10/29/2015

15

المؤهالت 
والخبرات 
والتدريب

بتعديل الطرائق 
وتطوير واعتماد 
الطرائق الجديدة

الواجبات 
اإلدارية

بتفسيرات 
التقارير

بالتخطيط 
للفحوصات 

والمعايرة وتقييم 
النتائج

عمل 
الفحوصات 
تحديد المسؤوليات والمعايرة

المتعلقة بـ

اإلضاءة

وضع سجالت 

للتحقق من 

الشروط البيئية

الشروط 

البيئية 

المحيطة

فصل 

المناطق 

المجاورة

ضبط الممرات 

والطرق المؤدية 

إلى المختبر
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ضبط البيانات

التوثيق• 

ات الحسابات ونقل البيان• 
تخضع إلى فحص مناسب

المحافظة على السرية• 

عدم الدقة

(Uncertainty)
اعتماد الطرق

معايرة األجهزة • 
والمعدات

مقارنة النتائج• 

اختيار الطرق

الغرض من الطريقة• 

المعدات الالزمة• 

المعايير والمواد المرجعية• 

ناتج عن األخطاء المنتظمة• 

والعشوائية

تقدير درجة عدم الدقة• 

تحديد الدرجة المسموحة• 

تدريب الكادر 
وتوزيع 
المسؤليات

تخزين األجهزة 
وحفظها حسب 

الشروط

توفر المراجع 
مودليل االستخدا

ترميز 
األجهزة 

مطابقة 
للمواصفات 
وتحقق الدقة 

المطلوبة

األجهزة واألدوات 
الخاصة بجمع 

العينات والمعايرة 
وعمل الفحوصات
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استالم التجهيزات ونقلها

التعامل مع التجهيزات

هاتخزين التجهيزات واالحتفاظ ب

التخلص من التجهيزات

جهزةإتباع التعليمات المرفقة مع األ
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كل إصدار التقرير بش
مبسط

المعلومات المطلوبة من 
سير الزبون والضرورية لتف

النتائج

.ةالمؤسس/العنوان واسم المختبر• 

رقم )تحديد واضح للتقرير • 

يشمل جميع (ًتسلسلي مثال 

.هصفحات التقرير وتحديد نهايت

.اسم وعنوان الزبون• 

.تحديد الطرقة المستخدمة• 

.وصف للمادة التي تم اختباره• 

.تاريخ وصول المادة• 

نتائج االختبار أو المعايرة مع• 

(.إذا أمكن ذلك)وحدة القياس 

اسم الشخص المسؤول عن • 

.عهإصدار النتائج ووظيفته وتوقي

ريجب أن يتضمن التقري

MAPEP; Proficiency Test

Method Validation

Create SOP (Standard Operation Procedure)

Reference Standard (ISO 18589-3)

Documentation

Sample Preparation
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Day 7 Day  1 Day  2 Day  3 Day  4 Day  5 Day  6 Day  7 Day  1

Quality Control   Gamma Lab 

Daily for each detector:

•Temperature

•Every 10 samples :

•Control Sample

•Point Sources (Am241 /Co60 /Co57)  

weekly for each 

detector :

Filling Liquid 

Nitrogen 

Background started 

at 16:00 will finished 

on Day7  at 9:00 

every month .

Energy & Efficiency Calibration  



10/29/2015

21

إجراء يوضع من قبل مجلس ذو سلطة، إلعطاء اعتراف : تعريفه

رسمي بأن الشخص أو المؤسسة مؤهلة لتنفيذ المهام المحددة

جمعية تعليمية خاصة أو غير حكومية، ذات هدف وطني أو إقليمي أو عالمي لتطوير المعايير 

ة أم غير والقياسات، وإرشاد للتقييمات المناظرة وزيارة الخبير لتقييم فيما إذا كانت المعايير مطابق

مطابقة
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