وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهازإلاشراف والتقويم العلمي
دائرة ضمان الجودة
قسم اعتماد املختبرات
((ثصنيف جودة املختبرات التخصصية التعليمية))
الجامعة......................................... :
الكلية  /المعهد...................................:
القسم.............................................:
الفرع........................................... :
المختبر......................................... :

درجة التقييم ( :

رمز المختبر...................................... :

)

مشرف المختبر
االسم......................... :
التوقيع .................... :

رئيس القسم
االسم......................... :
التوقيع ..................... :

((تصنيف جىدة المختبراث التعليميت ))
Laboratory Quality ranking (LQ Ranking( For GLP
ث

المؤشر

1

القيادة واإلدارة

التىصيف
أ -مشرف المختبر

ب-مسؤول فني
عدد العاملين على
مالك المختبر

أعتار يغاػذ
يذسط
يذسط يغاػذ
دتهىو فًُ ػهى
االلم

الذرجت
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األعلى
للذرجت
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تامين منظىماث
الحمايت الجماعيت

يُظىيح اإلَزاس انًثكش
يُظىيح انتهىٌح
انًطافئ وحغة تخظض انًختثش

3
3
3

9

3

التصميم المذني
للمختبراث

غشفح انًختثش
غشفح تحضٍش انًُارج
غشفح االداسج

7
2
1
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4

برامج الذوراث
التذريبيت للعاملين
في المختبر

5

برامج اإلدامت
لألجهسة والمعذاث

 دوسج يذلك داخهً او سئٍظ يذلمٍٍ . دوسج فً يتطهثاخ وثائك اندىدج اودنٍم اندىدج.
 دوساخ تخظظٍح فً تخظضانًختثش.
 دوسج فً انًىاطفح انذونٍح االٌضو( 15189و.)17025
 دوسج فً GLPأو GCLPوتحغةاختظاص انًختثش.
 تشَايح تشيٍضاألخهضج وانًىادانًختثشٌح انًىحذ.
 تشَايح انظٍاَح انذوسٌح . تشَايح خطح يؼاٌشج . -تشَايح تذسٌة انؼايهٍٍ.

6

العناوين الخاصت
بالمختبراث
والىثائق المعلنت

7

الشهادات
التقديرية وكتب
الشكر للعاملين في
المختبر على مدار
سنة التقييم

 وخىد ػُاوٌٍ نهغشف وانًختثشاخ . تؼشٌف انؼايهٍٍ فً انًختثشوتخظظاتهى .
 االهذاف انخاطح تانًختثش يخطظ يىلغ انًختثش ضًٍ انثُاٌحوتحذٌذ يخاسج انطىاسئ .
شهادج تمذٌشٌح دونٍح
شهادج تمذٌشٌح يحهٍح
كتاب انشكش .

شهادج
اختٍاص
3
دسخاخ

المرفقاث
الذاللت واإلثباث
أيش خايؼً تانؼُىاٌ
وانهمة  +ايش تغهى يهاو
يششف انًختثش
ايش تغهى يهاو انًغؤول
انفًُ
ترفق نسخة من
األوامراإلدارية بأسماء
الهيئة التدريسية وألقابهم
ومجال عملهم في المختبر
على قرص مدمج()CD
.

طىس نهًُظىيح ػهى
لشص يذيح (.)CD
طىسج نهتظًٍى انًذًَ
نثُاٌح انًختثشاخ ػهى
لشص يذيح (.)CD
َغخح يٍ انشهاداخ ػهى
لشص يذيح ()CD

15
شهادج
يشاسكح
دسخح
واحذج
5
3
3
4

15

2
3
3
2
3
2
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تشفك َغخح يٍ كم
تشَايح ػهى لشص يذيح
()CD

تشفك طىس نكم فمشج
ػهى لشص يذيح ()CD
11

5

ترفق صور من الشهادات
التقديرية على قرص
مدمج()CD

المالحظاث

ػهى اٌ ٌكىٌ
اػذاد انمائًٍٍ
ػهى تشغٍم
انًختثش يتُاعة
يغ تخظض
انًختثش واػذاد
انطهثح تُغثح ال
تضٌذ (11-1
طانة ) نكم
يدًىػح

درجت اللجنت
الىزاريت

8

مستلسماث الحمايت
الفرديت والىسائط
المرئيت.

9

تامين مستلسماث
السالمت
المختبريت .

11

عذد الطلبت ضمن
المختبر

11

الطرائق االجرائيت

-

عثىسج ركٍح او شاشح ػشع او
فٍذٌى كىَفشط( يحادثح فٍذٌىٌح).
طذسٌح أو تذنح ػًم.
كفىف و كًاياخ
َظاساخ والٍح أو لُاع .
انؼالياخ اإلسشادٌح.
انؼالياخ انتحزٌشٌح .
انًُظفاخ وانًطهشاخ .
طُذوق اإلعؼافاخ األونٍح
حاوٌاخ.
 25طانة
اكثش يٍ  25طانة

 اخشاءاخ تُفٍز انطشائك االخشائٍحانًؼذِ يٍ لثم وصاستُا

انذسخح انُهائٍح نهًختثش (

انًغؤول انفًُ نهًختثش
االعى..............................
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طىس تىثك انفمشاخ ػهى
لشص (.)CD
11

تشفك طىس اثثاتٍح ػهى
(.)CD

دسختٍٍ
نكم فمشج
يُفزج

11

7
3

7

 3دسخح
نكم طشٌمح

15

تحذد انًغاحح انكهٍح
نهًختثش

تىالغ  2,5يتش
يشتغ نكم طانة
فً انًختثش

)

يغؤول االػتًاد انًختثشي
االعى.......................
انتىلٍغ....................

