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لكيميائيةالمعامل افي دة لجواهمية توكيد عن أنبذة   
 
 

:منهاب السبااهامة للعديد من الجودة في المخابر توكيد ق طراءات وجرتعد ا  
 

يتم  في المختبر يتم فعله ء كل شيوان ، ء في المختبرشياي تأسيس دة تضمن جووتؤكد الجودة توكيد ق طراءات وإجر  -
.ةجيدرة بصو  

.   الجودة للمستوى المطلوب في المختبر مقاييس معايير وتضع وترسي الجودة توكيد ق طراجراءات و -  
ت لتحقيق متطلباو الممارسات المختبرية الجيدة المطلوبة ية دارإلالمهارات ابكافة الجودة تمد المختبر توكيد ق طراءات وجرا -

.رج المختبر خاوخل الجودة دا  
. دة الخدمات و المنتجاتمن جول عاى تتوقع مستوس لناابل كل ء لعمالكل ا -  
.المختبر خل ء و المشاكل داألخطااتصحيح لمنع  و تحديد ومة زلالق الطروابالوسائل الجودة يمد المختبر تو كيد  -  
.المختبرخل و التحسين دالتقييم ت المراقبة واترتكز عليها عملياالتي ألساسية الرئيسية الدعامة ايعد الجودة تو كيد  -  

-:نتكوو التي نتائج معملية صحيحة الحصول على لكيميائية هو الجودة في المخابر االساسي لتوكيد ض الغرل ان القوو يمكن ا  
.قتها ودقيتها امصدوصحتها ق في موثو) فيها ق موثو(   -  
.للعينة الحقيقية لقيمة اعن المقاسة تعبرلنتيجة ا) قيقة د(   -  
. قابلة للتطبيق   -  
. المحدد لوقت في ا  -  
.صحيحة رة بصويمكن  تفسيرها و ترجمتها   -  
 
 



 
 لكيميائية المخابر اخل المتعلقة بالجودة دالرئيسية التحليل احل اتنقسم مر

:حل هي اثالثة مرالى   
 .ت لعيناامرحلة جمع ) لتحليل امرحلة ما قبل (  -  

 .  ر الختباوالتحليل امرحلة  -  
 .لتحليل امرحلة ما بعد  -  

     
 



 اول و تحضير تدوتسجيل  م وستالوافحص و تجهيز ونقل ت جمع وتشمل عملياالمرحلة هذه و
تطبيق  المرحلة هذه في يتم و، لتحليلية ابالعملية ء لبدابلحظة ًء نتهات والعيناو تخزين احفظ و 

ما اءات إلجراتشمل هذه ت ولعينااول اتدبجمع وتعلقة ملاءات الجودة اجرواعد اقومعايير و
:يلي  

 ت لعينات جمع اياوحا، ق الحفظ طر، ت لعيناات جمع امعدو تجهيز نظافة وفر اتو -أ 
وصولها من ت وزلعينال جمع امعد، ت لعينات اياولصحيحة لتنظيف حاق الطرالصحيحة  ا

.وف تخزينهاظرولتحليلها للمختبر   
 ت المرسلة للمختبرات الخارجية لعيناجميع اتتبع وتسلسل ت عمليانماذج نسخ من د جوو -ب 

 . 
 لتحقق من صحة امثل وصولها للمختبر عند ت لعيناالتحقق من فحص اصف كيفية و -ت 

.و تداولها حفظها وط شرحرارتها وجة ودر، ات جمعها وحاوياتها معد  
 عليها ي جراء التي اصلت للمعمل سوت التي ولعيناو تخزين اصف طريقة حفظ و -ث  

.رات ختبااية اعليها رات أو التي لم يجر ألختباا  
 خل اتدلها أو فقد ث أو تلووث أي صلت للمعمل من حدت التي ولعينااصف طريقة حفظ و -ج 

. ى خرت امع عينالها   
 
 



 قت ولعينة من اسالمة اد المختبر بالحفاظ على فرم اصف كيفية قياو -ح  
. لهالصحيح االمن ابالتخلص وصولها للمختبر و حتى تحليلها نهاية   

 ال يتم ت لعيناجمع اقت ان وللتأكد من الممارسات المتبعة صف و -خ  
.تجاوزه   

 
 

   
 



 

 لتأكد واستالمها واها للمعمل ورودبعد ت لتحليل للعيناص والفحورات واألختبااء اباجرالخاصة حلة المرهي و 
تأكيد و، والخارجية خلية الدالجودة انشطة ضبط ت واحلة عمليااالمرهذه ل خالوتجري . صحتها ومن سالمتها 

ر والمعايرة ألختبااتوكيد نتائج اءات جرواعد اقومعايير وتطبيق المرحلة هذه في يتم و. المختبرية لنتائج دة اجو
  :اهمها من والتي 

 .  المجراترات ألختباالمعايرات واصحة لمراقبة لك وذ، الجودة لضبط اءات جرإلديه ن يكوالمختبر أن على  -أ   
 . لنتائج اتجاه سير امعرفة يمكن بها عنها بطريقة ت الناتجة لبياناون اتديجب أن  -ب  

 بتخطيط المراقبة تتم هذه ؛  وأن لك عمليا ن ذكامتى  لنتائج لمراجعة اإلحصائية األساليب اتطبق يجب أن  -ج
. جعة امرو  

 :لتالية ط النقاا) ال تقتصرعلىو(المراقبة تتضمن هذه ويمكن أن   
 . مرجعية ثانوية اد موام خليا باستخدالجودة داضبط اد المرجعية المجازة وللموام المنتظم الستخدا -۱  

 .  رات المهارة ختباالمقارنات البينية ، أو امج ابرالمشاركة في  -۲  
 . ى مختلفة خرأئق اطر، أو ئق الطرانفس ام باستخدرات و المعايرات ألختبااراتكر -۳   

 . ها ؤستبقات التي تم اللعينارات و المعايرات ألختبادة اعاإ -٤   
 .الربط بين النتائج للخواص المختلفة للعينة  -٥  

 



 حفظها و تخزينها ولنتائج اول اتدويع  زتووير رلتقااد اعدالمختبرية والنتائج ج اخاصة بانتاالمرحلة هذه و
ها مهامن والتي ير  رلتقااكتابة ولنتائج ض اعراءات جرة اعاامرت و يجب لسجالوالمحافضة على اشفتها وار  

 :يليما   
 رات أو المعايرات التي يجريها المختبر ألختبااسلسلة من ة ، أو معايرر أو ختباانتائج كل ون تديجب  أن  -أ   

دات محددة في شاي إرفقاً ألن ويكو،  وأن وضوعي ـبشكل م، وضحٍ  ال لبس فيه وواقيق دتقرير بشكل في   
 . ر أو المعايرة الختباائق اطر  

 
 جميع تتضمن د ،  وأن كما هو معتادة المعايرة شهار أو الختبااتقرير في لنتائج  ون اتدو يجب أن  -ب   

.ر والمعايرة الختباانتائج لتفسير ية ورضرن تكوالتي المعلومات   
 

 اع نوجميع أيالئم دات المعايرة بحيث شهارات أو ألختبااير رلتقام  لعاالشكل ايصمم يجب أن  -ت    
.ام ستخدء اسوأو فهم ء سول حصوت حتماالالك لتقليل أو المعايرات المجراة ، وذرات ألختباا  
 

 يبين مراحل التحليل الرئيسية المتعلقة بالجودة داخل المختبرات الكيميائية ) ۱(رقم المخطط   
 





 
 

  شكرا جزيال
 

 nuhamarwan@yahoo.com 
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