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 تٕصع انى :

 انتبسٌخ انتٕقٍغ االسى انؼُٕاٌ انٕظٍفً انشؼجخ/ انًكتت

     

     

     

     

 انفٓشعذ

 انصفحخ اسى انفقشح سقى انفقشح

 انٗ يٍ صفؾخ انزغٛٛشاد 

   انًمذيخ 1

   انغشض ٔانًغبل 2

   انًغؤٔنٛبد 3

   ٔانًٓبو انٕصف 4

   انزٕصٛك 5

   انغغالد 6

   انًالؽك  7

 

 ٔانسجالد ضجظ انٕحبئق

 GLP –5.01 
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 صفؾخ انزغٛٛشاد

 انًالحظبد االسجبة طجٍؼخ انتؼذٌالد انتبسٌخ سقى انفقشح أ انجُذ د

 

 

 

 

     

 

 انًقذيخ: -0

انًخزجشاد عٕدح  داسح ال ٔانغغالد انضشٔسٚخ ركًٍ اًْٛخ ْزا االعشاء ثبنغٛطشح ػهٗ انٕصبئك 

عٕٓنخ رؾخٛصٓب  انٗ  الضبفخرؼذٚهٓب ٔرذأنٓب، ثبرؾذٚضٓب ٔيٍ ؽٛش رصذٚمٓب لجم إصذاسْب ٔانزؼهًٛٛخ 

ٔانًغؤٔنخ ػٍ كم عغم ٔيذح  زجشاد كزنك رؾذٚذ َزبئظ رطجٛمبد عٕدح انًخ ٔيُغ اعزخذاو انًهغبح يُٓب

 .االؽزفبظ ثّ 

 انغشض ٔانًجبل: -2

نهزأكذ يٍ اٌ انٕصبئك ٔانًؼهٕيبد انًزذأنخ يصذلخ ٔيؾذصخ ٔيغٛطش  اٌ ْزِ انطشٚمخ االعشائٛخ رٓذف

ٔكزنك يطبثمخ انغغالد يغ يؼبٚٛش انًخزجش  ٔل ٚذ انًؼٍُٛٛ ثغٕدح َزبئظ انزغبسةػهٛٓب ٔأَٓب فٙ يزُب

خ انٕصبئك انفُٛخ ٔانغغالد انُبرغخ ػٍ  ٔانًغبل انًؾًٕل ْٕ كبف د ػذو انًطبثمخانغٛذ ٔرؾخٛص ؽبال

 .انًخزجشاد عٕدحإداسح 

 انًسؤٔنٍبد: -3

 ػهٗ ػبرك كم يٍ : يغؤٔنٛخ رُفٛز ْزا االعشاء رمغ

 سح انًخزجش.ااد - أ

 يغؤٔل االػزًبد انًخزجش٘. - ة

 ٔؽذح لبػذح انجٛبَبد - ط

 

 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      

 |3  

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 انٕصف:  -4

 . انًٓبو0. 4

انخبصخ ثُؾبط  ٔانغغالد رزٕنٗ الزشاػ اصذاس ٔرؼذٚم ٔانغبء ٔؽفع كبفخ انٕصبئكأداسح انًخزجش:  - أ

 .انًخزجش ٔرفبصٛم فؼبنٛزّ

ٔفك يؼبٚٛش انًخزجش خ كبفخ انٕصبئك غٔرصذٚك ٔصٛب : ٚمٕو ثًشاعؼخ انًخزجش٘ يغؤٔل االػزًبد - ة

 .هًزطهجبد االداسٚخ ٔانًزطهجبد انفُٛخن GLPانزؼهًٛٙ انغٛذ 

 -َبد:ٔؽذح لبػذح انجٛب - ط

 كبفخ رمٕو ثؾفع اصٕل انٕصبئك . 

 ٔعغم رغهٛى انٕصبئك نهًخزجش ؽفع عغالد انٕصبئك انصبدسح ٔانًهغبح ٔانًؼذنخ. 

 . انٕصف2. 4

 انزشيٛض: - أ

 ٚؼزًذ َظبو رشيٛض انٕصبئك االرٙ         

xx xx xxxx xxx 

 

 رؼهًٛبد ػًم ٔكًب ٚهٙ: أسيض ٚذل ػهٗ اٌ انٕصٛمخ ربثؼخ انٗ طشٚمخ اعشائٛخ  -1

  Good Laboratory Practice (GLPارا كبَذ انٕصٛمخ ربثؼخ انٗ طشٚمخ اعشائٛخ ٚغزخذو انشيض ) - أ

 Work Instruction (WIارا كبَذ انٕصٛمخ ربثؼخ انٗ رؼهًٛبد ػًم ٚغزخذو انشيض )   - ة

 GLPيؼبٚٛش انطشٚمخ االعشائٛخ أ رؼهًٛبد انؼًم فٙ سلى  -2

 ٔصبئك االعشاءاد أ رؼهًٛبد انؼًم انزبثؼخ نٓب.رغهغم انٕصٛمخ ثٍٛ  -3

 (12)  ٔخبسعٙ( 11 ) داخهٙ :صفؾخ انٕصٛمخ -4

 GLP- 5.11 -12-11     ٔكًضبل َظبو انزشيٛض

GLP - ْٕ .دال ػهٗ طشٚمخ اعشائٛخ 

 ٚذل ػهٗ سلى ْزِ انطشٚمخ االعشائٛخ  -     5.11         

 .رغهغم ْزِ انٕصٛمخ ثٍٛ ٔصبئك اعشاءاد انزذلٛك انذاخهٙ ًٚضم - 12

 .انذاخهٛخ انٕصٛمخ - 11

1 2 3 4 
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 رصذٚك َظبو انزشيٛض ٔرؼًًّٛ ػهٗ انغٓبد انًؼُٛخ.

 :إصذاس انٕحبئق  - ة

 ح انًخزجش.ساانٕصبئك انغذٚذح يٍ لجم يغؤٔل اد ٚزى الزشاػ  -1

االػزًبد انًخزجش٘ يغ ركش انٗ يغؤٔل (  -GLP (11-11-5.11ًُٕرط سفغ انطهت ثًٕعت انٚزى  -2

 ٔٚشفك يؼّ يغٕدح نهٕصٛمخ انًمزشؽخ. االعجبة انًٕعجخ نٓزا االصذاس

االعزؼبَخ ثًٍ ٚشاِ يُبعجب ػُذ انؾبعخ ًخزجش٘ ثذساعخ انًغٕدح االٔنٛخ ٔاالػزًبد انؤٔل ٚمٕو يغ -3

 نٕضغ انصٛغخ انُٓبئٛخ.   انًالؽظبدٔرضجٛذ 

 نغشض انزصذٚك.االداسح انؼهٛب ػهٗ  ػشضٓبٔيٍ صى  ٔضغ انٕصٛمخ ثبنصٛغخ انُٓبئٛخ -4

 رغهغم عذٚذ. نهٕصٛمخ انغذٚذح سلى اصذاس ٔ -5

 انٕصبئك انغذٚذح ػهٗ انًؼٍُٛٛ ٔاثالغٓى ثٓب رؾشٚشٚب الػزًبدْب. رٕصٚغ -6

  -GLP (12-5.11ًُٕرط انٕصبئك ثًٕعت ان ذاس ثغغم اصذاسػًهٛخ االص رٕصٛك -7

 

 تؼذٌم أ تحذٌج انٕحبئق:  -ج

االػزًبد ٔٚشفغ انطهت انٗ يغؤٔل  ,ح انًخزجشساؼذٚم أ انزؾذٚش يٍ لجم يغؤٔل ادالزشاػ انز ٚزى  -1

 (GLP-5.11 (11-11-ًُٕرط انًخزجش٘ ثًٕعت ان

رنك رًش انٕصٛمخ انًؼذنخ ثُفظ اعشاءاد اصذاس انٕصبئك نٕضؼٓب ثبنصٛغخ انُٓبئٛخ ٔرصذٚمٓب يغ  ثؼذ -2

 يشاػبح اٌ ٚؼطٗ سلى اصذاس عذٚذ يٍ لجم ؽؼجخ انصبدسح يغ االؽزفبظ ثبنشلى انزغهغهٙ نهٕصٛمخ.

 ( -GLP (13-.5.11ًُٕرط  رؼذٚم أ رؾذٚش انٕصبئك ثًٕعت انرٕصٛك ػًهٛخ انزؼذٚم ثغغم   -3

 إنغبء انٕحبئق: -د 

سح يٍ لجم يغؤٔل اانٗ يًضم االد (-GLP 11-5.11 -(11ًُٕرط سفغ طهجبد االنغبء  ثًٕعت ان ٚزى -1

 ح انًخزجش يغ ركش االعجبة انًٕعجخ انٗ رنك.سااد

سفؼّ انٗ  صى ٔضؼّ ثبنصٛغخ انُٓبئٛخ ٔ يغؤٔل االػزًبد انًخزجش٘ ثذساعخ ْزا انطهت ٔيٍ ٚمٕو -2

 انزصذٚك. نغشضانًغؤٔل االػهٗ 

 انغبء انٕصٛمخ ٚزى رجهٛغ عًٛغ انًؼٍُٛٛ رؾشٚشٚب ثبالنغبء. ػُذ -3

 عًٛغ انٕصبئك انًهغبح ٔارالفٓب. عؾت -4

 (-GLP (14-5.11ًُٕرط هٕصبئك ثغغم ثًٕعت اننخ االنغبء ػًهٛ رٕصٛك -5

 يُغ االستخذاو غٍش انًقصٕد: -ْـ

 اعشاء انزفزٛؼ انذٔس٘ ثؼذ انغبء أٚخ ٔصٛمخ نغشض انزأكذ يٍ ػذو اعزخذاو ْزِ انٕصٛمخ يشح اخشٖ. ٚزى -1

 ٚغًؼ ثزذأل  انٕصبئك غٛش انًصذلخ يٍ لجم ٔؽذح لبػذح انجٛبَبد. ال -2

 عًٛغ اصٕل انٕصبئك انفُٛخ انًصبدق ػهٛٓب نذٖ ٔؽذح لبػذح انجٛبَبد. رؾفع -3

 ًخٕنٍٛ ثزنك.ٚؾك اصذاس أٚخ ٔصٛمخ يٍ غٛش ان ال -4

 .ٔرخزى االصذاساد كبفخح انًخزجش سايغؤٔل ادلجم يٍ خالل طهت رؾشٚش٘ يٍ  انُغخػًهٛخ  رزى -5

 انزذأل ٔانزؼبيم يغ انٕصٛمخ نؾٍٛ اصذاسْب. عشٚخ -6
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-.5.11ًُٕرط  فٙ انًخزجش ثًٕعت ان عغم نذٖ ٔؽذح لبػذح انجٛبَبد نغًٛغ انٕصبئك انفُٛخ انًٕعٕدح ٚؼزًذ -7

15) GLP- )      

 تٕصٌغ انٕحبئق: -ٔ

 ٚزٕعت اؽكبو انغٛطشح ػهٗ اٚصبل انٕصبئك يٍ ْٕ ثؾبعزٓب ٔفك االعهٕة االرٙ: 

 زهًخ ٔرغغم فٙ عغم اعزالو انٕصبئكٔثٛبٌ ػذد انُغخ انًغ اعزالو انٕصبئك يٍ لجم انغٓخ انًغزهًخ رأٚٛذ -1

 (-GLP (16-5.11ًُٕرطان

ح انًخزجش رجٍٛ إَاع انٕصبئك ٔاػذادْب ٔاعًبئٓب ساثأيش داخهٙ يٍ لجم يغؤٔل اد ٕاسدحانٕصبئك ان رشفك -2

 ػُذ اعزاليٓب.

 

 انتٕحٍق: -5

 ًُٕرطانٕصبئك ٔثًٕعت اناػزًبد اعزًبسح طهت اصذاس أ رؼذٚم أ انغبء   -

 11-11) -5.11 GLP-). 

 ثبالضبفخ انٗ رٕصٛك انٕصبئك ػهٗ انؾبعجخ: ٚغت اػزًبد االضبثٛش انزبنٛخ -

 انٕصبئك انصبدسح. -1

 .انًؼذنّانٕصبئك  -2

 .انًهغبحانٕصبئك  -3

 ٛمخ فٙ االضجبسح انخبصخ ثٓب.صرشفك االٔنٛبد ٔانطهجبد ٔاالٔايش االداسٚخ يغ كم ٔ -

  :انسجالد -6

 رؼزًذ انغغالد االرٛخ:

 ًُٕرطانٕصبئك ٔثًٕعت اناػزًبد اعزًبسح طهت اصذاس أ رؼذٚم أ انغبء  -1

  5.11.-11-11) GLP-). 

 .(-GLP (11-12-5.11ًُٕرط بئك ثًٕعت انعغم رؼذٚم انٕص -2

 .(-GLP (11-13-5.11ًُٕرط عغم انغبء انٕصبئك ثًٕعت ان -3

 .(-GLP (11-15-5.11ًُٕرط ثًٕعت ان انغغم انؼبو نهٕصبئك فٙ انغبيؼخ -4

 .(-GLP (11-16-5.11ًُٕرط عغم رغهٛى انٕصبئك ثًٕعت ان -5

 (-GLP (11-13- 5.11 ًُٕرطثًٕعت انعغم انًشاعؼخ االداسٚخ  -6

 (-GLP (1311- 5.2  ًُٕرطثًٕعت انعغم رذسٚت انًُزغجٍٛ  -7

 (-GLP (  11-11-5.5     ًُٕرطثًٕعت انعغم انزغبسة  -8

 (-GLP (11-13-5.5  ًُٕرطثًٕعت انعغم انذٔساد انزذسٚجٛخ  -9

 ( -GLP (11-12-5.2.2 ًُٕرطثًٕعت ان عغم خطخ انزذلٛك انذاخهٙ -11

 ( -GLP  (11-15-5.2.2ًُٕرطثًٕعت ان عغم رمبسٚش انزذلٛك انذاخهٙ -11

 ( -GLP (11-5.2.4 ًُٕرطثًٕعت ان د انزصؾٛؾٛخعغم االعشاءا -12
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 -GLP (11-12-5.6.3   ًُٕرطثًٕعت ان عغم االعشاءاد انٕلبئٛخ -13

 انًالحق -7

 

 

 نزبسٚخ:  ا   /     / 

 :ٔؽذح لبػذح انجٛبَبد 

 :اعى انٕصٛمخ 

 انٕصٛمخ: سيض 

 :رغهغم انٕصٛمخ 

 :سلى اإلصذاس 

 :َِٕع اإلعشاء انًطهٕة ارخبر 

 

           انغبء  رؼذٚم   اصذاس

 

 :ٔصف االعشاء انًطهٕة 

 

 

 

 :االعجبة 

 

 

 

 

 

 

 

  ٘االػزًبد انًخزجش٘:يغؤٔل سأ 
 

 

 

 

  يصبدقخ                                يسؤٔل               يسؤٔل           انجٓخ انًُظًخ 

 االداسح انؼهٍب                                االػتًبد انًختجشي           ٔحذح قبػذح انجٍبَبد         نهطهت     

 

 استمارة طلب او الغاء او تعديل

 -GLP .5-.5-01.5النموذج 
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 انشيض اسى انٕحٍقخ د
تبسٌخ طهت 

 اإلصذاس
 انًالحظبد االصذاستبسٌخ  إلصذاسا جٓخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

             

 انفقشاد انجذٌذح انفقشاد انًؼذنخ انشيض اسى انٕحٍقخ د
تبسٌخ 

 االصذاس
 انًالحظبد إلصذاسجٓخ  ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 إصدار الوثائكسجل 

 (-GLP (.5-50-01.5 النموذج 

 

  سجل تعديل الوثائك

 (-GLP (.5-50-01.5النموذج 
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 انشيض اسى انٕحٍقخ د
تبسٌخ طهت 

 نغبءاال
 انًالحظبد نغبءاالتبسٌخ  النغبءا جٓخ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

             

 انشيض اسى انٕحٍقخ د

انجٓخ 

ػٍ   انًسؤٔنخ 

 االػذاد

انجٓخ 

 انًسؤٔنخ 

 انحفع

يكبٌ 

 انتٕاجذ

 حبنخ انٕحٍقخ

 انتبسٌخ تبنفخ يهغبح يؼذنخ صبدسح

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  الوثائكسجل إلغاء 

 (-GLP (.5-50-01.5النموذج 

 

  لوثائكالعام لسجل ال

 (-GLP (.5-50-01.5النموذج 
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 انجٓخ انًستهًخ انٕحٍقخ د

حبنخ  سيضْب اسى انٕحٍقخ

 انٕحٍقخ

اسى  انشؼجخ انُسخػذد 

 انًستهى

 تبسٌخ االستالو انتٕقٍغ

 
     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

سقى    

 انًشاجؼخ

 تبسٌخ       

 انًشاجؼخ   

انتقبسٌش 

 انًؼتًذح

حبالد ػذو 

 انًطبثقخ

 االجشاءاد    

 انًتخزح     
 يسؤٔل انًتبثؼخ تبسٌخ انًتبثؼخ  انًالحظبد

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  سجل تسليم الوثائك

 (-GLP  (.5-50-01.5النموذج 

 

  سجل المراجعة االدارية

-GLP  ( .5-55-5.0..0النموذج

) 
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 جٓخ انتذسٌت انذٔسح أ انجشَبيجاسى  د
 انفتشح     

 انتقٍٍى انًذح
 انى يٍ

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًختجش أ انٕسشخ انتجشثخاسى  د

 ًَبرج انتجشثخ
    اسهٕة اخز      

 انؼٍُبد
انكًٍخ  انًالحظبد انُتٍجخ

 انكهٍخ
 يطبثق

غٍش 

 يطبثق

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  سجل تدريب المنتسبين

 (-GLP  5.2.5 0-11-)النموذج 

  

  سجل التجارب

 (-GLP .5-55-0.0)النموذج 
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 اسًبء انًشبسكٍٍ يكبٌ انذٔسح انى يٍ يٕضٕع انذٔسح اسى انذٔسح د
اسًبء 

 انًحبضشٌٍ
 انًالحظبد

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ العدد
اسم ورلم الفمرة 

 المرجعية

الوثائك 

 المرجعية 

رئيس 

 وأعضاء

فريك 

 التدليك

تاريخ 

 التدليك

المسؤول 

 المباشر

البدء تاريخ 

 واالنتهاء 
 المالحظات 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 سجل الدورات التدريبية

 (-GLP     (  10-11-5.5.5النموذج

 

               خطة التدليك الداخليسجل 

 (-GLP 5.2.2-10-16 )النموذج 
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 انتبسٌخ انؼذد
اسى ٔسقى انفقشح 

 انًشجؼٍخ

انًختجش 

انًذقق 

 ػهٍّ

تبسٌخ 

 انتذقٍق

اػضبء 

فشٌق 

 انتذقٍق

سقى 

 انتقشٌش

طهت االجشاء 

 انتصحٍحً

انًتبثؼخ 

ٔغهق 

 انتبسٌخ انؼذد انًٕضٕع

          

 

 

 

 

   

سقى 

 انطهت
 َٕع االجشاء

تبسٌخ 

 انطهت

ٔصف حبنخ 

 ػذو انًطبثقخ

انًختجش 

 انًؼًُ 

 ثبنطهت

تبسٌخ 

 انتُفٍز

تبسٌخ 

اَتٓبء 

 االجشاء

 انًالحظبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 سجل تمارير التدليك الداخلي

 -GLP)  ( 10-14-5.2.2النموذج

 

 سجل االجراءات التصحيحية

  (10-12-5.2.4النموذج

(GLP- 
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 سقى انطهت
َٕع 

 اإلجشاء

تبسٌخ 

 انطهت

حبنخ ػذو 

 انًطبثقخ

 انًحتًهخ 

 نًختجشا
تبسٌخ 

 انتُفٍز

تبسٌخ 

اَتٓبء 

 اإلجشاء

 انًالحظبد

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سجل االجراءات الولائية

 (-GLP 01010-50 (.5- النموذج
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 انفٓشعذ

 انصفحخ اسى انفقشح سقى انفقشح

 انٗ يٍ صفؾخ انزغٛٛشاد 

   انًمذيخ 1

   انغشض ٔانًغبل 2

   انًغؤٔنٛبد 3

   انٕصف 4

   انزٕصٛك 5

   انغغالد 6

   انًالؽك  7

 

 صفؾخ انزغٛٛشاد

 انًالحظبد االسجبة طجٍؼخ انتؼذٌالد انتبسٌخ سقى انفقشح أ انجُذ د

      

      

      

 

 انطشٌقخ االجشائٍخ نجٍئخ انؼًم 

GLP – 5.7.2)) 
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 انًقذيخ: -0

نٕعٕد ٔنزنك ٔضغ ْزِ انزؼهًٛبد نزٓٛئخ ثٛئخ ػًم رزٕفش فٛٓب يزطهجبد ٔيغزهضيبد االداء انُٕػٙ  رى

 ػاللخ ثٍٛ ثٛئخ انؼًم انًالئًخ ٔعٕدح االداء انًطهٕة .

 انغشض ٔانًجبل: -2

 انؼًم   طجٛؼخ يغ انًُبعجخ انؼًم ثٛئخ ػهٗ انغٛطشح ْٕ انزؼهًٛبد ْزِ ٔضغ يٍ انغشض اٌ

 فٙ انؼًم ثٛئخ ْٕ ثّ انًؾًٕل ٔانًغبل.  انًطهٕثخ  انغٕدح رؾمٛك نضًبٌ انُٕػٙ االداء ٔخصٕصٛخ 

 . انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ فٙ انًخزهفخ انؼًم يٕالغ

 انًسؤٔنٍبد: -3

 رمغ انًغؤٔنٛخ ػهٗ ػبرك كم يٍ :

 يغؤٔل انًخزجش . - أ

 ٔؽذح انغاليخ انًُٓٛخ .  - ة

 انٕصف:  -4

 انًٓبو : 4-0

نهزأكذ يٍ رٕفش يزطهجبد  انًخزجشاد: ثبنزفزٛؼ ٔانًشالجخ انذٔسٚخ ػهٗ ٔؽذح انغاليخ انًُٓٛخ رمٕو - أ

 . فٛٓب ثٛئخ انؼًمانغاليخ ٔضًبٌ كفبءح ٔفبػهٛخ 

فٛٓب يزطهجبد انجٛئٛخ انًُبعجخ انًُٓٛخ نزٕفٛش كبفخ ثبنزؼبٌٔ يغ ٔؽذح انغاليخ انًخزجشاد لٛبو  - ة

 . ٔاالنزضاو ثٓب

خطخ طٕاسئ رغُذْب  انغٓبد انشعًٛخ انمشٚجخ يُٓب فٙ انؾبالد انطبسئخ ػهٗ اٌ اػزًبد انًخزجش  - د

 ٔٚؼًى االعشاءاد انزبنٛخ: غؤٔل ٔؽذح انغاليخ  انًُٓٛخ ي ٓبٕٚصم

 ْبرف يشاكض االطفبء انمشٚجخ  انًخزجش .  -1

 . انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ انٕٓارف انًًٓخ االخشٖ داخم ٔخبسط  -2

 ؽبنخ رؼزس االرصبل . فٙ  بالد انطبسئخ رؾذٚذ ٔعٛهخ نطهت انُغذح فٙ انؾ -5

 ٔاالعٓضح البيخ انزغبسة انؼهًٛخ يٕالغ َظبفخ ػهٗ ثبألؽشاف انًخزجشاد يغؤٔنٙ لٛبو - س

 . ٕٚيٛب   انؼًم يٕالغ عاليخ يٍ ٔانزأكذ انٕسػ أ انًخزجشاد داخم رُفٛزْب يٍ االَزٓبء ثؼذ انًؼذادٔ
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 :  انٕصف( 4-2) 

 : انًٍُٓخ انساليخ - أ

 : انًزًضهخ فٙ انًخزجش انغًبػٛخ انؾًبٚخ يُظٕيبد صالؽٛخ يٍ ثبنزأكذ رمٕو -1

 . االطفبء يؼذاد •

 . انزٕٓٚخ •

 . االَبسح •

 . انطٕاسئ اثٕاة •

 .  ٕٚيٛب   انًخزجشاد  َظبفخ ٔ ادايخ ػهٗ االؽشاف -2

 رأصٛش رفبد٘ نغشضفٙ انًخزجش  ٔانطهجخ نهؼبيهٍٛ ٔانغاليخ ٔانؾًبٚخ انٕلبٚخ يؼذاد ثزٕفٛش رمٕو -3

 انؼبيهٍٛ رٕػٛخ ٚزؼٍٛ ٔكزنك، ٔانطهجخ انؼبيهٍٛ صؾخ ػهٗ انًؤصشح ٔانًٕاد انًبدٚخ ٔانذلبئك انغجبس

 : ثبنزبنٙ ٔانطهجخ

 انٕلبٚخ الُؼخ ، اؽزٚخ ، َظبساد ، لفبصاد ، ثذنخ)  يضم ثبنؼًم انخبصخ انغاليخ رغٓٛضاد اسرذاء •

 ( .  انغاليخ عبَت فٙ انزغشثخ ٔيزطهجبد انٕسػ أ انًخزجش فٙ انؼًم طجٛؼخ ٔؽغت انٕسلٛخ ٔانكًبيبد

 . ػُذ انؾبعخ  انؼًم يٕالغ داخم(  انشأط ٔالٛخ)  انٕلبٚخ خٕرح اسرذاء •

 .  االيبٌ فؾٕصبد اعشاء ثؼذ اال انصٛبَخ اػًبل اعشاء ػذو •

 . يًب ٚؼٛك انؾشكخ ٔٚؤصش ػهٗ ثٛئخ انؼًم فّٛ انؼًم يٕالغ داخم انًٕاد ركذٚظ ػذو •

 اصُبء فٙ رٕاعٓٓى لذ انزٙ ًخبطشهنٔانطهجخ  انؼبيهٍٛ ٔرُجّٛ نزٕعّٛ االعٓضح ػهٗ انؾًبٚخ رؼهًٛبد ٔضغ  -4

 .  انزغبسة انؼهًٛخ

 .  انطٕاسئ ٔيًشاد يُبفز ػهٗ رذل ػاليبد ٔضغ -5

 .   ػهٛٓب انذٔس٘ ٔانزفزٛؼ ٔصٛبَزٓب االطفبء يؼذاد رٕفٛش -6

  :انًخزجش - د

 انزُظٛف انٕٛيٙ نهًخزجش . -

 انزفزٛؼ انذٔس٘ ػهٗ انُمبط انكٓشثبئٛخ ٔانزٕصٛالد انضشٔسٚخ  -

 انتٕحٍق: -5

 .((GLP – 5.7.2-11ٚغت رٕصٛك رمبسٚش رفزٛؼ انغاليخ انًُٓٛخ ٔؽغت انًُٕرط  - أ

 (.(GLP – 5.7.2-12 انًُٕرط ٔؽغتعشد يؼذاد ٔرغٓٛضاد انغاليخ انًُٓٛخ  - ة
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 انسجالد: -6

  (.(GLP – 5.7.2-13 انًُٕرط ٔؽغت ؽٕادس ٔاصبثبد انؼًم عغم

 انًالحق   -7

 

 

 اسى انًختجش :

 تبسٌخ انتفتٍش :

 انقبئى ثبنتفتٍش :

 سجت انتفتٍش :

 انًالحظبد حبنخ انجٓبص انؼذد اسى انجٓبص

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 انتٕصٍبد:

 

 

 

 

 

 

 

  يصبدقخ            االػتًبد انًختجشي يسؤٔل                  انًختجش ذٌشي              انًذقق                

 االداسح انؼهٍب   

 

 تقشٌش انتفتٍش

GLP – 5.7.2-10)) 
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 انشيض  اسى انجٓبص 
انؼذد فً 

 انسجالد
 يكبٌ انتٕاجذ  انؼذد انفؼهً 

حبنخ 

 انجٓبص
 انًالحظبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 جرد معدات وتجهيزات السالمة المهنية 

GLP – 5.7.2-12)) 
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 اوالً : تملئ االستمارة من لبل مسؤول المختبر الذي ولع فيه الحادث او االصابة :

 االسم الرباعي واللمب:

 التولد :

 المختبر :

 التحصيل الدراسي: 

 طبيعة العمل:

 تاريخ االصابة :    اليوم )         (  الساعة )         ( 

 ثانياً : تملئ من لبل وحدة السالمة المهنية : 

 طبيعة االصابة - أ

      كدمة                     بتر                     كسر                حرق                    جرح                     اغماء      

 سبب االصابة  - ب

 الماكنة              نمل  مواد               سموط                تصادم                  تلوث بيئة العمل               اخرى 

 مولع االصابة  - ث

 اخرى             االصابع            اليد                     المدم               العين                      الراس         

 ثالثاً : وصف مختصر للحادث او االصابة 

 

 

 

 

 

  االدارة العليامدير المختبر                                     مصادلة                           وحدة السالمة المهنية              

 

 سجل حوادث واصابات العمل 

GLP – 5.7.2-15)) 
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 انفٓشعذ

 انصفحخ اسى انفقشح سقى انفقشح

 انٗ يٍ صفؾخ انزغٛٛشاد 

   انًمذيخ 1

   انغشض ٔانًغبل 2

   انًغؤٔنٛبد 3

   انٕصف 4

   انزٕصٛك 5

   انغغالد 6

   انًالؽك 7

 

 صفؾخ انزغٛٛشاد

 انًالحظبد االسجبة طجٍؼخ انتؼذٌالد انتبسٌخ سقى انفقشح أ انجُذ د

      

      

      

      

 

 ختصحٍحٍان ادجشاءاإل

GLP – 5.2.4)) 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 انًقذيخ: -0

اعشاء  ٔرأصٛشارٓب انًكزؾفخ خالل ّاالعشاءاد انزصؾٛؾٛخ إلصانخ اعجبة ػذو انًطبثمخ فٛ ٚزخز انًخزجش

 انًخزهفخ ٔفمب نهًزطهجبد انًؾذدح. انزغبسة انزؼهًٛٛخ

 انغشض ٔانًجبل: -2

فٙ انًخزجش انًكزؾفخ يؼبنغخ ؽبالد ػذو انًطبثمخ ٔانًُبعجخ انغزسٚخ انؾهٕل  الٚغبدرى ٔضغ االعشاء 

 .يب انًخزهفخ يضم رؾذٚذ َغجخ انؾذٚذ فٙ انغجٛكخانز٘ ٚؾًهّ االعشاء كبفخ انزغبسة انزؼهًٛٛخ ٔانًغبل 

 انًسؤٔنٍبد: -3

 رمغ انًغؤٔنٛخ ػهٗ ػبرك كم يٍ :

انًخزجش ٔضغ ٔرُفٛز االعشاءاد انزصؾٛؾٛخ الصانخ ػذو انًطبثمخ نهًزطهجبد انًؾذدح ػُذ  يغؤٔل    - أ

 ؽذٔصٓب فٙ انُؾبط انزؼهًٛٙ.

ػزًبد انًخزجش٘ ْٕ انًغؤٔل ػٍ الشاس االعشاءاد انزصؾٛؾٛخ ٔيزبثؼخ رُفٛز انؾهٕل اال يغؤٔل -ة 

 ٔانزأكذ يٍ كفبءرٓب.

 انٕصف:  -4

يطبثمخ فٙ َؾبطٓب طهت اعشاء رصؾٛؾٙ ثًٕعت انًُٕرط                                رمذو انغٓخ انزٙ نذٚٓب ؽبنخ ػذو - أ

GLP – 5.2.4-11-11).٘انٗ يغؤٔل االػزًبد انًخزجش ) 

ٚذسط انطهت يٍ لجم يغؤٔل االػزًبد انًخزجش٘ إللشاس االعشاء انزصؾٛؾٙ انًطهٕة نًؼبنغخ ػذو  - ة

 انًطبثمخ.

 لذيزّ إلعشاء انزصؾٛؼ ٔاػالو يغؤٔل االػزًبد انًخزجش٘.ٚؼبد انطهت انٗ انغٓخ انزٙ  -ط 

رزٕنٗ انغٓخ انًُفزح يزبثؼخ رُفٛز انؾهٕل ٔرٕصٛمٓب ثبنغغالد انًؼزًذح ثؼذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ عٓخ اسرجبط  -د 

 انًخزجش )لغى أ كهٛخ أ عبيؼخ(.

 انتٕحٍق: -5

 انزصؾٛؾٛخ .( نزٕصٛك طهجبد االعشاءاد (GLP – 5.2.4-11-11ٚؼزًذ انًُٕرط 

 انسجالد: -6

 ( عغم االعشاءاد انزصؾٛؾٛخ.(GLP – 52.4-12-11ٚؼزًذ انًُٕرط 

 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 انًالحق  -7

 

  انؼذد:                       

 انزبسٚخ:   /     /            انًخزجش:

 انزمشٚش انًؼزًذ نزؾخٛص ؽبالد ػذو انًطبثمخ:

 انتبسٌخ انشقى انتقشٌشػُٕاٌ  د

1    

2    

3    

4    

5    

 ٔصف ؽبنخ ػذو انًطبثمخ:

 اإلعشاءاد انًطهٕثخ نهًؼبنغخ:

 يمذو انطهت                 و. انًخزجش                  

 االعى   االعى:         

 انزٕلٛغ:   انزٕلٛغ:         

 انزبسٚخ:   انزبسٚخ:         

 

 رُفٛز االعشاء:انزذلٛك ػهٗ 

 انًالحظبد اسى انًذقق تبسٌخ االَتٓبء تبسٌخ انتذقٍق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 يصبدقخ االداسح انؼهٍب                           انًذقق   االػتًبد انًختجشي يسؤٔل انًختجش                      يسؤٔل

                                           

 هت إجشاء تصحٍحًط

GLP –5.2.4-11-11)) 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
  

 

  

             

 تبسٌخ انطهت َٕع اإلجشاء سقى انطهت
ٔصف حبنخ 

 ػذو انًطبثقخ

انشؼجخ انًؼٍُخ 

 ثبنطهت

تبسٌخ 

 انتُفٍز

تبسٌخ اَتٓبء 

 اإلجشاء
 انًالحظبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةتصحيحيال اتجراءاإل اتطلبسجل 

GLP –5.2.4-12-11)) 

 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 

 

 

 

 

 انفٓشعذ

 انصفحخ انفقشح اسى سقى انفقشح

 انٗ يٍ صفؾخ انزغٛٛشاد 

   انًمذيخ 1

   انغشض ٔانًغبل 2

   انًغؤٔنٛبد 3

   انٕصف 4

   انزٕصٛك 5

   انغغالد 6

   انًالؽك  7

 صفؾخ انزغٛٛشاد

 د
سقى انفقشح أ 

 انجُذ
 انًالحظبد االسجبة طجٍؼخ انتؼذٌالد انتبسٌخ

      

      

      

 

 

 

 انٕقبئٍخ  ادجشاءاإل

GLP – 5.6.5)) 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 نًقذيخ:ا -0

فٙ ٔرأصٛشارٓب  نٕلبئٛخ انالصيخ إلصانخ اعجبة ػذو انًطبثمخ انًؾزًهخ انؾذٔس االعشاءاد ا ٚؾذد انًخزجش

 ٔفمب نهًزطهجبد انًؾذدح. انًخزهفخ  اعشاء انزغبسة انزؼهًٛٛخ خاللكم يشؽهخ يٍ انًشاؽم 

 انغشض ٔانًجبل: -2

فٙ انًخزجش انًزٕلؼخ  انؾذٔس ًؼبنغخ ؽبالد ػذو انًطبثمخ نانًُبعجخ الٚغبد انؾهٕل رى ٔضغ االعشاء 

 انًخزهفخ.انز٘ ٚؾًهّ االعشاء كبفخ انزغبسة انزؼهًٛٛخ ٔانًغبل 

 انًسؤٔنٍبد: -3

 رمغ انًغؤٔنٛخ ػهٗ ػبرك كم يٍ :

 ػهٗ يغؤٔل انًخزجش : - أ

 رؾخٛص اعجبة ؽبالد ػذو انًطبثمخ انًؾزًهخ انؾذٔس. -

هًُغ ؽذٔس ؽبالد ػذو انًطبثمخ انًزٕلؼخ  نهًزطهجبد انًؾذدح ٔضغ ٔرُفٛز االعشاءاد انٕلبئٛخ ن -

 فٙ انُؾبط انزؼهًٛٙ.

ػزًبد انًخزجش٘ ْٕ انًغؤٔل ػٍ الشاس االعشاءاد انٕلبئٛخ  ٔيزبثؼخ رُفٛز انؾهٕل ٔانزأكذ اال يغؤٔل -ة 

 يٍ كفبءرٓب.

 انٕصف:  -4

رزى دساعخ انًغججبد انًؾزًهخ نؾبالد ػذو انًطبثمخ انًزٕلؼخ ٔفك انًُٕرط                                -

GLP – 5.6.5-10-10)) . ٙطهت االعشاء انٕلبئ 

رؾذد االعشاءاد انٕلبئٛخ انًُبعجخ يٍ لجم انغٓبد راد انؼاللخ ثبنزُغٛك يغ يغؤٔل االػزًبد  -

 انًخزجش٘ .

 االػزًبد انًخزجش٘ يشاعؼخ االعشاء انًطهٕة ٔيزبثؼخ رُفٛزِ.ٚزٕنٗ يغؤٔل  -

ٚزٕنٗ انًخزجش رٕصٛك االعشاء ثبنغغالد انًؼزًذح ثؼذ انًصبدلخ ػهٛٓب يٍ عٓخ اسرجبط انًخزجش  -

 )لغى أ كهٛخ أ عبيؼخ(.

 انتٕحٍق: -5

 نزٕصٛك طهجبد االعشاءاد انٕلبئٛخ .( (GLP – 5.6.5-10-10ٚؼزًذ انًُٕرط 

 انسجالد: -6

 عغم االعشاءاد انٕلبئٛخ.( (GLP – 5.6.5-12-10زًذ انًُٕرط ٚؼ

 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 انًالحق: -7

 

                

  انؼذد:                    

 انتبسٌخ:   /     /            انًختجش:

 انزمشٚش انًؼزًذ نزؾخٛص االعجبة انًؾزًهخ نؼذو انًطبثمخ:

 انتبسٌخ انشقى االسجبة انًحتًهخ نؼذو انًطبثقخ  د

1    

2    

3    

4    

5    

 ٔصف ؽبنخ ػذو انًطبثمخ:

 

 اإلعشاءاد انًطهٕثخ نهًؼبنغخ:

 يقذو انطهت                 و. انًختجش                  

 االسى   االسى:         

 انتٕقٍغ:   انتٕقٍغ:         

 انتبسٌخ:   انتبسٌخ:         

 

 انزذلٛك ػهٗ رُفٛز االعشاء:

 انًالحظبد اسى انًذقق تبسٌخ االَتٓبء تبسٌخ انتذقٍق

 

 

 

 

 

   

 

 االداسح انؼهٍب يصبدقخ                           انًذقق   االػتًبد انًختجشي يسؤٔل انًختجش                      يسؤٔل

                                           

 هت إجشاء ٔقبئًط

GLP –5.6.5-10-10)) 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سقى 

 انطهت
 تبسٌخ انطهت َٕع اإلجشاء

 حبنخ ػذو انًطبثقخ

 انًحتًهخ 
 نًختجشا

تبسٌخ 

 انتُفٍز

تبسٌخ اَتٓبء 

 اإلجشاء
 انًالحظبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  ةيلولائا اتجراءاإل اتطلبسجل 

GLP –5.6.5-12)) 

 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 

 

 

 

 

 انفٓشعذ

 انصفحخ اسى انفقشح سقى انفقشح

 انٗ يٍ صفؾخ انزغٛٛشاد 

   انًمذيخ 1

   انغشض ٔانًغبل 2

   انًغؤٔنٛبد 3

   انٕصف ٔانًٓبو  4

   انزٕصٛك 5

   انغغالد 6

   انًالؽك  7

 

 صفؾخ انزغٛٛشاد

 د
سقى انفقشح أ 

 انجُذ
 انًالحظبد االسجبة طجٍؼخ انتؼذٌالد انتبسٌخ

      

      

      

 

 انتذقٍق انذاخهً 

GLP – 5.2.2)) 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 انًقذيخ: -0

ركًٍ اًْٛخ رٕصٛك انطشٚمخ االعشائٛخ نهزذلٛك انذاخهٙ نهغٕدح ثبػزًبد انُٓظ انؼهًٙ نزُفٛز انزذلٛك ، ٔفك 

() انخطٕط االسؽبدٚخ نهزذلٛك (ٔخصبئص ٔيؤْالد يذلمٙ انغٕدح ، ISO 19111انًٕاصفخ انذٔنٛخ )

 .(GLPرؾمك يٍ رطجٛك يؼبٚٛش انًخزجش انزؼهًٛٙ انغٛذ ) ألصجبدكٕعٛهخ 

 انغشض ٔانًجبل: -2

انٓذف انشئٛغٙ يٍ اعشاء انزذلٛك انذاخهٙ ْٕ ضًبٌ انغٕدح فٙ انًخزجشاد ٔرطٕٚشْب َؾٕ االفضم 

 .ثبعزًشاس  ٔٚؾًم يغبل ْزا االعشاء عًٛغ انفؼبنٛبد ٔاالَؾطخ انخبصخ ثبنغٕدح فٙ انُخزجشاد

 انًسؤٔنٍبد: -3

 انًغؤٔنٛخ ػهٗ ػبرك كم يٍ :رمغ 

 ػزًبد انًخزجش٘.اال يغؤٔل - أ

 انًذلمٍٛٛ انذاخهٍٛٛ.  - د

 انًخزجش. يغؤٔل - ط

 انٕصف ٔ انًٓبو :  - ة

 انًٓبو  4-0

 يغؤٔل اػزًبد انًخزجشاد : - أ

 اصذاس االٔايش االداسٚخ نكم ػًهٛخ رذلٛك الكغبثٓب انصفخ انؾشػٛخ . -

  ( ٔؽغت انًُٕرط GLPانزؼهًٛٙ انغٛذ )ٔضغ خطخ نهزذلٛك انذاخهٙ انذٔسٚخ ٔفك يؼبٚٛش انًخزجش  -

(GLP-5.2.2-11-11). 

 رؾكٛم فشٚك انزذلٛك ٔرغًٛخ سئٛظ فشٚك انزذلٛك ٔفك خطخ انزذلٛك. -

 يزبثؼخ رُفٛز االعشاءاد انًزخزِ َزٛغخ نهزذلٛك انذاخهٙ . -

 رٕصٛك ػًهٛخ انزذلٛك نهفشق كبفخ ٔرٕصٛك َزبئظ انًزبثؼخ نزُفٛز االعشاءاد انًزخزِ. -

 ٛمٍٛ انذاخهٍٛٛ :انًذل  - ة

 رُفٛز خطخ انزذلٛك انذاخهٙ - -

 رٕصٛك انؼًهٛخ ثزمبسٚش رشفغ انٗ يغؤٔل اػزًبد انًخزجشاد ٔيصبدلخ عٓخ اسرجبط انًخزجش ػهٛٓب. -

 يزبثؼخ رُفٛز االعشاءاد انًزخزح َزٛغخ انزذلٛك.  -

 

 يغؤٔل انًخزجش. -ط

 رغٓٛم يًٓخ فشٚك انزذلٛك. -

 انزذلٛك. رٕفٛش كبفخ االدنخ انالصيخ نؼًهٛخ -

 

 

 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 انٕصف : 4-2

 ٌتى اتجبع انخطٕاد انتبنٍخ ػُذ تُفٍز ػًهٍخ انتذقٍق انذاخهً :

اػضبء فشٚك ٔرُفٛز خطخ انزذلٛك انًصبدق ػهٛٓب يٍ عٓخ اسرجبط انًخزجش ٔانًؾذد فٛٓب سئٛظ  -

 .(GLP-5.2.2-11-11)انزذلٛك ٔؽغت انًُٕرط 

 .(GLP-5.2.2-13-11) انًُٕرط ؽغت   ٚهزضو فشٚك انزذلٛك ثمٕائى انزؾمك -

 ٚمٕو فشٚك انزذلٛك ثبػالو انًخزجش ثبالعشاءاد انزصؾٛؾٛخ ٔانٕلبئٛخ ٔانًذح انالصيخ نزُفٛزْب ٔؽغت -

 (.(GLP –5.2.4-11-11 ٔانًُٕرط ((GLP –5.6.3-11-11انًُٕرط 

رُفٛز االعشاءاد انزصؾٛؾٛخ ٔانٕلبئٛخ يٍ لجم يغؤٔل انًخزجش ٔرؾذ اؽشاف يغؤٔل االػزًبد  -

 جش٘ .انًخز

رزبثغ ػًهٛخ رُفٛز االعشاءاد انزصؾٛؾٛخ ٔانٕلبئٛخ يٍ لجم يغؤٔل االػزًبد انًخزجش٘ خالل انًذح  -

انالصيخ الَغبصْب ٔٚمٕو يغؤٔل االػزًبد انًخزجش٘ ثزمٛٛى َزبئظ فبػهٛزٓب ٔسفغ رمشٚش انٗ عٓخ 

 اسرجبط انًخزجش .

لٛك ثكزبثخ رمشٚش انزذلٛك ثؼذ االرفبق يغ فٙ انًمبثهخ انخزبيٛخ انًؼزًذِ نٓزا انغشض ٚمٕو فشٚك انزذ -

-GLP-5.2.2-14)انغٓبد راد انؼاللخ ػهٗ االعشاءاد انزصؾٛؾٛخ ٔانٕلبئٛخ ٔؽغت انًُٕرط

11). 

 

 انتٕحٍق: - د

 تٕحق فؼبنٍبد انتذقٍق انًُفزِ ثًٕجت انًُبرج انتبنٍخ الػتًبدْب كبسبط فً ػًهٍبد انتذقٍق انالحقّ:

 .(GLP-5.2.2-11-11)ثشَبيظ انزذلٛك انًُٕرط  -

 .(GLP-5.2.2-12-11)خطخ انزذلٛك انذاخهٙ انًُٕرط  -

 .(GLP-5.2.2-13-11)لبئًخ انزؾمك نهزذلٛك انذاخهٙ انًُٕرط  -

 (.(GLP –5.2.4-11-11طهت االعشاء انزصؾٛؾٙ  انًُٕرط  -

 (.(GLP –5.6.3-11-11طهت االعشاء انٕلبئٙ انًُٕرط  -

 .(GLP-5.2.2-14-11)رمشٚش انزذلٛك انذاخهٙ انًُٕرط  -

 انسجالد: - ث

 انغغالد انزبنٛخ:ٚؼزًذ 

 .(GLP-5.2.2-16-11)عغم خطخ انزذلٛك انذاخٙ انًُٕرط  -

 .(GLP-5.2.2-15-11)عغم رمبسٚش انزذلٛك انذاخهٙ انًُٕرط  -

 (.(GLP –5.2.4-12-11عغم طهجبد االعشاءاد انزصؾٛؾٛخ انًُٕرط  -

 (.(GLP –5.6.3-12-11عغم طهجبد االعشاءاد انٕلبئٛخ انًُٕرط  -

 

 

 

 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 انًالحق : - ج

 

 

 

  انؼذد:                       

 انزبسٚخ:   /     /            انًخزجش:

 انزمشٚش انًؼزًذ نزؾخٛص ؽبالد ػذو انًطبثمخ:

 انتبسٌخ انشقى ػُٕاٌ انتقشٌش د

1    

2    

3    

4    

5    

 ػذو انًطبثمخ:ٔصف ؽبنخ 

 اإلعشاءاد انًطهٕثخ نهًؼبنغخ:

 يقذو انطهت                 و. انًختجش                  

 االسى   االسى:         

 انتٕقٍغ:   انتٕقٍغ:         

 انتبسٌخ:   انتبسٌخ:         

 

 انزذلٛك ػهٗ رُفٛز االعشاء:

 انًالحظبد اسى انًذقق تبسٌخ االَتٓبء تبسٌخ انتذقٍق

 

 

 

 

 

   

 

 يصبدقخ االداسح انؼهٍب                    انًذقق   االػتًبد انًختجشي يسؤٔل انًختجش                      يسؤٔل

 
  

 هت إجشاء تصحٍحًط

GLP –5.2.4-11-11)) 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 

 

  

             

 تبسٌخ انطهت َٕع اإلجشاء سقى انطهت
ٔصف حبنخ 

 انًطبثقخػذو 

انشؼجخ انًؼٍُخ 

 ثبنطهت

تبسٌخ 

 انتُفٍز

تبسٌخ اَتٓبء 

 اإلجشاء
 انًالحظبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةتصحيحيال اتجراءاإل اتطلبسجل 

GLP –5.2.4-12-11)) 
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 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 

 

 

  انؼذد:                       

 انتبسٌخ:   /     /            انًختجش:

 انًؾزًهخ نؼذو انًطبثمخ:انزمشٚش انًؼزًذ نزؾخٛص االعجبة 

 انتبسٌخ انشقى االسجبة انًحتًهخ نؼذو انًطبثقخ  د

1    

2    

3    

 

 ٔصف ؽبنخ ػذو انًطبثمخ:

 

 اإلعشاءاد انًطهٕثخ نهًؼبنغخ:

 يقذو انطهت                 و. انًختجش                  

 االسى   االسى:         

 انتٕقٍغ:   انتٕقٍغ:         

 انتبسٌخ:   انتبسٌخ:         

 

 انزذلٛك ػهٗ رُفٛز االعشاء:

 انًالحظبد اسى انًذقق تبسٌخ االَتٓبء تبسٌخ انتذقٍق

 

 

 

 

 

   

 

 

       يصبدقخ االداسح انؼهٍب                    انًذقق   االػتًبد انًختجشي يسؤٔل انًختجش                      يسؤٔل

                                     

 هت إجشاء ٔقبئًط

GLP –5.6.3-11-11)) 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 

 

  

             

سقى 

 انطهت
 تبسٌخ انطهت َٕع اإلجشاء

 حبنخ ػذو انًطبثقخ

 انًحتًهخ 
 نًختجشا

تبسٌخ 

 انتُفٍز

تبسٌخ اَتٓبء 

 اإلجشاء
 انًالحظبد

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 فترة التدليك  نوع التدليك : 

 عند الحاجة  سنوي فصلي  شهري  الشهر:  السنة: 

 

 موضوع التدليك ت
المختبر المدلك 

 عليه
 المالحظات اسماء لجنة التدليك المسؤول المباشر التاريخ

       

       

       

       

       

 

 االدارة العليا       مسؤول االعتماد المختبري                                                            رئيس فريك التدليك                  

  ةيلولائا اتجراءاإل اتطلبسجل 

GLP –5.6.3-12-11)) 

 

 برنامج التدليك 

GLP –5.2.2-11-11)) 
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 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 

 

 

 العدد: 

 التاريخ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج التدليك:موضوع التدليك:                                                                          رلم 

 المراجع:

 المالحظات المطابمة من عدمها )نعم /كال( المتطلبات بصيغة اسئلة عناصر التدليك

    

 اسم رئيس فريك التدلي وتوليعه:

 تاريخ التدليك :

 

 خطة التدليك الداخلي 

GLP –5.2.2-12-11)) 

 

 رلم برنامج التدليك : -.
 اهداف التدليك ونطاله: -0
 : المسؤول المباشر -0
 الوثائك المرجعية :رئيس واعضاء فريك التدليك: -0
 تاريخ ومكان تنفيذ التدليك : -0
 البدء واالنتهاء : -0

 الممابلة : -
 عملية التدليك: -
 الممابلة الختامية : -
 المتابعة:  -

 المتطلبات االخرى: -7
 
 

  مسؤول المختبر                                          مصادلة جهة ارتباط المختبر                   رئيس فريك التدليك            

 لائمة تحمك للتدليك الداخلي 

GLP –5.2.2-15-10)) 

 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 

 

 العدد: 
 التاريخ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ العدد
اسم ورلم الفمرة 

 المرجعية

المختبر 

المدلك 

 عليه

تاريخ 

 التدليك

اعضاء 

فريك 

 التدليك

رلم 

 التمرير

طلب االجراء 

 التصحيحي
المتابعة 

وغلك 

 التاريخ العدد الموضوع

          

 

 تمرير التدليك الداخلي 

GLP –5.2.2-14-10)) 

 

 رلم برنامج التدليك : -.
 رلم التمرير: -0
 :موضوع التدليك  -0
 : نوع التدليك -0
 :المائم بالتدليك السابك  -0
 : ملخص التدليك -0

 الممابلة : -
 عملية التدليك: -
 الممابلة الختامية : -
 المتابعة:  -

 :المالحظات  -7
 
 

 وتوليعه:رئيس فريك التدليك اسم 

   التاريخ:

 سجل تمارير التدليك الداخلي 
GLP –5.2.2-15-10)) 

 



 

 

 قسى ...................   كهٍخ................. جبيؼخ ........................        ....................يختجش 

 

 مصادقة                    رقم االصدار)            (                                               مسؤول  المختبر
 العليا االدارة                          تاريخ االصدار )      /     /       (                صفحة )  ( من )  (                      
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتمويم العلمي 

 لسم اعتماد المختبرات

 

 

 
 

 

 

 التاريخ العدد

 اسم ورلم

الفمرة 

 المرجعية

الوثائك 

 المرجعية 

رئيس 

واعضاء فريك 

 التدليك

تاريخ 

 التدليك

المسؤول 

 المباشر

البدء 

 واالنتهاء 
 المالحظات 

         

 

 

 سجل خطة التدليك الداخلي 
GLP –5.2.2-16-10)) 
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