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 المقدمة

 ضبط الوثائق والسجالتGLP-5.10

 الطريقة اإلجرائية لبيئة العملGLP-5.7.2

 اإلجراءات التصحيحيةGLP-5.2.4

 اإلجراءات الوقائيةGLP-5.6.3

 التدقيق الداخليGLP-5.2.2



المقدمـــــــــــــــــــــــــة
تهمهارتنميةحيثمنالطالبمسيرةفيواساسيمهمدورللمختبراتان

القياسيةعاييرالموفقالعلميةللتجربةالصحيحوالتحضيرالعلميوالتفكير

لمشاكلاتحديدوكيفيةالحديثالعلممعيتالئموبماالتخصصاتولكافة

العلميتجاهاالتمنيةعلىيساعدوبماالتجربةعلميةوتفسيرواالستنتاجات

عاالبدافيالفرصةاتاحةالىيؤديبدورهوهذا،الطالبلدىوالفكري

.العلميةالمهاراتوتطويرتحسينوكذلكواالختراع

تصنيفالاستمارةبإعدادالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارةدأبتفقدلذا

لكلبةالمطلوالمؤشراتبهاموضحا ًوالتخصصيةالتعليميةللمختبرات

.GLPالجيدالمختبرمعاييروحسبمختبر
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:مسؤولية تنفيذ الطرائق اإلجرائية تقع على عاتق كل من 

اقتراح اصدار، تعديل ،الغاء ،)(مسؤول المختبر ) إدارة المختبر -1

(حفظ 

مراجعه ،تصديق ، صياغة كافة ) مسؤول وحدة اعتماد المختبرات -2

(الوثائق

ائق حفظ  أصول الوثائق كافة ، حفظ سجالت الوث) وحدة قاعدة البيانات -3

(الصادرة والملغاة والمعدلة للمختبر وسجل تسليم الوثائق الكترونيا

ات التفتيش والمراقبة الدورية للتأكد من متطلب)وحدة السالمة المهنية -4

(السالمة المهنية 



: ترميز الوثائق 

:رمز يدل على ان الوثيقة تابعة الى طريقة إجرائية او تعليمات عمل -1

اذا كانت الوثيقة تابعة الى طريقة إجرائية يستخدم الرمز   GLP-أ

اذا كانت الوثيقة تابعة الى تعليمات عمل يستخدم الرمز  WI-ب

17025رقم الطريقة اإلجرائية وفق معايير اآليزو  -2

تسلسل الوثيقة بين وثائق اإلجراءات او تعليمات عمل -3

(02)وخارجي ( 01)داخلي : صفحة الوثيقة -4

– GLP: وكمثال  5.10-02-01
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الطريقة اإلجرائية ضبط الوثائق والسجالت 

GLP-5.10

:ترميز الوثائق والسجالت المطلوبة -
   GLP -5.10-01-01....ًرفعًطلبًأيًوثيقةًبالنموذج-1

GLP-5.10-02-01...ًاصدارًًالوثيقةًيكونًبالنموذجً-2

GLP-5.10-03-01...تعديلًالوثيقةًيكونًبالنموذجً-3

GLP-5.10-04-01...ًالغاءًالوثيقةًيكونًبالنموذجً-4

(البياناتقاعدةً)GLP-5.10-05-01...ًالسجلًالعامًلكافةًالوثائقً-5

(قاعدةًالبيانات)GLP-5.10-06-01..ًسجلًتسليمًالوثائقً-6

(وحدةًاالعتمادًالمختبري)GLP-5.10.3-00-0..سجلًالمراجعةًاإلداريةً-7

GLP-5.2.3-00-01..سجلًتدريبًالمنتسبينً-8

GLP-5.5-00-01...سجلًالتجاربً-9

GLP-5.5.3-00-01..ًسجلًالدوراتًالتدريبيةً-10



















































ة بيئة العمل الطريقة اإلجرائي

GLP-5.7.2 

مانًالسيطرةًعلىًبيئةًالعملًالمناسبةًمعًطبيعةًالعملًلض:ًالغرضً

تحقيقًالجودةًالمطلوبةً

:تقعًالمسؤوليةًًعلىًعاتقًكلًمنً

االشرافًعلىًنظافةًالمختبرًواألجهزةًالعلميةً)إدارةًالمختبرً-1

طًوالمعداتً،ًوضعًجدولًاسبوعيًللتنظيفً،ًالتفتيشًعلىًالنقا

(الكهربائيةً

تقومًبالتفتيشًوالمراقبةًالدوريةًعلى)ًوحدةًالسالمةًالمهنيةً-2

صالحيةًالمختبراتًللتأكدًمنًتوفرًالسالمةًالمختبريةًمنًخاللًالتأكدًمن

معداتًاإلطفاءً،ًالتهويةً،ًاالنارةً،ًارتداءً:ًمنظوماتًالحمايةًمثلً

(تجهيزاتًالسالمةًالخاصةًبالعملً











اإلجراءات التصحيحية 

GLP-5.2.4 

:تقع المسؤولية على عاتق كل من 
مسؤول المختبر-1

(وضع وتنفيد االجراءات التصحيحية إلزالة عدم المطابقة  ) 

مسؤول االعتماد المختبري-2
اء دراسة الطلب المقدم من قبل مسؤول المختبر وإقرار االجر) 

(التصحيحي وتنفيذ الحلول 











وقائية الاإلجراءات 

GLP-5.6.3 

:تقع المسؤولية على عاتق كل من 
مسؤول المختبر-1

تشخيص أسباب عدم المطابقة المحتملة الحدوث، وضع ) 
(وتنفيذ اإلجراءات الوقائية لمنع حدوث حاالت عدم المطابقة

مسؤول االعتماد المختبري-2
اء دراسة الطلب المقدم من قبل مسؤول المختبر وإقرار االجر) 

(الوقائي ومتابعة تنفيذ الحلول 







لتدقيق الداخلي ا

GLP-5.2.2 

:تقع المسؤولية على عاتق 

مسؤول االعتماد المختبري-1
التدقيق على استمارات اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات) 

(الوقائية 













Thanks for listening    

Dr.BassmaH.Hamad


