
 

 الهيئت العامت للغذاء والدواء  -  حسن بن دمحم بن سزحان

 

 جودة المختبرات
 

جلىم املخخبراث بالعديد من ألادوار واملهام الحيىيت بعضها روجيجي كد يخكزر يىميا أو بصفت دوريت كل مدة معينت والبعض 

 إلى إعطاء هخائج ألاخز ركابي أو بحثي جلجأ له املخخبراث في حاالث معينت. وحسعى املخخبراث 
ً
الخحليليت في العالم دائما

جحليليت صحيحت ودكيلت وإلى إثباث مسخىي الدكت واملصداكيت التي جخميز بها هخائجها، كما إن الكفاءة الفنيت ملخخبر ما 

 وحياديت وكفاءة عاليت وفي وكت مناسب وبخكلفت معلىلت،  بجدارة حعجي كدرجه على أداء الىظائف املنىط به

 

التي حعخمد على عدد من  ISO/IEC 17025اثباث الكفاءة الفنيت للمخخبراث من خالل جطبيلها للمعايير الدوليت يخم 

 العىامل منها ما هي عىامل فنيت ومنها ما هي عىامل إداريت وجنظيميت وأهم هذه العىامل املحددة لكفاءة املخخبر هي:

 

 ن باملخخبروالخبرة الفنيت للعاملي الخأهيل والخدريب املسخمز. 

 افز الخجهيزاث الجيدة واملناسبت أجهزة دكيلت وكيماوياث عاليت الجىدة مىاد معايزة مصحىبت  –للمخخبر جى

 .بشهادة معخمدة وضبط جيد ومعايزة دوريت وصياهت وكائيت ودوريت منخظمت

 .افز املىاصفاث اللياسيت املعترف بها لطزق الفحص والاخخبار واملعايزة  جى

  ومىثىق لضبط وجأكيد الجىدةهظام معخمد. 

 .إجزاءاث كافيت لضبط وجأكيد الجىدة 

 .جطبيم هظام السالمت 

 إجزاءاث فعالت للمزاجعت والخدكيم داخل املعمل. 



 ممارساث معخمدة بطزق سليمت في أخذ وجداول العيناث. 

 إجزاءاث دكيلت لالخخبار والخفخيش. 

 .حسجيل وإبالغ البياهاث بدكت 

 جيد للنخائج معالجت وجحليل وجىثيم. 

 .بيئت اخخبار مناسبت 

 هيكلت جنظيميت جضمن حياديت النخائج والاخخباراث 

 هظام جىدة يضمن الخحسن املسخمز 

بها جهاث مسخللت جخأكد من جطبيم املخخبراث  م ن خالل عملياث الاعخماد التي جلى يخم اثباث كفاءة املخخبراث م

 اء املخخبراث ودكت هخائجها. للمعايير الدوليت وجلىم باملخابعت املسخمزة ألد

 

ن جطبيم هظم ضمان الجىدة وإدخال آلياث ضبط الجىدة في متن العملياث الخحليليت اليىميت بشكل منهجي ومنظم ا

املخخبراث الحاصلت على  وجحض ي  والىثىق بنخائجها والاعخماد عليها. عامل أساس ي في رفع كفاءة أداء املخخبراث

 ويضمن سالمت املستهلك.  سهل الخجارةيواملعايزة التي جصدرها بما  والخخبار الدولي بلبىل هخائج الفحص  الاعخماد


