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 . المقدمة 1

عام كان قسم   يرة سبعونبتأسيس دار المعلمين العالي. وعلى مس  1949تأسس قسم الفيزياء في عام  

الفيزياء النهل المعطاة الذي ال ينضب في نشر العلم وحل العديد من المعضالت العلمية والتربوية. تخرج من  

قسم الفيزياء اجياال كثيرة تبوأت مناصب عدة في مجال التربية والتعليم ودوائر الدولة الرسمية وفي مجاالت  

م الفيزياء من نواحي كثيرة حيث افتتحت الدراسات العليا  الطاقة والبحث العلمي. وعلى مر السنين تطور قس

حتى اصبحت واسعة الطيف االن وبعد ذلك افتتحت دراسة    1986الماجستير فقط وألول مرة في القسم عام  

لية التربوية والعلمية في قسم الفيزياء اساتذة ذو مولحد االن. أشرف على الع  1993الدكتوراه في القسم عام  

العمل واالختصاص من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير ومن حملة االلقاب العلمية استاذ    خبرة في مجال

 واستاذ مساعد ومدرس وان مختبرات القسم للدراسات االولية هي )تسعة( وللدراسات العليا هي )خمسة(. 

 . الرؤية 2

ة والعملية في مجال العلوم التقنيات العلمي  أحدث يكون القسم قادر على مواكبة    الفيزياء انرؤيتنا لقسم  

المجتمع بخريجين قادرين على التدريس وبما يؤهلهم للنهوض واالرتقاء بالعملية التربوية    التكنولوجية ورفد 

   باستخدام تقنيات جديدة في المختبرات والبحث العلمي وكذلك رفد المجتمع بطاقات للعمل في مختلف القطاعات. 

اللكتروني كبديل للتدريس الحضوري في حال حدوث أي ظرف طارئ  العمل على تطوير التدريس اوأيضا  

 للبلد.
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 رسالة . ال3

الرئيسي   الهدف  التعليمية    إلدارةان  المجاالت  تعمل في مختلف  بطاقات وكوادر  المجتمع  القسم هو رفد 

 الى القطاعات الصناعية والبحث العلمي من خالل:  باإلضافةوالتربوية 

عالية المستوى قادرين على ايصال المادة العلمية بالمستوى    الفيزياء بمؤهالت تخرج تدريسين لمادة   .1

 المطلوب.

 العلمي. التقنيات الحديثة في مجال البحث تطوير الطلبة وتزويدهم ب .2

 بناء الصفات القيادية في الخريجين وذلك بتدريبهم على العمل كفريق واحد.  .3

 دعم وتوفير بيئة عمل جيدة للطالب واعضاء الهيئة التدريسية.  .4

 وتشجيعهم. رعاية ودعم المتفوقين  .5

نامج التعليمي . 4  األكاديمي االهداف للبر

ي الى تنمية اعضاء هيئة التدريس وتحسين ادائهم وجعل الخريجين مؤهلين وقادرين  يهدف البرنامج التعليم 

على الحصول على فرصة العمل سواء في التربية والتعليم او في قطاعات المجتمع المختلفة لذا يمكن تلخيص  

 االهداف والغايات الى: 

 رفد المجتمع بالمالكات التدريسية.  .1

 جاالت التخصصية. ت العالمية في الممواكبة التطورا .2

 لتواصل مع المجتمع لتوفير الخدمات المطلوبة.ا .3

 توجيه التعليم لخدمة تنمية المجتمع.  .4

 تنوع طرائق التدريس ما بين التدريس االلكتروني والتدريس الحضوري والتدريس المدمج. .5

 لحفاظ على أخالقيات مهنة التدريس.ا .6
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ياء 5 ز  . هيكلية قسم الفب 
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 الدراسات األولية مناهج . 6

يحتوي قسم الفيزياء اربعة مراحل دراسية )المرحلة االولى والثانية والثالثة والرابعة( ، حيث يدرس  

سة في  در  فهم الجانب النظري للمواد العلمية الم  الجانب النظري فيها وايضا تساندها المختبرات من اجل تعزيز 

حيث ان المرحلة االولى والثانية  لكل مادة دراسية تحتاج الى الجانب العملي،    ةيمالقسم من خالل التجارب العل

الثالثة فتتضمن ايضا عشرة مواد  المرحلة  اما  تساندها ثالث مختبرات علمية ،  تتضمن عشرة مواد دراسية 

بران علميان  دراسية يساندها مختبران علميان فقط فيما تتضمن المرحلة الرابعة تسعة مواد دراسية يساندها مخت

يستفاد منها الطالب خالل رحلته الدراسية في القسم   ة علمي ات  مختبر  ةيحتوي عشرفيما تقدم فان القسم    فقط.

 وحسب الجداول التالية للمراحل األربعة للدراسات األولية: 

 املرحلة االوىل

 الوحدات الساعات  اسم المادة)انكليزي( اسم المادة)عربي(

 العملي النظري 

 Mechanics 3 2 7 الميكانيك

 Heat and properties of the material 2 ----- 4 حرارة وخواص المادة

 Electric and MagnetismI 3 2 7 ة الكهربائية والمغناطيسي

 Mathematics I 3 ----- 6  الرياضيات

 Computer I ---- 2 2  الحاسبات

 Educational psychology 2 ----- 4 علم النفس التربوي 

 Principles of Education 2 ----- 4 اسس التربية 

 Arabic language 2 ----- 4 لغة عربية

 Human rights and democracy 1 ----- 1 والديمقراطية  نسانال حقوق 

 English Language 1 ----- 2 لغة انكليزية 

 

 

 

 املرحلة الثانية

 الوحدات الساعات  اسم المادة)انكليزي( المادة)عربي(اسم 

 العملي النظري 

 Optics 3 2 7 البصريات

 Astronomy 2 ---- 4 الفلك 

 I I Electric and Magnetism I I 2 2 5ية والمغناطيسية ئالكهربا

 I I Mathematics I I 3 ---- 6الرياضيات

 Sound and wave motion 2 ---- 4 الصوت والحركة الموجية

 I I Computer I I ------ 2 1 الحاسبات

 secondary Education and Educational ادارة تربوية وتعليم ثانوي 

Administration 

2 ---- 4 

 Developmental psychology 2 ---- 4 علم نفس النمو

 Fundamentals of scientific research 2 ---- 4 اسس البحث العلمي

 English Language 1 ----- 2 لغة انكليزية 
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 املرحلة الثالثة

 الوحدات الساعات  اسم المادة)انكليزي( اسم المادة)عربي(

 العملي النظري 

 Atomic and molecular Physics 3 2 7 الفيزياء الذرية والجزيئية 

 Thermodynamic 3  6 الثرموداينمك 

 Electronics 3 2 7 الكترونيات 

 Analytical Mechanics 3  6 الميكانيك التحليلي

 Complex functions 2 ----- 4 دوال معقدة 

 psychological Guidance and psychological heath 2 ----- 4 الرشاد النفسي والصحة النفسية 

 Curriculum and methods of teaching 2  4 مناهج وطرائق التدريس 

 Optional 2 ---- 4 اختياري 

 English Language 1 ----- 2 لغة انكليزية 

 Statistics 1 ----- 2 احصاء

 

 

 

 

 املرحلة الرابعة

 الوحدات الساعات  اسم المادة)انكليزي( اسم المادة)عربي(

 العملي النظري 

 Nuclear physics 3 2 7 الفيزياء النووية 

 Laser 2 ---- 4 الليزر 

 Electromagnetic theory 3  6 يسية طالكهرومغنا  ةالنظري

 Quantum mechanics 3  6 ميكانيك الكم

 Solid state physics 3  6 فيزياء الحالة الصلبة

 Measurement and evaluation 2 ---- 4 قياس وتقويم 

 Practical education 1 2 4 التربية العملية

 Research project 2 ---- 4 مشروع البحث

 Demonstration instruments Lab ---- 2 2 مختبر تعليمي 
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 والعليا  مختبرات الدراسات األولية .7

المخصصة للدراسات األولية المعتمدة في القسم والتخصصات العلمية المتوافرة    استنادا على المناهج العلمية

و    ، فان قسم الفيزياء يمتلك المختبرات العلمية التالية المخصصة للدراسات األوليةفي الدراسات العليا

لماجستير  ة لطلبة الدراسات االولية والعليا )ام األجهزة والخبرات العلمية الكفوءلدراسات العليا لتقد ا

 والدكتوراه( من قبل مالكات متخصصة. 

 اسم المختبر  ت 
المرحلة  

 المستفيدة 

مساحة  

المختبر  

 2م

عدد األجهزة   اعداد الطلبة المستفيدة 

المخصصة  

 مسائي  صباحي  للمختبر 

 60 23 200 115 االولى  الميكانيك 1

 83 23 200 77 األولى  1الكهربائية والمغناطيسية  2

 48 38 233 90 االولى  2الكهربائية والمغناطيسية  3

 23 38 233 85 الثانية  لبصريات ا 4

 الحاسبات  5
األولى  

 والثانية 
90 466 61 60 

 84 63 152 84 الثالثة  الذرية 6

 54 63 152 61.5 الثالثة  االلكترونيات  7

 33 48 135 150 الرابعة النووية  8

 26 48 135 90 الرابعة المختبر التعليمي  9

   

 اسم المختبر  ت 
المرحلة  

 المستفيدة 

مساحة  

 2المختبر م

اعداد الطلبة  

 المستفيدة 

عدد األجهزة  

 المخصصة للمختبر 

1 
والسطوح  االغشية الرقيقة 

 االنتقائية 
 25 6 85 الدراسات العليا

 20 6 90 الدراسات العليا 2االغشية الرقيقة  2

 13 10 95 الدراسات العليا النووية متقدم  3

 21 25 75 الدراسات العليا المواد فائقة التوصيل  4

 20 6 40 الدراسات العليا المواد  5
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 : فهو كالتالي  وفق األلقاب العلمية اما المالك العامل في المختبرات 

 المجموع  فني  مدرس مساعد  مدرس أستاذ مساعد  أستاذ  اسم المختبر  ت 

 11 2 1 4 3 1 الميكانيك 1

1الكهربائية والمغناطيسية  2  1 4 4 - 1 10 

2الكهربائية والمغناطيسية  3  1 1 4 1 1 8 

 11 2 4 1 4 0 لبصريات ا 4

 9 - 3 3 3 0 الحاسبات  5

 10 1 2 5 2 - الذرية 6

 7 1 3 1 2 - االلكترونيات  7

 12 1 3 3 3 2 النووية  8

 10 1 2 2 4 1 األجهزة ووسائل االيضاح  9

01  
والسطوح  االغشية الرقيقة 

 االنتقائية 
1 1 2 1 - 5 

2االغشية الرقيقة  11  1 - 2 - 1 4 

 5 - 1 2 2 - النووية متقدم  12

 4 - 1 1 1 1 المواد فائقة التوصيل  13

 4 - - 1 3 - المواد  14

53 33 9 المجموع    22 11  011  
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 اإلدارةتعهد .  8

لرئاسة القسم للدور الذي تضطلع به المختبرات في المساهمة في انطالقا من الحرص والوعي التام 

 العملية التعليمية، وثقت اإلدارة تعهدها نحو المختبرات بالتزام معايير المختبر الجيد بالتعهد التالي: 
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 برنامج ضمان الجودة المعلن للمختبر .  9

لتحسين واقع المختبرات التعليمية وقد قامت شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء في الكلية بأعداد خطة  

سد الفجوات   تم المصادقة على هذه الخطة من قبل مجلس الكلية وتم مراعاة اثناء اعداد خطة تحسين المختبرات 

 :واولوياتها مع االخذ بعين االعتبار بما يلي  االنشطة الرئيسية للمختبرات  جوانب المطلوب تغطيتها في كافة 

 .قيقها في إطار الخطة الجاري تنفيذها لتحقيق رؤية االنجازات المستهدف تح  •

 .رسالة واهداف الكلية والمختبرات  •

 المعايير المطلوب تطبيقها لغرض الرفع من مستوى القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية للكلية.   •

ة والمهام وقد تم مراعاة في خطة التحسين ان ترتبط بالغايات واالهداف االستراتيجية وان تتضمن االنشط

المطلوب تنفيذها ودرج مؤشرات المتابعة وتقييم االداء كذلك ربطها بالمخاطر المحتملة ويتم عرض الخطة  

 سنويا على مجلس الكلية لغرض تحديثها ومناقشة المعوقات التي تواجها عملية تنفيذ الخطة.

 

 إجراءات ضبط الجودة المعتمد بالمختبر . 10

قامت شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء ووحدة اعتماد المختبرات في كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  

الهيثم بأعداد برامج ونماذج السجالت واالستمارات الضرورية لغرض تطبيق معايير ممارسات المختبر الجيد  

GLP    يق وتوفير االتي في جميع مختبرات وتشكيل اللجان الخاصة لمتابعة عملية التطبيق وذلك من خالل تطب

 الكلية 

 وجود سبع سجالت لكل مختبر خاصة بالطرائق االجرائية االدارية:  -1

 سجل ضبط الوثائق  •

 سجل التدقيق الداخلي •

 سجل المعايرة  •

 سجل االجهزة  •

 سجل تدريب العاملين  •

 سجل المراجعات  •

 سجل االجراءات التصحيحية والوقائية  •
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 ية من خالل: تطبيق الطرائق االجرائية الفن -2

برنامج خاص بتدريب العاملين في المختبر يتم تضمينه ضمن الخطة التشغيلية لشعبة ضمان   •

 الجودة وتقويم االداء ووحدة التعليم المستمر في الكلية 

 برنامج ترميز االجهزة المختبرية  •

 تأمين منظومات الحماية الفردية والجماعية  •

 الة مخلفات المختبرات زرنامج للصيانة الدورية وبرنامج إلتوفير ب •

 قائالختبار والمعايرة والمراجعة الدورية لهذه الطرطرق ا •

 االدلة المتوفرة في المختبرات  -3

 دليل الجودة لكل مختبر  •

 دليل المعايير الوطنية للمختبر التعليمي الجيد  •

 دليل اجراء التجارب والدليل العلمي •

 دليل السالمة والصحة المهنية •

 

ي تقييم الطالب. الطرق 11
ز
 المعتمدة ف

نظرا ألهمية عملية تقويم الطلبة في المختبرات والتوصل ألفضل النتائج التعليمية، فأن مختبرات قسم الفيزياء  

 تعتمد الطرق التالية في عملية تقويم الطالب للدراسات األولية والعليا. 

 للدراسات األولية 

 كتابة التقارير األسبوعية. •

 االختبارات اليومية والفصلية. •

 االلكتروني. خالل التعليم   االلكترونية مناالختبارات  •
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 للدراسات العليا

األطاريح  و من خالل النتائج المتحصلة من فحص عيناته وكذلك من خالل لجان مناقشة الرسائل 

 لطلبة الدراسات العليا 

ز 12  . نقاط الضعف وخطة التحسي 

وبنظره حريصة على رفع واقع المختبرات قسم الفيزياء قد سجلت مجموعة من    تام  ان العمل بوعي

التي تمثل أماكن ضعف في أداء المختبرات مع وضع المقترحات لتحسين عمل المختبرات. ندرج   لمالحظات ا

 لكم فيما ادناه نقاط الضعف وخطة التحسين لكل مختبر. 

 خطة التحسين  نقاط الضعف  اسم المختبر  ت 

 الميكانيك 1
يحتاج المختبر إلى أجهزة حديثة اضافيه وإلى شاشة  

عرض الكتروني لغرض الشرح وتعليم استخدام 

 األجهزة وطريقة إجراء التجربة بسهولة.

 معالجة نقاط الضعف

2 
الكهربائية  

 1والمغناطيسية 

 وس الطالبلعدم توفر ستوالت مناسبة لج -1

عدم وجود شاشة عرض الكتروني صالحة   -2

لالستعمال لغرض عرض تعليم استخدام االجهزة 

 والتجارب 

 عدم وجود اجهزة وتجارب جديدة -3

 عدم استخدام التحديث بالتجارب مثل نظام المحاكاة  -4

القبول المتأخر لطالب المرحلة االولى مما يؤدي  -5

 الى التأخر في اعطاء المنهج 

المهام االدارية عدم وجود عنصر اداري يؤدي  -6

 للمختبر 

عدم توفر الوقت الكافي للمختبر إلكمال كتابة   -7

 التقرير من قبل الطالب

 اضافة تجارب جديدة للمختبر -1

شراء وتوفير أجهزة احدث   -2

 واكثر 

 اضافة غرفة إلدارة المختبر -3

توفير كادر اضافي يتناسب مع   -4

 اعداد الطلبة 

توفير ساعات اضافية لوقت  -5

الطالب من المختبر ليتكمن 

 اكمال كتابة التقرير 

3 
الكهربائية  

 2والمغناطيسية 

يحتاج المختبر الى اجهزة اضافيه حديثة اضافة الى شاشة  

عرض الكتروني لغرض عرض تعليم استخدام االجهزة 

 وطريقة القياس 

 معالجة نقاط الضعف

 لبصريات ا 4
الى   اضافة  حديثة  اضافية  اجهزة  الى  المختبر  يحتاج 

 سبورة ذكية لغرض عرض التفاصيل الخاصة بالتجارب. 

ليشمل  المختبر  عمل  توسيع 

عدد   زيادة  مع  والليزر  البصريات 

 األجهزة. 

 الحاسبات  5
يحتاج المختبر الى اجهزة اضافيه حديثة اضافة الى  

استخدام  شاشة عرض الكتروني لغرض عرض تعليم 

 االجهزة وطريقة القياس

 معالجة نقاط الضعف

 الذرية 6

أجهزة بسبب ارتفاع كلفتها وعدم توفير   نقص  -1

 أجهزة او تجارب من مناشئ عالمية وشركات معروفة .

صليح األجهزة في حال عطلها بسبب  البطئ في ت -2

دم توفر الدعم المالي. ع  

إضافة تجارب  وأجهزة من  -1

مناشئ عالمية وشركات  

 معروفة.

 إضافة غرفة إدارة للمختبر. -2
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ل الشركات المجهزة صيانة دورية من قب عدم وجود -3

 للتجارب.

عدم توحيد الكهرباء واستعمال التقاسيم بدال عنها.  -4  

توفير دعم مالي لتوفير أجهزة  -3

من مناشئ عالمية وشركات  

 معروفة

 االلكترونيات  7

 نقص التجارب .1

 عدم استحداث تجارب جديدة .2

 

اضافة تجارب جديدة   .1

 للمختبر 

 اضافة غرفة ادارة للمختبر .2

 إضافة سبورة ذكية للمختبر .3

 النووية  8

يحتاج المختبر الى اجهزة اضافيه حديثة اضافة الى  

شاشة عرض الكتروني لغرض عرض تعليمي الستخدام  

االجهزة وطريقة عملها ومجاالت استخدامها والتي تعود  

 بالفائدة لزيادة الجانب الفكري والمهاري للطلبة.

للحاجة الماسة اليها في   3يد المختبر بالبتوبات عدد وتز

 باجراء بعض التجار

تزويد المختبر بمنظومة مطيافية كاما الجراء بعض  

 التجارب المتعلقة بطيف اشعة كاما.

 معالجة نقاط الضعف

 المختبر التعليمي  9
يحتاج المختبر الى اجهزة اضافيه حديثة اضافة الى  

وجود بعض اجزاء التجارب تحناج الى تبدليها باجزاء  

 جديدة    

 معالجة نقاط الضعف

10 
االغشية الرقيقة  

2 

 ال توجد غرفة ادارة معزولة عن المختبر  •

 ال توجد تهوية كافية  •

زيادة في عدد االثاث والمفروشات االرضية في   •

 المختبر والتي يفضل ازالتها

 تم عمل قاطع لغرفه االداره •

 تم اضافة مفرغات هواء   •

 تم ازاله االثاث الزائد •
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االغشية الرقيقة  

والسطوح  

 االنتقائية 

يحتاج المختبر الى اجهزة اضافيه حديثة اضافة الى  

شاشة عرض الكتروني لغرض عرض تعليم استخدام  

 األجهزة 

 ادارة معزولة عن المختبر ال توجد غرفة  •

 ال توجد تهوية كافية  •

زيادة في عدد االثاث والمفروشات االرضية في   •

 المختبر والتي يفضل ازالتها

تقديم طلب لعمل قاطع داخلي  •

 بالمختبر 

تم عمل سقوف ثانويه للمختبر   •

وفيه مراوح مع مفرغة للهواء 

 مخفية 

  تم ازاله االفرشه من االرضيه •

 وعمل ترميم للمختبر 

 النووية متقدم  12

ال توجد ابواب مخارج طوارئ، تم تقديم طلب الى  -1

من قبل   17/4/2019بتاريخ    2588الجامعة /العدد  

 دكتور خالد هادي 

التوجد ساحبات في المختبر وسوف يتم تقديم طلب   -2

 بذلك.

لوضع  • مناسبة  فتحات  عمل 

 الساحبات في المختبر

التشعيع  • عملية  تحويل 

من  الكترونياً،  بالنيوترونات 

التحسينات  بعض  ادخال  خالل 

في   الموجودة  المنظومة  على 

 المختبر  

13 
المواد فائقة  

 التوصيل

يحتاج المختبر الى اجهزة اضافيه حديثة اضافة الى  

شاشة عرض الكتروني لغرض عرض تعليم استخدام  

 ة عمل تحضير المركبات قاالجهزة وطري 

 الجة نقاط الضعفمع

 المواد  14

 نقص أجهزة الفحص  .1

 نقص أجهزة تحضير العينات   .2

  ضعف منظومة الحماية قياسا لمخاطر المواد .3

تجهيز المختبر أجهزة تحضير   .1

 جديدة

تجهيز المختبر أجهزة فحص  .2

 وقياس جديدة 
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ات القسم ات. منظوم13 ي مختبر
ز
 الحماية المعتمدة ف

يعتمد قسم الفيزياء في مختبراته نوعين من منظومات الحماية للعاملين في المختبرات والتي يكمن ان تقسم  

 م الى منظومات الحماية الجماعية ومنظومات الحماية الفردية وكما موضح فيما ادناه: ا بشكل ع

 منظومات الحماية الجماعية 

 الحريق الثابتة والمتحركة.  ةمطفأوجود  .1

 مفرغات الهواء.وجود  .2

 وجود مكيفات هواء. .3

 .خاص بكل مختبر كهربائيةالدورة ال لقواطعوجود منظومة  .4

 منظومات الحماية الفردية

 الصدرية .1

 العوينات الواقية  .2

 الكفوف والكمامات  .3

 .عدم ادخال وتناول المأكوالت والمشروبات في المختبر .4

 .بعد اجراء التجارب تنظيف مناضد العمل  .5

 .التأكيد على رمي نفايات المواد الكيميائية في مكانها المخصص  .6

 .التأكيد على اطفاء مصادر الطاقة الكهربائية بعد االنتهاء من التجارب وقبل مغادرة المختبر .7

حث الطلبة على المشاركة في دورات الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ سواء اثناء العمل المختبري   .8

 .في المنازلاو 
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ات 14 ي المختبر
ز
 . الوسائل التعليمية المعتمدة ف

تستعمل مختبرات قسم الفيزياء بشكل عام الوسائل التعليمية التالية في أداء مهامها لتوصيل المادة التعليمية  

 للطالب:

 في حالة التعليم الحضوري 

 السبورة.  .1

 األقالم الملونة.  .2

 البوسترات.  .3

 التعريفية لكل تجربة.األوراق  .4

 أجهزة التجارب. .5

 عارض البيانات )في مختبر الحاسبات فقط(.  .6

 في حالة التعليم االلكتروني  

 تصوير التجربة فديويا مع تبيان األجهزة المستخدمة وطريقة الربط وطريقة استحصال النتائج  -1

 وضع نتائج افتراضية للتجربة  -2

ات  . برنامج تطوير مالكات15  المختبر

حرصا على تطوير مالكات مختبرات قسم الفيزياء، فقد بادر مسؤولو المختبرات على إقامة دورات 

تدريبية لتطوير العاملين في المختبرات التابعة لهم وفقا لتخصص المختبر وحاجة العمل وكما موضح في  

 الجدول ادناه: 

ظر التام لكل مرافق الدولة  حوبالتالي ال  19بسبب انتشار الوباء المستجد لفايروس كوفيد  -مالحظة :

التدريبية للعاملين  وبضمنها الجامعات لضمان سالمة المنتسبين والطلبة على حد سواء , فلم تتم أي دورات 

 , عدا مختبر المواد فائق التوصيل حيث كانت دوراته قبل الحظر.2020  -2019للعام الدراسي بالمختبرات 
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 الدورات المقامة اسم المختبر  ت 

 يوجد ال  الميكانيك 1

 ال يوجد  1الكهربائية والمغناطيسية   2

 ال يوجد  2الكهربائية والمغناطيسية   3

  يوجد ال لبصريات ا 4

 ال توجد  الحاسبات  5

 ال يوجد  الذرية 6

 ال يوجد  االلكترونيات  7

 ال يوجد  النووية  8

 ال يوجد  المختبر التعليمي  9

 ال يوجد  1االغشية الرقيقة   10

 ال يوجد  2االغشية الرقيقة   11

 ال يوجد  النووية متقدم  12

13 

 المواد فائقة التوصيل 

 -propeتدريب طلبة الدراسات العليا على كيفية استخدام منظومة  -1

تدريب طلبة الدراسات العليا في مختبر فائق التوصيل على كيفية   -2

 الحراري التفاضلي استخدام جهاز المسعر 

 

 ال يوجد  المواد  14
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 SWOT الرباعي . تحليل 16

لكل الفعاليات في برنامج التقييم الذاتي لمختبرات لقسم الفيزياء في كلية التربية ويمكن   ت اتم تطبيق تحليل سو

 تلخيص النتائج وبشكل عام وكما موضح في الجدول ادناه

 

 العوامل 

 الداخلية 

 القوة 

التخصصات   -1 اغلب  في  عملية  تجارب  وجود 

 الرئيسية لعلم الفيزياء.

طويلة -2 خبرة  يملكون  المختبرات  في  العاملين 

 وممتازة في عمل المختبر.  

المختبرات  -3 الى  حديثة  وأجهزة  تجارب  إضافة 

  .ةفي الفترة األخير 

على    -4 للسيطرة  الصحية  الناحية  من  السيطرة 

 وبالتالي الحفاظ على حياة الطلبة   الوباء المستجد 

 الضعف

الدعم المادي    لةمع ققلة عدد العاملين بالمختبر  -1

 من قبل الوزارة 

أجزاء    -2 كافة  الجراء  كافية  غير  المختبر  مدة 

الرسم    , والحسابات  النتائج   , )العملي  التجربة 

 البياني , كتابة المناقشة ( 

لألساليب -2 واالفتقار  التدريس  طرق  تقليدية 

 االيضاح. الحديثة في اجراء التجارب ووسائل 

وجود أكثر من طالب عند اجراء التجربة مما -3

 يؤثر على تركيز الطالب وفهمه للتجربة. 

عدم التخطيط في قبول اعداد كبيرة من خريجي    -4

 اإلعداديةالدراسة 

عدم السيطرة على الطلبة باالمتحانات في حالة    -5

 التعليم االلكتروني 

 

العوامل  

 الخارجية 

 الفرص

 وسائل حديثة في التدريس للمختبرات ادخال -1

بالتقنيات   -2 ومجهزة  حديثة  مختبرات  انشاء 

 الحديثة 

 االستفادة من الخبرات الخارجية  -3

 االستعانة بالخبرات الشابة -4

أرواح    -5 على  الحفاظ  وبالتالي  المخالطة  تقليل 

 الطلبة عن طريق التعليم االلكتروني 

 المخاطر 

 وجود الكليات االهلية المنافسة -1

 قلة عدد الخريجين الموهوبين -2

 قلة فرص العمل للخريجين  -3

 الظروف الغير مستقرة للبلد والدول المجاورة-4

كوفيد   -5 المستجد  الوباء  طريق   19انتشار  عن 

 المخالطة 

 

 



 
18 

 

ي  SWOT تحليل تطبيق الية. 17
ز
ي  التقييم برنامج ف

 :الذات 

 في يُستخدم اختصار وهو مجاالت  عدة في االستراتيجي التحليل أداة هو :SWOT الرباعي التحليل

القوة  وصف الضعف ، (Strengths) عناصر   المحتملة الفرص  ،(Weaknesses)   عناصر 

(Opportunities)    المحتملة والتهديدات  .(Threats) والفرص  الضعف ونقاط  القوة  نقاط " تحليل  يقّدم 

 تم  التي  المعلومات  لتنظيم  ممتازة  وطريقة  ,البرنامج أو  المبادرة  حول  للتواصل  بسيطة  طريقة  "والتهديدات 

 .مسوح  أو دراسات  طريق عن  جمعها

 

 :جزئين من  التحليل  هذا ويتكون 

 من  فعال موجود  هو  ما على يقتصر ان يجب  والذي) الضعف ونقاط القوة نقاط (الداخلي  الوضع تحليل :اوال 

 .واالحتماالت  التوقعات  عن  التحليل ويبتعد  وضعف قوة  نقاط 

 الموجودة للتهديدات  الفعلي الوضع  االعتبار بعين  يأخذ  والذي) والتهديدات  الفرص )   الخارجي  البيئة تحليل :ثانيا 

 .المستغلة  غير   والفرص 

 

 :اجل من تاسو تحليل يستخدم

 .للمشكالت  ل حلو أو  جديدة  جهود  بوجود  احتماالت  استكشاف •

 في فرص  تحديد  عند  والخيارات  االتّجاهات  تتّضح :للمبادرات  األفضل السبيل حول قرارات  اتّخاذ  •

 .النجاح  تواجه التي التهديدات  سياق  في النجاح 

 القوة نقاط  لجرد  يمكن ، طريق مفترق  على أو مفصل على كنتم  إذا :الممكن التغيير مواقع تحديد  •

 .االحتماالت  إلى  باإلضافة  األولويات  يبيّن  أن  الضعف  ونقاط

 جديد  تهديد   يُقفل قد  بينما ،أوسع آفاقا  تفتح قد  جديدة فرصة  إن :المسار منتصف  في  وصقلها  الخطط  تعديل

 .قبل  من  موجودا كان طريقا 
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 :الفجوة حجم لستخراج  المقياس  تطبيق 

 :وهي محاور عشرة  تتضمن  والتي  GLP الجيدة المختبرية  بالممارسة الخاصة  والمعايير  المحاور  على  العتماد تم

                                         % 11 والعاملون المنظمة  :الول المحور

                               % 8 الجودة ضمان برنامج :الثاني المحور

                                             % 13 المرافق  :الثالث المحور

                                    % 10 والمواد الجهزة  :الرابع المحور

 % 13                                      الختبار نظام :الخامس المحور

    % 10  والمصادر                    والختبار  الفحص :السادس المحور

                                      % 8 القياسية  العمل  طرق :السابع المحور

 % 7                                          الداء  تقييم  :الثامن المحور

                                              % 14 النتائج تقرير :التاسع المحور

 % 6                             التقارير وخزن ارشفة :العاشر المحور

 

 المنظمات ألداء  تقييمها عند السلوب ذات  (ISO) األيزو  منظمة  تبني مع منسجما يأتي المعيار  اعتماد ان

 فقرات من فقرة لكل  التطبيق حالت  يعكس سباعيا مقياسا تتضمن األيزو شهادة على للحصول  تتقدم التي

 .القائمة

 القياسية  المواصفات مع الفجوة حجم لتحديد السباعي المقياس

 وزن الفقرة ) الدرجة (              المقياس   ت                                        فقرة 

 6                                       مطبق كليا وموثق كليا                                               1

 5                                         مطبق كليا وموثق جزئيا                                                    2

  4 وغير موثق مطبق كليا                                               3

 3 وموثق كليا   جزئيامطبق                                              4

 2 جزئيا وموثق  جزئيا مطبق                                                 5

 1 ق موث غير و  جزئيا مطبق                                                 6

  0غير مطبق وغير موثق                                                                                              7
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 :الذاتي التقييم  محاور

 :والعاملون  المنظمة الول المحور

 :والعاملون المنظمة  الول  المحور  عناصر )أ

 تحمل في العاملين  قدرات  وبناء المختبر قيادة ،العاملين ،الدراسات  ،التعهد  ،المسؤوليات  ،االدارة المحور يشمل

 .المسؤولية

 :المعيار  )ب

 في العاملين مستوى على دقة  وبكل) الوظيفي الوصف (والصالحيات  والمسؤوليات  والواجبات  المهام تحديد  •

 وموثقة معلنة وتكون المختبر

 في معلنه وتكون  النتائج جودة تجاه ومسؤولياتهم العاملين جميع دور يحقق بما المختبر جودة سياسة وضع   •

 المختبرات  مداخل

 ضمان  تحقيق في التعليمية المؤسسة من والمستفيدة الع ليا االدارية الجهات  أمام تعهدها عن تعلن  المختبر ادارة • 

 وي علن  التعهد  يوثق ان وعلى للطلبة التدريب  جودة

 تفعيل و المختبر فاعلية في الجيد  المختبر ممارسة متطلبات  كل  بتأمين المختبر  ادارة قدرة التعهد  يتضمن   •

 GLP معايير متطلبات  وفق على العلمية اجراءاته

 دقيقة  دراسة وفق على المختبر ادارة قبل من والمختارة المثلى العلمية  الممارسات  تطبيق  •

 واألرشفة  والتسجيل  والمراقبة التنفيذ  خالل من الجودة ضبط في المختبر ادارة قبل من المبادئ مجموعة تحديد  • 

 االختصاص  وفق على المشتركة االهداف ذات للمختبرات  واألهداف والرسالة الرؤية تضع المختبر ادارة  •

 التعليمية  للمنظومة المختبر وموقع المختبرات  جودة ادارة وممثل االدارية الهيكلية تحديد   •

 

 :كممارسات االول المحور تقييم عناصر )ج

 قبل من وموثق معلن الوظيفية والعناوين االلقاب  فيه يحدد  المختبرات  في  للعاملين وظيفي توصيف  . يوجد 1

 في وتوثيقها الفنيين والمسؤولين المختبرات  لمسؤولي والصالحيات  المهام  تحديد  وتم الكلية في  التخطيط شعبة

 .مختبر بكل الخاص  الجودة دليل

 جودة دليل في وموثقة الكلية في االداء وتقويم الجودة ضمان شعبة قبل من  معلنة جودة سياسة وجود  .  2

 .المختبرات 
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 ويتضمن  مختبر بكل الخاص  الجودة دليل في وموثق معلن المختبرات  عن المسؤولة العليا لإلدارة تعهد  . وجود 3

 .والعالجية التعليمية الخدمات  وأفضل الجودة سياسة بتطبيق والتزامها االدارة تعهد 

 العليا االدارة وتعهد  مختبر كل في (GLP) الجيد  التعليمي المختبر لممارسات  الوطنية المعايير دليل . وجود 4

 لغرض  العمل ورش من بالعديد  المختبرات  اعتماد  وحدة قيام الى باإلضافة المعايير هذه بتطبيق المختبر  في

 .المعايير هذه تطبيق

 المختبرات  جودة دليل في جزئي  بشكل وتوثيقها ومراجعتها وتحديدها العمل في المثلى االساليب  اعتماد  . تم5

 .المختبرات  ادارة قبل من

 خالل من المختبرات  اعتماد  ووحدة المختبرات  ادارة قبل من الجودة وضبط القياسية العمل  اجراءات  تحديد  . تم6

 التوثيق عمليات  الى باإلضافة واالختبار المعايرة  عمليات و  العلمية للمادة الداخلي والتدقيق  الدورية المراجعات 

 .بالمختبرات  الخاصة السجالت  في

 الكلية  واهداف ورسالة  رؤية مع  مترابطة الكلية مختبرات  لكافة  مشتركة واهداف ورسالة رؤية  وجود  .  7

 .االختصاص  وفق مختبر  بكل خاصة اهداف وجود  مع  المختبرات  جودة  دليل في  وموثقة معلنة

 االدارية  الهيكلية  يوضح  التخطيط شعبة  قبل  من  وموثق واضح معلن  للمختبرات  تنظيمي هيكل  . وجود 8

 .التعليمية المنظومة من  مختبر كل  وموقع 

 

 :SWOT تحليل وفق الول المحور  )د

 لتطبيق  الكلية عمادة من  دعم بوجود  االول  المحور  ضمن   الفيزياءقسم   لمختبرات  القوة  نقاط  تتحدد : القوة نقاط

  بتطبيقها  العلمية  الفروع  في العليا  االدارات  وتعهد  المختبرات  في  الجودة سياسة  اعالن خالل من الجودة سياسة 

 ضمان  لشعبة  التابعة  المختبرات  اعتماد  وحدة  خالل  من  التطبيق  عملية  متابعة  الى باإلضافة  المختبرات  في

 في والفنين المختبرات  لمسؤولي والمسؤوليات  صالحيات  تحديد  الى  باإلضافة  الكلية  في  االداء  وتقويم  الجودة

 . للمختبرات  القانونية  التبعية يحدد  واضح  تنظيمي  هيكل  ووجود  المختبرات 

 المختبرات   بعض  كون  فتتضمن  االول  المحور  ضمن    الفيزياءقسم   لمختبرات  الضعف نقاط اما : الضعف  نقاط 

 المختبرية   الممارسة  معايير  تناسب  عدم  ذلك  سبب  يكون  وقد  الجيد  التعليمي  المختبر  لممارسة  جزئي  بتطبيق  تقوم 

ومما يزيد    .  المختبرات  هذه على المعايير من  مغاير نوع تطبيق يتطلب  مما  المختبر  في  العمل نوع  مع  الجيدة

لهذه الحالة هو قلة الدعم المادي لتوفير التجارب واألجهزة من مناشئ رصينة , إضافة الى قلة عدد العاملين من  

   جهة وزيادة عدد طلبة من جهة أخرى. 
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 الوزارة  قيام  هي االول المحور  ومؤشرات  معايير لتطبيق  منها  االستفادة  يمكن  التي  الفرص  اهم: الفرص

 المختبر لممارسة  الوطنية  والمعايير  الجودة  بسياسة  الخاصة  والدورات  العمل  ورش  من  بالعديد   والجامعة 

 .الجيد  التعليمي 

 هي  االول  المحور مؤشرات  تطبيق في عائقا تكون ان الممكن  من التي والتهديدات  التحديات  اهم: التهديدات

 .والصالحيات  والمسؤوليات  المهام  فيه يحدد  التخطيط  وزارة قبل من موحد  وظيفي  توصيف  دليل وجود  عدم

 

 :المقترحة الجراءات  )ه

 .العليا  االدارة قبل من  المختبرات  واهداف ورسالة لرؤية سنوية  مراجعة  وجود   .1

 .المختبرات  في بالعاملين الخاص  الوظيفي صيف للتو المستمر  التحديث  .2

 .والدورات  العمل ورش  خالل  من الجيد  المختبرية الممارسة  دليل  بمحتويات  العامل  الكادر وعي زيادة .3

 .العمل اجراءات  لجميع الدقيق  والتوثيق بمراجعة المختبرات  ادارة توجيه  .4

 

 :الجودة ضمان برنامج المحورالثاني

 :الجودة ضمان برنامج الثاني  المحور عناصر)أ

 .التدقيق ، الذاتي التقييم  ،الدقة ،التدريب  ،الجودة ضمان  عن المسؤولون االفراد  المحور يشمل

 :المعيار )ب

 .المؤثرات  نتائج وتحليل الذاتي للتقييم فعلية  خطة  وضع على  المختبر  ادارة تعمل • 

 .المختبر وممارسات  اجراءات  في الشامل للبرنامج  الداخلي للتدقيق  سنوية نصف  خطة  توضع   •

 الممارسات  وعلى  المختبر  في  الجودة وضمان  ضبط  متطلبات  تطبيق على  دقة بكل  العاملين تدريب  • 

 .كافة المختبرية

 اجراءات  ووضع  الدقيقة غير   أو  الصحيحة  غير  التحليلية  النتائج رصد  في  الفاعل  الدور  المختبر  ادارة تلعب    •

 .التحسين وتحقيق  االدارة نظام  وتطبيق  بتطوير  التزامها عن فضال لها  تصحيحية 

 اداء في  الفنية  الكفاءة  لتحقيق ومنظما منهجيا اليومي  العمل  برنامج يكون  ان على المختبر  ادارة تعمل • 

 الممارسات 

 .الجودة دليل في والمسؤوليات  االدوار توزيع الى يُشار  وان للعاملين  المناطة والوظائف  والمهام 
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 :كممارسات  الثاني المحور  تقييم  عناصر   )ج

 المختبر لممارسات  الوطنية المعايير دليل ومؤشرات  محاور وفق اعداده تم الذاتي للتقييم  تقرير وجود   .1

 .الفجوة  حجم  واستخراج  محور بكل  الخاص  سوات  تحليل التقرير  وتتضمن (GLP) الجيد  التعليمي 

 الجودة  ضبط  وسجالت  اجراءات  تدقيق  فيه  يتم  المختبرات  جميع  في  الداخلي للتدقيق  سجل  وجود  .2

 التدقيق عملية  تجري حيث  داخلي  مدقق شهادة  يحملون  اشخاص  قبل من  واالختبار  المعايرة  واجراءات 

 .الدراسي العام خالل مرتين الداخلي

 العمل ورش  من  خاص  جزء  فيها  يخصص  االداء وتقويم  الجودة  ضمان  لشعبة  سنوية  تشغيلية  خطة  وجود   .3

 سجل في  توثيقها  ويتم  الجودة ضمان  اجراءات  على  المختبرات  في  العاملين  بتدريب  الخاصة   والدورات 

 المختبرات  اعتماد  وحدة في  بالمختبرات  الخاص  الجودة دليل وفي مختبر  بكل الخاص  العاملين تدريب 

 يتعلق  فيما خاصة فيها للعاملين  التدريبية الدورات  من  المزيد   المختبرات  تحتاج حيث  كافي  غير  هذا لكن

 .األكاديمي  باالعتماد  الخاصة العالمية  المعايير بتطبيق 

 تطبيق  على  المختبرات  اعتماد  وحدة  اشراف طريق  عن  الجودة بضمان  الخاصة  االجراءات  متابعة  يتم  .4

 بإجراءات  يتعلق  فيما التصحيحي  االجراء  ووضع  المطابقة  عدم  حاالت  وتوثيق  المختبرات   في االجراءات 

 . المختبرات  في  الجودة ضبط 

 فيه  ويتم  مختبر  كل  في الجودة  ضبط  إجراءات  لجميع مرجع يعتبر  مختبر  بكل خاص  جودة  دليل وجود  .5

 .والصالحيات األدوار  توزيع 

 

 :سوات تحليل وفق  الثاني  المحور  )د

 جميع  في  للجودة  دليل  بوجود  الثاني  المحور  ضمن    الفيزياء قسم    لمختبرات  القوة نقاط  تتحدد : القوة  نقاط

 من كافي  عدد  وجود  الكلية في  المختبرات  اعتماد  وحدة  قبل من ومراجعته  عليه  االشراف  يتم  المختبرات 

 بالعديد  الكلية في  االداء وتقويم  الجودة ضمان شعبة قيام  الى  بإضافة  كافة  الكلية  لمختبرات  الداخليين   المدققين

 .الجودة متطلبات  على  العاملين  تدريب  لغرض  التشغيلية  خطتها ضمن العمل ورش  من

 العمل  طرائق  في  االجراءات  توثيق  غياب  فتتضمن  الثاني  المحور  ضمن  الفيزياء قسم    لمختبرات : الضعف  نقاط

, وعدم تكليفه باي    فقط   glpإضافة الى عدم تخصيص شخص يقوم بمهام متطلبات ال  .   المختبرات  بعض  في

 من واجبات المختبرات المعتادة ليتم العمل بكفاءة اكثر. 
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 قسم قيام هي  المختبرات  في  الرصينة  المعايير  لتطبيق  منها  االستفادة  الممكن  من التي  الفرص  اهم : الفرص

 شعب  مسؤولي تأهيل لغرض  ودورات  عمل ورش اقامة بغداد  جامعة في الجامعي واالداء  الجودة ضمان 

 كادر إلعداد  الدائم  وسعيها  المختبرات  في  الجودة  معايير لتطبيق  المختبرات   اعتماد  ووحدات  الجودة  ضمان 

 .واالعتماد  الجودة تطبيق  إجراءات  بأهم ملم

 وجود  عدم  هي الثاني  المحور مؤشرات  تطبيق  في  عائقا تكون  ان  الممكن  من  التي التحديات  اهم : التهديدات

 .المختبرات  جودة متطلبات  يخص  ما  في معتمدة عالمية لدورات  التدريسيين  إلرسال  كافي مادي دعم

 

 :المقترحة الجراءات  )ه

 وورش  التدريبية الدورات  من أكبر لعدد  االداء وتقويم  الجودة ضمان  لشعبة التشغيلية  الخطة تضمين .1

 .المختبرات  في  واالعتماد  الجودة معايير بتطبيق المتعلقة العمل

 الجودة مجال في عالمية  دورات  الى  المختبرات  في  العاملين  إلرسال  الكافي  المادي الدعم  توفير   .2

 .التعليمية للمختبرات  واالعتماد 

 

 :المرافق المحورالثالث

 :المرافق الثالث المحور عناصر)أ

  الحماية  منظومات  متطلبات  ،الشخصية الحماية معدات  ،التحتية البنى البيئة،و السالمة اجراءات  المحور  يشمل

 .للمختبر التحتية  البنى معايير  ،الجماعية

 :المعيار )ب

 .استخدامها على تدريبهم  و  المختبر في  للطلبة  الفردية الحماية مستلزمات  تأمين  •

 متحسسات  و اطفاء منظومة و ,ارضي تأريض  ,اضاءة و ,جيدة تهوية من الجماعية الحماية منظمات  تأمين •

 .الخطورة درجة و  برامجه ضمن و  المختبر تخصص  حسب  و  ذاتي اطفاء  و  انذار

 الوعي  لرفع  وخارجه المختبر داخل في  المختبرية بالسالمة الخاصة  التحذيرية  و  االرشادية  العالمات  وضع  •

 المختبر  تخصص  وحسب  المخاطر تجاه 

 فيزيائية  او  كيمياوية  مخاطر مع  التعامل  عند  الطارئة  الحاالت  في  ارشادات  و  أولية  اسعافات  صندوق  تأمين  •

 .كهربائية أو  ميكانيكية  أو  بيولوجية   أو
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 على مصمم المختبر هل و  التجارب  و الطلبة عدد  حيث  من المختبرات  تصميم  في الكافية المساحات  تامين •

 .العلمي والبحث  العالي  التعليم وزارة  في  المعلنة الوطنية  المعايير  وفق

 .استخدامها مجال  و  خصائصها بحسب  و  المطافئ استخدام  على المشرفين  و  المختبر في  العاملين  تدريب  •

 وضع أو المختبر مخاطر درجة على  ء بنا االضاءة و التهوية منظومات  صيانة برنامج  تطبيق من التأكد  •

 .العالجية  و  الوقائية للصيانة  زمني  برنامج

 

 :كممارسات الثالث المحور تقييم  عناصر )ج

 طفايات  توفر ،الصواعق مانعات  ،للكهرباء التأريض  ،الجيدة التهوية  :الجماعية الحماية  منظومات  توفر  .1

 .الكلية  في  المعطلة المبكر واالنذار الذاتي االطفاء  منظومات  لتأهيل خطة  ووجود  مختبر في كل الحريق

 .مختبر  كل تخصص  وحسب  المختبرات  داخل والتحذيرية  االرشادية العالمات  وجود  .2

 بكل  خاصة ومخططات  االرشادية العالمات  باستخدام المخارج  لهذه وتوضيح  للطوارئ  مخارج وجود   .3

 بكل الخاص  الجودة دليل في وموثقة موضحه المختلفة  الطوارئ حاالت  لمواجهة خطة  ووجود  مختبر

 على ال تحتوي التي المختبرات  لبعض  للطوارئ مخارج توفير لغرض  خطة  بوضع الكلية قيام مع مختبر

 .الطارئة  الحاالت  مع للتعامل الالزمة المواد  وتوفير االولية لإلسعافات   صندوق وجود  مع طوارئ مخارج

 تم مختبر  كل مدخل عند  ومتوفرة الجودة دليل في  موثقة المختبرات  لجميع  هندسية مخططات  وجود   .4

 توجد  حيث  الطلبة  وعدد  المختبرات  بمساحات  بيانات  وقاعدة  الكلية  في  الهندسية  الوحدة   قبل  من  اعدادها

 القبول ضمن  المقبولين  الطلبة  اعداد  كثرة بسبب  الطلبة  عدد  مع مساحتها  ال تتناسب  التي المختبرات  بعض 

 والبحث  العالي التعليم وزارة  في  المعلنة  الوطنية  المعاير وفق   مصممة  المختبرات  جميع ان علما المركزي

 .العلمي

 والصحة  السالمة جمعية مع التعاون تم حيث  المدني الدفاع اجراءات  على العاملين لتدريب  سجل وجود   .5

 الحرائق  مع وكيفية التعامل المدني الدفاع اجراءات  حول عمل وورش تدريبية دورات  اقامة  لغرض  المهنية

 .المختلفة  الحرائق  طفايات  واستخدام 

 المختبرية  واجهزة  معدات  لمختلف الكلية  في  الصيانة شعبة  بها  تقوم دورية  صيانة  وعمليات  خطة وجود  .6

 الجودة دليل في  الصيانة  الية توثيق وتم  مختبر بكل الخاص  الصيانة  سجل في ةالصيان  عمليات   توثيق  ويتم 

 .مختبر بكل  الخاص 
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 :سوات تحليل وفق  الثالث المحور  )د

 مستلزمات  جميع  تامين حيث  من الثالث  المحور ضمن   الفيزياءقسم  لمختبرات  القوة نقاط تتحدد : القوة نقاط

  المختبرات  جميع  في  المهنية  السالمة  شروط  تطبيق  الى باإلضافة  المختبرات  جميع  في  للطلبة  الفردية  الحماية 

 لعالج  االولية  لإلسعافات  صندوق  ووجود  الحريقمطافئ   توفير  وتحذيرية ارشادية عالمات  توفر حيث  من

 .    الحاالت 

 التدريبية الدورات  قله الثاني  المحور  ضمن    فيزياءقسم علوم ال  لمختبرات  الضعف نقاط  اما : الضعف نقاط

 عدم القدرة على توفير ما يطلبه عاملي المختبر بشكل كامل .   .المدني  الدفاع اجراءات  على  للعاملين 

 للتعاون  الية وجود  الثالث  المحور ومؤشرات  معايير  لتطبيق  منها االستفادة يمكن التي  الفرص  اهم: الفرص

 . العاطلة  االجهزة بعض  وصيانة  لتصليح  والتكنلوجيا  العلوم وزارة مع

 هي الثالث  المحور مؤشرات  تطبيق في عائقا تكون ان  الممكن من التي والتهديدات  التحديات  اهم: التهديدات

 القبول  اعداد  في  الزيادة  وكذلك  الجماعية  الحماية منظومات  تأهيل  إلعادة  كافية  مالية تخصيصات  وجود  عدم 

 . المختبر ضمن  طالب  لكل المثلى  المساحة  توفير  على سلبيا  يؤثر  مما  المركزي

 :المقترحة الجراءات  )ه

 .والتدريسيين الطلبة  لتشمل وتوسيعها  المدني  الدفاع مجال  في  العمل  وورش  التدريبية الدورات  عدد  زيادة .1

 للطلبة  كافية مساحات  توفير لغرض  للوزارة المرفوعة  القبول  خطة ضمن المقبولين الطلبة اعداد  تقليل  .2

 .طالب  لكل  التعليمي المستوى  على  والحفاظ  المختبرات  في

 الدورية  الصيانة  مستويات  على  الحفاظ  لغرض  الصيانة شعبة  في الصيانة موظفين  من  الكافي  العدد  توفير  .3

 .المختبرات  في

 :والمواد الجهزة الرابع المحور

 :والمواد الجهزة الرابع  المحور عناصر)أ

 وترميزها.   االجهزة وتشمل

 :المعيار )ب

  اسم  ,الصنع سنة ,المصنعة  الجهة (عليها  الشأن هذا في  كافة  المطلوبة البيانات  تدوين  االجهزة و ترميز •

 .) الخ ....... الشركة

   االجهزة لمعايرة  زمني  برنامج وضع •
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 تشغيلها  طرائق  على  ء بنا  المحدد  باألسلوب و العلمية الممارسات  اجراء بعد  األجهزة على  المحافظة تامين 

 . حفظهاو

 :كممارسات الرابع المحور تقييم  عناصر )ج

 وتم  العلمي  والتقويم االشراف  لجهاز التابع الموحد  الترميز نظام وفق المختبرية  االجهزة  جميع ترميز .1

 .عليه جهاز بكل  الخاص  التسلسلي  الرقم  تثبيت 

 وطرق  المعايرة اجراء فترات  توثيق  ويتم  المختبرات  في الموجودة  األجهزة لمعايرة زمني  نظام  وجود  .2

 . مختبر  كل  في والموجود  باألجهزة  الخاص  المعايرة سجل في  اجراءاها

 . الجودة دليل  في  وموثقة بالمختبرات  الخاصة والمعدات  االجهزة لجميع بيانات  قاعدة توفر .3

 :سوات تحليل وفق  الرابع  المحور  )د

 لترميز  موحد  نظام  وجود  حيث  من  الرابع   المحور  ضمن الفيزياء قسم   لمختبرات  القوة  نقاط  تتحدد : القوة  نقاط

 . تبرخبيانات لكل م قاعدة  وجود  الى باإلضافة  المختبرية االجهزة

 قاعدة بيانات موحدة للقسم بصورة خاصة والكلية بصورة عامة . الضعف عدم وجود  نقاط  اما : الضعف نقاط

 الوزارة قيام هو  الرابع المحور  ومؤشرات  معايير لتطبيق  منها  االستفادة يمكن  التي الفرص  اهم: الفرص

 في  هزةلألج  موحدة بيانات  قاعدة توفير على ساعد   مما المختبرية االجهزة لترميز  موحد   نظام بتوفير

 .المختبرات 

 عدم  الرابع  المحور  مؤشرات  تطبيق  في  عائقا تكون  ان  الممكن  من  التي  والتهديدات  التحديات  اهم : التهديدات

 بصورة دورية .   مختبرات ووفق تخصص أجهزة المختبرات الية لصيانة اجهزة ال وجود 

 :المقترحة الجراءات  )ه

   مستمرة.بصورة   لتخصصهاالمختبرات وفقا الية لصيانة اجهزة  إليجاد  السعي .1

   باستمرار.   والكلية وتحديثهاتوفير قاعدة بيانات االجهزة موحدة على مستوى القسم   .2

 : الختبار نظام المحورالخامس

 :الختبار نظام الخامس المحور عناصر)أ

 وتشمل االختبارات  

 :المعيار )ب

 .بنودها  و  لالختبارات  العمل طرائق  تقييم  •

 .بدقة االختبارات  اجراء ظروف متطلبات  تحديد  •
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   باألداء. النتائج توثيق  و الفهم  أداء كفاءة  اختبار  ويتم  بدقة المختبرية الممارسات  على العاملين  تدريب  •

 التفاصيل.   ادق الى وصوال  الترميز اسلوب  و النمذجة في الدقيقة  االجراءات  مراعاة  •

 .بدقة استخدامها مجال و االجهزة نظافة  من التأكد  •

  ، مراجعته ويتم  له مخططا تقييم النتائج  يكون ان  ويجب  واالنحرافات  الميول تكشف بطريقة  النتائج تسجيل  •

 .عليها المصادق  المعيارية للمواد  الدوري  االستخدام  ويتضمن

 البديلة  االختبارات  طرق و كامل بشكل االختبار طرق  تأمين  •

 .العلمية  المراجع وفق على  المراجعة  تقرير في  النتائج  دقة لضمان االختبار طرق انسب  تحديد  •

 

 :كممارسات الخامس المحور تقييم  عناصر )ج

  االجهزة  معايرة  وسجل التجارب  اجراء  دليل في المعايرة وطرق التجارب  واجراء االختبار  طرق توثيق  يتم .1

 .االختبار  ألجراء  البديلة للطرق  توثيق  يوجد  وال 

 التجارب  اجراء دليل  في  وموثقة  موضحة التجارب  بأجراء الخاصة  البيئية  للظروف وتحديد  تعليمات  وجود  .2

 .مختبر  بكل الخاص  الجودة ودليل

 في العاملين  فيها شارك التي  التدريبية  الدورات  جميع  على يحتوي العاملين لتدريب  خاص  سجل وجود  .3

 وحدة قبل من  اعدادها تم المختبرات  في  العاملين  اداء بتقييم خاصة  استمارة وجود  وكذلك  المختبرات 

 .المختبرات  اعتماد 

 .بالمختبرات  الخاص  الجودة دليل في  موثقة  الية  وفق لزجاجيات او والمعدات  االجهزة  نظافة من  التأكد  يتم .4

 لطرق توثيق يوجد   وال للمختبرات  التجارب  اجراء دليل في  التجارب  واجراء االختبار  طرق توضيح تم  .5

 .البديلة االختبار

 ومراجعات  العلمية  المادة مراجعات  توثيق  خالله يتم مختبر  لكل الدورية  للمراجعات  خاص  سجل  وجود   .6

 .الجودة ضبط  نظام 

 

 :سوات تحليل وفق الخامس المحور  )د

 علمي   دليل  وجود  خالل من  الخامس   المحور  ضمن    الفيزياء قسم   لمختبرات  القوة نقاط  تتحدد : القوة  نقاط

  العلمية  الدورات  توثيق  يتم  وكذلك الكلية  مختبرات  اغلبية  في  واضحة  تعليمات  على  يحتوي  االختبارات  ألجراء

 .  الخاصة التدريب  سجالت  في  المهنية  والصحة  السالمة  ودورات 
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 البديلة   طرائق توثيق عدم هي الخامس المحور ضمنالفيزياء  قسم   لمختبرات  الضعف نقاط اما: الضعف نقاط

 .النتائج دقة اختبار  طرق توثيق  عدم  وايضا المختبرات  في  االختبارات  ألجراء

 استخدام انظمة وبرامج حديثة   خالل من  االختبار في  حديثة طرق  استعمال :الفرص

 .المفاجئ االختبار وانقطاع التيار الكهربائي  عمليات  خالل  االجهزة في اعطال حدوث  :التهديدات

 

 :المقترحة الجراءات  )ه

 .االختبارات  ألجراء البدلية الطرق توثيق  على  المختبرات  حث   .1

 ألجراء  منها  واالستفادة النتائج وتوثيق  النتائج  دقة اختبار  طرق  لتوثيق  سجل إلعداد  المختبرات  توجيه  .2

 .التصحيحيةالطرق 

 

 :والمصادر والختبار الفحص  المحورالسادس

 :والمصادر  والختبار  الفحص السادس المحور عناصر)أ

 الفحص  تعليمات و ضوابط  العامة،  المخاطر  االختيار،  المعايرة،  ،القياسية البيئية  الظروف  النمذجة،  وتشمل 

 .االجراءات  والمعايرة،

 :المعيار )ب

 و بالمسؤوليات  محددة تكون  و المعايرة أو الفحص  لعلمية إجراءات  و  واضحة سياسة المختبر يمتلك •

 .األجراء ذلك لتقييم  خاضعا يكون  ان و العمل إدارة في الصالحيات 

 و  جديد  من بالتجربة  العمل إعادة  و  التصحيحي  األجراء ضبط  تطبيق  يتم  المطابق  غير  األجراء  حالة  في  •

 .المطابقة  عدم  أسباب  في  المحتملة  المصادر تحديد  و األجراء على التقييم  تنفيذ 

 المحتملة المصادر حدوث  تصحيحي لمنع  أجراء كل بعد  الوقائي األجراء  تنفيذ  على  المختبر إدارة تعمل  •

 .الطلبة أداء لرفع مستوى المختبر  في للعاملين  متاحا الوقائي األجراء  يكون  وان  مستقبال المطابقة لعدم

  ,النقل ,التداول ,عمل )النمذجة  مجال  ضمن  المعايرات  / الفحوصات  لكل إجراءات  و  طرقا  المختبر  يستخدم  •

 اإلتالف(.  ,الخزن

 أدائهم  بكفاءة  واالرتقاء  المختبر في  لمشرفين وا للمنتسبين  التدريب  خاص  بشكل و  علمية  إجراءات  تامين  •

 .الطلبة على المتعددة المخاطر من للحد 
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 و النمذجة عملية وبضمنها  المعايرات  و  للفحوصات  الصحيح األداء (الجيد  المختبر تسهيالت  تتضمن  •

 .التعليمية  المؤسسات  من  أخرى مواقع في) المعايرة و  االختبارات 

 الضوضاء و  الحرارة  و الرطوبة  و الغبار و  التعقيم مثل البيئية  الظروف على تسيطر و تراقب  المختبر إدارة •

 .الجيد  معايير المختبر  من  مهم  جزء في  و

 

 :كممارسات السادس المحور تقييم  عناصر )ج

 تخضع التي الزمنية والفترات  المعايرة اجراء طرق توثيق فيه يتم المعايرة بإجراءات  خاص  سجل وجود   .1

 .المعايرة اجراء عن  المسؤول  الشخص  وتحدد  للمعايرة االجهزة  خاللها

 واالجراء اسبابه  وتحديد  المطابق غير االجراء توثيق فيه يتم التصحيحية باإلجراءات  خاص  سجل يوجد   .2

 الفحص  تقييم استمارة او  المطابق  غير االجراء  بضبط خاصة استمارات  وجود وكذلك  المتخذ  التصحيحي

 الوقائي  االجراء تحديد  فيه  يتم  مختبر  لكل الوقائية  واالجراءات  التصحيحية  باإلجراءات  خاص  سجل  وجود  .3

 .تنفيذه   وطريقة

 مختبر  كل في العاملين فيها شارك التي العمل وورش الدورات  جميع يتضمن العاملين تدريب  سجل وجود  .4

    .المخاطر  بتقييم  خاصة  واستمارات  سجل وجود  مع

 العلمية.   الفروع  بين  او  اخرى  مؤسسات  في واالختبار  الفحص  اجراءات  لتسهيل الية  وجود  .5

 مختبر.   بكل  الخاص  الجودة  دليل  في للعمل البيئية  الظروف  توثيق  يتم .6

 

 :سوات تحليل وفق  السادس المحور  )د

 عدم   باإلجراءات  سجالت  بوجود  السادس  المحور ضمن الفيزياء قسم  لمختبرات  القوة  نقاط  تتحدد : القوة نقاط

 المختبرات  في المخاطر لتقييم  خاصة استمارات  ووجود  لذلك، ووقائية  تصحيحية اجراءات  وجود  مع المطابقة

 وموثقة واضحة  اجراءات  و  الية  وجود  للكلية  تحسب  التي  القوة  نقاط  ومن  للمخاطر خاص  سجل  وجود   مع

 .   للنمذجة

الوقت الكافي    وجود  عدم هو  السادس  المحور ضمن الفيزياء قسم   لمختبرات  الضعف نقاط اما: الضعف نقاط

إضافة    .المطابقة غير  واالجراءات  والفحص  االختبار طرائق  لتقييم  الموثقة خاصةال  االستمارات  للعمل على  

 الى الطلبات الفجائية والتي ليس لها تخطيط او اتفاق مسبق. 
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 اليه وجود  هي  السادس  المحور  ومؤشرات  معايير  لتطبيق  منها  االستفادة يمكن  التي  الفرص  اهم : الفرص

  واالختبارات  الفحص  اجراءات  لتسهيل  االخرى المؤسسات  مع  تعاون 

 .الدولية التخصصية  الدورات  وقلة  دوليين فاحصين خبراء استقطاب  عدم  : التهديدات

 

   :المقترحة الجراءات  )ه

 .الفحص  بتقييم خاصة  واستمارات  المطابقة  غير االجراءات  بضبط  خاصة  استمارات  استحداث  .1

 . والكليةالعمل على تخطيط مسبق لكل متطلبات الوزارة والجامعة  .2

 

 :القياسية العمل طرق المحورالسابع

 :القياسية العمل طرق  السابع المحور عناصر)أ

 .المعايرة  محاليل  ،النتائج ، الشفافية ،التطبيق ،القياسية  العمل طرق  وتشمل 

 :المعيار )ب

 .الجيد  المختبر  اعتماد  متطلبات  وفق  على  دوريا ومراجعتها  المختبرية  العمل طرق  فحص  و اختيار •

 .للطلبة المختبر إدارة قبل من  المختبرية الممارسات  تنفيذ  خالل  من السالمة و  البيئية  الظروف تحديد  و  تأمين  •

 و  العمل خطوات  حيث  من  للطلبة  مفهومة  و  التطبيق  وسهلة  شفافة ) العمل  طرق (المختبرية  الممارسات  •

 .األهداف و النتائج  تحقيق

 .للطلبة  العلمي الجانب  ضمن المقرر  الدراسي البرنامج  في  عمليا  و  أساسيا  جزءا  المختبرية  الممارسات  تُعد  •

 قبل من  المختبرية  الممارسات  أجراء في  المباشرة  قبل األجهزة  معايرة  في  القياسية  المحاليل  على  يعتمد  •

 .الطلبة

 اإلجراءات  ووضع الطلبة قبل من التنفيذية اإلجراءات  خالل من السلبية المؤشرات  و المالحظات  توثيق •

 .حدوثها  لمنع الوقائية  و  التصحيحية 

 

 :كممارسات السابع المحور  تقييم  عناصر  )ج 

 مختبر  كل  في  العلمية للمادة الدورية  للمراجعات  سجل  ووجود  البرامج  بإجراءات  خاص  دليل  وجود   .1

 للظروف توثيق  وجود  الى  باإلضافة  النتائج  تقارير في  برنامج  بكل  الخاصة  البيئة  الظروف  توثيق  يتم  .2

 .مختبر  بكل  الخاص  الجودة دليل  ضمن البيئية 
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 دليل  في  موثقة  وكذلك برامج ال اجراء  دليل  في  وموثقة  واضحة  العمل واجراءات  لبرامج ا اجراء  طرق   .3

 .  مختبر بكل الخاص  الجودة

 .الدراسي المقرر  او  للطلبة  العملي المنهاج من  جزء  هي  المختبرية  الممارسات  جميع  .4

 معايرة سجل  في  ومرفقة ثقةوم  وتكون  االجهزة  معايرة  عند  قياسية طرق  او تجارب  على  االعتماد  يتم .5

 .االجهزة

 المطابقة عدم  حاالت  توثيق  فيها يتم مختبر  كل  في والوقائية  التصحيحية  باإلجراءات  خاصة  سجالت  وجود  .6

 .منها الوقاية واجراءات  لها  التصحيحية االجراءات 

 

 :سوات تحليل وفق السابع المحور  )د

 العمل   لطرائق توثيق بوجود  السابع المحور  ضمن  الفيزياء قسم   لمختبرات  القوة نقاط  تتحدد : القوة نقاط

 المنهاج  ضمن المختبرية الممارسات  جميع  كون الى باإلضافة المختبرات  اغلبية في العلمية  والمراجعة

 .العلمية المادة على  تركيزهم وزيادة   الطلبة تشتيت  ال يتم لكي الدراسي

السجالت    هو  السابع   المحور  ضمن  الفيزياءقسم   لمختبرات  الضعف نقاط اما: الضعف نقاط تحديث  عدم 

 لكل مختبر.  والوقائية  التصحيحية باإلجراءات  الخاصة  

 في  المستجدات  اخر  على لالطالع الزائرين االساتذة  خبرة من  واالستفادة دولية جامعات  مع  التعاقد :الفرص

 .المجال هذا

 عدم  السابع المحور مؤشرات  تطبيق  في  عائقا تكون  ان  الممكن من التي والتهديدات  التحديات  اهم: التهديدات

 .عليه االعتماد  يتم  االجهزة  لمعايرة موحدة  جهة  او  نظام  وجود 

 

 :المقترحة الجراءات  )ه

 .والتجارب  البحوث  الهم  االختبارات  اجراء طرق  اغلبية  توثيق  المختبرات  ادارة محاولة  .1

 .الطلبة  ألغلبية  ومعتمدة العمل على ان تكون التوثيقات واضحة   .2

 

 :الداء تقييم المحورالثامن

 :الداء تقييم الثامن  المحور عناصر)أ

 .أهداف ,فعاليات  ,خطط  ,متطلبات  ,نتائج  ,اجراءات  ,بيانات  ويشمل 
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 :المعيار )ب

 .المختبرات  في للعاملين النشاط  و  اإلداء لتقيم سنوية  خطة  وضع •

 مطلبا   األداء يكون  وان  المختبر داخل  في  للطبة  الفرص  تكافؤ  تحقيق  و  أداء  تقويم  مجال  في  التعليمات  تطبيق  •

 .التعليمات  بقوة  ملزما  نظاميا

 داخل في  المشرفين  و  العاملين  كفاءة  لرفع  وسيلة  كونه إلى  األداء تقويم  برنامج  إلى  المختبر  إدارة تنظر  •

 ورغباتهم  الطلبة حاجات  إلشباع األداء جودة فرصة من واالستفادة التفوق في الفرصة إلتاحة الجيد   المختبر

 .الجودة  إدارة نظام تطبيق في المختبر إدارة أهداف كأحد 

 حجم  و  نوع مع تزامنا تصحيحية إجراءات  قاعدة لبناء تام و  موضوعي بشكل  تتم  األداء دراسة و  تقويم •

 المختبرية(.  الممارسات ) الفعاليات  و  الواجبات  تنفيذ  في قصورا تمثل  ال كي المعوقات  حجمو السلبية  المؤشرات 

  باالتجاهات  تهتم فيه  للعاملين  كذلك و  المختبري  للنشاط  األداء تقويم  في  مختصة  دقيقة و محددة معايير  توجد  •

 .األداء تقويم نظام  لتطوير  المستقبلية

 

 :كممارسات الثامن المحور تقييم  عناصر )ج

 االداء تقييم استمارة خالل من تقييمهم يتم  حيث  المختبرات  في  العاملين اداء لتقييم سنوية خطة وجود  .1

 تم خاصة  استمارة وجود  الى  باإلضافة العلمي والتقويم  االشراف جهاز قبل من المعممة  االلكتروني 

 .المختبر  في العاملين اداء لتقييم االداء وتقويم  الجودة ضمان شعبة قبل  من اعدادها

 خطوات  تقييم  على  االساس في  تعتمد  حيث  المختبرات  بعض  في  الطلبة اداء بتقييم  خاصة استمارات  وجود   .2

 .العلمي الجانب  على االساس  في مرتكزة وتكون التجربة او االخبار او للفحص  الطالب  انجاز

 ورقيا  العلمية الفروع  وفي  االداء وتقويم الجودة ضمان شعبة في االداء تقييم استمارات  توثيق يتم .3

 .والكترونيا

 تحسين  خطة وضع  وتم  العاملين اداء وتقييم المختبري النشاط اداء تقييم في السلبية النقاط اهم تحديد  تم .4

 .مناسبة حلول إليجاد  والسعي  المشكالت  هذه لتالفي للمختبرات 

 ضمان  شعبة  قبل من اعدادها تم العاملين وتقييم  المختبري  النشاط  اداء بتقييم خاصة استمارات  وجود  .5

 الخاصة  االستمارات  الى  باإلضافة  سنويا  المختبرات  نشاط  تقييم  خاللها  من  يتم  االداء  وتقويم  الجودة

 المختبرية الممارسات  واستمارة  العلمي  والتقويم االشراف  جهاز  قبل   من  والمعممة المختبرات  بتصنيف 

 .الجيدة
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 :سوات تحليل وفق الثامن المحور  )د

 اداء تقييم   استمارة  وجود  خالل من الثامن  المحور  ضمن  الفيزياء قسم   لمختبرات  القوة  نقاط تتحدد : القوة  نقاط

 وتقويم الجودة ضمان  شعبة  وحدة قبل  من  اعددها  تم موحده العاملين  اداء تقييم  واستمارة  المختبري  للنشاط

 جودة تصنيف  استمارات  خالل  من  المختبر  اداء لتقييم  سنوية  خطة  وجود  الى باإلضافة  الكلية  في   االداء

 .الجيد  المختبر  معايير  بتطبيق  الخاصة  التحقق واستمارات  المختبرات 

 استمارة   وجود  عدم  فتتضمن  الثامن  المحور  ضمن  الفيزياء قسم   لمختبرات  الضعف نقاط  اما : الضعف  نقاط

 . وخاصة المختبرات  بعض  في  الطلبة اداء

 تقييم  نظام وجود  هي الثامن المحور ومؤشرات  معايير  لتطبيق منها االستفادة يمكن التي  الفرص  اهم : الفرص

 جودة بتصنيف خاصة  استمارات  ووجود  المختبر  في وعامليين والفنيين  للتدريسيين  موحد  االلكتروني   اداء

 . الوزارة  قبل من معممة  التعليمية  المختبرات 

 .االداء تقييم  لعمليات  السلبية  المؤشرات  رصد  قلة :التهديدات

 

 :المقترحة الجراءات  )ه

 .المختبرات  في الطلبة اداء تقييم  استمارات  في  موحدة اساسية محاور  إليجاد  السعي .1

 في الطلبة  سلوكيات و التربوي  الجانب  تشمل وانما  فقط  العلمي الجانب  على  التقييمات   ال تقتصر ان    .2

 .المختبرات  في المختلفة  الحاالت  مواجهة

 

 :النتائج تقرير المحورالتاسع

 :النتائج تقرير  التاسع المحور عناصر)أ

 .انحرافات  ،اختبارات  ،معلومات  ،األداء ،الذاتي التقييم  ،المعايرة ،التدقيق وتشمل 

 :المعيار )ب

 .الغرض  لهذا معد  تقرير نموذج خالل  من  صحيحة  بصورة النتائج عرض  •

  طريقة  ,الفاحص  ,التقرير  وتأريخ  ,التقرير  عنوان  ,وعنوانه المختبر  اسم  :معلومات  النهائي التقرير  يتضمن •

 تاريخ   ,النماذج عن  معلومات  ,البيئية الظروف  ,المستخدمة االجهزة ) المراجع  (المصادر ,واالختبار  الفحص 

 .واالستنتاجات  ,واالختبار  الفحص 
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 النتائج  على التصحيحي  االجراء وتنفيذ  الوثائق  وضبط  وتصحيحها النتائج تحليل  على  المختبر  ادارة تعمل  •

 .المطابقة غير 

 .الالزمة  والمعالجات  االسباب  وتحديد  واالستنتاجات  النتائج  في  االنحرافات  توثيق   •

 .السابقة الممارسات  او  المواصفات  مع النتائج مطابقة  •

 .للنتائج  االلكتروني  التوثيق  •

 .التقرير  نتائج  على  بالمصادقة عنها  ينوب  من  او  االدارة  تقوم  •

 . ) االرشفة (واالسترجاع الخزن  •

 

 :كممارسات المحورالتاسع تقييم  عناصر )ج

 واالختبارات  التجارب  طبيعة  على  ذلك يعتمد  المختبرات  بعض  في  والبيانات  بالنتائج  خاصة  تقارير  وجود   .1

 مطبقة كليا وموثقة جزئيا.  المختبرات  في

 المعلومات  على التقارير غالبية  احتواء لكن المختبرات  في الموجودة للتقارير موحد  تصميم وجود  عدم .2

 .التقارير في  توفرها  االساسية الواجب 

 اسباب  اهم فيه  يتم موثق جزئيا  التصحيحية  واالجراءات  للنتائج  المطابقة  عدم  بإجراءات  خاص  سجل  وجود  .3

 .المطابقة  عدم  حدوث  لتجنب  والوقائية التصحيحية  االجراءات  المطابقة عدم

 .المختبرات  بعض  في  للنتائج الكتروني  توثيق وجود  .4

 .موثقة جزئيا المختبرات  في العامل التدريسي الكادر قبل  من  التقارير  نتائج  على  المصادقة يتم   .5

  المختبرات  في الجودة ضبط سجالت  وارشفة التقارير لخزن علمي فرع  كل في خاصة اماكن تخصيص  تم  .6

 موثق جزئيا. 

 

 :سوات تحليل وفق التاسع المحور  )د

 المطابقة   عدم حاالت  توثيق  : باالتي التاسع  المحور ضمن الفيزياءقسم   لمختبرات  القوة  نقاط  تتحدد : القوة نقاط

  لها  تتبع  التي العلمية الفروع  في التقارير  لحفظ مخصصة اماكن  وجود  وكذلك لها تصحيحية اجراءات  واتخاذ 

 .المختبرات 

 للنتائج   تقرير وجود  عدم فتشمل  التاسع  المحور ضمن الفيزياءقسم   لمختبرات  الضعف نقاط  اما: الضعف نقاط

 تقارير.  الى  ال تحتاج المختبرات  تلك في  االختبارات  طبيعة  بسبب  وذلك المختبرات  بعض  في
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 المختبرات  بعض  في للنتائج  الكتروني  توثيق وجود :  الفرص

 مستواهم  تحسين لغرض  منها االستفادة وكيفية التقارير نتائج اهمية حول الطلبة وعي ضعف  :التهديدات

 .العلمي

 

 :المقترحة الجراءات  )ه

 اسم  :االتية  االساسية  المعلومات  يضم  المختبرات  في  للتقارير  موحد  نموذج  يم صمت  اعداد  على  العمل  .1

  , ) المراجع  (المصادر ، واالختبار الفحص  الفاحص  ، التقرير وتأريخ  ، التقرير عنوان  ،وعنوانه المختبر 

 .واالستنتاجات  ،واالختبار تاريخ الفحص  ،النماذج عن  معلومات  ،البيئية الظروف ،المستخدمة االجهزة

 .النتائج لتقارير  االلكتروني  التوثيق  اعتماد  .2

 

 :التقارير وخزن ارشفة العاشر المحور

 :التقارير  وخزن  ارشفة العاشر المحور عناصر)أ

 ، معايرة ،تعليمات  ،نتائج تقارير  ،تدقيق تقارير ،مراجعة تقارير ،السجالت  ضبط ،الوثائق ضبط  وتشمل

 .الجودة ادلة ، الفحص  طرق ،مرجعية  وثائق او  تشريعات 

 :المعيار )ب

 التقارير و األدلة  و  المرجعية  و  الفنية  و  القانونية  الوثائق  لضبط  اإلجرائية  الطريقة المختبر إدارة تنفذ  •

 .بأنواعها

 (GLP) معاير  متطلبات  وفق على  المحددة السبعة  السجالت  لضبط اإلجرائية  الطريقة المختبر  إدارة تنفذ  •

 في الحلول  و  اإلجراءات  اتخاذ  و  منها  المهمة  تأشير  و  للوثائق  الدورية  المراجعة على  المختبر  إدارة  تعمل  •

 .والتحسين  التطوير 

 الوثائق و  المسودة و  الصدار بوثائق  خاصة  فنية  سياقات  وفق  الملونة  األختام  استخدام المختبر  إدارة تعتمد  •

 .االستخدام في  األداء جودة  تحقيق و الوثائق لتميز  الملغاة
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 :كممارسات العاشر المحور تقييم  عناصر )ج

 سجل في  األدلةو المرجعية و الفنية و القانونية  الوثائق ضبط  توثيق خالل من  االجرائية الطرق تنفيذ   .1

 .مختبر كل في  الخاص  الوثائق  ضبط 

 التدقيق ضبط سجل ،الوثائق ضبط سجل (االجرائية بالطرق الخاصة السبعة السجالت  ضبط عملية تتم  .2

 سجل ،الدورية المراجعات  سجل  ، التدريب  ضبط  سجل  ، االجهزة ضبط  سجل ، المعايرة  سجل ،الداخلي

 من كجزء السجالت  ضبط توثيق عملية ويتم  المختبرات  اعتماد  وحدة  طريق   عن ) التصحيحية  االجراءات 

 .بالمختبرات  الخاص  الجودة دليل ضمن  الموثقة الجودة ضبط اجراءات 

 .الداخلي التدقيق وسجل  الوثائق ضبط سجل  ضمن  توثيقه  ويتم للوثائق دورية مراجعات  وجود   .3

 .الكلية  في  مختبر بكل خاصة  اختام وجود  .4

 

 :سوات تحليل وفق العاشر المحور  )د

 لجميع  ضبط  وجود  طريق  عن  العاشر  المحور  ضمن  الفيزياءقسم   لمختبرات  القوة نقاط تحدد : القوة نقاط

 والسجالت  الجودة ضبط  على اشراف وجود  وكذلك الوثائق ضبط سجل ضمن المختبرات  في الخاصة   الوثائق

 .الكلية  في االداء وتقويم  الجودة ضمان لشعبة التابعة  المختبرات  اعتماد  وحدة قبل  من المختبرات  في

 ختم  من اكثر استخدام وعدم مختبر لكل واحد  ختم استخدام على فتقتصر الضعف نقاط اما :الضعف نقاط

   .مختلفة  بالوان

 .االلكترونية  االرشفة عملية  تسهل  اجهزة وكادر توفير  :الفرص

 توجد  ال  : التهديدات

 :المقترحة الجراءات  )ه

 الوثائقو المسودةو االصدار بوثائق  خاصة  فنية  سياقات  وفق  مختبر  لكل مختلفة  بألوان  ختم  من  أكثر  وجود 

 .االستخدام في  االداء جودة  تحقيقو الوثائق لتميز  الملغاة
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ات 18  . تحليل الفجوة للمختبر

 مختبر الميكانيك 

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 8 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 10.5925926 اداري %13 الثالث: المرافق المحور 

 5.71428571 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 9.14814815 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 8.57142857 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 14 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 88.026455   %100 المجموع

 

 1مختبر الكهربائية والمغناطيسية  

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 6.66666667 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 11.5555556 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 5.71428571 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 11.5555556 فني %13 الختبار المحور الخامس: نظام 

 8.57142857 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 14 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 التقارير وتسجيلها المحور العاشر: أرشفة و خزن  

 90.0634921   %100 المجموع

 2  مختبر الكهربائية والمغناطيسية

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 8 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 10.1111111 اداري %13 الثالث: المرافق المحور 

 5.71428571 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 11.5555556 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 10 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 الثامن: تقييم الداءالمحور 
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 14 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 91.3809524   %100 المجموع

 

 مختبر الحاسبات 

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 10.0833333 اداري %11 والعاملين/ المختبرالمحور الول: المنظمة 

 8 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 10.1111111 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 5.71428571 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 6.25925926 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 4.28571429 فني %10 الفحص والختبار و المصادر المحور السادس: 

 5.77777778 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 0 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 63.2314815   %100 المجموع

 

 مختبر البصريات 

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 8 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 11.5555556 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 5.71428571 فني %10 الموادالمحور الرابع: األجهزة و 

 11.5555556 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 10 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 14 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 92.8253968   %100 المجموع

 

 مختبر الذرية

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 5.33333333 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 8.66666667 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 5.71428571 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد
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 9.14814815 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 7.14285714 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 القياسيةالمحور السابع: طرق العمل 

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 14 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 82.005291   %100 المجموع

 

 مختبر اللكترونيات 

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 8 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 10.1111111 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 8.80952381 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 13 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 10 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 14 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 4.75 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 94.6706349   %100 المجموع

 

 مختبر النووية 

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 5.33333333 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 10.1111111 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 7.14285714 فني %10 األجهزة و الموادالمحور الرابع: 

 11.5555556 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 10 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 3.5 فني %14 النتائج المحور التاسع: تقرير 

 6 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 79.6428571   %100 المجموع

 

 مختبر األجهزة ووسائل اليضاح

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 
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 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 8 اداري %8 الثاني: برنامج ضمان الجودة المحور 

 10.5925926 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 4.28571429 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 10.1111111 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 4.28571429 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 14 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 83.2751323   %100 المجموع

 

 1مختبر الغشية الرقيقة  

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 5.33333333 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 10.1111111 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 5.71428571 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 11.5555556 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 10 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 14 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 خزن التقارير وتسجيلها المحور العاشر: أرشفة و 

 88.7142857   %100 المجموع

 

 2مختبر الغشية الرقيقة  

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 5.33333333 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 11.5555556 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 4.28571429 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 11.5555556 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 10 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 الثامن: تقييم الداءالمحور 

 3.5 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 78.2301587   %100 المجموع
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 مختبر نووية متقدم 

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 11 اداري %11 والعاملين/ المختبرالمحور الول: المنظمة 

 8 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 12.037037 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 10 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 13 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 10 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 14 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 99.037037   %100 المجموع

 

 مختبر المواد فائقة التوصيل

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   المحور رقم 

 11 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 8 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 10.1111111 اداري %13 المحور الثالث: المرافق 

 5.23809524 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 11.5555556 فني %13 الخامس: نظام الختبار المحور 

 8.57142857 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 8 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية

 7 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 14 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 6 اداري %6 خزن التقارير وتسجيلها المحور العاشر: أرشفة و 

 89.4761905   %100 المجموع

 

 مختبر المواد 

 درجة المحور   نوع المتطلب   وزن المحور   رقم المحور 

 10.5416667 اداري %11 المحور الول: المنظمة والعاملين/ المختبر

 6.66666667 اداري %8 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة 

 9.62962963 اداري %13 الثالث: المرافق المحور 

 5 فني %10 المحور الرابع: األجهزة و المواد

 8.66666667 فني %13 المحور الخامس: نظام الختبار 

 7.14285714 فني %10 المحور السادس: الفحص والختبار و المصادر 

 4.88888889 فني  %8 المحور السابع: طرق العمل القياسية
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 1.4 اداري %7 المحور الثامن: تقييم الداء

 4.66666667 فني %14 المحور التاسع: تقرير النتائج 

 4.5 اداري %6 المحور العاشر: أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها 

 63.1030423   %100 المجموع

 

 القسم   المعدل الكلي لمختبرات

 درجته  اسم المختبر  ت

 88.026 الميكانيك 1

 90.063 1الكهربائية والمغناطيسية   2

 91.381 2الكهربائية والمغناطيسية   3

 92.825 البصريات  4

 63.231 الحاسبات  5

 82.005 الذرية 6

 94.671 االلكترونيات  7

 79.643 النووية  8

 83.275 األجهزة ووسائل االيضاح  9

 88.714 1االغشية الرقيقة  10

 78.23 2االغشية الرقيقة  11

 99.037 النووية متقدم  12

 89.476 المواد فائقة التوصيل  13

 63.103 المواد  14

 84.549 المعدل  
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ات )للدراسات 19  (األولية. الجداول الدراسية للمختبر
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