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 مقدمة 

  تأسيس   تأريخ  وهو(  1923)   عام  إلى  تأسيسه  تأريخ  يعود   حيث   الكلية  في  األقسام  أعرق  من  وهو

 العالية المعلمين دار

 افتتاح   كان  ،ولقد   التربية  كلية  في  العلمية  االقسام  اوائل  من  ليكون  1923  عام  في  الكيمياء  قسم  أسس

  التقدم   نحو  بغداد   جامعة  تخطوها  التي  والمتسارعة  الحثيثة  للخطوات   تلبية  وتفعيله،  الكيمياء  قسم

 الكيمياء   مجال  في  ومدربة  متخصصة  علمية  لكوادر  الوطنية  االحتياجات   ولمواكبة  العلمية،  والريادة

 

  األساتذة   من  متميزة   كوكبة   ويضم  مناسبة،  واجتماعية  وعملية  وتربوية  علمية   بيئة  الكيمياء  قسم  يوفر

  تتضمن   والتي  البكالوريوس  لدرجة  محكمة  دراسية  خطة  ويتبنى  الكيمياء،  تخصصات   مختلف  في

  تغني   التي  والمساندة،  المساعدة  والمقررات   المتخصصة،  المقررات   من  ومدروسا    واسعا    طيفا  

  المساهمين   من   هللا  بإذن  ليصبح  وتهيئه  والعملية،  الفكرية  وقدراته  إمكانياته  من  وتوسع  الطالب   إدراك

   وتقدمه الوطن بناء في

 فروعه   مختلف  في  والمعرفية  العملية  الكيمياء  علم  بأساسيات   تلم  كوادر  لتخريج  القسم  ويهدف 

  على   القدرة  ولها(  الصناعية  ،  الحياتية   ،  الفيزياوية  ،  التحليلية  ،  الالعضوية  ،  العضوية  الكيمياء)

  وملم   العلمي  البحث   بطرائق  العلمية  المشكالت   حل  الى  اضافة  والمهارات   المبادئ  هذه  تعليم 

 التعليمية   العملية  ادارة  على  وقادر  التربوية  واالدارة  التدريس  وطرائق  النفس  علم  باساسيات 

  الصناعة   في  الكيمياء   ألهمية  التطبيقي  الجانب   على  يؤكد   كما  التربوية  المؤسسات   في  والتربوية

 . الحياة مرافق من وغيرها والطب  والبيئة والزراعة

 

  العملية،   والدروس  المحاضرات،  في  التدريس  هيئة  بأعضاء  مباشرا    اتصاال    القسم  في  الطالب   يتصل

  عضو   بكل  خاصة  صفحة  عبر  أو  الثقافية  واألنشطة  المكتبية،  الساعات   وخالل  النقاش  جلسات   وفي

 الشباب   من  متميزة  دفعات   تخريج  هي  التواصل  وغاية  اإللكتروني،  القسم  موقع  على  تدريس  هيئة

   الكيمياء مجاالت  شتى في والعطاء اإلبداع على والقادر الواعي المتعلم

  واإلدارية   التعليمية  العملية  وتسهيل  لتحسين  الالزمة  والتسهيالت   المعلومات   جميع  الكيمياء  قسم  يقدم

 وإدارة  الكلية  عمادة  إلى  باإلضافة  بينهم،  فيما  التدريس  هيئة  أعضاء  جهود   وتكاتف  بتضافر  والبحثية

 .البرامجي االعتماد  على   للحصول سعيه في القسم لتطلعات  ودعمها الجامعة،

  من   يحتاجه  بما   للوطن  رافدا    يكون  وأن  التربية،   لكلية  نوعية  إضافة  الكيمياء  قسم  يشكل  أن  نأمل

 .  وطننا في والتطوير التحديث  عملية في إسهام  ومن كيميائية تعليمية كوادر
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 - :  منهم نذكر  التدريسيين من عدد  الكيمياء قسم رئاسة على توالى 

  شاكر   عادل.  د   ،  العزيز  عبد   سعدون.  د   ،  الجنابي  يوسف  منذر.  د   ،  النجار  الرزاق  عبد   فاروق.  د 

 الجبار   عبد .  د  ،  المشهداني  خليفة  نوري.  د .أ  ،  العاني  عيسى  خالد.  ،د   العبيدي  كاظم.  د   ،  الطائي

  ،  محمد   كريم  عالء.  د .أ  ،  علي  تقي  عماد .  أ  ،  الجبوري  اسكندر  معين.  د . أ  ،   مخلص   القادر  عبد 

 . الجبوري جابر محمد . د .أ ، ديكران بهجت  سرمد . د .أ ،  هللا عبد   اسحق نجوى. د .م.أ

   قسم الكيمياءرؤية ورسالة واهداف 

 الرؤية:  

التقنيات العلمية والعملية في   رؤيتنا لقسم علوم الكيمياء ان يكون القسم قادر على مواكبة احدث 

قادرين على التدريس وبما يؤهلهم للنهوض واالرتقاء مجال علوم الكيمياء  ورفد المجتمع بخريجين  

بالعملية التربوية باستخدام كافة اساليب و االدوات المختبرية المتاحة و العلوم الكيميائية  وكذلك 

 رفد المجتمع بطاقات للعمل في مختلف القطاعات.

     الرسالة:

وكوادر   بطاقات  المجتمع  رفد  هو  القسم  الدارة  الرئيسي  الهدف  المجاالت ان  مختلف  في  تعمل 

 التعليمية والتربوية باالضافة الى القطاعات الصناعية والبيئية  واالحيائية و النظرية  من خالل: 

تخرج تدريسين لمادة الكيمياء بمؤهالت عالية المستوىقادرين على تحديث البنية االساسية في  -1

 مجال علوم الكيمياء .

هج و المقررات العلمية في فروع الكيمياء المختلفة و  تطوير الطلبة وتزويدهم باحدث المنا  - -2

 التي تشمل علوم الكيمياء الفيزيائية ,العضوية ,الالعضوية ,التحليلية ,الحياتية و الصناعية 

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

 ة التدريسية. دعم وتوفير بيئة عمل جيدة للطالب واعضاء الهيئ -4

 رعاية ودعم المتفوقين وتشجيعهم .  -5

    االهداف:
يهدف البرنامج التعليمي الى تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس وتحسين ادائهم إلنتاج خريجين  

مؤهلين وقادرين على الحصول على فرص عمل سواء في التربية والتعليم او في قطاعات المجتمع  

 اهم االهداف والغايات من البرنامج االكاديمي بما يأتي: المختلفة. ويمكن تلخيص 

 لرفد   الكيمياء  تخصص   في  وتربويا  علميا   مؤهلة  الثانوية  المدارس  في  التدريسية  الكوادر  اعداد   -1

 . احتياجاتها وتغطية المحافظة مدارس

 . الدقيقة الكيمياء تخصصات  جميع في الحديثة والتقنية العلمية التطورات  مواكبة -2

  في   التعليمية  العملية  مخرجات   وجود   اهمية  على  التركيز  خالل  من  التميز  الى  القسم  يهدف  -3

  الكيمياء   اقسام  خريجي  من  اقرانهم  منافسة  القسم  خريجي  من  العديد   تمكن  فقد ,    الكيمياء  تخصص 

 والعمل  القطر  وخارج  داخل  العليا  الدراسات   في  االخرى  التربوية  والكيات   العلوم  كليات   في

 . الوظيفي
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 االمتحانات   اثناء  في  الدراسية  المواد   بأغلب   القطر  مستوى  على  متقدمة   نسبة  القسم  حقق  -4

  تم   حيث   سنوات   ولعدة  االولى   المرتبة  على  القسم  ورئاسة  االساتذة  من   كثير  وحصول  الوزارية

 حينها  في العلمي والبحث  العالي التعليم وزير  السيد  قبل من تكريمهم

 الندوات   واقامة  المتعددة   والوزارات   المحلية  المؤسسات    مع  التعاون  في  القسم  ساهم  -5

 . التربية وزارة  في للمدرسين المختبرية والدورات  والمحاضرات  والمؤتمرات 

 الكيمياء  تخصصات   في(    والدكتوراه  الماجستير)    العليا  للدراسات  التدريسية  الكوادر   اعداد   -6 

  في   اساتذة  ليكونوا  الكيمياء  في   التخصصية  العلمية  بالطاقات   خرى  اال  والكليات   القسم   لرفد   المختلفة

 .  االخرى القطر جامعات  او الجامعة كليات  او القسم

 لالطالع  الترفيهية  السفرات  الى  اضافة  وميدانية  علمية  وسفرات   زيارات   لطلبته  القسم  ينضم  -7

 .  منها لالستفادة الصناعية والعلمية االثرية المواقع على

  االخالق   وترسيخ  العلمية  الثقافة  ونشر  الصرفة  للعلوم  التربية  كلية  شعار  تجسيد   الى  القسم  يهدف  -8

  اخوانهم   بين  الالئق   المكان  يمثلون  هللا  شاء  ان  القريب   المستقبل  في  القسم   طلبة   ويكونوا  الفاضلة

 . سبقوهم اللذين

  والمعرفة   العلم  من  اكتسبوا  بما  واهدافها  الجامعة  رسالة  يجسدوا  طلبتهم  ان  الى  القسم  يهدف  -9

  عليهم   يبخلوا  لم  اللذين  اساتذتهم  ضن  حسن  عند   ليكونوا  مخلص   دئوب   عمل  الى  العلم  هذا  وترجموا

 . شخصيتهم بناء اجل من  وعمل علم  من ينفعهم بما

التربية لكلية  االدارة  وتعهد  الجودة  الهيثم   -الصرفةللعلوم    سياسة    ابن 

   جامعة بغداد/

 سياسة الجودة:  

الصرفة  يلتزم -1 للعلوم  التربية  كلية  الكيمياء في  الهيثم  -قسم  بغداد وجميع    ابن  في جامعة 

بتطبيق متطلبات نظم إدارة الجودة بصورة عامة    فيهوالتدريسيين والفنيين والموظفين اإلداريين  

 .  مختبرات القسمبصورة خاصة في جميع  9001ومتطلبات نظام األيزو  

ابن الهيثم في جامعة بغداد أفضل طرق   -تبنى قسم الكيمياء في كلية التربية للعلوم الصرفةي -2

للحصول على   مختبرية  الالتدريب و أفضل المواصفات الدولية باستخدام أجود المواد و األجهزة  

 . الجودةأعلى درجات 

فقد   -1 لذلك  المستمر,  التطوير  واهمية  التعليمية  للخدمات  التحسين  مبادئ  ودعم  ترسيخ 

اعتمدت آليات التطوير و التدريب المستمر في جميع المستويات و االختصاصات و لجميع العاملين  

 اآلكاديميين و الفنيين و اإلداريين فيه.  

بتقديم أفضل البنى التحتية و الصيانة الدائمة له و تجهيز بيئات العمل    القسماستمرار    -2

 .  مرافقهالمناسبة لجميع العاملين فيها و للطالب والزائرين و في جميع 

البيئة الداعمة واالستخدام االمثل للموارد المتاحة وتحقق الشراكة مع مؤسسات   قسموفر الي -3

 .  علمية والتربويةالمجتمع المختلفة والمهتمة بتقديم الخدمات ال
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الي -4 كفاءة  مدرسينبتخريج    قسملتزم  وموجهة    ذوي  متطورة  تعليمية  لمناهج  وفقا  عالية 

 لحاجات المجتمع.  

القسم -5 بيئة عمل   يطورو  الكفاءات   يستقطب  وايجاد  المستمر  التدريب  قدراتهم من خالل 

   محفزة وبث روح الفريق الواحد.

 تعهد االدارة: 

ابن الهيثم في جامعة بغداد بااللتزام بما   -قسم الكيمياء في كلية التربية للعلوم الصرفةرئاسة تتعهد 

اداريا وقانونيا تجاه المؤسسة التعليمية والجهات المستفيدة وبما    للقسمجاء بسياسة الجودة المحددة  

   .للمجتمع االستشارات العلمية والتربويةوجودة تقديم في المختبرات يحقق جودة التدريب للطلبة 

  جامعة/  الهيثم  ابن   - الصرفة  للعلوم  التربية   كلية   / الكيمياء  لقسم   الوصفية  البيانات 

  بغداد

 .  الهيثم ابن_ الصرفة للعلوم التربية كلية /الكيمياء قسم : المؤسسة اسم

  .حكومية: الجامعة نوع بغداد  جامعة :المؤسسة لها التابعة الجامعة اسم

 . الدالل ساحة –  االعظمية – بغداد  :الجغرافي  الموقع

  .سنوات  اربع : البكالوريوس درجة على للحصول  االولية للدراسات الدراسة مدة

 :   على للحصول العليا للدراسات الدراسة مدة

  .سنتين : الماجستير

   .سنوات  ثالث  : الدكتوراه
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 الطلبة 

 :  القبول() األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية

تشمل معايير القبول الطالب الذين لديهم  معدل تراكمي معين حسب نظام القبول المركزي  وكذلك 

  تعليمية وتربوية يتم اختيار الطلبة الذين  يتمتعون بقدرة بدنية و عقلية و اجتماعية إلدارة أي حالة 

الدراسة.   اجراءتتطلبها  المرشحين  ويتم  مع  ال  مقابالت شخصية  نظام  المركزيمن  لتقييم    قبول 

 المرشح في  ان يكون جزء  من العملية التربوية.  الصفات مثل رغبة 

  :2021-2020عدد الطلبة الكلي للدراسات االولية  والعليا للعام  
 

 : قسم الكيمياء 2120-2020عدد الطلبة الكلي للدراسات االولية  والعليا  للعام 

    الصباحية(:طلبة الدراسات االولية )الدراسة 

   (يةعرب   طالبة 1طالب عراقي +  914طالب )  915

 طالبة(  461طالب , عدد االناث =  454) عدد الذكور = 

طالب, عدد االناث =  123طالب ) عدد الذكور =  278عدد طلبة المرحلة االولى =  •

 طالبة(   155

  74طالب , عدد االناث =  85طالب ) عدد الذكور =  159عدد طلبة المرحلة الثانية  =  •

 طالبة( 

طالب , عدد االناث =  142طالب ) عدد الذكور =  261عدد طالب المرحلة الثالثة  =  •

 طالبة(   119

طالب , عدد االناث =  104طالب ) عدد الذكور =  217عدد طالب المرحلة الرابعة  =  •

 طالبة(   113

 

 االولية ) الدراسة المسائية(: طلبة الدراسات 

 ( 115طالب , عدد االناث =  141طالب ) عدد الذكور =  256

 30طالب, عدد االناث =  37طالب ) عدد الذكور =  67عدد طلبة المرحلة االولى =  •

 طالبة(  

 29طالب , عدد االناث =  39طالب ) عدد الذكور =  68عدد طلبة المرحلة الثانية  =  •

 طالبة( 
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طالب , عدد االناث  =  41طالب ) عدد الذكور =  73عدد طالب المرحلة الثالثة  =  •

 طالبة(   32

طالب , عدد االناث =  24طالب ) عدد الذكور =  48عدد طالب المرحلة الرابعة  =  •

 طالبة(  24

 

 طلبة الدراسات العليا:  

 ماجستير:  

 طالبة(   41طالب , عدد االناث =  18) عدد الذكور =  59عدد الطالب = 

 دكتوراه:  

 طالبة(  11طالب , عدد االناث =  14طالب ) عدد الذكور =  25عدد الطالب = 

    المناهج و وصف البرنامج األكاديمي

  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد   :المؤسسة التعليمية  .1

  .ابن الهيثم -التربية للعلوم الصرفةكلية   : المركزالقسم الجامعي / .2

   .تربية كيمياء  : اسم البرنامج األكاديمي  .3

   .علوم الكيمياءدرجة البكالوريوس     :اسم الشهادة النهائية  .4

  سنوي     :النظام الدراسي .5 

دورات تدريبية لتطوير المهارات المهنية للطلبة/    :المؤثرات الخارجية .6

  .تطبيق مدرسي لطلبة المرحلة الرابعة

  :أهداف البرنامج األكاديمي.7

يهدف البرنامج االكاديمي لقسم الكيمياء الى اعداد مدرس جيد قادر على تدريس الكيمياء  

 والتربوية الربعة سنوات.في المدارس الثانوية من خالل تقديم مزيج من المواد العلمية 
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 . مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   (المعرفة والفهم ) االهداف المعرفية  -أ

 . الخاصة في علم الكيمياءيكتسب الطالب المعرفة الوافية  بالمصطلحات العلمية     -1أ

 .  تجارب الكيمياءان يتعرف الطالب على انواع المواد واالجهزة المختلفة المستخدمة في -2أ

  قدرة الطالب للتعامل مع الطالب بعد تخرجه.تعزيز  -3أ

   مختلف الطلبة.للتعامل مع التربوية تنمية قدرة الطالب  -4أ

 . قدرة الطالب على وضع االسئلة المختلفة لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة تعزيز -5أ

للمادة التي يقوم  متكاملة  منهجية  توفير المعرفة الكاملة للطالب التي تمكنه من اعداد خطة    -6أ

 .  بتدريسها

 

     االهداف المهارية الخاصة بالبرنامج –ب 

الطلبة  تعزيز اخالقيات المهنة والتعامل مع  – 1ب 

   بطريقة تربوية.

 المختلفة   التدريساكتساب الطلبة للمهارات  – 2ب 

 تعزيز مبدا التعلم المستمر مدى الحياة من اجل االستمرار في تطوير المهنة.     - 3ب 

    طرائق التعليم والتعلم  -ج

 القاء المحاضرات.  -

 تزويد الطلبة بالمحاضرات على موقع الكلية.  -

 افالم تعليمية.  -

 اجهزة العرض والكاميرات الرقمية.  -

 استخدام النماذج التعليمية.   -

 دورات تدريبة وورش عمل.  -

 التطبيقي.   عمليالتعليم ال -

 المجاميع الطالبية. 

    طرائق التقييم -د

 االختبارات النظرية.   -

 االختبارات الشفوية.  -
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 االختبارات العملية المختبرية.  -

 التقارير والدراسات.

   االهداف الوجدانية والقيمية -هـ  

) الهدف من   let think about thinking ability  مهارة التفكير حسب قدرة الطالب()- 1هـ  

وفهم متى وماذا وكيف يجب ان  قدرة الطالب )    هذه المهارة ان يعتقد الطالب بما هو ملموس (

 ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.  يفكر

) والذي يهدف الى طرح  مشكلة وتحليلها منطقيا critical thinkingمهارة التفكير الناقد(    -2هـ  

 والوصول الى الحل المطلوب.  

 رورة التوازن بين الحرية والمسؤولية. ضادراك الطالب  -3هـ 

   والتعلم  التعليم طرائق -و
 . المشاكل وحل مواجهة طرق على وتعليمهم الطالب   بحث  تقوم محاضرات  -

 . استجابتهم وسرعة  تعبيرهم وطرق الطالب  تفكير طريقة متابعة -

 .  المختبرات  في التجارب  -

    الذاتي التعليم -

   التقييم طرائق -ز

   النظرية االختبارات  -

   العملية االختبارات  -

 .  والدراسات   التقارير -
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 . بنية البرنامج   9

 اسم المقرر أو المساق  الوحدات المعتمدة 
 رمز المقرر 

 أو المساق 

المستوى /  

 السنة 

 Ch101  الكيمياء العضوية  7

 االولى  

 7 
 الكيمياء التحليلية 

 Ch102 

 4 
 الكيمياء الالعضوية 

 Ch103 

 5 
 علوم الحياة 

 Ch104 

 2 
 

 الفيزياء  
 Ch105 

 4 
 رياضيات 

 Ch106 

 4 
 حاسبات 

 Ch107 
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 Ch108 س التربيه -اس 4
 

 Ch109 علم النفس  4

 Ch110 حقوق االنسان  4

 Ch111 اللغة العربية  4

 اسم المقرر أو المساق  الوحدات المعتمدة 
 رمز المقرر 

 أو المساق 

المستوى /  

 السنة 

 Ch201 الكيمياء العضوية  7

 الثانية  

 Ch202 الكيمياء التحليلية  7
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 Ch203 الكيمياء الالعضوية  7

 Ch204 الكيمياء الفيزياوية  9
 

 Ch205 الرياضيات  4
 

 Ch206 الحاسبات  9
 

 Ch207 ادارة و تعليم ثانوي  4
 

 Ch208 علم النفس  4
 

 

 اسم المقرر أو المساق  الوحدات المعتمدة 
 رمز المقرر 

 أو المساق 

المستوى /  

 السنة 

 الثالثة   Ch301 كيمياء العضوية  7

  

  

 Ch302 كيمياء التناسقية  7

 Ch303 كيمياء الفيزيائية  7

 Ch304 كيمياء الصناعية  7
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 Ch305 كيمياء الحياتية  4
  

  

  

 Ch306 موضوع الخاص  4

 Ch301 كيمياء العضوية  7

 Ch302 كيمياء التناسقية  7

4 
 منهج البحث 

Ch307 
 

4 
 تـدريــــسق ائطــر

Ch308 
 

4 
 أرشــاد وصحــة نفسيــــــة

Ch309 
 

 

 اسم المقرر أو المساق  الوحدات المعتمدة 
 رمز المقرر 

 أو المساق 

المستوى /  

 السنة 

 Ch401 التحليل األلي الكيميائي  9

 الرابعة 

  

  

  

 Ch402 الكيمياء الحياتية  9

 Ch403 التشخيص العضوي و الطيفي 5

 Ch404 كيمياء الكم  4

 Ch405 الموضوع الخاص  4

 Ch406 موضوع البحث )السيمينار(  2

 Ch407 المختبر التعليمي  2

 Ch401 التحليل األلي الكيميائي  9

 Ch402 الكيمياء الحياتية  9
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 Ch408 التطبيقات المدرسية  4

 Ch409 قيــــــاس وتـقـويـــــــــمال 4
 

 

   المعتمدة والساعات الشهادات. 10

  .معتمدة  وحدة 48 و   اسبوعيا   ساعة30  :تتطلب االولى المرحلة

  .معتمدة  وحدة42 و   اسبوعيا   ساعة 29  :تتطلب الثانية المرحلة

   .معتمدة  وحدة 44و   ساعة  30 :تتطلب الثالثة المرحلة

 . معتمدة وحدة 46و   ساعة 27  :تتطلب الرابعة المرحلة

 

/جامعة  ابن الهيثم  -التربية للعلوم الصرفةكلية قسم الكيمياء/ منتسبو 

 بغداد:

 

   البنية التحتية والمرافق االكاديمية:

منتكون  ي الكيمياء  البناية    قسم  القاعات بنايتان  لمجمع  المشتركة  والبناية  الرئيسية 

 والمختبرات.

 القاعات الدراسية:  

   .قاعة دراسية 10يبلغ عدد القاعات الدراسية 

   طالب. 30طالب والخمسة االخرى تستوعب   40خمسة قاعات تستوعب 

 المختبرات التعليمية:    •

   بنايتين.في مختبر  موزعة  15يبلغ عدد المختبرات التعليمية 

  .على المختبرات التعليميةفي جميع المراحل االربعة حيث ترتكز الدراسة 
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  ابن الهيثم   -التربية للعلوم الصرفةكلية   قسم الكيمياء/ لمحة عن مختبرات

    جامعة بغداد/

 . مع بدايات  تاسيس الكلية  قسم الكيمياءتأسست اول مختبرات 

التربية للعلوم  كلية  قسم الكيمياء/  مختبرات رؤية ورسالة واهداف

   /جامعة بغداد ابن الهيثم  -الصرفة

 

   الرؤية:

/ جامعة بغداد    ابن الهيثم  -قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفةان تكون مختبرات  

مختبرات معتمدة ومعترف بها من حيث برامجها التعليمية وبحوث طلبتها كي تتمكن من 

 .  تحقيق الرقي في مستوى الخريجيين  وخدمة المجتمع 

   الرسالة:

/ جامعة بغداد هي   ابن الهيثم  -الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفةقسم  أن رسالة  مختبرات  

في   التميز  الكيمياءتحقق  لعلم  االساسية  المفاهيم  واالبحاث    استيعاب  التدريس  خالل  من 

   -والخدمات والسعي الى: 

وقادرين على    والتربوي  ميليتمتعون بقدر كافي من المعرفة في المجال الع  مدرسين*تخرج  

 االجيال. اعداد 

 *تطوير أختصاصيين مهنيين ملتزمين في مجاالت البحث والتدريس والتعلم بصورة مستمرة. 

 *توفير وتعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.  

 وجامعة بغداد.     ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفةمواكبة رسالة 

  االهداف:

 . علم الكيمياءتعلق في المجال العملي ل*تخرج طلبة منافسين محليا وعالميا ملمين بكل ما ي 

 المجاالت التربوية.*تقديم خدمات متميزة في مختلف 

 *تقديم أفضل وسائل الحماية والرعاية  للعاملين في المختبرات. 

 .  لعلمي*الريادة في خدمة المجتمع ونشر الوعي ا

المختلفة لتحقيق التكامل في مجال *التواصل والتعاون المشترك بين مختبرات الفروع العلمية  

 وث العلمية.  حالب

 تحقيق االهداف العلمية التخصصية لكل مختبر.   *

 تطبيق المعايير العالمية لرفع المستوى العلمي في المختبرات وتحقيق الرصانة العلمية.  *

*  
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التربية  كلية  قسم الكيمياء/  مختبرات سياسة الجودة وتعهد االدارة في

    /جامعة بغداد  ابن الهيثم  -الصرفةللعلوم 

 

  سياسة الجودة:

كل   -1 الكيمياءيعمل  قسم  في  والفنية    مختبر  االدارية  المتطلبات  تحقيق  للممارسات   على 

وذلك من اجل تحقيق متطلبات سوق العمل والجهات المستفيدة     (GCLP)و    (GLP)المختبرية(   

 والتطوير والتحسين المستمر. 

 عملنا.   ال نتنازل عن الشفافية واألمانة والسرية والحيادية في -2

   يجب على المختبر تقديم خدماته بشكل دائم خاصة في مجال اعتماده. -1

 . لعالمنعمل على متابعة التطورات والتحديثات التكنلوجية في ا -2

 التأكد من أن موظفينا ملتزمون بفهم وتنفيذ سياسات وإجراءات نظام إدارة الجودة.   -3

 التدريب المستمر لموظفينا لضمان األداء والكفاءة من أجل الوصول إلى اعلى المستويات.  -4

تخصيص الموارد الالزمة لضمان الكفاءة الفنية  والعمل على التحسين المستمر في قدرة  -5

 المختبرات بما يضمن أفضل الممارسات والتميز في مجال العمل.  

  

  تعهد االدراة:

باالضافة الى وجود   برئاسة القسمتعهد موقع من قبل االدارة العليا متمثلة  قسم الكيمياءيوجد في 

 مختبرات.  اللغرض تطبيق سياسة الجودة في  مشرف مختبرتعهد موقع من قبل كل 

جامعة بغداد  بااللتزام بما جاء بسياسة  /ابن الهيثم -قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفةتعهد ي

و بما يحقق جودة  والجهات المستفيدةالجودة المحددة للكلية اداريا وقانونيا تجاه المؤسسة التعليمية 

 الخدمات للمجتمع. التدريب للطلبة وجودة تقديم 

ابن   -التربية للعلوم الصرفة كليةقسم الكيمياء/ الهيكل التنظيمي لمختبرات 

   /جامعة بغداد الهيثم 
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ابن   - الصرفة  مالتربية للعلو  كليةقسم الكيمياء/ العاملين في مختبرات 

   /جامعة بغداد  الهيثم 

 منتسبو كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم /جامعة بغداد : 

 تدريسي  149يبلغ عدد المالك التدريسي =

 (. 114،عدد االناث= 35حسب الجنس )عدد الذكور= 

مدرس ،43=  مدرس عدد ،62عدد =  ،استاذ مساعد 28حسب االلقاب العلمية:)استاذ عدد= 

 (.16عدد=  مساعد 

 (.  50،حاملين شهادة الماجستير=99حسب الشهادة: )حاملين شهادة الدكتوراة= 

 حسب التخصصات العلمية: 
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 20فرع الكيمياء الفيزياوية=

 27فرع الكيمياء العضوية=

 23فرع الكيمياء الالعضوية=

 21فرع الكيمياء الحياتية =

 23فرع الكيمياء التحليلية=

 10الصناعية=فرع الكيمياء 

 تخصصات اخرى: 

 3علم النفس التربوي=

 12طرائق التدريس=

 1صناعات غذائية=

 1=قياس وتقويم

 2هندسة وراثية=

 1هندسة كيمياوية=

 1علوم حاسبات=

 1=حياة علوم 

 1=ادارة تربوية 

 2مبتعثة  
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  -التربية للعلوم الصرفة كليةقسم الكيمياء/  في مختبرات  اعداد االجهزة

 /جامعة بغداد ابن الهيثم 

 

 

 



Univesity of Baghdad 
College of Education for Pure science- 
Ibnalhaitham 
Department of chemistry 

جامعة بغداد                                                                                       

ابن الهيثم                            -للعلوم الصرفةكلية التربية 

 قسم الكيمياء 

 

 

 

   

   اسم المرحلة اسم المختبر     األجهزة أعداد

  الكيمياء العضوية  مختبر  أجهزة  8

 

 المرحلة األولى    
 التحليلية الكيمياءمختبر   أجهزة 7

 الحاسبات مختبر  جهاز    20

 مختبر الكيمياء العامة أجهزة  8

   

العضوية  الكيمياء مختبر جهاز   5   

 

 المرحلة الثانية 

 التحليلية الكيمياء مختبر جهاز  8

 الكيمياء الالعضوية  مختبر جهاز  11

 الكيمياء الفيزياوية مختبر جهاز  14

  الحاسبات مختبر  جهاز  20

   

  ة الكيمياء العضويمختبر     أجهزة 8

 

 

 المرحلة الثالثة    
 الصناعية الكيمياء مختبر جهاز   14

 الكيمياء التناسقية مختبر اجهزة  6

 الفيزياوية الكيمياء مختبر جهاز  18

   

  التشخيص العضوي  مختبر أجهزة  8

 

 التحليل االلي مختبر جهاز  26 المرحلة الرابعة 

 الكيمياء الحياتية  مختبر اجهزة  5
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التربية للعلوم  كليةقسم الكيمياء/ مختبرات ل المواصفات الهندسية 

 /جامعة بغداد ابن الهيثم  -الصرفة

 

 اسم المرحلة اسم المختبر  (   2مساحة المختبر)م

  الكيمياء العضوية  مختبر 56

 

 المرحلة األولى 

 التحليلية الكيمياءمختبر 140

 الحاسبات مختبر  40

 مختبر الكيمياء العامة 56

   

  العضوية  الكيمياء مختبر 140

 

 المرحلة الثانية 

 التحليلية الكيمياء مختبر 56

 الكيمياء الالعضوية  مختبر 56

 الكيمياء الفيزياوية مختبر 140

 الحاسبات مختبر  40

   

  ة الكيمياء العضويمختبر  56

 الصناعية الكيمياء مختبر 56 المرحلة الثالثة 

 الكيمياء التناسقية مختبر 56

 الفيزياوية الكيمياء مختبر 140

  التشخيص العضوي  مختبر 56

 التحليل االلي مختبر 140 المرحلة الرابعة
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 الكيمياء الحياتية  مختبر 56

 

 

التربية للعلوم    كليةقسم الكيمياء/ في مختبرات  وسائل الحماية المتوفرة

 /جامعة بغداد ابن الهيثم  -الصرفة

 

 وسائل الحماية المتوفرة في جميع مختبراتنا تشمل:  

وسائل الحماية الفردية لعاملين في المختبر والطالب: الكفوف,الصداري المختبرية, االقنعة  .1

 . الحماية ونظارات   mask) الواقية لالنف والفم 

توافر منظومات الحماية الجماعية: التهوية الجيدة, الـتأريض للكهرباء, مانعة الصواعق   .2

 تبر. ,االضاءة المناسبة ,توفر طفايات الحريق في كل مخ

 وجود العالمات االرشادية والتحذيرية داخل المختبرات.   .3

 وجود مخارج للطوارئ وتوضيح لهذه المخارج بإستخدام العالمات االرشادية   .4

 وجود صندوق لالسعافات االولية وتوفير المواد الالزمة للتعامل مع الحاالت الطارئة  .5

ي المختبر من خالل تقسيم الطالب تأمين المساحة الكافية للطالب وتقليل الزخم الطالبي ف .6

 الى عدة مجاميع.  

 توفير حاويات نفايات متخصصة للمواد المختبرية  .7

استحداث استخدام استمارة تقييم المخاطر لطالب المختبرات للدراسات االولية والدراسات  .8

 العليا 

تدريبية   .9 دورات  القامة  المهنية  والصحة  السالمة  وجمعية  االطفاء   مديرية  مع  التعاون 

 للموظفين والطالب حول كيفية استخدام طفايات الحريق. 

المتوفرة  التعليمية  مختبرات    الوسائل  الكيمياء/  في  التربية    كلية قسم 

 /جامعة بغداد   ابن الهيثم  -للعلوم الصرفة

 الوسائل التعليمية المتوفرة في مختبراتنا بشكل عام تشمل  

 

عرض.    -2  سبورة. -1 تخصص -3شاشة  حسب  متنوعة  ايضاح  ووسائل  بوسترات 

 المختبرات المختلفة.  

 الوسائل التعليمية االخرى التي نرى من الضروري توفرها في المختبرات التعليمية  

 السبورة الذكية.  •
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 اتخاذ   في  الحرية  مطلق  الطالب   لدى  يكون   حيث   االفتراضية  المختبرات   توفير •

 التجارب   تنفيذ   من  الطالب   تمكن  كما,  سلبية  آثار  أية   لذلك  يكون  أن  دون  بأنفسهم  القرارات 

 جهد   وبأقل  مخاطرة  ألية  التعرض   دون  والنتائج  التفاعالت   ومشاهدة  وتكرارها  العلمية

  .ممكنة وتكلفة

ابن    -التربية للعلوم الصرفة  كليةقسم الكيمياء/  مختبرات  اعداد الطلبة في  

 جامعة بغداد / الهيثم 
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   اسم المرحلة اسم المختبر   عدد الطالب 

  الكيمياء العضوية  مختبر  30  -25

 

 المرحلة األولى    
 التحليلية الكيمياءمختبر 35  -30

 الحاسبات مختبر   20  -15

 مختبر الكيمياء العامة 35  -30

   

العضوية  الكيمياء مختبر 35  -30   

 

 المرحلة الثانية 

 التحليلية الكيمياء مختبر 30  -25

 الكيمياء الالعضوية  مختبر 25  -20

 الكيمياء الفيزياوية مختبر 25 -2

  الحاسبات مختبر  20  -15

   

  ة الكيمياء العضويمختبر   25  -20

 

 

 المرحلة الثالثة    
 الصناعية الكيمياء مختبر 25  -20

 الكيمياء التناسقية مختبر 25  -20

 الفيزياوية الكيمياء مختبر 30  -25

   

  التشخيص العضوي  مختبر 25  -20

 

 التحليل االلي مختبر 30  -20 المرحلة الرابعة 

 الكيمياء الحياتية  مختبر 25  -20
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ابن   -التربية للعلوم الصرفة كلية قسم الكيمياء/ مختبرات خطة تحسين 

   2120-2020للعام  جامعة بغداد / الهيثم 

باعداد خطة لتحسين واقع المختبرات التعليمية وتم مراعاة اثناء اعداد قامت رئاسة قسم الكيمياء  

الرئيسية  االنشطة  جوانب  كافة  في  تغطيتها  المطلوب  الفجوات  سد  المختبرات  تحسين  خطة 

 للمختبرات واولوياتها مع االخذ بعين االعتبار بما يلي:   

ورسالة  • رؤية  لتحقيق  تنفيذها  الجاري  الخطة  اطار  في  تحقيقها  المستهدف  االنجازات 

 واهداف المختبرات. 

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

 للكلية.  

وقد تم مراعاة في خطة التحسين ان ترتبط بالغايات واالهداف االستراتيجية وان تتضمن االنشطة  

والمهام المطلوب تنفيذها ودرج مؤشرات المتابعة وتقييم االداء  كذلك  ربطها بالمخاطر المحتملة 

عملية  ويتم عرض الخطة سنويا على مجلس الكلية لغرض تحديثها ومناقشة المعوقات التي تواجها  

 تنفيذ الخطة. 

 : الغاية االولى : رفع كفاءة  القدرة المؤسسية لمختبرات الكلية  

 فترة التنفيذ  

مسؤولية  

 التنفيذ 

 مؤشرات 

 المتابعة وتقييم االداء 

كيفية الحصول على  

 النتيجة 

المخرجات  

 المتوقعة 
 االهداف 

 

 

2120 

2020  
 
 
 
 
 
 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 العمادة 
معاون العميد  
 للشؤون العلمية 
معاون العميد  

للشؤون االدارية  

  ئيس القسمر

مسؤولي المختبرات  

 الكادر التدريسي 

 

توفير وسائل   -
 تعليمية حديثة 

,smart board( visual 
)presenter 

زيادة اقبال الطلبة على  -

  googleموقع ال 

education 

 
 

التطوير والتحديث   -

المستمرلالجهزة التعليمية  

ادخال   - االلكترونية 

في   ة التكنولوجيا الحديث

عملية التعليم والتقويم  

واشراك الطلبة  

والتدريسيين في عملية  

تحويل المقررات الدراسية  

 الى مقررات 
الكترونية عن طريق ال  

google education 

 

تطبيق  
التكنولوجيا  
في   
االنشطة  
 التعليمية 

 

 

 

 

 

 

تحسين بيئة   - 4

التكنولوجيا  

ووسائل التواصل  

 االلكتروني 
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عمممممممممممادة   2020  2021  
المممكممملممميمممة  
رئممممميمممممس  
  القسم
ممدير شمممممعبمة  مممممممان  
 الجودة وتقويم االداء 
 

االداء  - نظام تقييم اداء منفذ  تمقميميمم  نممموذج  تمبمنمي 
قبممل الجممامعممة  المعتمممد من 
 والوزارة 

تفعيمل واعتمماد نظمام تقييم  -

المعتمممد   المحممدث و  االداء 

 من قبل الجامعة  والوزارة 

نظمام موثق 

اداء  لمتمقميميمم 

التدريسيين  

 والعاملين 

تفعيل     -5

مممعمممايمميمر  
اداء  

الممكمموادر  
االكاديمية  

 في 
لمتمقميميمم  المممخمتمبمرات 

واقممعمميمممة   اكممثممر 

وتمحمقميمق ر ممممممما  

 وظيفي ايجابي 

 الغاية الثانية: االرتقاء بمستوى التعليم والتعلم 

 فترة التنفيذ  

 مسؤولية التنفيذ  

 مؤشرات  

 المتابعة وتقييم االداء  

كيفية الحصول على  

 النتيجة  
 المخرجات المتوقعة  

 االهداف  

 البداية   النهاية 

 2021 

 

 

 

 

 

 2020 

 

 

 

 

 

 عمادة الكلية  

 معاون العميد للشؤون العلمية  

 رئيس القسم 

 اللجنة العلمية   

قسم مناضر   تعاون علمي مع-

 كلية عالمية رصينة   في

نسبة دخول الطالب الى   -

 مواقع المقررات االلكترونية.  

دراسة برامج كليات   -

 عالمية رصينة  

 والتواصل معها   

 

 

استحداث برامج   -

  تعليمية بالتعاون مع

  اقسام مناضرة في

جامعات عالمية  

 رصينة  

 

 

تطوير البرامج   -1

التعليمية  

 والمقررات  

الدراسية للمادة  

 العملية   
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 2021 

 

 

 

 

 

 

 2020 

 

 

 

 

 

 

 عمادة الكلية  

 معاون العميد للشؤون العلمية  

معاون العميد لشؤون الطلبة  

 اللجنة العلمية  

  المستمرمسؤول وحدة التعليم  

شعبة ضمان الجودة وتقويم  

 االداء  

 

 

 

 

 

 

 

 التقارير الخاصة بالدراسة  

 زيادة وعي الطالب  -

 الشفافية في التطبيق  

نسبة حضور الكادر   -

التدريسي للدورات وورش  

 العمل  

تحديث مستمر للمناهج  -

 الدراسية  

تقارير النظراء الداخليين  -

 والخارجيين  

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة االية التقويم  -

 المعتمدة  

استمرار استطالع رأي  

 الطلبة في طرق التقويم  

وضع الية لضمان  

الشفافية والعدالة في  

االمتحانات العملية  

 والشفهية  

اقامة ورش عمل  -

 ودورات تدريبية   

وضع نظام لمراجعة  -

وتحديث المناهج من  

- قبل اللجان العلمية  

 تقييم النظراء  

المراجعيين الداخليين  

 والخارجيين  

 

ويم  اساليب تق  -

واضحة وعادلة  

 ومعلنة  

كادر تدريسي   -

مطلع على احدث  

التطورات في  

المجال العملي  

 للمختبرات  

 

مقررات دراسية  -

 محدثة  

نظام متكامل   -2

وموضوعي لتقييم  

الطالب وادارة  

 االمتحانات  

 الغاية الثالثة: تحقيق التميز في مجال البحث العلمي 

 فترة التنفيذ  

 مسؤولية التنفيذ  

 مؤشرات  

 المتابعة وتقييم االداء  

كيفية الحصول على  

 النتيجة  
 المخرجات المتوقعة  

 االهداف  

 البداية   النهاية  

 2021  2020 

 

 

 

 

 

 

 عمادة الكلية  

 معاون العميد للشؤون العلمية  

 العلمي  القسم

مدير شعبة الدراسات   

 والتخطيط  

مدير شعبة ضمان الجودة  

وتقويم االداء اللجنة العلمية  

 الكادر التدريسي  

 

 

 استكمال نتائج   -

 الدراسة ورفع التقارير  

 

 

مكأفاة التدريسيين الناشرين  -

 ابحاثهم في مجالت رصينة  

حث طلبة الدراسات العليا  -

على انجاز بحوثهم المختبرية  

لزمات الضرورية  توفير مست -

- النجاز البحوث المختبرية  

توثيق النتائج البحثية لغرض  

االستفاددة منها من قبل  

 الباحثين  

اجراء دراسة مسحية   -

لتقيييم واقع البحث  

العلمي للكادر التدريسي  

 في المختبرات  

تشجيع نشر االبحاث  -

في المجالت العالمية  

 الرصينة  

 

خطة بحثية   -

 متكاملة  
ر  التطوي -1

المستمر لمنظومة  

البحث العلمي  

وتنمية قدرات  

اعضاء الهيئة  

 التدريسية  
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 الغاية الرابعة : الممارسة الفعلية لنظم الجودة والسعي لتحقيق االعتماد االكاديمي:  

 

 فترة التنفيذ 

 مسؤولية التنفيذ 

 مؤشرات 

 المتابعة وتقييم االداء 

كيفية الحصول على  

 النتيجة 
 المخرجات المتوقعة 

 االهداف 

 البداية  النهاية  

 عمادة الكلية   2020  2021 

 معاون العميد للشؤون العلمية  

 رئيس القسم 

مدير شعبة ضمان الجودة   

 وتقويم االداء  

مسؤول وحدة اعتماد  

 المختبرات  

 

 رفع التقارير  -

 

 

تطبيق االوامر والتعليمات   -

الصادرة من قبل قسم ضمان  

الجودة واالداء الجامعي في  

تحديد معايير اعتماد  -الكلية  

متابعة   -اكاديمية تخصصية  

 تطبيق المعايير  

من قبل وحدة اعتماد  

 المختبرات  

 

 

 

 

 

استبيانات   -

الرضا المختلفة للطلبة  

 والتدريسيين  

االلتزام بنظام   -

من قبل  الجودة المعتمد 

 الجامعة  

دراسة معايير اعتماد  -

عالمية وتخصصية  

تتناسب مع المستوى  

 العلمي للكلية  

 

تطبيق  معايير اعتماد  

اكاديمي تتناسب مع  

المستوى العلمي للكلية  

تطبيق معايير المختبر   -

التعليمي الجيد لبعض  

 (GLP)المختبرات

التقويم المستمر  -

 لالداء  

 

 

نظام جودة   -

متكامل ومتوافق مع  

نظام الجودة في  

 الجامعة  

  - 

 

وضع الية    -1

لتطبق نظام  

الجودة لمختلف  

 المختبرات العلمية  

 الغاية الخامسة :تعزيز خدمة المجتمع:

 

 فترة التنفيذ 

 مسؤولية التنفيذ 

 مؤشرات 

 المتابعة وتقييم االداء 

كيفية الحصول على  

 النتيجة 
 المتوقعة المخرجات 

 االهداف 

 البداية  النهاية  
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 2021 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية    2020 

 معاون العميد للشؤون العلمية  

   رئيس القسم

 الكادر التدريسي للمختبرات  

 

 

 

مساهمات الطلبة  -

والتدريسيين في خدمة  

 المجتمع من حيث تقديم  

 

 

 

وضع برنامج فعال  

لغرض مساهمة الطلبة  

واعضاء هيئة التدريس  

في خدمة احتياجات  

 المجتمع   

مساهمة الطالب  

واعضاء هيئة  

التدريس في خدمة  

 المجتمع  

تفعيل الخدمة   -1

 المجتمعية  

 

 

 

 

 

 

التربية للعلوم كلية قسم الكيمياء/ اجراءات ضبط الجودة في مختبرات 

   ابن الهيثم/ جامعة بغداد:  -الصرفة

  - الصرفة   للعلوم  التربية  كلية  فيقامت شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء ووحدة اعتماد المختبرات  

واالستمارات الضرورية لغرض تطبيق  باعداد  برامج و نماذج السجالت    بغداد   جامعة/  الهيثم  ابن

من قبل   تشكيل اللجان الخاصة لمتابعة عملية التطبيقتم  و   GLPالجيد    معايير ممارسات المختبر

  للعلوم   التربية  كلية  /الكيمياء   قسم  مختبرات وذلك من خالل تطبيق وتوفير االتي في جميع    االقسام

 : بغداد   جامعة/  الهيثم ابن -الصرفة

 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 

 تطبيق الطرائق االجرائية الفنية من خالل:   -1

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 •

    .والجماعية تامين منظومات الحماية الفردية   •
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 توفير برنامج للصيانة الدورية وبرنامج الزالة مخلفات المختبرات.   •

 طرق لالختبار والمعايرة والمراجعة الدورية لهذه الطرق.   •

 االدلة المتوفرة في المختبرات:   -2

 دليل الجودة لكل مختبر.   •

 دليل المعايير الوطنية للمخبر التعليمي الجيد.   •

 دليل اجراء التجارب والدليل العلمي.   •

 دليل السالمة والصحة المهنية

 

 

مختبرات  نماذج الستمارات وسجالت برامج ضبط الجودة في 

جامعة /  ابن الهيثم   -التربية للعلوم الصرفة كلية قسم الكيمياء/ 

 :بغداد

 

 

   )GLP(قائمة التحقق الخاصة بممارسات المختبر الجيد 

GLP   المطابقة مع متطلبات    

 المتطلبات  

  
 ت 

الى حدا  مالحظات  

 ما  

 نعم  ال 

 المحور االول: المنظمة والعاملون           

هل يوجد دليل للتوصيف الوظيفي من ضمنها          

 الصالحيات والمسؤوليات معلن وموثق؟  

 1 

 2  هل توجد سياية لجودة لمختبرات القسم معلنة وموثقة؟           

 3  هل يوجد تعهد لالدارة العليا للمختبر معلن وموثق؟           

المختبر  هل يوجد دليل المعايير الوطنية لممارسة         

   (GLP)التعليمي الجيد ؟

 4 

 5  هل تم اعتماد االساليب المثلى في العمل؟          

هل يوجد دليل التعليمات / دليل اجراءات العمل          

 القياسية؟  

 6 

هل توجد (رؤيا, رسالة, واالهداف) معلنة لمختبرات          

 القسم؟  

 7 

 8  هل يوجد هيكل تنظيمي؟          
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 المحور الثاني: برنامج  مان الجودة         

 1  هل يوجد سجل لدراسة التقييم الذاتي؟          

 2  هل يوجد سجل للتدقيق الداخلي؟          

هل تم تدريب العاملين على متطلبات ضبط الجودة          

 وموثقة بسجل؟  

 3 

هل يوجد سجل لالجراءات التصحيحية في تطبيق نظام          

 الجودة؟  

 4 

 5  هل يوجد دليل الجودة في المختبر؟          

 6  هل تم مراجعة االجراءات المعملية في طرائق العمل؟          

 المحور الثالث: المرافق          

 1  هل تم تأمين مستلزمات الحماية الفردية للطلبة؟          

 2  هل منظومات الحماية الجماعية مؤمنة وتم العمل بها؟          

 3  هل توجد العالمات االرشادية والتحذيرات ( الخاصة بالسالمة المهنية)         

 4  هل تم تأمين مستلزمات الطوارىء؟          

 5  هل تصميم المختبر ضمن المعايير المعلنة من الوزارة / دائرة االعمار؟         

 

 6  هل يوجد سجل لتدريب العاملين على اجراءات الدفاع المدني؟          

هل توجد حاويات وبرنامج الزالة محتويات الحاويات وحسب تخصص         

 المختبر؟ 
 7 

 8  هل يوجد برنامج للصيانه الدورية والوقائية والعالجية؟          

 9  هل يتضمن المختبر غرفة لتسلم النماذج؟          

 المحور الرابع: االجهزة والمواد          

 1  هل تم الترميز على وفق نظام ترميز االاجهزة المختبرية الموحد؟           

 2  هل يوجد سجل لمعايرة االجهزة و المعدات على وفق برنامج زمني؟         

 3  هل توجد قاعدة بيانات لالجهزة و المعدات؟          

        (NEPA) هل تم خزن المواد وترميزها على وفق نظام للحماية من

 الحرائق والحوادث وحسب تخصص المختبر؟   

 4 
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المتطلبات المحددة في برنامج          القياسية على وفق  هل تم حفظ المحاليل 

 تشغيل االجهزة ومعايرتها؟  
 5 

 6  هل تم تأمين المحافظة على االجهزة؟         

 7  هل تم ترميز المحاليل القياسية مع ذكر التواريخ والصالحيات؟          

 المحور الخامس: نظام االختبار          

 1  هل تم توثيق طرائق االختبار والطرائق البديلة؟          

 2  هل توجد تعليمات الجراء التجارب المختبرية / الظروف البيئية؟         

 3  هل يوجد سجل لتدريب العاملين وسجل مؤهالت العاملين وادائهم؟         

هل توجد اجراءات النمذجة / سجل النماذج واسلوب الترميز وصوال  الى         

 ادق الفحوصات؟  
 4 

 5  هل يوجد برنامج الدامة ونظافة المعدات واالجهزة المختبرية وموثق؟          

 6  هل يوجد سجل الختبار دقة النتائج؟         

 7  هل يوجد دليل لطرائق الفحص واالختبار والطرائق البديلة؟          

المتضمن           / االختبار  لطرائق فحص  العلمية  للمراجعة  سجل  يوجد  هل 

 تحديد انسب الطرائق في تقرير المراجعة؟   
 8 

هل المحاليل ضمن الصالحية المحددة بطرائق الفحص واالختبار وموثقة          

 بحسب تخصص القسم   
 9 

 المحور السادس: الفحص واالختبار والمصادر          

 

 1  هل يوجد دليل الجراءات الفحص واالحتبار القياسية او المعايرة؟          

هل يوجد سجل لالجراءات التصحيحية / استمارات ضبط االجراء غير         

 المطابق / استمارة تقييم الفحص؟  
 2 

 3  هل يوجد سجل لالجراءات الوقائية للفحص؟          

النقل,           ,التداول,  النمذجة   ) لالختبارات  وطرائق  اجراءات  توجد  هل 

 الخزن, االتالف) وحسب تخصص المختبر؟ 
 4 

هل يوجد سجل لتدريب العاملين / كفاءة االداء للحد من المخاطر على         

 الطلبة؟  
 5 
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 6  هل توجد تسهيالت الجراء الفحص واالختبار في مواقع اخرى؟          

 7  هل يوجد سجل ابيئة العمل؟          

 المحور السابع: طرائق العمل القياسية         

 1  سجل العمل / سجل المراجعة العلمية؟          

 2  هل يوجد سجل لشروط البيئية والسالمة (عند اجراء التجربة)؟          

هل يوجد دليل لطرائق الفحص و االختبار سهلة و شفافة ومفهومة لدى         

 الطلبة؟  
 3 

 هل الممارسات المختبرية ضمن البرنامج الدراسي للطلبة؟         

 هل تم االعتماد هلى المعايير او المواد المرجعية في معايرة االجهزة؟          

هل يوجد سجل لالجراءات التصحيحية / سجل االجراءات الوقائية عند         

 اجراء الطلبة للتجربة؟  

 المحور الثامن: تقويم االداء          

 هل توجد خطة لتقويم اداء العاملين في المختبرات؟          

 هل توجد استمارة لتقويم االداء ( تقويم الطلبة)؟          

 هل تم توثيق استمارة تقويم االداء؟          

هل تم تحديد النقاط السلبية والمشكالت في تقويم االداء للعاملين لتطوير         

 نظام االداء؟  

هل توجد استمارة لتقويم اداء النشاط المختبري ومثلها للعاملين لتطوير         

 نظام االداء؟  

 المحور التاسع: تقرير النتائج          

 هل تم عرض النتائج بصورة صحيحة من خالل نموذج تقرير؟          

عنوان          عنوانه,  و  المختبر  اسم  معلومات:  النهائي  التقرير  يتضمن  هل 

التقرير, وتاريخ التقرير, الفاحص ,طريقة الفحص و االختبار, المصادر(  

 المراجع) , 

تاريخ      النماذج,  عن  معلومات  البيئية,  الظروف  المستخدمة,  االجهزة 

 الفحص واالختبار, واالستنتاجات؟  

هل تم تحليل النتائج وفي حالة عدم المطابقة يتم اتخاذ االجراء التصحيحي         

 المناسب؟  

 هل تم توثيق االنحرافات في النتائج و المعالجات؟           
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 تحديد مطابقة النتائج مع المواصفات او الممارسات السابقة؟          

 هل يوجد التوثيق االلكتروني للنتائج؟         

 مصادقة نتائج التقرير؟          

 موقع خزن التقرير (االرشفة)؟          

 المحور العاشر: ارشفة وخزن التقارير           

هل تم ضبط الوثائق القانونية والفنية والمرجعية         

 واالدلة واالستمارات والبرامج والتقارير بأنواعه؟  

 هل تم ضبط السجالت؟          

 هل توجد مراجعة دورية للوثائق؟          

 هل توجد اختام خاصة بوثائق المختبر؟          

 الدرجة النهائية        

 

 

 

سجل ضبط االجراءات التصحيحية الخاص بوحدة اعتماد المختبرات في  

 الكلية:  

 الشخص المسؤول عن المتابعة 

متابعة تنفيذ  

 االجراء 

 التصحيحي 

 االجراء 

 التصحيحي 

 حالة عدم 

 المطابقة

 جنان البيروتي م.د. ا.

 وحدة اعتماد المختبرات  مسؤول
 نعم تم التنفيذ 

تغيير الوثيقة من مدراء  

المختبرات الى مسؤولي 

 المختبرات

وثيقة مدراء 

 المختبرات

 جنان البيروتي م.د. ا.

 وحدة اعتماد المختبرات  مسؤول
 نعم تم التنفيذ 

تغيير التسمية من السجل العام  

 الى دليل الجودة مع

 التعديل واالضافة على محتوياته

 تسمية السجل العام

 ا.م. د. جنان البيروتي 

 اعتماد المختبرات وحدة مسؤول 
 نعم تم التنفيذ 

تم دمج سجل استخدام االجهزة مع 

سجل ضبط االجهزة تحت مسمى 

 واحد وهو سجل ضبط االجهزة 

 لألجهزة  وجود سجلين
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 نموذج سجل ضبط االجراءات التصحيحية الخاص بالمختبر:  

الشخص  

المسؤول عن 

 المتابعة 

متابعة  

تنفيذ  

االجراء 

 التصحيحي 

 اسم المختبر  حالة عدم المطابقة التصحيحي االجراء 

ضفاف هاشم  

 بدري 
 نعم 

تم استبدال رابع  

كلوريد الكاربون  

بمذيب اخر وهو  

الكلوروفورم والذي  

بدوره اعطى نتيجة  

جيدة من الصق  

 البولي ستايرين 

في تجربة تحضير الصق البولي  

ستايرين لوحظ تلف وتلوث المذيب 

الكاربون المستخدم وهو رابع كلوريد 

 وبالتالي لم نحصل على نتائج جيدة 

 

الكيمياء 

الصناعية 

 المرحلة الثالثة

 يوسف ابراهيم 

 نعم 

 

استخدام كلوريد  

االمونيوم في التجربة  

بدال عنه أعطى نتائج  

 واضحة 

في تجربة حرارة المحلول تم الغاء 

استخدام  نترات البوتاسيوم ألنها مادة  

 محظورة 

الكيمياء 

الفيزيائية 

 المرحلة الثانية 

 نعم  كوثر احمد صاد 

تم استبدال مادة 

بركلورات البوتاسيوم 

بمادة اوكزاالت  

الصوديوم وذلك لعدم 

توفر بركلورات 

 البوتاسيوم 

 

الغاء استخدام مادة بركلورات البوتاسيوم  

 في تجربة حساب ثابت حاصل االذابة 

الكيمياء 

التحليلية 

 المرحلة الثانية 

محمد  وسن 

 علوان 
 نعم 

تم استبدال مادة 

انهدريد الخليك بمادة 

اخرى كلوريد االستيل  

والذي بدوره اعطى  

 نتيجة جيدة

 

فنيل فثاالمايد لوحظ عدم    Nفي تجربة  

تواجد مادة انهدرير الخليك وان تواجدت 

تكوم منتهية الصالحية وبالتالي لم 

 نحصل على نتائج جيدة 

الكيمياء 

العضوية 

 المرحلة الثالثة

ضفاف فالح  

 حسن 
 نعم 

استخدام حامض  

البنزويك بدال عن  

حامض السالسيليك في  

تجربة استخالص  

الغاءاستخدام حامض السالسيليك في 

تجربة استخالص حامض قاعدة بسبب  

تلف المادة مما ادى الى عدم الحصول 

 على نتائج جيدة

مختبر الكيمياء  

العضوية مرحلة 

 اولى
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حامض قاعدة لتوفر  

المادة والحصول على  

 نتائج جيدة 

نبراس مظفر  

 جميل 
 نعم 

عدم استخدام كمية  

كبيرة من المادة 

المجهولة لحصول  

 ة على نتائج اكثر دق

 

في تجربة  الذوبانية لوحظ عند استخدام  

كمية كبيرة من المادة المجهولة  لمعرفة 

قابلية ذوبانها بالمذيبات لم نحصل على  

 نتائج جيد 

التشخيص 

 العضوي 

 المرحلة الرابعة 

 نعم  ايمان مطر 

تم استخدام عامل  

مرسب وهو الكحول 

االثيلي كاجراء 

تصحيحي فظهر  

 الراسب

 فى تجربة تحضير: 

Hexauninecobalt (III)cliloride 

 وتجربة تحضير: 

Pentaaminmechloridocobalt(II) 

chloride لم يظهر راسب بالتبريد عند

والسباب محتملة منها قدم   بعض الطلبه

المواد المستخدمة او عدم الوصول الى 

 حالة االشباع 

الكيمياء 

التناسقية  

 المرحلة الثالثة

وسن عبد الواحد  

 جاسم 
 نعم 

 ( Hoodشراء )

دخول المنتسبين 

 لدورات السالمة 

 )hoodتوفر غرفة لسحب االبخرة ) عدم

 عدم دخول المنتسبين لدورات السالمة

الكيمياء 

التحليلية  

 المرحلة االولى 

 نعم  هدى احمد حسن 
استخدام ماء الكلور 

 ألنه أكثر آمنا 

الغاء استخدام ماء البروم في كشف عن  

 الحامض االميني االرجنيين لخطورته 
 الكيمياء العامة

 

  
برنامج المعايرة في 

 المختبر:  
 

 

 المالحظات 

 

نتيجة 

 المعايرة 

الفترة  

الزمنية 

 للمعايرة 

 

 طريقة المعايرة 

 

 اسم الجهاز 
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 :نماذج برامج تدريب العاملين في المختبرات

يتم توثيق تدريب العاملين في سجل تدريب العاملين الخاص بكل مختبر باالضافة الى سجل 

تدريب العاملين الخاص بوحدة اعتماد المختبرات حيث يتم تقسيم برنامج تدريب العاملين على  

 النحو االتي: 

 : اوال: تدريب العاملين على ضبط الجودة 

 مكان انعقادها 
تاريخ  

 الدورة 

  -الدورة التدريبية -الورشة عنوان 

 الندوة

 2016/5/31 الجامعة التكنولوجية/ مركز التعليم المستمر 
 دورة مدقق جودة داخلي

 

– التربية للعلوم الصرفة كلية /بغداد جامعة 

 ابن الهيثم 
2018/1/3 

كيفية ملئ استمارات التحقق وتحضير  

السجالت واالدلة الخاصة بزيارة لجنة  

 المختبرات اعتمادية 

 مطابقة  4عدد 
 مرة كل شهر

 

Allen, D., تبعا  للمصدرCooksey, C., 

& Tsai, B. 

(2010, 

October5).Spectrophotometry.  

Retrieved 

(vis)spectrophotometer 

 

 

 مطابقة  

 مرة كل ستة 

 اشهر

 

Allen, D., Cooksey, تبعا للمصدر 

C., & Tsai, B. (2010, 

October5).Spectrophotometry.  

Retrieve 

 

(uv) 

spectrophotometer 

 

 مطابقة  4عدد 
 مرة كل شهر

 
 Edition6تبعا للمصدر

Centrifuge 

 

 مطابق  1عدد 

 

 مرة كل شهر

 

TIETZ  6 Editionتبعا للمصدر 
Electric-blance 

 

 مطابق  3عدد 

 

 مرة كل ستة 

 اشهر

 

 تبعا للمصدر 

US Environmental Protection  

Agency 

Office of Pesticide Programs 

 

PH-meter 
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ابن  –التربية للعلوم الصرفة كلية /بغداد جامعة 

 الهيثم 
2017/10/2 

الدليل االرشادي وتوضيح الية ملئ  

استمارة تصنيف جودة المختبرات التعليمية  

 في االقسام 

ابن  –التربية للعلوم الصرفة كلية /بغداد جامعة 

 2018/1/3 الهيثم 
وتجهيز  كيفية ملئ استمارة قائمة التحقق 

 السجالت واالدلة الخاصة بالمختبرات 

ابن  –التربية للعلوم الصرفة كلية /بغداد جامعة 

 تجهيز قائمة التحقق للمختبرات  2017/12/18 الهيثم 

ابن  –التربية للعلوم الصرفة كلية /بغداد جامعة 

 الهيثم 
2017/10/ 2 

الدليل االرشادي وتوضيح الية ملئ  

المختبرات التعليمية  استمارة تصنيف جودة 

 في االقسام 

ابن  –التربية للعلوم الصرفة كلية /بغداد جامعة 

 الهيثم 
 تجهيز قائمة التحقق للمختبرات  2017/12/18

ابن  –التربية للعلوم الصرفة كلية /بغداد جامعة 

 2018/2/14 الهيثم 

قائمة التحقق لمعايير المختبر التعليمي  

وكيفية ملئ المحاور الخاصة  GLPالجيد 

 بها 

 

 

 : ثانيا: تدريب العاملين على اجراءات الدفاع المدني 

 

 

 : ثالثا: دورات علمية تخصصية

 

 تاريخ الدورة  مكان انعقادها 
  -الدورة التدريبية -عنوان الورشة 

 الندوة

– التربية للعلوم الصرفة كلية /بغداد جامعة 

 ابن الهيثم 
10 /3 /2019  

مفاهيم عامة عن الحرائق والوقاية منها  

وانواع المطافئ ومتطلبات الدفاع 

 المدني

– التربية للعلوم الصرفة كلية /بغداد جامعة 

 المبادئ االولية في مكافحة الحرائق  2018/11/1 ابن الهيثم 
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التربية للعلوم  كلية لقسم الكيمياء/ نماذج الجداول الدراسية االسبوعية 

 جامعة بغداد/  ابن الهيثم  -الصرفة

 

 الدورةموضوع  تاريخ الدورة  عدد المشاركين 

23 29 /3 /2018  أخالقيات العمل والسالمة واالمن الكيميائي  

19 24 /4 /2018  
أساسيات البلورات السائلة وكيفية تشخيصها  

 وتطبيقاتها 

15 23 /5 /2018  
أضواء على كيمياء السادس العلمي األحيائي  

 و التطبيقي 

12 29 /5 /2018  
كيفية اختيار المجلة العالمية الرصينة للنشر  

 العلمي

20 17 /12/2018  اعتماد المجالت العلمية للترقية  

17 20 /12/2018  الكيمياء الحاسوبية  

7 26 /11/2018  المفاهيم األساسية للبحث العلمي 

19 24 /12/2018  كيف يضئ زيت الزيتون  

15 24 /12/2018  الزيوت النباتية وفوائدها  

18 30 /12/2018  بعنوان البصمة الغذائية  

13 3 /1 /2019  
الكيمياء والسالمة في مختبرات   أخالقيات 

 الكيمياء 

14 8 /1 /2019  مهارات كتابة السيرة الذاتية االحترافية  

14 17 /1 /2019  
دورة المخاطر الكيميائية والفيزيائية في  

 الغذاء 

 مطيافية الفلورة  2019/1/28 14

 hyperchemاساسيات ال  2018/6/4 21

 المعرفة وتطوير المهارات التدريسية  إدارة 2018/12/24 26

21 2019/10/7 
الهواتف النقالة على   أبراجترددات تأثير 

 اإلنسان صحة 

 التحليالت الكيميائية للدم 2018/11/12 27

 الطب التجميلي والليزر  14/ 2019/3 19
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   ( ولى)المرحلة االالدراسة الصباحية   – جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

  2021-2020للعام الدراسي 

 
 

  
  

 
 
 

 الساعة شعبة  ) ا (  شعبة )ب( 

 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 ال ع وية  7 د. وليد  تربية أسس  7 د. نغم

 
 االحد

 9:30 ال ع وية  7 د. وليد  أسس تربية  7 د. نغم

 10:30 أسس تربية  .[7 د. نغم ال ع وية  8 د. ساجد 

 11:30 أسس تربية  7 د. نغم ال ع وية  8 د. ساجد 
 12:30 احصاء   ست لمياء لغة عربية  ست زينب
 1:30    لغة عربية  ست زينب

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 عملي  تحليلية 7 د. سمية 

 
 االثنين

 9:30  تحليلية 7 د. سمية 

 10:30  تحليلية 7 د. سمية 
 11:30  احصاء  7 ست لمياء
 12:30  حاسبات   أستاذ سعد
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 تحليلية 7 د. انتظار  عملي 
 
 

 الثالثاء 
 

 9:30 تحليلية 7 د. انتظار  
 10:30 تحليلية 8 د. انتظار  

 11:30 حقوق انسان  8 أستاذ اياد  

 12:30 لغة عربية  ست زينب 

 1:30 لغة عربية  ست زينب  

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 علم النفس  7 د. ليث ع وية 7 د. ميسون
 

 االربعاء
 9:30 علم النفس  7 د. ليث ع وية 7 د. ميسون

 10:30 علوم حياة  7 د. رنا  ريا يات   ست ايمان 

 11:30 ريا يات   ست ايمان  حقوق انسان   أستاذ اياد 

      1:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 ع وية 8 د. رائد علم النفس  7 د. ليث
 

 الخميس
 9:30 ع وية 8 د. رائد علم النفس  7 د. ليث
 10:30 لغة إنكليزية 7 د. عمر علوم حياة  7 د. لمى
 لغة إنكليزية 9 د. عمر

 
 11:30 حاسبات  

 9     12:30 
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 2021-2020للعام الدراسي  (ولى)المرحلة االالدراسة الصباحية  –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

 
 
 
 

 الساعة شعبة  )ج(  شعبة )د(
 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 ع وية 8 د. خالد فهد  لغة عربية 9 ست زينب

 
 االحد

عربيةلغة  9 ست زينب  9:30 ع وية 8 د. خالد فهد  

 10:30 احصاء   ست لمياء تحليلية 8 د. خالد وليد 

 11:30 علم النفس   ست ايناس تحليلية  د. خالد وليد 
 12:30 علم النفس   ست ايناس تحليلية  د. خالد وليد 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ  القاعة  األستاذ
ساهرة د.  احصاء  2 ست لمياء   8:30 تحليلية 8 

 
 االثنين

 9:30 تحليلية 8 د. ساهرة  حاسبات  2 أستاذ سعد

 10:30 تحليلية 8 د. ساهرة  ع وية  د.  حى 
 11:30 حاسبات   أستاذ سعد ع وية 8 د.  حى 

 12:30 ريا يات   ست ايمان    

 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
 

 
 الثالثاء 

 8:30 ال ع وية  8 د. عامر حقوق انسان  8 أستاذ اياد 

 9:30 ال ع وية  8 د. عامر ال ع وية  8 د. احمد ثابت

 10:30 لغة عربية 8 ست زينب ال ع وية  8 د. احمد ثابت
 11:30 لغة عربية  ست زينب أسس تربية   د. نغم
 12:30 حقوق انسان   أستاذ اياد  أسس تربية  8 د. نغم

      1:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 عملي  ريا يات  9 ست ايمان 

 
 االربعاء

لغة إنكليزية  9 د. عمر   9:30 

 10:30  علم النفس  9 د. إسماعيل  

 11:30  علم النفس  9 د. إسماعيل

 12:30  8  علوم حياة  9 د. رنا 

      1:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 علوم حياة   د. لمى عملي 
 

 الخميس
 9:30 لغة إنكليزية  د. عمر 

 10:30 أسس تربية  7 د. نغم 

 11:30 أسس تربية  7 د. نغم 

    12:30 
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 2021-2020للعام الدراسي  (ولى)المرحلة االالدراسة المسائية  –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

 
 الساعة شعبة  ) أ ( 

 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ
  1:00 عملي 

 
 
 االحد

 2:00 

 3:00 

 4:00 

   5:00 
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ
  1:00 ع وية  د. ميسون

 
 االثنين

 

 2:00 ع وية  د. ميسون
 3:00 حاسبات   أستاذ سعد

 4:00 احصاء   ست لمياء

  5:00 ريا يات   ست ايمان 
  الساعة المادة  القاعة 

  1:00 ال ع وية   د. لقاء 
 

 الثالثاء 
 2:00 ال ع وية   د. لقاء 
 3:00 حقوق انسان   أستاذ اياد 

 4:00 لغة عربية  ست زينب
 5:00 لغة عربية  ست زينب

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ
  1:00 تحليلية  د. عمر

 2:00 تحليلية  د. عمر االربعاء
 3:00 تحليلية  د. عمر

 4:00 علم النفس   ست ايناس
 5:00 علم النفس   ست ايناس

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ

  1:00 أسس تربية   ست ايناس
 2:00 أسس تربية   ست ايناس الخميس

 3:00 لغة إنكليزية  د. عمر

 4:00 علوم حياة   د. لمى
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 الدراسة الصباحية – ولىجدول العملي المرحلة اال

أ أول  اليوم  الوقت   
 مختبر ع وية  1أ
 مختبر تحليلية  2أ

 علوم حياة مختبر  3أ

8:30  
 

 
 

 

الثنينا  

 مختبر تحليلية  1أ
 علوم حياة مختبر  2أ

 ة مختبر ع وي 3أ

9:30 

 علوم حياة مختبر  1أ
 مختبر ع وية  2أ

 مختبر تحليلية  3أ

10:30 

ب  أول  اليوم  الوقت   
 مختبر ع وية 1ب
 مختبر تحليلية   2ب

 علوم حياة مختبر  3ب

8:30  
 
 
 
 

 الثالثاء 

 مختبر تحليلية  1ب
 علوم حياة مختبر  2ب

 ةمختبر ع وي 3ب

9:30 

 علوم حياة مختبر  1ب
 مختبر ع وية 2ب

 مختبر تحليلية  3ب

10:30 
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 الدراسة الصباحية – ولىجدول العملي المرحلة اال

ج أول  اليوم  الوقت   
 مختبر ع وية  1ج
 مختبر تحليلية  2ج

 علوم حياة مختبر  3ج

8:30  
 
 

 
 

الربعاءا  

 مختبر تحليلية  1ج
 علوم حياة مختبر  2ج

 ة مختبر ع وي 3ج

9:30 

 علوم حياة مختبر  1ج
 مختبر ع وية  2ج

 مختبر تحليلية  3ج

10:30 

د أول  اليوم  الوقت   
 مختبر ع وية 1د
 مختبر تحليلية  2د

 علوم حياة مختبر  3د

8:30  
 
 
 

 الخميس
 مختبر تحليلية 1د
 علوم حياة مختبر  2د

 ةمختبر ع وي 3د

9:30 

 علوم حياة مختبر  1د
 مختبر ع وية 2د

 مختبر تحليلية 3د

10:30 
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 الدراسة المسائية  – ولىجدول العملي المرحلة اال

أ أول  اليوم  الوقت   
 مختبر ع وية  1أ
 مختبر تحليلية  2أ

 علوم حياة مختبر  3أ

1:00  
 

 
 
 

الحد ا  

 مختبر تحليلية  1أ
 علوم حياة مختبر  2أ

 ة مختبر ع وي 3أ

2:00 

 علوم حياة مختبر  1أ
 مختبر ع وية  2أ

 مختبر تحليلية  3أ

3:00 

 

 

)ب( شعبة  (  ا شعبة  )   الساعة 

 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 ع وية .[7 د. نسرين الع وية 7 د. باسمة 

 
 االحد

 9:30 ع وية 7 د. نسرين الع وية 7 د. باسمة 
 10:30 علم النفس   7 د. سلمى  إدارة 8 د. افراح

 11:30 علم النفس   7 د. سلمى إدارة 8 د. افراح

      12:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 عملي  عملي 
 
 

 االثنين

  9:30 

  10:30 

  11:30 

  12:30 

  1:30 

  2:30 

  :303  

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 تحليلية 7 د. جاسم  ع وية 7 د. هدى

 الثالثاء 
 
 
 

 9:30 تحليلية 7 د. جاسم  ع وية 7 د. هدى

 10:30 ادارة 8 د. افراح علم النفس   7 د. سلمى

 11:30 ادارة 8 د. افراح علم النفس   7 د. سلمى

إنكليزيةلغة        12:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 فيزياوية 7 د. عمار  تحليلية 7 د. حسام 

 
 االربعاء

 9:30 فيزياوية 7 د. عمار تحليلية 7 د. حسام 
 10:30 فيزياوية 7 د. عمار ريا يات   ست نادية
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 2021-2020للعام الدراسي  ة(انيالمرحلة الث)الدراسة الصباحية  –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 
 
 

 2021-2020للعام الدراسي  ة(انيالمرحلة الث)الدراسة الصباحية  –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 
 

(شعبة )د ( شعبة  )ج   الساعة 
 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
ع وية  8 د. هدى   8:30 الع وية 8 د. تغريد هاشم  

 
 
 

 االحد

ع وية  8 د. هدى  9:30 الع وية 8 د. تغريد هاشم  

 10:30 لغة إنكليزية   اللغة االنكليزية  
 8   8  11:30 

      12:30 
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 ع وية 8 د. إسماعيل ياسين فيزياوية 9 د. زينب وجدي 
 
 
 

 االثنين

 9:30 ع وية 8 د. إسماعيل ياسين فيزياوية 9 د. زينب وجدي 

 10:30 علم النفس  7 د. سلمى فيزياوية 8 د. زينب وجدي 
النفس علم  7 د. سلمى حاسبات  8 ست سوسن   11:30 

 12:30 حاسبات   ست سوسن    

 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
 
 
 

 الثالثاء 

 8:30 عملي  عملي 

  9:30 

  10:30 

  11:30 

  12:30 

  1:30 

   2:30 
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ  القاعة  األستاذ

  8:30 فيزياوية 8 د. جمان الع وية 2 د. رحاب 
 
 
 

 االربعاء

 9:30 فيزياوية 8 د. جمان الع وية 2 د. رحاب 

 10:30 فيزياوية 8 د. جمان إدارة 8 د. افراح
 11:30 ريا يات  8 ست نادية إدارة  د. افراح

 12:30  8  ريا يات  8 ست نادية

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

 11:30    لغة انكليزية  

      1:30 
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 ال ع وية  8 د. ايناس جاسم  فيزياوية 7 د. ايناس حسين
 

 الخميس
 9:30 ال ع وية  8 د. ايناس جاسم  فيزياوية 7 د. ايناس حسين

 10:30 حاسبات  7 ست سوسن   فيزياوية 7 د. ايناس حسين
 11:30 ريا يات   ست نادية حاسبات  9 ست سوسن 

 9     12:30 



Univesity of Baghdad 
College of Education for Pure science- 
Ibnalhaitham 
Department of chemistry 

جامعة بغداد                                                                                       

ابن الهيثم                            -للعلوم الصرفةكلية التربية 

 قسم الكيمياء 

 

حليليةت  د. رؤى  تحليلية 9 د. رقية  8:30  
 

 الخميس
 9:30 تحليلية  د. رؤى  تحليلية 9 د. رقية

 10:30 ادارة 7 د. افراح علم النفس  9 د. سلمى
 11:30 إدارة 7 د. افراح علم النفس  9 د. سلمى

      12:30 

 
 

 2021-2020للعام الدراسي  ة(انيالمرحلة الث)ية الدراسة المسائ –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 
 

(  شعبة  ) أ  الساعة 
 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ

:002 عملي    
 

 
 االحد

 003:  

 004:  

 005:  

   006:  
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ

إسماعيل ياسيند.  :002 ع وية     
 

 
 االثنين

 

:003 ع وية  د. إسماعيل ياسين  

:004 علم النفس   د. سلمى  

:005 علم النفس   د. سلمى  

   006:  
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ

:002 ال ع وية   د. ورود    
 

 الثالثاء 
:003 ال ع وية   د. ورود   

:004 ادارة  د. افراح  
افراحد.  :005 إدارة    

   006:  
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ

:002 تحليلية  د. شيماء   
:003 تحليلية  د. شيماء االربعاء  

:004 لغة إنكليزية    

:005 ريا يات   ست نادية  
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ

:002 فيزياوية  د. ايناس حسين   
:003 فيزياوية  د. ايناس حسين الخميس  

:004 فيزياوية  د. ايناس حسين  

:005 حاسبات   ست سوسن   
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 الدراسة الصباحية  –المرحلة الثانية جدول العملي 

 اليوم  الوقت   ثاني أ  ثاني ب 
 مختبر ع وية  1أ 

 ع وية مختبر ال 2أ

 مختبر تحليلية  3أ

مختبر فيزياوية  4أ  

8:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثنينا  

 ع ويةمختبر  1ب

 ع وية مختبر ال 2ب

 مختبر تحليلية  3ب

مختبر فيزياوية  4ب  

 9:30 

 ع وية المختبر  1أ 

 ع وية مختبر  2أ

 مختبر فيزياوية  3أ

 مختبر تحليلية  4أ

10:30 

 ع وية المختبر  1ب

 ع ويةمختبر  2ب

 مختبر فيزياوية  3ب

مختبر تحليلية  4ب  

 11:30 

 تحليلية مختبر  1أ 

  فيزياويةمختبر  2أ

 ع وية مختبر  3أ

ع وية مختبر ال 4أ  

12:30 

 تحليلية  مختبر  1ب

   مختبر فيزياوية 2ب

 ع ويةمختبر  3ب

ع وية مختبر ال 4ب  

 1:30 

 فيزياوية مختبر  1أ 

 مختبر تحليلية  2أ

 ع وية مختبر ال 3أ

ع وية مختبر  4أ  

2:30 

 فيزياوية مختبر  1ب

 مختبر تحليلية   2ب

 ع وية مختبر ال 3ب

ع ويةمختبر  4ب  

 :303  
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 الدراسة الصباحية  –المرحلة الثانية جدول العملي 

دثاني   اليوم  الوقت   ثاني ج  
 مختبر ع وية  1ج 

 ع وية مختبر ال 2ج

 مختبر تحليلية  3ج

مختبر فيزياوية  4ج  

8:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لثالثاء ا  

 مختبر ع وية 1د

 ع ويةمختبر ال 2د

 تحليليةمختبر  3د

مختبر فيزياوية 4د  

 9:30 

 ع وية المختبر  1ج 

 ع وية مختبر  2ج

 مختبر فيزياوية  3ج

 مختبر تحليلية  4ج

10:30 

 ع ويةالمختبر  1د

 ع ويةمختبر  2د

 مختبر فيزياوية 3د

مختبر تحليلية 4د  

 11:30 

 تحليلية مختبر  1ج 

  مختبر فيزياوية 2ج

 ع وية مختبر  3ج

ع وية مختبر ال 4ج  

12:30 

 تحليلية مختبر  1د

  مختبر فيزياوية 2د

 ع ويةمختبر  3د

ع ويةمختبر ال 4د  

 1:30 

 فيزياوية مختبر  1ج 

 مختبر تحليلية  2ج

 ع وية مختبر ال 3ج

ع وية مختبر  4ج  

2:30 

 فيزياويةمختبر  1د

 مختبر تحليلية  2د

 ع ويةمختبر ال 3د

ع ويةمختبر  4د  

 :303  
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 قسم الكيمياء 

 

 

 

 الدراسة المسائية –المرحلة الثانية جدول العملي 

 اليوم  الوقت   ثاني أ 
 مختبر ع وية  1أ

 ع وية مختبر ال 2أ

 مختبر تحليلية  3أ

مختبر فيزياوية  4أ  

2:00  
 

 
 
 

الحد ا  
 ع وية المختبر  1أ

 ع وية مختبر  2أ

 مختبر فيزياوية  3أ

مختبر تحليلية  4أ  

3:00 

 تحليلية مختبر  1أ

  مختبر فيزياوية 2أ

 ع وية مختبر  3أ

 ع وية مختبر ال 4أ

4:00 

 فيزياوية مختبر  1أ

 مختبر تحليلية  2أ

 ع وية مختبر ال 3أ

ع وية مختبر  4أ  

5:00 
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 2021-2020للعام الدراسي  ة(الثالمرحلة الث)الدراسة الصباحية  –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

)ب( شعبة (  ا شعبة  )   الساعة 
 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 ع وية 4 د. ابتسام صناعية  6 د. مها طاهر 
 

 
 االحد

 9:30 ع وية 4 د. ابتسام صناعية  6 د. مها طاهر 
 10:30 خاص  2 د. تغريد باقر  ارشاد  5 د. انور

 11:30 خاص  3 د. تغريد باقر  ارشاد  5 د. انور
 12:30 اللغة اإلنكليزية 3  اللغة االنكليزية 5 

      1:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 تناسقية   د. انعام ع وية 5 د. رسمية 

 
 
 

 االثنين

 9:30 تناسقية   د. انعام ع وية 5 د. رسمية 

 10:30 صناعية  4 د. نوار طرائق  5 د. زينب عزيز 

 11:30 صناعية  4 د. نوار طرائق  5 د. زينب عزيز 
 12:30 منهج بحث 4 د. سهاد عبد االمير خاص  4 د. اسراء 

 1:30 منهج بحث 4 د. سهاد عبد االمير خاص  4 د. اسراء 

      2:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  عملي 

 
  8:30 عملي

 
 
 

 الثالثاء 

 9:30 

   10:30 

 11:30 

    12:30 

  1:30 
     2:30 

     :303  

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ  القاعة  األستاذ
  8:30 فيزياوية 5 د. احمد محمد  تناسقية  6 د. حسن

 
 

 االربعاء

 9:30 فيزياوية 5 د. احمد محمد  تناسقية  6 د. حسن
 10:30 طرائق  2 د. وسن منهج بحث 3 د. سهاد عبد االمير
 11:30 طرائق  2 د. وسن منهج بحث 3 د. سهاد عبد االمير

      12:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
نورهان د.  حياتية  5 د. بشرى    8:30 حياتية  4 

 
 الخميس

 9:30 حياتية  4 د. نورهان  حياتية  5 د. بشرى 
 10:30 ارشاد  4 د. انور فيزياوية 5 د. سندس

 11:30 ارشاد  4 د. انور فيزياوية 5 د. سندس

      12:30 
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 2021-2020للعام الدراسي  ة(الثالمرحلة الث)الدراسة الصباحية  –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

 

(شعبة )د ( شعبة  )ج   الساعة 
 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 حياتية  5 د. زينب منيب فيزياوية 6 د. سندس

 
 
 

 االحد

 9:30 حياتية  5 د. زينب منيب فيزياوية 6 د. سندس
 10:30 تناسقية  4 د. رياض  طرائق  5 د. زينب عزيز 

 11:30 تناسقية  4 د. رياض  طرائق  5 د. زينب عزيز 

 12:30 اللغة االنكليزية 5  خاص  3 د. اسراء 

 1:30    خاص  3 د. اسراء 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 صناعية  6 د. سارة  منهج بحث 9 د. سهاد عبد االمير

 
 
 

 االثنين

سهاد عبد االميرد.   9:30 صناعية  6 د. سارة  منهج بحث 9 

 10:30 خاص  4 د. سارة  صناعية  6 د. زهراء
 11:30 خاص  4 د. سارة  صناعية  6 د. زهراء

 12:30 ارشاد  5 د. انور اللغة االنكليزية 5 

 1:30 ارشاد  5 د. انور   

      2:30 
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

 
 
 

 الثالثاء 

 8:30 فيزياوية 5 د. منى عبد الرسول  ع وية 6 د. ايمان محمد 

 9:30 فيزياوية 5 د. منى عبد الرسول  ع وية 6 د. ايمان محمد 

 10:30 طرائق  4 د. وسن ارشاد  6 د. انور
 11:30 طرائق  4 د. وسن ارشاد  6 د. انور

      12:30 

   المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 عملي  عملي 
 
 
 

 االربعاء

  9:30 

   10:30 

  11:30 

   12:30 

     1:30 

     2:30 

     :303  

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
  8:30 ع وية 5 د. ايمان محمد  حياتية  6 د. تغريد علوم 

 9:30 ع وية 5 د. ايمان محمد  حياتية  6 د. تغريد علوم  الخميس

 10:30 منهج بحث 3 د. سهاد عبد األمير تناسقية  4 د. بيداء
 11:30 منهج بحث 3 د. سهاد عبد االمير تناسقية  4 د. بيداء

      12:30 
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 2021-2020للعام الدراسي  ة(الثالمرحلة الث)ية الدراسة المسائ –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 
 

( شعبة  ) أ   الساعة 
 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ
:002 ع وية  د. رسمية    

 
 
 

 االحد
 

:003 ع وية  د. رسمية   

00:4 اللغة االنكليزية    

د. انور  00:5 ارشاد     

:006 ارشاد   د. انور  

   7:00 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ
:002 عملي    

 
 

 االثنين

 003:  

 00:4  

 00:5  

 006:  

  7:00 7:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ

:002 حياتية   د. نورهان    
 
 
 

 الثالثاء 
 

:003 حياتية   د. نورهان   

00:4 خاص   د. تغريد باقر   
00:5 خاص   د. تغريد باقر   

:006 طرائق   د.  مياء  
 7:00 طرائق   د.  مياء

    

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ
:002 تناسقية   د. محمد جابر   

 
 
 

 االربعاء

:003 تناسقية   د. محمد جابر  
00:4 منهج بحث  د. سهاد عبد االمير  
00:5 منهج بحث  د. سهاد عبد االمير  

   006:  

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ
:002 فيزياوية  د. منى عبد الرسول    

 
 الخميس

:003 فيزياوية  د. منى عبد الرسول   

00:4 صناعية   د. ازهر  
00:5 صناعية   د. ازهر  

   006:  
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 صباحية الدراسة ال – ة لثجدول العملي المرحلة الثا

 اليوم  الوقت   أ  ثالث ب   ثالث
 مختبر ع وية  1أ 

 تناسقيةمختبر  2أ

 حياتيةمختبر  3أ

مختبر فيزياوية  4أ  

8:30  
 
 
 
 
 

 
 

ثالثاء لا  

 مختبر ع وية 1ب
 تناسقيةمختبر  2ب

 حياتيةمختبر  3ب

مختبر فيزياوية  4ب  

 9:30 

 تناسقيةمختبر  1أ 
 مختبر ع وية  2أ

 مختبر فيزياوية  3أ

 حياتيةمختبر  4أ

10:30 

 تناسقيةمختبر  1ب
 مختبر ع وية 2ب

 مختبر فيزياوية  3ب

حياتيةمختبر  4ب  

 11:30 

  حياتيةمختبر  1أ 
 مختبر فيزياوية  2أ

 مختبر ع وية  3أ

تناسقيةمختبر  4أ  

12:30 

  حياتيةمختبر  1ب
 مختبر فيزياوية   2ب

 مختبر ع وية 3ب

تناسقيةمختبر  4ب  

 1:30 

 مختبر فيزياوية  1أ 
 حياتيةمختبر  2أ

 تناسقيةمختبر  3أ

مختبر ع وية  4أ  

2:30 

 مختبر فيزياوية  1ب
  حياتيةمختبر  2ب

 تناسقيةمختبر  3ب

مختبر ع وية 4ب  

 :303  
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 صباحية الدراسة ال – ة لثجدول العملي المرحلة الثا

د  لثثا ج  ثالث   اليوم  الوقت   
 مختبر ع وية  1ج 

 تناسقيةمختبر  2ج

 حياتيةمختبر  3ج

مختبر فيزياوية  4ج  

8:30  
 
 
 
 
 
 

 
 

ربعاءالا  

 مختبر ع وية 1د
 تناسقية مختبر  2د

 حياتية مختبر  3د

مختبر فيزياوية 4د  

 9:30 

 تناسقيةمختبر  1ج 
 مختبر ع وية  2ج

 مختبر فيزياوية  3ج

 حياتيةمختبر  4ج

10:30 

 تناسقية مختبر  1د
 مختبر ع وية 2د

 فيزياويةمختبر  3د

حياتية مختبر  4د  

 11:30 

  حياتيةمختبر  1ج 
 مختبر فيزياوية  2ج

 مختبر ع وية  3ج

تناسقيةمختبر  4ج  

12:30 

 حياتية مختبر  1د
 مختبر فيزياوية  2د

 مختبر ع وية 3د

تناسقية مختبر  4د  

 1:30 

 مختبر فيزياوية  1ج 
  حياتيةمختبر  2ج

 تناسقيةمختبر  3ج

ع وية مختبر  4ج  

2:30 

 مختبر فيزياوية 1د
 حياتية مختبر  2د

 تناسقية مختبر  3د

مختبر ع وية 4د  

 :303  
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 الدراسة المسائية – ة لثجدول العملي المرحلة الثا

أ  لثثا  اليوم  الوقت   
 مختبر ع وية  1أ
 تناسقيةمختبر  2أ

 حياتيةمختبر  3أ

مختبر فيزياوية  4أ  

2:00  
 
 
 
 

الثنينا  
 تناسقيةمختبر  1أ
 مختبر ع وية  2أ

 مختبر فيزياوية  3أ

حياتيةمختبر  4أ  

3:00 

 حياتيةمختبر  1أ
 مختبر فيزياوية  2أ

 مختبر ع وية  3أ

 تناسقيةمختبر  4أ

4:00 

 مختبر فيزياوية  1أ
 حياتيةمختبر  2أ

 تناسقيةمختبر  3أ

مختبر ع وية  4أ  

5:00 

 

 

 

 

 2021-2020المرحلة الرابعة( للعام الدراسي ) الدراسة الصباحية –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 
 

 الساعة شعبة  )ا(  شعبة) ب (
 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 تحليل الي  2  كيمياء الكم 3 
 
 

 االحد

 9:30 تحليل الي  2  كيمياء الكم 3 

 10:30 التحليل االلي  2  القياس والتقويم  3 

 11:30 قياس وتقويم  2  القياس والتقويم  3 

 12:30 قياس وتقويم  2  اللغة االنكليزية  

      1:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
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  8:30 حياتية  2  خاص  3 
 
 

 االثنين

 9:30 حياتية  2  خاص  3 

 10:30 تشخيص ع وي  3  التربية العملية 3 

 11:30 تشخيص ع وي  3  التربية العملية 3 

 12:30 اللغة االنكليزية   التربية العملية 3 

      1:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 كيمياء الكم 2  صناعية  6 
 

 
 الثالثاء 

 9:30 كيمياء الكم 2  صناعية  6 

 10:30 التربية العملية 2  التحليل االلي  2 

 11:30 التربية العملية 2  التحليل االلي  2 

 12:30 التربية العملية 2  التحليل االلي  2 

      1:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 عملي   عملي 
 
 
 

 االربعاء

  9:30 

  10:30 

  11:30 

  12:30 

  1:30 

  2:30 

  3:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 صناعية  2  تشخيص ع وي  3 
 

 الخميس
 9:30 صناعية  2  تشخيص ع وي  3 

 10:30 خاص  2  حياتية  3 

 11:30 خاص  2  حياتية  3 

      12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 2021-2020المرحلة الرابعة( للعام الدراسي ) الدراسة الصباحية –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 
 

 الساعة شعبة  ) ج (  شعبة ) د (
 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ
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  8:30 حياتية  2  صناعية  3 
 
 
 

 االحد

 9:30 حياتية  2  صناعية  3 

 10:30 صناعية  3  التحليل االلي  8 

 11:30 صناعية  3  التحليل االلي  8 

 12:30    التحليل االلي  8 

      1:30 
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 التحليل االلي  8  حياتية  2 
 

 االثنين
 9:30 التحليل االلي  8  حياتية  2 

 10:30 التحليل االلي  8  تشخيص ع وي  3 

 11:30 خاص  6  تشخيص ع وي  3 

 12:30 خاص  6    

      1:30  
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

 
 
 

 الثالثاء 

 8:30 تشخيص ع وي  3  خاص  6 
 9:30 تشخيص ع وي  3  خاص  6 
 10:30 القياس والتقويم  5  التربية العملية 6 
 11:30 القياس والتقويم  5  التربية العملية 6 

 12:30 اللغة االنكليزية   التربية العملية 6 

      1:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 كيمياء الكم 5  كيمياء الكم 5 
 

 االربعاء
 9:30 كيمياء الكم 5  كيمياء الكم 5 

 10:30 التربية العملية 6  القياس والتقويم  5 

 11:30 التربية العملية 6  القياس والتقويم  5 

 12:30 التربية العملية 6  اللغة االنكليزية  

      1:30 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ المادة  القاعة  األستاذ

  8:30 عملي  عملي 
 

 الخميس
  9:30 

  10:30 

  11:30 

  12:30 

  1:30 
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 2021-2020المرحلة الرابعة( للعام الدراسي ) يةالدراسة المسائ –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

 

 الساعة شعبة  ) أ  (

 اليوم الساعة المادة  القاعة  األستاذ
:002 تشخيص   د. امينة    

 
 
 االحد

:003 تشخيص   د. امينة   

:004 التربية العملية  د. زينب عزيز   

:005 التربية العملية  د. زينب عزيز   
:006 التربية العملية  د. زينب عزيز   

  7:00 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ
:002 حياتية   د. هند شاكر    

 
 
 االثنين

:003 حياتية   د. هند شاكر   

سمر د.  :004 التحليل االلي     

:005 التحليل االلي   د. سمر   

:006 التحليل االلي   د. سمر   
   7:00 

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ

:002 عملي    
 
 الثالثاء 

 003:  

 004:  

 005:  

 006:  

  الساعة المادة  القاعة  األستاذ

:002 كيمياء الكم  د. قبس   
 
 
 االربعاء

:003 كيمياء الكم  د. قبس  

:004 القياس والتقويم   د. إسماعيل ابراهيم   

:005 القياس والتقويم   د. إسماعيل ابراهيم   

   006:  
  الساعة المادة  القاعة  األستاذ

:002 صناعية   د. مائدة    
 
 الخميس

:003 صناعية   د. مائدة   

:004 خاص   د. تمارا  

:005 خاص   د. تمارا  

   006:  
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 صباحيةالدراسة ال – رابعةجدول العملي المرحلة ال 

 اليوم  الوقت   أ رابع ب  رابع
 تشخيصمختبر  1أ 

 الية مختبر  2أ

 صناعيةمختبر  3أ

8:30  
 
 
 
 

 

ربعاءالا  

 تشخيصمختبر  1ب
 الية مختبر  2ب

 صناعية 3ب

 9:30 

 الية مختبر  1أ 
 صناعيةمختبر  2أ

 تشخيص مختبر  3أ

10:30 

 الية مختبر  1ب
 صناعيةمختبر  2ب

 تشخيصمختبر  3ب

 11:30 

 صناعيةمختبر  1أ 
  تشخيصمختبر  2أ

 ة اليمختبر  3أ

12:30 

 صناعيةمختبر  1ب
 تشخيصمختبر  2ب

 الية مختبر  3ب

 1:30 
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 صباحيةالدراسة ال – رابعةجدول العملي المرحلة ال 

د رابع ج رابع   اليوم  الوقت   
 تشخيصمختبر  1ج 

 الية مختبر  2ج

 صناعيةمختبر  3ج

8:30  
 
 
 
 

 
 

خميسلا  

 تشخيص مختبر  1د
 اليةمختبر  2د

 صناعية 3د

 9:30 

 الية مختبر  1ج 
 صناعيةمختبر  2ج

 تشخيص مختبر  3ج

10:30 

 اليةمختبر  1د
 صناعيةمختبر  2د

  تشخيص مختبر  3د

 11:30 

 صناعيةمختبر  1ج 
  تشخيصمختبر  2ج

 ة اليمختبر  3ج

12:30 

 صناعيةمختبر  1د
 تشخيص مختبر  2د

 اليةمختبر  3د

 1:30 
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 الدراسة المسائية  –ة رابعجدول العملي المرحلة ال 

أ رابع  اليوم  الوقت   
 تشخيصمختبر  1أ

 الية مختبر  2أ

 صناعيةمختبر  3أ

2:00  
 
 
 

ثالثاء لا  الية مختبر  1أ 

 صناعيةمختبر  2أ

 تشخيصمختبر  3أ

3:00 

 صناعيةمختبر  1أ
 تشخيصمختبر  2أ

 الية مختبر  3أ

4:00 
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   الية تطبيق تحليل سوات في برنامج التقييم الذاتي:

 :   SWOT التحليل الرباعي

وهو اختصار يُستخدم في وصف عناصر  االستراتيجي في عدة مجاالت هو أداة التحليل 

  (Opportunities), الفرص المحتملة (Weaknesses), عناصر الضعف (Strengths)القوة

   . Threats))والتهديدات المحتملة

يقدّم تحليل "نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات" طريقة بسيطة للتواصل حول المبادرة 

 أو البرنامج, وطريقة ممتازة لتنظيم المعلومات التي تم جمعها عن طريق دراسات أو مسوح.  

 ويتكون هذا التحليل من جزئين:  

ي يجب ان يقتصر على على ما هو  اوال: تحليل الوضع الداخلي (نقاط القوة ونقاط الضعف) والذ 

 موجود فعال من نقاط قوة وضعف ويبتعد التحليل عن التوقعات واالحتماالت.  

الفعلي   الوضع  االعتبار  بعين  ياخذ  والذي  والتهديدات)  (الفرص  الخارجية  البيئة  تحليل  ثانيا: 

 للتهديدات الموجودة والفرص غير المستغلة.  

 يستخدم تحليل سوات من اجل: 

 شاف احتماالت بوجود جهود جديدة أو حلو للمشكالت.  استك •

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

 فرص في النجاح في سياق التهديدات التي تواجه النجاح. 

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

 ة إلى االحتماالت.  القوة ونقاط الضعف أن يبيّن األولويات باإلضاف

تعديل الخطط وصقلها في منتصف المسار: إن فرصة  جديدة قد تفتح آفاقا  أوسع, بينما قد يقُفل 

   تهديدٌ جديد طريقا  كان موجودا  من قبل.

 

 تطبيق المقياس الستخراج حجم الفجوة:

والتي تتضمن       GLPتم االعتماد على المحاور والمعايير الخاصة بالممارسة المختبرية  الجيدة    

 عشرة محاور وهي:  
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  ألداء عند تقييمها    األسلوبذات     (ISO)ان اعتماد المعيار يأتي منسجما مع تبني منظمة األيزو  

المنظمات التي تتقدم للحصول على شهادة األيزو تتضمن مقياسا سباعيا يعكس حاالت التطبيق 

 لكل فقرة من فقرات القائمة.

 

  المقياس السباعي لتحديد حجم الفجوة مع المواصفات القياسية 

 ت  فقرة المقياس   وزن الفقرة (الدرجة)  

 1  مطبق كليا وموثق كليا   6 

 2  مطبق كليا وموثق جزئيا   5 

 3  مطبق كليا وغير موثق   4 

 4  مطبق جزئيا وموثق كليا   3 

 5  مطبق جزئيا وموثق جزئيا   2 

 6  مطبق جزئيا وغير موثق   1 

 7  غير مطبق وغير موثق   0 

 

 محاور التقييم الذاتي: 

 

 المنظمة والعاملون:  األولالمحور 

 

 عناصر المحور االول المنظمة والعاملون:  -أ

المحور    المختبر, رضا  ،  اإلدارةيشمل  قيادة  العاملين,  الباحث,  الدراسات,  التعهد,  المسؤوليات, 

 وبناء قدرات العاملين في تحمل المسؤولية .   لطالب,ا

 المعيار:  - ب

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

 مستوى العاملين في المختبر وتكون معلنة وموثقة 

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

 وتكون معلنه في مداخل المختبرات  

الجهات    إدارة • أمام  تعهدها  عن  تعلن  المؤسسة   اإلداريةالمختبر  من  والمستفيدة  العلُيا 

 التعليمية في تحقيق ضمان جودة التدريب للطلبة وعلى ان يوثق التعهد ويعُلن 
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المختبر بتأمين كل متطلبات ممارسة المختبر الجيد في فاعلية    إدارةيتضمن التعهد قدرة   •

 GLPالعلمية على وفق متطلبات معايير   إجراءاتهالمختبر و تفعيل 

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

قبل   • المبادئ من  االختبارات    إدارةتحديد مجموعة  الجودة من خالل  المختبر في ضبط 

 المختبرية  والتنفيذ والمراقبة والتسجيل واألرشفة 

المشتركة على    األهدافادارة المختبر تضع الرؤية والرسالة واألهداف للمختبرات ذات   •

 وفق االختصاص  

 .جودة المختبرات وموقع المختبر للمنظومة التعليمية إدارةوممثل   اإلداريةتحديد الهيكلية  •

 

 كممارسات:   األولعناصر تقييم المحور  - ج

والعناوين الوظيفية معلن   األلقاب يوجد توصيف وظيفي للعاملين في المختبرات يحدد فيه   -1

شع قبل  من  تحديد وموثق  وتم  الكلية  في  التخطيط  والصالحيات    بة  المختبرات    لمسئوليالمهام 

 والمسؤوليين الفنيين وتوثيقها في دليل الجودة الخاص بكل مختبر.  

في الكلية وموثقة في    األداءوجود سياسة جودة معلنة من قبل شعبة ضمان الجودة وتقويم   -2

 دليل جودة المختبرات.  

عن المختبرات  معلن وموثق في دليل الجودة الخاص   المسئولة ا  العلي  لإلدارةوجود تعهد   -3

تعهد   ويتضمن  مختبر  الجودة    اإلدارةبكل  سياسة  بتطبيق  التعليمية    وأفضلوالتزامها  الخدمات 

 والعالجية.  

في كل مختبر  (  GLP  )وجود دليل المعايير الوطنية  لممارسات المختبر التعليمي الجيد  -4

قيام وحدة اعتماد المختبرات   إلى  باإلضافةالعليا في المختبر بتطبيق هذه المعايير    اإلدارةوتعهد  

 بالعديد من ورش العمل لغرض تطبيق هذه المعايير.   

المثلى في العمل وتحديدها ومراجعتها  وتوثيقها بشكل جزئي في دليل    األساليب تم اعتماد   -5

قبل   المختبرات من  ن  إدارةجودة  الدقيق  المختبرات مع وجود  التوثيق    باألساليب قص في عملية 

العلمية الخاصة بمختبرات الدراسات العليا وذلك بسبب تنوع طبيعة االختبارات والفحوص التي 

 يقوم بها طلبة الدراسات العليا حسب  تنوع بحوثهم.  

المختبرات ووحدة اعتماد   إدارةالعمل القياسية وضبط الجودة من قبل   إجراءات تم تحديد  -6

المعايرة الم عمليات  و  العلمية  للمادة  الداخلي  والتدقيق  الدورية  المراجعات  خالل  من  ختبرات 

الى عمليات التوثيق في السجالت الخاصة بالمختبرات مع وجود تطبيق وتوثيق    باإلضافةواالختبار  

عمل محددة ولكن   إجراءات على     العتمد جزئي في مختبرات الدراسات العليا كون هذه المختبرات  

تحديدها العليا والتي اليمكن  الدراسات  ببحوث طلبة  الخاصة   بإجراءات   تعتمد على االختبارات 

 معينة.  
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مشتركة لكافة مختبرات الكلية مترابطة مع رؤية ورسالة   وأهدافوجود رؤية ورسالة   -7

خاصة بكل مختبر وفق    أهدافالكلية معلنة وموثقة في دليل جودة المختبرات مع وجود    وأهداف

 صاص.  االخت

معلن وموثق   من قبل  شعبة التخطيط يوضح  و  وجود هيكل تنظيمي  للمختبرات واضح -8

 وموقع كل مختبر من المنظومة التعليمية.    اإلداريةالهيكلية 

9-  

 المحور االول وفق تحليل سوات:  - د

 

جامعة بغداد / الصرفة كلية التربية للعلوم    /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

سياسة   إعالنبوجود دعم من عمادة الكلية لتطبيق سياسة الجودة من خالل    األولضمن المحور  

  باإلضافة العليا في الفروع العلمية بتطبيقها  في المختبرات     اإلدارات الجودة في المختبرات وتعهد  

ة لشعبة ضمان الجودة وتقويم  الى متابعة عملية التطبيق من خالل وحدة اعتماد المختبرات التابع

المختبرات والفنين  في   لمسئولي  والمسؤوليات الى تحديد صالحيات    باإلضافةفي الكلية    األداء

 المختبرات ووجود هيكل تنظيمي واضح يحدد التبعية القانونية للمختبرات 

جامعة /لصرفةكلية التربية للعلوم ا  /  قسم الكيمياءاما نقاط الضعف لمختبرات كلية  نقاط الضعف:  

فتتضمن كون بعض  المختبرات تقوم بتطبيق جزئي لممارسة المختبر    األولبغداد ضمن المحور  

التعليمي الجيد وقد يكون سبب ذلك عدم تناسب معايير الممارسة المختبرية الجيدة مع نوع العمل   

المختبرات   المعايير على هذه  نوع مغاير من  يتطلب تطبيق  المختبر مما  عدم    إلى  فةباإلضافي 

المثلى في العمل بشكل كامل ودقيق لبعض المختبرات كمختبرات الدراسات    األساليب توثيق تطبيق  

 العليا بسبب اختالف طبيعة االختبارات التي تجرى في هذه المختبرات وتنوعها.  

اهم الفرص التي يمكن االستفادة منها لتطبيق معايير ومؤشرات المحور االول هي قيام  الفرص:   

الوزارة والجامعة بالعديد من ورش العمل والدورات الخاصة بسياسة الجودة والمعايير الوطنية  

 لممارسة المختبر التعليمي الجيد. 

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

المهام   فية  يحدد  التخطيط  وزارة  قبل  من  موحد  وظيفي  توصيف  دليل  وجود  عدم  هي   االول 

 والمسوؤليات والصالحيات. 

 االجراءات المقترحة:   - هـ

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

 الوظيفي الخاص بالعاملين في المختبرات.   للتوصيفالتحديث المستمر  -2

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

 والدورات. 

 جعة والتوثيق الدقيق لجميع اجراءات العمل.    المختبرات بمرا  إدارةتوجيه   -4

 . اإلمكانالقياسية في مختبرات الدراسات العليا قدر  اإلجراءات العمل على توحيد  -5
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 المحورالثاني برنامج ضمان الجودة:  

 

 عناصر المحور الثاني برنامج ضمان الجودة: - أ

 عن ضمان الجودة, التدريب, الدقة , التقييم الذاتي, التدقيق .  المسئولون اإلفراد  يشمل المحور 

 المعيار:   - ب

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

في   • الشامل  للبرنامج  الداخلي  للتدقيق  سنوية  نصف  خطة  وممارسات   إجراءات توضع 

 المختبر. 

ى تطبيق متطلبات ضبط وضمان الجودة في المختبر وعلى  تدريب العاملين بكل دقة عل  •

 الممارسات المختبرية كافة.

المختبر الدور الفاعل في رصد النتائج التحليلية غير الصحيحة أو غير الدقيقة    إدارةتلعب   •

نظام    إجراءات ووضع   بتطوير وتطبيق  التزامها  لها فضال  عن  وتحقيق    اإلدارة تصحيحية 

 التحسين.

المختبر على ان يكون برنامج العمل اليومي منهجيا  ومنظما  لتحقيق الكفاءة   إدارةتعمل   •

الممارسات والمهام والوظائف المناطة للعاملين وان يُشار الى توزيع االدوار   أداءالفنية في  

 والمسؤوليات في دليل الجودة.

رافات المراجعة المعملية ضمن مدة زمنية نصف سنوية للوقوف على االنح  إجراءتفعيل   •

في االداء ووضع االجراءات والحلول لمعالجتها وتطوير وتحسين االداء لكي تضمن ادارة  

 المختبر سالمة النظام عند التخطيط وتنفيذ التغيرات بموجب تقرير المراجعة. 

 

 عناصر تقييم المحور الثاني كممارسات:  -  ج

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

) وتتضمن التقرير تحليل سوات الخاص بكل محور واستخراج حجم  GLP  المختبر التعليمي الجيد 

 الفجوة.  

وسجالت ضبط الجودة    إجراءات يتم فيه تدقيق      وجود سجل للتدقيق الداخلي في جميع المختبرات -2

يحملون شهادة مدقق داخلي حيث تجري عملية    ص أشخاالمعايرة واالختبار من قبل    وإجراءات 

 التدقيق الداخلي مرتين خالل العام الدراسي.   

يخصص فيها جزء خاص   األداءوجود خطة تشغيلية سنوية لشعبة ضمان الجودة وتقويم   -3

ضمان الجودة  إجراءات من ورش العمل والدورات الخاصة بتدريب العاملين في المختبرات على 

سجل تدريب العاملين الخاص بكل مختبر وفي دليل الجودة الخاص بالمختبرات ويتم توثيقها في  

الدورات  من  المزيد  المختبرات  تحتاج  حيث  كافي  غير  هذا  لكن  المختبرات  اعتماد  وحدة  في 

 .   األكاديميالتدريبية للعاملين فيها خاصة فيما يتعلق بتطبيق المعايير العالمية الخاصة باالعتماد 
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وحدة اعتماد المختبرات    إشرافالخاصة بضمان الجودة عن طريق    جراءات اإليتم متابعة   -4

التصحيحي    اإلجراءفي المختبرات وتوثيق حاالت عدم المطابقة  ووضع    اإلجراءات على تطبيق  

 ضبط الجودة في المختبرات  بإجراءات فيما يتعلق  

دة في كل  وجود دليل جودة خاص بكل مختبر يعتبر مرجع لجميع اجراءت ضبط الجو  -5  -5

 والصالحيات.   األدوارمختبر ويتم فيه توزيع 

وجود سجل خاص للمراجعة في كل مختبر يتم فيه توثيق عملية المراجعة التي تجري للمادة   -6

ضبط الجودة ولكن وجود صعوبة في مراجعة   وإجراءات المعايرة واالختبار    وإجراءات العلمية  

لعليا بسبب تنوع هذه االختبارات التي تخضع لطبيعة  االختبارات في مختبرات الدراسات ا  إجراءات 

 بحوث طلبة الدراسات العليا.  

 المحور الثاني وفق تحليل سوات:  - د

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

عليه ومراجعته من    اإلشرافضمن المحور الثاني بوجود دليل للجودة في جميع المختبرات يتم  

قبل وحدة اعتماد المختبرات في الكلية وجود عدد كافي من المدققين الداخليين لمختبرات الكلية 

ن ورش العمل ضمن في الكلية بالعديد م األداءضافة الى قيام شعبة ضمان الجودة وتقويم  الكافة ب

 خطتها التشغيلية لغرض  تدريب العاملين على متطلبات الجودة. 

المحور  جامعة بغداد ضمن  / كلية التربية للعلوم الصرفة  /  قسم الكيمياء: لمختبرات    نقاط الضعف

في طرائق العمل وغياب    اإلجراءات وشاملة لبعض    فتتضمن عدم وجود  مراجعه تفصيلة  يالثان

بسبب تنوع االختبارات والفحوص   توثيقها في بعض المختبرات وخاصة مختبرات الدراسات العليا

 في هذه المختبرات. 

هم الفرص التي من الممكن االستفادة منها لتطبيق المعايير الرصينة في المختبرات هي  الفرص:  

  تأهيل ورش عمل ودورات لغرض    إقامةة بغداد  الجامعي في جامع  واألداءقيام  قسم ضمان الجودة  

مسؤولي شعب ضمان الجودة ووحدات اعتماد  المختبرات لتطبيق معايير الجودة في المختبرات  

 اجراءت تطبيق الجودة واالعتماد.   بأهمكادر ملم  إلعداد وسعيها الدائم 

شرات المحور الثاني هي  اهم التحديات التي من الممكن ان تكون  عائقا  في تطبيق مؤالتهديدات:   

عدم وجود دعم مادي كافي الرسال التدريسيين لدورات عالمية معتمدة في ما يخص متطلبات جودة 

 المختبرات. 

 

 المقترحة:   اإلجراءات - هـ

وتقويم   -1 الجودة  ضمان  لشعبة  التشغيلية  الخطة  الدورات   األداءتضمين  من  اكبر  لعدد 

 التدريبية وورش العمل المتعلقة بتطبيق معايير الجودة واالعتماد في المختبرات.  

دورات عالمية في مجال   إلىالعاملين في المختبرات    إلرسالتوفير الدعم المادي الكافي   -2

 الجودة واالعتماد للمختبرات التعليمية.  
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خطة  شاملة وواضحة للمراجعة قادرة على    مختبرات الدراسات العليا بوضع  إدارةقيام   -3

 التجارب  واالختبارات الخاصة ببحوث طلبة الدراسات العليا.  إجراءات مراجعة اهم 

 المرافق:   ثالمحور الثال

 

 عناصر المحور الثالث المرافق:  - أ

المحور    البيئة,    إجراءاتيشمل  و  متطلبات    البنيالسالمة  الشخصية,  الحماية  معدات  التحتية, 

 منظومات الحماية الجماعية,  معايير البنى التحتية للمختبر. 

 المعيار: -  ب

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

ظومة  , تأريض ارضي, و من إضاءةتأمين منظمات الحماية الجماعية من تهوية جيدة, و   •

ذاتي و حسب تخصص المختبر و ضمن برامجه و درجة   إطفاءو    إنذارو متحسسات    إطفاء

 الخطورة.

المختبر    اإلرشاديةوضع العالمات   • بالسالمة المختبرية  في داخل  و التحذيرية الخاصة 

 . وخارجه لرفع الوعي تجاه المخاطر وحسب تخصص المختبر

لحاالت الطارئة عند التعامل مع مخاطر في ا  إرشادات أولية و    إسعافات تأمين صندوق   •

 كيمياوية  او فيزيائية  أو بيولوجية  أو ميكانيكية أو كهربائية.  

و هل  • التجارب  الطلبة و  المختبرات من حيث عدد  الكافية في تصميم  المساحات  تامين 

 ي.المختبر مصمم على وفق المعايير الوطنية المعلنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلم

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

 مجال استخدامها.

ممارسة  • كل  بعد  محتوياتها  إلزالة  برنامج  هنالك  و  المغلق  النوع  من  الحاويات  تكون 

 مختبرية  فعلية يوميا .

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

 المختبر أو وضع برنامج زمني للصيانة الوقائية و العالجية. 

 يتضمن المختبر غرفة تسلم النماذج او حفظها وحسب تخصصه.  •

 

 

 

 عناصر تقييم المحور الثالث كممارسات:   - ج

تم توفير جميع  وسائل الحماية الفردية للموظفين والطالب من الكفوف,الصداري المختبرية,   -1

وتوفير   األولية لإلسعافات , ونظارات الحماية وجود صندوق (mask)والفم لألنف الواقية  األقنعة

 المواد الالزمة للتعامل مع الحاالت الطارئة   
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,توفر      ية الجيدة, الـتأريض للكهرباء, مانعات الصواعقتوفر منظومات الحماية الجماعية: التهو -2

خطة   ووجود  مختبر  كل  في  الحريق  المبكر    واإلنذارالذاتي    اإلطفاءمنظومات    لتأهيلطفايات 

 المعطلة في الكلية. 

 

 والتحذيرية داخل المختبرات وحسب تخصص كل مختبر .   اإلرشاديةوجود العالمات  -3

ومخططات   اإلرشاديةالعالمات    باستخدام وجود مخارج للطوارئ وتوضيح لهذه المخارج   -4

المختلفة موضحه وموثقة في دليل     الطوارئخاصة بكل مختبر ووجود خطة  لمواجهة حاالت  

لبعض    للطوارئالجودة الخاص بكل مختبر  مع قيام الكلية بوضع خطة لغرض توفير مخارج  

التي   مخارج    الحتويالمختبرات  وجود صندوق     طوارئعلى  وتوفير    األولية  لإلسعافات مع  

 المواد الالزمة للتعامل مع الحاالت الطارئة .  

وجود مخططات هندسية لجميع المختبرات موثقة في دليل الجودة ومتوفرة عند مدخل كل  -5

وقاعدة بيانات بمساحات المختبرات وعدد من قبل الوحدة الهندسية في الكلية    إعدادهامختبر تم  

  إعداد تتناسب مساحتها مع عدد الطلبة بسبب كثرة    الطلبة حيث توجد بعض المختبرات التي ال

الطلبة المقبولين ضمن القبول المركزي علما ان جميع المختبرات  مصممة وفق المعاير الوطنية  

 المعلنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  

العاملين على  و -6 لتدريب  التعاون مع جمعية    إجراءات جود سجل  تم  المدني حيث  الدفاع 

الدفاع المدني  إجراءات دورات تدريبية وورش عمل حول  إقامةالسالمة والصحة المهنية لغرض 

 وكيفية التعامل مع الحرائق واستخدام طفايات الحرائق المختلفة.   

 باألدوات ختبرات مع وجود حاويات خاصة  وجود حاويات من النوع المغلق في كل الم -7

 الجارحة وتتم عملية التخلص من النفايات يوميا وفق الية  مثبتة في دليل ضمان الجودة 

معدات   -8 لمختلف  الكلية  في  الصيانة  شعبة  بها  تقوم  دورية  وعمليات صيانة  وجود خطة 

كل مختبر وتم توثيق  في سجل الصيانة الخاص ب  الصيانةالمختبرية ويتم توثيق عمليات    وأجهزة

 الصيانة في دليل الجودة الخاص بكل مختبر.    إلية

وتكون   -9 المختبرات  تخصص  حسب  المختبرات  بعض  في  النماذج  لتسليم  غرف  وجود 

 منفصلة عن غرف التحاليل واالختبارات.  

 

 المحور الثالث وفق تحليل سوات: -  د

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

ضمن المحور الثالث من حيث تامين جميع مستلزمات الحماية الفردية للطلبة في جميع المختبرات 

 إرشادية تطبيق شروط السالمة المهنية في جميع المختبرات من حيث توفر عالمات    إلى  باإلضافة

لعالج الحاالت الطارئة ومن    األولية  لإلسعافات الحريق ووجود صندوق  مطافئ  رية توفير  وتحذي
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نقاط القوة التي تندرج ضمن هذا المحور ووجود شعبة للصيانة في الكلية مسؤولة عن عمل صيانة  

 دورية للمختبرات. 

جامعة بغداد /لصرفةكلية التربية للعلوم ا  /  قسم الكيمياءنقاط الضعف لمختبرات    أمانقاط  الضعف:  

الثاضمن   منظومات    لث المحور  تعطل  بنايات    واإلطفاء المبكر    اإلنذارفتتضمن  في  الذاتي 

 الدفاع المدني.   إجراءات المختبرات وقله الدورات التدريبية للعاملين على 

الفرص التي يمكن االستفادة منها لتطبيق معايير ومؤشرات المحور الثالث وجود   أهمالفرص:   

 .العاطلة  األجهزةلتصليح وصيانة  بعض  اوالتكنولوجي للتعاون مع  وزارة العلوم  آلية

التحديات والتهديدات التي من الممكن ان تكون عائقا في تطبيق مؤشرات المحور   أهمالتهديدات:  

منظومات الحماية الجماعية وكذلك   تأهيل  إلعادةتخصيصات مالية كافية    ود هي عدم وج   الثالث 

سلبيا على  توفير المساحة المثلى لكل طالب ضمن    القبول المركزي مما يؤثر  إعداد الزيادة في  

 المختبر . 

 المقترحة:   اإلجراءات- هـ

  واإلنذارالذاتي    اإلطفاءتأهيل منظومات الحماية الجماعية كمنظومات    إعادة  إلىالسعي   -1

 المبكر. 

زيادة عدد الدورات التدريبية وورش العمل في مجال الدفاع المدني وتوسيعها لتشمل الطلبة   -2

 والتدريسيين. 

الطلبة المقبولين ضمن خطة القبول المرفوعة للوزارة لغرض توفير مساحات   إعداد تقليل   -3

 للطلبة في المختبرات والحفاظ على المستوى التعليمي لكل طالب.  كافية 

توفير العدد الكافي من موظفين الصيانة في شعبة الصيانة لغرض الحفاظ على مستويات  -4

 الصيانة الدورية في المختبرات.  

 والمواد:   األجهزةالمحور الرابع 

 

 والمواد:   األجهزةعناصر المحور الرابع - أ

 ,  المحاليل القياسية,  المواد المختبرية, معايرة,  ترميز, نظام خزن. األجهزةوتشمل 

 المعيار:  - ب

البيانات المطلوبة كافة في هذا الشأن عليها( الجهة   األجهزةترميز   • و المعدات و تدوين 

 المصنعة, سنة الصنع, اسم الشركة .......الخ.)  

 لمختبرية.وضع برنامج زمني لمعايرة األجهزة والمعدات ا •

بيانات على  • قاعدة  لبناء  لبرنامج مركزي  المعدات  باألجهزة و  الخاصة  البيانات  تخضع 

 مستوى المختبرات. 

على وفق نظام خزن المواد عالميا و يتم ترميز المواد   الكيماويةتخزن المواد المختبرية   •

 و الحوادث للحماية من الحرائق  ( األمريكيNEP)  و البيولوجية على وفق نظام الكيماوية
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تحفظ المحاليل القياسية في ظروف خزنيه قياسية على وفق المتطلبات المحددة في برنامج   •

 ) وضمن درجات الحرارة المحددة لها.  تشغيل األجهزة و معايرتها الكتالوكات 

الممارسات العلمية و باألسلوب المحدد بنا ء على    إجراءتامين المحافظة على األجهزة بعد   •

 و حفظها  طرائق تشغيلها

 ترميز المحاليل القياسية و مراعاة ما يحدد فيها من تواريخ الصالحيات.  •

 

 عناصر تقييم المحور الرابع كممارسات:   - ج

والتقويم    اإلشرافالمختبرية وفق نظام الترميز الموحد التابع لجهاز    األجهزةترميز جميع   -1

 العلمي وتم تثبيت الرقم التسلسلي الخاص بكل جهاز عليه.   

فترات   -2 توثيق  ويتم  المختبرات  في  الموجودة  االحهزة  لمعايرة  نظام زمني   إجراءوجود 

 . والموجود في كل مختبر  باألجهزةفي سجل المعايرة الخاص  إجراءاهاالمعايرة وطرق 

والمعدات الخاصة بالمختبرات وموثقة في دليل الجودة  األجهزةتوفر قاعدة بيانات لجميع  -3

 مختبرات في الكلية.  الخاص بوحدة اعتماد ال

االميريكي للحماية من    NEPAترميز جميع المواد الكيميائية في المختبرات وفق  نظام   -4

 .الحرائق و الحوادث  

موضحة للطالب   األجهزةالتجارب وتشغيل    إجراءحول طرق    وإرشادات وجود تعليمات   -5

 إجراء ة موثقة لطرق  وجود مراجع خاص  إلى  باإلضافةالتجارب العلمية    إجراءوموثقة في دليل  

 المعايرة موضحة في سجل المعايرة .  

 المحور الرابع وفق تحليل سوات: - د

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

وجود   إلى  باإلضافةالمختبرية    األجهزةلترميز    من حيث وجود نظام موحد   عالمحور الرابضمن  

الى   باإلضافةقاعدة بيانات موحدة وتحدث باستمرار من قبل وحدة اعتماد المختبرات في الكلية  

االمريكي   النظام  وفق  المختبرات  في  الموجودة  الكيميائية  المواد  من    NEPAترميز  للحماية 

والحوادث حيث يسهل الصحية    الحرائق  المخاطر  النظام معرفة  للمواد هذا  االشتعال   ومخاطر 

 الكيميائية المختلفة.  

جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة  /  قسم الكيمياءنقاط الضعف لمختبرات    أما نقاط الضعف:  

فقط على اداوات ولذلك  ,    أجهزةتحتوي على    فتتضمن وجود مختبرات ال  عالمحور الرابضمن  

 مؤشرات هذا المحور على بعض المختبرات.  .  النطبقلنظام المعايرة وبذلك  إخضاعهااليمكن 

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

ساعد على توفير قاعدة بيانات موحدة    المختبرية مما  األجهزةالوزارة بتوفير نظام موحد لترميز  

 المختبرات.  في لألجهزة
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اهم التحديات والتهديدات التي من الممكن ان تكون عائقا  في تطبيق مؤشرات المحور التهديدات:  

الوزارة وجهاز  آليةالرابع عدم وجود   بين  النوعية    تعاون واضحة    لمعاييره التقيسس والسيطرة 

 . األجهزةمعايرة  ألغراض والمعدات المختبرية وكذلك عدم وجود تخصيصات مالية  األجهزة

 االجراءات المقترحة:  - هـ

لمعايرة   آلية  إيجاد تعاون مع جهاز التقييس والسيطرة النوعية لغرض    إلية  إليجاد السعي   -1

 .  األجهزة

 العاطلة.  األجهزة تأهيل وإعادة إصالحالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا لغرض  -2

 من قبل وحدة اعتماد المختبرات في الكلية.   األجهزةالتحديث المستمر لقاعدة بيانات  -3

 نظام االختبار :  سالمحور الخام

 

 عناصر المحور الخامس نظام االختبار:  - أ

وتشمل فحوصات كيمياوية, فحوصات فيزياوية,  فحوصات بايولوجية, تجارب مختبرات انشائية, 

 فحوصات هندسية. 

 المعيار:   -  ب

 تقييم طرائق العمل في الفحص و االختبار و بنودها.  •

 تحديد متطلبات ظروف اجراء التجارب المختبرية بدقة. •

العا • توثيق  تدريب  و  الفهم  أداء  كفاءة  اختبار  ويتم  بدقة  المختبرية  الممارسات  على  ملين 

 النتائج باألداء 

الترميز و طرق اخذ العينة وصوال  الى    أسلوب الدقيقة في النمذجة و    اإلجراءات مراعاة   •

 ادق الفحوصات.

جال و المعدات و الزجاجيات و تراكيز المحاليل و نوعها و م   األجهزة التأكد من نظافة   •

 استخدامها بدقة.

ويجب ان يكون تقييم النتائج مخططا     ت واالنحرافاتسجيل النتائج بطريقة تكشف الميول   •

 له ويتم مراجعته ,ويتضمن االستخدام الدوري للمواد المعيارية المصادق عليها. 

 تأمين طرق االختبار بشكل كامل و طرق االختبارات البديلة •

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

 العلمية.

صالحية المحاليل القياسية و المحاليل المحضرة ضمن تراكيز محددة إلجراء   التأكد من •

 التجارب وحسب تخصص المختبر. 

 

 عناصر تقييم المحور الخامس كممارسات:   -ج
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التجارب وسجل   أجراءالتجارب وطرق المعايرة في دليل    وإجراءيتم توثيق طرق االختبار   -1

   األجهزةمعايرة 

 االختبار.   إلجراءتوثيق للطرق البديلة  د وال يوج

التجارب موضحة وموثقة في دليل   بإجراءوجود تعليمات وتحديد للظروف البيئية الخاصة   -2

 التجارب ودليل الجودة الخاص بكل مختبر.   إجراء

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

  إعدادها العاملين في المختبرات تم    أداءبرات وكذلك وجود استمارة خاصة بتقييم  العاملين في المخت 

 من قبل وحدة اعتماد المختبرات.   

نظافة    التأكد يتم   -4 الزجاجيات وفق    األجهزةمن  المعدات و  الجودة   آليةو  دليل  موثقة في 

 الخاص بالمختبرات. 

 د وال يوجالتجارب للمختبرات    إجراءالتجارب في دليل    وإجراءتم توضيح طرق االختبار   -5

 توثيق لطرق االختبار  البديلة. 

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

 ومراجعات نظام ضبط الجودة.   

موثقة في   آلية  التجارب وفق  إلجراءمن صالحية المحاليل والمواد الكيميائية    التأكد يتم   -7

 دليل الجودة الخاص بالمختبرات.  

 المحور الخامس وفق تحليل سوات:  -  د

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

التجارب يحتوي على تعليمات واضحة    إلجراءمن خالل وجود دليل علمي    س المحور الخامضمن  

وكذلك يتم توثيق الدورات العلمية ودورات السالمه والصحة المهنية في   القسممختبرات    أغلبيةفي  

 .سجالت التدريب الخاصة بالمختبرات 

جامعة بغداد  /كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءنقاط الضعف لمختبرات    إمانقاط الضعف:   

 وأيضا االختبارات في المختبرات    إلجراءر الخامس هي عدم توثيق طرائق البديلة  ضمن المحو

 عدم توثيق طرق اختبار دقة النتائج.  

المؤسسات  الفرص: مع  التعاون  خالل  من  االختبار  في  حديثة  طرق   إلجراء   األخرىاستعمال 

 الحديثة.   أجهزتهاالتجارب بواسطة 

 .   خالل عمليات االختبار األجهزةفي  أعطالحدوث التهديدات: 

 االجراءات المقترحة:   - هـ

 حث المختبرات على توثيق الطرق البدلية الجراء االختبارات.   -1

سجل لتوثيق طرق اختبار دقة النتائج  وتوثيق النتائج واالستفادة    ألعداد توجيه المختبرات   -2

 .   ةالتصحيحي الطرائق إلجراءمنها 



Univesity of Baghdad 
College of Education for Pure science- 
Ibnalhaitham 
Department of chemistry 

جامعة بغداد                                                                                       

ابن الهيثم                            -للعلوم الصرفةكلية التربية 

 قسم الكيمياء 

 

 

 

 الفحص واالختبار والمصادر:   سالمحور الساد

 

 عناصر المحور السادس الفحص واالختبار والمصادر:   -أ

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

 .  اإلجراءات تعليمات الفحص و المعايرة، 

 المعيار:   -ب

المختبر سياسة  واضحة و إجرا • تكون محددة  يمتلك  المعايرة و  أو  الفحص  لعلمية  ءات 

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

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

التقييم على األجراء و تحديد   تنفيذ  المصادر المحتملة في أسباب عدم  بالتجربة من جديد و 

 المطابقة. 

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

في   للعاملين  متاحا   الوقائي  األجراء  يكون  وان  مستقبال   المطابقة  لعدم  المحتملة  المصادر 

 المختبر لرفع مستوى أداء الطلبة. 

إج • و  طرقا   المختبر  عمل( يستخدم  مجال  ضمن  المعايرات   / الفحوصات  لكل  راءات 

 النمذجة , التداول , النقل , الخزن , اإلتالف.) 

و  • المختبر  في  المشرفين  و  للمنتسبين  التدريب  خاص  بشكل  و  علمية  إجراءات  تامين 

 االرتقاء بكفاءة أدائهم للحد من المخاطر المتعددة على الطلبة. 

عملية   وبضمتهاداء الصحيح للفحوصات و المعايرات األ تتضمن تسهيالت المختبر الجيد  •

 النمذجة و االختبارات و المعايرة في مواقع أخرى من المؤسسات التعليمية. 

إدارة المختبر تراقب و تسيطر على الظروف البيئية مثل التعقيم و الغبار و الغازات و  •

الممارسات المختبرية    اإلشعاع و الرطوبة و الحرارة و الضوضاء و االهتزازات خالل أجراء 

 من قبل الطلبة في جزء مهم من معايير المختبر الجيد.

 عناصر تقييم المحور السادس كممارسات:   - ج

خاص   -1 سجل  طرق    بإجراءات وجود  توثيق  فيه  يتم  والفترات    إجراءالمعايرة  المعايرة 

 المعايرة.  إجراءللمعايرة وتحدد الشخص المسؤول عن  األجهزةالزمنية التي تخضع خاللها 

غير المطابق وتحديد   اإلجراءالتصحيحية يتم فيه توثيق    باإلجراءات يوجد سجل خاص   -2

ولكالتصحيحي    واإلجراء  أسبابه بضبط    نالمتخذ  خاصة  استمارات  وجود  غير    اإلجراءعدم 

 المطابق او  استمارة تقييم الفحص  
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الوقائية لكل مختبر يتم فيه تحديد   واإلجراءات التصحيحية    باإلجراءات وجود سجل خاص   -3

 الوقائي وطريقة تنفيذه.   اإلجراء

  

وجود سجل تدريب العاملين يتضمن جميع الدورات وورش العمل التي شارك فيها العاملين   -4

 في كل مختبر مع وجود سجل واستمارات خاصة بتقييم المخاطر. 

او بين الفروع العلمية   ىأخرالفحص واالختبار في مؤسسات    إجراءات لتسهيل    إليةوجود   -5

لطلبة الدراسات العليا يتم تنظيمها وتوثيقها عن طريق معاون العميد للشؤون العلمية من خالل كتب 

 تسهيل المهمة.  

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

 المحور السادس وفق تحليل سوات:  - د

 

القوة لمختبرات  نقاط  القوة  نقاط  الكيمياء:تتحدد  الصرفة  /  قسم  للعلوم  التربية  بغداد / كلية  جامعة 

تصحيحية   إجراءات عدم المطابقة مع وجود    باإلجراءات بوجود سجالت    سالمحور الساد ضمن  

خاص   سجل  وجود  مع  المختبرات  في  المخاطر  لتقييم  خاصة  استمارات  ووجود  لذلك  ووقائية 

 . للمخاطر 

جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة  /  قسم الكيمياءنقاط الضعف لمختبرات    أما نقاط الضعف:  

ار والفحص  هو عدم وجود استمارات خاصة موثقة لتقييم طرائق االختب  سالمحور الساد ضمن  

 غير المطابقة.   واإلجراءات 

السادس هي    أهمالفرص:   المحور  لتطبيق معايير ومؤشرات  منها  االستفادة  يمكن  التي  الفرص 

الفحص واالختبارات لبحوث طلبة    إجراءات لتسهيل    األخرىتعاون مع المؤسسات    أليهوجود   

 الدراسات العليا.  

 وقلة الدورات التخصصية الدولية.   ندولييعدم استقطاب خبراء فاحصين التهديدات: 

 المقترحة:   اإلجراءات - هـ

 غير المطابقة واستمارات خاصة بتقييم الفحص.    اإلجراءات استحداث استمارات خاصة بضبط    -1

 طرق العمل القياسية:   عالمحور الساب

 

 عناصر المحور السابع طرق العمل القياسية: - أ

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

 المعيار:  - ب

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

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

 إدارة المختبر للطلبة.

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

 . (خطوات العمل و تحقيق النتائج و األهداف 

ال • المختبرية جزءا  أساسيا و عمليا  في  الممارسات  المقرر ضمن  تعُد  الدراسي  برنامج 

 الجانب العلمي للطلبة.

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

 المختبرية من قبل الطلبة. 

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

 لوقائية لمنع حدوثها. ووضع اإلجراءات التصحيحية و ا

 عناصر تقييم المحور السابع كممارسات:   - ج

التجارب ووجود سجل للمراجعات الدورية للمادة العلمية في   بإجراءات وجود دليل خاص   -1

 كل مختبر  

وجود توثيق    إلى  باإلضافةيتم توثيق الظروف البيئة الخاصة بكل تجربة في تقارير النتائج   -2

 ضمن دليل الجودة الخاص بكل مختبر.   ةالبيئيللظروف 

التجارب وكذلك    إجراءالعمل واضحة وموثقة في دليل    وإجراءات التجارب    إجراءطرق   -3

موثقة في دليل الجودة الخاص بكل مختبر عدا بعض مختبرات الدراسات العليا التي تمتاز بتنوع  

فال العليا  الدراسات  طلبة  بحوث  حسب  خاص    اختباراتها  دليل  وضع  التجارب   بإجراءيمكن 

 العمل.   وإجراءات 

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

ومرفقة في   ةموثقوتكون    األجهزةيتم االعتماد على تجارب  او طرق قياسية عند معايرة   -5

 .  األجهزةسجل معايرة 

خاصة   -6 توثيق    باإلجراءات وجود سجالت  فيها  يتم  مختبر  كل  في  والوقائية  التصحيحية 

   الوقاية منها. وإجراءات التصحيحية لها   اإلجراءات حاالت عدم المطابقة 

 المحور السابع وفق تحليل سوات:   - د

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

ضمن  المحور السابع بوجود توثيق لطرائق العمل والمراجعة العلمية في اغلبية المختبرات وايضا 

  إلى   باإلضافةمعرفة الطالب بشروط السالمة الخاصة لكل تجربة عبر ملء استمارة تقييم المخاطر  

طلبة وزيادة تركيزهم كون جميع الممارسات المختبريه ضمن المنهاج الدراسي لكي اليتم تشتيت ال

 على المادة العلمية 

 وتوثيقها في سجل المعايرة.   األجهزة معاييرهومن نقاط القوة استخدام مراجع علمية في 
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جامعة بغداد  /كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءاما نقاط الضعف لمختبرات  نقاط الضعف:   

بار لمختبرات الدراسات العليا من الصعب هو ان  طرائق الفحص واالخت   عالمحور الساب ضمن  

 تعتمد على مضمون البحوث لطلبة الدراسات العليا   أنهاتحديدها حيث 

دولية    الفرص: جامعات  مع  خبرة    واالستفادةالتعاقد  على    األساتذةمن  لالطالع   أخر الزائرين 

 المستجدات في هذا المجال.  

التحديات والتهديدات التي من الممكن ان تكون عائقا  في تطبيق مؤشرات المحور   أهم التهديدات:  

 يتم االعتماد عليه.  األجهزة السابع عدم وجود نظام او جهة  موحدة  لمعايرة 

 المقترحة:   اإلجراءات - هـ

البحوث   ألهم االختبارات    إجراءطرق    أغلبيةمختبرات الدراسات العليا توثيق    إدارةمحاولة   -1

 الطلبة.  ألغلبيةفي مختبراتهم لكي تكون واضحة ومعتمدة   إجراءهاالتجارب التي يتم و

 

 تقييم االداء:   نالمحور الثام

 

 عناصر المحور الثامن تقييم االداء:   - أ

 , نتائج, متطلبات, خطط, فعاليات, أهداف.  إجراءات ويشمل بيانات, 

 المعيار:    - ب

 و النشاط للعاملين في المختبرات. األداءوضع خطة سنوية لتقيم  •

تطبيق التعليمات أو تعلميات في مجال تقويم أداء و تحقيق تكافؤ الفرص للطبة في داخل  •

 المختبر وان يكون األداء مطلبا نظاميا ملزما  بقوة التعليمات.

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

المشرفين في داخل المختبر الجيد إلتاحة الفرصة في التفوق واالستفادة من فرصة جودة األداء 

 لإلشباع حاجات الطلبة ورغباتهم كأحد أهداف إدارة المختبر في تطبيق نظام إدارة الجودة.

صحيحية تزامنا  تقويم و دراسة األداء تتم بشكل موضوعي و تام لبناء قاعدة إجراءات ت •

مع نوع و حجم المؤشرات السلبية و حجم المعوقات كي ال تمثل قصورا  في تنفيذ الواجبات  

 و الفعاليات الممارسات المختبرية. 

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

 تقويم األداء.فيه تهتم باالتجاهات المستقبلية لتطوير نظام  

 

 كممارسات:  نالمحور الثامعناصر تقييم  - ج

العاملين في المختبرات حيث يتم تقييمهم من خالل استمارة   أداءوجود خطة سنوية لتقييم   -1

جهاز    األداءتقييم   قبل  من  المعممة  العلمي    اإلشرافااللكتروني  وجود   باإلضافةوالتقويم  الى 
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تم   خاصة  شع   إعدادهااستمارة  قبل  وتقويم  من  الجودة  في    أداءلتقييم    األداءبة ضمان  العاملين 

 المختبر.  

 األساس الطلبة في بعض المختبرات حيث تعتمد في    أداءوجود استمارات خاصة بتقييم   -2

على    األساساو التجربة وتكون مرتكزة في    اإلخبارعلى تقييم خطوات انجاز الطالب للفحص او  

 الجانب العلمي. 

وفي الفروع العلمية   األداءفي شعبة ضمان الجودة وتقويم    األداءتقييم    يتم توثيق استمارات  -3

 ورقيا والكترونيا. 

العاملين وتم وضع    أداءوتقييم    ألمختبريالنشاط    أداءالنقاط السلبية في تقييم    أهمتم تحديد   -4

 حلول مناسبة.   إليجاد خطة تحسين للمختبرات لتالفي هذه المشكالت والسعي 

من قبل   إعدادهاوتقييم العاملين تم    ألمختبريالنشاط    أداءوجود استمارات خاصة بتقييم   -5

وتقويم   الجودة  سنويا     األداءشعبة ضمان  المختبرات  نشاط  تقييم  خاللها  من  الى   باإلضافة يتم 

جهاز  اال قبل  من  والمعممة  المختبرات  بتصنيف  الخاصة  العلمي    اإلشرافستمارات  والتقويم 

 واستمارة الممارسات المختبرية الجيدة.

  

 المحور الثامن وفق تحليل سوات:    - د

 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

تقييم   الثامن من خالل وجود استمارة  المحور  تقييم    ألمختبريللنشاط    أداءضمن   أداء واستمارة 

الى    باإلضافةفي الكلية    األداءالعاملين موحده تم اعددها من قبل وحدة شعبة ضمان الجودة وتقويم  

ختبرات واستمارات المختبر من خالل استمارات تصنيف جودة الم  أداءوجود خطة سنوية لتقييم  

 الخاصة بتطبيق معايير المختبر الجيد.  التحقق

جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة  /  قسم الكيمياءنقاط الضعف لمختبرات    أما نقاط الضعف:  

استمارة   وجود  عدم  فتتضمن  الثامن  المحور  وخاصة    أداءضمن  المختبرات  بعض  في  الطلبة 

 مختبرات الدراسات العليا. 

الفرص التي يمكن االستفادة منها لتطبيق معايير ومؤشرات المحور الثامن هي  وجود    أهمرص:  الف

تقييم   والفنيين    أداءنظام  للتدريسيين  استمارات    والعاملينااللكتروني موحد  ووجود  المختبر  في 

 خاصة بتصنيف جودة المختبرات التعليمية معممة من قبل الوزارة  .   

 .  األداءؤشرات السلبية لعمليات تقييم قلة رصد المالتهديدات:

 المقترحة:   اإلجراءات - هـ

  القتصر الطلبة في المختبرات    أداءموحدة في استمارات تقييم    أساسيةمحاور    إليجاد السعي    -1

فقط   العلمي  الجانب  الحاالت    وإنماعلى  مواجهة  في  الطلبة  وتصرفات  التربوي  الجانب  تشمل 

 المختلفة في المختبرات. 

 تقرير النتائج:  عالمحور التاس
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 عناصر المحور التاسع تقرير النتائج:  - أ

 

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

 المعيار:    - ب

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

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

المستخدمة,    األجهزةالتقرير, الفاحص ,طريقة الفحص واالختبار,   المصادر  المراجع   , 

 .  ( الظروف البيئية ,  معلومات عن النماذج ,تاريخ الفحص واالختبار, واالستنتاجات 

وضبط    إدارةتعمل   • وتصحيحها  النتائج  تحليل  على  وتنفيذ  المختبر   اإلجراءالوثائق 

 التصحيحي على النتائج غير المطابقة. 

 توثيق االنحرافات في النتائج واالستنتاجات وتحديد االسباب والمعالجات الالزمة. •

 مطابقة النتائج مع المواصفات او الممارسات السابقة.  •

 التوثيق االلكتروني للنتائج.  •

 تائج التقرير.او من ينوب عنها بالمصادقة على ن اإلدارةتقوم  •

 .األرشفة الخزن واالسترجاع  •

 كممارسات:   عالمحور التاسعناصر تقييم   - ج

 

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

 واالختبارات في المختبرات. 

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

 الواجب توفرها في التقارير.   األساسيةالمعلومات 

  أهم يتم فيه    ةالتصحيحي  واإلجراءات عدم المطابقة للنتائج    إجراءات بوجود سجل خاص   -3

 التصحيحية والوقائية لتجنب حدوث عدم المطابقة.   اإلجراءات عدم المطابقة  أسباب 

 وجود توثيق الكتروني للنتائج في بعض المختبرات.  -4

 ات. على نتائج التقارير من قبل الكادر التدريسي العامل في المختبر ةالمصادقيتم  -5

سجالت ضبط الجودة   وأرشفةخاصة في كل فرع علمي لخزن التقارير    أماكنتم تخصيص   -6

 في المختبرات. 

 المحور التاسع وفق تحليل سوات:   - د
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جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

تصحيحية لها وكذلك   إجراءات ضمن المحور التاسع باالتي : توثيق حاالت عدم المطابقة  واتخاذ 

 مخصصة لحفظ التقارير في الفروع العلمية التي تتبع لها المختبرات.  أماكنوجود 

ة بغداد  جامع/كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءاما نقاط الضعف لمختبرات  نقاط الضعف:   

للنتائج في بعض المختبرات وذلك بسبب طبيعة    عالمحور التاس ضمن   فتشمل عدم وجود تقرير 

 االختبارات في تلك المختبرات التحتاج الى تقارير  

تقرير   إلعداد ومن نقاط الضعف المهمة هي عدم شمولية التقارير على جميع المعلومات المطلوبة  

للمختبرات   موحد  لتقرير  نموذج  وجود  وعدم  الممارسات   وأيضامثالي  مع  مقارنة  وجود  عدم 

المقارنة    أسلوب المختبرات وعدم توثيقها في المختبرات التي تعتمد    أغلبية المختبرية السابقة في  

 وقلة التوثيق االلكتروني للنتائج في بعض المختبرات. 

مع قسم الكيمياء  لغرض القيام بعمليات مقارنة النتائج    ليم العاليالتعالتعاون مع وزارة    الفرص:  

 في الجامعات األخرى 

الطلبة حول  التهديدات: تحسين    أهميةضعف وعي  منها لغرض  االستفادة  وكيفية  التقارير  نتائج 

 مستواهم العلمي.  

 المقترحة:  اإلجراءات  - هـ

المعلومات    إعداد العمل على   -1 يضم  المختبرات  في  للتقارير  نموذج موحد    األساسية تميم 

 :   اآلتية

واالختبار,   الفحص  ,طريقة  الفاحص  التقرير,  وتأريخ  التقرير,   عنوان  وعنوانه,  المختبر  اسم 

تاريخ    األجهزةالمصادر ( المراجع)   , البيئية ,  معلومات عن النماذج,  المستخدمة,  الظروف 

 ار, واالستنتاجات. الفحص واالختب

توثيق المقارنات مع الممارسات المختبرية السابقة في سجالت او تقارير خاصة لغرض  -2

 االستفادة منها لتوثيق االنحرافات في النتائج. 

 اعتماد التوثيق االلكتروني لتقارير النتائج.   -3

 المحور العاشر ارشفة وخزن التقارير:  

 

 التقارير:  عناصر المحور العاشر ارشفة وخزن - أ

وتشمل ضبط الوثائق,  ضبط السجالت, تقارير مراجعة, تقارير تدقيق, تقارير نتائج, تعليمات,  

 معايرة, تشريعات او وثائق مرجعية,  طرق الفحص ,ادلة الجودة. 

 المعيار:    - ب

دلة تنفذ إدارة المختبر الطريقة اإلجرائية لضبط الوثائق القانونية و الفنية و المرجعية و األ •

 و التقارير بأنواعها. 

تنفذ إدارة المختبر الطريقة اإلجرائية لضبط السجالت السبعة المحددة على وفق متطلبات  •

 .(GLP) معاير
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اتخاذ  • و  منها  المهمة  تأشير  و  للوثائق  الدورية  المراجعة  على  المختبر  إدارة  تعمل 

 اإلجراءات و الحلول في التطوير و التحسين. 

و   راإلصداتعتمد إدارة المختبر استخدام األختام الملونة وفق سياقات فنية خاصة بوثائق   •

 المسودة و الوثائق الملغاة لتميز الوثائق و تحقيق جودة األداء في االستخدام.

 

 كممارسات:   رالمحور العاشعناصر تقييم   - ج

 

الفنية و المرجعية و    اإلجرائيةتنفيذ الطرق   -1 القانونية و  من خالل  توثيق ضبط الوثائق 

 األدلة في سجل ضبط الوثائق الخاص في كل مختبر. 

سجل ضبط الوثائق, سجل   اإلجرائية)تتم عملية ضبط السجالت السبعة الخاصة بالطرق   -2

ضبط   سجل  المعايرة,  سجل  الداخلي,  التدقيق  سجل  األجهزةضبط  التدريب,  ضبط  سجل   ,

عن طريق وحدة اعتماد المختبرات ويتم عملية    ( التصحيحية  اإلجراءات المراجعات الدورية, سجل  

من   كجزء  السجالت  ضبط  الخاص   إجراءات توثيق  الجودة  دليل  ضمن  الموثقة  الجودة  ضبط 

 بالمختبرات. 

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

 الداخلي.  

 وجود اختام خاصة بكل مختبر في الكلية.  -4

 

 المحور العاشر وفق تحليل سوات:   - د

 

نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:   للعلوم الصرفة  /  قسم الكيمياءتحدد  التربية  بغداد جامعة  / كلية 

ضمن المحور العاشر عن طريق وجود ضبط لجميع الوثائق الخاصة في المختبرات ضمن سجل  

ضبط الوثائق  وكذلك وجود  اشراف على ضبط الجودة  والسجالت في المختبرات من قبل وحدة 

 في الكلية.   األداءاعتماد المختبرات التابعة  لشعبة ضمان الجودة  وتقويم 

 أكثر نقاط الضعف فتقتصر على استخدام ختم واحد لكل مختبر وعدم استخدام    أما نقاط الضعف:  

 مختلفة.   بألوانمن ختم 

 االلكترونية.  األرشفةتسهل عملية  أجهزةتوفير الفرص:

 توجد  الالتهديدات: 

 المقترحة:  اإلجراءات  - هـ

و   اإلصدارفنية خاصة بوثائق  مختلفة لكل مختبر وفق سياقات    بألوانمن ختم    أكثروجود   -1

 في االستخدام.  األداءالمسودة و الوثائق الملغاة لتميز الوثائق و تحقيق جودة 
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 : نتائج تدقيق المحاور

 
 نتائج تدقيق المحور االول: المنظمة والعاملون الستخراج حجم الفجوة 

 مدى المطابقة   

 الفقرات  

 غير 

وغير  مطبق 

 موثق  

مطبق جزئيا 

 وغير موثق  

مطبق  

 جزئيا 

وموثق  

 جزئيا 

 مطبق جزئيا 

 وموثق كليا  

 مطبق كليا  

 وغير موثق  

 مطبق كليا  

وموثق  

 جزئيا 

 مطبق كليا  

 وموثق كليا  

معلن          الوظيفي  للتوصيف  دليل  يوجد  هل 

 وموثق؟  

معلنة          المختبرات  لجودة  سياسة  توجد  هل 

 وموثقة؟  

 تعهد االدارة العليا للمختبر معلن وموثق         

توفر دليل المعايير الوطنية لممارسة المختبر         

 (GLP)التعليمي الجيد 
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 هل تم اعتماد االساليب المثلى في العمل؟         

 هل يوجد دليل التعليمات؟         

 دليل اجراءات العمل القياسية؟  

 رؤيا، رسالة واهداف         

 معلنة لمختبرات القسم  

 هل يوجد هيكل تنظيمي؟         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفجوة  نتائج تدقيق المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة الستخراج حجم

 مدى المطابقة   

 الفقرات  

 غير 

مطبق وغير  

 موثق  

جزئيا  مطبق 

 وغير موثق  

مطبق  

 جزئيا 

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

 جزئيا 

 وموثق كليا  

مطبق  

 كليا 

وغير 

 موثق  

 مطبق كليا  

وموثق  

 جزئيا 

 مطبق كليا  

 وموثق كليا  

 التقييم الذاتي؟ هل يوجد سجل لدراس       

 هل يوجد سجل للتدقيق الداخلي؟         

 هل تم تدريب العاملين على         

 متطلبات ضبط الجودة وموثقة بسجل؟  

 هل يوجد سجل لالجراءات التصحيحية؟         
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 هل يوجد دليل الجودة في المختبر؟         

هل تم مراجعة االجراءات المعملية في        

 طرائق العمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الية تطبيق تحليل سوات في برنامج التقييم الذاتي: 

 :   SWOTالتحليل الرباعي

مجاالت  عدة  في  االستراتيجي  التحليل  أداة  القوة   هو  عناصر  في وصف  يُستخدم  اختصار   وهو 

(Strengths)  عناصر الضعف ,  (Weaknesses)    الفرص المحتملة ,  (Opportunities)    

 .Threats)) والتهديدات المحتملة

يقدّم تحليل "نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات" طريقة بسيطة للتواصل حول المبادرة 

 أو البرنامج, وطريقة ممتازة لتنظيم المعلومات التي تم جمعها عن طريق دراسات أو مسوح.  
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 :  نجزئيي ن هذا التحليل من ويتكو 

يقتصر على ما هو موجود    أنوالذي يجب    نقاط القوة ونقاط الضعف  تحليل الوضع الداخلي ():  أوال 

 فعال من نقاط قوة وضعف ويبتعد التحليل عن التوقعات واالحتماالت.  

()ثانيا:   الخارجية  البيئة  والذي    تحليل  والتهديدات  الفعلي    يؤخذ الفرص  الوضع  االعتبار  بعين 

 للتهديدات الموجودة والفرص غير المستغلة.  

 يستخدم تحليل سوات من اجل: 

 للمشكالت.   لت بوجود جهود جديدة أو حلواستكشاف احتماال •

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

 فرص في النجاح في سياق التهديدات التي تواجه النجاح. 

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

 ونقاط الضعف أن يبيّن األولويات باإلضافة إلى االحتماالت.  القوة 

تعديل الخطط وصقلها في منتصف المسار: إن فرصة جديدة قد تفتح آفاقا أوسع, بينما قد يقُفل تهديدٌ 

 جديد طريقا كان موجودا من قبل.

 : الفجوة  حجم الستخراج المقياس تطبيق

  تتضمن   والتي     GLP    الجيدة   المختبرية  بالممارسة  الخاصة  والمعايير  المحاور  على  االعتماد   تم

 :  وهي محاور عشرة

                                              

 والعاملون   المنظمة: االول  المحور % 11

 الجودة  ضمان برنامج:  الثاني المحور % 8

                                                           المرافق: الثالث  المحور  %13 

 والمواد  االجهزة: الرابع المحور %10 

 االختبار  نظام:  الخامس المحور %13 

 والمصادر واالختبار الفحص : السادس المحور %10 

 القياسية  العمل طرق: السابع  المحور %8 

 االداء  تقييم: الثامن  المحور %7 

 النتائج  تقرير :التاسع  المحور %14 

 التقارير  وخزن  ارشفة: العاشر المحور %6 
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  ألداء   تقييمها  عند   األسلوب   ذات (   ISO)  األيزو  منظمة  تبني  مع  منسجما  يأتي  المعيار  اعتماد   ان

 لكل   التطبيق  حاالت   يعكس   سباعيا  مقياسا  تتضمن   األيزو  شهادة  على  للحصول  تتقدم  التي  المنظمات 

 . القائمة فقرات  من فقرة

 

  المقياس السباعي لتحديد حجم الفجوة مع المواصفات القياسية 

 ت   فقرة المقياس   وزن الفقرة (الدرجة)  

 1  مطبق كليا وموثق كليا   6 

 2  مطبق كليا وموثق جزئيا  5 

 3  مطبق كليا وغير موثق   4 

 4  مطبق جزئيا وموثق كليا  3 

 5  مطبق جزئيا وموثق جزئيا   2 

 6  مطبق جزئيا وغير موثق   1 

 7  غير مطبق وغير موثق   0 

 

 محاور التقييم الذاتي: 
 

 المنظمة والعاملون:    األولالمحور  
 

 عناصر المحور االول المنظمة والعاملون:  -أ

العاملين, قيادة المختبر, رضا المسؤوليات, التعهد, الدراسات, الباحث,  ،  اإلدارةيشمل المحور   

 وبناء قدرات العاملين في تحمل المسؤولية .   لطالب,ا

 المعيار:  - ب

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

 مستوى العاملين في المختبر وتكون معلنة وموثقة 

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

 وتكون معلنه في مداخل المختبرات  

الجهات    إدارة • أمام  تعهدها  عن  تعلن  المؤسسة   اإلداريةالمختبر  من  والمستفيدة  العلُيا 

 التعليمية في تحقيق ضمان جودة التدريب للطلبة وعلى ان يوثق التعهد ويعُلن 
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أمين كل متطلبات ممارسة المختبر الجيد في فاعلية  المختبر بت  إدارةيتضمن التعهد قدرة   •

 GLPالعلمية على وفق متطلبات معايير   إجراءاتهالمختبر و تفعيل 

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

قبل   • المبادئ من  اال  إدارةتحديد مجموعة  الجودة من خالل  ختبارات  المختبر في ضبط 

 المختبرية  والتنفيذ والمراقبة والتسجيل واألرشفة 

المشتركة على    األهدافادارة المختبر تضع الرؤية والرسالة واألهداف للمختبرات ذات   •

 وفق االختصاص  

 .جودة المختبرات وموقع المختبر للمنظومة التعليمية إدارةوممثل   اإلداريةتحديد الهيكلية  •

 

 كممارسات:   األولعناصر تقييم المحور  - ج

والعناوين الوظيفية معلن   األلقاب يوجد توصيف وظيفي للعاملين في المختبرات يحدد فيه   -10

تحديد  وتم  الكلية  في  التخطيط  شعبة  قبل  من  والصالحيات    وموثق  المختبرات    لمسئوليالمهام 

 مسؤوليين الفنيين وتوثيقها في دليل الجودة الخاص بكل مختبر.  وال

في الكلية وموثقة في    األداءوجود سياسة جودة معلنة من قبل شعبة ضمان الجودة وتقويم   -11

 دليل جودة المختبرات.  

عن المختبرات  معلن وموثق في دليل الجودة الخاص   المسئولة العليا    لإلدارةوجود تعهد   -12

ويت  مختبر  تعهد  بكل  الجودة    اإلدارةضمن  سياسة  بتطبيق  التعليمية    وأفضلوالتزامها  الخدمات 

 والعالجية.  

 مختبر كل في( GLP) الجيد  التعليمي  المختبر لممارسات   الوطنية المعايير دليل وجود  - 4

 المختبرات  اعتماد  وحدة  قيام إلى باإلضافة المعايير هذه بتطبيق المختبر في العليا اإلدارة وتعهد 

 .   المعايير هذه تطبيق لغرض  العمل ورش من بالعديد 

 في  جزئي بشكل  وتوثيقها  ومراجعتها  وتحديدها العمل في المثلى األساليب  اعتماد  تم - 5

 الدقيق التوثيق عملية في نقص  وجود  مع المختبرات  إدارة قبل من المختبرات  جودة دليل

 االختبارات  طبيعة تنوع بسبب  وذلك العليا الدراسات  بمختبرات  الخاصة العلمية  باألساليب 

 . بحوثهم تنوع  حسب  العليا الدراسات  طلبة بها  يقوم التي والفحوص 

 ووحدة المختبرات   إدارة  قبل من الجودة وضبط القياسية العمل إجراءات  تحديد  تم - 6

 عمليات  و العلمية للمادة الداخلي والتدقيق  الدورية المراجعات  خالل من المختبرات  اعتماد 

 وجود  مع بالمختبرات  الخاصة السجالت  في التوثيق عمليات  الى باإلضافة  واالختبار المعايرة

  إجراءات   على العتمد  المختبرات  هذه  كون العليا الدراسات  مختبرات  في جزئي وتوثيق تطبيق

  اليمكن والتي العليا الدراسات  طلبة ببحوث  الخاصة االختبارات  على تعتمد  ولكن محددة عمل

 .  معينة بإجراءات   تحديدها

 ورسالة  رؤية مع مترابطة الكلية مختبرات  لكافة مشتركة وأهداف ورسالة  رؤية وجود  - 7

 وفق  مختبر  بكل خاصة أهداف وجود  مع المختبرات  جودة دليل في وموثقة  معلنة الكلية وأهداف

 .  االختصاص 
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  يوضح التخطيط شعبة  قبل من   وموثق ومعلن واضح للمختبرات   تنظيمي هيكل وجود  - 8

 .  التعليمية المنظومة من مختبر كل وموقع  اإلدارية الهيكلية

 المحور االول وفق تحليل سوات:  - د
 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

سياسة   إعالنبوجود دعم من عمادة الكلية لتطبيق سياسة الجودة من خالل    األولضمن المحور  

  باإلضافة العليا في الفروع العلمية بتطبيقها  في المختبرات     اإلدارات الجودة في المختبرات وتعهد  

ة ضمان الجودة وتقويم  الى متابعة عملية التطبيق من خالل وحدة اعتماد المختبرات التابعة لشعب

المختبرات والفنين  في   لمسئولي  والمسؤوليات الى تحديد صالحيات    باإلضافةفي الكلية    األداء

 المختبرات ووجود هيكل تنظيمي واضح يحدد التبعية القانونية للمختبرات 

جامعة /كلية التربية للعلوم الصرفة  /  قسم الكيمياءاما نقاط الضعف لمختبرات كلية  نقاط الضعف:  

فتتضمن كون بعض  المختبرات تقوم بتطبيق جزئي لممارسة المختبر    األولبغداد ضمن المحور  

التعليمي الجيد وقد يكون سبب ذلك عدم تناسب معايير الممارسة المختبرية الجيدة مع نوع العمل   

المختبرات   المعايير على هذه  نوع مغاير من  يتطلب تطبيق  المختبر مما  عدم    إلى  باإلضافةفي 

المثلى في العمل بشكل كامل ودقيق لبعض المختبرات كمختبرات الدراسات    األساليب توثيق تطبيق  

 . العليا بسبب اختالف طبيعة االختبارات التي تجرى في هذه المختبرات وتنوعها

اهم الفرص التي يمكن االستفادة منها لتطبيق معايير ومؤشرات المحور االول هي قيام  الفرص:  

والجامعة بالعديد من ورش العمل والدورات الخاصة بسياسة الجودة والمعايير الوطنية    الوزارة

 لممارسة المختبر التعليمي الجيد. 

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

وزارة   قبل  من  موحد  وظيفي  توصيف  دليل  وجود  عدم  هي   المهام  االول  فية  يحدد  التخطيط 

 والمسوؤليات والصالحيات. 

 االجراءات المقترحة:   - هـ

 وجود مراجعة سنوية لرؤية ورسالة واهداف المختبرات من قبل االدارة العليا.   -6

 الوظيفي الخاص بالعاملين في المختبرات.   للتوصيفالتحديث المستمر  -7

زيادة وعي الكادر العامل بمحتويات دليل الممارسة المختبرية الجيد من خالل ورش العمل  -8

 والدورات. 

 المختبرات بمراجعة والتوثيق الدقيق لجميع اجراءات العمل.      إدارةتوجيه   -9

 . اإلمكانالقياسية في مختبرات الدراسات العليا قدر  اإلجراءات العمل على توحيد  -10

 امج ضمان الجودة:  المحورالثاني برن

 
 عناصر المحور الثاني برنامج ضمان الجودة: - أ
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 عن ضمان الجودة, التدريب, الدقة , التقييم الذاتي, التدقيق .  المسئولون اإلفراد  يشمل المحور 

 المعيار:   - ب

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

في   • الشامل  للبرنامج  الداخلي  للتدقيق  سنوية  نصف  خطة  وممارسات   إجراءات توضع 

 المختبر. 

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

 الممارسات المختبرية كافة.

المختبر الدور الفاعل في رصد النتائج التحليلية غير الصحيحة أو غير الدقيقة    إدارةتلعب   •

نظام    إجراءات ووضع   بتطوير وتطبيق  التزامها  لها فضال  عن  وتحقيق    اإلدارة تصحيحية 

 التحسين.

المختبر على ان يكون برنامج العمل اليومي منهجيا  ومنظما  لتحقيق الكفاءة   إدارةتعمل   •

الممارسات والمهام والوظائف المناطة للعاملين وان يُشار الى توزيع االدوار   أداءالفنية في  

 والمسؤوليات في دليل الجودة.

حرافات المراجعة المعملية ضمن مدة زمنية نصف سنوية للوقوف على االن  إجراءتفعيل   •

في االداء ووضع االجراءات والحلول لمعالجتها وتطوير وتحسين االداء لكي تضمن ادارة  

 المختبر سالمة النظام عند التخطيط وتنفيذ التغيرات بموجب تقرير المراجعة. 

 

 عناصر تقييم المحور الثاني كممارسات:  -  ج

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

) وتتضمن التقرير تحليل سوات الخاص بكل محور واستخراج حجم  GLP  المختبر التعليمي الجيد 

 الفجوة.  

وسجالت ضبط الجودة    إجراءات يتم فيه تدقيق      وجود سجل للتدقيق الداخلي في جميع المختبرات -2

يحملون شهادة مدقق داخلي حيث تجري عملية    أشخاص المعايرة واالختبار من قبل    وإجراءات 

 التدقيق الداخلي مرتين خالل العام الدراسي.   

يخصص فيها جزء خاص   األداءوجود خطة تشغيلية سنوية لشعبة ضمان الجودة وتقويم   -6

ضمان الجودة  إجراءات من ورش العمل والدورات الخاصة بتدريب العاملين في المختبرات على 

ويتم توثيقها في سجل تدريب العاملين الخاص بكل مختبر وفي دليل الجودة الخاص بالمختبرات 

من المزيد  المختبرات  تحتاج  حيث  كافي  غير  هذا  لكن  المختبرات  اعتماد  وحدة  الدورات   في 

 .   األكاديميالتدريبية للعاملين فيها خاصة فيما يتعلق بتطبيق المعايير العالمية الخاصة باالعتماد 

وحدة اعتماد المختبرات    إشرافالخاصة بضمان الجودة عن طريق    اإلجراءات يتم متابعة   -7

تصحيحي  ال  اإلجراءفي المختبرات وتوثيق حاالت عدم المطابقة  ووضع    اإلجراءات على تطبيق  

 ضبط الجودة في المختبرات  بإجراءات فيما يتعلق  

وجود دليل جودة خاص بكل مختبر يعتبر مرجع لجميع اجراءت ضبط الجودة في كل    -5  -8

 والصالحيات.   األدوارمختبر ويتم فيه توزيع 
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يتم فيه توثيق عملية المراجعة التي تجري  -5 وجود سجل خاص للمراجعة في كل مختبر 

العلمية   واالختبار    وإجراءات للمادة  في    وإجراءات المعايرة  وجود صعوبة  ولكن  الجودة  ضبط 

التي    إجراءات مراجعة   االختبارات  هذه  تنوع  بسبب  العليا  الدراسات  مختبرات  في  االختبارات 

 تخضع لطبيعة بحوث طلبة الدراسات العليا.   

 : سوات  تحليل  وفق الثاني المحور - د 

 

 بغداد  جامعة/ الصرفة للعلوم التربية كلية/  الكيمياء قسم لمختبرات   القوة نقاط تتحدد :  القوة نقاط

  من ومراجعته  عليه  اإلشراف يتم المختبرات  جميع في للجودة دليل  بوجود   الثاني المحور ضمن

 الكلية لمختبرات  الداخليين المدققين من  كافي عدد  وجود  الكلية في المختبرات  اعتماد  وحدة قبل

 ضمن العمل ورش من بالعديد  الكلية في األداء وتقويم  الجودة ضمان شعبة قيام الى بالضافة كافة

 . الجودة متطلبات  على  العاملين تدريب   لغرض  التشغيلية خطتها

  المحور ضمن بغداد  جامعة/ الصرفة للعلوم التربية كلية/   الكيمياء قسم لمختبرات :  الضعف نقاط

 وغياب  العمل طرائق في اإلجراءات  لبعض  وشاملة تفصيلة مراجعه  وجود  عدم فتتضمن الثاني

  االختبارات  تنوع بسبب  العليا الدراسات  مختبرات  وخاصة المختبرات  بعض  في توثيقها

 .  المختبرات  هذه  في والفحوص 

 هي   المختبرات   في  الرصينة  المعايير  لتطبيق  منها  االستفادة  الممكن  من  التي  الفرص   هم:  الفرص 

  تأهيل   لغرض   ودورات   عمل  ورش  إقامة  بغداد  جامعة  في  الجامعي  واألداء  الجودة  ضمان  قسم   قيام

  المختبرات   في  الجودة  معايير  لتطبيق   المختبرات    اعتماد   ووحدات   الجودة  ضمان  شعب   مسؤولي 

 . واالعتماد  الجودة تطبيق اجراءت  بأهم ملم كادر إلعداد  الدائم وسعيها

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

عدم وجود دعم مادي كافي الرسال التدريسيين لدورات عالمية معتمدة في ما يخص متطلبات جودة 

 المختبرات. 

 

 المقترحة:   اإلجراءات - هـ

وتقويم   -4 الجودة  ضمان  لشعبة  التشغيلية  الخطة  الدورات   األداءتضمين  من  اكبر  لعدد 

 التدريبية وورش العمل المتعلقة بتطبيق معايير الجودة واالعتماد في المختبرات.  

دورات عالمية في مجال   إلىالعاملين في المختبرات    إلرسالتوفير الدعم المادي الكافي   -5

 ت التعليمية.  الجودة واالعتماد للمختبرا

مختبرات الدراسات العليا بوضع خطة  شاملة وواضحة للمراجعة قادرة على    إدارةقيام   -6

 التجارب  واالختبارات الخاصة ببحوث طلبة الدراسات العليا.  إجراءات مراجعة اهم 

 المرافق:   ثالمحور الثال
 

 عناصر المحور الثالث المرافق:  - أ

المحور    البيئة,    إجراءات يشمل  و  الشخصية,    البنيالسالمة  الحماية  معدات  التحتية, 

 متطلبات منظومات الحماية الجماعية,  معايير البنى التحتية للمختبر. 
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 المعيار: -  ب

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

 إطفاء , تأريض ارضي, و منظومة  إضاءةتأمين منظمات الحماية الجماعية من تهوية جيدة, و   •

 ذاتي و حسب تخصص المختبر و ضمن برامجه و درجة الخطورة.   إطفاءو    إنذارو متحسسات  

و التحذيرية الخاصة بالسالمة المختبرية  في داخل المختبر وخارجه    اإلرشاديةوضع العالمات   •

 . اه المخاطر وحسب تخصص المختبرلرفع الوعي تج

في الحاالت الطارئة عند التعامل مع مخاطر كيمياوية    إرشادات أولية و    إسعافات تأمين صندوق   •

 او فيزيائية  أو بيولوجية  أو ميكانيكية أو كهربائية. 

تامين المساحات الكافية في تصميم المختبرات من حيث عدد الطلبة و التجارب و هل المختبر  •

 على وفق المعايير الوطنية المعلنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مصمم

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

 استخدامها.

تكون الحاويات من النوع المغلق و هنالك برنامج إلزالة محتوياتها بعد كل ممارسة مختبرية    •

 ميا . فعلية يو

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

 أو وضع برنامج زمني للصيانة الوقائية و العالجية. 

 يتضمن المختبر غرفة تسلم النماذج او حفظها وحسب تخصصه.  •

 : كممارسات  الثالث  المحور تقييم عناصر - ج

,  المختبرية الصداري,الكفوف من والطالب   للموظفين الفردية الحماية وسائل  جميع توفير تم -1

 وتوفير األولية لإلسعافات  صندوق وجود   الحماية ونظارات (, mask)  والفم لألنف الواقية األقنعة

    الطارئة الحاالت  مع للتعامل الالزمة المواد 

 

   الصواعق مانعات , للكهرباء الـتأريض , الجيدة التهوية: الجماعية الحماية منظومات  توفر-2

  واإلنذار  الذاتي اإلطفاء منظومات  لتأهيل خطة ووجود  مختبر كل في الحريق طفايات  توفر,

 . الكلية في المعطلة المبكر

 

 .   مختبر كل تخصص  وحسب   المختبرات  داخل والتحذيرية  اإلرشادية العالمات  وجود  - 3

  اإلرشادية العالمات  باستخدام المخارج لهذه وتوضيح  للطوارئ مخارج وجود  - 4

  موضحه المختلفة  الطوارئ حاالت  لمواجهة  خطة ووجود  مختبر بكل خاصة ومخططات 

 مخارج توفير لغرض  خطة بوضع الكلية قيام مع  مختبر بكل الخاص  الجودة دليل في وموثقة

 لإلسعافات  صندوق وجود   مع  طوارئ مخارج على الحتوي التي المختبرات  لبعض  للطوارئ

 .  الطارئة الحاالت  مع للتعامل الالزمة المواد  وتوفير األولية

 مدخل عند   ومتوفرة الجودة دليل في موثقة المختبرات  لجميع هندسية مخططات  وجود  - 5

  المختبرات  بمساحات  بيانات  وقاعدة الكلية  في الهندسية الوحدة قبل من إعدادها تم مختبر كل

  كثرة بسبب  الطلبة عدد   مع مساحتها تتناسب  ال التي المختبرات  بعض  توجد  حيث  الطلبة وعدد 
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 المعاير وفق مصممة  المختبرات  جميع ان علما المركزي القبول ضمن  المقبولين الطلبة إعداد 

 .  العلمي والبحث  العالي التعليم وزارة في المعلنة الوطنية

 جمعية مع التعاون تم حيث  المدني الدفاع إجراءات  على العاملين  لتدريب  سجل وجود  - 6

 المدني  الدفاع إجراءات  حول عمل  وورش  تدريبية دورات  إقامة لغرض  المهنية والصحة السالمة

 .   المختلفة الحرائق طفايات  واستخدام  الحرائق مع التعامل وكيفية

 باألدوات   خاصة حاويات  وجود  مع المختبرات  كل في المغلق النوع من حاويات  وجود  - 7

  الجودة ضمان دليل في مثبتة  الية وفق  يوميا النفايات  من التخلص  عملية وتتم الجارحة

 معدات  لمختلف الكلية في الصيانة شعبة بها تقوم دورية صيانة  وعمليات   خطة وجود  - 8

 توثيق وتم مختبر  بكل الخاص  الصيانة سجل  في الصيانة عمليات  توثيق  ويتم  المختبرية وأجهزة

 .   مختبر بكل الخاص  الجودة دليل في الصيانة إلية

  وتكون   المختبرات   تخصص   حسب   المختبرات   بعض   في  النماذج   لتسليم  غرف  وجود  -9

 . واالختبارات  التحاليل غرف  عن  منفصلة

 المحور الثالث وفق تحليل سوات: -  د
 

جامعة بغداد / التربية للعلوم الصرفة كلية    /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

ضمن المحور الثالث من حيث تامين جميع مستلزمات الحماية الفردية للطلبة في جميع المختبرات 

 إرشادية تطبيق شروط السالمة المهنية في جميع المختبرات من حيث توفر عالمات    إلى  باإلضافة

لعالج الحاالت الطارئة ومن    ألوليةا  لإلسعافات الحريق ووجود صندوق  مطافئ  وتحذيرية توفير  

نقاط القوة التي تندرج ضمن هذا المحور ووجود شعبة للصيانة في الكلية مسؤولة عن عمل صيانة  

 دورية للمختبرات. 

جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة  /  قسم الكيمياءنقاط الضعف لمختبرات    أمانقاط  الضعف:  

الثاضمن   منظومات    لث المحور  تعطل  بنايات    واإلطفاء المبكر    اإلنذارفتتضمن  في  الذاتي 

 الدفاع المدني.   إجراءات المختبرات وقله الدورات التدريبية للعاملين على 

الفرص التي يمكن االستفادة منها لتطبيق معايير ومؤشرات المحور الثالث وجود   أهمالفرص:   

 .العاطلة  األجهزةلتصليح وصيانة  بعض  اي والتكنولوجللتعاون مع  وزارة العلوم  آلية

التحديات والتهديدات التي من الممكن ان تكون عائقا في تطبيق مؤشرات المحور   أهمالتهديدات:  

منظومات الحماية الجماعية وكذلك   تأهيل  إلعادةتخصيصات مالية كافية    هي عدم وجود   الثالث 

سلبيا على  توفير المساحة المثلى لكل طالب ضمن    القبول المركزي مما يؤثر  إعداد الزيادة في  

 المختبر . 

 المقترحة:   اإلجراءات- هـ

 واإلنذارالذاتي    اإلطفاءتأهيل منظومات الحماية الجماعية كمنظومات    إعادة  إلىالسعي   -1

 المبكر. 

ورات التدريبية وورش العمل في مجال الدفاع المدني وتوسيعها لتشمل زيادة عدد الد  -2

 الطلبة والتدريسيين.  
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توفير   إعداد تقليل   -3 لغرض  للوزارة  المرفوعة  القبول  خطة  ضمن  المقبولين  الطلبة 

 مساحات كافية للطلبة في المختبرات والحفاظ على المستوى التعليمي لكل طالب. 

على  -4 الحفاظ  لغرض  الصيانة  شعبة  في  الصيانة  موظفين  من  الكافي  العدد  توفير 

 مستويات الصيانة الدورية في المختبرات. 

 والمواد:   األجهزةالمحور الرابع 

 
 والمواد:   األجهزةعناصر المحور الرابع - أ

 ,  المحاليل القياسية,  المواد المختبرية, معايرة,  ترميز, نظام خزن. األجهزةوتشمل  

 المعيار:  - ب

البيانات المطلوبة كافة في هذا الشأن عليها( الجهة   األجهزةترميز   • و المعدات و تدوين 

 المصنعة, سنة الصنع, اسم الشركة .......الخ.)  

 وضع برنامج زمني لمعايرة األجهزة والمعدات المختبرية. •

بيانات على  • قاعدة  لبناء  لبرنامج مركزي  المعدات  باألجهزة و  الخاصة  البيانات  تخضع 

 المختبرات. مستوى 

على وفق نظام خزن المواد عالميا و يتم ترميز المواد   الكيماويةتخزن المواد المختبرية   •

 للحماية من الحرائق و الحوادث  ( األمريكيNEP)  و البيولوجية على وفق نظام الكيماوية

تحفظ المحاليل القياسية في ظروف خزنيه قياسية على وفق المتطلبات المحددة في برنامج   •

 ) وضمن درجات الحرارة المحددة لها.  يل األجهزة و معايرتها الكتالوكات تشغ

الممارسات العلمية و باألسلوب المحدد بنا ء على    إجراءتامين المحافظة على األجهزة بعد   •

 طرائق تشغيلها و حفظها 

 ترميز المحاليل القياسية و مراعاة ما يحدد فيها من تواريخ الصالحيات.  •

 

 المحور الرابع كممارسات:  عناصر تقييم  - ج

والتقويم    اإلشرافالمختبرية وفق نظام الترميز الموحد التابع لجهاز    األجهزةترميز جميع   -6

 العلمي وتم تثبيت الرقم التسلسلي الخاص بكل جهاز عليه.   

فترات   -7 توثيق  ويتم  المختبرات  في  الموجودة  االحهزة  لمعايرة  نظام زمني   إجراءوجود 

 . والموجود في كل مختبر  باألجهزةفي سجل المعايرة الخاص  إجراءاهاالمعايرة وطرق 

والمعدات الخاصة بالمختبرات وموثقة في دليل الجودة  األجهزةتوفر قاعدة بيانات لجميع  -8

 ختبرات في الكلية.  الخاص بوحدة اعتماد الم

االميريكي للحماية من    NEPAترميز جميع المواد الكيميائية في المختبرات وفق  نظام   -9

 .الحرائق و الحوادث  
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موضحة للطالب   األجهزةالتجارب وتشغيل    إجراءحول طرق    وإرشادات وجود تعليمات   -10

 إجراء موثقة لطرق    وجود مراجع خاصة  إلى  باإلضافةالتجارب العلمية    إجراءوموثقة في دليل  

 المعايرة موضحة في سجل المعايرة .  

 المحور الرابع وفق تحليل سوات: - د
 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

وجود   إلى  باإلضافةالمختبرية    األجهزةلترميز    من حيث وجود نظام موحد   عالمحور الرابضمن  

الى   باإلضافةقاعدة بيانات موحدة وتحدث باستمرار من قبل وحدة اعتماد المختبرات في الكلية  

االمريكي   النظام  وفق  المختبرات  في  الموجودة  الكيميائية  المواد  من    NEPAترميز  للحماية 

المخاطر الصحية ومخاطر االش النظام معرفة  للمواد الحرائق والحوادث حيث يسهل هذا  تعال  

 الكيميائية المختلفة.  

جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة  /  قسم الكيمياءنقاط الضعف لمختبرات    أما نقاط الضعف:  

فقط على اداوات ولذلك  ,    أجهزةتحتوي على    فتتضمن وجود مختبرات ال  عالمحور الرابضمن  

 مؤشرات هذا المحور على بعض المختبرات.  .  النطبقلنظام المعايرة وبذلك  إخضاعهااليمكن 

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

ساعد على توفير قاعدة بيانات موحدة    المختبرية مما  األجهزةالوزارة بتوفير نظام موحد لترميز  

 المختبرات.  في لألجهزة

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

الوزارة وجهاز  آليةالرابع عدم وجود   بين  النوعية    تعاون واضحة    لمعاييره التقيسس والسيطرة 

 . األجهزةمعايرة  ألغراض والمعدات المختبرية وكذلك عدم وجود تخصيصات مالية  األجهزة

 االجراءات المقترحة:  - هـ

لغرض    إلية  إليجاد السعي   -4 النوعية  والسيطرة  التقييس  جهاز  مع  لمعايرة   آلية   إيجاد تعاون 

 .  األجهزة

 العاطلة.  األجهزة تأهيل وإعادة إصالحالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا لغرض  -5

 من قبل وحدة اعتماد المختبرات في الكلية.   األجهزةالتحديث المستمر لقاعدة بيانات  -6

 نظام االختبار :    سالمحور الخام
 

 عناصر المحور الخامس نظام االختبار:  - أ

فحوصات كيمياوية, فحوصات فيزياوية,  فحوصات بايولوجية, تجارب مختبرات انشائية,  وتشمل  

 فحوصات هندسية. 

 المعيار:   -  ب

 تقييم طرائق العمل في الفحص و االختبار و بنودها.  •

 تحديد متطلبات ظروف اجراء التجارب المختبرية بدقة. •



Univesity of Baghdad 
College of Education for Pure science- 
Ibnalhaitham 
Department of chemistry 

جامعة بغداد                                                                                       

ابن الهيثم                            -للعلوم الصرفةكلية التربية 

 قسم الكيمياء 

 

العاملين على الممارسات المختبرية بدقة ويتم اختبار كفاءة أداء الفهم و توثيق النتائج  تدريب   •

 باألداء 

الترميز و طرق اخذ العينة وصوال  الى ادق   أسلوب الدقيقة في النمذجة و  اإلجراءات مراعاة  •

 الفحوصات. 

نظافة   • من  نوعها  األجهزةالتأكد  و  المحاليل  تراكيز  و  الزجاجيات  و  المعدات  مجال    و  و 

 استخدامها بدقة.

ويجب ان يكون تقييم النتائج مخططا له    ت واالنحرافاتسجيل النتائج بطريقة تكشف الميول   •

 ويتم مراجعته ,ويتضمن االستخدام الدوري للمواد المعيارية المصادق عليها.

 تأمين طرق االختبار بشكل كامل و طرق االختبارات البديلة •

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

إلجراء  • محددة  تراكيز  ضمن  المحضرة  المحاليل  و  القياسية  المحاليل  صالحية  من  التأكد 

 التجارب وحسب تخصص المختبر. 

 

 عناصر تقييم المحور الخامس كممارسات:   -ج

التجارب وسجل   أجراءالتجارب وطرق المعايرة في دليل    وإجراءيتم توثيق طرق االختبار   -4

   األجهزةمعايرة 

 االختبار.  إلجراءتوثيق للطرق البديلة  د وال يوج

التجارب موضحة وموثقة في دليل   بإجراءوجود تعليمات وتحديد للظروف البيئية الخاصة   -5

 التجارب ودليل الجودة الخاص بكل مختبر.   إجراء

وجود سجل خاص لتدريب العاملين يحتوي على جميع الدورات التدريبية التي شارك فيها   -6

  إعدادها العاملين في المختبرات تم    أداءالعاملين في المختبرات وكذلك وجود استمارة خاصة بتقييم  

  من قبل وحدة اعتماد المختبرات. 

موثقة في دليل الجودة   آليةو المعدات و الزجاجيات وفق    األجهزة افة  من نظ  التأكد يتم   -8

 الخاص بالمختبرات. 

وال التجارب للمختبرات    إجراءالتجارب في دليل    وإجراءتم توضيح طرق االختبار   -9

 توثيق لطرق االختبار  البديلة.  د يوج

المادة   الدورية لكل مختبر يتم خالله توثيق مراجعات   وجود سجل خاص للمراجعات  -10

 العلمية ومراجعات نظام ضبط الجودة.  

موثقة في   آليةالتجارب وفق    إلجراءمن صالحية المحاليل والمواد الكيميائية    التأكد يتم   -11

 دليل الجودة الخاص بالمختبرات.  

 المحور الخامس وفق تحليل سوات:  -  د
 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

التجارب يحتوي على تعليمات واضحة    إلجراءمن خالل وجود دليل علمي    س المحور الخامضمن  
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وكذلك يتم توثيق الدورات العلمية ودورات السالمه والصحة المهنية في   القسممختبرات    أغلبيةفي  

 .سجالت التدريب الخاصة بالمختبرات 

جامعة بغداد  /كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءنقاط الضعف لمختبرات    إمانقاط الضعف:   

 وأيضا المختبرات    االختبارات في  إلجراءضمن المحور الخامس هي عدم توثيق طرائق البديلة  

 عدم توثيق طرق اختبار دقة النتائج.  

المؤسسات  الفرص: مع  التعاون  خالل  من  االختبار  في  حديثة  طرق   إلجراء   األخرىاستعمال 

 الحديثة.   أجهزتهاالتجارب بواسطة 

 .   خالل عمليات االختبار األجهزةفي  أعطالحدوث التهديدات: 

 االجراءات المقترحة:   - هـ

 حث المختبرات على توثيق الطرق البدلية الجراء االختبارات.   -3

سجل لتوثيق طرق اختبار دقة النتائج  وتوثيق النتائج    ألعداد توجيه المختبرات   -4

 .   ةالتصحيحي الطرائق إلجراءواالستفادة منها  

 الفحص واالختبار والمصادر:  سالمحور الساد
 

 عناصر المحور السادس الفحص واالختبار والمصادر:   -أ

النمذجة،  الظروف البيئية القياسية للعينة، المعايرة، االختيار، المخاطر العامة،  وتشمل 

 . اإلجراءات ضوابط و تعليمات الفحص و المعايرة، 

 المعيار:   -ب

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

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

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

التقيي تنفيذ  م على األجراء و تحديد المصادر المحتملة في أسباب عدم  بالتجربة من جديد و 

 المطابقة. 

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

في   للعاملين  متاحا   الوقائي  األجراء  يكون  وان  مستقبال   المطابقة  لعدم  المحتملة  المصادر 

 المختبر لرفع مستوى أداء الطلبة. 

عمل( يست • مجال  ضمن  المعايرات   / الفحوصات  لكل  إجراءات  و  طرقا   المختبر  خدم 

 النمذجة , التداول , النقل , الخزن , اإلتالف.) 

و  • المختبر  في  المشرفين  و  للمنتسبين  التدريب  خاص  بشكل  و  علمية  إجراءات  تامين 

 االرتقاء بكفاءة أدائهم للحد من المخاطر المتعددة على الطلبة. 

عملية   وبضمتهااألداء الصحيح للفحوصات و المعايرات  يالت المختبر الجيد تتضمن تسه •

 النمذجة و االختبارات و المعايرة في مواقع أخرى من المؤسسات التعليمية. 
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إدارة المختبر تراقب و تسيطر على الظروف البيئية مثل التعقيم و الغبار و الغازات و  •

االهتزازات خالل أجراء الممارسات المختبرية    اإلشعاع و الرطوبة و الحرارة و الضوضاء و

 من قبل الطلبة في جزء مهم من معايير المختبر الجيد.

 عناصر تقييم المحور السادس كممارسات:   - ج

خاص   -7 سجل  طرق    بإجراءات وجود  توثيق  فيه  يتم  والفترات    إجراءالمعايرة  المعايرة 

 المعايرة.  إجراءللمعايرة وتحدد الشخص المسؤول عن  األجهزةالزمنية التي تخضع خاللها 

غير المطابق وتحديد   اإلجراءالتصحيحية يتم فيه توثيق    باإلجراءات يوجد سجل خاص   -8
ولكالتصحيحي    واإلجراء  أسبابه بضبط    نالمتخذ  خاصة  استمارات  وجود  غير    اإلجراءعدم 
 طابق او  استمارة تقييم الفحص  الم

الوقائية لكل مختبر يتم فيه تحديد   واإلجراءات التصحيحية    باإلجراءات وجود سجل خاص   -9

 الوقائي وطريقة تنفيذه.   اإلجراء

   

وجود سجل تدريب العاملين يتضمن جميع الدورات وورش العمل التي شارك فيها العاملين   -10

 في كل مختبر مع وجود سجل واستمارات خاصة بتقييم المخاطر. 

او بين الفروع العلمية   أخرىالفحص واالختبار في مؤسسات    إجراءات لتسهيل    إليةوجود   -11

ن طريق معاون العميد للشؤون العلمية من خالل كتب لطلبة الدراسات العليا يتم تنظيمها وتوثيقها ع 

 تسهيل المهمة.  

 يتم توثيق الظروف البيئية للعمل في دليل الجودة الخاص بكل مختبر   -12

 المحور السادس وفق تحليل سوات:  - د
 

القوة لمختبرات  نقاط  القوة  نقاط  الكيمياء:تتحدد  الصرفة  /  قسم  للعلوم  التربية  بغداد / كلية  جامعة 

تصحيحية   إجراءات عدم المطابقة مع وجود    باإلجراءات بوجود سجالت    سالمحور الساد ضمن  

خاص   سجل  وجود  مع  المختبرات  في  المخاطر  لتقييم  خاصة  استمارات  ووجود  لذلك  ووقائية 

 . للمخاطر 

جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة  /  قسم الكيمياءنقاط الضعف لمختبرات    أما نقاط الضعف:  

هو عدم وجود استمارات خاصة موثقة لتقييم طرائق االختبار والفحص    سالمحور الساد ضمن  

 غير المطابقة.   واإلجراءات 

السادس هي    أهمالفرص:   المحور  لتطبيق معايير ومؤشرات  منها  االستفادة  يمكن  التي  الفرص 

واالختبارات لبحوث طلبة  الفحص    إجراءات لتسهيل    األخرىتعاون مع المؤسسات    أليهوجود   

 الدراسات العليا.  

 وقلة الدورات التخصصية الدولية.   ندولييعدم استقطاب خبراء فاحصين التهديدات: 

 المقترحة:   اإلجراءات - هـ
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غير المطابقة واستمارات خاصة بتقييم   اإلجراءات استحداث استمارات خاصة بضبط  -1

 الفحص. 

 طرق العمل القياسية:   عالمحور الساب

 
 عناصر المحور السابع طرق العمل القياسية: - أ

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

 المعيار:  - ب

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

 المختبر الجيد. 

تأمين و تحديد الظروف البيئية و السالمة من خالل تنفيذ الممارسات المختبرية من قبل  •

 دارة المختبر للطلبة.إ

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

 . (خطوات العمل و تحقيق النتائج و األهداف 

تعُد الممارسات المختبرية جزءا  أساسيا و عمليا  في البرنامج الدراسي المقرر ضمن   •

 الجانب العلمي للطلبة.

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

 المختبرية من قبل الطلبة. 

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

 ووضع اإلجراءات التصحيحية و الوقائية لمنع حدوثها. 

 ت:  عناصر تقييم المحور السابع كممارسا - ج

التجارب ووجود سجل للمراجعات الدورية للمادة العلمية في    بإجراءات وجود دليل خاص   -7

 كل مختبر  

وجود توثيق    إلى  باإلضافةيتم توثيق الظروف البيئة الخاصة بكل تجربة في تقارير النتائج   -8

 ضمن دليل الجودة الخاص بكل مختبر.   ةالبيئيللظروف 

التجارب وكذلك    إجراءواضحة وموثقة في دليل  العمل    وإجراءات التجارب    إجراءطرق   -9

موثقة في دليل الجودة الخاص بكل مختبر عدا بعض مختبرات الدراسات العليا التي تمتاز بتنوع  

فال العليا  الدراسات  طلبة  بحوث  حسب  خاص    اختباراتها  دليل  وضع  التجارب   بإجراءيمكن 

 العمل.   وإجراءات 

 جميع الممارسات المختبرية هي جزء من المنهاج العملي للطلبة او المقرر الدراسي.   -10

ومرفقة في   ةموثقوتكون    األجهزةيتم االعتماد على تجارب  او طرق قياسية عند معايرة   -11

 .  األجهزةسجل معايرة 
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خاصة   -12 توثيق    باإلجراءات وجود سجالت  فيها  يتم  مختبر  كل  في  والوقائية  التصحيحية 

 الوقاية منها.   وإجراءات التصحيحية لها   اإلجراءات عدم المطابقة  حاالت 

 المحور السابع وفق تحليل سوات:   - د
 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

ضمن  المحور السابع بوجود توثيق لطرائق العمل والمراجعة العلمية في اغلبية المختبرات وايضا 

  إلى   باإلضافةمعرفة الطالب بشروط السالمة الخاصة لكل تجربة عبر ملء استمارة تقييم المخاطر  

طلبة وزيادة تركيزهم كون جميع الممارسات المختبريه ضمن المنهاج الدراسي لكي اليتم تشتيت ال

 على المادة العلمية 

 وتوثيقها في سجل المعايرة.   األجهزة معاييرهومن نقاط القوة استخدام مراجع علمية في 

جامعة بغداد  /كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءاما نقاط الضعف لمختبرات  نقاط الضعف:   

بار لمختبرات الدراسات العليا من الصعب هو ان  طرائق الفحص واالخت   عالمحور الساب ضمن  

 تعتمد على مضمون البحوث لطلبة الدراسات العليا   أنهاتحديدها حيث 

دولية    الفرص: جامعات  مع  خبرة    واالستفادةالتعاقد  على    األساتذةمن  لالطالع   أخر الزائرين 

 المستجدات في هذا المجال.  

التحديات والتهديدات التي من الممكن ان تكون عائقا  في تطبيق مؤشرات المحور   أهم التهديدات:  

 يتم االعتماد عليه.  األجهزة السابع عدم وجود نظام او جهة  موحدة  لمعايرة 

 المقترحة:   اإلجراءات - هـ

توثيق    إدارةمحاولة   -2 العليا  الدراسات   ألهم االختبارات    إجراءطرق    أغلبية مختبرات 

  ألغلبية في مختبراتهم لكي تكون واضحة ومعتمدة    إجراءهاالتجارب التي يتم  البحوث و

 الطلبة. 
 

 تقييم االداء:  نالمحور الثام

 
 عناصر المحور الثامن تقييم االداء:   - أ

 , نتائج, متطلبات, خطط, فعاليات, أهداف.  إجراءات ويشمل بيانات, 

 المعيار:    - ب

 و النشاط للعاملين في المختبرات. األداءوضع خطة سنوية لتقيم  •

تطبيق التعليمات أو تعلميات في مجال تقويم أداء و تحقيق تكافؤ الفرص للطبة في داخل  •

 المختبر وان يكون األداء مطلبا نظاميا ملزما  بقوة التعليمات.

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

المشرفين في داخل المختبر الجيد إلتاحة الفرصة في التفوق واالستفادة من فرصة جودة األداء 

 لإلشباع حاجات الطلبة ورغباتهم كأحد أهداف إدارة المختبر في تطبيق نظام إدارة الجودة.
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صحيحية تزامنا  تقويم و دراسة األداء تتم بشكل موضوعي و تام لبناء قاعدة إجراءات ت •

مع نوع و حجم المؤشرات السلبية و حجم المعوقات كي ال تمثل قصورا  في تنفيذ الواجبات  

 و الفعاليات الممارسات المختبرية. 

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

 تقويم األداء.فيه تهتم باالتجاهات المستقبلية لتطوير نظام  

 

 كممارسات:  نالمحور الثامعناصر تقييم  - ج

العاملين في المختبرات حيث يتم تقييمهم من خالل استمارة   أداءوجود خطة سنوية لتقييم   -6

جهاز    األداءتقييم   قبل  من  المعممة  العلمي    اإلشرافااللكتروني  وجود   باإلضافةوالتقويم  الى 

تم   خاصة  شع   إعدادهااستمارة  قبل  وتقويم  من  الجودة  في    أداءلتقييم    األداءبة ضمان  العاملين 

 المختبر.  

 األساس الطلبة في بعض المختبرات حيث تعتمد في    أداءوجود استمارات خاصة بتقييم   -7

على    األساساو التجربة وتكون مرتكزة في    اإلخبارعلى تقييم خطوات انجاز الطالب للفحص او  

 الجانب العلمي. 

وفي الفروع العلمية   األداءفي شعبة ضمان الجودة وتقويم    األداءيتم توثيق استمارات تقييم   -8

 ورقيا والكترونيا. 

العاملين وتم وضع    أداءوتقييم    ألمختبريالنشاط    أداءالنقاط السلبية في تقييم    أهمتم تحديد   -9

 حلول مناسبة.   إليجاد عي خطة تحسين للمختبرات لتالفي هذه المشكالت والس

من قبل   إعدادهاوتقييم العاملين تم    ألمختبريالنشاط    أداءوجود استمارات خاصة بتقييم   -10

وتقويم   الجودة  سنويا     األداءشعبة ضمان  المختبرات  نشاط  تقييم  خاللها  من  الى   باإلضافة يتم 

جهاز   قبل  من  والمعممة  المختبرات  بتصنيف  الخاصة  العلمي    اإلشرافاالستمارات  والتقويم 

 واستمارة الممارسات المختبرية الجيدة.

  

 المحور الثامن وفق تحليل سوات:    - د
 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

تقييم   الثامن من خالل وجود استمارة  المحور  تقييم    ألمختبريللنشاط    أداءضمن   أداء واستمارة 

الى    باإلضافةفي الكلية    األداءالعاملين موحده تم اعددها من قبل وحدة شعبة ضمان الجودة وتقويم  

ختبرات واستمارات المختبر من خالل استمارات تصنيف جودة الم  أداءوجود خطة سنوية لتقييم  

 الخاصة بتطبيق معايير المختبر الجيد.  التحقق

جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة  /  قسم الكيمياءنقاط الضعف لمختبرات    أما نقاط الضعف:  

استمارة   وجود  عدم  فتتضمن  الثامن  المحور  وخاصة    أداءضمن  المختبرات  بعض  في  الطلبة 

 مختبرات الدراسات العليا. 
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الفرص التي يمكن االستفادة منها لتطبيق معايير ومؤشرات المحور الثامن هي  وجود    أهمالفرص:  

تقييم   والفنيين    أداءنظام  للتدريسيين  استمارات    والعاملينااللكتروني موحد  ووجود  المختبر  في 

 خاصة بتصنيف جودة المختبرات التعليمية معممة من قبل الوزارة  .   

 .  األداءقلة رصد المؤشرات السلبية لعمليات تقييم التهديدات:

 المقترحة:   اإلجراءات - هـ

  صر القتالطلبة في المختبرات    أداءموحدة في استمارات تقييم    أساسيةمحاور    إليجاد السعي    -1

تشمل الجانب التربوي وتصرفات الطلبة في مواجهة الحاالت   وإنماعلى الجانب العلمي فقط  

 المختلفة في المختبرات. 

 تقرير النتائج:   عالمحور التاس

 
 عناصر المحور التاسع تقرير النتائج:  - أ
 

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

 المعيار:    - ب

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

معلومات:   • النهائي  التقرير  وتأريخ    )يتضمن  التقرير,   عنوان  وعنوانه,  المختبر  اسم 
المستخدمة,    األجهزةالتقرير, الفاحص ,طريقة الفحص واالختبار,   المصادر  المراجع   ,

 .  ( الظروف البيئية ,  معلومات عن النماذج ,تاريخ الفحص واالختبار, واالستنتاجات 

وضبط    إدارةتعمل   • وتصحيحها  النتائج  تحليل  على  وتنفيذ  المختبر   اإلجراءالوثائق 

 التصحيحي على النتائج غير المطابقة. 

 توثيق االنحرافات في النتائج واالستنتاجات وتحديد االسباب والمعالجات الالزمة. •

 مطابقة النتائج مع المواصفات او الممارسات السابقة.  •

 التوثيق االلكتروني للنتائج.  •

 او من ينوب عنها بالمصادقة على نتائج التقرير. اإلدارةتقوم  •

 .األرشفة الخزن واالسترجاع  •

 كممارسات:   عالمحور التاسعناصر تقييم   - ج
 

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

 واالختبارات في المختبرات. 

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

 الواجب توفرها في التقارير.   األساسيةالمعلومات 

  أهم يتم فيه    ةالتصحيحي   واإلجراءات عدم المطابقة للنتائج    بإجراءات وجود سجل خاص   -7

 عدم المطابقة.   التصحيحية والوقائية لتجنب حدوث  اإلجراءات عدم المطابقة  أسباب 
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 وجود توثيق الكتروني للنتائج في بعض المختبرات.  -8

 على نتائج التقارير من قبل الكادر التدريسي العامل في المختبرات.  ةالمصادقيتم  -9

سجالت ضبط الجودة   وأرشفةخاصة في كل فرع علمي لخزن التقارير    أماكن تم تخصيص   -10

 في المختبرات. 

 المحور التاسع وفق تحليل سوات:   - د
 

جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءتتحدد نقاط القوة لمختبرات  نقاط القوة:  

تصحيحية لها وكذلك   إجراءات ضمن المحور التاسع باالتي : توثيق حاالت عدم المطابقة  واتخاذ 

 مخصصة لحفظ التقارير في الفروع العلمية التي تتبع لها المختبرات.  أماكنوجود 

ة بغداد  جامع/كلية التربية للعلوم الصرفة   /  قسم الكيمياءاما نقاط الضعف لمختبرات  نقاط الضعف:   

للنتائج في بعض المختبرات وذلك بسبب طبيعة    عالمحور التاس ضمن   فتشمل عدم وجود تقرير 

 االختبارات في تلك المختبرات التحتاج الى تقارير  

تقرير   إلعداد ومن نقاط الضعف المهمة هي عدم شمولية التقارير على جميع المعلومات المطلوبة  

موحد   لتقرير  نموذج  وجود  وعدم  الممارسات   وأيضاللمختبرات  مثالي  مع  مقارنة  وجود  عدم 

المقارنة    أسلوب المختبرات وعدم توثيقها في المختبرات التي تعتمد    أغلبية المختبرية السابقة في  

 وقلة التوثيق االلكتروني للنتائج في بعض المختبرات. 

مع قسم الكيمياء  لغرض القيام بعمليات مقارنة النتائج    التعليم العاليالتعاون مع وزارة    الفرص:  

 في الجامعات األخرى 

الطلبة حول  التهديدات: تحسين    أهميةضعف وعي  منها لغرض  االستفادة  وكيفية  التقارير  نتائج 

 مستواهم العلمي. 

 المقترحة:  اإلجراءات  - هـ

المعلومات    إعداد العمل على   -1 يضم  المختبرات  في  للتقارير  نموذج موحد    األساسية تميم 

 :   اآلتية

واالختبار,   الفحص  ,طريقة  الفاحص  التقرير,  وتأريخ  التقرير,   عنوان  وعنوانه,  المختبر  اسم 

تاريخ    األجهزةالمصادر ( المراجع)   , البيئية ,  معلومات عن النماذج,  المستخدمة,  الظروف 

 الفحص واالختبار, واالستنتاجات. 

توثيق المقارنات مع الممارسات المختبرية السابقة في سجالت او تقارير خاصة لغرض  -2

 االستفادة منها لتوثيق االنحرافات في النتائج. 

 اعتماد التوثيق االلكتروني لتقارير النتائج.   -3

 :  التقارير وخزن ارشفة العاشر لمحورا

 

 : التقارير  وخزن ارشفة العاشر المحور عناصر - أ
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, تعليمات ,  نتائج  تقارير,  تدقيق  تقارير,  مراجعة  تقارير,  السجالت   ضبط,   الوثائق  ضبط  وتشمل

 . الجودة ادلة, الفحص  طرق,  مرجعية وثائق او تشريعات , معايرة

 :  المعيار  - ب 

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

 . بأنواعها التقارير و

 متطلبات  وفق على المحددة السبعة السجالت  لضبط اإلجرائية الطريقة المختبر إدارة تنفذ  •

 (.GLP) معاير

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

 . التحسين و  التطوير في الحلول و اإلجراءات 

 و  اإلصدار  بوثائق  خاصة  فنية  سياقات   وفق  الملونة  األختام  استخدام   المختبر  إدارة  تعتمد  •

 .االستخدام في األداء جودة تحقيق  و الوثائق لتميز الملغاة الوثائق و المسودة

 

 كممارسات:   رالعاشالمحور عناصر تقييم   - ج
 

الفنية و المرجعية و    اإلجرائيةتنفيذ الطرق   -1 القانونية و  من خالل  توثيق ضبط الوثائق 

 األدلة في سجل ضبط الوثائق الخاص في كل مختبر. 

سجل ضبط الوثائق, سجل   اإلجرائية)تتم عملية ضبط السجالت السبعة الخاصة بالطرق   -2

ضبط   سجل  المعايرة,  سجل  الداخلي,  التدقيق  سجل  األجهزةضبط  التدريب,  ضبط  سجل   ,

عن طريق وحدة اعتماد المختبرات ويتم عملية    ( التصحيحية  اإلجراءات المراجعات الدورية, سجل  

من   كجزء  السجالت  ضبط  الخاص   إجراءات توثيق  الجودة  دليل  ضمن  الموثقة  الجودة  ضبط 

 بالمختبرات. 

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

 الداخلي.  

 وجود اختام خاصة بكل مختبر في الكلية.  -4

 :  سوات  تحليل وفق العاشر المحور  - د 

 

 بغداد  جامعة/ الصرفة للعلوم التربية كلية/  الكيمياء قسم لمختبرات  القوة نقاط تحدد :  القوة نقاط

  سجل ضمن المختبرات  في الخاصة الوثائق لجميع ضبط وجود  طريق عن  العاشر المحور ضمن

  وحدة قبل من المختبرات  في والسجالت    الجودة ضبط على اشراف  وجود  وكذلك   الوثائق ضبط

 .  الكلية في األداء وتقويم  الجودة ضمان لشعبة  التابعة المختبرات  اعتماد 

  أكثر استخدام وعدم مختبر لكل واحد   ختم  استخدام على  فتقتصر الضعف نقاط أما: الضعف  نقاط

 .  مختلفة بألوان ختم من

 . االلكترونية األرشفة عملية  تسهل أجهزة توفير:الفرص 

  توجد  ال: التهديدات 
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 :  المقترحة اإلجراءات   - هـ

 و  اإلصدار  بوثائق  خاصة  فنية  سياقات   وفق  مختبر  لكل  مختلفة  بألوان  ختم  من  أكثر  وجود  -1

 .االستخدام في األداء جودة تحقيق  و الوثائق لتميز الملغاة الوثائق و المسودة

 

: نتائج تدقيق المحاور  

 
 نتائج تدقيق المحور االول: المنظمة والعاملون الستخراج حجم الفجوة

 مدى المطابقة  

 الفقرات 
 غير 

مطبق  

وغير 

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير 

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

 كليا 

وغير 

 موثق  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 كليا 

         هل يوجد دليل للتوصـيف الوظيفي

 معلن وموثق؟ 

        ــة لجودة ــاســــ ــي ســ ــد  توج ــل  ه

 المختبرات معلنة وموثقة؟ 

        للمختبر معلن العليــا  تعهــد االدارة 

 وموثق 

         يــة ـن وـط اـل ر  ـي عــاـي ـم اـل يــل  دـل ر  وـف ـت

ــة المختبر التعليمي الجيد  لممارســ

(GLP) 

         هل تم اعتماد االساليب المثلى في

 العمل؟ 

        هل يوجد دليل التعليمات؟ 

 دليل اجراءات العمل القياسية؟ 

        رؤيا، رسالة واهداف 

 معلنة لمختبرات القسم 

        هل يوجد هيكل تنظيمي؟ 
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 الفجوة نتائج تدقيق المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة الستخراج حجم 

 مدى المطابقة   

 الفقرات 

 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

 كليا 

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 كليا 

       هل يوجد سجل لدراس  

 التقييم الذاتي؟ 

         ــجل للتدقيق هل يوجد ســ

 الداخلي؟ 

        هل تم تدريب العاملين على 

ودة   ـج اـل ط  ضــــــب بــات  ـل ـط ـت ـم

 وموثقة بسجل؟ 

         هل يوجد ســجل لالجراءات

 التصحيحية؟ 

         ل الجودة في ـهل يوـجد دلـي

 المختبر؟ 

        ة االجراءات ل تم مراجـع ـه

 المعملية في طرائق العمل 

 

 

وجود  هو  المحور  من  والسادس  الخامس  المؤشر   في  جزئي  والتوثيق   التطبيق  كون  *سبب 

مختبرات للدراسات العليا تمتاز بتنوع اختباراتها وفحوصها بشكل يعتمد على بحوث الطلبة لذلك  

 .من الصعب تحديد اجراءات وتعليمات العمل فيها 

 

 الستخراج حجم الفجوة نتائج تدقيق المحور الثالث: المرافق    

 الفقرات  مدى المطابقة    
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 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

 كليا 

وغير  

 موثق 

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 كليا 

         تأمين مستلزمات الحماية

 الفردية  

         تأمين منظومات الحماية 

 الجماعية والعمل بها  

         وجود العالمات االرشادية

 والتحذيرية  

        تأمين مستلزمات الطوارئ 

         المعايير ضمن  المختبر  تصميم 

 المعلنة من الوزارة  

        سجل لتدريب العاملين على 

 اجراءات الدفاع المدني  

         حاويات وبرنامج الزالة 

محتويات الحاويات حسب 

 تخصص المختبر  

         برنامج للصيانة الدورية 

 والوقائية والعالجية 

        يتضمن المختبر غرفة تسلم

 النماذج 

 

 

 نتائج تدقيق المحور الرابع: االجهزة واالمواد الستخراج حجم الفجوة  

 مدى المطابقة   

 الفقرات 

 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

 كليا 

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 كليا 

         تم الترميز وفق نظام ترميز 

 االجهزة المختبرية الموحد 
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ابن الهيثم                            -للعلوم الصرفةكلية التربية 

 قسم الكيمياء 

 

        سجل لمعايرة االجهزة والمعدات

 وفق برنامج زمني  

        قاعدة بيانات لالجهزة والمعدات 

         خزن المواد وترميزها على وفق 

 NEPA  نظام 

         حفظ المحاليل القياسية على وفق

المتطلبات المحددة في برنامج 

 تشغيل االجهزة ومعايرتها  

        تأمين المحافظة على االجهزة 

        ترميز المحاليل القياسية مع ذكر

 التواريخ والصالحيات 

سبب كون التطبيق جزئي للمؤشر الثاني في المحور هو كون بعض المختبرات التحتوي  •

 اجهزة وانما تحتوي ادوات فقط وهذه بدورها التحتاج معايرة. 

توثيق للمؤشرات الخامس والسابع هو عدم وجود محاليل    جزئي وعدم  سبب وجود تطبيق •

 المختبرات لعدم حاجة طبيعة الدراسة لهكذا محاليل.  بعض   قياسية في

 

 

 نتائج تدقيق المحور الخامس: نظام االختبار الستخراج حجم الفجوة 

 مدى المطابقة   

 الفقرات 

 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

 كليا 

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 كليا 

        توثيق طرق االختبار والطرق

 البديلة 

       تعليمات الجراء التجارب المختبرية-  

 الظروف البيئية  

        سجل لتدريب العاملين 

         اجراءات النمذجة/ سجل النماذج

 واسلوب الترميز وصوال الدق النائج 
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 قسم الكيمياء 

 

        برنامج ادامة ونظافة المعدات

 واالجهزة المختبرية  

        سجل الختبار دقة النتائج 

        دليل لطرق الفحص واالختبار

 والطرق البديلة  

         سجل المراجعة العلمية لطرق فحص

االختبار المتضمن تحديد انسب 

 الطرق في تقرير المراجعة  

        المحاليل ضمن الصالحية المحددة

بطرق الفحص واالختبار وموثقة  

 بحسب تخصص القسم 

في   • الدراسة  طبيعة  كون  المحور  من  السادس  للمؤشر  الجزئي  التطبيق   بعض سبب 

  حسابات.المختبرات ذات طبيعة تعليمية فقط والتتضمن 

 

 

 الستخراج حجم الفجوةنتائج تدقيق المحور السادس: الفحص واالختبار والمصادر 

 مدى المطابقة  

 الفقرات 

 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

 كليا 

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 كليا 

         دليل الجراءات الفحص واالختبار

 القياسية او المعايرة 

        سجل لالجراءات التصحيحية

استمارات ضبط االجراء غير  /

 المطابق/ استمارة تقييم الفحص 

         سجل االجراءات الوقائية

 للفحص  

        ) اجراءات وطرق االختبارات 

النمذجة، التداول، النقل، الخزن 

،االتالف) حسب تخصص  

 المختبر  

        سجل لتدريب العاملين 
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        تسهيالت الجراء الفحص 

 واالختبار في مواقع اخرى  

         سجل لبيئة العمل 

 

 

نتائج تدقيق المحور السابع: طرق العمل القياسية الستخراج حجم  

 الفجوة 

 مدى المطابقة   

 الفقرات 

 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

 كليا 

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 كليا 

         سجل طرق العمل/ سجل

 المراجعة العلمية  

        سجل شروط البيئة والسالمة 

       / دليل لطرق الفحص االختبار 

تعليمات الفحص واالختبار سهلة 

 وشفافة ومفهومة لدى الطلبة 

        الممارسات المختبرية ضمن 

 البرنامج الدراسي للطلبة 

        تم االعتماد على المعايير او 

 المواد المرجعية في معايرة  

 االجهزة  

       سجل االجراءات التصحيحية-  

سجل االجراءات الوقائية عند 

 اجراء الطلبة للتجربة 

*سبب كون التطبيق  جزئي في المؤشر الثالث من المحور هو وجود مختبرات للدراسات العليا  

تمتاز بتنوع اختباراتها وفحوصها بشكل يعتمد على بحوث الطلبة لذلك من الصعب تحديد اجراءات  

 وتعليمات  فحص للعمل فيها. 

 

 الفجوةنتائج تدقيق المحور الثامن: تقييم االداء الستخراج حجم    
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 قسم الكيمياء 

 

 مدى المطابقة    

 الفقرات 

 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

 كليا 

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 كليا 

        العاملين اداء  لتقييم  توجد خطة 

 في المختبرات 

       استمارة تقييم اداء الطلبة 

       توثيق استمارة تقييم االداء 

       تم تحديد النقاط السلبية 

االداء  تقييم  في  والمشكالت 

 لغرض التحسين

        استمارة تقييم النشاط المختبري 

نظام   لتطوير  للعاملين  ومثلها 

 االداء

 

 

 النتائج الستخراج حجم الفجوةنتائج تدقيق المحور التاسع: تقرير 

 مدى المطابقة  

 الفقرات 

 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

 كليا 

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا 

وموثق  

 كليا 

         عرض النتائج بصورة صحيحة من

 خالل نموذج تقرير 

        يتضمن التقرير النهائي 

معلومات: اسم المختبر وعنوانه  

،عنوان التقرير، تاريخ التقرير  

 ،الفاحص، طريقة الفحص ،

المراجع، االجهزة المستخدمة  

 ،الظروف البيئية، تاريخ الفحص 
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 قسم الكيمياء 

 

        في حالة عدم مطابقة النتائج يتم 

 اتخاذ االجراء التصحيحي 

 المناسب 

        توثيق االنحراف في النتائج 

         تحديد مطابقة النتائج مع 

 المواصفات او الممارسات السابقة 

         توثيق الكتروني للنتائج 

         مصادقة نتائج التقارير 

      

 

 

 

 

 موقع خزن التقارير (االرشفة)  

 

 
 نتائج تدقيق المحور العاشر: ارشفة وخزن التقارير الستخراج حجم الفجوة 

 مدى المطابقة   

 الفقرات  

 غير  

مطبق 

وغير  

 موثق 

مطبق 

جزئيا  

وغير  

 موثق 

مطبق 

 جزئيا  

وموثق 

 جزئيا  

مطبق 

 جزئيا  

وموثق 

 كليا  

مطبق 

 كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق 

 كليا  

وموثق 

 جزئيا  

مطبق 

 كليا  

وموثق 

 كليا  

        ضبط الوثائق القانونية والفنية 

والمرجعية واالدلة واالستمارات  

 والبرامج والتقارير بانواعها  

       
 ضبط السجالت  

       
 مراجعة دورية للوثائق  

       
 اختام خاصة بوثائق المختبر  

 

  
 تحليل نتائج تدقيق المحور االول الستخراج حجم الفجوة 
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 مدى المطابقة    

 الفقرات 

 غير  

مطبق 

وغير  

 موثق 

مطبق 

جزئيا  

وغير  

 موثق 

مطبق 

 جزئيا  

وموثق 

 جزئيا  

مطبق 

 جزئيا  

وموثق 

 كليا  

مطبق 

 كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق 

 كليا  

وموثق 

 جزئيا  

مطبق 

 كليا  

وموثق 

 كليا  

 0  1  2  3  4  5 
 6 

 االوزان 

 التكرارات  6  1  0  0  1  0  0 

 النتيجة   36  5  0  0  2   

   5.375=8/43 

 الوسط الحسابي المرجح  5.375/ 6=%89.58 

   

 9.9=11*%89.58 
 النسبة المئوية لمدى المطابقة  

  

  
 تحليل نتائج تدقيق المحور الثاني الستخراج حجم الفجوة 

 مدى المطابقة    

 الفقرات  
 غير  

مطبق 

وغير  

 موثق 

مطبق 

جزئيا  

وغير  

 موثق 

مطبق 

 جزئيا  

وموثق 

 جزئيا  

مطبق 

 جزئيا  

وموثق 

 كليا  

مطبق 

 كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق 

 كليا  

وموثق 

 جزئيا  

مطبق 

 كليا  

وموثق 

 كليا  

 0  1  2  3  4  5 
 6 

 االوزان  

 التكرارات  4  1  0  1  0  0  0 

 النتيجة  24  5   3    

  
 5.33=6/32 

 %88.88=6/5.33 
 الوسط الحسابي المرجح  

 النسبة المئوية لمدى المطابقة   %88.88*8=7.11   
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 قسم الكيمياء 

 

  
 تحليل نتائج تدقيق المحور الثالث الستخراج حجم الفجوة 

 مدى المطابقة    

 الفقرات  
 غير  

مطبق 

وغير  

 موثق 

مطبق 

جزئيا  

وغير  

 موثق 

مطبق 

 جزئيا  

وموثق 

 جزئيا  

مطبق 

 جزئيا  

وموثق 

 كليا  

مطبق 

 كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق 

 كليا  

وموثق 

 جزئيا  

مطبق 

 كليا  

وموثق 

 كليا  

 0  1  2  3  4  5 
 6 

 االوزان  

 التكرارات  3  0  0  6  0  0  0 

 النتيجة  18    18    0 

  
 4=9/36 

 %66.66=6/4 
 الوسط الحسابي المرجح  

  
 النسبة المئوية لمدى المطابقة   %66.66*13=8.66 

 

 تحليل نتائج تدقيق المحور الرابع الستخراج حجم الفجوة  

 مدى المطابقة    

 الفقرات 

 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا  

مطبق  

 كليا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 كليا  

 االوزان  6  5  4  3  2  1  0 

 التكرارات  3  1 0  1 0  2  0 

 النتيجة   18  5  3   2 0 

  
4=7/28 

 %66.67=6/4 
 الوسط الحسابي المرجح 
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 النسبة المئوية لمدى المطابقة   %66.67*10=6.67  

 

 

 

 الخامس الستخراج حجم الفجوة تحليل نتائج تدقيق المحور    

 مدى المطابقة    

 الفقرات 
 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا  

مطبق  

 كلي 

وغير   

 موثق  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 كليا  

 االوزان  6  5  4  3  2  1  0 

 التكرارات  5  1  1 0  0  1  0 

 النتيجة   30  5  4   1  

   5=8/40 

 الوسط الحسابي المرجح  6/5=%83.33 

 النسبة المئوية لمدى المطابقة   %83.33*13=10.83   

 

 تحليل نتائج تدقيق المحور السادس الستخراج حجم الفجوة   

 مدى المطابقة    

 الفقرات 
 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا  

مطبق  

 كليا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 كليا  

 االوزان  6  5  4  3  2  1  0 

 التكرارات  6  1  0  0  0  0  0 
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 النتيجة   36  5  0    

   5.71=7/41 

 الوسط الحسابي المرجح  6/5.71=%95.24 

 النسبة المئوية لمدى المطابقة   %95.24*10=9.52   

 

 

 

 تحليل نتائج تدقيق المحور السابع الستخراج حجم الفجوة  

 مدى المطابقة    

 الفقرات 
 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا  

مطبق  

 كليا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 كليا  

 االوزان  6  5  4  3  2  1  0 

 التكرارات  5  0  0  1  0  0  0 

 النتيجة   30    3    

   5.5=6/33 

 الوسط الحسابي المرجح  6/5.5=%91.66 

 النسبة المئوية لمدى المطابقة   %91.66*8=7.33   

 

 

 تحليل نتائج تدقيق المحور الثامن الستخراج حجم الفجوة  

 مدى المطابقة    

 الفقرات 
مطبق   غير  

جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا  

مطبق  

 كليا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 كليا  
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مطبق  

وغير  

 موثق  

وغير  

 موثق  

 االوزان  6  5  4  3  2  1  0 

 التكرارات  4  1  0  0 0  0  0 

 النتيجة   24  5  0    

   5.8=5/29 

 %96.7=6/5.8 
 الوسط الحسابي المرجح 

 النسبة المئوية لمدى المطابقة   %96.7*7=6.77   

 

 

 

 تحليل نتائج تدقيق المحور التاسع الستخراج حجم الفجوة  

 مدى المطابقة    

 الفقرات 

 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا 

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا  

مطبق  

 كليا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 كليا  

 االوزان  6  5  4  3  2  1  0 

 التكرارات  2  2  0  1  0  3 0 

 النتيجة   12 10  3  3  

   3.5=8/28 

 %58.33 =6/3.5 
 الوسط الحسابي المرجح 

 النسبة المئوية لمدى المطابقة   %58.33*14=8.16   
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 المحور العاشر الستخراج حجم الفجوةتحليل نتائج تدقيق    

 مدى المطابقة    

 الفقرات 

 غير  

مطبق  

وغير  

 موثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 جزئيا  

وموثق  

 كليا  

مطبق  

 كليا  

وغير  

 موثق  

مطبق  

 كليا

وموثق  

 جزئيا  

مطبق  

 كليا  

وموثق  

 كليا  

 االوزان  6  5  4  3  2  1  0 

 التكرارات  4 0  0  0  0  0  0 

 النتيجة   24       

  6=4/24 

 %100=6/6 
 الوسط الحسابي المرجح 

 النسبة المئوية لمدى المطابقة   %100*6=6   

 

المجموع  النهائي لدرجة التقييم الذاتي للمختبرات وفق اوزان  

) لتحديد حجم الفجوة  لمختبرات كلية  GLPمعايير المختبر الجيد( 

 طب االسنان /جامعة بغداد: 

 الوزن المحقق  
نوع  

 المتطلب  

وزن 

 المحور 
 رقم المحور 

 المحور االول: المنظمة والعاملين/ المختبر  11%  اداري  %9.9 

 المحور الثاني: برنامج ضمان الجودة   8%  اداري  %7.11 

 المحور الثالث:   المرافق  13%  اداري  %8.66 

 10%  فني   %6.67 
المحور الرابع:  األجهزة/ المحاليل القياسية/ المواد  

 الكيمياوية أوالبايولوجية أو الفيزياوية.  

 المحور الخامس: نظام االختبار  13 %  فني   %10.83 

 المحور السادس: الفحص و المصادر  10% فني   %9.52 
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 المحور السابع: طرق العمل القياسية  8%  فني   %7.33 

 المحور الثامن: دراسة االداء  7%  اداري  %6.77 

 المحور التاسع: تقرير النتائج  14 %  فني   %8.16 

 المحور العاشر:  أرشفة و خزن التقارير وتسجيلها  6%  اداري  %6.00 

 المجموع   %100   %80.95

 

قسم الكيمياء /كلية الدرجة النهائية  للتقييم الذاتي لمختبرات 

 %80. 95جامعة بغداد=/التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

بعض االسباب التي كان لها تاثير سلبي على الدرجة النهائية للتقييم كون بعض معايير  

 قسم الكيمياء) اليمكن تطبيقها على جميع مختبرات GLPومؤشرات المختبر التعليمي الجيد(  

 مثال على ذلك: 

المحور االول    • الخامس والسادس من  المؤشر   التطبيق والتوثيق  جزئي في  سبب كون 

بتنوع   تمتاز  العليا  للدراسات  مختبرات  وجود  هو  السابع  المحور  من  الثالث  المؤشر  وكذلك 

اختباراتها وفحوصها بشكل يعتمد على بحوث الطلبة لذلك من الصعب تحديد اجراءات وتعليمات  

 يق. العمل فيها بشكل دق

الثاني في المحور الرابع هو كون بعض المختبرات   • سبب كون التطبيق جزئي للمؤشر 

 التحتوي اجهزة وانما تحتوي ادوات فقط وهذه بدورها التحتاج معايرة.  

سبب عدم وجود تطبيق وتوثيق للمؤشرات الخامس والسابع  في المحور الرابع هو عدم   •

 دم حاجة طبيعة الدراسة لهكذا محاليل. المختبرات لع بعض  وجود محاليل قياسية في
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