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 دليل المتدرب

 كيميائي مياهالبرنامج التدريبي 

 الثالثةالدرجة  - الجودةمراقبة وتوكيد 
 



 دسجت ثالثت - الجىدةهشالبت وتىكيذ   الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 1 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 الفــيــرس

 3 (Quality) الجــــــــــــــــىدة

 4 :لاليضو وفما   الجىدة تؼشيف

 4 :التحليلي الؼول في

 4 (Quality Management (QM))الجىدة إداسة

 4 (Quality Assurance (QA)) الجىدة ضواى

 5 (quality control (QC)) الجىدة وضبظ هشالبت

 5 .الجىدة هتطلباث لتلبيت تستخذم التي واألًشطت التشغيليت التمٌياث

 5 بالوؼاهل الجىدة ًظام

 6 االستواع بالوؼاهل الجىدة ًظام

 6 12025لأليضو طبما التحاليل هؼاهل في الجىدة هتطلباث

 2 الكيويائيت التحاليل في االخطاء هصادس اًىاع

 Types of Errors 8 األخطاء أًىاع

 8 (Random Error) الؼشىائي الخطأ

 8 (Systematic Error) الوٌتظن الخطأ

 9 (Gross Error) الفادح الخطأ

 9 (Rounding Error)ٌ التمشيب خطأ

 11 الكيويائيت التحاليل في األخطاء هصادس

 11 :الؼيٌاث أخز ػٌذ أخطاء. 1

 11 :الؼيٌاث ػلً التؼشف هي أخطاء. 2

 11 :الؼيٌاث تحضيش هي أخطاء. 3

 12 :الوستخذهت الكىاشف هي أخطاء. 4

 12 :الوستخذهت والمياسيت الوشجؼيت الوىاد هي أخطاء. 5

 12 :الوستخذهت المياط طشيمت هي أخطاء. 5

 13 :الوؼايشة هي أخطاء. 6

 13 الىصى هي أخطاء. 2

 13 :األجهضة استخذام يه أخطاء. 8

 14 :الضجاجيت الواصاث استخذام هي أخطاء. 9

 14 :األوتىهاتيكيت الواصاث استخذام هي أخطاء. 10

 14 :الجشػاث تفشيغ أوػيت هي أخطاء. 11

 15 :المياط في الوستخذهت الخليت هي أخطاء. 12

 15 :االسبكتشوفىتىهيتش جهاص أخطاء. 13

 16 :االستجابت تسجيل هي أخطاء. 14



 دسجت ثالثت - الجىدةهشالبت وتىكيذ   الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 2 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 Quality Control 12 الؼيٌاث وجوغ الكيويائي للتحاليل الجىدة وهشالبت ضبظ

 Internal quality control (IQC) 12للجىدة الذاخليت الوشالبت

 External quality control (IQC) 18 للجىدة الخاسجيت الوشالبت

 18 :بالوؼول الذاخليت الجىدة ضبظ خطت

 19 الجىدة الضابطت الؼيٌاث

 22 (Control Charts) البياًيت الضبظ سسىم

 23 البياًيت؟ الضبظ سسىهاث ًستخذم لوارا

 24 البياًيت الضبظ سسىم اًىاع

 X-Chart 25 للوتىسظ الضبطي الشسن

 26 :للوتىسظ الضبظ سسن اًشاء كيفيت

 22 :البياًيت الضبظ سسىم وتفسيش استخذام

 NORDTEST Interpretation 22يىهي استخذام. 1

 Interpretation of Control Charts 22: الٌتائج تفسيش

 Long-Term Evaluation 28: صهٌيت فتشاث ػلً استخذام. 2

 29 (X-Chart) الحسابي الوتىسظ لشسن الجىدة ضبظ تميين. 3

 31 :البياًي الشسن تفسيش

 R-Chart 32 للوذي الضبطي الشسن

 32 للوذي الضبظ سسن ػٌاصش

 33 (R -Chart) للوذي الضبطي للشسن الجىدة ضبظ تميين

 Quality Assurance 35 التحاليل ًتائج جىدة تأكيذ

 32 :األجهضة صياًت

 32 :والتذسيب الوحلليي كفاءة

 38 وتىثيمها التحاليل طشق

 Analytical Methods 38 التحليليت الطشق

 Method validation 39التحاليل طشق تىثيك

 39 الطشيمت؟ تىثيك يؼًٌ هارا

 39 :لأليضو طبما  

 40 :ياسيتالم لطشق تىثيك

 



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 3 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 أهداف البرنامج التدريبى
 

 -:فً نهايت البرنامج التذريبً يكىن المتذرب قادر علً 

 االلمام بمفيوم جودة المعامل -1

 القدرة عمى استخدام التقنيات التشغيميو واالنشطو التى تستخدم لتمبيو متطمبات الجودة -2

 والخارجيو لمجودةالقدرة عمى معرفو نظم المراقبو الداخميو  -3

 القدرة عمى استخدام رسوم الضبط البيانيو كأداة من ادوات ضبط الجودة -4

 القدرة عمى تأكيد جودة القياسات المعمميو -5

 

  



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 4 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 (Quality) الجــــــــــــــــودة

 :لأليزوتعريف الجودة وفقًا 

 ضمان مجموع السمات والخصائص لمنتج أو لخدمة حيث تمبى قدرتيا عمى ىيالجودة 
 .االحتياجات

 

 :في العمل التحميمي

الجودة ىي تقديم معمومات موثوق بيا ضمن فترة زمنية متفق عمييا بموجب شروط متفق عمييا 
 .)الدقة والتكرارية(، بالتكاليف المتفق عمييا مع الرعاية المالحقة الضرورية

 

 (Quality Management (QM))إدارة الجودة

 :تشمل يوه وتنفيذهاأنشطة داخل وظيفة اإلدارة تحدد السياسات واألهداف والمسؤوليات 

 نمط القيادة 
 .أخالقيات العمل 
 .الجوانب االجتماعية 
 .العالقة مع المجتمع 
 الخ 

 

 (Quality Assurance (QA)ضمان الجودة )

 اإلجراءات المخططة والمنيجية الالزمة لتوفير الثقة التي ترضي متطمبات الجودة جميع 
 لمنتج معين أو لعممية أو لخدمة معينو.

 الذي يحكم ويساعد عمى ضبط الجودة. النظام 

 

 

 



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 5 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 :وهي تشمل

 ( المعداتمعايرة .)والمواد 
 التدريب. 
  اآلالتصيانة. 
  التقييم الخارجي(. والمراجعةالتدقيق( 
 .استراتيجية أخذ العينات 
 العينات استراتيجية تحميل 

 

 (quality control (QC)مراقبة وضبط الجودة )
 التقنيات التشغيمية واألنشطة التي تستخدم لتمبية متطمبات الجودة.

 :لمضبط هذه التقنيات تنقسم الى ثالث خطوط

  خط الضبط االول: اداء االجيزة(Instrument performance) 
  تستخدم فيو العينات الضابطة  :الثانيخط الضبط(Batch control) 
  الخارجيخط الضبط الثالث: الفحص (External check) 

 

 نظام الجودة بالمعامل

 

 Who 
 What 
 (the organization) الييئة 

 Who 
 What 
 How 
 (Function) الوظيفة    

 Who 
 What 
 How 
 When 
 (operation) التشغيل 

 quality policy (سياسة الجودة) 
 objective and comments )االىداف( 
 organization and management 

 )االدارة والتنظيم(

 General practice  التدريبات(
 العامة(

 Sop’s) الطرق القياسية( 
 Check lists 
 Forms , ect 



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 6 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 نظام الجودة بالمعامل 
 57075معامل التحاليل طبقا لأليزو فيمتطمبات الجودة 

 متطمبات فنية 

أخذ  ،تتبع القياســــــــات ،األجــــــــــيزة ،والمعايرة طرق االختبارات، اإلقامـــة ظروف وبيئة، األفـــــــــــــراد
 النتــــــــــائج. تسجيل ،االختبارات والمعايرة تأكيد جودة ،االختبار والمعايرة تداول مواد ،العينــــــــــات

 إدارية )ب( متطمبات 
 واإلدارة التنظيم. 
 نظام الجودة. 
 ضبط المستندات. 
 والمناقصات والتعاقدات مراجعة الطمبات. 
 الفرعية لالختبارات والمعايرة تعاقداتال 
 شراء المتطمبات. 
  الشكاوي.و  العمالءخدمة 
 غير المتوافقة ضبط النتائج. 

 :متطمبات األفراد 
 الخبرة والدراية الفنية المالئمة لألعمال ي ديو العدد الكافي من العاممين ذو أن يكون ل

 .الموكمة ليم
 االلتزام بتدريب العاممين. 
 بالعاممين الخاصة الميارية أن تحتفظ بسجالت لممؤىالت والتدريب والخبرات. 

 والبيئة واألجهزة: اإلقامة متطمبات 
 عمى نوعية النتائج ال تؤثر التي أن يوفر المكان والبيئة المناسبة. 
 أن يكون لدية الصيانة الجيدة. 
 أن يكون مزودًا باألجيزة المطموبة ألداء االختبارات. 
 تمت عمى أجيزة بعناية التي ويسجل الصيانة يحتفظ 

 متطمبات الطرق وأنواع االختبارات: 
 أن يكون لديو توجييات موثقة عن طرق استخدام األجيزة. 
 أن يكون لديو طرق موثقة عن أخذ العينات والتحاليل. 



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 2 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 استخدام  حالة في يتأكد من أن البيانات الخاصة بالكمبيوتر موثقة وكافية لالستخدام أن
 .الكمبيوتر

 متطمبات نظم الجودة والتفتيش والمراجعة: 
  النشاطات المختمفة جودة مناسب ألنواع ومستويات وحجمأن ينشأ ويحافظ عمى نظام. 
 جودة تحتوى عمى: من وثائق بيا أن يقوم بإعداد كتيبات جودة وما يتعمق 

o سياسة الجودة. 
o التسمسل اإلداري وتوصيف الوظائف والميام. 
o ذلك نشاطات الصيانة في يؤدييا بما التي طرق العمل. 
o طرق ونشاطات ضبط الجودة الداخمي. 
o  التفتيش والمراجعة لنظام الجودةطرق. 
o الشكاوي وحماية السرية طرق تناول. 

 

 التحاليل الكيميائية فيانواع مصادر االخطاء 

 (Five Wsاالخطاء يجب االجابة عمى خمس اسئمة ) عند تواجد

 What error was made? ?ما ىو الخطأ 
 Where was it made? ?اين حدث 
 When was it made? ?متى حدث 
 Who made it? ?من تسبب فيو 
 Why was it made? ?لماذا حدث 

 

 

 

 

 



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 8 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 Types of Errors األخطاء أنواع
 (Random Error) العشوائي الخطأ

 :يعزى هذا الخطأ الختالف ظروف التحاليل مثل

 اختالف حجم العينة والكاشف المستخدم من تجربة إلى أخرى. 
 التسخين.رارة كاختالف وقت ومكان تذبذب درجات الح 
  تذبذب ظروف تشغيل األجيزة كدرجة الحرارة وسرعة السريان وشدة التيار الكيربي وطول

 .القياس فيالموجة المستخدمة 
 التفاوت من تشغيمو إلى أخرى. 

 
 

 (Systematic Errorالمنتظم ) الخطأ
القيمة الحقيقة وىذا الخطأ يأخذ مسارًا محددًا وتكون كل القيم المقاسة إما أصغر أو أكبر من 

 .وقد يكون ىذا الفرق كبيرًا أو صغيراً 

 :الىيعزى ىذا الخطأ 

 عدم ثبات العينة من وقت جمعيا إلى وقت تحميميا. 
 عمييا العامل المراد تحميمو عدم القدرة عمى تحميل كل األشكال الموجود. 
 التداخالت. 
 قيم المعايرة زيادة أو نقصاناً  انحراف. 
 قيمة تجارب الغفل((Blank. 

 



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 9 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 (Gross Errorالفادح ) الخطأ
ىو الخطأ الذي ينشأ بصورة عامة من عدم اليقظة لمن جمع العينة أو قام بالتحميل أو أعد 

 .التقرير

 :لىإيعزى هذا الخطأ 

 أخطاء عند ترقيم العينات. 
 تحميل العينة الخاطئة. 
 استخدام طريقة غير مناسبة. 
  األجيزةالقراءة الخاطئة لمقياس أو أرقام. 
 استخدام وحدات لمتعبير عن التركيز خاطئة. 
 النقل الخاطئ لمنتائج من كراسة النتائج األصمية. 
 نقل أرقام من مواقعيا. 
 إجراء الحسابات بطريقة خاطئة. 

 

 (Rounding Errorالتقريب )ٌ  خطأ
بعض  فيالمراحل األولية لمحسابات تنشأ أخطاء حيث أنو  فيعند تقريب قراءات أو أرقام 

لذا  .معامالت قد تزيد أو تقل كثيرًا عن القيمة إذا بقيت دون تقريب فياألحوال تضرب القيم 
 .وجب عدم تقريب األرقام حتى المرحمة األخيرة من الحسابات

 :االتيويجب مراعاة 

 .زيادة الخطأ العشوائي يؤدى إلى انخفاض دقة التكرارية .1
 .الحقيقةزيادة الخطأ المنتظم يؤدى إلى انخفاض  .2
 .انخفاض الخطأ العشوائي يؤدى إلى ارتفاع دقة التكرارية .3
 .المنتظم يؤدى إلى ارتفاع الحقيقةانخفاض الخطأ  .4
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 10 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 مثال:

 

 

ن يكون الخطأ أفضل نتيجة يمكن الحصول عمييا من الدقة والتكرارية ىي أن أفيتضح لنا 
 .والخطأ المنتظم منخفض العشوائي

 
 

 الحالة العشوائيالخطأ  الخطأ المنتظم

 التكرارية منخفضة والحقيقة منخفضة كبير كبير

 التكرارية مرتفعة والحقيقة منخفضة صغير كبير

 التكرارية منخفضة والحقيقة عالية كبير صغير

 التكرارية مرتفعة والحقيقة مرتفعة صغير صغير

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Low accuracy, low precision 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

Low accuracy, high precision 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

High accuracy, low precision 

 
 

  
  

 

 

 
 

High accuracy, high precision 
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 11 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 مصادر األخطاء في التحاليل الكيميائية
 أخطاء عند أخذ العينات:. 5
 العينة من الوعاء أو األنابيب تموث. 
 غير مناسب استخدام وعاء. 
 الوقت غير مالئم - عدم المزج –من منطقة غير مناسبة  استخدام عينة غير ممثمة 
 عدم غمق إناء العينة. 
 اليواء واألتربة من جو العمل في تموث العينة من مصادر خارجية كاألبخرة العضوية. 
 العضوية التخزين عند درجة حرارة غير مناسبة مما يؤدي إلى تكسير بعض المركبات. 
 تحمل بعض المركبات الحساسة لمضوء (PAH). 
 (.بيولوجياً  –كيميائيًا  – االعتبار ثبات العينات )فيزيائياً  في عدم األخذ 
 عدم استخدام مواد حافظة مناسبة. 
 التخزين الطويل لمعينة قبل التحميل. 
  (سدادات مطاطية –نوع  –استخدام إناء غير مناسب )نظافة 

 

 أخطاء من التعرف عمى العينات:. 7
 استبدال عينة بأخرى. 
 غير سميم أو غياب المعمومات وقت. 

 

 أخطاء من تحضير العينات:. 3
 )قيم التجارب الغفل )أدوات طحن العينات. 
 عدم التجانس. 
 الفقد بالتبخر لمواد متطايرة. 
 وقت وحرارة اليضم ختالفإبنفس الظروف ك تكراريتيا وعدم ظروف ىضم العينات 
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 12 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 أخطاء من الكواشف المستخدمة:. 4
 نقية غير كواشف استخدام. 
 استخدام مذيبات غير نقية. 
 الكواشف تخزين سوء. 
 صالحيتيا انتيت كواشف استخدام. 
 صحيحة من المذيبات غير حجوم استخدام. 
 كاممة الكواشف ذوبانية عدم. 
 الكواشف تبخر. 

 
 أخطاء من المواد المرجعية والقياسية المستخدمة:. 5
 مواد مرجعية غير نقية. 
 المواد المرجعية في أخطاء من تداخل مواد غريبة. 
 )اختالف فيزيائي بين العينة والمادة المرجعية )مثل المزوجة. 
 استخدام قيم مرجعية خاطئة. 
  ادمصاص – تبخر –تغير المادة المرجعية نتيجة تخزين غير مناسب. 
 استخدام مواد مرجعية انتيت فترة صالحيتيا. 
 تحضير المواد المرجعية في أخطاء. 

 

 القياس المستخدمة:أخطاء من طريقة . 5
 الطريقة تماماً  عن الطريقة وعدم إتباع الحيود. 
 أو الخمط أو اإلضافة أخطاء عند التحضير. 
 تحميمية خاطئة استخدام عمميات. 
 الذي يصمح عدم االلتزام بالمدى. 
 لمتجربة إىمال المدى الخطي. 
 إىمال حد التمييز. 
  الغفل بإىمال قيم تجار(Blank). 
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 التفاعل بدقة عدم مالحظة وقت. 
 الحرارة بدقة عدم ضبط درجة. 
 قياس طيف االنبعاث في وتداخميا إىمال تراكب الخطوط. 

 

 أخطاء من المعايرة:. 6
 الحجوم قياس في أخطاء. 
 تحضير المحاليل القياسية في أخطاء. 
 الحسابات في أخطاء. 

 

 أخطاء من الوزن. 7
 صفر الميزان عدم ضبط. 
 معايرة الميزان. عدم 

 

 أخطاء من استخدام األجهزة:. 8
 عدم نظافة األجيزة المستخدمة وتموثيا. 
 عدم تجفيف األجيزة. 
 ىمال ضبطيا  .استخدام أجيزة غير مناسبة وا 
 عدم مراجعة نوعية النتائج. 
 إىمال صيانة األجيزة. 
 عمى األجيزة تأثير الحرارة والكيرباء والمجال المغناطيسي. 
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 الزجاجية:أخطاء من استخدام الماصات . 9
 متفاوتة( حجوم استبدال الماصات )ذات. 
 استخدام الماصة غير المناسبة. 
 استخدام الماصات مبممة. 
 استخدام ماصات غير معايرة أو يصعب معايرتيا. 
 وضع رأسي في االستخدام االعتبار وقت التفريغ وعدم في عدم األخذ. 
  اءعدم مالحظة عالمات البدء والنياية بدقة ووجود فقاعات ىو. 
 عدم نظافة الماصات يجعل فراغات بين سطحيا الداخمي والمحمول. 
 االستخدام في عدم التنبو والدقة. 

 

 أخطاء من استخدام الماصات األوتوماتيكية:. 50
 مختمفة حجوم استبدال الماصات ذات. 
 الحجوم في أخطاء. 
 أحكام الطرف المتحرك عدم. 
 استخدام ماصة أطرافيا تسرب المحاليل. 
 المحاليل عمى السطح الخارجي التصاق. 
 تفريغ الماصة بسرعة زائدة. 
 فقاعات ىواء. سحب 

 

 :أخطاء من أوعية تفريغ الجرعات. 55
 انسداد إبرة سحب وتفريغ العينات. 
 استخدام أجيزة غير معايرة. 
 أنابيب أو صمامات يتسرب منيا المحاليل وجود. 
 انسداد األنابيب أو الصمامات. 
 المحقونة الحجوم ضبط عدم. 
 أخطاء من عدم دقة سرعة المضخات الناقمة لممحاليل. 
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 :القياس في أخطاء من الخمية المستخدمة. 57
 ختالف الشفافية أو استخدام خاليا مختمفةإبالخمية ك عيوب. 
 الحجوم استخدام خاليا غير مناسبة كنوع الزجاج أو. 
 الخمية بطريقة غير صحيحة وضع. 
 ملء الخمية بحجم كاف عدم. 
 استخدام خاليا مبممة من الخارج. 
 استخدام خاليا ذات سطوح مخدوشة أو خشنة. 
 المقاسة فقاعات ىواء داخل المحاليل وجود. 
 .استخدام خاليا غير نظيفة 

 

 االسبكتروفوتوميتر: أخطاء جهاز. 53
 أخطاء من عدم ضبط طول الموجة المالئمة لمقياس. 
  القديمة الممباتعدم وجود كثافة ضوئية كافية مثل استخدام. 
 ووجود أتربة أو أبخرة عمييا عدم نظافة النظام الضوئي مثل المرايا والعدسات. 
 إعطاء بآليو من آخر مزود ستخدام جياز بمرشح بدالً إعدم استخدام الجياز المناسب ك 

 ى.طول الموجالوحيد  ضوء
 عدم ضبط الجياز. 
  حيودو يآإىمال. 
 عدم ضبط نقطة الصفر. 
 غرفة العينة في دخول ضوء. 
 عدم ضبط فتحة نافذة الجياز لدخول الضوء. 
 استخدام مرشح خطأ. 
 استخدام كاشف تكبير الضوء غير صالح أو غير مضبوط. 
 مدى غير مالئم لمقياس. 
 مسجل يعطى ذبذبات عالية. 
 .قراءات غير ثابتة لتذبذب التيار 
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 أخطاء من تسجيل االستجابة:. 54
 استخدام مدى غير مناسب. 
 القراءة في أخطاء. 
 استبدال النتائج. 
 التسجيل في أخطاء 

 

 



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 12 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 

 
 

 Quality Control ضبط ومراقبة الجودة لمتحاليل الكيميائي وجمع العينات
  Internal quality control (IQC)المراقبة الداخمية لمجودة

 رسومات ضبط الجودة البيانية (Control Charting). 
 تحديد العينات الغفل (blank determination). 
 تحديد العينات المضاف ليا تركيز معموم ((spiked sample. 
 تكرار تحميل العينات ((Repeated Determination. 
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 العينات العمياء ((blind samples 
 المواد المرجعية ((Reference samples 

 

 External quality control (IQC) المراقبة الخارجية لمجودة
  بواسطة معمل اخرفحص التحاليل. 
  برنامج تبادل العينات والبيانات بين المعامل(interlaboratory check) 
  طرق التحاليل. ألداءدراسات 
  المعمل. ألداءدراسات 
 اختبارات الكفاءة(proficiency tests). 
 والشيادات دراسة لممواد وصالحيتيا 

 

 :خطة ضبط الجودة الداخمية بالمعمل

  من أىم الوسائل لمراقبة نوعية القياس واثبات أن الطريقة منضبطة منحنيات ضبط الجودة
وكذلك في إعادة عممية القياس ولتشخيص مشاكل القياس وىي تستخدم إلظيار  إحصائيا
 .(R)و(D) و('r) ( وX)أو غيابة( والدقة وحدود التمييز وىي منحنيات ) االنحراف

 استخدام حصيمة ( تجربة اإلضافةSpiked). 
  التركيز  معمومة عينات ضبط الجودة وىي محمول من المادة المراد تحميميا معاستخدام

 .و وسط العينة المراد تحميمياأوتستخدم مع عينة غفل حقمية 
 كاشف مختبر غفل (Blank) .وىي تعامل بنفس الطريقة التي تعامل بيا العينات 
  نفس العينة وتحمالن منفردتين بنفس الطريقة. في جزئييناستخدام عينتين مختبرتين وىما 

خطة ضبط الجودة 
 الداخمية 

 رسوم ضبط الجودة 

تحليل 
عينات 
 عمياء 

تحليل عينات مضاف 
 لها تركيز معلوم

تحليل عينات 

  مرجعية

تحليل عينات 
 غفل 

تكرار تحميل 
 العينات 
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 الجودةالعينات الضابطة 

 (1جدول )

 االستفادة منها نوع العينة 

ول
 اال

نوع
ال

 
(I) 

 أو مرجعية معمومة التركيز تخميقيوعينو 

Synthetic or Reference sample (Known 
concentration) 

  والمتوسط تحديد المدى والحيود القياسي والدقة فيويستفاد منيا 
 ( عند استخداميا لتحديد المدىR فإنيا تدل عمى مدى الخطأ العشوائي ) 
 ( عند استخداميا لتحديد المتوسطX فإنيا تدل عمى مدى الخطأ المنتظم ) 
  ( تستخدم في إعداد رسم ضبط المتوسطX - Chart( ورسم ضبط المدى )R- Chart) 

وع 
الن

اني
الث

(II) 

 عينة طبيعية غير معمومة ومتغيرة التركيز

Natural Sample (Unknown concentration) 
 ( ويستفاد منيا في إعداد رسوم ضبط المدى النسبيr - Chart) 

لث
الثا
وع 

الن
 

(III
)

 

عينات طبيعية يمكن اختيارىا من بين العينات الواردة 
 مادة لممعمل تقاس قبل وبعد إضافة تركيز معموم من

 (Spike Sample) قياسية لنفس العنصر المراد قياسو
  الضبطيويستخدم في رسم الضبط لالسترجاع (D – Chart) 
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رابع
ع ال
لنو
ا

 
(IV

)
 

عينات غفل تستخدم عندما يكون العنصر المراد قياسو 
 Blank Sample ويتغير تركيزه مع الوقت غير ثابت

 (ويستفاد من ىذه العينات في تحديد مدى التميزLimit of detection  وتستخدم ىذه )
 ( لمتجارب الغفل R- Chartضبط المدى ) العينات في إعداد رسم

مس
لخا
ع ا
لنو
ا

 
(V

)
 

عينات طبيعية غير ثابتة كيميائيًا وغير معمومة التركيز 
 اختيارىا من بين العينات الواردة لممعمل

 ( ويستفاد منيا في إعداد رسوم ضبط المدى النسبيr - Chart) 
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 (Control Charts) رسوم الضبط البيانية

What Is a Control Chart? 

A statistical tool used to distinguish between process variation resulting 
from common causes and variation resulting from special causes. 

 

Why Use Control Charts? 

• Monitor process variation over time 

• Differentiate between special cause and common cause variation 

• Assess effectiveness of changes 

• Communicate process performance 

  عمى المحورين  ةالتشغيمعبارة عن تمثيل بياني لمنتائج حيث يتم تمثيل القيم الضابطة ورقم
(X,Y حيث تحتوى رسومات الضبط البيانية عمى خط )وعمى حد تحذيري أعمى  مركزي

 .وعمى حد تحذيري أسفل وكذلك عمى حد ضابط أعمى وعمى حد ضابط أسفل
 ىذا الرسم البياني يظير مستويات من النتائج تدور حول قيم مركزية مثالية وعمى قيم  في

 .أفضل تقييم نوأالخط المركزي عمى  تحذيرية وعمى قيم ضابطة ويعرف
  جراء تحاليل  ىذهيتم الحصول عمى الرسومات البيانية باستخدام مواد مرجعية أو قياسية وا 

 .متابعة جودة النتائج فيمنتظمة ليا واستخدام األشكال الناتجة 
 ( القيم الضابطةControl value): ىي قيم لتركيزات من مواد مرجعية توقع عمى

 .بط البيانيةرسومات الض
 ( قيم االستجابةResponse value) ىي قيم عممية تنتج من القياس وقد تكون قيم :

 .جيد ناتجة من االستجابة لممادة المرجعية وأ انبعاثو أامتصاص 
 خط الضبط (Control Line:) ىي قيم لمعينات الضابطة. 
 ( الحد التحذيريWarning Limit)  95سفميا حيث يكون  وأىذا الحد قد يكون عمويا % 

 .ضعف الحيود القياسي± من القيم الضابطة داخمة وىذه القيم تكون 
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 ( الحد الضابطLimit Control)  99.7سفميا حيث يكون  وأىذا الحد قد يكون عمويا % 
 ثالثة أضعاف الحيود القياسي.± من القيم الضابطة داخمة وىذه القيم تكون 

 

 البيانية؟لماذا نستخدم رسومات الضبط 

 الطريقة مع مرور الوقت في ورصد التغير متابعة. 
 والخطأ المنتظم العشوائيبين الخطأ  التفرقة. 
 الطريقة فيتأثيرات التغير  تقييم. 

 

 :خرىأ تاستخداما

 قياس الاليقينuncertainty  
 المقارنة بين طريقة وأخرى. 
 تحديد حد التميز. 
 المقارنة بين االشخاص. 
 الكفاءة. اختيارات تقييم 
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 :انواع رسوم الضبط البيانية

 

 
 

  

Attribute Data: This category of Control Chart displays data 
that result from counting the number of occurrences or items in 
a single category of similar items or occurrences. These 
“count” data may be expressed as pass/fail, Yes/No, or 
presence/absence of a defect. 
 
Variables Data: This category of Control Chart displays values 
resulting from the measurement of a continuous variable. 
Examples of variables data are elapsed time, temperature, and 
radiation dose. 



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 25 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

To make control chart we can use: 

Individual measurement 

 Characteristic determined 
 Characteristic not determined 

 

Repeated measurement 

 Characteristic determined 
 Characteristic not determined 

 

 :هيرسوم الضبط البيانية و نواع من أربع أسنستعرض 

TYPE المستخدمة العينة الوصف 
X-Chart الضبط لممتوسط رسم (I),(IV) 

R-Chart رسم الضبط لممدى (I),(IV) 

D-Chart رسم الضبط لالسترجاع (III) 

r-Chart النسبيلممدى  رسم الضبط (II),(V) 

 

 X-Chart لممتوسط الضبطيالرسم 

)قياسية( ورقم أو زمن القياس  المتوسطات الحسابية لعينات مرجعيةرسم بياني يمثل قيم 
( ومن ىذا الرسم يظير مستويات من النتائج تدور حول قيم مركزية مثالية وقيم ةالتشغيمي)

 تحذيرية وقيم ضابطة.
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 :التاليالرسم  فيمكونات رسم الضبط لممتوسط تتضح 

 
 

 :كيفية انشاء رسم الضبط لممتوسط

  تحضير عينة قياسية لمعنصر المراد عمل  وأيتم استخدام عينة مرجعية معمومة التركيز
 .باستخدامورسم الضبط 

 فييومًا وتسجل النتائج لمتابعة التغير  22لمدة  يتم قياس تمك العينة يوميًا وبشكل متكرر 
 .الطريقة مع مرور الزمن

 داء مع عمل الرسوم البيانية وذلك لمتابعة التغير فييايتم حساب بعض خصائص األ: 
 ( مقدار الدقةAccuracy) 
  إلى القيمة الحقيقية  قياسوويعرف مقدار الدقة بمدى نسبة قيم تركيزات العنصر المراد

 .لمعنصر
 عبر عنو بقيمة االسترداد األدنى )يMinimum Recovery( واألقصى )Maximum 

Recovery ) 

 

 

 ( المصداقيةTruenessنسبة متوسط عدد كبير من القياسات إلى القيمة الحقيقية :). 

 

A
v

er
a

g
e 

(M
ea

n
) 

ط
س

تى
لم

 ا

Batch No. 

 تالتشغيليرقم 

+2Sx 
+3Sx 

-2Sx 
-3Sx 
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 :استخدام وتفسير رسوم الضبط البيانية
  NORDTEST Interpretationيومياستخدام . 5
  المحمل نفسو أو عن طريق عضو الييئة المكمف بالتحقيق من صحة يتم إما عن طريق

 النتائج.
  المرجعية  وأ القياسيةويتم ذلك بتحميل عينة من نفس العينة 

(LCS = Laboratory Control Sample) سقاط  لمضبط البيانيتم بيا عمل الرسم  التي وا 
 .البيانيالمتوسط عمى الرسم 

 

 Interpretation of Control Charts تفسير النتائج:

  النتيجة التي تسجل ما بين خط اإلنذار وخط التحكم يتم قبوليا ولكنيا يجب أن تكون مدعاة
لالىتمام، وال يتحتم إعادة تحميل العينة ولكن عمى المحمل الكيميائي أن ييتم أكثر بإجراء 

 التحاليل.
  ىذه الحالة يتم  فيج نطاق التحكم"، و النتيجة التي تسجل فوق خط التحكم ىي نتيجة "خار

إيقاف التحميل حتى تحدد المشكمة ويتم حميا. وبعد ذلك يجب زيادة التركيز عمى إجراءات 
ثم يجب التعرف عمى المشكمة وحميا واتخاذ الالزم لتصحيحيا وكتابة ذلك  جودة التحاليل.

يجة التي كانت فوق خط حالة إعادة تحميل العينة يتم تسجيل النت فيو  بدقة في السجالت.
 التحكم والنتيجة الجديدة.

  من اختبارات الموقع 5% من االختبارات ونسبة 12ومن المفضل أن يتم تحميل نسبة %
مما يعنى تحميل عينة متطابقة  ( كعينات دقة. pH)مثل جمع العينات، األس الييدروجيني 

خارج المعمل يتم تحميل ولكل اختبار  عينات بالمعمل. 12( كل Duplicateعمى األقل )
 .عينة 22عينة متطابقة كل 
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 ويجب مراعاة ما يمي:

  في حالة استخدام وحدة القياس جزء في المميونppm  لتر، يجب أن تقل نسبة مميجرامأو/
 %.12االنحراف عن 

  في حالة استخدام وحدة القياس جزء في البميونppb  أو ميكروجرام/لتر، يجب أن تقل نسبة
 %.22االنحراف عن 

 .في حالة مالحظة خمس نتائج خارج نطاق التحذير ال يتم تسجيل القراءة الخامسة فقط 
 .ال يتم تسجيل أي قراءة خارج نطاق التحكم 
 .يتم إيقاف التحاليل لتحديد سبب خروج النتيجة عن النطاق 
  حالة  فيحالة إمكانية ذلك ) فييتم إعادة تحميل العينة بعد تحديد السبب تستكمل التحاليل و

 عدم انتياء صالحيتيا(.
 حالة عدم تحديد سبب المشكمة: يتم إيقاف التحاليل وتطمب مساعدة خارجية لتحديد  في

 وحل ىذه المشكمة.
 .ال يتم مواصمة التحاليل إال بعد تحديد المشكمة والتعرف عمييا وحميا 

 
 Long-Term Evaluation زمنية:استخدام عمى فترات . 7

 في العشوائيومقدار الخطأ  العشوائيويتم بواسطة مدير الجودة وذلك لمكشف عن التوزيع 
 اختيارالنتائج كما يتم  اتجاه فيالنتائج. كذلك واكتشاف عما إذا كان ىناك ميل أو تغير 

وكذلك البد من التأكد إن  .خواص األداء مثل حد القياس ومقياس الضبط ومقدار الدقة والحيود
 خواص األداء. فيتغير أو حيود  أيكان ىناك 

  يتم مراجعة حدود نطاق التحكم واإلنذار إذا كانت ىذه الحدود ضيقة يتم تكوين حدود جديدة
 ستخدام نتائج تحاليل جديدة.إب
  شيور. 3حدود التحكم يجب تجديدىا عمى األقل كل 
 ستخدام كل النتائج التي تم الحصول عمييا خالل الثالث إيتم وضع حدود التحكم الجديدة ب

 شيور األخيرة وتحديد خط المتوسط، خط إنذار، خط تحكم ُجدد بناء عمى ىذه النتائج.
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 (X-Chart) تقييم ضبط الجودة لرسم المتوسط الحسابي. 3
 Warning rules تعتبر الحاالت الخارجة عن نطاق ضبط الجودة ىي الحاالت اآلتية

 .قيمة واحدة تقع خارج حدود الضبط 
 .سبعة قيم متتابعة عمى جانب واحد من الخط المحوري 
 .سبعة قيم متتابعة ومتزايدة 
 .سبعة قيم متتابعة ومتناقصة 
 .قيمتين من ثالثة قيم متتابعة تقع خارج حدود التحذير 
 .عشرة قيم من إحدى عشر قيمة متتابعة عن جانب واحد من الخط المحوري 

 

 عمى عينة قياسية تيةجريت القياسات األ ا عند إجراء ضبط الجودة لمعسر الكمى مثال:
(Synthetic sampleتحتوى عمى ) 555 ppm  كربونات الكالسيوم وتسمى هذه العينة

In House Material)) 

( )
6
  

(X1+X2)/2 X2 X1 Batch NO (Date), (Number) 

62:84:69 52:69 55: 55: 55: 5-Jan-40 

82959:69 62569 55:29 551 55: 6-Jan-40 

42584:69 -42719 558 558 558 7-Jan-40 

92:84:69 -62719 556 556 556 8-Jan-40 

42459:69 42569 55829 559 558 9-Jan-40 

42584:69 -42719 558 558 558 :-Jan-40 

42584:69 -42719 558 558 558 1-Jan-40 

526:9:69 52569 55929 559 55: 8-Jan-40 

52804:69 -52719 557 557 557 0-Jan-40 

526:9:69 52569 55929 559 55: 54-Jan-40 

52804:69 -52719 557 557 557 55-Jan-40 

62:84:69 52:69 55: 55: 55: 56-Jan-40 

82959:69 62569 55:29 551 55: 57-Jan-40 
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 Centerline (CL) = Mean = Average = = 114.375 ppm 
 Upper Warning limit (UWL)= + 7Sx = 117.1256 ppm 
 Lower Warning limit (LWL) = - 7Sx  = 111.6244 ppm 
 Upper Action limit (UAL)  = + 3Sx = 118.5229 ppm 
 Lower Action limit (LAL)  = - 3Sx = 112.2491 ppm 

 

42584:69 -42719 558 558 558 58-Jan-40 

92:84:69 -62719 556 556 556 59-Jan-40 

42459:69 42569 55829 559 558 5:-Jan-40 

42584:69 -42719 558 558 558 51-Jan-40 

42584:69 -42719 558 558 558 58-Jan-40 

526:9:69 52569 55929 559 55: 50-Jan-40 

52804:69 -52719 557 557 557 64-Jan-40 

 

 

 

113.472 ppm 

3539355 ppm 

3539355  

19 
=
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3
5
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m 

13355299 ppm 
ppm 

من البيانات المدونة  المعيارييتم حساب االنحراف 
 الجدول وبعدىا يتم رسم الضبط لممتوسط بين في

Batch No &  
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 :البيانيتفسير الرسم 

  العشوائيال توجد قياسات خارج حدود التحذير ونالحظ تواجد الخطأ. 
  ليذا المثال: والمصداقيةبحساب مقدار الدقة 

o 97.3=122×(112/115دنى =)قيمة االسترجاع األ% 
o (= 116.5/115قيمة االسترجاع القصوى)×121.3=122% 
  =)121.3-97.3مقدار الدقة)االسترجاع % 
 (=)99.4=  122×(115 /114.37المصداقية )الصحة % 
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 R-Chart لممدى الضبطيالرسم 

عينة غفل ورقم أو  وأرسم بياني يمثل الفرق بين القراءات )المدى( لعينات مرجعية )قياسية( 
( ومن ىذا الرسم يظير مستويات من النتائج تدور حول قيم مركزية مثالية التشغيمةزمن القياس )

 .ضابطةوقيم 

 
 

 
 

 :عناصر رسم الضبط لممدى

 ( خط الضبط(C L  ىو الفرق بين أعمى وأقل نتيجة لعينة ضابطة أو مادة مرجعية مقاسو
 R = d2×Swفي كل مجموعة 

 ( حد الضبط العمويUAL  = )D4×R 
 ( حد الضبط السفمى LAL =)D3×R 

D3 = 2, D4 = 3.267 

R
a

n
g

 (
R

) 
ي

مذ
ال
 

Batch No. 

 رقم التشغيلت

xD4 

xD3 
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 :من نتائج رسم الضبط لممدى Swيتم حساب 

 = Swx d2Sw=  / d2 

Where, d2= factor of stander deviation  

 

 (R -Chart) لممدى الضبطيتقييم ضبط الجودة لمرسم 

 اآلتية:تعتبر الحاالت الخارجة عن نطاق ضبط الجودة هي الحاالت 

 وبذلك يجب إعادة حساب كل القيم قيمة واحدة تقع خارج حد الضبط. 
 سبعة قراءات متتابعة متزايدة أو متناقصة. 
 سبعة قراءات متتابعة تقع فوق متوسط المدى. 
  الكواشف  النقصان المنتظم لممدى يدل عمى خمل بنظام صيانة األجيزة أو قدم وأالزيادة

 .المستخدمة

 

عمى عينة قياسية تحتوى  تيةالقياسات األ جريت ا عند إجراء ضبط الجودة لمعسر الكمى مثال:
 ((In House Materialكربونات كالسيوم وتسمى هذه العينة  ppm 555)) عمى

R lX1-X2l X2 X1 Batch NO (Date), (Number) 

4 55: 55: 5-Jan-40 

5 551 55: 6-Jan-40 

4 558 558 7-Jan-40 

4 556 556 8-Jan-40 

5 559 558 9-Jan-40 

4 558 558 :-Jan-40 

4 558 558 1-Jan-40 

5 559 55: 8-Jan-40 

4 557 557 0-Jan-40 
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 :البيانيتفسير الرسم 

  حدود التحكمال توجد قياسات خارج. 
 .نالحظ تواجد خطأ منتظم 

 

5 559 55: 54-Jan-40 

4 557 557 55-Jan-40 

4 55: 55: 56-Jan-40 

5 551 55: 57-Jan-40 

4 558 558 58-Jan-40 

4 556 556 59-Jan-40 

5 559 558 5:-Jan-40 

4 558 558 51-Jan-40 

4 558 558 58-Jan-40 

5 559 55: 50-Jan-40 

4 557 557 64-Jan-40 

 = 4279 ppm 

D7 = 4 ,D8 = 627:1 

Centerline (CL)=  =  4279 ppm 

Upper Action limit (UAL) =  x D4 = 52578 ppm 

Lower Action Limit (LAL) =  x D3 = Zero ppm 
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 Quality Assurance تأكيد جودة نتائج التحاليل

يقوم بيا المعمل  التيكل االفعال المنتظمة والمخططة الضرورية  ىي( QAتأكيد الجودة ) 
 .النتائج ىذه فييصدرىا ويؤكد الثقة  التيمصداقية النتائج  لتأكيد

 

 الجودة: تأكيديمكن الحصول عميها من تطبيق برنامج  التيالفوائد 

 رجاعيا الى مصدرىا بطريقة نظاميةتعطى المحمل القدرة عمى اكتشاف اية مشكمة وا 
 تائج مناسبة يمكن االعتماد عميياتعطى معامل التحاليل القدرة عمى الوصول الى ن 
  عمى التحميل قدرتو فينفسة و  فيتزيد من قدرة المحمل 
 تحسين سمعة المعمل تعمل عمى 
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 :هي تطبيق برنامج تأكيد الجودة فييعتمد عميها  التيفعال األ

 جيزة والمادة المناسبة لمعايرتيا.تواجد األ 
 .صيانة األجيزة 
 .كفاءة المحممين والتدريب 
 وجود استراتيجية لجمع العينات. 
 العينات. وجود استراتيجية لتحميل 
 .التفتيش والمراجعة 

 

 االجهزة والمادة المناسبة لمعايرتها:تواجد 

اخذ العينات زمة لألداء الصحيح لالختبارات )يجب أن يزود المعمل بكل األجيزة الال .1
 .والتحضير واإلعداد والتحميل

وبرامجيا المستخدمة في اخذ العينات والتحميل قادرة عمى تحقيق  يجب أن تكون األجيزة .2
 الدقة المطموبة وىي تقسم إلى:

  اجراء القياسات مثل )قرص التسخين والقالب  فيأجيزة خدمة عامة ال تستخدم
 .وكذلك أنظمة التدفئة والتيوية (ير مدرجة والمدرجة بحجوم تقريبيةوالزجاجيات الغ

 أجيزة حجمية مثل القوارير والماصات والسحاحات. 
 مقاييس و  إليقاف وأجيزة قياس الطيفأجيزة قياس مثل الترمومتر والميزان وساعة ا

 .فيزيائية مثل األوزان المرجعية والترمومترات
 الحاسبات ومعالجة البيانات. 
 .( لكل مادة رئيسة أو جياز قياسLogbookيجب االحتفاظ بسجالت ) .3
 .وكيماويات وكواشف ذات جودة معقولة البد من استخدام مواد معممية وزجاجيات .4
بل استخداميا وبعدة ووجود سجالت يجب معايرة أجيزة القياس المستخدمة في المعامل ق .5

 .()تواجد برنامجا لمعايرة األجيزة بذلك عمييا التاريخ
بالمعمل  إعداد برنامج لمعايرة األجيزة الرئيسية لممعمل لكي يضمن أن القياسات التي تجرى .6

 .متطابقة مع المعايير المحمية والدولية
 .الدورية والتنظيف والمعايرةيجب استخدام أجيزة القياس بطريقة صحيحة مع الخدمة  .7
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األجيزة التي تتطمب معايرتيا كجزء من التشغيل العادي يجب استخدام مواد كيماوية بدرجة  .8
 .او باستخدام مواد مرجعية نقاوة معمومة وكافية

 

 صيانة األجهزة:

 مختصين بذلك. وأوجود خطة صيانة دورية لألجيزة المستخدمة وذلك عن طريق ميندسين  .1
 تنظيف ومراجعة األمان ألجيزة الخدمة العامة.ضرورة  .2
 صيانة ومعايرة أجيزة القياس الحجمة بطريقة مناسبة )غالبا تكون المعايرة وزنيا(. .3
 تموث لألجيزة من االستخدامات السابقة )التخزين والتنظيف(. أيتجنب  .4
في المعمل  توافر تعميمات التشغيل واالستخدام والصيانة لألجيزة وذلك لألجيزة المستخدمة .5

 .أو التي تستخدم لمقياس الحقمي

 

 كفاءة المحممين والتدريب:

يجب عمى إدارة المعمل أن تحدد مستويات العاممين من التعميم والتدريب والميارات  .1
والخبرات الضرورية لمقيادات داخل المعمل ويجب إجراء التحاليل بواسطة محممين أكفاء 

 .مؤىمين
 وأول أشخاص معينين ألداء أنواع معينة من االختبارات يجب عمى إدارة المعمل أن تخ .2

 .لتشغيل أنواع معينة من األجيزة وأعينات  ألخذ
 فييجب عمى المعمل االحتفاظ بتوصيف لوظائف القيادات والكيميائيين المشاركين  .3

 االختبارات والمعايرات وتوافر تعميمات مكتوبة مثل:
 .االختبارات المؤداة 
 ونتائج التقييم. ختبارات المخططةاال 
 .تطوير واستحداث الطرق ومدى قابميتيا لمتطبيق الخبرة والخبرات 
 .المؤىالت وبرامج التدريب 
 والقيادية. الواجبات االدارية 
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 :حتفاظ بسجالت لكل العاممين تشمليجب عمى المعمل اال .4
  التعميمة تالمؤىال •   المجال فيالقدرة 
 اتالميار  •    التدريب 
 الخبرات 

 عمى احتياجات التدريب  سياسة واجراءات لمتعرف لويجب عمى المعمل ان تكون  .5
 الجيد. لألداء فيالتدريب الكا فيوالعاممين  يجب عمى المعمل ضمان تمقى .6
 :تياألوتحتوى عمى  العاممين تمقاهيجب عمى المعمل االحتفاظ بسجل عن التدريب الذى  .7

  الخارجية وأحضور الدورات الداخمية. 
 التدريب عمى اداء العمل. 
  برنامج اختبار الكفاءة فياالشتراك. 
 البحوث العممية المنشورة. 

 

 طرق التحاليل وتوثيقها
 Analytical Methodsالطرق التحميمية 

 :انواع الطرق المعممية
 Standard Methods [standard setting organization (AOAC, ASTM)]. 

 (المعاييرطرق قياسية بواسطة منظمة وضع )
 Official Methods [for use by government organization (EPA, NIOSH)]. 

 (طرق رسمية لالستخدام من قبل منظمة حكومية)
 Literature Methods [Analytical Journals]. 

 بالمجالت المعنية بالتحاليل( مطبوعة)طرق 
 In-House Developed Methods [Laboratory procedures]2 

المعمل من اجيزة  )طرق معممية )طرق قياسية تم التعديل فييا من قبل المعمل لتالئم ظروف
 ((وامكانيات اخرى
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 Standard Operational Proceduresطرق التشغيل القياسية 
 (SOPs)Title 

 Summary 

 Materials 

 Solutions & Reagents 

 Interference 

 Procedure 

 Range 

 Calculation 

 Precautions 

 Sample preservation 

 Unit or result expression 

 Number of result digits 

 References 

 

  Method validationتوثيق طرق التحاليل

5. What is method validation? 
7. Why is method validation necessary? 
3. When should methods be validated? 
4. How should methods be validated? 

 

 ماذا يعنى توثيق الطريقة؟
 :لأليزوطبقًا 

 
 .م الأبالغرض المطموب  فيت قياسات تجرى عمى الطريقة لمعرفة ما إذا كانت ىذه الطريقة ىي

The process of verifying that a method is fit for purpose 

والحدود لمطريقة ومعرفة التغير بأنيا الطريقة التي يتم بيا تحديد خصائص األداء  وتعرف أيضا
 الذي يحدث في الطريقة مع وجود بعض المؤثرات.

 

 



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 40 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 :تياألوعند عمل التوثيق لمطريقة نستطيع معرفة 

 
 

 لماذا نوثق الطريقة؟

 .دليل عمى إن الطريقة تفي بالمتطمبات والغرض 
 .التخاذ قرارات مبنية عمى نتائج تحاليل موثوق منيا 
  مواصفات  فيمطموبة(ISO/IEC 17225:5.4) 
 .توفير خدمة مطموبة لمعمالء 

 

 ?متى يجب توثيق الطريقة

  الروتينيالعمل  فيقبل البدء بيا. 
 ،(عند تغير الظروف )مثل تغير الجياز، تغير كاشف.…… 
 عند تغير الطريقة. 

 

 :لطرق القياسيةاتوثيق 

  توثيق الييئات يتم توثيق الطريقة توثيق كامل إذا لوحظ تغير احد خصائص االداء عن
 . Revalidationويسمى إعادة توثيق

  التيالطرق القياسية ( تم توثيقيا بواسطة ىيئات مثلAOAC International يجب )
 .وظروفو بيئتو فيتحديد بعض خصائص االداء المطموبة لممعمل 

  يجب عمل توثيق كامل ليا يوجد ال توثيق ال التياما الطرق القياسية. 
  لتحديد وتقييم أداء الطريقة يجب ان يكون واحدا من احد االساليب التالية االسموب المتبع

 أو خميط منيا:
 المعايرة باستخدام مرجع قياس أو مادة مرجعية. 
 الحصول عمييا باستخدام طرق اخرى المقارنة بنتائج تم. 
 المقارنة البين معممية. 



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 41 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 يجي لمعوامل المؤثرة عمى النتائجتقييم من 
  لممبادئ النظرية لمطريقة والخبرة  نتائج القياس مبنيا عمى الفيم العممي فيتقدير الاليقين

 العممية.

  



 دسجت ثالثت - الجىدة  الوساس الىظيفي لىظيفت كيويائي هياٍ
 

 

 

 42 االداسة الؼاهت لتخطيظ الوساس الىظيفي –لطاع تٌويت الوىاسد البششيت بالششكت المابضت 

 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
 : و مشاركة السادة- 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم  د/ سناء أحمد اإللو 

 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم        د/ شعبان محمد عمى 

    شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية        د/ حمدى عطيو مشالى 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية        د/ سعيد أحمد عباس 

  شركة مياه الشرب بالقاىرة الكبرى        د/ عبدالحفيظ السحيمى 

  شركة مياه الشرب بالقاىرة الكبرى         د/ مى صادق 

 


