ورشة " المختبرات ومراقبة الجودة "
أبو

ظبي2009/11/12-10 :

نظرا لما توليه شركات صناعة األسمدة العربية للجودة ومراقبة النوعية من اھتمامات عالية في
ظل تنامي عدد من األنظمة واالشتراطات لدى المستوردين لألسمدة وضرورة تلبية تلك
المتطلبات كما ھو الحال في برنامج  REACHوغيره الذي يطبقه االتحاد األوروبي على كافة
المستوردات ومنھا األسمدة بأنواعھا.
عقد االتحاد العربي لالسمدة ورشة "المختبرات ومراقبة الجودة" للمرة األولى بمدينة أبو ظبي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة  2009/12-10بالتنسيق والتعاون مع شركة
صناعات األسمدة بالرويس ) فرتيل( وكذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة وخبراء دوليون،
وياتي ذلك كله ترجمة والتزاما من االتحاد العربي لألسمدة حيال أعضائه من الشركات وتلمسا ً
لمتطلبات األسواق العالمية ،صرح بذلك سعادة الدكتور شفيق األشقر – أمين عام االتحاد
العربي لألسمدة ،الذي أضاف قائالً أن ھذه الورشة تھدف إلى إكساب المشاركين الجوانب الفنية
والتقنية واالرتقاء بالجودة ومراقبة النوعية الى أعلى مستويات االلتزام العملي:
 ادارة الجودة في مختبرات صناعة االسمدة طبقا لمفاھيمISO9001:2008 and ISO :17025:2005
 تنظيم المختبرات في مصانع االسمدة بطريقة عمليةتحقيقا لمفاھيم الجودة الشاملة. إرساء نظام عملي إلدارة "  "laboratory Product Life –Cycleابتداءاً من مرحلة أخذالعينات وحتى مرحلة توثيق النتائج النھائية.
 تكامل ودقة إدارة المختبرات خالل التعامل مع شركات التفتيش المحايدة واصدار الشھاداتالالزمة.
 التطوير المستمر في ادارة المختبرات بما يسھم في خفض الكلفة وتحسن تنافسية الشركة.تضمن برنامج الورشة بالشرح والتفصيل الجودة في المختبرات من خالل المحاور التالية:
 شرح أدوار وأھمية المختبرات ومفھوم الجودة في المختبرات.
 شرح عمليات ضبط وتوكيد الجودة في المختبرات.
 شرح متطلبات المواصفة القياسية لضمان كفاءة اداء مختبرات المعايرة وأختبار المواصفة
الدولية االيزو .17025
 شرح اجراءات إعتماد المختبرات.

المحور األول:
تناول موضوع الجودة في المختبرات  :ماھية المختبرات وادوارھا الرئيسية  ,وأھميتھا ومعايير
كفائتھا الفنية  .ثم يتناول الھيكل التنظيمي للمختبر  ,ووظيفة كل فرد بالمختبر مثل وظيفة مدير
المختبر ومدير الجودة  .كما يستعرض مباديء العمل بالمختبر ,ونظام الجودة الذي يتضمن
القواعد الرئيسية لنظم الجودة وعناصر نظم الجودة  ,وكيفية ارساء نظام ادارة الجودة داخل
المختبر .
المحور الثاني:
يتحدث بالتفصيل عن ضبط الجودة داخل المختب ر ومق اييس وبرن امج ظ بط الج ودة وادوات ض بط
الج ودة  .وي ذكر ايض ا موض وع ھ ام وھ و توكي د الج ودة داخ ل المختب ر  ,وعناص ر خط ة توكي د
الجودة للمختبرات ,وبرنامج تقييم الجودة الخارجى  ,والمؤشرات المؤثرة علي مدي الثقة في نظام
ضبط وتوكيد الجودة في المختبرات.
المحور الثالث:
أخ تص بع رض المتطلب ات االداري ة والفني ة للمواص فة القياس ية األي زو  17025الخاص ة بكف اءة
األختبار والمعايرة للمختبرات  ,حيث يذكر فوائد الحص ول عل ي االي زو ,17025واھمي ة تطبيقھ ا
داخل للمختبرات.
ويتن اول بن ود المتطلب ات االداري ة للمواص فة مث ل التنظ يم  ,ونظ ام الج ودة  ،وض بط المس تندات ،
ومراجعة الطلبات والمناقصات والتعاقدات  ،والتعاقدات الفرعية )التعاقد م ن الب اطن( لالختب ارات
والمعايرة  ،وشراء المتطلبات والمواد  ،والخدمة للعمالء  ،وشكاوى العمالء  ،وضبط العمل غي ر
المطابق لالختبار و /أو المع ايرة  ,والتحس ين المس تمر  ،واإلج راءات التص حيحية  ،واإلج راءات
.
والس جالت  ،و)التفت يش( ال داخلي  ,ومراجع ة اإلدارة
الوقائي ة ،
والمتطلب ات الفني ة مث ل األف راد  ،وظ روف وبيئ ة االقام ة  ،وط رق األختب ارات والمع ايرة ،
واألجھ زة ،وتتب ع القياس ات  ،وأخ ذ العين ات  ،وت داول م واد األختب ار والمع ايرة  ،وتأكي د ج ودة
األختبارات والمعايرة  ،وتسجيل النتائج.
المحور الرابع:
خاص باعداد ملفات نظام الجودة مثل ملف العاملين بالمختبر ,وملف األجھزة والمعدات المعملية،
وملف طرق األختبار والقياس  ،باالضافة الي مفاھيم وعمليات ھامة لعملي ات القي اس واألختب ار ,
مع بيان الكثير من األمثلة العملية الخاصة بالملفات موضحة بالصور والجداول المبينة.
المحور الخامس:
خاص باعتماد المختبرات والمعامل ويبين تعريف االعتم اد وفوائ ده للمؤسس ات وللدول ة  ,وال دور
ال ذي تق وم ب ه الدول ة العتم اد مختبراتھ ا  .وبي ان جھ ات وعملي ة تقي يم المطابق ة وم نح الش ھادات
للمختبرات ,والجھات المنوطة بالتفتيش والمراجعة وشرح خطوات منح االعتماد للمختبرات.

