
  مايكرويف والموجات الدقيقةرات التعليمية)) / مختبر ((تصنيف جودة المختب
Loboratory Quality ranking(LQ Ranking) For GLP 

  المالحظات
المرفقات الداللة 

  واالثبات

الحد 
االعلى 
  للدرجة

  ت المؤشر  التوصيف  الدرجة

تم اضافة 
درجة لشهادة 

  الدكتوراه

صورة من االمر 
الجامعي للشهادة 

  واللقب العلمي

15  

2+1  
درس م مشرف المختبر:

  دكتور رياض خلف احمد

    1  القيادة واالدارة
امر تسليم مهام 
  مسؤول المختبر

2  
 المسؤول الفني:

احسان عدنان  هندسينر.م
  علوان

  10  اداري رام ةنسخ  
 عدد العاملين في المختبر:

  فاكثر 4

  
صورة لكل 

  منظومة
9  

3  
3  
3  

 منظومة االنذار المبكر -
  منظومة التهوية -
المطافئ وحسب  -

  تخصص المختبر

تامين منظومات 
الحماية 
  الجماعية

2  
  

  10  صورة لكل غرفة  
7  
1  

  المختبرغرفة  -
  غرفة االدارة -

التصميم المدني 
  للمختبرات

3  
  

  ال توجد لهذا العام  0  15    

برامج الدورات 
التدريبية 

للعاملين في 
  المختبر

  
4  

  15  جرد بكل فقرة  

5  
3  
3  
4  

برنامج ترميز االجهزة  -
  والمواد المختبرية الموحد

  برنامج خطة معايرة -
  برنامج الصيانة الدورية -
  العاملينبرنامج تدريب  -

برامج االدامة 
لألجهزة 
  والمعدات

5  

  
صورة لكل فقرة 

  مذكورة
10  

2  
  
3  

  
3  

  
2  

وجود عناوين للغرف  -
  والمختبرات

تعريف العاملين في  -
  المختبر وتخصصاتهم

االهداف الخاصة  -
  بالمختبر

مخطط موقع المختبر  -
تحديد وضمن البناية 

  مخارج الطوارئ

العناوين 
الخاصة 

بالمختبرات 
  والوثائق المعلنة

  
6  

  شكر وتقدير  1  5  مرفق صور  

ت الشهادا
التقديرية 

للعاملين في 
  المختبر

  
7  



  مايكرويف والموجات الدقيقةرات التعليمية)) / مختبر ((تصنيف جودة المختب
Loboratory Quality ranking(LQ Ranking) For GLP 

  10  صورة لكل فقرة  
4  
2  

  سبورة ذكية -
  صدرية او بدلة عمل -

مستلزمات 
الحماية الفردية 

والوسائط 
  المرئية

8  

  10  فقرةصورة لكل   

2  
2  
2  
2  
2  

  العالمات االرشادية -
  العالمات التحذيرية -
  المنظفات والمطهرات -
صندوق االسعافات  -

  االولية
  حاويات -

تأمين 
مستلزمات 
السالمة 
  المختبرية

9  

  
مساحة 

 92.95المختبر=
  متر

  طالب 25   7  7
عدد الطلبة 
  ضمن المختبر

10  

  15  15  مرفق نسخ  
اجراءات تنفيذ الطرائق 

  االجرائية
الطرائق 
  االجرائية

11  

 

  درجة. 121)كتابة من    وتسعون ستة) رقما(      96الدرجة النهائية للمختبر (   

  

  المسؤول الفني للمختبر                                    مسؤول االعتماد المختبري     

  حسين عبد االمير عبد الكاظمم.د  االسم:              احسان عدنان علوان هندسينر.م االسم:

  ..................................التوقيع:                .............................     التوقيع:

 

 

 


