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 متطلبات ضوء على الزراعية العلمية للبحوث العامة الهيئة في المخابر واقع دراسة
 ISO 17025:2017 المواصفة

 الهنادي    بحوث  محطة  مخبر حالة دراسة
 ( 2)وتميم عليا *(1)يامن مقصود

شعبة تكنولوجيا األغذية، مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية ، الهيئة العامة للبحوث العلمية  (1)
 الزراعية، سورية.  

 مركز ضمان الجود، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.  (2)

 ( d.yamen@gmail.commaksou)* للمراسلة: . يامن مقصود، البريد اإللكتروني: 
 ملخص ال

 بها،  موثوق   نتائج  وتقدمالمخابر من إثبات أنها تعمل بكفاءة    ISO / IEC 17025تمكن المواصفة  
ساعد على ت  اوبالتالي تعزيز الثقة في عملها على المستوى الوطني وفي جميع أنحاء العالم. كما أنه

  يمكنحيث  تسهيل التعاون بين المخابر والهيئات األخرى من خالل قبول أوسع للنتائج بين البلدان.  
مما يؤدي   االختبارات،قبول تقارير وشهادات االختبار من بلد إلى آخر دون الحاجة إلى مزيد من  

في هذه الدراسة تم تقييم واقع مخبر محطة بحوث الهنادي التابع .  بدوره إلى تحسين التجارة الدولية
أظهرت  .ISO 17025:2017للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية على ضوء متطلبات المواصفة 

االسباب الرئيسية لعدم التطابق تعود الى عدم وجود تقييم للمخاطر وعدم تقييم ارتياب ن  أ  نتائج التقييم
اجراء تتبع مترولوجي لنتائج عدم  معايرة األجهزة بشكل دوري و   الى عدمالقياس وعدم التوثيق باإلضافة  

تم اجراء تقييم للمخاطر   .م اإلدارةمتطلبات نظا القياس كما تم مالحظة ان المخبر ال يحقق أي من  
باستخدام   للمخبر  )المحتملة  وآثاره  العطل  نمط  تحليل  لتطبيق و (  FMEAطريقة  منهجية  وضع 

تم تقديم عدد من  ذلك الى . باإلضافةالمواصفة وتم اقتراح طرق لتجاوز الصعوبات المحتملة لتنفيذها
وضرورة   لضمان صحة نتائج االختبارات  التوصيات منها ضرورة توعية الزبائن بطرق اخذ العينات

 أعباء  أي  تسبب  ال   التي  البنود  انشاء فريق صيانة داخلي والبدء بتطبيق متطلبات المواصفة وخاصة 
 لتنفيذها. إضافية

 ابرمخ  _   اعتماد المخابر  _ مخبر الهنادي_  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة   الهيئة  الكلمات المفتاحية:
 ISO 2017:17025 _والمعايرة  االختبار

 : المقدمة
متضمنا   المطلوب،ر تعمل بالشكل  بإن تطبيق المخابر انظمة جودة معتمدة يعزز الثقة بعمل هذه المخابر ويؤكد أن كل فعاليات المخ

وكفاءة العاملين مع توفر بيئة التحليل   االختبار،واألجهزة المستخدمة في    المخبر،ذلك طرق التحليل واالختبار والمعايرة التي يعتمدها  
 إضافة إلى أهم ما في تطبيق النظام وهو أسلوب إدارة   االختبار.وجودة المواد األولية المستخدمة في    المناسبة،واالختبار والمعايرة  

التي تشمل المتطلبات العامة   17025االيزو    الدوليةتعد المواصفة القياسية  و   ومتابعته.المخبر والتزام إدارته بتطبيق نظام الجودة  
  تقديم نتائج موثوق بها   والمعايرة التي ترغب في إثبات قدرتها على  االختباربر  اوالمعايرة المرجع الدولي لمخ  االختبار  ابرلكفاءة مخ

(www.iso.org) 

mailto:maksoud.yamen@gmail.com
http://www.iso.org/
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على اجراء البحوث الزراعية    تأتي أهمية هذا البحث من أهمية عمل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية التي من مهامها العمل
نتاج وخفض تكاليفه  باختصاصاتها كافة والتركيز على االبحاث التطبيقية ذات األثر المباشر في تطوير الزراعة وزيادة وتحسين اال

البيئة الحاضنة للمجهود البحثي ال ذي   (www.gcsar.gov.sy)  وصيانة الموارد الطبيعية الزراعية                                                               وتعتبر مخابر البحث العلمي 
                                                                                                          ى النتائج العلمية التي من شأنها اإلسهام في معالجة اإلشكاليات الم رتبطة أساس ا بالهدف ال ذي وجدت ألجله، لذلك  اليسعى للوصول  

ضمان شروط نجاحها في القيام باألدوار المنوطة   جل أمن    والموثوقية العالية بالكفاءة  مخابر ومراكز البحث  تتمتع       أن     من الواجب       فإن ه  
 . بها

 ISO 17025على الرغم من أهمية تطبيق نظام الجودة في المخابر. إال ان الواقع يشير الى قلة المخابر المعتمدة وفق المواصفة  

مما يدفع للعديد  ISO 17025للبحوث العلمية الزراعية حاليا ال يوجد أي مخبر معتمد وفق المواصفة  وفي الهيئة العامة   في سوريا
 من التساؤالت:

 ؟ISO 17025ما هو واقع المخابر مقارنة بالمواصفة  •

 ما هي مجاالت متطلبات الجودة التي ال تحققها المخابر؟ •

 ماهي المخاطر التي تواجه عمل المخابر؟ •

 المخابر؟   في الجودة أنظمة  لتطبيق  لالزمةالخطوات ا هي ما •

بموضوع   المهتمين  ويساعد  بأنه إضافة لألبحاث التي تتناول اإلصدار الجديد للمواصفة   العلمية  أهمية هذا البحث من الناحية  تتجلى
تصور للمخاطر المحتملة في المخابر للمخابر التي تعمل وفق ظروف وبيئة مماثلة للمخبر   ويقدم  17025االعتماد وفق المواصفة  

 منها. الوقاية وطرق 
العملية للبحث فتتجلى من كونه بداية الطريق نحو أي تحسينات او اجراءات ترغب بها إدارة المخبر. حيث ان أي   اما األهمية 

محاولة تعزيز ارتجالية، وهو  ى واقع فعلي وليس على تصورات او تقديرات  عل  ةيجب ان تكون مبني  ناجحةكون  تاجراءات حتى  
إلى    17025ISOتقليص الفجوة بين الواقع الفعلي وبين متطلبات المواصفة  من اجل  الجوانب اإليجابية ومعالجة الجوانب السلبية  

منطلقا   ذلك  يكون   بحيثالمواصفة    تلبية متطلبات  سياقمما يضع المخبر ضمن    .وذلك بعد تشخيص األسباب  ،أدنى حد ممكن
 .من اجل اعتماد المخبر كمنظمة موثوق بها من الهيئات العالمية هاأساسيا في السعي نحو تطبيق

تعتبر هذه الدراسة مشروع عملي تطبيقي على مخبر حيث يختلف واقع وظروف عمل كل مخبر عن المخابر األخرى التي ذكرت 
ان السابقة. باإلضافة  الدراسات  للمواصفة  في  الجديد  تعتمد اإلصدار  الدراسات على   ISO 17025:2017ها  باقي  اعتمدت  بينما 

 اإلصدارات السابقة للمواصفة وال يوجد في الدراسات السابقة أي تقييم للمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المخبر 

مقارنة نظام العمل المتبع مع متطلبات المواصفة  و   دراسة واقع نظم العمل وإجراءات الجودة المتبعة في المخبر  الى  هدف البحثي
17025:2017  ISO  تشخيص الجوانب السلبية التي أدت الى حاالت عدم المطابقة باإلضافة    وتشخيص حاالت عدم المطابقة

  بين واقع المخبر ومتطلبات المواصفة الفجوة مقدار اقتراح إجراءات تنسجم مع متطلبات المواصفة تساعد إدارة المخبر على تقليص و 
17025 ISO . 

 
 
 

http://www.gcsar.gov.sy/
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 مواد وطرق البحث 
 طريق  وعن  والسجالت الزيارات الميدانية للمخبر ومن التقارير طريق المالحظة من خالل عن  البحث بهذا الخاصة  البيانات جمع تم

وعرض  اإلداريين  والمسؤولين  المخبر  ومدير  المخبر  في  العمل  على  القائمين  مـع  الشخـصية  المقابلة المحطة،  في   بنود  والفنيين 
 المطلوبة. المعلومات على   الحصول من اجل المواصفة

 : اتبعت الخطوات التاليةالبحث  أهدفلغرض تحقيق 
 من خالل:  راسة الواقع الميداني للمخبردتم  .1

( حسب المحاور الرئيسية للمواصفة وتفرعاتها، التي Gap analysis check listsاعتماد قوائم فحص تحليل الفجوة ) −
 وبين المعايير القياسية للمواصفة بر النظام في المختهدف إلى تشخيص الفجوة القائمة بين واقع 

 النسبة المئوية لمدى المطابقة لكل محورحساب  −
   ببنود المواصفةالفعلي في المخبر مقارنة   الواقعالمعدل االجمالي والنسبة المئوية االجمالية لمدى مطابقة حساب  −

حاالت عدم المطابقة مع  ب  المتعلقةيص الجوانب السلبية  تشخاعتمادا على نتائج قوائم االختبار تم تحديد أوجه القصور و  .2
   متطلبات المواصفة القياسية

 تم اجراء تقييم للمخاطر التي تواجه عمل المخبر .3
 17025ISO المواصفة  متطلبات لتطبيق خطوات تم اقتراح .4

 . الزراعية في الالذقيةالهنادي التابع لمركز البحوث بحوث يقتصر البحث الحالي على مخبر محطة  المكان:
 . 2019خالل شهري حزيران وتموز لعام  الزمان:

 النتائج والمناقشة

حيث تم حساب النسبة  ISO 17025:2017بعد تقييم واقع المخبر تم تحديد مقدار الفجوة بين واقع المخبر مع متطلبات المواصفة 
 ( 1وكانت النتائج كما هي موضحه في الشكل ) المئوية لعدد البنود المطبقة

 
 ISO 17025:2017المواصفة  متطلبات مع المخبر  واقع بين الفجوة ( مقدار1الشكل )

االسباب الرئيسية لعدم التطابق % حيث  22% وبشكل جزئي  45بشكل كامل    المتطلبات العامةنسبة تطابق واقع المخبر مع   ❖
 ( 2يعود الى عدم وجود تقييم للمخاطر وعدم التوثيق باإلضافة قصور في اإلجراءات االدارية وكانت موزعة كما في الشكل )
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 ISO 17025:2017( مقدار الفجوة بين واقع المخبر مع المتطلبات العامة للمواصفة 2الشكل )

المخبر مع   ❖ الهيكليةنسبة تطابق واقع  لعدم  األ  أن % حيث نجد  14% وبشكل جزئي  29بشكل كامل    المتطلبات  الرئيسية  سباب 
ود ال تطبق اال عندما يتم البدء بتطبيق المواصفة وبعض البنالتطابق يعود الى عدم التوثيق باإلضافة قصور في اإلجراءات االدارية  

 ( 1كما هو واضح في الشكل ) 5.3مثال البند 

 

 ( 3% كانت موزعة كما في الشكل )28% وبشكل جزئي 27بشكل كامل  متطلبات المواردنسبة تطابق واقع المخبر مع  ❖

 
 ISO 17025:2017( مقدار الفجوة بين واقع المخبر مع متطلبات الموارد للمواصفة 3الشكل )

 عدم وجود إجراءات وسجالت لتدريب الموظفين واالشراف عليهم   بسبب :الموظفون  ▪
بسبب عدم توثيق المتطلبات الالزمة ألداء أنشطة المخبر المتعلقة بالمرافق والظروف البيئية    : والظروف البيئية  المرافق ▪

البيئية بشكل مالئم ومستمر بسبب عدم استقرار   التحكم بالظروف  وحاجة المرافق    موارد الطاقةوعدم قدرة المخبر على 
 لنتائج )مثل عزل االسطح(                                                            إلجراءات لتصبح مالئمة لألنشطة المخبرية وال تؤثر سلب ا على صحة ا 

للتعامل مع المعدات ونقلها وتخزينها واستخدامها وصيانتها وعدم معايرة   بسبب عدم وجود  :المعدات ▪   إجراء لدى المخبر 

عدم وجود سجالت للمعدات التي يمكن أن تؤثر في األنشطة    المعدات بشكل دوري وعدم تقييم ارتياب القياس باإلضافة الى 
 المخبرية.
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 المخبر ال يقوم بأي اسناد مترولوجي لنتائج القياس  :المترولوجي التتبع ▪
المنتجات المناسبة فقط بسبب الحظر المفروض وعدم    استخدامفي    بسبب الصعوبات  :خارجيا  والخدمات المقدمة  المنتجات ▪

  وجود إجراءات وسجالت لتقييم الموردين

% 14% وبشكل جزئي 54بشكل كامل  ISO 17025:2017في المواصفة  متطلبات العمليةنسبة تطابق واقع المخبر مع  ❖
 ( 4كانت موزعة كما في الشكل )

 
 ISO 17025:2017( يبين مقدار الفجوة بين واقع المخبر مع متطلبات العملية للمواصفة 4الشكل )

 وجود إجراء لمراجعة الطلبات والمناقصات والعقود. بسبب عدم :مراجعة الطلبات والمناقصات والعقود ▪

المعدات بشكل   المخبر ال يستطيع ضمان تحقيق األداء المطلوب بسبب عدم معايرة  نأل  :اختيار الطرق والتحقق منها ▪
 الطرق القياسية فقط ( فالمخبر يقوم باستخدام Validationدوري وعدم توفر سجالت التحقق اما بالنسبة إلقرار الطرق )

حيث تجدر اإلشارة بأن المخبر ال يقوم بأخذ العينات اال عندما يتم تكليفه بذلك من قيل إدارة   :Sampling  أخذ العينات ▪
 الهيئة من اجل اجراء األبحاث العلمية

بسبب عدم وجود إجراء للنقل، االستالم، المناولة، الحماية، التخزين، االحتفاظ، إرجاع   :والمعايرة   االختبارعناصر    مناولة ▪
 عن الشروط المحددة.  االنحرافاتأو التخلص من عناصر االختبار أو المعايرة وعدم تسجيل 

 حيث ال يتم تسجيل الظروف البيئية التي تؤثر على نتيجة القياس  :السجالت التقنية ▪

 المخبر ال يقوم بأي تقييم الرتياب القياس أنحيث  :استقييم ارتياب القي ▪

حيث ال يوجد إجراء موثق لضمان صحة النتائج وتقتصر تدابير المخبر أحيانا على استخدام المواد   :ضمان صحة النتائج ▪
المرجعية وترابط النتائج للخصائص المختلفة للعنصر واختبار العينة العمياء وال يتم المشاركة في المقارنات مع المخابر 

 األخرى 
ه أن باإلضافة الى ذكر الطريقة المستخدمة كما    االنحرافاتتم تحديد  ال ي  :بعض المعلومات غير متاح مثال  :تقرير النتائج ▪

ال توجد عبارة تشير إلى أن النتائج تخص العناصر التي تم اختبارها كما ال يوضح في التقرير أن النتائج تنطبق على 
 العينة كما تم استالمها 
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ائجتقرير النت الشكاوى العمل غير 
المطابق

التحكم في
إدارة 

البيانات 
والمعلومات

متطلبات العملية

نعم  جزئيا ال
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النتائج التي يتم إبالغها لصاحب   أنال توجد عمليه موثقه لتلقي الشكاوى وتقييمها واتخاذ القرارات بشأنها كما    :الشكاوي  ▪
 الشكوى تتم من قبل األفراد الذين يشاركون في األنشطة المخبرية 

و نتائجه لهذا العمل  بسبب عدم وجود إجراء يتم تنفيذه عندما ال يكون أي جانب من نشاطات المخبر أ  :العمل غير المطابق ▪
                                                            متوافقا  مع إجراءاته الخاصة أو متطلبات العميل المتفق عليها 

بسبب قصور في التوثيق حيث ال تتضمن تسجيل فشل النظام واإلجراءات الفورية    :التحكم في إدارة البيانات والمعلومات ▪
 والتصحيحية المناسبة.

المخبر مع   ❖ المواصفة    نظام اإلدارةنسبة تطابق واقع  الراهن ال يحقق ISO 17025:2017  0في  المخبر بوضعه  % حيث 
 غير موثقة طرق اخذ العينات وطرق اجراء االختباراتالمخبر عدا  إجراءات معظمو  نظام اإلدارة  اتمتطلب

 اإلجراءات المقترحة 
 تقدير المخاطر  5-1

 التعامل لكيفية التخطيط األسهل  من سيكون  عواقبها وبالتالي وادارك تقييمها على القدرة فسوف يمتلك مخاطره، المخبر يعرف عندما
      وآثارها لكن من خالل دراسة واقع المخبر تبين عدم اجراء أي تقييم للمخاطر المخاطر مع

 تقوم  أن  المواصفة  هذه  " تتطلب  ISO 17025:2017ونظرا ألهمية تقييم المخاطر في المواصفة حيث نصت مقدمة المواصفة  
 وتفادي  أفضل  نتائج  وتحقيق  اإلدارة  نظام   فعالية  لزيادة   أساسا  لتشكل  المتاحة،   والفرص   المخاطر  لتحديد  مهام  وتنفيذ  بتخطيط  المخابر

جل تقليل الفجوة بين واقع المخبر أمعالجتها". ومن  يجب التي والفرص المخاطر  تحديد عن مسؤول خبرالسلبية ويعتبر الم التأثيرات
المخبر   في  للمخاطر  تقييم  اجراء  تم   Failure Mode Effects Analysis    وآثاره   العطل  نمط  تحليل  استخدامبوالمواصفة 

(FMEA)  الباحث بناء على المعلومات والمناقشات التي جرت مع العاملين في المخاطر وتمت عملية التقييم من قبل    تقييم  في
 (1المخبر كما هو موضح بالجدول )

 ( تقييم المخاطر في مخبر محطة بحوث الهنادي 1الجدول )

 الخطر 
نسبة 

 الحدوث 

 شدة

 التأثير 

القدرة  

على  

 كشفه

الدرج

 ة
 االجراء الواجب اتخاذه 

 576 8 9 8 انحراف النتائج

 استخدام األدوات اإلحصائية لمراقبة النتائج •

 المعايرة الدورية لألجهزة •

 المشاركة في اختبارات الكفاءة •

 استخدام المواد المرجعية •

 تدريب الموظفين من قبل مختصين اكفاء •

مراجعةة المراحةل البةةةةةاذ ةة ياخة  العينةات وحف هةا  

 والعمليات التي تم اجراؤها(

 567 7 9 9 حاجة األجهزة للمعايرة
 تامين أجهزة للمعايرة •

 التعاقد مع مخبر للمعايرة ذشكل دوري •

 567 7 9 9 التأخر في صيانة االجهزة
 التعاقد مع فريق صيانة  •

 تدريب فريق داخلي للصيانة •

 486 6 9 9 انقطاع الطاقة الكهربائية
  UPSتأمين أجهزة  •

 تركيب مولدة •

 252 4 9 7 اخطاء جمع العينات
توعية للزذائن يتم فيها شةر  الية جمع اصةدار نشةرات  •

 العينات

ــا   ــار  اختب المراد  ــات  العين تلف 

 رطوبة..(-ضوء   -)حرارة  
3 9 7 189 

تةأمين خزائن وأجهزة تبريةد تكفي حةاجةة المخبر ل ف   •

 العينات ذالشكل المناسب
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 180 2 9 10 تصريف المخلفات والنفايات

 تصنيف المخلفات حبب شدة الخطورة •

 اإلرشادات الص ية ذات الصلةاتباع   •

 تدريب الموظفين لطري ة التعامل مع المخلفات •

والتبريــد   التكييف  أجهزة  تعطــأ 

 والتهوية وأجهزة االختبار
8 9 2 144 

 اجراء صيانة دورية •

 منع االستخدام لغير المصر  لهم •

 144 9 8 2 الحياد

اسةةةتخدام ن ام لترميز العينات إلخفاء مصةةةدرها عن   •

 ممكن من الموظفينأكبر عدد 

إلزام الموظفين ذةالتفر  للعمةل نةةةةمن المخبر وعةدم   •

 العمل في أي مكان اخر

رفع مبةةةتوأل األجور لت ليل إمكانية الفبةةةاد ال  ال د   •

 األدن 

 140 7 10 2 تعرض الموظفين لإلصابة

 التدريب الجيد للموظفين •

 الت يد ذإرشادات البالمة وااللببة الواقية •

 اسعاف اوليةتأمين مواد  •

 126 7 9 2 االستخدام الخاطئ للمعدات

 تدريب الموظفين من قبل مختصين اكفاء •

 منع استخدام المعدات لغير المصر  لهم •

 poka-yokeاستخدام ت نيات منع الخطأ  •

 112 7 8 2 السرية
اسةةةتخدام ن ام لترميز العينات إلخفاء مصةةةدرها عن   •

 أكبر عدد ممكن من الموظفين

الـصححيات والمـسؤوليات تداخأ  

 بين الموظفين
3 7 5 105 

 انشاء ن ام إدارة جودة •

مراجعة المبةةةةاوليات والصةةةةالحيات والعالقات ذين  •

 الموظفين ذشكل دوري

 توثيق االجراءات •

اـلح مــة   واد  ـم اـل ـجودة  ســـــوء 

 لحختبارات
3 8 4 96 

تشةةةةكيةل لجنةة مهمتهةا ف د المواد قبةل المواف ةة عل    •

 المخبراستالمها في 

التعةةاقةةد مع  • عمةةل ت ييم دوري للموردين واسةةةةتبعةةاد 

 الموردين المخالفين

واـلـحراـئ   االـنـفجــارات  حــدوث 

 والصواع 
1 10 9 90 

للتعةةامةةل مع  • العةةاليةةة  الكفةةاءة  ذوي  الموظفين  تكليف 

 االختبارات واألجهزة الخطرة 

 تركيب أجهزة ان ار لل رائق •

 التف د الدوري لصالحية معدات إطفاء ال رائق  •

 تركيب مانع صواعق •

 84 3 7 4 عدم مواكبة التقدم العلمي

 المشاركة في الماتمرات العلمية •

 المخاذر المماثلةتبادل الزيارات مع  •

ع ةد اجتمةاع سةةةةنوي لمنةاقشةةةةة اخر األذ ةا  المتعل ةة  •

 ذعمل المخبر

 تامين خزانات ذبعة مناسبة • 72 1 8 9 عدم توفر المحروقات

 72 3 8 3 حدوث تلوث داخلي او خارجي

 ت ليل دوري لمصادر التلو  الم تملة •

تدريب الموظفين عل  طري ة التعامل مع أي مصةةةدر   •

 تلو  م تمل

 تأمين معدات البالمة •

 56 4 7 2 غياب العامأ الكفؤ

اختيةار الموظفين ذةاالختصةةةةةاي الة ي يالئم حةاجةة   •

 المخبر

 تدريب الموظفين من قبل مختصين اكفاء •

 تشجيع الموظفين ذال وافز المالية والمعنوية •

تةدريةب عةاملين عل  األقةل لكةل جهةاخ او اختبةار لتالفي  •

 ألحدهماالن د في حال حدو  مكروه  

األجهزة  برمـجيــات  في  اعطــاف 

 والحواسيب
3 6 3 54 

 استخدام ذرامج حماية •

 االحتفاظ ذنبخة احتياطية •
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 منع االستخدام لغير المصر  لهم •

 50 2 5 5 تأخر الموردين

التعةةاقةةد مع  • عمةةل ت ييم دوري للموردين واسةةةةتبعةةاد 

 الموردين المخالفين

ل ةاالت االحتفةاظ ذنبةةةةبةة من المواد كمخزون امةان   •

 الطوارئ

ــححية المواد الح مة   انتهاء صــ

 لحختبارات
4 5 2 40 

 االنتهاءرفض استالم مواد شارفت عل   •

ترتيةب المواد ذ يةي يتم التمييز ذينهةا من حيةي تةاري   •

 انتهاء الصالحية

 ترتيب استخدام المواد ذ يي يبتخدم االقدم ثم االحد  •

إلمكانية االسةةتفادة  مراسةةلة المخاذر األخرأل في الهي ة  •

من المواد عند ت دير وجود كميات كبيرة لن تبةةةةتخدم 

 قبل انتهاء تاري  الصالحية

 32 2 8 2 حوادث السرقة
 تركيب اقفال م كمة •

 ونع كاميرات مراقبة •

 دراسة حاجة المخبر ذشكل دوري • 32 1 8 4 نقص في المعدات

 مناسبةتامين خزانات ذبعة  • 32 1 8 4 انقطاع المياه

اـلح مــة   األوـليــة  اـلـمواد  ـنـقص 

 لحختبارات
5 5 1 25 

ت ةدر الكميةات المطلوذةة للتوريةد ذعةد دراسةةةةة    أنيجةب   •

معةدل اسةةةةتهالم كةل مةادة في المخبر مع اخة  الزمن  

 الالخم لتوريدها ذاالعتبار  

االحتفةاظ ذنبةةةةبةة من المواد كمخزون امةان ل ةاالت  •

 الطوارئ

 المواصفة منهجية تطبيق  2- 5

 يحتاجها  التي  تم وضع هذه المنهجية بناء على واقع المخبر والظروف الحالية وكان الهدف منها وضع اإلدارة في صورة الخطوات
 (  2المواصفة كما هو موضح في الجدول ) لتطبيق المخبر

 ( الخطوات التي يحتاجها المخبر لتطبيق المواصفة 2الجدول )
 الطريقة المقترحة لتجاو  ا المخاطر المحتملة الواجب القيام بها اإلجراءات واألعماف

 الخطوة األولى

الةمةخةبةر   اتخاذ القرار بتطبي  المواصفة إدارة  قةنةةاعةةة  عةةدم 

 ذتطبيق المواصفة
إيضةا  دور تطبيق المواصةفة في ت بةين  

 سمعة واداء المخبر

اتخاذ قرار من إدارة الهي ة ذتطبيق معايير  

 المواصفة

عدم قناعة إدارة الهي ة ذتطبيق  

 المواصفة

 

 

 

 

العمل عل  ذيان مبررات تطبيق المواصفة  

خةالل  مةن  تة ة ةية ةهةةا  يةمةكةن  الةتةي  والةفةوائةةد 

 تطبيق المواصفة.

األخرأل  المخةةاذر  تجةةارا  اسةةةةتعراا 

 المعتمدة

اجراء دراسةة مالية لمعرفة تكاليف تطبيق  

 المتوقعةالمواصفة واالرذا  

لةخةفةض   عدم توفر تمويل كاف الةة اتةي  الةتةةأهةيةةل  عةلة   الةعةمةةل 

 التكاليف.

لتطبيق   داعمةةة  جهةةات  من  االسةةةةتفةةادة 

 المواصفة.
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إنةةافة ذند إل  مواخنة المخبر مخصةةد 

 لت  يق متطلبات الجودة.

 

 

 الخطوة الثانية

الكةافيةة لةدأل  عةدم وجود الخبرة  تشكيأ فري  عمأ لتطبي  متطلبات المواصفة

 الفريق

 االستعانة ذجهة استشارية

عةةدم فعةةاليةةة اإلجراءات التي 

يتخ ها الفريق ذبةةبب نةةعف 

والةةمةةوارد   الصةةةةةةالحةةيةةات 

 والبيروقراطية

تةدريةب الفريق عل  متطلبةات المواصةةةةفةة  

 وآليات تنفي ها.

واسةةةةعةةة  الفريق ذصةةةةالحيةةات  تفويض 

وتشةةةكيل لجنة من اإلدارة العليا لتبةةةهيل  

 الفريق وتأمين الموارد التي ي تاجهاعمل 

 الخطوة الثالثة

 دراسة الوضع الحالي للمخبر وتحديد الفجوات

 

ي وم فريق العمةل المختةار ذةدراسةةةةة كةل أنشةةةةطةة 

المخبر وطرق إجرائهةا وم ةارنتهةا مع متطلبةات  

للفري   ت ليةةل  اجراء  يجةةب  المواصةةةةفةةة كمةةا 

 والمخاطر

ه ه الدراسةةةةة او اجراء مع اجراء م ارنة  عدم الدقة في الت ييم

 دراسات مشاذهة لتأكيد النتائج

 الخطوة الرابعة

 وضع السياسة واأل داف

 

تتمثل سةةياسةةة الجودة في المخبر عادة في نةةمان  

ت ةديم خدمات ت ليلية دقي ة وفي الوقت المناسةةةةب  

الوفاء ذاسةتمرار ذتوقعات العمالء أو تجاوخها من 

خالل التفةاعالت اليوميةة. والتزم اإلدارة ذةاالمتثةال  

وذت بةةةةين فعالية  ISO 17025للمعايير الدولية  

 ن ام اإلدارة ذاستمرار.

ادا ذمركز  ارتبةةاط  المخبر  رة 

ذةةدوره  يةتةبةع  الةة ي  الةالذقةيةةة 

للهي ةة العةامةة للب و  العلميةة 

الزراعية في دمشةةق التي تتبع  

 لوخارة الزراعة

ونةةع البةةياسةةة واالهداف ذما يتوافق مع  

 سياسة واهداف الهي ة

 

 الخطوة الخامسة

 تحديد مجاف التطبي 

 

يتم فيهةا ت ةديةد االختبةارات التي يرلةب المخبر 

 ذاعتمادها

حةةةةول  ا راء  اخةةةةتةةةةالف 

 االختبارات المطلوذة

حةةاجةةة   تالئم  التةي  االختةبةةارات  اختةيةةار 

 الزذائن واهداف وإمكانات المخبر

 الخطوة السادسة

 وضع برنامج تنفيذي

 

وذلة  من اجةل معةالجةة الفجوات وت  يق متطلبةات  

لت  يق  المطلوذةةة  الموارد  ت ةةديةةد  مع  االعتمةةاد 

يونةةةةع نةةةةمن إطار خمني االعتماد ويجب أن  

 م دد

أجزائةة    ذعةض  في  البةرنةةامج 

لير مناسةةةب وال ي  ق الغاية 

 التي ونع من اجلها

مشةةةةاركةة الجهةات المبةةةةتهةدفةة ذونةةةةع  

ذةعةيةن   رأيةهةةا  واخةة   الةتةنةفةيةة ي  الةبةرنةةامةج 

 االعتبار إذا أمكن ذل 

ت ليةل المخةاطر الم تملةة وونةةةةع خطةة 

 لمعالجتها

الت يةد إجراء مراجعةة دوريةة لمعرفةة مةدأل  

البرنةامج ومةدأل فةاعليةة الخطوات  ذتنفية  

 المنف ة

 

 

 الخطوة السابعة
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 تصميم الوثائ  واإلجراءات والسجحت

 

يتم في هة ه المرحلةة إعةادة تصةةةةميم الوثةائق لكةافةة  

أنشةةةةطةة المخبر ذمةا يتوافق مع متطلبةات االيزو  

التشةةةةغيليةةة، واإلداريةةة، 17025 واإلجراءات   ،

الضةةةةبةا   واإلرشةةةةةةادات  وخةطةا  والةمةراجةعةةة، 

التشةغيلية، والت ارير، وقيا  االرتياا والمعايرة،  

وخطا الت بةةةةين، وليرهةا من الوثةائق المطلوذةة 

 في المواصفة

ويفضةل أن تتضةمن ه ه الوثائق دليل الجودة عل   

الرلم من أنة  لير الزامي وفق النبةةةةخةة الجةديةدة  

(، إال أن وجوده 2017من المواصةةةفة ياصةةةدار  

ترتيب وثائق المخبر ويبةةةةهل عملية   يبةةةةاعد في

إجراء التدقيق وال صةةةول عل  االعتماد خاصةةةة  

 لمخبر ال يمل  خبرة إدارية كافية

تصةميمها ذشةكل لير مناسةب  

لةمةتةطةلةبةةات   مةالئةمةهةةا  وعةةدم 

 المواصفة

االسةةةةتفةادة من النمةاذش المنشةةةةورة عل   

 االنترنت

األخةرأل  الةمةخةةاذةر  نةمةةاذش  عةلة   االطةالع 

 المواصفةالمعتمدة وفق 

 الخطوة الثامنة

 تأ يأ العاملين

 

                                         يجةب التركيز عل  الم ةاور التةاليةة كةل  حبةةةةةب  

 :االعمال المكلف ذها

 متطلبات المواصفة •

 أساليب اخ  العينات •

 ارتياا ال يا  •

 التتبع المترولوجي •

 أساليب الت  ق من الطرق وإقرارها •

 اعداد ت ارير النتائج •

 واإلجراءات والبجالتالتعامل مع الوثائق  •

 متطلبات ن ام االدرة •

 م اومة العاملين للتغيير

 

 

إقةامةة النةدوات والم ةانةةةةرات للتعريف 

ذةأهميةة المواصةةةةفةة وفوائةدهةا لخلق ذي ةة 

 م فزة داخل المن مة لتطبي ها

 التعاقد مع عاملين لديهم الكفاءة المطلوذة عدم كفاية العاملين

 الخطوة التاسعة

الةةمبةةةةةةاحةةة   المراف تأ يأ   كةةفةةايةةة  عةةدم 

 المخصصة للمخبر

انشةةةةاء او تخصةةةةيد لرف انةةةةافيةة  

 وتجهيزها ذما يناسب حاجة المخبر

 

 

 

 

 

 

 الخطوة العاشرة

 تأ يأ المعدات

 

 صيانة األجهزة •

 ت ديي األجهزة •

معايرة األجهزة ذشةكل دوري واالشةترام في  •

 اختبارات الكفاءة

البينية مع المخاذر والمشاركة في االختبارات  

 األخرأل

 التأخير في عمليات التأهيل

 

عةةدم مالئمةةة عمليةةة التةةأهيةةل 

 للغرا المطلوا

صةةةةةيةةانةةة   • جةهةةة  مةع  عة ةةد  اجةراء 

 متخصصة

انشةةةاء فريق صةةةيانة داخلي نةةةمن  •

 الهي ة

انشةاء سةجل للمعايرة وسةجل لصةيانة  •

معلومةات عن نوع  المعةدات ي توي  

الجهةاخ وتردد المعةايرة والصةةةةيةانةة 

الالخم لل فاظ عل  أداء الجهاخ ذشكل 

 مالئم
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اسةةةةتخةدام اللواخم ال ةادرة عل  ت  يق دقةة   •

 ال يا 

 

 

عدم ال درة عل  ال صول  

عل  المعدات ذببب ال  ر 

 المفروا

 

 عدم توفر تمويل كافي

عنةد شةةةةراء األجهزة يجةب اختيةار  •

مةن   مةعةةايةرتةهةةا  يةمةكةن  الةتةي  األنةواع 

خالل مخةاذر معتمةدة داخةل ال طر او 

 من خالل مواد مرجعية معتمدة

الب ةي عن خيةارات ذةديلةة من الةدول  •

 الصدي ة

تعةديةل طرق الت ليةل ذمةا ينةاسةةةةةب   •

 المعدات التي يمكن توفيرها

شةراء اللواخم ذكميات كبيرة من أجل  •

ال صةول عل  خصةومات مع مراعاة 

 فترة الصالحية

 الخطوة الحادية عشر

 تأ يأ نظام اإلدارة

 

الراهن ال ي  ق أي متطلةب من المخبر ذونةةةةعة   

إيالء هةة ه  لةة لةة  يجةةب  ن ةةام اإلدارة،  متطلبةةات 

 الخطوة االهتمام الكافي

 االستعانة ذأص اا االختصاي عدم توفر الخبرة الكافية

 الخطوة الثانية عشر

 ت ليل أسباا الخلل ومعالجت  عدم تفهم العاملين لمباولياتهم  تطبي  متطلبات المواصفة

إذا كةان البةةةةبةب عةدم قةدرة العةامةل عل   

إعةادة تطبيق مبةةةةاوليةاتة  عنةدهةا يجةب  

 استبعادهتأهيل  أو 

 الخطوة الثالثة عشر

 اجراء تدقي  داخلي

 

يجب ونةةةةع ذرنامج تدقيق مكثف لمتاذعة تطبيق  

 الن ام

عةدم خبره المكلفين ذةإجراءات  

 التدقيق

 

تةدريةب مجموعةة من العةاملين ذةإجراءات 

 19011المواصفة ايزو التدقيق وفق 

 الخطوة الرابعة عشر

ظهور حةةاالت عةةدم مطةةاذ ةةة   اتخاذ االجراءات التصحيحية

كبرأل ت تةاش معةالجتهةا ل رار  

 من اإلدارة العليا

عرا حةاالت عةدم المطةاذ ةة الكبرأل عل   

الة ةرار   اتةخةةاذ  اجةةل  مةن  الةعةلةيةةا  اإلدارة 

 المناسب حولها

عةدم فعةاليةة ذعض اإلجراءات 

 المتخ ة

اسةتشةارة ذوي االختصةاي حول ال لول  

 الم ترحة لمعالجة حاالت عدم المطاذ ة

ظهور حةةاالت عةةدم مطةةاذ ةةة  

ت تةاش معةالجتهةا لفتره خمنيةة 

 طويلة

اجراء متةاذعةة لتنفية  اإلجراءات ذشةةةةكةل 

 مبتمر ل ين االنتهاء منها

 الخطوة الخامسة عشر

 مراجعة اإلدارة

 

التةدقيق عل  اإلدارة ومنةاقشةةةةة يتم عرا نتةائج  

 اإلجراءات التص ي ية المتخ ة

ونبةةةةةب التنفية  واسةةةةتعراا المخةاطر وفري 

 الت بين مما يباهم في تطوير الن ام المطبق

عةدم قةدرة إدارة المخبر عل   

دون   الة ةرارات  ذةعةض  اتةخةةاذ 

 مواف ة الهي ة

التأكيد عل  تشةةكيل لجنة من اإلدارة العليا 

ليكون لةديهةا درايةة تتةاذع مراحةل التطبيق  

كةاملة  ذةأهميةة أي قرار قةد ي تةاجة  المخبر 

 الستكمال تطبيق المواصفة

 الخطوة السادسة عشر

 إجراء تدقي  داخلي محاكي لتدقي  االعتماد

 

المتخةة ة  لت ييم فعةةاليةةة اإلجراءات التصةةةة ي يةةة 

ومعرفةة مةدأل المطةاذ ةة مع المواصةةةةفةة، واعطةاء 

 عدم توفر الخبرة

 ظهور حاالت عدم مطاذ ة

االسةةةةتعةانةة ذطرف خةارجي متخصةةةةد 

 إلجراء التدقيق

اتخةاذ اإلجراءات المنةاسةةةةبةة ل ةل حةاالت  

 المطاذ ة عدم
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تةةدقيق  اجراء  عن طري ةةة  فكرة  المخبر  موظفي 

 المصادقة النهائي

 الخطوة السابعة عشر

 التقدم بطلب االعتماد

 

عند اسةةةةتكمال اإلجراءات التصةةةة ي ية والالق 

حاالت عدم المطاذ ة ت وم إدارة المخبر ذمراسةةةلة  

 الهي ة للتواصل مع هي ة االعتماد

 ويجب عند اختيار هي ة االعتماد

 لديها اعترافا دوليا أنالتأكد من 

هي ةةة   توفر  في عةةدم  اعتمةةاد 

 ال طر

 عدم توفر تكاليف االعتماد

 

 التواصل مع هي ات اعتماد خارجية

االسةتمرار في تطبيق متطلبات المواصةفة  

لما لها من فأئده عل  المخبر وتأجيل طلب  

 االعتماد ل ين توفر التكاليف الالخمة

 االستنتاجات والتوصيات 
عدم   .1 لحاالت  تصحيحيه  إجراءات  اتخاذ  لعدم    المطابقةضرورة  الرئيسية  االسباب  تقييم   المطابقةحيث  وجود  عدم  في  كانت 

  االدارة.للمخاطر وعدم التوثيق باإلضافة قصور في اإلجراءات وعدم تحقيق متطلبات نظام 
معايرة األجهزة بشكل دوري واجراء تتبع مترولوجي لنتائج القياس لها واستمرار المشاركة في اختبارات الكفاءة والمشاركة ضرورة   .2

 األخرى  في االختبارات البينية مع المخابر

خلق بيئة بالمواصفة من اجل توعية اإلدارة والعاملين بأهمية المواصفة وفوائدها من خالل إقامة الندوات والمحاضرات للتعريف  .3
 .محفزة داخل المنظمة لتطبيقها والحصول على شهادة االعتماد الدولية لتصبح نتائج االختبار معترف بها في جميع أنحاء العالم

 التدريب للعاملين في المخبر لتحقيق متطلبات المواصفة وخاصة في طرق تقدير ارتياب القياس القيام بمزيد من  .4

 توعية الزبائن بطرق اخذ العينات لضمان صحة نتائج االختبارات الالحقة وإصدار نشرات مصوره لتوضيح ذلك  .5
ال .6 لحل مشاكل  المعدات وصيانتها  الهيئة إلصالح  فريق صيانة داخلي ضمن  انشاء  المبرر في عمليات  ضرورة  تأخير غير 

 الصيانة واإلصالح وتوفير النفقات

البدء بتطبيق متطلبات المواصفة وخاصة البنود التي ال تسبب أي أعباء إضافية لتنفيذها من اجل الحصول على الخبرة الالزمة   .7
 وخلق االستعداد لتبني المواصفة في حالة الحاجة إلى شهادة االعتماد.

                                                                                                   بة أداء االختبارات والتأكد من أنها مضبوطة إحصائيا ، وأنها تفي بمتطلبات الجودة من حيث الدقة والصحة،  تطبيق أساليب لمراق .8
 .والعمل على إزالة األسباب التي تؤثر في جودة االداء خالل كافة مراحل إجراء االختبار

درها بسبب خطأ محلل، خطأ في معايرة  يجب أن يتم تدقيق وتحديد أسباب األداء غير المقبول والتي من الممكن أن يكون مص .9
تجهيزات االختبار، خطأ في تحضير العينة لالختبار، خطأ في إجراء االختبار، خطأ ناتج عن خلل بتكييف المخبر أو تحضير  

 .العينة ...، والقيام باإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر
 لية: ينصح عند اختيار مجال التطبيق للمواصفة مراعاة النقاط التا .10

 المعرفة الجيدة باحتياجات العمالء الضرورية   ▪
ضمان دقة النتائج المستخرجة من هذا  ليجب أن يكون الجهاز المستخدم في التحليل في حالة جيدة وذات وثوقيه عالية،   ▪

 الجهاز من خالل مقارنة نتائجها مع األجهزة األخرى المماثلة.
 وليس اختبارا تأكيديا.                                           يجب أن يكون االختبار المحدد اختبارا رئيسي ا  ▪
 التي يمكنها إجراء المعايرة المطلوبة محليا.  األجهزةالتأكد من توفير الوسائل الالزمة لمعايرة الجهاز وملحقاته. وتفضيل  ▪
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                                                                        أمر ا بالغ الصعوبة ويستغرق الكثير من العمل الجاد والتفاني من أجل تطوير    ISO 17025يعد اإلعداد للحصول على اعتماد   .11
 عتماد  االوتنفيذ جميع السياسات واإلجراءات الالزمة لتلبية متطلبات 

ن تحقيق االعتماد ليس الخطوة األخيرة وليس عمل يتم القيام به لمرة واحدة بل هو عمل مستمر يتطلب اهتمام كل من يشارك إ .12
ل وصيانة المخبر في جميع األوقات. حيث يتطلب األمر الكثير من الجهد للحفاظ على حالة االعتماد من سنة إلى  في تشغي

 اإلعداد السليم هو مفتاح النجاح  أنأخرى كما هو الحال بالنسبة لعملية االعتماد األولية حيث 
يجب تقييم التوازن  حيث  لكن لها فوائد كبيرة.                                                              كون خطوات تطبيق المواصفة مدروسة جيد ا ويمكن أن تكون مكلفة و تيجب أن   .13

 بين التكاليف والفوائد بعناية. 

التسهيالت  .14 يجب تدخل الجهات الرسمية لتشجيع المخابر على الحصول على االعتماد من خالل الحوافز التشجيعية وتقديم 
 االعتماد  بالحصول علىالغذاء والدواء والمخابر الطبية  مخابر الرقابة علىالمناسبة وإلزام 

 المراجع: 
EUROLAB (2018), Handbook ISO/IEC 17025:2017 

ILAC (2018), ILAC MRA Annual Report 2018. 

ISO/IEC 17025:2017  ,General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 

ISO 9000:2015 ,Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary 

ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment -- Vocabulary and general principles 

ISO/IEC 17043:2010 ,Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing 

JCGM 200:2012. International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated 

terms. (VIM). 3rd edition 

UNIDO (2009), Complying with ISO 17025, UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

ORGANIZATION, Vienna 

Eurachem leaflet (2018). “A new ISO/IEC 17025 for laboratories” 

WHO (2011), Laboratory quality management system: handbook, WHO Library Cataloguing-in-

Publication data, World Health Organization, ISBN 978 92 4 154827 4 

www.iso.org  المن مة الدولية للت ييس 

www.gcsar.gov.sy  الهي ة العامة للب و  العلمية الزراعية 

https://ilac.org/about-ilac/facts-and-figure/ ,المن مة الدولية العتماد المخاذر  

 

 
 

http://www.iso.org/
http://www.gcsar.gov.sy/
https://ilac.org/about-ilac/facts-and-figure/


 -2022 519-506للبحوث العلمية الزراعية  13 الـالمجلة السورية للبحوث الزراعية أبحاث المؤتمر – مقصود وعليا

Maksoud and Alia–SJAR Research of the 13th Conference for GCSAR: 506-519- 2022 

519 

A Study of The Laboratories' Reality in The General Commission For 

Scientific Agricultural Research According to The Requirements Of 

ISO 17025:2017 

A Case Study of Al-Henady Research Station’s Laboratory 

Yamen Maksoud (1)*, and Tamim Alia (2) 

(1) Latakia Scientific Agricultural Research Center - Food Technology Division 

(2) Tishreen University - The Higher Institute for Environmental Research . 
(*Corresponding author: Yamen Maksoud, E-Mail: maksoud.yamen@gmail.com) 

Abstract  
ISO/IEC 17025 enables laboratories to demonstrate that they operate 

competently and generate valid results, thereby promoting confidence in their 

work both nationally and around the world. It also helps facilitate cooperation 

between laboratories and other bodies by generating wider acceptance of 

results between countries. Test reports and certificates can be accepted from 

one country to another without the need for further testing, which, in turn, 

improves international trade. In this study, the reality of Al-Henady Research 

Station' Laboratory affiliated to the General Commission for Scientific 

Agricultural Research (GCSAR) was evaluated in light of the requirements 

of ISO 17025: 2017. The results of the evaluation showed that the main 

reasons for the mismatch were due to the lack of risk assessment, the 

uncertainty of the measurement uncertainty, the lack of documentation, the 

non-periodic calibration of the devices, and the lack of metrological 

traceability of the measurement results. It was also noted that the laboratory 

does not meet the requirements of the management system. The potential risk 

assessment of the laboratory was performed using the Failure Mode Effects 

Analysis method (FMEA). A methodology for the application of the standard 

has been formulated and methods have been proposed to overcome possible 

difficulties of implementation. In addition, a number of recommendations 

were made, including the need to educate customers on sampling methods to 

ensure the correctness of the test results and the need to establish an internal 

maintenance team and start applying the requirements of the standard, 

especially items that do not cause any additional burdens to implement. 

Keywords: General Commission for  Scientific Agricultural Research_ Al-

Henady Laboratory, Laboratory Accreditation, Testing and Calibration 

laboratories, ISO 17025:2017. 
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