إجنبصاد

أ  .د  /عجيذ صبلـــــح  -سئيس جبمعخ دمنيٌس  -أستبر الشقبثخ الصحيخ علَ اللحٌم ًمنتجبتيب

336

إجنبصاد

أ  .د  /عجيذ صبلـــــح  -سئيس جبمعخ دمنيٌس  -أستبر الشقبثخ الصحيخ علَ اللحٌم ًمنتجبتيب

ً
ً
ً
أًال :املعبمل املعتمذح دًليب طجقب ملٌاصفخ األيضً
معمل سالمخ الغزاء ًالتغزيخ

ثكليخ الطت الجيطشٍ جبمعخ دمنيٌس

337

إجنبصاد

أ  .د  /عجيذ صبلـــــح  -سئيس جبمعخ دمنيٌس  -أستبر الشقبثخ الصحيخ علَ اللحٌم ًمنتجبتيب

ٖشا املعٌُ ٖ ٛاألْٛ َٔ ٍٚع٘ ف ٢ادتاَعات املصض ١ٜاملعتُز رٚيٝاً طبك ًا
ملٛاصف ١األٜظ ٚايزٚيَٓ َٔ )ISO/IEC 17025:2005( ١ٝعُ ١اعتُار املعاٌَ
ايزٚيٚ ILAC ١ٝاجملًػ ايٛطين يالعتُار ( )EGACبٛطاص ٠ايتذاصٚ ٠ايصٓاعٖٛٚ ١
املعٌُ ايٛسٝز عًَ ٢غت ٣ٛمجٗٛصَ ١ٜصض ايعضبٚ ١ٝايؾضم األٚعط املعتُز ف٢
ٖشا اجملاٍ بادتاَعاتَُٗٚ ،ت٘ ٖ ٢ادضا ٤ايتشايٚ ٌٝايفشٛص ٚايكٝاعات ارتاص١
باألغشٚ ١ٜاألعالف ٚاملٝاٚ ٙاألرٚ ١ٜٚايتشاي ٌٝارتاص ١باإلْتاز اذتٛٝاْٚ ٞايزادين
ٚايجض ٠ٚايغُهٚ ١ٝسيو طبكا يًُٛاصفات ايكٝاع ١ٝايزٚي (ISO) ١ٝأ ٚايكٝاعات
املصض (Egyptian Standard) ١ٜيهٌ فشص أ ٚحتً ،ٌٝنُا أْ٘ ٜٛدز فضٜل
َٔ ايباسجني باملعٌُ هلِ ايعزٜز َٔ األحباخ املٓؾٛص ٠يف اجملالت ايعامل١ٝ
ٚاحملً ١ٝايالطَ ١رتزَٚ ١طوٜٛض ستافع ١ايبشر َٔٚ ،٠خالٍ عٌُ ايتشايٌٝ
ٚايفشٛصات ايالطَ ١يؾضنات طصٓٝع ايػشا – ٤إعترار ٚطصزٜض ايًش ّٛاأليبإ
َٓٚتذاطٗاَٚ ،صاْع األعالف ٚايزٚاَٚ ٤ظاصع اإلْتاز اذتٛٝاْٚ ٞايزادين ٚايغُهٞ
ٚنشيو َٓعُات اجملتُع املزْٚ ٞأٜطاً اإلراص ٠احملً ١ٝيالعتفار َٔ ٠إَهاْٝات
املعٌُ يف ظٌ اإلعتُار عً ٞفشص ٚحتاي ٌٝاألغشٚ ١ٜاألعالف ٚايزٚاٚ ٤املٝاٙ
ٚنشيو املًٛثات ايب ١٦ٝاملدتًف َٔ ١عٓاصض ثكٚ ١ًٝشتًفات نُٝا،١ٜٚ
َبٝزات طصاعَ ،١ٝبٝزات آفات مما ٜغاعز يف اختاس ايكضاصات ٚايتٛصٝات ايالطَ١
ذتٌ ايهجر َٔ املؾهالت ايػشاٚ ١ٝ٥ايبٝوضٚ ١ٜايب ١ٝ٦ٝايت ٢طٗزر االقتصار
ايك ،٢َٛباالضاف ١اىل أُٖٝت ١ايهرب ٣يف محا ١ٜصش ١املٛاطٓني َٔ أبٓا٤
ستافع ١ايبشرٚ ٠باق ٢ستافعات ادتُٗٛص.١ٜ
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املعمل املشكضُ لتكنٌلٌجيب امليبه ًالجيئخ
ثكليخ العلٌم جبمعخ دمنيٌس
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ٖ ٛاملعٌُ ايٛسٝز عًَ ٢غت ٣ٛمجٗٛصَ ١ٜصض ايعضبٚ ١ٝايؾضم االٚعط
املعتُز رٚيٝاً بادتاَعات املصض ١ٜطبكاً ملٛاصف ١األٜظ ٚايزٚيISO/IEC ( ١ٝ
َٓ َٔ )17025:2005عُ ١اعتُار املعاٌَ ايزٚيٜٚ ILAC ١ٝعترب َٔ أٚاٌ٥
َعاٌَ االختباص األنارمي ١ٝيف اختباصات املٝا ٙمبا ي٘ َٔ أُٖ ١ٝنرب ٣يف
محا ١ٜصش ١املٛاطٓني؛ سٝح اْ ١املعٌُ ايٛسٝز املعتُزرٚيٝا اَ ٣عرتفًا ب٘
ٚبٓتا٥ذ٘ ٚبايؾٗارات ايصارص َ٘ٓ ٠يف مجٝع أضتا ٤ر ٍٚايعامل؛ سٝح إٔ اجملًػ
ايٛطين يالعتُار (َ )EGACعرتفٌ ب٘ رٚيًٝا َٔ َٓعُيت االعتُار ( & ILAC
.)IAF
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ٖ ٛاملعٌُ ايٛسٝز عًَ ٢غت ٣ٛنًٝاات ايصاٝزي ١بادتاَعاات املصاض ١ٜاملعتُاز رٚيٝا ًا
بادتاَعات املصض ١ٜطبكاً ملٛاصف ١األٜظ ٚايزٚي ،)ISO/IEC 17025:2005( ١ٝنُاا ٜعتارب
َؾضٚع طوٜٛض ٚاعتُار املعاٌَ مبؤعغات ايتعً ِٝايعاىل مماَ ٍٛأ ٚساز ٠إراصَ ٠ؾاضٚعات
طوٜٛض ايتعً ِٝايعاىل ٚٚطاص ٠ايتعً ِٝايعاىل ٚداَع ١رَٓٗاٛص ( Pharmaceutical Analysis
 )Labسٝح ٜٗزف ٖشا املؾضٚع إىل :
 ايعٌُ عً ٢خفض ْظٜف ايعُالت األدٓبٚ ١ٝايت ٢طٓفكٗاا ؽاضنات األرٜٚا ١املدتًفا١
فَ ٢صض يتشًَٓ ٌٝتذاطٗا فَ ٢عاٌَ رٚيَ ١ٝعتُز ٠خااصز مجٗٛصٜاَ ١صاض ايعضبٝا،١
مما ٜصب ف ٢ايٓٗا ١ٜيصاحل محا ١ٜايٓكز األدٓب ٢مما ٜظٜز ايزخٌ ايك.٢َٛ
 صبط نًٝات ايصٝزي ١مبصاْع األر ١ٜٚمما ٜٗزف إىل حتغني ايصآاعات ايزٚاٝ٥ا ١فا٢
َصض يتصٌ إىل املٛاصفات ايعاملٚ ١ٝبايتاىل طصبح َٓافغاً قٜٛااً أَااّ ؽاضنات األرٜٚا١
األدٓب ١ٝف ٢جتاص ٠األر ١ٜٚيٝػ فكط ف ٢خفض ععض ايزٚا ٤بٌ ٚطٜار ٠دٛرط٘.
ْ ؾض ثكاف ١دٛر ٠املعاٌَ فا ٢اجملااالت ايتوبٝكٝا ١ن ساز َهْٛاات ايت ٖٝاٌ يًتكازّ
يإلعتُار األنارميٚ ٢املؤعغٚ ٢يضفع َغت ٣ٛأراٗ٥ا طبكااً يًُعااٜر ايزٚيٝا ١فا ٢إطااص
عًُ ١ٝايتوٜٛض املغتُض ف ٢إطاص طٓافغ.٢
 صفع ايكزصات املؤعغٚ ١ٝطك ١ٜٛايبٓ ١ٝاألعاع ١ٝيًعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝعٔ طضٜال اعتُاار
املعاٌَ.
 طوٜٛض ْعاّ إراص ٠املعاٌَ ٚصفع قازصات ايهاٛارص ايفٓٝاٚ ١ايٛصا ٍٛإىل آيٝاات َغاتزاَ١
يًتُ ٌٜٛايشاط.٢
 طكٚ ١ٜٛطفع ٌٝايعالق ١بني املؤعغ ١ايتعًٚ ١ُٝٝاجملتُع اإلْتادٚ ٢ارتزَ.٢
 طفعَ ٌٝفٗ ّٛصبط ستاٚص َجًح املعضف( ١ايتعًا ِٝايعااىل – ايبشاح – اإلبتهااص) ٚايتُٝاظ
راخٌ َؤعغات ايتعً ِٝايعاىل.






ًظيفخ املعمل
ايتشً ٌٝايهُٚ ٢ايهٝف ٢يألرٚ ١ٜٚاملغتشطضات ايصٝزي ١ٝايبؾضٚ ١ٜايبٝوض.١ٜ
ايتشً ٌٝايهُٚ ٢ايهٝف ٢ملغتشطضات ايتذَُٚ ٌٝجٝالطٗا.
رصاع ١ثبات املغتشطضات ايصٝزيٚ ١ٝحتزٜز طاصٜذ صالسٝتٗا.
طكز ِٜاملعضف ١ايعًُٚ ١ٝادضا ٤ايزصاعات ايفٓ ١ٝس ٍٛحتًاٝالت األرٜٚاٚ ١املغتشطاضات
ايصٝزي ١ٝيًٗ٦ٝات ٚاملؤعغات ايعاًَ ١ف ٢زتاٍ ايزٚا.٤
إعار ٠صٝاغ ١األر ١ٜٚارتاص ١بؾضنات األر.١ٜٚ
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ً
ثبنيب :املعبمل اجلبسُ اعتمبدىب
معمل الكشف عن النجبتبد املينذسخ ًساثيب
ثكليخ الضساعخ جبمعخ دمنيٌس

أىذاف املششًع
ايهؾف عٔ ايتعز ٌٜايٛصاثٞ
إقاَٚ ١ط عٝػ َعٌُ َتُٝظ َٚتدصص يف زتاٍ ايٓباطات املٗٓزعٚ ١صاثٝا يًتعضف عًٞ
األغشٚ ١ٜاألعالف ٚايتكاٚ ٟٚايٓباطات املٓتذ ١باهلٓزع ١ايٛصاثَ ١ٝعتُزا يف سيو عًٞ
ايوضم اييت طعتُز عً ٞحتً ٌٝاملار ٠ايٛصاث.١ٝ
ايعٌُ عً ٢طٜار ٠املغتفٝز َٔ ٜٔاملعٌُ يف األٚد٘ املدتًفَ ١جٌ ايٓٛاس ٞايبشج١ٝ
ٚطزصٜب ادتٗات ايضقاب ١ٝاملدتًف ١يف َصض عً ٞنٝفَ ١ٝضاقب ١األغشٚ ١ٜاألعالف
ٚايتكاٚ ٟٚايبشٚص ٚايٓباطات.

النتبئج ً التأثري املتٌقع من تنفيز املششًع

إعتُار املعٌُ طبكا يًُعاٜر ايعامل. ١ٝ
طكزْ ِٜتا٥ر ايتشاي ٌٝبصٛص ٠رقٝكٚ ١عضٜعَ ١ع حتكٝل فا٥ض صبح ٜغاعز ف٢
اعتُضاص ١ٜطؾػٚ ٌٝصٝاْ ١املعٌُ.
نشيو طُٓ ١ٝقزصات أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚصفع ايهفاٚ ٠٤ادتزاص ٠ملعا١٦ٖٝ ْٞٚ
ايتزصٜػ ٚايفٓٝني ٚاالراصٜني َع صفع َغت ٟٛايبشح ايعًُ َٔ ٞخالٍ املغاُٖ ١يف إصتاط
ارتو ١ايبشج ١ٝيًهًٚ ١ٝادتاَع.١
طغٗ ٌٝاالطصاٍ بايؾضنات ٚاملظاصع.
إدضا ٤ادتظ ٤ايعًُ ٞيضعا ٌ٥املادغتر ٚايزنتٛصاٚ ٙاألحباخ ايعًُ ١ٝيف زتاٍ ختصص
املعٌُ بجكٚ ١رق ١عاي ١ٝيًٓتا٥ر.
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اجليبد املستفيذح من املعمل

ايؾضنات ٚاملصاْع ٚاملظاصع

عٛف ٜهٖٓ ٕٛاى فضص ١دٝز ٠يًؾضنات ٚاملصاْع ٚاملظاصع يًهؾف عٔ ايٓباطات
ٚايؾتالت املٓتذ َٔ ١خالٍ ايبٛٝطهٓٛيٛدٝا اذتزٜجٚ ١طصاع ١األْغذٚ ١املغتٛصرَٔ ٠
ارتاصز.
نً ١ٝايظصاع١
عٛف ٜهٖٓ ٕٛاى فضص ١دٝز ٠يًهً ١ٝيًٛص ٍٛباحباثٗا ٚطزصٜػ املكضصات ايعًُ١ٝ
بايرباَر اييت ٜك ّٛبتزصٜغٗا اي ٞاملعاٜر ايعاملٚ ١ٝحتكٝل فا٥ض صبح ٜغاعز عً ٢طوٜٛض
ايبٓ ١ٝايتشت.١ٝ
طالب ايزصاعات ايعًٝا
عٛف حيصٌ طالب ايزصاعات ايعًٝا عً ٞفضص َتظاٜز ٠يضفع نفا٤طِٗ َٗٚاصاطِٗ يف عًّٛ
اهلٓزع ١ايٛصاثٚ ١ٝطصاع ١األْغذٚ ١طوبٝكاطُٗا يف اجملاالت املدتًف ١مما ٜزعِ فضص
ايعٌُ يز.ِٜٗ
ايغار ٠أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚاهل ١٦ٝاملعا١ْٚ
عٛف ٜتِ طوٜٛض قزصات ايغار ٠أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚاهل ١٦ٝاملعا ١ْٚألرا ٤رٚصِٖ يف ايكٝاّ
بعٌُ ايكٝاعات طبكا يًُٛاصفات ايعاملٚ ١ٝأدضا ٤ايبشٛخ ايعًُ ١ٝبهفا.١َٝٓٗٚ ٠٤
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األىذاف احملذدح للمششًع
ْؾض ثكاف ١ادتٛرٚ ٠األعتُار يًُعاٌَ ف ٢زتاٍ ايٓباطات املٗٓزعٚ ١صاثٝا راخٌ ادتاَع.١
صفع ايكزص ٠املؤعغٚ ١ٝأعار ٠ط ٖ ٌٝايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُعٌُ طبكا يؾضٚط االعتُار.
ضُإ االعتُضاص ١ٜاإلراصٚ ١ٜايفٓٚ ١ٝاملاي ١ٝيًُعٌُ.
بٓا ٤ؽضان ١سكٝكَ ١ٝع اجملتُع ارتاصد٢

املخشجبد ًاملكبست ًالعٌائذ من املششًع
إعتُار َعٌُ ايهؾف عٔ املٓتذات املٗٓزعٚ ١صاثٝا طبكا يًُعاٜر ايعامل.١ٝ
ٚدٛر خوٚ ١اضش ١الستٝادات املعٌُ َٔ املٛاصر املايٚٚ ١ٝدٛر َصارص مت ٌٜٛدزٜز.٠
اْؾاٚ ٤سز ٠يتغٜٛل خزَات املعٌُ ٚطٜار ٠طفع ٌٝايٛسز ٠سات ايوابع ارتاص يظٜاار ٠املاٛاصر
املايٚ ١ٝاملار ١ٜيتٓفٝش خو ١ايتوٜٛض املغتُض.
حتزٜح رصاع ١استٝادات اجملتُع َٔ ايتدصصات ٚايتشاي ٌٝاملدتًف ١يتٛفرٖا باملعٌُ.
طٜارَ ٠ؾاصن ١األطضاف اجملتُع ١ٝيف مت ٌٜٛايبشٛخ ايعًُ.١ٝ
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معمل الكشف عن جٌدح ًسالمخ الصحخ النجبتيخ
للحبصالد الضساعيخ التصذيشيخ
ثكليخ الضساعخ جبمعخ دمنيٌس

أىذاف املششًع
ايهؾف عٔ املغببات املضض ١ٝايفوضٚ ١ٜايبهترٚ ١ٜايفرٚعٚ ١ٝايُٓٝاطٛر١ٜ
اذتذض ١ٜيف اذتاصالت ايظصاع َٔ ١ٝارتطض ٚايفانٗٚ ١حتًْ ٌٝغب ١طٛادزٖا
ٚصالس ١ٝايع ١ٓٝيًتصزٜض .
ايهؾف عٔ املغببات املضض ١ٝايفوضٚ ١ٜايبهترٚ ١ٜايفرٚعٚ ١ٝايُٓٝاطٛر١ٜ
اذتذض ١ٜيف ستاص ٌٝاذتبٛب املصزص ٠يًداصز ٚحتًْ ٌٝغب ١طٛادزٖا ٚصالس١ٝ
ايع ١ٓٝيًتصزٜض.
ايهؾف عٔ بشٚص اذتؾا٥ؿ يف احملاص ٌٝايظصاع ١ٝاملدتًفٚ ١حتًْ ٌٝغب ١طٛادزٖا
ٚصالس ١ٝايع ١ٓٝيًتصزٜض.
طكز ِٜؽٗارات ايصش ١ايٓباط ١ٝيف اذتاصالت ايظصاع ١ٝاملصزص ٙأ ٚاملغتٛصر.٠
طزصٜب أخصا ٞ٥اذتذض ايظصاع ٘٦ٖٝٚ ٞايضقاب ١عً ٞايصارصات ٚايٛاصرات عً ٞأسزخ
ٚعا ٌ٥ايهؾف عٔ األَضاض ايٓباط ١ٝيف اذتاصالت ايظصاع.١ٝ
طكز ِٜخزَات ايزعِ ايفين ٚاألعتؾاص ٟيًُٗتُني يف زتاٍ دٛرٚ ٠عالَ ١ايصش٘
ايٓباط ١ٝيًشاصالت ايظصاعٚ ١ٝؽٗارات ادتٛر ٠املدتًف ١سات ايصً٘.
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إٕ َؾضٚع َعٌُ دٛرٚ ٠عالَ ١ايصش ١ايٓباط ١ٝيف اذتاصالت ايظصاع١ٝ
عٛف ٜعٌُ نُشو ١صصز يًُغببات املضض ١ٝيف اذتاصالت ايظصاع ١ٝاملدتًفَٔ ١
خطضٚات – فانٗ – ١ستاص ٌٝسكًٚ ٘ٝسبٛب شتظ ١ْٚيف ستافع ١ايبشرٜٗ . ٠زف
املعٌُ يف األعاؼ اي ٞطزصٜب طالب نًٝات ايظصاع , ١املظاصعني  ,املضؽز ٜٔايظصاعٝني ,
ٚعاَ ١اجملتُع ايظصاع ٞعً ٞنٝف ١ٝاألعتدزاّ ٚايتوبٝل األَجٌ يوضم ايهؾف
املدتًف ١عٔ املغببات املضض ٘ٝاملضفٛض ١سذضٜا ٚنٝف ١ٝسغاب ْغب طًٛخ ايعٓٝات
ايظصاع ١ٝب ٜاً َٔ طًو املغببات املضضٚ ١ٝنشيو حتزٜز دٛر ٠ايعٓٝات ايظصاع١ٝ
املدتًف ١يصالسٝتٗا يًتصزٜض اي ٞارتاصز ٚضُإ عالَ ١عزّ صفض ؽشٓات اذتاصالت
ايظصاع ١ٝاملصزصَ َٔ ٠صض اي ٞر ٍٚايعامل ارتاصد .ٞإٔ َٔ املغًُات سزٚخ ٚٚدٛر
َغببات أَضاض ايٓبات املدتًف ١يف اذتاصالت ايظصاع ١ٝاملعز ٠يًتصزٜض ٚيف ايػايب
طتٛادز طًو املغببات املضض ١ٝعٛا ٤ايفوضٚ ١ٜايبهترٚ ١ٜايفرٚعٚ ١ٝايُٓٝاطٛر١ٜ
عً ٞاذتاصالت ايظصاع ١ٝاملدتًف ١بصٛص ٠غر َتهؾفٚ( ١اضش )١يًعني اجملضر٠
ٚيهٔ عٓز أطباع ايربٚطٛنٛالت املعتُز ٠يًت نز َٔ ٚدٛر ٖش ٙاملغببات املضض١ٝ
املدتًف ١طعٗض بٛضٛح ْغب يتٛادزٖا بزاخٌ األْغذ ١ايٓباط َٔٚ ١ٝاملعضٚف إٔ دظٟ
نبر َٔ اذتاصالت ايظصاع ١ٝاملصزص ٠يًداصز طغتدزّ ى (بشٚص – ؽتالت –فغا) ٌ٥
يًظصاع ١يف ايز ٍٚاملصزص ٠أيٗٝا ٚبايتاي ٞف ٕ طًو ايز ٍٚططع َعاٜرا ْٚغبا ستزر٠
يتٛادز طًو املغببات املضضٚ ١ٝسيو يكب ٍٛايؾشٓات ايظصاع ١ٝايكارَ ١ايٗٝا نُا إٔ
اذتاصالت ايظصاع ١ٝاييت حتت ٟٛعً ٞبعض َغببات األَضاض طؤر ٟاي ٞفغار يف املٓتر
ايظصاعْ ٞفغ٘ٚ ،بايتاي ٞعزّ صالسٝت٘ يإلعتٗالى اآلرَٚ ٞصفض ايؾشٓ٘ املصزص٠
بايهاٌَ يف بعض األسٝإ ٚعً ١ٝف ٕ سيو ايضفض ٜغبب خغا٥ض َار ١ٜعاي ١ٝيًُصزص
ٚاملغتٛصر يف ساٍ طٛادز طًو املُضضات بزاخٌ ايٓغٝر ايٓباط. ٞ
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ٖٓ َٔٚا فإٕ رٚص املعٌُ عٝه ٕٛبايتعاَ ٕٚع ادتٗات املعٓ ١ٝيتصزٜض اذتاصالت ايظصاع١ٝ
يتكزٜض ْغب طٛادز املغببات املضض ١ٝيف ايؾشٓات املصزص ٠أ ٚاملغتٛصر ٠قبٌ اصعاٍ
ايؾشٓ ١ناًَ ١أ ٚسيت قبٌ اذتصار الختٝاص ايٛقت املٓاعب يًشصار أ ٚايتصزٜض مما ٜكًٌ
َٔ فضص ايضفض ،عٝتِ ايتشً ٌٝيف املعٌُ طبكا يًوضم املعًُ ١ٝاملعتُز َٔ ٠ادتٗات
ايزٚي ١ٝاملعتُزَ ٠جٌ ايا ٚ EU ، EPA ، WHO ، FAOطبكا ملٛاصف ١األٜظ ٚايزٚي١ٝ
(ٖ ،)ISO/IEC 17025:2005شا باالضاف ١إىل اْؾا ٤قاعز ٠بٝاْات حتت ٟٛعًَ ٞعًَٛات
َٛثك ١عٔ املغببات املضض ١ٝايٓباط ١ٝاذتذض ١ٜاملدتًفْٚ ١غب طٛادزٖا نٌ َٛعِ
طصاعٚ ٞنٝف ١ٝطاليف طٛادزٖا يف اذتاصالت ايظصاع َٔٚ ،١ٝسيو عٝعٛر املعٌُ بايٓفع
عً ٞطالب ادتاَعٚ ١املضانظ ايبشج َٔ ١ٝخالٍ اعزار رصاعات حبج ١ٝباعتدزاّ أدٗظ٠
َعاٜضَٚ ٠عتُزٚ ،٠عً ٞاجملتُع ايظصاع ٞنهٌ يف ستافع ١ايبشر َٔ ٠خالٍ ايٓزٚات
عٔ ايتزا ٍٚاآلَٔ يًشاصالت ايظصاعٚ ١ٝايٓؾضات ايزٚص ١ٜعٔ املغببات املضض ١ٝايٓباط١ٝ
اذتذض ١ٜعًَ ٞزاص ايعاّ ٚيف ستاص ٌٝشتتًف ١مما ٜغاعز عً ٞطٛفر غشا ٤آَٔ
ٚساصالت طصاع ١ٝآَٓ٘ ٚصاذت ١يًتصزٜض.
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معمل حتليل متجقيبد املجيذاد ًمسيتيب
ثكليخ الضساعخ جبمعخ دمنيٌس
بايتعا ٕٚبني داَع ١رَٓٗٛص ٚٚسز ٠إراص ٠املؾضٚعات بٛطا ٠ايتعً ِٝايعايٜ ٞتِ
متَ ٌٜٛؾضٚع طاَٖ ٌٝعٌُ حتًَ ٌٝتبكٝات املبٝزات ٚمسٝتٗا يالعتُار ايزٚيٞ
طبكا ملٛاصف ١األٜظ ٚايزٚيٜ ،)ISO/IEC 17025:2005( ١ٝكزّ املعٌُ خزَات
َتعزرَٗٓ ٠ا:
طعً ،١ُٝٝحبجٚ ،١ٝخزَ ١اجملتُع يًوالب ٚايباسجني ٚاجملتُع ايظصاع( ٞاعترار
ٚطصزٜض املٓتذات ايظصاع ١ٝايواطد ١أ ٚاملصٓعٚ )١دٗاط محا ١ٜاملغتًٗو َٚضنظ
حتزٜح ايصٓاع ١دٗاط اإلسصاٚ ٤ايتعب( ١٦سٝح ٜك ّٛاملعٌُ بإْؾاٚ ٤حتزٜح
قٛاعز بٝاْات املبٝزات اييت طجبت يفرت ٠ط ١ًٜٛف ٢االغشٚ ١ٜعٌُ طٓبؤ ٚصصز
يًُبٝزات ف ٢االغش ١ٜاملدتًف)١
املغاُٖ ١يف عكز ْزٚات يًُظاصعنيَ ،صاْع ايتعبٚ ١٦ايتصزٜضَ ،ظاصع ايفانٗ١
ٚارتطضٚات ٚايعغٌ َٓٚتذاط٘ اييت عٝتِ طصزٜضٖا أ ٚاعتٗالنٗا ستًٝاٚ ،اجملتُع
عٔ ايتوبٝل االَٔ يًُبٝزات
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نجزح عن املعمل ًمٌقعو مبذينخ دمنيٌس

أىذاف املعمل
ْؾض ثكاف ١دٛرٚ ٠اعتُار املعاٌَ ن سز َهْٛات ايتاٖ ٌٝيالعتُار االنارميٞ
طوٜٛض ٚصفع قزصات ايهٛارص ايفٓٚ ١ٝطك ١ٜٛايبٓ ١ٝاالعاع ١ٝيًُعٌُ
طفعٚ ٌٝطٓؾٝط ايعالق ١بني ايهًٚ ١ٝاجملتُع االْتادٚ ٞارتزَٞ
طفع ٌٝاملعٌُ نُضنظ خربٜ ٠فعٌ َفٗ ّٛايتعًِ ،االبتهاصٚ ،ايبشح ايعًُ ٞباالضاف١
يًشص ٍٛعً ٞاالعتُار .
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عقذ دًساد تذسيجيخ تعليميو لطالة الذساسبد العليب
ًاخلشجييـن ًاجملتمع

حتليل عينبد األغزيخ املختلفخ لطالة الذساسبد العليب (خذمو حبثيخ)  ،سصذ
املجيذاد يف األسٌاق (خذمو جمتمعيخ) ًمسبعذح املستٌسدين ًاملصذسين
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