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 ضرغلا-1
 عورفلاو اef ةطبترملا ناجللا تاعامتجاو ةيعمجلا ةرادإ سلجم تاعامتجال ذيفنتلاو طيطختلا تايلوؤسم ديدحتو ميظنت 1-1

  .اهل ةعباتلا بتاكملاو

 تافيرعتلا -2

  .ةيحصلا ةرادإلل ةيدوعسلا ةيعمجلا :ةيعمجلا 2-1

 .ةيعمجلل ةعباتلا بتاكملاو عورفلاو ناجللاو تارادإلا سلاجم عمجت oIلا ةيمسرلا تاءاقللا :تاعامتجالا 2-2

 .عامتجالا سيئر :سيئرلا 2-3

 نم ةداع نوكي الو تاعامتجالا ميظنتو ةعباتمو ليجستل عامتجالا سيئر لبق نم نCعملا صخشلا وه :عامتجالا Csتركس 2-4

 .عامتجالا ءاضعأ دحأ

 بحاص نم رارقب ابوحصم باختنا وا ماظن بجومب نCعم فده قيقحتل نCعمتجم دارفالا نم ةعومجم :عامتجالا ءاضعأ 2-5

  .ةعومجملا هذهل ةيحالصلا

 ةسايسلا صن -3

 .تاعامتجالل طيطختلا 3-1

 :ةيلاتلا تانايبلا عامتجالا ةدنجا يوتحت ثيح عامتجالاب ةصاخلا تالخدملا 3-2

  عامتجالا ةرادإ 3-3

  عامتجالا تاجرخم  3-4

 تاءارجإلا -4

 :تاعامتجالل طيطختلا 4-1

 :روضحب عامتجالا نوكيو ،ةجاحلا بسح وا لقألا ى�ع رهشأ ةثالث لك ةرم عامتجالل ةوعدلاب سيئرلا موقي 4-1-1

 .ھنع بوني نم وا سيئرلا 4-1-1-1

 .عامتجالا ءاضعأ 4-1-1-2

 .نCكراشملا 4-1-1-3

 .نيوعدملا 4-1-1-4

 .عامتجالا Csتركس 4-1-1-5

 ةردابم لاح ي� وا عيضاوملا حا�sقال ءاضعألا ةوعد دعب عامتجالا ةدنجا رايتخاب عامتجالا ءاضعأو سيئرلا موقي 4-1-2

 .عامتجالا نم مايأ ٧ لبق ءاضعألل ةدنجالا ملست نا ى�ع حا�sقالاب ءاضعألا



 

 

 

 

 
 

مقر ةسايسلل لادبتسا ةسايسلا ىوتسم  رادصإلا ةهج  ةسايسلا مقر  ةسايسلا ناونع   

ةديدج ناجللا ءاسؤر  GHIسؤملا CDمتلا   SSHA-APP-OE-001 تاعامتجالا ةرادإ  

قيبطتلا قاطن تاحفصلا ددع  ةعجارملا خيرات  قيبطتلا خيرات  دامتعالا خيرات   

نCلماعلا عيمج  5 01/01/2024 01/01/2022 01/12/2021 

2 

 تاحا�sقالاو فادهألا حيضوت عم عوضوملاب صاخلا ضرعلا CDهجتو دادعإب عيضاوملا دحأب فلكملا وضعلا موقي 4-1-3

 .ي�اك تقوب دعوملا لبق عامتجالا سيئرل يئاf¢لا ھلكشب صاخلا فلملا ملسيو ،اef ةطبترملا

 مايأ )3( لبق ¨H§قأ دحب  عامتجالا سيئر غالبإ  متي عامتجالا ةدنجا ى�ع ةفاضإ وأ تاظحالم دوجو لاح ي� 4-1-4

 .عامتجالا دعوم نم

 

 :عامتجالاب ةصاخلا تالخدملا 4-2

 )لقالا ى�ع ةيلاتلا تالخدملا ضعب دوجو نم عامتجالا Csتركسو سيئرلا دكأتي نا بجي( 4-2-1

 .ةقباسلا لامعالا ةعجارم عم لامعالا ةعباتم 4-2-1-1

 .ةيعمجلاب ةلصلا تاذ ةيجراخلاو ةيلخادلا تاCsغتلا 4-2-1-2

 )تايجيتا�sسا/ فادهأ/عيراشم/تاسايس( ةمكاحلا تاهجلاو ايلعلا ةرادإلا فادها ةقباطم 4-2-1-3

 .تاءارجإلاو تاسايسلا ةمئالم 4-2-1-4

 .ةيرسلاو ةيدايحلاو ةهاD»لا Csياعم قيبطت 4-2-1-5

 .ةيعمجلا ماظن ى�ع ةيلخادلا ةعجارملا جئاتن 4-2-1-6

 .ةيئاقولاو ةيحيحصتلا تاءارجإلا فقوم 4-2-1-7

 .ةيجراخ تاهجب ةصاخلا مييقتلا لامعا 4-2-1-8

 .لمعلا عونو مجح ي� تاCsيغتلا 4-2-1-9

 .ةمهملا فارطألاو ديفتسملا يأر نايبتسا 4-2-1-10

 .نيديفتسملا ىواكش 4-2-1-11

 .ةقبطملا نCسحتلاو ريوطتلا بيلاسأ ةيلعاف 4-2-1-12

 .دراوملا ةمئالم 4-2-1-13

 .صرفلاو رطاخملا ليلحت جئاتن 4-2-1-14

 .نCلماعلا بيردتو ةطشنألا ةعباتم لثم ةلص تاذ ىرخأ لماوع يأ 4-2-1-15

 :ةيلاتلا رصانعلا عامتجالل ةوعدلا لمشت 4-2-2

 .لامعالا لودج 4-2-2-1
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 .عامتجالا خيرات 4-2-2-2

 .عامتجالا تقو 4-2-2-3

 .عامتجالا ناكم 4-2-2-4

 

 :عامتجالا ةرادإ 4-3

 .تاعامتجالا سيئرلا ريدي 4-3-1

 .ذيفنتلا ريوطتو نCسحتل ةيحيحصتلا تاءارجإلا نع لوؤسم سيئرلا 4-3-2

 تارارقلاو تاءارجإلا نمضتم دمتعملا جذومنلا بسح عامتجالا سيئر فارشا تحت رضحملا دادعإب عامتجالا Csتركس موقي 4-3-3

 اهضراعت مدعو ةيعمجلا ةسايس عم كلذ ةمئالم ىدمو ذيفنتلا نع لوؤسملاو اهذيفنت خيرات اددحمو ةبولطملا ةيحيحصتلا

 .حئاوللا عم

 .ةمكاحلا ةهجلا نم رضحملا دامتعاب سلجملا سيئر موقي 4-3-4

 .عامتجالا سيئر لبق نم عامتجالا ءاضعأ ى�ع دامتعالاو عيقوتلا دعب خسنلا عيزوت متي 4-3-5

 :عامتجالا تاجرخم 4-4

 :ةيلاتلا تاجرخملا ى�ع عامتجالا يوتحي 4-4-1

  .لامعالا ةيلعاف نCسحت تاوطخ 4-4-1-1

 .لامعالا ةيلعاف نCسحتل ةبولطملا دراوملا 4-4-1-2

 .ةعباتملاو ذيفنتلا نع ةلوؤسملا ةهجلا ديدحت 4-4-1-3

 .لامعالا ذيفنتل ةيرودلا ةعجارملا ةدم ديدحت 4-4-1-4

 ذيفنتلا ةعباتمب موقي امك عامتجالا تارارق ةعباتمل دمتعملا لجسلا ي� عامتجالا تاجرخم ليجستب عامتجالا Csتركس موقي 4-4-2

 .تالجسلاو قئاثولا ةبقارم ءارجا اقبط ةرادإلا ةعجارم قئاثو ظفحب Csتركسلا موقي 4-4-3

 تايلوؤسملا -5

 :سيئرلا  5-1

 .تاعامتجالا ريدي 5-1-1

 .ذيفنتلا نCسحتل ةيحيحصتلا تاءارجإلا 5-1-2
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 .ةمكاحلا ةهجلا نم رضحملا دامتعا 5-1-3

 .عامتجالل ةمئالملا تالخدملا رفوت نم دكأتلا 5-1-4

 .تاعامتجالل ةوعدلا 5-1-5

 .تاعامتجالل ةبسانملا عيضاوملا حا�sقا 5-1-6

 :عامتجالا Csتركس  5-2

 .تاعامتجالا تاجرخم ليجست 5-2-1

 .ذيفنتلا ةعباتم 5-2-2

 .عامتجالاب صاخلا رضحملا دادعا 5-2-3

 .ةبولطملا تالخدملا دوجو نم دكأتلا 5-2-4

 :عامتجالا ءاضعأ  5-3

 .عامتجالل عيضاوملا حا�sقا 5-3-1

 .ذيفنتلا ى�ع لمعلاو عامتجالل عوضوملا وا ةركفلا دادعاو ضرع 5-3-2

 عجارملا -6

 )ISO 17020:2012 clause #8-5( ةفصاوملا 6-1

 )ISO 17020:2015 clause # 10-2-5( ةفصاوملا 6-2

 )ISO 17065:2012 clause #8-5( ةفصاوملا 6-3

 

 تاقفرملا -7

 )( مقر جذومن تاعامتجالا ةدنجا 7-1

 )( عامتجالا رضحم 7-2

 )( تاعامتجالا تارارق ةعباتم لجس 7-3

 .)( تاعامتجالل يذيفنت رصتخم 7-4

 .)( تاعامتجالل يونس ريرقت 7-5

 )( عامتجالا قاثيم 7-6
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 خيراتلا عيقوتلا دامتعالاو دادعإلا ةفيظولا مسالا

   دادعا GHIسؤملا CDمتلا ةنجل سيئر مولسلا ميهاربإ نب دمحم

   ھعجارم CDمتلا ةنجل نم وضع لياد لا دعس زيزعلادبع

   دامتعا ةرادإلا سلجم سيئر يدعاصلا ليخد نب ردنب .د
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