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تعتبر هذه الوثيقة سرية لمجلس أبوظبي للجودة  والمطابقة

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

قطاع مختبر الفحص المركزي

خدمات القطاع

2021ابريل 



© Palladium 2015

وطنية وقدرهتا التنافسيةتعد البنية التحتية  للجودة إحدى املتطلبات األساسية لالندماج يف االقتصاد العاملي وتعزيز الصناعات ال

البنية التحتية  للجودة

تدام تهدف الرؤية اإلقتصادية إلمارة أبوظبي الى تشكيل اقتصاد مس
....ومتناغم مع اإلقتصاد العاملي 

لتطوير البنية التحتية للجودة في اإلمارة ولتمكين املشاركة 1تم تشكيل مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة...
...الفعالة في اإلقتصاد العاملي

لرفع مستوى البنية التحتية  للجودة هي منظومة من القدرات التقنية التي تستخدم في الدول املتقدمة▪
جودة املنتجات املستوردة، واملتداولة، واملصدرة

ن، وتمكن البنية التحتية  للجودة تستخدم في حماية األسواق، والقطاعات اإلقتصادية، واملستهلكي▪
الدول من اإلندماج في شبكة التجارة العاملية

إزالة العقبات التجارية لتصدير الصناعة الوطنية

اعات البنية التحتية  للجودة تساهم في حماية املستهلكين والقط...
اإلقتصادية في إمارة أبوظبي من تحديات العوملة

املساهمة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة

أمثلة

العقبات التقنية لتجارة ▪
لم املنتجات التي لم تصنع، أو 

ا  تفحص، أو لم يتم ترخيصه
وفقا ملواصفات معتمدة

البنية التحتية للجودة من ▪
لة العناصر املهمة لتحقيق عدا

التنافس وبالتالي جذب 
االستثمارات   

اإلعتماد

املترولوجيا تقييم املطابقة

مراقبة األسواق

املواصفات وبرامج املطابقة

دعم الصناعة الوطنية ورفع جودتها وتنافسيتها

الواردات رديئة الجودة ال ▪
تطابق مواصفات السالمة،   

وقد تشكل خطرا على 
املستهلكين

ة ذات إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على األنشط“ 
ة القيمة املضافة العالية، ويشجع املشروعات الخاص

والروح االستثمارية لدى األفراد، ويكون 
ما على درجة عالية من االندماج في االقتصاد العاملي، ب

”أفضل للجميعفرصيؤول إلى
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ود احلكومة يف محاية واقع األسواق يف إمارة أبوظيب قبل انشاء اجمللس أكد على حاجة اإلمارة خلدمات البنية التحتية للجودة لدعم جه
املستهلك وتعزيز الصناعة الوطنية

املواصفات وبرامج املطابقة

اإلعتماد

تقييم املطابقة

(الفحص والشهادات والتفتيش)

(املترولوجيا)القياس 

مراقبة األسواق
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حماكاة مفهوم البنية التحتية للجودة يف جملس أبوظيب للجودة واملطابقة
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تتضمن مهام ومسؤوليات اجمللس حبسب قانون إنشائه تطوير البنية التحتية للجودة يف إمارة أبوظيب

من التميز عاملياأبوظبي االرتقاء بالبنية التحتية للجودة واملساهمة في تمكين إمارة : الرؤية

وصادراتهاإمارة أبوظبي رفع مستوى جودة املنتجات املتداولة في التنافسية للقطاعات الصناعية في أبوظبياالرتقاء بالقدرة

الفنيةاملطابقة للوائحوامتثال هيئات تقييموبرامج املطابقة  ملواءمة وتطوير املواصفاتأن نكون املحرك الرئيس ي

ة، اإلماراتيوتطوير وتطبيق املواصفاتاملساهمة في مواءمة
والدوليةواإلقليمية

ى ضمان تقديم برامج تقييم املطابقة ذات أثر إيجابي عل
املجتمع واالقتصاد والبيئة

لتحقيق االعتراف الدوليالخاصة بها وتعزيز قدراتهااملطابقة في إمارةأبوظبي للمتطلباتضمان تلبية هيئات تقييم

الفحص وإصدار الشهاداتاملواصفات واملطابقة

(الفحص وإصدار الشهادات والتفتيش)وتقييم املطابقة العلوم الريادة اإلقليمية في خدمات

فحص متميزةتطوير قدرات
 ومستدامة

 
إقليميا

أن نكون هيئة تقييم مطابقة
 
 
 ومعتمدة عامليا

 
معروفة إقليميا

 للدراساتأن نكون مركزا
 
اإلقليمياملستوى العلمية علىواالستشاراتواألبحاثعلميا

سالمة األسواق واملستهلكيناملترولوجيا

 في املقاييس
 
 وإقليميا

 
 وطنيا

 
أن نكون مرجعا

املساهمة في مبادرات االبتكار الوطنية من خالل البحث  التطويرللمترولوجيااإلماراتملعهدالدولياإلعترافتحقيق

لتلبية احتياجات الشركاء من القطاع الصناعي في الدولةتوسعة قدرات معهد اإلمارات للمترولوجيا

األسواق في أن نكون حماة لسالمة املنتجات وعدالة
إمارة أبوظبي

 القياس القانونيةتعزيز مطابقة أدوات
 
ي فوالعبوات املعبأة مسبقا

لإلشتراطات الخاصة بهاإمارة أبوظبي
ي  تعزيز مطابقة املنتجات املتداولة في أسواق إمارة أبوظب

اشتراطات السالمة

بيضمان فعالية وكفاءة إجراءات الرقابة على سالمة املنتجات واملقاييس القانونية بأسواق إمارة أبوظ
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2025-2021اهلدف اإلسرتاتيجي للقطاع 
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جمموعات الشركاء اإلسرتاتيجيني
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المؤشرات االستراتيجية
2021-2025

قطاع مختبر الفحص المركزي
نظرة عامة
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تداولة يف أسواق اإلمارة يسعى خمترب الفحص املركزي من خالل خدمات تقييم املطابقة اليت يوفرها إىل التحقق من مطابقة السلع امل
لالشرتاطات املعتمدة باإلضافة إىل تعزيز الصناعات الوطنية 

بيقيةاألحباث العلمية التط

شهادات املطابقة

خصصالتدريب الفين املت

الفحص املخربي

اإلستشارات الفنية

موظف مؤهل ( 162)
ومتخصص

مواقع لتقدمي خدمات ( 3)
خمترب الفحص املركزي يف

أبوظيب والعني

إجراءات فحص معتمدة 
ةوفقاً للمنظمات العاملي
(IAF, ILAC)

ركزاً تطوير املخترب ليكون م
قييم عاملياً خلدمات الفحص وت

املطابقة

زي إضافة خمترب الفحص املرك
لعامليةلشبكة منظومة املختربات ا

ع توفري بيئة علمية جتم
ناعيةاملؤسسات األكادميية والص

IndustryAcademic

Central testing 
lab

خالل تطوير اخلربات الوطنية من
يف توفري فرص عمل وتدريب

أحدث اجملاالت العلمية 
والتكنولوجية

حص الخدمات الرئيسية التي يقدمها مختبر الف
التطلعات المستقبليةالقدرات الفنية والخبرات الحاليةالمركزي
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املنظومة االسرتاتيجية خلدمات املخترب املركزي 

ات التخصصية االستشار 

اصدار الشهادات

قياس االلتزام بالجودة واملعايير والقوانين 

تقييم مخاطر السالمة 

االمن 
الوطني

استدامة 
االعمال

ية الدراسات االستراتيج,املخاطر الناشئة
والبحث العلمي 

املختبرات املرجعية

Walk-in Customer

مرتفعة

منخفضة

جية
األهمية االستراتي

منخفضة

مرتفعة

ية
ح

رب
ال

حجم األنشطة 
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ة يف جماالت عدة وذلك لتلبية قام اجمللس وفق خطته االسرتاتيجية بتطوير قدراته الفنية وتوسعة نطاق خدمات الفحص وتقييم املطابق
احتياجات اجلهات احلكومية املتنامية من هذه اخلدمات

اإلشعاعالمياهاألغذية والسوائلالبيئةمواد البناء واإلنشاء

األجهزة الطبيةاألدوية والمواد الطبيةالمواد المالمسة لألغذيةمواد التجميلالزراعة 10 9 67

5 23 1

8

4
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خدمات القيمة املضافة 

األبحاث العلمية التطبيقيةاالستشارات الفنية

 إجراء الدراسات واملسوحات واالستشارات
التخصصية لدعم الجهات الحكومية 

ين والقطاع الصناعي واملساهمة في تحس
 وتمك

ً
ينها جودة املنتجات املصنعة محليا

.تهدفةلتلبية معايير األسواق العاملية املس

تقديم خدمات البحث العلمي لدعم 
الجهات الحكومية والقطاع الصناعي 
 للمساهمة في تحسين عمليات اإلنتاج
م وتطويرها مما له األثر اإليجابي في دع

.مشاريع الصناعة واالبتكار

التدريب الفني المتخصص

خصصية تطوير وتنفيذ برامج تدريبية فنية ت
تدريب للشركاء تلبي احتياجاتهم من خالل ال
فحص النظري والعملي في مختبرات مختبر ال

.املركزي املتعددة

خدمة اصدار شهادات المطابقة

ع تعزيز ثقة الجهات التنظيمية واملجتم
م بجودة وسالمة املنتجات من خالل تقيي

ابقة مطابقة املنتج ملتطلبات برامج املط
وزارة )الصادرة عن الجهات التنظيمية 

س الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة ومجل
ادات وإصدار شه( أبوظبي للجودة واملطابقة

ا مطابقة لهذه املنتجات لتمييز جودته
.وسالمتها
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تنامية وتطلعاهتا املستقبلية وضع اجمللس اسرتاتيجية توفري خدمات الفحص وتقييم املطابقة للجهات احلكومية لتلبية احتياجاهتا امل

الفحوصات اإلشعاعيةاألدوية واألجهزة الطبيةالغذاء واملياهالفحوصات البيئيةمواد البناء واإلنشاء

1

2

3

4

حصر احتياجات الجهات 
الحكومية والسوق

تصننننننننيا اتحتياجنننننننات حسننننننن  
زي منظومننة مختبننر الفحننص المركننن

وطلنننننننننن  الجهننننننننننات الحكوميننننننننننة 
والسوق

دراسة وتقييم حجم العمل 
المطلوب 

القطاع تعيين وتفويض مختبرات1)
الخاص

ديم التعاقد مع مشغل خارجي لتق2)
الخدمة

.تطوير القدرة داخليا3)
الرقابة

التنفيذ والمتابعة

التفويض

التعيين

إعداد العقود

تحديد مجاتت 
التفويض

6

5

4

3

2

1

الخيار األولالتفويضالتعيني

اجملاالت 
الرئيسية

احللول

املخرجات
ترشيد النفقات الحكوميةتوسعة نطاق الخدماتاملستهدفة تقليل كلفة الفحوصات رفع كفاءة األداء

.الحاجة إلى موازنات رأسمالية سنوية الستبدال األجهزة الحالية القديمة•
.الحاجة إلى موارد بشرية وموازنات تشغيلية إضافية لتلبية احتياجات الجهات الحكومية املتنامية•
 لبعض الجهات الحكومية من تنفيذ خططها للتحقق من مطابقة السلع من خالل الفحص•

ً
.خبري املارتفاع األسعار املعتمدة لخدمات الفحص مما يشكل تحديا

.تنوع متطلبات الجهات الحكومية في بعض املجاالت وحاجتها إلى خدمات جديدة وسريعة في حاالت الطوارئ •

التحديات
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مجاالت الفحوصات المخبرية
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يائية واملكروبيولوجية يوفر خمترب الفحص املركزي نطاق واسع من الفحوصات املخربية للمنتجات الغذائية تشمل الفحوصات الكيم
والفحوصات اإلشعاعية

املعادن الثقيلة والتغذوية الكائنات الدقيقة املسبة لألمراضمتبقيات املبيدات

السموم الفطرية وامللوثات 

 فحص أنواع اللحوم و الخلط والغش
 
األغذية املحورة وراثيا

وهيدراتالبروتينات والفيتامينات والكربمتبقيات األدوية البيطرية 

جودة الدهون والزيوت

DNA

خدمات فحص األغذية والمشروبات 

تعتبرررر صاو رررراة االذيرررة والم ررررروباة جرررر   ا

لمنتجاة يتج أ من عملياة كفا ة اإلنتاج و الت نيع

آمنرررة وعاليرررة الجرررودةا و يررروصر الم تبرررر المركررر   

ت دام  دماة التاليل والفاص لأللذية بأنواعها باس

تاديرد أادث أساليب الفارص والتكنولوجيراا و ذلر  ل

عوامررررل ال طررررر وتاسررررين الجررررودة والكفررررا ة لهررررذه 
.المنتجاة

https://ateaspoonofbliss.files.wordpress.com/2015/04/protein-sources1.jpg
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وبيولوجية والفحوصات يوفر خمترب الفحص املركزي نطاق واسع من الفحوصات املخربية للمياه تشمل الفحوصات الكيميائية واملكر 
اإلشعاعية

املعادن الثقيلة والتغذوية الكائنات الدقيقة املسبة لألمراضامللوثات الكيميائية العضوية 

املواد املشعة  متبقيات املبيداتالفحوصات الفيزيائية 

خدمات فحص المياه

ة العاليرة تعتبر تااليل المياه من التااليل ذاة ااهمير

ل ميراه باعتبار الما  ع رب الايراةا و ت رمل التاالير

وصيرة و ال بكاة و المياه المعبأة و لير المعبرأة و الج

المعالجررررة و أنرررروا  الميرررراه اا ررررر  لت طرررري بررررذل  
. م ادر المياه كاصة
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يزيائية والكيميائية يوفر خمترب الفحص املركزي نطاق واسع من الفحوصات املخربية لألدوية واملواد الطبية تشمل التحاليل الف
وامليكروبيولوجية

ي إبر الشوائب واملواد البالستيكية ف
حقن الوريد

املكونات الفّعالة في األدوية و 
الكشف عن الغش 

السموم البكتيرية 
في األدوية

الشوائب في 
األدوية 

فعالية األدوية وثبات
املواد الفعالة 

الخواص الفيزيائية
لألدوية

خدمات األدوية والمواد الطبية

تبرر توصر صاو اة اادويرة و المرواد الطبيرة صري م 

الفاررص المركرر    رردماة ذاة ايمررة عاليررة  رراملة  

وبيولوجيرررة التااليرررل الفي يا يرررة والكيميا يرررة والميكر

أو باسررت دام دسررتوراادوية اامريكرري أو ااوروبرري
.الياباني
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قن الطبية وأجهزة قياس لألجهزة الطبية واليت تشمل أجهزة قياس ضغط الدم واحلاملرتولوجيةيوفر خمترب الفحص املركزي الفحوصات 
احلرارة

أحجام الحقن الطبية أجهزة  قياس ضغط الدم

أجهزة  قياس الحرارة الكهربائية أجهزة  قياس الحرارة باألشعة فوق الحمراء

خدمات فحص األجهزة الطبية 

يقرردم الم تبررر المركرر    دمررة صاو رراة ااجهرر ة 

ظمررة الطبيررة للجهرراة الراابيررة وصرري المعررايير و اان
.ال ا ة بهذا المجال
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يائية واملكروبيولوجية يوفر خمترب الفحص املركزي نطاق واسع من الفحوصات املخربية للعينات البيئية تشمل الفحوصات الكيم
والفحوصات اإلشعاعية كما يتعاون املخترب املركزي مع خمتربات القطاع اخلاص لتوفري هذه الفحوصات

املياه املعالجة  رواسب مياه البحر مياه البحر 

املياه الجوفية التربة الصناعية 

خدمات فحوصات البيئة

علرري بال رراة مسررألة تتتعتبررر تااليررل العينرراة البي يررة 

ميا يرةا لتااليرل الكياوتت ايد أهميرة . والسالمة العامة

صري البيولوجية واإل عاعية صري هرذا المجرال الايرو 

وتعتبرررر. تاديرررد سرررالمة التربرررةا والهررروا ا والمرررا 

وتطرورا لمرا التااليل البي ية من أكثر التااليل تنوعرا

المررواد تلعبررب بعررت التركيرر اة البسرريطة مررن بعررت
.من أثر كبير على البي ة وال اة ب كل عام
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ما يشاهم املخترب يف خطة يوفر خمترب الفحص املركزي نطاق واسع من الفحوصات اإلشعاعية للمواد الغذائية واملياه والعينات البيئية ك
الطوارئ ملشروع براكة

الكشف عن املواد اإلشعاعية في االغذية األغذية املعالجة باإلشعاعهبراكتغطية خطة الطوارئ ملشروع 

 في العينالفحوصات اإلشعاعية في املياهالفحوصات اإلشعاعية البيئية 
 
ات فحوصات املواد املشعة طبيعيا

النفطية

خدمات فحص اإلشعاع 

نسران مارتمال لإت كل الملوثراة اإل رعاعية ررررا  

ى والبي ررررة بسرررربب ارررردرة اإل ررررعاعاة الم تلفررررة علرررر

ن ونظررا لمرا ا رل مر. التفاعل مع المواد وت ييرهرا

ويرةا جارب ااسلاة النوالعالم و تاوادث نووية صي 

ومررا أ رردرتب مررن ملوثرراة ك ررعاعية كرران رررروريا 

كجررررا  التااليرررل اإل رررعاعية علرررى المرررواد ال ذا يرررة

نسران والبي يةا وليرها من المرواد التري ارد ت رل لإ
.ب كل مبا ر أو لير مبا ر
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الرئيسية يف الرتبة واملياه والنباتيوفر خمترب الفحص املركزي نطاق واسع من الفحوصات املخربية للتحاليل الزراعية تشمل حتاليل العينات

األسمدة  املبيدات التربة الزراعية 

املياه الجوفية ومياه الري النباتات

خدمات فحص الزراعة

ر يسرية العنا رر الالتااليرل ال راعيرة تااليرل ت مل 

تنررو  لل راعررة متمثلررة صرري التربررة والميرراه والنبرراة ب

الفاو ررراة صررري كرررل مكرررون مرررن هرررذه المكونررراةا 

ل راعيررة باإلررراصة كلررى صاو رراة المتعلقررة بالبي ررة ا

مررن ايررث التهويررةا ودرجررة الارررارة وكررذل  المررواد 
.المراصة مثل ااسمدة والمبيداة الا رية
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ضمان مطابقة املنتجات يوفر خمترب الفحص املركزي نطاق واسع من الفحوصات املخربية ملواد التجميل ومنتجات العناية الشخصية ل
للتشريعات املعتمدة

املعادن الثقيلة الكائنات الدقيقةمسببات الحساسية 

املواد الحافظة  االدعاءات على بطاقة املنتجامللوثات الكيميائية العضوية 

خدمات فحص مواد التجميل

و يقدم م تبرر صارص مرواد التجميرل  ردماة الفارص

ميل للُنظم تقييم المنتجاة لرمان مطابقة منتجاة التج

ا والت ررريعاة المعتمرردة لم تلرر  جهرراة اا ت رراص

.عة ماليا  لكاصة منتجاة التجميل المستوردة أو مالُ ن  
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مان مطابقتها للمواصفات يوفر خمترب الفحص املركزي نطاق واسع من الفحوصات املخربية ملواد التغليف و املواد املالمسة لألغذية لض
املعتمدة

املواد البالستيكية وغير البالستيكية هجرة املواد 
خدمات فحص مواد التغليف و المواد المالمسة لألغذية

ويوو خألغذمختالمسوو مختوورم مخر وو  يوور المختبر ووالمختا وو  ل

ختعوو يياتترثوو خلرأ ووةلمووهل  هوو تغليفهوو  وو مختسووربةم مختوورم 

نسوو خلمط بقرهوو وضووت  ،محليوو  لمختعرتووة ومخسووالم مخجوور  

هووذ هجوا   حيو مختعرتوة مخترمصووف   و بهو مختسوتر 

يوور اخطووام لتشوول  قووةخألغذيوو مختالمسوو ج يئ تهوو ومختوورم 

.مختسرهلكسالم على

 فحص املقاومة البكتيرية ملواد التغليف و العبوات
البالستيكية



© Palladium 2015

الفيزيائية والكيميائية كما يوفر خمترب الفحص املركزي نطاق واسع من الفحوصات املخربية يف جمال مواد البناء واإلنشاء تشمل التحاليل
يتعاون املخترب املركزي مع القطاع اخلاص لتوفري هذه الفحوصات

التربة والركام
الخرسانة 
واإلسمنت

املواد الصناعية اإلسفلت والقار
الفحوصات 
الكيميائية 

زيوت املحوالت
اإلنشاء وعلوم المواد

ا  يقدم الم تبر المرك    دماة صارص مرواد اإلن ر

ي و الت رررييد مرررن  رررالل موارررع للم تبرررر صررري أبررروظب

وم تبرررررين متنقلررررين ل دمررررة اإلمررررارةا و مررررن هررررذه 

ةا تو رري  المرروادا الفاو رراة الم تلفرر: ال رردماة

ل تاليرررل ااعطرررالا باإلرررراصة كلرررى تاليرررل الم ررراك
.المتعلقة بهذه المواد و تقديم ااست اراة
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المؤشرات االستراتيجية
2021-2025

 2025-2021بطاقات األداء المتوازن
قطاع مختبر الفحص المركزي

المشاريع االستراتيجية
إنجازات مختبر الفحص المركزي2021-2025

أمثلة
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إجنازات خمترب الفحص املركزي

املحافظة على االعتماد الدولي 
للمختبرات من خالل نقل اعتماد 
 مختبر الفحص املركزي إلى النظام
الوطني لالعتماد، واضافة قدرات 

.فحص جديدة لنطاق االعتماد

ية الحصول على تعيين وزارة الزراعة االندونيس
كمختبر معتمد لتحليل وإصدار 2017عام 

ذية شهادات مطابقة الفحوصات املخبرية لألغ
ولة الطازجة ذات املنشأ النباتي واملصدرة من د

اإلمارات إلى إندونيسيا

ل لتحلياعتماد مختبر اإلشعاع كمختبر مرجعي
ة عينات الطوارئ الخاصة باملحيط الخارجي ملحط

وصات براكة للطاقة النووية كما يتفرد بتقديم فح
 األغذية املعالجة باإلشعاع  على مستوى الدولة

ودول مجلس التعاون 
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إجنازات خمترب الفحص املركزي

ا رفع عدد املبيدات التي يتم الكشف عنه
دد مبيد في مختبر العين، وبع( 495)ليصل إلى 

(  451)مبيدات موحدة بين املختبرين يصل إلى
في مبيد، وهي القدرة األعلى بين املختبرات

الدولة

ات املختبر الحكومي في الدولة الذي يقدم خدم
ت الفحص املعتمدة للقطاع الصحي، من هيئا

رقابية وتنظيمية وقطاع خاص 

ذية تسجيل املختبر املركزي  من قبل منظمة األغ
 كعضو في مختبرات FAOوالزراعة لألمم املتحدة فاو 
GLOSOLANالتربة العاملية 

ر علوم اختيار مختبر الكيمياء غير العضوية من مختب
ق الحياة في أبوظبي كقائد إقليمي  لتوحيد طر 

العمل لفحوصات التربة في املنطقة 
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إجنازات خمترب الفحص املركزي

ل تغطية نموذج كامل لفحوصات العس
 (Honey Profile)لرصد الغش فيه 

ئية للفحوصات الفيزيائية، والكيميا
. والبيولوجية وامللوثات واإلشعاع

تفويض خدمات الفحص في مجال مواد البناء 
اع واإلنشاء والفحوصات البيئية ملختبرات القط

الخاص والبدء بتقديم هذه الخدمات من قبل 
.املختبرات املفوضة

املختبر الوحيد في الدولة الذي يقدم فحوصات 
الكشف عن الهرمونات واملنشطات املستخدمة 

للمواش ي واإلبل والخيول   
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الملحق
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نموذج حصر احتياجات الجهات من املختبر املركزي 
Form of Entity needs inventory form CTL

(Entity Name/ اسم الجهة)Entity/ الجهة 

Current service needs/ االحتياجات من الخدمات الحالية 

Testing service/ خدمة الفحص 

أنواع العينات 
Type of Samples

الفحوصات املطلوبة  
Test Required

عدد العينات 
No. of Samples

(  شهري / اسبوعي/يومي)تواتر طلب الخدمة 
(Frequency of requesting the service- Daily/Weekly/Monthly)

Research, Surveys and Consulting Service/ خدمة األبحاث واملسوحات و االستشارات 

املسوحات املطلوبة 
Surveys Required

عنوان املسح املطلوب 
Title of Survey

أنواع العينات 
Type of Samples

الفحوصات املطلوبة  
Test Required

عدد العينات
No. of Samples

تواتر العينات
Frequency of Requesting

املدة الزمنية للمسح 
Duration 

 Studies / Research required/ األبحاث املطلوبة/الدراسات

األبحاث املطلوبة /الدراسات
Studies Required

عنوان الدراسة املطلوب 
Type of Study

أنواع العينات 
Type of Samples

الفحوصات املطلوبة  
Test Required

عدد العينات
No. of Samples

تواتر العينات
Frequency of Requesting

املدة الزمنية للدراسة
Duration

Specialized Training in the available fields/ التدريب التخصص ي في املجاالت املتوفرة 

التدريب املطلوب 
Training Required

الهدف من التدريب 
Aim of Training

عدد املتدربين 
No. Of Trainees

...(الثاني،/الربع األول )وقت التدريب 
Time to get Training (Q1/Q2/Q3/Q4)

نموذج حصر احتياجات الجهات من المختبر المركزي 
Form of Entity needs inventory form CTL
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