وحدة االعتماد
استبٌان لجهات تقٌٌم المطابقة التً تتقدم بطلب
اعتماد

A Questionnaire to CAB Applying for
Accreditation

: الشركة التً ٌتبع لها جهة تقٌٌم المطابقة/  اسم المؤسسة-1

1- Institution /company to which the CAB belongs

:اسم جهة تقٌٌم المطابقة

CAB name :

-

Quality manager name:

:اسم مدٌر الجودة

-

-

Technical manager name:

:ًاسم المدٌر الفن

-

 نوع جهة تقٌٌم المطابقة-2
 طرف أول
 طرف ثاني
 طرف ثالث

2- Type of CAB
 First party
 Second Party
 Third Party

3-Total number of the CAB's staff
(
)
University degree: (
)
Diploma of college: (
Secondary school : (

:  العدد الكلً لموظفً جهة تقٌٌم المطابقة-3
)
)

)
)

)
)

(

:ًجـامـع
( :دبلوم معهد
( :ثانوٌة عامة
(

الرجاء إرفاق قائمة بأسماء موظفً جهة تقٌٌم المطابقة

Please attach a list of the CAB's staff names

4- Is sampling within the responsibilities of the CAB (Yes,
No)

 (نعم: هل أخذ العٌنات ضمن مسؤولٌة جهة تقٌٌم المطابقة-4
)  ال/
 ما هً الطرٌقة التً تؤخذ بها العٌنات،إذا كانت اإلجابة نعم

If the answer is yes, is sampling conducted according to :

 مواصفة قٌاسٌة
 طرق إحصائٌة
 حدد، غٌر ذلك

 Standard
 Statistical methods
 Others, please specify
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-

 هل اشترك المختبر فً برامج للمقارنة البٌنٌة أو اختبارات-5
) ال،مهارة (نعم

5- Did the lab participate in proficiency tests or interlaboratory comparison (Yes , No )

5-1 The name of the body which organized the last
proficiency testing scheme:

: اسم الجهة التً عقدت آخر اختبار1-5

6- What is the reason of your application for
accreditation:

 لماذا ترغبون بالحصول على االعتماد-6

7- Does the CAB have any other branches?

 هل لدى جهة تقٌٌم المطابقة فروع أخرى ؟-7
 اذكرها،إذا كانت اإلجابة نعم

If yes, please list them

-الفروع

If yes, please State which activities are performed at
These branches

 اذكر النشاطات التي تتم في هذه،إذا كانت اإلجابة نعم
-

: مختبرات فحص-8
8- Testing laboratories

 هل ٌقوم المختبر بأي نوع من أنواع المعاٌرة الداخلٌة؟1-8

8-1 Does the lab perform any type of in-house
calibration?

 اذكرها،إذا كانت اإلجابة نعم
موازٌن حرارة
اوزان/موازٌن
مؤقتات
ماصات
اخرى
ٌرجى إرفاق إجراءات المعاٌرة الداخلٌة

If yes, please list them






Thermometers
Scales
Timers
Micro-pipettes
Others

If yes, please attach the in-house calibration procedures

 أو غٌر مرجعٌة؟، هل ٌوجد طرق فحص داخلٌة2-8
نعم
ال

8-2 Does the laboratory's applied scope of accreditation
include any in-house, or non-standard testing methods?
 Yes
 No

ٌرجى إرفاق تقارٌر التثبت فً حال كان الجواب نعم

If yes, please attach the related validation reports.

8-3 For medical labs:
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 للمختبرات الطبٌة3-8

8-3-1 Is the specimen collection within the
responsibilities of the lab (yes, no)

 هل جمع العٌنات الطبٌة من ضمن صالحٌات المختبر؟1-3-8
) ال،(نعم

8-3-2 Does the lab perform POCT?

 هل ٌقوم المختبر بتقدٌم خدمة الرعاٌة الطبٌة؟2-3-8
 نعم
 ال

 Yes
 No

.أرجو التوضٌح فً حال كان الجواب نعم

If yes, please specify.

The questionnaire is filled by:----------------------Job Title: ---------------------Date: ----------------------

……………………:قام بتعبئة االستبٌان
…………………… : ًالمسمى الوظٌف
…………………………… :التارٌخ
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