
الـدبـلــوم الــتــدريـــبــي فــي ادارة الــجـــودة للــمختـبـــرات الـــطبيــة
Laboratory Quality Management Training Diploma

هدف البرنامج:
تعزيز جودة ودقة نتائج المريض.	 
زيادة رضى كل  المرضى والموظفين.	 
تقليــل التكاليــف غيــر الضروريــة مــن خــال توفيــر المعرفــة المتقدمــة 	 

إلدارة الجــودة للفئــات المســتهدفة.

التخصصات التي يمكن قبولها:
بكالوريوس مختبرات طبية ، دكتور في طب ، بكالوريوس تمريض.	 
بكالوريوس في الصيدلة ، والتأهيل و المهن الطبية االخرى . 	 

وصف البرنامج:
برنامجــا   الطبيــة   للمختبــرات  الجــودة  ادارة  فــي  الدبلــوم  يعتبــر 
ــدة ســنة واحــدة ، وهــو  ــا لم ــي الدراســات  العلي ــدد المســاقات   ف متع
الرعايــة  ومقدمــي  واألطبــاء  الطبيــة  المختبــرات  لفنيــي  مخصــص 
ــي إدارة  ــم ف ــز معارفه ــى تعزي ــدف إل ــذي يه ــن،  وال ــة اآلخري الصحي
الجــودة  فــي المختبــرات الطبيــة. يتــم  تنفيــذ هــذا البرنامــج  مــن 
ــة مركــز الحســين للســرطان   ــن  أكاديمي خــال الشــراكة  والتعــاون بي

للتعليــم والتدريــب ومجموعــة  طــال أبوغزالــه.

ــة  ــرات الطبي ــودة للمختب ــوم إدارة الج ــية  لدبل ــة الدراس ــتمل الخط وتش
ــة  ــاقات النظري ــث ســتدرس المس ــة.  حي ــة وعملي ــاقات نظري ــى  مس عل
فــي قاعــات أكاديميــة مركــز الحســين للســرطان  للتعليــم والتدريــب ، فــي 
حيــن  ان  المســاقات  العمليــة  ســيتم  تدريــب الطلبــة  عليهــا فــي دائــرة 

المختبــرات الطبيــة بمركــز الحســين للســرطان. 

مدة البرنامج : 9 اشهر بواقع ) 300 ( ساعة تدريبية 

شهادة البرنامج :
فــي  الجــودة  ضبــط  فــي  التدريبــي  الدبلــوم  شــهادة  منــح  ســيتم 
ــاون  ــي وبالتع ــم العال ــن وزارة التعلي ــة م ــة مصدق ــرات الطبي المختب
اجتــاز  مــن  لابتكارلــكل  الجامعيــة  أبوغزالــه  طــال  كليــة  مــع 
ــا  ــور م ــى حض ــة ال ــة باالضاف ــذه الغاي ــد له ــي المع ــان النهائ االمتح

ال يقــل عــن )85% ( مــن عــدد ســاعات البرنامــج.

علمــا بــأن الدبلــوم التدريبــي ال يــؤدي الطالــب الــى الحصــول 
علــى درجــة علميــة وال يحتســب منهــا ســاعات للحصــول علــى 

درجــة اكاديميــة.

Program Aims:
	 Enhance the quality and accuracy in performing 

laboratory tests and reporting results.
	 Increase patient and staff satisfaction.
	 Introduce lean concept in laboratory management.

Target Group
Medical Laboratories and Other Health Care Providers

Program Description: 
	 This diploma will give a solid understanding of all 

essentials needed in laboratory quality management. 
It is a twelve months multidisciplinary post graduate 
degree course, which will be of great interest to 
medical laboratory technologists and other health 
care providers who aim to enhance their laboratory 
quality management knowledge.

	 This diploma in laboratory quality management 
is offered through a collaboration between King 
Hussein Cancer Center - Education and Training 
Academy and Talal Abu-Ghazaleh Organization.

	 All modules have both theoretical and practical parts 
that will be held in King Hussein Cancer Center 
Education and Training Academy and Department of 
Pathology & Laboratory Medicine. 

Program Duration: 
)300( hours long running over nine month 

Certificate:
This diploma Certificate in Laboratory Quality 
Management )LQM( is accredited by TAGUCI and the 
Ministry of Higher Education .This certi¬ficate is granted 
after passing the -final exam and attending at least 85% 
from the overall program hours.

Noting that the training diploma does not qualify the 
student to acquire an academic degree and no credit 
hours will be calculated in case he/she wishes to get 
an Academic degree.



 عدد الساعات
Training Hours

 عــنــوان الدورة
Course Title رقم المادة

Credit Hours  عــــمـلــي
Practical 

 نظري
Theory 

 الــدورات الــمتخصصــة
Specialized Course رقم المادة

1 - 1 مقدمة في الجودة وتنظيم المؤسسات
Introduction to Quality and Laboratory Organization

35026001 

2 1 1 Facilities and Safety تصميم المرافق والسامة 35026002
2 1 1 Equipment المعدات 35026003
2 1 1 Purchasing and Inventory المشتريات وإدارة المواد والمخزون 35026004
3 1 2  Process Control 1 ضبط العمليات المخبرية المستوى االول 35026005
3 1 2 Process Control 2 ضبط العمليات المخبرية المستوى الثاني 35026006
3 1 2  Audit التقييم 35026007
1 - 1 Personnel الكوادر البشرية 35026008
1 - 1 Customer Services خدمة العماء 35026009
2 1 1 Incidence Management إدارة الحوادث 35026010
2 1 1 Process Improvement تحسين جودة العمليات 3502611
1 - 1  Document & Records الوثائق والسجات المخبرية 35026012
2 1 1  Information Management إدارة المعلومات 35026013

25 9 16  Total  |  المجموع


