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  ةــمقدم
مجموعة الصفات المميزة للمنتج والتي تجعله ملبياً "هي ،   ISO 9000مضمون المواصفة القياسية  وفقالجودة، 

فكل التطبيقات العلمية الحديثة قد أفرزتها مؤسسات تمتلك  ".والمتوقعة أو قادراً على تلبيتها للحاجات المعلنة
  .النتائج احدث نظم الجودة في اإلدارة للحصول على أدقمختبرات في مجال ضمان الجودة، يتم فيها تطبيق 

هو اآللية التي تستطيع بواسطتها المنشأة أن تـنظم  ) Quality Management System(إن نظام إدارة الجودة 
كما يهدف  .عملياتها وتدير مواردها وتحسن األداء اقتصادي لكافة األنشطة التي تقوم بها لتحقيق الجودة في إنتاجها

ام إدارة الجودة إلى تحديد مدى تطابق المنتج مع المواصفات الموضوعة والى تقليل نسـبة الخطـأ قـي نتـائج     نظ
 . القياسات من خالل تطبيق المعالجة اإلحصائية لنتائج القياسات المخبرية

جودة فانه يعمل على تطوير األنظمة اإلدارية في ال ( Quality Assurance System) أما نظام ضمان الجودة
  .والعمليات التنفيذية والفنية داخل المنشآة للتأكد من كفاءتها ودقة نتائجها

لقد تصاعد االستخدام السلمي للطاقة الذرية في الدول العربية تصاعداً ملحوظاً في السنوات األخيرة بحث أصبحت 
أصبحت الحاجة وبالتالي . العربي الطاقة الذرية رافداً مهماً من روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن

في المؤسسات أو المنشآت ) و التحليلية/التشغيلية أو(العمليات جودة لنظام إدارة ملحة أكثر من ذي قبل على إيجاد 
   .العاملة على تسويق استخدام التقنيات النووية واإلشعاعية في كافة المجاالت

الحصول  إلى حليلية التابعة او التي تعتمد على التقنيات النووية،المخابر التوالمهتمين بمجال  العاملين كافةيسعى 

 والتي تشمل 17025المواصفة القياسية العالمية االيزو اعتمادها من خالل على نتائج دقيقة موثوق فيها 
 .ختباراتاالباإلضافة إلى التحليل االحصائي لنتائج  تحاليلالمتطلبات العامة لضمان كفاءة أداء مخابر المعايرة وال
ذات أهمية كبرى، ألنها تعمل على مراقبة وضمان جودة  فالمختبرات القائمة في المؤسسات العلمية والصناعية

اإلنتاج  تتوافق هذه المنتجات مع المواصفات القياسية الموضوعة، مما يهدف إلى تطوير تقنيات المنتج بحيث

  .والجودة

خططها العلمية التي تتوافق مع االستراتجية العربية لالستخدامات يذ في إطار تنفوالهيئة العربية للطاقة الذرية و
تطوير العمل التحليلي في المخابر النووية العديد من البرامج التدريبية في مجال السلمية للطاقة الذرية تقوم ب

  .ةعلى تطبيق نظام الجودتدريب الكادر العلمي والفني العربي والعمل على  القياسوطرق واالشعاعية 
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   الدورةأهداف 
 :مجاالت ضمان الجودة والمخابر التحليلية لـفي العاملة  والفنيةالفرصة لعدد من الكوادر العلمية  الدورةتمنح هذه 

 .التقنيات النووية المستخدمة في مخابر التحاليلالتعرف على  -

 .بنظام الجودةالتدرب على مختلف الجوانب النظرية والعملية المتعلقة  -

 .التعرف على طرق تطبيق نظام الجودة في مخابر التحاليل النووية واالشعاعية -

 .التعرف على المشاكل الناتجة عن عدم تطبيق نظام الجودة في عمليات المعايرة والتحليل والحلول -

 .نظام الجودة من خالل الخبراء المدربينتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال  -

  
  ةالدور مكان انعقاد

א""حول المحلية الدورة التدريبية تنظم  א א من قبل "א
، تونسفي ة ـــالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالتعاون مع ـــالذري ةـة للطاقـة العربيـالهيئ

   17/04/2015-13ترة  ـــالف خاللالجمهورية التونسية، 
  

   لدورةابرنامج 
  : كافة الجوانب النظرية والعملية لالدارة ونظام ضمان الجودة وفق المحاور التالية للدورةالعلمي يتناول البرنامج 

 .مقدمة عن نظام الجودة وأهمية تطبيقه في مجاالت الحياة -
 .ISO/IEC 17025-2005طبيق نظام الجودة وفق المواصفة الدولية لت المتطلبات اإلدارية والفنية -
 .نظمة التوثيق وضبط العملياتأ -
 .برامج المقارنة وأهميتها -
 . آليات إصدار النتائج والتدقيق -
 .سالمة القياس في المخابر اإلشعاعية -
 .وتقدير االرتياب بطاقات الضبط اإلحصائي -
 ).الوكالة الدولية للطاقة الذرية(المقارنة بين أنظمة الجودة  -
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  الكادر العلمي والفني
الهيئة العربية من قبل المعتمدين المتميزين وعدد من الخبراء  الدورةفي هذه والتدريب  سوف يقوم بالتدريس

  .متطوروفق برنامج تدريسي نظري وعملي للطاقة الذرية 
  
  ومؤهالتهم مشاركونال

المرآز الوطني للعلوم والتكنولوجيا في ) والكيميائيون الفنيون(العاملون هذه المدرسة سوف يدعى للمشارآة في 
  . القياسات االشعاعيةالمخابر التحليلية ووالمراآز البحثية العاملة في مجال هيئات اللنووية باالضافة الى ا


