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 "ضمان الجودة في مخابر التحاليل االشعاعية والنووية" في مجالالمحمية التدريبية الدورة تقرير 
   التونسيةجمهورية ال  – تونس، 5432/ 40/ 31-31

 

 مقدمــة
"مجموعة الصفات المميزة لممنتج والتي تجعمو ىي ،   ISO 9000مضمون المواصفة القياسية  وفقالجودة، 

فكل التطبيقات العممية الحديثة قد أفرزتيا مؤسسات  والمتوقعة أو قادرًا عمى تمبيتيا". عمنةممبيًا لمحاجات الم
 تمتمك مختبرات في مجال ضمان الجودة، يتم فييا تطبيق احدث نظم الجودة في اإلدارة لمحصول عمى أدق

 .النتائج
يع بواسـطتيا المنأـ ة أن ( ىـو الليـة التـي تسـتطQuality Management Systemإن نظـام إدارة الجـودة  

 تنظم عممياتيا وتدير مواردىا وتحسن األداء اقتصادي لكافة األنأطة التـي تقـوم بيـا لتحقيـق الجـودة فـي إنتاجيـا.
كما ييدف نظام إدارة الجودة إلى تحديـد مـدت تطـابق المنـتج مـع المواصـفات الموضـوعة والـى تقميـل نسـبة الخطـ  

 المعالجة اإلحصائية لنتائج القياسات المخبرية. قي نتائج القياسات من خالل تطبيق 

فانو يعمل عمى تطوير األنظمة اإلدارية في  ( Quality Assurance System) أما نظام ضمان الجودة
 .الجودة والعمميات التنفيذية والفنية داخل المنأآة لمت كد من كفاءتيا ودقة نتائجيا

في الدول العربية تصاعدًا ممحوظًا في السنوات األخيرة بحث لقد تصاعد االستخدام السممي لمطاقة الذرية 
أصبحت الطاقة الذرية رافدًا ميمًا من روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي. وبالتالي أصبحت 

مؤسسات العمميات  التأغيمية أو/و التحميمية( في الجودة لنظام إدارة الحاجة ممحة أكثر من ذي قبل عمى إيجاد 
  .أو المنأآت العاممة عمى تسويق استخدام التقنيات النووية واإلأعاعية في كافة المجاالت

 إلى المخابر التحميمية التابعة او التي تعتمد عمى التقنيات النووية،والمهتمين بمجال  العاممين كافةيسعى 
والتي  52071اسية العالمية االيزو المواصفة القيمن خالل اعتمادها الحصول عمى نتائج دقيقة موثوق فيها 

باإلضافة إلى التحميل االحصائي لنتائج  تحاليلالمتطمبات العامة لضمان كفاءة أداء مخابر المعايرة وال تشمل
ذات أهمية كبرى، ألنها الوطنية  الصناعيةوالمرتبطة بفالمختبرات القائمة في المؤسسات العممية  .االختبارات

 جودة المنتج مع المواصفات القياسية الموضوعة، مما يهدف إلى تطوير تقنيات تعمل عمى مراقبة وضمان

 اإلنتاج والجودة.
والييئة العربية لمطاقة الذرية وفي إطار تنفيذ خططيا العممية التي تتوافق مع االستراتجية العربية لالستخدامات 

ل تطوير العمل التحميمي في المخابر النووية السممية لمطاقة الذرية تقوم بالعديد من البرامج التدريبية في مجا
 واالأعاعية وطرق القياس والعمل عمى تدريب الكادر العممي والفني العربي عمى تطبيق نظام الجودة.
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لتعريف العاممين في بعقد دورة تدريبية محمية  لمعموم والتكنولوجيا النووية بتونسطمب المركز الوطني  وبناءا عمى
بالتعاون مع المركز الوطني المحمية الدورة التدريبية  ىذهقد نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية ف، التحاليل مجال 

  . 52/00/7051-51، خالل الفترة  تونسفي  لمعموم والتكنولوجيا النووية
 المشاركة

تخدم التحاليل االأعاعية والمخابر التي تسمختمف االختصاصات في متدربًا من  13أارك في ىذه الدورة 
رئيسة قسم ، رولى ابو خزام ةين الدكتور باإلضافة إلى الخبير  المركز الوطنيفي التقنيات النووية واالأعاعية 

يس فريق ضمان الجودة ىالل رئ والدكتور مصطفى عبد الحميد بيروت –الجودة في ىيئة الطاقة الذرية المبنانية 
  .في مركز انأاص لييئة الطاقة الذرية المصرية

 االفتتاحيــة الجمسة
، في قاعة 31/00/3032الموافق في  االثنينتم افتتاح أعمال الدورة التدريبية، وفق البرنامج المعد صباح يوم 

بحضور ممثل الييئة الدكتور صالح المركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية بسيدي ثابت المحاضرات في 
 .لمأرفة المحمية االنسة ايناس القاسمي والسادة الخبراء والمأاركينوا ريتي، رئيس قسم التقنيات النوويةالدين التك

وتحدث ممثل الييئة العربية لمطاقة الذرية أ. د. صالح الدين التكريتي فنقل تحيات األستاذ الدكتور عبد المجيد 
، كما بين المراحل المحجوب مدير الييئة العربية لمطاقة الذرية إلى السادة القائمين عمى الدورة وكذلك لممأاركين

التي قطعتيا الييئة في دعم وت ىيل العمل العربي في مجال االستخدامات السممية لمطاقة الذرية مأيرا إلى ان 
ىذه الدورة المحمية ذات اىيمة قصوت النيا تحقق احدت اىداف الييئة وىو التكوين العممي والعممي لمباحثين 

حصول عمى المعمومات المطموبة خاصة بوجود خبيرين من ىيئة الطاقة والفنيين العرب. وتمنى ليم النجاح في ال
الذرية المبنانية وىيئة الطاقة الذرية المصرية ليم باع طويل وخبرة جيدة في مجال ضمان الجودة في المخابر 

 التحميمية المعتمدة عمى التقنيات النووية واالأعاعية. 
بتكوين االطر الفنية تعاونيا في ىذا المجال خاصة فيما يتعمق ى الييئة العربية عم ت المأرفة المحميةوقد أكر 

الت كد من نتائج التحاليل عبر تطبيق معايير الجودة خاصة وان تونس تعمل عمى جعل مخابر والعممية لكيفية 
 . المركز الوطني معتمدة وطنيا ودوليا

 . التدريبية انطالق عمال الدورة يئةممثل اليوبعد تقديم المأاركين انفسيم والجيات العاممين بيا اعمن 
 :البرنـامج العممي

 : ة لالدارة ونظام ضمان الجودة وفقكافة الجوانب النظرية والعمميالعممي لمدورة يتناول البرنامج 
 مقدمة عن نظام الجودة وأىمية تطبيقو في مجاالت الحياة. -

 .ISO/IEC 17025-2005الدولية  طبيق نظام الجودة وفق المواصفةلت المتطمبات اإلدارية والفنية -
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 أنظمة التوثيق وضبط العمميات. -

 برامج المقارنة وأىميتيا. -

 آليات إصدار النتائج والتدقيق.  -

 سالمة القياس في المخابر اإلأعاعية. -

 بطاقات الضبط اإلحصائي وتقدير االرتياب. -

 كتابة التقرير النيائي لمتحاليل  -

 .المقارنة بين أنظمة الجودة  العالمية( -

 الحوادث االأعاعيةالوقاية االأعاعية و  -
 وىم:عدد من الخبراء المتميزين والمعتمدين من قبل الييئة العربية  الدورةوقد قام بالتدريس في ىذه 

  ىيئة الطاقة الذرية المبنانيةمن  رولى ابو خزام ةالدكتور  -3
 ىيئة الطاقة الذرية المصريةمن  مصطفى عبد الحميدالدكتور  -3
 الدكتور صالح الدين التكريتي من الييئة العربية لمطاقة الذرية -1

 المحاضرات
ثم محاضرة اخرت  بضمان الجودة والمصطمحاتمحاضرة تعريفية  رولى ابو خزام ةالدكتور  قدمت: اليوم االول

عمل تطبيقي عن  ميد ىالللحمصطفى عبد االدكتور عرض ثم  .ت سيس نطام الجودة ومراجعة الممفاتعن 
وفي نياية اليوم دار   ISO 17025د, رولى محاضرة عن المتطمبات االدارية لنظام  تثم قدمام الجودة نظ

 .القياسنقاش بين المأاركين والخبراء حول المسائل التقنية االأعاعية وطرق 

ضت ثم عر  عن المتطمبات التقنية وتقسيم الميام وتوزيع السؤوليات محاضرتيند. مصطفى : عرض اليوم الثاني
تم اجراء كيفية معايرة االجيزة وتتبع النتائج ثم و عن أجيزة القياس ومراقبة الأروط المحيطة  محاضرتيند. رولى 

التقنيين في عمل وصيانة دور ثم دار نقاش بين المأاركين والخبراء حول  .عمل تطبيقي عن معايرة االجيزة
 . التجييزات

ء التحقق من طرق الفحص ومراقبة جودة الفحوصات باستعمال مبادتتين حول محاضر : تم إلقاء اليوم الثالث
عمل تطبيقي عن التحقق من طرق الفحص ثم تصحيح العمل التطبيقي مع تالىا رولى . دلـ المواد المعيارية 

نقاش عام حول المسائل التي طرحت خالل  تخممياد. مصطفى متابعة المتطمبات التقنية وبعدىا قدم المناقأة 
 اليوم.
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ثم مع المأاركين لممبادتء االساسية لحساب قيمة االرتياب واجراء عمل تطبيقي الخبراء عرضا قدم : م الرابعاليو 
 وكيفية كتابة التقرير النيائي لنتائج التحاليل. تصحيح العمل التطبيقي ومناقأة نتائج المأاركين

ثم قدم د. مصطفى محاضرة عن عن التدقيق الداخمي لنظام الجودة  محاضرةد. رولى  تقدم: الخامساليوم 
االعمال غير المطابقة وكيفية التعامل معيا. ثم قدمت د. رولى محاضرة عن مراجعة االدارة لنظام الجودة وفي 

تخمميا االأعاعية المخبرية الحوادث االأعاع والوقاية االأعاعية النياية قدم د. صالح تكريتي محاضرة حول 
تم طرح العديد من االفكار عمى ممثل الييئة العربية وتمت مناقأتيا مواضيع الدورة كما نقاش عام حول 

 .في مجال ضمان الجودة ورة حول برامج الييئةوتوضيح الص
 الجمسـة الختاميــة

يوم  "ضمان الجودة في مخابر التحاليل االأعاعية والنوويةفي مجال "تم عقد الجمسة الختامية لمدورة التدريبية 
ممثل الييئة الدكتور صالح الدين التكريتي، رئيس قسم التقنيات بحضور  37/00/3032الموافق في  الجمعة
والنقاأات  ممثل الييئة كممة لخص بيا اعمال الدورة وقدم والمأرفة المحمية والسادة الخبراء والمأاركين النووية 

داريا . ثم قدم عربية كممة أكر لمييئة المية المأرفة المح توالتوصيات وأكر كافة القائمين عمى الدورة فنيا وا 
وتكمم السادة ان تكون بداية لسمسة من الدورات التكوينية في مختمف االختصاصات  تعمى تنفيذ ىذه الدورة وتمن

 أعمن عن انتياء الدورة.الخبراء عن مجريات الدورة وأكروا المأاركون عمى حسن التقيد والنقاش ثم 
شكروا الهيئة العربية عمى إتاحة هذه عمى المشاركين الذين ية دريبتالدورة ال حضوروتم توزيع شهادات 

 . عمى المجهود المقدم لإلنجاح الدورةالسمطة الوطنية الفرصة وكذلك 
 
 

 المدير العام
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 نتائج االستبيان الخاص بتنفيذ نأاط عممي
 

 

 ضعيف متوسط يدج جيد جدا ممتاز درجة( 14)             أ ـ برنامج النشاط وتنفيذه

 ـ تغطية الموضوعات ألىداف النأاط 3
00 30    

 ـ ارتباط الموضوعات بميام عممك والمساىمة في تطويره 3
00 00    

 ـ مطابقة المحاضرات النظرية بمحاور النأاط ووسائل اإليضاح 1
00 30    

 ـ مساىمة وسائل اإليضاح في فيم المحاضرات النظرية 0
00 30    

 س العممية وتوافقيا مع الجانب النظريـ نوعية الدرو  2
 30 00   

 ـ مدت استفادة المأارك من البرنامج المنفذ 0
00 30    

 ـ استالم مواد البرنامج كاممة وممحقاتو في الوقت المناسب 7
20 20    

      درجة( 32) ب ـ الترتيبات والتنظيمات اإلدارية لمنشاط

 ـ مالءمة مكان انعقاد النأاط  3
 70 10   

 ـ إجراءات السفر / اإلقامة / الضيافة 3
     

 ـ متابعة ممثل الييئة العربية والتواصل مع المتدربين 1
02 2    

 درجة( 32ج ـ االستفادة من النشاط التدريبي      )
     

ـ إمكانية نقل المعرفة المكتسبة من ىذا النأاط إلى زمالئك في  3
 مؤسستك

30 00    

 ة التعاون مع الجية المضيفة بعد الدورةـ إمكاني 3
مع  300 

 الخبراء

   

 ـ إمكانية التواصل مع زمالئك المأاركين في الدورة وتبادل الخبرات 1
 00 30   

 إذا كان تقييمك ألي بند من البنود "ضعيف" بين أسباب ذلكد ـ 
 اليوجد -

 الخبراءمن  بالتمارين والمسائل المطروحةانعدام وجود المخابر تم التعويض  -

 هـ ـ أهم المقترحات لتطوير هذا النشاط
 اكثر خصوصية لتنوع المخابر متابعة الدورات بأكل  -

  بأكل مستمردورات ىذه المساعدة الييئة العربية في اقامة  -

 اجراء زيارة او اقامة عممة او ايفاد خبير لمعمل المخبريالمساعدة في  -
 

 

  %07المجموع العام  


