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 ةـمقدم
التحليل هو علم معرفة تركيب المادة وبنيتها، اعتمادًا على طرائق تجريبية تتعلق بخصائص المادة المدروسة والمواد 

 المرافقة لها وطبيعة الوسط الموجودة فية. والتحاليل على نوعين:
اد أو المركبات أو هو مجموعة العمليات التي يتم فيها الكشف عن تركيب المو و : التحليل النوعي أو الوصفي -

العناصر الداخلة في تركيب مادة معينة أو خليط من المواد سواء كان في الحالة الصلبة أو محلول في مذيب معين 
يهتم بالمظهر الخارجى للمركب مثل اللون كما انه بحيث اليتعرض هذا التحليل إطالًقا إلى كميات هذه المكونات. 

 والرائحة والطعم.
ويبحث في تقدير كميات المكونات أو العناصر الداخلة في تركيب المركب أو الخليط، ويتبين  :التحليل الكمي -

من هذا أن التحليل النوعي لمادة مجهولة التركيب يسبق عادة التحليل الكمي لها؛ ألنه ال يجوز تقدير مادة معينة 
 تقديرًا كميًا ما لم يتم التأكد من وجودها وصفيًا.

والتحليل التحليل االلي و  التحليل الحجميو  التحليل الوزني: تبعا للهدف من التحليلتتنوع طرق التحليل 
 .التحليل االشعاعي )القياسات االشعاعية(و الكروماتوغافي 

مادة ) مثل االمتصاص واالنبعاث ( لل  Physical Properties على الصفات الفيزيائية التحليل االلي يعتمد 
تعتمد على الكهرباء التي بعض االجهزة المعقدة يتم إستخدام بل   فاعل كيميائيبحيث غالبًا ال يستخدم أي ت

كل جهاز او طريقة يمكن ان تكشف عن جزء معين او واالشعاع بحيث وااللكترونيات  والبصريات والحرارة 
 المدروس. مجموعات معينة فى المركب

ة الصفات المميزة للمنتج والتي تجعله ملبيًا "مجموعهي ،   ISO 9000مضمون المواصفة القياسية  وفقالجودة، 
فكل التطبيقات العلمية الحديثة قد أفرزتها مؤسسات تمتلك  والمتوقعة أو قادرًا على تلبيتها". للحاجات المعلنة

 .النتائج مختبرات في مجال ضمان الجودة، يتم فيها تطبيق احدث نظم الجودة في اإلدارة للحصول على أدق
الحصول  إلى المخابر التحليلية التابعة او التي تعتمد على التقنيات النووية،والمهتمين بمجال  ملينالعا كافةيسعى 

المتطلبات  والتي تشمل 37071المواصفة القياسية العالمية االيزو من خالل اعتمادها على نتائج دقيقة موثوق فيها 
فالمختبرات  .االختباراتإلى التحليل االحصائي لنتائج  باإلضافة تحاليلالعامة لضمان كفاءة أداء مخابر المعايرة وال

 ذات أهمية كبرى، ألنها تعمل على مراقبة وضمان جودة المنتج بحيث القائمة في المؤسسات العلمية والصناعية

 اإلنتاج والجودة. تتوافق هذه المنتجات مع المواصفات القياسية الموضوعة، مما يهدف إلى تطوير تقنيات
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بتحليل عهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي بتونس بالعديد من األنشطة والبرامج المتعلقة يقوم الم
الفوسفات من ناحية التحليل للعناصر الثقيلة والمشعة الطبيعية، فهو بحاجة الى تطوير برامج التحاليل ومراقبة 

الهيئة العربية اعية والكروماتوغافية بالتعاون مع المطيافيات االشعالجودة بالنسبة لبعض الطرق التحليلية خاصة 
خططها العلمية التي تتوافق مع االستراتجية العربية ذ يتنفحيث ان الهيئة العربية تعمل على للطاقة الذرية 

في مجال  الدورات وورش العمل لتطوير وتأهيل الكوادر العربية من خالل هذهلالستخدامات السلمية للطاقة الذرية 
تدريب الكادر العلمي والفني والعمل على  القياسوطرق واالشعاعية التحليلية  العمل التحليلي في المخابر تطوير

 .على تطبيق نظام الجودةالعربي 
 

  الدورةأهداف 
 :للتعّرف علىمجاالت التحاليل المختلفة في العاملة  والفنيةلكوادر العلمية لالفرصة  الدورةتمنح هذه 

 .بنظام الجودةالمتعلقة والقانونية نظرية والعملية مختلف الجوانب ال  -

 .واالعتمادطرق تطبيق نظام الجودة في مخابر التحاليل   -

 التفنيات التحليلية الحديثة. -

 .في المخابر العاملة في المركزتطبيق نظام الجودة في عمليات المعايرة والتحليل   -

 دة من خالل الخبراء المدربين.نظام الجو تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال   -

 
 الدورة مكان انعقاد

وفق الكيميائية واالشعاعية ضمان الجودة في مخابر التحاليل  "في مجال المحلية الدورة التدريبية تنظم 

ISO-17025 "للبحث والتحليل الفيزيائي الوطني  المعهدة بالتعاون مع ـــالذري ةـة للطاقـة العربيـمن قبل الهيئ
-01ترة  ـــالف خاللالجمهورية التونسية، ، تونسفي والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية الكيميائي 

01/11/7102  
 

  الدورةبرنامج 
جودة وفق لالدارة ونظام ضمان الللتحليل الكمي االلي و كافة الجوانب النظرية والعملية  للدورةالعلمي يتناول البرنامج 
 : المحاور التالية
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 االلي وشروط عملهالتعرف على طرق التحليل  -

 ة نظام الجودالجانب اإلداري والقانوني لمقدمة عن  -

 .ISO/IEC 17025-2005طبيق نظام الجودة وفق المواصفة الدولية لت المتطلبات اإلدارية والفنية -

 أنظمة التوثيق وضبط العمليات. -

 يةالقياسات الطيفية البالزم -

 .القياسات الطيفية الكروماتوغرافية -

 . مبادئ أساسية لقياس االرتياب وتطبيقه على النتائج التحليلية -

 اإلشعاعية.التحليلية و سالمة القياس في المخابر  -

 وتقدير االرتياب. بطاقات الضبط اإلحصائي -

 

 الكادر العلمي والفني
للطاقة الهيئة العربية من قبل المعتمدين المتميزين و راء عدد من الخب الدورةفي هذه سوف يقوم بالتدريس والتدريب 

 .متطوروفق برنامج تدريسي نظري وعملي الذرية 
 

 ومؤهالتهم مشاركونال
الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي  المعهد( في والكيميائيون الفنيونالعاملون ) الدورةسوف يدعى للمشاركة في هذه 

الهيئات والمراكز البحثية العاملة في مجال والتكنولوجيا النووية باالضافة الى المركز الوطني للعلوم الكيميائي و 
لمهتمين في برنامج ضمان الجودة للتحاليل الفيزيائية والكيميائية ا القياسات االشعاعيةالمخابر التحليلية و 

 . واالشعاعية
  

 الترتيبات اإلدارية والمالية
 ة محددة لتغطية نفقات سفر وإقامة مشارك واحد فقط من الدول األعضاءتقدم الهيئة العربية للطاقة الذرية منح

 خارج دولة تنفيذ النشاط المحلي وذلك اخمسة أشخاص على األكثر وفق الالئحة التنفيذية النشطة الهيئة العربية،

 واإلقامة مصاريف السفر بية بتكفليتعين على الجهة الموفدة للمشارك من الدول غير األعضاء في الهيئة العر

 دوالر أمريكي عن كل مشارك. 311باإلضافة إلى معلوم اشتراك والمقدر بـ 
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 .71/13/7102ترسل طلبات الترشيح في موعد اقصاه  : لـآخر موعد للتسجي
التنفيذي للهيئة العربية والمركز الوطني للعلوم المجلس من قبل أعضاء  السيرة الذاتيةو  ترسل استمارة الترشيح 

 إلى العنوان التالي :لوجيا النووية وكلية العلوم في بنزرت والتكنو 
 الجمهورية التونسية –تونس  0113 حي الخضراء، ،نهج المؤازرة 2الهيئة العربية للطاقة الذرية، 

 11( 702) 20 818 111هاتف :  - 11( 702) 20 818 151فاكس :  - 117ص.ب. 
  ,aaea@aaea.org.tn, aaea_org@yahoo.com البريد االلكتروني
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