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 حول محلية دورة تدريبية عن تقرير 

 "ISO-17025شعاعية وفق ي مخابر التحاليل الكيميائية واإل"ضمان الجودة ف

01 – 01/11/7102 
 الجمهورية التونسية  –تونس 

 
 ةـمقدم

التحليل هو علم معرفة تركيب المادة وبنيتها، اعتمادًا على طرائق تجريبية تتعلق بخصائص المادة المدروسة 
 اد المرافقة لها وطبيعة الوسط الموجودة فية. والتحاليل على نوعين:والمو 
هو مجموعة العمليات التي يتم فيها الكشف عن تركيب المواد أو المركبات أو و : التحليل النوعي أو الوصفي -

ذيب العناصر الداخلة في تركيب مادة معينة أو خليط من المواد سواء كان في الحالة الصلبة أو محلول في م
يهتم بالمظهر الخارجى للمركب نه أكما معين بحيث اليتعرض هذا التحليل إطالًقا إلى كميات هذه المكونات. 

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

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

والتحليل التحليل االلي و  التحليل الحجميو  التحليل الوزني: تتنوع طرق التحليل تبعا للهدف من التحليل
 .شعاعية(إلالقياسات اشعاعي )إلالتحليل االكروماتوغافي و 

( نبعاثإلمتصاص واإلمادة )مثل الل  Physical Properties على الصفات الفيزيائية  التحليل اآللييعتمد 
تعتمد على الكهرباء التي جهزة المعقدة ألبعض ابل يتم إستخدام  بحيث غالبًا ال يستخدم أي تفاعل كيميائي

و أن تكشف عن جزء معين أو طريقة يمكن أ كل جهازبحيث  شعاعوااللكترونيات واإلوالبصريات والحرارة 
 المدروس. مجموعات معينة فى المركب

"مجموعة الصفات المميزة للمنتج والتي تجعله هي ،  ISO 9000مضمون المواصفة القياسية  وفقالجودة، 
لحديثة قد أفرزتها مؤسسات فكل التطبيقات العلمية ا والمتوقعة أو قادرًا على تلبيتها". ملبيًا للحاجات المعلنة

 حدث نظم الجودة في اإلدارة للحصول على أدقأتمتلك مختبرات في مجال ضمان الجودة، يتم فيها تطبيق 

 .النتائج
 إلى و التي تعتمد على التقنيات النووية،أو/المخابر التحليلية التابعة والمهتمين بمجال  العاملين كافةيسعى 

والتي  37074المواصفة القياسية العالمية االيزو عتمادها إمن خالل ق فيها الحصول على نتائج دقيقة موثو 
حصائي لنتائج باإلضافة إلى التحليل اإل تحاليلالمتطلبات العامة لضمان كفاءة أداء مخابر المعايرة وال تشمل

مل على مراقبة ذات أهمية كبرى، ألنها تع فالمختبرات القائمة في المؤسسات العلمية والصناعية .ختباراتألا

mailto:aaea@aaea.org.tn
mailto:aaea_org@yahoo.com
mailto:aaea@aaea.org.tn


      

 

 
 
 
 

 س.ب /.د.ص. ا. تأ

  ,aaea@aaea.org.tn aaea_org@yahoo.com بريد إلكرتوين : – 8.40000.73فاكس :  – 7380008.00هاتف :  –اجلمهورية التونسية  –تونس  3001حي اخلضراء  –، هنج املؤازرة 7

7, Rue de l’assistance – Cité el Khadhra 1003 Tunis – TUNISIA – Tel.: 71.808.400 – Fax : 71.808.450 – E-mail : aaea@aaea.org.tn, aaea_org@yahoo.com 

 

 الذريـة  للطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

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

على دعم التنمية اإلقتصادية واالجتماعية للدول العربية وذلك من نشاءها إمنذ تعمل الهيئة العربية للطاقة الذرية 
شطتها المتعددة من تأهيل وير قدراتها البشرية وتخطيط برامجها ومشاريعها عن طريق أنمساعدتها لتطخالل 

للطاقة الذرية. وتنفيذًا للخطة العلمية المتنوعة ستخدامات السلمية در البشرية العاملة في مجاالت اإلوتدريب للكوا
المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي مع اون ـنظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتع، فقد 7037للهيئة لعام 
في مخابر التحاليل الكيميائية "ضمان الجودة  محلية حولدورة تدريبية الجمهورية التونسية  - تونسفي الكيميائي 

 المهندسينإتاحة الفرصة لعدد من  بهدف. 01/11/1102-01في الفتـرة  "ISO-17025شعاعية وفق إلوا
التحليل الفيزيائي التي تعتمد على  والتطبيقاتالبحوث مجال ين والعاملين في والعلميين والفنيين المختص

التطور في عمليات التحليل وتحليل النتائج باإلضافة إلى اإلجراءات المتبعة للتعرف على والكيميائي واإلشعاعي 
 .لضمان جودة النتائج وتقديمها بصورة صحيحة تخدم الغرض من التحليل

( 3وليبيا )( 7) ومصر( 3) االردن( 3)العراق متدربًا من الدول العربية التالية :  11 شارك في هذه الدورة
اللبنانية والسيدة المهندسة هيئة الطاقة الذرية من  فاروق جابرالدكتور  ينلى الخبير إضافة باإل (70وتونس )

 .سكينة جرار من هيئة الطاقة الذرية األردنية
 الجلسة االفتتاحية :

، في قاعة 7037/.30/0الموافق في  االثنين، وفق البرنامج المعد صباح يوم الدورةعمال فتتاح أإتم 
سيدي ثابت  –القطب التكنولوجي في المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي المحاضرات في 

ني للبحث والتحليل المعهد الوطمحمد الحمامي مدير عام الدكتور  األستاذ االفتتاحيةحضر الجلسة . وقد بتونس
 الدكتور مختار حامدي مدير عام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية واألستاذ و  الفيزيائي الكيميائي

واألستاذ الدكتور صالح الدين التكريتي األستاذ الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية 
 ةمدير الدورة والسيدة الدكتورة راضية ساسي السويسي المشرف -ة العربية رئيس قسم التقنيات النووية في الهيئ

 .المتدربين وعدد من السادة المحاضرينو للدورة والخبيرين  ةالمحلي
شاكرًا الهيئة العربية للطاقة الذرية كلمة ترحيبية بالسادة المشاركين مختار حامدي األستاذ الدكتور وقد ألقى  

اليومية. كما تمنى  التي تتعلق بكافة تطبيقات األشعة في الحياة تلكمية وخاصة طرح مواضيع ذات أهعلى 
ستفادة من هذا النشاط وأكد دعمه للهيئة العربية من خالل فتح كافة مخابر المركز الوطني للعلوم للمشاركين اإل

مة ترحيبة بالمشاركين وشكر والتكنولوجيا النووية لتنفيذ برامج الهيئة. وألقى األستاذ الدكتور محمد الحمامي كل
نشطة وبرامج الهيئة أل المعهددعم هذه التظاهرة العلمية، كما أكد على الهيئة العربية على اختيارها للمعهد لتنفيذ 

المعهد الوطني للبحث لمحة عن وقدم  مكانًا مناسبًا للتأهيل والتدريب.المعهد ن تكون مخابر أمتمنيًا العربية 
بالعديد من األنشطة والبرامج المتعلقة بتحليل الفوسفات من ناحية الذي يقوم الكيميائي بتونس والتحليل الفيزيائي 

لى تطوير برامج التحاليل ومراقبة الجودة إبحاجة ن المعهد أوبين التحليل للعناصر الثقيلة والمشعة الطبيعية، 
بالتعاون مع ن تتم أيأمل  يوالذافية ر غشعاعية والكروماتو رق التحليلية خاصة المطيافيات اإلبالنسبة لبعض الط
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جية يستراتخططها العلمية التي تتوافق مع اإلذ يتنفن الهيئة العربية تعمل على أالهيئة العربية للطاقة الذرية حيث 
في ستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتطوير وتأهيل الكوادر العربية من خالل الدورات وورش العمل العربية لإل

شعاعية وطرق القياس والعمل على تدريب الكادر العلمي تحليلي في المخابر التحليلية واإلر العمل التطويمجال 
لهم  لى المشاركين شاكراً إاألستاذ الدكتور سالم حامدي تحدث و  والفني العربي على تطبيق نظام الجودة.

موافقتهم الحضور لتقديم الخبرة على لى الخبراء ا  الحضور وأيضًا الى السادة مدراء المركز والمعهد على الدعم و 
المراحل التي قطعتها الهيئة في دعم وتأهيل العمل العربي في والمشورة للسادة المشارين. وبين من خالل كلمته 

والتحديات التي تواجهها الدول العربية لتطوير قدراتها في المجال لطاقة الذرية ل ات السلميةستخداماإلمجال 
عربية لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى ال ةستراتيجياإلكما قدم عرضًا عن لمرافقة. النووي والتطبيقات ا

ستخدامات الطاقة الذرية المختلفة وأفق تطويرها على المدى البعيد إوالتي رسمت من خاللها أوجه  7070العام 
السادة المشاركين  التعرف علىوبعد ، الدورةالمشاركين في أعمال  وتمنى في الختام النجاح لكافة .والمتوسط

 علن بدء اعمال الدورة.وأوتخصصاتهم 
 البرنـامج العلمي :

على وذلك  والزيارات الميدانيةساعة من المحاضرات النظرية والدروس العملية  74 للدورةضمن البرنامج العلمي ت
 اآلتية : الموضوعاتأيام، وفق  4مدى 

 هالتعرف على طرق التحليل االلي وشروط عمل -

 مقدمة عن الجانب اإلداري والقانوني لنظام الجودة  -

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

2005. 

 أنظمة التوثيق وضبط العمليات. -

 القياسات الطيفية البالزمية -

 القياسات الطيفية الكروماتوغرافية. -

 تطبيقه على النتائج التحليلية. مبادئ أساسية لقياس االرتياب و  -

 سالمة القياس في المخابر التحليلية واإلشعاعية. -

 وتقدير االرتياب. بطاقات الضبط اإلحصائي -

التجهيزات لالطالع على بتونس للعلوم والتكنولوجيا النووية المركز الوطني إلى  تضمن البرنامج زيارةكما 
جراءات الحماية من األشعة في حالة حدوث تعرض إ  شعاعي.والقياسات اإلشعاعية وا 

ستخدام إمكانية إلهم من خالل شرحأكبر األثر في تفعيل اإلستفادة لدى المتدربين الخبراء وقد كان لمشاركة 
المستفيضة أثناء المحاضرات والمشاركة لى عمليات ضمان الجودة إالتجهيزات الحديثة للتحليل اآللي باإلضافة 

 اؤالت المشاركين.واإلجابة عن تس الدورةالمختلفة في مجال موضوعات وجلسات العملي في ال
من قبل الهيئة العربية ليعطى المعتمدين المتميزين و عدد من الخبراء في هذه الدورة بالتدريس والتدريب وقد قام 

 متقدمة وهم: المدرسة قيمة علمية وفنية هذه
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 في هيئة الطاقة الذرية اللبنانية. فاروق جابر رئيس قسم التحاليلالدكتور  -3
 المهندسة السيدة سكينة جرار رئيسة قسم التحاليل وضمان الجودة في هيئة الطاقة الذرية األردنية. -7
 .الدكتورة فاتن بوجلبان من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بتونس -4
 .تونس -فرح أستاذ التحليل االحصائي والقياسات في كلية العلوم سوسة  خالدالدكتور  -6
 الدكتور صالح الدين التكريتي من الهيئة العربية للطاقة الذرية -7

 المحاضرات
ــوا االول د. صــالح الــدين التكريتــي حــول بــرامج الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة مــن قبــل : تــم تقــديم محاضــرات الي

فـاروق  ثـم د.التعريـف بضـمان الجـودة والمصـطلحات حـول سـكينة جـرار  .مللطاقـة الذريـة ثـم  والتطبيقات السلمية
تــم تقسـيم المشــاركون الـى مجمــوعتين للجلســات ثـم جـابر حــول نظـام ضــمان الجـودة فــي التحاليـل الكروماتوغرافيــة 

مناقشــة لســادة الخبــراء لالعمليــة  والتــي قــام بهــا مجموعــة مــن المهندســين والفنيــين العــاملين فــي المعهــد ب شــراف ا
  مراحل العمل التحليلي.

تين حــول التحليــل الكيميــائي اآللــي والتحاليــل اإلشــعاعية والتجهيــزات واإلجــراءات : تــم تقــديم محاضــر الثــانياليــوا 
تين حــول التحاليــل الكروماتوغرافيــة والقياســات ثــم محاضــر المتبعــة فــي مخــابر التحليــل مــن قبــل م. ســكينة جــرار 

فاروق جابر ثم تم تقسيم المشاركون الى  .أسيس نظام الجودة والمتطلبات اإلدارية والتقنية من قبل داإلشعاعية وت
مجموعتين للجلسات العملية  والتي قام بها مجموعة مـن المهندسـين والفنيـين العـاملين فـي المعهـد ب شـراف السـادة 

 مناقشة مراحل العمل التحليلي. الخبراء ل
م. أميرة عنان و م. رؤوف الجبالي حول طرق تحضير مجموعة من المحاضرات من قبل  : تم تقديمالثالثاليوا 

ـــ م. ســكينة جــرار حــول قياســات مطيافيــة البالزمــا  العينــات بكافــة أشــكالها وفــق المواصــفة العالميــة ثــم محاضــرة ل
لكروماتوغرافيــة المسـتحثة ومعـامالت التصـحيح  ثــم محاضـرة لــ د. فــاروق جـابر حـول قياســات تحليليـة ومطيافيـة ا

وبعـد الغــذاء تمـت متابعــة المحاضــرات لــ م. ســكينة جــرار حـول مبــادئ التحقـق مــن طــرق الفحـص ومراقبــة الجــودة 
باسـتعمال العينـات المرجعيـة. ثــم تـم تقسـيم المشـاركون الــى مجمـوعتين للجلسـات العمليـة  والتــي قـام بهـا مجموعــة 

 مناقشة مراحل العمل التحليلي. ف السادة الخبراء لمن المهندسين والفنيين العاملين في المعهد ب شرا
شعاعية إلشعة غاما من قبل م. منصور ة من المحاضرات حول المطيافية اإلتم تقديم مجموع: الرابعاليوا 

حول المطيافية اإلشعاعية إلشعة آلفا من قبل د. فاتن بوجلبان ومحاضرتين عن العالقات الرياضية و الوسالتي 
للعلوم المركز الوطني تم االنتقال الى ثم من قبل د, خالد فرح، وتقدير الخطأ ومناقشة النتائج لحساب االرتياب 
 من خاللها  حيث تم تقسيم المشاركون الى مجموعتين للجلسات العملية  قدم لهمفي تونس  والتكنولوجيا النووية

 خبراء. م. محمد السمعلي جلسة عملي عن المطيافيات اإلشعاعية وبحضور السادة ال
م. حنان كليش حول القواعد المتبعة في ضمان الجودة للمخابر التحليلية في تم تقديم محاضرة لـ  :الخامساليوا 

التحليلية وطرق الضبط المتبعة الستالم العينات المعهد ومحاضرة من قبل م. هيام حمدي عن اإلجراءات 
الى مجموعتين للجلسات العملية  والتي قام بها مجموعة وتوزيعها على المخابر التحليلية ثم تم تقسيم المشاركون 

 مناقشة مراحل العمل التحليلي. من المهندسين والفنيين العاملين في المعهد ب شراف السادة الخبراء ل
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 الذريـة  للطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 ة :ــة الختاميـالجلس
شعاعية إلئية واي مخابر التحاليل الكيميا"ضمان الجودة ف حولالمحلية  التدريبيةللدورة تم عقد الجلسة الختامية 

الكاتب العام   حسان المناعياألستاذ بحضور  7037/.0/.3الموافق  الجمعةهاية يوم بن " ISO-17025وفق 
 للدورة ةالمحلي ةالمشرف ة راضية الساسي السويسيوالدكتور للمعهد الوطني للبحث والتحليل الكيميائي الفيزيائي 

والمتدربين وعدد من  والخبيرين عن الهيئة العربية للطاقة الذريةواألستاذ الدكتور صالح الدين التكريتي ممثاًل 
النقاط  وتوضيح حيث تمت مناقشة نتائج اإلستبيان الذي تم توزيعه على السادة المشاركين السادة المحاضرين.

ات وممثل الهيئة باإلجابة عن االستفسار  ةالمحلي ةالمشرف ت. وقامالدورةاإليجابية ونقاط الضعف في برنامج 
على  اإلجماع ،من خالل استعراض آرائهم ونتيجة للنقاش معهم ،والمالحظات التي قدمها المشاركون، حيث تبين

 من حيث التنظيم واإلدارة ونوعية ومستوى المحاضرات مع األخذ في االعتبار التوصيات التالية : الدورةنجاح 
  .في هذا المجالإعادة النشاط لزيادة المعرفة والتطور  -
 للعملي .زيادة الفترة الزمنية المخصصة  -
 .أو وفق طرائق التحاليلو/ معتمدًا على تخصص واحدإعادة الدورة بحيث تكون  -

 .الدورةوبعد اإلنتهاء من كلمات الحاضرين تم توزيع الشهادات، وبذلك انتهت فعاليات هذه 
 

 ااـر العـالمدي
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 الذريـة  للطـاقـة  العربيـة  الهيئـة
 
 

Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

  ورة التدريبيةالدنتائج االستبيان الخاص بتنفيذ 
 

 

 ضعيف متوسط يدج جيد جدا ممتاز درجة( 21)             أ ـ برنامج النشاط وتنفيذه

 ـ تغطية الموضوعات ألهداف النشاط 3
74 70 4   

 ـ ارتباط الموضوعات بمهام عملك والمساهمة في تطويره 7
04 34    

 ضاحـ مطابقة المحاضرات النظرية بمحاور النشاط ووسائل اإلي 1
04 34    

 ـ مساهمة وسائل اإليضاح في فهم المحاضرات النظرية .
00 30    

 ـ نوعية الدروس العملية وتوافقها مع الجانب النظري 4
40 .0 30   

 ـ مدى استفادة المشارك من البرنامج المنفذ 6
04 4    

 ـ استالم مواد البرنامج كاملة وملحقاته في الوقت المناسب 7
70 10    

      درجة( 01) ب ـ الترتيبات والتنظيمات اإلدارية للنشاط

 ـ مالءمة مكان انعقاد النشاط  3
00 30    

 ـ إجراءات السفر / اإلقامة / الضيافة 7
00 34 4   

 ـ متابعة ممثل الهيئة العربية والتواصل مع المتدربين 1
04 4    

 درجة( 01ج ـ االستفادة من النشاط التدريبي      )
     

ـ إمكانية نقل المعرفة المكتسبة من هذا النشاط إلى زمالئك في  3
 مؤسستك

00 30 30   

 النشاطـ إمكانية التعاون مع الجهة المضيفة بعد  7
00 70    

وتبادل  النشاطـ إمكانية التواصل مع زمالئك المشاركين في  1
 الخبرات

70 70 30   

 ود "ضعيف" بين أسباب ذلكإذا كان تقييمك ألي بند من البند ـ 
 قصر الفترة الزمنية -

 إعتماد اللغة الفرنسية في بعض المحاضرات -
 هـ ـ أها المقترحات لتطوير هذا النشاط

  إعادة النشاط لزيادة المعرفة والتطور في هذا المجال. -
 زيادة الفترة الزمنية المخصصة للعملي . -
 أو وفق طرائق التحاليل.و/ احدمعتمدًا على تخصص و إعادة الدورة بحيث تكون  -

 

 
 %07التقدير العام 
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