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 تقرير عن ورشة عمل حـول
 "تأسيس وبناء نظام ضمان الجودة 

 "(ISO-17025) في مخابر التحاليل النووية واالشعاعية
 المممكة االردنية الهاشمية ــــــان عم

   1/80/9812 ــــــ 28/7خالل الفترة : 
 

"تأسيس وبناء  ورشة عمل حـولنظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون مع ىيئة الطاقة الذرية االردنية، 
المممكة االردنية  ـــــــفي عمان  "(ISO-17025) نظام ضمان الجودة في مخابر التحاليل النووية واالشعاعية

: تدربًا من الدول العربية التاليةم 24شارك في ىذه الورشة  . وقد1/08/2019 ــــــ 28/7الياشمية خالل الفترة : 
 . ردنسمطنة عمان، لبنان، البحرين، األ يبيا، السعودية، مصر، العراق،اليمن، السودان، تونس، ل

 الجمسة االفتتاحية :
فتتاح ورشة العمل من قبل معالي الدكتور خالد طوقان حيث عرض معاليو لمحة عن ىيئة الطاقة الذرية اتم 

برنامج الييئة العربية االردنية تّضمن فييا نشاطات الييئة وبرامجيا. وبعد ذلك عرض الدكتور عماد برعي 
 . لمطاقة الذرية واىدافيا ورؤيتيا المستقبمية وكذلك أىداف ومحاور الورشة

 ول :اليوم ال 
شممت تاريخ تطور الجودة  ISO17025وتمييدا لموضوع الورشة فقد تم عرض محاضرة عن ضبط الجودة و 

رف عمى مفاىيم لمواصفات العالمية والتعنواع اوتم التطرق أل ISO17025 والبنود الرئيسة لممواصفة العالمية
 لحو  وفي الجزء الثاني القيت محاضرة  ،ضبط الجودة والجودة الشاممة( ،الجودة الرئيسية )ضمان الجودة

وبناء  ISO 17025:2005واالصدار القديم لممواصفة  ISO 17025:2017الفروقات الرئيسية بين االصدار الجديد 
رات الحاصمة عمى االعتمادية التحويل وتطبيق متطمبات االصدار الجديد قبل عمى ذلك يجب عمى جميع المختب

قات و ردن ولبنان لمعرفة الفر الحاصمة عمى االعتماد الدولي كاألوىذا ذو فائدة كبيرة لممعامل  2019انتياء عام 
ياية اليوم تم لمحة عن تمك الفروقات. وفي ن إلخذخرى تاحة الفرصة لممعامل األا  صدارين و اسية بين اإلساأل

 . عرض بنود المواصفة الجديدة والية تطبيقيا في المعامل
 اليوم الثاني :

وجوب تطبيقيا دارة المخاطر في المعامل و إى المواصفة الجديدة ادخال مفيوم ىم التعديالت التي طرأت عمأمن 
لية تطبيقو آمة و صفة القديو معايرة وىذا البند لم يكون مطروح في المواأي المعامل سواء كانت معامل قياس ف

ات غير واضحة لدى المعامل حتى المعتمدة منيا ومن ىنا تم التركيز عمى ىذا البند من قبل خبير ىيئة المواصف
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جراء يضمن متطمبات إلية كتابة آدارة المخاطر حسب المواصفة و ساسي إلوالمقاييس حيث عرض المفيوم األ
رفة تم عمل كيد نقل المعأجراء في المؤسسة. ولتاإل ات تطبيقيوضح خطو   flow chartدارة المخاطر وعرضإ

عات وتحديد مصادر المخاطر ن لمجمو ى المعامل حيث تم توزيع المشتركيجراءات عمتطبيق عممي لكتابة اإل
 . دارة المخاطرإالل ىذا التدريب تم تعزيز مفيوم ثيرىا عمى عمميات القياس ومن خأومدى ت

يا حيث أن ىيئة الطاقة الذرية نات المرجعية وآلية استخدامات تحضير العيّ كما عرضت محاضرة عن متطمب
نة مرجعية بالتعاون مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ضمن مشروع عالمي شاركت ردنية قامت بتحضير عيّ األ

دنية ر الذرية األوقد قامت ىيئة الطاقة  نة المرجعية.( دولة في القياس وتحديد تركيز العناصر ليذه العيّ 13فيو )
 . نة ليتم االستفادة منيا في عمميات ضبط الجودة داخل معامميم المحميةن من ىذه العيّ بتزويد المشاركي

لية كتابة آلية تطبيق المواصفة في المختبرات ومنيا خيرة تم تحديد الخطوات العممية آلوفي المحاضرة األ
لكتابة دليل  يتم من خالل المحاضرة تطبيق عممالوثائق وقد لية ضبط آجراءات الفنية و دارية واإلجراءات اإلاإل

جراء إي أع رئيس ضمان الجودة بمراجعة وتدقيق و فني لكل مجموعة وقد تطوّ أداري إجراء ا  الجودة لممؤسسة و 
 Standard)رسال إقامت المشاركة المبنانية ب ن عند عودتيم لمؤسساتيم، وفعمياً يتم تزويده من قبل المشاركي يفعم

operation procedure SOP)، رسالك قامت المشاركة من سمطنة عمان بإوكذل (Quality System Manual 

QSM) لية تطبيق المفاىيم التي تم طرحيا من خالل يم وىذا يعكس االستفادة الفعمية آللممراجعة والتقي
 المحاضرة.

 : اليوم الثالث
 :  تمفة عمى النحو التاليمة في مجاالت مختم عرض العديد من المحاضرات القيّ 

التحميل الجذري لألعمال غير المطابقة والطرق المستخدمة لغايات تحميل الجذور لألعمال المطابقة، تم عرض 
التقنيات الخاصة بذلك وعمل اختبار عمى شكل مجموعات من خالل قيام كل مجموعة بالتحميل الجذري لعمل 

 غير مطابق .
حيث تم فييا عرض مصادر االنحرافات المعيارية في طرق القياس سواء كان  تحميل أنظمة القياس لممختبرات

 ، انحراف في الطريقة .القياسات، العاممين في المختبراتذلك من خالل 
ة وزيادة فعالية المختبرات لتوفير الية التخمص من الخطوات غير الفعّ عرض موضوع المختبرات الحديثة وكيف

 . الوقت والمجيود
 : بعاليوم الرا

مادية طرق لية اعتآالقياس حيث تم شرح بشكل تفصيمي  ىو مالئمة متطمبات 17025ىم متطمبات االيزو أمن 
ضافة الي جميع العناصر والمعمومات التي تشمميا عممية التحقق من صحة الطريقة القياس في المخابر باإل

لية حساب عدم ـــــــ حد القياس الكمي ـــــــ القوة. وبعدىا تم شرح آـــــــ المدى ـــــــ الدقة ـــــــ اإلحكام  الخطية :مثل
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يقين لية احتساب الالّ آخطاء و ومصادر األ  Systemic or random  errorا عنميقين في القياسات الناتجة إالالّ 
وحات ضبط الجودة واستعراض لية عمل وتطبيق لآل البرنامج محاضرة مفصمة عن في القياسات. وتخمّ 

 . جديد يمكن االستفادة منيم في متابعة النتائج غير المطابقة  softwareرنامجب
وقد أدى التطور السريع لمكثير من المفاىيم اإلدارية والتقنية إلى حث المنشآت الخدمية والصناعية عمى البحث 

ن من خدمات ومنتجات عن الطرق واألساليب واالستراتيجيات المناسبة الرامية لتحقيق أىدافيم وتعزيز ما يقدمو 
مكانات.  Six)يومن أفضل أساليب الجودة الحديثة، استخدام طرق الحيود السداس مع ما لدييم من موارد وا 

Sigma)  لمتحسين المذىل لجودة الخدمات والمنتجات والعمميات. وتعتبر شركة "موتوروال" أول من بدأت استخدام
بيا، كما أثبتت العديد من الشركات العالمية مثل شركة "جنرال ىذا األسموب لمتعبير عن برنامج الجودة الخاص 

ام ــــــة لتطبيق نظـــــــو"سوني" و"فورد" و"بوالريد" وغيرىا نجاحا في توفير الماليين من الدوالرات نتيج "إلكتريك
مفيومو الجديد وفي ىذا المجال تم شرح الطرق المتقدمة والمتطورة عن ىذا العمم ليدخل ب(Six Sigma)  6سيجما 
بير مع تفاعميم الكتم االقتراح و حسب رغبة المشاركين و داء. و نا العربية مّما ينعكس عمى جودة ودقة األلمؤسسات

في  ومعتمدة دولياً  عقد دورة متخصصة في ىذا المجال إلعداد كوادر متخصصةلييا لالمفاىيم التي تم التطرق إ
 . لممفاىيم الجديدة لمحيود السداسي فعاليات الجودة طبقاً وتطبيق (Six Sigma) مجال الحيود السداسي 

 : اليوم الخامس
ترتكز عميو أعمال   المراجعة الداخمية أو التدقيق الداخمي، نظام لمتقييم الذاتي الداخمي في مؤسسة العمل،

دارة الجودة، لذلك تم في اليوم االخير عرض محاضرة ىميتو ألداخمي و مفصمة عن التدقيق ا المحاسبة اإلدارية وا 
في ضبط الجودة تم عمى ما تم عرضو من قبل الفريق المتخصص  كيداً أقبل زيارة االعتماد الدوّرية وت لممختبر

ن عمى جميع المشاركي  check listجراء تطبيق عممي وذلك بعد توزيع استمارات توزيع المشاركين لمجموعات إل
مختبرات ىيئة الطاقة الذرية االردنية  لتدريب المشاركين عمي  واالجراءات المعتمدة من نظام الجودة المطبق في

 . كد من نقل المعمومة بشكل عمميأتابة تقرير لمتدقيق الداخمي والتكيفية ك
ن من خاللو تطبيقو عمى حيث يمكن لممشاركي  Gap analysis templet reportتزويد جميع المشاركين يضاً أوتم 

التقرير لموقوف عمى ما  اجودة متكامل وعمل خطة عمل حسب ىذممية بناء نظام مؤسساتيم لمعرفة الية البدء بع
 . وكيفية البدء بو هيجب تعزيز 

جراءات المتبعة بر معتمد تم عمل محاضرة شاممة لإللمخت يعمى مثال ح يوتطبيق يولموقوف بشكل عمم
ذرية االردنية وىو مختبر معتمد حسب والنماذج ونظام الجودة المتبع  في مختبر قياسات جاما في ىيئة الطاقة ال

 . 2012المواصفة منذ عام 
ىم أتعاون وكيفية التطوير والتحسين و لمبرنامج التدريبي تم عقد حمقة نقاشية مع المشاركين حول سبل ال وختاماً 

مل نجاح العإتساعد عمى المعوقات التي تحول دون التقدم والنجاح والقيام بوضع التوصيات والمقترحات التي 
 .   العربي المشترك وتكّمل ختام البرنامج التدريبي بتوزيع الشيادات عمى المشاركين
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 : خالصةال
 Lean Six)ضرورة االىتمام بطرق الجودة المتقدمة الجديدة المعتمدة عمى تطبيق "الحيود السداسي 

Sigma) "لنووية وكذلك اعداد اات التحميل في المختبرات اإلشعاعية و لتطوير كل من أنظمة الجودة وتقني
ورشة عمل وذلك بالعمل عمى اعداد  في مجال الحيود السداسي ومعتمدة دولياً  ةكوادر متخصص

طريقة اعتمادية الطريقة وحساب عدم اليقين وعمل جراءات الفنية لممواصفة )متخصصة الستكمال اإل
  standard operation procedureنيةالفكتابة االجراءات و   Quality control chart لوحات ضبط الجودة

التدقيق الداخمي( وذلك لتزويد المشاركين بالمعرفة والميارات الالزمة إلجراء دورة تدريبية بعنوان )واالعداد ل
والتي تعد  .ISO 19011: 2011ووفًقا لممعيار  ISO 17025 : 2017عمميات التدقيق الداخمية وفًقا لمعيار 

 . تمام عممية التدقيقترطت المواصفة وجود مدققين مدربين إلث اشىم متطمبات المواصفة حيأمن 
 

 المديــر العــام
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