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ية نظام الجودة في مختبرات هيئة الطاقة الذر

اإلجتماع السنوي الحادي عشر لمشروع المعايرة التبادلية 

.للقياسات اإلشعاعية 

2017كانون األول 12-14

بالل قطيشات. م

الذريةالطاقة هيئة 

المحتويات 

تطبيق المتطلبات اإلدارية في مختبرات الهيئة حسب المواصفة الدوليةISO17025 .

تطبيق المتطلبات الفنية في مختبرات الهيئة حسب المواصفة الدوليةISO17025 .

 خطوات منح اإلعتماد الدولي.
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متطلبات نظام إدارة الجودة

(ISO 17025)

المتطلبات اإلدارية

المتطلبات الفنية

متطلبات نظام إدارة الجودة

ةالبنود الرئيسية للمتطلبات اإلدارية في المواصف
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المختبر معتمد 
اومسؤول قانوني

الكادر الفني 
واإلداري

تحديد 
المسؤوليات 

والعالقات
ارةاستقاللية اإلد

ت جميع المختبرا
ة الدائمة والمؤقت

والمتنقلة

Organization( المنشأة)المنظمة 

Organization( المنشأة)المنظمة 

• CPAL Organization Chart.

• Delegation Form. 

Attachments/CPAL Chart.pdf
Attachments/37 Delegation Form.pdf
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اإلجراءات •
(PRCs &

SOPs)

التعليمات •
والنماذج

سياسة •الجودةدليل•
الجودة

JAEC Labs 

Quality Policy
JAEC Labs QSM

Procedures
RID SOPs
CPAL SOPs

RID documents 
and records 
CPAL documents 
and records
Data Management 
System

Document Controlضبط الوثائق 

حسب الهيكل التنظيمي لمديريات المختبرات يوجد شخص يقوم بمهام ضابط ضبط الوثائق•

Document Control Officer

سواء )لضبط جميع وثائق نظام الجودة والمحافظة عليها إجراء موثقيجب على المختبر وضع •

... (طرائق االختبار –الوثائق القياسية –المواصفات –كانت خارجية أو داخلية مثل التشريعات 

:  المهام •

, ائق تعديل الوث, إصدار وثائق جديدة )تنظيم الوثائق -1

(  إلغاء وثائق 

. توزيع الوثائق -2

ن عمل ضابط ضبط الوثائق يتم من خالل التعاو: مالحظة 

. مع قسم الجودة في المديرية 
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Document Controlضبط الوثائق 

• Document Development and Revision 

Tracking (DDRT)

• Document Distribution and Receipt 

List (DDRL)

• Example (SOP)

شراء الخدمات واللوازم
Purchasing services and supplies

 التي يتم شراؤهاضمان جودة الخدمات.

اختبارهاالحفاظ على سجالت.

وجود سجل لتقييم الموردين.

 طريقة الشراء في الهيئة  :

الشراء المباشر1.

العطاءات 2.

السلفة النثرية3.

Attachments/DCMO-F-003 DDRT .pdf
Attachments/Document Distribution and Receipt List (DDRL).pdf
Attachments/Example SOP .pdf
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شراء الخدمات واللوازم
Purchasing services and supplies

!ما هو دور قسم الجودة في عمليات الشراء ؟

. االحتفاظ بسجالت العطاءات والدراسات الفنية •

. االحتفاظ بنسخ عن طلبات الشراء •

مراجعة ومطابقة ما تم توريده من العطاءات وطلبات •

( .ضوابط اإلستالم)الشراء  

. تقييم الموردين •

• Purchasing Request.

• Supplier Evaluation.

Attachments/Purchasing Request..pdf
Attachments/Supplier Evaluation Sheet.pdf
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الشكاوىخدمة الزبون و 
Customer Service & Complaints

الزبائن 

 بشكل مباشرالتعامل مع الزبون.

السماح له بمراقبة أداء المختبر.

لالمحافظة على التواصل مع الزبون خالل فترة العم.

 للزبائنمالحظات االستفادة من.

الشكاوي 

 من الزبائنوسياسة واضحة الستقبال الشكاوياتإجراءوضع.

 سجالت للشكاوى ليصار إلى دراستهاوضع.

الشكاوىخدمة الزبون و 
Customer Service & Complaints

• List of Customers 

• Customer Feedback 

• Complaints Records

• Customer Complaints Summary List

Attachments/0.07.List of Customers.pdf
Attachments/Customer feedback.pdf
Attachments/Complaints Record.pdf
Attachments/Customer Complaints Summary List.pdf
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ضبط األعمال غير المطابقة و االجراءات التصحيحية 
& Corrective ActionsControl of Nonconformity

:مصادر األعمال غير المطابقة 

.الخارجيالتدقيق الداخلي و عمليات -1

العالميةالغير مطابقة في مراقبة الجودة و برامج المقارنة نتائج  -2

.رسومات البيانية لضبط الجودة -3

.العمالء شكاوي -4

.التفتيش الروتينية عمليات -5

ةضبط األعمال غير المطابقة و االجراءات التصحيحي
and corrective actionsControl of nonconformity

-:الكيفية 

حديد مسؤوليات عدم المطابقةت•

....(سحب تقارير االختبارأوالعملإيقاف )تحديد اإلجراءات •

ةالمطابقسبب عدمأن يتم تقييم •

.اتخاذ اإلجراءات التصحيحية•

.أن يبلغ الزبون في حال الضرورة•

مثال

Attachments/TL-505.pdf
Attachments/MAPEP.pdf
Attachments/control chart.pdf
Attachments/CR.pdf
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ضبط السجالت 

Control of records

الوثائق المحفوظة 
ها الكترونيا يجب حمايت

بواسطة  نظام حماية 
وأخذ نسخة احتياطية

نظام تصنيف السجالت
جميع السجالت يجب أن 
تكون موقعة من األفراد 

المسؤولين

إتالف الوثائق 

ضبط السجالت 
Control of records

Attachments/master list.pdf
Attachments/[Untitled].pdf
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إتالف الوثائق 

.سنوات5إتالف الوثائق في الهيئة يتم كل •

.  يتم تشكيل لجنة إتالف•

.  عمل قائمة بالسجالت التي تم إتالفها•

.  التوقيع من لجنة اإلتالف على العملية•

واصفةالبنود الرئيسية للمتطلبات الفنية في الم
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Personnel-طاقم العمل 

Personnel-طاقم العمل 

تحديد المؤهالت 
والخبرات والتدريب

الواجبات الفنية و 
اإلدارية

قائمة الموظفين 
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Personnel-طاقم العمل 

• Job Description

• Ongoing Competency/ Training . 

• Employee Card. 

• Code of Ethics 

• List of Staff  

تجهيزات المختبر والظروف البيئية 
Accommodation and Environmental Conditions

تجهيزات المختبر 
والظروف البيئية 

ضبط الممرات 
والطرق المؤدية 

إلى المختبر

وضع سجالت 
للتحقق من 
ةالشروط البيئي

فصل 
المناطق 
المجاورة

اإلضاءة

Attachments/0.40.Job Description Form-Template.pdf
Attachments/0.44.Ongoing Competency.pdf
Attachments/0.39.Employee Card Template.pdf
Attachments/Code of Ethics Acknowledgment.pdf
Attachments/0.02.List of Staff in CPAL.pdf
Cautaion.pdf
Attachments/Cautaion.pdf
RID-F-003.pdf
Binder4.pdf
Binder5.pdf
Attachments/env 2.pdf
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Equipmentاألجهزة 

قائمة باالجهزة

List of 
Equipment

هاز البطاقة التعريفية بالج

Equipment 
Card. 

توفر المراجع ودليل 
االستخدام

التحقق من االجهزة  
.والمعايرة 

1.Identification  
Labels 

2.Calibration 
Status

3.Verification 
Forms

طرق الفحص والمعايرة والتثبت من صحتها

Test and Calibration Methods and Method Validation

اختيار الطرق

الغرض من الطريقة• 

المعدات الالزمة• 

المعايير والمواد • 
المرجعية

اعتماد الطرق

معايرة األجهزة والمعدات• 

مقارنة النتائج• 

عدم الدقة

(Uncertainty)

ناتج عن األخطاء • 
المنتظمة والعشوائية

تقدير درجة عدم الدقة• 

تحديد الدرجة المسموحة• 

تضبط البيانا

التوثيق• 

ات الحسابات ونقل البيان• 
تخضع إلى فحص مناسب

المحافظة على السرية• 

0.05.List of Equipments in CPAL.pdf
Attachments/0.05.List of Equipments in CPAL.pdf
0.38.ICP-MS.pdf
Attachments/0.38.ICP-MS.pdf
Attachments/Eq. Label.pdf
Attachments/Eq. Label.pdf
Attachments/Verification Form.pdf
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جهاز مطيافية جاما-مثال 

MAPEP; Proficiency Test

Method Validation

Create SOP (Standard Operation Procedure)

Reference Standard (ISO 18589-3)

Documentation

Sample Preparation

Day 7 Day  1 Day  2 Day  3 Day  4 Day  5 Day  6 Day  7 Day  1

Quality Control 

Gamma Lab 

Daily for each detector:

•Temperature

•Every 10 samples :

•Control Sample

•Point Sources (Am241 /Co60 /Co57)  

weekly for each 

detector :

Filling Liquid 

Nitrogen 

Background 

started at 16:00 will 

finished on Day7  

at 9:00 every 

month .

Energy & Efficiency Calibration  
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Control Chart

Traceabilityالقابلية للتتبع 
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Traceabilityالقابلية للتتبع 

Traceabilityالقابلية للتتبع 
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توكيد جودة نتائج الفحص والمعايرة

Assuring the quality of test and calibration results

• Interlabrotary Comparison : 

• Quarter Check 

• CPAL and RID Cross Check (Soon)

• Proficiency Tests Programs : 

1. MAPEP 

2. IAEA 

3. AMIS (New)

• Reference Materials and Standards  (5% in every run) 

إصدار التقارير

Reporting the results

يجب أن يتضمن التقرير

.المؤسسة/العنوان واسم المختبر• 

حات التقرير يشمل جميع صف(ًرقم تسلسلي مثال )تحديد واضح للتقرير • 

.وتحديد نهايته

.اسم وعنوان الزبون• 

.تحديد الطرقة المستخدمة• 

.وصف للمادة التي تم اختباره• 

.تاريخ وصول المادة• 

.القياسنتائج االختبار أو المعايرة مع وحدة • 

مثال.وتدقيق النتائجاسم الشخص المسؤول عن إصدار • 

Attachments/results of AMIS samples.pdf
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Accreditation  الشهادةمنح

Accreditation االعتماد الدولي

:  تعريفه

يذ إجراء يوضع من قبل مجلس ذو سلطة، إلعطاء اعتراف رسمي بأن المؤسسة مؤهلة لتنف
.المهام المحددة لها

Accreditation Body جهة االعتماد

:  تعريفها

وير جمعية تعليمية خاصة أو غير حكومية، ذات هدف وطني أو إقليمي أو عالمي لتط

يما إذا كانت المعايير والقياسات، وإرشاد للتقييمات المناظرة وزيارة الخبير لتقييم ف

.مطابقةالمعايير مطابقة أم غير 
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خطوات منح شهادة اإلعتماد
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