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إيمان أبو قضامة. م/ بالل قطيشات . م/ ربى الزعبي

هيئة الطاقة الذرية األردنية

مقدمة عن نظام الجودة

المواصفة العامة لكفاءة مختبرات الفحص 
(ISO/IEC 17025:2005)والمعايرة

المتطلبات اإلدارية والفنية في المواصفة

جهاز مطيافية جاما-مثال 

من (ISO/IEC 17025:2005)خطوات منح شهادة 
الجهات المعتمدة
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مقدمة عن 
نظام إدارة 

الجودة

1987
ضبط الجودة 

(Quality 
Control)

كل الفحوصات كانت تركز على 
(كشف األخطاء)المنتج النهائي 

1994
توكيد الجودة 
)Quality 

Assurance(

منع )إجراءات ما قبل اإلنتاج 
(األخطاء

2000

نظام إدارة الجودة
Quality 

Managemen
t System

نظام شامل يجمع ما بين ضبط 
وتوكيد الجودة ويعنى بتطوير

المنتج بحيث يواكب التطورات 
المستقبلية
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ضمان االستمرارية والديمومة •
في العمل

لماذا نحتاج إلى 
تطبيق نظام 
إدارة الجودة؟

عملتقليل التكلفة وتحسين ال•

رضا العميل•

ماذا نستفيد من 
تطبيق نظام 
إدارة الجودة؟

 اليل أو بمعامل القياس والتحبالمختبراتهي المواصفة الخاصة
والمعايرة 

للتقانة واللجنة الدولية(أيزو)تتبناها المنظمة الدولية للمعايير
(IEC)الكهربائية 

يمتاز بالمرونة
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متطلبات نظام إدارة 
الجودة

(ISO 17025)

نيةالمتطلبات   الف

(5.1-5.10)

المتطلبات اإلدارية

(4.1-4.15)
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(التوثيق)نظام الجودة 4.2

(المنشأة)المنظمة 4.1

مراجعة الطلبات 4.4

والعروض والعقود

ضبط الوثائق4.3

التعاقد الفرعي4.5

للفحص والمعايرة

شراء الخدمات 4.6

واللوازم

خدمة الزبون4.7

ضبط األعمال4.9

غير المطابقة

الشكاوى4.8

ة اإلجراءات التصحيحي4.11

رالتحسين والتطوي4.10

اإلجراءات الوقائية4.12

ضبط السجالت4.13

يالتدقيق الداخل4.14

المراجعة اإلدارية4.15

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YweeI-YW_RHnIM&tbnid=zn2qNbs2VI-K8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eoi.es/blogs/emba15/page/4/&ei=9F_nU5G2FvCY0QW9wIDoBA&bvm=bv.72676100,d.d2k&psig=AFQjCNF56TV5XS1ykWbF_CjHs_78VMyDbw&ust=1407758515900379
http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YweeI-YW_RHnIM&tbnid=zn2qNbs2VI-K8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eoi.es/blogs/emba15/page/4/&ei=9F_nU5G2FvCY0QW9wIDoBA&bvm=bv.72676100,d.d2k&psig=AFQjCNF56TV5XS1ykWbF_CjHs_78VMyDbw&ust=1407758515900379
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دليل الجودة

(SOPs)اإلجراءات 

التعليمات والنماذج

سياسة

الجودة

Go Back

تحديد مسؤوليات عدم المطابقة

 إيقاف العمل)تحديد اإلجراءات
....(سحب تقارير االختبارأو

 ةالمطابقسبب عدمأن يتم تقييم

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

أن يبلغ الزبون في حال الضرورة.

Go Back

attachments/SOP.pdf
attachments/SOP.pdf
attachments/Form.pdf
attachments/Form.pdf
attachments/CR.pdf
attachments/CR.pdf
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Go Back

مثال توضيحي

Go Back
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Go Back
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الكادر5.2

مقدمة5.1

تجهيزات المختبر 5.3

والظروف البيئية

طرق الفحص والمعايرة 5.4

والتثبت من صحتها

األجهزة5.5

القابلية للتتبع5.6

االعتيان5.7

التعامل مع مواد 5.8

الفحص والمعايرة

التحقق من جودة 5.9

نتائج الفحص والمعايرة

إصدار التقارير5.10
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MAPEP: Proficiency Test

Method Validation

Create SOP (Standard Operation Procedure)

Reference Standard (ISO 18589-3)

Documentation

Sample Preparation

Sample Preparation
Work instruction : RID-WI-003

Create SOP (Standard Operation Procedure)
RID-SOP-007

Reference Standard (ISO 18589-3)
Measurement of radioactivity in the environment — Soil — Part 3: 
Measurement of gammaemitting radionuclides

Method Validation
Method Validation Parameters (Accuracy ; Priscian; Linearity; MDA ;

Traceability …..)

D
o
c
u
m

e
n
ta

ti
o
n

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  

attachments/RID-SOP-007.doc
attachments/METHED VALIDATION REPORT gamma_BK edits (4).doc
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Go Back

Go Back
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RAS 1017 :Improving Analytical Quality through Proficiency 
Testing and Certification of Matrix Reference Materials in ARASIA 
Member State Laboratories

Scope

- The material will be certified for the mass fractions of total uranium and 

selected trace elements in addition to the massic activity of natural 

radionuclides.

- The targeted combined standard uncertainty is to be less than 5% for all 

analysts of interest.

- According to ISO Guide  34 & 35.

*Preparation and Certification of a Reference Material 

of Uranium Ore from Central Jordan.

http://intouch.iaea.org/Default.aspx?Tabid=67&Action=TCProjectDetail&Popup=True&ActionFolder=~/DesktopModules/TCUserControls/Modules&ProjectNumber=RAS1017
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جمعية تعليمية خاصة أو غير حكومية

إقليمي أو عالمي لتطوير المعايير والقياساتذات هدف وطني أو

دمة فريق ثالث إلعطاء ضمان مكتوب بأن المَنتج، العمليات أو الخ
.تطابق المتطلبات المحددة
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