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  اال -١                                               

 تشكل هذه املواصفة القياسية السورية نظاماً لتأهيل وترخيص العاملني يف تنفيذ االختبارات الالإتالفية يف 
  منوذلك يف كل)  الوطنية لالختبارات الالإتالفيةاللجنة(الصناعة وتشرف عليه جهة مركزية مستقلة 

 : الطرائق األساسية التالية        
 

Οالختبار بالتيارات الدوامة،   ا 
Ο   ،االختبار بالسوائل النافذة 
Ο   ،االختبار باجلسيمات املغنطيسية 
Ο   ،االختبار بالتصوير الشعاعي 
Ο   االختبارات باألمواج فوق الصوتية. 
 

 : كن تطبيق النظام املبني يف هذه املواصفة للتأهيل والترخيص على االختبارات الالإتالفية األخرى مثلكما مي
 واالختبار ). NT(واالختبار بالتصوير الشعاعي النتروين ). LT(واختبار التسرب ). VT(االختبار البصري 
 .لترخيص الوطنية هلذه االختباراتوذلك حيثما توافرت برامج التأهيل وا. وغريها) ATِ(باإلصدار الصويت 

 
 

 تاريخ االعتماد  إلزامية التطبيق

٢٠٠٣ / ١١ / ٥ 
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For Standardization and Metrology Syrian Arab Organization 
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  التعاريف-٢
 

 :جهة تقومي األهلية املعتمدة   ٢/١
 املسؤولة ومفوضة من اهليئة الوطنية للترخيص إلعداد هي جهة كفوءة غري مرتبطة برب العمل أو اجلهة 

 .اإلمتحانات الالزمة لتأهيل العاملني يف جمال االختبارات الالإتالفية وإدارا
 :املرشح   ٢/٢

 .هو الشخص الطالب للترخيص وفقاً هلذه املواصفة
 :الشهادة   ٢/٣

 .هي الشهادة اخلطية عن إختبار األهلية يف مستوى معني
 :عملية الترخيص   ٢/٤

 هي إجراءات منح شخص ما شهادة خطية تثبت توافر الكفاءة اليت ختوله ممارسة تطبيق طريقة من 
 .طرائق االختبارات الالإتالفية يف قطاع صناعي حمدد

 :اهليئة الوطنية للترخيص   ٢/٥
  وفقاً ملتطلبات هي اهليئة اليت تدير إجراءات الترخيص للعاملني يف جمال االختبارات الالإتالفية

 .هذه املواصفة
 :رب العمل أو اجلهة املسؤولة   ٢/٦

 .هي اجلهة أو املنظمة اليت يعمل لديها املرشح وفق قواعد ناظمة معتمدة فيها
 :اإلمتحان األساسي   ٢/٧

 إمتحانات التأهيل يف املستوى الثالث الذي يقيم معارف املرشح يف كل من هو االمتحان األساسي بني 
 :ملوضوعات التاليةا

 علم املواد وتكنولوجيا العمليات،* 
 نظام التأهيل والترخيص موضوع هذه املواصفة،* 
 .املبادئ األساسية لطرائق االختبارات الالإتالفية املطلوبة للمستوى الثاين* 

 :مركز اإلمتحان   ٢/٨
 .ت تقومي األهليةهو املركز املعتمد من قبل اهليئة الوطنية للترخيص وجتري فيه إمتحانا

 :اإلمتحان اخلاص بعمل حمدد   ٢/١٠
 هو أي إمتحان إضايف يتعلق بتطبيق طريقة حمددة من طرائق االختبارات الالإتالفية على منتج معني 

 .غري مشمول عادةً يف القطاع الصناعي احملدد
 . هذا اإلمتحان غري متضمن يف هذه املواصفة:مالحظة
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 :اإلمتحان الرئيسي   ٢/١١

 هو أحد إمتحانات التأهيل يف املستوى الثالث الذي يقيم املعرفة العامة واخلاصة للمرشح يف املستوى 
 .الثالث يف طريقة االختبار الالإتاليف املعين، وقدرته على كتابة إجراءات االختبار الالإتاليف املعين

 :اإلمتحان العملي   ٢/١٢
 . تنفيذ طريقة معينة من طرائق االختبارات الالإتالفيةهو اإلمتحان الذي يقيم قدرة املرشح على

 :إمتحان التأهيل   ٢/١٣
 وذلك . هو اإلمتحان الذي تديره اهليئة الوطنية للترخيص، أو جهة أخرى مؤهلة ومفوضة هلذا الغرض

 .الستبيان معارف املرشح وتقومي قدرته على تنفيذ االختبار
 :اإلمتحان اخلاص   ٢/١٤

يب متعلق بتطبيق طريقة معينة من طرائق االختبارات الالإتالفية يف قطاع صناعي أو أكثر،              هـو إمـتحان كتا    
 .ويشمل سرب املعرفة باملنتج والكودات واملعايري واملواصفات ومعايري القبول

 :الفاحص   ٢/١٥
ية املاحنة  هـو الشـخص املرخص يف املستوى الثالث يف الطريقة اليت سيمتِحن فيها، وخمول من اجلهة الوطن                

 .للترخيص بإجراء إمتحانات التأهيل يف االختبارات الالإتالفية أو تقييمها
  ال جيوز للشخص املرخص له يف املستوى الثالث أن يكون الفاحص الوحيد ألي مرشح كان :مالحظة

 .قد تدرب باشرافه للتقدم لإلمتحانات
 :اخلربة العملية   ٢/١٦

 ا املرشح بتنفيذ طريقة حمددة من طرائق االختبارات الالإتالفية حتت هي املدة الزمنية اليت يقوم خالهل
 إشراف مرخصني، ويتضمن ذلك قيامه بتطبيق طريقة من طرائق االختبار الالإتاليف على املواد أو القطع 

 .أو املنشآت
 :القطاع الصناعي   ٢/١٧

 الفية خاصة تتطلب توافر مهارات نوعية هو جمال معني يف الصناعة أو التكنولوجيا تطبق فيه إختبارات الإت
 .أو معرفة خاصة أو جتهيزات خاصة أو تدريب خاص لتحقيق أداء مرض

 أو صناعة ما ) اللحامات واملسبوكات( ميكن للقطاع الصناعي أن يفسر ليعىن به منتج ما :مالحظة
 .انظر امللحق أ) صناعة املركبات الفضائية أو صناعة الفوالذ(           
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 :تعليمات االختبار الالإتاليف   ٢/١٨

 هي الوصف املكتوب للخطوات الدقيقة اليت جيب اتباعها يف تنفيذ االختبار وفق اإلجراء أو املعيار أو 
 .الكود أو املواصفات املعدة لالختبار الالإتاليف

 :طريقة االختبار الالإتاليف   ٢/١٩
 ).كما يف االختبار باألمواج فوق الصوتية (هو تطبيق مبدأ فيزيائي يف االختبار الالإتاليف

 :إجراء االختبار الالإتاليف   ٢/٢٠
 الالإتاليف على الختبار التسلسل املرتب خلطوات العمل اليت تصف أين و كيف و مراحل تطبيق طريقة ا

 .املنتج
 :الالإتاليفالختبار تقنية ا   ٢/٢١

 بطريقة الختبار مثال على ذلك تقنية ا(إتالفية وهي أسلوب خاص لتطبيق إحدى طرائق االختبارات الال
 /).تقنية التغطيس:/األمواج فوق الصوتية

 :الالإتاليفالختبار التدريب يف ا   ٢/٢٢
 و . يتمثل يف جمموعة التوجيهات النظرية و العملية بطرائق االختبارات الالإتالفية اليت يطلب فيها ترخيصاً

 ة وفقاً ملنهاج معتمد باإلضافة إىل فترات التدريب العملي ميكن أن تكون على شكل دورات تدريبي
 بإشراف مدربني مؤهلني، على أن ال تشتمل هذه الدورات التدريبية على عينات تستخدم خالل 

 .ات العمليةإلمتحانا
 :التفويض بالعمل   ٢/٢٣

 يف تنفيذ عمل هو إذن بالعمل يصدره رب العمل أو املؤسسة املسؤولة استناداً على كفاءة الشخص 
 . حمدد

 :األهلية   ٢/٢٤
 الختبار وهو استبيان املقدرة الفيزيائية واملعرفة و املهارة و التدريب و اخلربة املطلوبة للقيام بتنفيذ مهام ا

 .الالإتاليف بالشكل املالئم
 :ةاإلنقطاع عن مزاولة املهن   ٢/٢٥

  تنفيذ أنشطة االختبارات الالإتالفية، و بشكل يعد املرخص منقطعاً عن مزاولة املهنة عند عدم مزاولته
 .مستمر يف املستوى و الطريقة املرخص ما ملدة تزيد عن عام واحد
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 :اإلشراف   ٢/٢٦

 و إعداد التقرير الختبار الالإتاليف، مراقبة إجراءات التحضري و تنفيذ االختبار يشمل اإلشراف على تنفيذ ا
 .اص خمولنيالنهائي حول النتائج من قبل أشخ

 :ختبارالعينة ا   ٢/٢٧
 .وهي النموذج املطلوب اختباره عن طريق تطبيق طريقة االختبار الالإتاليف املعين

  جيب أن تكون العينات ممثلة للمنتجات اليت ختترب يف القطاع الصناعي املعين، و ميكن أن تتضمن :مالحظة
 .أكثر من منطقة أو حجم حتتاج إىل فحص

 :املتدرب   ٢/٢٨
 هو الشخص الذي يعمل يف جمال االختبارات الالإتالفية حتت إشراف شخص مرخص، إال أنه ال يقوم 

. و ال كتابة تقرير عن تلك النتائجالختبار بإجـراء أي إختـبار بشكل منفرد، كما ال حيق له تفسري نتائج ا   
إىل األهلية يف املستوى وميكـن تسـجيل هذا الشخص على أنه يف طريقه الكتساب اخلربة املناسبة للوصول            

 .األول أو يف املستوى الثاين مباشرةً

  الرموز-٣
 جيب استخدام الرموز املختصرة التالية لتحديد الطرائق اخلمس لالختبارات الالإتالفية اليت تغطيها هذه 

 .املواصفة
 د.ت.إ  ET بالتيارات الدوامةالختبارا* 
 ن.س.إ  PT  بالسوائل النافذةالختبارا* 
 م.ج.إ  MT باجلسيمات املغنطيسيةختبارالا* 
 ش.ت.إ  RT بالتصوير الشعاعيالختبارا* 
 ف.م.إ  UT باألمواج فوق الصوتيةالختبارا* 
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  مستويات الكفاءة في االختبارات الالإتالفية-٤
 :التصنيف   ٤/١

 مستوى يصنف األشخاص املرخصني وفقاً هلذه املواصفة يف أحد املستويات الثالثة و ذلك حسب 
 .كفاءم، ويعد الشخص متدرباً حىت تاريخ حصوله على الترخيص

 :مستوى الكفاءة األول   ٤/٢
 ه يف املستوى األول يف إحدى طرائق االختبارات الالإتالفية مؤهالً لتنفيذ عمليات  ليعد الشخص املرخص : ٤/٢/١

 . له يف املستوى الثاين أو الثالثاالختبار الالإتاليف وفقاً لتعليمات خطية و حتت إشراف شخص مرخص 
 :و يشترط يف هذا الشخص أن يكون قادراً على

 .وضع اجلهاز يف حالة العمل -ا 
 . تنفيذ االختبار-ب  

 . تسجيل النتائج و تصنيفها وفقاً ملعايري مكتوبة-جـ 
 .  كتابة التقرير عن نتائج االختبار-د  

  األول اختيار طريقة االختبارأو حتديد التقنية املستخدمة أو تقييم ال حيق للشخص املرخص له يف املستوى : ٤/٢/٢
 .نتائج االختبار

 :مستوى الكفاءة الثاين   ٤/٣
 يعد الشخص املرخص له يف املستوى الثاين يف إحدى طرائق االختبارات الالإتالفية مؤهالً لتنفيذ وتوجيه 

 : و ميكن أن يشتمل ذلك على مايلي.االختبار الالإتاليف وفق إجراءات معدة أو معترف ا
 .  املاماً مبجال تطبيق الطريقة املؤهل فيها و حدودها-    أ 
  ترمجة الكودات و املواصفات و املعايري و اإلجراءات اخلاصة باالختبارات الالإتالفية إىل تعليمات   -  ب 
 .إختبار عملية متوافقة مع شروط العمل الفعلية         

 . يف حالة العمل و التحقق من صحة ذلك وضع اجلهاز-جـ
 . تنفيذ االختبار و اإلشراف عليه-د    

 . تفسري و تقييم النتائج وفق الكودات و املواصفات و املعايري املطبقة-   هـ  
 . حتضري تعليمات االختبار-   و    

 .ف عليها تنفيذ مجيع املهام اليت يقوم ا الشخص املرخص باملستوى األول أو االشرا -ز   
  القيام مبهام التدريب العملي و إرشاد املتدربني و املرخصني يف مستوى كفاءة أقل من املستوى -ح  
 .الثاين       
 . تنظيم و إعداد التقرير عن نتائج االختبار-ط  
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 :مستوى الكفاءة الثالث   ٤/٤
 لالإتالفية مؤهالً لتوجيه أي عملية يف يعد الشخص املرخص له يف املستوى الثالث يف جمال االختبارات ا : ٤/٤/١

 :و ميكن أن يشتمل ذلك على. طرائق االختبارات الالإتالفية املرخص ا
 .حتمل املسؤولية الكاملة ملنشأة االختبار و العاملني فيهاأ     ـ 
 .إعداد واعتماد التقنيات و اإلجراءاتب   ـ 
 . و اإلجراءاتتفسري مضمون الكودات و املواصفات و املعايريجـ ـ 
 .تصميم طرائق و تقنيات و إجراءات خاصة تطبق يف أعمال حمددة لالختبارات الالإتالفيةد    ـ 
 .تفسري و تقييم النتائج على ضوء الكودات و املواصفات و املعايري النافذةهـ ـ 
 .إدارة إمتحانات التأهيل مبوجب ختويل خاص متنحه اهليئة الوطنية للترخيصو    ـ 

 .القيام مبسؤوليات و أعمال مفتش املستوى األول و املستوى الثاين و اإلشراف عليها ـ   ز  
 :يشترط يف الشخص املرخص يف املستوى الثالث أن يكون : ٤/٤/٢

 متمتعاً بقاعدة عملية كافية يف تقنية التصنيع و اإلنتاج للمواد املستخدمة، و ذلك إلمكانية اختيارأ   ـ 
 .و وضع التقنيات و املشاركة يف وضع معايري القبول يف حال عدم توافرهاالطرائق         

 .ملماً بالطرائق األخرى لالختبارات الالإتالفيةب  ـ 
 .قادراً على تدريب العاملني يف مستويات كفاءة أقل من املستوى الثالث أو االشراف عليهمجـ ـ 

  المسؤوليات-٥
 :عموميات   ٥/١

 لترخيص شهادات الترخيص، وتدير مجيع اإلجراءات اليت تثبت أهلية الشخص لتنفيذ متنح اهليئة الوطنية ل
 طريقة حمددة من طرائق االختبارات الالإتالفية، ويساعدها يف ذلك جلنة الترخيص اليت تقترحها اللجنة 

 .الوطنية لالختبارات الالإتالفية، وتعتمدها اهليئة الوطنية للترخيص
 :لترخيصاهليئة الوطنية ل   ٥/٢

 تتحمل اهليئة الوطنية للترخيص املسؤولية الكاملة عن نظام الترخيص مبا يف ذلك املتطلبات اإلدارية و   
 تضم اللجنة الوطنية . الفنية، و ذلك من خالل جلنة وطنية لالختبارات الالإتالفية تشكلها هلذه الغاية

 ستخدمني و املستفيدين و املوردين و الدوائر ممثلني عن خمتلف الفعاليات يف هذا اال مبا يف ذلك امل
 على األقل من % 50و يكون . احلكومية و خمتلف اجلهات املهتمة األخرى يف االختبارات الالإتالفية

 تتوىل اللجنة الوطنية لالختبارات . أعضاء هذه اللجنة من اإلخصائيني املرخصني يف املستوى الثالث
 :يةالالإتالفية تنفيذ املهام التال
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 .إحداث نظام وطين للترخيص وفقاً هلذه املواصفة و تشجيعه و احملافظة عليهأ  ـ 

   ختطيط و تنظيم برامج التدريب و الترخيص للعاملني يف جماالت االختبارات الالإتالفية، وفقاً ب ـ 
 .للمتطلبات الدنيا الواردة يف هذه املواصفة، و اقتراح التوصيات الضرورية لذلك       

 متابعة توصيات املنظمات الدولية يف جمال االختبارات الالإتالفية و مدى مالءمتها مع النظم جـ ـ 
 .الوطنية          
 التنسيق بني اجلهات الصناعية و العلمية اليت تستفيد أو ميكن أن تستفيد من االختبارات د   ـ  
 .الالإتالفية و تعميق التعاون فيما بينها        
 ملصادقة بشكل مباشر أو عرب إحدى جهات التأهيل املخولة على اعتماد مراكز اإلمتحانات اهـ ـ 
 .و تراقب تلك املراكز بشكل دوري) اليت تتوافر هلا املمتلكات و الكوادر و التجهيزات(        
 طنية ختضع توصيات اللجنة الوطنية لالختبارات الالإتالفية إىل إقرار جملس إدارة اهليئة الوو  ـ 
 .للترخيص      

 .حفظ كافة امللفات املتعلقة باستصدار شهادات الترخيص          ز  ـ 
 :جلنة التراخيص  ٥/٢/١

  جلنة -بناًء على اقتراح من اللجنة الوطنية لالختبارات الالإتالفية-تشكل اهليئة الوطنية للترخيص  
 لفنية و التدريبية و اخلربة العملية يف هذه للتراخيص من االختصاصيني احملددة مؤهالم العلمية و ا

 وتدير جلنة التراخيص عمليات الترخيص وفقاً للمتطلبات الدنيا الواردة يف هذه املواصفة، مع . املواصفة
 التشديد على املعايري األخالقية مبا يف ذلك العقوبات اليت ستطبق على أعضاء جلنة الترخيص و حاملي 

 سئلة متعددة اخليارات إىل اجلواب الصحيح، أما بالنسبة لألسئلة أحادية اخليار يشار لكل من األ. الرخص
 .فريفق مع كل منها كامل اإلجابة الصحيحة، و ينصح باإلشارة إىل املرجع ذات العالقة

 :اللجنة الفنية الدائمة  ٥/٢/٢
 . الالإتالفية جلنة فنية دائمةتشكل اهليئة الوطنية للترخيص بناًء على اقتراح اللجنة الوطنية لالختبارات  

 تضم هذه اللجنة عدداً من املختصني من املستوى الثالث أو الثاين أو من االختصاصيني ذوي اخلربات 
 النظرية و العملية عند احلاجة، ختتارهم اللجنة من املمثلني للجهات املشاركة يف اللجنة الوطنية للقيام 

 :باملهام التالية
 .سات الالزمة للدورات التدريبية يف االختبارات الالإتالفيةتأليف الكراأ    ـ 
 .إعداد خمزون األسئلة النظرية و العملية للترخيص يف االختبارات الالإتالفيةب  ـ 
 دراسة و تطوير برامج تدريب خاصة بتقنيات االختبارات الالإتالفية حبسب متطلبات القطاعات جـ ـ 
 .ة يف القطرالصناعية و االستثماري          

 .ختضع األعمال و املقترحات اليت تقدمها اللجنة الفنية الدائمة ملصادقة اللجنة الوطنيةد  ـ 
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 :مراكز اإلمتحانات   ٥/٣
 تعتمد هذه املراكز من قبل اللجنة الوطنية لالختبارات الالإتالفية، و جيب أن تتوافر فيها كحد أدىن  : ٥/٣/١

 :املتطلبات التالية
كادر املؤهل و األجهزة و املمتلكات املناسبة لذلك لضمان أهليتها إلجراء إمتحانات التأهيل             توافـر ال   - أ

 .بشكل جيد ملختلف املستويات و خمتلف الطرائق و القطاعات الصناعية ذات العالقة
     استخدام الوثائق و أسئلة اإلمتحانات اليت تعدها أو توافق عليها اللجنة الفنية الدائمة لالختبارات  - ب

 .الالإتالفية      
   استخدام العينات اليت أعدا اللجنة الفنية الدائمة لالختبارات الالإتالفية أو وافقت عليها يف  -جـ

 .اإلمتحانات العملية اليت جتري يف هذه املراكز       
 .تطبيق اإلجراءات املوثقة اخلاصة بضمان اجلودة - د  

  معتمد لإلمتحانات، جيب أن يتوافر يف كل منها عينات ذات عيوب  يف حال وجود أكثر من مركز  ٥/٣/٢
 .متماثلة، وال جيوز بأي حال استخدام العينات املخصصة لإلمتحانات ألغراض التدريب 

 رب العمل أو اجلهة املسؤولة   ٥/٤
 ت الالإتالفية عن  يقدم رب العمل أو املؤسسة املسؤولة املرشح للترخيص إىل اللجنة الوطنية لالختبارا  ٥/٤/١

 طريق اهليئة الوطنية للترخيص، و يصادق على صحة املعلومات الشخصية للمرشح مبا يف ذلك التصريح 
 عن ثقافة املرشح و تدريبه، و خربته الالزمة إلثبات أهليته للترخيص، و ال يتدخل مباشرة يف إجراءات 

 .الترخيص
 ل ما يترتب عن ختويل املرشح بالعمل و اعتماد نتائج أعماله  يتحمل رب العمل أو املؤسسة املسؤولة ك  ٥/٤/٢

 .يف االختبارات الالإتالفية
  يضمن رب العمل أو املؤسسة املسؤولة إخضاع املرشح لفحص حدة البصر سنوياً، وذلك وفق   ٥/٤/٣

 .املتطلبات الواردة يف هذه املواصفة
 نفسه كمرشح حر، فإنه يترتب عليه حتمل املسؤوليات  إذا كان املرشح يعمل حلسابه اخلاص، أو قدم   ٥/٤/٤

 .اليت تترتب على رب العمل أو املؤسسة املسؤولة

  التقدم لإلمتحانات-٦
 :التقدم إلمتحان األهلية   ٦/١

 جيب أن يكون املرشح حمققاً للحدود الدنيا من متطلبات التدريب يف االختبارات الالإتالفية الواردة يف  
 .ق له التقدم إلمتحانات األهليةهذه الفقرة ليح
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 :التدريب ملستوى الكفاءة األول و الثاين  ٦/١/١

 لكي يقبل املرشح للترخيص يف طريقة حمددة من طرائق االختبارات الالإتالفية، جيب عليه أن يقدم وثائقه   
 ارات الالإتالفية، و ميكن اليت تثبت أنه قد أى بنجاح برناجماً تدريبياً معتمداً من اللجنة الوطنية لالختب

 و على أي حال ميكن للجنة الوطنية لالختبارات .  كدليل مساعد  و امللحق ب١االستعانة باجلدول رقم 
 الالإتالفية أن تأخذ باحلسبان ثقافة املتقدم للترخيص و شهاداته اليت حصل عليها يف الطرائق األخرى، 

 .وغريها من العوامل املؤثرة يف هذا اال
 احلد األدىن لساعات التدريب املطلوبة: ١اجلدول 

 ساعات التدريب
 مستوى الكفاءة األول مستوى الكفاءة الثاين

 طرائق االختبارات الالإتالفية

 االختبار بالتيارات الدوامة ٤٠ ٤٠
 االختبار بالسوائل النافذة ١٦ ٢٤
 االختبار باجلسيمات املغنطيسية ١٦ ٢٤
 صوير الشعاعياالختبار بالت ٤٠ ٨٠
 االختبار باملوجات فوق الصوتية ٤٠ ٨٠

 .تتضمن ساعات التدريب تدريبات نظرية و أخرى عملية: ١مالحظة 
يتطلب التقدم مباشرة إىل املستوى الثاين إمتام جمموع ساعات التدريب يف كال املستويني األول              : ٢مالحظة  
 .و الثاين

 التدريب ملستوى الكفاءة الثالث  ٦/١/٢
 مع األخذ باحلسبان القدرات العلمية و الفنية للمرشح للترخيص يف مستوى الكفاءة الثالث، فإنه من  

 :املتعارف عليه أن يتم التأهيل باتباع طرق خمتلفة
 . بوساطة دورات تدريبية-  ا
 . حضور مؤمترات أو ندوات تنظمها هيئات صناعية أو هيئات مستقلة-ب
 . و املطبوعات التخصصية دراسة الكتب و الدوريات -جـ

 . لذلك ال يوجد عدد حمدد وحد أدىن لساعات التدريب الالزمة كما هو احلال يف املستويني األول والثاين  
 ومع ذلك فإن املراجع الواردة يف امللحق ب تتضمن مقترحات حول مضامني و مدد دورات تدريبية يف   
 املرشح نفسه فيها للترخيص، فعليه أن يقدم الوثائق اليت تثبت وكيفما كانت الطريقة اليت حضر  .هذا املضمار  
 .ذلك وتكون مقبولة لدى اهليئة الوطنية للترخيص  
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 :التقدم إلمتحان الترخيص   ٦/٢

 يشترط يف املرشح للتقدم إلمتحان الترخيص أن يكون قد اجتاز بنجاح إمتحان التأهيل، وحقق احلدود  
 .االختبارات الالإتالفية الواردة يف هذه الفقرةالدنيا ملتطلبات اخلربة يف 

 :اخلربة املطلوبة ملستوى الكفاءة األول و الثاين  ٦/٢/١
 ال يقبل طلب الترشيح للترخيص للعمل يف إحداى طرائق االختبارات الالإتالفية ما مل يكن املرشح قد  

 وعلى رب العمل . ٢ينة يف اجلدول رقم أكتسب احلد األدىن من اخلربة العملية املطلوبة هلذه الطريقة املب
 .املصادقة على صحة وثيقة اخلربة املقدمة إىل اهليئة الوطنية للترخيص ذا اخلصوص

 احلد األدىن للخربة العملية املطلوبة: ٢اجلدول 
 اخلربة املطلوبة باألشهر

 مستوى الكفاءة األول مستوى الكفاءة الثاين
 طرائق االختبارات الالإتالفية

 االختبار بالتيارات الدوامة ٣ ٩
 االختبار بالسوائل النافذة ١ ٣
 االختبار باجلسيمات املغنطيسية ١ ٣
 االختبار بالتصوير الشعاعي ٣ ٩
 االختبار باملوجات فوق الصوتية ٣ ٩

 
 :مالحظات

 ، و إذا )ر ساعة عمل يف الشه١٧٥أي ( ساعة عمل يف األسبوع ٤٠ حتسب املزاولة باألشهر على أساس -١
 ساعة يف األسبوع فيمكن أن يؤخذ ذلك يف احلسبان على أن يتقدم املرشح              ٤٠جتـاوز عمـل املرشح الـ       

 .بالوثائق اليت تثبت ذلك 
    يقصد باملزاولة للمرشح يف املستوى الثاين املدة الزمنية اليت عمل ا يف املستوى األول، أما إذا كان املرشح -٢

 مستوى الثاين مباشرةً دون املرور عرب املستوى األول، فيجب أن تكون املزاولة له مساوية للتقدم لل"مؤهالً     
 ".موع املدتني الزمنيتني الالزمتني للمستوى األول و الثاين معاً   
   ميكن أن جيري اكتساب اخلربة يف آن معاً يف أكثر من طريقة، و عندها ختفض مدة املزاولة الالزمة -٣

 :يح على النحو التايلللترش    
 %.  25 ختفض مدة املزاولة الالزمة للترشيح بنسبة :  االختبار بطريقتني-  أ
 %.33 ختفض مدة اخلربة العملية الالزمة للترشيح بنسبة :  االختبار بثالث طرائق-ب
 .زمنيةختفض مدة املزاولة اإلمجالية الالزمة إىل نصف املدة ال:  االختبار بأربع طرائق أو أكثر-جـ
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 يف مجيع احلاالت ولكي يسري التخفيض على املدة املطلوبة ملزاولة املهنة، فإنه جيب على املرشح أن يبني 

  لكل طريقة من الطرق اليت يطلب من أجلها ٢أنه قضى على األقل نصف املدة الزمنية املبينة يف اجلدول 
 .الترخيص

 :اخلربة املطلوبة ملستوى الكفاءة الثالث  ٦/٢/٢
 تتطلب مسؤوليات مستوى الكفاءة الثالث معرفة أعمق يف املعلومات الفنية الضرورية ألي طريقة من  

 و ميكن اكتساب هذه املعرفة و املعلومات الواسعة من خالل اجلمع ما بني . طرائق االختبارات الالإتالفية
  املطلوبة و املرتبطة باملستوى  احلد األدىن للمزاولة٣التعلم و التدرب و اخلربة، و يفصل اجلدول رقم 

 .التعليمي الرمسي
 

 احلد األدىن للخربة العملية املطلوبة ملرشح مستوى الكفاءة الثالث: ٣اجلدول 
 الدرجة العلمية اخلربة العملية باألشهر

١٢ 
دى كليات العلوم إجازة جامعية صادرة عن إح

أو اهلندسة ال تقل مدة الدراسة فيها عن أربع 
 سنوات

٢٤ 
شهادة معهد متوسط للعلوم أو اهلندسة أو 

 ثانوية فنية معترف ا
 عدم وجود شهادة ٤٨

يسمح بالتقدم إىل املستوى 
 الثالث 

 لألشخاص املرخصني
 يف املستوى الثاين

٢٤ 
إجازة جامعية صادرة عن إحدى كليات العلوم 
أو اهلندسة ال تقل مدة الدراسة فيها عن أربع 

 سنوات

٤٨ 
شهادة معهد متوسط للعلوم أو اهلندسة أو 

 ثانوية فنية معترف ا
 عدم وجود شهادة ٧٢

 مباشرة إىل يسمح بالتقدم
املستوى الثالث ألشخاص غري 
مرخصني يف املستوى الثاين و 
عندهم خربة مكافئة للمستوى 

 الثاين

     متخصص يف جمال إذا كانت الشهادة اليت حيملها املرشح صادرة عن جامعة أو معهد ) ١(:  مالحظة
 %.50 االختبارات الالإتالفية فيمكن عندها ختفيض اخلربة املطلوبة بنسبة                  

 على طالب الترخيص يف املستوى الثالث، غري املرخص يف املستوى الثاين، وعنده خربة مكافئة ) ٢(              
 ح اإلمتحان العملي للمستوى الثاين يف طريقة االختبار املراد للمستوى الثاين، أن جيتاز بنجا                   
 .الترخيص ا                   
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 :متطلبات الرؤية ملستويات الكفاءة مجيعها  ٦/٢/٣

 على املرشح أن يقدم وثيقة طبية تثبت سالمة البصر لديه من قبل طبيب متخصص، وذلك وفقاً  
 :للمتطلبات التالية

 ، N 4.5 Times Roman أو احلرف Jaeger من سلم ١ح درجة الرؤية عن قرب بقراءة الرقم جيـب أن تسم  -أ
سم على األقل بعني واحدة أو كلتا       /٣٠/أو بقـراءة أحـرف ذات طبيعة و أبعاد مكافئة، و ذلك من بعد               

 .العينني سواء بوجود عدسات مصححة للرؤية أو بدوا
فريق و متييز التباين بني األلوان املستخدمة يف الطريقة املعنية من جيـب أن ميتلك املرشح املقدرة الكافية لت      -أ 

 .طرائق االختبارات الالإتالفية
 و على رب العمل أو اجلهة املسؤولة أن يتحقق بعد ترخيص املرشح من سالمة البصر لديه بشكل دوري 

 .و بفاصل زمين مقداره عام كامل

  اإلمتحانات-٧
 تطبيق طريقة حمددة من طرائق االختبارات الالإتالفية يف قطاع أو عدة  يغطي إمتحان األهلية جوانب  

 .قطاعات صناعية
 حمتوى اإلمتحان و تقدير درجة النجاح ملستوى الكفاءة األول و الثاين   ٧/١
 اإلمتحان العام  ٧/١/١
  جرى وضعها من قبل  يتضمن اإلمتحان العام أسئلة ختتار من جمموعة األسئلة عن املعلومات األساسية ٧/١/١/١

 اهليئة الوطنية للترخيص، حبيث تركز على سرب املعرفة و املعلومات األساسية، شريطة أن تكون هذه 
 األسئلة معترفاً ا حىت تاريخ إقامة اإلمتحان،  و جيب على املرشح أن جييب على األقل على عدد من 

 .٤أسئلة اخليارات املتعددة و املبينة يف اجلدول 
 احلد األدىن لعدد األسئلة املطلوب يف اإلمتحان العام: ٤ل اجلدو

 عدد األسئلة
 مستوى الكفاءة األول مستوى الكفاءة الثاين

 طرائق االختبارات الالإتالفية

 االختبار بالتيارات الدوامة ٤٠ ٤٠
 االختبار بالسوائل النافذة ٣٠ ٣٠
 االختبار باجلسيمات املغنطيسية ٣٠ ٣٠
 بار بالتصوير الشعاعياالخت ٤٠ ٤٠
 االختبار باملوجات فوق الصوتية ٤٠ ٤٠
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 تقدر املدة املخصصة هلذا اإلمتحان حبسب عدد األسئلة املختارة و درجة صعوبتها، و يراوح زمن اإلجابة  ٧/١/١/٢

 .على كل سؤال متعدد اخليارات من دقيقة واحدة إىل دقيقتني
  التصوير الشعاعي، جيب أيضاً إجراء إمتحان إضايف خاص بالوقاية من  عند إجراء اإلمتحان يف طريقة ٧/١/١/٣

 .اإلشعاع
  ميكن أن يشتمل اإلمتحان يف طريقة االختبار بالتصوير الشعاعي على تقنيات األشعةالسينية أو أشعة غاما  ٧/١/١/٤

 .أو كالمها و ذلك وفقاً لتعليمات اهليئة الوطنية للترخيص
 :ياإلمتحان التخصص  ٧/١/٢
 يتضمن االختبار املتعلق باإلمتحان التخصصي أسئلة خمتارة إما من جمموعة أسئلة اهليئة الوطنية للترخيص  ٧/١/٢/١

 النافذة و املتصلة جبميع القطاعات الصناعية، أو من جمموعة أسئلة ختصصية تتوافر لدى جهة التأهيل 
 .املخولة و اخلاصة للقطاع الصناعي املعين

 املدة املخصصة هلذا اإلمتحان حبسب عدد األسئلة املختارة و درجة صعوبتها، حبيث ال يزيد  تقدر  ٧/١/٢/٢
 و يتم تقدير هذه املدة من قبل . متوسط زمن اإلجابة على كل سؤال متعدد اخليارات عن ثالث دقائق

 .اهليئة الوطنية للترخيص
  اخليارات املتعددة، وأسئلة تتطلب حسابات، جيب على املرشح أن جييب على عدد حمدد من األسئلة ذات ٧/١/٢/٣

 وأسئلة عن إجراءات مكتوبة، و أسئلة حول جمموعة الكودات و املواصفات و املعايري اليقل عن ماهو 
 .٥مبني يف اجلدول 

  إذا مشل هذا اإلمتحان قطاعني صناعيني أو أكثر، فإنه يتوجب زيادة عدد األسئلة و بشكل متناسب مع  ٧/١/٢/٤
 القطاعات الصناعية من أجل تغطية كل قطاع صناعي على حدة بشكل معقول و تقييم األسئلة عدد 

 . سؤاال٣٠ًو يكون احلد األدىن لعدد األسئلة املطلوب يف هذه احلالة . وفقاً لذلك
 احلد األدىن لعدد األسئلة يف اإلمتحان التخصصي: ٥اجلدول 

 عدد األسئلة
 مستوى الكفاءة األول ستوى الكفاءة الثاينم

 طرائق االختبارات الالإتالفية

 االختبار بالتيارات الدوامة ٢٠ ٢٠
 االختبار بالسوائل النافذة ٢٠ ١٥
 االختبار باجلسيمات املغنطيسية ٢٠ ١٥
 االختبار بالتصوير الشعاعي ٢٠ ٢٠
 االختبار باملوجات فوق الصوتية ٢٠ ٢٠
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 :اإلمتحان العملي  ٧/١/٣
  إعداد بطاقة ذاتية لكل عينة اختبار، تتضمن إعدادات التجهيزات املستخدمة يف الكشف عن جيب : ٧/١/٣/١

 و متلئ هذه البطاقة بنتيجة اختبارين على األقل، يقوم ما املرخصني يف مستوى . العيوب احلاصلة فيها
 ىل استخدامها يف الكفاءة املناسب، و تعتمد هذه العينة من قبل فاحص مبستوى الكفاءة الثالث ليصار إ

 .تقدير درجات اإلمتحانات
  جيب أن يكون عدد املناطق أو احلجوم املطلوب فحصها متناسباً مع مستوى الكفاءة و طريقة االختبار  ٧/١/٣/٢

 الالإتاليف و مع القطاع الصناعي املعين، شريطة أن ال يقل عن منطقتني أو حجمني يتضمنان عيوباً وجب 
 .تسجيلها

 طلب من املرشح ملستوى الكفاءة األول أن يظهر مقدرته على تنفيذ تعليمات خطية لالختبار الالإتاليف  ي ٧/١/٣/٣
 .املعين كانت قد أعدت من قبل الفاحص

  يطلب من املرشح ملستوى الكفاءة الثاين أن يظهر مقدرته على اختيار تقنية االختبار الالإتاليف املناسبة،  ٧/١/٣/٤
 .يل حبسب الكود املطبق أو املعيار أو املواصفة ذات العالقةوتعيني  شروط التشغ

  يعهد يف طريقة االختبار بالتصوير الشعاعي للمرشح ملستوى الكفاءة األول و ملستوى الكفاءة الثاين  ٧/١/٣/٥
 يف حني يعهد للمرشح ملستوى الكفاءة الثاين تقومي . إجراء تصوير حجم واحد لعينة االختبارعلى األقل

 .ة صور على األقل، لعينة االختبار اخلاصة بالقطاع الصناعي املعينمخس
  تقدر مدة اإلمتحان العملي حبسب عدد عينات االختبار و درجة تعقيد كل منها، و جيري اإلمتحان  ٧/١/٣/٦

 ساعات للمستوى الثاين وذلك لكل منطقة أو / ٤/ساعات للمستوى األول و / ٣/خالل مدة أقصاها 
 .حجم خمترب

  يطلب من املرشح ملستوى الكفاءة الثاين أن يكتب على األقل تعليمة خطية واحدة الختبار الإتاليف   ٧/١/٣/٧
 .للعاملني املرخص هلم يف مستوى الكفاءة األول

 :تقدير درجات اإلمتحان ملستوى الكفاءة األول و الثاين  ٧/١/٤
 . و التخصصي و العملي، كل على حدة يعهد إىل الفاحص تقدير درجات اإلمتحان العام ٧/١/٤/١
  تقدر درجات اإلمتحان العملي للمستويني األول و الثاين باستخدام معامالت الترجيح اخلاصة  ٧/١/٤/٢

 .٦باملوضوعات ذات العالقة وفق ما هو مبني يف اجلدول 
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 : تقدر درجة النجاح يف إمتحان األهلية وفق إحدى الطريقتني التاليتني ٧/١/٤/٣
 : طريقة العالمة املركبة ٧/١/٤/٣/١

 على األقل يف كل إختبار، و أن ال تقل ٪ ٧٠يشترط على املرشح للترخيص حصوله على الدرجة   
 :حتسب العالمة املركبة وفق املعادلة التالية. ٪٨٠العالمة املركبة عن 

N = 0.25 ng + 0.25 ns + 0.50 np 
 :حيث أن

ng :تحان العام الكتايبالعالمة املستحقة بنتيجة اإلم. 
ns :العالمة املستحقة بنتيجة اإلمتحان التخصصي الكتايب. 
np :العالمة املستحقة بنتيجة اإلمتحان العملي. 

 :طريقة احلد األدىن لعالمة النجاح  ٧/١/٤/٣/٢
 على األقل يف كل من االختبارات الكتابية و ٪ ٧٠يشترط على املرشح للترخيص حصوله على الدرجة   

 .على األقل يف اإلمتحان العملي٪ ٨٠رجة الد
 معامالت الترجيح ملوضوعات اإلمتحان العملي: ٦اجلدول 

 معامل الترجيح
مستوى الكفاءة 

 الثاين
مستوى الكفاءة 

 األول
 مسلسل املوضوع

 ١ املعارف اخلاصة بالتجهيزات و معايرا ٪٢٠ ٪١٠

٣٥ ٪٢٠٪ 

 :تطبيق طريقة االختبار، و تتضمن ما يلي
بند خاص  (إختـيار تقنية االختبار و تعيني شروط التشغيل          - أ

 ).مبستوى الكفاءة الثاين
 .حتضري عينة االختبار و االختبار البصري - ب
 .وضع األجهزة يف حالة العمل - ت
 .أداء االختبار - ث
 .إجراءات ما بعد االختبار - ج

٢ 

٤٥ ٪٥٥٪ 
و يطلب من املرشح ملستوى     . الكشف عن العيوب و إعداد التقرير     

ة الثاين تعيني خواص العيوب و تقوميها  مثل، مكان توضعها           الكفاء
 .، و توجهها، و أبعادها، و أنواعها

٣ 

 ــ ٪١٥
بند خاص مبستوى   (كتابة التعليمات اخلاصة مبستوى الكفاءة األول       

 )الكفاءة الثاين
٤ 
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 :حمتوى اإلمتحان العام و تقدير درجة النجاح ملستوى الكفاءة الثالث   ٧/٢
 :اإلمتحان األساسي  ٧/٢/١
  يكون هذا االمتحان كتابياً، ويتضمن أسئلة متعددة اخليارات يتم اختيارها من ضمن جمموعة األسئلة  ٧/٢/١/١

 . املتعلقة باملعلومات األساسية املوضوعة من قبل اهليئة الوطنية للترخيص و الصاحلة حىت تاريخ اإلمتحان
 .٧بني يف اجلدول حيدد عدد أسئلة اإلمتحان على النحو امل

 تبقى .  جيب على املرشح للترخيص يف مستوى الكفاءة الثالث أوالً أن جيتاز  اإلمتحان األساسي بنجاح ٧/٢/١/٢
 نتيجة هذا اإلمتحان سارية املفعول ملدة مخس سنوات، حيث جيب على املرشح خالل هذه املدة أن جيتاز 

 .أيضاً بنجاح اإلمتحان التخصصي
 :ان التخصصياإلمتح  ٧/٢/٢
  يكون هذا االمتحان كتابياً، ويتضمن أسئلة يتم اختيارها من ضمن جمموعة األسئلة املتعلقة مبوضوعات  ٧/٢/٢/١

 الطريقة املراد الترخيص فيها، و املوضوعة من قبل اهليئة الوطنية للترخيص، والصاحلة حىت تاريخ 
 .٨ يف اجلدول حيدد عدد أسئلة اإلمتحان على النحو املبني. اإلمتحان

  إذا كان املرشح املتقدم للترخيص يف مستوى الكفاءة الثالث غري مرخص يف مستوى الكفاءة الثاين حني  ٧/٢/٢/٢
 التقدم، فيتوجب عليه أن جيتاز بنجاح اإلمتحان العملي اخلاص باملستوى الثاين يف طريقة االختبار املعنية 

 . البند اخلاص بكتابة تعليمات ملستوى الكفاءة األولباستثناء. ٧/١/٤وفق ما هو مبني يف الفقرة 
 

 احلد األدىن لعدد األسئلة املطلوب يف اإلمتحان العام ملستوى الكفاءة الثالث: ٧اجلدول 
 

 املوضوع عدد األسئلة
 استبيان املعارف الفنية يف جمال علم املواد، و طرائق التصنيع، و العيوب و اإلنقطاعات ٢٥
 العاملني يف جمال االختبارات الالإتالفية موضوع هذه املواصفةنظام ترخيص  ١٠
١٥ 

ــريقة و  ــل ط لك
 ٦٠مبجموع يعادل   

 سؤاالً

)  سؤاالً ٦٠(أسـئلة عامة من أسئلة مستوى الكفاءة الثاين، لكل طريقة من أربع طرائق              
تكون الطريقة املراد الترخيص فيها أحد الطرائق       . جيـري اختيارها من قبل املرشح نفسه      

ألربـع املخـتارة، و تكون على األقل طريقة األمواج فوق الصوتية أو طريقة التصوير               ا
 الشعاعي أحد الطرائق الثالث الباقية
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 احلد األدىن لعدد األسئلة املطلوب يف اإلمتحان التخصصي ملستوى الكفاءة الثالث: ٨اجلدول 

 
عدد 
 األسئلة

 الرمز املوضوع

 C1 ول طريقة االختباراملعنيةمعارف مبستوى كفاءة ثالث ح ٣٠

٢٠ 
تطبـيق طريقة االختبار الالإتاليف يف القطاع الصناعي املعين، مبا يف ذلك الكودات و              

وميكن أن يكون اإلمتحان مبجال الكودات و املواصفات        . املواصفات و املعايري املطبقة   
 و املعايري بطريقة الكتاب املفتوح

C2 

 ـ
جيب أن  . االختبار الالإتاليف يف القطاع الصناعي املعين     إعـداد إجراء أو أكثر لتطبيق       

 تكون لدى املرشح الكودات و املواصفات و املعايري املطبقة مبتناول اليد
C3 

 
 :تقدير درجة النجاح يف اإلمتحان ملستوى الكفاءة الثالث  ٧/٢/٣

 لى املرشح للترخيص و يشترط ع. يتم تقدير درجات اإلمتحان العام و اإلمتحان اخلاص كل على حدة 
 .اجتياز اإلمتحانني العام و التخصصي بنجاح

 :اإلمتحان األساسي  ٧/٢/٣/١
 .على األقل يف اإلمتحان العام٪ ٧٠يشترط على املرشح للترخيص حصوله على الدرجة  

 :اإلمتحان الرئيسي  ٧/٢/٣/٢
 على األقل يف ٪ ٧٠ة يشترط على املرشح للترخيص حصوله بنتيجة اإلمتحان التخصصي على الدرج  

 :يتم حساا وفق املعادلة التالية٪ ٨٠كل جزء من اإلمتحان، و عالمة مركبة ال تقل عن 
 

NC = (NC1 + NC2 + NC3)/3 
 :حيث أن

NC1 العالمة املستحقة بنتيجة اإلجابة على أسئلة البند C1 ٨ يف اجلدول. 
NC2 العالمة املستحقة بنتيجة اإلجابة على أسئلة البند C2 ٨ يف اجلدول. 
NC3 العالمة املستحقة بنتيجة اإلجابة على مضمون البند C3 ٨ يف اجلدول. 

 :إجراء اإلمتحانات   ٧/٣
 جتري اإلمتحانات يف مراكز مت إنشاؤها أو اعتمادها من قبل اهليئة الوطنية للترخيص، و يكون اإلشراف  : ٧/٣/١

 .الوطنية للترخيص أو من خالل اجلهات التأهيلية املخولةعلى املراكز املذكورة إما مباشرة من قبل اهليئة 
 جيب أن يكون حبوزة املرشح عند تقدمه لإلمتحان بطاقة إثبات الشخصية، و قبول رمسي لتقدمي : ٧/٣/٢

 . اإلمتحان، و جيب إظهار الوثائق املذكورة للشخص الفاحص عند الطلب
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 مرشح ال يتقيد بنظام اإلمتحان، أو خيل به، أو يتستر على  حيرم من متابعة اإلمتحانات الالحقة كل   ٧/٣/٣

 .املسيئني إليه، أو يتبع أساليب الغش
 يعتمد اإلمتحان من قبل الشخص الفاحص، ويدار من قبله أو من قبل مراقب متدرب خمول أو أكثر،   ٧/٣/٤

 .وذلك على مسؤولية الشخص الفاحص
 أو اللجنة (حان وفق اإلجراءات اليت وضعتها جلنة الترخيص  جيب على الفاحص تقدير درجات اإلمت  ٧/٣/٥

 ).الفنية
  جيوز للمرشح استخدام أجهزته اخلاصة عند إجراء اإلمتحان العملي، و ذلك بعد أخذ موافقة اهليئة   ٧/٣/٦

 .و ال جيوز استخدام عينات التدريب كعينات إختبار يف إختبارات الترخيص. الوطنية للترخيص
 ار اإلمتحان و تقدر درجات النجاح ملستوى الكفاءة الثالث من قبل شخصني فاحصني على األقل  يد  ٧/٣/٧

 .مرخصني يف مستوى الكفاءة الثالث، ختتارمها اهليئة الوطنية للترخيص أو إحدى جهات التأهيل املخولة
 :إعادة اإلمتحان   ٧/٤
 مة اإلمتحانات من إعادة التقدم إىل اإلمتحان ملدة مينع املرشح الذي رسب يف اإلمتحان بسبب خمالفة أنظ  ٧/٤/١

 .زمنية ال تقل عن سنة كاملة
  ميكن للمرشح الذي مل حيصل على درجة اإلمتحان املطلوبة للنجاح، أن يعيد هذا االمتحان مرة واحدة   ٧/٤/٢

 و . ت األوليةيوماً من تاريخ تقدميه االمتحانا/ ٣٠/خالل مدة زمنية ال تزيد عن السنة و ال تقل عن 
 جيوز للهيئة الوطنية للترخيص منح فرصة التقدم العادة االمتحان املذكور خالل مدة زمنية مبكرة بناء 

 .على وثيقة تدريب مقبولة يتقدم ا املرشح
   إذا مل يتمكن املرشح عند إعادة اإلمتحان من احلصول على احملصلة العامة املطلوبة للنجاح، فعليه أن يعيد  ٧/٤/٣

 .إجراء القبول لإلمتحان بالشكل الذي خيضع له املتقدمون اجلدد متاماً
 :استثناءات إمتحانية   ٧/٥
 حيتفظ الفين احلائز على ترخيص بطريقة إختبار حمددة يف مستوى الكفاءة األول أو الثاين، و عند اإلنتقال   ٧/٥/١

 يتقدم إلمتحان خاص جبزئيه النظري و و يكفي أن . إىل قطاع صناعي آخر، بنجاحه يف اإلمتحان العام
 .العملي اخلاصني بالقطاع الصناعي املعين

 حيتفظ الفين احلائز على ترخيص بطريقة إختبار حمددة يف مستوى الكفاءة الثالث، و عند اإلنتقال إىل   ٧/٥/٢
  حول قطاع صناعي آخر، بنجاحه يف اإلمتحان األساسي و يف اجلزء اخلاص مبعارف املستوى الثالث

 )٨ من اجلدول  C1البند (طريقة االختبار املعنية من اإلمتحان الرئيسي 
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  الترخيص-٨
 :الشهادة و بطاقة الترخيص   ٨/١

 بناء على نتائج إمتحانات األهلية تقوم اهليئة الوطنية للترخيص مباشرة أو من خالل اجلهات املخولة   
 .بطاقات الترخيصبالتأهيل، بإشهار الترخيص و إصدار الشهادات و

 :املعلومات الواجب توافرها يف الشهادة و بطاقة الترخيص   ٨/٢
 مينح طالب الترخيص، بنتيجة اجتيازه بنجاج إلمتحان األهلية شهادة ترخيص وبطاقة ترخيص تتضمن   

 :املعلومات التالية
 .إسم الشخص حامل الشهادة* 
 .تاريخ منح الشهادة* 
 .مدة صالحية الشهادة* 
 .ستوى الشهادة املمنوحةم* 
 .طريقة االختبار الالإتاليف* 
 .القطاع أو القطاعات الصناعية املعنية* 
 ).الذاتية(رقم التسجيل * 
 .توقيع الشخص احلامل للشهادة* 
 .الصورة الشخصية حلامل الشهادة* 
 ذلك لتجنب طبعة خامت اهليئة الوطنية للترخيص أو اجلهة املخولة على صورة الشخص املمنوح، و * 
 .التزوير   
 .توقيع ممثل اهليئة الوطنية للترخيص* 

 :مالحظة
 عند إصدار الشهادة وبطاقة الترخيص فإن اهليئة الوطنية للترخيص أو جهة التأهيل املخولة فقط تشهد  

 ومن . بأهلية حامل تلك الشهادة أو البطاقة، و لكنها ال تعطي أي سلطة ختول الشخص املمنوح بالعمل
رب (مكـن أن يكـون هـناك حيز خاص على كل من الشهادة وبطاقة الترخيص لتوقيع اجلهة املوظفة                   امل

و هذا التخويل   . ، أو اجلهة املسؤولة لتخويل حامل الشهادة بالعمل و حتمل مسؤولية نتائج االختبار            )العمـل 
 .يعد بينة على نشاط الشخص املرخص
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  الصالحية والتجديد-٩
 :الصالحية   ٩/١

 دد فترة صالحية الشهادة أو بطاقة الترخيص خبمس سنوات على األكثر اعتباراً من تاريخ إصدارها، و حت  
 :يتم سحب، أو إلغاء الشهادة ألحد األسباب التالية

      ففي هذه احلالة جيب . عندما يغري الشخص مكان عمله من قطاع صناعي إىل قطاع صناعي أخر -أ 
 .ه أن جيتاز بنجاح إمتحانات إضافية للحصول على الشهادة يف القطاع اجلديدعلي                      
   بقرار من اهليئة الوطنية للترخيص، وذلك بعد استعراض شواهد خمالفة الشخص املرخص آلداب -ب

 .املهنة      
 صار اليت  إذا أصبح حامل الشهادة غري قادر فيزيائياً على إجناز مهامه، وذلك بنتيجة فحوصات اإلب-جـ

 .جيب أن خيضع هلا كل سنة و على مسؤولية رب العمل أو اجلهة املسؤولة      
 . إذا انقطع حامل الشهادة عن مزاولة املهنة يف الطريقة املعينة ملدة طويلة- د  

 :التجديد   ٩/٢
 يص أو من قبل  ميكن جتديد منح الشهادة بعد إنقضاء مدة صالحيتها مباشرة من قبل اهليئة الوطنية للترخ 

 :إحدى جهات التأهيل املخولة، وملدة جديدة مماثلة عند حتقق الشروط التالية
يقـدم الشـخص املـرخص ما يثبت قدرته اإلبصارية املرضية خالل السنة الفائتة، وفق متطلبات هذه                  -أ 

 املواصفة،
 اإلنقطاع ويعين. تقدمي ما يثبت استمرار الشخص املرخص العمل بشكل مرض و بدون إنقطاع طويل -ب 

الطويل، الغياب أو تغيري جمال العمل املرخص له ملدة زمنية أو ملدد متعددة، يستحيل فيها على املرخص مزاولة 
واجبات إختصاصه يف الطريقة ويف القطاع أو القطاعات الصناعية احملددة، ويف املستوى املؤهل له مبدة إمجالية 

 . ط فعلى الشخص املعين أن يتقدم إلعادة الترخيصوإذا مل يتحقق هذا الشر. تزيد على سنة واحدة
 :إعادة الترخيص   ٩/٣
 عند انتهاء مدة صالحية الترخيص الثانية أو بعد كل عشر سنوات جيب جتديد الترخيص مباشرة من قبل   ٩/٣/١

 ا اهليئة الوطنية للترخيص، أو من خالل إحدى جهات التأهيل املخولة و ملدة زمنية مماثلة إذا حقق هذ
 . الشخص شرطي التجديد املشار إليهما سابقاً و متكن من اجتياز إمتحان مبسط لتقيم معرفته احلالية

 :ويتألف اإلمتحان املبسط مما يلي
 .إمتحان عملي مبسط اإلجراءات: للمرخصني مبستوى الكفاءة األول و الثاين -أ 
    عن تطبيق طريقة االختبار إمتحان كتايب يتضمن عشرين سؤاالً: للمرخص مبستوى الكفاءة الثالث -ب 

   و لتجديد الترخيص يف أكثر . يف القطاع الصناعي املعين، و مخسة أسئلة أخرى عن هذه املواصفة    
 .٩من طريقة، خيتصر العدد الكلي لألسئلة ليصبح احلد األدىن املطلوب وفق ما هو مبني يف اجلدول     
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 لوب إلعادة ترخيص مستوى الكفاءة الثالث يف أكثر من طريقة احلد األدىن لعدد األسئلة املط: ٩اجلدول 

 )أ(تطبيق الطريقة  )ب(نظام التأهيل و الترخيص 
عدد طرائق االختبارات 

 الالإتالفية
 طريقتان ٣٠ ٥
 ثالث طرائق ٤٠ ٥
 أربع طرائق أو أكثر ٥٠ ٥

 توزع األسئلة بالتساوي بني الطرائق املعنية،  )أ(
 .حان اخلاص بنظام التأهيل و الترخيص بطريقة الكتاب املفتوحميكن أن يكون جزء اإلمت  )ب(

 
 و ما فوق فإنه يتوجب عليه ٪ ٨٠ يف حال فشل الشخص يف اإلمتحان املبسط باحلصول على الدرجة   ٩/٣/٢

 .أن يتقدم للترخيص من جديد
 ) ب/٩/٣/١(لفقرة كبديل إلمتحان إعادة الترخيص للمرخصني مبستوى الكفاءة الثالث املوضح يف ا  ٩/٣/٣

و لإليضاح فقد مت يف امللحق      . ميكـن للهيـئة الوطنية للترخيص أن ختتار أسلوباً مقرراً آخر بإدارا املباشرة            
 .بيان مثالني لألساليب املتبعة ذا اخلصوص/ ج/ 

  الملفات-١٠
 :ينبغي على اهليئة الوطنية للترخيص أو جهات التأهيل املخولة أن حتتفظ مبايلي 
 ئحة حديثة تتضمن أمساء األشخاص املرخصني مصنفني حسب املستوى و طريقة االختبار و  ال-١

 .القطاع الصناعي     
 و حتفظ هذه امللفات .  إضبارة شخصية لكل شخص مرخص، و لكل شخص سحبت رخصته-٢

 حية الشخصية يف شروط مناسبة من حيث األمان و السرية، ولفترة ال تقل عن جمموع مدة الصال     
 :األوىل و مدة التجديد، حبيث تتضمن هذه اإلضبارة ما يلي     
 . طلبات الترخيص-ا
  وثائق اإلمتحانات متضمنة األسئلة و األجوبة و وصف العينات و الدرجات القياسية اليت ناهلا و -ب

 ).العالمات(أو التقنيات و جداول الدرجات /نتائج االختبار و اإلجراءات املكتوبة و     
 . وثائق جتديد الترخيص اليت تتضمن وثيقة اللياقة البدنية و اإلستمرار يف مزاولة العمل-جـ
 . أسباب سحب الترخيص من املرخص و تفاصيل أي عقوبات الحقة- د  
    إضبارة شخصية لكل شخص مل يتم الترخيص له و لفترة ثالث سنوات إعتباراً من تاريخ تقدمي -٣

 .طلب الترخيص    
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 ملحق آال

 القطاعات الصناعية المقترحة
 

 :تنصح اهليئة الوطنية للترخيص عند إحداث قطاع صناعي أن تأخذ باحلسبان القطاعات التالية
 ).املواد احلديدية و غري احلديدية(املصبوبات  -أ  

 ).مجيع أنواع املشغوالت املشكلة باحلدادة، املواد احلديدية و غري احلديدية(املطروقات  -ب 
 ).مجيع أنواع اللحامات للمواد احلديدية و غري احلديدية(اللحامات  -ـج

 ).املسحوبة، امللحومة، احلديدية و غري احلديدية(األنابيب و املواسري  - د  
 .لصفائح و القضبان -هـ
 قطاع عام ويشمل جمموعة من القطاعات املختلفة حبيث يتضمن مجيع أو بعض العناصر اخلاصة  -و  

 أو اخلاصة بنوع معني من املواد ). صناعة املركبات الفضائية، الفحص أثناء اخلدمة(تطبيق معني ب       
 ).املواد احلديدية، املواد غري احلديدية(       
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 الملحق ب

 المعارف التقنية للعاملين في مجاالت االختبارات الالإتالفية
 

 تضمنة حمتوى الربامج التدريبية يف جمال االختبارات يشري هذا امللحق إىل النشرات الدولية و املراجع امل 
 :هذه املراجع هي. الالإتالفية

 الوطنـية األمريكية لتأهيل و ترخيص العاملني يف جمال االختبارات  ANSI/ASNT CP-189-95املواصـفة   -١
  مراجع و خطط التدريب، الصادرة عن اجلمعية األمريكية –B، امللحق ١٩٩٥الالإتالفية لعام 

 .  أمريكا-لالختبارات الالإتالفية، كولومبس    
، الصادرة عن ١٩٩١، دليل التدريب يف طرائق االختبارات الالإتالفية لعام IAEA-TECDOC- 628الوثيقة  -٢

 . النمسا–الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا 
ختبارات الالإتالفية اليت   اإلرشادات الكاملة عن التناغم الدويل لتدريب و تأهيل و ترخيص العاملني يف اال             -٣

، جاهزة لتطلب من مؤسسة تأهيل ١٩٨٥أعدـا اللجنة الدولية لالختبارات الالإتالفية يف تشرين الثاين     
 . هولندة–العاملني يف االختبارات الالإتالفية 
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 الملحق ج

 أمثلة من النظم البديلة إلمتحان تجديد الترخيص للمستوى الثالث
 :األولالنظام البديل   ١/ج
 :عموميات  ١/١/ج

 جيدد الترخيص لألشخاص املرخصني للمستوى الثالث الذين زاولوا أنشطة االختبارات الالإتالفية يف   
 املستوى و اال املعنيني بدون انقطاع وفق ما هو حمدد يف هذه املواصفة، و الذين على دراية مستمرة 

 .لطرائق املعنية، و ذلك وفق املتطلبات املبينة يف هذا امللحقا/ باملستجدات التكنولوجية املتعلقة بالطريقة 
 :التعاريف  ١/٢/ج
 ال حيسب نقاط .  و هي عدد ساعات املشاركة الفعلية يف النشاط املعينContact hours الساعات الفعلية  ١/٢/١/ج

 دارية و لساعات املشاركة يف األنشطة العامة كالتخطيط و التحضري للمحاضرات و اإلعدادات اإل
 "االستراحات و زمن وجبات الطعام" الفعاليات االجتماعية 

 ال تقبل الوثائق الصادرة .   و هي الوثيقة املكتوبة وفق نظام اجلودة املطبقDocumentary evidenceالوثيقة  ١/٢/٢/ج
 .عن املرشح نفسه

 :املتطلبات  ١/٣/ج
 تحان أن يقدم وثائقه اليت تثبت حتقيقه جيب على طالب جتديد الترخيص للمستوى الثالث بدون إم

 :للشروط التالية
 .تأكيد موافقته بااللتزام بآداب املهنة كما هو احلال يف أثناء الترخيص السابق للمستوى الثالث -أ  
 . املزاولة الفعلية ألنشطة االختبارات الالإتالفية يف املستوى الثالث بالطريقة و القطاع الصناعي املعين-ب
 : شهراً األخرية حمسوبة وفق ما يلي٦٠ نقطة على األقل خالل الـ ٣٦صوله على ح -جـ
تقدمي أو املشاركة يف تقدمي موضوع يف جمال االختبارات الالإتالفية أو التكنولوجيا املعنية يف مؤمتر               :  نقطة ١٢

قتصرة على جمموعة من    ال تدخل يف احلسبان املناسبات غري املعلنة أو امل        . أو نـدوة أو حلقـة دراسية أو لقاء        
 .األشخاص، أو ذات الطابع التجاري

نشر ورقة علمية يف جمال االختبارات الالإتالفية أو التكنولوجيا املعنية يف أحد االت الوطنية أو               :  نقطـة  ١٨
و ال  . على األقل ٪ ١٠جيب أن تكون مسامهة املرشح يف إعداد الورقة العلمية          . الدولـية املتخصصة و احملكمة    

 .خل باحلسبان االت ذات الطابع التجاريتد
حضور جلسة فنية، حلقة حبث، إجتماع فين خاص باالختبارات الالإتالفية أو التكنولوجيا            :  نقطـة واحدة   ١

 ).نقطة واحدة لكل ساعة مشاركة فعلية(ذات العالقة 
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 االختبارات الالإتالفية أو    ، أو تنفيذ تدريبات عملية يف جمال      )نظري، عملي (إلقاء حماضرات تدريس    :  نقاط ٣

 .ال يؤخذ هذا البند باحلسبان للمرشحني العاملني يف اهليئات التدريسية. التكنولوجيا املعنية
إتـباع دورة أو حضور ندوة يف جمال االختبارات الالإتالفية أو التكنولوجيا املعنية شريطة أن               :  نقطـة  ١,٥

 :تتضمن هذه الدورة أو الندوة املوضوعات التالية
 .مفاهيم و تقانات و معدات جديدة و متقدمة للطريقة املعنية -
 .طرائق جديدة غري املرخص فيها للمرشح/تكنولوجيا خاصة بطريقة -
املشـاركة يف أنشطة االختبارات الالإتالفية يف املشاريع الرمسية و املنجزة التابعة للهيئات الرمسية              :  نقـاط  ٦

ال .  … إعداد املعايري و التوجيهات و املواصفات و املالحق          تتضـمن هذه األنشطة الدراسات، و     . الفنـية 
 .و اإلجتماعية) اجتماعات(يؤخذ باحلسبان تقدمي املالحظات الشفهية و املشاركة يف األنشطة اإلدارية 

     نقطة لكل من الطرائق املشمولة يف الترخيص و اليت ال تتوفر فيها اخلربة العملية لدى ١٢ يضاف :مالحظة
 .املرشح           

 : النظام البديل الثاين   ٢/ج
  نقطة على األقل خالل ٣٠جيب على طالب جتديد الترخيص للمستوى الثالث بدون إمتحان حصوله على 

 و دف ضمان . اخلمس سنوات األخرية اليت تسبق زمن استحقاق التجديد حمسوبة وفق اجلدول املرفق
 بارات الالإتالفية فيعني احلد األعظم املسموح لعدد النقاط يف السنة حتقيق مشولية النشاط يف فعاليات االخت

 . عشر نقاط١٠الواحدة بـ
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 النظام البديل الثاين اخلاص بتجديد الترخيص للمستوى الثالث بدون إمتحان

عدد النقاط خالل 
 مخس سنوات

 نقاط كل نشاط عدد النقاط بالسنة

حد 
 أعلى

حد أدىن
حد 
 أعلى

حد أدىن
حد 
 أعلى

حد أدىن
 النشاط

8a حضور مؤمترات يف جمال االختبارات الالإتالفية - ١ ١ ٣ ٣ 
8a حضور جلان مواصفات وطنية و دولية - ١ ١ ٣ ٣ 

8a, b املشاركة يف جلان مواصفات وطنية و دولية - ١ ١ ٣ ٣ 
8a حضور جلسات هليئات اختبارات الإتالفية أخرى - ١ ١ ٣ ٣ 

8a, b ١ ١ ٣ ٣ - 
ركة يف جلسـات هيئات اختبارات الإتالفية       املشـا 
 أخرى

15a حضور جلسات جمموعات عمل إختبارات الإتالفية - ١ ٢ ٥ ٦ 

15a, b ١ ٢ ٥ ٦ - 
املشـاركة يف جلسـات جمموعات عمل إختبارات        

 الإتالفية

18c ٣ ٦ ٣ ٦ ٩ 
نشر أو املشاركة يف نشر أعمال علمية أو فنية يف جمال           

 االختبارات الالإتالفية
18c ورقات علمية منشورة يف جمال االختبارات الالإتالفية ٣ ٦ ٣ ٦ ٩ 

30d ١ ٢ ٦ ١٠ - 
لكل (دورات تدريبية يف جمال االختبارات الالإتالفية       

 )ساعتني
30d لكل فحص(فاحص يف جمال االختبارات الالإتالفية  ١ ٣ ٢ ٦ ١٠( 

 
  نقطة٢٠اصة بالبنود األربعة األوىل هو    احلد األعظمي املسموح لعدد نقاط احلضور اخلa :مالحظة

 bمتنح النقاط للحضور و املشاركة    
  c يعني املؤلف الرئيس نسبة املشاركة لكل من املؤلفني اآلخرين يف حال اشتراك جمموعة يف العمل    

 نفسه                      
 dحتسب النقاط لألنشطة الرئيسية اهلامة فقط    
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 الفنية المصطلحات -١١

 
N.D.T procedures  اجراءات االختبارات الالاتالفية
Qualification Examination  امتحان التأهيل
Job specific Examination  امتحان العمل التخصصي
Authorization  التخويل
Qualification  مؤهالت
Certification  الترخيص
Basic education  التعليم األساسي
N.D.T Training  التدريب يف جمال االختبارات الالاتالفية
N.D.T Technique  تقنية االختبارات الالاتالفية
N.D.T Instruction  تعليمات االختبارات الالاتالفية
Qualifying Bode  جهة التأهيل
Practical Experience  اخلربة العملية
Certificate  الرخصة
Employer or Responsible  لعمل أو املؤسسة املسؤولةرب ا
Industrial sector  قطاع صناعي
N.D.T Method  طريقة االختبارر الالاتاليف
National Certifying Body  اهليئة الوطنية للترخيص
Candidate  املرشح
Trainee  املتدرب
Levels of Competence  مستويات الكفاءة
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 لمرجعا -١٢
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