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هيئـــــة الطاقـــــــة 

 الذريـــــــة
 

 القياس والحد األدنى للكشف واألجور المترتبة وفقاً لدليل التقنيات التحليلية المعتمد في الهيئة –تقنيات االختبار 
Test/Measurement Techniques and their Detection limits and prices are according to the Commission Test/Measurement Technique Guide 

 

 Test/Measurement Request  قياس/طلب اختبار*
 :Date of Handling ( تاريخ استالم العينات6)  :Sample Sourceمصدر العينة  (1) 

 ( إعادة العينة إلى الزبون           7)  : Description( وصف العينة 2)
Return back after analysis             نعم           ال   

 :Sampling Date ( تاريخ االعتيان8)  :Number( عدد العينات3)

 ( شروط الحفظ والمناولة للعينات:4) 
Handling Condition         

 ( الهاتف والجوال:9) 
Mobile& Phone 

 

 
 ( االسم والتوقيع:10)  :Address( العنوان5) 

Name & Signature 
 

 لدى الزبون تعريف العينة
Sample Customer Code 

(11) 

 رمز العينة في م.ض.ج
Sample QAO Code 

(12) 

 لدى المنسقرمز العينة 
Coordinator Sample Code 

(13) 

 االختبارات/القياسات المطلوبة
RequestedTest/Measurement 

 (14) 

 متطلبات خاصة
Special Requirements 

(15) 
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 تشطب العبارة الغير مطلوبة   *

 

النموذجتعليمات ملء   
Fields Explanation 

Field No. (1): Samples Origin.  ّاسمّالحقلّ،ّالمنشأ(ّالعيناتّّالعينة)ّأوّمصدرّ(1)نّفيّالحقلّيدو(ّ....ّ) 

Field No. (2): Samples Matrix (Water, Soil,….)  ّ(تربةّّ-ماءّ)ّماهيةّالعينةّّّ(2)نّفيّالحقلّيدوّ...ّ
Field No. (3): Number of Samples   ّعددّالعيناتّ(3)نّفيّالحقلّيدو. 

Field No. (4): Condition of Handling Samples, samplese are 

clear from any radiation "On responsilbility of the costumer" 
علىّأنّتكونّالعيناتّخاليةّّشروطّالحفظّوالمناولةّللعيناتّ(4)نّفيّالحقلّيدوّ 

 مسؤوليةّصاحبّالطلب"منّاإلشعاعّ"علىّ

Field No. (5): Organization Address Whom Samples Belong.   ّّعنوانّالجهةّالطالبةّبالتفصيلّ(5)نّفيّالحقلّيدو
Field No. (6): Date and Time of Delevering Samples تاريخّتسليمّالعيناتّإلىّالهيئةّ(6)فيّالحقلّّيذكر 

Field No. (7): Tick YES if You Want to have Samples after 

 Analyse or  NO if You do not.  

رغبةّالزبونّفيّاسترجاعّالعيناتّ)المتبقيّإنّوجدت(ّبعدّّ(7)فيّالحقلّّيذكر
ّاالنتهاءّمنّإجراءّ)االختبار/القياس(

Field No. (8): Sampling Date.  ّتاريخّجمعّالعيناتّّ(8)نّفيّالحقلّيدو 

Field No. (9): Mobile and Phone Numbers of Person brings the 

Samples.  
رقمّالهاتفّالثابتّوالموبايلّللشخصّالمسؤولّعنّطلبّّ(9)نّفيّالحقلّيدوّ 

ّالتحليل/االختبار/القياس
Field No. (10): The Name and Signature of Person brings the 

Samples. 
اسمّوتوقيعّالشخصّالمسؤولّعنّطلبّّ(10)نّفيّالحقلّيدوّ 

ّالتحليل/االختبار/القياس
Field No. (11): Customer Numbering and Coding of Samples  ّّتعريفّالعيناتّ)الترميز،ّالتسلسل،...(ّلدىّالزبونّ(11)نّفيّالحقلّيدو

Field No. (12): QAO Numbering and Coding of Samples.   ّرمزّالعيناتّالمدونّفيّمكتبّضمانّالجودةّمنّالسجلّّ(12)نّفيّالحقلّيدو
QP-11/2 

Field No. (13): Coordinator Sample Code.   ّالسجلّّفيرمزّالعيناتّالمدونّّ(13)نّفيّالحقلّيدوQP-11/3 

Field No. (14): Customer Testing/Measurement Request.  ّّالمطلوباالختبار/القياسّ(14)نّفيّالحقلّيدو
Field No.(15): Customer Special Notes Relating to the Request 

(Technique, Conditions,…) 

لّفيّالحقلّ التقنيةّالمطلوبّّمثلّاّاالختبار/القياسبّمتطلباتّخاصةّةأيّ(15)ُيسجَّ
 استخدامهاّ،ّوغيرهاّمنّالمعلوماتّالخاصةّ

 
 

 

 
 
 


