األردن JAS
المختبات المعتمدة من وحدة االعتماد يف نظام االعتماد والتقييس /نظام االعتماد
ر
ي
الفحوصات
المعتمدة

مجال االعتماد

رقم الهاتف والبريد اإللكتروني

الرقم

مختبرات المياه

1

مختبرات السالمة االحيائية – مختبرات
البيئة والغذاء –
في الجمعية العلمية الملكية /ع ّمان

– JAS Test
015

2

مختبر الكروماتوغرافي  -قسم
مختبرات الكيمياء اآللية في الجمعية
العلمية الملكية /عمان

JAS Test-018

3

مختبر التحليل الطيفي  -قسم مختبرات
الكيمياء اآللية في الجمعية العلمية
الملكية /عمان

JAS Test-051

فحوصات الطيف لخام الفوسفات ،واألسمدة المعدنية،
والمياه ،والمياه العادمة

4

مختبر المياه – الجمعية العلمية الملكية

– JAS Test
053

فحوصات المتغيرات الكيميائية بمياه الشرب والمياه العادمة

5

مختبرات مياهنا المركزية في شركة
مياه االردن  /زي وابو نصير

– JAS Test
031

الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية للمياه والمياه
العادمة

065666111
info@miyahuna.com.jo

6

مختبرات العقبة الدولية  -بن حيان
سلطة منطقة العقبة االقتصادية

– JAS Test
040

الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية للغذاء والماء

03-2090666 wabutuaimeh@aseza.jo

7

مختبر شركة محمد أبو الخير وشركاه
(ناراتك) /ع ّمان

– JAS Test
059

فحوصات الميكروبيولوجي لألغذية والمياه

8

مختبرات دائرة الرقابة الصحية
والمهنية
في أمانة ع ّمان الكبرى /ع ّمان

– JAS Test
062

الفحوصات البيولوجية لمياه الشرب
والفحوصات الكيميائية للدهون والزيوت ومياه الشرب
والفحوصات الكيميائية لمياه الشرب والفحوصات البيولوجية
لمواد التجميل

064918791
kaled.hn@ammancity.gov.jo

9

مختبرات مركز المياه والطاقة والبيئة /
الجامعة االردنية

– JAS Test
072

الفحوصات الكيميائية والمكروبيولوجية للمياه العادمة

065355000 weec@ju.edu.jo

الفحوصات الميكروبيولوجية للمياه والمياه العادمة

تقدير نسب النترات والكبريتات في المياه والمياه العادمة
rssinfo@rss.jo

micro@naratech.net

065344701

065506539
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المختبات المعتمدة من وحدة االعتماد يف نظام االعتماد والتقييس /نظام االعتماد
ر
ي
الرقم

مختبرات المياه

الفحوصات المعتمدة

مجال االعتماد

رقم الهاتف والبريد اإللكتروني

10

مختبر مركز بحوث المياه والبيئة
والمناطق الجافه  /جامعة آل البيت

– JAS Test
070

الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجّية للمياه العادمة
الصناعية

11

مختبر البيئة للفحوصات الجرثومية
والكيماوية /عمان

JAS Test-085

الفحوصات الكيميائية والجرثومية لألغذية والمياه

02-6297000
raya1moush@yahoo.com
mohanad@aabu.edu.jo
Tel.: 5683012
info@envirolab.com

12

مختبر البيئة الحيوية لالستشارات
والتدريب /عمان

JAS Test-101

الفحوصات الميكربيولوجية لمياه الشرب والمياه المعدنية
ومياه برك السباحة

Tel.: 0779123123
samajordan1@live.com

13

مختبر شركة تشغيل وصيانة مصنع
السمرة  /الزرقاء

JAS Test-089

الفحوصات الكيميائية والجرثومية للمياه العادمة
والفحوصات الكيميائية للمواد الصلبة وشبه الصلبة

96253901230
hiyam.mazaideh@samra.com.jo

14

الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية للمياه المحالة
مختبرات مديرية صحة البيئة في وزارة
 JAS Test-096والمعدنية والمعبأة ،ومصانع الثلج ،والشرب ،والمياه الخام
الصحة /عمان
ومياه اآلبار

15

مختبرات سلطة المياه /عمان

– JAS Test
097

الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية واالشعاعية لمياه
الشرب والمياه السطحية والجوفية والمياه العادمة والمياه
المعالجة

16

مختبر شركة الباحة إلنتاج الصودا
والكلورين  /الظليل -الزرقاء

– JAS Test
107

الفحوصات الكيميائية للمياه ومنتجات الصودا الكاوية
وحامض الهيدروكلويك وهايبوكلورايت الصوديوم وغاز
الكلورين

لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الوثائق والفحوصات ومجاالت االعتماد المتوفرة على موقع وحدة االعتماد

CIC@moh.gov.jo
962 6 566-2080
Tel 06 5864361 Fax. 06 58285275
hiyam_sa'aydeh@mwi.gov.jo

Tel:+962 5 3826873/4/5/6
Fax:+962 5 326879
info@bcci-jo.com
http://www.au.gov.jo/AU/ar/

األردن JAS
المختبات المعتمدة من وحدة االعتماد يف نظام االعتماد والتقييس /نظام االعتماد
ر
ي
الرقم

مختبات الهواء
ر

الفحوصات
المعتمدة

مجال االعتماد

1

قسم دراسات الھواء
– الجمعية العلمية الملكية

JAS Test – 075

قياسات نوعية الھواء

2

مختب حىم للفحوصات البیئیة
ر

JAS Test – 080

قیاس فحوصات ملوثات الھواء

6- 4721230
sana@himaconsult.com

3

الروان إلستشارات
مختبات رشكة
ر
ري
البیئة والطاقةّ /
عمان

JAS Test – 090

الفحوصات البیئیة لنوعیة الھواء

06-5822414
alrawabi.jordan@gmail.com

4

مختب األيدي للخدمات الفنية يف
ر
رشكة الدائرة الصناعية للخدمات JAS Test – 091
واالستشارات الفنية

الفحوصات البیئیة لنوعیة الھواء

06-2008057
info@idtechnical.com

JAS Test – 087

الفحوصات البیئیة لنوعیة الھواء

06-5347516
info@shamileng.co.jo

مختب  SGSلنوعية الهواء  -األردن JAS Test – 114
ر

الفحوصات البیئیة لنوعیة الھواء

06-5377355
iyad.hasan@sgs.com

5

6

مختب الشامل لنوعية الهواء -
ر
الهندس
مكتب الشامل
ي

لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الوثائق والفحوصات ومجاالت االعتماد المتوفرة على موقع وحدة االعتماد

ر
ون
رقم الهاتف ر
والبيد اإللكب ي
06-5344701
rssinfo@rss.jo

http://www.au.gov.jo/AU/ar/

