
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The certificate number: JAS Test – 052 

For Radiation Applications Laboratory in the  Industrial Chemical 

Laboratories Division at Royal Scientific Society/ Amman 

This certificate was granted to the lab under the terms of the “Instructions for 
Administration of Accreditation Procedures of Conformity Assessment Bodies No. 
(4) for the Year 2016” and the requirements of the International Standard ISO/IEC 
17025:2017 to carry out: 

Chemical Testing of Low Alloy Steel, Cement, Building Components and Brakes 
(Using XRF and XRD) and Measuring the External Personal Radiation Dose for 

Radiation Workers and Measuring the Background Dose-Rate according to Annex 
No. (1) and Chemical Testing of Low Alloy Steel according to Annex No. (2) 

• The annexes and the documents submitted in connection with the accreditation certificate are deemed to form an integral part of the 
certificate. Thereof, any amendments made to the certificate are to be reflected also on them. 

• The approved and most recent version of this document can be viewed on AU website at https://au.gov.jo 
• The accredited laboratory is obliged to issue test reports carrying the accreditation Symbol only in the scope of accreditation specified in annex 

no. (1) and Annex no. (2), and according to the internal instructions "Conditions of using JAS Symbol and logo No.(6) for the year 2016 and its 
amendment No. (1) for the year 2017" prepared by the Accreditation Unit. 

• The Accreditation Unit is authorized to withdraw this accreditation certificate if the requirements specified in the “Instructions for 
Administration of Accreditation Procedures of Conformity Assessment Bodies” No.(4) for the year 2016 and the ISO/IEC 17025:2017 are no 

  

Accreditation Unit Director 

Issued in Amman on 17/08/2017 and is valid until: 16/08/2022. 
This certificate was updated on : 23/06/2021. 

Eng. Lana Marashdeh 

Al-Jubaiha - Amman - Jordan  
Tel.: 5344701, Fax: 5344806     

P.O. Box 1438 PC 11941 
E-mail:  rssinfo@rss.jo 
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 شھادة اعتماد

 JAS Test – 052 رقم الشهادة:

 العلمیة الجمعیة الصناعیة في الكیمیاء مختبرات قسم  -التطبیقات اإلشعاعیةمختبر 
  الملكیة / عّمان

 األردن -عمان  –ا�جب��ة 

 ٥٣٤٤٨٠٦، فاكس:  ٥٣٤٤٧٠١هاتف: 

 األردن ١١٩٤١عمان  ١٤٣٨ص.ب: 

 rssinfo@rss.joبر�د إلك��و�ي: 

 لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم املطابقة تم منح هذه الشهادة 
ً
�عد التأكد من كفاءة املخت�� وفقا

 " ٢٠١٦) لعام ٤رقم (

 إلجراء: ٢٠١٧:١٧٠٢٥ ملواصفة الدولية األيزو/أيي��ياومتطلبات 
   
 البناء في الداخلة والمكونات السبیكة منخفض والفوالذ لإلسمنت الكیمیائیة الفحوصات 

 اإلشعاعیة الجرعات وقیاس) XRF and XRD( تقنیة باستخدام السیارات غیار وقطع
حسب المكانیة  اإلشعاعیة الجرعة معدل وقیاس باإلشعاع للعاملین الخارجیة الشخصیة

 )۲والفحوصات الكیمیائیة للفوالذ منخفض السبیكة حسب الملحق رقم ( )۱الملحق رقم (

 .وأي وثائق تسلّم عند االعتماد جزًءا ال یتجزأ من شھادة االعتماد وسوف یتم عكس أیة تعدیالت تطرأ على الشھادة على تلك الوثائق ایضاً  اتشكل الملحقت •
 https://au.gov.jo   لإلصدارات األحدث من ھذه الوثیقة یمكنكم االطالع على الموقع اإللكتروني لوحدة االعتماد حسب الرابط التالي:  •
والتعلیمات  ۲۰۱٦) لعام ٦شعار نظام االعتماد األردني رقم (لتعلیمات استخدام رمز و فقط ووفقاً  ) ۲والملحق رقم ( )۱الملحق رقم (یجب على  المختبر المعتمد إصدار تقاریر فحص تحمل رمز االعتماد ضمن مجال االعتماد الموّضح في   •

 .المعدة من قبل وحدة االعتماد ۲۰۱۷المعدلة لھا لعام 
 .۲۰۱۷:۱۷۰۲٥ آییسي/وفي المواصفة الدولیة اآلیزو" ۲۰۱٦لعام ) ٤(جھات تقییم المطابقة رقم  یحق لوحدة االعتماد سحب شھادة االعتماد في حال مخالفة المختبر لشروط ومتطلبات االعتماد المعّرفة في تعلیمات "إدارة إجراءات اعتماد •

 مدیر وحدة االعتماد
 
 

ــدةم. النــا مــراشـ  

 .۱٦/۰۸/۲۰۲۲ ح�ى تار�خ: سار�ة املفعول  و�عت��  ۱۷/۰۸/۲۰۱۷ :صدرت �� عّمان، بتار�خ
 .۲۳/۰٦/۲۰۲۱ تم تحديث الشهادة بتار�خ:
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