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To The Accreditation Certificate No. JAS Test – 072 Dated 01-03-2020 

for the Laboratories of Water, Energy and Environment Center (WEEC) / The University of 
Jordan 

Scope of Accreditation 

In the Fields of Chemical Testing of Water and Wastewater and Microbiological Testing of Water, 

Biofilms and Sediments and Wastewater 
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Tested Parameter/ 
Type of Test/ 

Measured Quantity 
Test Methods/Standards 

Chemical Testing of Water 

pH 
pH by using SM 4500-H+ B – Electrometric Method – Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater, 23rd  Edition, 2017. 

Total Dissolved Solids 
(TDS)  

TDS by using  SM 2540 C – Total Dissolved Solids Dried at 180ºC – 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd  
Edition, 2017. 

Total Suspended Solids 
(TSS)  

TSS by using SM 2540 D – Total Suspended Solids Dried at 103-105ºC 
– Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd 
Edition, 2017. 

Chemical Testing of Wastewater 

pH 
pH by using SM 4500-H+ B – Electrometric Method – Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater, 23rd  Edition, 2017. 

Total Suspended Solids 
(TSS)  

TSS by using SM 2540 D – Total Suspended Solids Dried at 103-105ºC 
– Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd 
Edition, 2017. 

Chemical Oxygen 
Demand (COD)  

COD by using SM 5220 D – The Closed Reflux, Colorimetric Method – 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd 
Edition, 2017. 

Microbiological Testing of Water, Biofilms and Sediments 

Total Coliforms SM 9223 B – Enzyme Substrate Test - Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 2017 E.Coli  

Pseudomonas 
Aeruginosa 

SM 9213 E - Membrane Filter Technique for Pseudomonas Aeruginosa  
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd 
Edition, 2017 

Legionella Pneumophila 
Species  

ISO 11731:2017: Water Quality- Enumeration of Legionella(Water 
samples and Biofilms, Sediments)  

Microbiological Testing of Wastewater 

Helminth Egg Count Sedimentation Method/ WHO 1996 

Total Coliforms & E.Coli  
SM 9223B - Enzyme Substrate Test - Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 2017 

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test 
reports in the scope of accreditation:. 

 Eng. Haifa Al-Yazjeen/ Technical Manager  of Wastewater Lab 

 Dr. Nivin Al-Alami / Technical Manager of Microbiology Lab 
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 عّمان / الجامعة األردنية –مركز المياه والطاقة والبيئة ات  لمختبر

 مجال االعتماد  
الطبقات ووالمياه العادمة للمياه  والفحوصات الميكروبيولوجيةمياه والمياه العادمة لالفحوصات الكيميائية ل  

 الحيوية المتكونة والرواسب 

        qf071-56-a,rev d                                                                                                     1 من 1 صفحة  

 

 

 
 

 
 

 المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
 / القيمة المقاسة
 نوع الفحص/

 الخاصية المقاسة

  مياهلالفحوصات الكيميائية ل

   األس الهيدروجييي  اللرويةدة الرهوجايلةديةSM 4500-H+B  )- لفحد   الردو  الةيلةدية
 .2017ة جالعشوجن، لثالراعة الثل الميله جالميله العلرمة،

 األس الهيدروجيني 

  م  ° 180الذائادة الرليدة الميففدة  لدج رويدة المجار الصلاةSM 2540 C) - ةدية الردو  الةيل
   .2017ة جالعشوجن، لثالراعة الثل، لفح  الميله جالميله العلرمة

  الرلية المجار الصلاة الذائاة

  م  ° 101-103المدجار الصدلاة العللةدة الرليدة الميففدة  لدج رويددةSM 2540 D) -   الرددو
 .2017ة جالعشوجن، لثالراعة الثل، ةية لفح  الميله جالميله العلرمةالةيل

 المجار الصلاة العللةة  الرلية

 لمياه العادمةالفحوصات الكيميائية ل

   األس الهيدروجييي  اللرويةدة الرهوجايلةديةSM 4500-H+B  )-   الردو  الةيلةدية لفحد
 .2017ة جالعشوجن، لثالراعة الثل ،الميله جالميله العلرمة

 األس الهيدروجيني 

  م  ° 101-103المددجار الصددلاة العللةددة الرليددة الميففددة  لددج رويددةSM 2540 D)-   الرددو
 .2017ة جالعشوجن، لثالةيلةية لفح  الميله جالميله العلرمة ، الراعة الثل

 المجار الصلاة العللةة  الرلية

  رويةدة الهمدم المقلد  رلب االرةيين الريميدلئ  SM 5220 B  )-   الردو  الةيلةدية لفحد
 .2017ة جالعشوجن، لثالراعة الثلالميله جالميله العلرمة ، 

 الرةيين الريميلئ  ارلب مت

  والرواسبالطبقات الحيوية المتكونة وصات الميكروبيولوجية للمياه والفح

 SM 9223 B – الرو  الةيلةية لفح  الميدله  -ارويةة اإليزيم الةجلجن الرلية  ايلس  صيلت
 .       2017ة جالعشوجن، لثلثلجالميله العلرمة، الراعة ا

 الةجلجن الرلية  رر  صيلت

 SM 9223 B –  الردو  الةيلةدية لفحد   -ارويةة اإليزيم  االيشيويشيل رجاليايلس  صيلت
 .       2017ة جالعشوجن، لثالثل الميله جالميله العلرمة، الراعة

  رر  صيلت  االيشيويشيل رجالي

 SM 9213 E –  الردو  الةيلةدية لفحد  الميددله  - الارتيويددل الزائفدة الزييلويدة اتةييدة الفلتددو
 .      2017ة جالعشوجن، لثالثل جالميله العلرمة، الراعة

 الرشف  ن الارتيويل الزائفة الزييلوية

  المجاصدفة الةيلةددية الرجليددةISO 11731:2017 – ف  الميددله الارتيويددل الفيلةيددة-يج يدة الميددله 
 جالراةلت الحيجية المترجية جالوجاةب(

 الرشف  ن الارتيويل الفيلةية

 الفحوصات الميكروبيولوجية للمياه العادمة  

 الريران المعجية .1991ميظمة الصحة العللمية  / رويةة التوةيب 

 SM 9223 B –  الردو  الةيلةدية لفحد   -ارويةة اإليزيم  االيشيويشيل رجاليايلس  صيلت
 .       2017ة جالعشوجن، لثالثل الميله جالميله العلرمة، الراعة

  رر  صيلت  االيشيويشيل رجالي

 الفنية لتقارير االختبار الصادرة عن المختبر في مجال االعتماد:قائمة باألشخاص الذين يتحملون المسؤولية 
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