
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 إلىتمنح هذه الشهادة 
 

 عمان   (/مونوجو)مختبرات الشركة األردنية إلنتاج األجسام المضادة 
 

 021رقم البناية , شارع خليل الساكت , الجبيهه:   :عنوانه
 00910:رمز بريدي  576:ب.ص
 6050699: ، فاكس6050695:هاتف

p-shihab@monojo.com.jo / info@monojo.com.jo بريد إلكتروني:  
 www.Monojo.com.jo            : موقع الكتروني

 
 
 

ً لتعليمات  إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم "بعد التأكد من كفاءة المختبر وفقا
 2102 :07126آييسي /ردنية م      وروبية إيزوومتطلبات المواصفة األ" 2105لعام ( 1)

  :إلجراء 2116:07126 ييسي /المكافئة للمواصفة الدولية األيزو

 
  فحوصات الكشف عن الحمض النووي الخنزيري المتبقي في المنتجات الغذائية

 (0)رقـــم  حسب الملح 

 الفحوصات الميكروبيولوجية لمواد التجميل والمنتجات الصيدالنية والصحية  و

 (2)رقـــم  حسب الملح  
 

  JAS Test – 069 :رقم الشهادة 

 .2121/ 25/01: سارية المفعول حتى تاريخ ةتعتبر هذه الشهاد، و29/01/2106: في عمان، بتاريخ تصدر

 26/17/2109:تم تعديل الشهادة بتاريخ

 ـادـمـتـاالع وحدة مديــر           

  

   النـــــا مــراشــــــــدة. م           
 

 directory.htmhttp://www.au.gov.jo/AU_: يمكنكم االطالع على الموقع األلكتروني لوحدة االعتماد حسب الرابط التاليمن هذه الوثيقة  االحدثلإلصدار 
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THE HASHEMITE KINGDOM OF 

JORDAN 
 
 
 

Accreditation Unit 

 

 

 

 
 
 

 

This certificate is granted to 
 

Protein lab - Jordan Company for antibody 
production (MONOJO)/ Amman 

 

Al-Jubaiha , Khaleel Al-Saket St. Building No. 120 

P.O. Box 675 Amman 11941 Jordan 
Tel: 5161398 Fax: 5161399 

e-mail: info@monojo.com.jo/ p-shihab@monojo.com.jo 
Website: Monojo.com.jo 

 

As this lab is competent 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 Jordanian Standard JS EN ISO/IEC 
17025:2012 which is equivalent to the International Standard ISO/IEC 
17025:2005 to carry out: 

 

Detection of Porcine DNA Residual of Food Products  

According to  Annex no. (1)  
& 

microbiological Testing of cosmetics And Cosmetics, 
pharmaceutical, bio- products  
According to  Annex no. (2). 

 
 

The certificate registration number: JAS Test – 069 
Issued in Amman on 2015-10-29 and is valid until: 2020-10-28 
This Certificate was Updated on: 2019-07-25. 

 

 Accreditation Unit Director 
 
 

        Eng. Lana Marashdeh 

 
 

The approved and most recent version of this document can be viewed on AU website at http://www.au.gov.jo/AU_directory.htm 
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