الملحق رقم ()1
الصادر بتاريخ3812/80/32 :
المحدث بتاريخ3812/11/11 :

لشهادة االعتماد رقم  JAS Test – 069الممنوحة بتاريخ 3812/18/31
مختبر البروتين في الشركة األردنية لمضادات االجسام  /ع ّمان
مجال االعتماد
فحوصات الكشف عن الحمض النووي الخنزيري المتبقي في المنتجات الغذائية

القيمة المقاسة /
نوع الفحص/
الخاصية المقاسة

المواصفات المتبعة /طرق الفحص

المنتجات الغذائية
الكشف عن الحمض النووي الخنزيري المتبقي
في المنتجات الغذائية عن طريق تفاعل البلمرة
المتسلسل ( PCR ،فحص حالل)

طريقة التحليل الداخلية :تعليمات العمل الداخلية ( ) ST027مراجعة رقم ( )2تاريخ
اإلصدار .2026/7/22

قائمة باألشخاص الذين يتحملون المسؤولية الفنية لتقارير االختبار الصادرة عن المختبر في مجال االعتماد:
 .1المدير الفني :د .لؤي ابو قطوزه

صفحة ) (1من )) 1

qf071- 56-a, rev b

الملحق رقم ( )2
الصادر بتاريخ2192/99/91:

لشهادة االعتماد رقم  JAS Test – 069الممنوحة بتاريخ 2192/91/21
لمختبرات الشركة األردنية النتاج االجسام المضادة ()MONOJO
مجال االعتماد
الفحوصات الميكروبيولوجية لمواد التجميل والمنتجات الصيدالنية والصحية
القيمة المقاسة /
نوع الفحص/
الخاصية المقاسة

المواصفات المتبعة /طرق الفحص

المنتجات غير المعقمة

التحاليل الميكروبيولوجية
للمنتجات غير المعقمة
قياس فعالية المواد المضادة
للميكروبات

)USP 37- NF 32 <61>2014

USP 37- NF 32 <51>2014

مواد التجميل والمواد الصيدالنية والمنتجات الصحية
قياس درجة الحموضة

USP 37-NF32˂791>2014

قائمة باألشخاص الذين يتحملون المسؤولية الفنية لتقارير االختبار الصادرة عن المختبر في مجال االعتماد:
المدير الفني :د .لؤي ابو قطوزه

qf071-56-a,rev b

صفحة  1من 1

THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN

Accreditation Unit
Annex (1)
Issued on:2016-08-23
Updated on: 2017-11-19
To The Accreditation Certificate No. JAS Test - 069 Dated 2015-10-29
For Protein lab - Jordan Company for antibody production (MONOJO)/ Amman
Scope of Accreditation
Detection of Porcine DNA Residual of Food Products
Tested Parameter/
Type of Test/
Measured Quantity

Test Methods/ Standards

Food products
Detection of porcine DNA residual in food
 In house method (ST027), revision (2), Issue date
products by polymerase chain reaction,
12/7/2016
PCR (Halal Test)
List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in
the scope of accreditation:
1- Technical manager: Dr. Loai Abu-Qatouseh.
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THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN

Accreditation Unit
Annex (2)
Issued on:19/11/2017
To The Accreditation Certificate No. JAS Test - 069 Dated 2015- 10-29
for Laboratory
Monojo
Scope of Accreditation
In the Field of microbiological Testing of cosmetics And Cosmetics, pharmaceutical,
bio- products
Tested Parameter/
Type of Test/
Measured Quantity

Test Methods/ Standards

Microbiological Examination
of Nonsterile Products



USP 37- NF 32 <61>2014



USP 37- NF 32 <51>2014



USP 37-NF32˂791>2014

Antimicrobial Effectiveness
testing of Nonsterile
Products

Measuring PH Value

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

1- Technical manager: Dr. Loai Abu-Qatouseh.
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