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Tested Parameter/ Type of Test/ 

Measured Quantity 
Test Methods/ Standards 

Pharmaceutical (Sterile Products) 

pH test for pharmaceutical product 

 Drug pharmacopeia (USP) monograph. General 

chapter USP <791> 

  Interpharma standard method no. IP1.SOP-3018 

Assay of pharmaceutical product by 

UV/ VIS Spectrophotometer 

 Drug pharmacopeia (USP , BP , Eur) monograph. 

General chapter of Spectrophotometer in USP <851> 

USP <857>  & in ph.Eur.method 2.2.25 

 Interpharma standard method no.  IP1.SOP-3019 

Assay of pharmaceutical product by 

HPLC 

 Drug pharmacopeia (USP , BP , Eur) monograph. 

General chapter / USP <621> EP 2.2.29 

 Interpharma standard method no  IP1.SOP-3006  

Dissolution of pharmaceutical product 
 Drug pharmacopeia (USP , BP , Eur) monograph. 

General chapter / USP <711> & <1092> EP 2.9.3 

Interpharma standard method no.  IP1.SOP-3016  

Pharmaceutical (non-sterile products) 

Enumeration of Total Escherichia coli  United states pharmacopia USP <62> 43 

Enumeration of Total Pseudomonas 

aeruginosa 
 United states pharmacopia USP <62> 43 

Enumeration of Total Staphylococcus 

aureus 
 United states pharmacopia USP <62> 43 

Candida  United states pharmacopia USP <62> 43 

Enumeration of Total aerobic count  United states pharmacopia  USP <61> 43 

Enumeration of Total yeast and 

moulds 
 United states pharmacopia  USP <61> 43 
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Tested Parameter/ Type of Test/ 

Measured Quantity 
Test Methods/ Standards 

Food 

pH test for Food product 

 Interpharma standard method no. IP1.SOP-3018, 

Revision no. (0) Date (29/09/2021), according to 

the General method for ph. measurement based on 

USP <791> PH. 

Assay of Food Additives & 

Preservatives by HPLC 

 Interpharma standard method no. IP1.SOP-3017, 

Revision no. (02) Date (13/10/2021) & Procedure 

No. (MOA3006), Revision no. (0) Date 

(29/10/2019), according to the General Drug 

pharmacopeia (USP, BP, Eur) monograph & 

General chapter / USP <621> EP 2.2.29 

 

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test 

reports in the scope of accreditation: 

1- Eng. Rasha Bzour / Laboratory Manager. 

2- Dr. Ala’ Abu-Ruqa’a / Quality Manager. 



 
 
 
 
 

 
 (1الملحق رقم )

 71/77/2022محدث بتاريخ : ال
 

 82/50/8585الممنوحة بتاريخ   JAS Test – 112  لشهادة االعتماد رقم

 / عمان الصيدالني والتطوير األولى للبحث شركةمختبر 

 مجال االعتماد

 والغذاءالغير معقمة المعقمة و للمنتجات الصيدالنية الميكروبيولوجيةو الفحوصات الكيميائية  
 

        qf071-56-a,rev d                                                                                                              2 من 7 صفحة 

 

 

 

 
 

 

 

 المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
 / القيمة المقاسة
 نوع الفحص/

 الخاصية المقاسة

 معقمةالمنتجات الصيدالنية ال

 دستور األدوية األمريكي USP <791>  

 االجراء العام لتحميل العينات الدوائية IP1.SOP-3018 

الرقم الهيدروجيني قياس  
 الصيدالنيةلممستحضرات 

 يدستور األدوية األمريكUSP<857> USP <851> Spectrophotometer 

 الممخص العام )المستحضر النهائي(

 األوروبي األدوية دستورPh. Eur. method 2.2.25  

 االجراء العام لتحميل العينات الدوائية IP1.SOP-3019 

 المادة الفعالة نسبةتحديد 
باستخدام  لممستحضرات الدوائية

 UV/VISجهاز 

spectroscopy  

 ألدوية األمريكيدستور ا USP <621> كروماتوغرافي  
 األوروبي األدوية دستورPh. Eur. method 2.2.29  

 االجراء العام لتحميل العينات الدوائية IP1.SOP-3006 

في المادة الفعالة  نسبةتحديد 
باستخدام المستحضرات الدوائية 

 أجهزة 

توغرافيا السائل ذو األداء كروما
 HPLC UV/Visibleيالعال

detector  ,  

  دستور األدوية األمريكيUSP <711> & USP< 1092> Dissolution)) 
 االوروبي األدوية دستورPh. Eur. method 2.9.3  

 االجراء العام لتحميل العينات الدوائية IP1.SOP-3016  

تحديد كمية المادة الفعالة 
الدوائية المتحررة في 

Dissolution  

 معقمة المنتجات الصيدالنية الغير

 مريكية الدستور الصيدالني في الواليات المتحدة االUSP<62> 43 بكتيريا عصيات القولون البرازية 

 مريكية الدستور الصيدالني في الواليات المتحدة االUSP<62> 43 بكتيريا الزائفة الزنجارية 
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 المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
 / القيمة المقاسة
 نوع الفحص/

 الخاصية المقاسة

 المنتجات الصيدالنية الغير معقمة

  مريكية االالدستور الصيدالني في الواليات المتحدةUSP<62> 43  بكتيريا المكورات العنقودية
 الذهبية

 مريكية الدستور الصيدالني في الواليات المتحدة االUSP<62> 43 الخمائر 

 مريكية الدستور الصيدالني في الواليات المتحدة االUSP<62> 43 التعداد الكلي للبكتيريا الهوائية 

 مريكية االي في الواليات المتحدة نالدستور الصيدالUSP<62> 43  التعداد الكلي للخمائر
 والفطريات

 الغذاء
  لقياس الرقم الهيدروجيني لألغذية االجراء العامIP1.SOP-3065( 0, مراجعة رقم )

  <USP <791دستور األدوية األمريكي(, استنادًا الى 92/02/9092تاريخ )
 لألغذية الرقم الهيدروجينيقياس 

  المضررافات الاذائيررة االجررراء العررام لتحميررلIP1.SOP-3017( ترراريخ 2, مراجعررة رقررم )
( ترررررراريخ 2(, مراجعررررررة رقررررررم )MOA3006, و اجررررررراء تحميررررررل رقررررررم )(21/20/9092)
, كرومراتوغرافي <USP<621دسرتور األدويرة األمريكري, استنادًا الرى (21/20/9092)

  Ph. Eur. method 2.2.29 دستور األدوية األوروبيو 

المضافة المواد  نسبةتحديد 
 في المواد والمواد الحافظة

 باستخدام أجهزة الاذائية
السائل ذو األداء  كروماتوغرافيا

 HPLC UV/Visibleالعالي

detector , 

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

 مدير المختبر رشا بزور/ م. .1

 مدير ضبط الجودة الء أبو رقعة/السيد ع .8
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