
 

 

 )۱الملحق رقم (
 ۱٥/۱۱/۲۰۲۰ المحدث بتاریخ

 ۲٥/٤/۲۰۱۹الممنوحة بتاریخ   JAS Test – 096   لشھادة االعتماد رقم
 

 وزارة الصحة  -مختبرات مدیریة صحة البیئة ل
 مجال االعتماد

 

المعدنیة، المعبأة، مصانع الثلج، الشرب، المیاه الفحوصات الكیمیائیة والمیكروبیولوجیة  للمیاه المحالة ، 
 الخام ومیاه اآلبار  

 المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
 / القیمة المقاسة
 نوع الفحص/

 الخاصیة المقاسة

 الفحوصات الكیمیائیة

 الصودیوم Chem/Na/4.0,Issue No. 5.0تعلیمة العمل الداخلیة رقم: 

( 4500-NO3 -B )– ي  لفحص المیاه والمیاه العادمة، اإلصدار الثالث المرجع التحلیل
 النترات .۲۰۱۷والعشرون لعام 

( 4500 H+ B ) –  المرجع التحلیلي  لفحص المیاه والمیاه العادمة، اإلصدار الثالث
 الحموضةدرجة  .۲۰۱۷والعشرون لعام 

( 3113 – B ) –  الثالث والعشرون المرجع التحلیلي  لفحص المیاه والمیاه العادمة، اإلصدار
 .۲۰۱۷لعام 

 المنغنیز
 النیكل
 یومالكادم

( 4110 - B)  –  المرجع التحلیلي  لفحص المیاه والمیاه العادمة، اإلصدار الثالث والعشرون
 ۲۰۱۷لعام 

 األیونات السالبة: 
 النترات ، النتریت، الكلورید، الفلورید(

 )الكبریتاتو 

( 2130 -  B)– المیاه والمیاه العادمة، اإلصدار الثالث والعشرون  المرجع التحلیلي  لفحص
 العكارة .۲۰۱۷لعام 

( 2340 – C ) –  المرجع التحلیلي  لفحص المیاه والمیاه العادمة، اإلصدار الثالث والعشرون
 العسر الكلي .۲۰۱۷لعام 

 الكلیةالذائبة المواد الصلبة  Chem/EC/4.2/July2018, Issue 4.2تعلیمة العمل الداخلیة رقم: 

(2510 A,B) –  المرجع التحلیلي  لفحص المیاه والمیاه العادمة، اإلصدار الثالث والعشرون
 اإلیصالیة الكھربائیة .۲۰۱۷لعام 

 الفحوصات المیكروبیولوجیة
(9221,B)–  المرجع التحلیلي  لفحص المیاه والمیاه العادمة، اإلصدار الثالث والعشرون لعام

۲۰۱۷. 
 یا القولونیهالبكتیر 

 
(9221,E)–  المرجع التحلیلي  لفحص المیاه والمیاه العادمة، اإلصدار الثالث والعشرون لعام

 البكتیریا البرازیھ .۲۰۱۷

(9221,F)–  المرجع التحلیلي  لفحص المیاه والمیاه العادمة، اإلصدار الثالث والعشرون لعام
 االیشیریشیا كوالي .۲۰۱۷

 

 ن یتحملون المسؤولیة الفنیة لتقاریر االختبار الصادرة عن المختبر في مجال االعتماد:قائمة باألشخاص الذی
 مدیر المختبر السید أكرم الصالحات. .۱

  العزة.المشرف الفني بمختبر الكیمیاء: السیدة مائدة  .۲
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Accreditation Unit 
 

Annex (1) 
Updated :15/11/2020 

To The Accreditation Certificate No. JAS Test - 096 Dated 25- 4 - 2019 
 

Environmental Health Directorate (EHD) Laboratories /Ministry of Health 
Scope of Accreditation 

 

Chemical  and Microbiological Testing of Desalinated , Mineral, Ice shops, Bottled,  Raw, 
Tap and wells water 

 

 

Tested Parameter/ 
Type of Test/ 

Measured Quantity 
Test Methods/ v Standards 

Chemical Testing  

Sodium In-house Method No.: Chem /Na/4.0, Issue No. 5.0 

Nitrate ( 4500-NO3 -B ), Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd, 
Edition, 2017. 

pH ( 4500 H+ B ), Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd, 
Edition, 2017. 

Manganese 
Nickel 
and Cadmium 

( 3113 – B ), Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd, Edition, 
2017. 
 

Anions : 
(Fluoride, Chloride, 
Nitrite, Nitrate & 
Sulphate) 

( 4110 - B), Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd, Edition, 
2017  
 

Turbidity ( 2130 -  B), Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd, Edition, 
2017  

CaCO3, Total hardness ( 2340 – C ), Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd, Edition, 
2017  

Total Dissolved Solids In-house Method No.: Chem/EC/4.2/July2018, Issue 4.2. 

Electrical Conductivity (2510 A,B), Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd, Edition, 
2017. 

Microbiological Testing 

Total Coliform,  SM(9221,B) Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd, Edition,   
2017 

Fecal Coliform,  SM(9221,E) Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd, Edition,   
2017 

E-coli. SM(9221,F) Standard Methods for 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: 
 

1. Lab Head: Akram Al- Salahat. 
 

2. Technical Supervisor in chemical lab  :Ma'eda Al-Azzeh.  
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