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To The Accreditation Certificate No. JAS Test - 094 Dated 21-05-2019 

for Viral Serology Lab at Animal Wealth Laboratories Directorate - Animal Wealth Sector 

at Ministry of Agriculture / JAWA 

Scope of Accreditation 

In the Field of Serological Testing of Serum Samples from Chickens for AIV –H5 and NDV 

Antibodies Using Haemagglutination Inhibition (HI) Method 
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Tested Parameter/ 
Type of Test/ 

Measured Quantity 
Test Methods/ Standards 

Log 2 Antibody Titre- Haemagglutination Inhibition 

Serological testing of serum samples 
from chickens for AIV – H5 antibodies 
using Haemagglutination Inhibition 
(HI) method 

 SOP No.: VIRO 02 [Issue No.: (1); Revision No.: (4); Date: 
07/12/2020] based on Manual of Diagnostic Tests and 
Vaccines for Terrestrial Animals, OIE 2018 

Serological testing of serum samples 
from chickens for  NDV antibodies 
using Haemagglutination Inhibition 
(HI) method 

 SOP No.: VIRO 04 [Issue No.: (1); Revision No.: (4); Date: 
07/12/2020] based on Manual of Diagnostic Tests and 
Vaccines for Terrestrial Animals, OIE 2018 

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

the scope of accreditation: 

1. Director of Animal Wealth Laboratories Directorate: Dr. Hussein Al-Zyoud 

2. Head of Central Laboratories Department: Dr. Fatinah Amireh 

3. Deputy Head of Central Laboratories Department: Eng. Ibrahim Arakzeh 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (1الملحق رقم )
 11/14/2122 محدث بتاريخ:ال

 
 21/15/2112الممنوحة بتاريخ   JASTest–094لشهادة االعتماد رقم

 

 جاوافي وزارة الزراعة /  الثروة الحيوانية قطاع -الثروة الحيوانية  اتختبرديرية ممفي  الفيروساتمختبر ل
 

 مجال االعتماد 

( H5مصلي لقياس مستوى األجسام المضادة لفيروس انفلونزا الطيور تحت النمط المصلي ) فحص

 تثبيط التالزن الدموي وفيروس النيوكاسل في مصل الدجاج  باستخدام طريقة 

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

 

 

 
 

 
 

 وحدة االعتماد

 المملكة األردنية الهاشمية

 

 / طرق الفحص المواصفات المتبعة
 القيمة المقاسة/
 نوع الفحص/

 الخاصية المقاسة

Log 2   فحص تثبيط التالزن الدموي –لألجسام المضادة 

 ؛( 4مراجعة رقم ) ؛( 1إصدار رقم )]  SOP No.: VIRO 02إجراء عمل قٌاسً
كتٌب الفحوصات التشخٌصٌة واللقاحات للحٌوانات  إلىاستناداً  [70/11/1717تارٌخ: 

 1712الصادر عن المنظمة العالمٌة للصحة الحٌوانٌة، 
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE 
2018 

ألجسام مصلً لقٌاس مستوى افحص 
لفٌروس انفلونزا الطٌور تحت المضادة 

( فً مصل H5النمط المصلً )
الدجاج  باستخدام طرٌقة تثبٌط التالزن 

 الدموي 

 ؛( 4مراجعة رقم ) ؛( 1صدار رقم )إ] SOP No.: VIRO 04 إجراء عمل قٌاسً
ات واللقاحات للحٌوان كتٌب الفحوصات التشخٌصٌة إلىاستناداً  [70/11/1717 تارٌخ:

 1712، للصحة الحٌوانٌة المنظمة العالمٌةالصادر عن 
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE 
2018 

ألجسام مصلً لقٌاس مستوى افحص 
النٌوكاسل فً مصل المضادة لفٌروس 

الدجاج  باستخدام طرٌقة تثبٌط التالزن 
 الدموي 

 

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

 حسين الزيود مدير مختبرات الثروة الحيوانية: د. .1

 رئيس قسم المختبرات المركزية: د. فاتنة عميرة .2

 نائب رئيس قسم المختبرات المركزية: م. ابراهيم العراكزة .3

 

 

 


