
 
 
 
 
 
 

 
 )۱الملحق رقم (

 ۱٦/۰٥/۲۰۲۲المحدث بتاریخ:
 

 ۱۹/۱۱/۲۰۲۰الممنوحة بتاریخ  JAS Test – 075 لشھادة االعتماد رقم
 عمان/  في الجمعیة العلمیة الملكیة والتغیر المناخي مركز المیاه والبیئة – قسم دراسات الھواءل

 مجال االعتماد
 نوعیة الھواء اتقیاس –البیئة   

        qf071- 56-a, rev d                                                                                                     ۲ من ۱ صفحة  

 

 

 
 

 

 

 المواصفات المتبعة / طرق الفحص 
 القیمة المقاسة / 
 نوع الفحص / 
 الخاصیة المقاسة

 بیئة العمل

 ,OSHA Technical Manual حسب جهاز یعمل على مبدأ الخالیا الكهروكیمیائیة
Section II, Chapter 3, 2/11/2014 

 ,SO2للغازاتدى و طویل المیر أقیاس قص
NO2, CO, H2S,CO2, NH3  

 OSHA Technical Manual, Section II, Chapter حسب أ التأین الضوئيمبد
3, 2/11/2014 

لمركبات ل و طویل المدىأقیاس قصیر 
 المتطایرة الكلیة العضویة 

 ,OSHA Technical Manual, Section II, Chapter 3 /مبدأ التشتت الضوئي
2/11/2014 

أو طویل المدى للجسیمات  قصیرقیاس 
TSP, PM10, PM7, PM4, PM2.5, 

PM1 

 الھواء المحیط

 قیاس مستمر لغاز ثاني أكسید الكبریت مبدأ األشعة فوق البنفسجیة  / ٢٠٠٦:١١٤٠ رقم األردنیة الفنیة القاعدة

 قیاس مستمر لغازات أكاسید النیتروجین الضیائیة الكیمیائیةمبدأ /  ٢٠٠٦:١١٤٠ رقم األردنیة الفنیة القاعدة

 از كبریتید الهیدروجین غقیاس مستمر ل مبدأ األشعة فوق البنفسجیة /  ٢٠٠٦:١١٤٠ رقم األردنیة الفنیة القاعدة

 كسید الكربونول أأ لغازقیاس مستمر  مبدأ األشعة تحت الحمراء /  ٢٠٠٦:١١٤٠ رقم األردنیة الفنیة القاعدة

 األمونیاقیاس مستمر لغاز  مبدأ الضیائیة الكیمیائیة /  ٢٠٠٦:١١٤٠ رقم األردنیة الفنیة القاعدة

 ,PM2.5)للجســــــیمات قیــــــاس مســــــتمر  شعة بیتاأمبدأ /  ٢٠٠٦:١١٤٠ رقم األردنیة الفنیة القاعدة
PM10)  

تجمیع العینات باستخدام أجهزة شفط عالیة /  ٢٠٠٦:١١٤٠ رقم األردنیة الفنیة القاعدة
 السعة 

 ,TSP, PM2.5)للجســیمات  یـوميقیـاس 
PM10)   

 
 

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO6bGHlt7VAhVLsxQKHbMFDJkQjRwIBw&url=http://www.moe.gov.jo/MenuDetails.aspx?MenuID=60&psig=AFQjCNEsPhrFJ6zjfo_QPr-VGQL1RJBWIw&ust=1503055821827502
http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO6bGHlt7VAhVLsxQKHbMFDJkQjRwIBw&url=http://www.moe.gov.jo/MenuDetails.aspx?MenuID=60&psig=AFQjCNEsPhrFJ6zjfo_QPr-VGQL1RJBWIw&ust=1503055821827502


 
 
 
 
 
 

 
 )۱الملحق رقم (

 ۱٦/۰٥/۲۰۲۲المحدث بتاریخ:
 

 ۱۹/۱۱/۲۰۲۰الممنوحة بتاریخ  JAS Test – 075 لشھادة االعتماد رقم
 عمان/  في الجمعیة العلمیة الملكیة والتغیر المناخي مركز المیاه والبیئة – قسم دراسات الھواءل

 مجال االعتماد
 نوعیة الھواء اتقیاس –البیئة   

        qf071- 56-a, rev d                                                                                                     ۲ من ۲ صفحة  

 

 

 
 

 

 

 

 ت المتبعة / طرق الفحصالمواصفا 
 القیمة المقاسة / 
 نوع الفحص / 
 الخاصیة المقاسة

 المنبعثة من المصادر الثابتةالغازات 

 ,SO2, NO, NO2 قیاس لحظي للغازات مبدأ الخالیا الكهروكیمیائیة/  ٢٠٠٦:١١٨٩ رقم األردنیة الفنیة القاعدة
HCs   

 Emissions Monitoring Guidance Noteوحسب مبدأ الخالیا الكهروكیمیائیة 
(AG2), EPA, Rev. 7, May 2021 

    O2, CO قیاس لحظي للغازات

 یعمل باستخدام جهاز العینات تجمیع یتم/  ٢٠٠٦:١١٨٩ رقم األردنیة الفنیة القاعدة

  الحركي التساوي مبدأ على
 الكلیة المنبعثة للجسیمات لحظيقیاس 

 
 ؤولیة الفنیة لتقاریر االختبار الصادرة عن المختبر في مجال االعتماد:قائمة باألشخاص الذین یتحملون المس

 حداد جیھان .م  :الھواء دراسات قسم رئیس  .۱
 عطا بني ابت: م. ثرئیس مختص  .۲
 مطالقة براء. م  :رئیس مختص  .۳
 صندوقھ الحافظ عبد .: مرئیس مختص  .٤
 : م. أحمد عكوررئیس مختص  .٥
 الزعاریر أیسرمختص: م.   .٦
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