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Annex (1) 

 

To The Accreditation Certificate No. JAS Test – 097 Dated 20 -12 -2018 

For Water Authority of Jordan Laboratories (WAJ)  

Scope of Accreditation 

Chemical, Microbiological, and Radiochemical Testing and sampling of Surface water, 
Ground water, Drinking water, Domestic wastewater, Industrial wastewater and Treated 

water. 

Tested Parameter/ 
Type of Test/ 

Measured Quantity 

Measurement 
Range 

Test Methods/ Standards 

Water (Surface, Ground and  Drinking) 

pH (0-14)Unit 
SM 4500-H+ B – using electrometric technique - Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd 
Edition, 2017 

Turbidity (0.1-4000)NTU 
SM 2130 B – using Nephelometric technique - Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd   
Edition, 2017 

Electrical 
Conductivity 

>1 µS/cm 

SM 2510 B – using conductivity meter at 25○C – Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd  

Edition, 2017 

Total Organic 
Carbon 

>0.3 ppm 
 

SM 5310 B – using persulfate-ultraviolet oxidation technique – 
Standards Methods for Examination of Water and Wastewater, 
23rd Edition, 2017 

Orthophosphate >0.06ppm 
SM 4500-P D – using UV-VIS Spectrophotometer – Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd  
Edition, 2017 

Fluoride >0.2 ppm 
SM 4500-F D – using HACH DR 5000 – Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater, 23rd  Edition, 2017 

Trihalomethanes: 
Chloroform,Bromodic
hloromethane,Dibro
mchloromethane and 
Bromoform 

>0.5ppb 
for each 
parameter 

In-house Method No.: CHO-THM-R013,effective date:3 June 
2018, using British Standard 1984-1985 Head space GC-
ECD 

Cations: 
Sodium, Potassium, 
Calcium ,  
Magnesium  

Na > 2 ppm 
Ca >1 ppm 
K >1 ppm 
Mg > 0.5 ppm 

In-house Ion Chromatographic Method, Method NO: CHI-CAT-
R008, effective date 23/5/2018  
 

Total hardness 
Not 
applicable 

SM 2340 B- Calculation method, Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater, 23rd  Edition, 2017 

Iron, Zinc, Copper 
and Manganese 

Fe >0.01ppm  
Zn >0.02 ppm 
Mn>0.005 ppm 
Cu >0.02 ppm  

SM 3120 B – using Inductively Coupled Plasma Atomic 
Emission Spectroscopy – Standard Methods for Examination 
of Water and Wastewater, 23rd  Edition, 2017 
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Anions: 
Chloride, Nitrate and 
Sulphate 

 Cl> 0.8 ppm 
NO3>0.5 ppm 
SO4 >0.5 ppm 

SM 4110 B – using Ion Chromatography with Chemical 
Suppression of Eluent Conductivity - Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater, 23rd  Edition, 2017 

Tritium (1-1500)TU 

In-house method SOP (ISO-TRI) Revision (14), Effective date 
16 July, 2018    based on :On IAEA technical report note no.19 
using Electrolytic Tritium Enrichment & low level Liquid 
Scintillation Spectrometry 

Gross Alpha & Gross 

Beta  

(0.25-20)Bq/l for 
Gross alpha 
 
(0.5-20)Bq/l for 
Gross Beta 

In-house method SOP (ISO-ABLSC) Revision (19), Effective 
date 18 July, 2018 based on : On house method using 
concentration by Evaporation & Liquid Scintillation 
Spectrometry   

Radium R-226 and 

Ra-228 

(0.12-5)Bq/L for 
Ra228 
 
(0.1-3.13) Bq/L 
for Ra226 

 

In-house method SOP (ISO-Ra 228/226) Revision (3), Effective 
date 5 April, 2018 Based on: On Standard method 7120 using 
evaporation enrichment counting by gamma spectrometer 

Carbon-13  Not 
Applicable 

In-house method SOP (ISO-C13) Revision (4), Effective date 
01 August, 2018 Based on: Cavity Ring-Down spectroscopy 
(CRDS) analyzer for isotopic CO2 system  

Wastewater (Surface  and Domestic& Industrial) 

 Biological Oxygen 
Demand: 
 (BOD5 &BOD7) 

BOD5 >3 ppm 
BOD7>3 ppm 

SM 5210 B – using 5&7 days BOD technique – Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd  

Edition, 2017 

Chemical Oxygen 
Demand 

      >10 ppm 
SM 5220 C – using Closed reflux & Automatic titration 
techniques – Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater, 23rd  Edition, 2017 

Total Dissolved 
Solids 

      >20 ppm 
SM 2540 C – Total Dissolved Solids Dried at 180oC – Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd  

Edition, 2017 

Total Suspended 
Solids 

      >5 ppm 
SM 2540 D – Total Suspended Solids Dried at 104oC – 
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 
23rd  Edition, 2017 

Turbidity (1.5-7500) NTU 
SM 2130 B – using Nephelometric technique - Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd  
Edition, 2017 

pH (0-14) UNIT 
SM 4500-H+ B – using electrometric technique – Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd  
Edition, 2017 

Anions & Cations: 
Nitrate , Nitrite, 
Ammonium, Fluoride, 
Sulphate, 
Orthophosphate & 
Chloride 

F> 0.3 ppm  
Cl> 0.6 ppm 
NO2 > 0.3 ppm 
NO3> 0.3 ppm 
SO4>0.4 ppm 
PO4> 0.4 ppm 
NH4> 0.3 ppm 

SM 4110 B – using Ion Chromatography with Chemical 
Suppression of Eluent Conductivity (Dionex Dual Ion) - 
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 
23rd  Edition, 2017 

Indicative Oil & 
Grease 

  >7 ppm 
In-house Method No.: WW-FOG-R006,effective date:1 June 
2018 using Solvent Extraction and Gravimetric techniques 

Total Oil and Grease   >7 ppm 
SM 5520 B – using Solvent Extraction and Gravimetric 
techniques- Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater, 23rd  Edition, 2017 
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Sampling & Monitoring Field for (Surface, Ground , Drinking & Treated ) water 

Sampling / 
Chemicals & 
Microbiology 

Not applicable 
SM 1060 B - Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater, 23rd  Edition, 2017 

 

pH (Field Test) (0-14) UNIT 
SM 4500-H+ B – using electrometric technique – Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd  
Edition, 2017 

Residual Chlorine 
(Field Test) 

(0-3.5 )ppm 
SM 4500 – Cl G – using Calorimetric Technique – Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd  

Edition, 2017 

Turbidity (Field Test) (0-1000)NTU 
SM 2130 B – using Nephelometric technique - Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd   
Edition, 2017 

Sampling & Monitoring Field for Sewage Effluent (Treated Wastewater) 

Sampling / 
Chemicals & 
Microbiology 

NA 
SM 1060 B - Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater, 23rd  Edition, 2017 

 

pH (Field Test) (0-14) UNIT 
SM 4500-H+ B – using electrometric technique – Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 23rd  
Edition, 2017 

Water and wastewater 

Total coliforms MTFT 

(1.8-1600) 
MPN/100ml (for 
nonchlorinated) 
 
(1.1-8) MPN/100ml 
(for chlorinated) 

SM 9221 A,B-Multiple tubes fermentation technique- 
Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater, 23rd  Edition, 2017 

 

Thermotolerant (fecal 
(Coliforms) MTFT 

(1.8-1600) 
MPN/100ml (for 
nonchlorinated) 
 
(1.1-8) MPN/100ml 
(for chlorinated) 

SM 9221 E-Multiple tubes fermentation technique- 
Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater, 23rd  Edition, 2017  

Escherichia coli 
MTFT 

(1.8-1600) 
MPN/100ml (for  
nonchlorinated) 
 
(1.1-8)MPN/100ml 
(for chlorinated) 

SM 9221 F-Multiple tubes fermentation technique- 
Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater, 23rd  Edition, 2017 

Total coliforms 
IDEXX 

(1-2419.6) 
MPN/100ml 

SM 9223 A,B-IDEXX Colilert- Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater, 23rd  Edition, 2017 

Escherichia coli 
IDEXX 

(1-2419.6) 
MPN/100ml 

SM 9223 A,B-IDEXX Colilert- Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater, 23rd  Edition, 2017 
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Pseudamonas 
aeruginosa MTFT 

(1.8-1600) 
MPN/100ml 

 
SM 9213 F-Multiple tubes fermentation technique- 
Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater, 23rd  Edition, 2017 

Pseudamonas 
aeruginosa IDEXX 

(1-2419.6) 
MPN/100ml 

IDEXX Pseudalert 

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

the scope of accreditation: 

1- ASG/ Laboratories and Quality Affairs/Eng. Ahmad Al-Uleimat 

2-  Director of Laboratories Directorate/ Chem. Ismail Abed el Din 

3-  Director of Quality Assurance Unit (QAM)/ Eng. Hiyam Al_Sa'aydeh 

4- Information Unit Director/Eng. Rania Shaban 

5- Accreditation Section Head/Eng. Suzan Yassin 
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 (1الملحق رقم )
 

 02/10/0212 الممنوحة بتاريخ  JAS Test-097لشهادة االعتماد رقم
 

 سلطة المياهات مختبرل

 مجال االعتماد
الفحوصات الكيمائية والميكروبيولوجية واالشعاعية لمياه الشرب والمياه السطحية والجوفية والمياه العادمة 

   اعية والمياه العادمة المنزلية والمياه المعالجة وطرق جمعهالصنا
 

 مدى القياس المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
 / القيمة المقاسة
 نوع الفحص/

 الخاصية المقاسة

 السطحية, الجوفية()الشرب , المياه 

SM 4500-H+ B – الطرٌقةةا الرورياٌيةةةٌا – 
لعيدمةةةا  لفلةةةل المٌةةةيي يالمٌةةةيي ا المرجةةةل اليليٌيةةةً 

 7102اإلصدار الثيلث يالعشرين لعيم 

 وحدة معيارية  0-14
 الحموضةدرجا 

SM 2130 B – المرجةةل  - ييميرٌةةاالنف الطرٌقةةا
اإلصةةةدار  لفلةةةل المٌةةةيي يالمٌةةةيي العيدمةةةا   اليليٌيةةةً 

 7102الثيلث يالعشرين لعيم 

(0.1-4000)NTU 

 العريرة 

SM 2510 B – ً بيةيخدام طرٌقا القطة  الروربةي 
لفلةل  المرجل اليليٌيً   -م ° 72 لرارةعند درجا 

الثيلث يالعشرين لعيم  األصدار المٌيي يالمٌيي العيدما  
7102 

 /ةم سمٌرري ةٌمن 0ارثر من 

 اإلٌصيلٌا الروربي ٌا

5310 B –  بيةةةةيخدام طرٌقةةةا األرةةةةدة ياةةةةيخدام
المرجةةةل   - األشةةةعا الفةةةيج بنفةةةةجٌا يعيمةةة  مةةةةيعد

  اإلصةةةدارٌةةةيي يالمٌةةةيي العيدمةةةا  لفلةةةل الم اليليٌيةةةً 
 7102الثيلث يالعشرين لعيم 

 ميغ / لير  1.0أرثر من 

 يررٌز الرربين العضيي الريً

SM 4500-P D –  بيةةةيخدام طرٌقةةا المطٌي ٌةةا
 المرجةةةةةةةل اليليٌيةةةةةةةً   - ((UV-Visible الضةةةةةةةي ٌا

اإلصةةةةدار  الثيلةةةةث لفلةةةةل المٌةةةةيي يالمٌةةةةيي العيدمةةةةا  
 7102يالعشرين لعيم 

 ميغ/لير  1.13من ارثر 

 ذا  ال يرالفةف

SM 4500 F D -   بيةةةيخدام طرٌقةةا المطٌي ٌةةا
 المرجل اليليٌيً   - ((HACH DR 5000 الضي ٌا

الثيلةةةث   اإلصةةةدار لفلةةةل المٌةةةيي يالمٌةةةيي العيدمةةةا  
 7102يالعشرين لعيم 

 ميغ/لير 1.7ارثر من 

  الفييراٌد

-CHO-THM يعيٌمةةةةا العمةةةة  الداخيٌةةةةا راةةةةم  
R013المرجةةةةل  بيةةةةةيخدام –  0/13/7102ٌخ  يةةةةير

طرٌقةةةةةا الفصةةةةة   -0822-0821البرٌطةةةةةينً لةةةةةةنا 
 – لإللريرينةةةي مرشةةةيل ال اةةةط  بيةةةةيخدامالعضةةةيي 

 الليان الفراغً

مٌرةةري غةةرام /ليةةر  لرةة   1.2ارثةةر مةةن 
ث ثٌا الويليجٌن  المٌثيني  مرربي   مرر  

)رييري يرم  ثني ً رييريبريمي يرم  
 م ي بريمي يرم(ثني ً بريميرييري ير
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 CHI-CAT R008يعيٌمةةةا عمةةة  داخيٌةةةا راةةةةم  
 جويز الفص  االٌينً  – 70/2/7102ييرٌخ 

 ميغ/لير 7الصيدٌيم ارثر من  
 ميغ/لير 0الريلةٌيم ارثر من 
 ميغ/لير 0البيييةٌيم ارثر من 
  ميغ / لير 1.2المغنٌةٌيم ارثر من 

األٌيني  الميجبا الصيدٌيم  
 م  المغنٌةٌيم البيييةٌيم  الريلةٌي

SM 2340 B -   المرجةل  لةة الطرٌقةا اللةةيبٌا
اليليٌيةةةً  لفلةةةل المٌةةةيي يالمٌةةةيي العيدمةةةا   اإلصةةةدار  

   7102الثيلث يالعشرين لعيم 

 ال ينطبق 

 العةر الريً

 SM 3120 B– جوةةةةةيز اللةةةةةث  بيةةةةةةيخدام
لفلةل المٌةيي  المرجل اليليٌيً   -  (OES)الب زمً

الثيلةةةث يالعشةةرين لعةةةيم   صةةداراإل يالمٌةةيي العيدمةةةا  
7102 

 ميغ/لير  1.10اللدٌد ارثر من 
 ميغ/لير  1.17الخيرصٌن ارثر من 
 ميغ/لير 1.112المنغنٌز ارثر من 
 ميغ/لير 1.17النليس ارثر من 

 اللدٌد  الخيرصٌن  النليس يالمنغنٌز

SM 4110 B –  األٌةين بيةةيخدام جوةيز الفصة ً
 اإلٌصةةةةيلٌاشةةةةيل بيةةةةةيخدام المعةةةةيلو الرٌمةةةةييي يمر

لفلةل المٌةيي يالمٌةيي  المرجةل اليليٌيةً   - الروربي ٌةا
 7102الثيلث يالعشرين لعيم   اإلصدار العيدما  

 ميغ/لير 1.2الرييراٌد ارثر من 
 ميغ /لير  1.2النيرا  ارثر من 

 ميغ/لير 1.2الربرٌيي  ارثر من 
األٌينةةةي  الةةةةيلبا  الرييراٌةةةد  النيةةةرا  

 يالربرٌيي 

 ISO-TRI) (SOP رقةةةةةةة  عمةةةةةةةة د  ميةةةةةةةة تعميمةةةةةةةة
( تةةةةةةةةةةةةةةةةةاري   لمر جعةةةةةةةةةةةةةةةةةة 41 لمر جعةةةةةةةةةةةةةةةةةة  رقةةةةةةةةةةةةةةةةة   

 IAEAباالعتمةةةةةةاد عمةةةةةة     41/72/8743

technical report note no.19 using 

Electrolytic Tritium Enrichment & 

low level Liquid Scintillation 

Spectrometry   

 يلدة يرٌيٌيم  0-0211

  لتريتيو   

  

  

  (SOP ISO-ABLSCمة د  مية رق  تعميمة ع
( تاري   لمر جعة 44 لمر جعة  رق    )

 On houseباالعتماد عم   43/72/8743

method using concentration by 

Evaporation & Liquid Scintillation 

Spectrometry 

 

 

 بٌررٌ  / لير لبيعثي  الفي  1.72-71
 

 بٌررٌ  /لير بيعثي  بٌيي   1.2-71

 بيعثي  ألفي يبٌييإجميلً 

 (ISO-Ra228/226 رقةةةةةة  تعميمةةةةةةة عمةةةةةةة د  ميةةةةةةة
(SOP   تةةةةاري   لمر جعةةةةة 3 لمر جعةةةةة  رقةةةة   رقةةةة )
باالعتماد عم   لمو صةةة  لييايةية  70/71/8743
  Standard method 7120 using 

evaporation enrichment counting by 

gamma spectrometer 

 772راديم  بٌررٌ  /لير 1.07-2
 

راديم  بٌررٌةةةةةةة  /ليةةةةةةةر 1.0-0.00
773 

 772يالراديم  773الراديم 

رقة    (SOP ISO-C13)رقة  تعميمةة عمةة د  ميةة
( تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري   لمر جعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 1 لمر جعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

 Cavityباالعتمةةةةةةاد عمةةةةةة     74/73/8743

Ring-Down spectroscopy (CRDS) 

analyzer for isotopic CO2 system 

 ال ينطبق 

 100-الرربين 

 والمياه السطحية والصناعية  العادمة المنزلية المياه
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SM 5210 B – ميطيةةةة  األرةةةةةجٌن  لةةةةل 
 المرجةل اليليٌيةً   -يةبعا أٌيم خمةا أٌيم -البٌيرٌمٌي ً

اإلصةةةةدار  الثيلةةةةث  لفلةةةةل المٌةةةةيي يالمٌةةةةيي العيدمةةةةا  
 7102يالعشرين لعيم 

BOD7 ميغ/لير  0رثر من ا 
BOD5   يويك لٌيٌيً لمةا األرةجٌن ميغ/لير 0ارثر من 

 BOD5 &BOD7)) 

SM 5220 C -  طرٌقةةا الوضةةم المغيةةج يالمعةةيٌرة
 المرجةةل اليليٌيةةً  لفلةةل المٌةةيي يالمٌةةيي  -االييمييٌرٌةةا
 7102اإلصدار  الثيلث يالعشرين لعيم  العيدما  

 ميغ/لير 01ارثر من 

 (CODلمةيويك رٌمٌي ٌيً )ا األرةجٌن

SM 2540 C –  ريٌةا بيةةيخدام الذا بةا الالمةياد الصةيبا
المرجةل   -م °  021طرٌقا اليجفٌل عيى  درجا لةرارة 

اإلصةدار  الثيلةث  لفلل المٌيي يالمٌيي العيدما   اليليٌيً 
 7102يالعشرين لعيم 

 ميغ/لير  71ارثر من 

 الريٌا الذا با المياد الصيبا  يررٌز

SM 2540 D –  الريٌةا  بيةةيخدام  عيلقاالالمياد الصيبا
المرجةةل   -م ° 104طرٌقةا اليجفٌةةل عيةى درجةةا لةرارة 

اإلصةدار  الثيلةث  لفلل المٌيي يالمٌيي العيدما   اليليٌيً 
 7102يالعشرين لعيم 

 
 

 ميغ/لير 2ارثر من 

 الريٌا  يررٌز المياد الصيبا العيلقا

SM 2130 B – المرجل اليليٌيً  - ييميرٌاالنف الطرٌقا 
اإلصةةةةةدار  الثيلةةةةةث  يي يالمٌةةةةةيي العيدمةةةةةا  لفلةةةةةل المٌةةةةة
 7102يالعشرين لعيم 

 ميغ/لير 0.2-2211

 العريرة 

SM 4500-H+ B – المرجل  – الطرٌقا الرورياٌيةٌا
اإلصةدار  الثيلةث  لفلل المٌيي يالمٌيي العيدما   اليليٌيً 

 7102يالعشرين لعيم 

 يلدة معٌيرٌا  1-01

 الحموضةدرجا 

SM 4110 B – األٌةةين جوةةيز الفصةة  بيةةةيخدام ً
بيةيخدام المعيلو الرٌمييي يمرشيل اإلٌصيلٌا الروربي ٌةا 

 المرجل اليليٌيً   - يةيخدام جويز الفص  االٌينً الثني ًب
اإلصةةةةةدار  الثيلةةةةةث  لفلةةةةةل المٌةةةةةيي يالمٌةةةةةيي العيدمةةةةةا  

 7102يالعشرين لعيم 

 

 ميغ/لير 1.0النيرا  ارثر من 
 ميغ/لير 1.0ارثر من النيرٌ  

 ميغ/لير 1.0 ينٌيم ارثر من االم
 ميغ/لير 1.0الفييراٌد ارثر من  
 ميغ/لير 1.1الربرٌيي  ارثر من  

 ميغ/لير 1.1الفةفير الذا   ارثر من  
 ميغ/لير 1.3الرييراٌد ارثر من  

األٌينةةي  الةةةيلبا  النيةةرا    النيرٌةة    
االمينٌةةةةةةيم  الفييراٌةةةةةةد  الربرٌيةةةةةةي    

 الفةفير الذا   ي الرييراٌد 

-WW-FOG  العمةةةة  الداخيٌةةةةا راةةةةم   ايعيٌمةةةة
R006  بيةةةةةةةيخدام الطرٌقةةةةةةا  –  0/13/7102يةةةةةةيرٌخ

 اليزنٌا بطرٌقا االةيخ ل بمذٌ  عضيي

 ميغ/لير  2ارثر من 

 يررٌز الزٌي  يالشليم اليقرٌبً

SM 5520 B –   بيةةيخدام الطرٌقةا اليزنٌةا بطرٌقةا
لفلةل  المرجل اليليٌيةً   - االةيخ ل بمذٌ  عضيي

اإلصةدار  الثيلةث يالعشةرين لعةيم  لمٌيي يالمٌيي العيدمةا  ا
7102 

 ميغ/لير 2ارثر من 

 يررٌز الزٌي  يالشليم الريً

 جمع + الفحوصات الميدانية لمياه الشرب , الجوفية, السطحية والمعالجة

 -SM 1060لفلل المٌيي يالمٌيي  لمرجل اليليٌيً ا
 7102م اإلصدار  الثيلث يالعشرين لعي العيدما  

 ال ينطبق 
 الجرثيمٌايجمل العٌني  الرٌمييٌا 

SM 4500-H+ B – المرجل  – الطرٌقا الرورياٌيةٌا
اإلصةدار  الثيلةث  لفلل المٌيي يالمٌيي العيدما   اليليٌيً 

 7102يالعشرين لعيم 

 يلدة معٌيرٌا 1-01

  لل مٌدانً( درجا اللميضا )

SM 4500-Cl G – اليليٌيً المرجل  –يينٌاالطرٌقا ال 
اإلصةةةةةدار  الثيلةةةةةث  لفلةةةةةل المٌةةةةةيي يالمٌةةةةةيي العيدمةةةةةا  

 7102يالعشرين لعيم 

 ميغ/لير 1-0.2
 يررٌز الرييرٌن اللر الميبقً 

  لل مٌدانً( )
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SM 2130 B – المرجل اليليٌيً  - ييميرٌاالنف الطرٌقا 
اإلصةةةةةدار  الثيلةةةةةث  لفلةةةةةل المٌةةةةةيي يالمٌةةةةةيي العيدمةةةةةا  

 7102يالعشرين لعيم 

1-0111 NTU 
  لل مٌدانً( )العريرة 

 جمع + الفحوصات الميدانية لمياه مخارج محطات التنقية المعالجة

  SM 1060 B -  ًلفلل المٌيي  المرجل اليليٌي
اإلصدار  الثيلث يالعشرين لعيم  يالمٌيي العيدما  

7102 

 ال ينطبق 
 الرٌمييٌا يالجرثيمٌاجمل العٌني  

SM 4500-H+ B – المرجل  – ياٌيةٌاالطرٌقا الرور
اإلصةدار  الثيلةث  لفلل المٌيي يالمٌيي العيدما   اليليٌيً 

 7102يالعشرين لعيم 

 ( يلدة معٌيرٌا  1-01 )
  لل مٌدانً( درجا اللميضا )

 لمياه والمياه العادمةا

SM 9221-,A,B -  طريقة العد األكثر احتمالا-  

  المرجع التحليلي  لفحص المياه والمياه العادمة,

    7102الثالث والعشرون لعام   اإلصدار

العةةةةدد االرثةةةةر اليمةةةةيال 0.2-0311
 ليعٌني  غٌر المرييرة    )م  011/
 

العةةةةةةةدد االرثةةةةةةةر اليمةةةةةةةيال  0.0-2
 ليعٌني  المرييرة  م  011/

 

 العصيات القولونية الكلية  

  

SM 9221-E  -  طريقة العد األكثر احتمالا-  

ه والمياه العادمة,  المرجع التحليلي  لفحص الميا

  7102اإلصدار  الثالث والعشرون لعام 

العةةةةدد االرثةةةةر اليمةةةةيال 0.2-0311
 ليعٌني  غٌر المرييرة    )م  011/
 

العةةةةةةةدد االرثةةةةةةةر اليمةةةةةةةيال  0.0-2
 م   ليعٌني  المرييرة011/

 العصيات القولون البرازية

SM 9221-F - المرجع   -طريقة العد األكثر احتمالا

  اإلصدارحص المياه والمياه العادمة,  التحليلي  لف

  7102الثالث والعشرون لعام 

العةةةةدد االرثةةةةر اليمةةةةيال 0.2-0311
 ليعٌني  غٌر المرييرة    )م  011/

 
العةةةةةةةدد االرثةةةةةةةر اليمةةةةةةةيال  0.0-2
 م   ليعٌني  المرييرة011/

  اليشيريشا كولي 

SM 9223 A,B- ( الطريقة النسيميةIDEXX 

Colilert)-   التحليلي  لفحص المياه والمياه المرجع

 7102الثالث والعشرون لعام   اإلصدارالعادمة,  

العةةةدد االرثةةةر اليمةةةيال  0-7108.3
 م   011/

 العصيات القولونية الكلية

 

 

 

SM 9223 A,B- ( الطريقة النسيميةIDEXX 

Colilert)-   المرجع التحليلي  لفحص المياه والمياه

  7102والعشرون لعام الثالث   اإلصدارالعادمة,  

العةةةدد االرثةةةر اليمةةةيال  0-7108.3
 م   011/

  اليشيريشا كولي 

SM 9213 F  -  طريقة العد األكثر احتمالا-  

المرجع التحليلي  لفحص المياه والمياه العادمة,  

  7102الثالث والعشرون لعام   اإلصدار

العةةةدد االرثةةةر اليمةةةيال  0.2-0311
 ودوموناس  يروجينوز ( بكتيريا  ليي م   011/

 (IDEXX Pseudalertالطريقة النسيمية )
العةةةدد االرثةةةر اليمةةةيال  0-7108.3
  بكتيريا  لييودوموناس  يروجينوز ( م   011/
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