تمنح ھذه الشھادة إلى

مختبر مكتب المحور الھندسي
للدراسات /ع ّمان
وعنوانه :ص .ب  ١٤٠٩٤٥عمان  ١١٨١٤األردن
ھاتف ،٥٨٦٤٨٩٣ :فاكس٥٨٦١٤٧٧ :
بريد إلكترونيeng_axis@hotmail.com :
بعد التأكد من كفاءة المختبر وفقا ً لتعليم ات "إدارة إج راءات اعتم اد جھ ات تقي يم المطابق ة رق م
) (٤لعام  "٢٠١٦ومتطلب ات المواص فة األردني ة م ق أ أوروبي ة إيزو/آييس ي ١٧٠٢٥:٢٠١٢
المكافئة للمواصفة الدولية األيزو/أييسي  ٢٠٠٥:١٧٠٢٥إلجراء:

الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية للتربة والصخر والركام
والخلطات اإلسفلتية والخرسانة والكندرين والطوب والربس
حـســب الـمـلحــق رقـــم )(١
و
الفحوصات الميكانيكية للخرسانة وحديد التسليح
حـســب الـمـلحــق رقـــم )(٢
رقم الشھادةJAS Test – 039 :
تاريخ حصول المختبر على االعتماد ألول مرة٢٠٠٩/٠٨/١٩ :؛
صدرت في ع ّمان ،بتاريخ٢٠١٤/١٠/١٤ :؛ وتعتبر سارية المفعول حتى تاريخ.٢٠١٩/١٠/١٣ :
تم تحديث الشھادة بتاريخ.٢٠١٧/٠٩/١٧ :

مديــر وحدة االعتماد
م .النــــا مراشـــــــدة
لإلصدارات األحدث من ھذه الوثيقة يمكنكم االطالع على الموقع اإللكتروني لوحدة االعتماد حسب الرابط التاليhttp://www.au.gov.jo/AU_directory.htm :
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THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

Accreditation Unit

This certificate is granted to the

Testing Laboratory at the

Engineering Axis for Studies/ Amman
Amman - Jordan
P.O. Box 140945 Amman 11814 Jordan
Tel: 5864893, Fax: 5861477
e-mail: eng_axis@hotmail.com
As this lab is competent under the terms of the “Instructions for
Administration of Accreditation Procedures of Conformity Assessment
Bodies No. (4) For the Year 2016” and the requirements of the
Jordanian Standard JS EN ISO/IEC 17025:2012 which is equivalent to
the International Standard ISO/IEC 17025:2005 to carry out:
Physical, Mechanical & Chemical Testing of Soil, Rock, Aggregate,
Bituminous Mixtures, Concrete, Precast Concrete Kerbs, Concrete
Blocks & Hollow Blocks for Slabs
According to Annex No. (1)
&
Mechanical Testing of Concrete and Steel Products
According to Annex No. (2)
The certificate registration number: JAS Test – 039
The lab was accredited for the first time on: 2009-08-19.
Issued in Amman on 2014-10-14; and is valid until: 2019-10-13.
This Certificate was Updated on :2017-09-17.

Accreditation Unit Director
Eng. Lana Marashdeh
The approved and most recent version of this document can be viewed on AU website at http://www.au.gov.jo/AU_directory.htm
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