THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN

Accreditation Unit

This certificate is granted to
CORINTHI-Testing.Engineering.Consulting/ Amman
Al-Hurrieh Street / Al- Mougabalain
P.O. Box 840280 Amman 11181 Jordan
Tel.: 4126066 , Fax: 4126077
e-mail: atecgtmt@gmail.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:

In the Field of Construction materials Testing of Bituminous mixtures, fresh
and hardened concrete, Aggregates, Soil, Concrete Products(Terrazo tiles,
masonry units and hollow blocks for slabs, Interlock pavers) and natural
building stone and marble
According to Annex no. (1)
And Construction Materials Testing of Fresh and Hardened Concrete
According to Annex no. (2)

The certificate registration number: JAS Test. – 086
The lab was accredited for the first time on: 2017-05-22
This Certificate was updated on 2018-07-08 and is valid until: 202205-21

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
qf071-17, rev. j

تمنح ھذه الشھادة إلى

شركة كورنثي لالستشارات الھندسية /ع ّمان
وعنوانه شارع الحرية – المقابلين
ص .ب ٨٤٠٢٨٠ :عمان  ١١١٨١األردن
ھاتف ،٤١٢٦٠٦٦ :فاكس٤١٢٦٠٧٧ :
بريد إلكترونيatecgtmt@gmail.com :
بعد التأكد من كفاءة المختبر وفقا ً لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جھات تقييم المطابقة رقم ) (٤لعام
 "٢٠١٦ومتطلبات المواصفة األردنية م ق أ أوروبية إيزو/آييسي  ٢٠١٢ :١٧٠٢٥المكافئة
للمواصفة الدولية األيزو/أييسي  ٢٠٠٥:١٧٠٢٥إلجراء:
في قطاع المواد اإلنشائية فحوصات الخليط اإلسفلتي ،الخرسانة المتصلدة والطازجة ،الحصمة ،التربة،
المنتجات الخرسانية )بالط التيرازو ،وحدات الطوب  ،طوب العقدات المفرغ والبالط المتداخل( والحجر
الطبيعي والرخام
حـســب الـمـلحــق رقـــم )(١
و فحوصات الخرسانة المتصلدة والطازجة
حـســب الـمـلحــق رقـــم )(٢
رقم الشھادةJAS Test. – 086 :
تاريخ حصول المختبر على االعتماد ألول مرة٢٠١٧/٠٥/٢٢ :
تم تحديث الشھادة بتاريخ ،٢٠١٨ /٠٧/٠٨ :وتعتبر ھذه الشھادة سارية المفعول حتى تاريخ.٢٠٢٢ /٠٥/٢١ :

مديــر وحدة االعـتـمــاد
م .النـــــا مــراشــــــدة
لإلصدار االحدث من ھذه الوثيقة يمكنكم االطالع على الموقع األلكتروني لوحدة االعتماد حسب الرابط التاليhttp://www.au.gov.jo/AU_directory.htm :
qf071-17, rev. j

