THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

Accreditation Unit
Annex (1)
Updated on: 28-4-2019

To The Accreditation Certificate No. JAS Test - 045 Dated 04-02-2015
To the Laboratory of
Karasneh Engineering Office / Irbid
Scope of Accreditation
Physical and Mechanical
Testing of concrete
Tested Parameter/
Type of Test/
Measured Quantity

Test Methods/Standards

concrete
Testing hardened concrete
Part 3: Compressive Strength of test specimens

Testing Fresh concrete
Part 2: Slump- test

 British European Standard BS EN 12390-3:2009

 British European Standard BS EN 12350-2:2009

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in
the scope of accreditation:
1- General Manager of the Laboratories / Eng . Hani Karasneh.
2- Technical Manager/ Eng. Hani Al Adham.
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THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

Accreditation Unit
Annex (2)
Issued on 19/12/2017
Updated on 28/4/2019

To The Accreditation Certificate No. JAS Test - 045 Dated 04/02/2015
To the Laboratory of
Karasneh Engineering Office / Irbid
Scope of Accreditation
Physical and Mechanical
Testing of concrete
Tested Parameter/
Type of Test/
Measured Quantity

Test Methods/Standards

concrete
Testing hardened concrete
Part 2: Making and curing specimens for strength
tests

 British European Standard BS EN12390-2:2009

Testing concrete in structures
Part 1: Cored specimens-Taking,examining and
testing in compression

 British European Standard BS EN 12504-1:2009

Testing hardened concrete
Part 7:Density of hardened concrete

 British European Standard BS EN 12390-7:2009

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in
the scope of accreditation:
1- General Manager of the Laboratories / Eng . Hani Karasneh.
2- Technical Manager/ Eng. Hani Al Adham.
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THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

Accreditation Unit
Annex (3)
Issued on 22/05/2019

To The Accreditation Certificate No. JAS Test - 045 Dated 04/02/2015
To the Laboratory of
Karasneh Engineering Office / Irbid
Scope of Accreditation
Physical and Mechanical Testing of Soil
Tested Parameter/
Type of Test/
Measured Quantity

Test Methods/Standards

Soil
Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass.

American Standard ASTM D2216-10

Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using
Sieve Analysis

▪ American Standard ASTM D6913/D6913M-17

Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Modified Effort (2,700 kN-m/m3)

 American Standard ASTM D1557-12

CBR (California Bearing Ratio) of Lab-Compacted Soils

 American Standard ASTM D1883-16

Density & Unit Weight of Soil in Place by SandCone.

 American Standard ASTM D1556/D1556M-15

Liquid Limit,Plastic limit.& Plasticity Index.

 American Standard ASTM D4318-17

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in
the scope of accreditation:
1- General Manager of the Laboratories / Eng . Hani Karasneh.
2- Technical Manager/ Eng. Hani Al Adham.
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الملحق رقم ()1
المح ّدث بتاريخ 8112/4/82

لشهادة االعتماد رقم  JAS Test - 045الممنوحة بتاريخ 8112-18-14

لمختبر مكتب كراسنة الهندسي /اربـد
مجال االعتماد

الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية للخرسانة
القيمة المقاسة /نوع الفحص /الخاصية المقاسة

المواصفات المتبعة  /طرق الفحص

الخرسانة
فحص الخرسانة المتصلدة
جزء  :3قوة الكسر بالضغط لنماذج الفحص

 المواصفة القياسية االوروبية .BS EN 12390-3:2009

فحص الخرسانة الطازجة
جزء  :2فحص التهدل

 المواصفة القياسية االوروبية BS EN 12350-2:2009

قائمة االشخاص المسؤلين فنيا عن اصدار تقارير الفحص للفحوصات الواردة في مجال االعتماد:
 -1المدير العام للمختبرات  /م .هاني كراسنة.
 -8المدير الفني /م .هاني األدهم.

صفحة ) (1من )) 1

qf071- 56-a, rev d

الملحق رقم ()2
الصادر بتاريخ 2192/92/91 :
المحدث بتاريخ 2191/4/22:

لشهادة االعتماد رقم  JAS Test - 045الممنوحة بتاريخ 2192-12-14

لمختبر مكتب كراسنة الهندسي /اربـد
مجال االعتماد

الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية للخرسانة
القيمة المقاسة /نوع الفحص /الخاصية المقاسة

المواصفات المتبعة  /طرق الفحص

الخرسانة
فحص الخرسانة المتصلدة
جزء :2صب وإيناع النماذج لفحص الكسر
بالضغظ
فحص الخرسانة في المنشآت
جزء :1النماذج اللبية -آخذ وفحص والكسر
يالضغط
فحص الخرسانة المتصلدة
جزء  :7كثافة الخرسانة المتصلدة

 المواصفة القياسية االوروبية BS EN 12390-2:2009

 المواصفة القياسية االوروبية BS EN 12504-1:2009
 المواصفة القياسية االوروبية .BS EN 12390-7:2009

قائمة االشخاص المسؤلين فنيا عن اصدار تقارير الفحص للفحوصات الواردة في مجال االعتماد:
 -9المدير العام للمختبرات  /م .هاني كراسنة.
 -2المدير الفني /م .هاني األدهم.

صفحة ) (1من )) 1
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الملحق رقم ()3
الصادر بتاريخ 2502/55/22 :

لشهادة االعتماد رقم  JAS Test - 045الممنوحة بتاريخ 2505-52-54

لمختبر مكتب كراسنة الهندسي /اربـد
مجال االعتماد

الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية للتربة
القيمة المقاسة /نوع الفحص /الخاصية المقاسة

المواصفات المتبعة  /طرق الفحص

التربة
تحذيذ يحتىي انًاء (َسبة انرطىبة ) في انتربة وانصخىر
بانىزٌ
تىزيع انحجى انحبيبي (انتذرج) نهتربة باستخذاو انتحهيم
انًُخهي
تحذيذ عالقة انكثافة انجافة يع يحتىي انرطىبة بىاسطة
انجهذ انًعذل ). )2,700 kn-m/m3

يىاصفة انجًعية األيريكية نهفحص وانًىاد ASTM D 2216 -10
 يىاصفة انجًعية األيريكية نهفحص وانًىاد ASTM D6913/D6913M-17
 يىاصفة انجًعية األيريكية نهفحص وانًىاد ASTM D1557-12

َسبة تحًم كانيفىرَيا نهتربة انًذيىكة في انًختبر

 يىاصفة انجًعية األيريكية نهفحص وانًىاد ASTM D1883-16

فحص انكثافة انحقهية نهتربة باستخذاو طريقة انريم-انًخروط

l واصفة انجًعية األيريكية نهفحص وانًىاد ASTM D1556/D1556M-15

حذ انسيىنة  ،حذ انهذوَة و يعايم انهذوَة

 يىاصفة انجًعية األيريكية نهفحص وانًىاد ASTM D4318-17

قائمة االشخاص المسؤلين فنيا عن اصدار تقارير الفحص للفحوصات الواردة في مجال االعتماد:
 -0المدير العام للمختبرات  /م .هاني كراسنة.
 -2المدير الفني /م .هاني األدهم.

صفحة ) (1يٍ )) 1
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