
   
  

  سلطة المیاه
  

  المختبرات والنوعیة شؤون
  
  
  
  
  
  
  

  الرؤیة 
  

َ لذوي الخبراتمتمیزمركزا  َ یساھم في تحقیق األمن المائي الوطني ومقصدا َ ورائدا   .ا
  

  الرسالة
   

  :المختبرات والنوعیة من خالل تطبیق اإلجراءات التالیةشؤون یتم تحقیق رؤیة 
  

  استخدام أحدث التقنیات والمستجدات العلمیة في مجال مراقبة وتحلیل المیاه وتطبیق
 .١٧٠٢٥ودة التحلیلیة لنظام األیزو متطلبات ضبط الج

 تطبیق منھجیات حمایة المساقط المائیة وسالمة میاه الشرب . 
  المتخصصةرفع القدرات الفنیة للموظفین من خالل مشاركتھم بالبرامج التدریبیة. 
 دارة المعلومات المخبریةورائد إل نظام متطور نات التحلیلیة من خاللایتوفیر الب.  
  المتخصصة في مجال نوعیة المیاه وبالتعاون مع المؤسسات  األبحاث العلمیةتطبیق

 َ َ وعالمیا  .العلمیة محلیا
 تطبیق متطلبات السالمة العامھ. 

  
  
  
  
  
  



  المختبرات والنوعیة   شؤوننبذه عن 
  

المختبرات والنوعیة  شؤونویعتبر  ،١٩٨٠في سلطة المیاه عام مدیریة المختبرات والنوعیة تأسست  
مراقبة من خالل  في مختلف أنحاء المملكة وذلك في سلطة المیاه إلدارة نوعیة المیاه الجناح الفني الرئیسي

المناطق التي تدار مباشرة من قبل  في كافةصناعي العادمة بشقیھا المنزلي وال اهنوعیة مصادر المیاه والمی
كیمیائیا تحلیال فیزیائیا و ١٨٠لتغطیة  تتوفر اإلمكانیة الفنیةحیث واجراء التحالیل المخبریة  ،سلطة المیاه

َ ونظائریاو ویتولى القطاع . والتأكد من اندراج حیثیاتھا ضمن المواصفات القیاسیة األردنیة النافذة ،جرثومیا
َ تطبیق منھجیاتأ لحمایة المصادر المائیة السطحیة والجوفیة وتطبیق خطة سالمة میاه الشرب على  یضا

متابعة و الخدمات المقدمة من خالل كادر فني مدرب ومؤھللتطویر  یسعى القطاع .المصادر المائیة الحرجة
َ  مركزا علمیاویعتبر القطاع المیاه نوعیة المستجدات العلمیة في مجال  الصعیدین على متخصصا  وتدریبیا

عتماد من نظام اإل17025:2005 الدولي األیزو  على االعتماد وقد حصل القطاع .المحلي والعالمي
  .في مجال جمع وتحلیل العینات UKASالبریطاني 

  
  المھام

  
  :المھام التالیةتطبیق  من خاللھداف الوطنیة والمؤسسیة األ المختبرات والنوعیة شؤونیخدم 

  
في كافة انحاء المملكة وفقا للمواصفات  اطنینالمزودة للموالتأكد من مطابقة نوعیة میاه الشرب   .١

 .میةلالمحلیة والعا
جراءات التصویبیة وبالتنسیق مع وزارة الصحة باإلستجابة لشكاوي نوعیة المیاه والسیر اإل .٢

  .وشركات المیاه
والصناعي والتاكد من مطابقتھا وفق المحددات مراقبة ورصد نوعیة المیاه العادمة بشقیھا المنزلي  .٣

 .واالشتراطات المحلیة والعالمیة فیما یتعلق بمتطلبات حمایة البیئة والصحة العامة 
حسین نوعیة میاھھا وضمان تل كثر عرضة للتلوثوحمایة المصادر المائیة األ المحافظة على البیئة .٤

الصالحة للشرب وذلك باتباع منھجیات اإلدارة دیمومة استغاللھا وتوفیر كمیات إضافیة من المیاه 
 .المتكاملة للمساقط المائیة

لیشمل  مع إدارات المیاه وشركات المیاه المرتبطة بعقود خطط مأمونیة میاه الشربمتابعة تطبیق  .٥
 .كافة المصادر المائیة الحرجة

رثومیة والنظائریة في إجراء التحالیل المخبریة فیما یتعلق بالخواص الفیزیائیة، الكیمیائیة، الج .٦
انضباطھا مصادر المیاه الخام والمعدة للشرب والمیاه العادمة بشقیھا المنزلي والصناعي للتأكد من 

 .والعالمیة لمحلیةضمن محددات المواصفات ا
 .إجراء الدراسات والبحوث في مجال نوعیة المیاه .٧
مراقبة وتحلیل مصادر المیاه مواكبة المستجدات العلمیة وأفضل الممارسات العالمیة في مجال  .٨

 .وتطبیق متطلبات ضبط الجودة التحلیلیة وإدارة نظام المعلومات المخبریة
 

  الخدمات المقدمة
  

  .توفیر التدریب النظري والعملي للجھات والمؤسسات العلمیةعلى المستویین المحلي والخارجي .١



تقدیم الخدمات والمشورة الفنیة للجھات الطالبة فیما یتعلق بجمع وتحلیل العینات وتقییم النتائج  .٢
 . المخبریة

  .تزوید الجھات الطالبة بالبیانات التحلیلیة التراكمیة المتعلقة بنوعیة المیاه والمیاه العادمة .٣
ت واألبحاث المائیة والتي تخدم التعاون الفني مع الجھات المحلیة والعالمیة في مجال تطبیق الدراسا .٤

 .في المحافظة على نوعیة المیاه
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  ریة النوعیةمدی
  

ا یتوافق مع متطلبات متتولى مدیریة النوعیة تنفیذ البرامج الرقابیة لنوعیة میاه الشرب والمیاه العادمة ب
  :من التلوث وذلك من خالل أقسامھا الثالثةالمواصفات المحلیة النافذة باإلضافة إلى حمایة المساقط المائیة 

  
یتم مراقبة نوعیة المیاه الجوفیة والسطحیة من خالل تنفیذ البرامج : قسم مراقبة نوعیة میاه الشرب .١

خزانات و محطات المعالجھ ومحطات الضخ و والسطحیھ الجوفیةیاه ة والخاصة بالممختلفالالرقابیة 
الى استخدام وھذا باإلضافة  بنوعیة میاه الشرب المتعلقةالشكاوي و الشبكات المائیھو المیاه العامھ

التأكد من مطابقتھا لمحددات المواصفة القیاسیة األردنیة  ألغراض لمناطق النائیھل المختبرات المتنقلھ
  . لمیاه الشرب والقیم االسترشادیة العالمیة

  
من خالل تنفیذ  المیاه العادمة  نوعیةرصد ومراقبة یتم : قسم مراقبة المیاه العادمة والرصد البیئي .٢

الحكومیة والخاصة  ةالمنزلی المیاه العادمةة والخاصة بمخارج محطات تنقیة مختلفالالبرامج الرقابیة 
 ألغراض التأكد من مطابقتھاالسیول والسدود  والمنشآت الرابطة على شبكة الصرف الصحي ومیاه

  .للمواصفات األردنیة النافذة
  

ً من اجل التأكد من تطبیق تعلیمات : قسم حمایة المساقط المائیة .٣ یتم مسح جمیع المصادر المائیة میدانیا
نوعیة میاھھا وضمان دیمومة حمایة المساقط المائیة علیھا ، ووضع اإلشتراطات الالزمة للمحافظة على 

منھجیات اإلدارة المتكاملة استغاللھا وتوفیر كمیات إضافیة من المیاه الصالحة للشرب وذلك باتباع 
 .إجراء الدراسات والبحوث في مجال نوعیة المیاه والتقصي عن مصادر تلوثھاو للمساقط المائیة

  
  مدیریة المختبرات

  
من خالل كادر فني مدرب المختبرات والنوعیة حیث تقوم  شؤون إحدى مدیریات مدیریة المختبراتتعتبر 

المیكروبیولوجیة والنظائریة في و الكیمیائیةللخواص الفیزیائیة والمخبریة التحالیل جراء بإ ومتخصص
للتأكد من انضباطھا ضمن   ،مصادر المیاه الخام والمعدة للشرب والمیاه العادمة بشقیھا المنزلي والصناعي

یة على التحالیل التخصص" محددات المواصفات القیاسیة والقواعد والتعلیمات والمعاییر الوطنیة النافذة فضال
  .لغایات األبحاث والتي تمیز إدارة المختبرات لیس على مستوى األردن فحسب بل على المستوى اإلقلیمي

 :تتألف مدیریة المختبرات من أربعة أقسام تحلیلیة ھي
  .میاه الشرب قسم كیمیاء .١
  .قسم كیمیاء المیاه العادمة .٢
 . قسم النظائر البیئیة .٣
 .قسم ااألحیاء الدقیقة .٤
 

یتم تنفیذ التحالیل في األقسام التحلیلیة أعاله من خالل كادر فني مؤھل من حملة شھادات الماجستیر والشھادة 
دبلوم كلیات المجتمع من مختلف التخصصات العلمیة والھندسیة وباستخدام  ىألولى باإلضافة إلاالجامعیة 

ماد قسم النظائر البیئیة من قبل الوكالة الدولیة ویجدر اإلشارة إلى إعت. األجھزة والتقنیات التحلیلیة المتطورة
  .وطني إقلیمي للتحلیل والتدریبكمركز للطاقة الذریة والھیئة العربیة للطاقة الذریة 

  



  كیمیاء میاه الشربقسم 
ً ھام" یشكل قسم الكیمیاء جزءا ً للتعرف على الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لمصادر میاه الشرب ا وحیویا

والمعالجة في مختلف أنحاء المملكة والتأكد من مطابقتھا لمحددات المواصفة القیاسیة األردنیة لمیاه الخام 
حیث یتم تغطیة متطلبات المواصفة األردنیة لمیاه الشرب رقم  الشرب والقیم االسترشادیة العالمیة

  %.١٠٠بنسبة  ٢٨٦/٢٠٠٨
  

  :تتضمن الفحوصات غیر العضویة التحالیل التالیة
 نسبة العكارة، اللون، درجة الرائحة: المتغیرات الفیزیائیة 
   ،درجة الحموضة، اإلیصالیة الكھربائیة، الفوسفات

نسبة  ،السیانید، المنظفات الكیماویة السیلیكات، ،البورون
 .األمالح الذائبة  والعسر الكلي

 الشوارد الموجبة والسالبة: 
 .ومالكالسیوم، المغنیسیوم، الصودیوم، البوتاسی 
الكبریتات، الكربونات، البیكربونات، الكلوراید،  

النترات، النیتریت، البروماید، الفلوراید، الكلورایت، 
 .الھیدروجین كبریتید

  وغیرھا الزئبق ،النحاس ،الكادمیوم،الزنك ،الحدیدالمعادن الثقیلة والنادرة مثل. 
  

  :التحالیل التالیة العضویة الفحوصاتتتضمن  2.
، درجة كمؤشر تمھیدي للتلوث العضوي    Total Organic Carbonالكربون العضوي الكليقیاس 

متبقیات الملوثات العضویة الخطرة   باإلضافة لقیاس الرائحة
  :والمحتمل تواجدھا في المیاه  مثل

      Trihalomethanesلمھلجنةامركبات المیثانات 
   Volatile Organic Carbonsالمتطایرةالمركبات العضویة 

    Chlorinated Pesticidesالمبیدات الحشریة المكلورة 
         Phenolsالفینوالت  
      Herbicidesمبیدات األعشاب     

  
باستخدام  یتم إجراء التحالیل الكیمیائیة العضویة وغیر العضویة

  :المجال مثلأجھزه متطورة ومتخصصة في ھذا 
  ""Inductively Coupled Plasma   جھاز الحث البالزمي

  "Flame Atomic Absorption"   متصاص الذريأجھزة اإل
 Ion Chromatographs""  أجھزة الفصل األیوني 

  "Gas Chromatographs"  أجھزة كروماتوغرافیا الغاز
 GC- MS   المطیاف الكتلي-جھاز كروماتوغرافیا الغاز

  "  "High Performance Liquid Chromatographجھاز كروماتوغرافیا السائل ذات األداء العالي 
  Total Organic Carbon Analyzer""  جھاز الكربون العضوي الكلي 

  %.١٠٠بنسبة  ٢٨٦/٢٠٠٨الشرب رقم  ویتم تغطیة متطلبات المواصفة األردنیة لمیاه
  



  كیمیاء المیاه العادمھ قسم
 

  :للتحالیل التالیةیختص القسم بفحص عینات المیاه العادمة المنزلیة والصناعیة 
 

 األكسجین المستھلك حیویا واألكسجین  :المواد العضویة المستھلكة لألكسجین والرواسب مثل
  .المستھلك كیماویا والمواد العالقة والذائبة والمتطایرة بأنواعھا

 الفوسفات مواد االثراء الغذائي مثل االمونیا و
  . والنترات وغیرھا

  العناصر الثقیلة والنادرة مثل الحدید والمنغنیز
  .والرصاص والكادمیوم وغیرھا

  الملوثات العضویة مثل الزیوت والشحوم
  . الكیماویة والمنظفات

یتم إجراء التحالیل الكیمیائیة العضویة وغیر 
باستخدام أجھزه متطورة ومتخصصة  العضویة

  :مثلفي ھذا المجال 
  جھاز الحث البالزمي  Inductively Coupled Plasma""  
  جھاز اإلمتصاص الذري  Flame Atomic Absorption"" 
 أجھزة الفصل األیوني   "            "Ion Chromatographs 
 جھاز فحص الزئبق  "Mercury Analyzer"  
 جھاز فحص النیتروجین   ""Total Nitrogen Analyzer 
 األوتوماتیكیة أجھزة المعایرة "Potentiometric Microprocessors"   
  جھاز المطیاف المتصل  Flow Injection System"" 
 جھاز اإلختیار األیوني   "Ion Selective Electrode Analyzer"  

% ٩٧بنسبة ٨٩٣/٢٠٠٦ویتم تغطیة متطلبات المواصفة األردنیة لمیاه الصرف الصحي المستصلحة رقم 
من تعلیمات الربط على شبكة الصرف الصحي الصادرة بالجریدة الرسمیة بالعدد % ٩٥نسبتھ وتغطیة ما 

  .١٩٩٨عام ) ٤٣١٤(
  

  قسم النظائر البیئیة
  

یعتبر مختبر النظائر البیئیة من المختبرات المتمیزة 
لعینات المیاه في التحالیل النظائریة الثابتھ والمشعة 

للطاقة الذریة مما حدى الوكالة الدولیة ، والتربھ
عتمادة كمختبرإقلیمي في منطقة الشرق أألوسط  ال

لینوب عنھا في تحلیل العینات وتدریب الكوادر الفنیة 
إلسالمیة المحیطة إضافة الى المختلف الدول العربیة و

حیث زود  ،طالب الجامعات ومراكز البحوث المحلیة
لدورات متخصصة لدى الوكالة  الكادر الفنيجھزة المتطورة في ھذا المجال وخضع حدث األأالمختبر ب



مع  مشاریع بحثیة تعاونیةالدولیة للطاقة الذریة كما وقد شارك المختبر على مدى الثالثة عقود الماضیة بعدة 
تأھیل وتدریب مختصین ورفد المختبر باألجھزة المتقدمة لیصبح تم من خاللھا  ،الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ً مختبر ً منافس ا ویشارك المختبر في البحوث المائیة المقدمة من الھیئة العربیة للطاقة  .للمختبرات العالمیة ا
 ٢٨٦/٢٠٠٨ویتم تغطیة متطلبات المواصفة األردنیة لمیاه الشرب رقم . الذریة وبعض الجامعات األردنیة

  %.١٠٠بنسبة 
  

  :التحالیل المائیة .١
  أكسجین ، ھیدروجین/دیتیریوم:  نسب النظائر الثابتة

 .١٦أكسجین /١٨
 المشع ١٤- الكربون. 
 التریتیوم. 
  ٢٢٨- رادیوم ،٢٢٦- رادیوم(نظائر الرادیوم(. 
 المشع ٢٢٢غاز الرادون. 
 مشعات الفا ومشعات بیتا. 
 ٢١٠-الرصاص. 
 الیورانیوم والثوریوم. 

 
  :تحالیل التربة.٢

  یتم تحلیل بعض العناصر المشعة لعینات التربة مثل
  .المشع ٤٠-البوتاسیوم   ،٢١٠- الرصاص  ،٢٢٨و  ٢٢٦نظیري الرادیوم (  
  

   :باستخدام أجھزه متطورة ومتخصصة في ھذا المجال مثلالنظائریة یتم إجراء التحالیل  

  "Isotope Ratio Mass Spectrometer"                      المطیاف الكتلي النسبي
 Inductively coupled Plasma Mass Spectroscopy" "مطیاف الحث البالزمي
  ""Complete Gamma Spectroscopy System            مطیاف التحلیل الجامي

 "Sodium Iodide Gamma Spectroscopy"                مطیاف التحلیل الجامي 
  "Liquid Scintillation Analyzer"               السائل الومیضي  جھاز تحلیل

  "Quantulus Liquid Scintillation Counter          السائل الومیضي لجاز تحلی
Scintillation Counter Ludlum"                              

  ""Gas Proportional Counter                                 جھاز العد الغازي النسبي
 "Benzene Syntheses Line"                                      خط البنزین الصناعي 

  

  األحیاء الدقیقة قسم 
یختص القسم بإجراء التحالیل لكافة المصادر من میاه خام والمیاه المعدة للشرب والمیاه العادمة المعالجة أو   

 الناحیةوالعالمیة من  المحلیة مطابقتھا للمواصفات القیاسیة والقیم االسترشادیةمن تأكـد لغیر المعالجة ، ل
األردنیة لمیاه  القیاسیةة المواصفلمتطلبات % ١٠٠لتحالیل  بنسبتھ الجرثومیة ،  حیث یتم تغطیة ھذه ا

  . ٢٨٦/٢٠٠٨الشرب رقم 



والكشف عن تواجد بیوض الدیدان المعویة ة القولونیة شریكیوكذلك تحدید أعداد عصیات القولون  الكلیة واأل 
لمنزلیة بغیة تحدید استعمــاالت المیاه الخارجة من محطات التنقیھ لعینات المیاه العادمة الصناعیة وا

ومراقبة نوعیة المیاه المستغلة ألغراض الشرب قبل معالجتھا . لألغراض الزراعیة والصناعیــة المختلفــة
 .لمعرفة مدى مطابقتھا للمعاییر الجرثومیة المقترحة وبالتالي معرفة نوعیة المعاجة الالزمة لكل مصدر

وأنواع الطحالب وتحدید نسب الیخضور  تم رصد المتغیرات الجرثومیة  للمیاه السطحیة والمتضمنة أعداد ی
  .الغذائي وتأثیره على نوعیة المیاه السطحیة أ الدالة على مدى توفر عناصر اإلثراء

  
  : یتم تحلیل  المعالم الجرثومیة الروتینیة والمتخصصة التالیة 

  عصیات القولون الكلیةTotal Coliforms.  
 عصیات القولون الكلیة المقاومة للحرارة. Thermotolerant Fecal Coliforms   
 عصیات االشریكیة القولونیة E.coli) ( Escherichia coli. 
 عصیات القولون الكلیة و  االشریكیة القولونیة بطریقة الColitag  test 24 hour . 
  عصیات القولون المقاومة للحرارة بطریقةSeven Hours Fecal Coliform test .  
 كتیریا بE.coli O157:H7 )  (Pathogenic Escherichia coli. 

  الكائنات الحرة الطلیقةFree- Living Nematode (non pathogenic) .  
 األولیات الممرضة من نوع أكیاس الجیاردیا وكیسات الكربتوسبوریدیوم 

  Cryptosporidium oocyst & Giardia Cyst       
 األولیات  الممرضة من نوع األمیبا Amoeba  . 
 والمسببة لمرض الكولیرا الممرضة  البكتیریا  المعویة  Cholerae vibrio .  
 الممرضة والعائدة لمجموعة الشیغیال  البكتیریا  المعویةShigella spp..  
 الممرضة  والمسببة لمرض التفوئید  البكتیریا  المعویةSalmonella typhi 
  البكتیریا  اإلنتھازیة مثل الزائفة الزنجاریةPseudomonas aeruginosa  بطریقتین: 

 ١ -  Method  Pseudalert by IDXX24 hour  

٢-Method  Multiple Tube Technique  

  العمیقة الدالة على التلوث وخصوصا في االحواض المائیة البكتیریا
 .Clostridium perfringes مثل الكلوستریدیوم

  اه ة ومی اه الرمادی ة والمی اه المالح ي المی ومي ف وث الجرث مؤشرات التل
 :بطریقتین  Fecal Streptococcus & Enterococcussالشواطىء 

 Enterolert by IDXX 24 hour  بطریقة - ١
 Multiple Tube Techniqueبطریقة  - ٢

   بكتیریا Campylobacter jejuni .  
  بكتیریاLegionella spp. .   

  بكتیریا الحدید والكبریتIron & sulfur bacteria .  
  الفطریاتFungi .  
 الطحالب  عد وتصنیف)Algae Identification(  



 أ  - تحدید نسب الیخضور)(Chlorophyll - a    
 بیوض الدیدان المعویة للمیاه العادمةHelminth Eggs Count and Identification  . 
  تصنیف مختلف انواع البكتیریا الھوائیة والالھوائیة والفطریات(Bacteria Identification to Species 

Aerobic bacteria , Anaerobic bacteria , Fungi     باستخدام الجھاز    Vitek  2 Compact  15  by 
Biomerieux System . 

 :إجراء التحالیل الجرثومیة باستخدام أجھزه متطورة ومتخصصة في ھذا المجال مثلیتم 
  مجھر خاص للكشف عن الجاردیا والكربتوسبوریدیوم بمراحلھ الثالثFITC, DAPI stain, DIC)(  
 Inverted Microscope  للكشف عن بیوض الدیدان.  
 Conventional PCR System  للكشف عن أنواع البكتیریا.  
 Automated Bacterial Identification System   نواع البكتیریا الھوائیة أوتصنیف  مختلف للكشف

 . والالھوائیة والفطریات  باستخدام الجھاز الحدیث
 Filata-Max Automatic Washing Station  الكربتوسبوریدیوماردیا ویالجللكشف عن.  

  

   
  
  
  

  مدیریة التخطیط والتقییم
  

ومھام ھذه المدیریة مع األھداف المؤسسیة والھدف الوطني كما جاء في األجندة  ترتبط أھداف
  ".تعظیم اإلستفادة من المصادر المائیة المتاحة: "وھو) ٢٠١٥- ٢٠٠٦(الوطنیة 

إن المرتكزات األساسیة للرؤیة المستقبلیة لمدیریة حمایة وسالمة المیاه تنبثق عن االھداف الوطنیة الخاصة  
  :المیاه من حیثبقطاع 
  المحافظة على موارد المیاه المتاحة ومواجھة المشاكل والتحدیات القائمة منھا والمستحدثة من شح في

المیاه وتداخل مصادر التلوث ونقص في إمدادات المیاه وتدني معدالت تدفق الینابیع وانخفاض 
مكن الوصول إلى التوازن بین منسوب میاه اآلبار في المناطق والمحافظات المختلفة للمملكة حتى ی

  . الموارد المتاحة واالحتیاجات من خالل السیطرة المنھجیة على مصادر التلوث المختلفة
  حمایة مصادر المیاه من التلوث.  
 تنمیة الحس الوطني بأھمیة حمایة المصادر المائیة.  



 بحمایة المصادر المائیة  تنمیة القدرات الفنیة للكوادر البشریة في المجاالت التخصصیة ذات العالقة
  . وسالمة المیاه بشكل عام

 
 المدیریة هاألقسام المرتبطة بھذ

 
 میاه الشرب سالمة قسم دراسات. 
 قسم المتابعة والتقییم وقیاس مؤشرات األداء.  

 
  میاه الشرب سالمةدراسات قسم 

اإلرشادي للمنظمة وھو مفھوم جدید تبنتھ منظمة الصحة العالمیة في الطبعة الثالثة من الدلیل  –
ً لضمان جودة إدارة  إلیصبح  )٢٠٠٤( والخاص بجودة میاه الشرب ً متبع عالمیا ً حدیثا طارا

ویضمن تطبیقھا سالمة نظام إمدادات المیاه بحیث ینتج باستمرار میاه شرب . نوعیة میاه الشرب
  .آمنة تلبي المعاییر الصحیة القائمة وغیرھا من المتطلبات التنظیمیة

كمتطلب من قبل  ،المیاه واطارھا العام احد استراتیجیات وزارة الصحة سالمةستكون خطة  –
وبھذا ال بد لسلطة المیاه من اتباع ھذا النھج حیث تنص رؤیة وزارة  .منظمة الصحة العالمیة

 .الصحة على التنفیذ الكامل لخطة مأمونیة میاه الشرب لكافة أنظمھ إمدادات المیاه في األردن
جمیع أنظمة إمدادات  علىWSP) (Water Safety Plan سالمة میاه الشربق خطط تنطب –

 .المیاه، بغض النظر عن حجمھا أو تعقیدھا
 میاه الشرب على أساس نھج تقییم شامل للمخاطر وإدارتھا والذي سالمةیرتكز تطویر خطة  –

  .یغطي كامل سلسلة نظام إمدادات المیاه من حوض التغذیة إلى المستھلك
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة تم العمل على اعداد برامج تدریب لتطبیق  –

  .خطط سالمة میاه الشرب من خالل ادارات المیاه والشركات المتعاقدة مع سلطة المیاه
تزویدھم  تقوم ادارات المیاه والشركات المتعاقدة على اعداد خطط برامج سالمة المیاه لمناطق –

  .للتدقیق والموافقة بعد تمریرھا الى وزارة الصحة التخطیط والتقییممدیریة  إلىورفعھا بالمیاه 
 .وزارة الصحة والموافقة علیھا بالتمریر الىیتم متابعة تنفیذ تلك البرامج والتحقق منھا  –
تم اختیار خمس مواقع العداد وتنفیذ خطط سالمة میاه الشرب من اجل التدریب على ان یصار  –

 :جمیع امدادات المیاه في المملكة تباعا على النحو التاليلتغطیة 
 

  .نظام میاه محطة معالجة زي والتي سیتم تنفیذھا من قبل شركة میاھنا .١
 .نظام میاه محطة وادي العرب والتي سیتم تنفیذھا من قبل شركة میاه الیرموك .٢
 .العقبة نظام التزوید المائي في العقبة والتي سیتم تنفیذھا من قبل شركة میاه .٣
 .نظام التزوید المائي في اللجون والتي سیتم تنفیذھا من قبل ادارة میاه الكرك .٤
 . نظام التزوید المائي في محطة تحلیة الكرامة والتي سیتم تنفیذھا من قبل ادارة میاه البلقاء .٥

 
واألستشارات الالزمة سیقوم قطاع المختبرات والنوعیة ممثال في مدیریة التخطیط والتقییم بتقدیم الدعم 

بخصوص مراجعة الخطط الموضوعة وتقدیم المعلومات الجیولوجیة وھیدروجیولوجیة لألحواض الجوفیة 
  .والسطحیة وتقییم المخاطر البیئة على المصادر المائیة في األحواض

  
 قسم المتابعة والتقییم وقیاس مؤشرات األداء 



ویختص بالقیاس الدوري وتقییم مؤشرات أداء إدارة المختبرات والنوعیة ومتابعة تنفیذ البرامج  –
والخطط الرقابیة وتقییم مدى تحقیقھا ألھداف قطاع النوعیة وتسجیل االنحراف ووضع جداول 

 زمنیة للتصویب 
  ).الشھریة والسنویة (یصدر عن ھذا القسم كافة التقاریر الدوریة  –

  
  

  وحدة ضبط وتوكید الجودة 
  

ترتبط ھذه الوحدة بالمساعد لشؤون المختبرات والنوعیة و تتولى 
 ISO/IECتطبیق نظام الجودة وفق متطلبات مواصفة االیزو 

وتنفیذ دلیل نظام الجودة لمدیریتي المختبرات   17025:2005
وتدقیق اجراءات العمل بما یتطابق مع ھذا الدلیل واجراء ، والنوعیة

  .التطویر المستمر على نظام الجودة
          وقد حصل قطاع المختبرات والنوعیة على االعتماد الدولي  من قبل ھیئة االعتماد البریطاني

United Kingdom Accreditation Service  (UKAS)  ٢٠٠٥منذ العام   .  
 ISO/IEC 17025:2005  ھذا االعتماد یخاطب متطلبات مواصفة المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي

وتم نیلھ بجھود متخصصة وموظفین  ،لتحالیل میاه الشرب ومیاه الصرف الصحي واختبار ومراقبة الخدمات
إلخراج نتائج موثوق بھا وبدقة   معتمدة عالمیا وذلك مؤھلین وباستخدام أحدث التقنیات وفقا لطرق اختبار

  .لغایات إتخاذ القرار بشأن نوعیة المیاه والمطابقة للمعاییر الدولیة والوطنیة   عالیة
  : ءة المستمرة فإنھ یتمولتحقیق التنمیة المستدامة لنظام الجودة والكفا

االشتراك ببرامج الكفاءة المخبریة مع جھات عالمیة في كل من الوالیات المنحدة االمریكیة و المملكة 
المتحدة وبذلك فأن التحالیل المخبریة سواء في مدیریة المختبرات او المختبرین المتنقلین او التحالیل التي 

  .م مع مختبرات عالمیة معتمدة تجرى في المیدان  تخضع للتنافس و التقیی
و  ١٧٠٢٥تطبیق برنامج تدقیق داخلي یشمل التدقیق على المتطلبات الفنیة واالداریة لمواصفة االیزو 
تھا و كفاءة ءالتدقیق على تطبیق جمیع متطلبات ضبط الجودة لكافة الطرق المعتمدة للتاكد من استمرار كفا

  .متطلبات الجودة في المیدان بیقجمع العینات للتاكد من تطالعاملین علیھ  باالضافة للتدقیق على 
  

  وحدة المعلومات المخبریة
  

تمثل وحدة المعلومات حلقة الوصل بین متلقي حیث  المختبرات والنوعیة ترتبط ھذه الوحدة بالمساعد لشؤون
تقییم النتائج التحلیلیة ، الخدمة ومدیریات القطاع فیما یتعلق بتقدیم خدمة جمع وتحلیل العینات المخبریھ

مصادر المیاه الخام والمعدة للشرب والمیاه العادمة بشقیھا المفرزة  وتوفیر البیانات التراكمیة المتعلقة بنوعیة 
وتقوم الوحدة بقیاس دوري لمدى رضى  الصناعيالمنزلي و

المتعاملین ومتلقي الخدمة واإلستفادة من التغذیة الراجعة 
  . لتحسین وتطویر نوعیة وجودة الخدمات المقدمھ

إدارة المعلومات المتعلقھ بنوعیة المیاه من الوحدة تتولى  
ّ والرائدة في  خالل تطبیق أحدث األنظمة المستخدمة عالمیا

                                 المعلومات المخبریةإدارة 



"Laboratory Information Management Sample Manager" 
   
  

  .   UKASوبما یتوافق مع  متطلبات ھیئة اإلعتماد الدولي البریطاني 
  
  

   :النظام العدید من األدوات التي تساعد فيھذا یوفر 

 التقاریر التحلیلیة التي یمكن الحصول علیھا في  توفیر
  .أي وقت للمساھمة في دعم عملیات اتخاذ القرارات

  توفیر القنوات الالزمة لتدفق البیانات والمعلومات بین
 .الجھات المختلفة المعنیة بتطبیق النظام

  توفیر قاعدة بیانات آمنة لحصر وتخزین المعلومات  لیتم
  .ویسر في أي وقتالرجوع إلیھا بسھولة 

  التوافق مع الممارسات الفضلى العالمیة فیما یخص رفع
 .جودة وإنتاجیة العمل، كفاءة

 سیر العینات بدقة وسھولھ  إمكانیة تتبع.  
  إمكانیة ربط جمیع أجھزة التحلیل المخبریة الرئیسیة على

 .النظام مما یساعد في سھولة إدارة العینات والعاملین

   

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 
 

  
  :لمزید من المعلومات یمكنكم مراجعة

  المختبرات والنوعیة شؤون
  شارع الخنساء- بجوار مدیریة الدفاع المدني -  المنطقة الصناعیة - الدوار الثامن

     + ٩٦٢ ٦ ٢/٥٨٦٤٣٦١  ھاتف 
  +    ٩٦٢ ٦ ٥٨٢٥٢٧٥فاكس     

www.mwi.gov.jo  
  
  
  
  


