شؤون املختربات والنوعية
يتولى قطاع المختبرات والنوعية ،رصد ومراقبة النوعية للمصادر المائية وأنظمةة التوويةد المةائا والميةاع الةادمةة ب ة ي ا
المنولةةا والصةةناعا اةةا لااةةة المنةةاطر التةةا تةةدار مبا ةرم مةةو قب ة لةةلطة الميةةاع ويةتبةةر ال طةةاع مرل ة او علميةةا وتةةدريبيا
متخصصةا ياةةالا المختبةرات الةالميةةة مةو ايةةب ل ةةاام وخبةرم الةةةامليو وادا ةة التج يةوات والولةةائ المتااةة وانخ ارطةةة
اا برنامج االعتماد الةالما لل اام مختبرات ال اص وار مواص ة اآليوو .17025 : 2005

يةةتو وب ةةل ملةةتمر تبنةةا المن جيةةات الادي ةةة اةةا تصةةميو البةرامج الرقابيةةة
على خرائط نظاو المةلومات الجغرااا وار ملامو الخطر ب دف الرقابةة
الوقائية ال ائمة على ادارم المخاطر ويةنى ال طاع بما يلا:
 الرقابة على نوعيةة ميةاع ال ةرض لنةماو ميةاع صةاية ولمنةة للمةواطنيو
اةا مختلةةف تجمةةةات و اللةةلانية ،وانةدراه اي يات ةةا نةةمو المواصة ات

والمةايير األردنية النااذم.

 الا ةةاظ علةةى نلةةبة مطاب ةةة نوعيةةة ميةةاع ال ةةرض مةةو الناايةةة الجر وميةةة
وا ةةر المواصة ة ة االردني ةةة بم ةةا ال ي ة ة ع ةةو ( %...9الا ةةد األدن ةةى
للمطاب ة الض إر ادات منظمة الصاة الةالمية هو .)%.9

 اماية ملاقط المصادر المائية وتطبير من جية ادارم المخاطر على جميع أنظمة توويد المياع.
 االرت ةةاا ب ةةالمختبرات لتا ةةوو مرلة ة او متمية ة او عل ةةى مل ةةتو ال ةةرر األول ةةط والة ةةالو لي ةةل ال ط ةةاع النة ةواع للباةةةوب
والدرالات المتةل ة بالمياع.

أهداف القطاع ومؤشرات األداء:
مؤشر األداء

الهدف االستراتيجي

تغطية ال اوصات الليماوية لمتطلبات
راع ملتو الخدمات
وتاليو رنى
المواطنيو

المواص ة األردنية لمياع ال رض
تغطية ال اوصات الجر ومية لمتطلبات
المواص ة األردنية لمياع ال رض
عدد ملاقط المياع المامية

محقق

محقق0202

محقق

0200

0200

%.9

%011

%011

نسبة

مستهدف
0202

محقق

0202

االنحراف

%011

%011

1.1

%011

%011

%011

%011

%011

1.1

9

6

7

9

9

1.1

االن تاح على مؤللات الباب واتح ابواض التةاوو والم ارلة اا ال ةاليات الةلمية ب دف التاديب والتطوير والتميو
راع ملتو الخدمات

التاليو الملتمر بالتدامة وتولةة

وراع قيمة الةمليات

مجا االعتماد

ويادم ال درم المالية

11

10

 التةةدبير اةةا الةةتخداو الم ةوارد المتااةةةبمة ة ة ةةا يا ة ة ة ةةر راة ة ة ةةع تغطية ة ة ةةة الللة ة ة ةةف
الت غيلية.

1

61

71

(*)

61

%9.6-

 الص ة ة ةةيانة الوقائي ة ة ةةة الدوري ة ة ةةة الدام ة ة ةةةالت مارات ال طاع اا التج يوات.
 الم ارلة مع ال طاع الخةاص بتاليةعينات م اب ال مو.
تدريض لوادر مالية وعربية.
راع قدرات موظ ا
الللطة

 راةةع ل ةةاام اللةةادر ال نةةا بي ةرال اةةابرامج تدريبية.

001715

51090.

99111

500611

% 079+

091056
---

---

6911

6111

00111

%016.7 +

---

---

10

19

(**)

55

%06.7-

(*) :تةةةود نلةةبة االنا ةراف لوجةةود أج ةةوم تاليليةةة جديةةدم يةةتو ت يئت ةةا والتألةةد مةةو مطاب ت ةةا ل ةةروط االعتمةةاد تم يةةدا
الدخال ا نمو نطار االعتماد .
(**)  :تو طلض 19برنامج تدريبا وار االاتياجات التدريبية تو تاميو ( )55من ا.

الرقابة النوعية:
اوالا :مياه الشرب:

 .0متابةة ونماو نوعية مياع م روع جر مياع الديلا مو اآلبار لغاية ان ية المواطو:
يةتبةر م ةةروع جةر ميةةاع الديلةةا مةو الم ةةاريع التنمويةةة االلةتراتيجية اةةا األردو والتةةا تتميةو مياهة بةةالجودم
الةاليةةة مةةو ايةةب ماتواهةةا الليمةةاوج والبيولةةوجا والةنةةوج وتبل ة طاقتة االنتاجيةةة  011مليةةوو متةةر ملةةةض

مو  99بئ ار انتاجية .

ويةةتو تطبيةةر و ي ةةة الممةةوليو لم ةةروع جةةر ميةةاع الديلةا  ESMP2وتن يةةذ الملةةؤوليات المناطةةة بةةو اورم الميةةاع
والرج وللطة المياع المتةل ة بنوعية المياع للمةايير اإل ةاعية.
تو جمع ( )99عينةة بواقةع ( )900تالةي تم ة جميةع لبةار الم ةروع والتةا تةو االنت ةاا مةو ا رهةا مةع ن ايةة
عاو  0105ايب تمت اجاوت ا .باإلنااة لجمةع ( )051عينةة ترابيةة تم ة أعمةار مختل ةة مةو لبةار الا ة

بواقع ( )710تالي نظائريا.
تتو ب ل

رج مرقبة نوعية المياع اا مجمع لبار الديلا والخوانات الرئيلية بةد الخلط وال بلات وقةد تةو

تج يو المختبر وتطويرع بأاد\ب الت نيات ال نية لتا ير هذع الغاية.
.2تن ذ أ قلاو الرقابة النوعية البرنامج الرقابا على نوعية مياع ال رض اةا لااةة أناةاا الممللةة امت ةاال للمواصة ة
األردنيةةة لميةةاع ال ةةرض .بلغةةت اعةةدا الةينةةات الجر وميةةة لةةةاو  05067 0105عينةةة مللةةورم ولانةةت نلةةبة

التغطيةةة  %051مووعةةة لمةةا يلةةا 009.0 :عينةةة ةةبلة توويةةع  ،و  01079عينةةة مةةو لبةةار ومنةةخات
نة ةةخ و خ اونة ةةات ،وقة ةةد أظ ة ةةرت نتة ةةائج التاالي ة ة المخبرية ةةة مطاب ة ةةة نوعية ةةة مي ة ةاع ال ة ةةرض جر ومية ةةا بنلة ةةبة
(.)%...7

2

99.7

99.6
99.3

Y-2012

Y-2013

99.8
99.6
99.4
99.2
99

Y-2011

نسب مطابقة العينات للمعايري اجلرثومية يف الفرتة ما بني عام  1122إىل عام 1122

اربد
الشبكات%325:
المصادر الرئيسية%213:
العينات الكلية%313:
عدد السكان3313350:
عدد العينات 1013:
المفرق
الشبكات%35:
المصاد الرئيسية%55:
العينات الكلية%32:
عدد السكان101322:
عدد العينات 3011 :
العاصمه
الشبكات%321:
المصادر الرئيسية%202:
العينات الكلية%325:
عدد السكان2200521:
عدد العينات 3130:
الزرقاء
الشبكات%32:
المصادر الرئيسية%30:
العينات الكلية%31:
عدد السكان332132:
عدد العينات 3331:

جرش
الشبكات%323:
المصادر الرئيسية%302:
العينات الكلية%331:
عدد السكان331233:
عدد العينات 3005:
عجلون
الشبكات%322:
المصادر الرئيسية%223:
العينات الكلية%320:
عدد السكان315133:
عدد العينات 3051:
البلقاء
الشبكات%301:
المصادر الرئيسية%35:
العينات الكلية%302:
عدد السكان112330:
عدد العينات 3203:

معان
الشبكات%332:
المصادر الرئيسية%33:
العينات الكلية%303:
عدد السكان322221:
عدد العينات 152:
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العقبه
الشبكات%322:
المصادر الرئيسية%213:
العينات الكلية%332:
عدد السكان310220:
عدد العينات 323:

مادبا
الشبكات%305:
المصادر الرئيسية%235:
العينات الكلية%310:
عدد السكان333223:
عدد العينات 212:
الكرك
الشبكات%31:
المصادر الرئيسية%332:
العينات الكلية%33:
عدد السكان223323:
عدد العينات 252:
الطفيله
الشبكات%302:
المصادر الرئيسية%312:
العينات الكلية%332:
عدد السكان30121:
عدد العينات 113:

ثاني ا :الرقابة على المياه العادمة والبيئة:
يتو اعداد الخط الرقابية للر الخطة الرقابية طب ا للمواص ة األردنية رقةو  0116/9.5الخاصةة بالميةاع الةادمةة
المنوليةةة و تةليمةةات ال ةربط الصةةناعا و التجةةارج علةةى ةةبلة الصةةرف الاةةا للةةنة  0..9اةةا لااةةة أناةةاا

الممللة ايب تو جمع  170عينة مو ماطات التن ية الةامة و  70عينة مو ماطات التن يةة الخاصةة و 090
عينة مو الليو واللدود  09.عينة مو المصانع الرابطة على بلة الصرف الصاا.
جرش
تنقية المعراض()32
محطات خاصة ()2
اربد

تنقية أربد ()20
تنقية وادي العرب/دوقرا()20
تنقية الرمثا ()20
تنقية وادي حسان ()20
محطة تنقية الشاللة()1
محطات تنقيه خاصه ()20

المفرق
تنقية المفرق ()33
تنقية األكيدر ()33
محطات تنقيه خاصه ()5

عجلون
تنقية كفرنجة ()32

البلقاء
تنقية السلط ()23
تنقية الفحيص ()23
تنقية البقعة ()22
تنقية تل المنطح ()32
مصانع رابطه ()22
محطات تنقيه خاصه ()1

العاصمه
تنقية أبو نصير ()23
تنقية وادي السير ()32
تنقية الطالبية ()31
محطات تنقيه خاصه ()33
مصانع رابطه ()32

الزرقاء

مادبا
تنقية مأدبا ()23
محطات تنقيه خاصه ()32
مصانع رابطه ()32

الكرك

تنقية الخربة السمرا ()13
مصانع رابطه ()322
محطات تنقيه خاصه ()1

تنقية الكرك ()31
تنقية اللجون ()32
محطات تنقيه خاصه ()3

معان
تنقية وادي موسى ()32
تنقية معان الميكانيكية ()33
تنقية الفجيج ()32

رسم توضيحي رقم ( )1توزيع
لعدد العينات اليت مت مجعها يف
عام 2031
العقبه
تنقية العقبة الميكانيكية ()33
تنقية العقبة الطبيعية ()32
محطات تنقيه خاصه ()2
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الطفيله
تنقية الطفيلة ()22
)

التحاليل المخبرية:

يةةتو إجةراا  006ااصةةا للةينةةة الوااةةدم من ةةا  71ااصةةا تخصصةةيا من ةةا  61ااصةةا مةتمةةدا مةةو قبة هيئةةة اإلعتمةةاد
البريطةةانا( .(UKASبل ة عةةدد الةينةةات التةةا وردت إلةةى مديريةةة المختب ةرات ( )59595عينةةة وتةةو إج ةراا ().1.71
ااصا متنوعا.
القسم

عدد الفحوصات

*عدد العينات

كيمياء مياه الشرب

81124

9016

كيمياء المياه العادمة

21086

1226

األحياء الدقيقة

24948

18942

النظائر البيئية

2212

918

المجموع

99949

35353

140000
120000
100000
عينات

80000

فحوصات

60000
40000
20000
0
2012عام

2013عام

2011عام

حماية مصادر المياه وتقصي مسببات التلوث:
 يتو إاجراا الل ةواات المتخصصةة والاةاالت الد ارلةية لصلت صةاا عةو ملةببات التلةوب للتةامة مة ةا والمنةاطر
الارجة للمع وصو الملو ات او الاد من ا ،ومو األم لة على ذلك بةض الل واات والااالت الدرالية:

 متابةةةة تجربةةة  Tracerبالتةةةاوو مةةع  BGRاةةا منط ةةة ال يةةداو /ماااظةةة مأدب ةا لتاديةةد أنط ةةة الامايةةة ل بةةار
باالعتماد على النتائج الميدانية للرعة ارلة المياع الجواية اا الميداو.
5

 إعداد ت ريةر م صة عةو مخةيو ال جئةيو اللةورييو اةا منط ةة الوعتةرج /الم ةرر و أ ةرع علةى مصةادر الميةاع اةا
المنط ة وتوويد الو اورم ب للمتابةة.
 الباب وااللت صاا عو ألباض تذبذض الملواة اا بئر اللرامة رقو . 0

 درالة جدو م روع لبار عوجاو والتأليد على الم تراةات مةو ايةب إعةادم تأهية ال ةبلات وربةط المنةاو

يةر

الرابطةةة علةةى ةةبلة الصةةرف الصةةاا باإلنةةااة إلةةى تأهي ة اآلبةةار وعم ة خ اونةةات لتجميةةع الميةةاع وخطةةوط ن ة
رئيلة وان اا وادم مةالجة لمياع اآلبار مو ال ئة ال ال ةة ،واجةراا د ارلةة ل لت صةاا عةو ملةببات تلةوب وظ ةور
مادم ير مةرواة اا بئر عوجاو 05ض .

 إعداد دلي اإلرهاض الليماوج وأ رع على مصادر المياع.
 إعداد ت رير او تأ ير إن اا ماطة ماروقات على نبع رأس الةيو.
 الباب وااللت صاا عو ألباض تذبذض الملواة اا بئر اللرامة رقو . 0
 إعداد دلي اإلرهاض الليماوج وأ رع على مصادر المياع.

ادارة المعلومات:

 تتو إدارم المةلومات المتةل بنوعية المياع مو خ

تطبير أادب األنظمة الملةتخدمة عالميةاو وال ارئةدم اةا إدارم

المةلومةات المخبريةة (" )"Laboratory Information Management / Sample Managerوبمةا يتوااةر
مع متطلبات هيئة االعتماد الدولا البريطانا .UKAS

التعاون مع القطاع الخاص:

 بل عدد المتةامليو مو خاره و اورم المياع و الرج ( )019متةام مو مختلف ال طاعات الخاصة والالومية و
تو إبراو  00إت اقيةة خة
الت بال ا خ

عةاو  0105مةع الج ةات المختل ةة مةو ال طةاع الخةاص .ولةاو عةدد الةينةات التةا تةو

الةاو  0105م اب ال مو ( )0109عينة مو خ

( )695طلض تالي .

دينار أردنيا
ا
 بلغت إيرادات مديرية المختبرات والنوعية لةاو  0105للةينات م اب ال مو ()500611
 يلةةةى ال طةةاع الةةى تالةةيو و تطةةوير نوعيةةة و جةةودم الخةةدمات الم دمةةة وبمةةا يلبةةا إاتياجةةات و تطلةةةات متل ةةا
الخدم  ،ويتو قياس مؤ ر رنى الوبائو والمتةامليو لتاليو وتطوير األداا.
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Year 2009
Year 2010
Year 2011
Year 2012
Year 2013
مؤشرات حتسن رضى الزبائن واملتعاملني مع شؤون املختربات والنوعية لألعوام 902-9002

توكيد الجودة:

 ااو قطاع المختبرات و النوعية على االعتماد الةالما لل اام مختبرات ال اص وار مواص ة اآليوو
 17025 : 2005مو قب نظاو االعتماد البريطانا  UKASمنذ عاو  .0119وال رت الويارم التا ن ذت ا
هيئة االعتماد البريطانية ( (UKASاا منتصف الةاو  0101لمنح االعتماد للمرم ال ال ة ولغاية الةاو
 .0107لما تو التولع اا مجا

اإلعتماد وادخا

ااوصات

جديدم خ

عاو 0105ليص

عدد

المتغيرات المةتمدم الى  61متغير باالنااة الى اعتماد جمع الةينات اا قلو مراقبة نوعية مياع ال رض

واا قلو رقابة المياع الةادمة و الرصد البيئا.
 يتو إعداد وتن يذ برنامج تدقير داخلا وخطة مراجةة لو ائر نبط الجودم واعداد ت رير اإلدارم
اللنوج Management reviewومناق ت مو خ

اإلجتماع مع اإلدارم الةليا اا ال طاع ب دف تبنا

تن يذ الخطط المونوعة وونع أهداف ملت بلية للتاليو.

 أ اد ارير هيئة االعتماد اا ت ريرع األخير بالملتو الةالا لنظاو الجودم المطبر اا قطاع المختبرات
والنوعية وملتو الارص ال ديد على اإلعتماد والوصو إلى أعلى درجات الجودم و التاليو الملتمر
لواا مو قب اإلدارم الةليا أو الموظ يو أن ل و لما تو وصف النظاو والذج يدار مو خ

لوادر ؤوو

المختبرات و النوعية بةيدا عو التةاقد مع أية ج ات الت ارية بأن يدار بل اام عالية مو قب أناس أل اا

وذوج مةراة.
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المشاريع البحثية والدراسات الفنية:

 الرقابة النوعية على م روع جر مياع الديلا وتن يذ روط و ائر المموليو.
 م روع درالة ترليو  MTBAوالم ت ات البترولية اا مصادر المياع والممو مو صندور دعو الباب
الةلما.
 الم روع اإلقليما مع الولالة الدولية للطاقة الذرية نمو م اريع أراليا لت ييو نوعية المياع الجواية بالتخداو
النظائر البيئية.

لبار ال يداو.

 الم ارلة مع  BGRاا تن يذ م روع اماية ا
 م روع نظاو االلت ةار عو بةد لمراقبة
نوعية المياع على مدار اللاعة ،بتموي مو
ولالة التةاوو الدولية اللورية ()KOICA

وبلل ة  5.9مليوو دوالر أمريلا ايب يتو
الت و النتائج على مدار اللاعة

مو

الماطات :الخربة اللم ار للمياع الةادمة،
ماطة تن ية الللط للمياع الةادمة ،ماطة

تالية الوعترج لمياع ال رض لتص
مرلو التالو اا مبنا

الى

ؤوو المختبرات

والنوعية وعلى مدار اللاعة.
 تن يذ م روع  SMARTللميام الةادمة للوقوف على ل اام ماطات المةالجة وللتألد مو مطاب ة المياع
الخارجة للمواص ة ال يالية االردنية  0116/9.5بند إعادم االلتخداو لرج المااصي الا لية واأل جار

الارجية.

التدريب:

بل ة عةةدد المتةةدربيو لةةةاو  0105مةةو دو عربيةةة مختل ةةة ( )9متةةدربيو ومةةو ال طةةاع الخةةاص ( )09متةةدرض داخ ة
األردو  ،لم ةةا ل ةةاهمت ةةةبة الت ةةدريض بت ةةواير مبلة ة ( ).111دين ةةار اردن ةةا م ةةو خة ة

ع ةةد دورات تدريبي ةةة داخلي ةةة

باإلنةةااة إلةةى الةةت ادم ( )09موظ ةةا مةةو مةةوظ ا ال طةةاع مةةو دورات تدريبيةةة خةةاره الةةب د  ،إنةةااة الةةى التنلةةير مةةع
المؤتمرات الةلمية وور ات الةم لتواير ارص م ارلة للموظ يو ايب ارك ؤوو المختبرات و النوعية اا مختلف
ال ةاليات ذات الصلة.
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التطوير المستمر والتميز:

يتو تطوير الطرر التاليلية اا مديرية المختبرات مو خ
ايب تو ترليض وت غي األج وم التالية خ

راد االقلاو التاليلية بأج وم ذات ت نية ادي ة ومتطورم

الةاو  0101-0105بلل ة ت در بنصف مليوو دينار مةظم ا بموجض

مناة للراد ال درات التاليلية للمةايير اإل ةاعية و يرها مو التاالي التخصصية وتو إدخا ااص البصمة الو ار ية
لللائنات الدقي ة بالتخداو ت نية  ، Polymerase Chain Reaction (PCRوالذج يلاعد بدورع على تاديد
مصدر التلوب إو لاو ذائا أو مائا لواا لاو مو من أ بلتيرج أو ط يلا.

املطياف اجلامي لتحليل Ra 226,Ra228

احلث البالزمي لتحليل املعادن الثقيلة يف مياه الشرب

احلث البالزمي-املطياف الكتلي لتحليل نظائر اليورانيوم والثوريوم

والرصاص املشع212-
جهاز الفصل العضوي لتحليل املبيدات احلشرية واملركبات العضوية

تعريف أنواع البكترييا والفطريات يف املياه

احلث البالزمي لتحليل املعادن الثقيلة يف املياه العادمة
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