
التحديات
البيئي  اأدائها  بتطوير  احلايل  الوقت  يف  الأردن  يف  ال�صناعية  املن�صاآت  تقوم 
واإعادة  ال�صناعية  العادمة  املياه  مبعاجلة  اخلا�صة  للأنظمة  مطابقتها  لتح�صني 
املن�صاآت ومراقبتها  كفاءة  وللح�صول على �صورة وا�صحة عن  ا�صتخدامها. 
اأو  حملية  خمتربات  ا�صتخدام  اإلى  املن�صاآت  هذه  حتتاج  الوقت،  مرور  مع 

اإقليمية ميكن عمل فحو�صات للمياه فيها بجودة عالية وبكلفة معقولة.

املبادرة
يعمل م�رشوع اإعادة ا�صتخدام املياه واملحافظة على البيئة املمول من الوكالة 
يف  مل�صاعدتها  خمتربات  ثلثة  مع   )USAID( الدولية  للتنمية  الأمريكية 
احل�صول على املهارات املتخ�ص�صة واملعدات اللزمة للح�صول على اعتماد 
)IEC/ISO 17025(. وتقع املختربات الثلثة يف الإقليم اجلنوبي يف جامعة 
موؤتة، ويف اإقليم الو�صط يف اجلامعة الردنية، ويف الإقليم ال�صمايل يف جامعة 

اآل البيت.

جامعة  مركز بحوث املياه والبيئة واملناطق اجلافة – 
 WEARRC  اآل البيت

العلمية املتعلقة باملياه والبيئة واملوارد الطبيعية  يقوم املركز باإجراء البحوث 
املياه  حتاليل  من  متكاملة  جمموعة  املركز  خمترب  وُيجري  والب�رشية. 
يف  ال�صناعية  املن�صاآت  خلدمة  ومنا�صب  جيد  مبوقع  املخترب  ويتمتع  والرتبة. 

�صمال الردن.
الو�صول  بهدف  املركز  ملخترب  اجل��ودة  لدارة  نظام  وتوثيق  ت�صميم  مت 
التحاليل  املخترب على  تدريب كادر  بدقة وعناية. ومت  نتائج فحو�صات  اإلى 
القيا�س، والتحقق من �صحة  الكيميائية وامليكروبية، وح�صاب الرتياب يف 

طرق الفح�س، و�صمان اجلودة.

النتائج
عادمة  مياه  عينات   8 اأول  لفح�س  عر�صا  احلايل  الوقت  يف  املركز  يقدم   
الفح�س �رشية متامًا ويتم  نتائج  ال�صناعية. وتكون  للمن�صاآت  �صناعية جمانا 

م�صاركتها مع تلك املن�صاآت ال�صناعية فقط.
للح�صول على معلومات حول عملية جمع العينات، الرجاء الت�صال على 

الرقم 7000-629-2-962+ )فرعي 2837 اأو 2771(.

فح�ص املياه العادمة ال�شناعية يف �شمال الأردن

املياه  اإحدى خطوات حتليل  املياه،  بقيا�س حجم  يقوم  مهند م�صعد 
العادمة ال�صناعية.

ق�شة جناح
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خمترب جامعة اآل البيت يكت�شب املهارات 
لفح�ص  الالزمة  املعدات  على  ويح�شل 

املياه العادمة ال�شناعية.



Challenge
Industrial facilities in Jordan are enhancing their 
environmental performance, to improve their compliance 
with regulations for industrial wastewater treatment and 
reuse. To gain an accurate picture of their performance 
and to monitor it over time, they need affordable access 
to local or regional laboratories that can do high-quality 
water testing. 

Initiative
The USAID Water Reuse and Environmental 
Conservation Project is working with three laboratories, 
to assist them in gaining the specialized skills and 
equipment necessary for ISO/IEC 17025 accreditation. 
The laboratories are located at Mutah University, Jordan 
University, and Al Bayt University, in the south, central 
and north regions, respectively.

Al Bayt University Water, Environment and 
Arid Regions Research Centre (WEARRC)
The WEARRC conducts scientific research on water, 
environment and natural and human resources. Its 
laboratory conducts a full range of water and soil 
analysis, and is well situated to serve industrial facilities 
in northern Jordan. 

The WEARRC laboratory has organized new document 
management systems so test results can be carefully 
tracked. Their staff have been trained in chemical 
analysis and microbial analysis, measurement 
uncertainly, test validation, and quality assurance.

Results
The WEARRC laboratory is now offering to test industrial 
wastewater samples free of charge; each facility may 
submit up to 8 samples. The details of the results will be 
completely confidential, shared only with the facility 
management. For information on sampling, please call 
+962-2-629-7000 (ext. 2837 or 2771).

Industrial Wastewater Testing In North Jordan

Telling Our Story
U.S. Agency for international Development
http://stories.usaid.gov

Al Bayt University Lab gains 
skills and equipment to test 
industrial wastewater 

Mohannad Masad measuring water volume as 
one step in industrial wastewater analysis.
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