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طلـب مشاركـة فـي البرنامـج الوطني لتقييـم جودة التحاليـل المخبرية
عــــام .....................
اسم الجهة المشاركة:
اسم المخبر:
العنوان:

............................................................................. ......................................................... ........................

......................................................... ........................

اسم مدير المخبر:

..........................................................

....................................................................................................................................................................................

رقم الهاتف:

...................................................................................

رقم صندوق البريد:

..........................................................

رقم الفاكس:

البريد االلكتروني:

..................................................................

........................................................................

 -1العناصر المطلوب المشاركة في تحليلها:
( يرجى وضع إشارة √ في المربع الموافق لكل عنصر ترغبون المشاركة في تحليله)

العينات المائية:

, Li+ , K+ , Ca+2 , Mg+2 , NH4+ 
F- , Cl- , Br- , NO3- , PO4-3 , SO4-2 
As , Cd , Co , Cr , Cu , Fe , Hg , Ni , Pb , Se , V , Zn 
 القساوة الكلية
 البيكربونات
ررة 25 C
 EC الناقلية الكهربائية عند درجة ح ا
 درجة الحموضة pH
TDS 
COD 
BOD5 
 الكربون الالعضوي . IC
 الكربون العضوي OC
Na+

التحاليل الميكروبيولوجية:




التعداد الكلي للجراثيم  Total Microbial Countبالدرجة  37مئوية
التشخيص الجرثومي

 -2السيد مدير البرنامج الوطني لتقييم جودة التحاليل المخبرية:

يرجى تسجيل مخبرنا في قائمة المشاركين فـي البرنامـج الوطني لتقييـم جودة التحاليـل المخبرية،

ونسمي السيد .................................................... :رقم الموبايل:

التاريخ :

....................................................

االسم:
الصفة والتوقيع:

كمنسق لمتابعة أمور البرنامج معكم.
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 -3التقنيات التحليلية المستخدمة في المخبر المشارك والحد األدنى للكشف لكل قرينة تحليلية في العينات المائية ( الواحدة :)mg/L
القرينة التحليلية

التقنية المستخدمة
في التحليل

الحد األدنى للكشف

القرينة التحليلية
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تعداد كلي للجراثيم

البيكربونات

تشخيص جرثومي

التقنية المستخدمة
في التحليل

القساوة الكلية

*يرجى ملء الطلب واعادته إلى هيئة الطاقة الذرية على الفاكس رقم011-6112289:

أو بالبريد االلكتروني على العنوانQuality@aec.org.sy :

الحد األدنى للكشف

