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 Visual Testing 
 Liquid Penetrant Testing 
 Magnetic Particles Testing 
 Ultrasonic Testing 
 Hardness Testing 
 Thickness Gauging 
 Crack-depth Gauging 

  
Furthermore, the center also offers other testing services which include: 

Material Testing 

 Metallurgical Testing 
 Mechanical Properties Testing 
 Material Elemental Analysis 
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 الفحوصات التي يتم اجراؤها في قسم ادارة االراضي والبيئة 
 

 اسم الفحص الرقم

1.  Escherichia Coli 
3NO Pseudomonas Aeuroginosa 

2.  
Escherichia Coli 

Pseudomonas Aeuroginosa 
3NO Fungi 

3.  
Total Coliform 

Or 
Escherichia Coli 

4.  Pseudomonas Aeuroginosa 

5.  
Total Coliform 

Or 
Escherichia Coli 

6.  Fecal coliform 
7.  Soil Sampling (Disturbed) 
8.  Soil Sampling (Undisturbed) 
9.  Sample Preparation 
10.  Aerial Photo Interpolation 
11.  Land Use Planning 
12.  Irrigation System Evaluation 
13.  Irrigation System Design 
14.  Soil Color 
15.  Soil Erosion  
16.  Soil Profile Description 
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 الفحوصات التي يتم اجراؤها في قسم ادارة االراضي والبيئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم الفحص الرقم
1.  Soil Texture by Pipette  
2.  Soil Moisture Content (Witness) Gravimetric 
3.  Soil Structure Classification 
4.  Soil Bulk Density 

5.  Soil Specific Gravity 
(Particle Density) 

6.  (Atterberg Limit Test) 
Liquid Limit 

7.  (Atterberg Limit Test) 
Plastic Limit 

8.  Water Holding Capacity 
9.  Infiltration Rate 

10.  Hydraulic Conductivity 
11.  Oxygen Diffusion Rate 
12.  Soil Penetration Resistance 
13.  Aggregate Stability by Weight 
14.  pH 
15.  Electrical Conductivity (EC) 
16.  )-Chloride (Cl 
17.  )-

3Bicarbonate (HCO 
18.  )2-

3Carbonate (CO 

19.  )2-
4Sulfate (SO 

20.  )+Total Sodium (Na 
21.  )+Total Potassium (K 
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 الفحوصات التي يتم اجراؤها في قسم ادارة االراضي والبيئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم الفحص الرقم
1.  )+Total Lithium (Li 
2.  )+2Total Calcium (Ca 
3.  ) (calcimeter)3Calcium Carbonate (CaCO 
4.  (titration)) 3Calcium Carbonate (CaCO 
5.  Organic Matter 
6.  Total Dissolved Solid (TDS) 
7.  Kjeldahl Nitrogen 
8.  Phosphorus 
9.  CationExchange Capacity (CEC) 
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 الفحوصات التي يتم اجراؤها في قسم ادارة االراضي والبيئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم الفحص الرقم
 pHقياس الرقم الهيدروجيني   .1

 قياس درجة العكورة  .2

 قياس درجة اللون   .3

 قياس درجة الموصلية الكهربائية  .4

 قياس تركيز بقايا أيون الكلورايد  .5

 قياس التركيز الكلي لألمالح وتركيز االمالح الذائبة الكلية  .6

 سلفاتوال قياس تراكيز بعض االيونات الشائعة في المياه مثل النترات والنيتريت والفسفور  .7

 قياس درجة اللزوجة   .8

 عسر الماء الدائم والمؤقت قياس  .9

 ZETA Meterقياس شحنة الجزيئات الموجودة في المياه   .10

 تركيز االوكسجين المذاب  .11

 BODقياس المتطلب الحيوي لألوكسجين   .12

 CODقياس المتطلب الكيميائي لألوكسجين   .13

 Total Fecal Coliformقياس البكتيريا القولونية البرازية   .14
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 اجراؤها في قسم ادارة االراضي والبيئةالفحوصات التي يتم 
 
 
 

 اسم التحليل / الفحص الرقم
 (XRFتحليل العناصر الرئيسية باستخدام )  .1

 (XRDتحليل المعادن الرئيسية باستخدام )  .2

 (TOCتحليل الكربون الكلي )  .3

 (ERTتصوير طبقي كهربائي )  .4

 SRE (P-S-Waves)تصوير طبقي زلزالي انكساري   .5

 (VESعمودي كهربائي ) صفر  .6

 مسح مغناطسي أرضي  .7

8.  

 شرائح مجهرية للصخور والمعادن
 عينات صلبة -

 عينات طريه ومفتته - -

 Sieve Analysisجاف لحجم الحبيبات  حرز  .9
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 مختبرات الكيمياءالفحوصات التي يتم اجراؤها في 
 

 اسم التحليل  الجهاز الرقم
1.  

 NMRجهاز الرنين المغناطيسي النووي 
H NMR 

H NMR & CNMR  
2D-NMR 

2.  Thermal analyzer Thermal analysis 
DSC or TGA 

3.  

CHN analyzer 

- Elemental analysis C, H, N, S 
for organic sample 

- Elemental analysis C, H, N, S 
for complex sample 

4.  Flame photometer Ca, Na, K, Li and Ba 
5.  Physical vapor depotition  
6.  Ftir (mid – near)  
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 كلية الهندسةالفحوصات التي يتم اجراؤها في 
 

 اسم الفحص الرقم

1.  Sieve analysis of aggregates 

 تجربة التدرج المنخلي للركام

2.  Specific gravity and absorption of aggregates 

 تجربة الوزن النوعي و االمتصاص للركام

3.  Bulk density of aggregates (loose or rodded) 

 فحص كثافة الحصمة )منفولة ومركوكة(

4.  Flakiness & elongated indices of aggregate 

 إيجاد نسب الشحف و االستطالة في الحصمة

5.  Hardness test using L.A abrasion machine 

 فحص صالبة الحصمة )التآكل( باستعمال جهاز لوس أنجلوس

6.  Normal consistency of cement paste 

 إيجاد نسبة الرطوبة التي تحقق القوام الطبيعي لألسمنت

7.  Initial & final setting time of cement paste 

 إيجاد زمن الشك االبتدائي والنهائي لألسمنت

8.  Design of Portland cement concrete mixes 

 تصميم الخلطات اإلسمنتية

9.  
Workability of fresh concrete (slump, compaction factor, Ve-Be, 

and flow table) 

 فحص قابلية التشغيل للخلطة اإلسمنتية غير المتصلبة )قبل الصب(

10.  
Compressive strength of cylindrical concrete specimen with 

capping 

 إيجاد قوة تحمل االسطوانة الخرسانية مع التلبيس
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11.  Compressive strength of cube concrete specimen 

 إيجاد قوة تحمل المكعب الخرساني بالضغط

12.  Obtaining concrete cores and sawed beams in site 

 إستخراج عينة خرسانية لُبية في الحقل

13.  Testing drilled cores and sawed beams 

 فحص العينات اللُبية الخرسانية

14.  Flexural strength of small concrete beams 

 فحص قوة االنحناء للعينات الخرسانية

15.  Splitting tensile strength of concrete cylinders 

 فحص قوة االنفالق بالشد باستخدام عينات اسطوانية

16.  Tensile strength & ductility of steel reinforcing bars 

 التسليحفحص قوة الشد واالستطالة لحديد 

17.  Strength of concrete using Schmidt Hammer (NDT) 

 فحص قوة الخرسانة بجهاز شميدت / لكل نقطة )فحص الإتالفي(

18.  Strength of concrete using ultrasonic pulse velocity (NDT) 

 فحص قوة الخرسانة بواسطة جهاز سرعة النبضات الفوق صوتية

19.  Absorption & specific gravity of building stones 

 فحص االمتصاص والوزن النوعي لحجر البناء )للحجر الواحد(

20.  Absorption of bricks 

 فحص االمتصاص للطوب أو الربس

21.  Absorption of tiles 

 فحص االمتصاص للبالط )للبالطة الواحدة(

22.  
Proctor (standard / Modified) 

 نسبة الرطوبة األصوليةإيجاد الكثافة الجافة العظمى و 

 )البروكتور القياسي/ المطور(
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23.  Sieve analysis of soils (washing & mechanical) 

 تدرج التربة )غسيل مع تحليل منخلي(

24.  Hydrometer test 

 تدرج التربة بواسطة الهيدروميتر

25.  Moisture content 

 نسبة الرطوبة

26.  Field density 

 نقطة( إيجاد الكثافة الحقلية )لكل

27.  Atterberg limits (LL + PL) 

 حدود اتربيرغ )حد اللدونة + حد الليونة(

28.  Soil specific gravity 

 فحص الوزن النوعي للتربة

29.  Unconfined compression 

 فحص االنضغاط غير المحبوس

30.  Direct shear test 

 فحص القص المباشر

31.  Consolidation test 

 فحص االندماج

32.  Swell test 

 فحص االنتفاخ

33.  Design of Hot Mix Asphalt (excluding aggregate testing) 

 تصميم الخلطات اإلسفلتية )بدون فحص الحصمة(

34.  Stability & flow for Marshal test specimen (excluding preparation) 

 الزحف لقالب مارشال بدون تحضير فحص الثبات و
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35.  
Stability, flow and density for Marshal specimen after 30 min. 

(Including preparation). 

 الكثافة لقالب مارشال بعد نصف ساعة )مع التحضير( الزحف و فحص الثبات و

36.  

Stability, flow and density for Marshal specimen after 24 hrs 

(including preparation)  for Marshal stability loss 

 ( ساعة )فحص24الكثافة لقالب مارشال )مع التحضير( بعد ) الزحف و فحص الثبات و

 نقصان الثبات(

37.  Preparation of Marshal test specimen and finding its density 

 إيجاد كثافته تحضير قالب مارشال و

38.  Asphalt content (Extraction test using NCAT oven) 

 سفلتية باستخدام فرن إن كاتإيجاد نسبة اإلسفلت في الخلطات اإل

39.  Taking HMA cores in site 

 أخذ عينات لُبية للخلطات اإلسفلتية من الموقع

40.  Thickness of HMA core 

 إيجاد سماكة عينة لُبية

41.  Density of HMA core 

 إيجاد كثافة عينة لُبية

42.  Max. theoretical S.G (Gmm) of HMA 

 لعينة خلطة إسفلتيةإيجاد الكثافة النظرية العظمى 

43.  Max. theoretical S.G (Gmm) of HMA using Corelock 

 إيجاد الكثافة النظرية العظمة لعينة خلطة إسفلتية بإستخدام جهاز كور لوك

44.  Asphalt penetration 

 تجربة الغرز للبيتومين

45.  Softening point of asphalt 

 تجربة الليونة للبيتومين
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46.  Ductility of asphalt 

 تجربة السحب )الممطولية( للبيتومين

47.  Specific gravity of asphalt 

 تجربة الوزن النوعي للبيتومين

48.  Viscosity of asphalt (using rotational viscometer) 

 (تجربة اللزوجة للبيتومين بإستخدام جهاز اللزوجة الدّوار )روتيشنال فيسكوميتر

49.  Flash & fire point of asphalt 

 تجربة نقطة الوميض واالشتعال للبينومين

50.  Stripping test of asphalt 

 البيتومين عن حبات الركام انسالختجربة قابلية 

51.  Creep test of HMA 

 تجربة الزحف للخلطات اإلسفلتية

52.  Fatigue test of HMA 

 تجربة الكالل للخلطات اإلسفلتية

53.  Resilient Modulus of HMA 

 للخلطات اإلسفلتية معامل المرونة إيجادتجربة 

54.  Rutting of HMA 

 دد للخلطات اإلسفلتيةختجربة الت

55.  Indirect Tensile Strength (ITS) of HMA (Splitting test) 

 تجربة إيجاد قوة الشد غير المباشر للخلطات اإلسفلتية

56.  Indirect Tensile Strength (ITS) and loss in ITS for HMA 

 نقصانها للخلطات اإلسفلتية تجربة إيجاد قوة الشد غير المباشر و

57.  Sieve analysis of aggregates 

 تجربة التدرج المنخلي للركام

58.  Specific gravity and absorption of aggregates 

 تجربة الوزن النوعي واالمتصاص للركام

mailto:sccs@hu.edu.jo


 

 الفحوصات المخبرية





                                   
 

 

 
 
   

 

 الجامعة الهاشمية
 مركز الدراسات و االستشارات وخدمة المجتمع

 
 

THE HASHEMITE UNIVERSITY 
CENTER FOR STUDIES, CONSULTATIONS & 

COMMUNITY SERVICE  

 

 

Tel: (05-3903333/Ext 4163-4381 –4377)   Fax: (053826870)  P.O.Box (150459) - Cod (13115)  Zarqa-
Jordan 

Web Site: www.csccs.hu.edu.jo         E-mail: sccs@hu.edu.jo            

59.  Flat & elongated particles in aggregate 

 لركاماالشحف في  االستطالة و إيجاد نسبة

60.  CBR (including Proctor) 

 إيجاد نسبة تحمل كاليفورنيا )مع عمل البروكتور(

61.  Proctor (standard / Modified) 

 ر(لمطوّ ة العظمى ونسبة الرطوبة األصولية )البروكتور القياسي / افإيجاد الكثافة الجا

62.  Sand Equivalent 

 فحص المكافئ الرملي

63.  
Skid Resistance of asphalt concrete surfaces (using British 

Pendulum test). 

 إيجاد مقاومة األسطح اإلسفلتية لالنزالق
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