
 5300نوفمبر  30-30تونس               مدرسة المترولوجيا القانونية

 الوكالة الوطنية المترولوجيا  

 

 الموصفاتمدرسة المترولوجيا القانونية  لمعهد  

 والمقاييس للبلدان اإلسالمية

SMIIC2015 

وزير التجارة  ٬السيد رضا لحول شرافٳتحت 

تحتضن تونس فعاليات مدرسة المترولوجيا القانونية 

SMIIC2015  5105نوفمبر  5الى  3من  

 

 :عدد الدول المشاركة

 :   عدد المشاركين    
05 
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 :محاور التكوين 
 

 مترولوجيا الوزن  -

 مترولوجيا االحجام  -
 الرقابة المترولوجية على المواد المعبأة  -
 رقابة على أدوات القيس المستعملة في مجال السالمةال  -

 
 من الوكالة الوطنية للمترولوجيا خبراءتنشيط ب

 

 الخبير السيد هشام ابن الحاج إبراهيم

 إدارة المترولوجيا القانونية/رئيس مصلحة الرقابة على أدوات الوزن والكتل

بالوكالة الوطنية  أول دواتية يشغل خطة مهندسفي األ رالماجستيمهندس متحصل على شهادة 

التونسية  األنظمةعضو في لجنة مواءمة  ،رئيس مصلحة الرقابة على أدوات الوزن والكتلللمترولوجيا و

دورات تكوينية في مجال المترولوجيا منها  أّمن. األوروبياالتحاد  تشاريعفي مجال المترولوجيا مع 

 "AFRIMETS 2014" ادوات الوزن والكتل في اطار مدرسة المترولوجيا القانونيةتكوين في 

 

 لعوينياالخبير السيد عبد الرزاق 

 قيس أحجام السوائل غير الماء وأوعية القيس الثابتة والمتنقلةأدوات الرقابة على  عن مصلحة مسؤول

 إدارة المترولوجيا القانونية/

شغل خطة مهندس أول بالوكالة الوطنية والصيانة الصناعية يدواتية األمتحصل على شهادة مهندس في 

ترولوجيا ومسؤول عن مصلحة الرقابة على أدوات قيس أحجام السوائل باستثناء الماء وأوعية القيس للم

 بالوكالة الوطنية للمترولوجياالثابتة والمتنقلة، عضو في اللجنة الفنية لقيس الحرارة 

 

 السواحليةالخبير السيد سيف الدين 

 إدارة المترولوجيا القانونية/المواد المعبأةرئيس مصلحة الرقابة على 

اختصاص  بحث رالماجستي على شهادةوالصيانة الصناعية ودواتية األ في مهندس متحصل على شهادة

رئيس مصلحة الرقابة على يشغل خطة مهندس أول بالوكالة الوطنية للمترولوجيا ووقياسات ادواتية 

سية في مجال المترولوجيا مع تشاريع االتحاد عضو في لجنة مواءمة األنظمة التون ،المعبأةالمواد 

لفائدة اإلدارات الجهوية للتجارة  المواد المعبأةعلى رات تكوينية في مجال الرقابة قدم دو. األوروبي

 " AFRIMETS 2014" في اطار مدرسة المترولوجيا القانونية التونسية وتكوين فنيين

 

 الخبيرة السيدة أميرة الشاوش

إدارة /ةوالبيئة والصحأدوات القيس المستعملة في مجاالت السالمة رئيس مصلحة الرقابة على 

 المترولوجيا القانونية

شغل خطة مهندس أول بالوكالة الوطنية والصيانة الصناعية تدواتية األعلى شهادة مهندس في  ةمتحصل

  ةوالبيئ ي مجاالت السالمة والصحةأدوات القيس المستعملة فعلى مصلحة الرقابة  ةرئيسللمترولوجيا و

 


