
 مديرية التقييس

 9102/اللجان الفنية الدائمة

  كسم فحص ومخابعت املىاصفاث

 مالحظاث جاريخ التشكيل فعاليتها الفنيتسكرجير اللجنت  الفنيت اسم اللجنت الفنيت رقم اللجنت

  14/2/2005 فعالت زينب العماوي م.  العضل  مىاد 1

  22/4/2003 فعالت م. مرام العوران مىاد البىاء 2

  11/4/2007 فعالت ربى الثوابيتد.  ألاسمذة 3

يت 4   2000 فعالت م. كلودًا زيادًن صيىث التًز

  2000 إًلاف - الغاصاث 5

  2012 فعالت م. زينب عماوي  البترول ومشخلاجه 6

  - فعالت الحارث الشبول م.  ث الىللمشكبا 7

 - إلغاء م. سهير مهيراث الطاكت الشمسيت 8
جم دمجها مع لجىت 

 51الطاكت املخجذدة 

  ــ فعالت م. ريما السعبي املششوباث والعصائش 9

 فعالت أريج قطيشاثم.  اللحىم ومىخجاتها 10
أعيذ حشكيلها في 

14/2/2007 
 

  6/5/1999 فعالت لسعبيم. ريما ا الحليب ومىخجاجه 11

 14/2/2005 فعالت نسيبت حمادم.  امليسىجاث 12

جم فصل كطاع 

الجلىد واسخحذاث 

( 18لجىت سكم )

 خاصت بالجلىد

13 
مذد الصالحيت وبطاكت البيان 

 للمىاد الغزائيت
  2/3/2000 فعالت السعبيم. ريما 

  9/5/2006 فعالت شيماء الجابري م.  الذهاهاث 14

  22/5/2005 فعالت أريج قطيشاثم.  اموالفىاكه ومىخجاتهالخضاس  15

16 

املعذاث وألاجهضة الكهشبائيت 

الخىليذ  بأهظمتالخاصت 

 والىلل والخىصيع

 فعالت محمذ زيتون م. 

أعيذ حشكيلها في 

1/2009 

4/2015 

 

 فعالت نهال الشوابكت م. املياه واملياه العادمت 17
أعيذ حشكيلها في 

2/3/2008 
 

 لىدالج 18
اسماعيل م. 

 أبوعالًا
 فعالت

أعيذ حشكيلها في 

2013 
 

 فعالت  ملى أبوعتيلت م. املىظفاث 19
أعيذ حشكيلها في 

16/1/2008 
 

جم ضمها للجىت  - إلغاء - ملاومت الحشيم 20
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 الحماًت ضذ الحشيم

2/2014 

  - فعالت . ربى الثوابيتد مىاد الخجميل 21

  28/1/2002 لتفعا كلودًا زيادًنم.  اللذائً 22

 - إلغاء - طفاًاث الحشيم 23

جم ضمها للجىت 

 الحماًت ضذ الحشيم

2/2014 

 فعالت مالك سنور م.  ألاملىيىم 24
أعيذ حشكيلها في 

2013 
 

 فعالت م. نسمت شنك ومىخجاتهما الحبىب والبلىل  25
أعيذ حشكيلها في 

14/2/2007 
 

  - فعالت حلى الهنذاوي م.  الضيىث والذهىن  26

  - فعالت شيماء الجابري . م مىاد الخعبئت والخغليف 27

 فعالت أميت الحوامذةم.  الحذًذ والفىالر 28
أعيذ حشكيلها في 

19/3/2008 
 

29 
الشؤون الصحيت وسالمت 

 الغزاء
 فعالت م. نسمت شنك

أعيذ حشكيلها في 

24/2/2008 
 

 والكشجىن  الىسق 30
اسماعيل  م.

 أبوعالًا
  28/4/2003 فعالت

   فعالت م. نسيبت حماد املىاد الكيميائيت 31

  ـــ فعالت ملى أبوعتيلتم.  ألاخشاب 32

  28/1/2004 فعالت الحارث الشبول م.  املسخلضماث الطبيت 33

  20/1/2004 فعالت ملى أبوعتيلتم.  الىسق الصحي 34

 فعالت الحارث الشبول م.  امللاًيس 35
أعيذ حشكيلها في 

13/5/2007 
 

  8/8/2004 فعالت هنذاوي الم. حلى  عالفألا  36

37 
أدواث جشيان السىائل 

 والغاصاث
 - إلغاء م. غيذاء السبع

جم جلسيمها إلى 

 لجىخين

 إلغاء 15/11/2005 إلغاء - أصهاس اللطف وهباجاث الضيىت 38

 فعالت ربى الثوابيتد.  سالمت وحماًت البيئت 39
أعيذ حشكيلها في 

25/1/2009 
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 فعالت م. نهال الشىابكت داسةأهظمت لا  40
في  أعيذ حشكيلها

2014 
 

 فعالت م. حلى الهنذاوي  السكش ومىخجاث السكش 41

13/2/2007 

أعيذ حشكيلها في 

2017 

 

42 
سالمت املعذاث وألاجهضة 

 الكهشبائيت مىخفضت الفىلخيت
  29/7/2009 فعالت م. فادًا اللاض ي

  18/7/2007 فعالت صاًذةأسماء ألا م.  الىكاًت والسالمت العامت 43

  23/8/2007 فعالت م. هيرمين بشكاث اللطع الصحيت في املباوي 44

  2/4/2007 غير فعالت - املعذاث البتروليت 45

  3/2/2008 فعالت م. فادًا اللاض ي لالكتروهياث والاجصاالث 46

  20/4/2009 غير فعالت ملى أبوعتيلتم.  اللىاصم 47

 7/9/2009 إًلاف م. وسمت شىك اث في ألاغزًتمخبلياث املبيذ 48

جم دمجها في اللجىت 

الفىيت للشؤون 

الصحيت وسالمت 

الغزاء بخاسيخ 

30/7/2018 

49 
ألاجهضة التي حعمل باحتراق 

 املشخلاث البتروليت
  10/2/2010 فعالت أميت الحىامذةم. 

  10/2/2010 فعالت م. محمذ الصفذي أوعيت ومعذاث الضغط 50

 25/3/2010 فعالت م. سهير مهيراث طاكت املخجذدةال 51
حشمل لجىت الطاكت 

 الشمسيت

52 
املعذاث وألاجهضة الكهشبائيت 

 الخاصت باملباوي
  2/3/2010 فعالت م. عبذ هللا الشيشاوي

53 
أجهضة ومعذاث ملاومت 

 الحشيم امليكاهيكيت
 23/2/2010 إًلاف - -

جم ضمها إلى لجىت 

 الحماًت ضذ الحشيم

 إًلاف  إًلاف - مىح شهاداث املطابلت 54

  20/1/2010 فعالت م. وسمت شىك الخىابل والبهاساث 55

  26/10/2011 فعالت م. هشمين بشكاث مىخجاث مىاد البىاء 56

57 
اللجىت الىطىيت املىاظشة للجىت 

 املسؤوليت املجخمعيت
  15/1/2012 فعالت مشام العىسانم. 
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58 
ذًلت املىخجاث لاوشائيت الص

 للبيئت
  - فعالت م. مجذ شطىاوي 

   فعالت وسيبت حمادم.  املبيذاث 59

   فعالت د. سبى الثىابيت سالمت ألالعاب 60

61 
اللجىت الفىيت الذائمت 

 لأللعاب الىاسيت
 8/10/2013 فعالت د. سبى الثىابيت

 

 

  2014 فعالت م. عبذ هللا الشيشاوي البطاسياث 62

 2016 فعالت الحاسث الشبىل م.  الحماًت ضذ الحشيم 63

جم ضم لجىتي طفاًاث 

الحشيم وملاومت 

 23و  20الحشيم 

 24/2/2016 فعالت الحاسث الشبىل م.  الشافعاث 64
جم جحىيلها مً 

 مخخصصت إلى دائمت

65 
مىخجاث الخبغ واملىخجاث 

 املذخىت ألاخشي 
 2017 فعالت م. وسمت شىك

جم جحىيلها مً 

 مخخصصت إلى دائمت

66 
ملىخجاث الغزائيت املىخجت ا

 بطشق غير جلليذًت
 23/1/2017 فعالت م. أسيج كطيشاث

جم جحىيلها مً 

مخخصصت إلى دائمت 

مع جىسيع مجال 

 عملها

  فعالت م. سيما الضعبي أغزًت الشضع وصغاس ألاطفال 67

جم جحىيلها مً 

مخخصصت إلى دائمت 

مع جىسيع مجال 

 عملها

 - اهظمت إداسة سالمت ألاغزًت 68

 غير فعالت

 

جم دمجها مع اللجىت 

الفىيت للشؤون 

الصحيت وسالمت 

 29الغزاء سكم 

   فعالت م. محمذ الصفذي الصماماث 69

   فعالت م. سهير مهيراث إداسة الطاكت  70

   فعالت م. هشمين بشكاث السياحت 71

   فعالت م. شيماء الجابشي  الصحت والسالمت املهىيت 72

   فعالت م. اسماعيل أبى عالًا ت للمىخجاثالسالمت العام 73

   فعالت م. مىيب الشياب أهظمت لاهزاس 74
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   فعالت م. محمذ صيخىن  الكابالث الكهشبائيت 75

   فعالت م. مجذ شطىاوي  املسخذامت املجخمعاث واملذن 76

   فعالت صييب عماوي  املصىغاث 77

  م. محمذ الصفذي ألاجاث 78
جم طلب سكم للجىت 

 30/6بخاسيخ 
 

 


