
 
 

 2021یوم التقییس العالمي 
 المواصفات واھداف التنمیة المستدامة

 أكتوبر التقییس

 

 الطاقة النظیفة
 السابعالمواصفات ودعمھا لھدف التنمیة المستدامة 

 2021أكتوبر  6
 الئحة السیارات الكھربائیة في مملكة البحرین 10:30 – 10:00

 لمواصفات المیكانیكا  الخلیجیة رئیس اللجنة الفنیة -سم المواصفات والمقاییس رئیس ق –م. علي الحایكي  
 
 2021أكتوبر  7 

10:00 – 10:30 
 

 اللوائح الفنیة الوطنیة الداعمة للطاقة النظیفة
 مطابقة المواصفات مشرف  –م. محمد السلیمان 

 
 جودة التعلیم

 الرابعلمواصفات ودعمھا لھدف التنمیة المستدامة ا
 2021أكتوبر  12 - 11

 دور التقییس في التعلیم 
  برنامج تدریبي مقدم من ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

 
 

 البیئة والحیاة الفطریة في المیاه والیابسة
 الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرالمواصفات ودعمھا لھدف التنمیة المستدامة 

 2021أكتوبر 13

  

10:00 – 10:30 
 

 المواصفات والمقاییس في خفض انتاج المخلفاتدور 
 للبیئة األعلى بالمجلس رئیس قسم إدارة المخلفات - م. محمد أمان

 
 



 
 
 
 

 2021لتقییس العالمي یوم 
 المواصفات واھداف التنمیة المستدامة

 التقییسأكتوبر 

 

 العمل النزیھ ونمو االقتصاد
 الثامنالمواصفات ودعمھا لھدف التنمیة المستدامة 

 2021أكتوبر  17
               10:30 – 10:00              المواصفات واستمراریة االعمال في ظل األزمات 

 مواصفاتاخصائي  – علي محمد الغسرةم. 
 

 11:15 – 10:45            النزاھة واالعتمادیة في سوق ذھب البحرین (فحص المعادن الثمینة)
 رئیس قسم فحص ووسم المعادن الثمینة – تقيسلمان أسامة 

 

 الصحة
 الثالثالمواصفات ودعمھا لھدف التنمیة المستدامة 

 2021كتوبر ا 19
         10:30 – 10:00    دور المواصفات في توفیر األجھزة والمستلزمات الطبیة في ظل ازمة الكورونا 

 مقاییس ومواصفات األجھزة والمستلزمات الطبیة رئیس لجنة –م. ندى غسان الصایغ 
 الصحیة المھن والخدماتالھیئة الوطنیة لتنظیم  
 
 

 تكافؤ الفرص
 ة الخامسودعمھا لھدف التنمیة المستدامالمواصفات 

 2021أكتوبر  21
 10:30 – 10:00          المواصفات وتكافؤ الفرص

 مدیر إدارة التفتیش في وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة - منى العلوي أ.
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