
 

 
 
 
 

 الثالث التأھیل واالعتماد المھني ملتقىتوصیات 
  

  محور التشریعات
شقین اساسیین: األول عام تلتزم بھ یلحظ  إلخراج نظام تأھیل واعتماد ھندسي عربي موحدمتابعة الجھود  -

المنضویة تحت لواء اتحاد المھندسین العرب ، والثاني خاص یلحظ خصوصیة كل دولة كافة الدول العربیة 
 .من تلك الدول

 متابعة إخراج حزمة الحوافز الخاصة بالتأھیل واالعتماد المھني والرتب المھنیة نحو الوجود. -
  

  محور العالمیة
التعلیم العالي وضبط جودتھا نحو العمل على مسارین: األول مسار محلي من خالل ھیئة اعتماد مؤسسات  -

نحو بنائھا على أساس الكفایات وبما یتوافق مع متطلبات االعتماد العالمیة مثل التعلیمیة  تطویر البرامج
 لتكییف واشنطن أكورد ، والثاني عالمي بفتح حوار مع عدد من منظمات االعتماد والجمعیات العالمیة

 .ت تلك المنظمات والجمعیاتتعلیمات االعتماد ومتطلباتھ مع متطلبا
فتح حوار مع منظمات االعتماد العالمیة لتكییف متطلبات االعتماد لدینا مع متطلبات االعتماد في تلك  -

 المنظمات، والعمل مع ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي لتطویر البرامج وبنائھا على اساس الجدارات.
  

  لمھنيالتأھیل او بمتطلبات االعتمادمحور ربط مخرجات التعلیم الھندسي 
متابعة اعتماد مساقات دراسیة تسھم النقابة بتطویرھا وذات صلة بمتطلبات االعتماد المھني واعتماد تحقیق  -

 .متطلباتھا من شروط الحصول على رتبة مھندس
 .اختبار الكفاءة واختبار خاص كمتطلب من متطلبات الحصول على رتبة مشاركتطویر  -
ً لمفھوم الھندسة كمھنة.تنظیم  -  مجموعة من الورش والجلسات في الجامعات األردنیة تعزیزا

  محور آداب المھنة
 على وباللغتین العربیة واالنجلیزیة الموصى بتطویرھاالھندسة ومدونة السلوك  مھنة أخالق میثاق وضع ·

 .الرسمي النقابة موقع
 الھندسة ومدونة السلوك عند مھنة أخالق میثاق على للنقابة اإلنتساب في الراغب المھندس إطالع یتم أن ·

ٕضافة، القانوني القسم حلف وقبل الطلب تقدیم  .بھما المھندسالتزام  تبین التسجیل طلب إلى فقرة وا
 وضمھ عتماد المھنيواال التأھیل متطلبات من كمتطلب الھندسة ومدونة السلوك مھنة أخالق میثاق اعتماد ·

 . التأھیل امتحان في بھ تتعلق أسئلة ووضع ني، المھ عتمادواال التأھیل لتعلیمات كملحق
 على العملو ة،والعربی المحلیة الھندسیة والمؤتمرات الملتقیات في الھندسة مھنة أخالق میثاق عرض ·

 .العربیة األقطار من قطر كل في والھیئات الھندسیة العرب المھندسین اتحاده لدى اعتماد
الھندسة ومدونة  مھنة أخالق میثاق باعتماد وأماكن عمل المھندسین  الھندسیة المكاتب جمیع مخاطبة ·

  .بھ للتعریف داخلیة اجتماعات وعقد ،لھم أساسیة كوثیقة السلوك 


