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 توصیات االسبوع االستشاري الھندسي االول
 

 محور التعلیم:
مع التطور التكنولوجي المتسارع یتوجب مراجعة البرامج الدراسیة في كلیات الھندسة  - 1

االستشاري وتغییر طرق التدریس في الجامعات لتتالءم مع المتطلبات الجدیدة بالعمل 
 لتواكب ھذا األمر.

التركیز على أھمیة الممارسة والتدریب الھندسي العملي للطلبة بشكل یوازي التعلیم  - 2
 النظري قبل تخرجھم من الجامعة.

 
  محور االدارة الھندسیة:

ب (كدلیل ارشادي) یتم توضیح فیھ تصنیف المنشآت وتحدید متطلبات الوقایة یإصدار كت - 1
 الرجوع الیھ.بھا وذلك لسھولة  صةالخا

ضرورة توعیة المالك والمھندس والمقاول والجھات المانحة للترخیص لمسؤولیة كل  - 2
 منھم قانونیا بأي عمل ھندسي.

بحسب نظام ممارسة المھنة فیجب تنظیم المھن الھندسیة (غیر التقلیدیة) والتي أفرزھا  - 3
صلحة، وكیفیة التوازن بین أطراف المونیة تضمن التطور العلمي المستمر بأطر قان

التعامل مع من ینتحلون لقب "مھندس" لممارسة بعض المھن الھندسیة بدون الحصول 
 على التأھیل المناسب وال الدرجة األكادیمیة لذلك.

ضرورة االستعانة بالمھندسین الخبراء والمؤھلین بقضایا التحكیم والمسمیین من نقابة  - 4
یكونوا طرفا رئیسیا بأیة قضیة تتعلق بالعمل الھندسي واالنشاءات المھندسین االردنیین، ل

 وتقدیم كافة المعلومات المتوفرة لھم بالقضایا باالضافة الى إلزامیة االخذ برأیھم.
ضرورة إعادة النظر بنظامي االبنیة المانة عمان الكبرى والبلدیات، لما سببھ تطبیقھما  - 5

شاري والنشاط االستثماري، وكذلك ال بد من ایجاد من بوادر تأثیر سلبي على العمل االست
كافة القطاعات المعنیة واالخذ بأرائھا ألیة لوضع مثل ھذه االنظمة تضمن مشاركة 

 بعین االعتبار قبل إصدار ھذه االنظمة وتفعیل تطبیقاتھا على ارض الواقع.ومالحظاتھا 
 لھیئة المكاتب الھندسیة.التأكید على انشاء مركز متخصص بالتحكیم الھندسي یتبع  - 6
توحید نظام تأھیل المكاتب والشركات الھندسیة حسب ما ھو منصوص علیھ في نظام  - 7

 للمكاتبوما ھو معمول بھ في دائرة العطاءات ، بحیث یفتح المجال ھیئة المكاتب 
والتدرج في التصنیف من خالل التوسع في ، الصغیرة للمشاركة في العطاءات الحكومیة 

اتب المتخصصة تمھیدا لتشكیل ائتالفات بین التخصصات للوصول الى مكاتب قبول المك
 ھندسیة رائدة.

تعزیز أواصر التقارب والتواصل لعناصر العمل االستشاري و الھندسي مع الجھات ذات  - 8
 العالقة المشتركة في العمل.
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 التواصل مع الدفاع المدني لالضطالع أوال بأول على المتغیرات والتطورات في - 9

مع التأكید على ، ما یتعلق في الوقایة ت والكودات والمتطلبات الخاصة فیالمرجعیا
 المدیریة العامة للدفاع المدني على تزوید النقابة بكل ما ھو جدید.

  
ً في تسریع انشاء غرفة متخصصة داخل ھیئة المكاتب والشركات الھندسیة  -10 المضي قدما

 ً ً وتقنیا ً.متمكنة ومھیئة فنیا ً وإقلیمیا ً وعربیا  وتفعیلھا محلیا
  

  میة والتسویق واالنتشار والتمویل:محور التن
وخبرات (من كوادر  ضرورة تطویر وتأھیل بیئة العمل داخل المكاتب االستشاریة - 1

واجھزة....الخ) لتكون جاھزة للتوسع ألسواق خارجیة، ولتتمكن من المنافسة وجذب 
 االسواق الجدیدة القابلة لالستھداف.الممولین والمستثمرین، ومعرفة 

 التوصیة بتشكیل لجنة تسویق محلیة لتصدیر العمل االستشاري االردني. - 2
  .ي المشترك بمجال العمل االستشاريالتوصیة بتشكیل لجنة تسویق عربیة للتعاون العرب - 3

 
  

 التقنیات والمنتجات الھندسیة الجدیدة (تكنولوجیا البناء والطاقة المتجددة):محور 
  

 یجب تطویر التشریعات واالستراتیجیة الوطنیة في مجال الطاقة المتجددة. - 1
 

تطویر التعلیمات الخاصة بتأھیل المھندسین والمكاتب الھندسیة وإعادة دراسة التعلیمات  - 2
 الخاصة باالشراف على ھذه المشاریع.

وقطاع ة األطراف بالقطاعات المسؤولة، كقطاع شركات الكھرباء فكاتحدید مسؤولیة  - 3
االستشارات الھندسیة، بما یضمن تفعیل قانون البناء الوطني وقانون نقابة المھندسین 

  لخدمة التطور والتنمیة االقتصادیة.
وتعلیمات تحفز االختصاصات الفرعیة المتعلقة بتكنولوجیا البناء والطاقة ریعات تشإیجاد  - 4

لتكنولوجیا المعلومات  المتجددة(كمثال: مھندس تصمیم إنارة، تصمیم البنیة التحتیة
دویة والمصانع بشكل )، ومخطط تصمیم المستشفیات ومصانع األIOTواالتصاالت (

  . )عام.....الخ
 على تدریب وتوعیة جمیع االطراف ذات العالقة بالعمل االستشاري على  العمل -5

              .المفھوم  والتطبیقوتطویر  BIMال      
   لبناء الوطنيالبروتوكوالت مع أمانة عمان ، وزارة االشغال ومجلس االتنسیق وتوقیع  -    6 

    من خالل تأھیل الكوادر الفنیة ذات   BIMونقابة المقاولین األردنیین...الخ العتماد ال        
  االختصاص.        
 . BIM لزام باستخدام تكنولوجیاالتنسیق للوصول الى تشریع واضح وصریح لال -     7

  
  على شكل مساقات  BIMالجامعات لیكون  - التنسیق مع المؤسسات االكادیمیة - 8    
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 .لطالب الھندسة بكافة االختصاصات    

  میة متخصصة في ھذا    لتكون اول أكادی   BIMانشاء أكادیمیة متخصصة باعتماد دولي لل -9   
    اشراف نقابة المھندسین االردنیین وتشكیل فریق من الخبراء بھذا المجال وتحت          
  .نالخصوص لتأھیل المھندسی         

 
  في نقابة المھندسین االردنیین و وضع    BIMاعتماد الشركات التي تقدم خدمة ال -    10
  .التعلیمات الناظمة لذلك     
 

  عقد دورات تدریبیة من اجل تأھیل مھندسین في مجال األبنیة الخضراء من خالل مركز        -11   
  تدریب المھندسین.         

  
للكودات األردنیة وتطبیقھا حسب األبنیة الخضراء الخاصة بالتأكد من مطابقة المشاریع  - 12  

  صول.األ
  
  المواطنین على تصمیم المباني الخضراء.دراسة نظام حوافز للألبنیة الخضراء لتشجیع  - 13  
  
  مساق خاص بالمباني الخضراء واالستدامة. تدریستوجیھ الجامعات األردنیة ل - 14  
  
  عقد المسابقات الھندسیة للمباني التي تتوافق مع معاییر دلیل المباني الخضراء األردني      - 15  

  الصادر عن وزارة األشغال العامة واالسكان.        


