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 في 
ً
 رئيســـا

ً
يعتبـــر العمـــل اإلستشـــاري الهندســـي عامال

النهضـــة العمرانيـــة لألمـــة. ممـــا يضـــع علـــى الشـــركات 
اإلستشارية مسؤوليات كبرى لرفع أدائها الفني واإلداري 
والمهني لتالئم التطور العالمي الحاصل في هذا المجال 
ولتقديم خدماتها اإلستشارية الهندسية بأعلى مستوى 

مهني مطلوب.

يهدف المؤتمر الهندسي اإلستشاري الثاني والذي يعد 
 الهداف المؤتمر األول، إلى تحديد ومناقشـــة 

ً
اســـتكماال

التحديات التي تواجه العمل الهندســـي اإلستشاري في 
ظـــل جائحـــة كورونا وما بعدهـــا، وعرض التجـــارب المهنية 
الرائدة والناجحة ، والتى تجلت فى إســـتمرار المؤسســـات 
الزاهرة لســـنوات رغم الصعوبات والعقبات التي واجهتها 
ونجاحهـــا فـــى التغلـــب علـــى تلـــك الصعوبـــات وتجاوزها 
بالمأسســـة والحوكمة. وإلى تطوير الشـــركات الهندسية 
المنافســـة  لتقديـــم  اإلستشـــارية والنهـــوض بمســـتواها 
الفعالة في الســـوق المحلي واإلقليمي لما فيه مصلحة 

اإلقتصاد الوطني.

تعقد هيئـــة المكاتــــب والشركـــــات الهندسيـــــة في نقـــــابة المهندسيـــــن األردنيين
وبالشراكة مع

هيئة المكاتب والمؤسسات الهندسية االستشارية العربية/ اتحاد المهندسين العرب
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تحت عنوان

إســتــدامـــــة العمـــــل اإلستشــــــاري الهندســـــــي
والتـــــحــــــول الـــــــرقــــــمــــــي

المؤتـمــر الهنـدسـي اإلسـتـــشـــاري الثاني



المواضيع المطروحة في المؤتمر

الحــــــوكــــــــــمــــــــــــــــة
"الطريـــق الستدامة
العمل االستشاري"

حمــــايـــــــة العمـــــــــــــــل
الهندسي االستشاري
واســــتــــــدامـــــــتــــــــــــــــه

اضـــــــاءات على
ممارسة المهنة
غرب النــــــهـــــــــــر

التحــــــــول الرقـــــمــــي
نمــــــــوذج جــــــــديــــــــد
إلدارة البيئة وحمايتها

تصديــــــــر العمـــــــــــل
االستـــــشــــــاري في
ظل التحول الرقمي

التحــــول الرقمي
طريق المستقبل

للعمل الهندسي االستشاري

أثر التحول الرقمي
في بـــــرامـج اعادة
االعمــــــــار والترميم

إعـــــــادة تـــــــأهــــيـــــل
المباني واستدامتها

األكاديميا وممارسة
المهنــــــة وتحديـــات
التحـــــــول الرقـــمــي

استدامة الخطط الدراسية
وتطويـرها لخدمة ممارسة
العمـــــــل االســـــتــــشــــــاري
وســـــــــوق الــــــعـــــــمـــــــــــــل

تهيـــــئـــــــــة الخريــــــــجيــــــن
بمهارات التحول الرقمي
لتحقـــيـــــق نـــــــاتج نوعي
للعمـــــــــل االســـتــــشاري

البحــــــث وتطويــــر
الصناعات المحلية
واســـــتــــدامتهـــــــــا



المواعيد المهمة

تاريخ ارسال الدعوات للجهات والمؤسسات واألفراد 

تاريخ الرد بقبول المشاركة بالمؤتمر

تاريخ ارسال الملخصات

تاريخ ارسال قبول الملخصات

تاريخ ارسال العروض التقديمية

الملخصات

•  تقبل الملخصات باللغتين العربية أو اإلنجليزية فقط .
•  تعد الملخصات لتغطي محورآ أو أكثر من محاور المؤتمر المبينة في النشرة المرفقة.

•  تقدم الملخصات بالشكل التالي:
o  ذكر اسم وعنوان معد الورقة وطبيعة عمله والبريد اإللكتروني 

o  يحدد محور الملخصات في بداية الورقة ويستخدم للكتابة حجم 14 وللعناوين حجم 16 
    ونوع الخط Arial وأن اليزيد عن 200 كلمة.

•  للجنة الحق في رفض أي من الملخصات استنادآ إلى معايير االختيار
ecc@jea.org.jo يتم ارسال الملخصات على البريد اإللكتروني للمؤتمر  •

•  سوف يتم نشر الملخصات المقبولة في كتيب خاص يتم توزيعه خالل المؤتمر

العروض التقديمية

•  تقبل العروض التقديمية باللغتين العربية أواإلنجليزية فقط .
•  تعد العروض التقديمية لتغطي محورآ أو أكثر من محاور المؤتمر المبينة في النشرة المرفقة.

•  تقدم العروض التقديمية بالشكل التالي :
o  ذكر اسم وعنوان معد الورقة.

o  يستخدم للكتابة حجم 14 وللعناوين حجم 16 وان اليزيد عدد الساليدات عن 15 ساليد.
•  للجنة الحق في رفض أي من العروض التقديمية استنادآ إلى معايير االختيار

 ecc@jea.org.jo يتم ارسال العروض التقديمية على البريد اإللكتروني للمؤتمر  •

23 - 28/10/2021 

1 - 4/11/2021

13 - 18/11/2021

20 - 25/11/2021

1 - 5/12/2021

ارشادات مقدمي العروض التقديمية وملخصاتها

رسوم المؤتمر

 https://jeaconf.org/ecc :الموقع االلكتروني
   ecc@jea.org.jo  :البريد االلكتروني للمؤتمر

منسق المؤتمر م. ابراهيم أبو صبيح على الرقم:
5000900 -06 فرعي (501) 

خلوي 0787677756

لالستفسار والتواصل

100 دينار   -   للمشارك الواحد
للتسجيل يتم دفع الرسوم بإحدى الطرق التالية:

زيارة أحد فروع نقابة المهندسين األردنيين والدفع على الرقم المالي 3664
/https://www.jea.org.jo/confpay :الدفع االلكتروني

https://bit.ly/ECC_Reg :رابط التسجيل في المؤتمر


