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 مقدمة:

إٕ تكدّ ايػعٛب ٚاألَِ ال ٜتِ إال عٔ طسٜل ازتفاع َطت٣ٛ أدا٤ ايفسد يف َٗٓت٘ ، ٚاالزتكا٤  

ـ أٜا ناْت ـ ٚفل َعاٜري ْٚعِ يف أضًٛب األدا٤ ال ٜتشكل إال عٔ طسٜل تٓعِٝ ممازض١ امل١ٓٗ 

 ٚقٛابط ٚخٛاف ضبددٙ تكُٔ دٛد٠ اشبدَات اييت ٜكدَٗا أفساد ٖرٙ امل١ٓٗ .

 

إ اسد االٖداف االضاض١ٝ اييت ٚقعٗا االذباد َٚٓر تأضٝط١ ٖٞ زفع غإٔ ١َٓٗ اهلٓدض١  

عاّ  ٚٚقع قٛاعد ألخالقٝات امل١ٓٗ ٚتٓعِٝ َصاٚيتٗا،ٚهلرا فكد اْػأت زب١ٓ ممازض١ امل١ٓٗ

ٖر٠ ايًذ١ٓ  ًُتٚاييت قُت يف عكٜٛتٗا َتدؿؿني َٔ طبتًف اهل٦ٝات اهلٓدض١ٝ سٝح ع1790

ثِ قاَت بٛقع ْعاّ خاف  1710ُازض١ امل١ٓٗ يًُٗٓدضني ايعسب عاّ ع٢ً اعداد ايكٛاعد ايعا١َ مل

 .يف سٝٓ٘ ٚقد اقس ٚاعتُد اجملًظ االع٢ً يالذباد ايكٛاعد ٚايٓعاّ 1770يًتدزٜب عاّ 

 

يتأٌٖٝ اجملًظ االع٢ً يالذباد ذبٌٜٛ زب١ٓ ممازض١ امل١ٓٗ اىل اهل١٦ٝ ايعسب١ٝ  زقس 2003عاّ  

تُد َٔ قبٌ اجملًظ االع٢ً ع٢ً إ تكِ سٝح ٚقع ْعاّ اضاضٞ خاف بٗا اع ٗٓدضنياملٚاعتُاد 

االختؿاف يف صباٍ عًُٗا ٚايًذ١ٓ ايتٓفٝر١ٜ هلا ممجال عٔ نٌ ١٦ٖٝ ٖٓدض١ٝ َٔ ذ٣ٚ اشبرب٠ 

 .ا اٖداف َٚٗاّ تعٌُ ع٢ً ذبكٝكٗا َٔ خالٍ ٚضا٥ٌ سددٖا ْعاَٗا االضاضٞ ٚسددت هل

 

١٦ ايتذازب احمل١ًٝ ٚايعسب١ٝ ٚايعامل١ٝ املتعًك١ مبتطًبات ًٝٗايًذ١ٓ ايتٓفٝر١ٜ ياضتعسقت  

َٚعاٜري االعتُاد املٗين يًُٗٓدضني ٚنريو ايػسٚط ٚااليتصاَات امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ اييت تكُٔ 

مجٝع اهل٦ٝات اهلٓدض١ٝ يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ األعكا٤ يف  َٔ قبٌَٛسد َعرتف ب٘  ْعاّٚتكبط إعداد 

 االذباد.

نٌ َٔ تهًٝف متبعد إدسا٤ املطح ٚاالضتعساض يألَٛز ٚاألْع١ُ املػاز إيٝٗا أعالٙ  

اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًُٗٓدضني ْٚكاب١ املٗٓدضني األزدْٝني يٛقع َطٛد٠ ْعاّ يًتأٌٖٝ ٚاالعتُاد املٗين 
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ٜٓاضب مجٝع اهل٦ٝات اهلٓدض١ٝ يف ايٛطٔ ايعسبٞ ، َٚعاٜري ايتأٌٖٝ ٚاالعتُاد املٗين اهلٓدضٞ 

ختبازات يًُٗٓدضني ٚاملساتب اهلٓدض١ٝ َٚطؤيٝات نٌ َستب١ ٚغسٚط اسبؿٍٛ عًٝٗا ،ٚاال

 .ٚاملكابالت امل١ٝٓٗ املتعًك١ بٗا

 

 ادتُاعا يف طبتًف ايدٍٚ ايعسب١ٝ يػسض َٓاقػ١ 12عكدت اهل١٦ٝ  د٣ ازبع١ ضٓٛاتَع٢ً  

ًٌ عدد َٔ ٖر٠ االدتُاعات ٚزؽ عٌُ غازى فٝٗا ايعدٜد َٔ املٗٓدضني ايٓعاّ ٚقد رب َطٛد٠

اييت مت زفعٗا اىل االَا١ْ ايعا١َ  ٥١ٝيٓٗاعايؿٝػ١ااىل ٚق تٛؾًتست٢  االختؿافٚذ٣ٚ اشبرب٠ 

 .يالقساز بػهٌ ْٗا٥ٞكٗا ٜيالذباد يه٢ تأخر طس

 

قسز اجملًظ االع٢ً الذباد املٗٓدضني ايعسب اعتُاد ْعاّ يتأٌٖٝ ٚاعتُاد املٗٓدضني  

ٚقع٘ ع٢ً  اقاف١ اىل تٛشٜع٘ ع٢ً مجٝع اهل٦ٝات اهلٓدض١ٝ متطباعت٘ بهساع  ًتتِ بعد ذيوايعسب

 .املٛقع االيهرتْٚٞ يالذباد 

 

ضٓتٓاٍٚ يف ٖر٠ ايٛزق١ اِٖ َاقاّ ب٘ االذباد ضٛا٤ َٔ خالٍ زب١ٓ ممازض١ امل١ٓٗ اٚ اهل١٦ٝ  

ازبُعٝات  اغًبَٔ قبٌ  اعتُاد٠اقاف١ اىل َا مت  يف ٖرا اجملاٍ املٗٓدضني ايعسب١ٝ يتأٌٖٝ ٚاعتُاد

 .١َٓٗ اهلٓدض١فُٝا ٜتعًل بأخالقٝات ٚاهل٦ٝات اهلٓدض١ٝ 

 

 القىاعد العامة للمارسة ادلهىة للمهىدسني العزب  -والا أ

عداد َطٛد٠ املػسٚع َٔ قبٌ زب١ٓ ممازض١ امل١ٓٗ يف اذباد املٗٓدضني ايعسب ٚايت٢ مت إ  

ناْت تتدر َٔ االزدٕ َكسًا هلا بأضتكاف١ َٔ ْكاب١ املٗٓدضني االزدْٝني ٚناْت تكِ يف عكٜٛتٗا 

اهل٦ٝات اهلٓدض١ٝ َٔ اشبربا٤ ٚاملدتؿني يف ٖرا اجملاٍ ٚقد مت َٓاقػ١ املػسٚع ممجًني َٔ طبتًف 

سكستٗا ٚفٛد َٔ طبتًف اهل٦ٝات اهلٓدض١ٝ  10/12/1710-1يف ْد٠ٚ عكدت يف عُإ يًفرت٠ َٔ 

َٔ قبٌ اجملًظ االع٢ً يالذبادتٗدف ٖر٠ ايكٛاعد ملُازض١  1711ٚقد مت اعتُاد٠ بعد ذيو يف عاّ 

يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚبايتهاٌَ َع االْع١ُ امل١ٝٓٗ االخس٣ ايٞ تٓعِٝ ممازض١ ايعٌُ  ١َٓٗ اهلٓدض١

اهلٓدضٞ يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚٚقع االْػط١ املٛسد٠ ملُازض١ امل١ٓٗ يف اجملاالت املدتًف١ ٚبٓا٤ األطس 

 ايتك١ٝٓ يًطري بايٛطٔ عبٛ ذبكٝل اٖداف٘ يف ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ ٚايتطٛز.
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تعازٜف عاَ٘ يًٓعاّ ، املٗٓدع،  االولالثاب ذبتٟٛ ٖر٠ ايكٛاعد ايعا١َ ع٢ً مثا١ْٝ ابٛاب،   

ا ٚربؿؿاتٗا ٖٚٞ عٗٚفسٚ ٜتٓاٍٚ االقطاّ اهلٓدض١ٝ الثاب الثاوي ؾاسب ايعٌُ، املتعٗد اٚ املكاٍٚ. 

 ،ايبرتٍٚ ٖٚٓدض١ املٓادِ،ايتعدٜٔ،ايهُٝاٟٚاملدْٞ،املٝهاْٝو،ايعُاز٠،ايهٗسبا٤،ازبًٝٛدٝا 

اييت ٜكسٖا  ٜكِ ايفسٚعٖر٠ االقطاّ  ٌ َٔنٌ ايتدؿؿات اييت مل تسد اعالٙ ٚن ٔكُتٚ عاّ ٜ

املساتب ٚايػسٚط ايٛادب تٛافسٖا يف نٌ َستب١ َع حيدد الثاب الثالث واذباد املٗٓدضني ايعسب 

تعسٜف هلا ٚمت ذبدٜدُٖا بجالخ َساتب : َٗٓدع زأٟ ،َٗٓدع ممازع َٚٗٓدع ٖٚٛ اد٢ْ املساتب 

اهلٓدض١ٝ ٚاييت ٜطذٌ فٝٗا املٗٓدع َباغس٠ بعد ربسد١ َٔ ازباَع١ ٚاْتطاب٘ اىل اهل١٦ٝ اهلٓدض١ٝ 

صباالت ممازض١ املٗٓدضني سٝح مت ٚقعٗا بػهٌ َفؿٌ  والثاب الزاتعَٚباغست٘ يًعٌُ اهلٓدضٞ 

قٛاعد ٚاداب ممازض١ املٗٓدضني مت الثاب اخلامس َع تعسٜف يهٌ صباٍ َٔ ٖر٠ اجملاالت .

ذبدٜدٖا بأزبع١ قٛاعد ٖٞ قٛاعد ٚآداب ممازض١ امل١ٓٗ بػهٌ عاّ ٚعالق١ املٗٓدع بازبُٗٛز، 

ملايو(، ايعالق١ بني املٗٓدع ٚاملتعٗد )املكاٍٚ( ايعالق١ بني املٗٓدع ٚؾاسب ايعٌُ )االدزا٠ اٚا

َٗاّ االعُاٍ اهلٓدض١ٝ فكد سدد مبٗاّ االعُاٍ اهلٓدض١ٝ  الثاب السادسٚايعالق١ بني املٗٓدضني اَا 

،ؾاسب ايعٌُ، َٗاّ املهاتب االضتػاز١ٜ َٚٗاّ ايتٓفٝر )مبا فٝٗا املكاٚالت( سٝح مت غسح نٌ 

َٛقٛع اسبُا١ٜ قد اخطاز املٗٓدع  الثاب الساتعٞ. ٜتٓاٍٚ َٔ ٖر٠ املٗاّ بػهٌ ٚاقح ٚتفؿًٝ

ٚايتأَني ع٢ً َطؤٚيٝات املٗٓدع سٝح مت ذبدٜدٖا بأزبع ْكاط : َطؤي١ٝ املٗٓدع ،ايتدقٝل ايفين 

،االغساف ايفين ٚايتأَني االيصاَٞ سٝح االخطاز ايٓادب١ عٔ َطؤٚي١ٝ املٗٓدع .ٚايباب االخري 

 ايجأَ ٜتٓاٍٚ اسهاّ عا١َ.
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 وظام التدرية  -ثاويا

)ْعاّ ايتدزٜب(  22/3/1770-20بتازٜذ  44اقس اجملًظ االع٢ً يالذباد بدٚزت٘ ايعاد١ٜ  

ايرٟ اعدت١ زب١ٓ ممازض١ امل١ٓٗ ٚحيتٟٛ ع٢ً ثالث١ فؿٍٛ االٍٚ ٖٛ اٖداف ايتدزٜب اييت تعتُد 

ايهاف١ٝ الظباح املػازٜع  ع٢ً انتطاب املٗٓدع بعد ربسد١ ٚخالٍ فرت٠ ايتدزٜب املعسف١ ٚاشبرب٠

اهلٓدض١ٝ اييت ضٛف ٜطاِٖ يف اظباشٖا نُا ٜؤند ع٢ً عدّ ازتكا٤ املٗٓدع املصاٍٚ ي١ًُٓٗ 

َساتب اشبربات اهلٓدض١ٝ املٓؿٛف عًٝٗا يف ْعاّ ممازض١ املٗٓدع دٚز تكِٝٝ َطؤٍٚ االْتاد١ٝ 

 املٗين ٚايتأند َٔ اطالع٘ ع٢ً ايتطٛز االدازٟ يف اختؿاؾ١ 

فؿٌ ايجاْٞ )ايتدزٜب( ٜتٓاٍٚ َٛاد ايتدزٜب مبدتًف تؿٓٝفاتٗا ٚصباالت ايتدزٜب اَا اي 

املدتًف١ ٚبتٓاٍٚ ايفؿٌ ايجايح )قٛاعد ايتدزٜب( ٚادبات املٗٓدع املتدزب نريو املدزب 

َٚطؤٚيٝت١ اقاف١ اىل دٚزات َطاعد٠ يتأٌٖٝ املٗٓدع ٚتػط١ٝ ايٓكـ يف َٛاد ايتدزٜب ،َد٠ 

 ٜب،صباٍ عٌُ املٗٓدع املتدزب.ايتدزٜب، غسٚط ايتدز

 اخالقيات مهىة اذلىدسة  -ثالثا
ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا اجملاٍ ايكٛاعد املتفل عًٝٗا بني طبتًف اهل٦ٝات ٚازبُعٝات اهلٓدض١ٝ يف  

َٛقع اخالقٝات ١َٓٗ اهلٓدض١ ٚقد ٚقع االذباد بعض ايكٛاعد َطتٓد٠ ع٢ً ذيو يهٓٗا حباد١ 

ً  آخر٠ بٓعس االعتباز ايٛاقع  اىل دزاض١ ٚذبدٜح ٚٚقع أضظ َعتُد٠ ع٢ً َاٖٛ َتفل ع١ًٝ عاملٝا

 بٞ ايعس

 مسؤلية ادلهىدس 

ٜدزى املٗٓدع إ ايعٌُ ٖٛ اْبٌ االٚمس١ ِٖٚ يريو ميازع َٗٓت٘ ًَتصًَا خبد١َ اجملتُع   

ٚايعٌُ ع٢ً زفاٖٝت٘ نُا ٜٓبػٞ ع٢ً املٗٓدع إ ٜسفض نا َا َٔ غأ١ْ االقساز باملؿًش١ ايعا١َ 
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اٚ ايؿش١ ٚغريٖا َٔ  ٚدبٓب املٛاقف اييت تٓطٟٛ ع٢ً طباطس اٚ تػهٌ تٗدٜدا يًب١٦ٝ اٚ اسبٝا٠

 سكٛم االْطإ.

اْ٘ َٔ ايٛادب ع٢ً املٗٓدع إ حيتفغ مبٗٝب١ امل١ٓٗ ٜٚعٌُ ع٢ً ايٛفا٤ ايال٥ل بٗا نُا   

حيافغ ع٢ً ضًطاٍ َٗين َتأؾٌ َٔ املٗاز٠ ٚاالَا١ْ ٚاالعتداٍ ٚ ايتٛاقع  ٚايعدٍ َع ايػعٛز 

ا  ٜتعًل مبٗٓت١ ٚ ْػس َاٜعسف٘ بسفا١ٖٝ ايفسد ٜٚعٌُ ع٢ً تطٜٛس َٗازت١ َٚعازف٘ خؿٛؾا فُٝ

 .يًذُٗٛز

يكد اتفكت مجٝع املٓعُات اهلٓدض١ٝ امل١ٝٓٗ تكسٜبًا يف نٌ فسٚع اهلٓدض١ ع٢ً إ اعكا٤ٖا   

ًَتصَٕٛ باع٢ً دزدات ايطًٛى املٗين ٚإ تتطِ قسازاتِٗ َع اَإ ٚؾش١ ٚزفا١ٖٝ ازبُٗٛز ٚزعا١ٜ 

ٚايتازخيٞ ٚإ ٜهْٛٛ آَا٤ ٚغري َٓشاشٜٔ َٚتفاْٝني يف خد١َ  ٢ٚايرتاخ ايجكاف ٚاسرتاّ ايب١٦ٝ

 ازبُٗٛز  ٚاملٛظفني ٚايعُال٤ َٔ ادٌ ذبطني نفا٠٤ املٗٔ املدتًف١ 

 مثادئ عامة 

ازبُعٝات امل١ٝٓٗ اهلٓدض١ٝ يٛا٥ح َٓع١ُ يكٛاعد األخالم. ٚ اهل٦ٝات أعدت ايعدٜد َٔ  

ػسٜٓٛقد مت دصبٗا بدزدات أنرب أٚ أؾػس إىل ٚبعكٗا ٜعٛد إىل ايعكٛد املبهس٠ َٔ ايكسٕ ايع

ايكٛاْني املٓع١ُ يدٚا٥س عد٠. يف سني إٔ ٖرٙ ايبٝاْات تطتددّ نهتٝب إزغادٟ إال أْ٘ ال ٜصاٍ 

 .ٜتطًع املٗٓدضٕٛ إىل زأٟ ضدٜد ٜفطس نٝف١ٝ تٓفٝرٖا يف ظسٚف بعٝٓٗا

اهلٓدض١ٝ ٚاملٓعُات ُعٝات ٚتتػاب٘ املباد٤ٟ ايعا١َ يًٛا٥ح املٓع١ُ يألخالم بػهٌ نبري يف ازب

املدتًف١ ٚاملٓعُات املاعب١ يف ايعاملٖٛٛ َا ٜعٌُ ع٢ً ْػس ايال٥ش١ بؿٛز٠ أنرب ٜٚعٌُ ع٢ً إؾداز 

 ٚميهٔ تًدٝؿُٗا باالت٢:   تٛدٝٗات ضبدد٠

  ٍُٜعًٞ املٗٓدضٕٛ َٔ غإٔ األَإ ٚايؿش١ ٚزفا١ٖٝ اجملتُع نُا ٜٓاقٌ َٔ أدٌ االَتجا

 ١َ يف أدا٤ ٚادبات امل١ٓٗملبادئ ايت١ُٝٓ املطتدا

 بتؿسحياتِٗ إال ٕٛ ٜكدّ املٗٓدضٕٛ اشبدَات اييت ٖٞ َٔ ؾُِٝ اختؿاؾِٗ فكطٛال ٜدي

بطسٜك١ دبعًِٗ حيٛشْٚايٓصا١ٖ ٚايهسا١َ مل١ٓٗ  ًَٕٛتصَني بايؿدم ٚاملٛقٛع١ٝ ٜٚتؿسف

 َع ايسغ٠ٛ ٚايػؼ ٚايفطادزمح٘ اهلٓدض١ نُا أِْٗ ٜتؿسفٕٛ بال 

  ٕٛبدٚز فاعٌ يف ايػ٦ٕٛ امل١ٝٓٗ يهٌ َٔ املٛظف ٚايعٌُٝ نٛنال٤ أٚ ٜٚكّٛ املٗٓدض

َٔ ايتطٜٛس املٗين أثٓا٤  ٕٚأَٓا٤ أٚفٝا٤ ٚحيسؾٕٛ ع٢ً دبٓب تكازب املؿاسبٜٛطتصٜد

 عًُِٗ، ٜٚتٝشٕٛ فسف ايتطٜٛس املٗين ملٔ ِٖ ذبت إغسافِٗ

 يف ايعًِ ع٢ً بٓا٤ مسعتِٗ امل١ٝٓٗ بفكٌ خدَاتِٗ ٚال ٜتبازٕٚ َع اآلخسٜٔ ٕٛحيسؾ. 
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 وظام التأهيل واالعتماد للمهىدسني العزب  -راتعا 
 أهداف وغايات الىظام  -1

 ايدزدات ٚتؿٓٝف املٗين ٚتكدَِٗ تأٌٖٝ املٗٓدضني ٚتؿٓٝفِٗ ٚفكا شبرباتِٗ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ْعاّ

 ضبرتف،َٚٗٓدع َػازى،َٚٗٓدع َٗٓدع،َٚٗٓدع :ٖٞ دزدات أزبع إىل يًُٗٓدضني امل١ٝٓٗ

 ع٢ً ايٓطام املٗين ، ٚإداب١ ع٢ً جيد فٝ٘ املٗٓدع ايٛض١ًٝ يالزتكا٤ بطًِ ايٓذاح .َطتػاز

ايتطاؤالت ٚاييت دا٥ُا َا ٜهٕٛ املٗٓدع يف استٝاز هلا ست٢ ٜتُهٔ مبٛدبٗا َٔ غل طسٜك٘ يف 

 اسبٝا٠ ايع١ًُٝ بؿٛز٠ متٝصٙ عٔ اآلخسٜٔ .

املٗٓدع ٜعين اْ٘ أتكٔ امل١ٓٗ اهلٓدض١ٝ إىل َؤٖالت  ايًكب اهلٓدضٞ ايرٟ ميٓش٘ فإقاف١  

ٚتبني إدزان٘ يًعٌُ اهلٓدضٞ ٚشٜاد٠ ثكت٘ امل١ٝٓٗ  اىل ايدزد١ اييت ٜعٓٝٗا ٚحيددٖا ٖرا ايًكب

ٚ اٜكا اتاس١ إٔ ٜعسض خدَات٘ يًُذتُع َباغس٠  .ٜٚطتطٝع املٗٓدع َٔ خالٍ ٖرٙ ايجك١ بايٓفظ

فص َاي١ٝ ١َٝٓٗٚ يًشاؾًني ع٢ً َساتب ٖرا ايفسؾ١ يًُٗٓدضني ايعسب يًشؿٍٛ ع٢ً ممٝصات ٚسٛا

 ايٓعاّ.

نُا إٔ اجملتُع ٜط٦ُٔ بدٚزٙ إىل إٕ ٖرا املٗٓدع إمنا ٜكدّ ي٘ أفكٌ ٚأزق٢ خد١َ   

ٖٓدض١ٝ يف صباٍ ربؿؿ٘ . ٚال غو إٔ ٖرا ٖدف ععِٝ ٜعهظ َد٣ ايتكدّ اسبكازٟ هلرا 

 اجملتُع.

 : الىسائل لتحقيق اهداف وغايات هذا الىظام -7
ُٛا عك ١٦ٖٝ ٖٓدض١ٝ قطس١ٜ صبًطًا قطسُٜا يالعتُاد املٗين ٜٚهٕٛ ز٥ٝط١ تؤضظ نٌ - أ

ٜٚهٕٛ ز٥ٝط١ عكٛا يف صبًظ االعتُاد اإلذبادٟ يتأٌٖٝ ٚاعتُاد املٗٓدضني،ٜٚط٢ُ بًد املكس 

 أًَٝٓا جملًظ األعتُاد اإلذبادٟ َٔ أؾشاب االختؿاف إلدزا٠ أعُاٍ ٖرا اجملًظ.

إْػا٤ ٚسد٠ إذباد١ٜ يف بًد املكس يإلختبازات امل١ٝٓٗ داخٌ اهل١٦ٝ ايعسب١ٝ يتأٌٖٝ ٚاعتُاد  - ب

 املٗٓدضني 

 عكد ايرباَر ايتدزٜب١ٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ ايػا١ًَ املطتُس٠ يػاٜات االعتُاد. - ت

 عكد االَتشاْات ٚاالختبازات ٚاملكبالت امل١ٝٓٗ. - خ
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١ يًُٗٓدضني بني اهل٦ٝات اهلٓدض١ٝ ايعسب١ٝ عكد اتفاقٝات يالعرتاف املتبادٍ باملساتب املٗٓٝ - ز

 ٚفل بسْاَر االعتُاد املٗين املٛسد يًُٗٓدضني.

 

 

 اهداف التسجيل ادلهىي  -3
 تٛشٜع املؤٖالت األنادمي١ٝ ٚاشبربات ايع١ًُٝ يًعاًَني يف امل١ٓٗ  - أ

احملافع١ ع٢ً ايتطٜٛس املطتُس يت١ُٝٓ َٗازات املٗٓدضني َٚتابع١ َا ٜطتذد يف صباٍ  - ب

 ربؿؿِٗ.

تٛفري ٚتطبٝل أفكٌ املُازضات امل١ٝٓٗ َٔ قبٌ املٗٓدضني خد١َ يًُذتُع ٚتٛفري اشبربات  - ت

املؤ١ًٖ يًُهاتب ٚايػسنات ٚاملؤضطات اهلٓدض١ٝ ايعسب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚمجٝع ايكطاعات 

 اهلٓدض١ٝ.

 سح اهل٦ٝات اهلٓدض١ٝ ايكطس١ٜ ع٢ً إْػا٤ ضذٌ َٗين يًُٗٓدع ٜٛثل املطت٣ٛ ايتأًٖٝٞ ي٘ - خ

 ٚخربات٘ امل١ٝٓٗ َٚاٜطتذد فٝٗا.

 تطٌٗٝ اْطٝاب ايعُاي١ اهلٓدض١ٝ بني املٗٓدضني يف ايٛطٔ ايعسبٞ ٚايعامل . - ز

 االحتادي رللس االعتماد رللس االعتماد القطزي و  -4

مت ٚقع اضظ تػهٌٝ اجملًظ ايكطسٟ يف نٌ دٚي١ عكٛ باالذباد َٚٗاَ٘ ٚاالختبازات اييت 

يػسض اعتُادٖا َٔ اجملًظ االذباد٣ نريو فإٔ اجملًظ االذبادٟ  كّٛ بٗا يًُٗٓدضني ٚزفعٗاٜ

ع٢ً إ (ز٥ٝظ اجملًظ ايكطسٟ اٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘  )ميجٌ ف١ٝ عكٛ عٔ نٌ ١٦ٖٝ ٖٓدض١ٝ قطس١ٜ

جيتُع َستني يف ايعاّ ٚتهٕٛ َدت١ ازبع ضٓٛات نُا سدد ايٓعاّ َٗاّ ٖرا اجملًظ َٔ اغساف 

 ٦ٝٗات ايكطس١ٜ يكُإ ضري ايعٌُ .ٚاعتُاد املساتب ٚايكٝاّ بصٜازات يً

 االيزادات -5

١ اجملًظ االع٢ً اقاف٘ ؿؿٚ ايػٗادات  َٚا خياالَتشاْات َٔ زضّٛ  االٜساداتتتهٕٛ  

 اىل زضّٛ ايدٚزات اييت ٜتِ عكدٖا َٚطاُٖات اهل٦ٝات اهلٓدض١ٝ 
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 ليات العمل تىظام االعتماد والتاهيل ادلهىي للمهىدسنيآ

 َفؿٌ نٌ فكس٠ َٔ فكسات٘ حغس تتكُٔك١ ٚاييت ٝيًعٌُ بٗرا ايٓعاّ ٚتطبمت ٚقع آيٝات 

 :ٚتتكُٔ

  غسٚط ايتطذٌٝ املٗين 

 املساتب اهلٓدض١ٝ ٚغسٚط ايتطذٌٝ فٝٗا 

  غسٚط دبدٜد ايتطذٌٝ املٗين 

 ايتدؿؿات اهلٓدض١ٝ ايس٥ٝط١ ٚفسٚعٗا 

  صباالت َصاٚي١ امل١ٓٗ 

  ٌْٖٝكاط ايتأ 

 َٖٔعازب١ ايٛقع ايسا 

  االختبازات ٚاملكابالت امل١ٝٓٗ 

  ايػسٚط ايعا١َ يالختبازات 

  املكابالت امل١ٝٓٗ 

  َد٠ االختبازات ٚاملكابالت 

  اعكا٤ زبإ املكابالت 

  َهإ َٚٛاعٝد االختبازات ٚاملكابالت 

  تؿشٝح االختبازات 

  االعتراز اٚ ايػٝاب عٔ االختباز اٚ املكاب١ً 

  اسهاّ عا١َ 

 



 
 
 
 
 

 األمانة العامة

 9 عٌُ عٔ دٚز إذباد املٗٓدضني ايعسب يف ؾٝاغ١ تػسٜع عسبٞ ٜهاٌَ بني ايتذازب ايعسب١ٝٚزق١ 

 

 الخاتمة

الهٌئات الهندسيٌ  ليدٌها نميام لمما سي  المهني  د داتيد ل ويد ٌه دالولكٌيا بيضلم هيالقع  منهيا ا ي   ان العدٌد من

  داتد الخال ٌات مما س  المهن  الهندسٌ  .

تامي  بما ان اوحاد المهندسٌن الع ه دبما قٌنا  د ا   نمام مدحد ل ولكٌيا داالتومياد ل مهندسيٌن العي ه د داتيد 

اضاه  الى نمام ل ود ٌه,داضا ما  د نت مما كد مق  هً العدٌد من الجمعٌات دالهٌئات الهندسٌ    المهنلمما س  

 .هق اوها  العالمٌ  نجد وشاق  دوطاقق هً مخو ف

قنمام الولكٌا داالتوماد ل مهندسيٌن العي ه ت الهٌئ  خط  لعقد ثالث د ش تما من اجا وسهٌا العما ضعلقد د

  :دكً الضي وم ا  ا ه

 حداهز لوشجٌع المهندسٌن دحثهم ت ى اإل قاا ل حصدا ت ى الولكٌا.دضع  -1

 دضع أسس اإلخوقا ات دالمقاقالت. -2

 معالج  الدضع القائم. -3

 وييم تقييدكا هييً تمييان داحييده لييم ٌييوم انجازكييا قشييبا بامييا السييقاه مخو عيي  تييدا د شيي  تمييا لبنيي 

اد اق تمييييا ميييين  حييييدا االخوقييييا ات دتلٌييييات الوقٌييييٌم دالوييييً وييييم هٌهييييا وقييييدٌم ثالثيييي  2013تييييام

اال دن,السيييعددٌ  ده سيييطٌن اضييياه  اليييى د  ييي  تميييا مقدمييي  مييين سيييمد الشيييٌ  هٌصيييا قييين مشيييا ي 

 تا سعدد  ئٌس الم بز الدطنً ل قٌاس دالوقدٌم هً السعددٌ .

  قييييا ميييين مسييييددو  دضييييعت  ييييد العيييي ه ل مهندسييييٌن دالولكٌييييا االتوميييياد نمييييام ان ميييين دقييييال  م

 مييياوم اليييً اضييياه  ل هٌئييي  الونعٌضٌييي  ال جنييي  مييين قوب ٌيييف دالسيييعددٌ  اال دنٌييي  الهندسيييٌوٌن الهٌئويييٌن

 ضييي د   ا   هييييننً االخييي   الهندسيييٌ  الهٌئيييات دانممييي  وجيييا ه مييين العميييا د ش خيييالا وقدٌمييي 

 ال جنيي   قييا ميين المدضييد  حييدا انمميي  ميين سيياققا   المهنيي  مما سيي  لجنيي  ميين نجييز مييا مييع د اسييو 

 وسيييييمٌهم مخوصيييييدن دمشيييييا ب  حدلييييي  المسيييييوجد  المالحميييييات داخيييييض دونقٌحييييي  ل هٌئييييي  الونعٌضٌييييي 

 ط ٌقيييي  ٌلخييييض نمييييام قييييا هحسييييه نمييييدضجً نمييييام لدضييييع لييييٌس دضلييييم جمٌعييييا الهندسييييٌ  الهٌئييييات

 .الع قٌ  الددا جمٌع هً ل وطقٌق
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دخالصييي  القيييدا اجيييد مييين الضييي د ي ونشيييٌط تميييا الهٌئييي  دمشيييا ب  جمٌيييع الهٌئيييات الهندسيييٌ  هيييى 

االمانيي  العاميي  دوقييدٌم بييا الييدتم لهييا ميين  قييا  يي ه المج ييس ا ت ييى تضييدٌوها طققييا لنمامهييا الييضي ا

لالوحييياد دالهٌئيييات الهندسيييٌ  مييين خيييالا ممث يييٌهم هٌهيييا اضييياه  اليييى وهٌئييي  جمٌيييع المييي دف المناسيييق  

 من سب وا ٌ  ددسائا اوصاا من  قا نقاق  المهندسٌن اال دنٌٌن المسوضٌع  ل هٌئ  .ها لعم 

 


