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 ملتقى التأهيل واالعتماد المهني الثالث

 االردن-عمان

17/12/2017 

 

 الشعار

  .نحو العالمية في مجال التأهيل االعتماد المهني 

 

 األهداف

 يهدف الملتقى بوجه عام الى:

التعلوووويه الهنداووووي بالتأهيوووول هاالعتموووواد المهنووووي همماااووووة  تطووووويي تليووووار ابوووو  م يجووووار •

 .المهنة

هعلووووى الميووووتويي   هالتأهيوووولم تلووووا مجوووواالر االعتموووواد  هال بووووي  فوووويتبووووادل المعيفووووة  •

المحلووووووي هالعيبووووووي الوووووودهلي يوووووويب  منمومووووووة التأهيوووووول هاالعتموووووواد المهنووووووي بالووووووداجار 

 .االاتشااية العالمية

المهنوووي ه ووووال الوووى منموموووة  هالتأهيووولنشوووي الووووعي هاالهتموووام بأهميوووة هديويوووة االعتمووواد  •

  .متكاملة همحفز  تشييعية عيبية

 

 :محاور الملتقى

  .ربط مخرجات التعليم الهندسي بالتأهيل واالعتماد المهني •

  .التشريعات •

 .التجارب العالمية •

 .جلسة حوارية: ميثاق أخالق مهنة الهندسة •



 

  المهندسين العرباتحاد

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Federation of Arab Engineers 

 



 

  المهندسين العرباتحاد

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Federation of Arab Engineers 
 

 الثالث التأهيل واالعتماد المهني ملتقىتوصيات 
 

 محور التشريعات

شووووقي  ااووووااوووويي :  يياعيإلخياج نمام تأهيل هاعتماد هنداووووي عيبي مودد متابعة الجهود  -

هالثاني  العيب،األهل عام تلتزم به كافة الدهل العيبية المنضوووية تحل لواا اتحاد المهنداووي  

 .خصو ية كل دهلة م  تلك الدهل يياعيخاص 

 متابعة إخياج دزمة الحوافز ال ا ة بالتأهيل هاالعتماد المهني هاليتب المهنية نحو الوجود. -

 اب  التأهيل هاالعتماد المهني بنمام مماااة المه  الهنداية. -

 .التطويي الميتمي للنمام التأهيل هاالعتماد المهني ليواكب التطواار المهنية هالتعليمية -

 

 محور العالمية

التعليه العالي هضوووب   اعتماد العمل على ميوووااي : األهل ميووواا محلي م  خسل م اووويوووار -

هبما يتوافق مع متطلبار  نحو بنائها على تااس الكفايارالتعليمية  جودتها نحو تطويي البيامج

هالثواني عوالمي بفتح دواا مع عودد م  منمموار  تكواد،االعتمواد العوالميوة مثول هاشوووووونط  

لدينا  لم اوووويووووار اعتماد التعليه العالي تعليمار االعتمادلتكييا االعتماد هالجمعيار العالمية 

 .همتطلباته مع متطلبار تلك المنممار هالجمعيار

 

 التأهيل المهنيومحور ربط مخرجات التعليم الهندسي بمتطلبات االعتماد 

بتطوييها هذار  وووولة بمتطلبار  الهيئار الهنداوووويةمتابعة اعتماد ميووووادار داااووووية تيووووهه  -

 مهندس. يتبة ماالعتماد المهني هاعتماد تحقيق متطلباتها م  شيهط الحصول على 

باا الكفاا تطويي  - لداااوووووووة الجامعية تنهىالجامعية لم   اخت هاختباا خاص كمتطلب م   ا

 .كمتطلبار الحصول على اتبة مشاا

 لمفهوم الهنداة كمهنة. الجامعار تعزيزا  تنميه مجموعة م  الواش هالجليار في  -

 عقد هاش العمل المت صصة هالدهاار التأهيلية في االعتماد المهني هم يجار التعليه. -
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 محور آداب المهنة

هباللغتي  العيبية  الهنداووووة همدهنة اليوووولوك المو ووووى بتطوييها مهنة تخسق ميثاق هضووووع •

 اليامية همودع اتحاد المهنداي  العيب.موادع الهيئار الهنداية  على هاالنجليزية

الهنداة  مهنة تخسق ميثاق علىالهنداية للهيئة  االنتياب في الياغب المهندس إطسع يته تن •

 التيجيل طلب إلى فقي  هٕاضافة، القانوني القيه دلا هدبل الطلب تقديه همدهنة اليلوك عند

 .التزام المهندس بهما تبي 

عتماد هاال التأهيل متطلبار م  كمتطلب الهنداوووة همدهنة اليووولوك مهنة تخسق ميثاق اعتماد •

 في به تتعلق تاووووئلة المهني، ههضووووع عتمادهاال التأهيل لتعليمار كملحق هضوووومه المهني

 .التأهيل ار همقابسرامتحان

 هالعيبية، المحلية الهنداووووية هالم تميار الملتقيار في الهنداووووة مهنة تخسق ميثاق عيض •

 م  دطي كل في هالهيئار الهنداووووووية العيب المهنداووووووي  اعتماده لدى اتحاد على هالعمل

 .العيبية األدطاا

الهنداوة  مهنة تخسق ميثاق باعتمادالمهنداوي  الهنداوية هتماك  عمل  المكاتب جميع م اطبة •

 .به للتعييا داخلية اجتماعار هعقد ،لهه تاااية كوثيقةاليلوك همدهنة 


