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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 
 

 محتويات التقرير : 
 الصفحة ـان ـــــــــ البيـــ

 المعمــاريـة ـة ـدس ـ ة الهنــ لشعبالسنوي  ئة العامةـجتماع الهي الدعوة ال
 

 

 المعماريــــــــــــةالهندســــــــــــة كلمــــــــــــة رةــــــــــــيس مجلــــــــــــس شــــــــــــعبة 
 

 

 المعماريـــــــــــــــــة الهندســـــــــــــــــة أعضـــــــــــــــــا  مجلـــــــــــــــــس شـــــــــــــــــعبة 
 

 

 لشــــــــــعبة الهندســــــــــة المعماريــــــــــة أعضــــــــــا  الهيئــــــــــة المرك يــــــــــة 
 

 

ــدا   ــة  أهـــــــــــــــــــــــــ ــة المعماريـــــــــــــــــــــــــ ــعبة الهندســـــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــ
 

 

ــة   ــعبة الهندســــــــــــــــة المعماريــــــــــــــ  صــــــــــــــــ ايات سمهــــــــــــــــا  شــــــــــــــ
 

 

 أقســـــــــا  ساــــــــــرسع  اصصــــــــــات شـــــــــعبة الهندســــــــــة المعماريــــــــــة 
 

 

ــر ال ا  ل ــ   قريـــ ــة عمـــ ــة مجلـــــس اطـــ ــة المعماريـــ ــعبة الهندســـ  شـــ
 

 

 اجتماعـــــــــــــــات مجلـــــــــــــــس شـــــــــــــــعبة الهندســـــــــــــــة المعماريـــــــــــــــة 
 

 

 شــــــــــــــــــعبة الهندســــــــــــــــــة المعماريــــــــــــــــــة مهــــــــــــــــــا  ملاــــــــــــــــــ  
 

 

ــة المعماريـــــــــــــــــــــــــة  ــعبة الهندســـــــــــــــــــــــ ــاةيات شـــــــــــــــــــــــ  إاصـــــــــــــــــــــــ
 

 

ــاتأعــــدا   ــة اســــ  الجامعــ ــة المعماريــ ــعبة الهندســ ــبيع لشــ  المنتســ
 

 

 التـــــــــــــــــــــدري  سالتشـــــــــــــــــــــ ي  للمهندســـــــــــــــــــــيع المعمـــــــــــــــــــــارييع
 

 

 التــــــــــــــــــــــــدري  للمهندســــــــــــــــــــــــيع المعمــــــــــــــــــــــــارييعبرنــــــــــــــــــــــــام  
 

 

 إاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةيات التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري 
 

 

 لجـــــــــــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــــعبة الهندســـــــــــــــــــــــــــــة المعماريـــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 

ــا  المهنـــــم لشـــــعبة الهندســـــة المعماريـــــة ــان التوهيـــــ  ساالعتمـــ  لجـــ
 

 

ــطة  ــاأنشـــــــ ــة سلجانهـــــــ ــة المعماريـــــــ ــعبة الهندســـــــ ــات شـــــــ  ساعاليـــــــ
 

 

 ساعاليـــــــــــــــات لجـــــــــــــــان الشـــــــــــــــعبة اـــــــــــــــم صـــــــــــــــورأنشـــــــــــــــطة 
 

 

 
  



 

 

3 

 

 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 المحترمون  المعماريةأعضا  الهيئة العامة لشعبة الهندسة  ال مي ت سال م  
 

 
 السنوي   ئة العامةـجتماع الهي ال  ة عو:  الموضوع

 ة ـــــــــالمعمــاريـ ـة ــــــ ة الهندســـــ ـعب ـلش
 

 
 ،،،ركا هالس   عليكم سرامة الله سب

ــا ا ــن  المـ ــتنا ا لـ ــع 47، 48)  يعسـ ــة( مـ ــانون النقابـ ــم ) قـ ــنة 15رقـ ــوانيع  1972( لسـ سالقـ
سالنممــة المعدلــة  1983( لســنة 2( مــع النمــا  الــدانلم للنقابــة رقــم )52المعدلة له سالمــا ة )

لعقــد اجتماعهــا الســنوي   المعماريــةله، قرر مجلس النقابة  عوة الهيئة العامة لشــعبة الهندســـة  
اــم  24/2/2022الموااــ   الامــيسمــع مســا  يــو   الثالثــةالعــا ي سكلــ  اــم  مــا  الســاعة 
، سام اال عد  اكتمال النصاب القانونم يؤج  االجتماع إلى مجمع النقابات المهنية ام عمان

 عمان. –مسا  ام مجمع النقابات المهنية  الثالثةالساعة    03/03/2022المواا    الاميسيو  

اــ ن جــدسل  1983( لســنة 2( مــع النمــا  الــدانلم للنقابــة رقــم )53لــن  المــا ة )  ساستنا ا
 أعمال اجتماع الهيئة العامة للشعبة على النحو التالم:

 .2021مناقشة التقرير السنوي للشعبة عع سنة  .1

 .سضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القا مة .2

 انتااب أعضا  مجلس الشعبة سالعضا  المكمليع للشعبة ام الهيئة المرك ية. .3

 الشعبة سأي اقترااات  ا  الشعبة.مناقشة شؤسن ارسع سأقسا   .4

 النمر ام أي مواضيع يطل  مجلس النقابة إ راجها على جدسل العمال. .5

 
 س فضلوا بقبول ااة  االاترا  

 
 
 
 
 
 
 
 

 شعبة الهندسة المعمارية مجلس    رةيس 
 أامد نميس صيا   .  
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 
 كلمة رةيس مجلس شعبة الهندسة المعمارية  

 

 ال مي ت سال م   أعضا  الهيئة العامة لشعبة الهندسة المعمارية المحترمون، 

 الس   عليكم سرامة الله سبركا ه سبعد،

أاييكم باسمم ساسم زم ةم أعضا  مجلس شعبة الهندسة المعمارية، ساســمحوا لــم بــون 
ناصــة علــى  المــ  مــع مطلــع كــ  عــا  جديــد بواقــع أاضــ  أهــديكم أبيــ  أمنيا نــا ايــ  يتجــد 

الصعيد المهنم سكل  لما لألزمــة االقتصــا ية التــم  مــر بهــا المنطقــة قاببــة مــع ار ــدا ات ســلبية 
على القطاع الهندسم بشك  عا  سبالتــالم علــى المهندســيع سالســيما اــديثم التاــر ، سهــو مــا 

م ةنــا المعمــارييع ايــ  نــاه  عــد  المســجليع اــم يضــعنا أمــا   حــديات مت ايــدة مــع از يــا  أعــدا  ز 
زميلــة سزميــ ، سلــرل  نــدرس اــم مجلــس شــعبة الهندســة  15500شــعبة الهندســة المعماريــة 

المعمارية أن التحدي الكبر هو  حدي "الكم" سليس "النوع"؛ الطالما كانت جامعا نا الر نية هم 
ا، إال أن   ايــد العــدا  يــؤ ر علــى جــو ة الاضــ  سلطالمــا كــان المهنــد  الر نــم هــو الكثــر  ميــ  

المارجــات سهنــا يــو م الــدسر الساســم لعمــ  مجلــس الشــعبة سلجانهــا، ايــ   ــم  كثيــ  الجهــو  
لادمة أكبر عد  ممكع، اعلى سبي  المثــال استضــا  برنــام  التــدري  الرةيســم للشــعبة "مرســم 

ــدربا مــع اــديثم التاــر  اــم  27" 006 ــام   الفــو  الثالــ مت  ــدري  مجــانم يــتم سضــع سهــو برن
المتدربيع ايه ام ظــرس  مشــابهة للعمــ  اــم المكا ــ  سيشــر  عليــه زمــ   متميــ يع اــم هــرا 
القطاع بحي  يتم   سيد المتدربيع بالمهارات الرةيسية التم  جع  منهم أكثر جاه ية النتراق ســوق 

عاب أعــدا  أكبــر العم  سكل  مع ن ل محاكاة انجاز مشاريع ساقعيــة، سنطمــن بــون نســتطيع اســتي
 .2021مع الاريجيع ام عا  

 م االلت ا  بقرارات الدااع التم امرت االجتماعات العامة لفترات ارصا على الس مة العامة س ــم 
سنمــرا  التحول مع االجتماعات الوجاهية الى التواصــ  عــع بعــد أس الــدم  بينهمــا اســ  المــرس  ،

للمرس  الوباةية التم ل متنا  ام هرا العا  اال ان الشعبة سلجانهــا لــم  توقــ  عــع االســتمرار اــم 
ــه  قامــت الشــعبة  ــا  علي ــ  الفــرن للمهندســيع المعمــارييع سبن ــ ب قمحــاسالت نل ــاة ناصــة  ب قن

للشــعبة المعماريــة علــى منصــة اليو يــوب لكــم يتســنى لجميــع المهندســيع المعمــاريع الوصــول 
ستفا ة مع ك  مــا عليهــا مــع محاضــرات سسرو العمــ  سنــدسات سالفعاليــات التــم لــم  نقطــع ساال

ــاة الااصــة بالشــعبة سقــد كــان هــرا التحــول  سالتــم يــتم راعهــا بعــد  ســجيلها سمنتجتهــا علــى القن
الرقمم مواكبا للمرس  التــم اجبــرت كــ  الجهــات علــى التــوقلم معهــا، سجــا  هــرا المنعطــ  اــم 

ليـــوازي بكفا  ـــه رال سرســـالة الشـــعبة للرقـــم سراعـــة العمـــ  الهندســـم  بريقـــة ســـير االعمـــال
 .نشابات اقباال كثيفا مع المهندسيعالمحاضرات سال الشعبة، ام ايع القت ملمنتسب
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ،،ال مي ت سال م  

 
 ك  منا ا را سالتم  ركت ام التم ساجهتنا عاما مليئا بالتحديات الصعبة 2020لقد كان عا  

يمنعنا ام الشعبة مع االستمرار ام ل كع لم يق  كل  عاةقاسل ،االصعدةجميع  علىساضحا 
 العا .بيلة العم  ن ل  الندسات سالمحاضرات سسروبرح 

ام الاتا  ال يسعنم إال أن أ قد  بج ي  الشكر لجميع لجان الشعبة التم كانت السب  الرةيسم 
مــ  الشــعبة بمحاسرهــا الامســة سعملــت ايما  حق  هرا العا  مع انجــازات، سالتــم املــت نطــة ع

على  حقيــ  أبلــ  مبا را هــا سعليــات عملهــا، سمــا زلنــا نتطلــع للم يــد مــع الجهــد اــم العــا  الجديــد 
  حقيقا لرايتنا المشتركة ام ندمة نقابتنا سندمة زم ةنا المعمارييع.

 سالس   عليكم سرامة الله سبركا ه

 

 
 
 

 المعمارية شعبة الهندسة  مجلس    رةيس 
 أامد نميس صيا   .  
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 شعبة الهندسة المعمارية أعضا  مجلس  
 2021 – 2018ع ي للدسرة الثامنة سالعشر 
 
 
 

 
 
 

  . أامد نميس صيـا  
 رةيس مجلس الشعبة

 
 

  . عما  عدنان الدبا  

 ناة  رةيس مجلس الشعبة
 
 

 العمايرة محمد   . أيمع  

 أميع سر مجلس الشعبة 

 راةد سالم الت     .  . 
 عضو مجلس الشعبة 

 

 السير   سعد  . رسال  
 عضو مجلس الشعبة 

 

 شلب  ااي    . ماهر  

 عضو مجلس الشعبة 
 الشقر  محمو   محمد   . 

 عضو مجلس الشعبة    
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 شعبة الهندسة المعمارية ل أعضا  الهيئة المرك ية  
 2021  -  2018للدسرة الثامنة سالعشرسن 

  . أامــــــــــــــــــــــــــد اــــــــــــــــــــــــــرب القريـــــــــــــــــــــــــــو م 
 

ــان ــد العيطــــــــــــــــــــــــ ــيد محمــــــــــــــــــــــــ   . أســــــــــــــــــــــــ
 

 أيمـــــــــــــــــــــــــــــــع أكـــــــــــــــــــــــــــــــر  زعيتـــــــــــــــــــــــــــــــر . 
 

 بشــــــــــــــــــــــــار عبــــــــــــــــــــــــدالرامع البيطــــــــــــــــــــــــار . 
 

  . بـــــــــــــــــــــــــــــــ ل نـــــــــــــــــــــــــــــــاظم امـــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ــن ــمير المفلـــــــــــــــــــــــــ ــة ســـــــــــــــــــــــــ   . جمانـــــــــــــــــــــــــ
 

  . نلــــــــــــــــــــــــــــو  محمــــــــــــــــــــــــــــد عربيــــــــــــــــــــــــــــات
 

  . رامـــــــــــــــــــــــــــــم نالـــــــــــــــــــــــــــــد أرنـــــــــــــــــــــــــــــااس 
 

ــات ــر قطيشــــــــــــــــــــــــ ــة جعفــــــــــــــــــــــــ   . رانيــــــــــــــــــــــــ
 

  . راةـــــــــــــــــــــــــــــــــد نبيـــــــــــــــــــــــــــــــــ  سهبـــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

 العمــــــــــــــــــــــــاريع . ســــــــــــــــــــــــمير موســــــــــــــــــــــــى 
 

 أ.  . علــــــــــــــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــــــــــــــو بنيمــــــــــــــــــــــــــــــة
 

  . اــــــــــــــــــــــــــار  جميــــــــــــــــــــــــــ  بقــــــــــــــــــــــــــاعيع
 

  . محمـــــــــــــــــــــــــو  اســـــــــــــــــــــــــا  صـــــــــــــــــــــــــايمة
 

ــات ــعيد قطيشـــــــــــــــــــــــ ــال ســـــــــــــــــــــــ   . منـــــــــــــــــــــــ
 

  .  . ميســـــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــوملم
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 أهدا   
 شعبة الهندسة المعمارية مجلس  

 
 
 

 رايتنا:

 الريا ة ام ندمة المهندسيع المعمارييع على المستول النقابم سالمهنم .

 

 رسالتنا:
معماريــــة عــــع بريــــ  العمــــ  النقــــابم  نمــــيم س طــــوير مهنــــة الهندســــة ال

 .اإلبداعمسالمؤسسم 

 

 الهدا :
 . المهنيةالتمي  المعماري سراع مستول الكفا ة  •

 

 .النهـــــــوق بتطبيقـــــــات الهندســـــــة المعماريـــــــة •
 

ــ   • ــارييع. فعيـ ــيع المعمـ ــع المهندسـ ــ  مـ  التواصـ
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ص ايات 
 شعبة الهندسة المعمارية مجلس  

 نميم أمور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة، سمتابعــة التوهيــ  المســتمر سعقــد النــدسات  •
الممارســة المتعلقــة بالشــعبة سمتابعــة  طبيقهــا سكلــ  أنممــة الهندســية سسضــع مشــاريع 

 لقرارات الهيئة العامة للشعبة. اساق

لــوار ة اــم النمر ام بلبات التسجي  لعضوية النقابة اــم القســا  سالفــرسع الهندســية ا •
 المجلس.إلى الشعبة سراع  وصيا ه س قاريره اولها 

  راسة المور المحالة عليه مع مجلس النقابة سراع  وصيا ه بشونها إليه. •

ــيع أعضــا   • ــ اع مهنــم ب ــيع أعضــا  الشــعبة سالتحقيــ  اــم أي ن ــة ب اســم الن اعــات المهني
 مجلس النقابة برل .إلى الشعبة سأصحاب العمال سراع  قاريرها 

 شكي  اللجان المتاصصة مع أعضا  الهيئة العامة للشعبة سالماتصيع لمساعدة مجلــس  •
 الشعبة ام  نفير مهامه.

 متابعة اقترااات سأاكار سعرا  ال م   المهندسيع المعمارييع. •

 

  اصصات شعبة الهندسة المعمارية    أقسا  سارسع 

 القسا 

 قسم 
الهندسة  
 المعمارية 

 قسم 
 هندسة 

 المدن  اطيط 

 قسم 
 هندسة 
 البيئة

 قسم 
نمم   هندسة

 س كنولوجيا البنا 

 الفرسع 

 ارع 
 هندسة 

 التصميم الدانلم 

 ارع 
 هندسة 

 التصميم الحضري 

  

 ارع 
 هندسة 

الحفاظ على  
 البنية سالترميم 

 ارع 
 هندسة 

  نسي  المواقع 

  

 ارع 
 هندسة 

 التصميم البيئم 
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

  قرير ال ا   
 الهندسة المعمارية شعبة  مجلس  عم   اطة  ل 

 2021  –  2018للدسرة الثامنة سالعشرسن  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

محور  
المسؤسلية 
 المجتمعية 

محور اإلع   
 سالتواص  

 المحور النقابم  محور الشباب 
المحور  
 المهنم 

 

7 10 8 10 10 
ــات العمـــــ   عـــــد  المبا رات/عليـــ

 التابعة للمحور

4 6 5 7 6 
ــات العمـــــ    عـــــد  المبا رات/عليـــ

 التم  م  حقيقها

1 2 2 2 2 
ــات العمـــــ    عـــــد  المبا رات/عليـــ

 التم لم يتم  حقيقها

2 2 1 1 2 
ــات العمـــــ  عـــــد  المبا رات/عل يـــ

 التم  م  حقيقها ج ةيا

 



 

 

11 

 

 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 

 

لم يتم 
 اإلنجاز 

   م اإلنجاز 
 ج ةيا

 م 
 اإلنجاز 

 # المبا رة / علية العم  

 المبا رات/عليات العم  :    المحور المهنم   أسال :    
 1 المشاركة ام  طوير النممة سالتعليمات كات الع قة   √ 

  √ 
متابعة العم  على صيابة أسس  صني  س وهي  مهنية  

 للمعماري الر نم 

2 

 3 إيجا  صي ة لح  إشكالية ممارسة المهنة لألكا يمييع  √  

 4 عقد سرشات عم  متاصصة   √  

 5 عم   سرات  دريبية )التعليم المستمر للمعمارييع(  √  

 6 االستمرار بدعم البح  العلمم أس أسراق العم    √  

 7  عم برام  التدري  للمهند  المتدرب ام الفرسع   √  

√   
برنام  االستفا ة مع نبرات المتقاعديع )متطوعيع سبير  

 التدري  متطوعيع( ام 

8 

 9 عقد ا فاقيات  دري  مع الهيئات الهندسية العربية سالدسلية   √

 √  
استكمال العم  على عليات سأسس ساضحة لعم  لجان  

 مقاب ت رةاسة االنتصان 

10 

 

  

 86% 
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 

لم يتم 
 اإلنجاز 

 م اإلنجاز  
 ج ةيا

 م 
 اإلنجاز 

 # المبا رة / علية العم  

 المبا رات/عليات العم    :  المحور النقابم  انيا :     

 1 نشر الوعم المعماري بالقضايا المعمارية المهمة √  

 2  رسيخ الهوية المعمارية للعمارة المحلية √  

 3  وسيس ااضنة لريا ة العمال  √  

  √ 
اجندا ها س اعتما  مبدأ   سضع  صور لعم  اللجان س  راسة

 التقييم لعم  اللجان 
4 

  √ 
سضع اسس ساضحة لترشيحات المشاركة ام المنتديات س  

 المؤ مرات
5 

 6 راع مستول الع قات مع أصحاب الع قة سالشركا  √  

  √ 
 شجيع المهندسيع على االندما  ام مشاريع ريا ة  

 العمال ساإلبداع 
7 

√   
المهندسيع على االنتساب لمؤسسات عالمية   شجيع 

  دعم الريا ة ساالبداع 
8 

 9 المساهمة بمواةمة مارجات التعليم مع ااجات السوق    √ 

 10  عم نشابات اللجان ام الفرسع سالنشابات العلمية     √ 

 المبا رات/عليات العم    :  الثا : محور الشباب    
 1  دري  المهندسيع الشباب  √  

  √ 
ــة ساــتن ااــاق العمــ  اــم   راســة ســب   قليــ  نســبة البطال

 السواق الدانلية سالاارجية
2 

  √ 
العم  على الــربط بــيع اــديثم التاــر  سالمكا ــ  سالشــركات 

 الهندسية  
3 

 4 االستمرار ام  طوير جاة ة مشاريع التار  √  

 5 الشعبة الماتلفة فعي   سر الشباب ام لجان   √  

  √ 
التنسي  مع مرك   ــدري  المهندســيع إلعــدا  بــرام  النتــراق 

 سوق العم  لحديثم التار 
6 

 7 اتن اااق العم  الريا ي   √

√   

التعاسن مع ال م   أصحاب المكا ــ  الناشــئة بالنممــة التــم 
أعمــالهم الناشــئة سنممهــا الفنيــة   وســيس ســاعدهم علــى 

 ساإل ارية

8 
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

لم يتم 
 اإلنجاز 

 م اإلنجاز  
 ج ةيا

  م
 اإلنجاز 

 # المبا رة / علية العم  

 المبا رات/عليات العم : محور اإلع   سالتواص رابعا :    
 1  دري  المهندسيع الشباب  √  

  √ 
 فعي   سر الهيئات المرك ية سالعامة سمشاركتها ام سضــع 

 السياسات العامة للشعبة

2 

 3  وسيع قاعدة المشاركة بيع المعمارييع ام المحاامات √  

√   
 وسيع التفاع  مع القطــاع الكــا يمم سالهيئــات المعماريــة 

 سالعربية سالدسلية

4 

  √ 
المشــــاركة اــــم المنتــــديات المعماريــــة اإلقليميــــة العالميــــة 

 سالمحلية

5 

 6    سمية ضبا  ار با  ام المؤسسات  √ 

  √ 

 طوير أ سات عصرية للتواص  مــع نــ ل: مواقــع سصــفحات 
التواصــــــــ  االجتمــــــــاعم سالمهنــــــــم، المجلــــــــة المعماريــــــــة 

 المتاصصة

7 

  √ 
المعماريــــة لمؤسســــات  قــــديم الابــــرة سالمشــــورة العلميــــة 

 المجتمع المدنم

8 

√   
اعتما  نه  عقــد اجتماعــات الشــعبة  سريــا اــم المحاامــات 

 سااللتقا  بالمعمارييع

9 

 10  فعي  الع قات مع المجتمع المحلم  √ 

 
 المبا رات/عليات العم  /    محور المسؤسلية المجتمعية نامسا:   

 1 سالمهارات الماتلفة للمعمارييع عم النشابات سالهوايات  √  

  √ 
إيجا  الول هندسية لمشاك  مجتمعية )اصحاب االاتياجــات 

 الااصة(

2 

 √  
العم  على مشاريع هندسية لادمة المجتمع المحلــم مــع 

 ن ل برام  التدري  التم  نممها الشعبة.

3 

√   
ــة مــع المجتمــع المحلــم لتع يــ  قضــايا   نمــيم راــ ت  فاعلي

 معينة  

4 

  √ 

ــ   ــرية لحـ ــة ب اـــدل المواقـــع الحضـ ــابقات متعلقـ عمـــ  مسـ
ــة  ــم اــم إاــدل المــدن االر ني ــا للمجتمــع المحل إشــكالية م

 نار  العاصمة

5 

 6  عري  المجتمع بالدسر المعماري سأ ره على المدينة   √

 7 سالهوايات سالمهارات الماتلفة للمعمارييع عم النشابات  √  

 8  وسيس قناة إلكترسنية للشعبة على منصة اليو يوب  √  
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 اجتماعات  
 الهندسة المعمارية مجلس شعبة  

ــة عقــد مجلــس  (  وصــية 403) سا اــر 2020( اجتماعــا نــ ل عــا  27)شــعبة الهندســة المعماري
 سايما يلم أهم ما جا  ام هره التوصيات : ن ل هره الفترة

،  اي   ــم شعبة الهندسة المعمارية  وصيات  تعل  بتسجي  ال مي ت سال م   الجد  ام  •
ــة للعــا  642 ســجي  ) شــعبة الهندســة ليصــبن عــد  المســجليع اــم  2020( زمــي  سزميل
 . 31/12/2020اتى  اريخ  ا( عضو15614) المعمارية 

 وصــيات  تعلــ  بتســجي  الــ م   المعمــارييع مــع العــرب بيــر الر نيــيع س ســجيلهم اــم  •
 العرب . المهندسيعسج ت 

 وصيات  تعل  بعقد نشابات ساعاليات علمية سمهنية سنقابية ساجتماعية مع ن ل لجان  •
 . شعبة الهندسة المعمارية

علــى رةاســة االنتصــان لــدل  وصــيات  تعلــ  بــال م   المعمــارييع المتقــدميع للحصــول  •
 المكا   الهندسية.

  وصيات  تعل  باعتما  نبرات ال م   المعمارييع . •

 العلمية .كة ام المؤ مرات ر وصيات  تعل  بدعم ال م   المعمارييع للمشا •
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 المعمارية شعبة الهندسة  مجلس    مها  ملا   
 :   2020سل اية  2012  مع اعو لالشعبة مقارنة مع امها  سايما يلم ملا  عع  

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان 

ــات  ــس اجتماعــــــــــــــــ مجلــــــــــــــــ
ــعبة  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

37 39 35 28 31 35 33 27 

 لجـــــــان الشـــــــعبةاجتماعـــــــات 
 

85 138 133 142 184 175 229 72 
التوصـــــــــيات الصـــــــــا رة عـــــــــع 
ــعبة  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

661 615 567 569 551 679 658 403 

أنشـــــــــــــــــــطة ساعاليـــــــــــــــــــات 
  هـــــــالجانمجلـــــــس الشـــــــعبة س

 

30 33 23 33 29 36 77 38 

الموااقـــــــة علـــــــى  ســـــــجي  
الــــــــ مي ت سالــــــــ م   اــــــــم 
ــعبة  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

722 817 839 892 959 1137 1035 642 

 اعتمــــــــــا  نبــــــــــراتبلبــــــــــات 
 

54 56 64 74 82 90 117 87 
ــات  ــ بلبـــــــ ــر  اصـــــــ    ييـــــــ

 

- 1 10 3 16 1 9 1 
ــات  ــها ات بلبـــــ ــااة شـــــ إضـــــ

ــة  علميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- 5 9 6 11 13 10 12 

الســـــــماح بالعمـــــــ  بلبـــــــات 
لــــــــــــــــــــــــدل المكا ـــــــــــــــــــــــــ  
 الهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

 

8 3 16 15 28 13 12 7 

 رةاســــــــة انتصــــــــانبلبــــــــات 
/  هندســـــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــارة

 اطــــــــيط مــــــــدن/  ــــــــرا  / 
 صـــــــميم  انلـــــــم/  نســـــــي  
ــع(   موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

80 86 125 75 83 151 124 104 

مهندســـــــم الـــــــراي بلبـــــــات 
 سالابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 

 

13 2 10 3 - 10 -- -- 

 قــــــــــــديم  عــــــــــــم مــــــــــــالم 
ــؤ مرات اسراق  -)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتـــــــــــ    ـــــــــــولي علميـــــــــــة   
).... 

 

6 4 7 5 3 1 4 -- 

 -)مؤقتـــــــة   شـــــــكي  لجـــــــان
 ارعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(

 

2 4 3 3 2 - - -- 
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 المعمارية الهندسة  شعبة    إاصاةيات 
 2020سل اية    2013 مع   مقارنة بيع االعوا  

 ( 1جدسل رقم )
 : 2020ن ل عا  اس  الجنس لشعبة الهندسة المعمارية المنتسبيع سال مي ت ال م   عدا  أ

 المجموع  زميلة زمي   التاص  

 642 397 245 العمارة 

 ( 2جدسل رقم )
 الجنسية :اس  سنويا  ةلشعبة الهندسة المعماريالمنتسبيع سال مي ت ال م   عدا  أ

 المجموع  جنبم ا عربم  ر نم ا السنة 

2013 667 55 0 722 
2014 781 35 1 817 
2015 797 42 0 839 
2016 855 36 1 892 
2017 924 35 0 959 
2018 1093 42 2 1137 
2019 997 37 1 1035 
2020 625 17 0 642 

 ( 3جدسل رقم )
 : اس  الجنسيةسنويا للشعبة  اانتسبوريع العرب الال م   سال مي ت عدا  أ

ية 
س
جن
ال

ية 
طين

س
ال

 

ية 
ور
س

 

ية 
اق
عر

ية  
صر
م

 

اني
لبن

ة
ية  
 ان
سو

 

ية
من
ي

ع  
مو
مج
ال

 

2013 14 24 14 2 - - 1 55 
2014 10 9 15 - 1 - - 35 
2015 16 12 10 3 0 1 0 42 
2016 12 12 8 0 3 1 0 36 
2017 18 8 8 1 0 0 0 35 
2018 16 15 9 2 - - - 42 
2019 20 6 8 2 1 0 0 37 
2020 11 2 4 0 0 0 0 17 
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ( 4جدسل رقم )
 :اس  الجنسية  لشعبة الهندسة المعمارية المنتسبيع سال مي ت ال م   عدا  أ

 المجموع  جنبم ا عربم  ر نم ا الجنسية 

2013 8374 658 52 9084 
2014 9366 693 52 10111 
2015 10169 728 52 10949 
2016 11024 764 53 11841 
2017 11948 799 53 12800 
2018 13041 841 55 13937 
2019 14038 878 56 14972 
2020 14663 895 56 15541 

 

 ( 5جدسل رقم )
 : سالجنسية سالجناس   ةلشعبلالمنتسبيع سال مي ت ال م   عدا  أ

 السنة 
 زمي ت زم  

 المجموع 
 جنبم ا عربم  ر نم ا جنبم ا عربم  ر نم ا

2013 4601 430 37 3975 237 14 9294 
2014 4861 448 37 4505 245 15 10111 
2015 5111 470 37 5058 258 15 10949 
2016 5392 489 37 5632 275 16 11841 
2017 5725 506 37 6223 293 16 12800 
2018 6047 526 37 6994 315 18 13937 
2019 6351 546 38 7687 332 18 14972 
2020 6588 554 38 8075 341 18 15541 
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ( 6جدسل رقم )
 ا المنتسبيع للنقابة سنويسال مي ت المعمارييع ال م   عدا  أ

   2020نهاية عا   اتى 1958مع عا  
 

 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 السنة 

 17 6 6 6 5 5 8 7 6 4 العد  
 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 السنة 
 29 39 42 32 29 32 30 27 25 14 العد  
 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 السنة 
 196 165 161 134 137 128 105 77 38 44 العد  
 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 السنة 
 195 193 209 188 190 210 268 196 174 208 العد  
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة 
 352 325 220 207 220 205 207 231 223 180 العد  
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة 
 959 892 839 817 722 676 638 491 449 360 العد  
 2020 2019 2018 السنة 
 642 1035 1137 العد  

 
 االمنتسبيع للنقابة سنوي المعمارييع ال م    رسم بيانم يبيع عد 
 2020نهاية عا   اتى1958مع عا  
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

   2020أعدا  المنتسبيع لشعبة الهندسة المعمارية ام عا  
 اس  الجامعات 

 العد   الجامعة 

  جامعات الشمال 

ــو  س .1 ــة العلــ ــاجامعــ  التكنولوجيــ
. 29 

 اليرمـــــــــــــــــــــــوسجامعـــــــــــــــــــــــة  .2
. 39 

 ال البيـــــــــــــــــــــــتجامعـــــــــــــــــــــــة  .3
. 46 

 جـــــــــــــــــــــــــــروجامعـــــــــــــــــــــــــــة  .4
. 6 

  جامعات الوسط

 الر نيـــــــــــــــــــــــةالجامعـــــــــــــــــــــــة  .5
. 85 

 الر نيـــــــة اللمانيـــــــةالجامعـــــــة  .6
. 34 

 التطبيقيـــــــة البلقـــــــا جامعـــــــة  .7
. 74 

ــة  .8  الهاشـــــــــــــــــــميةالجامعـــــــــــــــــ
. 46 

ــة  .9 ــراجامعـــــــــــــــــــــــــــ  البتـــــــــــــــــــــــــــ
. 45 

 ال يتونــــــــــــــــــــــــةجامعــــــــــــــــــــــــة  .10
. 25 

 الشـــــــــرق االسســـــــــطجامعــــــــة  .11
. 12 

ــرا جامعـــــــــــــــــــــــــة  .12  االســـــــــــــــــــــــ
. 16 

ــة  .13 ــةالجامعــــــــــــــــــ  المريكيــــــــــــــــــ
. 12 

 التطبيقيـــــــةجامعـــــــة العلـــــــو   .14
. 24 

ــة  .15 ــاجامعــــــــــــــــــــ  اي  لفيــــــــــــــــــــ
. 33 

 عمــــــــــان الهليـــــــــــةجامعــــــــــة  .16
. 19 

 عمـــــــــــان العربيـــــــــــةجامعـــــــــــة  .17
. 2 

ــة  .18  ال رقــــــــــــــــــــــــــا جامعــــــــــــــــــــــــ
. 10 

 الحســـــــــيع التقنيـــــــــةجامعـــــــــة  .19
. 0 

  جامعات الجنوب

 العقبــــــة للتكنولوجيــــــاجامعــــــة  .20
. 0 

 85 الجامعات بير الر نية

 642 المجموع
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ام الشعبة  سالتوهي     التدري 

هدا   حقي  مجموعة مع الإلى المهندسيع نقابة مع ن ل  شعبة الهندسة المعمارية سعت  
مــع الر ن  طوير س صحين ساقع سمستقب  مهنة الهندسة اــم إلى  سال ايات سالسياسات الرامية  

صــ اا اسضع رال مستقبلية سنطط عم  للفترة القا مة إلى  ن ل مجلسها الري سعى جاهدا  
مســارها العلمــم سالمهنــم الســوي يتوجهــا إلــى س وجيها سليما يرقى بمستول المهنــة سيعيــدها 

التعاسن المشــترس مــع الجهــات المعنيــة بهــرا الهــد  الســامم  ممــا يســد ااجــة سمتطلبــات ســوق 
ص ح الشاملة لجهات ام عملية االسمى سهو المساهمة مع ك  االهد  الإلى  العم  سصوال  

مــع نــ ل رايــة  سالتنميــة المســتدامة سراــد الــوبع بكــوا ر مؤهلــة سمدربــة انيــا سمهنيــا سعلميــا
ارن عم  إيجا  مضمونها الحد مع البطالة س نميم م اسلة مهنة الهندسة لتحقي  رسالة احواها 

م التار ، سمحاربة از ساجيــة ارن  دري  للمهندسيع اديثإيجا  للمهندسيع المؤهليع ناهي  عع 
 .العم  الهندسم سالتسجي  الصوري

 

  



 

 

21 

 

 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ام النقابة سالتوهي     رام  التدري ب 
 

ــدري  الــ م   لمــدة  .1 ــ  يــتم   ــة سماتلــ  الجهــات. اي ــام  التــدري  المشــترس بــيع النقاب                             برن
(  ينــارا يقتطــع منهــا 50(  ينــارا  ســاهم النقابــة بـــ )270ستة اشهر بمكااوة شهرية قدرها )

(  نانير شــهريا لت طيــة  سر ــيع  ــدريبيتيع نــ ل اتــرة  دربــه، س ســاهم الجهــة المدربــة بـــ 10)
ــا  220) ــام  نـــ ل عـ ــرا البرنـ ــدربيع علـــى هـ ــد  المتـ ــت عـ ــد بلـ ــارا، سلقـ ( 146)  2020(  ينـ

 مهندسا معماريا.

سكان اي  يتقاضى المتدرب مكااوة ش ال العامة ساإلبرنام  التدري  بالتعاسن مع سزارة ال .2
ــوزارة قــدرها ) ــارا لمــدة عــا  كامــ   ســاهم النقابــة بجــ   مــع هــره 120شــهرية مــع ال (  ين

المكااوة التم  داع للوزارة سنويا. سقد بلــت عــد  المتــدربيع عــع بريــ  هــرا البرنــام  نــ ل 
 مهندسا معماريا.(   0)  2020عا  

برنــام  التــدري  بقصــد التشــ ي  الاــان بالنقابــة، ايــ   عقــد النقابــة ا فاقيــات مــع جهــات  .3
ــدري  المهندســيع اــديثم التاــر  بشــر   شــ يلهم بعــد انتهــا  مــدة التــدري   ماتلفــة لت

ــد  مبلــت )  يتقاضــىسالتــم  (  ينــارا كحــد 220(  ينــارا مــع النقابــة س ) 125ن لهــا المهن
                 2020هــة المدربــة، سقــد بلــت عــد  المتــدربيع علــى هــرا البرنــام  نــ ل عــا  ا نــى مــع الج

 يع معمارييع.( مهندس115) 

ــة بتــدري  المهندســيع اــديثم التاــر  اــم  .4 ــام   ــدري  بــدي نبــرة. ايــ   قــو  النقاب برن
المؤسســات سالشــركات الحكوميــة سالجامعــات ممــا يســاعدهم علــى االناــرا  اــم بيئــة 

( اشــهر،  6 ينار لمــدة)   100العم  ساكتساب الابرة، س ساهم النقابة بداع مكااوة شهرية  
 .2020على هرا البرنام  ن ل عا   رييع( مهندسيع معما 48اي   م  دري  ) 
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ااصاةيات التدري  
 

 الــريععــدا  أس العــا  بدايــة منــر التــدري  لبــرام   قــدموا الــريع الــ م  عــدا  أ بــيع  ةالتاليــ  سلاالجــد
 التــم العمــ  اــرن سعــد  عمــ  عــع للبحــ   قــدموا  مع  سكرل   منهم   دري   ارن  على  اصلوا

 :  2020 – 2013 العوا سمقارنتها بيع  عليها الحصول  م
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان 

ــيع  المهندســــــــــــــــــــــ
ــدميع ــ  المتقـ  للبحـ

  دري  عع
280 293 390 643 856 906 751 453 

ــيع  المهندســــــــــــــــــــــ
ــليع              حال اصــــــــــــــــــــــــــــــ

  دري  ارن على
70 157 279 17 8 345 555 312 

 2020 – 2013 العوا سمقارنتها بيع  لل م   عم  ارنإيجا  
 :الر ن  :  ان  أسال
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان 

المهندســـــــــــــــــــيع 
 المتقـــــــــــــــــــــدميع

 عم  عع للبح 
463 430 404 805 1020 708 904 226 

 الشــركات  إع نات
 المحليـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

23 65 99 37 9 51 77 27 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــ م   
الــريع  المعمارييع 
اصـــــــــلوا علـــــــــى 

 ارن 

212 22 196 153 77 16 116 51 

 :الر ن : نار   انيا 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البيان 

 التــم العمــ  اــرن
ــا االعــــ ن  ــــم  عنهــ
ــم نـــ ل مـــع  القسـ

 ةــــــ الاارجي  للشركات

23 543 471 527 38 51 66 25 
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ( 28ة )ر للدسشعبة الهندسة المعمارية  لجان 
 : لجان النشابات العلمية : أسال

 عد  االجتماعات  رةيس اللجنة اسم اللجنة
 لجنـــــــــــــــــــــــــــة المعمـــــــــــــــــــــــــــاريون الشـــــــــــــــــــــــــــباب

 

 ا  أبو هــ يمـــــــ . زي
 

8 
 المعماريـــــــــــة  اللجنـــــــــــة االجتماعيـــــــــــة ساال صـــــــــــال

 

ـــالـ . ص ـــن ســـــــ  لوـــ
 

0 
ــة  ــاظ علـــــى البنيـــ ــة الحفـــ ــةلجنـــ ــة سالتاريايـــ  الترا يـــ

 

 ا ـــــــرح الايــــــــ . م
 

2 
 لجنـــــــــــــــــــــــــــة التاطـــــــــــــــــــــــــــيط العمرانــــــــــــــــــــــــــــم

 

 مــــــ . نالــد المومن
 

9 
 لجنـــــــــــــــــــــــــــــــة ممارســـــــــــــــــــــــــــــــة المهنـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  . ايرسز البربو م
 

2 
ــر المعماريــــــــــــــــــة ــا  النضــــــــــــــــ  لجنــــــــــــــــــة البنــــــــــــــــ

 

ـــ . هب ـــاظـــــــة النـــ  رـ
 

9 
 سالتوهيـــــــــــــــ  المعماريـــــــــــــــةلجنـــــــــــــــة التـــــــــــــــدري  

 

ـــاكـــــ . ش   ـــــر نليـ
 

1 
ــة ــار سالمدينـــــــــــــــــــــــــــ ــة المعمـــــــــــــــــــــــــــ  لجنـــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــ . رسال الاش  مانــــ
 

0 
 المعماريـــــــــة  ر ن بـــــــــ  عواةـــــــــ ألجنـــــــــة مبـــــــــا رة 

 

 نـــــــــالـر صـــــــــ . مني
 

0 
 لجنـــــــــــــــــــة مبـــــــــــــــــــا رة اقـــــــــــــــــــرأ المعماريـــــــــــــــــــة

 

 مورــــدل ســـــــ . ه
 

3 
 اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 ة النمــريــــ . اابم
 

3 

 لجان المقاب ت الفنية : : انيا 

 عد  االجتماعات  رةيس اللجنة اسم اللجنة
 لجنـــــــــــــــة المقـــــــــــــــاب ت الفنيـــــــــــــــة المعماريـــــــــــــــة

 

ـــ . بش ـــ ــــ  اتـر زريقــ
 

22 
ــة ــرا  المعماريـــــ ــرأي سالابـــــ ــم الـــــ ــة مهندســـــ  لجنـــــ

 

 دـــــــالـد نـــــــ . محم
 

0 
لجنـــــــة مقــــــــاب ت راســـــــا  انتصــــــــان التصــــــــميم 

 الدانلم
 دسرــــــــم البــــــــ . م

 0 

مقـــــــــاب ت راســـــــــا  انتصـــــــــان  نســـــــــي  لجنـــــــــة 
 المواقع

ــا ر  ــارسق  ــ   . اــ
 2 

ــة مقــــــــاب ت راســــــــا  انتصــــــــان الحفــــــــاظ  لجنــــــ
 على الترا  العمرانم

 اهرــــــــم ضــــــــ . رام
 0 

لجنـــــــة مقـــــــاب ت راســـــــا  انتصـــــــان التاطـــــــيط 
 سالتصميم الحضري

 نـوة صبـــــ ـــــــــ . نش
 

1 

 : لجان متاصصة :  الثا
 االجتماعات عد   رةيس اللجنة اسم اللجنة

ــة االستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارية  اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . اـــــــــار  بقاعـــــــــيع
 

1 
ــة ــر  المعماريــــــــــــــ ــاريع التاــــــــــــــ ــة مشــــــــــــــ  لجنــــــــــــــ

 

 2 ا ي عبدالس  ــــــ .ش

  . ساةـــــــــــــ  الزهـــــــــري ها ات العلميةلجنة  راسة الاطط الجامعية سالش
 

7 
 اجتماع  72 الكلم  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة المعمارييع الشباب  
 2020ن ل العا   تاجتماعا (  8 )عقدت اللجنة 

 اللجنة رةيس ه يم/ أبو زيا   .
ــرا   .  نمرسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لــــــــــــــــــــــــــــــبع أبــــــــــــــــــــــــــــــو اســــــــــــــــــــــــــــــا   .
 

ــ ة ــب سي  .امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتير  .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
 

 عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   .أامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 الرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .مؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    .اال 
 

 العطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 م عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا .
 

 مؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك
 

 عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتا .
 

ــطفى  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان  .مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق .ا
 

 عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   .نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يع
 

ــا  ــور  . عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورانم  .رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ــدا  ــو  .بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   .رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  .هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي 
 

 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  .صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا 
 

 البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  .انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع
 

 عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالجوا   .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجى
 

ــم ــران  .قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــبي  ــيرات  .سلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس  .لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبكم  .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــند 
 

ــديع  . قـــــــــــــــــــــم ــوبم الـــــــــــــــــــ  العرمـــــــــــــــــــ
 

ــار  .يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن  مهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ــا  . ــدة مارينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المراشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  .
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ينم أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم  .
 

 النعيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسق  .
 

 ببلـــــــــــــــــــــــــــــت اللـــــــــــــــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــــــــــــــد  .
 

ــد  . ــكم محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ات ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .
 

 

 
 :  : الراية أسال

 العم   لسوق الساسية المتطلبات مع  مكينهم ن ل مع المعمارييع  مع  التار   بحديثم  االر قا 

 التمي . س المنااسة على قا ر محتر  معماري مهند  إلى للوصول المهنية كفاةتهم سراع
 

 :  اللجنة أهدا  :  انيا
 سالمقبلــيع التاــر  اــديثم المعمــارييع لكــ  مرجعيــة الشــباب المعمــارييع  لجنــة  كــون نأ .1

 التار  على

 المعماري المهند  شاصية   نمية .2

 .ساالنسانية المجتمعية المبا رات ن ل مع المحلم المجتمع على االنفتاح .3

 
 : اللجنة عم  نطة عع نبرة  الثا:

 .الجامعات ام متجد يع ار با  ضبا  إلى للوصول التنسي  .1

 الدسرية. العم  سرشات + التدريبية دسراتال  نميم .2



 

 

25 

 

 2020التقرير السنوي 
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 .العالمية السواق ام  االعتما  وسسب التعري  .3

 أر نيــــيع لمعمــــارييع س اةقيــــة أاــــ    سري بشــــك   عــــرق YOU TUBE منصــــة إنشــــا  .4

 .المحلية سأعمالهم

 مهــارات مــع العمــ  ســوق يحتاجــه  مــا  ا س  الشاصية  المعماري  المهند   مهارات   طوير .5

 ية. سويق

 اـــم الصـــديقة س الشـــقيقة الـــدسل  جـــارب مـــع ل ســـتفا ة المعماريـــة الواـــو  استضـــااة .6

 العمارة. مجاالت

 .المحلية المجتمعية المبا رات اصحاب مع التنسي  .7

 الر نية الجامعات مارجات لمطابقة النقابة  ام  العلمية  االكا يمية  مع  مستقب   التنسي  .8

 سمعار . مهارات مع العالمية السواق  طلبه ما مع

 : 2020شطة اللجنة ن ل عا  رابعا: أن
 المحاضر  الفعالية  الفعالية  اريخ  #

1.  11/01/2020 
 :  عم  سرشة

 1 الهندسية الادمات عقد
 الكلوب   يسير  .

2.  08/03/2020 
 :عم  سرشة

BUSINESS MODEL CANVAS 
 عبا   نا يع  .

3.  26-28/4/2020 
 :  دريبية  سرة

"SKETCHUP MODELING " 
 مهيار ي ن  .

4.  29/4/2020 

 : محاضرة
"BUILDING ENVELOP PROPARITIES FOR 

ENERGY CONSERVATION" 
 المجالم  هدي   .

5.  21/07/2020 
:  محاضرة  

APPLYING FOR A JOB; TOOLS 

& TECHNIQUES 

 الصورانم  ره   .

 يوس  صبا  .

6.  26/09/2020 
 : محاضرة

VALUE ENGINEERING 
 ربيع  .مشتاق

7.  25/10/2020 
 : عم  سرشة

BRANDING FOR ARCHITECTS 

  + ج   اال   .
 عبا   نا يع  .

8.  21-23/11/2020 
 :  دريبية  سرة

3D PRINTING 
 الشااعم  مها  .

9.  9-30/11/2020 
 :  دريبية  سرة

REVIT ARCHITECTURE 
 كيبان رعد  .

10.  21-23/12/2020 
 :  دريبية  سرة

INTRODUCTION TO PHOTOSHOP 
 جر ات  مل   .
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 اللجنة االجتماعية ساال صال المعمارية 

 2020ن ل العا   اجتماعا( 0)عقدت اللجنة 

 اللجنة رةيس سلو/ صالن  .
  . اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي

 

ــر    . نالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسز البربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو م
 

 ن ــــــــــــــــــــــــــم عبــــــــــــــــــــــــــد اللطيــــــــــــــــــــــــــ  . 
 

ــم .  ــهير  يربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاز   . محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اللـــــــــــــــــــــــــــــــه  .  مــــــــــــــــــــــــــــــارا عبـــــــــــــــــــــــــــــــد
ــى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد  .    . منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 
 ابــــــــــــــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــــــــــــــ ه . أامــــــــــــــــــــــــــــــد 

 

 

 :  : الراية أسال

 و ي  الصلة بيع المعمارييع سنقابتهم س وسيع نشابات الشــعبة نــار  اــدس  المركــ  العم  على  
الجامعـــات ساســـتحدا  جـــواة  س لمـــس همـــو   مـــعالمحاامـــات سبنـــا  جســـور مـــع التعـــاسن إلـــى 

 ماكع عملهم س بنم قضاياهم.أالمعمارييع ام 
  بعا للنشابات الماتلفة ساس  الوقت المتاح لك  منها.لية اال صال سكل  ا طوير 

 اللجنة:أهدا  :  انيا 
 شــعبة الهندســة المعماريــة التواص  مع المهندسيع المعمارييع س  شجيعهم لمتابعة أنشطة  .1

 ن ل نقابة المهندسيع س االستفا ة مع جميع المكتسبات التم  حققها لهم النقابة. مع
العم  على  قوية الع قات االجتماعية بيع المهندسيع المعمارييع بماتل  ائا هم )ما قب   .2

التاــر   اــديثم التاــر   المعمــاريون الشــباب س القــدامى( اــم عمــان س مجــالس الفــرسع مــع 
 .لمعمارية شعبة الهندسة ان ل 

 . كريم المعمارييع لجهو هم المتواصلة ام ندمة العمارة المحلية سالعربية سالعالمية .3
 جي  المستقب .إلى نق  الابرات المهنية ساآلرا  مع رسا  العمارة  .4

 اللجنة: عم نطة :  الثا 
 .المشاركات العلمية الااصة ام الهيئات المعمارية النقابية سالعربية .1
 . عم  الندسات ساللقا ات ام المرك  سالمحاامات .2
 اقامة لقا ات مستمرة مع الهيئات التدريسية لقسا  العمارة ام الجامعات الر نية . .3
 إقامة الرا ت الترايهية الدانلية سالاارجية مع أج  التواص  الفكري بيع المعمارييع. .4
 ات سالمؤسسات العامة سالااصة برنام  لقا ات  واصلية مع المعمارييع ام الوزار إعدا   .5

 

 سالتارياية   لجنة الحفاظ على البنية الترا ية 

 2020اجتماعا ن ل العا  ( 2عقدت اللجنة )
 

  . مرح الايا / رةيسة اللجنة
  . اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  الربضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

ــاب  ــاريعال . ايهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  . 
 

  . لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوري
 

 ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر . رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 

  . مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبم
 

ــم الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيريع  ــد الم ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . أامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــداسي ــع النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . أيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع
 

  . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــند  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبكم
 

 

 : الراية : أسال
اــم مجــال الحفــاظ   را  النشا  الثقاام سالعلمــمإالنهوق بالمستول المعرام سالمؤسسم، س

 على الترا  الحضري بيع ال م   المعمارييع سب ب العمارة سالمهتميع بهرا المجال.

  : اللجنةأهدا   انيا: 
 ام مجال الحفاظ على الترا  الحضري.  را  النشا  الثقاام سالعلممإ •
العم  على  نميم م اسلة المهنة ام مجال الحفاظ على الترا  العمرانم سالمســاهمة اــم  •

 ة العم  ام هرا المجال.وسسم
التــرا  العمرانــم، مــع التركيــ  علــى المجتمعــات  بوهميةالمساهمة ام عملية التوعية العامة  •

 المتواجدة اول المواقع الترا ية سب ب الهندسة المعمارية سالاريجيع الجد . المحلية
ام المدن  المبانم الترا ية إل را  حفي  اللجنة الوبنية للترا  بما يساهم ام  فعي  أعمالها  •

 للترا . ضمع السج  الوبنم ر نيةال
ــة الالعمـــ  علـــى   • ــيم التجربـ ــواام قيـ ــع النـ ــة مـ ــاب  الترا يـ ــوير المنـ ــة اـــم عمليـــات  طـ ر نيـ

ــة، س مكــيع البــد  بحــوار مفتــوح بهــرا  التاطيطيــة سالادميــة ساالجتماعيــة ساالقتصــا ية سالبيئي
 الاصون.

التشجيع سالمساهمة ام  نشــيط عمليــة اصــر المبــانم الترا يــة اــم المــدن سالقــرل االر نيــة،  •
يفهــا  قاايــا ساجتماعيــا ساقتصــا يا، سبالتعــاسن مــع كليــات الهندســة اــم سإعــا ة  وهيلهــا س وظ

 جامعا نا الوبنية، سالجهات الماتلفة العاملة بالموضوع.
عمــال  ــرميم االبنيــة الترا يــة ساقــا لقواعــد أالمعمــارييع للعمــ  اــم   وهيــ  حديــد متطلبــات  •

ير البــرام  المتــوارة التــرميم الصــحيحة، سالعمــ  علــى  ــواير هــره المتطلبــات مــع نــ ل  طــو
 ساستحدا  المناس  بما ام كل  برام  التدري  الااصة بالنقابة.

اقــع سأبنيــة التــرا  كسي الع قــة بالحفــاظ علــى مو العمــ  علــى  حديــد ساصــر أهــم الشــركا  •
 الجهو . لتوايد س كام  االحضري، ضمان

سال يــارات التــم المشاركة سالمساهمة ام النشابات سالمحاضرات سالمــؤ مرات سسرو العمــ   •
 عنــى بالحفــاظ علــى التــرا  العمرانــم، سالتشــبي  مــع الجهــات العاملــة اــم هــرا الموضــوع 

  ضاار الجهو  ام هرا المجال.إلى للوصول 
 على  جربة الحفاظ عليها. ل ب عالر ن القيا  ب يارات لبعض المدن التارياية  ان  سنار   •
التعــاسن مــع اللجــان النــرل للتر يــ  لفعاليــات  اــد  التــرا  الحضــري ضــمع منمومــة النســي   •

 الحضري المتكام  سالستهدا  أكثر مع شريحة مهنية ساجتماعية. 

 عع نطة عم  اللجنة : ة الثا: نبر
ــا  بتحقيــ  ال ، قامــت اللجنــة بوضــع أربــع محــاسر للعمــ  المــركورةهــدا  لتــتمكع اللجنــة مــع القي

 س شكي  أربعه ارق كلجان مص رة لمتابعة العم  ام ك  محور.
 .سالثقااية العلمية النشابات سيتابع : (1) عم  اري 
  را إ علــى التركيــ  مــع  سالجامعــات،  الكا يمية  المؤسسات  مع  التعاسن   طوير  سيتابع    :(2عم )  اري 

 الطلبــة مشــاريع بــيع بالتشــبي  يقــو  كمــا ناايــه، مع العمارة  برام   ضمع  ةسعملي  ةمتاصص  مساقات

 أسلويا ها. اول المسؤسليع مع ساال فاق ،الطلبة أعمال لتو ي  الماتلفة سالجهات
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ــرسي  بالتنســي  صــ سيتا : (3) عمــ  اريــ  ــة سالت ــرا  علــى الحفــاظ لهمي  الجهــات مــع الحضــري الت

 ضــمع الملــ  هــرا اعــا ة لمحاسلــة ضــااةباإل العــا . القطــاع ضــمع المعنيــة سالمؤسســات الرســمية

 .سالتنميمية الادمية الجهات أسلويات
  ســـجي  عمليـــة ةوسســـ م الســتكمال  المعماريـــة الهندســـة شـــعبة مــع المتابعـــة : (4) عمـــ  اريــ 

 المجال. هرا ام المعمارييع بتوهي  سالبد  الترا  على الحفاظ  اص  س صني 

 : 2020  رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا

 المحاضر  الفعالية الفعالية  اريخ  #

1 
 15س 11س 8
/8/2020 

   دريبية  سرة
 ضاهر  رامم   . عليه سالحفاظ  عريفه ... العمرانم الترا 

2 
  8س  4س 1
/9/2020 

   دريبية  سرة
 ادا   ناي   . عليه سالحفاظ  عريفه ... العمرانم الترا 

3 
 22س 18س 15
/9/2020 

  دريبية..   سرة
 اانوري  ليع  . عليه سالحفاظ  عريفه ... العمرانم الترا 

4 05/11/2020 
   محاضرة:

 1980-1960 لدبم الحدي  الترا 
 العاصم  ايمان  .

 

 العمرانم لجنة التاطيط  
 2020اجتماعات ن ل العا  (  17) عقدت اللجنة 

 

 نالد المومنم/ رةيس اللجنة  .  .
ــامع بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي  . .  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــات  . .  رانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قطيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره  . 
  

  . لينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
 

 أ. . ايمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

  . نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

 بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم  .
 

  . اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهون
 

 أامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   .
 

 بربيـــــــــــــــــــــــــــــة . ســـــــــــــــــــــــــــــاره ابـــــــــــــــــــــــــــــو  
 

ــدأ .  ــد العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 : الراية : أسال

 .لجنة  ع ز مفهو  التاطيط العمرانم الحدي  سالمستدا  بمهنية سايا ية 

 : اللجنةأهدا   انيا: 
متاصصــة كات قيمــة مضــااه لادمــة التاطــيط العمرانــم نحــو مــدن   لنشطةمنصة  إيجا    .1

 سقرل ككية سمستدامة 
 نق  المعراة س با ل الابرات ساالاكار سالمبا رات   .2

 يجابم مع القضايا التاطيطية سالسياسات العمرانية ام االر نالتفاع  اإل .3
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 عع نطة عم  اللجنة :نبرة  الثا: 
"ملتقـــى الث  ـــا   نــدسة حـــت  2020لعـــا  لكامــ  ا ــم اعتمـــا  نطـــة عمــ  لنشـــابات اللجنـــة 

 . ام التاطيط العمرانم ةالحواري دسريةالللتاطيط العمرانم" 
 

 :   2020  رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا 
 

 المحاضر  الفعالية  اريخ الفعالية  #

1 29/1 /2020 
 ندسة 

 العمرانم  التاطيط ام الحضري المرصد  سر
              نريسات اكر   .

 الدبا   سعيد السيد

2 5/5/2020 
   ندسة

 كورسنا  سأ ر المدينة أنسنة 
 زلو  بشرل  .

3 2/6/2020 
   ندسة

   شكي  ام التاطيطية سالتشريعات القوانيع  سر

 السكنية المجاسرات

  مناصرة ماهر  .
 مناصر  نورأ  .

4 22/9 /2020 
 ندسة 

 عمان  مدينة ام المشاة اركة
 بعمة  أيمع  .أ.

5 20/10/2020 
 ندسة 

 الر نم مستقب  النما  الحضري 
  . رانيا قطيشات 

6 17/11/2020 
 ندسة  

 ام الحقيقة االاتراضية  إضا ات
 للتاطيط العمرانم 

  . رسال عوا   
  . ماي  جباريع 

 

 لجنة ممارسة المهنة المعمارية 
 2020ن ل العا  اجتماعات ( 2عقدت اللجنة )

  . ايرسز البربوي /رةيسة اللجنة
  . رسال  ادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

ــينم ــد الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . أامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــ   ة .  رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ببيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو
 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يع . 
 

 نالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر . 
 

ــد ربايعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .    أامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــثم محيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   . هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميرات 
 

  . نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع  را كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

  . نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ار الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

  . محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعو ي
 

 : الراية : أسال
 ســسال س بنــم كااة المعمارية للتاصصات  المهنة  لممارسة  ساضحة  لياتا  بوضع  اللجنة  هره  ى عن

ــة مســتول راــع نهاشــ  سمــع المهنــة ممارســة ياــ  مــا سكــ  ، عــابسال سالقواعــد ــة المهن  سمراقب

 المســابقات  مث   نممةسال  لياتساال  التعليمات  سنشر  س سوي    فعي   بري   عع  المهنم  المستول
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 االمــور س نمــيم الرســمية سالمؤسســات سالــوزارات الاان عاالقط ام ال م   على سبيرها  المعمارية

 الشام . الفنم سالتدقي  الكو ات س طبي  الهندسية الماططات بمستول ساالر قا 

  : اللجنةأهدا   انيا: 
االر قـــا  بمســـتول م اسلـــة مهنـــة العمـــارة بتاصصـــا ها الماتلفـــة بمـــا يضـــمع راـــع نوعيـــة العمـــ  

 .الر ن المعماري ام 
 نطة عم  سنشابات لجنة ممارسة المهنة:  الثا 

 المكا ــ  هيئــة مــع بالتنســي  عمــ  سرشــات بعقــد سكلــ  المعماريــة الماططــات معــايير  طــوير .1

 . الهندسية سالداةرة

 المهندســيع العتمــا  سعليــة نطــة إلــى للوصــول المهنــم ساالعتمــا  التوهيــ  لجنــة مــع التعــاسن .2

 الر ن. نار  للعم 

 االنتصان. لرةاسة ناصة سمحاضرات  سرات عقد .3

 .الماالفات سنما  المهنة ممارسة لعملية الناظمة بالقوانيع النمر سإعا ة  راسة .4

 . الهندسم اإلشرا  مجال ام العمارة مهندسم  وهي  .5

 . بالمهنة المتعلقة سالقوانيع سالنممة الوبنم البنا  كو ة لشرح  دريبية  سرات عقد .6

 المواقع...(   نسي ، الدانلم )التصميم العمارة  هندسة  بفرسع الااصة  اللجان باقم  مع التنسي  .7

 التعليم نما  اول سندسات لقا ات بعم  سكل  المهنة ممارسة نما  ام  الكا يمييع   سر   فعي  .8

 سالممارسة". الكا يمية بيع المعماري "المهند  عنوان  حت التاصصيع ممارسة  سكيفية

 : 2020  رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا
 المحاضر اسم  الفعالية الفعالية  اريخ  #

1 27/1 /2020 
   ندسة

 انتصان رةيس  صبن كي 
                زريقات بشر  .

                  شلب   .ماهر

 صيا   .أامد
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 المعمارية   النضر لجنة البنا   

 2020اجتماعا ن ل العا  (  9 عقدت اللجنة )

  . هبه الناظر / رةيسة اللجنة
  . ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 

  . مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبم
 

  .  رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ببيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ــراهيم  ــه ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . جمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــداسي ــد المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .  مهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رسزا
 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر .  
 

 رانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   . 
 

  .رسان نواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ــا .  ــا ال كريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه ــنيم الراامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــر   . رسان جعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ي
 

  . اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
 

  . منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيدي
 

ــالم ــدلم الكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراان
 

 قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاميع . هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  
 

  .  ممهـــــــــــــــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــــــــــــــو  لـــــــــــــــــــــــــــــو
 

 
 

 : الراية : أسال
   مجتمع مستدا .   مبانم موارة للطاقة   مهند  مؤه   شريعات نضرا 

  : اللجنةأهدا   انيا: 
ــا   .1   مــوا  مســتادمة أســالي مــع اســترا يجيات   النضــرنشــر الــوعم بكــ  مــا ياــ  البن

الماتلفة التم بدسرها  ضمع  واير الموا  س رشيد استه س الطاقــة نممة  لألس طبيقات  
 .ام المبانم 

مــع قــوانيع    النضــراب عهم على ك  مــا ياــ  البنــا    وعية المهندسيع الممارسيع ب .2
مـــع  النضـــرس طبيقـــات عمليـــة سكلـــ  لتوســـيع قاعـــدة  طبيـــ  البنـــا  أنممـــة كـــو ات س

 .الر نالمبانم العامة سالسكنية ام 

بشـــك  بيئــــم  البنيـــةع المهندســـيع المعمـــارييع مـــع اهــــم سممارســـة  صـــميم  مكـــي .3
 التعليم سالتوعية سمستدا  

ــة إنشــا  .4 ــة علمي ــا   مرجعي ــ الر ن اــم  النضــرللبن ــ   و ي كــ  مــا ياــ  هــرا  عــع بري
 سمعلومات. أبحا المجال مع 

ــر الـــوعم  .5 ــترا يجيات اـــم  اـــم المجتمـــعنشـ ــا  اسـ ــرالبنـ ــيد النضـ ــاة   رشـ ــة  سسسـ الطاقـ
 .ستدامة البيئة ال

 : عع نطة عم  اللجنةنبرة  الثا: 
ــيةالمحـــاسر  .1 ــا لـــث   محـــاسر الساسـ ــية:  تضـــمع الاطـــة  حقيقـ التعلـــيم سالتوعيـــة : أساسـ

 .التو ي س

اس اعاليــات ســنوية( اســ  نــوع  اشــهر 6اشــهر   3 ــم  وزيــع اعاليــات اللجنــة  سريــا )كــ   .2
 الفعالية  هداها  سالفئة المستهداة .
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 : 2020  رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا
 المحاضر  الفعالية الفعالية  اريخ  #

1 
   النضر البنا  عع عم  سرشة 2020/ 18/2

 العالمية(  )المدار 
 اللجنة أعضا 

2 
 محاضرة  6/5/2020

 للطاقة الموارة ال جاجية الواجهات
DIEGO APARICIO 

3 
 محاضرة  2020/ 30/9

SHADING STRATEGIES FOR ENERGY 
 ببرا  نورا  .

4 
   محاضرة 14/10/2020

 السطيع  ام الاضرا  المبانم
 بعباع معتصم  .

5 
 محاضرة  24/11/2020

(THE PASSIVE HOUSE STANDARD 

PASSIVHAUS) 
 نلفان  مم  .

6 
   محاضرة 2020/ 7/12

 الشتا  لفص  البنية  حضير
  ية ابو أيوب  .

7 
   محاضرة 20/12/2020

KEEP THE HEAT 
 الحمصم  عمار  .

 

 بقصد التش ي    – لجنة التدري  سالتوهي  المعمارية 
 2020ن ل العا  اجتماعا ( 1عقدت اللجنة )

 / رةيس اللجنة  . شاكر نلي 

ــر  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق .   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم منكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو . 
 

 اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس . 
 

 ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  . 
 

ــاب .  ــا  عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــيد العيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان .   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رال زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان . 
 

ــمور .  ــدل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبليس . 
 

ــاب .  ــداللطي  اطـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار . 

 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يع . 
 

ــاز .   محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  . 
 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةد نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسب . 
 

ــمور .  ــدي  الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رال الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي . 
 

 

 : الراية : أسال
   ساهم نواار لفتن  ن لها مع   سعى  بري  ناربة  المطرساة  البرام  مجموعة  ام  لجنتنا   رل

 . للتوهي  سصوال التدري  ن ل مع سالكفا ة المستول بضمان للمعمارييع عم  ارن  يجا ب
 : اللجنةأهدا   انيا: 

 سضع بنا  ساضن لحالة التدري  سالتوهي  الهندسية. .1
  .الكوا ر المدربة سالمؤهلة لسوق العم س  هيئةإعدا   .2
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ال زمة مع ن ل التعاسن مع ك  الجهات المعنية سوا    اإلبداعيةسضع الاطط سالبرام    .3
 نار  النقابة لادمة المعمارييع قب  سبعد التار . أس ان  

 عع نطة عم  اللجنة:نبرة  الثا: 
شــعبة ة التــم  نــدر   حــت برام   وهي  للمعمارييع ضمع كااة التاصصــات الفرعيــ إعدا    .1

 ... الخ .لمواقع   التاطيط الحضري سالترا مث   نسي  االهندسة المعمارية 
 استحدا  جاة ة المعماري الريا ي . .2
ــات لتع يــ  مفــاهيم  .3 ــا  الع قــات ساال فاقي الشــراكات مــع جهــات سمؤسســات نارجيــة سبن

 التدري  سالتوهي .
 ى االنارا  بسوق العم  سمتطلبا ه.المعمارييع عللمساعدة  006برنام  التدري  مرسم  .4
 برنام  مهارات لحديثم التار  سمساعد هم للتركي  على الوظاة  المطلوبة.  .5
 الطــرايع بــيع اال صــال لســهولة سالمعمــارييع المكا ــ  أصــحاب بــيع الكترسنية منصة   طوير .6

 العم . سوق ما االاتياجات مع سالابرات المهارات ربط على  قو  ،الوظيفة بل  عند
برنام  مشاريع سالري يتمث  بورو عم   عنى بتصميم المشاريع كات الطبيعة الااصة  .7

 كالفنا ق   المدار    المستشفيات سبيرها ..
 المرالة الجامعية . أ نا  طوير برام  التدري   .8

 : 2020  رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا
 المحاضر  الفعالية الفعالية  اريخ  #

 اللجنة أعضا  الثال  الفو  006 لمرسم التحريري االمتحان 7/3/2020  1

 لجنة المعمار سالمدينة 
 2020ن ل العا  اجتماعات (  0 عقدت اللجنة )

  . رسال الاشمان / رةيسة اللجنة
ــحيمات ــو  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . نلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  . راس  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبع
 

  . بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم
 

ــد ــة العبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . اوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيوي   . جمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيدي . منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 

ــ ة   . أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ع ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــة ــو بربيـــــــــــــــــــــــــــ ــارة أبـــــــــــــــــــــــــــ   . ســـــــــــــــــــــــــــ
 

  . أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ي
 

 

 : الراية : أسال
بنــا  س  شــكي  سصــيابة المدينــة س  بهــد  القــا  الضــو   اــميلعــ  المعمــاري  سرا أساســيا  

سابــراز  هــرا الــدسر الفاعــ   علــى مســتول المدينــة بكااــة الجوانــ  الحضــرية س االجتماعيــة 
 مـــا يحـــيط بنـــا مـــع  طـــورات س مســـتجداتالقتصـــا ية ساالع ميـــة ، س اـــم محاسلـــة لفهـــم اس

مــع كااــة الجهــات المعنيــة سمحاسلة اهم س  فعي   سر المعماري ام المجتمــع س التشــبي  
 ام صيابة س  شكي  المدينة ،   

  : اللجنةأهدا   انيا: 
ــى كااــة  .1 ــة عل ــدسر المعمــاري علــى مســتول المدين مناقشــة كااــة القضــايا المتعلقــة ب

 االصعدة :  اطيطيا" ،اجتماعيا"، اقتصا يا" س اع ميا"  .

  بنم المبا رات المتعلقة بتفعي   سر العمارة س المعماري ام المجتمع. .2
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بنـــا  الشـــراكات مـــع الجهـــات س المؤسســـات الماتلفـــة المحليـــة كات الصـــلة ايمـــا ياـــ   .3
 موضوع العمارة س المدينة

 اتن عااق ل ب ع على  جارب المدن س  با ل المعراة س الابرات المعمارية. .4

 ص  بيع المعمارييع س المدينة.منبر اس قنوات للتواإيجا   .5

 : عع نطة عم  اللجنةنبرة  الثا: 

 استكمال السلسلتيع السابقتيع :  .1

 ( Cities in Dialogueسلسلة مدن ام اوار )  ▪

ــة ) المقتراــات : بيــت المشــي ▪ ــراكرة الوبني               ر اــابس المجــالم ، سلســلة عمــارة اــم ال
 (، ...بيت سصفم الت 

 سلسلتيع جديد يع : إب ق  .2
سلســـلة )مشـــوار / نطـــوات معماريـــة (  : سلســـة  تضـــمع مجموعـــة مـــع الجـــوالت  ▪

الميدانية سيرا علــى االقــدا  " مشــوار " س كلــ  لتع يــ   فاعــ  المعمــارييع مــع البيئــة 
المحيطة ام مدينتهم س لتع ي   قااة المشم لديهم ، بحي   كون الجولة ام كــ  

ام اس اجتماعم معيع ليتمكع المعمارييع مع رايــة مرة ضمع محيط عمرانم اس  قا
المدينــة س التعــايه معهــا ، س  نتهــم الجولــة بمجموعــة مــع التوصــيات التــم ممكــع 

المعنييع القاةميع على المدينة  تضمع مجموعة مع االقترااات لتطوير إلى  ارسالها  
 المدينة .

س مع الممكع  ع ي  هــرا المشــوار بترســيخ مفــاهيم مثــ  المحاامــة علــى البيئــة ا نــا  
المسير اس  ع ي  مفهو  السيااة س  عم المجتمعات المحلية ) مث  النشا  الري  م 

  ر يبه : يو  مع بلدي : ام عراق المير ( 

بــر مجموعــة سلسة " العمارة س االع   " ، لال  هرا الم ي  العمرانم س اإلع مــم ع ▪
المسابقات لتع ي  التفاع  بــيع المعمــارييع س اإلع ميــيع إب ق  مع سرشات العم  س  

 لال  ل ة مشتركة ام التعبير عع المدينة  
 سلسلة الا    -

 مسابقة " المعمار س المدينة "  -

 مجموعة مع النشابات المتفرقة الداعمة لفكرة اللجنة ،  مث  :  .3

مسابقات لتع ي  الصــورة الرهنيــة إب ق  االهتما  بموضوع  جمي  المدن س   -
(  sculptures / icons) مــع نــ ل عناصــر معماريــة س إبداعيــةاــم المدينــة 

 ام بعض المواقع .
مجموعة مع المحاضرات الها اة التم  ستعرق  جارب بعــض المــدن اــم  -

 التطوير العمرانم .
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 عواة  المعمارية با رة أر ن ب   لجنة م 
 2020ن ل العا  اجتماعات ( 0عقدت اللجنة )

  . منير صالن / رةيس اللجنة

  . نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومنم
 

ــاميع  ــا  القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . ساــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

  . رايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسب
 

ــى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد   . منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المرابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

  . عمـــــــــــــــــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــــــــــــــــو هنيـــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ــويطم ــان الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ . جيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أ. محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  كامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 اامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أ .
 

ــاب ــ ة كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 
 : الراية :    أسال

جميــع مرااقهــا ساســتادامها  سن إلــى نحو بيئة  مكــع كااــة أاــرا  المجتمــع مــع الوصــول 
  ميي  .

 اللجنة:أهدا  :     انيا
 بيئة نالية مع العواة   سمن ب مكانية الوصول .إيجا  العم  على  .1

 الفنية سالهندسية اول موضوع إمكانية الوصول . االستشارات قديم  .2
  وعية أارا  المجتمع بوهمية إمكانية الوصول لجميع الموابنيع . .3

 . المبا رةمع ن ل  المستهداة واير  دري  لألارا  المعنييع ام الجهات  .4

 .الر ن  و ي  البيانات التم يتم جمعها اول إمكانية الوصول ام  .5

 عم  اللجنة :عع نطة نبرة :     الثا
 محور التوعية سالتدري  ) سرشات  دريبيه ( . .1
 .اإلعاقةمحور  فعي  كو ة البنا  الاان لرسي  .2
ــانم الهندســية سارسعهــا ئــ محــور التطبيقــات ) المحــور الهندســم ( لتهي .3 ة كااــة المب

 . الشمالية البوابة الجامعةسشارع 

 محور اإلع   . .4

 

 لجنة مبا رة اقرأ المعمارية 
 2020اجتماعات ن ل العا  ( 3اللجنة )عقدت 

  . هدل سمور / رةيسة اللجنة  

 أنــــــــــــــــــــــــــس سجيــــــــــــــــــــــــــه ع ايــــــــــــــــــــــــــ ة . 
 

 عا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  .
 

 رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الدميســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم . 
 

  . رسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
 

ــم ــد الجه نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
 

ــياة ــو شـــــــــــــــــــــــــ ــد أبـــــــــــــــــــــــــ   . محمـــــــــــــــــــــــــ
 

  . أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

ــة ــو مطحنـــــــــــــــــــــــــ ــارة أبـــــــــــــــــــــــــ   . ســـــــــــــــــــــــــ
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

  الراية :أسال
 .معماريون قارةون سمثقفون         

 : اللجنة أهدا   انيا:
 عزيا ة الوعم سالثقااة لدل المعماريي .1
 اتن عااق القرا ة لدل المعمارييع .2

  عري  المعمارييع بالكت  المعمارية المفيدة  .3
  شجيع المعمارييع على ار يا  المكتبات .4

  سليط الضو  على الكتاب المعمارييع .5

 : اللجنة عم  نطة عع نبرة  الثا:
ــا ة كفا  هــا س ســويقها بشــك  أاضــ  للمهندســيع  .1 التنســي  مــع لجنــة المكتبــة علــى زي

بشــك  عــا  سالمعمــارييع بشــك  نــان؛ سكلــ  مــع نــ ل  عــدي  التصــميم المعمــاري 
ــة،  ــ  إضــااة للمكتب ــة، سمقتراــات ل شــتراس اــم كت س سريــات إل نــال المكتبــة اإللكترسني

 ؛عالمية مع ن ل المكتبة

ــة المميــ ة .2 ــتم مناقشــة الكتــ  المعماري ، أس المواضــيع المتعلقــة عمــ  صــالونات  قاايــة ي
 بتطور العمارة سعناصرها

 فعي  نا ي الكتاب المعماري بشك   سري، اي  يعم  على استضااة معماري كا ــ   .3
 يلا  كتابه ام ندسة  قااية ام المكتبة

 لاــي  كتــاب معمــاري مفيــد سسضــع إلــى  فعيــ  "كتــاب اــم أســبوع" سهــو يهــد   .4
 الااصة باللجنة.  FACEBOOKالملا  على صفحة 

 .ام الدسرةمتابعة مسابقة اقرأ المعمارية سبواقع مرة  .5

 :2020: أنشطة اللجنة ن ل عا     رابعا

 المحاضر  الفعالية  الفعالية  اريخ  #

1 29/2 /2020 
   حكيم جلسة
 المعمارية  اقرأ مسابقة

  حكيم لجنة

2 16/9 /2020 
   محاضرة

 سالنسيان  الراكرة بيع المكان ل ة
 بياري الله عبد  .

3 19/10/2020 
   محاضرة

MODES OF EMBODIMENT FOR A 

CINEMATIC EXPERIENCE IN MUSEUMS 
 اسان  أبو لما  .
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 اللجنة العلمية المعمارية 
 2020ن ل العا   اجتماعات (3اللجنة )عقدت 

  .  . اابمة النمري / رةيسة اللجنة  

  . يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامع البيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي
 

  . هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
  

  . رامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااس 
  

  . معــــــــــــــــــــــــــــاك أبــــــــــــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــــــــــــلم
 

  . منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ي
  

  . لينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
  

  . رانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قطيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

  . عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومم
 

 : الراية : أسال
المعمــــارييع  إلاــــا ةاالر قــــا  بالمســــتول العلمــــم سا ــــرا  النشــــا  الثقــــاام سالعلمــــم 

سالمهتمــيع مــع نــ ل المــؤ مرات سالنــدسات سالمحاضــرات سالملتقيــات سالــدسرات سسرو 
 العم  سالرا ت سال يارات سبيرها س با ل المعلومات سالابرات لما ايه مصلحة المهنة.

 دا :ـــهاال انيا : 
مفهو  العمارة بشموليته سالتركي  علــى الجوانــ  العمليــة اــم االســتفا ة مــع    وصي  .1

 ساالنشا .  ارة التقنيات التقليدية سالحديثة ام عمليات التصميم ساإل
ــات التعلـــيم  .2 ــيع مارجـ ــوة بـ ــيي  الفجـ ــة لتضـ ــة الماتلفـ ــات المعماريـ ــع الجهـ ــ  مـ التواصـ

 المعماري سااجات سوق العم .
الا   القصيرة المعمارية التعليميــة سالتثقيفيــة علــى مواقــع نشر المقاالت ساالاكار سا .3

 .Facebook , YouTubeالتواص  االجتماعم الااصة بالنقابة مث  

 عم  اللجنة:نطة  الثا : 
عرق رساة  ماجستير س كتوراه: عقــد القــات لعــرق سمناقشــة ابحــا  سرســاة   تنــاسل  .1

سالعمــ  علــى انشــا  قاعــدة بيانــات موضــوعات كات اهميــة عامــة مــع قبــ  الــ م   
 متاصصة بهرا السياق.

 محاضرات عامة علمية معمارية. .2
 لقا ات مع المعمارييع الممارسيع مع ائات ماتلفة. .3
عرق مشاريع ممي ة سمسابقات معمارية مع نقاشات لها ساسباب اوزها بحي   شم   .4

 المعمارييع سلجان التحكيم.
ببيعــة ناصــة ضــمع التاصصــات الفرعيــة اــم برح مسابقات معماريــة لمشــاريع كات   .5

 الشعبة.
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 : 2020  : أنشطة اللجنة ن ل عارابعا 
 المحاضر  الفالية  الفعالية  اريخ  #

1 15/1 /2020 
 ندسة 

 " البنية نما   عدي ت "

    يه ابو الديع ص ح  .

  هاشم شكري  .

 زبانة جور   .

 معمارية  نوابر 2020/ 20/5 2
  اما  ب ل  .

  زعيتر  .ايمع
 نالد   .محمد

3 16/9 /2020 
   محاضرة

 سالنسيان  الراكرة بيع المكان ل ة
 بياري الله عبد  .

 

 لجنة مقاب ت راسا  انتصان العمارة  
 2020ن ل العا  اجتماعا (  22 عقدت اللجنة )
 / رةيس اللجنة  اتـــــر زريقــــــ . بش

ــم ــازن النابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاب  ــول عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــد الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري .   محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــيد أامــــــــــــــــــــــــــد   . زكــــــــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــــــ
 

  . ساةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  امارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ــوااطة ــم الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . محمــــــــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــرية
 

ــو   . ــوزي برجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنان معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  .
 

 : الراية : أسال
مهنــــد  معمــــار كس قــــدرات قيا يــــة ااتراايــــة لتطــــوير أ ا  مســــتول اريــــ  العمــــ  الهندســــم 

 االستشاري.

  : اللجنةأهدا   انيا: 
 .  طوير ال ا  الهندسية ل ستشارات المعمارية . 1
 .  هيئة معمارييع مؤهليع لقيا ة ارق العم  مع االنتصاصات الهندسية المتعد ة.2
  طوير الضوابط الااصة بمفهو  رةيس االنتصان .. 3
ــى العــدال س ســاسي الفــرن 4 ــة للحــرن عل ــة كات شــفااية عالي للمعمــاريع . اعتمــا  سمنهجي

 المتقدميع للحصول على رةاسة االنتصان.

 :عع نطة عم  اللجنة نبرة  الثا: 
 ربط مدن ت اللجنة مع برام  التدري  المعتمدة ام النقابة ..   1
لعمــارة ممــا يتوااــ  مــع المســتجدات العلميــة سالتكنولوجيــة ا طوير معــايير رةاســة انتصــان .  2

 جات سوق العم  الهندسم .اسا
 ن ل السنة الواادة . المتحانات س حديد مواعيدها مسبقا حديد عد  مرات عقد ا. 3
نشــر المعلومــات المرجعيــة لمتطلبــات االمتحــان سالمقابلــة سمواعيــد االمتحــان علــى موقــع . 4

 النقابة اإللكترسنم .
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 عقد  كريم للحاصليع على رةاسة االنتصان سمنحهم شها ات ام اف  رسمم .. 5

 : 2020  اللجنة ن ل عارابعا: أنشطة 
 نوع النشا    اريخ النشا   #
 العمارة  هندسة انتصان  لراسا  التحرير االمتحان 7/3/2020 1
 العمارة  هندسة انتصان  لراسا  التحرير االمتحان 5/9/2020 2

 

 لجنة مقاب ت الرأي سالابرا   
 2020ن ل العا  اجتماعات (  0 عقدت اللجنة )

 / رةيس اللجنة   . محمد نالد
  . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 شــــــــــــــــــــــــكري هاشــــــــــــــــــــــــم محمــــــــــــــــــــــــد  .
 

ــال زمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   . ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــبا يع ــر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . اــــــــــــــــــــــــــــدسل ابــــــــــــــــــــــــــــو بيــــــــــــــــــــــــــــدا 
 

  . محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحم
  

 : الراية : أسال
 شـــعبة الهندســـة المعماريـــة  قـــو  اللجنـــة بدراســـة الطلبـــات المحولـــة اليهـــا مـــع مجلـــس 

نها لمجلـــس راي اس نبيـــر سالتوصـــية بشـــو  الـــراببيع التســـجي  كمهنـــد  سالااصـــة بـــال م 
 ب ع على المشاريع الااصة به.راسة سمقابلة ال مي  المتقد  ساالالشعبة بعد الد

 
 لجنة مقاب ت راسا  انتصان التصميم الدانلم  

 2020ن ل العا   اجتماع ( 0 عقدت اللجنة )
  . مم البدسر / رةيسة اللجنة 

  . بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  .  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد موســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 

 
 لجنة مقاب ت راسا  انتصان التصميم سالتاطيط الحضري 

 2020ن ل العا  اجتماعات (  1 عقدت اللجنة )

 / رةيسة اللجنة  . نشوة صبن
ــو ة ــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . ريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  . بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

  .  يمـــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــو كيـــــــــــــــــــــــــــــــاب
 

ــد عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   . محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 لجنة مقاب ت راسا  انتصان  نسي  المواقع 
 2020ن ل العا  اجتماع ( 2عقدت اللجنة )

  . اارسق  ا ر  / رةيس اللجنة 
ــاريع   . إيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  . أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
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 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة مقاب ت راسا  انتصان الحفاظ على الترا  العمرانم  
 2020اجتماعات ن ل العا  (  2 عقدت اللجنة )

  .  . رامم ضاهر/ رةيس اللجنة
ــاريع  ــاب العمـــــــــــــــــــــ   . ايهـــــــــــــــــــــ

 

ــدا  ــاي  اـــــــــــــــــــــــــــــ   . نـــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــرا   ــم . اــــــــــــــــــــــ  الربضــــــــــــــــــــــ
 

  . اابمــــــــــــــــــــــــة النمـــــــــــــــــــــــــري
 

 

 
 االستشارية المعمارية اللجنة  
 2020ن ل العا  اجتماعات ( 1 عقدت اللجنة )

  . اار  بقاعيع/ رةيس اللجنة 

  . أامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد القريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو م
 

ــااس    . رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــان ــيد العيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . رانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قطيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  

ــر .  ــع زعيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه ــد سهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . راةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــار   . بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار البيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاريع ــمير العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا  ــ ل امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيع
 

  . جمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 

  . محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايمة
 

  . نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  عربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

  . منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قطيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  

  . .ميســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوملم
 

 

 

 لجنة  راسة الاطط الجامعية سالشها ات العلمية 
 2020اجتماعات ن ل العا  ( 7 عقدت اللجنة )

 / رةيس اللجنة  . . ساة  الزهري
  . . اكمــــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــــا 

 

  . . ســـــــــــــــ مة العساســـــــــــــــفة
 

  . . جـــــــــــــــــو ت القســـــــــــــــــو 
 

  . . ياســــــــــــــــــــــــــــر رجــــــــــــــــــــــــــــال
 

  . . جانســــــــــــــــــيت شــــــــــــــــــواو
 

ــو  ــرل زلـــــــــــــــــــــــ   . . بشـــــــــــــــــــــــ
 

  . . بســــــــــــــا  أبــــــــــــــو عــــــــــــــوا 
 

  .  . مواـــــــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــــــدا 
 

 : الراية : أسال
 ا  عليم معماري يسهم ام بنا  جي  ممي  عالمي

  : اللجنةأهدا   انيا: 
 اــم العمــارة لهندســة الدراســية سالبــرام  الاطــط بنــا  اــم ال زمــة سالمعــايير المواصــفات سضــع .1

 المهنية. النقابة معايير مع يتواا  بما الجامعات
 سالعم  المحلية للجامعات  العمارة  هندسة  ام  الدراسية  سالبرام   الاطط  لتقويم    أسس  اقتراح .2

 الماتصة. االعتما  جهات مع سبالتعاسن النقابة أهدا س رسالة مع يتماشى بما  طويرها على
 اــم الدراســية للاطــط الــتعلم مارجــات مــع الهندســية الســوق ااجــات مواةمــة مــدل  راســة .3

 العمارة. هندسة
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 الاطــط مجــال اــم التدريبيــة سالــدسرات العمــ  سرو لتنمــيم الع قــة اتك  الجهــات  مــع  التنسي  .4

 العمارة. لهندسة الدراسية سالبرام 
 لشـــعبة ل نتســـاب المهنـــد   ؤهـــ  سالتـــم سالو ـــاة  سالشـــها ات الدراســـية الاطـــط مراجعـــة .5

 للنقابــة، ل نتســاب المطلوبــة المعرايــة سالمجــاالت الســاعات عــد   اي   مع    المعمارية  الهندسة

 . المعمارية الهندسة شعبة لمجلس برل  لتوصيةسا

  اللجنة:عع نطة عم  نبرة  الثا: 
 الجامعــات مســتول علــى العمــارة هندســة اــم الدراســية سالبــرام  الاطــط مســتجدات متابعــة .1

 المحلية

 نطــط سمتطلبات يتناس  بما البرام  سضع ام الجامعات ام العمارة هندسة أقسا   مساعدة .2

 كل .  حق  التم الوساة  سانتيار الهندسم المجال ام التنمية

 العمارة. هندسة ام الدراسية سالبرام  الاطط لتطوير جديدة عليات اقتراح .3

 عليها. شرا ساإل الدراسية سالبرام  الاطط  طوير ام العمارة هندسة أقسا  متابعة .4

 :2020: أنشطة اللجنة ن ل عا  رابعا 

 الفعالية   #

 لشعبة الهندسة المعمارية  عقد اجتماعات منتممة لدراسة الطلبات الماتلفة المقدمة   1
 س صنيفها  لشعبة الهندسة المعمارية راسة بلبات االنتساب للنقابة المقدمة   2

3 
ــات  ــااة  راســـة بلبـ ــتيرإضـ ــاري، سمـــدل -مؤهـــ  علمـــم )ماجسـ ــوراه( لل ميـــ  المهنـــد  المعمـ  كتـ

 الساعات سالمجاالت المعراية المطلوبة ام هندسة العمارةمطابقتها مع اي  عد   

 

 لجنة جاة ة مشاريع التار  المعمارية 
 2020ن ل العا  اجتماعات ( 2عقدت اللجنة )

 /رةيس اللجنة   . شا ي عبد الس  
  . نالـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــا  اللـــــــــــــــــه

 

ــا  ال عبــــــــــــــــــــــــــــم   . رنــــــــــــــــــــــــــ
 

  . عــــــــــــــــــــــــــــ   عطيــــــــــــــــــــــــــــة
 

ــدة ســـــــــــــــــــــــــــــنان   . رنـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــو مســــــــــــــلم ــاك ابــــــــــــ   . معــــــــــــ
 

ــ   ــدا يع . اـــــــــــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــــــــــ
 

 
 : الراية : أسال

المعماري للط ب سنوعيته سبرساات سانتيار مشــاريع التاــر  ساالر قــا    أن  ؤ ر الجاة ة على المنت
 بها.

  : اللجنةأهدا   انيا: 
  كريم الطال  المتمي  ساالاتفال به سب نجازه .1

 التعري  بالطال  سبقدرا ه سمواهبه أما  المجتمع المعماري .2

الطال   اعة إيجابية ام بداية ايا ه المهنية سمساعد ه للــتمكع مــع االنضــما  إعطا    .3
 لفرع العم  ام المؤسسات سالمكا   المعمارية
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ــيع  .4 ــ  المدرسـ ــارة س مييـ ــا  العمـ ــدار  سأقسـ ــم مـ ــوعم اـ ــاري النـ ــيم المعمـ ــ  التعلـ  مييـ
 سالمشرايع على مشاريع التار  الفاة ة س كريمهم

 م بيع الط ب سمدار  العمارة  حفي  التنااس الكا يمم الصح .5

 عع نطة عم  اللجنة :نبرة  الثا: 
 العم  على  وسيع قاعة المشاركة مع جميع مدار  سكليات سأقسا  العمارة. .1
ــم  .2 ــدااها اـ ــا سأهـ ــاة ة سمي ا هـ ــة بالجـ ــية ناصـ ــرات نقاشـ ــات سمحاضـ ــارات سجلسـ ــة زيـ جدسلـ

 الجامعات .
  رة(زيارات مباشرة جلسات عامة مشتركة )للط ب سالسا .3
 ا طوير إجرا ات التقد  للجاة ة سالمشاركة س بسيطها سا ااة المشاركة سالتقديم إلكترسنيــ  .4

 س حدي  شرس  التقدير سالتوهي  .

فــس العــا  سنرجــم الفصــ  شمول الجاة ة لجميع الاريجيع مــع جميــع الجامعــات اــم ن .5
الجامعــات العربيــة سالجنبيــة الر نيــيع ، سنريجــم الجامعــات   منريجــ إلى  ة  الصيفم إضاا

ــة  ــد علي ــرة اســت   المشــاركات سقبولهــا ساإلعــ ن عنهــا س حدي الفلســطينية سشــمولية ات
 التسليم .

 االستمرار ام استقبال المشاريع مع ب ب الجامعات الفلسطينية. .6
واصــ  س حــديثها س طــوير إنشا  المنصة الرقمية للجــاة ة سصــفحا ها علــى كااــة سســاة  الت .7

 محتواها .
( لك   سرة س و ي  كااة الدسرات السابقة مــع اأس إلكترسني امنشور للجاة ة )مطبوعإب ق   .8

ــم  ــم سالتعريـــ  بهـ ــركير بهـ ــان للتـ ــا  نـ ــد نشـ ــيع سعقـ ــا رة محكمـ ــاة يع سأسـ بـــ ب اـ
 سبمسير هم المهنية.

 انط قة متجد ة لهوية الجاة ة سأ سا ها. .9
 للفاة يع  اواة النقدية سالمعنوية سالتو ي  للشها ات رسمي طوير الجواة  الممن .10
 استحدا  جواة  مهنية  ش ي  /  دري  /  ثقي  / رعاية  .11
مــدار العــا  مــع محاضــرات س ــدري  س وجيــه   سبرمجة نشابات جديدة ممتدة علىإعدا    .12

سجلسات نقاشية ســابقة للتاــر  سعــد  اقتصــارها علــى الحفــ  النهــاةم ، سبالتنســي  بــيع 
 أعضا  اللجنة سأعضا  لجنة الحكم سمجلس الشعبة .

بــد  العمــ  سسضــع نطــة لتوســعة شــمولية الجــاة ة سامتــدا ها علــى المســتول العربــم  .13
ــا  سللجامعـــات العربيـــة، ساقتـــراح بـــر  ــارييع العـــرب سا حـ ــاة ة مـــع نـــ ل هيئـــة المعمـ ح الجـ

 المهندسيع العرب 
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 لشعبة الهندسة المعمارية ساالعتما  المهنم  لجان التوهي   
 

 اللجنة العامة للتوهي  ساالعتما  المهنم للشعبة المعمارية 

 رةيس اللجنة / بقاعيع اار .  

ــار نمـــــــــــــــــــــــــر .   البيطـــــــــــــــــــــــ
 

  . ساةـــــــــــــــــــــــ  امارنـــــــــــــــــــــــه
 

ــيع  ــدي . اســــــــــــــ ــلب    الوايــــــــــــــ ــاهر شـــــــــــــــــــــ   . مـــــــــــــــــــــ
 

ــال العرمــــــــــــــوبم   . جمــــــــــــ
 

  . رنـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــدران
 

 لجنة التوهي  ساالعتما  المهنم سالمقاب ت للشعبة المعمارية 

 رةيس اللجنة  / نمر البيطار.  

ــد ــد نالــــــــــــــــــــــ   . محمــــــــــــــــــــــ
 

  . رلــــــــــــــــــــــــى  ادلــــــــــــــــــــــــه
 

  . اــــــــــــــــــــا ع الصــــــــــــــــــــاا 
 

  . مـــــــــــــــــــازن النابلســـــــــــــــــــم
 

  . ساةـــــــــــــــــــــــ  امارنـــــــــــــــــــــــة
 

  . عبـــــــــد الفتـــــــــاح ملحـــــــــس
 

ــبع .  ــو اللــــــــــــــــ  راس  أبــــــــــــــــ
 

 

 المعمارية   سالتدري    التقييم   لجنة

 رةيس اللجنة  / نالد زعب سي.  

ــدي ــيع الوايــــــــــــــ   . اســــــــــــــ
 

  . رنـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــدران
 

  . اـــــــــــــــــار  اســـــــــــــــــماعي 
 

ــون ــال زمنــــــــــــــــــــــ   . ينــــــــــــــــــــــ
 

 المعمارية   االمتحانات   لجنة

 الحموري / رةيس اللجنة إاسان  . محمد 
 أامــــــــــد . زكــــــــــم الســــــــــيد   . سسا  عناب / ناة  الرةيس

 

ــات ــر زريقـــــــــــــــــــــ   . بشـــــــــــــــــــــ

 

ــماره ــه ســــــــــــــــــــ   . سجيــــــــــــــــــــ
 

  . مـــــــــــــــــــازن النابلســـــــــــــــــــم
 

  . علــــــــــــــــم الســــــــــــــــوااطة
 

 اجتماعات س وصيات اللجان الفنية المنبثقة عع الشع  الهندسية 

 شعبة 
الهندسة  
 المعمارية 

 عد  االجتماعات  اسم اللجنة 

 12 لجنة التوهي  ساالعتما  المهنم سالمقاب ت للعمارة

 2 التقييم سالتدري  المعماريةلجنة 
 10 لجنة االمتحانات المعمارية

    2020المؤهليع سالمعتمديع سالحاصليع على مرا   مهنية لعا    المعمارييع   أعدا  

 شعبة الهندسة المعمارية 
  المهندسيع الحاصليع  اعدأ

 مرا   مهنية  على
 المهندسيع اس  المر بة  عد أ

 مشارس  محتر   مستشار 
13 4 6 3 
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 مسابقة  صميم مرك  البحا  سالتطوير ساالبتكار 

 ) شركة البو ا  العربية ( 

 لجنة االشرا : 

 رةيس اللجنة / اامد نميس صيا .  
  . محمـــــــــــــــــــو  صـــــــــــــــــــايمة

 

  . نبيــــــــــــــــــــه نشاشـــــــــــــــــــــنة
 

ــد عــــــــــــــــــــــوق      . مؤيــــــــــــــــــــ
 

 

 لجنة التحكيم: 

 رةيس اللجنة / محمد أبو عناب.  

ــور ــارسق ي مـــــــــــــــــــ   . اـــــــــــــــــــ
 

ــد التـــــــــــــــــــــــــــــ    . راةـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا  المعايطـــــــــــــــــة    . أيمــــــــــــــــــــــــع زعيتـــــــــــــــــــــــــر   . بســـــــــــــــ
 

 ياســــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــقر.  
 

ــه ــد اللــــــ ــه عبــــــ ــد اللــــــ   . عبــــــ
 

  . يوســــــــــــــ  العبــــــــــــــدال ت
 

  . اامد صيا  / عضوا مراقبا

 

 الفاة سن: 

ــ  السل   المركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاريون  بلـــــــــــــــد مهندســـــــــــــــون معمـــــــــــــ
 

ــانم ــ  الثــــــــــــــــــــــــ  مكتـــــــ  المهنـــــــد  رامـــــــم ارنـــــــااس    المركــــــــــــــــــــــــ
 

 المركـــــــــــــــــــــــــــ  الثالـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة انجيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
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 ساعاليات أنشطة  

 اس  التسلس  ال منم   2020ام العا    سلجانها   شعبة الهندسة المعمارية
 

  ل ب ع على المحاضريع سالمتحد يع الرةيسييع الرجوع إلى صفحة اللجنة المنممة للنشا  ام هرا التقرير
 

 المكان التاريخ اسم النشا  الجهة المنممة #

1  

ــة  ــة العلميـــــــــ اللجنـــــــــ
ــة  ــدل المعماري سالمنت

 الشبابم الهندسم

 ندسة 
 البنية  عدي ت نما  

 الرشيد  15/1/2020

2  
لجنة ممارسة المهنــة 

 المعمارية

 ندسة 
 كي   صبن رةيس انتصان 

 الرشيد  27/1/2020

3  
ــة التاطـــــــــــيط  لجنـــــــــ

 العمرانم

 ندسة 
  سر المرصد الحضري  
 ام التاطيط العمرانم 

29/12020 

ــ  ــرح مركــ  مســ

الحســيع الثقــاام 
 العيعرأ    /

4  
ــعبة  مجلـــــــــس الشـــــــ

 المعمارية

 لقا   
مجلس الشعبة مع عميد كلية الهندسة  

 ام جامعة الشرق الس   
 ولوجيا  نسنريجم هندسة  ك

 البنا  سأنممة

30/1/2020 
ــة مجلـــس  قاعـ

 النقابة

5  
ــا   ــة البنــ ــرلجنــ  النضــ
 المعمارية  

 سرشة عم   
 )المدار  العالمية( النضرعع البنا  

 ال هرا  18/2/2020

6  
ــعبة  مجلـــــــــس الشـــــــ

 المعمارية  

 لقا 
 الهيئة العامة للشعبة المعمارية

 ال هرا  25/2/2020

 لجنة اقرأ المعمارية    7
 جلسة  حكيم  

 مسابقة اقرأ المعمارية 
  مرار  واي  29/2/2020

8  
لجنة مقــاب ت راســا  

 انتصان العمارة  

 االمتحان التحريري  
 لرةاسة انتصان العمارة

 ال هرا  07/3/2020

9  
لجنـــــــــــــة التـــــــــــــدري  
 سالتوهي  المعمارية  

 االمتحان التحريري  
 الثال الفو   006لمرسم 

  واي  مرار   07/3/2020

10  
ــارييع  ــة المعمــــــ لجنــــــ

 الشباب

 سرشة عم   
 1عقد الادمات الهندسية  

  مرار  واي  1/11/2020

11  
ــارييع  ــة المعمــــــ لجنــــــ

 الشباب

 سرشة عم   
Business Model Canvas 

 ال هرا  قاعة 3/08/2020

12  
ــارييع  ــة المعمــــــ لجنــــــ

 الشباب

  سرة  
"SketchUp Modeling " 

26-
28/4/2020 

online 

13  
ــارييع  ــة المعمــــــ لجنــــــ

 الشباب

 محاضرة  
Building Envelop Proparities For 

Energy Conservation 
29/4/2020 online 

14  
ــة التاطـــــــــــيط  لجنـــــــــ

 العمرانم

 ندسة 
 المدينة سأ ر كورسنا أنسنة 

5/5/2020 online 
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15  

ــر  ــا  النضــ ــة البنــ لجنــ
المعماريـــــــة + لجنـــــــة 

 الطاقة النقابية

 محاضرة 
 الواجهات ال جاجية الموارة للطاقة 

 6/5/2020 online 

16      

17  
لجنــــة الحفــــاظ علــــى 

 الترا  العمرانم

 محاضرة 
 1980-1960الترا  الحدي  لدبم   

05/11/2020 online 

18  
ــة  ــة العلميـــــــــ اللجنـــــــــ

 المعمارية  
 online 20/5/2020 نوابر معمارية

19  
ــة التاطـــــــــــيط  لجنـــــــــ

 العمرانم

 ندسة 
 سر القوانيع سالتشريعات التاطيطية ام  

  شكي  المجاسرات السكنية 

06/02/2020 online 

20  
ــعبة  مجلـــــــــس الشـــــــ

 المعمارية  

 جلسة التحكيم السلى  
 لمسابقة البو ا  المعمارية

 قاعة ال هرا   11/07/2020

21  
لجنــــة الحفــــاظ علــــى 

 الترا  العمرانم

  سرة  
 الحفاظ على الترا  العمرانم 

   online   15س   11س   8

22  
لجنــــة الحفــــاظ علــــى 

 الترا  العمرانم

  سرة  
 الحفاظ على الترا  العمرانم 

   online 29س    25س   22

23  
ــعبة  مجلـــــــــس الشـــــــ

 المعمارية  
 جلسة التحكيم الثانية   

 لمسابقة البو ا  المعمارية
 قاعة الرشيد   8/2020  /13

24  
ــعبة  مجلـــــــــس الشـــــــ

 المعمارية  

 الثالثةجلسة التحكيم 
 لمسابقة البو ا  المعمارية

 قاعة الرشيد   16/8/2020

25  
لجنتــم اقــرأ سالعلميــة 

 المعمارية

 محاضرة 
 ل ة المكان بيع الراكرة سالنسيان

16/9/2020 Online 

26  
ــة التاطـــــــــــيط  لجنـــــــــ

 العمرانم

 ندسة
 اركة المشاة ام مدينة عمان 

22/9/2020 Online 

27  
ــا   ــة البنــ ــرلجنــ  النضــ
 المعمارية  

 محاضرة  
shading strategies for energy 

30/9/2020 Online 

28  
ــا   ــة البنــ ــرلجنــ  النضــ
 المعمارية

 محاضرة  
 المبانم الاضرا  ام السطيع 

14/10/2020 Online 

29  
لجنتــم اقــرأ سالعلميــة 

 المعمارية

 محاضرة  
Modes of  Embodiment for a 

Cinematic Experience in 
Museums 

19/10/2020 Online 

30  
ــة التاطـــــــــــيط  لجنـــــــــ

 العمرانم

 ندسة 
 مستقب  النما  الحضري الر نم 

20/10/2020 Online 

31  
ــعبة  مجلـــــــــس الشـــــــ

 المعمارية

 محاضرة 
 الجدران الاضرا  ام العمارة

24/10/2020 Online 

32  
ــعبة  مجلـــــــــس الشـــــــ

 المعمارية
 Online 27/10/2020 مقدمة للمعمارييع ام ايدي 

33  
ــة التاطـــــــــــيط  لجنـــــــــ

 العمرانم

 ندسة 
اضا ات ام الحقيقة االاتراضية للتاطيط  

 العمرانم 

17/11/2020 Online 
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34  
ــا   ــة البنــ ــرلجنــ  النضــ
 المعمارية

 محاضرة  
The  Passive House Standard 

(Passivhaus) 
24/11/2020 Online 

35  
ــعبة  مجلـــــــــس الشـــــــ

 المعمارية
 29/11/2020 Online 

36  
ــا   ــة البنــ ــرلجنــ  النضــ
 المعمارية

 محاضرة 
 لفص  الشتا   البنية حضير 

7/12/202 Online 

37  
ــا   ــة البنــ ــرلجنــ  النضــ
 المعمارية  

 محاضرة 
Keep The Heat 

20/12/2020 Online 
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 : نشابات مصورة 
 العلمية المعمارية بالتعاسن مع المنتدل الشبابم الهندسم لجنة  ال 

 2020/ 15/1" عدي ت نما  البنية س نميم المدن سالقرل"  
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 ممارسة المهنة المعمارية لجنة  
 27/1/2020"كي   صبن رةيس انتصان"  
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 لجنة التاطيط العمرانم  
 2020/ 29/1  " التاطيط العمرانم  سر المرصد الحضري ام  " 
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 لجنة المعمارييع الشباب 
30-1- 2020 Revit- Architecture 

 
 

 
 

  



 

 

52 

 

 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لقا  مجلس الشعبة 

   ط مع عميد كلية الهندسة ام جامعة الشرق السس 

 2020/ 30/1 البنا   سأنممةولوجيا  ن سنريجم هندسة  ك 
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 لجنة البنا  النضر المعمارية  
 2020/ 18/2(  المدار  العالمية )   النضر البنا     أهمية
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 مجلس الشعبة المعمارية  
 2020/ 25/2اجتماع الهيئة العامة للشعبة المعمارية  
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 لجنة مبا رة اقرأ المعمارية  
 29/2/2020 حكيم مسابقة اقرأ المعمارية   
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 لجنة التدري  سالتوهي  المعمارية  
 3/2020/ 7)الفو  الثال (   006امتحان مرسم  
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 لجنة مقاب ت راسا  انتصان هندسة العمارة  
 3/2020/ 7االمتحان التحريري لراسا  انتصان هندسة العمارة 
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 لجنة المعمارييع الشباب 
8/3/2020 business model canvas 
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 مجلس الشعبة المعمارية  
 مسابقة شركة البو ا  الر نية  
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 مسابقة البو ا  الر نية  
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 لجنة التاطيط العمرانم  
 

 
 

 سلجنة الطاقة النقابية    ةلجنة البنا  النضر المعماري 
 

 
 

  



 

 

62 

 

 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة الحفاظ على البنية الترا ية سالتارياية  
 

 
 

 اللجنة العلمية المعمارية 
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 لجنة التاطيط العمرانم  
 

 
 

 لجنة الحفاظ على الترا  سالبنية التارياية  
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 لجنة مقاب ت راسا  انتصان هندسة العمارة  
 9/2020/ 5االمتحان التحريري لراسا  انتصان العمارة 
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 لجنة مبا رة اقرأ المعمارية ساللجنة العلمية المعمارية  
 

 
 

 

 لجنة التاطيط العمرانم  
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 لجنة البنا  االنضر المعمارية  
 

 
 
 

 

 لجنة البنا  االنضر المعمارية  
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 لجنة مبا رة اقرأ المعمارية ساللجنة العلمية المعمارية  
 

 
 
 

 

 لجنة التاطيط العمرانم  
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 لجنة المعمارييع الشباب 
26/10 /2020  branding for architects 
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 لجنة التاطيط العمرانم  
 

 
 

 
 

 لجنة البنا  االنضر المعمارية  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

70 

 

 2020التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 المعمارية بالتعاسن مع جمعية افظ الطاقة المستدامة سالبيئة لجنة البنا  االنضر  
   

 
 
 

 

 لجنة البنا  االنضر المعمارية  
 

 
 
 




