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 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
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 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 
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 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:

ــر الســنوي للشــعبة عــع ســنة  .1 سسضــع السياســة العامــة لمجلــس  2021مناقشــة التقري
 الشعبة للسنة القا مة. 

 انتااب أعضا  مجلس الشعبة سالعضا  المكمليع للشعبة ام الهيئة المرك ية. .2

 قب  أسبوع مع موعد االجتماع.أي مقتراات  ر  لمجلس الشعبة  .3

 
 س فضلوا بقبول ااة  االاترا  

 
 
 
 
 
 
 

 شعبة الهندسة المعمارية مجلس    رةيس 
 أامد نميس صيا   .  
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 كلمة رةيس مجلس شعبة الهندسة المعمارية  

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

 سبركا ه سبعد،الس   عليكم سرامة الله 

ــ م   أعضــا  مجلــس شــعبة  باســمب ســمم س  ــةال ــيكم اجمــ   رايــ  الهندســة المعماري  ااي
لكم بالنجاح سالاير ام مطلع هذا العا  الجديد سالملم  ساسمحوا لم بون أهديكم أطي  أمنيا نا 

ايــي يتجــد  المــ  علــى كااــة المســتويات ساالصــعدة، س  س حقي  التطلعاتان شا  الله باإلنجازات  
مع مطلع ك  عا  جديد بواقع أاض  ناصة على الصعيد المهنم سكلــ  لمــا ل زمــة االقتصــا ية 

ســلبية علــى القطــاع الهندســم بشــك  عــا  سبالتــالم  التم  مر بها المنطقة قاطبة مــع ار ــدا ات
على المهندسيع سالسيما اــديثم التاــره، سهــو مــا يضــعنا أمــا   حــديات مت ايــدة مــع از يــا  أعــدا  

زميلة سزمي ،  16000زم ةنا المعمارييع ايي ناه  عد  المسجليع ام شعبة الهندسة المعمارية 
أن التحــدي نعــم سنــدر  ندســة المعماريــة اــم مجلــس شــعبة اله مــع انقضــا  هــذا العــا  سنحــع

ساك اننــا ؛ ســبم الشــعبة س لبيــة متطلبــا هم المهنيــة قــدر االمكــانت ــواير اــرل عمــ  لمنالكبر هو  
اكبــر ااةــدة عامــة سمــع بــاب  وســيع لاــاي العمــ  الهندســم اقــد  ــم هــذا العــا  نطمــل لتحقيــ  

ــة اــم ا ــا  االنضــر لــدا قســم هندســة البيئ قســا  هندســة الشــعبة اســتحداف اــرع هندســة البن
 التقــد  لطلــ كــون للــ م   القــدرة علــى ت شــكي  لجنــة مقــاب ت لسسيتم العم  علــى المعمارية  

 رةيس انتصال ام البنا  االنضر.

لتحســيع ســب  نشــر المعراــة علــى اسســع نطــاي سســهولة الوصــول نــا  ا سانط قا مــع اهتمام
ســعينا لتقــديم مــا هــو ااضــ  سلراعــة المهنــة اقــد  ــم  شــكي  لجنــة  حضــيرية للمــؤ مر   اليها اقــد

  ــمكمــا س وية الدسلة الر نية "ئ حت عنوان " مستقب  التاطيط العمرانم سم  المعماري السا س
الموجهــة  سالمحاضــرات سالنــدسات العمليــة  طــرح العديــد مــع الــدسرات سسر  العمــ   االستمرار ام

لتنميــة  سوا  عبر االسن اليع اس مع قناة الشعبة علــى منصــة اليو يــوب سكلــ   بللمعمارييع الشبا
ام العديد مع الايان، ل يــا ة  مجانيةالمهارات المطلوبة ام سوي العم  بوسعار رم ية أس اتى 

امكانيــا هم اــم ماتلــت مجــاالت ممارســة المهنــة مــع برمجيــات سمهــارات متاصصــة س فاصــي  
سرشة مستقب  التاطيط العمرانم الر نــم سمئويــة الدسلــة مع أبرزها  س  سغيرها  معمارية سهندسية

 سمحاضرات نا ي الكتاب سغيرها . ندسة بعنوان السلط مدينة التسامل سالضيااة الحضريةس الر نية

اصــول الــ م   علــى رةاســة االنتصــال س ســهي  االجــرا ات اقــد  ــم عقــد أمــا ايمــا ياــ  
 عزميلة سزمي  سلم  نقط 100ما ي يد عع امتحانيع  حريرييع ن ل العا  سقد  قد  لهذا االمتحان 

سكل  إل راكنا التا  اول اهمية استمراريتها س واير الفرل لتحقي   طلعــات المقاب ت طيلة العا   
 ال م  .

سأهمية الحفاظ علــى أصــالة منتجنــا المعمــاري، نــؤمع   المعماري  نؤمع بوهمية الترافاننا    ساك
 وقيع ا فاقيــة  م قد أيضا بوهمية   طية ك  ما يتعل  بجديد العمارة على المستوا العالمم، ا

مجلــس البحــاف البريطانيــة اــم بــ   الشــا ، المعهــد البريطــانم بيع نقابة المهندسيع االر نيــيع س
اناــم ار، لآلثــ 

ن
سالتعــاسن اــول الحفــاظ علــى التــراف العمرانــم مــع   طلعــا للم يــد مــع االنفتــاح عمــ
 جهات ماتلفة. 
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المعمــارييع  ــم سبالتعــاسن مــع   المهندســيع  بــيع   وصي  ل يــا ة التــرابط ساال صــال االجتمــاعمس
ســتماع  واصــ  اجتماعيــة للهيئــات العامــة اــم الفــرسع ساال نمــيم زيــارة    الجنــوبارسع النقابــة اــم  

لمقتراا هم سمتطلبا هم س واير ك  الدعم الممكع لهم مع قبــ  الشــعبة ايــي  ــم  عــم  سرات 
سمحاضرات مع نــ ل الشــعبة ليكــون  عــم مجلــس الشــعبة ممتــدا لكااــة المهندســيع المعمــاريع 

 ام سطننا الحبي .

 ال مي ت سال م  

 شــجيعا للتنــااس سنلــ  جــو الحقيقــم، سسكمــا عهــدنا انــه المهنــدس المعمــاري هــو المبــدع 
 2021سالتمي  اقد  م االستمرار بجاة ة مشاريع التاره المعمارية للعــا   مهنم محف  على االبداع

كمــا سقــد طراــت   مســابقة إعــا ة  صــميم مكتبــة نقابــة المهندســيع الر نيــيع سمــدنلهاس م طــرح  
ة المهندسيع لمسابقة  

ن
ة لكا يمي

ن
ة بصري

ن
 م  ، سكمالتطوير سالتدري  الهندسم صميم شعار سهوي

سكمــا  ــم الســير اــم  مســابقة  صــوير او وغراايــة ناصــة بــالتراف العمرانــم اــم الر ن نمــيم 
سبالتعاسن مع ا حا  المهندسيع العــرب سلجنــة    صميم اديقة المهندسيع العرباجرا ات مسابقة  

 المهندسات العربيات. 

لشــكر لجميــع لجــان الشــعبة التــم كانــت الســب  ام الاتا  ال يســعنم إال أن أ قــد  بج يــ  ا
الرةيسم ام ما  حق  هذا العا  مع انجازات، سالتم املت نطة عم  الشعبة بمحاسرها الامسة 

سالشــكر الج يــ  لســكر ير الشــعبة المعماريــة  سعملــت علــى  حقيــ  أغلــ  مبا را هــا سلليــات عملهــا،
نمضــم بكــ  سمــا زلنــا  ،ل هــذا العــا نــ  مــع الشــعبة السيد ع   ابو كويــ  علــى مــا قدمــه سبذلــه

 ام ندمة نقابتنا سندمة زم ةنا المعمارييع. ما نسمو اليهتحقي  السب  ل

 سالس   عليكم سرامة الله سبركا ه

 

 

 

 

 شعبة الهندسة المعمارية مجلس    رةيس 
 أامد نميس صيا   .  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

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

 
 
 

  . أامد نميس صيـا  
 رةيس مجلس الشعبة

 
 

  . عما  عدنان الدباس 

 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  

 الشعبة عضو مجلس 
 الشقر  محمو   محمد     .

 عضو مجلس الشعبة    
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 2021التقرير 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 نـــــــــــــــــــــــــــــــا م امـــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ــل .  ــمير المفلـــــــــــــــــــــــــ ــة ســـــــــــــــــــــــــ  جمانـــــــــــــــــــــــــ
 

  . نلــــــــــــــــــــــــــــو  محمــــــــــــــــــــــــــــد عربيــــــــــــــــــــــــــــات
 

  . رامـــــــــــــــــــــــــــــم نالـــــــــــــــــــــــــــــد أرنـــــــــــــــــــــــــــــا س 
 

ــات ــر قطيشــــــــــــــــــــــــ ــة جعفــــــــــــــــــــــــ   . رانيــــــــــــــــــــــــ
 

  . راةـــــــــــــــــــــــــــــــــد نبيـــــــــــــــــــــــــــــــــ  سهبـــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

  . ســــــــــــــــــــــــمير موســــــــــــــــــــــــى العمــــــــــــــــــــــــاريع
 

 أ.  . علــــــــــــــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــــــــــــــو غنيمــــــــــــــــــــــــــــــة
 

  . اــــــــــــــــــــــــــارس جميــــــــــــــــــــــــــ  بقــــــــــــــــــــــــــاعيع
 

  . محمـــــــــــــــــــــــــو  اســـــــــــــــــــــــــا  صـــــــــــــــــــــــــايمة
 

ــات ــعيد قطيشـــــــــــــــــــــــ ــال ســـــــــــــــــــــــ   . منـــــــــــــــــــــــ
 

  .  . ميســـــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــوملم
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 أهدا   
 شعبة الهندسة المعمارية مجلس  

 
 
 

 ر يتنا:

 الريا ة ام ندمة المهندسيع المعمارييع على المستوا النقابم سالمهنم.

 

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

 .اإلبداعمسالمؤسسم 

 

 الهدا :
 . المهنيةالتمي  المعماري سراع مستوا الكفا ة  •

 

 .النهـــــــوق بتطبيقـــــــات الهندســـــــة المعماريـــــــة •
 

ــارييع. • ــيع المعمـ ــع المهندسـ ــ  مـ ــ  التواصـ   فعيـ
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 2021التقرير 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 طلبات 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 بذل .إلى الشعبة سأصحاب العمال سراع  قاريرها 

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

 متابعة اقترااات سأاكار سلرا  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 البنا  
 النضر 

 

 ارع 
 هندسة 

الحفاظ على  
 البنية سالترميم 

 ارع 
 هندسة 

  نسي  المواقع 

  

 ارع 
 هندسة 

 التصميم البيئم 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ال ا   قرير  
 شعبة الهندسة المعمارية 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/لليـــ

 التابعة للمحور

6 6 7 7 7 
ــات العمـــــ    عـــــد  المبا رات/لليـــ

 التم  م  حقيقها

0 1 0 1 1 
ــات العمـــــ    عـــــد  المبا رات/لليـــ

 التم لم يتم  حقيقها

1 3 1 2 2 
ــات العمـــــ   عـــــد  المبا رات/لليـــ

 التم  م  حقيقها ج ةيا

20%   
   يتم لم

  حقيقها   
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 

لم يتم 
 اإلنجاز 

   م اإلنجاز 
 ج ةيا

 م 
 اإلنجاز 

 # المبا رة / للية العم  

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

  
متابعة العم  على صياغة أسس  صنيت س وهي  مهنية   √

 للمعماري الر نم 

2 

 3 ل كا يمييع إيجا  صي ة لح  إشكالية ممارسة المهنة  √  

 4 عقد سرشات عم  متاصصة   √  

 5 عم   سرات  دريبية )التعليم المستمر للمعمارييع(  √  

 6 االستمرار بدعم البحي العلمم أس أسراي العم      √

 7  عم برام  التدري  للمهندس المتدرب ام الفرسع   √  

 
√ 

 
)متطوعيع سغير  برنام  االستفا ة مع نبرات المتقاعديع 

 متطوعيع( ام التدري  

8 

 9 عقد ا فاقيات  دري  مع الهيئات الهندسية العربية سالدسلية  √ 

  √ 
استكمال العم  على لليات سأسس ساضحة لعم  لجان  

 مقاب ت رةاسة االنتصال 

10 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 

لم يتم 
 اإلنجاز 

 م اإلنجاز  
 ج ةيا

 م 
 اإلنجاز 

 # المبا رة / للية العم  

 المبا رات/لليات العم    :  المحور النقابم ثانيا :     

 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 مستوا الع قات مع أصحاب الع قة سالشركا  √  

  
 شجيع المهندسيع على االندماه 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 السوي    √ 

 10  عم نشاطات اللجان ام الفرسع سالنشاطات العلمية     √ 

 المبا رات/لليات العم    : ثالثا : محور الشباب    
 1  دري  المهندسيع الشباب  √  

  
ــة ساــتل ااــاي العمــ  اــم  √  راســة ســب   قليــ  نســبة البطال

 السواي الدانلية سالاارجية
2 

  
العم  على الــربط بــيع اــديثم التاــره سالمكا ــ  سالشــركات  √

 الهندسية  
3 

 4 االستمرار ام  طوير جاة ة مشاريع التاره √  

 5 الشعبة الماتلفة فعي   سر الشباب ام لجان   √  

  
التنسي  مع مرك   ــدري  المهندســيع إلعــدا  بــرام  النتــراي  √

 سوي العم  لحديثم التاره
6 

 7 اتل اااي 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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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

لم يتم 
 اإلنجاز 

 م اإلنجاز  
 ج ةيا

  م
 اإلنجاز 

 # المبا رة / للية العم  

 المبا رات/لليات 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/لليات العم المسؤسلية المجتمعية: محور نامسا : 

 1 سالمهارات الماتلفة للمعمارييع عم النشاطات 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 اـــدا المواقـــع الحضـ ــابقات متعلقـ عمـــ  مسـ
ــة  ــم اــم إاــدا المــدن االر ني ــا للمجتمــع المحل إشــكالية م

 ناره العاصمة

5 

 6  عريت المجتمع بالدسر المعماري سأثره على المدينة √  

 7 سالهوايات سالمهارات الماتلفة للمعمارييع عم النشاطات  √  

 8  وسيس قناة إلكترسنية للشعبة على منصة اليو يوب  √  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 اجتماعات  
 الهندسة المعمارية مجلس شعبة  

ــة عقــد مجلــس  (  وصــية 411) سا اــذ 2021( اجتماعــا نــ ل عــا  26)شــعبة الهندســة المعماري
 سايما يلم أهم ما جا  ام هذه التوصيات: ن ل هذه الفترة

، ايــي  ــم شــعبة الهندســة المعماريــة وصيات  تعل  بتسجي  ال مي ت سال م   الجد  ام  •
ــة للعــا  907 ســجي  ) شــعبة الهندســة ليصــبل عــد  المســجليع اــم  2021( زمــي  سزميل
 .31/12/2021اتى  اريخ  ا( عضو16521)المعمارية 

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

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

ســة االنتصــال لــدا  وصــيات  تعلــ  بــال م   المعمــارييع المتقــدميع للحصــول علــى رةا •
 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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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 المعمارية شعبة الهندسة  مجلس    مها  ملا   
 

 :2021سل اية  2014  مع اعو لالشعبة مقارنة مع امها  سايما يلم ملا  عع  
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البيان 

اجتماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
 الشــــــــــعبةمجلــــــــــس 

 

39 35 28 31 35 33 27 26 

لجـــــــــــان اجتماعــــــــــات 
 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبة

 

138 133 142 184 175 229 72 73 

ــا رة  ــيات الصـــــ التوصـــــ
ــعبة ــع الشـــــــــــــ  عـــــــــــــ

 

615 567 569 551 679 658 403 411 

أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة 
مجلـــــــس ساعاليـــــــات 
ــعبة س ــالجانالشــــــــ   هــــــــ

 

33 23 33 29 36 77 38 18 

ــى  ــة علــــــــ الموااقــــــــ
 ســــــــجي  الـــــــــ مي ت 
ــ م   اــــــــــــــم  سالــــــــــــ
 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبة

 

817 839 892 959 1137 1035 642 907 

اعتمـــــــــــــا  طلبــــــــــــات 
 نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 

56 64 74 82 90 117 87 102 

  ييـــــــــــــــر طلبـــــــــــــــات 
  اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

1 10 3 16 1 9 1 3 

إضـــــــــــــااة طلبـــــــــــــات 
 شــــــــــها ات علميــــــــــة

 

5 9 6 11 13 10 12 9 

ــات  ــماح طلبـــــــــ الســـــــــ
بالعمــــــــــــــ  لــــــــــــــدا 
ــ   المكا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــية

 

3 16 15 28 13 12 7 6 

رةاســــــــــــــة طلبــــــــــــــات 
ــال ــة  انتصـــــ هندســـــ
ــارة ــيط  العمـــــ /  اطـــــ

ــراف /  مـــــــــــــدن/  ـــــــــــ
 صـــــــــميم  انلـــــــــم/ 
ــع( ــي  موقـــــــــ    نســـــــــ

 

86 125 75 83 151 124 104 124 

طلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
مهندســـــــــم الـــــــــراي 
ــرا   سالابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

2 10 3 -- 10 -- -- 1 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 قـــــــــــــــديم  عـــــــــــــــم 
 -مـــــــالم )مـــــــؤ مرات

  علميــــــــــــــــــــــــــــة،اسراي 
 كتــــــــــ  ....(  ــــــــــوليت

 

4 7 5 3 1 4 -- -- 

ــان   شــــــــــــــكي  لجــــــــــــ
ــة  ــة( -)مؤقتـــــ  ارعيـــــ

 

4 3 3 2 - - -- -- 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 المعمارية الهندسة  شعبة    إاصاةيات 
 2021سل اية    2014 مع   مقارنة بيع االعوا  

 ( 1جدسل رقم )
 :2021ن ل عا  اس  الجنس لشعبة الهندسة المعمارية المنتسبيع سال مي ت ال م   عدا  أ

 المجموع  زميلة زمي   التاص  

 907 533 374 العمارة 

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

 المجموع  أجنبم  عربم  أر نم  السنة 

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 
2021 865 42 0 907 

 ( 3جدسل رقم )
 :اس  الجنسيةسنويا للشعبة  اانتسبوذيع 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

 

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 
2021 22 12 6 0 1 0 1 42 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

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

 المجموع  أجنبم  عربم  أر نم  الجنسية 

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 
2021 15528 937 56 16521 

 

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

 السنة 
 زمي ت زم  

 المجموع 
 أجنبم  عربم  أر نم  أجنبم  عربم  أر نم 

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 
2021 6939 577 38 8589 360 18 16521 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

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

   2021نهاية 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  
 2021                 2020 2019 2018 السنة 
 907                   642  1035 1137 العد  

 
 االمنتسبيع للنقابة سنوي المعمارييع ال م    رسم بيانم يبيع عد 
 2021نهاية عا   اتى1958مع عا  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

   2021أعدا  المنتسبيع لشعبة الهندسة المعمارية ام عا  
 اس  الجامعات 

 العد   الجامعة 

  جامعات الشمال 

ــو  س .1 ــة العلــ ــاجامعــ  التكنولوجيــ
. 39 

 اليرمـــــــــــــــــــــــو جامعـــــــــــــــــــــــة  .2
. 42 

 ال البيـــــــــــــــــــــــتجامعـــــــــــــــــــــــة  .3
. 86 

 جـــــــــــــــــــــــــــر جامعـــــــــــــــــــــــــــة  .4
. 11 

  جامعات الوسط

 الر نيـــــــــــــــــــــــةالجامعـــــــــــــــــــــــة  .5
. 82 

 الر نيـــــــة اللمانيـــــــةالجامعـــــــة  .6
. 33 

 التطبيقيـــــــة البلقـــــــا جامعـــــــة  .7
. 110 

ــة  .8  الهاشـــــــــــــــــــميةالجامعـــــــــــــــــ
. 44 

ــة  .9 ــراجامعـــــــــــــــــــــــــــ  البتـــــــــــــــــــــــــــ
. 32 

 ال يتونــــــــــــــــــــــــةجامعــــــــــــــــــــــــة  .10
. 25 

 االسســـــــــطالشـــــــــري جامعــــــــة  .11
. 44 

ــرا جامعـــــــــــــــــــــــــة  .12  االســـــــــــــــــــــــ
. 35 

ــة  .13 ــةالجامعــــــــــــــــــ  المريكيــــــــــــــــــ
. 6 

 التطبيقيـــــــةجامعـــــــة العلـــــــو   .14
. 29 

ــة  .15 ــاجامعــــــــــــــــــــ  اي  لفيــــــــــــــــــــ
. 49 

 عمــــــــــان الهليـــــــــــةجامعــــــــــة  .16
. 26 

 عمـــــــــــان العربيـــــــــــةجامعـــــــــــة  .17
. 5 

ــة  .18  ال رقــــــــــــــــــــــــــا جامعــــــــــــــــــــــــ
. 22 

 الحســـــــــيع التقنيـــــــــةجامعـــــــــة  .19
. 0 

  جامعات الجنوب

 العقبــــــة للتكنولوجيــــــاجامعــــــة  .20
. 5 

 182 الجامعات غير الر نية

 907 المجموع

 
 

 
 

  



 

 

21 

 

 2021التقرير 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 صحيل ساقع سمستقب  مهنة الهندسة اــم إلى  سال ايات سالسياسات الرامية  

صــ اا اسضع ر ا مستقبلية سنطط عم  للفترة القا مة إلى  ن ل مجلسها الذي سعى جاهدا  
مســارها العلمــم سالمهنــم الســوي يتوجهــا إلــى س وجيها سليما يرقى بمستوا المهنــة سيعيــدها 

الســاممم ممــا يســد ااجــة سمتطلبــات ســوي التعاسن المشــتر  مــع الجهــات المعنيــة بهــذا الهــد  
ص ح الشاملة سمى سهو المساهمة مع ك  الجهات ام عملية االالهد  الإلى  العم  سصوال  

مــع نــ ل ر يــة  سالتنميــة المســتدامة سراــد الــوطع بكــوا ر مؤهلــة سمدربــة انيــا سمهنيــا سعلميــا
ارل عم  إيجا  الة احواها مضمونها الحد مع البطالة س نميم م اسلة مهنة الهندسة لتحقي  رس

ارل  دري  للمهندسيع اديثم التاره، سمحاربة از ساجيــة إيجا  للمهندسيع المؤهليع ناهي  عع 
 .العم  الهندسم سالتسجي  الصوري
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ام النقابة سالتوهي     رام  التدري ب 
 

ــدري  الــ م   لمــدة  .1 ــي يــتم   ــة سماتلــت الجهــات. اي ــام  التــدري  المشــتر  بــيع النقاب                             برن
(  ينــارا يقتطــع منهــا 50(  ينــارا  ســاهم النقابــة بـــ )310بمكااوة شهرية قدرها )  أشهرستة  

س ســاهم الجهــة المدربــة بـــ (  نانير شــهريا لت طيــة  سر ــيع  ــدريبيتيع نــ ل اتــرة  دربــه،  10)
( مهندســا 69) 2021(  ينارا، سلقد بلغ عد  المتدربيع على هذا البرنــام  نــ ل عــا  260)

 معماريا.

سكان ايي يتقاضى المتدرب مكااوة ش ال العامة ساإلبرنام  التدري  بالتعاسن مع سزارة ال .2
ــوزارة قــدرها ) ــارا لمــدة عــا  كامــ   ســاهم النق120شــهرية مــع ال ابــة بجــ   مــع هــذه (  ين

المكااوة التم  داع للوزارة سنويا. سقد بلــغ عــد  المتــدربيع عــع طريــ  هــذا البرنــام  نــ ل 
 ( مهندسا معماريا.  98)  2021عا  

برنــام  التــدري  بقصــد التشــ ي  الاــال بالنقابــة، ايــي  عقــد النقابــة ا فاقيــات مــع جهــات  .3
ــدري  المهندســيع اــديثم التاــره بشــر   شــ يله م بعــد انتهــا  مــدة التــدري  ماتلفــة لت

ــدس مبلــغ )  يتقاضــىسالتــم  (  ينــارا كحــد 260(  ينــارا مــع النقابــة س ) 125ن لهــا المهن
                 2021ا نــى مــع الجهــة المدربــة، سقــد بلــغ عــد  المتــدربيع علــى هــذا البرنــام  نــ ل عــا  

 يع معمارييع.( مهندس89) 

ــة بتــدري  المهندســيع اــديثم التاــره اــم  .4 ــام   ــدري  بــدي نبــرة. ايــي  قــو  النقاب برن
الناــرا  اــم بيئــة المؤسســات سالشــركات الحكوميــة سالجامعــات ممــا يســاعدهم علــى ا

( اشــهر،  6لمــدة) ينــار   100العم  ساكتساب الابرة، س ساهم النقابة بداع مكااوة شــهرية  
 .2021على هذا البرنام  ن ل عا   ( مهندسيع معمارييع 39ايي  م  دري  ) 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ااصاةيات التدري  
 

 الــذيععــدا  أس العــا  بدايــة منــذ التــدري  لبــرام   قــدموا الــذيع الــ م  عــدا  أ بــيع  ةالتاليــ  سلاالجــد
 التــم العمــ  اــرل سعــد  عمــ  عــع للبحــي  قــدموا  مع  سكذل   منهم   دري   ارل  على  اصلوا

 :  2021 – 2014 العوا سمقارنتها بيع  عليها الحصول  م
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البيان 

ــيع  المهندســــــــــــــــــــــ
ــدميع ــي المتقـ  للبحـ

  دري  عع
293 390 643 856 906 751 453 603 

ــيع  المهندســــــــــــــــــــــ
ــليع              حال اصــــــــــــــــــــــــــــــ

  دري  ارل على
157 279 17 8 345 555 312 317 

 2021 – 2014 العوا سمقارنتها بيع  لل م   عم  ارلإيجا  
 :الر ن  :  ان  أسال
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البيان 

المهندســـــــــــــــــــيع 
 المتقـــــــــــــــــــــدميع

 عم  عع للبحي
430 404 805 1020 708 904 226 787 

 الشــركات  إع نات
 المحليـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

65 99 37 9 51 77 27 53 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــ م   
الــذيع  المعمارييع 
اصـــــــــلوا علـــــــــى 

 ارل 

22 196 153 77 16 116 51 50 

 :الر ن : ناره ثانيا 
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البيان 

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

 ةــــــ الاارجي  للشركات

543 471 527 38 51 66 25 43 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 ( 28ة )ر للدسشعبة الهندسة المعمارية  لجان 
 

 : لجان النشاطات العلمية : أسال
 

 عد  االجتماعات  رةيس اللجنة اسم اللجنة
 لجنـــــــــــــــــــــــــــة المعمـــــــــــــــــــــــــــاريون الشـــــــــــــــــــــــــــباب

 

 ا  أبو هــ يمـــــــ . زي
 

12 
 المعماريـــــــــــة  االجتماعيـــــــــــة ساال صـــــــــــالاللجنـــــــــــة 

 

ـــالـ . ص ـــل ســـــــ  لوـــ
 

2 
ــة ــة سالتاريايـــ ــة التراثيـــ ــاظ علـــــى البنيـــ ــة الحفـــ  لجنـــ

 

 ا ـــــــرح الايــــــــ . م
 

2 
 لجنـــــــــــــــــــــــــــة التاطـــــــــــــــــــــــــــيط العمرانــــــــــــــــــــــــــــم

 

 مــــــ . نالــد المومن
 

2 
 لجنـــــــــــــــــــــــــــــــة ممارســـــــــــــــــــــــــــــــة المهنـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  . ايرسز البرغوثم
 

0 
ــر  ــا  النضــــــــــــــــ  المعماريــــــــــــــــــةلجنــــــــــــــــــة البنــــــــــــــــ

 

ـــ . هب ـــا ـــــــة النـــ  رـ
 

0 
 سالتوهيـــــــــــــــ  المعماريـــــــــــــــةلجنـــــــــــــــة التـــــــــــــــدري  

 

ـــاكـــــ . ش  تـــــر نليـ
 

2 
ــة ــار سالمدينـــــــــــــــــــــــــــ ــة المعمـــــــــــــــــــــــــــ  لجنـــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــ . رسال الاش  مانــــ
 

0 
 المعماريـــــــــة  ر ن بـــــــــ  عواةـــــــــ ألجنـــــــــة مبـــــــــا رة 

 

 لـــــــــالـر صـــــــــ . مني
 

0 
 لجنـــــــــــــــــــة مبـــــــــــــــــــا رة اقـــــــــــــــــــرأ المعماريـــــــــــــــــــة

 

 مورــــدا ســـــــ . ه
 

2 
 اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 ة النمــريــــ . ااطم
 

0 

 : لجان المقاب ت الفنية :ثانيا 

 عد  االجتماعات  رةيس اللجنة اسم اللجنة
 لجنـــــــــــــــة المقـــــــــــــــاب ت الفنيـــــــــــــــة المعماريـــــــــــــــة

 

ـــ . بش ـــ ــــ  اتـر زريقــ
 

40 
ــة ــرا  المعماريـــــ ــرأي سالابـــــ ــم الـــــ ــة مهندســـــ  لجنـــــ

 

 دـــــــالـد نـــــــ . محم
 

1 
مقــــــــاب ت ر ســـــــا  انتصــــــــال التصــــــــميم لجنـــــــة 
 الدانلم

ــات .  ــا زريقــــــ  رانيــــــ
 2 

لجنـــــــــة مقـــــــــاب ت ر ســـــــــا  انتصـــــــــال  نســـــــــي  
 المواقع

ــا رس ــارسي  ــ   . اــ
 1 

ــة مقــــــــاب ت ر ســــــــا  انتصــــــــال الحفــــــــاظ  لجنــــــ
 على التراف العمرانم

 اهرــــــــم ضــــــــ . رام
 0 

لجنـــــــة مقـــــــاب ت ر ســـــــا  انتصـــــــال التاطـــــــيط 
 سالتصميم الحضري

 لـصبـــــ وة ـــــــــ . نش
 

0 

 : لجان متاصصة : ثالثا
 عد  االجتماعات  رةيس اللجنة اسم اللجنة

ــة االستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارية  اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . اـــــــــارس بقاعـــــــــيع
 

0 
ــة ــره المعماريــــــــــــــ ــاريع التاــــــــــــــ ــة مشــــــــــــــ  لجنــــــــــــــ

 

 7   ـا ي عبدالســـــ .ش

  . ساةـــــــــــــ  الزهـــــــــري ها ات العلميةلجنة  راسة الاطط الجامعية سالش
 

6 
 اجتماع  79 الكلم  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة المعمارييع الشباب  
 

 2021ن ل العا   اجتماعا (  12 )عقدت اللجنة 

 اللجنة رةيس ه يم/ أبو زيا   .
ــار  .يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن  مهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  .نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يع
 

ــ ة ــب سي  .امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    .اال 
 

 العطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 م عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .
 

 امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى  .
 

 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورانم  .رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   .رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  .صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا 
 

  البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع .
 

ــم . ــران قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبكم  .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــندس
 

ــديع  . قـــــــــــــــــــــم ــوطم الـــــــــــــــــــ  العرمـــــــــــــــــــ
 

ــا  . ــد مارينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةالمراشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  .
 

 طبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عبداللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .
 

ــد  . ــكم محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ات ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .
 

 
 

 
 :  : الر ية أسال

 العم م لسوي الساسية المتطلبات  مع   مكينهم  ن ل  مع  المعمارييع،  مع  التاره  بحديثم  االر قا 

 التمي . س المنااسة على قا ر محتر  معماري مهندس إلى للوصول المهنية كفا  هم سراع

 :  اللجنة أهدا  : ثانيا
 على سالمقبليع التاره اديثم المعمارييع لك  مرجعية  الشباب  المعمارييع  لجنة   كون نأ .1

 التاره

 المعماري المهندس شاصية   نمية .2

 .ساالنسانية المجتمعية المبا رات ن ل مع المحلم المجتمع على االنفتاح .3
 : اللجنة عم  نطة عع نبذة ثالثا:

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

 الدسرية. العم  سرشات + التدريبية دسراتال  نميم .2

 .العالمية السواي ام  االعتما وسسب التعريت .3

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

 .المحلية سأعمالهم

 مهــارات مــع العمــ  ســوي يحتاجــه  مــا  ا س  الشاصية  المعماري  المهندس  مهارات   طوير .5

 ية. سويق

 مجاالت ام سالصديقة الشقيقة الدسل  جارب مع ل ستفا ة المعمارية الواو  استضااة .6

 العمارة.

 .المحلية المجتمعية راتالمبا  اصحاب مع التنسي  .7

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

 سمعار . مهارات مع العالمية السواي  طلبه ما مع
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 :2021رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا  
 المحاضر  الفعالية  الفعالية  اريخ  #

1.  24/04/2021  
 عم :  سرشة

VALUE ENGINEERING 
 ربيع  مشتاي

 

 اللجنة االجتماعية ساال صال المعمارية 

 2021ن ل العا   ااجتماع( 2)عقدت اللجنة 

 اللجنة رةيس سلو/ صالل  .
  . اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي

 

ــر    . نالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسز البرغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثم
 

 ن ــــــــــــــــــــــــــم عبــــــــــــــــــــــــــد اللطيــــــــــــــــــــــــــت . 
 

ــم .  ــهير  يربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاز   . محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هعبـــــــــــــــــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــــــــــــــــ  .  مــــــــــــــــــــــــــــــارا 
ــى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد  .    . منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 
  . أامــــــــــــــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــــــــــــــ ه

 

 

 

 :  : الر ية أسال

 وثي  الصلة بيع المعمارييع سنقابتهم س وسيع نشاطات الشــعبة نــاره اــدس  المركــ  العم  على  
الجامعـــات ساســـتحداف جـــواة  س لمـــس همـــو   مـــعالمحاامـــات سبنـــا  جســـور مـــع التعـــاسن إلـــى 

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

 اللجنة:أهدا  : ثانيا 
المعماريــة شــعبة الهندســة لمتابعــة أنشــطة  س شجيعهمالتواص  مع المهندسيع المعمارييع  .1

 مع جميع المكتسبات التم  حققها لهم النقابة. ساالستفا ةن ل نقابة المهندسيع  مع
العم  على  قوية الع قات االجتماعية بيع المهندسيع المعمارييع بماتلت ائا هم )ما قب   .2

المعمــاريون الشــباب س القــدامى( اــم عمــان س مجــالس الفــرسع مــع  التاــره،اــديثم  التاــره،
 المعمارية.ة الهندسة شعبن 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 : ثالثا 
 .سالعربيةالمشاركات العلمية الااصة ام الهيئات المعمارية النقابية  .1
 سالمحاامات.عم  الندسات ساللقا ات ام المرك   .2
 الر نية.اقامة لقا ات مستمرة مع الهيئات التدريسية لقسا  العمارة ام الجامعات  .3
 إقامة الرا ت الترايهية الدانلية سالاارجية مع أج  التواص  الفكري بيع المعمارييع. .4
 برنام  لقا ات  واصلية مع المعمارييع ام الوزارات سالمؤسسات العامة سالااصة إعدا   .5
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 :2021رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا  
 المكان  الفعالية الفعالية  اريخ  #

1. 20-23/10/2021  العقبة  – الطفيلة – الكر  الجنوب  الى االجتماعية رالةال 

 

 سالتارياية   التراثية لجنة الحفاظ على البنية  
 

 2021اجتماعا ن ل العا  ( 2عقدت اللجنة )
 

  . مرح الايا / رةيسة اللجنة
  . اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس الربضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

ــاب  ــاريعال . ايهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايت اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  . 
 

  . لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوري
 

 ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر . رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 

  . مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبم
 

  . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيريع الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 

ــد الم ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   . أامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــداسي ــع النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . أيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع
 

  . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــندس الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبكم
 

 

 : الر ية : أسال
اــم مجــال الحفــاظ  ثرا  النشا  الثقاام سالعلمــمإالنهوق بالمستوا المعرام سالمؤسسم، س

 على التراف الحضري بيع ال م   المعمارييع سط ب العمارة سالمهتميع بهذا المجال.

  : اللجنةأهدا  ثانيا: 
 الحفاظ على التراف الحضري.ام مجال  ثرا  النشا  الثقاام سالعلممإ •
العم  على  نميم م اسلة المهنة ام مجال الحفاظ على التراف العمرانم سالمســاهمة اــم  •

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

 المتواجدة اول المواقع التراثية سط ب الهندسة المعمارية سالاريجيع الجد . المحلية
ام المدن  المبانم التراثية إل راه حفي  اللجنة الوطنية للتراف بما يساهم ام  فعي  أعمالها  •

 للتراف. ضمع السج  الوطنم ر نيةال
ــة ال • ــيم التجربـ ــاط  التر العمـــ  علـــى  قيـ ــوير المنـ ــة اـــم عمليـــات  طـ ــواام ر نيـ ــع النـ ــة مـ اثيـ

ــة، س مكــيع البــد  بحــوار مفتــوح بهــذا  التاطيطيــة سالادميــة ساالجتماعيــة ساالقتصــا ية سالبيئي
 الاصول.

التشجيع سالمساهمة ام  نشــيط عمليــة اصــر المبــانم التراثيــة اــم المــدن سالقــرا االر نيــة،  •
ت الهندســة اــم سإعــا ة  وهيلهــا س و يفهــا ثقاايــا ساجتماعيــا ساقتصــا يا، سبالتعــاسن مــع كليــا

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

التــرميم الصــحيحة، سالعمــ  علــى  ــواير هــذه المتطلبــات مــع نــ ل  طــوير البــرام  المتــوارة 
 ام  التدري  الااصة بالنقابة.ساستحداف المناس  بما ام كل  بر 

اقــع سأبنيــة التــراف كسي الع قــة بالحفــاظ علــى مو العمــ  علــى  حديــد ساصــر أهــم الشــركا  •
 الجهو . لتوايد س كام  االحضري، ضمان
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

المشاركة سالمساهمة ام النشاطات سالمحاضرات سالمــؤ مرات سسر  العمــ  سال يــارات التــم  •
التشــبي  مــع الجهــات العاملــة اــم هــذا الموضــوع  عنــى بالحفــاظ علــى التــراف العمرانــم، س

  ضاار الجهو  ام هذا المجال.إلى للوصول 
 على  جربة الحفاظ عليها. ل ط عالر ن القيا  ب يارات لبعض المدن التارياية  ان  سناره  •
التعــاسن مــع اللجــان النــرا للتر يــ  لفعاليــات  اــد  التــراف الحضــري ضــمع منمومــة النســي   •

 كام  سالستهدا  أكثر مع شريحة مهنية ساجتماعية. الحضري المت

 اللجنة:عع نطة عم   ةثالثا: نبذ
ــا  بتحقيــ  ال ، قامــت اللجنــة بوضــع أربــع محــاسر للعمــ  المــذكورةهــدا  لتــتمكع اللجنــة مــع القي

 س شكي  أربعه اري كلجان مص رة لمتابعة العم  ام ك  محور.
 .سالثقااية العلمية النشاطات سيتابع : (1) عم  اري 
  راهإ 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 فاي ،الطلبة أعمال لتوثي  الماتلفة سالجهات
ــ  ــرسي  بالتنســي  سيتاصــ  : (3) عمــ  اري ــة سالت ــراف علــى الحفــاظ لهمي  الجهــات مــع الحضــري الت

 ضــمع الملــت هــذا 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. هذا ام المعمارييع بتوهي  سالبد  التراف على الحفاظ  اص  س صنيت

 

 :2021رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا  
 الفعالية الفعالية  اريخ  #

1. 01/12/2021  الر ن ام العمرانم بالتراف ناصة او وغرااية  صوير مسابقة طرح 

 

 لجنة التاطيط العمرانم 
 

 2021اجتماعا ن ل العا  (  2) عقدت اللجنة 
 

 نالد المومنم/ رةيس اللجنة  .  .
ــامع   . .  بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــات  . .  رانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قطيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره  . 
  

  . لينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
 

 أ. . ايمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع طعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

  . نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

 بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم  .
 

  . اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهون
 

 أامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   .
 

  . ســـــــــــــــــــــــــــــاره ابـــــــــــــــــــــــــــــو غربيـــــــــــــــــــــــــــــة 
 

ــدأ .  ــد العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 : الر ية : أسال

 سايا ية.لجنة  ع ز مفهو  التاطيط العمرانم الحديي سالمستدا  بمهنية 
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 : اللجنةأهدا  ثانيا: 
متاصصــة كات قيمــة مضــااه لادمــة التاطــيط العمرانــم نحــو مــدن   لنشطةمنصة  إيجا    .1

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

 يجابم مع القضايا التاطيطية سالسياسات العمرانية ام االر نالتفاع  اإل .3

 عع نطة عم  اللجنة :نبذة ثالثا: 
"ملتقـــى الث ثـــا   نــدسة حـــت  2020لعـــا  لكامــ  ا ــم اعتمـــا  نطـــة عمــ  لنشـــاطات اللجنـــة 

 العمرانم.ام التاطيط  ةالحواري دسريةالللتاطيط العمرانم" 

 :2021رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا  
 المكان  الفعالية الفعالية  اريخ  #

1. 27/02/2021  
سرشة مستقب  التاطيط العمرانم الر نم  

 سمئوية الدسلة الر نية 
 اسن يع  + الرشيد قاعة

 
 

 جنة ممارسة المهنة المعمارية ل 
 

 2021ن ل العا  اجتماعات ( 0عقدت اللجنة )
  . ايرسز البرغوي /رةيسة اللجنة

  . رسال  ادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

ــينم ــد الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . أامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــ   ة .  رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم طبيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو
 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يع . 
 

 نالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر . 
 

ــد ربايعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .    أامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــثم محيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   . هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميرات 
 

  . نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع  را كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

  . نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ار الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

  . محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعو ي
 

 : الر ية : أسال
 ســسال س بنــم كااة المعمارية للتاصصات  المهنة  لممارسة  ساضحة  لياتا  بوضع  اللجنة  هذه  ى عن

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

 المســابقات  مث   نممةسال  لياتساال  التعليمات  سنشر  س سوي    فعي   طري   عع  المهنم  المستوا

 االمــور س نمــيم الرســمية سالمؤسســات سالــوزارات الاال عاالقط ام ال م   على سغيرها  المعمارية

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

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

 الر ن.المعماري ام 
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 نطة عم  سنشاطات لجنة ممارسة المهنة: ثالثا 
 المكا ــ  هيئــة مــع بالتنســي  عمــ  سرشــات بعقــد سكلــ  المعماريــة الماططــات معــايير  طــوير .1

 الهندسية. سالداةرة

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

 الر ن. ناره للعم 

 االنتصال. لرةاسة ناصة سمحاضرات  سرات عقد .3

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

 الهندسم. اإلشرا  مجال ام العمارة مهندسم  وهي  .5

 بالمهنة. المتعلقة سالقوانيع سالنممة الوطنم 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 "المهندس عنوان  حت التاصصيع ممارسة  سكيفية

 

 المعمارية   النضر لجنة البنا   

 2021اجتماعا ن ل العا  (  0 عقدت اللجنة )
  . هبه النا ر / رةيسة اللجنة

  . ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
 

  . مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبم
 

  .  رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم طبيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ــراهيم  ــه ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . جمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــداسي ــد المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .  مهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رسزا
 

 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر .  
 

 رانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   . 
 

  .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
 

 
 

 : الر ية : أسال
 م مجتمع مستدا . م مبانم موارة للطاقة م مهندس مؤه   شريعات نضرا 

  : اللجنةأهدا  ثانيا: 
ــا   .1 ــوعم بكــ  مــا ياــ  البن م مــوا  مســتادمة أســالي  اســترا يجيات،مــع  النضــرنشــر ال

الماتلفة التم بدسرها  ضمع  واير الموا  س رشيد استه   الطاقــة نممة  ل س طبيقات  
 .ام المبانم 
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 قــوانيع،مــع  النضــراط عهم على كــ  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  البنيـــة مكـــيع المهندســـيع المعمـــارييع مـــع اهــــم سممارســـة  صـــميم  .3
 التعليم سالتوعية سمستدا ،

ــة إنشــا  .4 ــة علمي ــا   مرجعي ــ الر ن اــم  النضــرللبن ــ   وثي كــ  مــا ياــ  هــذا  عــع طري
 سمعلومات. أبحافمجال مع ال

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

 :   عع نطة عم  اللجنة نبذة  ثالثا:  

ــيةالمحـــاسر  .1 ــا لـــث ف محـــاسر الساسـ ــية: التعلـــيم:  تضـــمع الاطـــة  حقيقـ سالتوعيـــة  أساسـ
 .التوثي س

اشــهرم اس اعاليــات ســنوية( اســ  نــوع 6اشــهرم  3 سريــا )كــ   ــم  وزيــع اعاليــات اللجنــة  .2
 الفعاليةم هداهام سالفئة المستهداة .

 
 بقصد التش ي    –  المعمارية  سالتش ي  لجنة التدري   

 
 2021ن ل العا  اجتماعا ( 2عقدت اللجنة )

 / رةيس اللجنة  . شاكر نليت
ــر  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق .   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم منكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو . 
 

 اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  . 
 

 ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس . 
 

ــاب .  ــا  عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــيد العيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان .   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ر ا زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان . 
 

ــمور .  ــدا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدغليس . 
 

ــد .  ــاب عبــــــــــــــــــــــ ــت اطــــــــــــــــــــــ    اللطيــــــــــــــــــــــ
 هبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار . 

 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يع . 
 

ــاز .   محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  . 
 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةد نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسب . 
 

ــمور .  ــدي  الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رال الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي . 
 

 

 
 : الر ية : أسال

  ساهم نوااذ لفتل ن لها  مع   سعى  طري   نارطة  المطرساة  البرام   مجموعة  ام  لجنتنا   را

 للتوهي . سصوال التدري  ن ل مع سالكفا ة المستوا بضمان للمعمارييع عم  ارل  يجا ب
 

 : اللجنةأهدا  ثانيا: 
 سضع بنا  ساضل لحالة التدري  سالتوهي  الهندسية. .1
  .الكوا ر المدربة سالمؤهلة لسوي العم س هيئةإعدا   .2
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ال زمة مع ن ل التعاسن مع ك  الجهات المعنية سوا    اإلبداعيةسضع الاطط سالبرام    .3
 ناره النقابة لادمة المعمارييع قب  سبعد التاره. أس ان  

 
 عع نطة عم  اللجنة:نبذة ثالثا: 

شــعبة برام   وهي  للمعمارييع ضمع كااة التاصصــات الفرعيــة التــم  نــدره  حــت إعدا    .1
 الخ.... التاطيط الحضري سالتراف لمواقع،ا نسي   مث المعمارية الهندسة 

 الريا ي.استحداف جاة ة المعماري  .2
ــات لتع يــ  مفــاهيم  .3 ــا  الع قــات ساال فاقي الشــراكات مــع جهــات سمؤسســات نارجيــة سبن

 سالتوهي .التدري  
 ى االنارا  بسوي العم  سمتطلبا ه.لمساعدة المعمارييع عل 006برنام  التدري  مرسم  .4
 برنام  مهارات لحديثم التاره سمساعد هم للتركي  على الو اةت المطلوبة.  .5
 الطــرايع بــيع اال صــال لســهولة سالمعمــارييع المكا ــ  أصــحاب بــيع الكترسنية منصة   طوير .6

 العم . سوي ام االاتياجات مع سالابرات المهارات ربط على  قو  ،الو يفة طل  عند
برنام  مشاريع سالذي يتمث  بور  عم   عنى بتصميم المشاريع كات الطبيعة الااصة  .7

 .سغيرها. المستشفيات  المدارس،  كالفنا ي،
 الجامعية.المرالة  أثنا  طوير برام  التدري   .8

 
 :2021  رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا

 
 المحاضر  الفعالية الفعالية  اريخ  #
 سمور  هدا  . الرابع  الفوه 006 التدريبم البرنام  24/10/2021  1

2  16/10/2021 
 نماسيات  محاضرة

 التاره(  بعد سنوات نمس )اسل
 الشقر  محمد  .

 عماريع  إيهاب  . المتاات   صميم :عم  سرشة 23/10/2021  3

4  
25-26-

27/10/2021 
 INTRODUCTION TO CONSTRUCTION  سرة:

MANAGEMENT FOR ARCHITECTS 
 العيطان  أسيد  .

 

 لجنة المعمار سالمدينة 
 

 2021ن ل العا  اجتماعات (  0 عقدت اللجنة )

  . رسال الاشمان / رةيسة اللجنة
ــحيمات ــو  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . نلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  . ر س  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبع
 

  . بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم
 

ــد ــة العبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . اوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ه

ــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيوي   . جمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ه

  . منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيدي
 

ــ ة   . أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ع ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــارة  ــة . ســـــــــــــــــــــــــــ ــو غربيـــــــــــــــــــــــــــ  أبـــــــــــــــــــــــــــ
 

  . أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ي
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 : الر ية : أسال
القا  الضو  سابــراز   بنا  س  شكي  سصياغة المدينة س  بهد  أساسيا اميلع  المعماري  سرا  

القتصــا ية اهذا الدسر الفاع   على مستوا المدينة بكااة الجوان  الحضرية س االجتماعيــة س
سمحاسلــة اهــم س  مــا يحــيط بنــا مــع  طــورات س مســتجداتساالع مية ، س اــم محاسلــة لفهــم 

 فعيــ   سر المعمــاري اــم المجتمــع س التشــبي  مــع كااــة الجهــات المعنيــة اــم صــياغة س 
 كي  المدينة ،    ش
 
  : اللجنةأهدا  ثانيا: 

ــى كااــة  .1 ــة عل ــدسر المعمــاري علــى مســتوا المدين مناقشــة كااــة القضــايا المتعلقــة ب
 ساع ميا"."، اقتصا يا" "، اجتماعيا اطيطيا االصعدة:

 ام المجتمع. سالمعماري بنم المبا رات المتعلقة بتفعي   سر العمارة  .2

ــع الجهـــات  .3 ــراكات مـ ــا  الشـ ــاتبنـ ــا ياـــ   سالمؤسسـ ــلة ايمـ ــة المحليـــة كات الصـ الماتلفـ
 سالمدينةموضوع العمارة 

 المعمارية. سالابراتالمعراة  س با لاتل لااي ل ط ع على  جارب المدن  .4

 .سالمدينةمنبر اس قنوات للتواص  بيع المعمارييع إيجا   .5

 : عع نطة عم  اللجنةنبذة ثالثا: 

  السابقتيع:استكمال السلسلتيع  .1

 ( Cities in Dialogueسلسلة مدن ام اوار )  ▪

              ر اــابس المجــالم ، : بيــت المشــي )المقتراــاتسلســلة عمــارة اــم الــذاكرة الوطنيــة  ▪
 (، ...بيت سصفم الت 

  جديد يع:سلسلتيع إط ي  .2
ــلة )مشـــوار / نطـــوات  ▪ : سلســـة  تضـــمع مجموعـــة مـــع الجـــوالت معماريـــة(سلسـ

الميدانية سيرا علــى االقــدا  " مشــوار " س كلــ  لتع يــ   فاعــ  المعمــارييع مــع البيئــة 
بحيي  كون الجولــة اــم كــ   لديهم،المحيطة ام مدينتهم س لتع ي  ثقااة المشم  

مرة ضمع محيط عمرانم اس ثقاام اس اجتماعم معيع ليتمكع المعمارييع مع ر يــة 
س التعــايم معهــا ، س  نتهــم الجولــة بمجموعــة مــع التوصــيات التــم ممكــع  المدينــة
المعنييع القاةميع على المدينة  تضمع مجموعة مع االقترااات لتطوير إلى  ارسالها  
 المدينة .

س مع الممكع  ع ي  هــذا المشــوار بترســيخ مفــاهيم مثــ  المحاامــة علــى البيئــة اثنــا  
المسير اس  ع ي  مفهو  السيااة س  عم المجتمعات المحلية ) مث  النشا  الذي  م 

  ر يبه : يو  مع بلدي : ام عراي المير ( 

ر مجموعــة لال  هذا المــ ي  العمرانــم س اإلع مــم عبــ   “،سلسة " العمارة س االع     ▪
المسابقات لتع ي  التفاع  بــيع المعمــارييع س اإلع ميــيع إط ي  مع سرشات العم  س  

 لال  ل ة مشتركة ام التعبير عع المدينة  
 سلسلة الا    -

 "  سالمدينةمسابقة " المعمار  -
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 مث  :   اللجنة،مجموعة مع النشاطات المتفرقة الداعمة لفكرة  .3

مسابقات لتع ي  الصورة الذهنية إط ي االهتما  بموضوع  جمي  المدن س  -
(   sculptures / icons) مع ن ل عناصر معمارية س إبداعيةام المدينة 

 ام بعض المواقع . 
مجموعة مع المحاضرات الها اة التم  ستعرق  جارب بعض المدن ام   -

 العمرانم. التطوير 

 

 با رة أر ن ب  عواة  المعمارية لجنة م 
 

 2021ن ل العا  اجتماعات ( 0عقدت اللجنة )

  . منير صالل / رةيس اللجنة
  . نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومنم

 

ــاميع  ــا  القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . ساــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسب . رايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
 

ــى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد   . منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المرابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

  . عمـــــــــــــــــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــــــــــــــــو هنيـــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ــويطم ــان الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ . جيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أ. محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  كامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 أ . اامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 

ــاب ــ ة كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 : الر ية :    أسال

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

 اللجنة:أهدا  :    ثانيا
 بيئة نالية مع العواة   سمل ب مكانية الوصول .إيجا  العم  على  .1

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

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

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

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

 . الشمالية البوابة الجامعةسشارع 

 محور اإلع   . .4
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 لجنة مبا رة اقرأ المعمارية 
 

 2021اجتماعات ن ل العا  ( 2عقدت اللجنة )
  . هدا سمور / رةيسة اللجنة  

 أنــــــــــــــــــــــــــس سجيــــــــــــــــــــــــــه ع ايــــــــــــــــــــــــــ ة . 
 

 عا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  .
 

 رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الدميســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم . 
 

 الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي . رسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع 
 

ــم ــد الجه نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
 

ــياة ــو شـــــــــــــــــــــــــ ــد أبـــــــــــــــــــــــــ   . محمـــــــــــــــــــــــــ
 

  . أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

ــة ــو مطحنـــــــــــــــــــــــــ ــارة أبـــــــــــــــــــــــــ   . ســـــــــــــــــــــــــ
 

 

  الر ية :أسال
 .معماريون قارةون سمثقفون         

 : اللجنة أهدا  ثانيا:
 عزيا ة الوعم سالثقااة لدا المعماريي .1
 اتل لااي القرا ة لدا المعمارييع .2

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

  سليط الضو  على الكتاب المعمارييع .5

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

نــ ل  عــدي  التصــميم المعمــاري بشــك  عــا  سالمعمــارييع بشــك  نــال؛ سكلــ  مــع 
ــة،  ــ  إضــااة للمكتب ــة، سمقتراــات ل شــترا  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 ثقاايــة ي
 بتطور العمارة سعناصرها

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

 :2021ة اللجنة ن ل عا  رابعا: أنشط

 المحاضر  الفعالية  الفعالية  اريخ  #

1 28/09/2021 
  الكتاب: نا ي

 عق    ارة  ام LEED نما    طبي  قابلية
  ية أبو أيوب  .
 الراز  ميس  .

 06/11/2021 
 الكتاب: نا ي

 العمانية المصار  عمارة اريخ 
 اللوا م  علم  .
 اللوسم  معاك  .
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 العلمية المعمارية اللجنة  
 

 2021ن ل العا   اجتماعات (0عقدت اللجنة )
  .  . ااطمة النمري / رةيسة اللجنة  

  . يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامع البيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي
 

  . هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 ه

  . رامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا س 
 ه

  . معــــــــــــــــــــــــــــاك أبــــــــــــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــــــــــــلم
 

  . منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ي
 ه

  . لينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
 ه

  . رانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قطيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

  . عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومم
 

 : الر ية : أسال
المعمــــارييع  إلاــــا ةاالر قــــا  بالمســــتوا العلمــــم ساثــــرا  النشــــا  الثقــــاام سالعلمــــم 

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

 دا :ـــهاالثانيا : 
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 سوي العم .
الا   القصيرة المعمارية التعليميــة سالتثقيفيــة علــى مواقــع نشر المقاالت ساالاكار سا .3

 .Facebook , YouTubeالتواص  االجتماعم الااصة بالنقابة مث  

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

سالعمــ  علــى انشــا  قاعــدة بيانــات موضــوعات كات اهميــة عامــة مــع قبــ  الــ م   
 متاصصة بهذا السياي.

 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 بحيي  شم   .4

 المعمارييع سلجان التحكيم.
يعــة ناصــة ضــمع التاصصــات الفرعيــة اــم طرح مسابقات معماريــة لمشــاريع كات طب .5

 الشعبة.
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة مقاب ت ر سا  انتصال العمارة  
 

 2021ن ل العا  اجتماعا (  40 عقدت اللجنة )
 / رةيس اللجنة  اتـــــر زريقــــــ . بش

ــم ــازن النابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاطت ــوا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــد الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري   . محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــيد أامــــــــــــــــــــــــــد   . زكــــــــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــــــ
 

  . ساةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  امارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ــوااطة ــم الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . محمــــــــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــرية
 

ــوس  . ــوزي برجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنان معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  .
 

  اـــــــــــــــــدلــــــــــــــــــــــــــــــــــةرلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    . رنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدران  .

 : الر ية : أسال
مهنــــدس معمــــار كس قــــدرات قيا يــــة ااتراايــــة لتطــــوير أ ا  مســــتوا اريــــ  العمــــ  الهندســــم 

 االستشاري.

  : اللجنةأهدا  ثانيا: 
 .  طوير ال ا  الهندسية ل ستشارات المعمارية .1
 مؤهليع لقيا ة اري العم  مع االنتصاصات الهندسية المتعد ة..  هيئة معمارييع 2
  طوير الضوابط الااصة بمفهو  رةيس االنتصال .. 3
ــى العــدال س ســاسي الفــرل للمعمــاريع 4 ــة للحــرل عل ــة كات شــفااية عالي . اعتمــا  سمنهجي

 المتقدميع للحصول على رةاسة االنتصال.

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

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

 النقابة اإللكترسنم .
 عقد  كريم للحاصليع على رةاسة االنتصال سمنحهم شها ات ام اف  رسمم.. 5

 : 2021  رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا
 نوع النشا    اريخ النشا   #
  العمارة هندسة انتصال لر سا  يالتحرير  االمتحان                  17/07/2021 1
   العمارة هندسة انتصال لر سا  يالتحرير  االمتحان                  27/11/2021 2
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة مقاب ت الرأي سالابرا   
 

 2021ن ل العا  اجتماعا (  1 عقدت اللجنة )
 / رةيس اللجنة   . محمد نالد

  . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

 شــــــــــــــــــــــــكري هاشــــــــــــــــــــــــم  .محمــــــــــــــــــــــــد
 

ــال زمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   . ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــبا يع ــر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . اــــــــــــــــــــــــــــدسا ابــــــــــــــــــــــــــــو غيــــــــــــــــــــــــــــدا 
 

  . محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحم
 ه

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

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

 
 لجنة مقاب ت ر سا  انتصال التصميم الدانلم  

 2021ن ل العا   اجتماع ( 2 عقدت اللجنة )
 / رةيسة اللجنة  رانيا زريقات . 

  . بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

ــا   .   الكي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 لجنة مقاب ت ر سا  انتصال التصميم سالتاطيط الحضري 

 2021ن ل العا  اجتماعات (  0 عقدت اللجنة )

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

 

  . طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري غنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

  .  يمـــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــو كيـــــــــــــــــــــــــــــــاب
 

ــد عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   . محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة مقاب ت ر سا  انتصال  نسي  المواقع 
 

 2021ن ل العا  اجتماع ( 1عقدت اللجنة )
  . اارسي  ا رس / رةيس اللجنة 

ــاريع   . إيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
 

 
 

 لجنة مقاب ت ر سا  انتصال الحفاظ على التراف العمرانم  
 

 2021اجتماعا ن ل العا  (  0 عقدت اللجنة )
  .  . رامم ضاهر/ رةيس اللجنة

ــاريع  ــاب العمـــــــــــــــــــــ   . ايهـــــــــــــــــــــ
 

ــدا  ــايت اـــــــــــــــــــــــــــــ   . نـــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــراس الربضــــــــــــــــــــــــم   . اــــــــــــــــــــــ
 

  . ااطمــــــــــــــــــــــــة النمـــــــــــــــــــــــــري
 

 

 
 االستشارية المعمارية اللجنة  

 
 2021ن ل العا  اجتماعا ( 0عقدت اللجنة )

  . اارس بقاعيع/ رةيس اللجنة 

  . أامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد القريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو م
 

ــا س    . رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــان ــيد العيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . رانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قطيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 ه

ــر .  ــع زعيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه ــد سهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . راةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــار . بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   البيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاريع ــمير العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا  ــ ل امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  . اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيع
 

  . جمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

  . محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايمة
 

  . نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  عربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

  . منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قطيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 ه

  . .ميســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوملم
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة  راسة الاطط الجامعية سالشها ات العلمية 
 

 2021اجتماعات ن ل العا  ( 6عقدت اللجنة )
 / رةيس اللجنة الزهري . . ساة  
  . . اكمــــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــــا 

 

  . . ســـــــــــــــ مة العساســـــــــــــــفة
 

  . . جـــــــــــــــــو ت القســـــــــــــــــوس
 

  . . ياســــــــــــــــــــــــــــر رجــــــــــــــــــــــــــــال
 

  . . جانســــــــــــــــــيت شــــــــــــــــــوا 
 

ــو  ــرا زلـــــــــــــــــــــــ   . . بشـــــــــــــــــــــــ
 

  . . بســــــــــــــا  أبــــــــــــــو عــــــــــــــوا 
 

  .  . مواـــــــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــــــدا 
 

 مـــاجـــــــــــــدة يـاــــــــــــــــــــلـــــــــت    . . جــــــــــــونــــــــــــدارعــــــــــامــــــــــــر   . .

 : الر ية : أسال
 ا  عليم معماري يسهم ام بنا  جي  ممي  عالمي

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

 المهنية. النقابة معايير مع يتواا  بما الجامعات
 سالعمــ  المحليــة 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 الســوي ااجــات مواةمــة مــدا  راســة .3

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

 العمارة. لهندسة الدراسية سالبرام 
 لشـــعبة ل نتســـاب المهنـــدس  ؤهـــ  سالتـــم سالوثـــاة  سالشـــها ات الدراســـية الاطـــط مراجعـــة .5

 للنقابــة، ل نتســاب المطلوبــة المعرايــة سالمجــاالت الســاعات عــد  ايــي مــع المعمارية  هندسةال

 المعمارية. الهندسة شعبة لمجلس بذل  سالتوصية

  اللجنة:عع نطة عم  نبذة ثالثا: 
 الجامعــات مســتوا 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 لليات اقتراح .3

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

 :2021أنشطة اللجنة ن ل عا   رابعا:

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

3 
ــات  ــااة  راســـة طلبـ ــتيرمؤهـــ  علمـــم إضـ ــاري، سمـــدا -)ماجسـ ــوراه( لل ميـــ  المهنـــدس المعمـ  كتـ

 مطابقتها مع ايي عد  الساعات سالمجاالت المعراية المطلوبة ام هندسة العمارة
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة جاة ة مشاريع التاره المعمارية 
 

 2021ن ل العا  اجتماعات ( 7عقدت اللجنة )
 /رةيس اللجنة   . شا ي عبد الس  

  . نالـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــا  اللـــــــــــــــــه
 

ــا  ال عبــــــــــــــــــــــــــــم .   رنــــــــــــــــــــــــــ
 

  . عــــــــــــــــــــــــــــ   عطيــــــــــــــــــــــــــــة
 

ــدة ســـــــــــــــــــــــــــــنان   . رنـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــو مســــــــــــــلم ــاك ابــــــــــــ   . معــــــــــــ
 

ــدا يع ــ  اـــــــــــــــــــــــــ   . اـــــــــــــــــــــــــ
 

 
 : الر ية : أسال

المعماري للط ب سنوعيته سطرساات سانتيار مشــاريع التاــره ساالر قــا    أن  ؤثر الجاة ة على المنت
 بها.

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

 التعريت بالطال  سبقدرا ه سمواهبه أما  المجتمع المعماري .2

للــتمكع مــع االنضــما  إعطا  الطال   اعة إيجابية ام بداية ايا ه المهنية سمساعد ه  .3
 لفرع العم  ام المؤسسات سالمكا   المعمارية

ــيع  .4 ــ  المدرسـ ــارة س مييـ ــا  العمـ ــدارس سأقسـ ــم مـ ــوعم اـ ــاري النـ ــيم المعمـ ــ  التعلـ  مييـ
 سالمشرايع على مشاريع التاره الفاة ة س كريمهم

  حفي  التنااس الكا يمم الصحم بيع الط ب سمدارس العمارة  .5

 اللجنة :عع نطة عم  نبذة ثالثا: 
 العم  على  وسيع قاعة المشاركة مع جميع مدارس 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 .
 زيارات مباشرة جلسات عامة مشتركة )للط ب سالسا ذة( .3
 اس بسيطها سا ااة المشاركة سالتقديم إلكترسنيــ  طوير إجرا ات التقد  للجاة ة سالمشاركة  .4

 سالتوهي .س حديي شرس  التقدير 

فــس العــا  سنرجــم الفصــ  شمول الجاة ة لجميع الاريجيع مــع جميــع الجامعــات اــم ن .5
سنريجــم الجامعــات  الر نيــيع،الجامعــات العربيــة سالجنبيــة  منريجــ إلــى ة الصــيفم إضــاا

ــرة اســت   المشــ  ــة الفلســطينية سشــمولية ات ــد للي اركات سقبولهــا ساإلعــ ن عنهــا س حدي
 التسليم .

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

 محتواها .
اة الدسرات السابقة مــع ( لك   سرة س وثي  كااأس إلكترسني امنشور للجاة ة )مطبوعإط ي   .8

ــم  ــم سالتعريـــت بهـ ــذكير بهـ ــال للتـ ــا  نـ ــد نشـ ــيع سعقـ ــا ذة محكمـ ــاة يع سأسـ طـــ ب اـ
 سبمسير هم المهنية.
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 انط قة متجد ة لهوية الجاة ة سأ سا ها. .9
 للفاة يع  ا طوير الجواة  الممنواة النقدية سالمعنوية سالتوثي  للشها ات رسمي .10
 استحداف جواة  مهنية  ش ي  /  دري  /  ثقيت / رعاية  .11
مــدار العــا  مــع محاضــرات س ــدري  س وجيــه   سبرمجة نشاطات جديدة ممتدة علىإعدا    .12

سبالتنســي  بــيع  النهــاةم،سجلســات نقاشــية ســابقة للتاــره سعــد  اقتصــارها علــى الحفــ  
 أعضا  اللجنة سأعضا  لجنة الحكم سمجلس الشعبة .

ع نطــة لتوســعة شــمولية الجــاة ة سامتــدا ها علــى المســتوا العربــم بــد  العمــ  سسضــ  .13
ــا   ــارييع العـــرب سا حـ ــاة ة مـــع نـــ ل هيئـــة المعمـ سللجامعـــات العربيـــة، ساقتـــراح طـــرح الجـ

 المهندسيع العرب 

 :2021  رابعا: أنشطة اللجنة ن ل عا
 نوع النشا    اريخ النشا   #

 2020 لعا  المعمارية التاره مشاريع جاة ة لمشاركات أسلى  حكيم جلسة 05/05/2021 .1
 2020 لعا  المعمارية التاره مشاريع جاة ة لمشاركات نهاةية  حكيم جلسة 05/06/2021 .2

 2020 لعا  المعمارية التاره مشاريع جاة ة نتاة  عع  االع ن اف  21/08/2021 .3

 2021 لعا  المعمارية التاره مشاريع جاة ة لمشاركات أسلى  حكيم جلسة 20/11/2021 .4

 2021 لعا  المعمارية التاره مشاريع جاة ة لمشاركات نهاةية  حكيم جلسة 18/12/2021 .5
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لشعبة الهندسة المعمارية ساالعتما  المهنم  لجان التوهي   
 

 المعمارية اللجنة العامة للتوهي  ساالعتما  المهنم للشعبة  

 رةيس اللجنة / بقاعيع اارس.  

ــار نمـــــــــــــــــــــــــر .   البيطـــــــــــــــــــــــ
 

  . ساةـــــــــــــــــــــــ  امارنـــــــــــــــــــــــه
 

ــيع الوايــــــــــــــــدي ــلب     . اســــــــــــــ ــاهر شـــــــــــــــــــــ   . مـــــــــــــــــــــ
 

ــال العرمــــــــــــــوطم   . جمــــــــــــ
 

  . رنـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــدران
 

 لجنة التوهي  ساالعتما  المهنم سالمقاب ت للشعبة المعمارية 

 رةيس اللجنة  / نمر البيطار.  

ــد ــد نالــــــــــــــــــــــ   . محمــــــــــــــــــــــ
 

  ادلــــــــــــــــــــــــه . رلــــــــــــــــــــــــى 
 

  . اــــــــــــــــــــا ع الصــــــــــــــــــــاا 
 

  . مـــــــــــــــــــازن النابلســـــــــــــــــــم
 

  . ساةـــــــــــــــــــــــ  امارنـــــــــــــــــــــــة
 

  . عبـــــــــد الفتـــــــــاح ملحـــــــــس
 

ــبع ــو اللــــــــــــــــ   . ر س  أبــــــــــــــــ
 

 

 المعمارية   سالتدري    التقييم   لجنة

 رةيس اللجنة  / نالد زعب سي.  

ــدي ــيع الوايــــــــــــــ   . اســــــــــــــ
 

  . رنـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــدران
 

  . اـــــــــــــــــارس اســـــــــــــــــماعي 
 

ــون ــال زمنــــــــــــــــــــــ   . ينــــــــــــــــــــــ
 

 المعمارية   االمتحانات   لجنة

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

 

ــات ــر زريقـــــــــــــــــــــ   . بشـــــــــــــــــــــ

 

ــماره ــه ســــــــــــــــــــ   . سجيــــــــــــــــــــ
 

  . مـــــــــــــــــــازن النابلســـــــــــــــــــم
 

  . علــــــــــــــــم الســــــــــــــــوااطة
 

 2021لعا    اجتماعات س وصيات اللجان الفنية المنبثقة عع الشع  الهندسية

 شعبة 
الهندسة  
 المعمارية 

 عد  االجتماعات  اسم اللجنة 

 8 لجنة التوهي  ساالعتما  المهنم سالمقاب ت للعمارة

 1 لجنة التقييم سالتدري  المعمارية
 0 لجنة االمتحانات المعمارية

    2021المؤهليع سالمعتمديع سالحاصليع على مرا   مهنية لعا    المعمارييع   أعدا  

 شعبة الهندسة المعمارية 
الحاصليع  المهندسيع   اعدأ

 مهنية  مرا  على 
 المهندسيع اس  المر بة  عد أ

 مشار   محتر   مستشار 
20 12 8 0 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 اللجنة التحضيرية للمؤ مر المعماري السا س  حت عنوان 
 "   التاطيط العمرانم سمئوية الدسلة الر نية" مستقب   

 
 2021اجتماعات ن ل العا  ( 9عقدت اللجنة )

 /رةيس اللجنة  نالد المومنم.  
 ا.  أيمـــــــــع طعمـــــــــة معايطـــــــــة

 

  . رانيــــــــــــــــــــــــة قطيشــــــــــــــــــــــــات 
 

ــحاقات .  ــد اســــــــــــــــــــــ  هنــــــــــــــــــــــ
 

  . مــــــــــــــــــــــــــم عصــــــــــــــــــــــــــفور 
 

  يمـــــــــــــــــا ايـــــــــــــــــو كيـــــــــــــــــاب . 
 

  . اــــــــــــــــــــــراس ســــــــــــــــــــــويدان
 

  .  يــــــــــــــــــــــــــاال الطراسنــــــــــــــــــــــــــة
  . اامــــــــــــــــــــــــــد ال عبــــــــــــــــــــــــــم 

 

  . اامــــــــد زيــــــــا  أبــــــــو اســــــــيع 
ــبل ــوة صــــــــــــــــــــــــــ   . نشــــــــــــــــــــــــــ

 

ــبع  ــو لــــــــــــــ ــان أبــــــــــــــ   . بيســــــــــــــ
 

ــوملم  ــا  الشــــــــــــــــــ   . ميســــــــــــــــــ
 

  . باســــــــــــــــــــــــــ  البــــــــــــــــــــــــــوالي 
 

  . رامـــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــوابكة
 

  . زيـــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــدي  
 

ــومنم    . مالـــــــــــــــــــــــ  المـــــــــــــــــــــ
 

ــاسي    . نالـــــــــــــــــــــــــــد العمـــــــــــــــــــــــــــري ــذ البيتــــــــــ ــامع نااــــــــــ   . يــــــــــ
 

ــدة ــرا  ك لــــــــــــــــــــــــــ   . مــــــــــــــــــــــــــ
 

  . شــــــــــــــــــــــذا الطراسنــــــــــــــــــــــة
 

ــدهون   العربيـــــــــــد . اامــــــــــد غســـــــــــان  ــواز المـــــــــــــــــــــ   . اـــــــــــــــــــــ
 

  . لينـــــــــــــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــــــــــــاري 
 

  . بكــــــــــــــــــــــــــر عور ــــــــــــــــــــــــــانم 
 

  . نجــــــــــــــــــــــــــــاح شـــــــــــــــــــــــــــــه  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 مسابقة  صميم شعار سهوية بصرية لمرك  التدري  
 

 : سالتحكيم   لجنة االشرا  
 رةيس اللجنة / محمد االشقر.  

  . ســـــــــــــــــــمر الكي نـــــــــــــــــــم
 

  . يحيــــــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــــراهيم
 

 

 الفاة سن: 

ــ    االسلالمركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الســـــــيد أامـــــــد رســـــــمم قنـــــــو
 

ــانم ــ  الثــــــــــــــــــــــــ  المركــــــــــــــــــــــــ
 

 إســـــــــــرا  ناصـــــــــــر الشـــــــــــملتم . 
 

 المركـــــــــــــــــــــــــــ  الثالـــــــــــــــــــــــــــي
 

ــدران ــراهيم علـــــــم بـــــ ــيد إبـــــ  الســـــ
 

 

 إعا ة  صميم مكتبة نقابة المهندسيع الر نييع سمدنلها مسابقة  

 

 : لجنة االشرا  
 رةيس اللجنة  / رسال السير.  

  . هــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــمور
 

ــاكر نليـــــــــــــــــــــــت   . شـــــــــــــــــــــ
 

 

 التحكيم: لجنة  
 رةيس اللجنة  / ليلى امدي البسطامم.  

  . راةـــــــــــــد نبيـــــــــــــ  سهبـــــــــــــه
 

  . رامـــــــــم نالـــــــــد ارنـــــــــا س 
 

 

 الفاة سن: 

 المرك  االسل 
 

ــد  . ــو ه  عبــــــ ــر اــــــ ــه ياســــــ  اللــــــ
 

 رمـــــــ ي قســـــــيم الراـــــــاعم س  .
 

 المرك  الثانم 
 

ــ  موســـــى .  ــم نليـــ  ر ا ع مـــ
 

 المرك  الثالي 
 

 ر ا ع مــــــــــــــــم موســــــــــــــــى  . 
 

 صـــــــــــــــبا امـــــــــــــــيع بـــــــــــــــدير  .  س
 

ــى .  س ــد موســـــــــ ــى ي يـــــــــ  لمـــــــــ
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   مسابقة  صوير او وغرااية ناصة بالتراف العمرانم ام الر ن 

 : لجنة االشرا  

 رةيس اللجنة / مرح الايا .  
  . إيهــــــــــــــــــــاب عمــــــــــــــــــــاريع

 

ــيع ــذا المبيضــــــــــــــ   . شــــــــــــــ
 

 

 لجنة التحكيم: 

 رةيس اللجنة / الايا مرح .  
  . إيهــــــــــــــــــــاب عمــــــــــــــــــــاريع

 

ــا ي ــاري هــــــــــــــــــــ   . طــــــــــــــــــــ
 

ــيع .  ــذا المبيضــــــــــــــ  شــــــــــــــ
 

 النـــــــــــــــــــاطور ســـــــــــــــــــامم . 
 

 

 الفاة سن: 
ــ  االسل  المركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــيد ــ ة ةالســــ ــال امــــ ــنيم جمــــ   ســــ
 

ــانم ــ  الثــــــــــــــــــــــــ  المركــــــــــــــــــــــــ
 

 جنـــــــــــان صـــــــــــا ي العاطــــــــــــ  . 
 

 المركـــــــــــــــــــــــــــ  الثالـــــــــــــــــــــــــــي
 

 ااطمـــة عـــدنان شـــمو  ةالســـيد
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 مسابقة  صميم اديقة المهندسيع العرب 

 : لجنة االشرا  

 

 رةيس اللجنة / عما  الدباس.  
 مـــــــــــــــــــازن النابلســـــــــــــــــــم  . 

 

  . إيهــــــــــــــــــــاب عمــــــــــــــــــــاريع
 

  . نعمـــــــــــــــــة القطنـــــــــــــــــانم
 

ــان عـــــــــــــــــــــــــوا    . انـــــــــــــــــــــــ
 

ــوطم .  ــال العرمــــــــــــ  جمــــــــــــ
 

 

 

 التحكيم: لجنة  

 
 رةيس اللجنة  /  . نمير أبو عبيد

  . اكمــــــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــــــا 
 

  . إيلـــــــــــــــــــــــــم اـــــــــــــــــــــــــدا 
 

ــير   . رسال الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــدة يالــــــــــــــــــــــت   . ماجــــــــــــــــــــ
 

  . اـــــــــــــــــــــارسي  ـــــــــــــــــــــا رس
 

  . إيهــــــــــــــــــــاب عمــــــــــــــــــــاريع
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 مسابقة  صميم المبنى االستثماري سالمقر الداةم لنقابة المهندسيع الر نييع  

 ارع محاامة البلقا  

 : لجنة االشرا  

 
 رةيس اللجنة / عما  الدباس.  

ــلب  .  ــاهر شـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــ
 

ــايرة              ــع العمـــــــــــــــــــ   . أيمـــــــــــــــــــ
 

  . مـــــــــــــــــــازن النابلســـــــــــــــــــم 
 

  . إيهــــــــــــــــــــاب عمــــــــــــــــــــاريع
 

 اـــــــــــــــــــــارسي  ـــــــــــــــــــــا رس . 
 

 عربيــــــــاتمحمــــــــد اامــــــــد  . 
 

  .  ريــــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــيا 
 

ــدا  .               ــا  وايــــ  اــ   وايــــ  انــ
 
 

 

 التحكيم: لجنة  

 

 رةيس اللجنة /  . بشر زريقات
ــاال الطراسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .   يــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 علــــــــــــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــــــــــــوااطة . 
 

ــه .  ــرز اللـــــــــــــــــــــ ــد اـــــــــــــــــــــ  مهنـــــــــــــــــــــ
 

ــ   قمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه .   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــة .   راةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد سهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــجا النشاشـــــــــــــــــــــــــــــــيبم . 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 أنشطة ساعاليات 

 اس  التسلس  ال منم   2021ام العا    سلجانها   المعماريةشعبة الهندسة  

  ل ط ع على المحاضريع سالمتحدثيع الرةيسييع الرجوع إلى صفحة اللجنة المنممة للنشا  ام هذا التقرير
 

 المكان  التاريخ  اسم النشا   الجهة المنممة  #

1  
لجنة التاطيط  
 العمرانم 

سرشة مستقب  التاطيط العمرانم  
 الر نم سمئوية الدسلة الر نية 

27/02/2021 
 قاعة الرشيد  

 اسن يع+ 

2  
لجنة المعمارييع  

 الشباب
 اسن يع  Value Engineering 24/04/2021سرشة عم  

3  
لجنة جاة ة مشاريع  
 التاره المعمارية 

جلسة  حكيم اسلى لمشارع التاره  
 2020لعا    المعمارية

 قاعة ال هرا   05/05/2021

4  
مجلس الشعبة  
 المعمارية  

ةطرح 
ن
ة بصري

ن
  مسابقة  صميم شعار سهوي

ة المهندسيع للتطوير سالتدري   ل 
ن
كا يمي

 الهندسم 
 موقع النقابة  22/05/2021

5  
لجنة جاة ة مشاريع  
 التاره المعمارية 

نهاةية لمشاركات جاة ة جلسة  حكيم 
 2020مشاريع التاره المعمارية لعا  

 ال هرا  قاعة  05/06/2021

6  
لجنة مقاب ت ر سا   
 انتصال العمارة 

االمتحان التحريري لر سا  انتصال  
 العمارة هندسة 

 قاعة الرشيد   17/07/2021

7  
لجنة جاة ة مشاريع  
 التاره المعمارية 

اف  جاة ة مشاريع التاره المعمارية 
2020 

 متحت االر ن  21/08/2021

8  

لجنة اشرا  مسابقة  
 صميم شعار سهوية 
 بصرية لمرك  التدري  

اف   كريم الفاة يع بالمراك  الث ف االسل  
 ام المسابقة 

13/09/2021 
  مرك   دري 
 المهندسيع 

9  
مجلس الشعبة  
 المعمارية  

إعا ة  صميم مكتبة نقابة طرح مسابقة 
 المهندسيع الر نييع سمدنلها 

 موقع النقابة  23/09/2021

10  
مجلس الشعبة  
 المعمارية  

كتاب مشاريع التاره لهندسة   إط ي اف  
 العمارة اول الوطع العربم 

27/09/2021 
معرق عمان  

 الدسلم 

11  
لجنة مبا رة اقرا  

 المعمارية

 نا ي الكتاب:  
ام  ارة  LEEDقابلية  طبي  نما  
 عق  

 اسن يع 28/09/2021

12  

مجلس الشعبة  
المعمارية سارع  
هيئة  البلقا  سمجلس 

 المكا   الهندسية 

ندسة بعنوان السلط مدينة التسامل 
 سالضيااة الحضرية 

25/09/2021 
مدرسة السلط  

 الثانوية 

13  
لجنة التدري   

 سالتش ي  المعمارية

 نماسيات  

 )اسل نمس سنوات بعد التاره( 
 قاعة الرشيد    16/10/2021

14  
لجنة التدري   

 سالتش ي  المعمارية
 متحت الر ن  23/10/2021 المتاات سرشة عم   صميم 

الطفيلة   -الكر   23-20 رالة االجتماعية الى الجنوب الاللجنة االجتماعية    15
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 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 العقبة  - 10/2021 ساال صال المعمارية

16  
لجنة التدري   

 سالتش ي  المعمارية
 24/10/2021 006البرنام  التدريبم التوهيلم مرسم  

مرك   دري   
 المهندسيع 

17  
التدري   لجنة 

 سالتش ي  المعمارية

 Introduction to Construction سرة 

Management for architects 

25-27 
10/2021 

مرك   دري   
 المهندسيع 

18  
مجلس الشعبة  

 المعمارية

 وقيع ا فاقية المعهد البريطانم مع  
 نقابة المهندسيع الر نييع 

04/11/2021 
قاعة مجلس  
 النقابة  

19  
اقرا  لجنة مبا رة 
 المعمارية

 نا ي الكتاب:
 اريخ عمارة المصار  العمانية  

 اسن يع 06/11/2021

20  
مجلس الشعبة  

 المعمارية

محاضرة نقاشية اول التجربة المستدامة  
 إيوان ب  ة  -لمرك  عمارة التراف 

 اسن يع 10/11/2021

21  
لجنة جاة ة مشاريع  
 التاره المعمارية 

مشاريع التاره  جلسة  حكيم أسلى لجاة ة 
 2021المعمارية 

 قاعة ال هرا   20/11/2021

22  
لجنة مقاب ت ر سا   
 انتصال العمارة 

االمتحان التحريري لر سا  انتصال  
 العمارة هندسة 

 قاعة الرشيد 27/11/2021

23  

لجنة اشرا  مسابقة  
اعا ة  صميم مكتبة  
نقابة المهندسيع  

 الر نييع  

الفاة يع بالمراك  الث ف االسل  اف   كريم 
 ام المسابقة 

 قاعة ال هرا   02/12/2021

24  
لجنة جاة ة مشاريع  
 التاره المعمارية 

لجاة ة مشاريع   النهاةيةتحكيم الجلسة 
 2021التاره المعمارية 

18/12/2021 
قاعة جعفر  
 طوقان 

25  

لجنة الحفاظ على  
البنية التراثية 
 سالتارياية 

مسابقة  صوير او وغرااية ناصة طرح 
 بالتراف العمرانم ام الر ن 

 موقع النقابة  01/12/2021
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 : نشاطات مصورة 
 لجنة التاطيط العمرانم 

 التاطيط العمرانم الر نم سمئوية الدسلة الر نية سرشة مستقب   
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 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة جاة ة مشاريع التاره المعمارية 
 2020 لمشاركات جاة ة مشاريع التاره المعمارية لعا   اسلى لسة  حكيم  ج 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة جاة ة مشاريع التاره المعمارية 
 2020 نهاةية لمشاركات جاة ة مشاريع التاره المعمارية لعا لسة  حكيم  ج 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة مقاب ت ر سا  انتصال العمارة 
 2021/ 07/ 17 العمارة هندسة  االمتحان التحريري لر سا  انتصال  
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 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة جاة ة مشاريع التاره المعمارية 

 2020اف  جاة ة مشاريع التاره المعمارية 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 مجلس الشعبة المعمارية  
 كتاب مشاريع التاره لهندسة العمارة اول الوطع العربم   إط ي اف   
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة التدري  سالتش ي  المعمارية 

 )اسل نمس سنوات بعد التاره(   نماسيات 

 لجنة التدري  سالتش ي  المعمارية 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 سالتش ي  المعمارية لجنة التدري   

 سرشة عم   صميم المتاات 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 اللجنة االجتماعية ساال صال المعمارية 
 رالة االجتماعية الى الجنوب ال 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة التدري  سالتش ي  المعمارية 
 006البرنام  التدريبم التوهيلم مرسم 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 مجلس الشعبة المعمارية 

 المهندسيع الر نييع  وقيع ا فاقية المعهد البريطانم مع نقابة  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة مبا رة اقرا المعمارية 
 اريخ عمارة المصار  العمانية نا ي الكتاب:   
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 (   مسابقة  صميم اديقة المهندسيع العرب )    مع اجتماعات لجنة اشرا  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 صميم المبنى االستثماري سالمقر الداةم لنقابة    مسابقة مع اجتماعات لجنة اشرا  )  

 ( المهندسيع الر نييع ارع محاامة البلقا  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 مجلس الشعبة المعمارية 

 إيوان ب  ة   -محاضرة نقاشية اول التجربة المستدامة لمرك  عمارة التراف  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة جاة ة مشاريع التاره المعمارية 

 2021لجاة ة مشاريع التاره المعمارية جلسة  حكيم أسلى  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة مقاب ت ر سا  انتصال العمارة 

 2021/ 11/ 27 العمارة هندسة  االمتحان التحريري لر سا  انتصال  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة اشرا  مسابقة اعا ة  صميم مكتبة نقابة المهندسيع الر نييع  

 اف   كريم الفاة يع بالمراك  الث ف االسل ام المسابقة 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة جاة ة مشاريع التاره المعمارية 

 2021لجاة ة مشاريع التاره المعمارية    النهاةية تحكيم  ال جلسة  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 مجلس الشعبة المعمارية سارع البلقا  سمجلس هيئة المكا   الهندسية 

 بعنوان السلط مدينة التسامل سالضيااة الحضرية ندسة  
 (   ) حت اشرا  رةيس اللجنة التحضيرية  . عما  الدباس سأعضا  اللجنة 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة الحفاظ على البنية التراثية سالتارياية 
 مسابقة  صوير او وغرااية ناصة بالتراف العمرانم ام الر ن طرح  

 
 

 
 

 لجنة المعمارييع الشباب 
 Value Engineeringسرشة عم   
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

  صميم شعار سهوية بصرية لمرك  التدري  لجنة اشرا  مسابقة  
 اف   كريم الفاة يع بالمراك  الث ف االسل ام المسابقة 
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 مجلس الشعبة المعمارية  
 إعا ة  صميم مكتبة نقابة المهندسيع الر نييع سمدنلها طرح مسابقة  
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 2021التقرير السنوي 
 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة مبا رة اقرا المعمارية 

 ام  ارة عق    LEEDقابلية  طبي  نما  نا ي الكتاب:  
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 لمجلس شعبة الهندسة المعمارية 

 لجنة التدري  سالتش ي  المعمارية 

 Introduction to Construction Management for architects سرة 

 

 




