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2021 

 
 

 الزمالء والزميالت أعضاء الهيئة العامة لشعبة الهندسة الكهربائية املحترمون 

 

 املوضوع: اجتماع الهيـئة العامة السنوي  

 لشعبـة الهندسـة الكهربائية

 

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

 

( 52والقتتوانين املعدلتتة لتتد واملتتاد    1972( لستتنة 15( متتق نتتانون النقابتتة رنتت   47، 48لتتنا املتتاد)ين   استتانادا

واألنممتتة املعدلتتة لتتد ، نتترر مجلتتس النقابتتة ملتتا ا تماعتتد املنعقتتد  1983( لستتنة 2متتق النمتتاد التتدانقا للنقابتتة رنتت   

ية لعقد ا تماعها السنوي العادي وذلك ملتتا دعو  الهيئة العامة لشعبة الهندستة الكهربائ  15/12/2021بتاريخ  

ملتتا مجمتتن النقابتتات املهنيتتة ملتتا عمتتان ، و ملتتا  تتا   24/02/2022املوافتت   خمتت سال دمستتاء  تتو  ةثالثتت ال)ماد الستتاعة  

ملتتا  مستتاء ثالثةالالساعة  03/03/2022املواف  خم س ال ود  إلىعدد اكتما  النصاب القانوني  ؤ ل اال تماع 

 عمان. –مجمن النقابات املهنية  

ا تمتتاع الهيئتتة  فتت ن  تتدو  أعمتتا  1983( لستتنة 2( متتق النمتتاد التتدانقا للنقابتتة رنتت   53لتتنا املتتاد    واستتانادا

 العامة للشعبة عقى النحو التالا :

 ووضن السياسة العامة ملجلس الشعبة للسنة القادمة. 2021منانشة التقرير السنوي للشعبة عق سنة   -1

 انتخاب أعضاء مجلس الشعبة واألعضاء املكملين للشعبة ملا الهيئة املركزية. -2

 اال تماع.أي مقتر ات )رد ملجلس الشعبة نبل أسبوع مق موعد  -3

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 

 الكهربائية مجلس الشعبة  رئيس

 العمايرة  كمال لدكتور ا                                                                                                                                                
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2021 

 

 كلمة الشعبة

 الزمالء والزميالت الكراد

 ،، السالد عليك  ور مة هللا وبركا)د ،

)ر يب   أ مل  بك   )لب تك   ملا  أر ب  عقى  بالشكر  لك   وأ)قدد  للشعبة  العامة  للهيئة  العادي  السنوي  اال تماع 

ل بين  ل الدعو   أضن  أن  ويسرني  لسنة    التقرير  أ د ك حضور  الشعبة  مجلس  وأنشطة  أعما   لنتائج  السنوي 

2021. 

ومق نال  فري  مميز مق   ملا ندمة الزمالء واملهنة ،  يث )مكنا بفضل هللاه الزمالء  واصل مجلس الشعبة  هود

مق الشعبة  ومجلس  العامة  واألمانة  للشعبة  التابعة  والجمعيات  اللجان  ورؤساء  مق   القياد  أعضاء  بالعد د 

واملنهي و)جدون ملا الصفحات التالية    فعاليات التي ته  املهندس الكهربائي و)ر)قي بد ملا الجانب العلمي األنشطة وال

النشاطات والفعاليات)قرير  ملا  مما  .ا مفصال  و  هذه  للمساهمة   أهداف و)حقي     إنجاحؤكد عقى سعا الجمين 

 الحب ب.  أردنناهندس ي ملا نهضة النقابة ملا ندمة الزمالء واملهنة وبما  بشر بمستقبل واعد للقطاع ال

الكهربائية   للشعبة  املناسبون  ويشكل  مستمر  ازد اد  ملا  النقابة  مناسبي  أعداد  أعضاء %34.47الزالت  مق   )

( زميال وزميلة لير)فن عدد أعضاء الشعبة الكهربائية التراكمي 2213نبو     2021النقابة  يث )  نال  عاد  

التخصصات مختلف  والنقابة (  62593   إلى  مق  الشعبة  مجلس  عقى  كبيرا  عبئا  الذي  لقي  األمر  وزميلة  زميال 

التدريب والاشغيل و)قد   الدع  املمكنة له  ،وند    ونصوصا املهندسين الجدد مق  يث )وفير فرص  كل سبل 

من   واال تماعات  والنشاطات  اللقاءات  مق  بالعد د  النقابة  والجامعات  أصحابنامت  العالا  التعلي   ملا   الشأن 

)و يد وإعاد   ملا    لتنمي   الجامعا  الوطني القبو   اإلطار  )طبي   ببدء  نير  ونأمل  واملشبعة  الراكد   التخصصات 

التعلي  بسوق العمل  التعل  لجمين املؤهالت وربط  نتا ات  للمؤهالت الذي  قترح نارطة طري  مر عية لتحد د 

الذي نأمل أن يسه  ملا مزيد مق )و يد التعلي  لحا ات والتركيز عقى مسارات التدريب والتعلي  املنهي والتقني األمر  

 . السوق 

للمر لة القادمة ملا ضوء نطة    اإلسترا)يجيةوند استمر مجلس الشعبة بتطبي  نطة الشعبة وناد بوضن رؤيتد  

وتسوي   العمل  بقصد  التأهيل  برامج  بتوسين  واالستمرار  التأهيل  )طوير  عقى  )ر)كز  بحيث  مؤنرا  املقر   النقابة 

ملا  الك والرياد   إلىواالبتكار    األعما فاءات  والتطوير   باإلضافة  الكهربائية  الهندسة  نطاع  ملا  للتحد ات  التصدي 

 املنهي. 
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)دريب  )قد    )تضمق  تعاون  ا)فانيات  ثالث  الشعبة  نممت  فقد  املختلفة  املؤسسات  من  الاشارك  مجا   وملا 

 للمهندسين الشباب وها : 

ملا)فانية   -1 الشباب  املهنيين  الكهرباء واإللكترونيات مجموعة  يهدف   IEEE Young   جمن مهندس ي 

 .السبرانيهدف إلى اإلنتاج اإلبداعا واالبتكاري ملا مجاالت األمق الى )دريب و)نمي  مسابقة ت 

مؤ)مر الهندسة الكهربائية  يهدف الى دمج    IEEEمجمن املهندسين الكهربائيين واإللكترونيين  ا)فانية   -2

ملا   املؤ)مر السادس لتطبيقات الهندسة الكهربائية والحاسوب و    األردني الدولا الثاني عشرواإللكترونية  

 مؤ)مر وا د.

 .مق السبرانيأل لتدريب املهندسين ملا مجالت ا فتهد  شركة أمنية للهوا)ف املتنقلة ا)فانية -3

بالعمل ملا   ة التعليمات الخاص   صدارملا املجا  املنهي فقد نامت الشعبة بالتعاون من شعبة الهندسة امليكانيكية بو

، كما نامت الشعبة بتحد ث التخصصات رؤساء انتصاص التيار املنخفض  وأصدرت تعليماتالطانة املتجدد ،  

عق  األشغا   لوزير  ورفعتها  الكهربائيين  للمهندسين  عمل  فرص  نل   بهدف  )بويبها  وإعاد   لها  التابعة  الهندسية 

والعمل بها، كما ا)خذت الشعبة )و ها إلعداد سجل لخبرات املهندسين الكهربائيين  طري  مجلس النقابة إلنرارها  

 ملا كافة االنتصاصات بهدف )قد   الخبر  وتشغيل املهندسين. 

الهيئة   مق  كل  من  لقاءات  الشعبة  مجلس  عقد  فقد  الشعبة  ملهندس ي  العامة  الهيئات  من  التواصل  مجا   وملا 

الزر  فرع  مثل  الفروع  وبعض  املهندسين  املركزية  )وا د  التي  التحد ات  لبحث  والطفيلة و رش وعجلون  واربد  ناء 

 الكهربائيين ملا كافة التخصصات و)باد  األفكار معه .

الكهربائية ولتوفير فرص  الهندسة  ملا مجاالت و)خصصات  بالتطورات والتوسن  الشعبة  وانطالنا مق وعا مجلس 

للتخصصات   الشعبة هيكال  د دا  أكثر مق  العمل  فقد وضعت  أو مجاال ملمارسة    50تضمق  )خصصا دنيقا 

ملا وزار   تعليمات  انرار  ملا  الشعبة  نافذا. كما نجحت  ليصبح  الهيكل مق طرف وزير األشغا   انرار هذا  املهنة و)  

لكل   طبية  يوية  مهندس  لتوظيف  مستوى   50الصحة  لرفن  سعيا  والخاصة  الحكومية  املساشفيات  ملا  سريرا 

جاد فرص عمل بفعالية، كما تعمل الشعبة النرار تعليمات وشروط  د أدنى مشابهة لقطاع الخدمات الطبية وا 

 املصاعد الكهربائية  سب املعا ير الدولية لزياد  أمانها ونل  فرص عمل اضافية.  

إلى كل مق ساه    واالمتنان وال يسعني ملا نتاد كلمتي إال أن أ)قدد وزمالئي أعضاء مجلس الشعبة بخالا الشكر   

مجلس  عق  املنبثقة  الهندسية  والجمعيات  اللجان  وأعضاء  رؤساء  الزمالء  مق  النقابة  مسير   و)طوير  إنجاح  ملا 
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الشعبة لجهوده  ملا تعزيز و)طوير مسير  العمل النقابي واملنهي للشعبة وإلى األمانة العامة وموظفيها الذ ق ال  ألون 

وأنا بالذكر زمالئي أعضاء مجلس الشعبة الكهربائية    ،ما  وأنشطة الشعبة وندمة الزمالء هدا ملا متابعة أع

الذ ق عملوا بانالص وبدون كلل لتقد   ما يستطيعون مق الخدمات والاسهيالت لزمالئنا املهندسين الكهربائيين  

 . وللمساهمة برفن مستوى ممارسة املهنة والدفاع عق مكاسبات و قوق املناسبين 

العامة  و  الهيئة  ملا  زمالئي  ملا  أدعو  مين  ملا   إنجاحللمساهمة  الفاعلة  املشاركة  نال   مق  الشعبة  نشاطات 

 لجان املختلفة ملا الشعبة. والالجمعيات 

 

 والسالد عليك  ور مة هللا وبركا)د 

 

 ة الكهربائي الشعبةرئيس مجلس 

 مالك العمايرة الدكتور 

 

 

 

  



 

6 

 

2021 

 الرؤية 

ال مهنة  و)طوير  وعلميا    واالر)قاءهندسة  )نمي   مهنيا  ومصالحه    عوالدفا  وا تماعياباألعضاء  ، عق  قونه  

 واألمة.وندمة املجتمن والوطق 

 

 الرستالتة

االنتصاد ة  بناء ندرات مهندس ي الكهرباء األردنيين للمشاركة ملا التنمية  )طوير مهنة الهندسة و العمل عقى )نمي  و 

ب  ن لألرد للتطوير و وإ جاد  باملستوى   واالر)قاءلتقد   أفضل الخدمات املهنية والفنية    واالبتكاراإلبداع  نية محفز  

 .  العلمي واملنهي لألعضاء

 

 مجلس الشعبة أهداف

 

 .  التواصل من املهندسين  -

 

 .  التدريب بهدف الاشغيل -

 

 املنهي.العلمي و)طوير العمل  االر)قاء -

 

 املنهي. )نمي  العمل  -

 

 .  للشعبة)فعيل الهيئة العامة  -

 

 األردنية.تسوي  الكفاءات  -

 
 الرياد ة.) سير املشارين  -
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 محتويات التقرير 
 

 الصفحة املحتوى 

 8 صال يات ومهاد مجلس الشعبة 

 9 ( 2022-2018عشريق  والأعضاء مجلس الشعبة للدور  الثامنة  

 10 ( 2022-2018أعضاء الهيئة املركزية للشعبة للدور  الثامنة والعشريق  

 11 )خصصات شعبة الهندسة الكهربائيةاملعتمد 

 12 2021ملخا )وصيات مجلس الشعبة لعاد 

 22-13 اللجان والجمعيات التابعة لشعبة الهندسة الكهربائية ونشاطاتها 

 25-23 برامج التأهيل املعتمد  لدى مركز )دريب املهندسين

 26 املنهي واالعتمادنماد التأهيل 

 26 2021ملخا الدورات املعقود  ملا مركز )دريب املهندسين نال  عاد 

 29 -27 نطة عمل مجلس الشعبة الكهربائية للدور  الثامنة والعشريق 

 31 -30 عداد املهندسين الكهربائيين مفصال أ

 35 - 32 دراسة ألعداد املهندسين الكهربائيين ومعدالت البطالة ملا أوساطه  

 36 والاشغيل التدريب 

 37 مجلة الهندسة الكهربائية املحكمة 

 47 - 38 نشاطات مصور 
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 أوال:  صالحيات ومهام مجلس الشعبة.

)نمتتي  أمتتور ممارستتة املهنتتة املتعلقتتة بالشتتعبة ومتابعتتة التأهيتتل املستتتمر وعقتتد النتتدوات الهندستتية ووضتتن  -

 لقرارات الهيئة العامة للشعبة. )طبيقها، وذلك وفقاشعبة ومتابعة  مشارين أنممة املمارسة املتعلقة بال

النمتتتتر ملتتتتا طلبتتتتات الااتتتتجيل لعضتتتتوية النقابتتتتة ملتتتتا األنستتتتاد والفتتتتروع الهندستتتتية التتتتوارد  ملتتتتا الشتتتتعبة ورفتتتتن  -

 املجلس. إلى)وصيا)د و)قاريره  ولها 

 مق مجلس النقابة ورفن )وصيا)د بشأنها إليد. إليددراسة األمور املحالة  -

عضتتاء الشتتعبة وأصتتحاب األعمتتا   س  كل نزاع منهي بين أعضاء الشعبة والتحقي  ملا أي نتتزاع منهتتي بتتين أ -

 املجلس بذلك. إلىورفن )قرير 

 تشكيل اللجان املتخصصة مق أعضاء الشعبة ملساعد  مجلس الشعبة ملا )نفيذ مهامد.  -
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 (2022-2018ة والعشرين )مناثأعضاء مجلس الشعبة للدورة الرئيس و :  ثانيا

 

 الشعبةرئ س مجلس  مالك فتحا العما ر .د

 نائب رئ س مجلس الشعبة د.عبد الباسط محمود صالح 

 أمين سر مجلس الشعبة  د. عدنان  سين العمري 

 عضو مجلس الشعبة د. محمود نصر محمود 

 عضو مجلس الشعبة د. ساخا عبدهللا عبدهللا 

 عضو مجلس الشعبة د.أسماء عبد الر ي  سلمان

 عضو مجلس الشعبة د.ناصر فواز الزعبي
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 (2022-2018والعشرين) منةاثأعضاء الهيئة املركزية للشعبة للدورة ال:  ثالثا

 

 فراس عبد القادر كنعاند.  شكيب عود  هللا د.

 واصف عبد العزيز السلعوس.د محمد  سين عبابنة .د

 عصاد محمد الجراح . د أ مق رياض شري د.

 هيث   حيى شقر د.  فيصل )وفي  وريكاتد.

 محمود  ماد الحوامد د.  اسماعيل الفرار ة محمود د. 

 غازي مشرف السكر . د مازن عبد الر مق البيطار د. 

 أ مق مصطفى الحاج د.  محمد أمين أبو زعرور د. 

 محمد ابراهي  العناتي د.  انغاد سيف الد ق الرمحاد. 

 الخصبة  أ مدابراهي  د.  عماد أمين عبد الرزاق د. 

 محمد  سق أبو رياشد.  دعاء طارق نري د. 
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 : تخصصات شعبة الهندسة الكهربائيةاملعتمدة.ارابع

 
نس  الهندسة   ت

 الكهربائية 

 نس  الهندسة اإللكترونية  نس  هندسة القوى 

1 - 
 فرع هندسة 

 التحك  اآللا 

 فرع هندسة 

 اال)صاالت

2 - 
 فرع هندسة 

 لتوزين االنقل و 

 فرع هندسة 

 اإللكترونية الحاسبات 

3 - 
 فرع هندسة 

 نم  والاأل)متة 

 فرع الهندسة 

 الطبية الحيوية 

4 - 
 فرع هندسة 

 عدات وامل اآلالت

 فرع هندسة 

 تحك  والاألنممة 

5 - 
 فرع هندسة 

 اإللكتروميكانيك 

 فرع هندسة 

 امليكا)رونكس

 هندسة اآلآلت الدنيقة - 6
 فرع هندسة 

 اإل)صاالت وأنممة الحاسبات 

 النانو  هندسة - 7
 فرع هندسة 

 معلوما)ية طبية 

 الهندسة عق بعد  - 
هندسة  الهندسة الطبية الحيوية/

 طبية الاأل هز  

 هندسة اإلضاء   - 
هندسة  الهندسة الطبية الحيوية/

 كترونيات طبية ال

 هندسة الصيانة الكهربائية  - 
هندسة  الهندسة الطبية الحيوية/

 التصوير الطبية 

 هندسة محطات التوليد  - 
هندسة  الهندسة الطبية الحيوية/

 األعصاب

هندسة  الهندسة الطبية الحيوية/ هندسة نوى و)حك  - 
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 ناجة الخال ا واأل

 - 
  أنممة الطانة البد لةهندسة 

 واملتجدد 

هندسة  الطبية الحيوية/ الهندسة

 املعلوما)ية الطبية 

 - 
  هندسة أنممة الطانة البد لة

 الهندسة الكهروضوئية واملتجدد /

املواد  الهندسة الطبية الحيوية/

 الطبية 

 - 
  هندسة أنممة الطانة البد لة

 هندسة طانة الرياح  واملتجدد /

هندسة  الهندسة الطبية الحيوية/

 ميكانيكا طبية 

 - 

  هندسة أنممة الطانة البد لة

 هندسة الشبكاتواملتجدد /

 الكهربائية الذكية 

 هندسة الصو)يات واملرئيات 

 - 
  هندسة أنممة الطانة البد لة

 هندسة الطانة النووية واملتجدد /

هندسة  هندسة الصو)يات واملرئيات/

 الراد و والتلفزيون 

 - 
  هندسة أنممة الطانة البد لة

 هندسة الطانة الحيوية واملتجدد /

هندسة  يات واملرئيات/هندسة الصو)

 الصوت والااجيل 

 - 
  هندسة أنممة الطانة البد لة

 ة طانة املد والجزر هندسواملتجدد /
 هندسة الحاسوب واإل)صاالت 

 - - 

هندسة الحاسوب  

واإل)صاالت/هندسة الحاسبات  

 لكترونية اإل

 - - 
هندسة الحاسوب  

 هندسة البرمجيات واإل)صاالت/

 - - 

هندسة الحاسوب  

هندسة سلسلة الكتل واإل)صاالت/

 املعلوما)ية

 - - 

هندسة الحاسوب  

عالجة مهندسة واإل)صاالت/

 املعلومات 

 - - 
هندسة الحاسوب  

 هندسة نم  الحاسوبواإل)صاالت/

هندسة الحاسوب   - - 
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هندسة شبكات  واإل)صاالت/

 الحاسوب

 - - 

هندسة الحاسوب  

هندسة أنممة الشبكات واإل)صاالت/

 والحاسبات

 - - 

هندسة الحاسوب  

هندسة أمق الحاسوب  واإل)صاالت/

 والشبكات 

 - - 

هندسة الحاسوب  

  هندسة الحاسباتواإل)صاالت/

 الدنيقة 

 هندسة الشبكات واإل)صاالت - - 

 - - 

هندسة الشبكات 

هندسة الشبكات واإل)صاالت/

 الالسلكية واملا كروية 

 - - 

هندسة الشبكات 

هندسة اإل)صاالت واإل)صاالت/

 واإللكترونيات

 - - 
هندسة الشبكات 

 هندسة اإلشار واإل)صاالت/

 - - 

هندسة الشبكات 

هندسة شبكات  واإل)صاالت/

 اإل)صاالت

 - - 

هندسة الشبكات 

هندسة )كنولو يا  واإل)صاالت/

 اإل)صاالت

 اإل)صاالت واملعلوماتهندسة  - - 

 - - 
هندسة اإل)صاالت  

 هندسة النم  املعلوما)ية واملعلومات/

هندسة اإل)صاالت   - - 
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 واملعلومات/هندسة املعلومات الكبير 

 - - 
واأل)متة  هندسة أنممة التحك  

 اإللكترونية 

 - - 
هندسة أنممة التحك  واأل)متة  

 اإللكترونية/هندسة امليكا)رونكس 

 - - 
هندسة أنممة التحك  واأل)متة  

 هندسة األو)و)رونكس اإللكترونية/

 - - 
هندسة أنممة التحك  واأل)متة  

 هندسة الروبا)كس اإللكترونية/

 - - 

هندسة أنممة التحك  واأل)متة  

ت  هندسة اإللكترونيااإللكترونية/

 الصناعية 

 - - 
-إللكترونيات املصغر ا هندسة

 الدنيقة 

 - - 
-إللكترونيات املصغر هندسة ا

 إنترنت األشياء هندسة /الدنيقة

 - - 
-إللكترونيات املصغر هندسة ا

 الذكاء اإلصطناعاهندسة /الدنيقة

 - - 
-إللكترونيات املصغر هندسة ا

 األنممة الذكية هندسة /الدنيقة

 - - 

-إللكترونيات املصغر هندسة ا

أنممة املحاكا  هندسة /الدنيقة

 الرنمية

 - - 

-إللكترونيات املصغر هندسة ا

هندسة /الدنيقة

Transportation 
Electrification 

 - - 
-إللكترونيات املصغر هندسة ا

 الهندسة الرنمية/الدنيقة

 هندسة كهربائية وا)صاالت  - - 

 الطائرات هندسة إلكترونيات  - - 
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 . 2021وصيات مجلس الشعبة لعام  : ملخص تاخامس
 

 ( )وصية290نذ  أو  2021( ا تماع نال  عاد 23عقد مجلس الشعبة الكهربائية  

 

 العدد البند  التسلسل

 2213 الجدد اناساباملوافقة عقى طلبات  1

 12 والشركات الهندسية السماح للزمالء بالعمل لدى املكا)ب  2

 10 املوافقة عقى طلبات تغيير )خصا  3

 24 املوافقة عقى منح لقب رئ س انتصاص 4

 89 املوافقة عقى طلبات اعتماد نبر   5

 1 املوافقة عقى دع  لألوراق العلمية ملا املؤ)مرات 6

 0 نبير  مهندس أورأي  مهندس املوافقة عقى طلبات منح لقب 7

 2 أنرى مق شعبة  االنتقا املوافقة عقى طلبات  8

 5 ( دكتوراهمؤهل علمي  ما ستير ،   إضافةاملوافقة عقى  9

 0 )قد   دع  أل اد علمية 10

 3 نشاطات الشعبة ولجانها  11

 7 اعتماد املهندسين ملا الطانة املتجدد    كهروضوئية(  12
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 الهندسة الكهربائية.الجمعيات التابعة لشعبة  : اللجان و سادسا

 : لجان الشعبة الكهربائية

 الكهربائية االستشاريةاللجنة  •

 موس ى  ب ب وعضوية كل مق: برئاسة الدكتور  ات( ا تماع5  2021نال  العاد  االساشاريةعقدت اللجنة 

 د. سمير شلطف  د. ا مد التوايهة  د.واصف السلعوس

 د.ابراهي  غريب  د.غازي السكر  د. صالح نوري 

 د. مهند الطريفي د.عمر العسقا ا مد البوريني د. 

 د. وليد سالمد

 

 إضتتافة، الجامعتتات العربيتتة واأل نبيتتة اناستتاب متتق نري تتا اتطلب (3 نبو   االساشارية)  نال  ا تماعات اللجنة  

( نطتتتط 3و )تتت  دراستتتة   دكتتتتوراهمؤهتتتل  إضتتتافة ( طلبتتتات4 مؤهتتتل ما ستتتتير و  إضتتتافةاملوافقتتتة عقتتتى طلتتتب  إلتتتىطلتتب 

 .وأ نبية أردنيةدراسية لتخصصات  د د  ملا  امعات 

 

 االختصاصلجنة املقابالت الفنية لرؤساء  •

منتصتتتر ( ا تماعتتتات برئاستتتة املهنتتتدس 3  2021نتتتال  العتتتاد  االنتصتتتاصعقتتتدت لجنتتتة املقتتتابالت الفنيتتتة لرؤستتتاء 

 :وعضوية كل مق  مدان 

 د.سامر عياش  د.عالء عزاد  د.اسماعيل داوود 

 د.محمود املغربي  د. فتحا ابو سن نة  د.  سق عبدهللا 

   د.أرب بره 

 

، ونضتتتتتعوا ئتتتتة  اساشتتتتاري( وفئتتتتة  ب(( زميتتتتل بطلتتتتب متتتتنح لقتتتتب رئتتتت س انتصتتتتاص ف22  2021)قتتتتدد نتتتتال  عتتتتاد 

باالضتتتتافد التتتى التتتتذ ق لتتتت   لالمتحتتتان املقابلتتتتة بعتتتد ا تيتتتتازه   إلتتتى يتتتتل( زم14التحريتتتري )تتتت  )حويتتتل   لالمتحتتتتان متتتيعه   

 ءمتتال( ز 11  صتتل متت ه   يتتلزم ( 21  )  نال  ا تماعات لجنة املقابالت الفنية مقابلتتة ،   جتازو املقابالت مق نبل

، (ب  صتتتتتتتلوا عقتتتتتتتى لقتتتتتتتب رئتتتتتتت س انتصتتتتتتتاص مر)بتتتتتتتة  الءزمتتتتتتت ( 11 عقتتتتتتتى لقتتتتتتتب رئتتتتتتت س انتصتتتتتتتاص مر)بتتتتتتتة اساشتتتتتتتاري و 

متتق التخصصتتات التابعتتة  املكا)تتب الهندستتية ملتتا مجتتا  اإلشتتراف فقتتطالستتماح بالعمتتل لتتدى  بطلتتب يتتلزم (1 قتتددو)

 .عقى العمل لدى املكا)ب والشركات الهندسية ملا مجا  اإلشراف له و)مت املوافقة   للهندسة اإللكترونية
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 خبراء واللجنة الرأي  •

 وعضوية كل مق: عبيدهاني  الدكتور رئاسة ب ا وا داا تماع 2021لجنة الرأي والخبراء نال  عاد عقدت 

 محمد أمين أبو زعرور د. د.سهيل ابو بكر  فتحا  سق.د

 

 الكهروضوئية مع الشعبة امليكانيكية  لألنظمةقابالت املشتركة امللجنة  •

إ تتتتتاد برئاستتتتتة التتتتدكتور  وا تتتتدا ا تماعتتتتا 2021عقتتتتد لجنتتتتة املقتتتتتابالت املشتتتتتركة لألنممتتتتة الكهروضتتتتتوئية نتتتتال  عتتتتتاد 

 وعضوية كل مق: السرطاوي 

 د. محمود الفرار ة       د. ساخا عبد هللا     د. اسماعيل الحنطي
 

 

 اللجنة املشتركة للتدقيق الطاقي مع الشعبة امليكانيكية •

 وعضوية كل مق:  اسماعيل الحنطيبرئاسة الدكتور  

 د. محمود الفرار ة د. ابراهي  عوده د.ا اد السرطاوي  د. سامر عياش
 

 

 لجنة التيار املنخفض  •

 وعضوية كل مق:  املهندس ساخا عبد هللارئاسة بوا د   ا تماع  2021لجنة التيار املنخفض نال  عاد  عقدت

 د. عصاد الجراح د.سامي  نحو د.هشاد نطان  د. باسل العمري 

 . رؤساء انتصاص التيار املنخفضتعليمات باعتماد    وأوصت

 الكهربائية  األعماللجنة الريادة وتطوير   •

برئاستتة املهنتتدس هيتتث  شتتقر  وعضتتوية وهتتا  2021ا تمتتاع نتتال  العتتاد  اي األعمتتا عقد لجنة الريتتاد  و)طتتوير ل  ت

 كل مق:

 د.عبد الر مق البغدادي د.نالد الحوراني د. هاني الجبر  األنرس د.هشاد 

 د. عمر عربيات د.منير ابو زيد د. امد  امد  د. ا مد بدران

 د. سق الناصر د.ضرار ابو بكر  د. ذ فة لؤي  د.محمد نوفل 

 د.املعتص  باهلل الغرباوي  د.ا مد نواصره د.ا مد نضا  د. زن مناع 

 د.ا مد شتا  د.محمود طارق  د.ا مد بطا ند  د. وسف ضيف هللا 

 د.)وفي  ابو بكر  د.محمد العبس ي  د.ساني البقاعين  د.سامر الروابد  

 د.فارس البشا ر   د. ساد سالمة د.)امر الزعبي د.فراس العبادي 
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 اللجنة العلمية الكهربائية  •

وعضتتوية كتتل  عتتوض التتزبقبرئاستتة املهنتتدس  2021نتتال  العتتاد  ا وا تتداعقتتدت اللجنتتة العلميتتة الكهربائيتتة ا تماعتت 

 مق:

 د.مؤمق الخوالد  د.نائل سمان د.وليد سويدان

 د.ا مد أبو د اك  نذ ر د.محمد د.منى املوس ى

 د.محمد ابو زعرور د.محمد  دك د.محمد عطيات 

 د.فاروق نوري د.ما د الدويري  د.مازن البيطار 

 د.عساف عساف  د.عمر عبد اللطيف  د.ع س ى الهلسد 

 د.نالد ابو الشيخ د.زياد الخطيب  د.عز  الخال لد

 د.انس ابو نل شة  د.ابراهي  صفا د. سق ابو صيني

   

 :وهو 2021نال  عاد  وا دا انشاطالكهربائية   اللجنة العلمية أنامت

 التاريخ اسم الفعالية 

 :   بعنوان  ندو  علمية

 االنقطاع الشامل للكهرباء )األسباب،طرق الحماية، الكلف المالية ، أمثلة سابقة( 

 
07/07 /2021 

 

 الكهربائية  املهنة لجنة التدريب والتشغيل وممارسة •

التتدكتور محمتتتد برئاستتتة  2021( ا تمتتاع نتتتال  العتتاد 12  لجنتتة التتتتدريب والاشتتغيل وممارستتتة الكهربائيتتةعقتتدت 

 وعضوية كل مق: العناتي

 د. ا)  العضا لد اض كنعانيد.ر  د.طالب العبد

 د.محمد أمين العالوند  د.منذر ابو  ماعد  د.عالء اللحاد

 د.عفيف نوري د.عقا الجالد د.فيصل الوريكات

 د.هشاد دبور  د.ا مق الحاج  د.ايهاب سماره 

 د.ابراهي  ابو زيد د. ذ فد  وسف د.عثمان مساعده

 

 :وهو 2021نال  عاد  وا دا انشاط لجنة التدريب والاشغيل وممارسة الكهربائيةانامت 

 التاريخ اسم الفعالية 

 بعنوان :  محاضر 

 مهارات املبيعات ملهندس ي الكهرباء 
24/03 /2021 
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 الكهربائية   لجنة البحث والتطوير  •

 أ متتتتد بتتتتدران برئاستتتتة املهنتتتتدس وهتتتتا  2021ا تمتتتتاع نتتتتال  العتتتتاد  ايالكهربائيتتتتة  لجنتتتتة البحتتتتث والتطتتتتويرلتتتت  تعقتتتتد 

 وعضوية كل مق:

 د.بشار نزيد د.دعاء نري   د.أمجد داود 

 د.أ مد  اد هللا د.هاش  عبد هللا د. هاش  الشولا 

 د.بناء سلطان  د.أ مد شطا د.رشيد الق س ي 

   د.منى املوس ى

 

 

 واالتصال الكهربائية  االجتماعيةاللجنة  •

ملهنتتدس عمتتاد أمتتين ا برئاستتة 2021نتتال  العتتاد  ا وا تتداا تماعتت واال)صتتا  الكهربائيتتة  اال تماعيتتةعقتتدت اللجنتتة 

 وعضوية كل مق:

 د.محمد ابو رياش د.محمود الطراوند  د.و دي  بر ني 

 د.محمد ابو العينين السريحين د.محمد  د.هيث  شقر 

 د.ماهر النجداوي  د.محمد عوده  .موف  علق د

 د.فخري السويطي د.فداء الزاغد  د.مشيل املصري 

 د.ري   موده  د.شادي الروابده د.طارق البرغوثي

 د.باسل الحارون د.باسل عضيد  د. ساد طالب 

 د.اشرف براهمة  د.امين عرار  د.اسح  ابو ) ند 

 د.ساهر سلوادي  د.رائد الخليفات الق س ي د.محمد 

  د.ابراهي  صفا د. بال  ربابعد
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 الكهربائيةلجنة املهندسين الشباب   •

 اعتتتتدطتتتتد أبتتتتو طبرئاستتتتة املهنتتتتدس  2021( ا تمتتتتاع نتتتتال  العتتتتاد 48عقتتتتدت لجنتتتتة املهندستتتتين الشتتتتباب الكهربائيتتتتة   

 وعضوية كل مق:

 لفتاوي البراء  د. محمد العر اد.  دعاء الصالحا د. د. وسف ابو دبسة 

 د. فراس القنيبي  عمر القاس د. أ مد أبو نمسةد. د.شهد )يلخ

  د.لي  عاشور  محمد الملاد. د.عقا القرعان 
 

 ( نشاط وه :27انامت لجنة املهندسين الشباب الكهربائية العد د مق النشاطات والفعاليات بلغت  

 

 التاريخ  اسم الفعالية  

 2021/ 13/01 معا ير فحا و)قيي  املباني واملنشآت ملا االردن ورشة عمل : 

 Non-technical Consideration of PV projects 29/01 /2021ورشة عمل :  

 Internet of Thongs IoT 03/02 /2021ورشة عمل : 

 Introduction to Telecommunications Networks: دور  

Design  

11-21/03/2021 

 Introduction to the Solar Industry 28/04 /2021ورشة عمل : 

 2021/ 24/04 العمالت الرنمية بين التأ يد و الرفض :  مناظر 

 Introduction to PLC 17/04 /2021: ورشة عمل 

 7/05/2021-9/4 الكهرباء للمبانيشبكات )وزين :  دور 

 2021/ 22/05 )قيي  ورشة )صمي  و )صنين اال هز  االلكترونية  ورشة عمل : 

 Introduction to Robotics 28/05 /2021ورشة عمل : 

 Instrumentation and Control Systems 31/05 /2021:  ورشة عمل

 2021/ 12/06 فلسطين و دورناورشة عمل : 
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 2021/ 24/07 متطلبات االنممة الكهربائية الخاصة بالدفاع املدنيورشة عمل : 

 2021/ 17/07 السالمة الكهربائيةورشة عمل : 

 2021/ 17/07 فلسطين و دورناورشة عمل : 

 PVsyst Software Advanced 02/07 /2021ورشة عمل : 

 LINKEDIN 19/09 /2021نوارزمية  ورشة عمل : 

 2021/ 11/09 ورشة )صمي  االنممة الكهربائية باستخداد االو)وكادورشة عمل : 

 Sketch Up 09/09 /2021)صمي  باستخداد برنامج ورشة عمل : 

 Low current systems 18/9-9 /10 /2021:   دور 

 Data center 05/11 /2021ورشة عمل : 

 The Great Hack 13/11 /2021:   منانشة علمية

 / Photovoltaic Power Plants Influenceورشتتة عمتتل : 

Impact On  Distribution Grids 

13/12 /2021 

 Introduction To Electrical Protection 19-21/12/2021 :  دور 

 Introduction To 5G 11/12 /2021 ورشة عمل :

 Earthing and Lightning Protection Systems ورشتتة عمتتل :

Design 

5-14/12/2021 

 4/11/2021-24/10 اإللكترونيات العملية والصيانة اإللكترونية ورشة عمل :
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 2021الدولي الثاني في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا املعلومات  ياألردن اللجنة التحضيرية للمؤتمر  •

 اتا تماع (10  الكهربائية و)كنولو يا املعلوماتعقدت اللجنة التحضير ة للمؤ)مر األردني الدولا ملا الهندسة 

  -16و يث )  عقده بتاريخ  فرع األردن  IEEEبالشراكة بين نقابة املهندسين األردنيين و.  2021نال  العاد 

17/11 /2021 

 

 اللجنة التحضيرية للمؤتمر: أعضاء  

 

 

 

 مكان العمل االس   #

 الجامعة األملانية األردنية  /رئ س اللجنة التحضير ة عالء نليفةد. 1

  امعة الحسين التقنية  د. موس ى  ب ب عبدهللا  2

  امعة عمان األهلية  د.  ما  النابلس ي  3

  امعة اليرموك د. لينا الحمود  4

 )كنو  روب د. هاني هال  غان  5

 شركة الكهرباء الوطنية  د. عيد صالح العساف  6

 شركة أمنية  أ مد العمري د. باسل  7

 مركز الحسين للسرطان د. ناصر الزعبي 8

  امعة البلقاء التطبيقية  د. أوس الق س ي  9

  امعة األمير  سمية  د. أشرف الطاهات 10

 الجامعة األردنية  أ.د. إ اد  عفر 11

  امعة الزيتونة األردنية  د. سامي الدالهمة  12

 الزيتونة األردنية  امعة  د.  وسف  رادات 13

 الجامعة األردنية  د. محمد الحاج أ مد 14

 الجامعة األملانية األردنية  د. هشاد املؤنت  15

 الجامعة الهاشمية  د. محمد صالح  16

  امعة األمير  سمية  د. عبدهللا درويش  17

  امعة الزيتونة األردنية  د. سكينة القطاونة  18

 الزيتونة األردنية  امعة  د. نالد محمد  ابر  19



 

23 

 

2021 

، ملا مركز امللك الحسين بق طال   2021/ 17/11-16، نال  الفتر  )حت رعا ة دولة رئ س الوزراءعقد املؤ)مر 

 البحر امليت  -هيلتون  –للمؤ)مرات 

 الجهات املنممة للمؤ)مر:   -

 نقابة املهندسين اإلردنيين •

 ( IEEE-Jordan Sectionفرع األردن   –واإللكترونيين مجمن املهندسين الكهربائيين  •

 

 :مؤ)مريقاملؤ)مر  جمن  -

(، مؤ)مر JIEEEC 2021عشر  ثانيمؤ)مر الهندسة الكهربائية واإللكترونية األردني الدولا ال .1

 نقابة املهندسين. 

(، مؤ)مر مجمن  AEECT 2021لتطبيقات الهندسة الكهربائية والحاسوب   سادساملؤ)مر ال .2

 سين الكهربائيين واإللكترونيين ملا األردن. املهند

 
 محاور املؤ)مر:  -

 املتجدد    أنممة الطانة •

 أنممة الطانة الكهربائية  •

 اال)صاالت •

 شبكات الكمبيو)ر  •

 التحك  والروبو)ات وامليكا)رونكس •

 الهندسة الطبية الحيوية  •

 والذكاء االصطناعا عل  البيانات •

 امق املعلومات السيبراني •

 اسوبعلود الح ا)جاهات •

 ورنة علمية   49نبل م ها ورنة بحثية  71وصل للمؤ)مر  -

 IEEE Xplore Digitalملا ناعد  واملعروضة ملا املؤ)مر )  نشر األوراق العلمية املقبولة  -

Library  

مق املختصين ملا مجاالت الهندسة الكهربائية  دانل ونارج األردن مشارك  250 والا شارك ملا املؤ)مر  -

 واال)صاالت و)كنولو يا املعلومات
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 تحدثين الرئ سيين: امل -

1. Using Artificial Intelligence to Discover Hot Topics, Faud 
Alattar 

2. Communication Environments for Beyond 5G Wireless 
Systems, Raed Mesleh 

3. Power Sector Decarbonization, Zeed Khalil 
4. Resource Allocation and Scheduling in Cloud and Fog 

Architectures Challenges and Future Directions, Helen 
Karatza 

5. Signal Processing Methods in Power System Protection: A 
Tale of Challenges and Reliability, Saleh A. M. Saleh  

6. Modeling and Control of Articulated Vehicles - the Challenge 
and Beauty, Maciej Michałek 

7. Main Challenges Ahead for a Sustainable Power System 
Development, Antonio Iliceto 

 

 ورشات العمل -

في مركز تدريب  15/11/2021تم عقد ورش عمل متوازية على هامش المؤتمر في 

 المهندسين

1. Introduction to AI and Deep Machine Learning 
2. Cyber Security 
3. The Impact of Intelligent Ventilation Modes In Covid 19 Era 
4. Introduction of VR/AR in Engineering 
5. Intelligent Grid Automation 
6. Simulation of Photonics and Optical Communication Systems 

using OptiSystem software 
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 : الكهربائيةجمعيات الشعبة 
 

 الكهربائية  االستشاراتجمعية مهندس ي   •

 إيهتتاببرئاستتة املهنتتدس  وا تتدا اا تماعتت   2021الكهربائيتتة نتتال  العتتاد  االساشتتارات معيتتة مهندستت ي   إدار عقدت  

 و عضوية كل مق:  رار

 د.اسماعيل داوود أمين  د. عماد   د. ربي ابو كويك

 املعا طةد. ناس   د.عالء عزاد د.هاني عالونة

 

 

 الجمعية األردنية للهندسة الطبية الحيوية  •

 هنتتتدسبرئاستتتة امل وهتتتا ا تمتتتاعأي  2021الجمعيتتتة األردنيتتتة للهندستتتة الطبيتتتة الحيويتتتة نتتتال  العتتتاد  إدار عقتتتد لتتت  ت

 عضوية كل مق:و   محمد عبابنة

 د. محمد شحده د.محمد القواننة د.محمد ابو رياش

 د.أنس ابو نل شد الدعجةد.دانية   د. مز  ابو سالمة
 

 

 

 والحاسبات  االتصاالتجمعية مهندس ي   •

برئاسة املهنتتدس هشتتاد  وها ا تماعأي  2021والحاسبات نال  العاد  اال)صاالت معية مهندس ي  إدار عقد  ل  ت

 القطان و عضوية كل مق:

 د.عصاد الجراح د.عبد الكري   حيى  د.محمد سرية

 د.باسل الحارون  صليح أبود.فؤاد   د.محمد الحنيطي
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 : برامج التأهيل املعتمدة لدى مركز تدريب املهندسين. اسابع

 البرنامج التأهيلي ألعمال الكهرباء في املباني. •

 
يهتتتتدف البرنتتتتامج إلتتتتتى )تتتتدريب و)أهيتتتتتل املهندستتتتين الكهربتتتتائيين بكافتتتتتة التخصصتتتتات  الكترونيتتتتتات،  استتتتبات، ا)صتتتتتاالت 

ث  تلقتتى املناستتتب للبرنتتامج )تتتدريبا التتتخ ( ملتتا مجتتتا  )صتتمي  األعمتتا  الكهربائيتتتة الخاصتتة باملبتتتاني ،  يتت  .. هندستتة طبيتتة

شتتترط ملتتا نها تتة البرنتتامج متتق كتتل مهنتتدس )قتتد   مشتتروع نتتاص الكهربائيتتة الخاصتتة باملبتتاني. وي ملتتا كافتتة األنممتتة مكثفتتا

 ما  التصمي  الكهربائية.لتطبي  مواد الدور  كما  خضن كل مهندس المتحان  ؤهلد ملمارسة أع

نتتتتتتتتتتتتذ   والحستتتتتتتتتتتتابات الخاصتتتتتتتتتتتة باإلنتتتتتتتتتتتتار  ، مآوملتتتتتتتتتتتا هتتتتتتتتتتتتذا البرنتتتتتتتتتتتامج التتتتتتتتتتتتتدريبي ،  تتتتتتتتتتتتت  التطتتتتتتتتتتترق إلتتتتتتتتتتتتى أعمتتتتتتتتتتتا  التصتتتتتتتتتتتتمي

عقتتتتى  ة الالزمتتتة لتنفيتتتتذ املشتتتارين بنتتتتاءاالقوى،اال)صتتتاالت،اللو ات الرئ ستتتتية والفرعية،وإعتتتداد املخططتتتتات الكهربائيتتتت 

 املواصفات والكودات املحلية والعاملية.

 

 ( ساعة )دريبية 100مد  البرنامج  

االمتحتتتان  اعتتتدد التتتذ ق ا تتتتازو زميتتتل وزميلتتتة و ( 27عتتتدد  2021نتتتال  عتتتاد  وكتتتان عتتتدد التتتزمالء املشتتتاركين بالبرنتتتامج

 زميل وزميلة.  (26 

 

 . االتصاالتهندسة البرنامج التأهيلي في مجال  •

 
شتتتتتبكات الشتتتتتركات املتتتتتزود  لختتتتتدمات اال)صتتتتتاالت يهتتتتدف البرنتتتتتامج إلتتتتتى )تتتتتدريب و)أهيتتتتتل مهندستتتتت ي اال)صتتتتتاالت ملتتتتتا مجتتتتتا  

شترط ملا نها ة البرنامج مق كتتل وي .  و  األ زاء املكونة للشبكة ث  تلقى املناسب للبرنامج )دريبا مكثفاالخلوية ،  ي

مهنتتتتتتدس ا تيتتتتتتاز امتحتتتتتتان  ؤهلتتتتتتد ملمارستتتتتتة العمتتتتتتل لتتتتتتدى أي متتتتتتق األنستتتتتتاد الرئ ستتتتتتة ملتتتتتتا شتتتتتتركات اال)صتتتتتتاالت املحليتتتتتتة 

 .واإلنليمية

 

 ت  التطرق إلى التقنيات األساسية ومبادئ العمل ملا كل مق املقاس  والراد و و)راسل البيانات وبتتا ا األ تتزاء املكملتتة 

لاشتتغيل شتتبكات ا)صتتاالت الجيتتل الثتتاني والثالتتث والرابتتن والتتواي متتاكس وغيرهتتا متتق نتتدمات اال)صتتاالت الحد ثتتة ملتتا 

 العال .

 

 ( ساعة )دريبية 120مد  البرنامج  
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 برنامج التأهيلي في مجال الطاقة املتجددةال •

)أهيتتل املهندستتين الكهربتتائيين ملتتا )صتتمي  و)نفيتتذ املشتتارين الهندستتية ملتتا مجتتا  الطانتتة املتجتتدد  ،  إلتتىيهتتدف البرنتتامج 

الخطتتتة الدراستتتية واملواضتتتين التتتتي ستتتتطرح ملتتتا البرنتتتامج ، ومتتتق  جتتتتاز هتتتذه التتتدور   متتتنح شتتتهاد  تستتتمح لتتتد  إعتتتدادو)تتت  

 بالعمل لدى املكا)ب والشركات الهندسية ملا هذا املجا .
 

 ( ساعة )دريبية90مد  البرنامج  
 

 

 الهندسة الطبية الحيوية مجال  البرنامج التأهيلي في •

 
ث  تلقى املناسب الطبية العاملين ملا مجا  الهندسة الطبية ، ي  األ هز يهدف البرنامج إلى )دريب و)أهيل مهندس ي  

كااللكترونيات الطبية ، و يشترط    وبعض العلود املواكبة لها  األساسية  الطبية    األ هز    و     للبرنامج )دريبا مكثفا

امتحان   ا تياز  مهندس  كل  مق  البرنامج  نها ة  لدىملا  العمل  ملمارسة  ملا شركات    ؤهلد  الرئ سة  األنساد  مق  أي 

 . واإلنليمية الهندسة الطبية املحلية 
 

مق   كل  ملا  العمل  ومبادئ  األساسية  التقنيات  إلى  التطرق  والتنمي    املساند األ هز   كما  ت   والتخطيط 

 الطبية وبا ا األ زاء وغيرها مق ندمات الهندسة الطبية الحد ثة ملا العال .  لأل هز واال تيا ات املكانية 

 

 ( ساعة )دريبية 120مد  البرنامج  
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 برنامج الشعبة الكهربائية للتأهيل بهدف التشغيل  •

 
)خصصات  ملا  عملية  مهارات  ويتضمق  والعاملية  املحلية  الشركات  مق  عدد  بمشاركة  شامل صم   )أهيقا  برنامج 

 . TOEICمطلوبة ومهارات شخصية ومهارات العمل باإلضافة إلى )دريب وشهاد  ملا اللغة االنجليز ة لألعما 

)مكين املهندسين الكهربائيين ملا   إلىهذا البرنامج بتخصصا)د ل ستجيب لحا ة سوق العمل  يث يهدف  إعداد  )   

التخصصات الراكد  واملشبعة نحو مق  بائيين  )و يد املهندسين الكهر )خصصاته  وباملهارات املطلوبة للسوق والى  

 ي. )خصصات  د د  نادر  عقى )وفير عمل كري  له  وبدنل أعقى مق دنل املهندس العاد

مرات لتخصا وا د هو هندسة البرمجيات و)  العمل لفتح العد د مق التخصصات األنرى  3عقد هذا البرنامج 

القطاعات   ملا  للعمل  املهندسين  االنتصاد  لتو يد  ورفد  بي ه   البطالة  نسب  )قليل  ملا  واإلسهاد  النامية  واألسواق 

 39وكان عدد الذ ق انهو الدور  االولى مند    الوطني باالساثمارات الخار ية وامليز  النوعية ونوامها املهندس األردني

 . زميال وزميلة وما زالت الدور)ان الثانية والثالثة نائمتين  تى اآلن 
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 املنهي. واالعتمادالتأهيل  لجان: اثامن
 

الخبتتترات واملتتتؤهالت الفنيتتتة وإ تتتراء املقتتتابالت املهنيتتتة ملتتتنح التتتزمالء املرا)تتتب الهندستتتية، ونتتتد أصتتتدر  اعتمتتتادوهتتتا لجتتتان 

مجلتتتتس النقابتتتتة ومتتتتق نتتتتال  )وصتتتتيات املجلتتتتس األعقتتتتى للتأهيتتتتل واالعتمتتتتاد املنهتتتتي األردنتتتتي تشتتتتكيل لجنتتتتة االعتمتتتتاد املنهتتتتي 

 .  سة اإللكترونيةاملنهي واملقابالت للهند االعتمادواملقابالت لهندسة القوى ولجنة 

مر)بتتتتة متتتتنح و)تتتت  ، ءالزمتتتت  (4 تلتتتت متتتتنح مر)بتتتتة مهنتتتتدس مشتتتتارك   2021نتتتتال  عتتتتاد فيمتتتتا  ختتتتا الشتتتتعبة الكهربائيتتتتة )تتتت  

ليصتتبح مجمتتوع الحاصتتلين عقتتى املرا)تتب ، مر)بتتة مهنتتدس مساشتتار  زمتتيال (22 متتنحو)تت  يتتل، زم  (8  مهندس محتتترف  

 وزميلة. زميال 34 وه 2021 املهنية نال  عاد 
 
 
 
 

 2021تاسعا : ملخص الدورات املعقودة في مركز تدريب املهندسين خالل عام 

 

عدد  الدورة اسم 

 املشاركين 

 10 تنبؤات االحمال الكهربائية 

 10 انظمة التيار المنخفض  

 8 تصميم االعمال الكهربائية 

 BMS 8انظمة ادارة المباني 

Plc siemens -1200 17 

Plc siemens – 300+400 8 

 18 ريفيت كهرباء  

Certified Energy Management Professional   40 

 119 المجموع 
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 عشرين.والة ثامن: خطة عمل مجلس الشعبة الكهربائية للدورة الاعاشر 

1 
التواصل من  

 املهندسين 

 الشعبة عقد لقاء من لجان و معيات الشعبة -

 

 

 

اللجنة  

اال تماعية  

 واال)صا  

 

املهندسين  

 الشباب

 )نمي  ر الت )رفيهية  دانلية -

تستتتتتمية ضتتتتتباط ار)بتتتتتاط ملتتتتتا املؤسستتتتتات والشتتتتتركات  الكبتتتتترى  التتتتتتي  -

 (فأكثر مهندسين كهربائيين  10)ض  

 )كري   للمهندسين الكهربائيين القدامى -

 )نمي  ر لة )رفيهية نار ية -

 عقد لقاءات من املهندسين ملا القطاعات املختلفة -

 عقد لقاءات من املهندسين الشباب -

 أمسيات ثقافيةعقد  -
اللجنة  

 اال تماعية 

)نمتتتي  زيتتتارات للجامعتتتات والونتتتوف عقتتتى  التحتتتد ات / املشتتتاكل /  -

 التطلعات/األفكار (  مق نبل الطالب

الشعبة+ اللجنة  

اال تماعية  

 واال)صا  

 ا تفاالت الخريجين ملهندس الكهرباء -
لجنة املهندسين 

 الشباب

 الشعبة املحافمات بالتنسي  من الفروععقد لقاء من املهندسين ملا  -

 ومونن النقابة. Facebookصفحة الشعبة عقى  )فعيل -

 الرسائل واال ميالت : علمية، ا تماعية،...... -

اللجنة  

اال تماعية  

 واال)صا  

2 

االر)قاء العلمي  

 و)طوير

 العمل املنهي 

 

 اللجنة العلمية  دع  مشاركة  ر لة علمية  دانلية -

+ 

 الجمعيات 
 دع  مشاركة ر لة علمية نار ية -

)نمتتي  أ تتاد علميتتة / ورش عمتتل / محاضتترات / )نمتتي  ا تتاد علميتتة  -

 و ورش عمل من الجامعات

 اللجنة العلمية  

+ 

 الجمعيات 

 عقد دورات متخصصة بالتعاون من مركز )دريب املهندسين -

 الشعبة

+ 

 الجمعيات 
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 الكهربائية)نمي  مؤ)مر الهندسة  -

اللجنة  

التحضير ة  

 للمؤ)مر

 عقد دورات )أهيلية لسوق العمل للمهندسين الشباب -
لجنة املهندسين 

 الشباب

 لجنة املجلة  إصدار مجلة محكمة ملا مجا  الهندسة الكهربائية -

 تشجين ودع  أوراق العمل والبحث العلمي -

 الشعبة

+ 

 اللجان 

مستتتتتتتجدات الخطتتتتتتط الدراستتتتتتية التواصتتتتتتل متتتتتتن الجامعتتتتتتات و نتتتتتتر  -

 للتخصصات التابعة لشعبة الهندسة الكهربائية
 الشعبة

مرا عتتتتة متطلبتتتتات الحتتتتد األدنتتتتى املطلتتتتوب )وفرهتتتتا ملتتتتا املخططتتتتات  -

 الكهربائية

 الشعبة 

+ 

 اللجان 

 إطالق برنامج )أهيل الهندسة الطبية واال)صاالت -

التدريب االلكتروني  مركز التدريب + لجنة التدريب  .1

 اشغيل(. وال

 املكتبة االلكترونية  .2

إنشاء مونن الكتروني للشعبة  تضمق نشاطات الشعبة  .3

ونشاطات اللجان وأوراق العمل واملحاضرات ونتائج و)وصيات  

 املؤ)مرات وورش العمل  الشعبة(

 

ورش عمل ميدانية للصناعات الهندسية  اللجنة العلمية ،   .4

 اشغيل والالجمعيات ، لجنة التدريب 

 دع  طباعة/نشر كتب هندسية  اللجنة العلمية( .5

 

 الشعبة 

+ 

اللجان 

 املتخصصة 

3 

دراسات  

واساثمارات  

 هندسية

 )بني املشارين اإلنتا ية االساثمارية. -

 العمل. )بني مشارين التخرج وربطها بسوق  -

  اضنات هندسية. إنشاء -

 الشعبة

 )نمي  العمل املنهي  4
متابعة و)طوير أعما  املهندسين املدنقين ملا املحافمات   -

 وعمان.

 الشعبة  

+ 

 األمانة العامة   

+ 
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 معية   

 + االساشارات 

لجنة املقابالت  

الفنية لرؤساء  

 االنتصاص 

التمد دات  دراسة و مرا عة دليل )وضيحا لتصمي  أعما   -

 الكهربائية

 الشعبة 

+ 

 معية  

 االساشارات 

)فعيل املر لة الثانية مق برنامج التأهيل املعتمد للتصمي    -

 الكهربائي 
 الشعبة

 دراسة الحصا الهندسية والسقوف  -

 الشعبة 

+ 

 املركزية  

 التدريب والاشغيل  5

ورش   -فتح  فاق العمل ملا األسواق الدانلية   ود وظيفي -

 عمل....(

 فتح  فاق العمل ملا األسواق الخار ية و)حد دا الخليج العربي  -

 البحث عق فرص )دريب للخريجين  -

لجنة ممارسة  

 املهنة والاشغيل 

6 
)فعيل الهيئة العامة  

 للشعبة

 لقاءات دورية من الهيئة املركزية -

 لقاء دوري من رؤساء اللجان والجمعيات -

 ثقافية.. لقاءات عامة: ا تماعية،  -

 التعريف بالدور النقابي وندمة املجتمن املحقا -

 

مجلس الشعبة  

 واملركزية 

 جرائد ومونن النقابة وال املشاركة ملا اإلذاعات املحلية  - الخدمة املجتمعية  7
مجلس الشعبة  

 واملركزية 
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 املهندسين الكهربائيين مفصال. إعداد:  رشحادي ع

 

 كما  أتي: 2021/ 12/ 31 –2021/ 01/01مق املهندسين الكهربائيين املناسبين  أعداد

 

 2021املناسبون عاد 

 املجموع أ نبي  عربي أردني الجنسية

 2213 0 24 2189 العدد

 

 

  سب الجنس  12/1202/ 31 –01/01/2021املهندسين الكهربائيين املناسبين مق أعداد

 املجموع إناث ذكور  الجنس 

 2213 696 1517 العدد

 
 
 2021العرب املاجلين  سب الجنسية نال  عاد  الكهربائيين  املهندسين  عدادأ

 

 الجنسية

ية
ين

ط
س

فل
ال

 

رية
سو

ال
ية 

ران
لع

ا
رية 

ص
امل

 

نميال
وع ية 

جم
امل

 

 24 1 4 5 2 12 العدد

 

 2021الجنسية  تى نها ة عاد  سب ن املهندسين الكهربائيي أعداد 

 

 املجموع أ نبي  عربي أردني

61486 1071 36 62593 

 

 



 

34 

 

2021 

 

 2021املهندسين الكهربائيين  سب الجنسية والجنس  تى نها ة عاد  أعداد

 إناث ذكور 
 املجموع

 أ نبي  عربي أردني أ نبي  عربي أردني

44748 934 33 16738 137 3 62593 

 

 2021 تى نها ة عاد  سارية سب الجنسية وعضويته   املهندسين الكهربائيين  أعداد

 املجموع أ نبي  عربي أردني

31003 49 0 31052 

 

 2021  - 2011 املهندسين الكهربائيين مق عاد أعداد )طور 

 العدد السنة 

2011 35154 
2012 38342 
2013 41316 
2014 44369 
2015 47468 
2016 50507 
2017 53361 
2018 56054 
2019 58604 
2020 60380 
2021 62593 
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أعداد المهندسين الكهربائيين السنوية

 

دراسة ألعداد املهندسين الكهربائيين ومعدالت البطالة في أوساطهم عشر:  ثاني  
 

التزا د  عد  أسباب م ها تشير املؤشرات االنتصاد ة للسنين العشر  املاضية إلى الزياد  املطرد  ملا السكان نايجة

%. )راف  ذلك من )باطؤ ملا النمو االنتصادي  يث بلغ 4.5الطبيعا وأوضاع املنطقة والنزوح بمعد  زاد عق 

 ومن التذبذب ملا معد  دنل الفرد.  2019% عاد 2.1
 

 
متنانصة مق  هة أنرى استمرت أعداد املهندسين الكهربائيين باالزد اد  سب سجالت النقابة ولكق بمعدالت 

. ويتونن أن 2012 يث لو ظ )نانا نسبي ملا أعداد الخريجين مق )خصصات الهندسة الكهربائية بعد عاد 

 .2024مهندس عاد  2000 نز  عدد الخريجين مق هذه التخصصات إلى نحو 

ا أن  ، ويتونن إ صائي2019مهندسا نها ة عاد  58,590وبلغ عدد املهندسين الكهربائيين املاجلين ملا النقابة 

2800

2820

2840

2860

2880

2900

2920

2940

2960

2980 معدل دخل الفرد
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 أعواد مق اآلن.  أربعةألفا نال   71 صل العدد إلى أكثر مق 
 

 
 

أدت الزياد  السكانية ملا األردن والتباطؤ االنتصادي ملا األردن واملنطقة إلى ار)فاع نسب البطالة ملا أوساط  

د  ملا أعداد  املهندسين الكهربائيين الذ ق )ضاعف عدده  نال  العقد املاض ي ضعفين. وبالنمر إلى الزياد  املطر 

املهندسين الكهربائيين والتونعات املستقبلية ألعداد الخريجين واملؤشرات االنتصاد ة ونسب البطالة املعلنة  

 .2024% نها ة عاد 23رسميا فمق املتونن أن )صل نسبة البطالة بين املهندسين الكهربائيين إلى 
 

 
املهندسين الكهربائيين فمق املتونن أن  ر)فن عدد املتعطلين عق وبحساب نسب البطالة الحالية واملتونعة وأعداد 

 .2024متعطال نها ة عاد   16500ألفا  اليا إلى  والا  11العمل م ه  مق  والا 

58590

71356
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19%

23%
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11,132

16451
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أعداد المتعطلين عن العمل

 

ضافة إلى الوانن الحالا فاشكل هذه التونعات )حد ا  قيقيا أماد الجهات املهنية باالنتصاد والاشغيل باإل 

هذا القطاع الهاد. ومق هنا فتتلخا رؤيانا ملا )جاوز هذا شكالت املهندسين إل جاد  لو  ملواملهندسين وم ها نقابة 

 التحدي ملا النقاط اآل)ية واملتعلقة بدور الدولة بقطاعاتها املختلفة:

 .التنمية االنتصاد ة والاشجين الحقيقي لالساثمار •

 . األردني دانليا ونار ياالتركيز عقى التكنولو يا ونل  ميز  نسبية للمهندس  •

 . )طوير منمومة التعلي  و)حسين مخر ا)د و)فعيل اإلطار الوطني للمؤهالت وربط الجامعات بالصناعة •

ربط فتح التخصصات والقبو  ملا التخصصات الهندسية بحا ة سوق العمل والقدر  الاشغيلية  •

 . للقطاعات االنتصاد ة واألسواق الخار ية

 ة ف ننا نرى:ملا ما  تعل  بدور النقاب

 .)فعيل الدور التوعوي للنقابة ملا مجا  التعلي  الهندس ي وانتيار التخصصات •

ممارسة دور أكبر ملا التأثير عقى صناع القرار األكاد مي عقى كل املستويات لتطوير منمومة التعلي    •

 . الهندس ي 

لاسهيل التوظيف وأنذ التوسن ملا البرنامج التأهيقا للشعبة والتواصل من الشركات واألسواق املشغلة  •

 .التغذ ة الرا عة

 . إ جاد إطار نقابي للتدريب ملا سوق العمل بالتعاون من كافة الجهات املعنية  •

 وعليد ولتحقي  هذه الرؤية فقد نامت الشعبة بما  أتي:
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نمنا بالتواصل من عدد مق كليات الهندسة وأنساد الهندسة الكهربائية ملا الجامعات األردنية وكذلك   •

 هيئة اعتماد مؤسسات التعلي  العالا ووزير التعلي  العالا ومنانشة هذه الرؤية. 

 ساهمنا ملا نشرات النقابة بخصوص )خصصات الهندسات الكهربائية وسوق العمل. •

 .نمنا باملساهمة ملا املؤ)مرات وورشات العمل  و  التعلي  الهندس ي وسوق العمل •

وإضافة التخصصات الجد د  لها وإنرارها ث  مخاطبة  طورنا هيكلية )خصصات الهندسة الكهربائية  •

 وزير األشغا  ود وان الخدمة املدنية العتمادها. 

نمنا ب عداد دراسة لسوق العمل لكافة )خصصات الهندسة الكهربائية والتي أظهرت أن معممها   •

 .مشبن

ربائية والتي  كما نمنا بدراسة القطاعات االنتصاد ة و)حد د األكثر  ا ة وأفقا للتخصصات الكه  •

بينت أن نطاع التكنولو يا املحقا والخارجا هو مق أكثرها نموا وأه  القطاعات الواعد  للهندسة 

 الكهربائية  اليا وملا املستقبل املنمور.

شركات   5أعددنا دراسة ا تيا ات نطاع شركات التكنولو يا املحلية مق نال  دراسة  الة شملت  •

 لتعلي  الهندس ي وا تيا ات هذا القطاع. كبرى و)حد د الهو  بين مخر ات ا

)خصصات ملا  3استحدثنا البرنامج التأهيقا بقصد العمل و)صميمد بناء عقى الدراسات أعاله وطرح  •

 هذا البرنامج.

نمنا بدراسة أسواق العمل الخار ية مق نال  دراسة  التين:  الة سوق اإلمارات العربية ودراسة   •

التخطيط إلدماج ا تيا ات األسواق الخار ية ضمق البرنامج التأهيقا   الة السوق األملانية ث  نمنا ب

 بقصد العمل. 
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 تشغيل.والعشر: التدريب   ثالث

 

 للزمالء املتدربين )على كافة البرامج ( اإلجماليالعدد 
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وع
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امل
 

151 94 1 192 257 37 732 
 

 

 :األردنفرص العمل املتاحة داخل  أعداد

 فرصة عمل  ( 70  2021 عادنال   بلغ عدد فرص العمل دانل األردن التي )  )وفيرها

 

 خارج األردن: املتاحةفرص العمل  أعداد

 فرصة عمل  ( 48  2021نال  عاد بلغ عدد فرص العمل نارج األردن التي )  )وفيرها 

 

 طلبات تسجيل الخبرة:

 2021نال  عاد بلغ عدد طلبات تاجيل الخبر  للمهندسين التي )  تاجيلها مق نبل نس  ممارسة املهنة 

 طلب  (521 
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 مجلة الهندسة الكهربائية املحكمةعشر:  رابع

 
ضمق أنشطة النقابة ملا املجا  العلمي عندما   2002املحاوالت إلصدار مجلة محكمة ومتخصصة منذ عاد  بدأت  

الزمالء  بعض  كون  ملا  يند  املحاوالت  )نجح  ول   املجلة  إصدار  لدراسة  لجنة  الكهربائية  الهندسة  شعبة  شكلت 

ب ذن هللا   املر ود  مق  وبمبادر   للفكر ،  متحمسين  ل   كونوا  اللجنة  أعيد أعضاء  البشا ر   املجيد  عبد  املهندس 

 عقى النحو اآلتي:  2009إ ياء الفكر  و تشكيل اللجنة ملا عاد 

 

 رئ سا  -د. أ مد نصيرات  -

 عضوا  -د. صادق  امد  -

 عضوا  -د. إبراهي  غريب  -

 عضوا  -د. أ مد املناصر   -

 
مختلف دو  العال    وعقدت اللجنة عد  ا تماعات  يث وضعت مواصفات للمجلة و)  انتيار هيئة )حرير مق

بتاريخ   املوافقة  والنشر  يث صدرت  املطبوعات  لدائر   )قد   طلب    ( ث   املجلة   10/6/2010ومق  إلصدار 

 ISSN)بعها الحصو  عقى رن  إ داع دولا ردمد 

ISSN 2220-234X = JEA journal of electrical engineering 
 

األو  سنة   العدد  إصدار  الثاني سن  2016و)   الثالث سنة    2018ة  والعدد  والعدد  والعمل  اري   2019، 

لصدور املجلة بشكل دوري  ثالثة أعداد ملا السنة( ؛  يث )ت  بشكل متواصل مراسلة البا ثين مق مختلف أنحاء 

 العال  إلرسا  نتائج بحوثه  للنشر ملا املجلة لتحقي  انتماد و)ير  الصدور. 

 
:   crossrefمنممة  ، وها عضو  دنية، وناعد  معرفة للمحتوى الرنمي )  إ داعها لدى دائر  املكتبة الوطنية األر 

عقى العلمية  املقاالت  كل  )حصل  البحوث،     DOIرن    يث  مخر ات  عقى  العثور  السهل  مق  مما  جعل 

 واالساشهاد بها ملختلف البا ثين  و  العال . 
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نشاطات مصورة عشر :  خامس  
 

 2021الدولي الثاني في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا املعلومات  ياألردنؤتمر امل
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 االنقطاع الشامل للكهرباء )األسباب،طرق الحماية، الكلف املالية ، أمثلة سابقة( الندوة العلمية في 
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 السالمة الكهربائيةورشة عمل 
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 الخاصة بالدفاع املدني متطلبات االنظمة الكهربائية ورشة عمل 
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 The Great Hackورشة عمل : 
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 Introduction To 5Gورشة عمل : 




