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انطلقت فعاليات المؤتمر الهندســي االستشــاري الثاني الذي عقدته هيئة المكاتب والشــركات   
الهندســية األردنيــة فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، بالتعــاون مــع الهيئــة العربيــة لمكاتــب ومؤسســات 
الهندســة االستشــارية العربيــة، اليــوم األحــد، فــي عمــان، تحــت عنــوان »استـــــدامة العمــــل االستشــاري 
الهندســـــي والتحـــــول الرقمــــي«، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس 
أحمــد ســمارة الزعبــي، وأميــن عــام اتحــاد المهندســين العــرب الدكتــور عــادل الحديثــي، ورئيــس الهيئــة 
العربيــة للمكاتــب الهندســة الدكتــور عــادل المشــيني، ورئيــس هيئــة المكاتــب االردنيــة المهنــدس عبدالله 

غوشــة، وبمشــاركة واســعة مــن الــدول العربيــة؛ فلســطين، ولبنــان، ومصــر والعــراق وليبيــا والكويــت. 
ودعــا نقيــب المهندســين المهنــدس احمــد ســمارة الزعبــي، فــي افتتاح المؤتمر، الذي يســتضيف   
وفــدا كبيــرا مــن دولــة فلســطين الشــقيقة، إلــى تجــاوز الصمــت او الرفــض الكالمــي واألخــذ بناحيــة 
الفعــل فــي مواجهــة العــدو الغاشــم، مطالبــا بطــرد الســفير الصهيونــي مــن عمــان والغــاء اتفاقيــة الغــاز 
المســروق مــن الشــعب الفلســطيني وكافــة اتفاقيــات الــذل والعــار الموقعــة معــه، وذلــك ردا علــى مــا 
يرشــح مــن أخبــار حــول تداعيــات تطبيــق صفقــة القــرن فــي رســالة خطــرة المضاميــن تمــس بشــكل اســاس 

مصداقيــة الخطــاب الرســمي.
وأدان المهنــدس ســمارة كافــة أشــكال التطبيــع االكاديمــي والفنــي الــذي بــدأ يطــل هنــا وهنــاك،   
وكل مــا يتــردد مــن اتفــاق اردنــي اماراتــي صهيونــي القامــة مشــروع للطاقــة الشمســية فــي االردن 
لتزويــد الكيــان الصهيونــي بالطاقــة مقابــل اقامــة محطــة لتحليــة ميــاه المتوســط لتزويــد االردن بالمــاء.

انطالق فعاليات المؤتمر الهندسي
االستشاري الثاني في عمان



وأشــار إلــى أن الهيئــة تعمــل علــى تعميــم    
تلــك المفاهيــم علــى كافــة االقطــار العربيــة، مؤكــدا 
التعــاون  وســبل  التســهيالت  ايجــاد  ضــرورة  علــى 
الشــركات  البــراز  العربيــة  الــدول  فــي  المختلفــة 
الهندســية العربيــة خاصــة وان الكثيــر منهــا صنــف 

عالميــا. المكاتــب  افضــل  مــن 
تطويــر  علينــا  يفــرض  الرقمــي  التطــور  أن  وبيــن 
قوانيــن العمــل للمســاعدة فــي اســتدامة العمــل 
وخلــق  المهنــة  وتطويــر  االستشــاري  الهندســي 

المختلفــة. العربيــة  األقطــار  بيــن  تعــاون  فــرص 

وقال نائب رئيس هيئة مكاتب ومؤسســات الهندســة االستشــارية العربية، رئيس هيئة المكاتب والشــركات 
الهندســية االردنيــة المهنــدس عبداللــه غوشــة، إن عنــوان المؤتمــر يأتــي متوافقــا مــع مــا يــدور فــي العالــم 
ــذكاء االصطناعــي، ومــا مــر بــه العالــم مــن ارتــدادات وازمــات جــراء ازمــة  بعــد الثــورة الصناعيــة الرابعــة وال
كورونــا، التــي فرضــت الخــروج عــن العمــل التقليــدي واســتخدام اليــات حديثــة تنســجم مــع متطلبــات العصــر.
ولفــت إلــى أن مجلــس الهيئــة عمــل علــى ايجــاد رؤيــا جديــدة متوافقــة مــع التحــوالت الرقميــة   
ســواء باالجــراءات او التأهيــل او التشــريعات، وذلــك ألن التطــور العلمــي والتقنــي الــذي زامــن نهايــة القــرن 
العشــرين قــدم مجموعــة مــن الحلــول المالئمــة للمشــكالت االقتصاديــة واالجتماعيــة، ومنهــا ظهــور انمــاط 

جديــدة تعتمــد علــى المعرفــة والتقنيــات الرقميــة.



وأكــد دعــم نقابــة المهندســين لــكل جهــد   
الــذات  علــى  لالعتمــاد  رســمية  ومبــادرة  وطنــي 
ــة  ــر مشــاريع تحلي فــي تحصيــن األمــن المائــي عب
الميــاه وتحقيــق أمــن التــزود بالطاقــة المســتدام 
المصــادر  مســاهمة  ورفــع  اشــكالها  تنويــع  عبــر 
الطبيعيــة المحليــة كالطاقــة المتجــددة وغيرهــا.
المهندســين  اتحــاد  عــام  أميــن  وقــدم   
لنقابــة  شــكره  الحديثــي  عــادل  الدكتــور  العــرب 
المهندســين علــى اســتضافتها الدائمــة ودعمهــا 
 5 هنــاك  ان  مبينــا  المختلفــة،  االتحــاد  النشــطة 
هيئــات و11 لجنــة فنيــة دائمــة تعقــد نشــاطاتها 
المختلفــة لــدى االتحــاد، حيــث تم انجــاز 30 مؤتمرا 
للهيئــات  اجتماعــا  و20  ونــدوة  عمــل  وورشــة 
واللجــان إضافــة إلــى تنفيــذ 6 مشــاريع هندســية.
الهندســي  المؤتمــر  أن  إلــى  وأشــار   
االستشــاري  للعمــل  أهميــة  يمثــل  االستشــاري 
العربــي مــن خــالل المناقشــات المختلفــة وتبــادل 
المعلومــات والخبــرات بمــا يمكــن اصحــاب القــرار 
فــي الــدول العربيــة مــن االســتفادة مــن الخبــرات 

المتناقلــة. والمعــارف 

االستشــاري  العمــل  حجــم  إن  وقــال   
العمــل  حجــم  الــى  بالنســبة  قليــل  العربــي 
مكاتــب  لهيئــة  والبــد  االجنبــي،  االستشــاري 
ان  االستشــاريةالعربية  الهندســة  ومؤسســات 
تتحمــل مســؤولياتها تجــاه ذلــك وأن تجعــل فــي 
ســلم اولوياتهــا دعــم المكاتــب العربيــة، وجعــل 
العمــل االستشــاري العربــي اولويــة بالتعــاون مــع 
الهيئــات القطريــة المختلفــة وبدعــم مــن اتحــاد 

العــرب. المهندســين 
ومؤسســات  مكاتــب  هيئــة  رئيــس  وقــال   
عــادل  الدكتــور  العربيــة  االستشــارية  الهندســة 
غيــرت  بجائحــة  مــرت  البشــرية  إن  المشــري، 
مالمــح العالــم والمفاهيــم المختلفــة، فــي نمــط 
الحيــاة مــع تطــور التكنولوجيــا، بشــكل اثــر علــى 
العمــل الهندســي االستشــاري مــن خــالل تغيــر 
مفاهيــم ادارة المهــام وتخزيــن المعلومــات واتبــاع 
اليــات مراقبــة الســالمة االنشــائية ووضــع نقــاط 
استشــعار لمتابعــة وصيانــة العناصــر قبــل وقــوع 

المشــكالت.



وقــدم المهنــدس غوشــة شــكره للجنــة التحضيريــة للمؤتمــر، مشــيرا الــى الــدور الــذي تقــوم بــه   
المكاتــب الهندســية االستشــارية فــي مجــال تصديــر الخدمــات الهندســية، حيــث هنــاك مــا يزيــد عــن 26 

شركة تصدر العمل الهندسي االستشاري الى اكثر من 31 دولة حول العالم. 
وقــال رئيــس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر، إن المؤتمــر يضــم مجموعــة مــن المحــاور حــول الحوكمــة   
»الطريــق الســتدامة العمــل االستشــاري«، وحمايــة العمــل الهندســي االستشــاري واســتدامته، واضــاءات 
علــى ممارســة المهنــة غــرب النهــر، والتحــول الرقمــي نمــوذج جديــد إلدارة البيئــة وحمايتهــا، إضافــة إلــى 
للعمــل  المســتقبل  الرقمــي طريــق  الرقمــي، والتحــول  التحــول  العمــل االستشــاري فــي ظــل  تصديــر 
الهندســي االستشــاري، وأثــره فــي برامــج اعــادة االعمــار والترميــم، وغيرهــا خمــن المحــاور ذات العالقــة.
وتخلــل حفــل افتتــاح المؤتمــر فيديــو تعريفــي عــن الدائــرة الهندســية فــي النقابــة، وهيئــة المكاتــب   

بهــا. تقــوم  التــي  واالعمــال  الهندســية  والشــركات 
وفــي نهايــة حفــل االفتتــاح، تــم تكريــم رعــاة المؤتمــر وممثلــي الهيئــات العربيــة واميــن عــام اتحــاد   

العــرب. المهندســين 



بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة نقيب المهندسين األردنيين م.أحمد سمارة الزعبى  المحترم ... راعى هذا المؤتمر
معالى  د. عادل الحديثى أمين عام إتحاد المهندسين العرب المحترم

ســعادة م. عــادل المشــرى رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لهيئــه المكاتــب والمؤسســات الهندســية اإلستشــارية العربيــة 
المحترم

سعادة م. عبدالله غوشة رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية األردنية المحترم
الضيوف .. الزميالت والزمالء الكرام ......السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
بإسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثانى للهندسة اإلستشارية نرحب بكم...

و نشكر لكم مشاركتكم وحضوركم. 
          امتــدادا لمؤتمــر الهندســة االستشــارية األول الــذى ُعقــد قبــل عاميــن ننشــد الفائــدة ، العلــم والتعلــم مــن 
تجربــة زمالئنــا ...لنتطــور وننمــوا ونســموا جميعــا بأدائنــا كمــا كان دأبنــا منــذ أن تأسســت هــذه النقابــة الرائــدة فــى 

هــذا الوطــن الطيــب ....  نقابــة المهندســين األردنييــن .
          لدينا 4 محاور رئيسية فى هذا المؤتمر 

المحور األول :  إســتدامة العمل الهندســى اإلستشــارى وتطويره بحوكمة ومأسســة بنيته،والدور المؤسســى 
الرســمى فــى حمايته وإســتدامته .

المحــور الثانــى : التحــول الرقمــى..... طريــق المســتقبل للعمــل اإلستشــارى الهندســى، والنمــوذج الجديــد 
إلســتدامة البيئــة وحمايتهــا .

وقــد قــام الزميــل المهنــدس شــاكر خليــف والزميلــة ســناء اللبــدى مشــكورين بالتنســيق لهــذا المحوربدعــوة 
المختصيــن والمداخليــن لتغطيــة الجوانــب المســتجدة فيــه . 

المحــور الثالــث : الخطــط الدراســية الهندســية فــى جامعاتنــا ...تطويرهــا لتلبــى متطلبــات ســوق العمــل لتنهــض 
بمســتوى العمــل الهندســى.

وقد قام الزميل مازن النابلسى بالتنسيق لهذا المحور مشكورا.
المحور الرابع : تقييم المبانى والمنشآت الهندسية ، إعادة تأهيلها ، وتطوير الصناعة المحلية وإستدامتها .

وقد قام الزميل م.محمد أبو جبارة بالتحضير والتنسيق لهذا المحور مشكورا .
ســتكون جلســاتنا التاليــة  مقســمة بيــن القاعتيــن رم 1 و رم2 حســب البرنامــج المــوزع عليكــم ونأمــل بمشــاركتكم 
الفائــدة والتعلــم مــن زمالئنــا  للبحــث والنقــاش لمزيــد مــن  المتعــددة والخاضعــة  فــى كثيــر مــن المواضيــع 

المحاضريــن ومــن بعضنــا البعــض .
           لدينــا ضيــوف أحبــاء فــى بيتهــم... مــن فلســطين ســيقدمون إضــاءات علــى ممارســة المهنــة غــرب 
النهــر،.... ومشــاركات قيمــة أيضــا لزمالئنــا مــن لبنــان ،العــراق ،  ليبيــا ، مصــر والخليــج العربــى أهــال وســهال بكــم 

القيمــة. وبمشــاركاتكم 
م توصيــات هــذا المؤتمــر إلــى مــا لــم يتحقــق مــن توصيــات المؤتمــر األول وســنقدمها لمجلــس هيئــة 

َ
ض

ُ
          ســت

المكاتــب والشــركات الهندســية األردنيــة وهــى مظلــة هــذا المؤتمــر ...وإلــى مجلــس نقابتنــا ...آمليــن أن تلقــى

كلمة اللجنة التحضيرية



عنايتهم وتجد فرصتها للتحقق...
          نحــن فــى اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر نديــن بالشــكر للزميــل ماهــر شــلبك للتنظيــم واإلعــداد اللوجســتى 
لعقــد المؤتمــر وبالطبــع للزميــل إبراهيــم أبوصبيــح مســؤول قســم المؤتمــرات فــى النقابــة اللذيــن وفــرا أســباب 

وترتيبــات عقــده .
        الســادة الحضــور الكرام...خيمــت الجائحــة بثقلهــا وعبئهــا علــى أعمالنــا ونشــاطاتنا ...أثــرت وتؤثــر علــى قدرتنــا 
علــى الســفر والتواصــل والتفاعــل مــع بعضنــا ...أثــرت علــى قــدرة زمــالء لنــا فــى الوصــول والمشــاركة معنــا فــى 
هــذا اللقــاء ...د. جابــى طبــاع مــن جامعــة حلــب الــذى كان ينــوى تقديــم تجربتــه فــى ترميــم وإعــادة بنــاء عــدة 
أبنيــة تراثيــة ، كذلــك زميلنــا المهنــدس علــى أبــو شــهال مــن غــزة الــذى  لــم يتمكــن مــن الوصــول بســبب قيــود 
اإلحتــالل والحصــار ....ســيقدم شــرحا عــن خطــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة وجهــود مهندســى فلســطين فــى هــذا 

المجال...نتمنــى أن تصلنــا مشــاركاتهم ونتمكــن مــن بثهــا فــى هــذا اللقــاء ...
      أوصيكــم ونفســى بالمحافظةعلــى صحتكــم باإللتــزام بالكمامــة والتباعــد ....وال ننســى أن نشــكر إدارة هــذا 
الفنــدق علــى مــا تــم ويتــم تقديمــه مــن رعايــة وتســهيالت وننــوه بــان إدارتــه أضطــرت إلــى اإلقفــال التــام ألشــهر 

عــدة تأثــرا بالظــروف التــى مــرت علينــا جميعــا نتمنــى لهــم إســتمرار التقــدم والنجــاح .
          كمــا نشــكر الداعميــن لهــذا المؤتمــر لرعايتهــم الكريمــة : شــركة زيــن الراعــى اإلســتراتيجى لنشــاطاتنا .....  
، المكاتــب اإلستشــارية :  دار الهندســة شــاعر وشــركاه ، أرابتــك جردانــة ، أنجيكــون شــركة المستشــار األردنــى  ، 
المركــز العربــى لإلستشــارات الهندســية ، مركــز اإلستشــارات الهندســية ســجدى وشــركاه ، إتحــاد المستشــارين 

للهندســة والبيئــة  ، حمــى إلستشــارات البيئــة واإلدارة .
شكرا لكم والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس اللجنة التحضيرية
ماهر النمري



فعاليـــــــات المؤتـــــمــــر

محور األكاديميا



أهداف الجلسات:

- مدى تجاوب الخطط الدراسية مع متطلبات سوق العمل من مجاالت معرفية وتطبيقية. 

- اسس بناء الخطط الدراسية ضمن الطروحات المعاصرة ومستجدات العمل الهندسي .

- ديمومة تطوير الخطط كل فنترة زمنية لتتناسب مع المستجدات .

الدراســية علــى تخريــج مهندســين ذوي مهــارات عمليــة  الخطــط  - مــدى قابليــة حيثيــات 

. تطبيقيــة 

- المجاالت المشتركة المطلوب توفرها بين التحول الرقمي والعمل االستشاري .

- تحديد وتقييم المهارات المطلوب توفرها في حديثي التخرج .

- مــدى القــدرة  وااللمــام لــدى حديثــي التخــرج علــى تطبيــق مفاهيــم التحــول الرقمــي 

. المختلفــة   بمجاالتــه 

- مفهوم التحول الرقمي في  المنهج االكاديمي .

- قراءة توضيحية للمجاالت المعرفية الرقمية في ممارسة المهنة.

- القاسم المشترك في البعد المهاري والمعرفي الرقمي بين االكاديميا والممارسة .

- نحو منهج اكاديمي محدث لمستقبل االستشارات الرقمية  .



محور التحول الرقمي



أهداف الجلسات:

- مفهــوم التحــول الرقمــي و اثــره علــى العمــل االستشــاري و آليــات التطبيــق والتأكيــد علــى 

تجــاوز مســألة األدوات و التركيــز علــى أنهــا اســلوب عمــل و ثقافــة .

- اإليجابيــات و الســلبيات فــي عمليــة التحــول الرقمــي و التحديــات باإلضافــة لــدور كورونــا فــي 

تســريع العملية.

- كيف يساعد التحول الرقمي في عملية تصدير الخدمات الهندسية.

- أهمية تعزيز المهارات الرقمية لدى الخريجين و ضرورة تدريب المهندسين و تهيئتهم. 

- دعــم المؤسســات و تحفيزهــا و زيــادة الوعــي ألهميــة التحــول الرقمــي في اســتدامة العمل 

الهندسي .

- التدقيق اإللكتروني محطة بحاجة إلى تطوير مستمر بالشراكة مع المعنيين.

- كيف يســاهم التحول الرقمي في تطوير وتحســين الخدمات االستشــارية البيئية الموجودة 

مثــل إعــداد دراســات تقييــم األثــر البيئي وخطط اإلدارة البيئيــة والتدقيق البيئي وغيرها؟

- مــا هــي الخدمــات االستشــارية البيئيــة الجديــدة التــي تعتمــد علــى الرقمنــة ومــا مــدى 

لتقديمهــا؟ واألفــراد  الشــركات  جاهزيــة 

- كيــف تســاهم الثــورة الرقميــة فــي تشــجيع رواد اإلعمــال والمبتكريــن الشــباب علــى تأســيس 

شــركات ناشــئة ناجحــة تقــدم خدمــات منافســة محليــا وعالميــا؟

- ما أهم القطاعات واألسواق التي تساهم الرقمنة في فتحها أمام الخدمات االستشارية؟

- كيــف نعــد مهندســينا للولــوج والمنافســة فــي عالــم االستشــارات البيئيــة الذكيــة؟ مــا أهــم 

الوظائــف والمهــارات المطلوبــة؟



محور العمل االستشاري والحوكمة







أهداف الجلسات:

بإنجازاتهــا  لإلعتــزاز  األردنيــة هــى فخــر ومدعــاة  الهندســية اإلستشــارية  المؤسســات  إن   -

ومحافظتهــا علــى مســتواها المهنــى المتقــدم كبيــوت خبــرة ومرجعيــة علــى المســتوى 

، رؤيتكــم  ومهماتكــم  ، نتطلــع لمشــاركتكم فــى تجربتكــم   الوطنــى والعربــى والدولــى 

وتطلعاتكــم  ، وســيتواجد ممثليــن عــن المكاتــب والشــركات الهندســية األردنيــة لإلســتماع 

لكــم ومناقشــتكم للتعلــم منكــم فــى مســيرتهم نحــو النجــاح والتميــز .

- حماية العمل الهندسي االستشاري واستدامته.

- الدور المؤسسي الستدامة العمل االستشاري.

- البحث وتطوير الصناعات المحلية واستدامتها.



صور من فعاليات المؤتمر








