
 

  برنامج ملتقى التأھیل واالعتماد المھني الثاني

  27/11/2016األحد 

  عمان، األردنفندق كمبنسكي، 
  فعالیات وجلسات الملتقى  الوقت
  التسجیل  9:30 – 8:30
  االفتتاح:   10:00 – 9:30

  كلمة رئیس اللجنة التحضیریة للملتقى: م. عبدالباسط صالح
  كلمة نقیب المھندسین: م. ماجد الطباع

  كلمة راعي الحفل: وزیر االشغال العامة واالسكان م. سامي ھلسة
  التكریم   10:15 – 10:00
  استراحھ  10:45 -10:15
  الجلسة األولى (المحور األول)  12:00 -10:45

 ربط مخرجات التعلیم الھندسي بالتاھیل واالعتماد المھني
  م. دانا عزام مقرر الجلسة:                 رئیس الجلسة: د. عصام زعبالوي

  ربط امتحان الكفاءه برتبھ مھندس الورقة االولى:  11:05 – 10:45
  د. محمد الداللعة

قراءة  في  مدى مقاربة الخطط الدراسیة للتعلیم الھندسي والكفایات : الورقة الثانیة  11:25 -11:05
  المطلوبة في سوق العمل

  م. عبدالباسط صالح
  التحدیات ومعوقات التطبیق-: التأھیل واالعتماد المھنيالورقة الثالثة  11:45 – 11:25

  م. رائد الشربجي
  نقاش  12:00 – 11:45
  استراحة صالة  12:15 – 12:00
  الجلسة الثانیة (المحور الثاني)  13:30 – 12:15

  محور التشریعات
  م. محمود دغیش مقرر الجلسة:             د. بشیر الزعبي رئیس الجلسة:

ي مجال دور اتحاد المھندسین العرب في صیاغة تشریع عربي موحد ف الورقة األولى:  12:35 – 12:15
 ممارسة المھنة وتأھیل واعتماد المھندسین

 د. عادل الحدیثي
  التحدیات التي تواجھ اللجان في تطبیقھا للتعلیمات والعمل بھاالورقة الثانیة:   12:55 – 12:35

  عطوان م. أسعد
  ھیل واالعتماد المھنيمركز تدریب المھندسین حاضنة التأ: الثالثھالورقة   13:15 – 12:55

  د. موسى حبیب
  نقاش  13:15-13:30
  الغذاء  14:30 – 13:30
  )والرابع الجلسة الثالثة (المحور الثالث  15:45 – 14:30

  في التأھیل واالعتماد المھنيو قصص نجاح تجارب عربیة ودولیة 
  م. عوني التمیمي مقرر الجلسة:                رئیس الجلسة: م. أنمار الخصاونة

  ة في التأھیل واالعتماد المھنيسترالیاألتجربة الالورقة األولى:   14:50 – 14:30
  م. أسامة عبید

  الورقة الثانیة: التجربة الكندیة في التأھیل واالعتماد المھني  15:10 – 14:50



  د. ھاني غرایبة  
  منتصر الحلو ، د.التأھیل واالعتماد المھني تجربھ متمیزه وقصة نجاحالثالثة:  الورقة  15:30 – 15:10
  نقاش  15:45 – 15:30
  استراحة  16:00 – 15:45
  )قصص النجاحالجلسة الرابعة (  17:00 – 16:00

  م. أحمد بریزات مقرر الجلسة:          م. عصام البلبیسي    رئیس الجلسة:
  التجربة السودانیة فى التأھیل واالعتماد المھنىالورقة األولى:   16:20 – 16:00

  م. اخالص رمضان
  الورقة الثانیة: التجربة األردنیة في التأھیل واالعتماد المھني  16:40 – 16:20

  عمر مقابلھم. 
  نقاش  17:00 – 16:40
  الجلسة الختامیة    17:30 – 17:00

  

  


