
     

     

     

     

االنتساب للنقابة )للمهندس األردني(

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- الشــهادة الجامعيــة األصليــة )البكالوريــوس( مصدقــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة باإلضافة 	 
إلــى نســخة مصدقــة طبــق األصــل مـــن نفس الــوزارة.

ــالوريوس( مصـــدقة مـــن وزارة التعلـــيم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة 	  - كشـــف مـــواد الجامعـــة األصـــلي )البكـ
ــوزارة.  ــق األصــل مــن نفــس ال ــى نســخة مصدقــة طب باإلضافــة إل

ــم 	  ــة والتعلي ــة العامــة )الفــرع العلمــي أو الصناعــي( مصــدق مــن وزارة التربي - نســخة عــن كشــف عالمــات الثانوي
األردنيــة أو كشــف العالمــات األصلــي )غيــر مســترد( . وإذا كانــت شــهادة الثانويــة العامــة صــادرة مــن خــارج األردن 
يطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عــن شــهادة المعادلــة مــن نفــس وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة )يســتثنى مــن 
المعادلــة الشــهادات الصــادرة عــن مدرســة حكوميــة عربيــة ويطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عنهــا مــن نفــس الــوزارة(.

- صورة عن هوية األحوال المدنية. 	 
- صور شخصية عدد )3(.	 
- سيرة ذاتيـة وشهادة عدم محكومية لمن مضى على تخرجه سنة أو أكثر.	 
- بالنســبة للخريجيــن الذيــن حصلــوا علــى الشــهادة الجامعيــة فــي الهندســة علــى نظــام التجســير يضــاف لمــــا ذكــر 	 

 شــهادة دبلــوم الشــامل مصدقــة مــــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وكشــف المــواد مصــدق مــن 
ً
ســابقا

نفــس الــوزارة.
 معادلــة الشــهادة الجامعيــة 	 

ً
- بالنســبة للمهندســين األردنييــن خريجــي الجامعــات غيــر األردنيــة يضــاف لمــــا ذكــر ســابقا

مــن وزارة التعلـــيم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة و نســخة مصدقــة طبــق األصــل مــن نفــس الــوزارة.

       اإلجراءات

 وتسليم الوثائق المطلوبة.	 
ً
- تعبئة طلب االنتساب من قبل المهندس شخصيا

- دفع رسوم االنتساب واالشتراك السنوي واالحتفاظ بالوصل المالي.	 
- يتم عرض طلب االنتساب على مجلس الشعبة المعني ومن ثم على مجلس النقابة.	 
- بعــد صــدور قــرار مجلــس النقابــة بالموافقــة علــى قبــول العضويــة يتــم تبليــغ المهنــدس بمراجعــة النقابــة 	 

اإلجــراءات. الســتكمال 

- مراجعة النقابة الستالم شهادة العضوية وبطاقة الدعوة لحضور حفل أداء اليمين القانوني.	 
- استالم بطاقة العضوية )الهوية( خالل حفل أداء اليمين القانوني.	 

       مالحظات

بامكان المهندس تعبئة طلب االنتساب الكترونيا من خالل الرابط: ) www.jea.org.jo/reg ( ومن ثم مراجعة 
النقابة الستكمال باقي اإلجراءات.



     

     

     

     

االنتساب للنقابة )للمهندس العربي واالجنبي(

مكان تقديم الخدمة

- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة
- الشــهادة الجامعيــة األصليــة )البكالوريــوس( مصدقــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة باإلضافة 	 

إلــى نســخة مصدقــة طبــق األصــل مـــن نفس الــوزارة.
ــة 	  ــيم العالــي والبحــث العلمــي األردني ــن وزارة التعلـ ــدق مـ ــالوريوس( مصـ ــلي )البكـ ــة األصـ ــواد الجامعـ ــف مـ - كشـ

باإلضافــة إلــى نســخة مصدقــة طبــق األصــل مــن نفــس الــوزارة. 
- شــهادة المعادلــة األصليــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األردنيــة باإلضافــة إلــى نســخة طبــق األصــل 	 

مــن نفــس الــوزارة )لخريجــي الجامعــات غيــر األردنيــة(.
ــم 	  ــة والتعلي ــة العامــة )الفــرع العلمــي أو الصناعــي( مصــدق مــن وزارة التربي - نســخة عــن كشــف عالمــات الثانوي

األردنيــة أو كشــف العالمــات األصلــي )غيــر مســترد(. وإذا كانــت شــهادة الثانويــة العامــة صــادرة مــن خــارج األردن 
يطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عــن شــهادة المعادلــة مــن نفــس وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة )يســتثنى مــن 
المعادلــة الشــهادات الصــادرة عــن مدرســة حكوميــة عربيــة ويطلــب إحضــار نســخة مصدقــة عنهــا مــن نفــس الــوزارة(.

- نسخة عن جواز السفر ساري المفعول.	 
- صور شخصية عدد )3(.	 
- سيرة ذاتيـة.	 
- شهادة عدم محكومية.	 
- إذن إقامة ساري المفعول.	 
- صورة عن عضوية مقدم الطلب في نقابة المهندسين في بلده.	 
- صورة عن هوية اتحاد المهندسين العرب )للمهندس العربي(.	 
- مرور سبع سنوات على تاريخ التخرج على األقل.	 
 نســخة عــن عقــد العمــل مــع وزارة أو مؤسســة رســمية أو شــبه رســمية 	 

ً
- للمهنــدس األجنبــي يضــاف لمــا ذكــر ســابقا

أو شــركة محليــة أو أجنبيــة تعمــل فــي المملكــة األردنية الهاشــمية.
- بالنســبة للخريجيــن الذيــن حصلــوا علــى الشــهادة الجامعيــة فــي الهندســة علــى نظــام التجســير يضــاف لمــــا ذكــر 	 

 شــهادة دبلــوم الشــامل مصدقــة مــــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وكشــف المــواد مصــدق مــن 
ً
ســابقا

نفــس الــوزارة.

        اإلجراءات
 وتسليم الوثائق المطلوبة.	 

ً
- تعبئة طلب االنتساب من قبل المهندس شخصيا

- دفع رسوم االنتساب واالشتراك السنوي واالحتفاظ بالوصل المالي.	 
- يتم عرض طلب االنتساب على مجلس الشعبة المعني ومن ثم على مجلس النقابة.	 
- بعــد صــدور قــرار مجلــس النقابــة بالموافقــة علــى قبــول العضويــة يتــم تبليــغ المهنــدس بمراجعــة النقابــة 	 

اإلجــراءات. الســتكمال 
- مراجعة النقابة الستالم شهادة العضوية وبطاقة الدعوة لحضور حفل أداء اليمين القانوني.	 
- استالم بطاقة العضوية )الهوية( خالل حفل أداء اليمين القانوني.	 

       مالحظات
يشــترط لتســجيل المهنــدس األجنبــي أن ال تتوفــر بيــن المهندســين األردنييــن الكفــاءة والخبــرة المطلوبــة للقيــام بالعمــل 

المنــاط بالمهنــدس األجنبــي وموافقــة معالــي وزيــر األشــغال العامة واإلســكان.


