اجملـاالت اإلستشارية للشعبة املعمارية
( حتديد نوعية املبىن ).

 -1تصميم املباىن العامة .

( جمتمعات سكنية ).

 -2تصميم املباىن السكنية .

 -3ترميم وصيانة املباىن األثرية .
 -4التصميم العمراىن .

 -5التخطيط اإلقليمى .
 -6التخطيط العمراىن .
 -7تنسيق املواقع .

شروط وطريقة قيد املهندسني اإلستشاريني بالشعبة املعمارية.
شروط القيد .
 -1يشرت رت رترتامل علرت رت رترتي املتقرت رت رترتد ن يكرت رت رترتون قرت رت رترتد م رت رت رترتي  15س رت رت رترتنة ىف ممارسرت رت رترتة العم رت رت رت ا ندسرت رت رترتي بعرت رت رترتد ايصرت رت رترتو عل رت رت رترتي
بكالوريوس ا ندسة يف ممارسة جما ا ندسة.

 -2يشرت رترتامل علرت رترتي املتقرت رترتد ن يكرت رترتون قرت رترتد م رت رترتي  8سرت رترتنوات مرت رترتا املرت رترتدة السرت رترتابقة يف ممارسرت رترتة التخص رت رت

ا ستشرت رترتار

املطلرت رت رت رترتوي و و ن يكرت رت رت رترتون علرت رت رت رترتي مسرت رت رت رترتتو املسرت رت رت رترتصولية القياديرت رت رت رترتة وقرت رت رت رترتد حتم رت رت رت رت مسرت رت رت رترتصوليات ر ة يف تصرت رت رت رترتميم وتنفي رت رت رت رت

مشروعات كبرية وذلك طبقا للقانون .

 -3تقدمي إقرار

يعم ىف جما املقاو ت .

 -4ان يكون مسداد اشاكات النقابة حىت تقدمي اطلب.
املستندات وطريقة التقدمي املطلوبة.
 .1مليء استمارة قيد اإلستشار بشك ئق وإستيفاء مجيع بياانهتا وصفحاهتا .

 .2تقدمي شهادات اخلرتةة و تت رتما سرتابقة األعمرتا تةطيرتة للخرتةة السرتابقة ملرتدة  ١٥سرتنة مدعمرتة بشرتهادات اخلرتةة مرتا
اجلهات اليت عم هبا معتمده ما ه ه اجلهات وان تقد بطريقة ئقة ملف . A4

 .3يتقرترتد املهنرترتدس فرترتا يفيرترتد نرترتل عم رت يف جمرترتا التخص رت

املطلرترتوي يف الثمرترتان سرترتنوات األخرترترية (بشرترتهادات اخلرترتةة مرترتا

 .4يرترتتم تقرترتدمي عرترتدد  ٤مشرترتاريع متميرت ه يف جمرترتا التخصرت

املطلرترتوي وذلرترتك للرسرترتومات املعماريرترتة علرترتي ور  A3جملرترتده

اجلهات اليت عم هبا معتمده ما ه ه اجلهات).

بطريقة ئقة وخمتومة ما اجلهة وان تكون املشروعات منف ة مع التدعيم خبطاي ما ه ه اجلهرتة الرتيت يعمرت هبرتا تفيرتد

بدوره التصميمي ومد مشاركتل يف تصميم تلك املشاريع.

 .5املشروعات املقدمة جيب ان تكون متميرت ة ومنفرت ة مرتع إرفرتا صرتور رتا مرتا علرتى الطبيعرتة يف لبرتو صرتور .مرتع إعرتداد
تقرير يوضح صفة التمي يف املشروعات املقدمة.

 .6شرترتهادات اخلرترتةة املقدمرترتة لل نرترتة جيرترتب ن يكرترتون واضرترتح هبرترتا دور املتقرترتد يف املشرترتروعات الرترتيت كلرترتف هبرترتا و ريرت التعيرت
و ري ترك العم و ن تكون شهادة اخلةة مؤرخة.

 .7تقدمي مجيع ا ورا واملستندات على اسطوانل.

 .8ان يكون املشروعات املقدمة مل يسبق تقدميها ( عم اقرار ) ىف حالة التقدمي مرة خرى .
بالنسبة جملاا التيطيأ ي ينوي التيطيأ العمراأ  و اإلقليمأ و التيليلأ تعتمد وتقدمي الشهادة الدالة على ذلك.
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الشروط الواجب توفرها عند التقديم فى جمـــال
( إدارة املشروعات ) بالشعبة املعمارية

 يشترط الحصول على إحدى الشهادات اآلتية او ما يعادلها-: الشهادة األمريكية إلدارة المشروعات ).(PMP -الشهادة األوروبية ( جمعية الهندسة اإلدارية ) ).(IPMA

 دبلوم دراسات عليا من إحدى الجامعات اآلتية ( عين شمس – القاهرة – حلوان  -اإلسكندرية )أو يعادلها.

تقديم ( )5تقارير من التقارير اآلتية لعدد (  ) 2مشروع :

 -2متابعة البرنامج وتطويره

 -1برامج زمنية

 -3التدفقات النقدية

 -4أساليب التنفيذ

 -5اإلنتاجية ومتابعتها

 -6تقارير األداء

 -7حساب التكاليف

 -8إدارة العقود
 -10مراقبة التكلفة

 -9مراقبة الجودة
 -11مراقبة تقدم العمل

ملحوظة :
 الصور مجيعها معتمدة وخمتومة ما املكتب املشرف .
 تقد مجيع ا ور واملستندات بطريقة ئقة فلف.

 يرجى مراجعة سكر رية الشعبة املختصة مل يد ما ا ستفسار ومعرفة حدث
التعديالت على اجملا ت وشرومل التقدمي.
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