مالحظات عامه -:

أ -على المكتب تقديم ما يلي مع الطلب :

 -1كشف حديث من نقابة المهندسين بأسماء المهندسين العاملين في المكتب .

 -2شهادات من نقابة المهندسين بتاريخ تسجيل المكتب في النقابة وتاريخ تسجيل االختصاصات المختلفة .

 -3كشف حديث من الضمان االجتماعي بأسماء الجهاز الفني المطلوب للتأهيل .

 -4السيرة الذاتية باللغة العربية حسب النموذج المرفق موقعة من المهندس المعني و شهادات الخبرة للجهاز الفني العامل في المكتب الهندسي .
 -5شهادة حديثة بتسجيل الشركة صادرة عن مراقب الشركات بأسماء الشركاء الحاليين في المكتب الهندسي و المفوض بالتوقيع .
 -6شهادة حديثة بتسجيل االسم التجاري في و ازرة الصناعة و التجارة و رخصة مهن سارية المفعول .
 -7وثائق التأمين المهني السنوي للمكتب باللغة العربية سارية المفعول .

 -8شهادات معايرة حديثة لألجهزة المخبرية لمكاتب استطالع الموقع و فحص المواد .
 -9إرفاق معلومات عن المشاريع التي صممت والتي تم األشراف عليها حسب اآلتي :

أ -المكاتب الجديدة  :المشاريع التي تم انجازها خالل الخمس سنوات الماضية (التزيد عن  15مشروعا" ) والمشاريع المميزة .
ب -المكاتب المؤهلة  :المشاريع التي تم انجازها بعد التأهيل السابق .

ج -المكاتب التي تطلب الترفيع  :المشاريع التي تم انجازها بعد حصول المكتب على فئة التأهيل الحالية .

 -10شهادات األداء من أصحاب العمل 0

 -11إرفاق أية معلومات يراها المكتب ضرورية للتأهيل .

 -12توقيع النماذج و االوراق الداعمة المرفقة من قبل المفوض بالتوقيع وختمها بختم المكتب .
 -13يجب ان تكون الوثائق الرسمية المرفقة نسخ اصلية او صور مصدقة .

ب -يتم تقديم الطلب مع نسخة إلكترونية من جميع الوثائق أعاله إلى دائرة العطاءات الحكومية ,كما يمكن ارسال النسخة االلكترونية عن طريق البريد االلكتروني على
العنوان التالي ( ) taheel@gtd.gov.joضمن الفترة المحددة لتقديم الطلبات .

ج -يعاد الطلب مع كافة الوثائق المرفقة للمكتب الهندسي بعد اتخاذ القرار المناسب من قبل لجنة التأهيل .

د -لن يتم النظر في أي طلب غير مستوفي للوثائق المطلوبة أعاله .
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معلومات عن المكتب الهندسي :

طلب تأهيل المكاتب الهندسية

رقم التأهيل :
اسم المكتب الهندسي ( حسب السجل

التجاري ):

اسم المكتب باللغة االنجليزية :
العنوان :

صندوق البريد :

الرمز البريدي :

رقم الهاتف :

فاكس :

البريد االلكتروني :
المدير العام :
المفوض بالتوقيع عن المكتب
تاريخ التأسيس :

تصنيف المكتب في نقابة المهندسين :

رقم التسجيل في نقابة المهندسين :

مساحة المكتب :

رقم وثيقة التأمين المهني :

تاريخ سريان وثيقة التأمين :

المجاالت المؤهل بها المكتب حاليا

المجاالت المطلوب التأهيل بها

الف ـئة

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4
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الف ـئة

الشركاء و المؤسسون الحاليون:
الجامعة و سنة التخرج

االسم
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الشركاء و المؤسسون الجدد الذين انضموا للمكتب بعد التأهيل السابق:
الجامعة و سنة التخرج

االسم
-1
-2
-3

الشركاء و المؤسسون الذين تركوا المكتب بعد التأهيل السابق :
الجامعة و سنة التخرج

االسم
-1
-2
-3
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تاريخ االلتحاق بالمكتب

اختصاصات المكتب و رؤساء االختصاص حسب التسجيل في نقابة المهندسين :
االختصاص

اسم رئيس االختصاص السابق

تاريخ تسجيله في نقابة المهندسين

اسم رئيس االختصاص الحالي

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

الكوادر الفنية العاملة في المكتب حسب التسجيل في نقابة المهندسين :
االختصاص

االسم

الجامعة و سنة التخرج

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
4

تاريخ االلتحاق
بالمكتب

طبيعة العمل

(مصمم  ,مشرف)

الخبرة في نفس
المجال

تابع الكوادر الفنية العاملة في المكتب حسب التسجيل في نقابة المهندسين :
االختصاص

االسم

الجامعة و سنة التخرج

-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
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تاريخ االلتحاق

طبيعة العمل

الخبرة في نفس

بالمكتب

(مصمم  ,مشرف)

المجال

الكوادر الفنية العاملة في المكتب ( مسجلين كمصمم في كشف النقابة ) و المطلوبة للتأهيل في مجال األبنية :
الكادر المطلوب

االختصاص حسب

االسم

شهادة نقابة المهندسين
عمارة (رئيس اختصاص)

عمارة ( مصمم )

عمارة

عمارة ( مصمم )

عمارة

عمارة ( مصمم )

عمارة

عمارة ( مصمم )

عمارة

عمارة ( مصمم )

إنشائي (رئيس اختصاص)

إنشائي ( مصمم )

إنشائي

إنشائي ( مصمم )

إنشائي

إنشائي ( مصمم )

ميكانيك (رئيس اختصاص)

تدفئة و تكييف ( مصمم )

ميكانيك

تدفئة و تكييف ( مصمم )

كهرباء (رئيس اختصاص)

كهرباء ( مصمم )

كهرباء

كهرباء ( مصمم )

إدارة مشاريع (رئيس اختصاص)

إدارة مشاريع ( مصمم )

عقود و كميات و مواصفات

إدارة مشاريع ( مصمم )

البيئة (رئيس اختصاص)

بيئة ( مصمم )

البيئة

بيئة ( مصمم )

خبير بيئة
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سنة التخرج

تاريخ االلتحاق

الخبرة في نفس

بالمكتب

المجال

الكوادر الفنية العاملة في المكتب ( مسجلين كمصمم في كشف النقابة ) و المطلوبة للتأهيل في مجال الطرق :
الكادر المطلوب

االختصاص حسب

االسم

شهادة نقابة المهندسين

طرق (رئيس اختصاص)

طرق ( مصمم )

جسور (رئيس اختصاص)

جسور ( مصمم )

جسور

جسور ( مصمم )

مساحة (رئيس اختصاص)

مساحة ( مصمم )

مساحة

مساحة ( مصمم )

مرور (رئيس اختصاص)

مرور ( مصمم )

مرور

مرور ( مصمم )

طرق ( مصمم )

طرق

هيدرولوجي

طرق ( مصمم )

إدارة مشاريع (رئيس اختصاص)

إدارة مشاريع (مصمم)

عقود و كميات و مواصفات

إدارة مشاريع (مصمم)

البيئة (رئيس اختصاص)

بيئة ( مصمم )

البيئة

بيئة ( مصمم )

خبير بيئة
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سنة التخرج

تاريخ االلتحاق

الخبرة في نفس

بالمكتب

المجال

الكوادر الفنية العاملة في المكتب ( مسجلين كمصمم في كشف النقابة ) و المطلوبة للتأهيل في مجال المياه و الصرف الصحي :
الكادر المطلوب

االختصاص حسب

االسم

شهادة نقابة المهندسين
مياه و صرف صحي (رئيس

مياه و صرف صحي

اختصاص)

(مصمم )

مياه و صرف صحي

مياه و صرف صحي

إنشائي (رئيس اختصاص)

إنشائي ( مصمم )

ميكانيك (رئيس اختصاص)

تدفئة و تكييف (مصمم)

ميكانيك

تدفئة و تكييف (مصمم)

كهرباء (رئيس اختصاص)

كهرباء ( مصمم )

كهرباء

كهرباء ( مصمم )

إدارة مشاريع (رئيس اختصاص)

إدارة مشاريع (مصمم)

عقود و كميات و مواصفات

إدارة مشاريع (مصمم)

مساحة ( رئيس اختصاص )

مساحة ( مصمم )

مساحة

مساحة ( مصمم )

البيئة (رئيس اختصاص)

بيئة ( مصمم )

(مصمم )

البيئة
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سنة التخرج

تاريخ االلتحاق

الخبرة في نفس

بالمكتب

المجال

الكوادر الفنية العاملة في المكتب ( مسجلين كمصمم في كشف النقابة ) و المطلوبة للتأهيل في مجال الكهروميكانيك :
الكادر المطلوب

االختصاص حسب

االسم

سنة التخرج

شهادة نقابة المهندسين
ميكانيك (رئيس اختصاص)

تدفئة و تكييف (مصمم)

ميكانيك

تدفئة و تكييف (مصمم)

كهرباء (رئيس اختصاص)

كهرباء ( مصمم )

كهرباء

كهرباء ( مصمم )

كهرباء اختصاص الكترونيات

كهرباء أو الكترونيات

إدارة مشاريع

كهرباء أو تدفئة و تكييف

تاريخ االلتحاق

الخبرة في نفس

بالمكتب

المجال

(مصمم)
(مصمم)

الكوادر الفنية العاملة في المكتب ( مسجلين كمصمم في كشف النقابة ) و المطلوبة للتأهيل في مجاالت الهندسة المتخصصة :
االختصاص المطلوب

االختصاص حسب

االسم

شهادة نقابة المهندسين
-1
-2
-3
-4
-5
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سنة التخرج

تاريخ االلتحاق

الخبرة في نفس

بالمكتب

المجال

الكوادر الفنية العاملة في المكتب ( مسجلين كمصمم في كشف النقابة ) و المطلوبة للتأهيل في مجال فحص المواد :

أ -المهندسون :

الكادر المطلوب

االختصاص حسب

االسم

شهادة نقابة المهندسين

فحص المواد (رئيس اختصاص)

فحص المواد ( مصمم )

فحص المواد (مساعد رئيس

فحص المواد ( مصمم )

سنة التخرج

تاريخ االلتحاق
بالمكتب

الخبرة في نفس
المجال

االختصاص)
فحص المواد

فحص المواد ( مصمم )

فحص المواد

فحص المواد ( مصمم )

ب -الفنيون و المساعدون و العمال :
الكادر المطلوب

المؤهل العلمي

االسم

فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر

مالحظة  :ترفق المؤهالت العلمية للفنيين
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سنة التخرج

تاريخ االلتحاق
بالمكتب

الخبرة في نفس
المجال

الكوادر الفنية العاملة في المكتب ( مسجلين كمصمم في كشف النقابة ) و المطلوبة للتأهيل في مجال استطالع الموقع :

أ -المهندسون :

الكادر المطلوب

االختصاص حسب

االسم

شهادة نقابة المهندسين

ميكانيكا التربة (رئيس اختصاص)

ميكانيكا التربة (مصمم)

ميكانيكا التربة ( مساعد رئيس

ميكانيكا التربة (مصمم)

سنة التخرج

تاريخ االلتحاق
بالمكتب

الخبرة في نفس
المجال

االختصاص )
ميكانيكا التربة

ميكانيكا التربة (مصمم)

ميكانيكا التربة

ميكانيكا التربة (مصمم)

ب -الفنيون و المساعدون و العمال :
الكادر المطلوب

المؤهل العلمي

االسم

جيولوجي
فني مختبر
فني مختبر
فني مختبر
حفار
حفار
حفار

مالحظة  :ترفق المؤهالت العلمية للفنيين
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سنة التخرج

تاريخ االلتحاق
بالمكتب

الخبرة في نفس
المجال

الكوادر الفنية العاملة في المكتب ( مسجلين كمصمم في كشف النقابة ) و المطلوبة للتأهيل في مجال البيئة :
الكادر المطلوب

االختصاص حسب

االسم

شهادة نقابة المهندسين
-1
-2
-3
-4
-5
-6
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سنة التخرج

تاريخ االلتحاق

الخبرة في نفس

بالمكتب

المجال

خبرات المكتب :

أ -في مجال التصميم و الدراسات :
اسم المشروع

وصف مقتضب

قيمة عطاء
التصميم/
الدراسات
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قيمة عطاء
التنفيذ

مدة العطاء

تاريخ المباشرة

تاريخ االنجاز

أ -في مجال اإلشراف :
اسم المشروع

وصف مقتضب

قيمة عطاء

قيمة عطاء

اإلشراف

التنفيذ

14

مدة العطاء

تاريخ المباشرة

تاريخ االنجاز

المعدات و األجهزة المتوفرة في المكتب :
الجهاز

العدد
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مواصفات الجهاز

المفوض بالتوقيع عن المكتب :

اشهد أنا الموقع أدناه أن كافة المعلومات و البيانات المقدمة في هذا الطلب صحيحة و دقيقة  ,و أتحمل مسؤولية أي معلومات مغلوطة أو أية
أخطاء وردت فيه .

االسم :
الوظيفة :
التاريخ :
الخاتم الرسمي :
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