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 نقابة المهندسين العراقية جمعية المهندسين العراقية ت

 55 رقم العلمية الجمعيات قانون بموجب تعمل 1
 المعدل 1891 لسنة

 رقم العراقيين المهندسين نقابة قانون بموجب تعمل
  1898 لسنة( 51)

 والبحث العالي التعليم وزارة اشراف تحت تعمل 2
 العلمية للجمعيات االعلى والمجلس العلمي

 واالسكان االعمار وزارة اشراف تحت تعمل
 العامة والبلديات

 وتطوير الحقول في العلمي البحث تنشيط 3
 العراق في الهندسي والعمل العراقي المهندس

 كفاءتهم ورفع المهندسين اعداد في المساهمة
 العالقة ذات الجهات مع بالتعاون الفكري ومستواهم

 العلمي الهندسية المهنة بمستوى االرتقاء يؤمن بما
 .العلمية النهضة بمتطلبات والتقني

 وتوطينها التكنولوجية نقل عمليات في المساهمة 4
 وتطويرها

 وممارسة  تخطيطا العلمي الفكر ترسيخ على العمل

 المهندسين بين والتأزر التعاون عرى توثيق 5
 وخارجه العراق داخل

 للقيام قدرتهم وتعزيز المهندسين طاقات حشد
 التنمية اهداف لخدمة جهودهم وتكريس بدورهم
  والسياسي االقتصادي االستقالل وتعزيز الوطنية
 الديمقراطية المسيرة ودعم

 العربية الهندسية الهيئات مع الصالت توثيق 6
 فيها العراقين المهندسين دور وابراز والعالمية

 والمنظمات والمؤسسات الهيئات مع التعاون
 تتفق التي العالم في النقابية واالتحادات الهندسية
     النقابة اهداف

 والهندسية العلمية واالستشارات الخبرة تقديم 9
 القطاعات مختلف الى االختصاصات المتعددة

 واالجتماعي الثقافي االعضاء مستوى رفع
 مصالحهم ورعاية حقوقهم عن والدفاع واالقتصادي

 التزاماتهم تنفيذ لتأمين والسعي

 الهندسية والدراسات البحوث وتشجيع دعم 9
 والمعنوية المادية بالوسائل المتميزة

 يعزز موجها   علميا   اعدادا   النقابية الكوادر اعداد
 التقديم لروح المواكبة ممارسة ويوسع النقابي العمل
 الراهنة والمرحلة ينسجم بما

 العلمية والجمعيات المهندسين نقابة مع التعاون 8
 العراق في االخر

 المهنية والجمعيات النقابات مع والتنسيق التعاون
 العراق في العالقة ذات االخرى

 والمنظمات والمؤسسات الهيئات مع التعاون وخارجه العراق داخل العلمية الزيارات تنظيم 11
 تتفق التي العالم في النقابية واالتحادات الهندسية
 النقابة اهداف

 يقدمون ممن وغيرهم المهندسين وتشجيع رعاية 11
 الهندسي الحقل في متميزة اعماال

 حاالت في االعضاء مستقبل ضمان على العمل
 عن والتعويض والبطالة والشيخوخة المرض
 .المهنة مزاولة عن الناتجة الحوادث

 والهندسية العلمية المعلومات وتوثيق جمع 12
 اعضائها متناول في وجعلها

 ابراز على والعمل العربي الهندسي بالتراث العناية
 وتوثيق البشرية الحضارة وضع في المهندسين دور

 النقابات مع النضال روابط وتقوية الثقافية العالقات
   العربية الدول في المهندسين ومنظمات

 لخدمة الهندسية بالدراسات المساهمة او القيام 13
 العراق في التنمية

 وممارسة الدولي المجال في العراق مواقع تعزيز  
     التقدمي وجهها ابراز على تعمل التي النشاطات

 العلمية والهيئات المجاميع الى االنضمام 14
 في الدخول او والدولية العربية والهندسية
 تأسيسها

 العرب المهندسين اتحاد في الفعالة المساهمة
 والعمل وفعالياته نشاطاته في الجدية والمشاركة

 االهداف تحقيق من له تمكينا االتحاد تطوير على
    اجلها من اسس التي

 ودورات العلمية والندوات المؤتمرات تنظيم 15
 العلمية واللقاءات والمحاضرات المستمر التعليم

 اجتماعية بأنشطة نادي تنظيم و والثقافية
 علمية مجلة اصدار وكذلك جمعية االعضاء
 ( .المهندس مجلة)دورية

 النشر وسائل بكافة اغراضها لتحقيق النقابة تسعى
 كإصدار واالجتماعية، الثقافية والفعاليات واالعالم
 الحفالت وتنظيم والكتب والنشرات المجالت

 الدورات واقامة المؤتمرات وعقد والمحاضرات
 .المماثلة الوسائل من ذلك وسوى والندوات



 الفرق بين نقابة المهندسين العراقية وجمعية المهندسين العراقية

 


