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نقابة المهندسين تحقق التعديالت على 
اتفاقية الخدمات الهندسية ع1 وع2 بعد 

سنوات من التفاوض

أقامــت نقابــة المهندســين األردنييــن ودائــرة العطــاءات الحكوميــة فــي وزارة االشــغال العامــة 
واالســكان حفــا العــان التعديــات التــي تــم اجراؤهــا علــى اتفاقيــة الخدمــات الهندســية ألعمــال 
األفضــل  التــوازن  تحقيــق  فــي  التعديــات  تلــك  تســاهم  حيــث  وع2،  ع1  واالشــراف  التصميــم 
ــي المقــدم مــن الشــركات  ــي والمهن ــن طرفــي العقــد لضمــان التقــدم فــي المســتوى الفن بي

االستشــارية األردنيــة بهــدف تقريبهــا مــن النمــاذج العالميــة.

وبموجــب االتفاقيــة فإنــه ســيتم ربــط الخدمــات بيــن 
المهندســين  ونقابــة  الحكوميــة  العطــاءات  دائــرة 
عــن  االســتعام  مــن  الدائــرة  ن 

ّ
ســيمك األردنييــن 

المهندســين المســجلين لــدى مقدمــي الخدمــات 
ورقــم  المهنــدس  اســم  عــن  )اســتعام  الفنيــة 
عضويته، كشــف الخبرات، شــهادات التفرغ، شــهادة 
تســجيل المهندســين علــى المؤسســة أو الشــركة، 
تصنيفهــا،  فيهــا،  العامليــن  المهندســين  أســماء 
أو  المؤسســة  اختصاصــات   

ً
وأخيــرا تســجيلها،  رقــم 

الشــركة(.

وســتعطي االتفاقيــة االستشــاري الحــق بالمطالبــة ببــدل التضــرر فــي حــال تمديــد مــدة العقــد، 
واعتمــاد أســلوب التوفيــق فــي حــل النزاعــات، إضافــة إلــى التســوية الوديــة والتحكيــم، والتعديــات 
والتغييــرات علــى العقــد التــي ســتتم مــن خــال االتفــاق الخطــي بيــن طرفيــه حســب نوعيــة 

ــة المشــروع. وخصوصي

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B91_%D9%88%D8%B92_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6


اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين 
وشركة عابــــــــــــور للطاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وقعــت نقابــة المهندســين األردنييــن وشــركة عابــور للطاقــة، اتفاقيــة تعــاون لتدريــب المهندســين 
حديثــي التخــرج، بحضــور نقيــب المهندســين المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي ومديــر عــام الشــركة 
االســتاذ خالــد بطارســة، وأميــن عــام النقابــة المهنــدس علــي ناصــر ورئيــس فــرع النقابــة فــي 

محافظــة الطفيلــة المهنــدس محمــود الجرابعــة.

وبموجــب االتفاقيــة فســيتم تدريــب المهندســين حديثــي التخــرج فــي مواقــع الشــركة فــي 
محافظــة الطفيلــة، علمــا بــأن الشــركة تعمــل فــي مجــال الريــاح وهــي شــركة باشــرت عملهــا 

حديثــا علــى أرض الواقــع.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9


نقابة المهندسين األردنيين
تعلن نتائج انتخابات الفروع

ــة المهندســين األردنييــن المهنــدس علــي  ــة إدارة االنتخــاب، األميــن العــام لنقاب أعلــن رئيــس لجن
ناصــر، نتائــج انتخابــات فــروع نقابــة المهندســين فــي محافظــات المملكــة، الختيــار رئيــس وأعضــاء 

مجالــس فــروع النقابــة وهيئاتهــا المركزيــة.

وبلغــت نســبة التصويــت العامــة فــي انتخابــات فــروع نقابــة المهندســين، %47، فيما بلغت النســبة 
فــي محافظــة الطفيلــة %73، وفــي جــرش، %73، وفــي عجلــون %67، وفــي المفــرق 69%، 

وفــي العقبــة %60، وفــي اربــد %37، وفــي الزرقــاء %38، وفــي الســلط 50%.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86_%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9


نقابة المهندسين األردنيين تعلن نتائج 
انتخابـــــــات شعبتي المدني والميكانيك

قــال رئيــس لجنــة ادارة االنتخــاب، األميــن العــام لنقابــة المهندســين األردنييــن المهنــدس علــي 
ناصــر، إن النقابــة أنهــت اجــراء انتخابــات شــعب ) الهندســة المدنيــة والهندســة الميكانيكيــة(.

حيــث أعلــن ممثــل المجلــس المهنــدس عبــد اللــه غوشــة نتائــج شــعبة الهندســة المدنيــة ، كمــا 
وأعلــن ممثــل المجلــس الدكتــور ريــاض النوايســة نتائــج شــعبة الهندســة الميكانيكيــة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86_%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83


100  مهندس ومهندسة يؤدون
القسم القانونــــــــــــــــي في عمان

القســم  ومهندســة  مهنــدس   100 أدى 
نائــب  بحضــور  عمــان،  فــي  القانونــي 
المهنــدس  األردنييــن  المهندســين  نقيــب 
اعتــزاز  أكــد  الــذي  مســعد،  فــوزي 
علــى  األردنييــن  بالمهندســين  النقابــة 
وعالميــا،  وعربيــا  محليــا  األصعــدة  كافــة 
معــدالت  ارتفــاع  ورغــم  انــه  الــى  مشــيرا 
إال  المهندســين،  صفــوف  فــي  البطالــة 
أن المهنــدس االردنــي قــادر علــى اثبــات 
مــن  والريــادة،  واالبــداع  باالبتــكار  نفســه 
خــال خلــق فــرص العمــل غيــر التقليديــة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/100__%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86


"المهندسيــــــــــــــن" تسعى لتجديــــــــد برنامــــــــــــــــــج
تدريب المهندسين حديثي التخرج مع وزارة العمل

نقيب المهندسين: خطوات جادة اليجاد فرص عمل 
للمهندسين األردنيين في السعودية

تدريــب  برنامــج  تنفيــذ  تجديــد  إلــى  األردنييــن  المهندســين  نقابــة  تســعى 
الحالــي  للعــام  العمــل  وزارة  مــع  بالتعــاون  التخــرج  حديثــي  المهندســين 
إعــوام. مــدى  علــى  الممتــد  الطرفيــن  بيــن  للتعــاون  اســتمرارا   ،2022
العــام  خــال  نحــو 1200 مهنــدس ومهندســة  تدريــب  البرنامــج  خــال  مــن  وســيتم 
كلفــة  وتقــدر  أشــهر.  ســتة  الواحــدة  تســتمر  تدريــب  دورتــي  وبواقــع  الحالــي، 
المشــروع بثاثــة ماييــن و678 ألــف دينــار تقريبــا، تتحمــل منهــا هيئــة تطويــر وتنميــة 
المهــارات المهنيــة والتقنيــة مليونــا و536 الــف دينــار، ونقابــة المهندســين نحــو 270 
دينــار.    الــف  و872  مليونــا  التدريــب(  )مواقــع  الخــاص  القطــاع  وشــركات  دينــار  ألــف 
الحــد  يســاوي  شــهريا  راتبــا  البرنامــج  ضمــن  المتــدرب  المهنــدس  ويتقاضــى 
 150 إليــه  يضــاف  المدربــة،  الشــركة  تدفعــه  دينــارا(   260( لألجــور  األدنــى 
التأميــن  توفيــر  عــن  فضــا  الوطنــي،  البرنامــج  صنــدوق  قبــل  مــن  تدفــع  دينــارا 
التدريــب.  فتــرة  خــال  االجتماعــي  بالضمــان  اشــتراكه  ودفــع  للمتــدرب  الصحــي 

خاطــب نقيــب المهندســين االردنييــن، المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبي، ســفارة المملكة 
ــة لتأميــن وتســهيل ايجــاد  ــة الســعودية لــدى األردن، بهــدف التعــاون مــع النقاب العربي
فــرص عمــل ووظائــف للمهندســين األردنييــن، وتشــغيلهم فــي الســوق الســعودية، 
العربيــة  المملكــة  ســفارة  مــع  للتعــاون  وتســعى  ترغــب  النقابــة  أن  إلــى  مشــيرا 
ــز فــرص عمــل المهندســين األردنييــن، حيــث تعمــل  الســعودية، لغايــات تســهيل وتعزي
الغايــة. أجــل هــذه  الســفارة مــن  الفنيــة فــي  الجهــة  ترتيــب مقابلــة  النقابــة علــى 

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89_%D9%85%D8%B9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%B5_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


"المهندسين" تعقد ندوة بعنوان
"الجفــــاف والسدود وأزمة المياه"

واألزمــات  الكــوارث  مخاطــر  إدارة  لجنــة  نظمــت 
فــي نقابــة المهندســين األردنييــن نــدوة الجفــاف 
والســدود وأزمــة الميــاه، التــي اســتعرضت واقــع 
الســدود الحالــي فــي األردن، ومــدى الســامة 
االنشــائية للســدود، والتغيــر المناخــي وأثــره علــى 
الوضــع المائــي فــي األردن، وتوقعــات الهطــول 
ــى خطــط  ــي، إضافــة إل المطــري للموســم الحال
الســدود  الطــوارئ لمواجهــة فيضانــات وانهيــار 
فــي األردن، وخطــط مواجهــة الجفــاف ومشــاريع 

الحصــاد المائــي.

وأكــدت النــدوة علــى ضــرورة تحســين الفاقــد المائــي وتبنــي مشــروع وطنــي لتعويــض الفاقــد 
المائــي بالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي كافــة والخبــراء المحلييــن واألجانــب فــي 
مجــاالت تخفيــض الفاقــد المائــي، إضافــة إلــى إعــادة هيكلــة قطــاع الميــاه والــري، وإنشــاء هيئــة 
للمــوارد المائيــة علــى غــرار الــدول األخــرى، والتوســع فــي مشــاريع الحصــاد المائــي علــى أعلــى 
المســتويات، والتأكيــد علــى إعــادة النظــر باالتفاقيــات الموقعــة مــع دول الجــوار كســوريا والكيــان 
الصهيونــي خاصــة وأن %40 مــن الميــاه فــي األردن يجــب أن تأتــي مــن تلــك الــدول بموجــب تلــك 

ــات، إال أن االردن محــروم منهــا. االتفاقي

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86


نقابة المهندسين االردنيين تدين االعتداءات
المتكـــــــــــررة على حـــــــــي الشيـــــــــــــــــــــــخ جراح

نقابة المهندسين االردنيين تستنكر المشاركة
الصهيونية في سباق »رالي باها«

علــى  المتواصلــة  المســتوطنين  اعتــداءات  االردنييــن  المهندســين  نقابــة  أدانــت 
العربيــة  والــدول  الدولــي  والمجتمــع  األردنيــة  الحكومــة  داعيــة  جــراح،  الشــيخ  حــي 
واإلســامية إلــى التحــرك الفعلــي لوقفهــا، ووقــف كل االجــراءات والقــرارات العدوانيــة 
التــي اتخذتهــا ســلطات االحتــال الخــاء وتهجيــر ســكان الحــي الفلســطينيين الذيــن 
يدافعــون عــن حقوقهــم ومنازلهــم ووجودهــم بإرادتهــم التــي اليمكــن أن تنكســر.

وتؤكد النقابة على استمرار دورها في دعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة 
بشــتى الســبل، فإنهــا تطالــب حكومتنــا ومنظمــات ومؤسســات حقــوق االنســان فــي 
األردن وفــي الــدول العربيــة واالســامية وفــي العالــم التحــرك لوقــف العملية العنصرية 
بتهجير ســكان حي الشــيخ جراح وســكان القدس ودعم مقاومتهم لســلطات االحتال.

اســتنكرت نقابــة المهندســين االردنييــن المشــاركة الصهيونيــة فــي ســباق »رالــي باهــا« 
الــذي يجــري فــي األردن، معبــرة عــن رفضهــا هــذه المشــاركة الصهيونيــة التــي تأتــي 

فــي ظــل اشــتداد العــدوان الصهيونــي علــى شــعبنا العربــي الفلســطيني. 

وطالبــت بالغــاء مشــاركة الصهاينــة فــي هــذا الســباق، كمــا دعــت جميــع رعــاة هــذا 
الســباق، والمتســابقين األردنييــن باالنســحاب منــه فــي حــال أصــرت اللجنــة المنظمــة 
باالبقــاء علــى مشــاركة الصهاينــة، مؤكــدة ان نقابــة المهندســين قلعــة وطنية وقومية 

ترفــض التطبيــع بكافــة أشــكاله والوانــه.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7


لجنة المهندسين الشباب تنظم فعاليات 
مؤتمـــــــر المهندسين الشباب في عمان

فــي  الشــباب  المهندســين  لجنــة  نظمــت 
فعاليــات  األردنييــن،  المهندســين  نقابــة 
مؤتمر المهندســين الشــباب، بهدف تسليط 
الضــوء علــى الفــرص الممكنــة للشــباب في 
الوظائــف  االعمــال وطبيعــة  ريــادة  مجــال 
واســتثمار  الرقميــة  التطــورات  ظــل  فــي 
االمكانــات الشــبابية المختلفة في االســواق 

العالميــة.

وناقــش المؤتمــر أربعــة محــاور تتعلــق باألســواق الخارجيــة الواعــدة، وتأســيس الشــركات 
الناشــئة وريــادة األعمــال، والتحــول الرقمــي وتأثيــره علــى وظائــف المســتقبل، وتســليط 
الضــوء علــى قصــص نجــاح لبعــض منتســبي نقابــة المهندســين ممــن نجحــوا فــي 
تأســيس شــركات ناشــئة خاصــة بهــم مــن خــال مشــاركتهم فــي برامــج ريــادة األعمــال 

والتــي تنظمهــا النقابــة بالتعــاون مــع العديــد مــن الشــركاء.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86


إعالن نتائــــــــــــــــــــــج مسابقة
مشاريع التخرج للعام 2021

أعلنــت نقابــة المهندســين األردنييــن، أســماء 
للعــام  التخــرج  مشــاريع  بمســابقة  الفائزيــن 
2021 التــي تقيمهــا النقابــة بشــكل ســنوي 
الهندســة  إلــى تحفيــز طلبــة كليــات  تهــدف 
بافكارهــم  لارتقــاء  االردنيــة  الجامعــات  فــي 
التخــرج  مشــاريع  الخــراج  الخاقــة  االبداعيــة 
هندســية تحاكــي التقــدم والتطــور العالمــي 

المختلفــة. الهندســية  العلــوم  مجــال  فــي 

وتنقســم المســابقة الى ثاثة محاور اساســية؛ وهي مســابقة مشــاريع التخرج النقابية، ومســابقة 
المشــاريع المنفــذة فــي القطــاع الصناعــي بالتعــاون مــع غرفــة صناعــة عمــان، ومســابقة مشــاريع 

التخــرج الخاصــة بهندســة المــرور بالتعــاون مــع امانــة عمان.

وبلــغ عــدد المشــاريع المتقدمــة للمســابقات 70 مشــروع مــن 12 جامعــة، وشــارك فــي تحكيــم 
المشــاريع 19 محكــم مــن مختلــف الجامعــات االردنيــة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_2021


"المهندسيـــن" تعلن أسماء الفائزين بجائزة
مسابقـة التصوير العمراني في األردن

نظمــت لجنــة الحفــاظ علــى األبنيــة التراثيــة التابعــة لشــعبة الهندســة المعماريــة فــي نقابــة المهندســين 
األردنييــن وبالتعــاون مــع مجلــس األبحــاث البريطانيــة فــي بــاد الشــام- المعهــد البريطانــي لآلثــار فــي 
عمــان، حفــا لتكريــم الفائزيــن بجائــزة مســابقة التصويــر العمرانــي فــي األردن، بمشــاركة طلبــة هندســة 

العمــارة مــن خريجــي عــام 2021-2020.

وتهــدف  المســابقة إلــى تحفيــز الطلبــة والخريجيــن الجــدد مــن طلبــة العمــارة علــى اســتخدام عدســاتهم 
الكتشــاف وتوثيــق التــراث المعمــاري، إضافــة إلــى توفيــر فرصــة للمشــاركين للمســاهمة فــي توثيــق 

عناصــر التــراث العمرانــي فــي األردن، مــع ضــرورة مضاعفــة الجهــود لحمايــة التــراث واألبنيــة التاريخيــة.

وفــاز فــي الجائــزة األولــى الطالبــة تســنيم جمــال علــي حمــزة، تحــت عنــوان نوافــذ الــروح- المحــاكاة 
الثقافيــة فــي إطــار واحــد، فيمــا فــاز فــي الجائــزة الثانيــة المهندســة جنــان صــادق طلــب العاطــل تحــت 
عنــوان "مــا بيــن الحاضــر والماضــي- القصــر األمــوي"، وفــاز فــي الجائــزة الثالثــة الطالبــة فاطمــة عدنــان 

ــه األول". ــد الل ــك عب ــه / مســجد المل ــع ســواء أمــام اإلل ــوان "الجمي فهــد شــموط تحــت عن

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86


سمارة: سنشارك في لجنة التحقيق "المحايدة" 
التي شكلتها وزارة الطاقة لتحديد أسباب انقطاع 

الكهرباء خالل المنخفض

لجنة البنية التحتية في المهندسين تزور
مشروع منطقتي عين غزال ونفق ماركا

كشــف نقيــب المهندســين المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي عــن مشــاركة النقابــة فــي 
لجنــة التحقيــق "المحايــدة" التــي شــكلتها وزارة الطاقــة لتحديــد أســباب انقطــاع الكهربــاء 
لســاعات عــن مناطــق واســعة فــي عمــان خــال المنخفــض القطبــي الــذي أثــر علــى 

المملكــة قبــل أيــام.

وقــال المهنــدس الزعبــي، إن النقابــة نســبت لــوزارة الطاقــة بممثلهــا ليكــون عضــوا 
فاعــا فــي اللجنــة التــي يقــع عليهــا مهمــة كبيــرة وهــي دراســة مــا حــدث مــن جميــع 

ــار. ــذي أدى النقطــاع التي ــد اســبابه والقصــور ال ــه وتحدي جوانب

التابعــة لشــعبة  التحتيــة  البنيــة  لجنــة  نفــذت   
المهندســين  لنقابــة  فــي  المدنيــة  الهندســة 
الحالشــة،  مهــا  الدكتــورة  بحضــور  األردنييــن 
والدكتــورة غــادة كســاب ، زيــارة الــى مشــروع 
بهــدف  مــاركا،  ونفــق  غــزال  عيــن  منطقتــي 
إظهــار الجوانــب الفنيــة واالقتصاديــة والبيئيــة 
ان  يمكــن  التــي  الفوائــد  وكذلــك  للمشــروع 

العطــاء. تتأتــى مــن تعديــل شــروط 

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%AA%D9%8A_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D9%88%D9%86%D9%81%D9%82_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7


http://onelink.to/hbpt3v
https://www.facebook.com/Jordan.Engineers.Association
https://twitter.com/JordanEngineers
https://www.linkedin.com/company/jordan-engineers-association
https://instagram.com/jea.official?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/user/Jordanianengineers
tel:065000900
https://nabd.com/JordanEngineers
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