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األميرة سمية بنت الحسن ترعى 
اعمال مؤتمر الهندسة المدنية 

األردني الدولي الثامن

أكــدت ســمو األميــرة ســمية بنــت الحســن رئيــس الجمعيــة العلميــة الملكيــة أن انهيــار عمــارة فــي 
ــير والجوفــة  تــي حدثــت فــي وادي السَّ

َّ
ــارات ال ــد بعــد االنهي ــدة يشــكل ناقــوس خطــر جدي اللويب

ــة فــي تقديــم المشــورة والمســاهمة  ــة الملِكيَّ ــة العلميَّ وعيــن غــزال. مؤكــدة علــى حــرص الجمعيَّ
خاذهــا للكشــف علــى المبانــي القديمــة وتقييم وضعها 

ّ
ة الواجــب ات فــي تنفيــذ اإلجــراءات الهندســيَّ

ــه.
َّ
اإِلنشــائي وذلــك لمنــع حــدوث مثــل هــذه الحــوادث األليمــة ال ســمح الل

الثامــن  وأضافــت ســموها خــال رعايتهــا ألعمــال مؤتمــر الهندســة المدنيــة األردنــي الدولــي 
الهندســة المدنية الذكية الذي تنظمه شــعبة الهندســة المدنية في نقابة المهندســين االردنيين 
ل ســببا 

ّ
ــر المناخــّي المســتمرة تشــك لمــدة ثاثــة أيــام فــي فنــدق النــد مــارك، بــأن تهديــدات التغيُّ

م للحكومــات وأصحــاب   األشــياء، التــي بدورهــا تقــدَّ
ّ

ملًحــا الســتخدام تقنيــات الميــاه الذكيــة وإنترنــت
القــرار القــرارات المناســبة لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الميــاه.

مــن جانبــه أكــد المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد 
المهندســين العــرب أنــه آن األوان لتفعيــل تشــريعاتنا وأدوات الرقابــة والمتابعــة لحماية وطننا، الفتا 
الــى أننــا واجهنــا فــي الآلوانــة األخيــرة عــدة كــوارث فمــن كارثــة أطفــال البحــر الميــت إلــى حادثــة 
انهيــار الزرقــاء، والجوفــة والرصيفــة وكارثــة العقبــة وضحاياهــا، وآخرهــا حادثــة اللويبــدة، وهــذا يدفعنــا 
الــى تحمــل المســؤولية، مؤكــدا أن انعقــاد هــذا المؤتمــر تحــت عنــوان الهندســة المدنيــة الذكيــة 

يهــدف الــى تســليط الضــوء علــى أهميــة 
التطــورات  الذكــي فــي ضــوء  المســتقبل 
وتطبيقاتهــا  التكنولوجيــا  فــي  المتســارعة 
فــي مجــال الهندســة المدنيــة وتخصصاتهــا 

ــة  الدقيقــة كالطباعــة ثاثي
الذكيــة،  النقــل والمــرور  األبعــاد، وأنظمــة 
وتقنيــة إدارة معلومــات األبنيــة وتكنولوجيــا 
والصــرف  الميــاه،  أنظمــة  ومراقبــة  توزيــع 
النفايــات  تدويــر  وعلــوم  الصحــي، 
واالســتدامة  البيئــة  علــى  والمحافظــة 
التــي  الهندســية  التطبيقــات  مــن  وغيرهــا 

العصــر. هــذا  فــي  ملحــة  ضــرورة  آلــت 



ودعــا الدكتــور بشــار الطراونــة عضــو مجلــس النقابــة ورئيــس شــعبة الهندســة المدنيــة إلــى دعــم 
مخرجــات هــذا المؤتمــر الــذي يهــدف إلــى تجســير العاقــات بيــن عالــم النظريــة وعالــم التطبيــق 
المتطــور وحتــى يكــون منبــرا للتواصــل و لتبــادل الخبــرات بيــن مختصيــن فــي مياديــن مختلفــة 

بهــدف إثــراء التشــارك بيــن الخبــرات .
 
ً
واســتعرض االســتاذ الدكتــور رائــد الســمرة رئيــس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر محــاور المؤتمــر مؤكــدا
أن هــذا المؤتمــر يضــم علمــاء ومهندســين بارزيــن فــي مجــال الهندســة المدنيــة الذكيــة،  ويهــدف 
إلــى تبــادل المعرفــة والخبــرة مــن خــال محاضــرات وأوراق علميــة وحلقــات نقاشــية وحــوارات 
الدائــرة المســتديرة، ويشــتمل علــى مواضيــع تتعلــق بالمنشــآت والمــواد الذكيــة، وطــرق اإلنشــاء 
واإلدارة الذكيــة، والتعليــم الذكــي والمهــارات الذكيــة، كمــا يســعى المؤتمــر إلــى تســليط الضــوء 
ــا الهندســية الحيويــة التــي تهــم المهندســين والمواطنيــن علــى حــد ســواء،  علــى بعــض القضاي
والجهــود المبذولــة إليجــاد حلــول عمليــة ووضعهــا قيــد التنفيــذ لغايــات تحســين أداء البنيــة التحتيــة 

والخدماتيــة وزيــادة كفــاءة أنظمــة النقــل والميــاه، والبيئــة واإلنشــاء واإلدارة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86__%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%91_%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%87_%D8%A3%D9%8E%D8%AB%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84


عمومية تقاعد المهندسين تقر تعديالت وتوصيات 
على نظــــــام الصندوق تتضمن الزامية االشتراك به 

ودعمه بنسبة %10 من الرواتب.. وتبعد نقطة 
التعادل الى 2058

أقــرت الهيئــة العامــة لصنــدوق التقاعــد فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، فــي اجتماعهــا غيــر 
العــادي، التعديــات المقترحــة علــى نظــام صنــدوق التقاعــد، التــي تقــدم بهــا مجلــس نقابــة 
المهندســين بهــدف إدامــة التــوازن المالــي للصنــدوق والحفــاظ علــى ديمومــة صــرف الرواتــب 

التقاعديــة للمهندســين والعائــات المســتفيدة، وإبعــاد نقــاط التعــادل إلــى العــام )2058(.
وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، إن التعديــات المقترحــة 
تســاهم فــي رفــد الصنــدوق بإيــرادات ماليــة إضافيــة وتشــجيع المهندســين المنقطعيــن علــى 
الدفــع بتفعيــل عضويتهــم بالصنــدوق بتســديد االشــتراكات وذلــك مــن خــال اســتحداث شــريحة 
)350( دينــار متوســطة ومتوازنــة، والســماح باالشــتراك علــى شــريحة )150( دينــار فــي أول )4( 
ســنوات مــن التخــرج، ثــم االنتقــال إلــى شــريحة )350( دينــار تلقائيــا بــدال مــن شــريحة )500( دينــار، 
إضافــة إلــى إعفــاء المهندســين الذيــن تقــل أعمارهــم عــن )50( عامــا مــن الرســوم اإلضافيــة غيــر 

المســددة بنســب مختلفــة مقابــل التزامهــم بالصنــدوق لعشــر ســنوات قادمــة.



وأشـــار إلـــى أن التعديـــات تهـــدف إلـــى زيادة أعـــداد المشـــتركين في الصنـــدوق وزيـــادة االيراد 
المالـــي مـــن خـــال تطبيق مبـــدأ اإللزامية وذلك مـــن خال إلزامية االشـــتراك بالصنـــدوق لألعضاء 
الجـــدد بالنقابـــة، وإلزامية االشـــتراك بالصندوق للمهندســـين المنتســـبين للنقابة، إضافـــة إلى بيان 

األثـــر القانونـــي المترتـــب على عدم تســـديد اشـــتراكات الصندوق.
وبيـــن أن التعديـــات تســـعى إلـــى تحقيـــق التوزيع العـــادل لاســـتحقاقات بين المشـــتركين من 
خـــال إعادة التوازن للشـــرائح برفع االشـــتراكات لجميع الشـــرائح التقاعدية لتصبح شـــرائح متوازنة، 
إضافـــة إلـــى اســـتحقاق راتب تقاعـــدي في حالـــة اإلحالة على العجـــز الكلي بدال مـــن التعويض 
للمســـددين ألكثر من 60 شـــهرا، والســـماح باالنتقال لشـــرائح أعلـــى دون قيود مرتبطـــة بالعمر.
كمـــا تســـاهم التعديـــات فـــي اســـترداد االشـــتراكات التقاعديـــة المســـددة عنـــد االنســـحاب من 
النقابـــة بعد الوصول الى ســـن التقاعد، وإعـــادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشـــتركين 
للمتقاعديـــن  التقاعديـــة  الرواتـــب  مـــن   )10%( نســـبة  المتقاعديـــن  وتحميـــل  والمتقاعديـــن 

والمســـتفيدين.
كمـــا تســـاهم التعديـــات فـــي اســـترداد االشـــتراكات التقاعديـــة المســـددة عنـــد االنســـحاب مـــن 
النقابـــة بعـــد الوصـــــــــــول إلـــى ســـن التقاعـــد، وإعـــادة توزيـــع العـــبء المالـــي للصنـــدوق بيـــن 
المشـــتركين والمتقاعدين وتحميل المتقاعدين نســـبة )%10( من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين 

والمســـتفيدين.  



وأوصــت الهيئــة العامــة للصنــدوق للهيئــة المركزيــة بتعديــل مســمى %10 المقتــرح مــن مصاريــف 
إداريــة الــى إيــرادات دعــم، واجــراء التعديــات علــى النســب المترتبــة علــى الشــرائح التقاعديــة، 

وإعــادة النظــر باألقســاط لتخفيضهــا.

ــن،  ــدا فــي اعــداد المتقاعدي ــرة شــهدت تزاي ــع األخي ــب المهندســين إن الســنوات األرب وقــال نقي
حيــث كان عــدد المتقاعديــن فــي األشــهر التســعة االولــى مــن عــام 2021 ، 1050 متقاعــدا 
يتقاضــون رواتــب تقاعديــة بلغــت قيمتهــا خــال الفتــرة )32( مليــون دينــار، فــي حيــن تزايــد عــدد 
المتقاعديــن فــي نفــس الفتــرة للعــام 2022 الــى 1273 متقاعــدا تقاضــوا رواتــب تقاعديــة بلغــت 
36 مليــون دينــار خــال التســعة أشــهر االولــى مــن عــام 2022، كمــا بلغــت اإليــرادات التقاعديــة 
خــال ذات الفتــرة فــي عــام 2021، 19 مليــون دينــار، وبلغــت اإليــرادات التقاعديــة لنفــس الفتــرة 

مــن عــام 2022، ) 17.8 ( مليــون دينــار.
وقــال المهنــدس ســمارة إن مجلــس النقابــة وبنــاء علــى توصيــة الهيئــة العامــة قــرر االنســحاب 

مــن كافــة الشــركات المتعثــرة والخاســرة، كمــا عــزز وجــوده فــي الشــركات االســتراتيجية.
وبلــغ عــدد المتقاعديــن الكلــي نهايــة عــام 2016، )8794( متقاعــدا بمعــدل شــهري بلــغ 2.1 
مليــون دينــار، فــي حيــن بلــغ عــدد المتقاعديــن الكلــي حتــى تاريخه، )17212( مهندســا ومهندســة 
يتقاضــون راتبــا شــهريا قيمتــه 4.5 مليــون دينــار، علما بأن نســبة الزيادة الســنوية لعــدد المتقاعدين 
هــي %10 أي بمعــدل 1750 مهنــدس ســنويا وبتزايــد مســتمر، حيــث ظهــر جليــا أن نســبة الزيــادة 

خــال الســنوات الخمــس األخيــرة وصلــت الــى %96 مــن عــدد المتقاعديــن الحالييــن.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_10_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%89_2058


نقابة المهندسين تلتقي أمين عمان

أكــــــد نقيـــــــب المهندسيـــــن األردنييــــــن المهنـــــــــدس أحمـــــــد سمــــــارة الزعبـــــــي، أن الدولة األردنية قدمت 

انجـــازات متميـــزة علـــى صعيـــد دول اإلقليـــم والمنطقة رغم شـــّح االمكانات وتزايـــد التحديات التـــي فرضتها 

الظـــروف المحيطـــة على البعـــد الدولي واإلقليمـــي وحتى المحلي، مراهنـــة بذلك على مواردها البشـــرية 

وكفاءاتهـــا االردنية المختلفة.

جــاء ذلــك خــال لقائــه أميــن عمــان الدكتــور يوســف الشــواربة، والوفــد المرافــق لــه، مؤكــدا أن اللقــاء يؤكــد 

عمــق العاقــات االســتراتيجية التــي تربــط النقابــة بأمانــة عمــان الكبــرى ومؤسســات الدولــة المختلفــة، والتــي 

تســاهم فــي تقديــم أفضــل الخدمــات وأجودهــا للمواطنيــن بأســرع وقــت ممكــن وضمــن أفضــل المعاييــر.

الــدول  إلــى أن المهنــدس األردنــي ســاهم فــي وضــع أســس ومخططــات  وأشــار نقيــب المهندســين 

ــرة مــن تراجــع فــي  ــزة رغــم مــا شــهدته الســنوات األخي ــة ومتمي ــع بمواصفــات عالي ــاره يتمت المختلفــة، باعتب

مخرجــات التعليــم، وارتفــاع فــي معــدالت البطالــة، مبينــا أن عــدد المهندســين المســجلين فــي النقابــة وصــل 

الــى 187 ألــف مهنــدس ومهندســة، منهــم 25 ألــف مهنــدس فــي دول الخليــج، و25 ألفــا فــي الضفــة، و15 

ألفــا أجنبيــا ومتقاعــدا فــي مناطــق مختلفــة.

وأكــد علــى ضــرورة ضبــط العمــل فــي الســوق الهندســي ووضــع الضوابــط الازمــة للتعامــل مــع مهنــة 

الهندســة، للحصــول علــى أفضــل الخدمــات، الفتــا إلــى ان النقابــة تعمــل علــى تدريــب وتأهيــل واعــداد 

المهندســين لتمكينهــم مــن الوصــول الــى ســوق العمــل مــن خــال برامــج التدريــب المختلفــة التــي تعقدهــا 

ــر الهندســي، مــع ضــرورة االســتفادة مــن تجربــة أمانــة عمــان فــي  أكاديميــة المهندســين للتدريــب والتطوي

تنفيــذ المشــاريع االســتثمارية المختلفــة.



مــن جانبــه، أكــد أميــن عمــان الدكتــور يوســف الشــواربة، أن أمانــة عمــان ســتكون شــريكا وداعمــا 
لنقابــة المهندســين علــى كافــة المســتويات، خاصــة فــي ظــل صعوبــة المهمــات والظــروف 
االســتثنائية علــى صعيــد النقابــة وتعاطيهــا مــع الظــروف المحيطــة بهــا بحكــم عملهــا، مشــيرا إلــى 
ــا  أن االمانــة علــى اتــم االســتعداد والتعــاون مــع النقابــة فــي كافــة الملفــات بمــا ينعكــس ايجاب

علــى أعضــاء الهيئــة العامــة للنقابــة.

وأكــد الدكتــور الشــواربة علــى أن االمانــة وبالتعــاون مــع نقابــة المهندســين وكافــة أجهــزة الدولــة، 
الــرؤى الملكيــة الخاصــة بتقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنيــن وتبســيط  حريصــة علــى تنفيــذ 
وتســهيل كافــة االجــراءات المقدمــة لهــم، مبينــا أنــه تــم إطــاق اســتراتيجية أمانــة عمــان لألعــوام 
الخمســة القادمــة، والتــي ركــز محورهــا االساســي علــى المدينــة واالنســان، كمــا أن كل مــا ورد 
مــن مشــاريع ضمــن االســتراتيجية تســتهدف المدينــة واالنســان، والبــد مــن ترســيخ ثقافــة إعــداد 

االســتراتيجيات والبرامــج التنفيذيــة الواضحــة بمنهجيــة غيــر تقليديــة.
وقــال نائــب نقيــب المهندســين المهنــدس فــوزي مســعد، إن النقابــة تتابــع باســتمرار خطط االمانة 
والجهــود التــي تبذلهــا فــي ظــل الظــروف المحيطــة والصعبــة، مؤكدا اســتعداد النقابة للمســاهمة 
فــي تلــك الجهــود وتطويــر الجهــاز االداري والفنــي فــي أمانــة عمــان مــن خــال البرامــج التدريبيــة 

التــي تقدمهــا االكاديميــة والتــي تســاهم فــي تنميــة المهــارات الفنيــة والمهنيــة للمهندســين.



وتحــدث رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية فــي النقابــة المهنــدس عبداللــه غوشــة 
حــول موضــوع التدقيــق اإللكترونــي وســبل تقليــل الوقــت والجهــد علــى المكاتــب الهندســية 
والمواطنيــن، وبحــث ســبل تطويــر المنظومــة وضــرورة عقــد اجتمــاع مشــترك مــع شــركاء القطــاع 

ــي. ــق االلكترون فــي منظومــة التدقي

ــة، تتعلــق بهندســة  ــة والنقاب ــن األمان ــة موضوعــات مختلفــة بي واســتعرض اعضــاء مجلــس النقاب
االجــراءات فيمــا يتعلــق بالتدقيــق االلكترونــي، والرقابــة علــى االعمــار ومجلــس البنــاء الوطنــي 
وقانــون االمانــة وتجربــة االمانــة فيمــا يتعلــق بلجنــة التطويــر العقــاري التــي شــكلتها النقابــة برئاســة 
رئيــس الهيئــة المهنــدس عبداللــه غوشــة، إضافــة إلــى آخــر المســتجدات الخاصــة بقطــع االراضــي 
فــي مشــروع ارض الزينــات واراضــي ديــر غبــار، وضــرورة عمــل دورات تدريبيــة مشــتركة باالســتعانة 
بالنقابــة بيــت الخبــرة الهندســية، وتوفيــر فــرص تدريــب وتشــغيل لمهندســي المناجــم والتعديــن، 

واشــراك النقابــة بالمســابقات المعماريــة المختلفــة.

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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86


"المهندسين" تشارك في اجتماع الهيئة العامة 
FIDIC لالتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين

شــاركت نقابــة المهندســين األردنييــن ممثلــة بنقيــب المهندســين رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب 
المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة لاتحــاد الدولــي للمهندســين 

ــدول. ــة زوم، وبمشــاركة مجموعــة مــن ال ــر تقني ــذي عقــد عب االستشــاريين FIDIC، ال
 فــي االتحــاد الدولــي للمهندســين االستشــاريين مــن بيــن 

ً
وجــاءت مشــاركة األردن كونــه عضــوا

100 عضــو اخريــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، ومــن خــال عضــو األردن فــي FIDIC )المجلــس 
األردنــي للمعمارييــن والمهندســين االستشــاريين JACEC (، والــذي يضــم فــي عضويتــه نقابــة 

المهندســين األردنييــن وهيئــة المكاتــب الهندســية ومنتــدى األعمــال الهندســي.
وشــارك بحضــور الهيئــة العامــة، مديــر مركــز تدريــب المهندســين مديــر أكاديميــة المهندســين 

للتدريــب والتطويــر الهندســي المهندســة ســمر الكيانــي.

ومــن الجديــر بالذكــر، أن مركز تدريب المهندســين 
 FIDIC  هو المركز التدريبي الوحيد المعتمد لدى
فــي األردن، لتقديــم البرامــج التدريبيــة المعتمــدة 
والمتخصصــة فــي مجــاالت العقــود والمطالبــات 
وأنظمــة تطويــر المؤسســات االستشــارية ضمــن 
مــن  فيديــك  مــن  المعتمــدة  المعاييــر  أفضــل 
حيــث المحاضريــن والمــادة التدريبيــة والشــهادات 
واالحترافيــة  الجــودة  مســتويات  أعلــى  وضمــن 

المتعــارف عليهــا عالميــا.
كمــا يقــوم مركــز التدريــب بتقديــم خدماتــه خــارج 

األردن تبعــا العتماديتــه مــن فيديــك.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_FIDIC




رئيس اتحاد المهندسين العرب
يشارك في الندوة التحضيرية

لمؤتمر "المدن الذكية" في القاهرة

ــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، فــي  شــارك رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب نقيــب المهندســين األردنيي

النــدوة التحضيريــة  لمؤتمــر "المــدن الذكيــة"  التــي عقدتهــا األمانــة العامــة التحــاد المهندســين العــرب فــي 

القاهــرة تمهيــدا للمؤتمــر التحضيــري الثالــث للمؤتمــر الهندســي العربــي التاســع والعشــرين والمزمــع إقامتــه فــي 

العاصمــة العراقيــة بغــداد نهايــة العــام الجــاري، بمشــاركة عــدد كبيــر مــن المهندســين العــرب.

وقــال المهنــدس ســمارة إن المؤتمــر يعتبــر ذو أهميــة علــى كافــة المســتويات والمجــاالت، اضافــة الــى انــه 

وســيلة مــن وســائل التواصــل والتشــارك فــي طــرح القضايــا ذات العاقــة بالشــأن الهندســي، والتواصل المســتمر 

مــع االشــقاء فــي الــدول العربيــة، وذلــك ضمــن األهــداف التــي يســعى االتحــاد الــى تحقيقهــا مــن خــال حشــد 

ــاء وحدتهــا  ــة وبن ــة فــي التنمي ــات المهندســين العــرب وتكريــس جهودهــم لخدمــة أهــداف األمــة العربي إمكاني

واســتقالها السياســي واالقتصــادي ودعــم قضايــا األمــة العادلــة.

وأشــار إلــى أن اتحــاد المهندســين العــرب حافــظ علــى وحدتــه رغــم مــا عصــف باألمــة العربيــة واقطارهــا مــن تيــه 

ــد مــن  ــد مــن االجتماعــات والنــدوات والمحاضــرات وورشــات العمــل وأصــدر العدي ــاع وفرقــة، وعقــد العدي وضي

البيانــات واتخــذ الكثيــر مــن المواقــف مــع االمــة وقضاياهــا الوطنيــة المشــرفة.



وأكــد علــى ضــرورة تعزيــز العاقــات الهندســية العربيــة العربيــة عــن طريــق تكثيــف الزيــارات المتبادلــة وعقــد 

المزيــد مــن المؤتمــرات وورشــات العمــل المشــتركة وتســهيل عبــور الكفــاءات الهندســية العربيــة وإعطــاء أولويــة 

للمهنــدس العربــي للعمــل فــي األقطــار العربيــة ووقــف النــزف فــي هجــرة الكفــاءات العربيــة.

ودعــا المهنــدس ســمارة ممثلــي الهيئــات الهندســية العربيــة للمشــاركة ودعــوة  أعضائهــا مــن المهندســين 

الشــباب للمشــاركة فــي أعمــال ملتقــى المهندســين الشــباب العــرب، والــذي ســيعقد تحــت رعايــة صاحــب 

الســمو الملكــي األميــر الحســن بــن طــال نهايــة شــهر تشــرين أول مــن هــذا العــام وبالتعــاون مــع اتحــاد 

المهندســين العــرب فــي منطقــة البحــر الميــت فــي األردن، والــذي سيســلط الضــوء علــى تجــارب المهندســين 

الشــباب مــن رواد األعمــال علــى قصــص نجاحهــم فــي تأســيس مشــاريعهم الخاصــة فــي تطبيقــات المــدن 

الذكيــة ومســاعدة الراغبيــن منهــم مــن المهندســين الشــباب األردنييــن والعــرب فــي تأســيس شــركاتهم الناشــئة 

فــي هــذا المجــال فــي التشــبيك مــع حاضنــات ومســرعات األعمــال المختلفــة مــن خــال يــوم مخصــص ســيعقد 

لهــذه الغايــة.

وعلــى صعيــد نقابــة المهندســين االردنييــن، قــال المهنــدس ســمارة إن النقابــة ســعت باالضطــاع بمســؤوليتها 

مــن خــال المشــاركة فــي وضــع القوانيــن واألنظمــة واألدلــة والكــودات التــي تتعلــق بالبنــاء األخضــر واعتمــدت 

اختصاصــات هندســية جديــدة للمكاتــب والشــركات الهندســة فــي مجــاالت الطاقــة النظيفــة وإدارة النفايــات 

واالقتصــاد األخضــر والتغيــر المناخــي وتســاهم فــي تأهيــل المهندســين فــي هــذه المجــاالت مــن خــال الــدورات 

والمحاضــرات التــي يعقدهــا مركــز تدريــب المهندســين واكاديميــة المهندســين التــي تســعى لنشــر العلــوم 

الهندســية والمعرفيــة لكافــة المهتميــن بالعالــم العربــي.



وبيــن أنهــا واكبــت التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة فــي تقديــم خدماتهــا للمهندســين والمجتمــع وقامــت فــي 

الســنوات الماضيــة بإعــداد خطــة للتحــول الرقمــي وباشــرت فــي تنفيذهــا وشــهدت خدمــات النقابــة نقلــه نوعيــة 

كبيــرة وذلــك بالتنســيق مــع مؤسســات الدولــة المختلفــة الشــركاء المعنييــن فــي هــذا المجــال.

ــت  ــة تناول ــب المهندســين المهنــدس فــوزي مســعد، ورقــة عمــل فــي مؤتمــر المــدن الذكي ــب نقي وقــدم نائ

إلــى نمــاذج المــدن  أهميــة المناطــق الحضريــة وتطــور المــدن الذكيــة والمنعــة ومــدن المســتقبل، مشــيرا 

المختلفــة والكيفيــة التــي ســتكون عليهــا المــدن وضــرورة تطويــر نمــاذج للمــدن لمواكبــة التطــورات، مــع التأكيــد 

علــى وجــود نمــاذج خاصــة للمــدن العربيــة تراعــي بعدهــا التاريخــي والثقافــي، مســتعرضا تجربــة األردن فــي 

التخطيــط للمــدن الذكيــة والمــدن المنعــة.

وســاهم االردن بشــكل جيــد وكان لــه دور مهــم فــي المؤتمــر، حيــث تــرأس رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات 

الهندســية المهنــدس عبــد اللــه غوشــة احــدى الجلســات، كمــا شــاركت  المهندســة رامــا العــزة نائــب مديــر 

المدينــة للتخطيــط مــن امانــة عمــان بورقــة عــن تجربــة امانــة عمــان، إضافــة الــى الدكتــور علــي القطاونــة 

والمهنــدس محمــد ابــو عفيفــة .

ورافــق انعقــاد النــدوة اجتمــاع المكتــب التنفيــذي والمكتــب الدائــم التحــاد المهندســين العــرب واالجتمــاع نصــف 

الســنوي لرؤســاء الهيئــات الهندســية العربيــة األعضــاء فــي اتحــاد المهندســين العــرب، والــذي ترأســه رئيــس 

االتحــاد نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9


انطالق أولى فعاليات سلسلة البرامج 
التدريبية بين نقابة المهندسين ووزارة الصحة

ــة  ــة التــي تأتــي ترجمــة لمذكــرة التفاهــم التــي وقعتهــا نقاب ــات سلســلة البرامــج التدريبي انطلقــت أولــى فعالي

المهندســين األردنييــن ووزارة الصحــة األردنيــة، والمتعلقــة بتقديــم خدمــات تدريبيــة للمهندســين العامليــن لــدى 

الــوزارة ومــن خــال اكاديميــة المهندســين للتطويــر والتدريــب الهندســي.

وأكــدت أميــن عــام وزارة الصحــة للشــؤون اإلداريــة والفنيــة الدكتــورة إلهــام خريســات، أهميــة انعقــاد الــدورات 

ــرات بمــا يســاهم فــي رســم مامــح  ــادل الخب ــة فــي رفــع ســوية العمــل والكفــاءة ونقــل المعرفــة وتب التدريبي

واليــات العمــل ضمــن افضــل المعاييــر وبمــا يضمــن مأسســة العمــل، مرحبــة بعاقــات الشــراكة مــع نقابــة 

المهندســين األردنييــن بصفتهــا بيــت الخبــرة للمهندســين، وبالوكالــة المانحــة والممولــة للبرنامــج التدريبــي وهــي 

ــة. ــة الدولي ــة اإلســبانية للتعــاون والتنمي الوكال

وأشــارت إلــى انــه تعقــد وللمــرة األولــى ومــن خــال هــذه اإلتفاقيــة برامــج تدريبيــة تســتهدف المهندســين 

العامليــن بالــوزارة، وتبــدأ هــذه البرامــج بالبرنامــج التأهيلــي الشــامل فــي إدارة العقــود وقانــون اإلنشــاءات.
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بــدوره، أكــد أميــن عــام نقابــة المهندســين المهنــدس علــي ناصــر، أن نقابــة المهندســين علــى اســتعداد تــام 

لتقديــم كافــة الخدمــات وتســخير كافــة  الســبل والوســائل المتاحــة فــي ســبيل رفعــة مهندســيها فــي كافــة 

محافظــات المملكــة، إضافــة إلــى منتســبيها العامليــن فــي الــوزارات المختلفــة، مبينــا أن النقابــة ومــن خــال 

اكاديميــة المهندســين للتدريــب والتطويــر الهندســي تعقــد برامــج تأهيليــة مختلفــة وتقــدم دورات وورشــات 

عمــل تســاهم فــي رفــع مهــارات الزمــاء وتطويــر قدراتهــم فــي كافــة مواقــع العمــل. وأشــار المهنــدس ناصــر 

إلــى أن البرنامــج التدريبــي يأتــي تتويجــا لجهــود وزارة الصحــة ونقابــة المهندســين واألكاديميــة  فــي تنفيــذ البنــود 

ــدى وزارة الصحــة  ــن ل ــة للمهندســين العاملي ــم الخدمــات التدريبي ــواردة فــي مذكــرة التفاهــم والخاصــة بتقدي ال

وتنفيــذ برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي المجــاالت الهندســية واإلداريــة والتكنولوجيــة، وعقــد دورات فــي مجــال 

ــوزارة بمختلــف التخصصــات. العقــود ودورات الفيديــك الدوليــة والبرامــج التأهيليــة لمهندســي وموظفــي ال

وأكــد ممثــل الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي الســيد Francesc Vila علــى دعــم الوكالــة لمثــل هــذه البرامــج 

والتــي تهــدف لرفــع الكفــاءات وبنــاء القــدرات وللعامليــن فــي الــوزارات المختلفــة.

ويقدم الدورة المهندس نايف خوري، وستعقد على مدار ثاثين ساعة في مقر الوزارة.

وحضــر افتتــاح البرنامــج  المهندســة هــدى عبابنــة مديــر ادارة المشــاريع والتخطيــط للتعــاون الدولــي والمهنــدس 

محمــد العــودات رئيــس قســم ادارة المشــاريع مــن وزارة الصحــة، ومديــر اكاديميــة المهندســين للتدريــب والتطويــر 

الهندســي، مديــر مركــز تدريــب المهندســين المهندســة ســمر الكيانــي، وعــدد مــن المهندســين والمهندســات 

العامليــن لــدى الــوزارة.
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وزارة  أولويــة  أن  اســتيتية  نايــف  العمــل  وزيــر  أكــد 
فــي  األردنــي  للشــباب  فــرص عمــل  توفيــر  العمــل 
جميــع المجــاالت  ويأتــي تصديــر الخدمــات الهندســية 
الــى الســوق األلمانــي ضمــن األولويــات، الفتــا الــى 
فــي  المهندســين  توظيــف  دعــم  الــوزارة  اســتعداد 
ألمانيــا ودعــم تعلــم اللغــه األلمانيــة بآليــة مختلفــة عن 
الســابق، بحيــث يتــم التأكــد مــن ضمــان النتائــج ممــا 
األلمانيــة  الفيــزا  علــى  المهندســين  يســهل حصــول 

وإيجــاد فرصــة عمــل لهــم.
وأضــاف اســتيتية خــال لقائــه نائــب نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس فــوزي مســعد، ووفــد ألمانــي فــي 
ــب التشــغيل أي أن  ــوزارة  تعتمــد برامــج تدري ــا  ، أن ال ــن فــي الماني ــه لبحــث تشــغيل المهندســين األردنيي مكتب
 أن  وزارة العمــل تبــذل 

ً
التدريــب يأتــي لمــن يجــد فرصــة عمــل لرفــع كفاءتــه فــي بدايــة أشــغاله للوظيفــة، مؤكــدا

الجهــود علــى كافــة الصعــد لتصديــر الكفــاءات األردنيــة إلــى كافــة أنحــاء العالــم. 
مــن جهتــه أكــد نائــب نقيــب المهندســين المهنــدس فــوزي مســعد علــى أن النقابــة خطــت خطــوات متقدمــة 
اليجــاد فــرص عمــل لمنتســبيها فــي الســوق األلمانــي، نظــرا لتنــوع فــرص العمــل هنــاك، كمــا قامــت بتنفيــذ عــدة 

زيــارات أللمانيــا وتوقيــع عــدد مــن االتفاقيــات مــع الجانــب األلمانــي.
وأضــاف مســعد خــال اللقــاء الــذي حضــره رئيــس رابطــة خريجــي الجامعــات األلمانيــة وعضــو فريق تصديــر الخدمات 
الهندســية إلــى ألمانيــا فــي نقابــة المهندســين المهنــدس توفيــق أبــو ارشــيد، أن هنــاك رغبــة وتعاونــا ملحوظــا 
مــن قبــل الجانــب األلمانــي الســتقطاب المهندســين األردنييــن للعمــل فــي الســوق األلمانــي، مبينــا أن الحكومــة 
األلمانيــة تبــذل جهــودا واســعة فــي ســبيل توفيــر اآلليــة الازمــة لتدريب وتأهيل المهندســين للعمل في ســوقها.

مــن جانبــه قــدم الســيد ســتيفان هارمــز ممثــل الوفــد األلمانــي والــذي يمثــل عــددا مــن الشــركات فــي قطــاع 
 عــن حاجــة الســوق األلمانــي إلــى ٤٠٠ الــف فرصــة عمــل للعمالــة الماهــرة فــي 

ً
األعمــال فــي شــمال ألمانيــا، شــرحا

كل المجــاالت ومنهــا الفنييــن والمهندســين فــي جميــع االختصاصــات خصوصــا فــي مجــال الهندســة المدنيــة 
 علــى أهميــة حصــول المهندســين علــى مســتوى معيــن فــي امتحــان اللغــة 

ً
والميكانيكيــة والكهربائيــة، مؤكــدا

األلمانيــة كأحــد الشــروط للحصــول علــى الفيــزا للعمــل فــي ألمانيــا.
كمــا أعلــن هارمــز عــن البــدء بتنفيــذ مشــروع تجريبــي لتصديــر خدمــات عــدد مــن المهندســين للعمــل فــي ألمانيــا 
ــات التــي يمكــن أن  ــة ، حيــث ســيتم خــال هــذا المشــروع االطــاع علــى الصعوب ــدء باالجــراءات المطلوب ، والب
تؤخــر االجــراءات، وســيتم العمــل علــى دراســتها وتقديمهــا للجهــات ذات العاقــة ، للعمــل علــى حلهــا ووضــع 
األســس والتعليمــات التــي تســاعد علــى توفيــر متطلبــات تأميــن فــرص العمــل للزمــاء المهندســين مــن كافــة 

األطــراف المعنيــة والجهــات الرســمية .

"المهندسين" ووفد ألماني يبحثان تشغيل 
المهندسين في السوق األلماني مع وزير العمل 
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المهندسين توقع اتفاقية تعاون مشترك مع 
شركة بيت التصدير

وقعـــت نقابـــة المهندســـين األردنيين، اتفاقية تعاون مشـــترك مع شـــركة بيـــت التصدير، حيث وقـــع االتفاقية  

ممثـــل نقيب المهندســـين األردنيين عضو مجلس النقابة  المهندس عماد الدباس والرئيس التنفيذي لشـــركة 

بيـــت التصدير المهنـــدس عمر القريوتي.

وقـــال المهنـــدس عمـــاد الدبـــاس إن هـــذه االتفاقيـــة تأتـــي ترجمـــة للتعـــاون المشـــترك إليجـــاد فـــرص عمـــل 

 إلـــى أن هنـــاك أكثر مـــن 60 ألف مهنـــدس باحث عـــن عمل وهذا  
ً
للمهندســـين داخـــل األردن وخارجهـــا، الفتـــا

يتطلـــب منـــا المزيـــد من الجهود والتعـــاون لتوفير فرص العمل للزمـــاء وعلى كافة الصعد، حيث تنشـــر النقابة 

 النشـــرة اإلرشـــادية للتخصصـــات الراكـــدة والمشـــبعة في ســـوق العمل إلرشـــاد طلبـــة الثانويـــة العامة، 
ً
ســـنويا

وعبـــر الدبـــاس عن فخـــره بالمهندس األردنـــي الذي يمثل األردن في معظم شـــركات العالـــم ويقدم الصورة 

المثلـــى للمهنـــدس فـــي اإلنجـــاز، واإلبـــداع، واإلدارة، حيـــث أن المهنـــدس األردنـــي لـــه بصمـــات واضحة في  

الشـــركات العربيـــة والعالمية .

 
ً
مـــن جانبـــه رحـــب الرئيـــس التنفيذي لشـــركة بيت التصديـــر المهندس عمـــر القريوتـــي بهذه االتفاقيـــة مؤكدا

 إلى أن 
ً
 مع نقابـــة المهندســـين األردنيين للترويـــج لقطاع الخدمات الهندســـية ، الفتـــا

ً
 مميزا

ً
أنهـــا تمثـــل تعاونـــا

الخدمـــات فـــي القطاع الهندســـي مطلوبة في األســـواق العربية والعالميـــة ، حيث تقدم نقابة المهندســـين 

األردنييـــن التخصصـــات الهندســـية المطلوبة ، كما ســـتفتح هذه االتفاقيـــة المجال للتعاون فـــي تدريب وتأهيل 

المهندســـين حســـب متطلبـــات ســـوق العمل . حيث ســـيقدم بيـــت التصدير الدراســـات للخدمـــات والتخصصات 

المطلوبـــة .اضافـــة الى التواصل مع الســـفارات والشـــركات الكبرى في الخارج لتوفير فـــرص العمل . كما تاتي 

.
ً
 للمعـــرض األردني للتوظيف الذي ســـينظمه بيـــت التصدير قريبا

ً
االتفافيـــة تمهيـــدا



مــن جهتــه عبــر المهنــدس علــي ناصــر أميــن عــام نقابــة المهندســين عــن شــكره واعتــزازه بالجهــود التــي بذلــت 

مــن كافــة األطــراف النجــاز هــذا التعــاون مــا يدعــم جهــود نقابــة المهندســين فــي تصديــر الخدمــات الهندســية 

وتوفيــر فــرص العمــل للزمــاء المهندســين ، مؤكــدا علــى ضــرورة أن يكــون لنقابــة المهندســين دور واضــح فــي 

معــرض التوظيــف الــذي ســيقيمه بيــت التصديــر قريبــا فــي البحــر الميــت. 

مســـؤول وحـــدة تطويـــر األعمال والعاقـــات الدولية فـــي نقابة المهندســـين المهندس خالد نصـــار أكد على 

ضـــرورة التركيـــز علـــى دراســـات جاهزيـــة التصديـــر، واعتمـــاد نتائـــج هـــذه الدراســـات في رفـــع جاهزيـــة التصدير ، 

ومعرفـــة األســـواق التي تناســـب المهندســـين واالحتياجـــات المطلوبة . 
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المهندسين تنظم ورشة عمل حول 
تحسين كفاءة الموارد والتحول من 

االقتصاد الخطي الى االقتصاد الدائري

نقيـــب  نائـــب  مســـعد  فـــوزي  المهنـــدس  افتتـــح 

كفـــاءة  تحســـين  حـــول  عمـــل  ورشـــة  المهندســـين 

المـــوارد والتحول من االقتصـــاد الخطي الى االقتصاد 

الدائـــري ، وأكـــد مســـعد خـــال كلمـــة االفتتـــاح أن 

االقتصـــاد االخضر واالقتصاد الدائري يشـــكل سياســـة 

اقتصاديـــة تتبعهـــا الـــدول لتنميـــة اقتصادياتهـــا وخلق 

فـــرص عمـــل ابتكاريـــة جديـــدة ، وقد تم خـــال العام 

الحالـــي اعتمـــاد تخصـــص

جديـــد للمهندســـين والمكاتب والشـــركات الهندســـية 

فـــي ادارة النفايـــات الصلبـــة ينظـــم العمـــل في هذا 

المجـــال ويتزامـــن هذا مع تطبيـــق قانون النفايـــات االطاري الذي حدد مســـؤوليات ادارة النفايات بشـــكل عام، 

وكذلـــك يتـــم حاليـــا اعتمـــاد تخصص جديـــد  االقتصاد االخضـــر والتغيـــر المناخي  ســـيتم اطاقه قريبـــا لمواكبة 

المتغيـــرات والتطـــورات الدوليـــة فـــي مجـــال البيئـــة. مـــن جانبه بيـــن  مقدم الورشـــة  الدكتـــور عبد اللـــه نصور 

مـــن جامعـــة روســـتوك األلمانيـــة، أن االقتصاد الدائـــري هونمـــوذج اقتصادي يهـــدف الى تقليل هـــدر الموارد 

والســـلع والطاقـــة، وإطـــاق عمليـــات إعـــادة التدويرمن نمط الهـــدر وإلقاء النفايـــات، حيث يتميز هـــذا االقتصاد 

بفكـــر شـــمولي ومنهجي فيما يتعلـــق بإعادة التصنيع والتطويـــر، بدال من تدفق المـــواد والطاقة، والمحافظة 

علـــى المـــواد الخـــام والمنتجات في حلقـــات إنتاجية ألطـــول فترة ممكنة. حيـــث أصبح التوجه لهـــذا النوع من 

االقتصـــاد توجهـــا عالميا بحيث يتـــم خفض االســـتهاك والنفايـــات واالنبعاثات.



موضحـــا أنـــه وبالرغـــم مـــن الجهـــود المبذولـــة مـــن 

الـــوزارات المختصـــة والجهـــات المســـؤولة عن قطاع 

إدارة النفايـــات الصلبـــة والمبالـــغ التـــي تصرف، تبقى 

المـــوارد الصحية والعشـــوائية لها الحصـــة األكبر في 

التخلـــص مـــن النفايـــات فـــي األردن، وتقـــدر بحدود 

)90% )مـــن كميـــة النفايـــات المتولدة، 

بينمـــا تقدر كميـــة المواد التـــي يتم تدويرهـــا بحدود 

)10% )ويتـــم ذلـــك بجهـــود القطـــاع غير الرســـمي، 

وأن القطـــاع الخـــاص المنظـــم وبجميـــع مجاالته لم 

يســـتطع االســـتثمار بشـــكل مســـتدام في مجال إدارة النفايات، وذلك لغياب تطبيق عناصر اإلدارة المســـتدامة 

والتنســـيق بين جميـــع األطراف. 

وتطرقـــت الورشـــة الـــى القوانيـــن العالمية وأســـس تطبيـــق االقتصـــاد الدائـــري ، ودور البلديات وغـــرف التجارة 

والصناعـــة ونقابـــة المهندســـين والقطـــاع الخاص فـــي االنتقال من االقتصـــاد الخطي إلى االقتصـــاد الدائري، 

والصناعـــات والمنتجـــات المعنيـــة فـــي االقتصـــاد الدائـــري ،وتأهيـــل الكـــوادر وخلق فـــرص العمل علـــى جميع 

المستويات.

وحضـــر الورشـــة عـــدد من الخبـــراء والمهتمين في هذا المجـــال باالضافة الى اعضاء من لجنة  مقابات رؤســـاء 

االختصاص الدارة النفايات في نقابة المهندســـين االردنيين.
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إجتماع رؤساء الهيئات الهندسية العربية 
يختتـــــم أعمـــــالـــــه فـــــــــي القاهـــــــــــــــــــــرة

أختتمت في القاهرة أعمال اجتماع رؤســـاء الهيئات 

الهندســـية والذي ترأسه نقيب المهندسين ورئيس 

اتحاد المهندســـين ألعـــرب المهندس احمد ســـماره 

الزعبـــي ،حيـــث تم عقد عـــدة اجتماعـــات ولقاءات، 

والمكتـــب  التنفيـــذي  المكتـــب  باجتماعـــات  بـــدأت 

الدائـــم التحـــاد المهندســـين العـــرب تاهمـــا اجتماع 

لرؤســـاء الهيئـــات الهندســـية العربيـــة بالتـــوازي مـــع 

افتتـــاح مؤتمـــر المـــدن الذكية الـــذي اقامتـــه هيئة 

المكاتـــب االستشـــارية العربية.

وخـــال كلمـــة االفتتـــاح وجـــه ســـمارة تحيـــة للشـــعب الفلســـطيني على صمـــوده ودفاعـــه عن المقدســـات، 

وأكـــد علـــى دعـــم اتحـــاد المهندســـين العرب للقضيـــة الفلســـطينية العادلـــة، كما أشـــاد رئيس االتحـــاد بجهود 

اللجـــان والهيئـــات االتحاديـــة على أعمالها خال الفترات الســـابقة وحثهـــا على مزيد من العمـــل لخدمة الزماء 

المهندســـين ومهنـــة الهندســـة في كافـــة أرجاء الوطـــن العربي.

وناقـــش المجتمعـــون العاقـــات العربيـــة مع المنظمـــات الهندســـية االقليميـــة والدولية ومـــدى تعميق هذه 

العاقـــات بمـــا يعود بالنفـــع على المهندســـين والنقابـــات العربية.



كمــا ناقشــوا جــدول األعمــال حيــث تمــت المصادقــة علــى اجتماعــات المجلــس األعلــى الســابق الــذي عقــد 

فــي دمشــق، كمــا تــم مناقشــة خطــة العمــل لاشــهر القادمــة، واالجتمــاع القــادم الــذي ســيعقد فــي بغــداد 

، إضافــة الــى المؤتمــر التاســع والعشــرين التحــاد المهندســين العــرب الــذي ســيعقد فــي بغــداد تحــت عنــوان 

)المجتمــع المعلوماتــي والتقنيــات المتقدمــة فــي الوطــن العربــي(، واســتعرضوا نشــاطات اللجــان االتحاديــة 

والهيئــات االتحاديــة خــال المرحلــة القادمــة. 

 لمــا يتمتــع بــه مــن خبــرات وكفــاءات تمكنــه 
ً
يذكــر زن األردن يتــرأس العديــد مــن اللجــان والهيئــات العربيــة ، نظــرا

مــن المســاهمة فــي التنميــة العربيــة بشــكل فعــال.
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ًاللجنة االجتماعية للشعبة المدنية تنظم 
 مجــــــــــــــانيــــــــــــــــــــــــــا

ً
 طبيـــــــــــــــــــا

ً
يومـــــــــــــــــا

 بالتعــاون مــع دائــرة التأميــن الصحــي 
ً
 مجانيــا

ً
 طبيــا

ً
نظمــت اللجنــة االجتماعيــة فــي شــعبة الهندســة المدنيــة يومــا

بحضورالدكتــور بشــار الطراونــة عضــو مجلــس النقابــة ورئيــس مجلــس الشــعبة والمهنــدس معتــز الشــوارب عضــو 

مجلــس النقابــة ونائــب رئيــس مجلــس الشــعبة ورئيــس اللجنــة االجتماعيــة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس الشــعبة 

والزمــاء المهندســين والجهــات المنظمــة. 

ــوم يأتــي   علــى أن هــذا الي
ً
ــة شــكره للجهــات المشــاركة والمنظمــة مؤكــدا ــور بشــار الطراون ــث قــدم الدكت حي

ضمــن المســؤولية المجتمعيــة التــي تنتهجهــا نقابــة المهندســين األردنييــن فــي تنظيــم الفعاليــات والنشــاطات 

التــي تخــدم الزمــاء والمجتمــع المحلــي ، وتقــدم الخدمــة الصحيــة واالجتماعيــة المثلــى مــن خــال الشــراكات 

مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي المختلفــة ومــن ضمنهــا مؤسســات القطــاع الطبــي الــذي يعــد مــن أهــم 

القطاعــات التــي تعمــل عليهــا النقابــة مــن خــال دائــرة التأميــن الصحــي التــي توفــر خدمــات مميــزة للزمــاء 

المشــتركين بالتأميــن الصحــي حيــث يعــد نظــام التأميــن الصحــي فــي نقابــة المهندســين مــن أفضــل األنظمــة 

الصحيــة علــى مســتوى الوطــن. 

وشــارك فــي اليــوم الطبــي المجانــي الــذي أقيــم فــي مجمــع النقابــات المهنيــة فــي عمــان عــدة جهــات طبيــة 

وهــي شــركة إيليــت للرعايــة الطبيــة، مراكــز الشــريف للعيــون، مركــز الخبــراء للســمعيات والنطــق، حيــث قدمــوا 

ــة للعيــون والســمعيات والنطــق وطــب االســرة وقيــاس الضغــط والســكري وفحوصــات  ــة الطبي خدمــات الرعاي

الــدم والكلــى والكبــد واستشــارات وفحوصــات التغذيــة.

ــة  ــات اليــوم الطبــي بتكريــم الجهــات المشــاركة والمنظمــة علــى جهودهــا فــي انجــاح الفعالي واختتمــت فعالي

ــر. وتســليمها شــهادات الشــكر والتقدي
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اللجنة العلمية الميكانيكية تعقد 
محاضرة حول الذكـاء اإلصطناعي

أقامــت اللجنــة العلميــة التابعــة لشــعبة الهندســة الميكانيكيــة فــي نقابــة 

المهندســين األردنييــن، محاضــرة بعنــوان )الــذكاء اإلصطناعــي(، قدمهــا 

الدكتــور مــروان شــري مــن امريــكا عبــر برنامــج الــزوم .

واســتعرض المحاضــر خــال المحاضــرة ماهيــة الــذكاء االصطناعــي وأماكــن 

وجــوده مــن حولنــا، إضافــة إلــى تعريــف تعلــم اآللــة والتعلــم العميــق .

وتخلــل المحاضــرة مثــاال تطبيقيــا عــن تطبيقــات ســيارة تســا وكيــف تقــود 

نفســها بــدون ســائق وأمثلــة أخــرى عــن التطبيقــات الطبيــة فــي كشــف 

الســرطان .

الــذكاء  بتعلــم  بالبــدء  الخاصــة  النصائــح  أبــرز  عــن  المحاضــرة  وتحدثــت 

االصطناعــي وكيفيــة التطبيــق لمواكبــة التطــور فــي العلــوم الهندســية .

عقــدت اللجنــة العلميــة لهيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية فــي نقابــة 

المهندســين األردنييــن، محاضــرة علميــة بعنــوان "نمذجــة معلومــات البنــاء" 

قدمهــا المهنــدس شــاكر خليــف، بحضــور رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات 

الهندســية المهنــدس عبداللــه غوشــة واعضــاء مجلــس الهيئــة، ورئيــس 

اللجنة الدكتور اســامة عمارين، وأدارها المهندس محمد احســان الحموري.

وتحــدث المهنــدس خليــف عــن بدايــات ظهــور مصطلــح ال BIM )نمذجــة 

معلومــات البنــاء(، مبينــا أهميــة هذه التكنولوجيا مع التقــدم التكنولوجي خال 

السنوات الماضية لتصبح حديثا دائما بين كل المعنيين في القطاع الهندسي 

عمومــا والقطــاع االستشــاري تحديــدا نظــرا للفوائــد المتعــددة التــي ســيجنيها 

كل األطراف أصحاب العاقة في المشاريع من تطبيق ال BIM في المرحلة 

الخاصــة بــكل مشــروع، بــدءا مــن مرحلة التصميم مرورا بالتنفيــذ ووصوال لمرحلة 

التشــغيل، الســيما فــي تقليل التكاليــف والســرعة ورفع الكفــاءة.

اللجنة العلمية لهيئة المكاتب تعقد 
محاضرة حول نمذجة معلومات البناء
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واســتعرض أهميــة التكامليــة فــي تطبيــق ال BIM باســتخدام ادوات وتطبيقــات مختلفــة، وعــدم توقفهــا عنــد 

حــدود معينــة، إضافــة الــى أهميــة معرفــة األســس الصحيحــة لتطبيــق ال BIM مــن خــال األنظمــة والقوانيــن  

المتبعــة والخاصــة بهــذه التكنولوجيــا.

ــة  ــن والهندســة الجيولوجي ــة اســتطاع الموقــع والمــواد فــي شــعبة هندســة المناجــم والتعدي عقــدت جمعي

والبتــرول اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي، حيــث  تلــى رئيس الجلســة ممثل  الشــعبة المهندس ســامح مســاعده 

جــدول االعمــال بحضــور رئيــس الجمعيــة الســابق المهنــدس أنــور طميــزة نائــب رئيــس شــعبة هندســة المناجــم 

والتعديــن، وتــم مناقشــة جــدول األعمــال واقــرار التقريــر االداري والمالــي.

كما تم انتخاب اعضاء الهيئة االدارية الجديدة للجمعية بالتزكية وهم على النحو التالي 

المهندس محمد منير نواره رئيسا

وعضوية كل من

المهندسة سهير عبد الهادي

المهندس فتحي ابو الهيجاء

المهندس منير يونس حسين

المهندس احمد نايف ابو الهيجاء

المهندس تيسير محمد عبد الجليل 

المهندسة ياسمين ابو طوق عن الموظفين 

الهيئة العامة لجمعية استطالع الموقع والمواد 
تنتخب أعضاء الهيئة اإلدارية الجديدة
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الهيئة العامة لجمعية مهندسي االستشارات الميكانيكية
تنتخب رئيس لجنة اإلدارة ونائب الرئيس واألعضاء

عقـــدت الهيئة العامة لجمعية مهندســـي االستشـــارات الميكانيكية اجتماعها الســـنوي العـــادي، بحضور رئيس 

الجمعيـــة المهنـــدس عونـــي محمـــد التميمـــي، وممثـــل شـــعبة الهندســـة الميكانيكيـــة نائـــب رئيس الشـــعبة 

المهندس طارق مدانات لبحث جدول االعمال المتضمن نشـــاطات الجمعية خال الفترة الســـابقة، واالســـتماع 

الـــى مقترحـــات واراء الزماء اعضـــاء الهيئة العامة.

وتـــم خال االجتماع انتخاب لجنـــة ادارة الجمعية للدورة القادمة 2025-2022، حيث تم انتخاب المهندس أمجد 

ابـــو ريا رئيســـا للجنـــة االدارة، والمهندس هال ابو زهـــرة نائبا للرئيس بالتزكية، وعضويـــة كل من المهندس عمر 

الصويتـــي، والمهنـــدس علـــي حســـين عقـــال، والمهندس فـــادي احمد زهـــران، والمهندس محمـــد الطريفي 

والمهنـــدس مـــازن الطريفي، فيما تـــم انتخاب المهندس وليد عمـــوش كعضو احتياط. 
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الهيئة العامــــة لهيئــــــة المكــــــــاتب والشـــــــــركات 
الهندسية تعقــد اجتماعـــــا استثنائيــــا لمناقشـــــة 
نظــام حزمــة التأمينـــــــات االجتمــاعيــــة ألصحـــــاب 
المكاتب ونظام التأمين ضد المسؤولية المهنية

الهيئة العامة لهيئة المكاتب تناقش مقترح آلية توزيع أتعاب التصميم  
عقــدت الهيئــة العامــة لهيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية فــي نقابــة المهندســين األردنيين، اجتماعا اســتثنائيا، 

بنــاء علــى قــرار مجلــس الهيئــة لمناقشــة مقتــرح مقــدم مــن خمســين عضــوا مــن اعضــاء الهيئــة العامــة حــول 

إيجــاد اليــة لتحصيــل اتعــاب التصميــم ومناقشــة مســودة نظامــي حزمــة التأمينــات االجتماعيــة والتأميــن ضــد 

المســؤولية المهنيــة. 

وتــرأس االجتمــاع رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية المهنــدس عبداللــه غوشــة بحضــور ممثــل مجلــس 

نقابــة المهندســين عضــو مجلــس النقابــة المهنــدس عمــاد الدبــاس، وأعضــاء مجلــس الهيئــة. 

وقــال رئيــس الهيئــة المهنــدس عبداللــه غوشــة، إنــه ســبق وأن تقــدم عــدد مــن المكاتــب بمقتــرح يتعلــق 

بإجــراءات تحصيــل أتعــاب التصميــم بحيــث يتــم ايــداع اتعــاب التصميــم مــع المصادقــة علــى العقــود مــن النقابــة 

 أنــه وبعــد عــرض المقتــرح ومناقشــته 
ً
وتقــوم النقابــة بصرفهــا للمكتــب الهندســي وفــق تعليمــات محــددة، مبينــا

مــن قبــل الهيئــة العامــة االســتثنائية اســتنادا لنظــام المكاتــب والشــركات الهندســية، قــررت الهيئــة العامــة 

للمكاتــب رفضــه وفقــا لنتائــج التصويــت التــي أعلنهــا المهنــدس غوشــة، حيــث صــوت 195 عضــوا ضــد المقتــرح، 

فيمــا صــوت 154 عضــوا مــع المقــرح. 



ــب والشــركات  ــة ألصحــاب المكات ــات االجتماعي ــة العامــة خــال االجتمــاع مســودة نظــام التأمين وناقشــت الهيئ

الهندســية، والذي يهدف الى إنشــاء حزمة تأمينات اجتماعية لهم حتى بعد دخولهم ســن التقاعد، واالهتمام 

بمصالحهــم وحمايــة مكتســباتهم وتأميــن المزيــد مــن الحقــوق لهــم وتحســين التأميــن الصحــي لهــم، إضافــة إلــى 

تأميــن راتــب تقاعــدي يليــق بهــم ومكافــأة نهايــة خدمــة، وتأميــن مبلــغ التكافــل االجتماعــي للمشــتركين. 

وتوافقــت الهيئــة العامــة لهيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية علــى فكــرة مشــروع نظــام التأمينــات االجتماعيــة 

مــع ضــرورة اعــادة دراســة المبالــغ المقتطعــة، حيــث ينــص مشــروع النظــام علــى اقتطــاع مبالــغ ماليــة عنــد 

تصديــق العقــود والمخططــات بنســب متفاوتــة حســب التخصصــات الهندســية، علمــا بأنــه تــم تحويــل مشــروع 

النظــام للســير بإجراءاتــه بعــد اكتمــال الدراســة االكتواريــة. 

ــذي يهــدف إلــى  ــة وال ــة والمهني ــة العامــة مســودة نظــام التأميــن عــن المســؤولية المدني كمــا ناقشــت الهيئ

ــم الخدمــة للمشــترك والمنتفــع مــن اصحــاب المكاتــب والشــركات الهندســية داخــل المملكــة مــن خــال  تقدي

ــة.  ــن للمكاتــب الهندســية ضــد اخطــار المهن بوليصــة تأمي

وقــررت الهيئــة العامــة لهيئــة المكاتــب تشــكيل لجنــة مــن الهيئــة العامــة لدراســة مقتــرح مســودة نظــام التأمينــات 

االجتماعيــة، ولدراســة مســودة نظــام التأميــن عــن المســؤولية المدنيــة والمهنيــة للمكاتــب الهندســية ايضــا، مــع 

أعضــاء اللجنــة التــي أعــدت مشــروع النظــام ورفعــه لمجلــس هيئــة المكاتــب تمهيــدا للســير باالجــراءات القانونيــة. 
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شعبة الهندسة الكهربائية تنظم بالشراكة مع 
أورانج برنامج تدريبي األول من نوعه في األردن

افتتحــت لجنــة المهندســين الشــباب فــي شــعبة الهندســة الكهربائيــة فــي نقابــة المهندســين االردنييــن، برنامــج 

تدريبــي بالتعــاون مــع شــركة أورانــج بعنــوان IoT based Energy Management Systems، بحضــور عضــو 

مجلــس النقابــة وعضــو مجلــس شــعبة الهندســة الكهربائيــة المهنــدس محمــود ســامة، الــذي أشــاد بــدور لجنــة 

المهندســين الشــباب فــي الشــعبة فــي أعــداد األنشــطة المختلفــة للمهندســين الشــباب.

وقــال المهنــدس محمــود ســامة نفتتــح اليــوم كمجلــس لشــعبة الهندســة الكهربائيــة نشــاط هــو األول مــن 

نوعــه تقيمــة لجنــة المهندســين الشــباب الكهربائيــة، وهــو برنامــج تدريبــي يشــمل ربــط الجانــب التدريبــي بالجانــب 

العملــي ويهــدف الــى تطويــر مهــارات المهندســين الشــباب باســتخدام انترنــت االشــياء فــي دراســات التدقيــق 

الطاقــي ألهميــة هــذا الربــط فــي تجميــع البيانــات فــي ضبــط والتحكــم فــي اســتهاكات الكهربــاء، وهــي الــدورة 

االولــى التــي ســيتبعها بــإذن اللــه عقــد دورات مماثلــة مــع تطويرهــا وتوســيع نطاقهــا بالتعــاون مــع الشــركات 

المحليــة والعالميــة.

وسيشــمل البرنامــج التدريبــي عــدة محــاور يقدمهــا المهنــدس مــراد معتصــم الحجــاوي حيــث تــم إجــراء المقابــات 

للمتقدميــن فــي البرنامــج، كمــا ســيتم تكليــف كل مجموعــة مــن المشــاركين بتقديــم مشــروع فــي نهايــة 

البرنامــج، بحيــث يحصــل افضــل ثــاث مشــاريع علــى جوائــز مقدمــة مــن محافــظ أورانــج الجائــزه االولــى بقيمــة 

)500( دينــار والثانيــة بقيمــة )300( دينــار والثالثــه بقيمــة )200( دينــار.

https://www.jea.org.jo/AR//NewsDetails/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86


شعبة الهندسة المعمارية تلتقي أعضاء لجنة 
التعليـــــم والخطــــــط الجامعية

وتطلق مسابقة جائزة مشاريع التخرج

برعايــة نقيــب المهندســين االردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، وحضــور نائــب رئيــس هيئــة 
اعتمــاد التعليــم العالــي الدكتــور زيــد عنبــر وعضــو مجلس النقابة رئيس شــعبة الهندســة المعمارية 
التعليــم  التقــى مجلــس شــعبة الهندســة المعماريــة أعضــاء لجنــة  المهنــدس عمــاد الدبــاس 
والخطــط الجامعيــة  حيــث أكــد الزعبــي علــى أهميــة التشــاركية بيــن نقابــة المهندســين االردنييــن 
والجامعــات فــي تطويــر وتحديــد مســاقات تخصصــات الهندســة لمــا يواكــب ســوق العمــل ، الفتــا 
الــى أن هــذا التعــاون والتشــارك يأتــي ترجمــة لرؤيــة مجلــس النقابــة فــي تطويــر مهنــة الهندســة 

لمواكبــة التســارع الــذي يشــهده العالــم والثــورة الصناعيــة الرابعــة.

مــن جانبــه أكــد المهنــدس عمــاد الدبــاس أن الهــدف مــن تشــكيل هــذه اللجنــة يأتــي للتنســيق بيــن 
النقابــة والجامعــات االردنيــة بخصــوص المســاقات الجامعيــة لتخصــص الهندســة المعماريــة وبحــث 
متطلبــات ســوق العمــل مشــيرا الــى البرنامــج التدريبــي  لحديثــي التخــرج مدتــه 6 شــهور يتــم مــن 
ــا الــى نقــل هــذا البرنامــج الــى  ــه تدريــب الخريــج علــى مهــارات تؤهلــه لســوق العمــل ، داعي خال
الجامعــات بالتعــاون مــع النقابــة بحيــث يتــم تقديمــه داخــل الجامعــات وبالتنســيق مــع وزارة التعليــم 

العالــي . 
مــن جهتــه أكــد نائــب رئيــس هيئــة اعتمــاد التعليــم العالــي الدكتــور زيــد عنبــر علــى تواصــل الهيئــة 
الدائــم مــع الجامعــات فــي تطويــر الخطــط الجامعيــة لتتواكــب مــع متطلبــات العصــر، كمــا اســتمع 

لماحظــات عمــداء كليــات الهندســة فــي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة



وخــال اللقــاء اســتعرضت الدكتــورة ماجــدة يخلــف رئيســة اللجنــة الخطــط التــي ســيتم العمــل عليها، 
ــة مســاحة فــي  ــرة االكاديمي ــى تخصيصهــا الصحــاب الخب ــة عل مقدمــة شــكرها للشــعبة المعماري
هــذه اللجنــة مشــيرة الــى ان وزارة التعليــم العالــي هــم اصحــاب القــرار فــي موضــوع المســاقات 
لكــن ســيكون للجنــة دور فــي تقديــم االقتراحــات وبحــث االحتياجــات ، بحيــث يتــم وضــع خطــط 

واضحــة تبيــن االحتياجــات االكاديميــة والمهنيــة .

عقــدت لجنــة الطيــران فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، اجتماعهــا  األول برئاســة المهنــدس 
محمــد عبابنــة وحضــور الزمــاء اعضــاء اللجنــة، وذلــك تحــت رعايــة ودعــم مــن نقيــب المهندســين 

ــي. ــدس أحمــد ســمارة الزعب ــن المهن األردنيي
وتــم خــال االجتمــاع انتخــاب المهنــدس مدحــت الخطيــب نائبــا للرئيــس، والمهندســة إســراء رمضــان 

أميــن ســر اللجنــة.
واتفــق المجتمعــون علــى صياغــة خطــة عمــل تحاكــي واقــع الطيــران وتقــدم الدعــم الكامــل 
للزمــاء العامليــن فــي ذلــك القطــاع الحيــوي، حيــث ســتركز الخطــة علــى الزمــاء أصحــاب الخبــرة 

ــي قــل نظيرهــا. ــة واالختصــاص والمعرفــة الت ــة والعملي العلمي

لجنة الطيران في "المهندسين" تعقد اجتماعها 
األول وتختــــــــار نائـــــــــب الرئيـــــس وأميــــن الســــــــر

https://www.jea.org.jo/AR//NewsDetails/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%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
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%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%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1


لجنة المهندسات األردنيات تعقد اجتماعها األول 
وتنتخـــــــب نائــــــب الرئيـــــــــس وأميـــــــــــن الســـــــــــــــر

عقدــــــــت لجنـــــــة المهندســـات األردنيــــــــــات فـــــــي نقابة 

تـــم  المهندسيـــــــــن األردنيـــيــــــــن اجتماعهـــا األول، حيـــث 

انتخـــاب المهندســـة ســـارة ابـــو غريبة نائبـــا لرئيســـة اللجنة، 

والمهندســـة ايمـــان طعمـــة أمينـــا للســـر.

وأكدت اللجنة خال اجتماعها تقديم كافة الســـبل الازمة 

باالنشـــطة  للقيـــام  المتاحـــة،  االمكانـــات  وتســـخير كافـــة 

والفعاليـــات المختلفـــة علـــى أكمـــل وجـــه لمـــا فيه منفعـــة ورفعة المهندســـة االردنيـــة، موضحـــة أن مجلس 

النقابـــة يـــدرك تمامـــا أهميـــة دور المهندســـة االردنيـــة في كافـــة الميادين .

وتخلــل االجتمــاع مناقشــة لخطــة اللجنــة للشــهور الثاثــة القادمــة، حيــث تســتهدف خطــة العمــل اربعــة محــاور 

رئيســية وهــي التأهيــل والتدريــب والتوعيــة والترفيــه .

ــة المهندســين  ــة المهندســين الشــباب فــي نقاب عقــدت لجن
األردنييــن اجتماعهــا األول، حيــث تــم تعييــن المهنــدس منــذر 
وهبــة رئيســا للجنــة، فيمــا تــم انتخــاب المهندســة ناديــن عبــاس 
نائبــا للرئيــس، والمهندســة العنــود ابــو ســعدة أمينــا للســر، 
وذلــك بحضــور ممثــل مجلــس النقابــة عضــو المجلــس الدكتــور 
دعــم  علــى  العــدوان  الدكتــور  وأكــد  العــدوان.  ابراهيــم 
المجلــس الكامــل للمهندســين الشــباب وتقديــم كافــة الســبل 
لهــم، لقيامهــم  المتاحــة  الازمــة وتســخير كافــة االمكانــات 
باالنشــطة والفعاليــات المختلفــة علــى أكمــل وجــه، مبينــا 
أن مجلــس النقابــة يــدرك تمامــا أهميــة المهندســين الشــباب 

باعتبارهــم بنــاة المســتقبل.
للشــهور  اللجنــة  لخطــة  تقديمــي  عــرض  االجتمــاع  وتخلــل 

الجــدد. والخريجيــن  والجامعــات  النقابــة  فــروع  الخطــة  تســتهدف  حيــث  القادمــة،  الثاثــة 

لجنة المهندسين الشباب تعقد اجتماعها االول 
وتعيـــن الرئيــــس ونائـــــب الرئيـــس وأمين الســـر

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://www.jea.org.jo/AR//NewsDetails/%D9%84%D8%AC%D9%86%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%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1


لجنة النقل والمرور تنفذ زيارة علمية الى محطة 
البــــــاص ســــــريـــــــع التــــــــردد – تقــــــاطـــــع طـــــــارق

ــة الــى محطــة البــاص  ــارة علمي ــة المهندســين األردنييــن زي ــة النقــل والمــرور فــي نقاب نفــذت لجن
ــات تشــغيل  ــه وآلي ــى المحطــة وأعمال ــردد – تقاطــع طــارق بهــدف االطــاع علــى مبن ســريع الت
المحطــة، واالطــاع علــى الناحيــة التصميميــة والخدميــة ورعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة مــع 
توفــر اماكــن خدمــات صحيــة وأماكــن لبيــع التذاكــر، اضافــة الــى شاشــات عــرض اوقــات االنطــاق 

والوصــول.

وشــملت الزيــارة التعــرف علــى طــول المســار التشــغيلي للبــاص ســريع التــردد والبالــغ ٣٤ كــم، حيــث 
تــم تنفيــذ ٢٧ كــم منــه، كمــا أن أعــداد المســتخدمين اليوميــة وصلــت الــى ٢٥٠٠٠ مســتخدم.

وتعــرف المشــاركون فــي الزيــارة علــى مســارات المحطــة، حيــث تشــمل مســارين، االول يبــدأ 
باالنطــاق مــن محطــة صويلــح ثــم شــارع الملكــة رانيــا مــرورا بــدوار المدينــة ثــم شــارع الشــريف ناصــر 
وشــارع الكنــدي ثــم شــارع االميــرة بســمة وصــوال إلــى محطــة متحــف االردن وبمســافه مقطوعــة 

وصلــت ١٧ كــم.
ويشــمل المســار الثانــي االنطــاق مــن محطــة صويلــح ثــم شــارع الملكــة رانيــا ودوار المدينــة مــرورا 
بشــارع الشــهيد ثــم تقاطــع طــارق وصــوال الــى شــارع االميــر حمــزة ثــم شــارع االســتقال وصــوال 
الــى المحطــة المؤقتــة التــي ســيتم انشــاؤها فــي المحطــة وبمســافة مقطوعــة بلغــت 17.5 كــم.
ووفقــا لمخرجــات الزيــارة، ســيتم بالمرحلــة القادمــة تســليم المشــروع لمشــغل خارجــي ضمــن 
شــروط خاصــة وعطــاء خــاص، اضافــة الــى خدمــة االحيــاء الســكنية بباصــات حديثــة تقــوم بتوصيــل 

المســتخدمين الــى محطــات االنتقــال.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B5_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%E2%80%93_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82


مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة 
المهندسيــن يلتقــي اللجــــــان التابعــة للشعبــة

ابراهيــم  الدكتــور  الميكانيكيــة  الهندســة  رئيــس شــعبة  األردنييــن،  المهندســين  نقابــة  التقــى عضــو مجلــس 

العــدوان، وأعضــاء مجلــس الشــعبة، باللجــان التابعــة للشــعبة، لبحــث ومناقشــة األمــور المختلفــة الناظمــة لعمــل 

اللجــان، واالطــاع علــى ســير خطــط العمــل التــي تــم وضعهــا خــال الــدورة الحاليــة.

وأشــار الدكتــور العــدوان إلــى ضــرورة التركيــز علــى كافــة األمــور التــي تســاهم فــي رفــد ورفــع مســتوى 

المهنــة فــي الشــعبة الميكانيكيــة مــن خــال التشــاركية فــي البــدء بتطبيــق الــدورات علــى أرض الواقــع بشــكل 

عملــي ونظــري باالســتعانة بمركــز تدريــب المهندســين وجامعــة البلقــاء التطبيقيــة لمــا توفــره مــن أجهــزة خاصــة 

ــك. بمهندســي الميكاني

وأكــد علــى أن مجلــس النقابــة يقــدم كامــل الدعــم للجــان الشــعبة واللجــان المختلفــة فــي النقابــة، لتتمكــن مــن 

تســيير أعمالهــا علــى أكمــل وجــه فــي ســبيل خدمــة المهنــة والمهندســين.

ودعــا الدكتــور العــدوان كافــة المهندســين الــى التعــاون والمشــاركة بنشــاطات الشــعبة المختلفــة والجمعيــات 

ــي تســاهم فــي  ــرات المختلفــة الت ــة وغيرهــا، لاســتفادة مــن الخب ــة الهندســة الصناعي المنبثقــة عنهــا، كجمعي

رفــع قدراتهــم وتطويــر مهاراتهــم. وناقــش اللقــاء محــاور مؤتمــر الهندســة الميكانيكيــة األردنــي الدولــي العاشــر، 

والــذي مــن المقــرر عقــده خــال العــام القــادم، وأبــرز األمــور التــي ســيتم التركيــز عليهــا خــال المؤتمــر.

وبحــث اللقــاء موضوعــات مختلفــة حــول الطاقــة المتجــددة وكيفيــة دعــم مشــاريعها، والتعــاون مــع شــعبة 

الهندســة الكهربائيــة فــي ذلــك، إضافــة الــى ضــرورة التواصــل مــع طلبــة الجامعــات األردنيــة فــي الســنة الرابعــة 

لعمــل دورات متخصصــة فــي الهندســة الميكانيكيــة، بالتعــاون والشــراكة مــع المؤسســات المختلفــة خدمــة 

لقطــاع الهندســة والمهندســين أنفســهم.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%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%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9


هيئـة المكــاتب تكــرم ابنـاء اصحـاب المكـاتب من 
خريجــي الجامعــات والكليـــات والثانويـــة العــامـــة

أقامــت اللجنــة االجتماعيــة فــي هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية بنقابــة المهندســين األردنييــن، حفــا لتكريــم 

خريجــي الجامعــات والكليــات وطلبــة الثانويــة العامــة مــن أبنــاء أصحــاب المكاتــب والشــركات الهندســية، بحضــور 

رئيــس الهيئــة المهنــدس عبداللــه غوشــة وأعضــاء مــن مجلــس الهيئــة وعــدد مــن الطلبــة وذويهــم.

وأكــد رئيــس الهيئــة المهنــدس عبداللــه غوشــة أن كل شــخص يســتطيع ان يجــد فرصــة عمــل مــن خــال تطويــر 

مهاراتــه ورفــع كفاءاتــه ومواكبتــه للتغيــرات المتســارعة فــي عصــر تكنولوجيــا المعلومــات والثــورة الصناعيــة 

الرابعــة، مبينــا أن لــكل مجتهــد نصيــب، فكافــة التخصصــات حتــى لــو صنفــت بالراكــدة أو المشــبعة إال أن الفرصــة 

متاحــة أمــام المجتهديــن.

وتقــدم المهنــدس غوشــة بالتهنئــة والتبريــك للطلبــة خريجــي الجامعــات والكليــات والثانويــة العامــة، مؤكــدا ان 

هيئــة المكاتــب مســتعدة لتقديــم خبراتهــا ودعمهــا المتواصــل ألصحــاب المكاتــب الهندســية وابنائهــم بمــا يعــود 

علــى الجميــع بالنفــع والفائــدة.

وتقــدم اعضــاء مجلــس الهيئــة بالتهنئــة والتبريــك للطلبــة أبناء زمائهم من اصحاب المكاتب والشــركات الهندســية، 

فيمــا قدمــت رئيــس اللجنــة االجتماعيــة عضــو مجلــس الهيئــة المهندســة فيــروز برغوثــي مجموعــة مــن النصائــح 

للطلبــة الخريجيــن لتهيئتهــم للدخــول الــى ســوق العمــل، او اختيــار التخصصــات الســتكمال الدراســة الجامعيــة.

وفــي نهايــة الحفــل، كــرم رئيــس الهيئــة المهنــدس عبداللــه غوشــة الطلبــة الخريجيــن، وقــدم دروعــا تقديريــة 

لهــم بمناســبة نجاحهــم وتميزهــم.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9


شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة 
الجيولوجية والبترول تنظم زيارة علمية إلى 

شركة مناجم الفوسفات األردنية _ منجم الحسا

قامــت اللجنــة اإلجتماعيــة واإلعاميــة بالتعــاون مــع اللجنــة العلميــة ولجنــة المهندســين الشــباب بتنظيــم زيــارة 

علميــة الــى منجــم الحســا لإلطــاع علــى العمليــات التعدينيــة التــي تســير فــي المنجــم.

ــاج  ــر المنجــم المهنــدس معيــن حمــدان الــذي تحــدث عــن حجــم االنت ــال الوفــد مدي حيــث كان فــي استقبــــــــــ

لخــام الفوســفات الــذي يتــــــــــــم اســتخراجه، وتحــدث عــن األســعار العالميــة لخــام الفوســفات ومــدى االرتفــاع 

الــذي يطــرأ عليــه.

وتــم ترتيــب برنامــج ميدانــي مـــــــــن خــــــــال مهندســـــــــــي المنجــــــــــم للتعــــــــرف علــى العمليــات اإلنتاجيــة التــي 

يمــر بهــا خــام الفوســفات. 

وعبــر المهنــدس لــؤي الرمحــي عضــو مجلــس نقابــة المهندســين ورئيــس الشــعبة عــن شــكره وتقديــره لشــركة 

الفوســفات األردنيــة وخــص بالذكــر منجــم الحســا علــى تعاونهــم وحســن اســتقبالهم.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9___%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7


75 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني 
في جرش

أدى 75 مهندســا ومهندســة القســم القانونــي فــي فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن فــي محافظــة جــرش، 

بحضــور عضــو مجلــس نقابــة المهندســين ورئيــس شــعبة الهندســة المدنيــة الدكتــور بشــار الطراونــة، وأميــن عــام 

النقابــة المهنــدس علــي ناصــر ورئيــس الفــرع المهنــدس باســل شــهاب.

وقــدم الدكتــور بشــار الطراونــة التهنئــة للزمــاء المهندســين ولذويهــم بمناســبة انضمامهــم الــى عضويــة الهيئــة 

ــوا الــى مرحلــة جديــدة مــن حياتهــم، مــن خــال المثابــرة  العامــة فــي نقابــة المهندســين، مؤكــدا أنهــم انتقل

والمبــادرة ليكونــوا علــى قــدر مــن التكيــف مــع العمــل فــي كافــة مجاالتــه، الفتــا الــى ان المهنــدس لديــه قــدرة 

علــى التفكيــر والتحليــل للوصــول الــى نتائــج تميــزه عــن غيــره، فهــو قــادر علــى االســتنتاج ومواكبــة التطــور.

مــن جانبــه، أكــد اميــن عــام النقابــة المهنــدس علــي ناصــر، علــى اهتمــام النقابــة برفــع ســوية الزميــات والزمــاء 

المهندســين وتأميــن الحــد األدنــى مــن المتطلبــات التــي يحتاجونهــا، والدفــاع عــن كرامتهــم، الفتــا الــى جملــة 

االمتيــازات التــي تقدمهــا النقابــة لمنتســبيها.

وقــدم رئيــس مجلــس فــرع جــرش المهنــدس باســل شــهاب، التهنئــة للمهندســين الجــدد، مؤكــدا علــى ان 

نشــاطات الفــرع مســتمرة مــن خــال االتصــال والتواصــل مــع الزمــاء، عبــر الــدورات والنــدوات وورشــات العمــل 

المختلفــة.

وفــي ختــام الحفــل، ردد المهندســون الجــدد القســم القانونــي والقســم العربــي الــذي تــاه أميــن عــام النقابــة، 

وتســلموا بطاقــات العضويــة والشــهادات.

أخبار الفروع
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"المهندسين" والمكتبة الوطنية تقيمان احتفاال 
بمئوية الدولة في فرع اربد

قــال ممثــل مجلــس نقابــة المهندســين االردنييــن، عضــو مجلــس النقابــة الدكتــور إبراهيــم العــدوان، إن النقابــة 

وباعتبارهــا جــزء ال يتجــزأ مــن مؤسســات الوطــن، فقــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي بنــاء األردن والعديــد مــن 

دول الجــوار، كمــا تعمــل علــى حــل المشــكات المختلفــة المحيطــة بهــا وذلــك باالســتعانة بخبراتهــا المختلفــة 

وانشــطتها التــي تعقدهــا بيــن الحيــن واالخــر، وتوفيــر فــرص العمــل والتشــبيك مــع الجهــات الداخليــة والخارجيــة.

واســتعرض الدكتــور العــدوان خــال احتفــال مئويــة الدولــة األردنيــة، الــذي أقامتــه مكتبــة النقابــة ولجنــة المكتبــة 

بالتعــاون مــع دائــرة المكتبــة الوطنيــة، فــي فــرع النقابــة فــي محافظــة اربــد، مراحــل تأســيس الدولــة االردنيــة 

منــذ عــام 1921 بتأســيس امــارة شــرق االردن ومرحلــة تولــي الملــك طــال بــن عبداللــه ســلطاته الدســتورية، ثــم 

مرحلــة تولــي الملــك الحســين بــن طــال رحمــه اللــه، واخرهــا مرحلــة تولــي الملــك عبداللــه الثانــي بــن الحســين 

وحتــى االن، ومــا رافــق كل مرحلــة مــن تطــورات وتحديــات مختلفــة ســاهمت بازدهــار االردن وجعلــه قويــا منيعــا 

امــام كل الظــروف.

وأشــار إلــى أن األردن ورغــم كل الصراعــات والحــروب التــي احاطــت بــه، إال انــه اســتطاع أن يعبــر الــى بــر األمــان 

بفضــل القيــادة الحكيمــة متجــاوزا كافــة الضغوطــات 

والمؤامــرات ومحــاوالت التفتيــت، ليخــرج منتصــرا مــن 

ــات المتاحــة. ــركام، وبأقــل االمكان وســط ال

مــن جانبــه، تحدث منــدوب مدير عام المكتبة الوطنية، 

االكاديمــي والباحــث الدكتــور امجــد الفاعــوري، عــن 

ــرز ١٠٠ حــدث  ــة، واب ــة األردني ــة الدول ــاب مئوي إطــاق كت

رئيســي تناولهــا الكتــاب خــال عمــر الدولــة االردنيــة، 

ويســتذكر  الدولــة،  منجــزات  ســطوره  بيــن  ويتنــاول 

جهــود رجــاالت الوطــن ومؤسســاته ومواقــف القيــادة 

الهاشــمية الثابتــة تجــاه القضيــة الفلســطينية حيــث أن 

ــق والصــور. ــاب مدعــم بالوثائ هــذا الكت

وأشــار إلــى دور دائــرة المكتبــة الوطنيــة فــي جمــع 

النتــاج الفكــري والمحافظــة علــى اإلرث الوثائقــي مــن 

خــال جمــع الوثائــق الوطنيــة بكافــة أشــكالها وانواعهــا 

الكترونيــا  وأرشــفتها  الدولــة،  مؤسســات  كافــة  مــن 

ــال القادمــة. ــى االجي ــة إل لنقلهــا بأمان

مــن جانبــه، قــال رئيــس فــرع نقابــة المهندســين فــي 



محافظــة اربــد الدكتــور جهــاد الردايــدة، إن االردنييــن باشــروا برســم االطــار العــام والمحتــوى لدولتهــم المنشــودة، 

ورغــم اختــال موازيــن القــوى وانشــغال الكيانــات القطريــة العربيــة الوليــدة بمشــاكلها الداخليــة وســوء االوضــاع 

االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي االمــارة، إال انهــم اســتطاعوا ان يتلمســوا البدايــات ويؤسســوا معادلــة نضاليــة 

متقدمــة تعبــر عــن وعــي سياســي مبكــر تمثلــت بربــط معركــة التحــرر الوطنــي واقامــة الدولــة المســتقلة 

بمعركــة ازالــة االحتــال الغاصــب والتحــرر والتحريــر علــى مشــروع الوحــدة الــذي بــدأ بوحــدة بــاد الشــام وانتهــى 

بالمنــاداة بالوحــدة العربيــة الشــاملة.

ــة  ــة االردني ــر الدول ــز دورهــا فــي تطوي ــار فــي هــذا الوقــت اال لصــون مؤسســاتنا وتعزي ــك الخي ــا ال نمتل وأكــد انن

والمســاهمة فــي تجذيــر األمــن واالســتقرار الــذي حملــت مســؤوليته كافــة اطيــاف المجتمــع، فــي نمــوذج فريــد 

يدعــو الــى تمتيــن الجبهــة الداخليــة وااللتفــاف والتخنــدق حــول الدولــة االردنيــة فــي اطــار مبنــي علــى المســاواة 

وتكافــؤ الفــرص والعدالــة االجتماعيــة لحمايــة الدولــة وتعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات المختلفــة.

ــة تأتــي كجــزء مــن برنامــج التطــور  ــر، إن الفعالي ــة المهنــدس جعفــر خي ــة فــي النقاب ــة المكتب وقــال رئيــس لجن

ــم المعاصــر يتجــه نحــو الرقمنــة فــي مناحــي  ــة المهندســين األردنييــن، حيــث أن العال العلمــي والثقافــي لنقاب

ــاة المختلفــة. الحي

وأكــد أن مجلــس النقابــة يقــدم الدعــم المســتمر للجنــة المكتبــة التــي تبــذل جهــودا كبيــرة فــي تحويــل المفهوم 

التقليــدي الــى مفهــوم معاصــر، وهــي انتقالهــا الــى مكتبــة علميــة الكترونيــة مميــزة تخــدم القطــاع الهندســي 

فــي المملكة.
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حفل أداء القسم القانوني في فرع المهندسين 
في عجلون

أدى 25 مهندســا ومهندســة القســم القانونــي خــال حفــل أقيــم  فــي مقــر فــرع عجلــون  بحضــور عضــو 
مجلــس النقابــة ومنــدوب  نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس معتــز الشــوارب ، ورئيــس فــرع عجلــون 
ــز الشــوارب  ــارك المهنــدس معت ــة المهنــدس علــي ناصــر، حيــث  ب ــن عــام النقاب ــزة ، وأمي ــد عنان المهنــدس خال
خــال كلمتــه  للزمــاء المهندســين ولذويهــم هــذا االنجــاز باالنضمــام الــى عضويــة الهيئــة العامــة فــي نقابــة 
المهندســين ، مؤكــًدا انهــم انتقلــوا الــى مرحلــة جديــدة مــن حياتهــم، ودعاهــم الــى ضــرورة المثابــرة والمبــادرة 
ــا الــى ان المهنــدس لديــه قــدرة 

ً
وان يكونــوا علــى مقــدرة مــن التكيــف مــع العمــل فــي كافــة مجاالتــه، الفت

علــى التفكيــر والتحليــل للوصــول الــى نتائــج وهــذا مــا يميــزه عــن غيــره، فهــو قــادر علــى االســتنتاج واالســتنباط 
ــه محفــوظ . ــز مكان ــا ان المتمي ــة التطــور. مبين ومواكب

ولفــت الشــوارب الــى ان  مجلــس نقابــة المهندســين  يفتــح ذراعيــه لهــذه الكوكبــة مــن المهندســين ويقــدم كل 
الدعــم المطلــوب لهــا ولجميــع المهندســين الشــباب مــن التدريــب والتأهيــل داعيــا الزمــاء لانخــراط فــي العمــل 

النقابــي ، واالســتفادة مــن الــدورات والبرامــج التأهيليــة والتدربيبــة التــي تقدمهــا النقابــة . 
وأكــد علــى اهتمــام النقابــة برفــع ســوية الزميــات والزمــاء المهندســين وتأميــن الحــد األدنــى مــن المتطلبــات 

التــي يحتاجونهــا، والدفــاع عــن كرامتهــم، الفتــا  الــى جملــة االمتيــازات التــي تقدمهــا النقابــة لمنتســبيها, 
وقــدم رئيــس مجلــس فــرع عجلــون المهنــدس خالــد عنانــزة التهنئــة للمهندســين الجــدد، مؤكــدا على ان نشــاطات 

الفــرع مســتمرة مــن خــال االتصــال والتواصــل مــع الزمــاء، عبــر الــدورات والنــدوات وورشــات العمــل المختلفــة.
من جهته هنأ أمين عام نقابة المهندســين المهندس علي ناصر المهندســين الجدد وأكد على أن النقابة تعمل 
على تامين المهندســين بالدورات والبرامج التأهيلية المناســبة ، اضافة الى برامج التدريب في المكاتب الهندســية،. 
مبينــا ان النقابــة هــي البيــت األول لــكل المهندســين وتدعــم المهندســين فــي كافــة المجــاالت الى جانــب االمتيازات 

التــي توفرهــا  النقابــة مــن خــال الصناديق المختلفة، كالتامين الصحي، والتقاعــد، والقروض وغيرها. 
وفــي ختــام الحفــل ردد المهندســون الجــدد القســم القانونــي والقســم العربــي الــذي تــاه أميــن عــام النقابــة، 

وتســلم المهندســون بطاقــات العضويــة والشــهادات.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%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_%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86


فرع العقبة يعقد ورشة علمية بعنوان "رفع 
كفاءة المباني حراريا"

أقامــت اللجنــة العلميــة والثقافيــة فــي فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن بمحافظــة العقبــة وبالتعــاون مــع 
شــركة Energy International Corporation، ورشــة عمــل علميــة بعنــوان "رفــع كفــاءة المبانــي حراريــا" 

باســتخدام احــدث تكنولوجيــا تبريــد وتدفئــة الميــاه.
وافتتح الورشة عضو مجلس الفرع المهندس وسيم بقاعين، مرحبا بالحضور والمحاضرين.

وفــي نهايــة الورشــة التــي حضرهــا 45 مهندســا ومهندســة، قــام المهنــدس بقاعيــن بتكريــم الزمــاء المحاضريــن 
.Energy International Corporation وهــم المهنــدس مهنــد جبــر والمهنــدس أنــس مصطفــى مــن شــركة

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%B9_%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7


فرع العقبة يكرم ابناء المهندسين الناجحين في 
امتحان الثانوية العامة

أقــام مجلــس فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن فــي محافظــة العقبــة وبتنظيــم مــن اللجنــة االجتماعيــة 
والرياضيــة حفــا لتكريــم الطلبــة الناجحيــن فــي امتحــان الثانويــة العامــة مــن أبنــاء الزميــات والزمــاء المهندســين 

للعــام 2022.
وافتتــح الحفــل رئيــس فــرع العقبــة المهنــدس عامــر الحباشــنة، مرحبــا بالحضــور مــن الطلبــة وذويهــم فــي نقابــة 

المهندســين فــرع العقبــة، مهنئــا الطلبــة بمناســبة نجاحهــم وتفوقهــم.
وفــي نهايــة الحفــل قــام رئيــس مجلــس الفــرع بتوزيــع هدايــا رمزيــة وشــهادات تقديــر للطلبــة الناجحيــن وذويهــم 

مــن الزميــات والزمــاء المهندســين.



مأدبا: 50 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم 
القانوني

أدى 50 مهندســا ومهندســة القســم القانونــي فــي فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن بمحافظــة مأدبــا، بحضور 

ممثــل نقيــب المهندســين األردنييــن عضــو مجلــس نقابــة المهندســين ورئيــس شــعبة الهندســة المعماريــة  

المهنــدس  عمــاد الدبــاس، وأميــن عــام النقابــة المهنــدس علــي ناصــر ورئيــس الفــرع المهنــدس أحمــد الفاحات

و افتتــح المهنــدس عمــاد الدبــاس  كلمتــه بتقديــم التعــازي ألســر الضحايــا الذيــن فقدناهــم فــي فاجعــة مبنــى 

اللويبــدة ، الفتــا الــى ضــرورة أن تكــون هنــاك دروس وعبــر مــن هــذه الفاجعــة ، وبيــن الدبــاس بــأن نقابــة 

المهندســين االردنييــن جاهــزة للتعــاون مــع كافــة الجهــات فــي هــذا الحــادث االليــم ، حيــث أن النقابــة هــي بيــت 

الخبــرة وقــادرة علــى تقديمهــا للوطــن فــي كافــة المجــاالت . 

ولفــت إلــى أن مجلــس نقابــة المهندســين يفتــح ذراعيــه لهــذه الكوكبــة مــن المهندســين ويقــدم كل الدعــم 

المطلــوب لهــا ولجميــع المهندســين الشــباب مــن التدريــب والتأهيــل مــن خــال أكاديميــة المهندســين للتدريــب 

والتطويــر الهندســي، داعيــا الزمــاء لانخــراط فــي العمــل النقابــي، واالســتفادة مــن الــدورات والبرامــج التأهيليــة 

والتدربيبــة التــي تقدمهــا النقابــة.

مــن جانبــه قــال رئيــس مجلس فــرع نقابة المهندســين 

الفاحــات  أحمــد  المهنــدس  مأدبــا  محافظــة  فــي 

إن اعضــاء الهيئــة العامــة فــي الفــرع تجــاوزوا 3500 

 ومهندســة، مبينــا أن نقابــة المهندســين هــي 
ً
مهندســا

ــات المهنيــة وتســاهم فــي نهضــة الوطــن  ــر النقاب أكب

وتقدمــه.

وأشــار إلــى أن فــرع مادبــا قــام بعقــد العديــد مــن 

األنشــطة والفعاليــات المدعومــة مــن صناديــق النقابــة 

التفاعــل  إلــى ضــرورة  المهندســين  داعيــا  المختلفــة، 

مــع نقابتهــم واالشــتراك فــي كافــة اللجــان النقابيــة 

لاطــاع علــى كل مــا تقدمــه النقابــة لمنتســبيها

من جهته هنأ امين عام نقابة المهندسين  المهندس 

الــى  بانضمامهــم  الجــدد  المهندســين  ناصــر،  علــي 

الهيئــة العامــة للنقابــة ، مؤكــدا علــى ضــرورة التفاعــل 

مــع الفعاليــات التــي تنظمهــا النقابــة واالنضمــام الــى 

اللجــان التــي تســاعد المهنــدس علــى صقــل مهاراتــه 

وتتيــح لــه التواصــل والتفاعــل مــع المجتمــع .

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7_50_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7_%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


تصدر عن قسم اإلعام والتسويق - دائرة التسويق والعاقات العامة
نقابة المهندسين األردنيين

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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