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تحت رعاية سامية.. انطالق فعاليات 
ملتقى المهندسين الشباب العرب

في البحر الميت

أبو هديب يؤكد حرص جاللة الملك عبدالله وسمو األمير الحسن على 
دعم الشباب والرياديين وااليمان بقدراتهم

سمارة العصر الحالي يتطلب االتجاه نحو الوحدة والتعاضد العربي

مندوبــا عــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر الحســن بــن طــال، افتتــح 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة البوتــاس العربيــة، المهنــدس شــحادة أبــو 
هديــب، فعاليــات ملتقــى المهندســين الشــباب العــرب، والــذي نظمه 
فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن فــي محافظــة البلقــاء وبالتعــاون 
مــع اتحــاد المهندســين العــرب، ويعقــد علــى مــدار ثاثــة ايــام فــي 

البحــر الميــت.
ــادي يأتــي فــي  ــو هديــب أن دعــم الشــباب الري وأكــد المهنــدس أب
صلــب أولويــات جالــة الملــك عبداللــه الثانــي وارتبــاط رؤيــة التحديــث 
لهــم وتحســين  بهــم مــن خــال توفيــر فــرص عمــل  االقتصــادي 

مســتوى حياتهــم.
وأشــار المهنــدس ابــو هديــب إلــى حــرص ســمو األميــر الحســن علــى 
دعــم الشــباب والريادييــن والمبتكريــن وااليمــان بهــم وبقدراتهــم فــي 

كافــة المجــاالت، باعتبارهــم بنــاة األوطــان ومســتقبل األمــة.
ســريعة  بتطــورات  يمــر  العالــم  إن  هديــب  أبــو   المهنــدس  وقــال 
وملفتــة للنظــر تســتدعي مواكبتهــا واللحــاق بهــا كــي ال نتأخــر عنهــا 
خاصــة وأنهــا تشــمل كافــة مجــاالت الحياة بمــا فيها المجــاالت العلمية 
والريــادة واالبتــكار والبحــث العلمــي، مبينا ان المهندســين العرب كانوا 
مــن االوائــل الذيــن ســطروا الكثيــر مــن قصــص النجــاح فــي أقطارهــم 
العربيــة وفــي دول العالــم، ونــال العديــد منهــم جوائــز عالميــة فــي 

الهندســة واالبتــكار.
وأكــد المهنــدس أبــو هديــب أن ملتقــى المهندســين العــرب يعكــس 
ــد أن  ــه، والب المعنــى الحقيقــي للتكامــل العربــي الــذي نســعى الي
أن  إلــى  الســعي، الفتــا  ذلــك  فــي مقدمــة  المهندســون  يكــون 
المملكــة االردنيــة الهاشــمية دائمــا مــا تفتــح قلبهــا وعقلهــا لألشــقاء 
العــرب والــى كل مــن يســاهم فــي رفعــة الوطــن العربــي فــي كافــة 

المجــاالت والنواحــي.
المهندســين  العــرب نقيــب  المهندســين  اتحــاد  رئيــس  أكــد  بــدوره، 



ــة  ــرة وفاعل ــة مؤث ــر فئ ــن ألكب ــي، أن المهندســين الشــباب هــم ممثلي ــدس أحمــد ســمارة الزعب ــن المهن األردنيي
فــي المعادلــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى مســتوى الديموغرافيــا العربيــة التــي تضــج 
بالشــباب الطامــح حــد الخــروج عــن المألــوف، والناشــط حــد االنفعــال والمنتظــر حتــى تحقيــق حلــم ثــورة العــرب 

األولــى قبــل أكثــر مــن مئــة عــام.
وأشــار إلــى أن الملتقــى يوحــد طمــوح شــباب عربــي ومهندســين نــذروا حياتهــم لخدمــة الناس واســتنباط الحلول 
مــن بطــن المشــكات واألزمــات برؤيــة عربيــة تصــر علــى جعــل الهندســة والتكنولوجيــا نهجــا لفــرض التنميــة 
العامــة والمســتدامة، مبينــا أن الملتقــى يســعى لصنــع األفضــل فــي جيلنــا واألجيــال القادمــة، فالمهندســون 
يؤمنــون بأحقيــة األمــة فــي التكاتــف والتعاضــد والتكامــل لمواجهــة التحديــات، حيــث ملتقــى ســيق22 يحقــق 

فكــرة عربيــة بامتيــاز يجمــع خبــرات مليئــة بطاقــات الشــباب وأفــكار نديــة بالعلــم والهندســة والتكنولوجيــا.
وقــال إن العصــر الحالــي يتطلــب تدويــر المنظــور لاتجــاه نحــو الوحــدة والتعاضــد العربــي الوحــدوي فهــو ليــس 
ــذكاء االصطناعــي بشــكل جــدي  ــة وال ــا والرقمن ــاول التكنولوجي ــارا بــل ضــرورة فرضــت نفســها، والمنظــور بتن خي
لخدمــة االتجــاه الوحــدوي التضامنــي عبــر مشــاريع عربيــة حقيقيــة تصــب في مصلحــة اقتصادنا لتنمية مســتدامة 

نخطــط لهــا وننفذهــا.
وأكــد المهنــدس ســمارة علــى أن الملتقــى يشــكل فرصــة لاســتماع الــى مــا يواجهــه الشــباب ومــا يطمحــون 
لــه فــدون ذلــك لــن يتمكــن أحــد مــن اعــادة صياغــة العاقــة مــع الشــباب، فــا بــد مــن تطويــر خطــاب الشــباب 
مــع الدولــة وانصــات الدولــة لهــم كفرصــة مبنيــة علــى ارضيــة مــن العلــم والحقائــق التــي تجعــل النقــاش اكثــر 

ســهولة ومصداقيــة علــى مســتوى االنجــاز لتحقيــق نهضــة هندســية عربيــة.
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انطالق فعاليات المؤتمر الدولي األول 
حول االتجاهات الناشئة في تطبيقات 

الحوسبة والهندسة

مندوبــا عــن وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وزيــر التربيــة والتعليــم الدكتــور عزمــي محافظــة، افتتــح رئيــس 
جامعــة مؤتــة الدكتــور عرفــات عرجــان، فعاليــات المؤتمــر الدولــي األول حــول االتجاهــات الناشــئة فــي تطبيقــات 
الحوســبة والهندســة، والــذي عقــده فــرع نقابــة المهندســين فــي محافظــة الكــرك، وجامعــة مؤتــة بالتعــاون 

مــع مجمــع المهندســين الكهربائييــن وااللكترونييــن IEEE، بمشــاركة واســعة مــن االردن ودول مختلفــة.
وقــال رئيــس الجامعــة الدكتــور عرفــات عرجــان، إن المؤتمــر يســاهم فــي تقديــم الحلــول العلميــة للمشــكات 
التــي تنســجم مــع عنوانــه والمتعلقــة باالتجاهــات الناشــئة، مبينــا أنــه يعكــس االدراك الحقيقــي لاولويــات 
العالميــة المختلفــة القائمــة علــى البحــث العلمــي الرصيــن الــذي يرتبــط بالحلــول العلميــة والعمليــة لمــا يعيشــه 

العالــم مــن تطــورات تكنولوجيــة متســارعة ألقــت بظالهــا علــى مفاصــل الحيــاة فــي جميــع انحــاء العالــم.
وأشــار إلــى أن الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه البيانــات والعلومــات فــي تشــكيل مســتقبل العالــم وظهــور التطبيقــات 
الكبــرى المرتبطــة بالــذكاء االصطناعــي والبيانــات الكبيــرة وأمــن المعلومــات وتأثيرهــا علــى العالــم اقتصاديــا 
واجتماعيــا وسياســيا، مــا يتطلــب مــن الجامعــات دعــم البحــث العلمــي وتوجيــه تطبيقاتــه نحــو حــل المشــكات 
التــي تواجــه المجتمعــات، وإعــداد الخريجيــن علــى ضــوء التغيــر المســتمر والتحــول المتســارع فــي المظاهــر 
االقتصاديــة والسياســية الفكريــة والثقافيــة للعالــم المعاصــر وتغييــر أنمــاط اإلعــداد والتدريــب والتأهيــل مــن 
ــل لهــا وربــط الجامعــات  ــم للتوظيــف األمث ــا التعلي ــم واســتخدام تكنولوجي ــر عناصــر منظومــة التعلي خــال تطوي

بالمســتحدثات التكنولوجيــة والعلميــة والعالميــة.



وشــدد علــى ضــرورة العمــل علــى االهتمــام بالعمليــة التعليميــة لتخريــج طالــب يواجــه تحديــات المســتقبل بــكل 
مكوناتــه بالتعــاون مــع المؤسســات، والتركيــز علــى اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم ومواجــة العصــر بأدواتــه 
فــي ظــل متطلبــات الثــورة فــي تكنولوجيــا المعلومــات والــذكاء وعلــم البيانــات والبرمجيــات وإدامــج التكنولوجيــا 

فــي التعليــم والتعلــم والتهئيــة والتوظيــف.
ــدس محمــود ســامة، أن  ــة، المهن ــن عضــو مجلــس النقاب ــب المهندســين األردنيي ــل نقي ــه، أكــد ممث مــن جانب
المؤتمــر يشــهد مشــاركة واســعة مــن داخــل وخــارج الوطــن وغنــي بموضوعاتــه التــي أعــدت لتامــس كافــة 
مجــاالت التقنيــات والتكنولوجيــا بهــدف اثــراء المخــزون المعرفــي الــذي يرتبــط بأحــدث التطــورات والمســتجدات 

فــي تطبيقــات الهندســة والحوســبة.

ــدة مــدركا أن الواقــع يتطلــب  ــات عدي ــة المهندســين يعمــل علــى مواجهــة تحدي وأشــار إلــى أن مجلــس نقاب
مزيــدا مــن التشــاركية بيــن جميــع المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، مبينــا 
ان المجلــس يعمــل ضمــن خطــة مدروســة تحديثيــة شــاملة للتشــريعات النقابيــة ضمــن رؤيــة يحكمهــا المســتقبل 

وتراعــي أرضيــة واقعنــا اآلنــي وطنيــا ونقابيــا ومهنيــا ويشــارك فيهــا الجميــع دون اســتثناء.
ــا المعلومــات فقــد  ــم فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجي ــي يشــهدها العال ــه وفــي ظــل التطــورات الت ــن أن وبي
بــات مــن الضــروري إدراك دور محــركات المعرفــة فــي تحقيــق تميــز وتمايــز الجامعــات فــي بيئــة تنافســية تســاعد 

علــى االبــداع واالبتــكار والريــادة والحداثــة ومواكبــة اقتصــاد المعرفــة المســتجدة.
وأضاف المهندس سامة أن التقنيات واالبتكارات الناشئة توفر فرصا ال متناهية لتحسين األعمال، مما يضع الشركات 
ضمــن منافســة كبيــرة علــى صعيــد الكفــاءة والقــدرة التشــغيلية، األمــر الــذي يســاهم فــي رفــع االبتــكارات والمشــاريع 

الناشــئة الــى جانــب التقنيــات المســتحدثة الــى مــا يزيــد عــن ألفــي تقنيــة يمكن االســتفادة منها فــي العمل.



وقــال رئيــس فــرع النقابــة فــي محافظــة الكــرك، المهنــدس وســام المجالــي، أن عظمــة العلــم وربطــه بااليمــان 
هــو دليــل علــى وجــوب التعلــم لصناعــة االنســان المنتــج القــادر علــى البنــاء، مبينــا ان المؤتمــر يشــكل دورا هامــا 
ــاءة والتواصــل  ــاح المهنــي والشــراكة البن فــي الوقــت الحالــي لجميــع االمــم حيــث ينطلــق الحديــث فيــه لانفت
الهــادف لخلــق الكفــاءات المحليــة القــادرة علــى التنافــس والتميــز فــي ظــل الواقــع الصعــب واالزمــات العالميــة 
واالقليميــة وارتفــاع نســب التضخــم، وذلــك مــن خــال التعــاون االصيــل المبنــي علــى المهنيــة العاليــة بيــن 

االطــراف المســؤولة.
وأكــد علــى أن المؤتمــر فرصــة للتعــاون المســتمر فــي ســبيل تحســين مهــارات ومؤهــات المهندســين وتحســين 
فرصهــم فــي المنافســة للوصــول الــى المســتويات التنافســية العالميــة، مقدمــا شــكره لجامعــة مؤتــة ولكافــة 

القائميــن علــى التنظيــم واالعــداد للمؤتمــر وللمشــاركين مــن داخــل وخــارج االردن، وللرعــاة والداعميــن.
وبيــن أن فــرع الكــرك ال يحيــد عــن خدمــة النــاس وال للســعي لرفعــة مهندســي المحافظــة، الفتــا إلــى انــه 
يوفــر برامــج تدريــب فــي الشــركات المختلفــة ويعقــد مؤتمــرات متنوعــة كمؤتمــر الكــرك البيئــي االول والمؤتمــر 
الحالــي، إضافــة الــى انشــاء مختبــر DLC المجهــز فــي االقليــم، وعقــد الــدورات التطبيقيــة المعتمــدة المختلفــة.
وقــال رئيــس اللجنــة العمليــة للمؤتمــر الدكتــور أحمــد الحســنات إن المؤتمــر يهــدف الــى اطــاع المشــاركين علــى 
ــا المعلومــات  احــدث التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة فــي مجــاالت الهندســة الكهربائيــة المختلفــة وتكنولوجي
واالســتفادة مــن خبــرات المشــاركين مــن خــال تقديــم أكثــر مــن أربعيــن ورقــة عمــل بحثيــة وتطبيقيــة فــي 
مجــاالت علــوم الكمبيوتــر والهندســة )الــذكاء االصطناعــي، علــم البيانــات، التعلــم اآللــي، رؤيــة الكمبيوتــر، معالجة 
اللغــات الطبيعيــة، تحليــات البيانــات الضخمــة، المعلوماتيــة الصحيــة، الشــبكات، األمــن الســيبراني، التشــفير، 
االدلــة الرقميــة، القياســات الحيويــة، الشــبكات الاســلكية، هندســة البرمجيــات، هندســة الويــب، نظــم المعلومــات، 

تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات، تكنولوجيــا قواعــد البيانــات، إنترنــت األشــياء(.
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انطالق فعاليات مهرجان جوائز المعماريين 
العرب في عمان بمشاركة عربية واسعة

انطلقــت فــي عمــان فعاليــات مهرجــان جوائــز المعمارييــن العــرب الــذي نظمتــه هيئــة المعمارييــن العــرب 
فــي اتحــاد المهندســين العــرب ونقابــة المهندســين األردنييــن، بحضــور رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب نقيــب 
المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، واميــن عــام االتحــاد الدكتــور عــادل الحديثــي، ورئيــس 
هيئــة المعمارييــن العــرب الدكتــور ايلــي حــداد، وعضــو مجلــس النقابــة رئيــس شــعبة الهندســة المعماريــة عضــو 

اللجنــة القطريــة لهئيــة المعمارييــن العــرب المهنــدس عمــاد الدبــاس.
وأكــد نقيــب المهندســين أن المهرجــان يعتبــر مناســبة وطنيــة عروبيــة تفتــح افــاق واســعة وتخلــق فضــاءات لحــوار 
معمــاري ملتــزم وجــاد بيــن المعمارييــن الكبــار ومعماريــي المســتقبل، وخلــق نافــذة للطلبــة ليطلــوا علــى اعمــال 
المعمارييــن االردنييــن والعــرب، مبينــا ان مهرجــان الجوائــز فرصــة لاطــاع علــى اخــر المســتجدات فــي الســاحتين 

الهندســية والمعماريــة.
وأشــاد بــدور هيئــة المعمارييــن العــرب فــي تعزيــز العمــل الهندســي العربــي المشــترك والوقــوف ودعــم قضايــاه 
العادلــة، مــن خــال احــداث حــراك معرفــي عــن قضيــة القــدس واتاحــة الفرصــة للمبدعيــن لتقديــم اطروحاتهــم 
حــول كيفيــة احيــاء القــدس بعــد جــاء االحتــال، حيــث عقــدت نشــاط "القــدس عاصمــة فلســطين- اعــادة احيــاء 

المدينــة بعــد جــاء االحتــال وغيرهــا مــن الفعاليــات.
وأشــار إلــى أن مهرجــان جوائــز المعمارييــن العــرب يعــرض مشــاريع مميــزة تقــدم حلــوال معماريــة مبدعــة تشــكل 
ــاء علــى  ــدا للمعمارييــن، بمــا يســاهم فــي تطــور المجتمعــات مــن خــال البن نمــاذج ملهمــة وترســم افقــا جدي

انجــازات المبدعيــن واســتلهام تجاربهــم إلنتــاج تجــارب أغنــى لمزيــد مــن االبــداع واالبتــكار والنهضــة.



وأكــد المهنــدس ســمارة أن الجائــزة فرصــة للبحــث عــن طريــق لنقــاش جــاد يجعــل العمــارة أكثــر صلــة بالمجتمــع، 
ــوازن  ــر تقدمــا فــي الت ــة أكث ــى حال ــة معاصــرة تنقــل المعمــار العربــي ال والبحــث عــن شــروط انجــاز عمــارة عربي
ــاس  ــة حاجــات الن ــى تلبي ــه عل ــات المعاصــرة وتعين ــه وتســخر التقني ــري بدائل ــراث وتث ــة والت ــن الحداث ــي بي االيجاب

ــة. ــة واالســتمرارية الحضاري ــة عــن ســؤال الهوي ــدة دون ان تخفــق فــي االجاب المتزاي
مــن جانبــه، أكــد أميــن عــام اتحــاد المهندســين العــرب الدكتــور عــادل الحديثــي، أن مهرجــان جوائــز مســابقة 
المعمارييــن العــرب يعقــد ألول مــرة فــي األردن وباســتضافة مــن نقابــة المهندســين األردنييــن التــي دائمــا مــا 
تســاهم فــي دعــم جميــع أنشــطة االتحــاد التــي تعقــد فــي االردن وخارجــه، مشــيرا الــى ان المهرجــان يســاهم 
فــي التطويــر واالرتقــاء بمهنــة الهندســة المعماريــة حيــث يولــي االتحــاد هيئــة المعمارييــن العــرب اهتمامــا خاصــا 

نظــرا ألهميــة االختصــاص وخصوصيتــه.
وأشــار الدكتــور الحديثــي أن اتحــاد المهندســين العــرب وبكافــة رؤســاء الهيئــات العربيــة ومجالســها تمكــن مــن 
تجــاوز كافــة االزمــت والصعــاب والتحديــات المختلفــة، وبقــي قويــا متماســكا يركــز علــى تقديــم العمل الهندســي 

العربــي بأفضــل صــورة، واالرتقــاء فيــه وتطويــره.
وقال عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس شعبة الهندسة المعمارية عضو اللجنة القطرية لهئية المعماريين 
العــرب المهنــدس عمــاد الدبــاس، إن المهرجــان حــدث معمــاري هــام يســاهم فــي ابــراز دور المعمارييــن العــرب 
فــي االرتقــاء بجــودة الحيــاة والحفــاظ علــى الهويــة العربيــة وانشــاء مســاحة تفاعــل بيــن المعمارييــن والطلبــة 
لتســليط الضــوء علــى اعمالهــم الهامــة والتعريــف بهــا، مبينــا أن الشــعبة تســعى لارتقــاء بمهنــة العمــارة ورفــع 

ســويتها فــي االردن مــن خــال عقــد ورشــات عمــل ونشــاطات وبرامــج تدريــب وتأهيــل ومســابقات معماريــة.
وأكــد ضــرورة العمــل علــى ايجــاد كــود عربــي موحــد لألبنيــة الخضــراء المســتدامة والتخطيــط والنقــل الذكــي لمــا 
لهمــا مــن أهميــة فــي مواجهــة التحديــات فــي العالــم العربــي خاصــة فيمــا يتعلــق بشــح المــوارد المائيــة والطاقــة 

والتخفيــف مــن التلــوث البيئــي.
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انطالق فعاليات اليوم العلمي حول "إعادة 
تأهيل وتطوير التراث العمراني في المدن 

الفلسطينية: تجربة للمشاركة"

أكــد نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، أن إعــادة 
تأهيــل وتطويــر التــراث العمرانــي فــي المــدن الفلســطينية يرتكــز علــى محوريــن طويلــي األمــد والنفــس، 
ويتمثــان فــي البنــاء علــى األرض والبنــاء فــي االنســان فــي هويتــه وتراثــه وثقافتــه ليبقــى ويصمــد ويســتمر 

ــال واالســتيطان وأشــكاله المختلفــة. ــى زوال االحت فــي المقاومــة ال
ــي فــي المــدن  ــراث العمران ــر الت ــل وتطوي ــوم العلمــي حــول "إعــادة تأهي ــات الي ــاح فعالي ــك خــال افتت جــاء ذل
الفلســطينية: تجربــة للمشــاركة"، والــذي نظمتــه لجنــة الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي فــي شــعبة الهندســة 
المعماريــة بنقابــة المهندســين األردنييــن، بالتعــاون مــع مجلــس األبحــاث البريطانيــة فــي بــاد الشــام وجمعيــة 
المعماريــن فــي فلســطين، بحضــور نقيــب المهندســين -فــرع القــدس المهندســة ناديــا حبــش، ورئيــس الشــعبة 
المعماريــة المهنــدس عمــاد الدبــاس وأميــن عــام النقابــة المهنــدس علــي ناصــر، ورئيــس لجنــة الحفــاظ علــى 

التــراث فــي النقابــة المهندســة مــرح الخيــاط، ومديــر مجلــس االبحــاث الدكتــورة كارول بالمــر.
وأشــار نقيــب المهندســين إلــى أن توثيــق الصمــود االنســاني فــي المــدن الفلســطينية يأتــي بترســيخ المقاوميــن 
فــي بيوتهــم وحواريهــم واعــادة احيــاء تلــك المــدن بروحهــا وهويــة ســكانها االصليين المرابطين فيها، مبينــا أن ذلك 

يمثــل االرضيــة الصلبــة التــي يجــب أن يقــف عليهــا المقاومــون لاســتمرار فــي مســيرتهم المباركــة حتــى التحريــر.
وأكــد أن مهمــة اعــادة احيــاء التــراث الفلســطيني تعتبــر واجبــا وطنيــا واخاقيــا علــى كل فــرد مــن الشــعب 
العربــي والفلســطيني يشــعر باالنتمــاء الحقيقــي لــألرض التــي تحمــل حضــارة ضاربــة فــي عمق التاريخ االنســاني، 

وتشــكل اليــوم وصمــة فــي االنســانية اذا مــا وقفــت مــع كل حــارة وبيــت فلســطيني صامــد.
ولفــت المهنــدس ســمارة إلــى حــرص نقابــة المهندســين علــى دعــم تثبيــت صمــود االهــل فــي القــدس 
وفلســطين حيــث تنفــذ حملــة "فلنشــعل قناديــل صمودهــا" لترميــم منــازل البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتلة 
ودعــم صمــود المقدســيين والحفــاظ علــى هويتهــم، مضيفــا أن الحملــة نفــذت مشــاريع بكلفــة تجــاوزت 8 



ماييــن دينــار تضمنــت ترميــم وحــدات ســكنية وبنــى تحتيــة وتعليميــة، فــي رســالة موجهــة للعــدو الصهيونــي أن 
االردن وفلســطين شــعب واحــد فــي ملحمــة الدفــاع عــن القــدس والمقدســات.

وقــال عضــو مجلــس النقابــة رئيــس الشــعبة المعماريــة المهنــدس عمــاد الدبــاس، إن الحفــاظ علــى التــراث 
العمرانــي والتاريخــي لفلســطين مــن التســرب والتزويــر وتشــويه الحقائــق يحتــاج الــى جهــود رســمية وشــعبية مــن 
خــال تحديــث االنظمــة والقوانيــن واالحــكام الخاصــة بتعريــف المعالــم التاريخية التي كان من ابرزها انشــاء ســجل 

جغرافــي متكامــل تحــدد فيــه المبانــي التراثيــة ذات القيمــة التاريخيــة العاليــة، لــكل قريــة ومدينــة فلســطينية.
ولفــت إلــى ان اليــوم العلمــي يهــدف الــى تســليط الضــوء علــى التجربــة الفلســطينية لعــرض مشــاريع ومبــادرات 
حمايــة التــراث العمرانــي والحضــري والتركيــز علــى الشــراكات والتعــاون مــع المجتمعات المحلية لتشــجيع التفاعل 

والتعلــم وفتــح ابــواب التعــاون المســتقبلي بيــن األردن وفلســطين لحمايــة المــوارد التراثية.
وأشار المهندس الدباس الى أن نقابة المهندسين ولمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتقدم الرقمي والتكنولوجي 
والصناعــي، أطلقــت وضمــن خطتهــا االســتراتيجية خطــة للتحــول الرقمــي، كذلــك منصة نقابة المهندســين التدريبية 
االلكترونيــة JEA LEARN، التابعــة ألكاديميــة المهندســين للتدريــب والتطويــر الهندســي والتــي ســيكون مــن ضمنهــا 

برامــج خاصــة للحفــاظ علــى التــراث العمرانــي واســتدامته بالتعاون مع نقابة المهندســين فــرع القدس.
مــن جانبهــا، تحدثــت نقيــب المهندســين فــي فــرع القــدس المهندســة ناديــا حبــش، عــن تجربــة الحفــاظ علــى 
التــراث خــال فتــرات الحكــم المختلفــة، بــدءا بالعثمانيــة والتركيــة والصهيونيــة واالردنيــة ومــا الحقهــا مــن معيقــات 

عرقلــت عمليــات الترميــم المختلفــة.
وقدمــت المهندســة حبــش عرضــا حــول القــرى الفلســطينية المدمــرة والمؤسســات المختلفــة العاملــة فــي 

ــراث العمرانــي. ــة عــن الت ــى لمحــة تاريخي ــه، إضافــة إل ــراث وإعــادة احيائ القــدس فــي مجــاالت حفــظ الت
وأكــدت مديــر مجلــس األبحــاث البريطانيــة فــي بــاد الشــام  الدكتــورة كارول بالمــر، اعتزازهــا بعاقــات التعــاون 
مــع نقابــة المهندســين فــي األردن وفرعهــا فــي القــدس، مشــيرة إلــى ان موضــوع الحفــاظ علــى التــراث 

ــه. ــة علي ــد مــن ورشــات العمــل والبرامــج التدريبي ــث تركــز العدي ــرى، حي ــة الكب العمرانــي يأخــذ االهمي
العلمــي هــو اول  اليــوم  الهنــدي، إن  ابراهيــم  المهنــدس  الفلســطينيين  المعمارييــن  رئيــس جمعيــة  وقــال 
النشــاطات التــي تشــارك فيهــا الجمعيــة وتســاهم فــي الحفــاظ علــى المــوروث التاريخــي للمــدن الفلســطينية.
وتخلــل افتتــاح اليــوم العلمــي، افتتــاح معــرض اعــادة تأهيــل التــراث العمرانــي، ومحاضــرات مختلفــة حــول تحويــل 
المبانــي التراثيــة الــى مبــان مؤسســية ومراكــز ثقافيــة بالتعــاون مــع المغتربيــن، واالحيــاء الحضــري فــي فلســطين 

والتحديــات ومشــاريع التــراث المســتدام، وغيرهــا مــن الموضوعــات.

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_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9




فتح باب االشتراك في التأمين الصحي 
للمهندسين وعائالتهم للعام 2023

32300 مشترك ومشتركة في التأمين الصحي للمهندسين
2700 جهــــة طبيـــــة معتمـــــــدة ومرخصــــــــة ضمـــــن شبــــكـــة

التأمين الصحي للمهندسين

أعلنــت نقابــة المهندســين األردنييــن عــن فتــح بــاب االشــتراك في برامــج التأمين الصحي للمهندســين وعائاتهم، 
للعــام 2023، بــدءا من شــهر تشــرين ثاني. 

وقــال عضــو مجلــس النقابــة نائــب رئيــس لجنــة ادارة صنــدوق التأميــن الصحــي الدكتــور بشــار الطراونــة، إن 
ــه بشــكل ال  ــدوق والنفقــات الصــادرة عن ــرادات الصن ــن اي ــوازن بي ــإدارة تحقــق بإدامــة الت الهــدف االســتراتيجي ل
يخــل بالمنافــع والمزايــا علــى المشــتركين، مؤكــدا حــرص االدارة علــى زيــادة رضــى المشــتركين والجهــات الطبيــة 

علــى حــد ســواء.
وقــال مديــر دائــرة التأميــن الصحــي الدكتــور فــاح الدبــك، إن مجلــس نقابة المهندســين وتحقيقا لمبــدأ الصندوق 

التكافلــي للتأميــن الصحــي، رفــع ســقف التغطيــة لألمــراض المزمنــة، مقابــل تقديم الخدمــات الطبية االفضل.
وأشار إلى أن أعداد المشتركين في برامج التأمين الصحي المختلفة، تجاوزت 32300 مشترك ومشتركة.

ــادرة، لتقديــم  ــه تــم توســيع الشــبكة الطبيــة بإضافــة مستشــفيات وتخصصــات طبيــة جديــدة ون ولفــت إلــى أن
خدمــات مميــزة للمهندســين، مبينــا أن الشــبكة الطبيــة تغطــي 2700 جهــة طبيــة علــى كامــل مســاحات الوطــن.
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المهندسين تطلق فعاليات الهاكاثون 
المعماري في جامعة األميرة سمية

انطلقــت فعاليــات الهاكاثــون المعمــاري الــذي عقدته لجنة المعماريين الشــباب في شــعبة الهندســة المعمارية 
ــن،  ــب المهندســين األدنيي ــدوب نقي ــا، بحضــور من ــرة ســمية للتكنولوجي ــة المهندســين  فــي جامعــة األمي - نقاب
عضــو مجلــس نقابــة المهندســين رئيــس شــعبة الهندســة المعماريــة المهنــدس عمــاد الدبــاس، واألميــن العــام 
المهنــدس علــي ناصــر، وعميــد القبــول والتســجيل فــي الجامعــة الدكتــور عبدالغفــور الصيــدي، وبمشــاركة 

نخبــة مــن الزميــات والزمــاء مــن لجنــة المعمارييــن الشــباب والمهندســين والمهندســات فــي الجامعــة.
وأكــد المهنــدس الدبــاس أن فعاليــة الهاكاثــون المعمــاري تســاهم فــي عــرض األفــكار الشــبابية المختلفــة 
وقصــص نجــاح لمهندســين اثبتــت قدرتهــم علــى االبــداع واالبتكار، مشــيرا الى أن المهندس المعماري يســتطيع 
أن يشــق طريقــه بنفســه وأن يحــول التحديــات المختلفــة الــى فــرص مــن خــال االفــكار الخاقــة فــي المجــاالت 

المختلفــة خاصــة مجــال االبــداع والريــادة واالبتــكار.
ولفــت إلــى أن نقابــة المهندســين أولــت جانــب الريــادة واالبتــكار اهتمامــا كبيــرا، وشــكلت اللجــان الخاصــة بذلــك، 
كمــا اطلقــت مركــز رواد اعمــال مهندســين رام والــذي يضــم المهندســين المبدعيــن، كمــا وقعــت العديــد مــن 

االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع المؤسســات والجامعــات الحكوميــة والخاصــة دعمــا لموضــوع الريــادة.



وأضــاف المهنــدس الدبــاس إن الشــعبة ســتعمل علــى نقــل النشــاطات المختلفــة التــي تعقدهــا بيــن الحيــن 
واالخــر للطلبــة علــى مقاعــد الجامعــات بالتعــاون مــع اســاتذة الجامعــات، وذلــك بهــدف اطاعهــم وهــم علــى 

مقاعــد الدراســة علــى كافــة المســتجدات فــي التخصصــات الهندســية المختلفــة.
مــن جانبهــا، قالــت رئيــس لجنــة المعمارييــن الشــباب فــي نقابــة المهندســين المهندســة ملــك جــرادات، إن اللجنــة 
ــة احتياجاتهــم  ــكل الشــباب وتلبي ــا ل ــى أن تكــون منصــة وصوت ــات المختلفــة تركــز عل ومــن خــال عقــد الفعالي
واهتماماتهــم وتبنــي المهــارات التقنيــة والمهــارات الشــخصية، مشــيرة إلــى ان النشــاطات المختلفــة تعتبــر فرصــة 
وملتقــى للمعمارييــن للتشــبيك واخــذ المعرفــة وتســليط الضــوء علــى كل معمــاري مبــدع كان عنــده فكــرة 

ومســاهمة فــي االردن وخارجــه.
وقالــت إن اللجنــة ســتقوم بعقــد العديــد مــن الفعاليــات واالنشــطة وورشــات العمــل المتنوعــة والمختلفــة التــي 

تســاهم فــي تفاعــل المعمارييــن مــع بعضهــم، منــذ لحظــة تخرجهــم وحتــى التحاقهــم بســوق العمــل.
واشــتملت الفعاليــات علــى عــرض تجــارب وحــوار قدمــه مجموعــة مــن الزمــاء وهــم المهنــدس ثائــر قبعــة، 
المهنــدس ســيف ســميرات، المهندســة بيســان ابــو ديــة ، المهندســة امانــي طبــازة، المهنــدس ماهــر االســمر، 
المهنــدس احمــد المغربــي، المهندســة انــوار طهبــوب، بحضــور أعضــاء شــعبة الهندســة المعماريــة  المهنــدس 

ــاال الطراونــة. بــال حمــاد، المهنــدس شــاكر خليــف، المهنــدس اســيد العيطــان ، المهندســة دي
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انتخبــت الجمعيــة العامــة لهيئــة مكاتــب ومؤسســات الهندســة االستشــارية العربيــة خــال اجتماعهــا فــي القاهــرة  
الزميــل عضــو مجلــس النقابــة و رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية المهنــدس عبــد اللــه غوشــة 
ــة العامــة لهيئــة مكاتــب  ــا لرئيــس هيئــة مكاتــب ومؤسســات الهندســة االستشــارية العربيــة، وكانــت الجمعي نائب
ومؤسســات الهندســة االستشــارية العربيــة قــد عقــدت اجتماعهــا لمناقشــة التقريريــن المالــي واالداري وانتخبــت 
اعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للــدورة القادمــة، وتــم خــال االجتمــاع اقــرار مســودة نظــام تصنيــف المكاتــب والشــركات 
العربيــة، وانشــاء منصــة الكترونيــة عربيــة للمكاتــب الهندســية ، وتوحيــد عقــد موحــد لاستشــاريين العــرب، وتطويــر 
ائتافــات المكاتــب العربيــة للمناقشــة مــع االستشــاريين االجانــب، إضافــة الــى تطويــر مفهــوم االســتدامة فــي 
البيئــة والتخطيــط، كمــا أقــرت مــكان انعقــاد االجتمــاع القــادم للجمعيــة العامــة حيــث ســيعقد فــي الكويــت، كمــا 

ســتعقد الــدورة القادمــة للجنــة التنفيذيــة فــي االردن.

غوشة نائبا لرئيس هيئة مكاتب ومؤسسات 
الهندسة االستشارية العربية
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المهندسين تشارك في اطالق
Student Chapter  في قسم هندسة الطاقة 

المتجددة بجامعة االسراء

رعـــى االســـتاذ الدكتـــور أحمـــد نصيرات رئيس جامعة االســـراء اطاق  Student chapter في قســـم هندســـة 
الطاقـــة المتجددة/كليـــة الهندســـة، بحضـــور نقيـــب المهندســـين ورئيس اتحاد المهندســـين العـــرب المهندس 
أحمـــد ســـمارة الزعبـــي ورئيـــس جمعيـــة الطاقـــة العالميـــة )AEE( )Association for Engineers( المهندس 
ســـامر زوايـــده ورئيـــس جمعية مســـتثمري القســـطل والمشـــتى الســـيد محمود خضـــر والمدير العام لشـــركة 
 Desing and( فيادلفيـــا للطاقـــة الشمســـية المهنـــدس أحمـــد الصمـــادي والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة
 )German Student Chapter in Jordan ( المهندســـة ريم ســـميرات ونائب رئيس )developments of cars

المهندســـة ديانـــا عثامنة ومصانـــع مدى .
وأكد نقيب المهندســـين االردنيين رئيس اتحاد المهندســـين العرب المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، أن جامعة 
االســـراء تبذل جهـــودا كبيرة في االنفتاح على مؤسســـات المجتمع المدني المختلفة، وســـعيها الدؤوب في 
تقديـــم األفضـــل للطلبـــة، مبينـــا أن اطـــاق Student Chapter  في قســـم هندســـة الطاقة المتجـــددة يؤكد 
حرصهـــا علـــى مواكبـــة آخـــر التطـــورات العلميـــة والتكنولوجية التـــي توصـــل اليها العالم فـــي الثـــورة الصناعية 

الرابعة ومشـــارف الثروة الصناعية الخامســـة.  
وأشـــار الـــى أن نقابـــة المهندســـين تســـعى لتكريـــس الشـــراكة والتعـــاون مـــع جامعة االســـراء، حيـــث وقعت 
مذكـــرة تفاهم في مجـــاالت التدريب بين الجامعة والنقابة، وعقد دورات وبرامج تدريبية مختلفة للمهندســـين، 
واالســـتفادة مـــن المؤهات واإلمكانيات المتاحـــة، وتفعيل التعاون في مجال بناء القدرات وتحســـين مخرجات 

التعليـــم وتزويـــد المهندســـين بالمهارات الازمة لدخول ســـوق العمل بكفـــاءة واقتدار.
وأضـــاف أن نقابة المهندســـين تعمل علـــى تقديم كافة البرامـــج والبرامج التأهيلية والدورات وورشـــات العمل 
التـــي تصـــب فـــي مصلحة المهندســـين وتزودهـــم بالمهارات الازمـــة ليكونوا علـــى قدر عال من المســـؤولية، 
 JEA LEARN وقـــد ظهـــر ذلـــك جليا فـــي االشـــهر القليلـــة الماضيـــة التي اعلنـــت فيهـــا النقابة اطـــاق منصـــة
التابعـــة ألكاديميـــة المهندســـين للتدريـــب والتطويـــر الهندســـي، والتـــي تحتوى فـــي جعبتها اكثـــر من 6000 

برنامـــج تدريببـــي في مختلـــف التخصصات.



وبيـــن أن النقابـــة تولـــي اهتمامـــا كبيرا فـــي موضوع الدراســـات والتصميم ألنظمـــة الطاقة المتجددة وترشـــيد 
اســـتهاك الطاقـــة وتحســـين كفاءتهـــا بشـــكل خـــاص والتدقيـــق الطاقي بشـــكل عـــام بالتعاون مـــع المكاتب 
الهندســـية المختلفـــة، مؤكدا اســـتعداد النقابة التام وتســـخير كافـــة إمكاناتها المتاحة تحت تصـــرف الزماء في 

الجامعـــة بمـــا ينعكس إيجابا علـــى طلبة كلية الهندســـة.
وتطـــرق المهنـــدس ســـمارة الى ملتقى الشـــباب الـــذي ســـتعقده النقابة قريبـــا، وأهمية ذلـــك الملتقى في 

افســـاح المجـــال للمهندســـين للمشـــاركة والتفاعل فيمـــا بينهم وتبـــادل المعرفة والخبـــرات الازمة.
من جانبها رحبت  االســـتاذ الدكتورة غيداء ابو رمان )مســـاعد الرئيس للشـــؤون الدولية /عميد كلية الهندســـة( 
بالحضـــور مؤكـــدة أن  جامعة االســـراء تركز على تجويد أنشـــطة البحـــث العلمي، وجعل الكليـــات مراكز تطوير 
وتنميـــة مســـتدامة لخدمـــة االقتصاد الوطنـــي، والتأكيد علـــى أهمية ضمـــان الجودة خاصة بعـــد حصول كلية 
الهندســـة علـــى شـــهادة الجـــودة المعيـــار الذهبـــي مـــن هيئـــة اعتمـــاد مؤسســـات التعليـــم العالـــي، وااللتزام 
باســـتمرارية وتحســـين نوعيـــة مدخات العمليـــة التعليميـــة التعلمية وتحســـين نوعية الخدمـــات والمرافق في 
الجامعـــة بمـــا ينعكـــس على جـــودة مخرجاتها، وتحقيـــق فرص المنافســـة مع المؤسســـات التعليميـــة المثيلة، 

وتطبيـــق مفهـــوم التعليم المســـتمر عبر توفير صيـــغ وهياكل مرنـــة ومتطورة.
واشـــارت الدكتـــورة ابـــو رمـــان إلـــى اســـتجابة جامعة اإلســـراء للرســـالة الهاشـــمية باســـتحداث تخصـــص الطاقة 
المتجـــددة في كلية الهندســـة وذلك لتجســـيد فلســـفة التعليم العالي، وانســـجاما مع معطيـــات المرحلة لبناء 
هيـــاكل تعليميـــة مرنه تعنى بالمســـتويات االكاديميـــة والتطبيقية، موكـــدة على رؤية الجامعة ورســـالتها في 
 ،

ً
تحقيـــق االهداف المنشـــودة في رفد ســـوق العمـــل المحلي واالقليمـــي والدولي بخريجيـــن متميزين معرفيا

وســـعي الجامعة لتجويد أنشـــطة البحـــث العلمي.
وقـــدم رئيـــس لجنـــة المقابـــات الكهروضوئية في شـــعبة الهندســـة الكهربائية بنقابـــة المهندســـين األردنيين، 
المهنـــدس غيـــث الخزاعي محاضرة بعنوان اســـتجابة األنظمـــة الكهربائية للتحول الطاقي ومنهجية اســـتخدام 
األنظمـــة الذكيـــة لمواكبـــة التحـــول الســـريع والضخم في جميـــع منظومـــات االدارة والتحكم ضمـــن قطاعات 

الخدمـــات العامة مـــن كهرباء وميـــاه واتصاالت وبيانـــات وغيرها.
حيـــث وضـــح دورنقابـــة المهندســـين ورؤيتهـــا ورســـالتها وقيمهـــا الجوهريـــة، ودور أكاديميـــة المهندســـين في 
النهضـــة المهنيـــة واإلحترافيـــة والتكنولوجية، كما بين أثـــر الطاقة المتجددة على األنظمـــة الكهربائية من جهة 

وتخفيـــض اإلنبعاثـــات الكربونية مـــن جهة أخرى.
ودعـــى الـــى ضـــرورة  تغيير شـــكل التعليـــم بحيث يواكب الســـرعة والنـــوع للتكنولوجيـــا وتحوالتها واســـتعرض 

العديـــد مـــن األمثلة علـــى وظائف المســـتقبل.
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نقابة المهندسين االردنيين توقع اتفاقية 
مع شركة “Rekruut” األلمانية للتوظيف، 
وتنظم ورشة حول متطلبات العمل فيها

الطراونـــة: وكالـــة التوظيـــف الفيدراليـــة األلمانيـــة تـــدرج األردن ضمـــن الدول 
المعتمـــدة الســـتقبال العمالـــة منها.

وقعـــت نقابـــة المهندســـين االردنيين مذكرة تفاهم مع شـــركة توظيف Rekruut األلمانيـــة لغايات إيجاد فرص 
عمـــل للمهندســـين األردنيين في الدول الناطقة باللغـــة األلمانية، حيث وقع االتفاقية عن نقابة المهندســـين 
 ،”Rekruut“ عضو مجلس النقابة ورئيس شـــعبة الهندســـة المدنية  الدكتور بشـــار الطراونة، ومدير عام شركة
وتهـــدف االتفاقيـــة إلى البحـــث عن عمل للمهندســـين في كل من ألمانيا وهولندا والنمســـا وسويســـرا، حيث 
تعتبـــر هـــذه الـــدول من األســـواق الواعدة والتـــي تحتاج إلى أعـــداد كبيرة من المهندســـين لطبيعـــة اقتصادها 

الصناعـــي، وتنص االتفاقية إلى عدم اســـتيفاء أية رســـوم من المهندســـين األردنيين مقابـــل هذه الخدمات.

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%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%E2%80%9CRekruut%E2%80%9D_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%8C_%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9__%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7


"المناجم والتعدين" يلتقي بممثلين من 
وزارة االقصاد الوطني الفلسطيني واتحاد 

صناعة الحجر والرخام

التقـــى مجلـــس شـــعبة هندســـة المناجـــم والتعدين والهندســـة الجيولوجيـــة والبتـــرول في نقابة المهندســـين 
األردنيين، بممثلين من وزارة االقصاد الوطني الفلســـطيني واتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، ومؤسسة 
المواصفـــات والمقاييـــس الفلســـطينية ، لبحـــث االمـــور المختلفة المتعلقة بصناعـــة الحجر والرخام الفلســـطينية 

والتـــي تعتبـــر مـــن اهم الصناعات لقدســـيتها وكونها تســـاهم في تشـــغيل العديد من األيـــدي العاملة.
وأكـــد نائـــب رئيس الشـــعبة المهنـــدس أنـــور طميزة على اســـتعداد الشـــعبة ومجلـــس النقابة علـــى التعاون 

التـــام مـــع الجهـــات المختلفة بما يســـاهم في خدمـــة القطـــاع والمهنة.
وأشـــار اللقـــاء الـــى أن قطاع الرخـــام والحجر يســـاهم في الناتج القومي الفلســـطيني بنســـب جيـــدة، كما أن 

هنـــاك مخـــزون اســـتراتيجي من الرخـــام، وذو مواصفات عاليـــة ويعتبر من اهـــم الصادرات الفلســـطينية.
وأكـــد اللقـــاء علـــى ضـــرورة ايجـــاد شـــراكات قيمة لاســـتفادة مـــن ميـــزات الحجـــر الفلســـطيني، والعمل على 

اســـتيراده واســـتخدامه فـــي البنـــاء، ووضـــع خطـــة عمـــل وعقد انشـــطة مشـــتركة لدعـــم القطـــاع وتنميته.
وناقـــش اللقاء ضرورة عـــرض المواصفات والمحددات للحجر والرخام، والكميـــات التقديرية لهما، ومدى إمكانية  

التصديـــر واالســـتثمار من قبل الدولة، ووضع خطة متكاملـــة لتطبيقها اوال باول.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%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%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85


منظمة العمل الدولية والشعبة الكيميائية 
تقيمان أسبوع السالمة الكيميائية ومنع 

ادارة الحوادث الصناعية الكبرى

ســمارة يدعــو لتبنــي مبــادرة نقابــة المهندســين بمصادقــة األردن علــى اتفاقيــة منــع 
الحــوادث الصناعيــة الكبــرى رقــم 174

المحاميــد: اســبوع الســالمة الكيميائيــة بمثابــة خطــوة فــي بنــاء منظومــة ســالمة 
عمليــات فــي االردن واالســتفادة منهــا فــي دول األقليــم

انطلقــت فعاليــات أســبوع الســامة الكيميائيــة ومنــع ادارة الحــوادث الصناعيــة الكبــرى، الــذي نظمتــه جمعيــة 
ســامة العمليــات الكيميائيــة فــي شــعبة الهندســة الكيميائيــة بنقابــة المهندســين االردنييــن، بالتعــاون مــع 
منظمــة العمــل الدوليــة- المكتــب االقليمــي للــدول العربيــة، بحضــور نقيــب المهندســين رئيس اتحاد المهندســين 
العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، وعضــو مجلــس نقابــة المهندســين رئيــس شــعبة الهندســة الكيميائيــة 
المهنــدس محمــد المحاميــد، ورئيــس الجمعيــة الدكتــور ســامي العمارنــة واألميــن العــام المهنــدس علــي ناصــر، 

واعضــاء مجلــس الشــعبة الكيميائيــة وجمعيــة ســامة العمليــات الكيميائيــة.
ــد مــن ورشــات  ــة المهندســين ومــن خــال الشــعبة الكيميائيــة عقــدت العدي وأكــد نقيــب المهندســين أن نقاب
العمــل والملتقيــات والنــدوات العلميــة التــي ركــزت علــى المفاهيــم العميقــة للســامة الصناعيــة وســامة 
العمليــات الكيميائيــة، مشــيرا إلــى أن كافــة توصيــات تلــك الفعاليــات بقيــت  حبيســة األدراج ولــم نلمــس لهــا 
أي أثــر علــى أرض الواقــع، كمــا أن التعليمــات التــي يتــم اصدارهــا حــول موضوعــات الســامة العامــة فــي 
القطاعــات االنشــائية يتــم تقنينهــا وتخفيفهــا مــا يــؤدي الــى حــدوث الكــوارث المختلفــة والتــي بدورهــا تلحــق 

اضــرارا باالقتصــاد الوطنــي.
ودعــا المهنــدس ســمارة كافــة الجهــات المعنيــة ذات العاقــة بتبنــي مبــادرة نقابــة المهندســين بمصادقــة األردن 
التوقيــع علــى اتفاقيــة منــع الحــوادث الصناعيــة الكبــرى رقــم 174 لمنظمــة العمــل الدوليــة وبمــا يضمــن تفعيــل 

منهجيــة منــع الحــوادث الكبــرى وادارتهــا وتخفيــف عواقبهــا.



وتطــرق إلــى مجريــات اجتمــاع الهيئــة العامــة االســتثنائي لنقابــة المهندســين الــذي عقــد لمناقشــة التعديــات 
علــى مشــروع نظــام صنــدوق التقاعــد، مبينــا أن رفــع الجلســة جــاء إلعطــاء الفرصــة لمزيــد مــن الحــوار والتشــاور، 
حيــث ســتتم دعــوة اللجنــة االستشــارية وعــدد مــن المهندســين الذيــن عارضــوا التعديــات االخيــرة للتوافــق حــول 

التعديــات والبــت بموضوعهــا.
وبيــن النقيــب انــه اذا كانــت التعديــات المتوافــق عليهــا جوهريــة فســنعود الــى الهيئتيــن العامــة لصنــدوق 

التقاعــد والمركزيــة ثــم الهيئــة العامــة لنقابــة المهندســين. 
وشــدد علــى أن كافــة االطــراف مــن متقاعديــن ومهندســين جــدد وعائات المهندســين في نقابة المهندســين 
حريصــون كل الحــرص علــى مصلحــة النقابــة ولــن يكــون هنــاك جــدار مغلــق، بــل ســيتم التحــاور والتــروي فيمــا 

يتعلــق بموضــوع التعديــات.
مــن جانبــه، أكــد عضــو مجلــس نقابــة المهندســين رئيس شــعبة الهندســة الكيميائية المهندس محمــد المحاميد، 
أن انعقــاد اســبوع ســامة العمليــات، يأتــي ايمانــا مــن الشــعبة بــدور جمعيــة ســامة العلميــات الكيميائيــة فــي 
تعزيــز مفهــوم ســامة العمليــات وتبــادل الخبــرات مــع الجهــات الدوليــة المختلفــة والســعي نحــو التطبيــق االمــن 

لكافــة العمليــات الصناعيــة والكيميائيــة.
ولفــت إلــى أن ارتبــاط مفهــوم ســامة العمليــات وانعكاســه علــى حيــاة البشــر والمنشــآت تجعــل منــه قضيــة 
وطنيــة واقتصاديــة عــاوة علــى مهنيــة المفهــوم والتطبيــق، خاصــة وان االردن ودول االقليــم تعانــي مــا تعانيــه 
ــة تجعــل مــن اي اســتثمار صناعــي فرصــة للنجــاة وتحســين المســتوى االقتصــادي  مــن ســوء احــوال اقتصادي
فــي ظــل تنافــس دولــي مــن الــدول الصناعيــة الكبــرى، مبينــا أن التــزام الشــركات بمفاهيــم الســامة يعــد مــن 

نقــاط التقييــم للمنتــج وحمايــة المنشــأة وحمايــة العامليــن الذيــن يعتبــرون ثــروة حقيقيــة ومــوردا اساســيا.
وقــال إن التشــاركية فــي االســبوع العلمــي المكثــف مــع كافــة المؤسســات الوطنيــة ذات العاقــة، والتعــاون 
ــة  ــرى يجعــل هــذا االســبوع بمثاب ــة والشــركات الكب ــة والجهــات الرقابي مــع الجهــات المنظمــة لألعمــال الصناعي
خطــوة فــي بنــاء منظومــة ســامة عمليــات فــي االردن واالســتفادة منهــا فــي دول االقليــم، لحمايــة العامليــن 

والمنشــآت وتقليــل الحــوادث الصناعيــة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89


اجتماع لمجلس امناء أكاديمية المهندسين 
لالطالع على اخر انجازاتها ومستجداتها

عقـــد مجلـــس أمناء أكاديمية المهندســـين للتطوير والتدريب الهندســـي اجتماعا، برئاســـة رئيـــس مجلس األمناء 
نقيـــب المهندســـين األردنييـــن المهندس أحمد ســـمارة الزعبـــي، ونائب نقيب المهندســـين رئيـــس هيئة مديري 
األكاديميـــة المهنـــدس فـــوزي مســـعد، وبحضـــور اعضـــاء مجلـــس األمناء ومديـــر االكاديمية المهندســـة ســـمر 
الكيانـــي، وذلك للوقوف على آخر المســـتجدات المتعلقة باالكاديمية، واالنجـــازات التي تم تحقيقها حتى االن.
وأكـــد نقيب المهندســـين أن مجلس النقابة قدم كامل الدعم للســـير باالجراءات االداريـــة والقانونية لألكاديمية 
رغـــم كافـــة الظروف والتحديات، حيـــث قامت النقابة بكل ما هو مطلوب منها بموجـــب االتفاقية الموقعة بينها 
وبيـــن األكاديميـــة، مشـــيرا إلى أن المهندســـين علـــى كامل مســـاحات الوطن يحتاجـــون الى الخبـــرات المتنوعة 

والبرامـــج المختلفـــة التي تقدمها االكاديميـــة ضمن خطة عملها.
وأشـــار نائـــب النقيـــب رئيـــس هيئة المديريـــن المهندس فـــوزي مســـعد، ان االكاديمية ركزت علـــى أفضل الممارســـات الدولية، 
والخبرات الكبيرة والمتنوعة التي تعتبر جميعها بمرحلة العطاء، بحيث تقدم نتائج مجدية تؤثر على ســـوق العمل بشـــكل كبير، 
من خال التعاون مع الجامعات المختلفة والشراكة معها في التوجيه ألفضل الممارسات واحتياجات سوق العمل الهندسي.
وقدمـــت مديـــر االكاديمية المهندســـة ســـمر الكياني، عرضا حـــول الخطوات واالجـــراءات والنشـــاطات التي تم 
عقدهـــا مـــن خال االكاديمية، ســـواء فيما يتعلـــق باكمال االجـــراءات القانونية واتفاقية التعـــاون بين االكاديمية 
والنقابـــة، إضافـــة الى اطـــاق منصة نقابة المهندســـين واألكاديميـــة كمجتمع معرفي ومنصـــة تدريبية تحوي 
العديـــد مـــن المصـــادر والـــدورات التدريبيـــة من مصـــادر محليـــة واقليميـــة وعالمية، والنـــدوات الحوارية الشـــهرية 

والبرامـــج التدريبيـــة المتخصصـــة كبرنامـــج "تميز" الذي صمم لتأهيل المهندســـين لســـوق العمل.
ولفتـــت إلـــى أن االكاديميـــة تواصل مـــع العديد من الجهـــات والمؤسســـات المختلفة لبناء قدرات المهندســـين 

بكافـــة القطاعات الهندســـية المختلفة.
بدورهـــم، أشـــاد أعضـــاء مجلـــس األمنـــاء باالنجازات التـــي قدمتهـــا األكاديمية، وأهمية انشـــائها التـــي تركز على 
بنـــاء قدرات المهندســـين بشـــكل عـــام، وحديثي التخـــرج على وجـــه الخصوص، ورفدهـــم بالكفـــاءات والمهارات 

وتأهيلهم لســـوق العمـــل محليا واقليميـــا وعالميا.
وأكـــدوا اســـتعدادهم التـــام لرفـــد األكاديميـــة بخبراتهـــم وتعزيز األهـــداف الموضوعـــة لها، بما يســـاهم في رفع 

ســـوية المهندســـين وتميزهم في كافـــة المحافل.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7


افتتاح الدورة التأهيلية لبرنامج فحوصات 
المواد االنشائية وتصميم الخلطات 

االسفلتية والخرسانية

افتتحت الدورة التأهيلية لبرنامج فحوصات المواد االنشـــائية وتصميم الخلطات االســـفلتية والخرسانية في شعبة 
هندســـة المناجـــم والتعديـــن والهندســـة الجيولوجية والبتـــرول بتنظيم من لجنـــة التأهيل والتدريب في الشـــعبة 
وبالتعاون مع مركز تدريب المهندســـين وامانة عمان الكبرى ومختبر الجســـر العربي ومختبر معالم الهندســـي.
وافتتـــح الدورة عضو مجلس الشـــعبة المهنـــدس نبيل العديات، ومدير مركز تدريب المهندســـين المهندســـة 

الكياني. سمر 
وقـــال المهنـــدس العديـــات إن رئيس ومجلس الشـــعبة وضعوا خططـــا لبرامج ضمن مجاالت عـــده تحاول او 
قـــد تســـاعد فـــي  ايجاد فرص عمل لمهندســـي الشـــعبة فـــي القطاعين العـــام والخاص والتعريـــف بمجاالت 
عمـــل وتخصصـــات مهنـــدس الشـــعبة عن طريـــق المقابات مـــع  اصحـــاب العاقـــة، إضافة إلى عقـــد دورات 

وبرامـــج تدريبيـــة لرفد المهندســـين الجـــدد بالخبرات الازمـــة للنجاح والتميز فـــي عملهم .
واشـــار إلـــى أن الشـــعبة تركز على اقامة نشـــاطات ستســـاهم في تقليل حجـــم البطالة وتأهيل المهندســـين 

الجـــدد بالتعاون مـــع الجهات المختصـــة والمؤهلة لذلك.
وقالت مدير مركز التدريب المهندســـة ســـمر الكياني، إن هذه الدورة هي االولى التي يتم تنظيمها لشـــعبة 

التعدين وان المركز على اتم االســـتعداد للتنســـيق مع الشـــعبة لعقد اي دورة فيها فائدة لكافة الزماء.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%81%D8%AD%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


الشعبة المدنية وأكاديمية المهندسين 
تعقدان الندوة الحوارية بعنوان "تقييم 

وتأهيل المباني"

عقدت شـــعبة الهندســـة المدنية في نقابة المهندســـين األردنييـــن واكاديمية المهندســـين للتطوير والتدريب 
الهندســـي نـــدوة حوارية بعنوان "تقييـــم وتأهيل المباني"، بحضور وادارة  عضو مجلس النقابة رئيس الشـــعبة 
الدكتـــور بشـــار الطراونـــة، مســـتعرضا إجـــراءات نقابة المهندســـين فـــي تنظيم أعمـــال تقييم وتأهيـــل المباني 

واســـتحداثه كاختصـــاص عامل فـــي المكاتب الهندســـية والتعليمات الناظمة لممارســـة االختصاص.
وأكد الدكتور الطراونة أنه تم الســـماح للمكاتب الهندســـية االنشـــائية بممارســـة أعمال تقييم وتأهيل المباني 
شـــريطة حصول رئيس االختصاص االنشـــائي على رئاســـة اختصاص تقييم وتأهيل المباني والمنشآت القائمة.
من جانبه، تحدث الدكتور جمال قطيشـــات أمين ســـر مجلس البناء الوطني عن  اهمية رفع الكفاءة واإلدامة 
والســـامة اإلنشـــائية وعن التشـــريعات الحالية المعمول بها وعن  دور المجلس في الرقابة والتفتيش الفني 
علـــى المشـــاريع واعتمـــاد األنظمـــة والقوانين بهـــدف رفع كفـــاءة العمل الهندســـي وضبط مخرجاتـــه، ، مبينا 
أنـــه تمـــت زيـــارة أكثر من 650 مشـــروعا منذ بدايـــة العام، ولوحظ  نســـبة المخالفات العالية وألســـباب متعددة  
كعـــدم التقيد باشـــتراطات الكودات الفنية والمخططات الهندســـية للنظام االنشـــائي المرخـــص .وعدم تواجد 
المقـــاول وكادره ، كمـــا تـــم قيـــد العديد مـــن العقوبات على شـــركات المقـــاوالت والمكاتب الهندســـية نتيجة 

المخالفات المســـجلة في  المشاريع.
واســـتعرض الدكتـــور أنيـــس الشـــطناوي عضـــو مجلـــس شـــعبة الهندســـة المدنيـــة ومعـــد الكـــودات االردنية 
الجديـــدة للخرســـانة االنشـــائية والمنشـــآت المقاومة للـــزالزل وتقييم المنشـــآت القائمة والتعديـــات التحديثية، 
منهجيـــة تطويـــر واعـــداد تلك الكـــودات االردنية الجديدة للمنشـــآت القائمة  بمـــا فيها المباني والمنشـــآت من 
غيـــر المبانـــي والعناصر االنشـــائية وغير االنشـــائية، إضافة إلى منهجية تطوير الكودات مـــن خال مجلس البناء 
الوطنـــي االردنـــي وتطويـــر خرائط الخطـــورة الزلزالية والمنهجيات والمراحـــل المختلفة لتقييم المنشـــآت القائمة 



ومتطلباتهـــا، وكذلـــك منهجيـــات ومراحـــل وطرق التعامـــل مع التعديـــات التغييريـــة للمباني القائمـــة بما فيها 
معاييـــر اعـــادة التأهيـــل ورفع الكفـــاءة والتقوية والتعزيـــز للمباني والمنشـــآت القائمة.

وأشـــار إلـــى خرائـــط الخطـــورة الزلزالية الجديـــدة للمملكـــة االردنية الهاشـــمية، وانـــواع ودرجات االضـــرار الممكنة 
علـــى المنشـــآت، ونمـــاذج التقييـــم االنشـــائي المســـتخدمة فـــي الكـــودة لمختلف مســـتويات واهـــداف االداء 
للمبانـــي القائمـــة، وكذلـــك نمـــاذج او لوائـــح التعديـــات التحديثية واعادة التأهيل للمنشـــأ حســـب نوع المنشـــأ 
والنظـــام المســـتخدم للوصول الى القرار الهندســـي الســـليم والمناســـب لطريقة رفع الكفـــاءة واعادة التأهيل 
المبنـــي اساســـا علـــى نتائـــج كل مرحلـــة من مراحـــل التقييـــم، وما يتعلـــق بذلك من طـــرق التحليل الهندســـي 
المتقدمـــة بمـــا في ذلـــك طريقة التحليـــل والتصميم المبنـــي علـــى االداء والتحليل الهندســـي الاخطي، مع 

اعتبـــارات البيانـــات المتوفـــرة او غيـــر المتوفـــرة عن المبنـــى المدروس )عامـــل المعرفة(.
وقـــال إن الطبعـــة النهائيـــة للكـــودات الجديـــدة فـــي مراحلهـــا االخيـــرة لإعـــان علـــى جمهـــور المهندســـين 
والقطاعـــات ذات العاقـــة بجهـــود جبارة مـــن قبل مجلس البناء الوطنـــي االردني والجمعيـــة العلمية الملكية.
واكـــد علـــى اهميـــة الجاهزيـــة واالســـتعداد لتطبيـــق الكـــودات الجديـــدة مـــن خـــال اســـتحداث برامـــج تدريبية 
متخصصة في هذا المجال للمهندســـين االنشـــائيين  ســـتعقد في اكاديمية المهندســـين بالتعاون مع شـــعبة 

الهندســـة المدنيـــة ومجلـــس البناء الوطنـــي االردني.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%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%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A


 Introduction to" دورة بعنوان
"Supply Chain Management

عقــدت لجــان المهندســين الشــباب )النقابيــة، والميكانيكيــة والكيميائيــة( فــي نقابــة المهندســين االردنييــن، دورة 
بعنــوان "Introduction to Supply Chain Management"، قدمتهــا الدكتــورة مهــا آل الشــيخ، بمشــاركة 

مجموعــة مــن المهندســين والمهندســات.
وتناولــت الــدورة محــاور حــول الخدمــات اللوجســتية والتخطيــط وإدارة سلســلة التوريــد والتصنيــع واإلنتاج وتخطيط 

المشــتريات وإدارة الطلبــات، إضافــة إلــى مراقبــة المخــزون وعمليــات مركــز التخزيــن والتوزيــع وعملية النقل.
وقــام بتخريــج الــدورة عضــو مجلــس النقابــة رئيــس شــعبة الهندســة الميكانيكيــة الدكتــور ابراهيــم العــدوان، 
مؤكــدا علــى أهميــة التواصــل مــع اللجــان المختلفــة فــي نقابــة المهندســين، بمــا يســاهم فــي تبــادل الخبــرات 

ــح افــاق ايجــاد فــرص تدريــب وتشــغيل مختلفــة. والمعرفــة بينهــم، وفت
وأشــار إلــى اهتمــام نقابــة المهندســين بالمهندســين الشــباب الذيــن تعــول عليهــم النقابــة فــي بنــاء المســتقبل 
والحفــاظ علــى نمــوه وازدهــاه، الفتــا الــى حــرص مجلــس النقابــة فــي تســخير كافــة احتياجاتهــم ضمــن االمكانــات 

المتاحــة خدمــة لهــم.
وحضــر الــدورة كل مــن رئيــس لجنــة المهندســين الشــباب المهنــدس منــذر وهبــة ورئيس لجنة المهندســين الشــباب 

الكيميائيــة المهنــدس عمــر العبادلــة وعضــو لجنة المهندســين الشــباب الميكانيكية المهندس يوســف الزمر.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_Introduction_to_Supply_Chain_Management


شباب الكيماوي يلتقون فريقا من 
الجامعات االردنية

عقــدت لجنــة المهندســين الشــباب الكيميائيــة اجتماعــا مدمجــا لفريــق الجامعــات شــارك فيــه أكثــر مــن 60 زميــا 
وزميلــة مــن مختلــف الجامعــات االردنيــة.

وتحــدث رئيــس لجنــة المهندســين الشــباب الكيميائيــة المهنــدس عمــر العبادلــة عــن األهــداف العامــة للجنــة 
للــدورة التاســعة والعشــرين، مســتعرضا أهميــة اشــراك طلبــة الجامعــات فــي وضــع وتحقيــق خطــة اللجنــة.

وقــال إن اللجنــة تركــز بأنشــطتها علــى إبــراز دور المهنــدس الكيمــاوي فــي مختلــف القطاعــات والعمــل علــى 
ســد الفجــوة مــا بيــن مخرجــات التعليــم وســوق العمــل.

ــدة تلبــي احتياجــات الزمــاء  ــة بأفــكار جدي ــز ورفــد خطــة اللجن ــل اللقــاء جلســة عصــف ذهنــي بهــدف تعزي وتخل
ــي التخــرج. ســواء علــى مقاعــد الدراســة أو حديث

وقدمــت اللجنــة شــكرها لشــعبة الهندســة الكيميائيــة ممثلــة برئيســها المهنــدس محمــد المحاميــد علــى دعمهــم 
الموصــول لكافــة االنشــطة والفعاليات.

https://www.jea.org.jo/AR//NewsDetails/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9


محاضرة بعنوان "انترنت االشياء والمنازل الذكية"

عقـــدت اللجنـــة العلمية الكهربائيـــة في نقابة المهندســـين األردنيين، محاضرة بعنوان "انترنت االشـــياء والمنازل 
الذكيـــة"، بهـــدف التعريـــف بانترنـــت االشـــياء وكيفيـــة عملهـــا واألدوات المســـتخدمة فيها، وذلك بحضـــور نائب 

رئيـــس اللجنة المهندس زياد الخطيب، وبمشـــاركة 30 مهندســـا ومهندســـة.
وتناولـــت المحاضـــرة نبـــذة تاريخيـــة والتعريف بإنترنت األشـــياء والمنازل الذكيـــة وتطبيقاتها وميزاتهـــا، إضافة إلى 
أنواع المتحكمات والمعالجات والمجســـات المســـتخدمة في انترنت األشـــياء وطرق برمجتها ووســـائل االتصال، 

والمنصات المســـتخدمة في انترنت األشـــياء.
وتخلـــل المحاضـــرة عرض فيديو تقديمي يوضح آلية تشـــغيل وعمل المفاتيح الذكية وتطبيقات انترنت األشـــياء 
فـــي المنـــازل الذكيـــة، واألنـــواع المختلفة من مكونـــات أنظمة إنترنت األشـــياء، مـــع تجريب مباشـــر لنظام من 

خال كاميـــرات المراقبة.

محاضرة بعنوان الخرسانة الخضراء

عقــدت اللجنــة العلميــة للشــعبة المدنيــة فــي نقابــة المهندســين 
األردنييــن، برئاســة الدكتــور رامــي عاونــة، محاضــرة بعنــوان الخرســانة 
الدكتــور أســعد بســطاني والمهنــدس معتصــم  الخضــراء، قدمهــا 

الســيد، بمشــاركة 25 مهندســا ومهندســة.
الخضــراء،  الخرســانة  ومميــزات  خصائــص  المحاضــرة  واســتعرضت 
وتحديــات اســتخدامها، وتناولــت تطبيقــات هندســية فــي الخرســانة 
الخضــراء وصناعــة الباطــون الجاهــز واالنبعاثــات الكربونيــة، إضافــة إلــى 

.)ECOPact( للبيئــة  الصديــق  الباطــون 
وفي نهاية الماحضرة تم تكريم المحاضرين من قبل رئيس اللجنة العلمية.
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محاضرة علمية بعنوان "معالجة الرطوبة 
والتشققات ومواد العزل في المباني "

أقامـــت اللجنـــة العلميـــة الكيميائيـــة واللجنـــة االجتماعيـــة الكيميائيـــة 
فـــي نقابـــة المهندســـين األردنيين محاضـــرة علمية بعنـــوان "معالجة 
الرطوبـــة والتشـــققات ومـــواد العزل فـــي المباني "، قدمهـــا الدكتور 

عبـــد الكريـــم النجداوي.
وافتتـــح المحاضـــرة رئيـــس اللجنـــة العلميـــة الكيميائيـــة  الدكتـــور زكريـــا 
القضـــاة مؤكـــدا علـــى اهميـــة انعقـــاد المحاضـــرة قبـــل بدايـــة فصل 
الشـــتاء مـــن اجل تقديم معلومـــات للناس عن كيفيـــة حماية بيوتهم 

مـــن الرطوبـــة وتجهيزهـــا قبل فصل الشـــتاء.
وتحدث المحاضر عن اســـباب حدوث مشـــاكل الرطوبة والتشققات في 
المباني وأنواع الحلول لهذه المشاكل، واسباب فشل الحلول التقليدية 

والوســـائل الجديدة التي تقدم حلوال شاملة وذات عمر طويل.
وأجـــاب المحاضـــر علـــى كافـــة اســـئلة الحضـــور المتعلقـــة باســـتخدام 
المـــواد المناســـبة لمنـــع العفن وحل مشـــاكل البيوت بفصل الشـــتاء.

محاضرة بعنوان "مجاالت التآكل المعدني 
والصناعي واليات السيطرة عليها"

عقــدت اللجنــة العلميــة الميكانيكيــة فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، وبالتعــاون مــع شــركة جوتــن العالميــة، 
ــة المتخصصــة بالطــاء فــي  ــي والصناعــي ودور الكــودات العالمي ــآكل المعدن ــة عــن مجــاالت الت محاضــرة علمي
الســيطرة علــى هــذه الظاهــرة، بحضــور عضــو مجلــس النقابــة رئيس الشــعبة الميكانيكيــة الدكتور ابراهيــم العدوان.
وقــدم المحاضــرة مديــر الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا المهنــدس محمــد فتحــي، مســتعرضا دور شــركة 
جوتــن فــي مواكبــة التطــور وتحويــل التحديــات إلــى فــرص حقيقــة وذلــك ضمــن سياســة اإلســتدامة البيئيــة.
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https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7


محاضرة حول المنح الجامعية

عقــدت لجنــة المهندســين الشــباب محاضــرة حــول "المنــح الجامعيــة"، بحضــور اعضــاء مجلــس النقابــة الدكتــور 
بشــار الطراونــة والدكتــور ابراهيــم العــدوان، وبمشــاركة مجموعــة مــن المهندســين والمهندســات المهتميــن.

وأكــد الدكتــور الطراونــة أن عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتطــور العلمــي والتكنولوجــي ســاهما فــي توفيــر 
المنــح والبعثــات المختلفــة بشــكل كبيــر وبســرعة واضحــة، حيــث أصبــح بإمــكان اي باحــث البحــث علــى وســائل 

التواصــل المختلفــة عــن تلــك الفــرص.
وأشــار إلــى ضــرورة التركيــز علــى المهــارات الشــخصية والعمــل علــى تنميتهــا وتطويرهــا كونهــا تســاهم بالدرجــة 
االولــى فــي الحصــول علــى فــرص العمــل، إضافــة إلــى امتــاك اللغــة االنجليزيــة كونهــا متطلبــا اساســيا فــي 
معظــم الــدول اليجــاد فــرص العمــل، مبينــا أن النقابــة عملــت علــى توقيــع العديــد مــن مذكــرات التفاهــم مــع 

جهــات مختلفــة بهــدف توفيــر برامــج تعلــم اللغــة بأســعار تفضيليــة للمهندســين.
وبيــن أن النقابــة عملــت علــى مــدار 3 ســنوات ضمــن برنامــج تعليــم اللغــة االلمانيــة للمهندســين، باعتبــار الســوق 
االلمانــي ســوقا واعــدا، واســتضافت شــركات عديــدة حــول ذلــك الموضــوع، وســتقوم باســتضافة شــركة المانيــة 
اعلنــت عــن حاجتهــا الــى العديــد مــن التخصصــات خــال االيــام القادمــة، ســيتم خالهــا مقابلــة عــدد مــن الزميــات 

والزمــاء ممــن حصلــوا علــى مســتويات فــي تعلــم اللغــة االلمانيــة.
مــن جانبــه، أكــد عضــو مجلــس النقابــة الدكتــور إبراهيــم العــدوان، اعتــزاز النقابــة بمســتوى خريجــي طلبــة 

الهندســة، مبينــا انهــم وصلــوا إلــى مراكــز قياديــة تســتدعي الفخــر بهــم.
واشــار المهنــدس منــذر وهبــه رئيــس لجنــة المهندســين الشــباب، ان نشــاطات اللجنــة ترتكــز علــى مبــدأ الشــمولية 
والتكامــل والتنــوع فــي فعالياتهــا؛ مبنيــة علــى رصيــد ناجــح وتجربــة وخبرة،الفتــا الــى ان الفعاليــة شــملت دورات 

علميــة وعمليــة ونشــاطات اجتماعيــة وغيرهــا الكثيــر مــن الفاعاليــات واألنشــطة.
وتمت الفعالية بمشاركة االستاذة االء غيث من منحة Chevening واالستاذة زين عبده من DAAD ومشاركة 
 She Entrepreneurs ــي مــن ــور العقيل ــو داوود والمهندســة ن ــاء اب ــح ال Fulbright االســتاذة لمي خرجــي من
والمهندســة نــور ابــو جبــارة مــن ســعيد فاونديشــن والمهنــدس عبداللــه الزعبــي المنحــة الهنغاريــة، حيــث شــاركوا 

خبراتهــم بطــرق التقديــم للمنــح والشــروط الواجــب توفرهــا.
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ورشة عمل بعنوان "واقع السدود في األردن"

عقــدت لجنــة البنيــة التحتيــة المدنيــة فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، ورشــة عمــل بعنــوان "واقــع الســدود 
فــي األردن"، قدمهــا المهندســان فيصــل الغــادي مــن ســلطة وادي األردن، وفــؤاد عجيــات الخبيــر فــي مجــال 

الســدود، بهــدف اســتعراض الســدود القائمــة فــي األردن والخطــط المســتقبلية بخصوصهــا.
وتحدثــت الورشــة عــن الســعة التخزينيــة النظريــة والعمليــة للســدود القائمــة فــي االردن، وأبرز مشــكات الســدود 
)الرســوبيات، تنظيــف بحيــرات الســد، ملوحــة الميــاه التــي تــؤدي بعــض األحيــان إلعاقــة فــي اســتخدامها فــي 
الشــرب أو الــري(، وأهميــة حــوض اليرمــوك والميــاه الجاريــة وضــرورة اســتغالها، مســتعرضة الخطــط المســتقبلية 

إلنشــاء الســدود مثــل ســد وادي الريــان المقتــرح.
وفي نهاية الورشة، تم تكريم المحاضرين من قبل رئيس اللجنة المهندس احمد خريسات.
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الشركة اللوجستية األردنية للمرافق النفطية 
"JOTC" ونقابة المهندسين األردنيين تعقدان يوما 

وظيفيا في محافظتي عمان والعقبة

نظمــت الشــركة اللوجســتية األردنيــة للمرافــق النفطيــة "JOTC" وبالتعــاون مــع نقابــة المهندســين األردنييــن 

ــر  ــاء علــى معايي ــر شــريحة مــن الكفــاءات مــن الباحثيــن عــن فــرص العمــل وبن ــا للوصــول الــى اكب يومــا وظيفي

واضحــة مــع الحــرص علــى مبــدأ العدالــة وتكافــؤ الفــرص، وذلــك ايمانــا منهــا أن رأس المــال البشــري هــو الركيــزة 

األساســية للنهــوض بالمؤسســات وازدهارهــا وتحقيــق أهدافهــا.

ــة  ــة للمرافــق النفطي ــم الدعــم الكامــل للشــركة اللوجســتية االردني ــن بتقدي ــة المهندســين األردنيي وقامــت نقاب

لضمــان نجــاح اليــوم الوظيفــي، حيــث تــم تزويــد النقابــة مــن قبــل الشــركة اللوجســتية بمجموعــة مــن الوظائــف 

المســتهدفة تقــدر بــــ 20 وظيفــة فــي التخصصــات الهندســية "الميكانيــك والكهربــاء والكيميائيــة والهندســة 

ــة والحاســوب والســامة العامــة". الصناعي

وطرحــت النقابــة طبيعــة الوظائــف المطلوبــة عبــر موقــع التوظيــف الهندســي www.jeajobs.org وتــم فــرز 

ــارات التقييميــة وعقــد  ــات إخضــاع الباحثيــن عــن العمــل لإختب ــات المقدمــة مــن مختلــف التخصصــات لغاي الطلب

مقابــات أوليــة لهــم فــي هــذا اليــوم، حيــث تــم عقــد اختبــار ومقابلــة لمــا يقــارب 150 متقدمــا للوظائــف، لغايــات 

اختيــار المرشــحين االنســب ســواء فــي الوقــت الحالــي او فــي حــال توفــر شــواغر فــي المســتقبل.

يذكــر أن قســم التدريــب والتشــغيل فــي نقابــة المهندســين االردنييــن مــن ضمــن مهامــه المتعــددة البحــث عــن 

فــرص عمــل للزمــاء المهندســين، حيــث يقــوم بتوفيــر الخدمــات الخاصــة بعمليــة البحــث عــن عمــل والتوظيــف 

االردن مــن طــرح لاعانــات  المجــال داخــل وخــارج  المتعاونــة معــه فــي هــذا  للشــركات  الشــواغر  وتوفيــر 

وفــرز للمتقدميــن وترتيــب المواعيــد والمقابــات واســتخدام مرافــق النقابــة مــن قاعــات ومكاتــب للمقابــات 

واالمتحانــات وتنظيــم المعــارض الوظيفيــة.

أخبار الفروع
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60 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني 
في الطفيلة

أدى ســتون مهندســا ومهندســة القســم القانونــي فــي فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن بمحافظــة الطفيلــة، 
بحضــور ممثــل مجلــس نقابــة المهندســين عضــو مجلــس النقابــة الدكتــور ابراهيــم العــدوان، وأميــن عــام النقابــة 

المهنــدس علــي ناصــر، ورئيــس فــرع الطفيلــة المهنــدس زكــي القيســي واعضــاء مجلــس الفــرع.
وقــدم الدكتــور العــدوان التهنئــة للمهندســين الجــدد ولذويهــم بمناســبة انضمامهــم الــى نقابتهــم بيــت الخبــرة 

الهندســية، ليلتحقــوا بكوكبــة مــن الزمــاء الذيــن ســبقوهم وســاهموا فــي البنــاء والتطويــر والنهضــة.
ــد المهندســين الشــباب، والخدمــات  ــى صعي ــة المهندســين عل ــي يبذلهــا مجلــس نقاب ــى الجهــود الت وأكــد عل
المختلفة التي يحصلون عليها، مبينا أن النقابة تطرق كل االبواب وتوســع افاق التعاون مع كافة المؤسســات 
الحكوميــة والخاصــة لتوفيــر فــرص عمــل وتدريــب للمهندســين، كمــا تعمــل علــى فتــح االبــواب الخارجيــة والبحــث 
عــن تلــك الفــرص فــي دول االقليــم ودول العالــم، حيــث وقعــت مذكــرات تفاهــم وعــززت مــن عاقاتهــا مــع 

نظيراتهــا فــي تلــك الــدول، خاصــة الســوق االلمانــي واالمريكــي.
ــر الهندســي تعمــل علــى تقديــم  وأشــار إلــى ان النقابــة ومــن خــال أكاديميــة المهندســين للتدريــب والتطوي
ــة للمهندســين فــي مختلــف التخصصــات الهندســية وبمــا يســاهم فــي صقــل مهاراتهــم وتنويــع  برامــج تأهيلي
معارفهــم لتهيئتهــم للدخــول الــى ســوق العمــل، اضافــة إلــى اطاعهــم علــى اخــر المســتجدات علــى صعيــد 

الســاحة الهندســية.
ولفــت الدكتــور العــدوان الــى ان محافظــة الطفيلــة تحتــوي العديــد مــن المعــادن التــي البــد للحكومــة مــن اقامــة 
المشــاريع االســتثمارية  فيها بما يســاهم في تشــغيل المهندســين واالســتفادة من الخبرات الهندســية المتميزة.

مــن جانبــه، أكــد رئيــس فــرع النقابــة فــي محافظــة الطفيلــة المهنــدس زكــي القيســي، أن مجلــس الفــرع 
ســيعمل علــى توفيــر كافــة االمكانــات والســبل المتاحــة لخدمــة المهندســين فــي المحافظــة، ودعــم كافــة 

قضاياهــم وهمومهــم وتطلعاتهــم لتأميــن األفضــل لهــم والحفــاظ علــى المهنــة.
ودعــا المهنــدس القيســي كافــة الزمــاء الــى االنخــراط بالعمــل النقابــي والحزبــي لمواجهــة التحديــات الداخليــة 

والخارجيــة التــي قــد يمــر بهــا الوطــن خــال المرحلــة القادمــة.
وقدم أمين عام النقابة المهندس علي ناصر التهنئة للمهندسين الجدد، ثم تا عليهم القسم القانوني.

وفي نهاية الحفل، تسلم المهندسون الجدد الشهادات وبطاقات العضوية.
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مهندسات العقبة يعقدن ورشة عمل بعنوان 
"GIS نظم المعلومات الجغرافية"

نظمت لجنة المهندســـات في فرع نقابة المهندســـين األردنيين بمحافظة العقبة، ورشـــة عمل بعنوان "نظم 
المعلومـــات الجغرافيـــة GIS"، قدمهـــا المهنـــدس احمد عاشـــور تحدث فيها عن نشـــأة علم نظـــم المعلومات 
الجغرافيـــة GIS واحتياجاتـــه واســـتخداماته المتعـــددة واهـــم التطبيقـــات العملية له، مســـتعرضا حـــاالت عملية 

وتطبيقية في مدينـــة العقبة.
وافتتـــح المهنـــدس وســـيم بقاعيـــن عضـــو مجلـــس الفرع الورشـــة مرحبـــا بالحضور، وفـــي نهاية الورشـــة التي 
حضرها 40 مهندســـا ومهندســـة، قام الزميل بقاعين بتســـليم شـــهادة شـــكر للمحاضر على جهوده المبذولة.

اللجنة االجتماعية واالتصال الكهربائية تزور 
فرع البلقاء

نظمــت اللجنــة االجتماعيــة واالتصــال الكهربائيــة في نقابة المهندســين، 
وبالتنســيق مــع لجنــة المهندســين الشــباب فــي فــرع محافظــة البلقــاء 
زيارة الى فرع المحافظة بمشــاركة لجنة المهندســين الشــباب واالعام 

الكهربائيــة فــي الزيارة.
الدبــاس  كمــال  المهنــدس  برئيســه  ممثــا  الفــرع  مجلــس  ورحــب 
بالزمــاء مــن اعضــاء اللجنتيــن مؤكــدا جاهزيــة فــرع المحافظــة لتقديــم 

اي تعــاون يعــزز مــن خدمــة االعضــاء.
ــة المهندســين  ــل اللقــاء كلمــات ألقاهــا رؤســاء اللجــان، رئيــس لجن وتخل
الشباب في الفرع المهندس امين العواملة ورئيسة اللجنة االجتماعية 
المهندســة لميــس ابوزنيمــة ورئيــس اللجنة الشــبابية واالعام الكهربائية 
تعزيــز ســبل  الحباشــنة، مؤكديــن حرصهــم علــى  المهنــدس محمــد 

التعــاون فيمــا بينهــم لمــا يخــدم مصلحــة الزمــاء فــي الهيئــة العامــة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_GIS
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1


مجلس الشعبة الكهربائية يبحث سبل التعاون 
مع فرع البلقاء

التقــى عضــو مجلــس نقابــة المهندســين األردنييــن، رئيــس شــعبة الهندســة الكهربائيــة الدكتــور علــي الخوالــدة، 
وأعضــاء مجلــس الشــعبة، برئيــس فــرع النقابــة فــي محافظــة البلقــاء المهنــدس كمــال الدبــاس وأعضــاء مجلس 
الفــرع، وذلــك بهــدف اطــاع مجالــس الفــروع واشــراكها بكافة األنشــطة ودورات التأهيــل المختلفة التي تعقدها 

الشــعبة لمهندســي الكهربــاء فــي الشــعبة الكهربائيــة وفــرع البلقــاء.
وبحــث اللقــاء مجــاالت التعــاون بيــن الشــعبة والفــرع وعقــد ورشــات عمــل ودورات تدريبيــة نوعيــة لتأهيــل 

الحديثــة. الكهربائيــة  الهندســية  المجــاالت  فــي  المهندســين 
واســتعرض الدكتــور الخوالــدة أمــام مجلــس الفــرع، خطــة عمــل الشــعبة للــدورة الحاليــة، مشــيرا إلــى أنهــا ســتركز 
علــى اطــاع المهندســين علــى أحــدث التطــورات فــي تخصصــات الهندســة الكهربائيــة الحديثــة التــي تتجــه اليهــا 

انظــار العالــم فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة وعصــر تكنولوجيــا المعلومــات.
ــن  ــاء فــي الفــرع والخريجي ــادرات ودعــم أنشــطة مهندســي الكهرب وأكــد اســتعداد مجلــس الشــعبة لدعــم المب
الجــدد، حيــث يأتــي اللقــاء علــى هامــش اجتمــاع مجلــس الشــعبة خــارج مجمــع النقابــات المهنيــة فــي مقــر الفــرع.
ــات ملتقــى المهندســين الشــباب الــذي مــن  وبيــن أن الشــعبة وعــددا مــن منتســبيها سيشــاركون فــي فعالي
المقــرر عقــده يــوم االحــد القــادم، وسيســتمر  لـــ3 أيــام، لمــا لــه مــن دور كبيــر فــي دعــم الشــباب وفتــح افــاق 

التشــبيك بيــن الشــركات الهندســية والناشــئة والمهندســين مــن كافــة القطاعــات ومــن الوطــن العربــي.
مــن جانبــه، أشــاد مجلــس الفــرع ممثــا برئيســه المهنــدس كمــال الدبــاس واعضــاء مجلــس الفــرع بمبــادرة 
مجلــس الشــعبة الكهربائيــة لزيــارة فــرع البلقــاء وعقــد اجتماعهــا فــي مقــر الفــرع، مســتعرضا ســبل تطويــر عمــل 

ــاء ومناقشــة فــرص التدريــب و التشــغيل للمهندســين مــن خــال الفــرع. مهندســي الكهرب

https://www.jea.org.jo/AR//NewsDetails/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B3%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1


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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