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النقباء السابقون يدعمون جهود 
نقيب المهندسيــن العادة اللحمة 
النقابية لتجاوز تحديات المرحلة 

فـــي ظـــل االوضـــاع والظروف الطارئـــة التي تواجـــه نقابة المهندســـين االردنيين واســـتجابة لدعـــوة من نقيب 
المهندســـين االردنييـــن المهنـــدس احمد ســـمارة الزعبي عقـــد اجتماع  في مقـــر نقابة المهندســـين االردنيين 
فـــي عمـــان ضـــم النقبـــاء الســـابقين  م. عونـــي المصـــري، م. ليث شـــبيالت ،م. حســـني أبـــو غيـــدا، م. عزام 
الهنيـــدي، م. وائـــل الســـقا، م. ماجـــد الطبـــاع لبحث آليـــة مواجهة هذه الظـــروف حيث أكـــد المجتمعون على 
ضـــرورة دعـــم جهـــود نقيب المهندســـين فـــي التواصل مـــع النقابيين إلعـــادة بناء الثقـــة بين كافـــة المكونات 
النقابيـــة ، ووقـــف التدخـــالت مـــن أي جهـــة كانـــت والتي من شـــأنها التأثير الســـلبي علـــى النقابـــة والنقابيين 
وتزيـــد حـــدة الخالفـــات بينهم ، ودعم مســـيرة االصالحات والتعديـــالت التشـــريعية فيما يتعلق بقانـــون النقابة، 
ونظـــام التقاعـــد كونـــه يتمتع بأهميـــة قصوى في هذه المرحلة وهـــو خارج المناكفات السياســـية وهو لخدمة 

مستقبلهم.  وضمان  المهندســـين 

كمـــا دعـــوا الـــى ضرورة التقاء نقيب المهندســـين مع رئيس الوزراء في اقرب فرصة الطالعه على المشـــكالت 
التي تواجهها النقابة في المشـــاريع االســـتثمارية وبرامج تدريب المهندســـين المشـــتركة بين النقابة والحكومة 
والتـــي اوقفـــت الحكومة الدعم عنهـــا مؤخرا ، والذي يعيـــق النقابة من أخذ دورها المهني تجاه المهندســـين، 

الوطن.   تجاه  والمجتمعي 

وشـــدد النقبـــاء علـــى الحفاظ على الدورالوطني لنقابة المهندســـين وتعزيز دورها الى جانـــب القضايا الوطنية، 
وضـــرورة دعـــوة الهيئـــة العامة للنقابـــة الجتماع تداولي فـــي أقرب فرصـــة الطالعها على كافة المســـتجدات 

المتعلقة بنقابة المهندســـين. 
وأكـــد المجتمعـــون على ضرورة تغليب مصلحه النقابة والوطن والتفاف المهندســـين حـــول نقابتهم والحفاظ 

علـــى وحدتهـــا ، حتى تبقـــى الصرح المهني الوطني الشـــامخ الذي بني بجهود كل المهندســـين األردنيين.

النقباء السابقون يؤكدون ضرورة عقد لقاء بين نقيـب المهندسين 
ورئيس الــــوزراء لمعالجــة المعيقات الحكومية لعمل النقابة

النقــــبــــــــــــاء الســـــــابـــقــــــون يدعـــــــون لتغليــــــب مصلحــة النقــــــــابة 
والوطــــــن والتفــاف المهندسيـــــن حــول نقابتهــم



المهندسين تطلق برنامج دورات تدريبية 
متخصصــــة مجانيــــــة في كلية الهندسة 
التكنولوجية - جامعة البلقاء التطبيقية

أطلقــت نقابــة المهندســين االردنييــن - شــعبة الهندســة الميكانيكيــة وبالشــراكة مــع جامعــة البلقــاء التطبيقيــة 
فعاليات الدورات التدريبية المتخصصة في المضخات الغاطســة ومضخات الحريق واآلالت المحوســبة والســيارات 
الهجينــة وتشــخيص األعطــال وصيانتهــا خــالل حفــل أقيــم في كليــة الهندســة التكنولوجية )بوليتيكنيــك(، بحضور 

عــدد مــن أعضــاء مجلــس النقابــة ، واألميــن العــام ، وأعضــاء مجلــس شــعبة الهندســة الميكانيكيــة.
وقــال ممثــل مجلــس نقابــة المهندســين - رئيــس الشــعبة الميكانيكيــة وعضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة 
الهندســة التكنولوجيــة، الدكتــور ابراهيــم العــدوان ان هــذا التعــاون بيــن نقابــة المهندســين وجامعــة البلقــاء 
التطبيقيــة ياتــي ضمــن رؤيــة مجلــس النقابــة فــي تدريــب وتأهيــل الزمــالء المهندســين وصقــل مهاراتهــم فــي 

كافــة التخصصــات الهندســية .
مؤكــدا ان شــعبة الهندســة الميكانيكيــة مــن أهــم الشــعب الهندســية فــي نقابــة المهندســين، ولهــا دور مميــز 

فــي كافــة األمــور الهندســية علــى كافــة المســتويات، حيــث تحتــوي 
هــذه الــدورات علــى عــدة موضوعــات بالســالمة العامــة والمهنيــة 
علــى وجــه الخصــوص خاصــة بعــد الحادثــة األليمــة التــي حصلــت 
فــي محافظــة العقبــة، حيــث ســتتطرق هــذه الــدورات الــى أحــدث 
ســالمة  حفــظ  فــي  تســاهم  التــي  الحديثــة  والطــرق  الوســائل 

المنشــآت وحمايتهــا مــن أي خطــر. 
مــن جانبــه عبــر عميــد كليــة الهندســة التكنولوجيــة الدكتــور أحمــد 
ســالمة عــواد عــن اعتــزازه بالتعــاون المشــترك والمســتمر بيــن نقابــة 
المهندســين االردنييــن وكليــة الهندســة التكنولوجيــة، والــذي يأتــي 
لتقديــم دورات متميــزة مــن قبــل خبــراء ســتنعكس مخرجاتهــا علــى 
اداء العامليــن ، الفتــا الــى ان هــذه الكليــة هــي اول كليــة هندســية 
ــف  ــر مــن 43 ال ــة الهاشــمية ، خرجــت أكث ــة فــي المملكــة االردني تقني
مهنــدس ومهندســة ، علــى مــدار 45 ســنة وســاهمت هــذه الكفاءات 
فــي نهضــة الوطــن ، كمــا تــم تصديــر العديــد مــن الكفــاءات الــى دول 

ــم . االقليــم والعال



التقــى نقيــب المهندســين االردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، بحضــور رئيــس مجلــس إدارة شــركه 
مرجــان المهندســين المهنــدس صخــر الكلــوب، وزيــر االســتثمار المهنــدس خيــري عمــرو فــي مقــر الــوزارة.  حيــث 
تــم بحــث آفــاق تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن نقابــة المهندســين االردنييــن ووزارة االســتثمار، فــي كافــة المجاالت. 
ــع  ــة المهندســين فــي جمي ــي تعمــل عليهــا نقاب ــة التعــاون فــي المشــاريع االســتثمارية الت وناقــش اللقــاء الي
ارجــاء الوطــن، واليــات التنســيق بيــن النقابــة والــوزارة لتســهيل االجــراءات وتســريع انجــاز المعامــالت الخاصــة بهــذه 

المشــاريع. 
ــة مــا ينعكــس  ــوزارة والنقاب ــن ال ــة التعــاون مــا بي ــري عمــرو أهمي ــر االســتثمار المهنــدس خي ــه أكــد وزي مــن جانب
ايجابيــا علــى المشــاريع االســتثمارية ويقــدم الخدمــة االفضــل لهــذه المشــاريع التــي ترفــد االقتصــاد الوطنــي. 

ــم كافــة التســهيالت لهــذه المشــاريع. ــوزارة لتقدي ــا اســتعداد ال مبدي

نقابة المهندسين تبحث آفاق تعزيز التعاون 
مع وزارة االستثمار



نقيــــب المهندسيـــــــن يبــــــحــــــث مــــــع 
وزير الصحة أوضاع الزمالء المهندسين 

العاملين في الوزارة

التقــى نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، ,بحضــور نائــب النقيــب المهنــدس فــوزي 
مســعد وزيــر الصحــة األســتاذ الدكتــور فــراس الهــواري فــي مبنــى الــوزارة، لبحــث عــدد مــن القضايــا المتعلقــة 
بالمهندســين العامليــن فــي الــوزارة، ومتابعــة مــا تــم االتفــاق عليــه خــالل مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا 

مؤخــرا والخاصــة بموضــوع تصنيــف فئــة مهنــة الهندســة فــي وزارة الصحــة.
حيــث اكــد نقيــب المهندســين  أن  الزمــالء المهندســين العامليــن فــي وزارة الصحــة هــم جــزء ال يتجــزأ مــن القطــاع 
الصحــي. الفتــا الــى أن  االعمــال التــي يقومــون بهــا ذات اهميــة كبيــرة وتخــدم القطــاع الصحــي وان بعــض 
االعمــال فــي التخصصــات الهندســية تشــكل خطــورة وطالب بأن يتم انصافهم وخاصة مســمى الفئــة والعالوات.
ولفــت نائــب نقيــب المهندســين المهنــدس فــوزي مســعد الــى أن الزمــالء المهندســين يتعرضــون اثنــاء عملهــم 
فــي المستشــفيات لمخاطــر طبيــة مختلفــة منهــا الصحــي وآخــر تقنــي، وبالتالــي ضــرورة العمــل علــى تحســين 

أوضاعهــم الماليــة ممــا ينعكــس ايجابــا علــى األداء.
 مــن جانبــه عبــر وزيــر الصحــة األســتاذ الدكتــور فــراس الهــواري عــن تقديــره لــدور نقابــة المهندســين الفاعــل علــى 
مســتوى الوطــن، ولفــت الــى الــدور الــذي تقــوم بــه فــي رفــع كفــاءة موظفــي ومهندســي وزارة الصحــة وتحســين 
ادائهــم آمــال أن تســهم الــدورات التدريبيــة المتخصصــة التــي ســيتم تقديمهــا مــن خــالل مذكــرة التفاهــم التــي تــم 

توقيعهــا مؤخــرا مــع مركــز تدريــب المهندســين لتقديــم خدمــات تدريــب لموظفــي ومهندســي  وزارة الصحــة.
كمــا أكــد الهــواري علــى أن وزارة الصحــة تســير بشــكل جيــد نحــو التحســين والتطويــر للكــوادر فــي مختلــف 
ــع موظفــي وزارة الصحــة بمــا  ــي ، لجمي ــوزارة لديهــا خطــة لتحســين الوضــع المال ــى أن ال ــا ال التخصصــات ، الفت

فيهــم المهندســين.



"المهندسين": توقيع مذكرات تفاهم لرفد 
قدرات منتسبينا في القطاعين العام والخاص

ضمــن ســعي مجلــس نقابــة المهندســين األردنييــن لتطويــر مهــارات وقــدرات المهندســين والمهندســات العامليــن فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص، وقعــت نقابــة المهندســين األردنييــن ووزارة الصحــة األردنيــة، مذكــرة تفاهــم لغايــات تقديــم 
ــن رئيــس  ــب المهندســين األردنيي ــور فــراس الهــواري ونقي ــر الصحــة الدكت ــة وزي ــة، حيــث وقــع االتفاقي الخدمــات التدريبي

اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي.
ــن مــن ذوي الكفــاءة إلعطــاء  ــن المؤهلي ــن المدربي ــة وتأمي ــة بإعــداد المــواد التدريبي وبموجــب المذكــرة ســتقوم النقاب
ــة المتفــق عليهــا، وذلــك لتدريــب مهندســي وموظفــي وزارة الصحــة االردنيــة بمختلــف  ــدورات حســب الجــداول الزمني ال

ــي تقدمهــا. ــة والمعلومــات الت ــب االلكتروني التخصصــات، واالســتفادة مــن الورشــات والمحاضــرات ومنصــة التدري
وبحســب المذكــرة، فســيقوم الجانبــان بمتابعــة وتقييــم ســير البرنامــج التدريبــي وتقديــم كافــة أوجــه الدعــم اللوجســتي 

لكافــة الــدورات اثنــاء انعقــاد عمليــة التدريــب.



سمارة: ندعم جهود هيئة المكاتب في 
تنظيم العمل االستشاري

ثمــن رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية فــي نقابــة المهندســين األردنييــن المهنــدس عبداللــه غوشــة 
واعضــاء مجلــس الهيئــة، الجهــود التــي يبذلهــا نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، 
واعضــاء مجلــس نقابــة المهندســين فــي ســبيل تطويــر العمــل الهندســي االستشــاري وتنظيــم عمــل المكاتــب 

والشــركات الهندســية والتأكــد مــن ســير العمــل ضمــن االطــر والتعليمــات الناظمــة علــى أكمــل وجــه.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء جمــع نقيــب واعضــاء مجلــس النقابــة واألمانــة العامــة برئيــس واعضــاء مجلــس هيئــة المكاتــب 

والشــركات الهندســية.
وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب 
المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، إن اللقــاء يأتــي فــي إطــار تبــادل 
وجهــات النظــر وتحديــد مســارات المرحلــة القادمــة، مشــيرا الــى أن 
المكاتــب  عــن  الدفــاع  فــي  جــدا  كبيــرا  دورا  يلعــب  الهيئــة  مجلــس 
والشــركات الهندســية وحمايتهــا وتطويرهــا بالتــوازي مــع الدفــاع عــن 

نظــام ممارســة المهنــة ومزاولتهــا.
مــن جانبــه، أكــد رئيــس هيئــة الكاتــب والشــركات الهندســية المهنــدس 
عبداللــه غوشــة علــى أن مجلــس الهيئــة يســعى لتطويــر منظومــة 
التدقيــق االلكترونــي للمخططــات الهندســية وتقــدم بتصــور شــامل 
للمنظومــة لمجلــس النقابــة حيــث تــم االتفــاق مــع نقيــب المهندســين 

ــك المنظومــة. ــر تل ــة مــن أجــل تطوي ومجلــس النقاب
ولفــت إلــى أنــه ســيتم اقــرار نظــام التأمينــات االجتماعية للمكاتب الهندســية بعد عرضه على الــدارس االلكتواري 
بحيــث يضمــن تحقيــق المصلحــة العامــة للجميــع، إضافــة إلــى التأكيــد علــى ضبــط واصــدار تعليمــات لمجــاالت 
ممارســة المهنــة غيــر المفعلــة والــواردة فــي نظــام المكاتــب، واعــادة دراســة اليــات التدقيــق مــع الدفــاع المدنــي 

وامانــة عمــان بمــا يضمــن الســير بعمليــة التدقيــق بأســرع وقــت ممكــن.

غوشــة: نتعــاون ومجلــس نقابــة 
المهندسيـــــــن إلصــــــدار نظــــــــام 
التأمينــات االجتماعيــة وتحســين 
االلكترونــي التدقيــق  منظومــة 





المصادقة على التقارير المالية واالدارية 
لصندوق تكافل المهندسين لالعوام 

2019-2020-2021

صادقــت الهيئــة العامــة لصنــدوق التكـــــــافل االجتماعــي فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، فــي اجتماعهــا 
الســنوي العــادي الــذي عقدتــه فــي مجمــع النقابــات المهنيــة، علــى التقاريــر االداريــة والماليــة للصنــدوق 

.2019-2020-2021 لألعــوام 
العامــة  والسياســيات   ،2019-2020-2021 لألعــوام  للصنــدوق  الســنوية  الميزانيــة  الصنــدوق  أعضــاء  وناقــش 

المقترحــة للصنــدوق، كمــا تــم اقــرار الموازنــة الماليــة للصنــدوق للعــام 2022
وانتخــب أعضــاء الهيئــة العامــة خــالل االجتمــاع الــذي حضره نقيب المهندســين األردنيين رئيس اتحاد المهندســين 
العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي ورئيــس لجنــة ادارة الصنــدوق، وأعضــاء اللجنــة، لجنــة الفصــل فــي 

االعتراضــات المقدمــة مــن المشــتركين فــي الصنــدوق.



مجلس نقابة المهندسين يلتقى عميد 
وإدارة كلية الهندسة في الجامعة االردنية 

التقـــى مجلـــس نقابة المهندســـين االردنيين فـــي مقر النقابة في عمـــان عميد كلية الهندســـة في الجامعة 
االردنية ونوابه ومســـاعديه ورؤســـاء االقســـام، حيث رحب  نقيب المهندســـين المهندس احمد ســـمارة الزعبي 
باســـمه وباســـم أعضاء مجلـــس النقابة بالوفد الزائر وعبرعن اعتـــزازه وفخره بالجامعة االردنيـــة التي تمثل صرحا 
علميـــا وطنيـــا يضاهي الجامعات العالميـــة ، والتي رفدت الدولـــة بكفاءات مميزة على كافة الصعد السياســـية 

والفنية. واالدارية 
واضـــاف ســـمارة ان الجامعـــة األردنية أم الجامعات قد ســـاهمت فـــي تقديم كفاءات علمية وهندســـية تركت 
بصمتهـــا فـــي ســـماء البـــالد، وســـاهمت فـــي تأهيـــل العديـــد مـــن الكـــوادر الهندســـية للعمل في الســـوقين 

المحلـــي والخارجي. 
واشـــار الـــى تداعيـــات سياســـة التعليم العالـــي وتأثيراتها مـــن حيث ازدياد عـــدد المقبولين فـــي الجامعات في 
كليـــات الهندســـة وأعـــداد الخريجيـــن ومـــا رافق ذلك من خلـــل بين مخرجات التعليم وســـوق العمـــل ، الفتا الى 
ان عـــدد المهندســـين العامليـــن في دول الخليج تناقص بشـــكل ملفـــت حيث بلغ 18 الف مهنـــدس بينما كان 

يعمـــل فـــي دول الخليج اكثر مـــن 37 الف مهندس خـــالل العام 2008، 
مـــن جهتـــة قدم عميد كلية الهندســـة فـــي الجامعة االردنيـــة الدكتور ناصـــر الحنيطي التهنئـــة لنقيب وأعضاء 
مجلـــس نقابـــة المهندســـين على نجاحهـــم في االنتخابات وثقـــة الهيئة العامة بهم ، واشـــار الـــى ضرورة ربط 
المخرجـــات األكاديميـــة بالواقـــع ، الفتا الى انه يتـــم العمل على االعتمـــادات الدولية لتقوية فـــرص الخريجين ، 
وتحســـين نوعيـــة التدريس والمخرجات لربطها بالســـوق ، داعيا الـــى ضرورة بحث التخصصات الهندســـية التي ال 
يســـتوعبها ســـوق العمل ، و ان تقوم الحكومة بعمل تعديالت على التشـــريعات والقوانين لدفع المؤسسات 
والمصانع لتشـــغيل مهندســـين متخصصين . كما دعى الى تفعيل مشـــاركة مجلس نقابة المهندســـين في 

مجلس كلية الهندســـة فـــي الجامعة االردنية.





يهدف الى تطويــــــــــر ممارســــــة المهنــــــــــة 
في مجال االشراف

هيئة المكاتب والشركات الهندسيـــة تعقــد 
امتحان االشراف الهندسي

عقــدت هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية امتحــان االشــراف الهندســي للمشــاركين فــي دورة االشــراف 

الهندســي التــي تنظمهــا الهيئــة للزمــالء حديثــي التخــرج ترجمــة لرؤيــة مجلــس نقابــة المهندســين وبالتعــاون مــع 

ــة ، ضمــن برنامــج دورات متخصصــة ،  ویهــدف  ــة وشــعبة الهندســة المدني مجالــس شــعبة الهندســة المعماري

البرنامــج الــى تطویــر ممارســة المهنــة الهندســّیة فــي مجــال االشــراف واألرتقاء بمســتوى المهندســین من خالل 

تعزيــز ورفــع كفــاءة مهندســي االشــراف فــي ضبــط ومتابعــة أعمــال ضبــط الجــودة فــي الموقــع بمــا يضمــن 

ــا علــى الجــودة للمشــروع االنشــائي  ــام المهنــدس المشــرف باالعمــال المنوطــه بــه بشــكل ينعكــس ايجابي قي

ويســاهم فــي انجــاز المشــروع للغايــة التــي انشــىء مــن اجلهــا فــي الوقــت والكلفــة المناســبين، و يشــمل 

البرنامــج رفــع كفــاءة المهنــدس المشــرف فــي النواحــي التعاقديــة واســاليب ادارة االوامــر التغييريــة والمطالبــات 

ودور مهنــدس االشــراف فيهــا.

وبلــغ  عــدد الــدورات منــذ بدايــة البرنامــج  85 دورة موزعــة علـــــــى عمـــــــــــــان ومحـــــــافظات المملكــة خــالل 

الفتــره ) -2020  2022 ( شــارك فيهــا مــا يقــارب 2980  مهندســة ومهنــدس، وبلغــت نســبة النجــاح %73حيــث 

اســتهدف البرنامــج   المهندســين ) معمــاري , مدنــي ( حديثــي التخــرج الراغبيــن بالعمــل فــي مجــال اإلشــراف 

الهندســي علــى األبنيــه كمهندســين مقيميــن، والمهندســين الذيــن لــم يمارســوا اعمــال االشــراف ســابقا.



المهندسين تشارك في أعمال المؤتمر العربي 
للمدن المستدامة في سلطنة عمان

شـــاركت نقابة المهندســـين األردنيين ممثلة بعضو مجلس النقابة ورئيس شـــعبة الهندســـة المعمارية، وعضو 
اللجنـــة القطريـــة لهيئـــة المعمارييـــن العـــرب المهنـــدس عمـــاد الدبـــاس في أعمـــال المؤتمـــر العربـــي للمدن 
المســـتدامة الـــذي أقيـــم تحـــت رعايـــة  صاحب السموالســـيد مروان بـــن تركي آل ســـعيد محافـــظ ظفار في 
ســـلطنة عمـــان  بعنـــوان  المدن واالقتصاد االخضـــر وذلك بحضور عدد من الخبراء  والمهندســـين واالكاديميين 
مـــن داخـــل وخـــارج ســـلطنة عمان، وبمشـــاركة عدد مـــن الـــدول العربية إلى جانب مشـــاركات على مســـتوى 
ســـلطنة عمـــان مـــن الوزارات والهيئـــات الحكوميـــة ذات العالقة بقطاعات االقتصـــاد  والبيئـــة والبلديات ، وعدد 

مـــن الجهـــات المعنية باالســـتثمار وخبراء فـــي مجال التنميـــة والبيئة.

وتنـــاول الدبـــاس فـــي ورقتـــه التـــي عرضها خـــالل المؤتمر تحت عنـــوان االبنية الخضـــراء مســـتقبل االعمار دور 
نقابـــة المهندســـين األردنييـــن فـــي تعزيـــز مفهـــوم األبنيـــة الخضـــراء الصديقـــة للبيئة مـــن خالل عقـــد الورش 
والنـــدوات والمســـابقات بالتعـــاون مـــع جميـــع الشـــركاء ، والعمل علـــى مواجهـــه التحديات في مجـــال المياه 

والطاقـــة وشـــح المـــوارد، اضافـــة الى دعـــم المشـــاريع الريادية الصديقـــة للبيئه ودعم الشـــركات الناشـــئة.
ولفـــت الدبـــاس الى ضـــرورة إيجاد كـــود عربي موحد لألبنيـــه الخضراء ، وتعزيـــز مفهوم االقتصـــاد االخضر في 

المشـــاريع، كمـــا اســـتعرض التجارب العربيـــة الناجحة في مجـــال المدن الذكيـــة الصديقة للبيئة.

الدباس ضرورة إيجـــاد كــــود عــــــــربـــــي موحــــــــد لألبنيـــــة الخضـــــراء



ندوة في المهندسين حول إدارة التداول 
اآلمن للمواد الخطرة في الموانئ البحرية

قــال نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب 
المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، إن تكــرار الحــوادث واالزمــات فــي 
األردن مــن حادثــة البحــر الميــت إلــى حادثــة الســيول وانقطــاع التيــار 
الكهربائــي واخرهــا حادثــة العقبــة، تؤشــر علــى ترهــل الجهــاز اإلداري 
واغفــال احتياطــات الســالمة العامــة فــي كافــة المنشــآت، مشــيرا 
إلــى أن نقابــة المهندســين ســارعت ومنــذ انفجــار بيــروت فــي لبنــان 
الــى عقــد ورشــات عمــل للتنبيــه مــن مخاطــر االزمــات المختلفــة 

ورفعــت التوصيــات الــى الجهــات المختصــة فــي ذلــك المجــال.
 جــاء ذلــك خــالل نــدوة إدارة التــداول اآلمــن للمــواد الخطــرة فــي الموانــئ 
ــة  ــة وجمعي ــات الكيميائي ــة ســالمة العلمي ــة، والتــي عقدتهــا جمعي البحري
السالمة والصحة المهنية في شعبتي الهندسة الكيميائية والميكانيكية 

بنقابــة المهندســين األردنييــن.
 وأضــاف المهنــدس ســمارة أن نقابــة المهندســين قدمــت خــالل 
حادثــة البحــر الميــت تقريــرا مــن أرقــى التقاريــر التــي صــدرت بتاريــخ 
األردن، وعقــدت ورشــة عمــل بعــد ســنة مــن تقديــم التقريــر لبحــث مــا 
تــم تنفيــذه مــن توصيــات، إال أن الجهــة الوحيدة التــي اخذت بتوصيات 
النقابــة هــي مديريــة الدفــاع المدنــي بــل وزادت على تلــك التوصيات، 
مبينــا ان كافــة مؤسســات الدولــة االخــرى ال علــم لدينــا بمــا قامــت به.

 وأكــد علــى ضــرورة تقديــم مقتــرح إلنشــاء مركــز وطنــي بحثــي 
إلدارة المــواد الخطــرة، وايجــاد مصفوفــة عمل تتناول كافة الملفات 
دون فصــل احداهــا عــن األخــرى، الفتــا إلــى أن نقابــة المهندســين 
وبعــد حادثــة العقبــة، أصــدرت بيانــا عبــرت خاللــه عــن موقفها الفني 
المجتمــع  ووضعــت  االعــالم  وســائل  مــع  وتواصلــت  والمهنــي 
والمهتميــن بصــورة التفســيرات الفنيــة والتحليــالت العلميــة للحادثــة.
مــن جانبــه، قــال عضــو مجلــس نقابــة المهندســين رئيــس شــعبة 

الهندســة الكيميائيــة المهنــدس محمــد المحاميــد، إن النــدوة تحاكــي موضوعــا فــي غايــة األهميــة باعتبــاره يمــس 
ســالمة االنســان والبيئــة، ويمــس اســتثمارات عانــت البــالد كــي تحصــل عليهــا، مشــيرا إلــى أن الحادثــة األليمــة التــي 
ــى قاعــدة  ــع مؤسســات الوطــن وعل ــاج لدراســة معمقــة مــن جمي ــة تحت ــة هــي قضي ــاء العقب ــت فــي مين حصل

ــدا عــن اي شــعارات براقــة. الشــفافية الحقيقيــة بعي
وأكــد نائــب رئيــس شــعبة الهندســة الميكانيكيــة المهنــدس طــارق مدانــات، علــى ضــرورة رفــع درجــة االهتمــام بــكل 
مــا يتعلــق بــإدارة المــواد الخطــرة مــن النواحــي التشــريعية والمؤسســية، وتعزيــز القــدرات وتطويــر التدريــب والتعليــم 
والتوعية وغيرها، وذلك تجنبا للحوادث التي نتج عنها الكثير من المخاطر واالصابات التي ينبغي على المســؤولين 

واصحــاب العمــل والعامليــن ادركهــا وأخــذ الحيطــة والحــذر والوقــوف علــى أســبابها لتجنــب الوقــوع بهــا.
 بدوره، أشــاد عضو شــعبة الهندســة الكيميائية في نقابة المهندســين المهندس يعقوب بني طه، بإجراءات الطوارئ 
الوطنيــة الحاليــة التــي اتخــذت عقــب حادثــة العقبــة، والتوصيــة الصــادرة عــن لجنة التحقيــق المرتبطة بإعــادة النظر بخطة 

مواجهة الكوارث والحوادث البشــرية، مؤكدا اســتعداد النقابة للشــراكة مع كافة الجهات الفنية ذات العالقة.





صندوق المسؤولية االجتماعية في 
المهندسيـــــن يعقـــد لقاء مع مركز 

النقابة في القدس

عقــد صنــدوق المســؤولية االجتماعيــة لقــاء تشــاوريا مــع مركــز نقابــة المهندســين االردنييــن فــي مدينــة القــدس 
المحتلــة عبــر تقنيــة  الــزوم وذلــك لبحــث خطــة العمــل للفتــرة القادمــة وبحــث مجــاالت التعــاون والتنســيق بيــن 

مركــز نقابــة المهندســين فــي عمــان ومركزهــا فــي القــدس. 
ورئيــس  النقابــة  مجلــس  عضــو  الشــوارب  معتــز  المهنــدس  وعبــر 
ــة المهندســين  ــة فــي نقاب ــة ادارة صنــدوق المســؤولية االجتماعي لجن
ــة الفاعــل فــي دعــم االشــقاء والزمــالء فــي  ــزازه بــدور النقاب عــن اعت
فلســطين المحتلــة مؤكــدا ان نقابــة المهندســين االردنييــن ومجلــس 
النقابــة يعمــل بــكل جهــد ممكــن لتمكيــن الزمــالء المهندســين فــي 
برامــج  خــالل  مــن  المحتلــة  ارجــاء فلســطين  كافــة  القــدس وفــي 
وحمــالت الدعــم التــي ينظمهــا ســنويا لدعــم صمــود اهلنــا وزمالئنــا 
مثــل حملــة فلنشــعل قناديــل صمودهــا المخصصــة لدعــم اهلنــا فــي 

القــدس ، اضافــة الــى لجنــة اعمــار غــزة المنبثقــة عــن نقابــة المهندســين و التــي قدمــت وتقــدم ســنويا الكثيــر العمــار مدينــة 
غــزة العزيــزة علــى قلوبنــا ، اضافــة الــى عــدة مشــاريع مشــتركة تدعمهــا النقابــة لتثبيت اهلنا  في فلســطين المحتلــة ، كما قدم 

ــارك . ــد االضحــى المب ــول عي ــة والزمــالء المهندســين بحل ــا فــي فلســطين المحتل ــة الهلن التهنئ
ــة  ــة االجتماعي ــة المهندســين -فــرع نابلــس ورئيــس اللجن ــر عضــو مجلــس نقاب ــزن جب ــدس ي ــدوره اشــاد المهن ب
ولجنــة االســرى فــي مركــز النقابــة فــي القــدس باالنجــازات التــي قدمتهــا وتقدمهــا نقابــة المهندســين االردنييــن 
للزمــالء المهندســين فــي كافــة ارجــاء فلســطين معبــرا عــن فخــره واعتــزازه بــدور نقابــة المهندســين الواضــح فــي 

تقديــم الدعــم مــن خــالل الحمــالت الســنوية والفعاليــات والمشــاريع التــي يســتفيد منهــا الزمــالء المهندســين.



شعبة الهندسة المعمارية تلتقي أعضاء 
لجنة التعليم والخطط الجامعية

التقــى مجلــس شــعبة الهندســة المعماريــة أعضــاء لجنــة 
التعليــم حيــث أكــد المهندس عمــاد الدباس عضو مجلس 
النقابة ورئيس شــعبة الهندســة المعمارية أن الهدف من 
تشــكيل هذه اللجنة يأتي للتنســيق بين النقابة والجامعات 
االردنية بخصوص المساقات الجامعية لتخصص الهندسة 
المعماريــة وبحــث متطلبــات ســوق العمــل مشــيرا الــى 
البرنامــج التدريبــي  لحديثــي التخــرج مدته 6 شــهور يتم من 
خاللــه تدريــب الخريــج علــى مهــارات تؤهلــه لســوق العمل ، 
داعيــا الــى نقــل هــذا البرنامــج الــى الجامعــات بالتعــاون مــع 
النقابــة بحيــث يتــم تقديمــه داخــل الجامعــات . وبالتنســيق 

مــع وزارة التعليــم العالــي . 
مــن جانبــه أكــد المهنــدس علــي ناصــر أميــن عــام النقابــة 
بــأن هــذه اللجنــة تعتبــر مــن اللجــان العامــه  فــي النقابــة 
حيــث أنهــا تســهم بشــكل مباشــر فــي تطويــر العمليــة 
التعليمية في مجال الهندســة وتســاعد طالب الهندســة 
لمعرفــة المهــارات المطلوبــة لســوق العمــل ، وعبــر عــن 

اعتــزازه بالقامــات العلميــة التــي تضمهــا هــذه اللجنــة.
وخــالل اللقــاء اســتعرضت الدكتــورة ماجــدة يخلــف رئيســة 
مقدمــة  عليهــا،  العمــل  ســيتم  التــي  الخطــط  اللجنــة 
شــكرها للشــعبة المعماريــة علــى تخصيصهــا الصحــاب 
مشــيرة  اللجنــة  هــذه  فــي  مســاحة  االكاديميــة  الخبــرة 
الــى ان وزارة التعليــم العالــي هــم اصحــاب القــرار فــي 
موضــوع المســاقات لكــن ســيكون للجنــة دور فــي تقديم 
االقتراحــات وبحــث االحتياجــات ، بحيــث يتــم وضــع خطــط 

واضحــة تبيــن االحتياجــات االكاديميــة والمهنيــة .  
المهنــدس شــاكر خليــف نائــب رئيــس شــعبة الهندســة 
المعماريــة أكــد علــى ضــرورة التشــاركية بيــن االكاديمييــن 
والنقابــة وان يســتمر التواصــل فــي كافــة المجــاالت حتــي 

تســتطيع هــذه اللجنــة تطويــر التشــريعات بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة لتأهيــل الخريجيــن والطلبــة لســوق العمل. 
واســتعرضت الدكتــورة ديــاال الطراونــة عضــو اللجنــة وممثلــة عــن مجلــس الشــعبة المعماريــة  البرامــج والمحــاور 
ــى ان كافــة المحــاور مهمــة وســيتم متابعتهــا النجــاز اهــداف  ــة ال ــة ، الفت ــي ســيتم بحثهــا مــن خــالل اللجن الت

اللجنــة لمصلحــة طلبــة وخريجــي هندســة العمــارة.



اللجنة االجتماعية واالتصال
الكهربائية تعقد اولى اجتماعاتها

شباب الكهرباء يعقدون ورشة عمل بعنوان 
"5G Technology"

عقــدت اللجنــة االجتماعيــة واالتصــال التابعــة لشــعبة الهندســة الكهربائيــة فــي نقابــة المهندســين األردنييــن 
ــار المهنــدس  اولــى اجتماعاتهــا، برئاســة المهندســة لميــس ابوزنيمــة، وتــم خــالل االجتمــاع التوافــق علــى اختي

 لرئيــس اللجنــة والمهندســة رؤى ابــو الــرب اميــن ســر الجنــة. 
ً
ــا عمــاد اميــن نائب

وقدمــت المهندســة لميــس مــع المهنــدس عــالء النعيــرات أميــن ســر مجلــس الشــعبة تصــورا عــن آليــة عمــل 
اللجنــة خــالل الفتــرة القادمــة، ونبــذة عــن اهــداف اللجنــة وتطلعاتهــا، كمــا تــم التعريــف بكافــة اعضــاء اللجنــة 

ــدء بوضــع خطــة العمــل واقرارهــا خــالل الجلســات القادمــة. ــادل بعــض االراء والمقترحــات للب وتب

نظمت لجنة المهندسين الشباب واإلعالم الكهربائية في نقابة المهندسين االردنيين، ورشة عمل بعنوان الجيل الخامس 
"5G" قدمها المهندس ابراهيم ابراهيم، من اكاديمية My- communication، بحضور 30 مهندس ومهندسة.

واســتعرضت الورشــة محــاور حــول تقنيــة الجيــل الخامــس ومبــدأ عملهــا ومجــاالت تطبيقهــا، إضافــة إلــى مجاالتهــا 
فــي ســوق العمــل فــي قــادم االيــام.

وفــي نهايــة الورشــة، قامــت اللجنــة ممثلــة برئيســها المهنــدس محمــد الحباشــنة بتكريــم المهنــدس ابراهيــم 
ــم الزمــالء المشــاركين. ــم تكري ــة، كمــا ت ــى جهــوده المبذول ــم عل ابرهي



مجلس الشعبة الكهربائية يناقش برامج 
وخطط أكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير 

الهندسي

ناقــش مجلــس شــعبة الهندســة الكهربائيــة، برامــج وخطــط عمــل أكاديميــة المهندســين للتطويــر والتدريــب 
الهندســي ومركــز تدريــب المهندســين، إلــى جانــب الخطــة التدريبيــة المخصصــة للشــعبة.

واطلــع المجلــس علــى الــدورات التدريبيــة المتخصصــة والمعتمــدة للقطاعــات الهندســية المختلفــة إلــى جانــب 
إطــالق منصــة نقابــة المهندســين التدريبيــة اإللكترونيــة التــي توفــر مئــات الفــرص لبنــاء القــدرات ونقــل المعــارف 

عــن بعــد للمهندســين الشــباب وفــق آليــة مدعومــة تتناســب مــع تــدرج التطــور المهاراتــي للمهنــدس.
علــى صعيــد متصــل، قــال نائــب رئيــس الشــعبة الكهربائيــة المهنــدس مــروان خريســات إن التعــاون المســتمر فــي 
تنفيــذ التدريبــات المكثفــة للمهندســين الكهربائييــن تلــك التــي تواكــب أحدث مســتجدات مجاالت الهندســة والذكاء 

االصطناعــي واإلدارة، محــوري فــي صناعــة فــرق فــي المشــاريع واألبحــاث والتقــدم علــى المســتوى المهنــي.
وعبــر عضــو مجلــس النقابــة عضــو الشــعبة المهنــدس محمــود ســالمة، عــن اعتــزاز المجلــس بالمســتوى المهنــي 
والقــدرات المتقدمــة للمركــز وبرامــج ومحــاور العمــل التــي يجري العمل عليها وتطويرها مما يمكن مجلس الشــعبة 

ومجالــس الشــعب والنقابــة مــن تطويــر مســتوى المهنة 
وبرامــج تأهيــل وتطويــر قدرات المهندســين.

مديــر  المهندســين  تدريــب  مركــز  مديــر  واســتعرضت 
اكاديميــة المهندســين للتدريــب والتطويــر الهندســي، 
المركــز  بهــا  يقــوم  التــي  والخدمــات  المهــام  كافــة 
واألكاديميــة وكافــة االعتمــادات التــي حصــل عليهــا، 
إضافــة إلــى البرامــج التأهيليــة التــي يتــم تقديمهــا مــن 

المهندســين. وكفــاءات  قــدرات  تحســين  أجــل 



مجلس شعبة الهندسة الكهربائية 
يلتقي الهيئة المركزية للشعبة 

شباب الكيماوي يعقدون اجتماعهم االول 
ويختارون نائب رئيس اللجنة ومقررها

نظمت شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين األردنيين، لقاء تواصليا مع المهندسين والمهندسات 
ــدس مــروان خريســات وأعضــاء مجلــس  ــب رئيــس الشــعبة المهن ــة للشــعبة، بحضــور نائ ــة المركزي اعضــاء الهيئ

الشــعبة، وذلــك لمناقشــة خطــة عمــل الشــعبة للــدورة ٢٠٢٢-٢٠٢٥.
واســتعرض نائــب رئيــس الشــعبة المهنــدس مــروان خريســات أقســام الشــعبة الكهربائيــة وتخصصاتهــا الفرعيــة 

أمــام الهيئــة المركزيــة، إضافــة إلــى اعــداد المهندســين الكهربائييــن المنتســبين للشــعبة.
وتحــدث المهنــدس خريســات عــن مهــام وتوصيــات الهيئــة المركزيــة، مؤكــدا أن الشــعبة ســتتخذ القــرارات 

المناســبة فــي كافــة الموضوعــات التــي تطرحهــا الهيئــات العامــة والمركزيــة للشــعبة.
ــارات  ــل الزي ــل خطــة عمــل الشــعبة واللجــان المنبثقــة عنهــا والتــي ركــزت علــى تفعي واســتعرض اللقــاء تفاصي
والتواصــل واللقــاءات وتوقيــع اتفاقيــات مــع جهــات مختلفــة لتأميــن فــرص تدريــب وتشــغيل، اضافــة إلــى تطويــر 
واســتحداث مســارات هندســية جديــدة، ومرتبــات مهنيــة لتخصصــات الشــعبة الكهربائيــة بهــدف تنظيــم المهنــة 

وخلــق فــرص عمــل لحديثــي التخــرج، والتركيــز علــى التأهيــل والتدقيــق فــي المركــز والمحافظــات.

عقدت لجنة المهندسين الشباب الكيميائية اجتماعها االول برئاسة المهندس 
عمــر العبادلــة وبحضــور 23 زميــال وزميلــة، وتــم التوافــق علــى اختيــار المهندس 

احمــد نصــار نائبــا لرئيــس اللجنــة، والمهندســة لبيبة أبو أمونــة مقررا للجنة.
وتحــدث رئيــس اللجنــة عــن أهميــة لجنــة المهندســين الشــباب وآليــة عملهــا، 
مؤكــدا علــى ضــرورة ابــراز دور الشــباب والعمــل علــى ايجــاد افــاق جديــدة مــن 
خــالل اســتقطاب اصحــاب خبــرة علميــة وعمليــة لبــث االمــل فــي نفــوس 
المهندســين الشــباب، والعمــل علــى تنظيــم انشــطة دوريــة بهــدف ســد 

ــم وســوق العمــل. ــن مخرجــات التعلي الفجــوة بي
وبيــن الحضــور ضــرورة عقــد ورشــات عمــل بمجــاالت مختلفــة لتعريــف حديثــي التخــرج بمجــاالت عمــل المهنــدس 
الكيميائــي وتــم التطــرق للعديــد مــن االفــكار التــي مــن المقــرر طرحهــا بخطــة العمــل للمرحلــة القادمــة، كمــا تــم 
االتفــاق علــى وضــع خطــة عمــل للجنــة بعــد تحديــد الرؤيــا والرســالة واالهــداف العامــة للجنــة ومعرفــة احتياجــات 

المهندســين الشــباب خــالل االجتمــاع القــادم للجنــة بعــد التشــاور واخــذ اراء المهندســين الشــباب.



لجنة المهندسين الشباب تختتم ورشة 
السالمة الحرجة

"Critical Safety Procedures"

أقامــت لجنــة المهندســين الشــباب الكيميائيــة ورشــة  Critical safety prpseduresوالتــي تــم عقدهــا بحضــور 
أكثــر مــن 50 مهندســا ومهندســة، وقدمهــا المهنــدس حمــزة العمايــرة.

ــة المشــاركة  ــي، مؤكــدة أهمي ــو غال ــة اب ــة المهندســة خول وافتتحــت الورشــة عضــو شــعبة الهندســة الكيميائي
ــة. والتفاعــل مــع االنشــطة التــي تقدمهــا اللجن

ــة عــن أعمــال لجنــة المهندســين الشــباب الكيميائييــن وتشــجيع  وتحــدث رئيــس اللجنــة المهنــدس عمــر العبادل
المشــاركين بأهميــة التطــوع والمشــاركة باللجــان الشــبابية واالســتفادة ممــا لديهــم مــن أفــكار وطــرح مفيــد 

ــة. يخــدم الجميــع والحديــث عــن خطــة العمــل للجن
وفــي نهايــة الورشــة، قامــت اللجنــة ممثلــة بعضــو لجنــة المهندســين الشــباب المهنــدس عامــر العــوران بتكريــم 
المهنــدس حمــزة العمايــرة علــى جهــوده المبذولــة فــي إعطــاء الورشــة ومشــاركة خبرتــه فــي مجــال الســالمة 

للمشــاركين.
وقدمــت اللجنــة شــكرها لشــعبة الهندســة الكيميائيــة ممثلــة برئيســها المهنــدس محمــد المحاميــد علــى دعمهــم 

المتواصــل إلنجــاح مثــل هــذه الخدمــات واألنشــطة التــي تفيــد الهيئــة العامــة.



لجنة المهندسين الشباب تختتم دورة 
ممارسات التصنيع الجيد

أقامــت لجنــة المهندســين الشــباب الكيميائيــة دورة بممارســات التصنيــع الجيــد، بواقــع 12 ســاعة تدريبيــة قدمتهــا 
المهندســة حنيــن الزبــن، بمشــاركة 85 مهندســا ومهندســة.

واختتــم الــدورة رئيــس لجنــة المهندســين الشــباب الكيميائيــة المهنــدس عمــر العبادلــة، مقدمــا نبــذة عــن أعمــال 
لجنــة المهندســين الشــباب ومشــجعا المشــاركين علــى اهميــة التطــوع والمشــاركة باللجــان الشــبابية.

ــع  ــد وجمي ــة برئيســها المهنــدس محمــد المحامي ــة ممثل ــة بالشــكر للشــعبة الكيماوي وتقــدم المهنــدس العبادل
ــى الدعــم المتواصــل النشــطة المهندســين الشــباب. ــة عل اعضــاء مجلــس الشــعبة ومجلــس النقاب



مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين 
يلتقي الهيئة المركزية للشعبة واللجان 

المساندة

والتعديــن  المناجــم  هندســة  شــعبة  مجلــس  التقــى 
الهيئــة  اعضــاء  مــع  والبتــرول   الجيولوجيــة  والهندســة 
عضــو  برئاســة  للشــعبة،  المســاندة  واللجــان  المركزيــة 
مجلــس النقابــة رئيــس الشــعبة المهنــدس لــؤي الرمحــي، 

الشــعبة. مجلــس  وأعضــاء 
العناويــن  الرمحــي  م.لــؤي  الشــعبة  رئيــس  واســتعرض 
محــاور  اربــع  تتضمــن  والتــي  الشــعبة  لخطــة  العريضــة 
رئيســية هــي المحــور المهنــي والمحــور العلمــي والمحــور 
االعالمــي واالتصــال ومحــور التشــريعات وبيــان االهــداف 
التــي تتبــع كل محــور ووســائل تحقيــق هــذه األهــداف 
والجهــة التــي ســتنفذ هــذه الوســائل حيــث ســتكون خطــة 
الشــعبة النهائيــة متطــورة ومتناســبة مــع مــا ســيطرحه 
كافــة الزمــالء فــي اللجنــة المركزيــة ورؤســاء اللجــان والذين 

ــة. ــكل لجن ســيتم التواصــل معهــم بشــكل فــردي ل
فتــح  يعمــل علــى  الشــعبة  ان مجلــس  الرمحــي  واكــد 
آفــاق جديــدة للزمــالء المهندســين فــي مجــال التدريــب 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  خــالل  مــن  والتشــغيل 
تــم  كمــا  المتنوعــة،  مشــاريعها  فــي  الزمــالء   لتدريــب 
التواصــل مــع عــدد مــن الجامعات لالســتقادة مــن خبراتهم 
وعمــل برامــج تدريبيــة وتأهيليــة  الزمــالء بالتنســيق معهــم، 
ويعمــل المجلــس بالتنســيق مــع مركــز تدريب المهندســين  
علــى تقديــم الــدورات المتخصصــة التــي يحتاجهــا الزمــالء 
لصقــل مهاراتهــم وتأهيلهــم لســوق العمــل ووضــع برامــج 

الشــعبة ضمــن خطــة المركــز.
وأعلــن الرمحــي عــن نيــة مجلــس الشــعبة اقامــة مؤتمــر حــول الهندســة الجيولوجيــة، بالتعــاون مــع عــدة جهــات 

متخصصــة ، وســيتم وضــع خطــة تنفيذيــة واضحــة لــه فــي المرحلــة القادمــة.
مــن جانبــه، أكــد أميــن عــام نقابــة المهندســين المهنــدس علــي ناصــر علــى أن النقابــة  مســتعدة لتقديــم كافــة 

أوجــه الدعــم لمســاندة الشــعبة فــي أعمالهــا خــالل الــدورة الحالــة، كمــا تســخر كافــة االمكانــات الالزمــة لهــا.
للشــعبة   الرئيســية  الخطــة  المســاندة وتوطينهــا ضمــن  للجــان  الرئيســية  الخطــوط  اســتعراض  اللقــاء  وتخلــل 
واالســتماع لمالحظــات اعضــاء الهيئــة المركزيــة للشــعبة الذيــن اكــدوا علــى ضــرورة اســتمرار التواصــل وتفعيــل 

دور الفــروع واهميــة العمــل بــروح الفريــق.



مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية يلتقي 
الهيئة المركزية للشعبة واللجان المساندة

ــة المهندســين  ــة فــي نقاب عقــدت شــعبة الهندســة الميكانيكي
األردنييــن، لقــاء تواصليــا مــع المهندســين والمهندســات اعضــاء 
عضــو  برئاســة  للشــعبة،  المســاندة  واللجــان  المركزيــة  الهيئــة 
العــدوان،  إبراهيــم  الدكتــور  الشــعبة  رئيــس  النقابــة  مجلــس 

وأعضــاء مجلــس الشــعبة.
النقابــة  ان  العــدوان،  إبراهيــم  الدكتــور  الشــعبة  رئيــس  وقــال 
هــي أكبــر النقابــات المهنيــة علــى مســتوى المملكــة واالقليــم، 

وتنظــم العمــل الهندســي، مشــيرا إلــى أنهــا علــى أتــم االســتعداد لتلبيــة كافــة مطالــب الزمــالء اعضــاء الهيئــة 
العامــة، إضافــة إلــى تنفيــذ أي مشــروع يســاهم فــي رفــع ســوية المهنــة ومعالجــة األخطــاء التــي قــد تحصــل 

فــي القطاعيــن العــام والخــاص.
وأشــار إلــى أن شــعبة الهندســة الميكانيكيــة تعتبــر مــن أهــم الشــعب الهندســية فــي نقابــة المهندســين ولهــا دور 
مميــز فــي كافــة األمــور الهندســية علــى كافــة المســتويات، الفتــا إلــى ضــرورة وضــع النقــاط علــى الحــروف فــي 
موضوعــات الســالمة المهنيــة علــى وجــه الخصــوص خاصة بعــد الحادثة األليمة التي حصلت في محافظة العقبة.
مــن جانبــه، اكــد اميــــــــــــن عــام نقابــة المهندسيــــــــــــــــن المهنــدس علــي ناصــر، اســتعداد النقابة ممثلة بمجلســها 
ــة، ووضــع كافــة امكاناتهــا تحــت تصــرف الزمــالء  ــة وهيئتهــا المركزيـــــــــــ ــب الشعبـــــــــــــ لالســتجابة لكافــة مطالــــــــ

اعضــاء الهيئــة العامــة. 

العــدوان: دورات متخصصــــــــــة بالســيارات الهجينــة والمضخــات الغاطســة 
واالالت المحوســبة ســتعقد بيــن النقابــة والبلقــاء التطبيقيــة



39 مهندسا ومهندسة
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سمارة: نؤكد على ضرورة تكاتف القوى النقابية لنقل 
صندوق تقاعد المهندسين إلى بر األمان

التقــى نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، واعضــاء 
مــن مجلــس النقابــة واألمانــة العامــة، بالهيئــة العامــة لفــرع نقابــة المهندســين فــي محافظــة اربــد.

ووضع المهندس سمارة الهيئة العامة للفرع بصورة االوضاع التي تمر بها صناديق النقابة المختلفة.
وقــدم نقيــب المهندســين عرضــا مختصــرا للدراســة اإلكتواريــة وتوصيــات الــدارس اإلكتــواري فيمــا يخــص معالجــة 
التشــوهات التــي يعانــي منهــا الصنــدوق، وقــد جــرى نقــاش موســع مــع أعضــاء الهيئــة العامــة فــي محافظــة 

إربــد واســتمع المجلــس إلــى مقترحــات الزمــالء والتعديــالت التــي تقدمــوا بهــا لمعالجــة الصنــدوق.
وأكــد علــى ضــرورة تكاتــف جميــع القــوى النقابيــة للخــروج بحلــول مشــتركة يتوافــق عليهــا الجميــع لننقــل 

الصنــدوق إلــى بــر األمــان.
مــن جهــة أخــرى، أدى 39 مهندســا ومهندســة اليميــن القانونيــة فــي فــرع النقابــة بمحافظــة إربــد، بحضور نقيب 
ــدة والمهنــدس  ــي الخوال ــور عل ــة الدكت ــي واعضــاء مجلــس النقاب ــدس أحمــد ســمارة الزعب المهندســين المهن
معتــز الشــوارب، ورئيــس فــرع النقابــة فــي محافظــة إربــد الدكتــور جهــاد ردايــدة، واألميــن العــام المهنــدس علــي 

ناصــر واعضــاء مــن مجلــس الفــرع ومديــر الفــرع المهنــدس عبداللــه طوالبــة.
ــة تخطــت ال٥٠٪ فــي التخصصــات الهندســية فــي األردن، مشــددا  ــب المهندســين إن نســبة البطال وقــال نقي

علــى أن هــذا األمــر يســتدعي تكاتــف جهــود الجميــع لمواجهــة هــذه المشــكلة.
وفي نهاية الحفل أدى الزمالء والزميالت اليمين القانونية، كما تم تسليمهم بطاقات العضوية والشهادات.

أخبار الفروع



المهندسين ترعى ندوة ثقافية ضمن 
االحتفال بإربد عاصمة للثقافة العربية 2022

ــاس  ــن ورئيــس اتحــاد المهندســين العــرب رعــى المهنــدس عمــاد الدب ــب المهندســين االردنيي ــا عــن نقي مندوب
عضــو مجلــس النقابــة ورئيــس شــعبة الهندســة المعماريــة فــي مقــر نقابــة المهندســين لجنــة فــرع الرمثــا نــدوة 
ثقافيــة ضمــن برنامــج االســبوع الثقافــي المصــري، احتفــاال  بمدينــة اربــد عاصمــة للثقافــة العربيــة 2022، والتــي 
اقيمــت بالشــراكة مــع منتــدى الرمثــا الثقافــي، والجمعيــة العربيــة للفكــر والثقافــة،  وبحضــور عضــو مجلــس 
الشــعب فــي جمهوريــة مصــر العربيــة الروائيــة ضحــى عاصــي ، والروائيــة االردنيــة ســميحة خريــس ، وعــدد مــن 

الزمــالء المهندســين والمثقفيــن االردنييــن والعــرب . 

 وأكــد الدبــاس علــى ان نقابــة المهندســين كمؤسســه مجتمــع مدنــي تســعى الــى دعــم وانجــاح هــذا الحــدث الهــام 
ليعكــس صــورة االردن الثقافيــه والحضاريــة والتاريخيــة والــذي يأتــي  تزامنــا مــع احتفــاالت المملكــة بمئويــة الدولــة األردنية، 
ومــع االحتفــال باختيــار ابــن مدينــة اربــد شــاعر االردن الكبيــر مصطفى وهبي التل" عرار"  رمزا للثقافة العربية لعــام 2022.
واضــاف ان االردن بقيادتــه الهاشــمية المظفــرة يعــد حاضنــا للثقافــة والمثقفيــن وراعيــا لالبــداع والمبدعيــن 
لذلــك فقــد اهتــم مجلــس نقابــة المهندســين االردنييــن بدعــم هــذا الحــدث الوطنــي مــن خــالل اســتضافة نقابــة 
المهندســين االردنييــن لجنــة فــرع الرمثــا لهــذه النــدوة الثقافيــة التــي يشــارك بهــا نخبــة مــن الروائييــن ليقدمــوا 

باقــة ثقافيــة متميــزة تثــري احتفالنــا باربــد عاصمــة للثقافــة العربيــة



فرع الزرقاء يعقد دورة بعنوان "بعنوان إدارة المشاريع باستخدام الحاسوب "بريميفيرا"
افتتــح رئيــس مجلــس نقابــة المهندســين األردنييــن فــرع الزرقــاء، الدكتــور المهنــدس خالــد البلــوي، الــدورة المكثفــة 
التــي يعقدهــا مركــز التدريــب بعنــوان إدارة المشــاريع باســتخدام الحاســوب "بريميفيــرا"، للزمــالء المهندســين 

والمهندســات، والتــي يقدمهــا الدكتــور ضيــاء قطيشــات، بمعــدل 15 ســاعة تدريبيــة، فــي مقــر فــرع النقابــة.
وتهــدف الــدورة إلــى اكســاب الزمــالء والزميــالت المشــاركين المهــارات الالزمــة فــي معرفــة تطبيقــات وأدوات 

برنامــج "بريميفيــرا" وكيفيــة تطبيقهــا فــي إدارة المشــاريع.
وتأتــي هــذه الــدورة ضمــن الــدورات التــي يعقدهــا مركــز التدريــب دوريــا بهــدف تطويــر معــارف المهندســين وتنميــة 

قدراتهم الهندســية.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مجلس فرع الزرقاء يزور مصفاة البترول االردنية
ــور  زار وفــد مــن أعضــاء مجلــس نقابــة المهندســين األردنييــن/ فــرع الزرقــاء، برئاســة رئيــس مجلــس الفــرع الدكت

ــن المؤسســتين. ــح آفــاق التعــاون المشــترك بي ــة، بهــدف فت ــرول األردني ــد البلــوي، مصفــاة البت المهنــدس خال
وتــال اللقــاء جولــة ميدانيــة داخــل المصفــاة للتعــرف علــى وحداتهــا وآليــة عملهــا واإللتقــاء بالزمــالء المهندســين 

والمهندســات.
ــارة ضمــن خطــة مجلــس الفــرع بالتواصــل المســتمر بيــن مؤسســات المجتمــع المحلــي بهــدف  وتأتــي هــذه الزي

التعــاون والشــراكة.

وفد من مجلس نقابة
المهندسين يزور فرع الزرقاء 

االردنييـــن  المهندســـين  نقابـــة  مجلـــس  توجـــه  ضمـــن 
للتواصـــل مـــع الفـــروع، زار عضـــو مجلس النقابـــة  رئيس 
مجلـــس شـــعبة  الهندســـة المعمارية المهنـــدس عماد 
الدباس، وعضو مجلس النقابة رئيس  شـــعبة الهندســـة 
الكهربائية الدكتور علي الخوالدة فرع نقابة المهندســـين 
االردنييـــن فـــي محافظـــة الزرقـــاء حيـــث التقـــى رئيـــس 
الفـــرع الدكتـــور خالـــد البلـــوي، وأعضـــاء مجلـــس الفرع، 
ومديـــر الفـــرع المهنـــدس ابراهيـــم غيضـــان،  وتم خالل 

اللقـــاء اســـتعراض التشـــاركية والدعـــم اللوجســـتي للفـــروع ، واليـــات التواصل والتفاعـــل بين المركـــز والفرع...
 واصطحـــب رئيـــس الفـــرع وفد مجلـــس النقابة بزيـــارة االى حديقة المهنـــدس التابعة لنقابة المهندســـين فرع 
الزرقـــاء والتـــي تحتـــوي على مرافـــق ترفيهية منوعة وبركة ســـباحة ومنطقـــة ألعاب أطفال وجلســـات خارجية 
، حيـــث اطلـــع الوفـــد على االحتياجـــات والتجهيـــزات المطلوبة إلعـــادة تأهيل الحديقـــة ، كما تـــم االتفاق على 
تصـــور واضـــح الليـــة التأهيـــل والتطوير للحديقة التـــي تخدم ابناء الزمـــالء في المحافظة ، وســـيتم عرضه على 

مجلس النقابـــة العتماده. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



نقيب المهندسين يرعى حفل اداء القسم 
في فرع المفرق

سمارة  الكفاءة وإعادة بناء الذات هو السبيل الوحيد للتقدم لألمام 
أكــد نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، أن الكفــاءة 
واعــادة بنــاء الــذات هــو الســبيل الوحيــد للتقــدم خطــوة لألمــام ، واضــاف خــالل رعايتــه لحفــل اداء القســم القانونــي 
لعــدد مــن الزمــالء المهندســين فــي فــرع نقابــة المهندســين في محافظة المفــرق بحضور رئيس الفــرع المهندس 
مجــدي العمــوش وأميــن عــام نقابــة المهندســين المهنــدس علــي ناصر وعــدد من اعضاء مجلس الفــرع أن  هناك 
تقــدم هائــل علــى التخصصــات الهندســية يقابلــه فجــوة بيــن ســوق العمــل والتخصصات فــي الجامعات، مشــيرا الى 
برامــج التدريــب التــي تقدمهــا النقابــة لمنتســبيها، اضافــة إلــى برنامــج التدريــب الرئيســي الــذي تمولــه النقابــة وهــو 
برنامــج  بــدي خبــرة و برامــج التدريــب والــدورات التــي يقدمهــا مركــز تدريــب المهندســين . موضحــا أن جميــع برامــج 
التدريــب المشــتركة مــع الحكومــة تــم ايقافهــا بســبب عــدم وجــود ســيولة ، وان نقابــة المهندســين تعمــل جاهــدة 

علــى رفــع ســوية الزميــالت والزمــالء المهندســين وتأميــن الحــد األدنــى مــن المتطلبــات التــي يحتاجونهــا.
 وكان ســمارة قــد بــدأ حديثــه  عــن االحــداث الدوليــة حيــث اكــد اننــا نواجــه العديــد مــن المتغيــرات علــى الســاحة 
الدوليــة مــن تنامــي االزمــات االقتصاديــة والحــرب الروســية االوكرانيــة ، وازمــة االمــدادات الغذائيــة ، مــا دفــع 
 أمــام أطمــاع 

ً
بالرئيــس االمريكــي للقــدوم الــى المنطقــة ، ولكــن هــذه المــرة ظهــر الجســم العربــي متماســكا

ــار للنظــام  ــرد االعتب ــا الــى ضــرورة أن ي ــكا بالمنطقــة فــألول مــرة يظهــر العــرب علــى مســاحة واحــدة، داعي أمري
العربــي والعمــل العربــي المشــترك وأن تعــود ســوريا للصــف العربــي.

وقــدم رئيــس فــرع المفــرق المهنــدس مجــدي العمــوش التهنئــة للمهندســين الجــدد، مؤكــدا علــى أن النقابــة  
تمــد يدهــا للتعــاون والتشــارك لمــا يحقــق مصلحــة الزمــالء مــن خــالل عقــد الملتقيــات والــدورات التدريبيــة 

واســتضافة اللقــاءات المتخصصــة، وتقديــم المشــورة والمســاعدة.
ودعى العموش الزمالء الى تغيير واقعهم من خالل الريادة ومتابعة ومواكبة التطور واكتســاب الخبرات للتميز, مشــيرا 

الى أن مهنة الهندســة تحتاج الى تطوير نفســها لتوســيع افاقها وايجاد الفرص لها, واالبتعاد عن الوظائف التقليدية.
مــن جانبــه قــدم أميــن عــام النقابــة المهنــدس علــي ناصــر التهنئــة للمهندســين الجــدد وأجاب عن استفســاراتهم 
، كمــا دار حــوار موســع  ناقــش خاللــه الزمــالء اهــم الخدمــات التــي تقدمهــا النقابــة ثم أدى المهندســون القســم 

القانوني والقســم العربي، وتســلموا شــهاداتهم.



فرع العقبة يقيم ورشة عمل بعنوان
"حقك تعرف"

أقــــــامت نقابــة المهندســين األردنييــن فــي فــرع العقبــة وبتنظيــم مــن اللجنــة االجتماعيــة والرياضيــة ولجنــة 
المهندســـــــــات، ورشة عمل بعنوان "حــــــقـــــــــــك تــــــــعـــــــــــــــرف" تحدث فيهـــــــــا الدكتور موســــــــــى الطراونـــــة 
مديـــــــــــــر المؤسســـــــــــــة العامة للضمان االجتمـــــــــاعــــــــــــي بفــــــــــرع العقبـــــــــــــــة واالستــــــــــــــــــاذة المحــــــــــاميـــــــة 
رنـــــــــدا المعـــــايطـــــــة نائـــــــــــب مديــر مكتــب العمــل فــرع العقبــة والســيد نبيــل البردينــي مســؤول التأمينــات فــي 
الضمــان االجتماعــي بفـــــــــــــرع العقبــة، عــن واجبــات وحقــوق العمــال، عقــود العمــل، اصابــات العمــل، التعطــل، 
التأمينــات، خطــورة العمــل، وغيرهــا مــن المواضيـــــــــــع التــي تهــم المهندســين فــي عملهــم حســب قانونــي 

الضمــان االجتماعــي والعمــل.
ــابوا  وتــــــــنـــــــــــاول المتحدثــــــــــــــــون اهـــــــــــــم التعديــالت التـــــــــــــــي طـــــــرأت علــى هــــــــــذه القوانيــــــــــــــــــن وأجـــــــــ

علــى استفســارات الحضــور.
وحضــر الورشــة المهنــدس عامــر الحباشــنة رئيــس مجلــس الفــرع مرحبــا بالضيــوف، ثــم قــام بتوزيــع دروع تقديريــة 
علــى المحاضريــن، كمــا حضــر الورشــة الزمــالء المهنــدس وســيم بقاعيــن والمهنــدس ينــال البطــوش مــن أعضــاء 

مجلــس الفــرع، بمشــاركة )٤٠( زميلــة وزميــال.



مهندسو العقبة يقيمون ورشة علمية بعنوان 
"نشأة الكون وتلسكوب جيمس ويب"

نظمــت اللجنــة العلميــة والثقافيــة فــي فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن بمحافظــة العقبــة، ورشــة عمــل 
علميــة بعنــوان "نشــأة الكــون وتلســكوب جيمــس ويــب"، تحــدث فيهــا الباحــث والراصــد الفلكــي رشــاد القســايمة 
نائــب رئيــس جمعيــة العقبــة الفلكيــة، عــن نشــأة الكــون وتطــور النظريــات العلميــة المتعلقــة بــه، كمــا تحــدث 
عــن تلســكوب جيمــس ويــب ومميزاتــه ومكوناتــه ومراحــل صنعــه واطالقــه وعملــه مــع مقارنــة بينــه وبيــن 

التلســكوبات القديمــه.
وحضــر المحاضــرة اعضــاء مــن مجلــس فــرع العقبــة، حيــث قــام الزميــل المهنــدس ينــال البطــوش عضــو مجلــس 

الفــرع بالترحيــب بالضيــوف.
وفــي نهايــة الورشــة قــام المهنــدس امجــد عبيــدات نائــب رئيــس مجلــس فــرع العقبــة بتســليم المحاضــر درعــا 
تكريميــا تقديــرا لتعاونــه مــع الفــرع فــي اعطــاء هــذه الورشــة العلميــة، وقــد حضــر الورشــة مجموعة مــن الزميالت 

والزمــالء بلــغ عددهــم )٦٠( زميلــة وزميــال.



فرع المهندسين في محافظة البلقاء
ينظم يوما طبيا مجانيا

نظــم مجلــس فــرع نقابــة المهندســين االردنييــن فــي محافظــة البلقــاء بالتعــاون مــع إدارة التأميــن الصحــي فــي 
النقابــة، يومــا طبيــا مجانيــا اســتهدف المجتمــع المحلــي فــي المحافظــة.

وقــال رئيــس مجلــس الفــرع المهنــدس كمــال الدبــاس إن هــذا اليــوم يأتــي فــي اطــار المســؤولية المجتمعيــة 
للنقابــة، وأحــد رســاالتها االنســانية، مشــيرا إلــى أن عــددا كبيــرا مــن العائــالت فــي المحافظــة اســتفادوا مــن 

الخدمــات الطبيــة التــي قدمــت خــالل هــذا اليــوم.
ــة ألكبــر عــدد مــن األســر  ــات الطبيــــــــ ــة االحتياجـــــــــــــــ ــوم الطبــي يـــــــــــسعــــــــى الــى تلبيـــــــــــ ــن ان اليــــــــــــ وبيــــــــ
العفيفــة وتمكينهــا مــن الحصــول علــى العــالج الــالزم دون أي كلفــة ماديــة، الفتــا الـــــــــــــى أن تنظيـــــــــــــم 
ــوم الطبــي يأتــي ضمــن سلســلة نشــاطات النقابــة فــي محافظــة البلقــاء التــي ينفذهــا الفــرع  ــذا اليــــــــ هــــــــــــ

لخدمــة المجتمــع المحلــي.
واشــتمل اليــــــــــــــــــوم الطبــي علــى عــالج طبــي متكامــل وفحوصــات واستشــارات طبيــة وتقديــم عالجــات 
ــات )باطنــي، نســائية، اطفــال، اســنان،  ــة متنوعــة التخصصــــــــــ ــات طبيـــــــــــــ ــدة جهـــــــ مجانيــة بالتعــاون مــع عــــــــ

عيــون، قيــاس الســمع(.



مهندسو عجلون يعقدون دورة 
اإلشراف الهندسي 

عقــد فــي فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن بمحافظــة عجلــون دورة االشــراف الهندســي، بمشــاركة عــدد مــن 
المهندســين والمهندســات.

وافتتــح الورشــة رئيــس الفــرع المهنــدس خالــد العنانــزة، مشــيرا إلــى أن الــدورة تأتــي اســتمرارا لسياســة الفــرع فــي 
تأهيــل المهندســين الجــدد للدخــول فــي ســوق العمل.

وأشرف على تدريب الدورة المهندس محمود أبو جابر والتي تضمنت ٣٠ ساعة تدريبية.



مجلس فرع البلقاء يستقبل فرع محافظة 
الكرك خالل رحلته الى مدينة السلط

ــر فــرع المحافظــة،   ــاء المهنــدس كمــال الدبــــــــــــــــــاس فــي مقــــــــــ استقبـــــــــــــــل رئيــس مجلــس فــرع البلقــــــــــــــ
رئيــس مجلــس فــرع محافظــة الكــرك المهنــدس وســـــــــــــام المجالــي واعضــــــــــــاء الهيئــة العامــة خــالل رحلتهــم 

الــى مدينــة الســلط .
ــن، القــى خاللهــا رئيــس ونائــب مجلــس الفــرع  ــة للحضــور مــن الفرعيــــــ ــن اللقــاء جلســة حواريــــــــــــــــ وتضمــــــــــــــ

ــوف. ــة بالضي كلمــة ترحيبي
وأثنــى رئيــس فــرع محافظــة الكــرك مــن قبلــه علــى جهــود المجلــس وحســن اســتقبالهم وضيافتهــم، مقدمــا 

درع شــكر وعرفــان لرئيــس مجلــس البلقــاء .
ــن، ليختتــم اللقــاء بالذهــاب  ــة للفرعيــــــــــــ ــة برؤســاء اللجــان التابعــــــــــ ــت الجلســة كلمــات خاصــــــــــ كمــا تضمنــــــــــــــ
بمســير الــى وســط المدينــــــــــــــة للتعــرف علــى اهـــــــــــــــــــم االماكــن االثريــة والسيــــــــــــاحيــــــــــــــــة الخاصــة بهــا، 
رافقهــم خاللهــا رئيــس اللجنــة الشــبابية المهنــدس اميــن الفضيــل ونائبــه المهنــدس المثنــــــــــــــــــى العربيــات 

بصفتــه ميســر لهــذا المســير.



تصدر عن قسم اإلعالم والتسويق - دائرة التسويق والعالقات 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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