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"مركزية المهندسين التكميلية" 
تصادق على التقارير المالية لألعوام 

2019 و2020 و2021

صادقـــت الهيئة المركزية لنقابة المهندســـين األردنيين في اجتماعها 
التكميلـــي الـــذي عقد في مجمـــع النقابات المهنيـــة، التقارير المالية 
والحســـابات الختاميـــة للنقابـــة لألعـــوام المنتهية فـــي 2019، 2020، 

.2021
وقـــال نقيب المهندســـين األردنيين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، 
إن اجتمـــاع الهيئـــة المركزيـــة يأتـــي اســـتكماال لالجتمـــاع الـــذي عقد 
بتاريـــخ 9 نيســـان 2022، الـــذي أقـــرت خاللـــه الهيئـــة التقاريـــر االدارية 
ومشـــروع الموازنـــة لعـــام 2022 وتفويـــض مجلـــس النقابـــة بتعيين 
مدققـــي الحســـابات لصناديق النقابـــة للعام 2022، فيمـــا ردت حينها 
التقاريـــر المالية إلضافة مالحق على الموازنة لألعوام  2020، 2021.
وناقشـــت الهيئة المركزيـــة التكميلية التقارير الماليـــة لصندوق النقابة 
وصنـــدوق التأميـــن اإلجتماعي وصنـــدوق التأمين الصحـــي وصندوق 
المســـؤولية االجتماعيـــة وتقارير مدقق الحســـابات لألعـــوام المنتهية 
فـــي 2019، 2020، 2021، كما ناقشـــت مالحق الموازنة لعام 2020، 
2021 حيـــث كان هنـــاك زيـــادة فـــي بعض البنـــود ونقص فـــي بنود 
أخـــرى دون وجـــود زيـــادة فـــي إجمالـــي المصاريـــف الفعليـــة لعـــام 

2020، 2021 عـــن موازنـــة عام 2019.
وســـبق اجتمـــاع الهيئـــة المركزيـــة، لقـــاء تعريفـــي للهيئـــة المركزيـــة 
للتعريـــف بآليـــة عملهـــا ومهامهـــا وصالحياتهـــا، كما اســـتعرض مدراء 
وصالحياتهـــا  ومهامهـــا  النقابـــة  عمـــل  اليـــة  النقابـــة  فـــي  الدوائـــر 
والهيئـــات التنظيميـــة والهيكل التنظيمي لكافة دوائـــر النقابة، إضافة 
إلـــى التعريف بفـــروع النقابة فـــي كافة محافظـــات المملكة، ولجان 

ارتباطهـــا فـــي الخارج.
وبحـــث اللقـــاء ضرورة الخـــروج بقانـــون نقابي عصري يســـهل العمل 
الهندســـي ويرفـــد صناديـــق النقابـــة المختلفـــة ويســـاهم فـــي اداء 

العمـــل علـــى أكمـــل وجه.



"المهندسين" تصدر النشرة االرشادية 
للتخصصات الهندسية

ســمارة: اشــباع تــام فــي كافــة تخصصــات الهندســة.. وندعــو الطلبــة لتوخــي الحيطــة والحــذر عنــد 
اختيــار التخصــص

"المهندســين": دراســة العــرض والطلــب علــى التخصصــات الهندســية الصــادرة عــن ديــوان الخدمــة 
المدنيــة ال تعكــس الواقــع الفعلــي الحتياجــات الســوق 

"المهندسين": نسبة البطالة في صفوف المهندسين في ارتفاع متزايد
"المهندسين": المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى خريجي الجامعات

"المهندسين" نسبة المهندسين الى عدد السكان في ازياد مستمر
"المهندسين": هناك العديد من التخصص ال داعي لدراستها
"المهندسين": التخصصات التقنية الهندسية مطلوبة بحذر

الصــادرة  الثانيــة عشــرة،  االرشــادية  النشــرة  أظهــرت 
عــن دائــرة الشــؤون النقابيــة فــي نقابــة المهندســين 
األردنييــن، والمتعلقــة بالتخصصات الهندســية، وحاجة 
ســوق العمــل لــكل منهــا، إشــباعا تامــا وركــودا فــي 
الفرعيــة،  وتخصصاتهــا  الهندســة  تخصصــات  كافــة 
وذلــك نظــرا لالزديــاد المتتالــي فــي أعــداد الخريجيــن 
الدارســين للتخصصــات الهندســية، الــذي قابلــه تراجــع 
شــديد فــي فــرص العمــل نتيجــة اغــالق األســواق 
ــر نســبة المهندســين  ــا، إذ تعتب ــا ودولي ــا وإقليمي محلي
فــي األردن األعلــى عالميــا مقارنــة بعــدد الســكان، 
حيــث بلغــت النســبة )مهندســا لــكل 40 مواطــن( 

فــي اخــر تعــداد.

وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، إن نقابــة المهندســين أخــذت علــى عاتقها 
البحــث عــن أســواق مختلفــة محليــا وإقليميــا وعالميــا مــن اجــل توفيــر فــرص تدريــب وتشــغيل لمنتســبيها، رغــم 
ــات  ــة تحدي ــة، ومــا تبعــه مــن جمل ــرا علــى النقاب ــا كبي ــاد الهائــل فــي أعــداد الخريجيــن والــذي يشــكل عبئ االزدي
تواجــه المنطقــة مــن اغــالق اســواق مختلفــة وتدنــي الوضــع االقتصــادي فــي كافــة دول العالــم نتيجــة انتشــار 
ــل ربمــا االف الموظفيــن مــن أماكــن عملهــم علــى  ــات ب ــا ومــا ســببته مــن تســريح المئ ــروس كورون جائحــة في

الصعيــد المحلــي والخارجــي.



أطلقــت نقابــة المهندســين االردنييــن حملــة تســتمر لمــدة شــهر تســتهدف فيهــا أعضــاء الهيئــة العامــة، لجمــع 
ــث  ــة تحدي ــب المهندســين ورئيــس لجن ــب نقي ــة، وقــال نائ ــث ومراجعــة التشــريعات فــي النقاب مقترحــات لتحدي
ومراجعــة التشــريعات فــي النقابــة المهنــدس فــوزي مســعد إن هــذه الحملــة تأتــي ضمــن رؤيــة مجلــس النقابــة 
فــي تطويــر وتحديــث وســائله بمشــاركة الزمــالء أعضــاء الهيئــة العامــة ، والعمــل على انجاز قانــون عصري لنقابة 

المهندســين يواكــب التطــور ، ويســهم فــي تقديــم الخدمــة المثلــى للزمــالء المهندســين ومهنــة الهندســة . 
وأضــاف مســعد أن الزميــل المهنــدس يســتطيع الدخــول علــى بوابــة الخدمــات االلكترونيــة عبــر الرابــط التالــي     
http://www.jeagate.org/law الــذي تــم تخصيصــه لهــذه الغايــة مــن خــالل موقــع النقابــة االلكترونــي 
ــة، نظــام التكافــل االجتماعــي، النظــام الداخلــي، نظــام ممارســة  الرســمي الــذي  يحتــوي علــى قانــون النقاب
المهنــة ، نظــام التأميــن االجتماعــي ، ويقــوم الزميــل بادخــال رقــم المســتخدم وكلمــة الســر الخاصــة بــه، حيــث 
يســتطيع اختيــار المــادة التــي يريــد التعديــل عليهــا، وتدويــن مقتــرح التعديــل المطلــوب وارســاله مــن خــالل 
الموقــع ، كمــا يســتطيع الزمــالء إضافــة اي مقترحــات جديــدة علــى اي نظــام ،  وستشــمل الحملــة اســتخدام 
كافــة وســائل التواصــل للوصــول الــى الزمــالء أعضــاء الهيئــة العامــة، حيــث ســيتم جمــع هــذه المقترحــات مــن 
خــالل لجنــة متخصصــة ودراســتها ، ورفعهــا حســب االصــول الــى مجلــس النقابــة، الــذي بــدوره ســيعمل علــى 

ــة المتبعــة . انجازهــا وفــق االســس واالجــراءات القانوني

المهندسين تطلق حملة لجمع مقترحات 
لتحديث ومراجعة التشريعات في النقابة



الشيخ عكرمة صبري: نثمن جهود نقابة المهندسين 
في دعم صمود االهل في القدس المحتلة

سمارة: نقابة المهندسين لن تتخلى عن موقفها الدائم في دعم صمود األهل في فلسطين
أكــد نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، علــى موقــف نقابــة المهندســين الدائــم 
والثابــت تجــاه القضيــة الفلســطينية، وحرصهــا الدائــم علــى القيــام بالحمــالت والمبــادرات المختلفــة لتقديــم كافــة 
أوجــه الدعــم الفنــي والمعنــوي والمــادي لألشــقاء فــي فلســطين، مشــددا علــى أن النقابــة لــن تتخلــى عــن 
مواقفهــا الرافضــة لكافــة أشــكال التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي، ورفضهــا ايضــا لكافــة االتفاقيــات الدوليــة بــدءا 
مــن اتفاقيــة اوســلو وكامــب ديفيــد ووادي عربــة واتفاقيــة الغــاز المســروق وكافــة أوجــه التطبيــع مــع العــدو.

ــارك الشــيخ عكرمــة صبــري، إلــى النهــج الــذي ينتهجــه  ولفــت خــالل اســتقباله خطيــب المســجد األقصــى المب
مجلــس نقابــة المهندســين فــي اســتمرار اقامــة الحمــالت المختلفــة كحملــة "فلنشــعل قناديــل صمودهــا" 
لترميــم منــازل البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتلــة، وحملــة "اعمــار غــزة" وغيرهــا مــن الحمــالت التــي تســاهم 

فــي دعــم وتثبيــت صمــود المقدســيين والوقــوف الــى جانبهــم فــي معركتهــم ضــد العــدوان الصهيونــي.
بــدوره، ثمــن خطيــب المســجد األقصــى المبــارك الشــيخ عكرمــة صبــري، الجهــود التــي تبذلهــا نقابــة المهندســين 
األردنييــن فــي دعــم االشــقاء فــي فلســطين والقــدس، واالنجــازات التــي حققتهــا فــي ســبيل بنــاء واعــادة اعمــار 
البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتلــة، رغــم محــاوالت التضييــق والعرقلــة المســتمرة مــن االحتــالل الصهيونــي 

لعمليــات اعــادة االعمــار.
وأكــد الشــيخ صبــري علــى ضــرورة تكثيــف الجهــود المشــتركة وفتــح افــاق التعــاون بيــن نقابــة المهندســين 
األردنييــن والمجلــس األعلــى لإلســكان فــي القــدس، لتوســيع عمليــات اعــادة االعمــار والحــد مــن الهجــرات 
ــات  ــى عملي ــرة عل ــودا كثي ــي يفــرض قي ــالل الصهيون ــى أن االحت ــا إل ــة مــن داخــل اســوار القــدس، الفت المبطن

البنــاء، بهــدف إخــراج المقدســيين مــن القــدس المحتلــة.
وحضــر اللقــاء نائــب نقيــب المهندســين المهنــدس فــوزي مســعد، وأعضــاء مــن مجلــس النقابــة ورئيــس لجنــة 
مهندســون مــن اجــل القــدس وفلســطين المهنــدس شــكيب عــودة اللــه وعضــو اللجنــة المهنــدس ربــاح زلــوم، 

وعــدد مــن رؤســاء لجــان ارتبــاط النقابــة فــي الخــارج.



صندوق المسؤولية االجتماعية 
للمهندسين، يدرس ترميم منازل السر 

عفيفة في محافظة عجلون

التقى عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة صندوق المسؤولية االجتماعية 
، ورئيــس حملــة فزعــة أهــل المهنــدس معتــز الشــوارب  فــي مقــر فــرع 
المهندســين فــي محافظــة عجلــون رئيــس واعضاء مجلــس الفرع بحضور 
المهنــدس عبــد الناصــر الكلبانــي نائــب رئيــس حملــة فزعــة أهــل وعضــو 
لجنــة صنــدوق المســؤولية االجتماعيــة  وبحــث معهــم االحتياجــات الفنيــة 
المطلوبــة للمنــازل التــي تــم اختيارهــا فــي محافظــة عجلــون للترميــم ، كما 
تــم زيــارة هــذه المنــازل فــي مناطــق عين جنة، حالوة، عبليــن، كفرنجة، وتم 

اجــراء الدراســات الفنيــة واالحتياجــات لهــذه المنــازل واحتياجــات العائــالت.
 يذكــر ان صنــدوق المســؤولية االجتماعيــة فــي نقابــة المهندســبن 

ينظــم ســنويا حملــة وطنيــة  بعنــوان فــزع اهــل بهــدف ترميــم منــازل االســر العفيفــة فــي االردن، و تأتــي الحملــة ضمــن 
إطــار المســؤولية االجتماعيــة للنقابــة تجــاه أبنــاء المجتمــع المحلــي، حيــث ان النقابــة تعتبــر أولــى المؤسســات التــي 

أوجــدت نظامــا خاصــا لصنــدوق المســؤولية المجتمعيــة تعمــل وفقــه.
وتهدف الى تغيير حال العديد من األسر ورفع المعاناة عنهم ولو كان بالشيء البسيط.



"المهندسين" تلتقي وزير الطاقة 
والثروة المعدنية

الخرابشــة: مســتعدون للتعــاون مــع نقابــة المهندســين فــي كافــة المجــاالت واالســتفادة مــن 
خبراتهــا

الخرابشــة: لدينــا مشــاريع اســتثمارية ضخمــة يجــب علــى النقابــة االســتثمار فيهــا لالســتفادة مــن 
فــرص العمــل المتوقعــة

مسعد: سنقوم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع المطروحة
مسعد: نسعى إلشراك مهندسي التعدين في مواقع العمل المختلفة

الرمحي: البد من االستعانة بمختبرات وزارة الطاقة لتطوير مهارات مهندسينا
كشــف وزيــر الطاقــة والثــروة المعدنيــة الدكتــور صالــح الخرابشــة، عــن وجــود مشــاريع تنقيــب اســتثمارية ضخمــة 

فــي مــواد الفوســفات والذهــب ورمــل الســيليكا والبازلــت فــي مناطــق مختلفــة فــي األردن.
وأضــاف الوزيــر الخرابشــة خــالل لقائــه نائــب نقيــب المهندســين المهنــدس فــوزي مســعد وعضــو مجلــس النقابــة 
رئيــس شــعبة هندســة المناجــم والتعديــن والهندســة الجيولوجيــة والبتــرول المهنــدس لــؤي الرمحــي، والوفــد 
المرافــق لهــم، أن تلــك المشــاريع المختلفــة ستســاهم فــي إيجــاد فــرص تشــغيل للمهندســين فــي المجــاالت 

المختلفــة إذا مــا تــم اســتثمارها بالطريقــة المثلــى.
وأكــد اســتعداد الــوزارة للتعــاون التــام مــع نقابــة المهندســين واالســتفادة مــن الخبــرات الهندســية والكفــاءات 
التــي تمتلكهــا النقابــة، مشــيرا إلــى ضــرورة التوجــه نحــو التطلعــات العالميــة والخــروج مــن الطــرق التقليديــة فــي 

التعاطــي مــع األســواق المختلفــة.
بــدوره، أكــد نائــب نقيــب المهندســين المهنــدس فــوزي مســعد، أن النقابــة ســتقوم بإعــداد دراســة شــاملة حــول 
التشــارك مــع وزارة الطاقــة لالســتثمار فــي المشــاريع المطروحــة، بمــا يســاهم فــي افســاح المجــال للمهندســين 

تنويــع خبراتهــم ومهاراتهــم وايجــاد فــرص تشــغيل لهــم، خاصــة فيمــا يتعلــق بمجــال التعديــن.
وأشــار إلــى أن النقابــة ومــن خــالل مركــز الدراســات والبحــوث الهندســية، ســتقوم بإعــداد دراســة جــدوى 
اقتصاديــة واعــداد خطــة لتطويــر الخامــات االردنيــة باالســتعانة بخبراتهــا المختلفــة، مشــيرا إلــى أن االنخــراط فــي 
المشــاريع المطروحــة مــن قبــل الــوزارة يصــب فــي المصلحــة الوطنيــة ومصلحــة النقابــة فــي تنويــع اســتثماراتها.
وقــدم نائــب النقيــب شــكره للوزيــر الخرابشــة ووزارة الطاقــة علــى جهودهــم الدائمــة وتعاونهــم المســتمر مــع 

نقابــة المهندســين وتقديــم التســهيالت فــي كافــة المجــاالت.





"المهندسين" وتوأمها في القدس تختتمان 
فعاليات اولى الدورات التدريبية المشتركة

التدريبيــة  الــدورات  اولــى  األردنييــن، فعاليــات  المهندســين  بنقابــة  المهندســين  تدريــب  فــي مركــز  اختتمــت 
المشــتركة، التــي عقــدت بالتعــاون والشــراكة مــع مركــز تدريــب المهندســين فــي فــرع النقابــة فــي القــدس.
نقابــة  تربــط  التــي  العالقــات  الزعبــي، عمــق  أحمــد ســمارة  المهنــدس  األردنييــن  المهندســين  نقيــب  وأكــد 
المهندســين فــي األردن بتوأمهــا فــي القــدس، مشــيرا إلــى أن انعقــاد الــدورة يأتــي ضمــن اتفاقيــة التعــاون 
بيــن النقابتيــن فــي األردن والقــدس بهــدف تطويــر مهــارات الزمــالء المهندســين ورفــع قدراتهــم باعتبارهــم بنــاة 

الوطــن، وبمشــاركة 13 مهندســا ومهندســة مــن فلســطين.
وأشار عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية الدكتور ابراهيم العدوان، إلى أن مركز تدريب المهندسين 
يعقــد العديــد مــن الــدورات والبرامــج التأهيليــة للمهندســين الذيــن تقــع علــى عاتقهــم مســؤولية البناء وتشــييد العمــران، 

مبينــا أن الــدورة تأتــي فــي اطــار وضــع المهندســين بآخر المســتجدات والتطــورات في مجاالت أنظمــة اطفاء الحريق.
ولفــت عضــو مجلــس النقابــة نائــب رئيــس شــعبة الهندســة المدنيــة المهنــدس معتــز الشــوارب، إلــى أهميــة انعقــاد 
مثل تلك الدورات التي تســاهم في تعميق اواصر الترابط بين المهندســين في األردن واشــقائهم في فلســطين.
مــن جانبهــا، أكــدت مديــر مركــز تدريــب المهندســين، مديــر اكاديميــة المهندســين للتدريــب والتطويــر الهندســي، 
المهندســة ســمر الكيالنــي، أن مركــز التدريــب يضــع كافــة امكاناتــه وخبراتــه تحــت تصــرف الزمــالء المهندســين 
فــي األردن وفلســطين، حيــث يعقــد العديــد مــن النــدوات والحلقــات النقاشــية التــي تســاهم فــي اثــراء العلــم 

والمعرفــة وتبــادل الخبــرات بيــن الجميــع.
وتــم خــالل الــدورة، تقديــم عــرض تقديمــي حــول منصــة اكاديميــة المهندســين التدريبيــة وتعريــف المشــاركين 

بهــا واليــة االســتفادة منهــا.
ومثــل الوفــد المشــارك برئاســة ومشــاركة المهنــدس منجــد الهــواش  ممثــل نقابــة المهندســين – مركــز القدس 
)عضــو مجلــس النقابــة ورئيــس لجنــة فــرع النقابــة بمحافظــة بيــت لحــم(، وعقــدت الــدورة فــي مجــال تصميــم 

أنظمــة اطفــاء الحريــق وقدمهــا المــدرب المعتمــد المهنــدس ايــاد العالــم، وافتتحهــا الدكتــور ابراهيــم العــدوان.
الــدورة جولــة ســياحية ولقــاء تكريمــي للزمــالء المهندســين المشــاركين، حيــث رحــب نقيــب  وتخلــل انعقــاد 
المهندســين بالوفــد المشــارك وقــدم درعــا تكريميــا لفــرع القــدس، كما قام بتوزيع الشــهادات على المشــاركين.



اكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير 
الهندسي تنظم سلسلة ندوات 

وملتقيات حوارية

نظمــت نقابــة المهندســين األردنييــن وأكاديميــة المهندســين للتدريــب والتطويــر الهندســي، ملتقــى حــواري 
بعنــوان "المســتقبل بيــن التحديــات والفــرص.. إلــى أيــن"، ضمــن سلســلة النــدوات والملتقيــات الحواريــة التــي 

ســتعقد شــهريا.
ــر مركــز تدريــب المهندســين المهندســة ســمر الكيالنــي، إن سلســلة  ــة المهندســين مدي ــر اكاديمي وقالــت مدي
النــدوات والملتقيــات الحواريــة ســتتناول عــدة موضوعــات ذات اهميــة للمهندســين وللقطــاع الهندســي ككل، 
مشــيرة الــى ان موضــوع الملتقــى "المســتقبل بيــن التحديــات والفــرص.. إلــى أيــن"،  هــام جــدا ، والتطــور 
المهنــي المســتمر وتعزيــز المهــارات بــات ضروريــا فالمنافســة فــي ســوق العمــل ال تعتمــد فقــط علــى الحصــول 
علــى تعليــم جيــد، فســوق العمــل يعمــل بآليــة العــرض والطلــب ويواجــه تحديــات مســتمرة وهنالــك اشــتراطات 

لمهــارات وكفايــات متنوعــة ومتغيــرة يجــب تعزيزهــا لتتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل. 
وقــدم النــدوة الدكتــور طــارق رشــيد المستشــار والمــدرب الدولــي المعتمــد للتطويــر الشــخصي والمؤسســي ، 
مشــيرا إلــى أن اهــداف النــدوة تتركــز حــول التحديــات العالميــة التــي تواجــه ســوق العمــل، وانعكاســاتها علــى 
الوظائــف، إضافــة إلــى التعــرف علــى أهــم الفــرص المتاحــة فــي عصــر الرقمنــة والتطــور التقنــي، وأبــرز متطلبــات 

وظائــف المســتقبل والمهــارات الجديــدة.
وادار الحــوار المهنــدس حســين الصرايــرة مؤكــدا علــى أهميــة هــذه النــدوات والملتقيــات فــي اثــراء الفكــر 

متابعتهــا. لتتــم  توصيــات ومقترحــات  اســتخالص  وأهميــة  والمهنــي  الشــخصي 



المهندسين  تشارك في اليوم العلمي ويوم 
الخريج لكلية الهندسة – الجامعة االردنية 

عبـــر نقيـــب المهندســـين األردنييـــن المهنـــدس أحمـــد ســـماره الزعبي خالل كلمـــة له بمناســـبة اليـــوم العلمي 
ويـــوم الخريـــج لكليـــة الهندســـة في الجامعـــة االردنيـــة ، الذي عقد فـــي رحاب الجامعـــة برعاية رئيـــس الجامعة 
االســـتاذ الدكتـــور نذيـــر عبيدات، بحضور عدد مـــن اعضاء مجلس النقابـــة ، وامين عام النقابة ، وعدد من رؤســـاء 
الجامعات، واصحاب مؤسســـات وشـــركات هندســـية ،عن اعتزازه بالشـــراكة االســـتراتيجية بين نقابة المهندســـين 
االردنييـــن والجامعـــة االردنيـــة،  مؤكدا ان الجامعة األردنية أم الجامعات قد ســـاهمت في تقديم كفاءات علمية 
وهندســـية تركت بصمتها في ســـماء الوطن، وســـاهمت في تأهيل العديد من الكوادر الهندســـية للعمل في 
الســـوقين المحلي والخارجي، الفتا الى  أن هذه الشـــراكة تنعكس ايجابيا على مهنة الهندســـة والمهندســـين.
و أكـــد ســـمارة  ان هـــذا اليـــوم ياتـــي في ظـــالل العبور الـــى المئوية الثانيـــة للدولة، ونســـتذكر خاللهـــا ما بناه 
الرجـــال االوائـــل حيـــث اسســـوا دولـــة ذات بعد عربي، وهـــذا يدعونا الـــى التمســـك بالتضامن العربـــي والعمل 

العربـــي المشـــترك، الفتـــا الى ان الشـــعب االردنـــي حافظ علـــى الدولة ولـــم يخضع لـــالرادة الخارجية. 
وحول المســـؤولية المجتمعية للنقابة أكد أن نقابة المهندســـين تعتبر أولى المؤسســـات التي أوجدت نظاما 
خاصـــا لصنـــدوق المســـؤولية المجتمعيـــة تعمـــل وفقـــه، حيث تنظم مـــن خالله  ســـنويا حملة وطنيـــة  بعنوان 
فزعـــة اهـــل بهدف ترميـــم منازل االســـر العفيفة فـــي االردن، كما تقـــدم الدعـــم لكافة الجامعـــات الحكومية 
وعلى كافة المســـتويات، حيث جهزت  نقابة المهندســـين االردنيين احد مراســـم كلية الهندســـة في الجامعة 
االردنيـــة،  كمـــا جهـــزت قاعة فـــي جامعة الطفيلـــة ، وتعمل مع جامعة الحســـين على تجهيز احـــدى قاعاتها.   
ولدعـــم صمـــود  اهلنا المقدســـيين في البلدة القديمة تنظم النقابة ســـنويا حملة فلنشـــعل قناديـــل صمودها العمار 
البيوت القديمة في القدس ، اضافة الى ان النقابة هي العمود الفقري للجنة الدولية العادة االعمار في فلسطين، 
ولها دور محوري فيها حيث ان ما تبرع به الشـــعب األردني وحده يســـاوي كل ما تبرعت به الشـــعوب العربية االخرى . 
وعلـــى صعيد النقابة أكد ســـمارة أن النقابة لديها شـــراكات حقيقية مع مؤسســـات الدولـــة ، وكافة الجامعات 
لخدمـــة الزمـــالء المهندســـين ، كمـــا تـــم انجاز أكثـــر مـــن 80 بالمئة مـــن برنامج التحـــول الرقمي ، وحـــول برامج 
تدريب وتأهيل المهندســـين بين ان أكاديمية المهندســـين للتطوير والتدريب الهندســـي جاءت خطوة متقدمة 
علـــى مركـــز تدريب المهندســـين، ناهيك عن برنامج التدريب الرئيســـي الـــذي تموله النقابة؛ وهـــو برنامج  بدي 
خبـــرة  حيـــث تـــم تدريـــب مـــا يقـــارب 4000 مهندس ومهندســـة من كافـــة مؤسســـات الدولة . مشـــيرا الى أن 

توقـــف برنامـــج التدريـــب مع الحكومة اثر ســـلبا على الزمالء المهندســـين.





المهندسين تجري قرعة اراضي مشروع 
الخمان الشمالي- اللبن 

ــات المهنيــة، قرعــة مشــروع اراضــي الخمــان الشــمالي  أجــرت نقابــة المهندســين األردنييــن، فــي مجمــع النقاب
فــي منطقــة اللبــن ، بحضــور نقيــب المهندســين المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، والمديــر التنفيــذي لصنــدوق 
ــة األراضــي واالســكان المهنــدس كمــال حبــش،  ــو الهيجــاء، واعضــاء لجن ــة المهندســة نجــالء اب التقاعــد بالوكال

والمهنــدس حســام مســاعدة، والمهنــدس حســان عابديــن،  والمهندســين المســتفيدين.
ــة بشــرائها  ــي قامــت النقاب ــي إن عــدد المشــاريع الت ــدس أحمــد ســمارة الزعب ــب المهندســين المهن وقــال نقي
وتطويرهــا بلــغ 175 مشــروعا بمســاحة اجماليــة بلغــت حوالــي 19 الــف دونــم، بكلفــة شــراء بلغــت 244 مليــون 
دينــار، وكان مــن ضمــن المشــاريع مشــروع الخمــان الشــمالي فــي منطقــة اللبــن ، الــذي يتكــون مــن 108 قطعــة 
مفــروزة، وبلــغ عــدد القطــع المقتــرع عليهــا 105 قطــع ، حيــث تــم اخيــار قطعتيــن للخدمــات واســتثناء قطعــة 

واحــدة نتيجــة الطبيعــة الطوبوغرافيــة لــألرض.
وأشــار ســمارة  إلــى أن عــدد الزمــالء المســتفيدين مــن مشــاريع االراضــي بلــغ 10 االف و 500 زميــل وزميلــة، فــي 
حيــن بلــغ عــدد المشــاريع التــي تــم توزيعهــا بالقرعــة 100 مشــروع. وبيــن انــه بإمــكان الزمــالء المســتفيدين مــن 

المشــروع اجــراء التبــادل بالقطــع .
الفتــا الــى إن نقابــة المهندســين ســتقوم باصطحــاب المســتفيدين مــن المشــروع، الطالعهــم علــى قطــع 
االراضــي التــي تــم اجــراء القرعــة عليهــا، مــع امكانيــة قيــام اي مهنــدس باالعتــراض علــى القطعــة التــي حصــل 

عليهــا مــن خــالل القرعــة خــالل 10 ايــام ، ليتــم بعدهــا اجــراء قرعــة اخــرى للمهندســين المعترضيــن، 



"المهندسين" تشارك في الوقفة التضامنية 
المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة

شـــاركت نقابـــة المهندســـين األردنييـــن، فـــي الوقفـــة التضامنية التـــي نفذها مجمـــع النقابـــات المهنية 
تضامنـــا مـــع الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق، وتنديـــدا بالعـــدوان الصهيوني على قطـــاع غزة.

وأكـــدت الوقفـــة التضامنيـــة على أن الصـــراع مع العدو الصهيوني هـــو صراع وجود ال صراع حـــدود، وان كافة 
الوقفـــات التـــي يتـــم تنفيذهـــا هـــي للتعبيـــر عـــن انتصارنـــا لألهل فـــي فلســـطين وغزة، الفتـــة إلـــى أن العدو 
الصهيونـــي هـــو عـــدو مجـــرم متغطرس تجاوز فـــي اجرامـــه كل  الحـــدود، وفاق فـــي جبروتـــه كل التوقعات، 
إضافـــة إلـــى أن حالة الخذالن العربي بلغت أشـــدها، إال أن فلســـطين وغزة ال تزال صامدة فغزة ضربت دروســـا 
للعالـــم فـــي الشـــجاعة والصبر والثبـــات وواجهت الصهاينة بأســـلحتها البســـيطة وبإرادة صلبـــة حديدية رغم أن 

كافـــة موازيـــن القوى الدوليـــة تخدم الكيـــان الصهيوني.
ولفتـــت الوقفـــة إلـــى أن مـــا يجري ألهل غـــزة اليوم، يدمـــي القلوب ويؤذي اإلنســـانية وأن مشـــيئة الله قدر 
فيهـــا أن يكـــون الشـــعب في غـــزة من يدافع عن كرامـــة األمة وأن يدفـــع ضريبة التخاذل العربي واإلنســـاني 

لوحـــده، وأن ذلـــك المصير هو مصير طارئ وســـيبقى الشـــعب الفلســـطيني ثابت حتـــى تحقيق النصر.
وأشـــارت إلـــى أن المجتمـــع الدولـــي أبدى صمتا في ظـــل المجازر التي تعـــرض لها أهل القطاع صغـــارا وكبارا، 
االمـــر الـــذي يؤكد ضـــرورة عزل العـــدو الصهيونـــي وتجريمه واتخـــاذ موقف فعلـــي على ارض الواقـــع لردعه 

عـــن جرائمـــه، وأن معركـــة التحرير قادمـــة ال محالة لتحرير فلســـطين من النهـــر إلى البحر.
ورفع المشاركون في االعتصام يافطات تندد بالعدوان وتطالب بوقف التطبيع والغاء االتفاقيات الموقعة معه.



المهندسين توقع اتفاقية تدريب وتأهيل 
مع هيئة تنظيم الطيران المدني

وقعــت نقابــة المهندســين األردنييــن وهيئــة تنظيــم الطيــران المدنــي ، اتفاقيــة تعــاون لتدريــب المهندســين 
حديثــي التخــرج، ووقــع االتفاقيــة عــن النقابــة نقيــب المهندســين المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي ، وعــن هيئــة 

تنظيــم الطيــران المدنــي الكابتــن هيثــم مســتو رئيــس مجلــس مفوضــي الهيئــة. 
حيــث رحــب الكابتــن مســتو بالحضــور  وعبــر عــن اعتــزازه  بهــذا االتفــاق الــذي يأتــي لتحســين العمــل ، وتجويــده، 
الفتــا الــى أن الطيــران صناعــة ديناميكيــة تتطــور بشــكل متســارع وعلينــا ان نواكــب هــذا التطــور مــن خــالل تدريــب 
وتأهيــل العامليــن بالقطــاع ، وتصديــر الخامــات التــي تســاعد فــي صناعــة الطيــران ، حيــث ان مجــال الطيــران ال 
يقتصــر علــى الطائــرة ، ونحــن معنيــون بســالمة الطيــران فــي كافــة مجاالتــه الطيــران ، المطــار، المالحــة الجويــة 

، واالتصــاالت . 
مــن جانبــه أكــد نقيــب المهندســين  االردنييــن ان هيئــة تنظيــم الطيــران لهــا دور مميــز فــي مفهــوم الســالمة 
العامــة  الفتــا الــى ان ســمعة االردن فــي الرقابــة علــى الطيــران مميــزة بفضــل الجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة ، 
فمنفــذ االردن الوحيــد علــى العالــم هــي الطائــرة ونحــن معنيــون بــأن نحافــظ عليهــا وعلــى ســمعتها وأن يكــون 
لدينــا كــوادر مؤهلــة إلدارة هــذا القطــاع ، وقــد جــاءت هــذه االتفاقيــة لتترجــم هــذه الرؤيــة ، فنقابــة المهندســين 
االردنييــن لديهــا اكاديميــة للتدريــب مــن أرقــى مراكــز التدريــب علــى مســتوى المنطقــة وهــو معتمد لــدى العديد 
مــن الجهــات ، حيــث وقعــت االكاديميــة عديــد مــن االتفاقيــات مــع عــدة جهــات فــي العالــم لالعتمــاد ، ونحــن 
ــأن نبــدأ بترجمــة هــذه االتفاقيــة علــى أرض الواقــع مــن خــالل تأميــن المدربيــن المؤهليــن مــن هيئــة  نتطلــع ب
تنظيــم الطيــران وتوفــر اكاديميــة تدريــب المهندســين المرافــق والمتطلبــات لتقديــم الــدورات التدريبــة والتأهليــة 

للزمــالء والعامليــن فــي هــذا القطــاع . 
وأضــاف ســمارة والهميــة هــذا القطــاع أنشــأنا فــي نقابــة المهندســين لجنــة للمهندســين فــي قطــاع الطيــران 
ــف  ــز العالقــات مــع مختل ــران. وبهــدف تعزي ــم الطي ــة تنظي ــة المهندســين وهيئ ــن نقاب لتكــون همــزة الوصــل بي
ــرات والمعــارف المتنوعــة التــي تصــب فــي مصلحــة المهندســين، وتســاهم فــي صقــل  ــادل الخب الشــركات لتب

ــة. ــز خبراتهــم ورفــع مســتوى كفاءاتهــم العملي مهاراتهــم وتعزي
مــن جانبــه أكــد المهنــدس فــوزي مســعد نائــب نقيــب المهندســين ورئيــس هيئــة المديريــن فــي اكاديميــة 
المهندســين للتدريــب والتطويــر الهندســي ان هــذا القطــاع يحتــاج الــى التعــاون بيــن كافــة الجهــات المعنيــة 
لتطويــره، مــن خــالل توجيــه الجامعــات الســتحداث تخصصــات جديــدة تواكــب التطــور، وتحديــد التخصصــات التــي 
يحتاجهــا القطــاع والعمــل علــى تســويقها وتطويــر مســاقاتها ، وبرامجهــا لتخريــج مؤهليــن مميزيــن يســتطيعون 

النهــوض بهــذا القطــاع فــي كافــة مجاالتــه .





هيئة المكاتب والشركات الهندسية 
تبحث مع أمانة عمان الكبرى سبل 
تسهيل انجاز المعامالت الهندسية

عقــدت هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية لقــاء عمــل لمناقشــة ســبل التعــاون المشــترك بيــن أمانــة عمــان 
الكبــرى والمكاتــب الهندســية برئاســة المهنــدس عبــد اللــه غوشــة رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية، 
و بحضــور لجنــة مــن أمانــة عمــان الكبــرى مكونــة مــن نائــب مديــر المدينــة لشــؤون التخطيــط المهندســة رامــا 
العــزة ، والمديــر التنفيــذي للتراخيــص المهنــدس زيــاد ابــو عرابــي، ومديراألبنيــة المهندســة منــال ســنقرط ، كمــا 
حضــر اللقــاء أعضــاء مجلــس نقابــة المهندســين المهنــدس عمــاد الدبــاس ، والدكتــور ابراهيــم العــدوان ، وأعضــاء 

مجلــس الهيئــة ، والهيئــة المركزيــة للمكاتــب والشــركات الهندســية.
حيــث  رحــب المهنــدس عبداللــه غوشــة بالحضــور مؤكــدا ان هــذا اللقــاء يأتــي لحــل المشــاكل التــي تواجــه 
المكاتــب الهندســية وخاصــة مشــكلة زيــادة الفتــرة الزمنيــة الالزمــة للحصــول علــى رخصــة االنشــاءات ، مشــيرا الــى 
ان المشــكلة بــدأت بعــد التحــول مــن التدقيــق الورقــي الــى التدقيــق االلكترونــي فــي أمانــة عمــان فــي العــام 
2020، حيــث كانــت الرخصــة تســتغرق مــا معدلــه 66 يومــا ، وبعــد التحــول الرقمــي اصبحــت تحتــاج الــى ضعــف 
المــدة، مطالبــا بضــرورة تهيئــة بيئــة تحفيزيــة للمســتثمرين فــي القطــاع الخــاص واالســتفادة مــن ممارســات 
ــة مــن خــالل ســرعة االنجــاز، وضــرورة تقليــل مراحــل واجــراءات  ــة فــي تراخيــص االبني ــة والعالمي االعمــال العربي
التدقيــق االلكترونــي، وتصنيــف المشــاريع حســب المســاحة ونوعيــة االشــغال، ووضــع سياســة واضحــة لتحفيــز 
قطــاع االنشــاءات واالســكان ، واعــادة النظــر فــي منظومــة منــح التراخيــص، وتفويــض المكاتــب الهندســية 

ــات التدقيــق. الجــراء عملي
مــن جانبهــا أكــدت نائــب مديــر المدينــة لشــؤون التخطيــط المهندســة رامــا العــزة علــى التعــاون المســتمر 
والمالحظــات البنــاءة لتحســين منظومــة التراخيــص والعمــل بــروح الفريــق للنهــوض بالعمــل الهندســي مــع 
الحفــاظ علــى هويــة المدينــة والتنظيــم والتخطيــط ، فيمــا عبــر المديــر التنفيــذي للتراخيــص المهنــدس زيــاد 
ابــو عرابــي عــن اســتعداد أمانــة عمــان للتواصــل المســتمر مــع كافــة الجهــات ، حيــث أن هــذا اللقــاء يعبــر عــن 
عمــق العالقــة بيــن أمانــة عمــان وهيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية ، الفتــا الــى أن الحــوار والمكاشــفة هــي 

الوســيلة األمثــل لحــل كافــة المشــاكل والمعيقــات.
ــاس علــى ضــروره  ــة المهنــدس عمــاد الدب ــة المهندســين ورئيــس الشــعبة المعماري و أكــد عضــو مجلــس نقاب



تســهيل وتســريع مســار التدقيــق االلكترونــي مــا بيــن المكاتــب الهندســية وجميــع الجهــات المانحــة للتراخيــص ممــا 
يســهل الوقــت والجهــد علــى الجميــع لمواكبــة رؤيــة التحــول االلكترونــي التــي تتبعهــا جميــع الجهــات.

فيمــا أشــارعضو مجلــس نقابــة المهندســين ورئيــس شــعبة الهندســة الميكانيكيــة الدكتــور ابراهيــم العــدوان الــى 
ضــرورة أن يكــون لــدى امانــة عمــان الكبــرى مركــزا لتدريــب وتأهيــل العامليــن ، الفتــا الــى ان نقابــة المهندســين 
االردنييــن علــى اســتعداد للقيــام بهــذا الــدور مــن خــالل مركــز تدريــب المهندســين الــذي يقــدم الــدورات التدريبيــة 

والتأهيليــة لكافــة الزمــالء وللعامليــن فــي كافــة المجــاالت فــي القطاعيــن العــام والخــاص. 
واســتعرض المهنــدس رائــد النتشــة عضــو مجلــس هيئــة المكاتــب االجــراءات التطويريــة التــي ســتقوم بهــا نقابــة 
المهندســين االردنييــن لتســهيل االجــراءات فــي انجــاز المعامــالت، حيــث أدار اللقــاء رئيــس لجنــة أمانــة عمــان فــي 
مجلــس هيئــة المكاتــب المهنــدس جمــال العرموطــي، وتــم االســتماع الــى المقترحــات والقضايــا التــي تواجــه 
اصحــاب المكاتــب والشــركات الهندســية ، كمــا ناقــش اللقــاء آليــات التطويــر والتحديــث فــي االجــراءات بمــا يســهم 

فــي التخفيــف مــن الجهــد والوقــت علــى اصحــاب المكاتــب فــي انجــاز المعامــالت.
 وأوصــت الهيئــة  بضــرورة اصــدار كتــاب الدليــل االرشــادي لنظــام األبنيــة فــي أمانــة عمــان قبــل نهايــة العــام ، 
ــر منظومــة مســار التدقيــق لتســهيل واختصــار  ــة المكاتــب فــي تطوي ــة عمــان الكبــرى وهيئ والتعــاون بيــن أمان
االجــراءات زمنيــا ، وتشــكيل لجنــة مشــتركة مــن نقابــة المهندســين ، وأمانــة عمــان ، والدفــاع المدنــي ، لدراســة 
ــة  ــة المهندســين، وامان ــة واالعمــار للكشــف علــى المشــاريع بيــن نقاب ــد نظــام الرقاب ــا ، وتوحي ومعالجــة القضاي
عمــان الكبــرى ، ووزارة االشــغال العامــة، وتوحيــد التعليمــات بحســب قانــون المــدن والقــرى ، وتحديــد ســقوف 

زمنيــة للمعامــالت.



نقيب المهندسين االردنيين يبحث آفاق 
التعاون مع رئيس بلدية السلط الكبرى 

بحــث نقيــب المهندســين االردنييــن ورئيــس اتحاد المهندســين 
التعــاون  آفــاق  الزعبــي  ســمارة  احمــد  المهنــدس  العــرب 
المهنــدس  الكبــرى  الســلط  بلديــة  رئيــس  مــع   المشــترك 
محافظــة  فــي  النقابــة  فــرع  مقــر  فــي  الحيــاري   محمــد 
البلقــاء ، حيــث  أكــد ســمارة علــى اهميــة التواصــل والتعــاون 
بيــن النقابــة والبلديــة لمــا فيــه مصلحــة الزمــالء المهندســين 
مؤكــدا ان النقابــة بأعضائهــا لديهــا الكفــاءات لتتقــدم علــى 
اي شــركة هندســية عالميــة فهــي بيــت خبــرة وتســتطيع ان 
توفــر كل مــا يحتاجــه الوطــن  ، والنقابة جاهزة لتأهيل وتدريب 
موظفــي البلديــة فــي المجــاالت كافــة هندســيا واداريــا مــن 
خــالل الــدورات التدربيبــة التــي تطرحهــا اكاديميــة المهندســين 
للتطويــر والتدريــب الهندســي ، مــن جانبــة رحــب رئيــس بلديــة 
الســلط الكبــرى المهنــدس محمــد الحيــاري بالتعاون المســتمر 
مــع نقابــة المهندســين فــي كافــة المجــاالت مبينــا ان البلديــة 

تحتــاج الــى االستشــارات الفنيــة مــن نقابــة المهندســين .
واكــد عضــو مجلــس النقابــة المهنــدس معتــز الشــوارب علــى 
اســتعداد مجلــس نقابــة المهندســين للتعــاون وتقديــم كافــة 
اشــكال الدعــم مــن اجــل مدينــة الســلط ومــن اجــل دعــم 

الزمــالء المهندســين فــي المدينــة الفتــا الــى ان نقابــة المهندســين االردنييــن جاهــزة للتعــاون فــي مجــال العمــل 
االستشــاري والســالمة العامــة.

وتحــدث رئيــس فــرع النقابــة فــي محافظــة البلقــاء المهنــدس كمــال الدبــاس عــن ملتقــى المهندســين الشــباب 
الــذي ســيتم تنظيمــه خــالل شــهر تشــرين اول القــادم ، بمشــاركة عربيــة واســعة ، ورحــب بمشــاركة بلديــة  

الســلط الكبــرى فــي هــذا الملتقــى ، والتشــاركية بيــن الطرفيــن فــي كافــة المجــاالت.
و بحــث اللقــاء اليــة تنفيــذ مشــروع المبنــى االســتثماري ، الــذي ســيحتوي على مقر فرع محافظــة البلقاء الجديد 
، فــي منطقــة الســرو حيــث تــم اختيــار التصميــم النهائــي للمشــروع مــن خــالل مســابقة نظمهــا فــرع  النقابــة 
فــي محافظــة البلقــاء لهــذه الغايــة ، كمــا تــم بحــث موضــوع االراضــي الواقعــة ضمــن قصبــة البلقــاء والمناطــق 
المحيطــة بهــا والتــي تمتلكهــا النقابــة مــن خــالل  االســتثمار فــي امــوال صنــدوق التقاعــد ، مثــل منطقــة عيــرا 

ويرقــا ، ومنطقــة زي، و تــم تشــكيل لجنــة مشــتركة لبحــث حــل القضايــا العالقــة علــى هــذه االراضــي .
حضــر اللقــاء نائــب رئيــس مجلــس فــرع النقابــة فــي محافظــة البلقــاء المهنــدس عبــد المحســن الخرابشــة ، 
وأميــن الصنــدوق المهنــدس عامــر الفاعــوري، ومديــر الدائــرة العقاريــة فــي النقابــة رامــي النوايســة، ومديــر فــرع 

محافظــة البلقــاء ماجــد العواملــة، ومديــر العالقــات العامــة فــي بلديــة الســلط الكبــرى زيــد العواملــة .



المهندسين تبحث سبل التعاون مع بلدية المفرق

المهندسين تبحث سبل التعاون مع بلدية عجلون

بحــث عضــو مجلــس نقابــة المهندســين ونائــب رئيــس شــعبة 
الهندســة المدنيــة المهنــدس معتــز الشــوارب ســبل التعــاون 
المشــترك مــع رئيــس بلديــة المفــرق الســيد ناصــر الديــن اخــو 
رشــيدة  ورئيــس مجلــس المحافظــة  الســيد صالــح الخشــمان 
فــي مقــر فــرع نقابــة المهندســين فــي محافظــة المفــرق حيــث 
اكــد الشــوارب خــالل اللقــاء الــذي حضــره المهنــدس مجــدي 
العمــوش رئيــس فــرع المفــرق، والمهندس باســل شــهاب رئيس 
فــرع  جــرش والمهنــدس عبــد الناصــر الكلبانــي نائــب رئيــس حملة 

فزعــة اهــل واعضــاء مجلــس فــرع محافظــة المفــرق علــى اســتعداد مجلــس نقابــة المهندســين للتعــاون وتقديــم 
كافــة اشــكال الدعــم مــن اجــل محافظــة المفــرق ، ومــن اجــل دعــم الزمالء المهندســين فــي المدينة، والمشــاركة 
فــي مشــاريع تنمويــة متنوعــة. مــن جانبــه  قــدم رئيــس بلديــة المفــرق شــكره وامتنانــه لهــذه اللفتــة مــن نقابــة 
المهندســين االردنييــن مؤكــدا اهميــة مثــل هــذه الزيــارة واثرهــا علــى الجانبيــن. وتــم التباحــث حــول رقابــة االعمــار 
مــع البلديــة والتعــاون فــي مجــال العمــل االستشــاري والســالمة العامــة  وتقديــم الــدورات التدريبيــة المتخصصــة 
للزمــالء مهندســي البلديــة مــن خــالل اكاديميــة المهندســين للتطويــر والتدريــب الهندســي. كمــا تــم بحــث امكانيــة 
تنظيــم مســابقة معماريــة لتصميــم مداخــل مدينــة  المفــرق ، تشــرف عليها نقابة المهندســين، على غرار المســابقة 

المعماريــة التــي نظمتهــا نقابــة المهندســين لتطويــر مداخــل مدينــة مأدبــا.

بحــث عضــو مجلــس نقابــة المهندســين ونائــب رئيــس شــعبة 
الهندســة المدنيــة المهنــدس معتــز الشــوارب ســبل التعــاون 
المشــترك مع رئيس بلدية عجلون الســيد حمزة الزغول  ورئيس 
مجلــس المحافظــة  الســيد عمــر المومنــي حيــث اكــد الشــوارب 
خــالل اللقــاء الــذي حضــره المهنــدس خالــد العنانــزة رئيــس فــرع 
المهندســين فــي عجلــون، والمهنــدس عبــد الناصــر الكلبانــي 
ــة  ــة فزعــة اهــل علــى اســتعداد مجلــس نقاب ــب رئيــس حمل نائ
ــم كافــة اشــكال الدعــم مــن اجــل  المهندســين للتعــاون وتقدي

محافظــة عجلــون ، ومــن اجــل دعــم الزمــالء المهندســين فــي المدينــة، والمشــاركة في مشــاريع تنموية متنوعة.
مــن جانبــه  قــدم رئيــس بلديــة عجلــون شــكره وامتنانــه لهــذه اللفتــة مــن نقابــة المهندســين االردنييــن مؤكــدا 

اهميــة مثــل هــذه الزيــارة واثرهــا علــى الجانبيــن.
وتــم التباحــث حــول رقابــة االعمــار مــع البلديــة والتعــاون فــي مجــال العمــل االستشــاري والســالمة العامــة  

وتقديــم الــدورات التدريبيــة المتخصصــة للزمــالء مهندســي البلديــة مــن خــالل مركــز تدريــب المهندســين.



حفل لتكريم المشاركين في الدورات التدريبية 
المتخصصة التي عقدت بين نقابة المهندسين 

والبلقاء التطبيقية

سمارة: الدورات المتخصصة نقلة نوعية في الشراكة مع الجامعات 
عواد: مهندسونا ساهموا في نهضة الوطن على مر السنين

العــدوان: الــدورات ســتكون أولــى محطــات االنطــالق لعقــد المزيــد فــي كافــة مجــاالت الهندســة 
ــر المحافظــات الميكانيكيــة وعب

أقامــت شــعبة الهندســة الميكانيكيــة فــي نقابــة المهندســين االردنييــن، حفــال لتكريــم المهندســين المشــاركين فــي 
الدورات المتخصصة التي عقدتها الشــعبة بالتعاون مع كلية الهندســة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية، 
حول المضخات الغاطســة ومضخات الحريق واآلالت المحوســبة والســيارات الهجينة وتشــخيص االعطال وصيانتها.

وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، إن 
الــدورات المتخصصــة تمثــل نقلــة نوعيــة مــن زاويتيــن؛ األولــى أنهــا تجســيد عملــي وموضوعــي للشــراكة بيــن 
نقابــة المهندســين والجامعــات االردنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، والثانيــة أنهــا تناولــت تخصصــات تعقــد 
ــد مــن التخصصــات  ــا للعدي ــت افتقارن ــة لكافــة الجامعــات بين ألول مــرة، خاصــة أن الجــوالت التــي اقامتهــا النقاب

ــادرة رغــم أنهــا تســاهم فــي توفيــر فــرص العمــل وتقلــل مــن المخاطــر واألضــرار. الن
وأكــد علــى أهميــة تلــك الــدورات باعتبارهــا تراعــي موضوعــات الســالمة العامــة والصحــة المهنيــة فــي المنشــآت، 
وضــرورة اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة تجنبــا لحــدوث الكــوارث، مبينــا أن موضوعــات الــدورات التــي ركــزت علــى المضخــات 
الغاطســة تعتبر غاية في األهمية خاصة وأن حادثة غرق عمان كانت احدها اســبابها ســوء المضخات المســتخدمة.



هيئة المكاتب والشركات الهندسية تلتقي هيئتها 
المركزية وتضع خطة عملها للدورة الحالية

عقــدت هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، اجتماعــا مــع الهيئــة المركزيــة 
لهيئــة المكاتــب، لوضــع خطــة عمــل الهيئــة واللجــان التابعــة لهــا للــدورة الحاليــة، ومناقشــة آخــر المســتجدات 

ــم تحقيقهــا. ــرز االنجــازات التــي ت الخاصــة بالعمــل الهندســي االستشــاري وأب
وقــال رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية المهنــدس عبداللــه غوشــة، إن االجتمــاع ركــز علــى عــرض 
خطــة عمــل الهيئــة مــن ناحيــة التشــريعات الناظمــة للعمــل الهندســي االستشــاري، وحزمــة التأمينــات االجتماعيــة 
الــوزارات  مــع  والشــراكة  التعــاون  تعزيــز عالقــات  خــالل  مــن  الهندســي االستشــاري  العمــل  واليــات تطويــر 

ــن العــام والخــاص. والمؤسســات المختلفــة فــي القطاعي
ولفــت إلــى أن هيئــة المكاتــب تمضــي قدمــا فــي مشــروع التدقيــق االلكترونــي للمخططــات الهندســية، وقــد 
أحــرزت تقدمــا واضحــا فــي ذلــك المجــال وذلــك بعــد تشــكيل لجنــة بيــن كافــة االطــراف ذات العالقــة لمتابعــة 
المشــروع، مبينــا أن تلــك اللجنــة بــدأت بالفعــل بتطويــر منظومــة التدقيــق االلكترونــي بالتعــاون والشــراكة مــع 

الشــركة المنظمــة للمشــروع.

وجــدد المهنــدس غوشــة تأكيــده علــى تعــاون مجلــس نقابــة المهندســين وتقديمــه كامــل الدعــم للهيئــة فــي 
ســبيل تطويــر المهنــة واالرتقــاء بهــا، الفتــا إلــى أن الهيئــة تســير قدمــا فــي تطويــر برامــج التدقيــق االلكترونــي 

وإقــرار نظــام التأمينــات االجتماعيــة والمحافظــة علــى صالحيــات الهيئــة وعــدم التجــاوز علــى مهامهــا.
ولفــت إلــى أن مجلــس الهيئــة تقــدم بمقتــرح النشــاء وحــدة للدراســات وتطويــر العمــل الهندســي االستشــاري 
وتصديــره للخــارج، إضافــة إلــى تشــكيل لجــان مختلفة تتابع احتياجات ومطالب الزمالء أصحاب المكاتب الهندســية.
وبيــن أنــه ســتتم دعــوة الهيئــة العامــة لهيئــة المكاتــب لعقــد اجتمــاع خــالل االيــام القادمــة لمناقشــة مطالــب 
المكاتــب الهندســية المتعلقــة بإجــراءات تحصيــل المكاتــب الهندســية ألتعابهــا فــي التصميــم، إضافــة الــى 

مناقشــة مســودة نظــام التأمينــات االجتماعيــة ونظــام التأميــن المهنــي.
وبحــث أعضــاء مجلــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية أمــام الهيئــة المركزيــة لهيئــة المكاتــب، خطــة 
عمــل تصديــر العمــل الهندســي مــن خــالل توفيــر حلــول هندســية مبتكــرة وموثقــة بأعلــى درجــات المهنيــة 
فــي مجــاالت التصميــم الهندســي واالشــراف وادارة المشــاريع وتأهيــل المكاتــب الهندســية لتحقيــق المعاييــر 

المطلوبــة لالعتمــاد مــع الجهــات المانحــة والدوليــة والمطوريــن العقارييــن.
وأكــدوا علــى ضــرورة مســاندة ودعــم المكاتــب والشــركات الهندســية فــي تطويــر اعمالهــا ووضــع خطــة 

نجــاح لمهندســين متميزيــن. تبــرز قصــص  تســويقية واضحــة 



مركز تدريب المهندسين ووزارة االدارة 
المحلية يعقدان برنامجا تدريبيا مشتركا

 IOSH Managing" عقــد مركــز تدريــب المهندســين فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، برنامجــا تدريبيــا بعنــوان
Safely"، ضمــن مشــروع الخدمــات والتكيــف اإلجتماعــي التابــع لــوزارة اإلدارة المحليــة، وبمشــاركة 60 مشــاركا.

وعقد البرنامج في البحر الميت، وقدمه المدرب المعتمد لدى المركز المهندس رائد هلسا.
وافتتــح الورشــة مديــر المشــروع المهنــدس توفيــق الخواطــرة، مســتعرضا الجهــود التــي بذلتهــا ادارة المشــروع 

فــي االعــداد والتنظيــم النعقــاد الورشــة.
واكــد منســق التدريــب فــي وحــدة ادارة المشــروع الســيد مــروان الدبــاس، أن هــذه الــدورة تأتــي ضمــن سلســلة 
دورات تأتــي ضمــن خطــة رفــع كفــاءة كــوادر الــوزارة وبنــك تنميــة المــدن والقــرى والبلديــات المســتفيدة، مبينــا أن 
نقابة المهندســين االردنيين هي الشــريك االقوى الدارة المشــروع فيما يتعلق بالدورات الهندســية المتخصصة.
وكرمــت مديــر مركــز التدريــب ومديــرة أكاديميــة المهندســين للتطويــر والتدريــب الهندســي المســؤولين عــن 
ــا  مشــروع الخدمــات والتكيــف اإلجتماعــي لتعاونهــم فــي نجــاح هــذا البرنامــج التدريبــي، وقدمــت درعــا تكريمي
ــر القــدرات  ــاء وتطوي لهــم، مؤكــدة علــى دور نقابــة المهندســين األردنييــن ومركــز تدريــب المهندســين فــي بن
للمهندســين والعامليــن فــي الــوزارات والبلديــات والمؤسســات العامــة والخاصــة، وعلــى االســتعداد التــام لتقديم 

كافــة الــدورات والبرامــج التدريبيــة الهندســية واالداريــة والتكنولوجيــة.
وفــي نهايــة البرنامــج التدريبــي، قامــت مديــر مركــز التدريــب المهندســة ســمر الكيالنــي ونائــب مديــر المشــروع 

ــوش بتوزيــع الشــهادات علــى المشــاركين.
ّ
المهندســة ريــم حل



نقابة المهندسين والمكتبة الوطنية تقيمان 
فعاليات احتفاال بمئوية الدولة

ســمارة: الشــراكة مــع دائــرة المكتبــة الوطنيــة نقلــة نوعيــة فــي اداء عمــل لجنــة المكتبــة فــي 
المهندســين نقابــة 

العياصرة: أرشفنا وثائق أكثر من 240 مؤسسة وطنية
أقامــت لجنــة المكتبــة فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، وبالتعــاون مــع مكتبــة النقابــة ودائــرة المكتبــة الوطنيــة، فعاليــات 
مختلفــة، احتفــاال بمئويــة الدولــة األردنيــة، وذلــك بحضــور نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب 

المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، ومديــر عــام المكتبــة األســتاذ الدكتــور  نضــال العياصــرة.
وأكــد نقيــب المهندســين اعتــزاز النقابــة بالمكتبــة الوطنيــة واالدوار التــي تقــوم بهــا علــى كامــل مســاحات الوطن، مشــيدا 
بعالقــات التعــاون والتواصــل بيــن النقابــة والمكتبــة، والجهــود التــي بذلتهــا لجنــة المكتبــة ممثلــة برئيســها المهنــدس 
جعفــر خيــر ومكتبــة النقابــة، فــي احــداث نقلــة نوعيــة لمفهــوم المكتبــة مــن خــالل بنــاء شــراكات وعالقــات تعــاون مــع 

المؤسســات المختلفــة. 

ــرا  عــن  ــة، معب ــه الوطني ــخ هــذا الوطــن وهويت ــة فــي حفــظ تاري ــة الوطني ــرة المكتب ــدور دائ وأشــاد نقيــب المهندســين ب
ــة المهندســين. ــق نقاب ــق العالقــة معهــا والســير فــي اجــراءات ارشــفة وثائ ــزازه بتعمي اعت

وقــال إن الدولــة بنيــت علــى مبــادئ الثــورة العربيــة الكبــرى وبنيــت علــى مشــروع النهضــة العربــي، وكان الطمــوح أن 
تكــون دولــة عربيــة واحــدة وموحــدة، إال أن التآمــر الغربــي ومؤامــرة ســايكس بيكــو قســمت المنطقــة الــى دول عديــدة.

ولفــت المهنــدس ســمارة إلــى أن مراحــل بنــاء الدولــة قامــت علــى االدارة وكانــت اإلدارة االردنيــة نموذجــا لــإلدارة فــي 
ــدول  ــد مــن المؤسســات واالدارات فــي ال ــاء وتأســيس العدي ــة علــى بن ــت االدارة االردني ــم، حيــث عمل كافــة دول العال

العربيــة. 
وأكد على أنه ورغم الحصار واغالق الحدود واالزمات االقتصادية، إال أن المجال الزال لدينا إلقامة 

الفعاليات والنشاطات المختلفة التي ستصل الى كافة محافظات المملكة.



150 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم 
القانوني في عمان

أدى 150 مهندسا ومهندسة القسم القانوني خالل حفل 
اقيــم  فــي عمــان بحضــور نائــب نقيب المهندســين األردنيين 
المهنــدس فــوزي مســعد الــذي بــارك للزمــالء المهندســين 
تخرجهــم ، مؤكــدا انهــم انتقلــوا الــى مرحلــة جديــدة مــن 
حياتهــم، ودعاهــم الــى ضــرورة المثابــرة والمبــادرة وان يكونوا 
علــى مقــدرة مــن التكيــف مــع العمــل فــي كافــة مجاالتــه ، 
الفتــا الــى ان المهنــدس لديــه قــدرة علــى التفكيــر والتحليــل 
للوصــول الــى نتائــج وهــذا مــا يميــزه عــن غيــره ، فهــو قــادر 

علــى االســتنتاج واالســتنباط ومواكبــة التطــور.
ممثلــة  االردنييــن  المهندســين  نقابــة  ان  مســعد  واكــد 
بمجلــس النقابــة تعمــل جاهــدة علــى ايجــاد فــرص عمــل 
للمهندســين فــي عــدة مناطــق فــي العالــم ، واشــار الــى 
بيــن  المرتفعــة  البطالــة  انــه رغــم مــا يقــال عــن نســب 
الشــباب فــان البطالــة بيــن خريجــي التخصصــات الهندســية 
األخــرى  الكليــات  فــي خريجــي  اقــل منهــا  نســبيا  يعتبــر 
ودائمــا هنــاك فرصــة للمهنــدس المجتهــد  القــادر علــى 
النقابــة  تقــوم  كمــا  قدراتــه،  وصقــل  امكانياتــه  تطويــر 

بتقديــم العديــد مــن المزايــا والخدمــات للمهندســين الشــباب ومنهــا التدريــب والتاهيــل وصقــل المهــارات الفنيــة 
والشــخصية مــن خــالل عــدة برامــج تدريبيــة، الفتــا الــى الــدور الهــام الــذي تقدمــه أكاديميــة المهندســين للتطويــر 
والتدريب الهندســي من خالل تقديم الدورات التدريبية المتميزة والتي تســتهدف جميع المهندســين وخصوصا 

الخريجيــن الجــدد ، وتنظــم برامــج تدريبيــة متخصصــة لربــط مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل والمهنــة . 
مشــيرا الى ان مجلس النقابة يعكف االن على إعادة النظر بتشــريعات النقابة بشــكل عام، لكي تتواءم مع األعداد 
الكبيرة من الخريجين ومواكبة التطورات العلمية والثورة في عالم تكنولوجيا المعلومات وفتح افاق جديدة للعمل. 

وكان حفــل اداء القســم قــد اســتضاف فــي فقــرة  تجربــة نجــاح  نائــب رئيــس الشــعبة المعماريــة المهنــدس 
شــاكر خليــف والــذي عــرض امــام الحضــور تجربتــه الشــخصية فــي دراســة الهندســة المعماريــة ، حيــث انــه كان 
ملتــزم خــالل فتــرة الدراســة و التدريــب مــع صاحــب العمــل ، واســتطاع ان ينــال ثقتــه وان ينمــي ويصقــل خبرتــه ، 

وبعــد التخــرج اصبــح شــريكا مــع صاحــب العمــل واســتطاع تحقيــق النجــاح .
ــي  ــة قــد اســتعرض امــام الحضــور الخدمــات الت ــذر وهب ــدس من ــة المهندســين الشــباب المهن وكان رئيــس لجن
تقدمهــا نقابــة المهندســين االردنييــن للزمــالء الخريجيــن ، ودور لجنــة المهندســين الشــباب فــي تنظيــم الفعاليــات 
الشــبابية  ومســاعدة الزمــالء فــي الحصــول علــى الخدمــات ، الفتــا الــى وجــود عــدة وســائل للتواصــل مــع الزمــالء 

عبــر صفحــات الفيــس بــوك واالنســتجرام ، وغيرهــا مــن وســائل التواصــل . 
ــل الزمــالء للشــركات ، والوســائل الصحيحــة للبحــث  ــة مــن قب ــم الســيرة الذاتي ــة تقدي كمــا قــدم شــرحا حــول الي

والحصــول علــى وظيفــة . 



محاضرة بعنوان "الجرائم االلكترونية"

نظمــت اللجنــة االجتماعيــة واالتصــال الكهربائيــة محاضــرة بعنــوان "الجرائــم االلكترونيــة"، قدمهــا الدكتــور فيصــل 
بنــي حمــد، بمشــاركة ٢٢ مهندســا ومهندســة، وبحضــور رئيــس اللجنــة المهندســة لميــس أبوزنيمــة.

وتناولــت المحاضــرة محــاور حــول التعريــف بالجريمــة االلكترونيــة وأنواعهــا، ومــا الــذي يعتبــر جريمــة الكترونيــة 
باالســتدالل بأمثلــة علــى ذلــك، إضافــة إلــى كيفيــة حمايــة انفســنا مــن الجرائــم االلكترونيــة.

ــى جهــوده  ــو زنيمــة شــكرها للمحاضــر عل ــة المهندســة لميــس اب ــام المحاضــرة، قدمــت رئيســة اللجن  وفــي خت
المبذولــة، فيمــا أكــد بــدوره علــى اســتعداده للتعــاون فــي المســتقبل مــع كافــة األنشــطة التــي يتــم عقدهــا، 
كمــا شــكرت الحضــور علــى مشــاركتهم، مؤكــدة علــى قيــام اللجنــة بعقــد العديــد مــن االنشــطة المســتقبلية 

والدعــوة للمشــاركة فيهــا.



97 مهندسا ومهندسة يتقدمون المتحان 
رئاسة اختصاص العمارة

عقــدت لجنــة مقابــالت رئاســة اختصــاص العمــارة التابعــة لشــعبة الهندســة المعماريــة فــي نقابــة المهندســين 
األردنييــن، االمتحــان التحريــري األول للــدورة 29 للعــام 2022، الــذي حضــره 97 مهندســا ومهندســة مــن اصــل 

226 مهندســا ومهندســة ســجلوا لالمتحــان فــي كل مــن المرتبــة )أ( استشــاري والمرتبــة )ب(. 
وأكد عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس على دور نقابة المهندسين 
األردنييــن برفــع ســوية المهنــة مــن خــالل عقدهــا مثــل هــذه االمتحانــات، إضافــة الــى أهميــة هــذا االمتحــان فــي رفع 

مســتوى العمل الهندســي والتأكيد على المعرفة المهنية والخبرات المكتســبة من خالل الممارســة المهنية.
وحضــر االمتحــان أميــن عــام نقابــة المهندســين المهنــدس علــي ناصــر، ونائــب رئيــس مجلــس الشــعبة المعماريــة 

المهنــدس شــاكر خليــف، وعضــو مجلــس الشــعبة المهنــدس أســيد العيطــان.
وقــدم رئيــس اللجنــة المهنــدس بشــر زريقــات شــرحا تفصيليــا حــول االمتحــان التحريــري الــذي يعتبــر النجــاح 
فيــه إلزاميــا للمتقــدم لمقابلــة اللجنــة والحصــول علــى رئاســة اختصــاص العمــارة فــي المرتبتيــن )أ( )استشــاري( 

والمرتبــة )ب(.



اللجنة االستشارية المدنية تناقش مقترحات 
لتعديل قانون النقابة وممارسة المهنة 

والنظام الداخلي

عقــــــــــــد مجلــس شعبــــــــــــــــة الهندســـــــــة المدنيـــــــــــــة فــــي 
نقــــــــــــابة المهندســين األردنييــن، اجتمــــــــــاعا مــــــــع اللجنـــــــة 
مقترحــات  ومناقشــة  لدراســــــــــــة  للشــعبة  االستشـــــــــــارية 
ــة ونظــام ممارســة المهنــة والنظــام  تعديــل قانــون النقابــــــــ

للنقابــة. الداخلــي 
وشكــــــــل مجلــــــــــس الشعبـــــــــــة اللجنــــــــــــــة مــــــــــــن زمــــــــــالء 
ذوي خبــــــــــــــرات طــــــويــــــلــــــــــة فــي المجـــــــــال المهنـــــــــي 
والنقـــــــــابـــــــــي، وذلــك لتزويــد مجلــــــــس الشــعبة بمقترحــات 

لتعديــل التشــريعات.
النقابــة رئيــس شعبــــــــــــــــــة  وتحـــــــــدث عضــــــو مجلـــــــــــــس 
الهندســة المدنيــة الدكتــور بشــــــــــار الطـــــــــــــراونة، عــن مهــام 
اللجنــة ودورهــا فــي تحديــث قوانيــن وأنظمـــــــــة النقــــــــــــــابة، 
مؤكــدا ضــرورة تعديــل التشــريعات لمــا لــه مــن أثــــــــــــر هــام 
المراقبــة  دائــرة  وتوســيع  المهنــة  ممارســة  قضايــا  علــى 

المشــاريع. علــى  والتدقيــق 
القضــــــــــايـــــــــــــا  مــن  العديــد  اللجـــنـــــــــــة  أعضــاء  وتنـــــــــــاول 
الهـــــــــــــامة والتــي يجــــــــــــب النظــر فيهــا وتحتــاج الــى إجــراء 
التعديــالت علــى القوانيــن واالنظمــة المتعلقــة بها، مشــيرين 
القوانيــن  فــي  للنظــر  تحصــر  لــن  اللجنــة  مهــام  أن  إلــى 
واألنظمــة والتوصيــة بتعديلهــا، بــل ســتكون لجنــة استشــارية 

عامــة للشــعبة المدنيــة.
ــور  ــاء اللجنــة عــدد مــــــــــــــن األمـــــــــــــــ واستعـــــــــــرض أعضـــــــــــــ
التـــــــــــــي تتعلــــــق بنظــــــــــام ممـــــــــــارسة المهنــــــــــــــــة ودعـــــم 
فئـــــــــــــة المهندســين الشــباب وآليــة االنتخــاب ودور الهيئــة 
مزاولــة  وامتحــان  العامــة  الهيئــات  ومواعيــد  المركزيــــــــــــــــة 
المهنــة، حيــث تــم تشكيـــــــــــــــــل لجنتيــن مصغرتيــن للنظــر فــي 
التشريعــــــــــــات المتعلقــة بممارســـــــــــة المهنــة والتشــريعات 
المتعلقــة فــي آليــة االنتخــاب ودور الهيئــة المركزيــة، فيمــا 
ســيتم عقــد اجتمــاع آخــر للجنــة لدراســـــــــة المقترحــات ورفعهــا 

ــة. الــى مجلــس النقاب



"المناجم والتعدين" تنظم دورة بعنوان 
تكلفة تشغيل معدات التعدين

ــرول  ــة والبت ــة المهندســين الشــباب فــي شــعبة هندســة المناجــم والتعديــن والهندســة الجيولوجي نظمــت لجن
 Introduction to operation"ــوان تكلفــة تشــغيل معــدات التعديــن ــة المهندســين االردنييــن، دورة بعن بنقاب
cost for mining equipment’s"، بحضــور نائــب رئيــس الشــعبة المهنــدس أنــور طميــزة، الــذي أشــاد بــدور 

لجنــة المهندســين الشــباب فــي الشــعبة فــي اعــداد االنشــطة المختلفــة للمهندســين الشــباب.
وقــال المهنــدس طميــزة إن مجلــس الشــعبة وبالتعــاون مــع كافــة اللجــان التــي تــم تشــكيلها ومــن ضمــن خطــة 
الشــعبة ســتقدم مجموعــة مــن البرامــج التأهيليــة واالنشــطة المختلفــة التــي تعــزز قــدرات ومهــارات كافــة 

الزمــالء فــي الشــعبة.
بــدوره، أكــد رئيــس لجنــة المهندســين الشــباب التابعــة للشــعبة المهنــدس مؤمــن بنــي عيســى، علــى أهميــة 
ودور اللجنــة الفاعــل فــي االنشــطة المختلفــة، مبينــا أن اللجنــة أعــدت خطــة عمــل تخــص المهندســين الشــباب 

بالتعــاون مــع مجلــس الشــعبة واللجــان االخــرى.
وثمــن علــى دور المجلــس بالدعــم المطلــق للجنــة الشــباب، مطالبــا المهندســين الشــباب بضــرورة التفاعــل مــع 

جميــع االنشــطة كالــدورات التــي تطرحهــا اللجنــة.



شعبة العمارة في "المهندسين" والمعماريين 
الفلسطينيين والمجلس البريطاني ألبحاث بالد 

الشام يقيمون محاضرة مشتركة

عقدت لجنة الحفاظ على التراث العمراني في شعبة الهندسة المعمارية 
بنقابــة المهندســين األردنييــن، وبالتعــاون مــع المجلــس البريطانــي ألبحــاث 
بــالد الشــام، وجمعيــة المعمارييــن الفلســطينيين، محاضــرة ضمــن مشــروع 

"يــال- نهــج اإلحيــاء الحضــري" مــن خــالل التعــاون مــع القاعــدة المحليــة.
الهندســة  شــعبة  رئيــس  النقابــة  مجلــس  عضــو  المحاضــرة  وحضــر 
المعماريــة المهنــدس عمــاد الدبــاس، ورئيــس لجنــة الحفــاظ علــى التــراث 
العمرانــي المهندســة مــرح خيــاط واعضــاء اللجنــة، وممثليــن مــن جمعيــة 
المعمارييــن فــي فلســطين برئاســة المهنــدس إبراهيــم الهنــدي وبدعــم 
مــن المجلــس البريطانــي ألبحــاث بــالد الشــام بــإدارة الدكتــورة كارول 

ومشــاركة المهندســة شــذى مبيضيــن.
يذكــر أن مشــروع )يــال( هــو مركــز ابحــاث في المجــال االجتماعي المكاني 
ــاة اليوميــة مــن  ــج الحي ــة نابلــس عــام ٢٠١٨، ويعال وتــم انشــاؤه فــي قصب

خــالل نهــج التعلــم بالممارســة، إضافــة إلــى كونــه تجربــة مباشــرة حــول التجديد المعمــاري لمدينة نابلــس القديمة.
وحضــر المحاضــرة 125 مشــاركا، وقدمهــا الدكتــور عبــد الرحمــن كتانــة والدكتــورة اليســاندرا جــوال، وأدارهــا نقيــب 

المهندســين الفلســطينيين المهندســة ناديــا حبــش .



لجنة الحفاظ على التراث العمراني 
ومجلس االبحاث البريطانية يزوران مدينة 

السلط التاريخية

نفــذت لجنــة الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي فــي نقابــة المهندســين االردنييــن، وبالتعــاون مــع مجلــس األبحــاث 
البريطانيــة فــي بــالد الشــام، جولــة فــي وســط مدينــة الســلط التاريخيــة، بهــدف اطالع المشــاركين على مشــاريع 
ــة  ــاء وســط مدينــة الســلط التاريخــي، وإعــادة تأهيــل العديــد مــن المبانــي التراثيــة والمواقــع الحضري إعــادة إحي
إلســتخدامها فــي فعاليــات تجاريــة وســياحية ومجتمعيــة مختلفــة، إضافــة إلــى بعــض المبــادرات المجتمعيــة 
والفرديــة لتشــغيل المبانــي والمواقــع واســتكماال ألعمــال الــدورة التدريبيــة التــي عقــدت بدايــة العــام فــي 
ــراث ومجلــس  ــة الحفــاظ علــى الت ــن لجن ــراث المعمــاري والحضــري ضمــن التعــاون بي ــادئ الحفــاظ علــى الت مب

األبحــاث البريطانيــة فــي بــالد الشــام.
ورحــب عضــو مجلــس النقابــة رئيــس شــعبة الهندســة المعماريــة المهنــدس عمــاد الدبــاس بالمشــاركين بالجولــة، 

مؤكــدا علــى أهميــة اللجنــة ودورهــا فــي رفــع درجــة الوعــي بالحفــاظ علــى االبنيــة التراثيــة وتوثيقهــا.
وناقشــت الجولــة عناصــر النجــاح والتعلــم مــن عناصــر الفشــل فــي إعــادة التأهيــل وتشــغيل المبانــي والمواقــع 
ضمــن وســط المدينــة التاريخــي وربــط مفاهيــم تحديــد وتوثيــق وترميــم المبانــي والمواقــع التراثيــة التــي تضمنتهــا 
الــدورة التدريبيــة التــي تــم عقدهــا فــي بدايــة العــام مــع أمثلــة علــى الواقــع مــن خــالل جولــة تدريبيــة ونقاشــية 
فــي مدينــة غنيــة بتراثهــا وتــم إدراجهــا ضمــن مواقــع التــراث العالمــي، كمــا تــم تقديــم شــرح عن بعض المشــاريع 
التراثيــة فــي وســط المدينــة مــن قبــل المهندســة مــرح خيــاط والمهنــدس ايهــاب عماريــن والمهندســة لينــا 

ابوســليم والدكتــور نايــف حــداد والمهندســة شــذى مبيضيــن. 
ــارة لقــاء رواد محلييــن قامــوا بمبــادرات مجتمعيــة لتشــغيل وســط مدينــة الســلط التراثــي بمشــاركة  وتخلــل الزي

المجتمــع المحلــي، وبمــا يخــدم هــذا المجتمــع لضمــان تــراث حــي ومســتدام.
وشــارك فــي الجولــة اعضــاء مــن مجلــس الشــعبة، وأعضــاء لجنــة الحفــاظ علــى التــراث، وممثليــن عــن مجلــس 
األبحــاث البريطانيــة فــي بــالد الشــام وخبــراء فــي التــراث الحضــري، وأعضــاء مــن المجتمــع المحلــي فــي مدينــة 

الســلط ، إضافــة الــى مهندســين معمارييــن مهتميــن بالتــراث وطــالب العمــارة فــي الجامعــات األردنيــة.



مجلس الشعبة الميكانيكية يلتقي الهيئة 
االدارية لجمعية المهندسين الصناعيين

رئيــس شــعبة  المهندســين  نقابــة  التقــى عضــو مجلــس 
الهندســة الميكانيكيــة الدكتــور إبراهيــم العــدوان وعــدد مــن 
اعضــاء مجلــس الشــعبة ممثلــة بالمهنــدس طــارق المدانــات 
والمهنــدس شــرف المجالــي، رئيــس جمعيــة المهندســين 
الصناعييــن الدكتــور ليــث ابــو هــالل واللجنــة اإلداريــة للجمعيــة 
ممثلة بالمهندس حازم المومني والمهندسة رندة العتيبي 

والمهندســة ديمــا حداديــن والمهنــدس عمــر ابــو لبــن.
الجمعيــة وضــرورة  أهميــة  علــى  العــدوان  الدكتــور  وأكــد 
تعزيــز التواصــل بيــن الطرفيــن لتحقيــق األهــداف المشــتركة 
التــي تســاهم فــي تطويــر مهــارات المهندســين الصناعييــن.

 واستعرض استراتيجية الشعبة في العمل مع كافة الجمعيات 
واألذرع بما فيه مصلحة المهندس والشعبة والنقابة. 

المدانــات  طــارق  المهنــدس  الشــعبة  رئيــس  نائــب  وأكــد 
ضــرورة العمــل ضمــن الموازنــات واألطــر الرســمية للشــعبة 
واســتراتيجياتها، وضــرورة االنجــاز لمــا فيــه تحقيــق المنفعــة 
للهندســين، فيمــا رحــب المهنــدس شــرف المجالــي بأعضــاء 
ــروح  ــة مؤكــدا اســتعداد الشــعبة للدعــم والعمــل ب الجمعي

الفريــق لمــا فيــه مصلحــة المهنــدس الصناعــي وضمــن أهــداف وغايــات الشــعبة.
مــن جانبــه، أشــاد الدكتــور ابــو هــالل بجهــود شــعبة الهندســة الميكانيكيــة وحرصهــا علــى اســتمرارية التواصــل بيــن 

األطــراف ودعمهــا لــكل مــا يخــدم مصلحــة المهندســين.
وأعــرب عــن تقديــره لهــذا اللقــاء، مشــيرا الــى تاريــخ الجمعيــة منــذ تأسيســها فــي منتصــف التســعينات مــن القــرن 
الماضــي، وحتــى اعــادة اطالقهــا فــي عــام 2017 والنشــاطات التــي عقدتهــا منــذ ذلــك الحيــن بمــا فيهــا المؤتمــر 
الثانــي للهندســة الصناعيــة عــام 2019 والعديــد مــن النشــاطات عبــر الشــبكة العنكبوتيــة أثنــاء الجائحــة ومــا بعدهــا. 
وأكــدت المهندســة ديمــا حداديــن، حــرص الجمعيــة للعمــل مــع الشــعبة بمــا يصــب بمصلحــة المهنــدس الصناعــي 

والمهنــة، بمــا فــي ذلــك االســتراتيجية المنطقيــة ألي تخصــص بالتوســع والتمثيــل فيهــا.
وأشــارت المهندســة رنــدة العتيبــي الــى ضــرورة دعــم الجمعيــة ونشــاطاتها بمــا فيهــا اطــالق المؤتمــر الثالث للهندســة 

الصناعيــة خــالل األعــوام القادمة.
وأكــد المهنــدس حــازم المومنــي ضــرورة الدعــم المعنــوي وكذلــك المــادي لنشــاطات الجمعية بما فــي ذلك تفعيل 

شــبكات التواصــل االجتماعيــة وزيادة عــدد أعضاء الجمعية.
ولفــت المهنــدس عمــر ابــو لبــن الــى ضــرورة دعــم منصة التشــبيك بين الصناعــة واألكاديميا والتــي صممتها الجمعية 

وتحتــاج الــى االســتكمال لمــا فيه مصلحة الطالب والشــركات. 
وفــي نهايــة اللقــاء، تــم االتفــاق علــى أن تقــوم الجمعيــة باعــداد خطــة العمــل والموازنــة المطلوبــة خــالل األســابيع 
القليلة القادمة، بينما سيتم االجتماع الدوري لمناقشة تلك االحتياجات، والعمل عليها بما يخدم مصالح المهندسين.



حفل توزيع جوائز مسابقة تصميم المبنى االستثماري 
والمقر الدائم لفرع محافظة البلقاء

نقيــب المهندســين االردنييــن : المشــروع يأتــي ضمــن خطــة مشــاريع اســتثمارية تعــود بالنفــع علــى 
صنــدوق التقاعد

 
ً
 ألمانيــا

ً
ســمارة : نســبة البطالــة بيــن صفــوف المهندســين تقتــرب مــن 50 بالمئــة، واســتقبلنا وفــدا

اســتمرارا للجهــود لمحاولــة فتــح الســوق األلمانــي
اكــد نقيــب المهندســين االردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي أن مشــروع المبنــى االســتثماري والمقــر الدائــم 
لنقابــة المهندســين األردنييــن فــي محافظــة البلقــاء يأتــي ضمــن   خطــة اســتراتيجية لمجلــس نقابــة المهندســين 
لتنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع االســتثمارية التــي تعــود بالنفــع علــى صنــدوق التقاعــد وتخــدم الزميــالت والزمــالء فــي 
المحافظــات ، الفتــا الــى انــه تــم تشــكيل  لجنــة فــي نقابــة المهندســين تحــت اســم لجنــة التطويــر العقــاري تعنــى بالبحــث 

عــن فــرص اســتثمارية لجميــع االراضــي التــي تمتلكهــا النقابــة . 
وأضــاف خــالل رعايتــه حفــل توزيــع جوائــز مســابقة تصميــم المبنــى االســتثماري والمقــر الدائــم لفــرع نقابــة المهندســين 
فــي محافظــة البلقــاء أن بدايــات الدولــة  االردنيــة خرجــت مــن البلقــاء ، وكانــت مدينــة الســلط اســتهداف صهيونــي كمــا 
 أن الوطــن يعبــر مئويــة جديــدة وهــو يئــن ومتعــب مــن الحلــول 

ً
االمــة  وقدمــت الشــهداء فــي حــروب االســتنزاف ، مبينــا

التجريبيــة والشــخصيات التجريبيــة رغــم أن البدايــات كانــت لرجــال رســموا لنــا دولــة تســتحق أن نفخــر بهــا ونعتــز، حيــث جــاء 
العبــور الــى المئويــة الجديــدة فــي ثــالث مســتويات سياســية واقتصاديــة واداريــة ، وشــكلت المنظومــة السياســية خطــوة 
الــى االمــام فــي رســم مالمــح المســتقبل السياســي لكــن االحزاب ال تتشــكل بالتصنيــع والتركيب، مؤكدا انهــا يجب ان تنمو 
مــن االســفل الــى االعلــى ، مــن الشــعب ومعاناتــه وحواراتــه وثقافاتــه ، الفتــا الــى أن  االردن أحــوج فــي هــذه المرحلــة 
الــى حــزب يعبــر عــن الطبقــة الوســطى ، وهــى الطبقــة التــي تمثــل صمــام االمــان االجتماعــي وضمــان االســتقرار الوطني  

وهــي التــي ترفــد الدولــة بــكل القيــادات ، حيــث دعــى الشــباب للعمــل علــى حــزب يمثــل هــذه الطبقــة.
وفــي المنظومــة االقتصاديــة اكــد ســمارة أن هنــاك خطــوات ورؤى تســتحق العمــل عليهــا وانجازهــا ، لكــن مــا ورد فــي خطة التطوير 
االداري كان كارثة الكوارث ودمار للبنية االدارية والقطاع العام في االردن ، وســتدمر المنظومة السياســية واالقتصادية النها هي 

الحاضنــة وهــي الرافعــة للمنظومتيــن معربــا عــن أملــه أن اليتم تنفيذهــا وان يتم اعــادة النظر بها .
وعلــى صعيــد دور نقابــة المهندســين االردنييــن الوطنــي قــال ســمارة :  لــن نتخلــى عــن المبــادرات التــي نقــوم بهــا تجــاه 
غــزة ، والقــدس وتجــاه االســر العفيفــة فــي االردن والجامعــات االردنيــة والبلديــات ، ونقــوم بهــذا الــدور بالتعــاون مــع 

الشــعب االردنــي ، وننحــاز دائمــا الــى قضايــا النــاس .

أخبار الفروع



50 مهندسا ومهندسة يؤدون اليمين 
القانونية في العقبة

أدى 50 مهندســا ومهندســة اليميــن القانونيــة فــي فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن بمحافظــة العقبــة، 
بحضــور ممثــل مجلــس نقابــة المهندســين عضــو مجلــس النقابــة الدكتــور ابراهيــم العــدوان، مرحبــا بانضمــام 

كوكبــة مــن الزمــالء المهندســين حديثــي التخــرج، إلكمــال مســيرة العطــاء وبنــاء الوطــن.
وقــال الدكتــور العــدوان إن مجلــس الفــرع بــذل جهــودا كبيــرة فــي خدمــة المهندســين فــي المحافظــة، إضافــة 
إلــى ســعيه المســتمر للتواصــل مــع كافــة الجهــات الرســمية والخاصــة بهــدف ايجــاد فــرص تدريــب وتشــغيل لهــم 

متجــاوزا كافــة الظــروف والتحديــات التــي فرضتهــا الظــروف المحيطــة مــن اغــالق الحــدود وغيرهــا.

بــدوره، رحــب نائــب رئيــس فــرع النقابــة فــي محافظــة العقبــة المهنــدس أمجــد عبيــدات بالحضــور والمهندســين 
الجــدد، داعيــا المهندســين الجــدد الــى ضــرورة التواصــل مــع الفــرع دائمــا واالطــالع علــى كافــة نشــاطات الفــرع 
والــدورات التــي يعقدهــا مركــز التدريــب فــي الفــرع واالســتفاده منهــا، مقدمــا التهنئــة للزمــالء الجــدد وذويهــم 

النضمامهــم الــى نقابــة المهندســين.
وردد المهندســون الجــدد القســم القانونــي الــذي تــاله أميــن عــام النقابــة المهنــدس علــي ناصــر، بحضــور 
رئيــس الفــرع المهنــدس عامــر الحباشــنة، واعضــاء مجلــس الفــرع المهنــدس وســيم بقاعيــن، والمهنــدس ينــال 

ــة العامــة للفــرع. ــة واعضــاء مــن الهيئ البطــوش والمهنــدس عــدي الطبيــب واعضــاء مــن اللجــان النقابي



حفل توزيع جوائز مسابقة تصميم معلم 
يرمز الى مدينة مأدبا عاصمة السياحة 

العربية 2022
وزيــر الســياحة واالثــار  نؤمــُن بالشــراكة الحقيقيــة وبأهميــِة دوِر منظمــاِت المجتمــٍع المدنــي فــي 

بنــاِء صــروِح الحضــارة والتقــدم،
نقيــب المهندســين االردنييــن  نقابــة المهندســين تقــدم خدمــات جليــة للوطــن وتســاعد في تســيير 

عجلــة االقتصــاد الوطني 
قــال وزيــر الســياحة واالثــار نايــف حميــدي الفايــز إننــا فــي قطــاٍع الســياحِة األردنــي معتــادوَن علــى التنــوِع والتميــز 
فــي األنشــطة، معتمديــَن فــي ذلــك علــى إبــداِع األردنييــَن واألردنيــات مــن منظميــَن ومؤسســاِت مجتمــٍع 
 

ُ
مدنــي وقطــاّع خــاص وأفــراد، خصوصــا الشــباب، فــاألردُن يحتضــُن العديــَد مــن المواقــِع االثريــِة والتراثيــِة حيــث

. 
ً
 مفتوحــا

ً
 موقــع مســجل ومــن هنــا اصبحــت ميــزة االردن بأنــه متحفــا

َ
تعــدى عددهــا العشــروَن الــف

 وأضــاف  خــالل حفــل توزيــع جوائــز مســابقة تصميــم معلــم يرمــز الــى مدينــة مأدبــا عاصمــة الســياحة العربيــة 
2022 الــذي اقيــم برعايــة مشــتركة  بيــن وزارة الســياحة واالثــار ونقابــة المهندســين االردنييــن ، فــي مقــر فــرع 
 
ً
 التصميــِم التــي اجتمعنــا اليــوْم فــي ختاِمهــا تأتــي تعبيــرا

ُ
نقابــة المهندســين فــي محافظــة مأدبــا  ان مســابقة

عــن هــذا التنــوَع المبــدع فــي شــكِل االحتفــال وطبيعِتــه ومغــزاه، إدراكا مــن وزارِة الســياحِة واآلثــار ألهميــٍة الــدوِر 
 مادبــا فــي األردن ووطننــا العربــي والعالــم.

ُ
الحضــاري والتاريخــي والســياحي الــذي تلعبــُه مدينــة

وقــال نؤمــُن بالشــراكة الحقيقيــة وبأهميــِة دوِر منظمــاِت المجتمــٍع المدنــي فــي بنــاِء صــروِح الحضــارة والتقــدم، 
 الســياحِة واآلثــار إلــى مخاطبــِة نقابــٍة المهندســين األردنييــن للتنســيِق والعمــِل المشــترك لطــرِح 

ُ
حيــث بــادرت وزارة

هــا في إبــراِز الهويــِة المتميزِة لمادبا، والمســاهمِة 
ُ
 المرجــوة، حيــث تكمــُن أهميت

َ
 األهــداف

ُ
هــذه المســابقِة بمــا يحقــق

فــي تنشــيِط الســياحِة فيهــا بــكّل أبعاِدهــا الحضاريــِة والثقافيــِة والرمزيــِة واالقتصاديــِة والمكانيــِة المتنوعــة. 
واضــاف الفايــز لقــد فتحنــا البــاَب للمتنافســيَن علــى مصراعيــه، فدعونــا للمشــاركِة فــي المســابقِة المهندســيَن 
، ووجدنــا أن روَح 

ْ
 الجامعــات، فــرادى أو فــي مجموعــات

ً
 والفنانيــن وطلبــة

َ
والمعمارييــَن والمكاتــَب الهندســية

 بيــن المتســابقين، وهــو أمــٌر نشــجعه ونقــدره.
ً

ــادة
ّ

الفريــٍق وروَح التنافــِس َوق



40 مهندسا ومهندسة يؤدون اليمين القانونية في معان

قــال ممثــل مجلــس نقابــة المهندســين األردنييــن، عضــو مجلــس النقابــة 
الدكتــور ابراهيــم العــدوان، إن نقابــة المهندســين تطــرق كافــة االبــواب 
فــي ســبيل ايجــاد فــرص تدريــب وتشــغيل لمنتســبيها، فــي القطاعيــن 

العــام والخــاص وداخــل وخــارج األردن.
ــي لـــ 40  ــور العــدوان خــالل حفــل اداء القســم القانون واســتعرض الدكت
مهندســا ومهندســة، فــي فــرع نقابــة المهندســين بمحافظــة معــان، 
الخطــط المســتقبلية للنقابــة ودورهــا فــي دعــم المهندســين الجــدد مــن 

خــالل مجموعــة مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم، إضافــة إلــى دورهــا في عقــد البرامج والــدورات التأهيلية التي 
تســاهم فــي رفــع كفاءتهــم وصقــل مهاراتهــم وتمكينهــم مــن االنخــراط فــي ســوق العمــل.

مــن جانبــه، أكــد رئيــس فــرع نقابــة المهندســين فــي محافظــة معــان المهنــدس محمــد المحاميــد، أن فــرع النقابة 
حريــص علــى تقديــم افضــل الخدمــات التــي يحتاجها المهندس في كافة المجاالت الهندســية، مســتعرضا انجازات 

فــرع محافظــة معــان فــي مجال التدريــب والتأهيل والمشــاركات العلمية.
وفــي ختــام الحفــل، ردد المهندســون الجــدد اليميــن القانونيــة التــي تالهــا أميــن عــام النقابــة المهنــدس علــي 

ناصــر، بحضــور أعضــاء مجلــس فــرع معــان.
ــارة ضمــن خطــة مجلــس الفــرع بالتواصــل المســتمر بيــن مؤسســات المجتمــع المحلــي بهــدف  وتأتــي هــذه الزي

التعــاون والشــراكة.

فرع نقابة المهندسين في معان
ينظم يوما طبيا مجانيا

نظـــم مجلـــس فـــرع نقابـــة المهندســـين االردنييـــن في 
محافظـــة معـــان يوما طبيـــا مجانيـــا اســـتهدف المجتمع 
المحلـــي في المحافظـــة، بالتعاون مع الجهـــات الطبية؛ 
مركـــز الشـــامي للعيـــون- العقبـــة، مركز ايليـــت الطبي، 
مجمـــع ميدكلينـــك الطبي- معـــان، صيدلية رويـــال كير- 
معـــان ودائرة التأميـــن الصحي في نقابة المهندســـين.
وقـــال رئيس مجلـــس الفـــرع المهندس محمـــد المحاميد، 
ان اقامـــة مثـــل هذه الفعاليات تأتي في اطار المســـؤولية 
المجتمعية للنقابة، وأحد رســـاالتها االنسانية، مبينا أن اليوم 

الطبـــي يســـعى لتقديم كافـــة الخدمات للفئات المســـتهدفة، إضافة إلى دعـــم الفرع لهذه المبـــادرات التي تهتم 
بالصحـــة العامـــة من خالل اجـــراء الفحوصات الطبيـــة الالزمة لهم.

وتقدم المهندس المحاميد بالشكر لجميع الشركاء في الميدان لمشاركتهم االيجابية في انجاح اليوم الطبي المجاني، 
إضافة إلى لجنة المهندسات فرع معان وجمعية روافد للتنمية المجتمعية على تطوعهم خالل اليوم الطبي.

وشـــمل اليـــوم الطبي علـــى عالج طبي وفحوصـــات مخبرية وعالج طبيعـــي وعالج البشـــرة وفحص العيون، 
واستشـــارات طبية للبشـــرة والتغذية لما يقـــارب 350 زائرا. 



200 مهندس ومهندسة يؤدون القسم 
القانوني في الزرقاء

أدى أكثــر مــن 200 مهنــدس ومهندســة القســم القانونــي فــي محافظــة الزرقــاء ، أمــام رئيــس اتحــاد المهندســين 
العــرب نقيــب المهندســين األردنييــن، المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، بحضورعــدد مــن اعضــاء مجلــس النقابــة 
واألميــن العــام، ورئيــس وأعضــاء فــرع النقابــة فــي الزرقــاء ، خــالل حفــل اقيــم فــي حديقــة المهنــدس تزامنــا مــع 

احتفــاالت المملكــة بالمناســبات واألعيــاد الوطنيــة.
وفي كلمته، هنأ نقيب المهندســين األردنيين،  الزمالء الجدد وذويهم بتخرجهم من التخصصات الهندســية، متمنيا 

لهم مســتقبال واعدا في مجال الهندســة.
وأضاف سمارة  أن هناك تقدم هائل على التخصصات الهندسية يقابله فجوة بين سوق العمل والتخصصات في 
الجامعــات، مشــيًرا الــى برامــج التدريــب التــي تقدمهــا النقابــة لمنتســبيها، إضافــة إلــى برنامــج التدريــب الرئيســي الذي 
تمولــه النقابــة؛ وهــو برنامــج  بــدي خبــرة و برامــج التدريــب والــدورات التــي يقدمهــا مركــز تدريــب المهندســين،موضًحا 
أن جميــع برامــج التدريــب المشــتركة مــع الحكومــة تــم إيقافهــا بســبب عــدم وجــود ســيولة، وأن نقابــة المهندســين 
تعمل جاهدة على رفع سوية الزميالت والزمالء المهندسين، وتأمين الحد األدنى من المتطلبات التي يحتاجونها، 
مبينــا ان المرحلــة القادمــة ســتكون مرحلــة تشــريعات، مــن حيــث تعديل قانون النقابــة، وانقاذ صنــدوق التقاعد، حيث 
بــدأ مجلــس النقابــة بخطــوات واضحــة، وســيتم التواصــل مــع كافــة الجهــات والتباحــث للوصــول الــى حلــول جذريــة 

لكافة القضايــا العالقة.
وكان  رئيــس مجلــس نقابــة المهندســين فــرع الزرقــاء، الدكتــور المهنــدس خالــد البلــوي، قــد دعــى الحضــور للوقوف 

وقــراءة الفاتحــة علــى أرواح الشــهداء الذيــن ارتقــوا إثــر العــدوان الصهيونــي األخيــر علــى قطــاع غــزة.
ــم بعــض  ــم تقدي ــة )الجيــش العربــي(، كمــا ت ــات علــى معــرض مصورللقــوات المســحلة األردني واشــتملت الفعالي
الفعاليــات والفقــرات النقابيــة، وردد المهندســون الجــدد القســم القانونــي خلــف أميــن عــام النقابــة المهنــدس علي 

ناصــر.
وفي نهاية الحفل الذي نظمته لجنة المهندســين الشــباب واللجنة االجتماعية، ســلم نقيب المهندســين شــهادات 
االنتســاب للزمــالء، حيــث حضــر الحفــل أعضــاء مجلــس النقابــة المهنــدس معتــز الشــوارب والدكتــور علــي الخوالــدة، ، 
ومديــر فــرع الزرقــاء المهنــدس إبراهيــم غيظــان، وعــدد مــن أصحــاب الســعادة والعطوفــة ورؤســاء البلديات وممثلين 

عن المؤسســات الهندســية والمجتمع المحلي.



عجلون: فرع نقابة المهندسين االردنيين ينظم 
لقاء لمهندسي القطاع العام مع مجلس النقابة

نائب نقيب المهندسين: 20 مليون عجز صندوق النقابة السنوي
مسعد:  20 الف أسرة تتقاضي تقاعدا شهريا من النقابة

مسعد : النقابة بصدد اعداد الخطة االستراتيجية للمرحلة القادمة
مسعد:  النقابة تبحث عن أسواق خارجية لتوفير فرص عمل للمهندسين

مســعد: لجنــة ســتقوم قريبــا بالكشــف علــى قطعــة أراض فــي عجلــون لشــرائها 
لبنــاء مقــر للفــرع عليهــا

الخوالدة: صندوق التقاعد بحاجة لعملية جراحية سريعه إلنقاذه
نظــم مجلــس فــرع نقابــة المهندســين االردنييــن فــي محافظــة عجلــون لقــاء لمجلــس نقابــة المهندســين مــع المهندســين العامليــن 
ــدس فــوزي مســعد وعضــو  ــب المهندســين المهن ــب نقي فــي القطــاع العــام فــي المحافظــة والشــركات الهندســية، بحضــور نائ
مجلــس النقابــة رئيــس شــعبة الهندســة الكهربائيــة الدكتــور علــي الخوالــدة وأميــن عــام النقابــة المهنــدس علــى ناصــر، بحضــور رئيــس 

مجلــس الفــرع المهنــدس خالــد عنانــزة وعضــو المجلــس المهنــدس ليــث المومنــي.
ــى أن  ــة القادمــة، مشــيرا إل ــى اعــداد الخطــة االســتراتيجية للمرحل ــة تعمــل عل ــدس مســعد إن النقاب ــب المهن ــب النقي  وقــال نائ
الخطــة ستنشــر علــى موقــع النقابــة لالطــالع عليهــا ومــا تتضمنــه مــن بنــود وعناويــن تســاهم فــي االرتقــاء بالنقابــة وادائهــا وخدمــة 

فروعهــا فــي محافظــات المملكــة.
وفيما يتعلق بصندوق تقاعد المهندسين، كشف  المهندس مسعد  أن الوضع الحالي للصندوق فيه صعوبة، مبينا أن اخر دراسة اكتوارية 
تــم اجراؤهــا علــى الصنــدوق تمخــض عنهــا 6 اقتراحــات وآراء متعــددة ســيتم دراســتها بالتشــاور مــع الهيئــة الهامــة للنقابــة للوصــول الــى  حــل 
توافقــي يرضــي الجميــع، مــا يســتدعي اتخــاذ اجــراءات حاســمة، مشــيرا إلــى أن هنــاك 20 الــف عائلة تتقاضى راتبا تقاعديا من صنــدوق النقابة.

وقال المهندس مســعد إن هناك عجزا ســنويا في صندوق النقابة يصل إلى 20 مليون دينار في الوقت أن الدخل الشــهري للصندوق 
2.4 مليون دينار بينما يدفع الصندوق شهريا 4.2 مليون دينار شهريا، مؤكدا أهمية إجراء تعديل على التشريعات وقانون النقابة.

ولفــت المهنــدس مســعد إلــى أن تراجــع األوضــاع االقتصاديــة بســبب جائحــة كورونــا القــت بظاللهــا علــى جميــع القطاعــات ومنهــا 
ــألو جهــدا  القطــاع الهندســي وأن النمــو االقتصــادي يخلــق فرصــا للعمــل نتيجــة ارتفــاع نســبة النمــو، مشــيرا إلــى أن النقابــة ال تـ
لخدمــة منتســبيها بكافــة الطــرق وتوفيــر فــرص العمــل لهــم فــي األســواق المحليــة واالقليميــة والدوليــة، الفتــا الــى أن النقابــة 
ــة إيجــاد  ــا ودول الخليــج العربــي بغي ــا وأفريقي ــا واوروب ــا وليبي ــا وامريكي ــدول مثــل الماني ــد مــن ال تجــري اتصــاالت ولقــاءات مــع عدي

فــرص عمــل للمهندســين العاطليــن عــن العمــل أو الخريجيــن الجــدد، خاصــة أن البطالــة تطــال جميــع القطاعــات.
وفيمــا يتعلــق بشــراء قطعــة ارض لفــرع النقابــة فــي عجلــون لبنــاء مقــر عليهــا، قــال المهنــدس مســعد أن هنــاك لجنــة ســتقوم قريبــا 
جــدا بالكشــف علــى عــدد مــن قطــع األراضــي الختيــار واحــدة منهــا لشــرائها لصالــح فــرع عجلــون وســيكون ذلــك خــالل فتــرة قريبــة جــدا.

مــن جانبــه، قــال عضــو مجلــس النقابــة الدكتــور علــي الخوالــدة أن صنــدوق التقاعــد بحاجــة الــى تدخــل جراحــي ســريع النقــاذ الوضع 
بســبب التراكمــات الســابقة، ليكــون المهندســون علــى بينــة مــن أمرهم.

وعــرض مهندســو ومهندســات القطــاع العــام الحضــور وجهــات نظرهــم حيــال صنــدوق التقاعــد ومطالبهــم خاصــة مهندســي 
البلديــات بعــالوة معقولــة وثابتــة ال متغيــرة حســب الظــروف اســوة بغيرهــم مــن العامليــن فــي دوائــر ومؤسســات آخــرى.

وفــي نهايــة اللقــاء الــذي حضــره مديــر اشــغال عجلــون المهنــدس زهيــر ابــو زعــرور ومديــر اشــغال لــواء كفرنجــة المهنــدس حمــزه 
المومنــي دار حــوار ونقــاش مفتــوح.

وكان رئيــس مجلــس الفــرع المهنــدس خالــد عنانــزة أكــد فــي بدايــة اللقــاء حــرص النقابــة والمجلــس علــى خدمــة المنتســبين وتوفير 
اســباب الراحــة واالســتقرار تدريبــا وتأهيــال ومدهــم بالخبــرات والمهــارات التــي تســاعدهم دخــول ســوق العمــل وهــم مســلحين بالعلــم 

والخبرة.



مهندسو الكرك يعقدون ورشة عمل بعنوان 
"إدارة المشاريع التنفيذية"

مجلس فرع الزرقاء يزور مديرية زراعة الزرقاء

عقــدت لجنــة القطــاع العــام فــي فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن فــي محافظــة الكــرك، ورشــة عمــل بعنــوان 
"إدارة المشــاريع التنفيذيــة" لموظفــي القطــاع العــام، شــارك فيهــا اكثــر مــن 20 مهندســا ومهندســة مــن 

مختلــف القطاعــات الحكوميــة فــي المحافظــة.
ــة للمهندســين العامليــن فــي القطــاع العــام، وافتتحهــا  ــة والعملي ــرات العلمي وهدفــت الورشــة إلــى رفــع الخب
رئيــس فــرع النقابــة فــي محافظــة الكــرك المهنــدس وســام المجالــي ورئيــس لجنــة القطــاع العــام فــي 

المحافظــة المهنــدس رعــد الســحيمات.
ــات  ــرز متطلب ــى أب واســتعرضت الورشــة مفهــوم المشــروع وخصائصــه ومصطلحــات ادارة المشــاريع، إضافــة إل

ــة للمشــاريع ونمــاذج المشــاريع االنشــائية. ــة التنفيذي البداي
وتأتــي هــذه الورشــة ضمــن سلســلة ورشــات تســتهدف الزمــالء فــي القطــاع العــام، إضافــة إلــى كونهــا أحــد 

ــدورة الحاليــة. نشــاطات لجنــة القطــاع العــام التــي اســتحدثت بالفــرع خــالل ال

األردنييــن  المهندســين  نقابــة  فــرع  أعضــاء مجلــس  مــن  وفــد  زار 
بمحافظــة الزرقــاء، برئاســة رئيــس مجلــس الفــرع الدكتــور المهنــدس 
خالــد البلــوي، مديريــة زراعــة الزرقــاء، ممثلــة بمديرتهــا المهندســة 
ابتهــاج الكساســبة، بهــدف فتــح آفــاق التعــاون المشــترك لخدمــة 

المهنــة والزمــالء.
كمتنــزه  إنشــاء حديقــة  إمكانيــة  حــول  الطرفيــن  بيــن  الحــوار  ودار 

الزرقــاء. محافظــة  فــي  وعائالتهــم  المهندســين  للزمــالء 
ــوي، المهندســة الكساســبة  ــور البل ــة اللقــاء، شــكر الدكت وفــي نهاي
التواصــل  اســتمرارية  علــى  متطلعيــن  االســتقبال،  حفــاوة  علــى 

والتعــاون مــا بيــن الطرفيــن.
وتأتــي هــذه الزيــارة ضمــن خطــة مجلــس الفــرع بالتواصــل المســتمر 

بيــن مؤسســات المجتمــع المحلــي بهــدف التعــاون والشــراكة.



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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