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أخبار الفروعفعاليات

أخبــــــــــــار عامــــــــــــة



حصـــدت حملـــة فزعـــة اهـــل لترميـــم منـــازل األســـر العفيفة فـــي محافظـــات المملكـــة، والتي 
أطلقتهـــا نقابـــة المهندســـين االردنييـــن عبـــر أثيـــر اذاعـــة حيـــاة اف ام، "103320" دينـــار، رصدت 

لصالـــح ترميـــم بيـــوت االســـر العفيفة فـــي األردن.

وقـــال نقيـــب المهندســـين األردنييـــن رئيـــس اتحاد المهندســـين العـــرب المهندس أحمد ســـمارة 
الزعبـــي، إن الشـــعب األردنـــي أثبـــت روح التعـــاون والمســـؤولية االجتماعية والعطـــاء والتفاعل 

مع االشـــقاء مـــن االســـر العفيفة.  
 

وقـــدم المهندس ســـمارة شـــكره الى جميع ابنـــاء الوطن والمؤسســـات والشـــركات والمدارس 
المختلفـــة الذيـــن ســـاهموا بالتبـــرع لصالـــح الحملـــة ماديـــا ومعنويا، إضافـــة إلى اذاعـــة حياة اف 
ام وكافـــة وســـائل االعـــام االردنية شـــركاء النقابـــة الدائمين، ولجنـــة حملة فزعـــة أهل ممثلة 
برئيســـها عضـــو مجلس النقابة المهندس معتز الشـــوارب، وكافة كوادر النقابـــة واألمانة العامة 
والعاقـــات العامـــة واالعـــام على الجهـــود المبذولة فـــي انجاح الحملـــة، مؤكـــدا أن اي تبرع 

تقدمـــت بـــه اي جهة ســـيكون ســـببا فـــي ترميم بيـــت جديد مـــن بيوت االســـر العفيفة.

األردنيون يسطرون حّس المسؤولية االجتماعية 
بتبرعهم بـ "103320 " دينار لحملة فـزعــة أهـــل



وقـــال عضـــو مجلـــس النقابة رئيـــس لجنة صنـــدوق المســـؤولية االجتماعيـــة، رئيـــس حملة فزعة 
أهـــل المهنـــدس معتـــز الشـــوارب، إن حملـــة فزعة اهـــل التي اطلقتهـــا نقابة المهندســـين هي 
حملـــة وطنية تأتي ضمن نشـــاطات صندوق المســـؤولية االجتماعية لترميم وصيانة منازل االســـر 

العفيفـــة فـــي االردن بالتعـــاون والتنســـيق مع فروع النقابـــة في المحافظـــات المختلفة.

وقـــال أميـــن عـــام نقابـــة المهندســـين األردنييـــن المهنـــدس علـــي ناصـــر، إن حملة فزعـــة أهل 
هـــي جـــزء ال يتجـــزأ مـــن المبادرات التـــي يقوم بهـــا صنـــدوق المســـؤولية االجتماعية فـــي نقابة 
المهندســـين، مبينـــا أن الحملـــة وبجهود ابنـــاء الوطن ستســـاهم في تخفيف معانـــاة العديد من 

األســـر العفيفـــة وادخـــال الفرحة الى نفوســـهم.
 يذكر أن حملة فزعة أهل لترميم منازل االســـر العفيفة في األردن مســـتمرة حتى نهاية العام، 
وباإلمـــكان التبـــرع للحملة من خال نقابة المهندســـين وفروعها في كافـــة محافظات المملكة، 
إضافـــة الى حســـاب رقـــم 25145 البنك اإلســـامي األردني / فرع الشميســـاني، وطريقة الدفع 
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مركزية المهندسين تقر التعديالت على نظام التقاعد 
ألعضاء نقـابة المهندسين.. وتعفي ورثـة المهندسين 
مـن خصـم %10 لدعـم الصنـدوق مـن الـراتب التقـاعدي

أقـــرت الهيئـــة المركزيـــة لنقابـــة المهندســـين األردنييـــن فـــي اجتماعها االســـتثنائي الـــذي عقد  بحضـــور نقيب 

المهندســـين األردنييـــن المهنـــدس احمد ســـمارة الزعبي واعضـــاء مجلس النقابـــة واالمانة العامـــة، التعديات 

التـــي اقترحهـــا مجلـــس نقابـــة المهندســـين على نظـــام صنـــدوق التقاعد ألعضـــاء النقابـــة وبأغلبيـــة الحضور، 

والتـــي من شـــأنها الحفـــاظ على ديمومـــة الصنـــدوق وضمان اســـتمراريته للوفـــاء بالتزاماتـــه المالية.

وأقـــرت الهيئـــة المركزية التعديـــات المقترحة على نظام صندوق التقاعد مع األخـــذ بالتوصيات التي تقدم بها 

اعضـــاء الهيئـــة العامة لصندوق التقاعـــد في اجتماعها الذي عقـــد بتاريخ 30 ايلول الماضـــي، والمتمثلة بتغيير 

مســـمى المصاريف االدارية المتعلقة باقتطاع نســـبة %10 من المهندســـين المتقاعدين لدعم الصندوق، إلى 

مســـمى "دعم الصندوق"، وتخفيض نســـبة االشـــتراكات المقترحة لكافة الشرائح التقاعدية.

وأوصـــت الهيئـــة المركزيـــة بإعـــادة النظـــر باقتطـــاع الــــ %10 واالقســـاط التقاعديـــة المختلفـــة المترتبـــة علـــى 

المهندســـين عنـــد اجـــراء كل دراســـة اكتوارية علـــى الصنـــدوق، إضافة إلى إعفـــاء ورثة المهندســـين المتوفين 

مـــن خصـــم الــــ %10 لدعـــم الصندوق مـــن الراتـــب التقاعدي.

وتهـــدف التعديـــات التـــي اقترحهـــا مجلـــس النقابة علـــى نظام الصنـــدوق الى زيـــادة أعداد المشـــتركين في 

الصنـــدوق وزيـــادة االيـــراد المالي مـــن خال تطبيق مبـــدأ اإللزامية وذلك مـــن خال الزامية االشـــتراك بالصندوق 

لألعضـــاء الجـــدد بالنقابـــة، وإلزامية االشـــتراك بالصندوق للمهندســـين المنتســـبين للنقابة، إضافة إلـــى بيان األثر 

القانونـــي المترتب على عدم تســـديد اشـــتراكات الصندوق.



وتســـعى التعديـــات المقترحـــة إلى تحقيـــق التوزيع العادل لاســـتحقاقات بين المشـــتركين من 
خـــال إعادة التوازن للشـــرائح برفع االشـــتراكات لجميع الشـــرائح التقاعدية لتصبح شـــرائح متوازنة، 
إضافـــة إلـــى اســـتحقاق راتب تقاعـــدي في حالـــة اإلحالة على العجـــز الكلي بدال مـــن التعويض 
للمســـددين ألكثـــر من 60 شـــهرا، والســـماح باالنتقال لشـــرائح أعلى دون قيـــود مرتبطة بالعمر.

كمـــا تســـاهم التعديـــات فـــي اســـترداد االشـــتراكات التقاعديـــة المســـددة عنـــد االنســـحاب من 
النقابـــة بعد الوصول الى ســـن التقاعد، وإعـــادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشـــتركين 
للمتقاعديـــن  التقاعديـــة  الرواتـــب  مـــن   )10%( نســـبة  المتقاعديـــن  وتحميـــل  والمتقاعديـــن 

والمســـتفيدين.
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إنطالق فعالية اليوم العلمي المساحي الثالث
في عمان

سمــــارة: نطالب كافة الصناعيين بعدم التعاون مع نية 
الحكومة إليصال الغاز الصهيوني الى المصانع األردنية

أكـــد نقيـــب المهندســـين األردنييـــن رئيـــس اتحـــاد المهندســـين العـــرب المهنـــدس أحمد ســـمارة 
الزعبـــي، أن نقابة المهندســـين شـــكلت صوتا وطنيا نقيـــا وقلبا نابضا صادقا ينحـــاز للوطن وينتصر 
للمواطـــن ويدافـــع عن قضايا األمة، مشـــددا علـــى أن النقابة وكما عهدناها دائمـــا تجدد رفضها 
المطلـــق التفاقية الغاز المســـروق من الشـــعب الفلســـطيني وكافة االتفاقيـــات الموقعة معه، 

بـــدءا من اتفاقية اوســـلو ووادي عربـــة وكامب ديفيـــد واالتفاقيـــات المنبثقة عنها.

وطالـــب نقيـــب المهندســـين كافـــة الصناعييـــن األردنيين إلـــى عدم التجـــاوب مع ما تـــم االعان 
عنـــه خـــال االيـــام القليلـــة الماضيـــة من نيـــة حكوميـــة إليصـــال الغـــاز الصهيوني الـــى المصانع 
االردنية، كما طالب كافة المهندســـين والمهندســـات العاملين في القطاع االستشـــاري وقطاع 
المقـــاوالت برفض المشـــروع وعدم التعامل معه وااللتزام بالقســـم العربي لنقابة المهندســـين 

الـــذي اكـــد علـــى عدم التعـــاون مع العـــدو الصهيوني وعـــدم تســـهيل التعامل معه.



جـــاء ذلك خـــال حفل افتتـــاح اليـــوم العلمي المســـاحي الثالث تحت عنـــوان "رؤية المســـتقبل" 
الـــذي اقامتـــه جمعية مهندســـي المســـاحة في شـــعبة الهندســـة المدنية بنقابة المهندســـين 
بالشـــراكة والتعـــاون مـــع المركـــز الجغرافي الملكـــي ودائرة األراضـــي والمســـاحة، وبحضور مدير 
عـــام دائـــرة االراضي والمســـاحة الســـيد محمد صوافيـــن، ومندوب مديـــر عام المركـــز الجغرافي 
الملكي نائب المدير المهندس اســـامة أســـمر، ونائب نقيب المهندســـين واعضاء مجلس النقابة 

واالمانـــة العامة، وبمشـــاركة هيئات هندســـية عربيـــة مختلفة.

وقـــال مديـــر عـــام دائرة االراضي والمســـاحة الســـيد محمـــد صوافيـــن، أن اهمية علم المســـاحة 
تأتـــي على مـــر العصور وهي محفز للتنمية والتقدم، مبينا ان مشـــاريع البنيـــة التحتية تحتاج الى 
جمـــع وتحليـــل وادارة البيانات باســـتخدام معـــدات وانظمة متطورة ووســـائل الكترونيـــة، ما يؤكد 

علـــى دور المهنـــة الحيوي في التقـــدم واالزدهار.

وقال نائب مدير المركز الجغرافي الملكي المهندس اســـامة اســـمر، أن مشاركة المركز كشريك 
اســـتراتيجي تأتـــي انســـجاما للـــرؤى الملكية في ضـــرورة مواكبة التطـــور ونقل المعرفـــة وتبادل 
الخبـــرات بمـــا يعـــود على الوطن بالنفع، مشـــيرا الى ان المركز أنجز مشـــاريع مميـــزة وعمل على 

توحيـــد البيانات والمعلومـــات الجغرافية في المملكة.

مـــن جانبـــه، أكد عضو مجلـــس النقابة ورئيس شـــعبة الهندســـة المدنية الدكتور بشـــار الطراونة، 
أن اليـــوم العلمي المســـاحي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي الهائل بالعلوم المســـاحية 
وتطبيقاتهـــا باألعمـــال المختلفـــة إضافـــة إلـــى كونه منبـــرا للتواصـــل وتبـــادل الخبـــرات بالميادين 

المختلفـــة إلثـــراء التجـــارب المتنوعة واالطـــاع على كل ما هـــو جديد في علم المســـاحة.



وأشـــار رئيس جمعية مهندســـي المساحة الدكتور ضياء قطيشات أن الواقع الفعلي لمهندسي 
المســـاحة مر، وهناك العديد من التحديات والمعضات التي تواجههم كما ان سياســـات التعليم 
ال تعطيهـــم أي أولويـــات وبالتالي ال بد من ايجاد معالجة جذرية لتلـــك التحديات؛ لمواكبة التطور 
الســـريع للعلـــوم المســـاحية الحديثـــة، مبينـــا أن الجمعية عملت علـــى انجاز أكثر مـــن  80 دورة و 

140 ورشـــة عمل تخص علم المســـاحة وتســـاهم بربط الجانب العلمي بالعملي. 

وقـــال رئيـــس اللجنـــة التحضيرية لليـــوم العلمي المهنـــدس مروان أبـــو هزيم، أن اليـــوم العلمي 
يناقـــش تحديات مهندســـي المســـاحة بيـــن المســـار التعليمي والواقـــع العملي وإيجـــاد الحلول 
لتقليـــل الفجـــوة بيـــن مخرجـــات التعليم وســـوق العمل وتهيئة مهندســـي المســـاحة واطاعهم 
علـــى آخـــر التطـــورات التكنولوجية التي تخص القطـــاع؛ إلحداث نقلة نوعية تســـاهم في تطوره 

وازدهاره.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86


صندوق تشجيـع الطـاقـة المتـجددة وتــرشيــد 
الطاقة يتبرع بـ 80 سخانا شمسيا لصالح أسر 
المنازل العفيفة التي تـم ترميمهــا.. وسخان 

شمســي لكــل منــزل سيتــم تــرميمــه

قدم صندوق تشـــجيع الطاقة المتجددة وترشـــيد الطاقة، تبرعا بـ 80 ســـخانا شمســـيا لكافة منازل 
األســـر العفيفـــة التـــي تـــم ترميمها ضمـــن حملة فزعة أهـــل لترميم منـــازل األســـر العفيفة في 
االردن، والتـــي أطلقتهـــا نقابـــة المهندســـين األردنيين اليـــوم االربعاء ضمن يوم مفتـــوح عبر أثير 

اذاعـــة حياة اف ام.
كمـــا قـــدم صندوق ترشـــيد الطاقة تبرعا بتركيب ســـخان شمســـي لكل منزل ســـيتم ترميمه في 

المســـتقبل من خال حملـــة فزعة أهل.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9_%D8%A8%D9%80_80_%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%83%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87




نقابة المهندسين تحتفل بأوائل كليات الهندسة 
في الجامعات األردنية

أكد نقيب المهندســين األردنيين رئيس اتحاد المهندســين العرب المهندس أحمد ســمارة الزعبي، 
أن الشــباب األردنــي بشــكل عــام، والمهندســين االردنييــن علــى وجــه الخصــوص أثبتــوا قدراتهــم 
وامكاناتهــم فــي كافــة مواقــع العمــل، مشــيرا إلــى أن المهندســين باتــوا يشــغلون اليــوم العديــد 

مــن المواقــع القياديــة فــي مختلــف دول االقليــم والعالــم.

وأشــار نقيــب المهندســين خــال حفــل تكريــم أوائــل كليــات الهندســة فــي الجامعــات األردنيــة 
ــة  ــة المهندســين الشــباب بالتعــاون مــع قســم المهندســين الشــباب فــي نقاب ــه لجن الــذي أقامت
المهندســين، إلــى ضــرورة إعــادة النظــر بالمنظومــة القيميــة التــي تحكــم تدريــب المهندســين 
فــي الميــدان بحيــث تركــز علــى صقــل مهاراتهــم واالســتفادة مــن طاقاتهــم وعــدم النظــر اليهــم 

ــا بالموقــع. باعتبارهــم عبئ

وقــال إن النخبــة مــن اوائــل خريجــي كليــات الهندســة التــي تحتفــل النقابــة بهــم، هــم اســاس 
المســتقبل الــذي ســيحملون عــبء بنــاء الوطــن وتحمــل المســؤولية فــي كافــة مواقــع العمــل، 
داعيــا الــى ضــرورة االنخــراط بالعمــل النقابــي واالطــاع علــى كافــة االدوار التــي تقــوم بهــا النقابــة 
باعتبارهــا بيــت كل االردنييــن وتدافــع عــن قضايــا الوطــن واألمــة والحريــات وتقــف الــى جانــب 

المظلوميــن.



وبيـــن المهنـــدس ســـمارة أن النقابـــة اليـــوم تركـــز على ثاث ورشـــات عمـــل كبرى رئيســـة، أولها 
ورشـــة علـــى صعيد التشـــريعات وتشـــمل تعديل قانـــون نقابة المهندســـين ليســـتجيب لتداعيات 
التطـــور العلمـــي والتكنولوجـــي وتحديـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة ومشـــارف الثـــورة الصناعيـــة 
الخامســـة وتحديات االعـــداد الهائلة من الخريجين وتحديات الوظائف المتعـــددة المناطة بالنقابة.

وأضـــاف أن الورشـــة الثانيـــة تركز على محـــور التحول الرقمـــي، خاصة وان النقابـــة يجب ان تكون 
فـــي مقدمة المؤسســـات في ذلك المشـــروع، إذ أنجزت %80 من الخطة التنفيذية للمشـــروع، 
فيمـــا تركـــز الورشـــة الثالثـــة علـــى رفـــع كفـــاءات الخريجيـــن وتوثيـــق العاقـــة مـــع الشـــركاء في 
القطاعيـــن الخـــاص والعـــام في ظـــل التحديـــات الدولية واإلقليميـــة التي فرضـــت حضورها على 
الســـاحة االردنيـــة، وذلـــك مـــن خـــال اســـتثمار الواقـــع وقراءتـــه والتفاعل مـــع الشـــركاء للمضي 

لألمام. نوعيـــة  بخطوة 

مـــن جانبـــه، قـــدم رئيس لجنـــة المهندســـين 
الشـــباب فـــي نقابـــة المهندســـين المهندس 
منـــذر وهبـــة، التهنئـــة للمهندســـين وذويهـــم 
بمناســـبة تخرجهـــم وحصولهم علـــى المراتب 
االولى فـــي تخصصاتهم، مشـــيرا إلـــى انهم 
مصاعبهـــا  بـــكل  الحيـــاة  مـــن  مرحلـــة  انهـــوا 
وتحدياتها للبدء بمرحلـــة جديدة في حياتهم.

وقدمت نائب رئيس اللجنة المهندســـة نادين 
عبـــاس نصائـــح وتوجيهـــات للزمـــاء الخريجين، 
مؤكـــدة ضرورة وضع االهـــداف وتحقيقها بما 
يســـاعد الخريـــج على تخفيف العـــبء والقلق 
بعـــد التخـــرج، مشـــيرة الـــى أن التفاعـــل مـــع 
اللجـــان موجودة في النقابـــة واالطاع على 
ورشات العمل والمحاضرات والمؤتمرات التي 
تعقـــد بيـــن الحين واالخـــر تســـاعد المهندس 
فـــي اكتشـــاف طريقـــه وتنويـــع مهاراتـــه بما 

ينســـجم مع التغيـــرات المختلفة.

https://www.jea.org.jo/AR//NewsDetails/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84_%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9


التقى نائب نقيب المهندســـين المهندس فوزي مســـعد ومدير أكاديمية المهندســـين للتدريب 
والتطوير الهندســـي مدير مركز تدريب المهندســـين المهندســـة ســـمر الكيانـــي، بوفد الوكالة 
اليابانيـــة للتعـــاون الدولي جايـــكا، لبحث عاقات التعاون بيـــن الجانبين، ومدى امكانية اســـتفادة 

النقابـــة من مشـــاريع ودعم الوكالة.

وأكـــد المهنـــدس مســـعد قـــدرة نقابة المهندســـين على تنفيـــذ المشـــاريع والبرامـــج المختلفة 
ســـواء مع الشـــركاء في القطاع والمؤسســـات العامـــة والخاصة، أو مع الجهـــات الداعمة التي 

يتم العمـــل معها.

واســـتعرض أهم الخدمات التي تقدمها النقابة لمنتســـبيها وأهم المشـــاريع التي يمكن العمل 
عليهـــا مـــن خـــال التعاون بيـــن النقابـــة والوكالة اليابانيـــة للتعـــاون الدولي، إضافة إلـــى البرامج 
التدريبيـــة المتخصصة التي تقدمها أكاديمية المهندســـين، وبرامج التدريب والتشـــغيل المختلفة 

وغيرهـــا من الخدمـــات التي تعنى بتطوير قـــدرات العاملين بالقطاع الهندســـي ككل.

مسعد يبحث مع وفد الوكالة اليابانية للتعاون 
الدولي التعاون في مشاريع الوكالة



مـــن جانبهـــا، أكـــدت المهندســـة ســـمر الكيانـــي على أهميـــة االكاديميـــة في تطويـــر وصقل 
مهـــارات المهندســـين، والبرامـــج التأهيليـــة التـــي يتـــم تقديمهـــا في ذلـــك المجال، مشـــيرة إلى 
االعتماديـــات المختلفة التي حازت عليها االكاديمية ومركـــز التدريب، وعاقات التعاون المختلفة 

مـــع المنظمـــات والمؤسســـات المختلفة محليـــا وخارجيا، والتـــي تعنى بالقطاع الهندســـي.

وتحدثـــت عـــن دور نقابـــة المهندســـين األردنييـــن الريـــادي محليـــا واقليميـــا خاصـــة وان نقيـــب 
المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي يشـــغل منصـــب رئيس اتحاد المهندســـين العرب، 
إضافـــة إلـــى كـــون النقابة لها عضويـــات في لجان وهيئـــات اقليمية وعالمية تعـــزز قدرتها على 

تنفيـــذ البرامـــج والمشـــاريع المختلفة داخل وخـــارج االردن.

ورحـــب المديـــر التمثيلـــي لمكتـــب جايـــكا االردن الســـيد واكـــوي جونجـــي بعاقات التعـــاون مع 
نقابـــة المهندســـين، مؤكـــدا أن هذا اللقاء ســـيكون بدايـــة للقاءات اخـــرى مع الوكالـــة اليابانية.

وبحـــث المجتمعـــون مدى إمكانيـــة اعداد برامج تدريبيـــة متخصصة تعكس خبـــرة وتقدم اليابان 
فـــي مجاالت مختلفة ومنها موضوع الســـيارات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى االســـتفادة من 
خبـــرات الشـــركات اليابانيـــة والخبـــرات المختلفة فـــي مجاالت االبحـــاث، ومدى امكانيـــة الحصول 

على منح للدراســـة في الجامعـــات اليابانية.

وحضـــر اللقـــاء أميـــن عـــام النقابـــة المهنـــدس علي ناصـــر، ورئيـــس قســـم التدريب والتشـــغيل 
المهنـــدس طـــارق المومنـــي وممثليـــن اخريـــن مـــن الوكالـــة اليابانية.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%85%D8%B9_%D9%88%D9%81%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9


جلسة في "المهندسين" توصي بتغليظ العقوبات 
علـى المتسببين بحـوادث االنهيـارات فـي المبـانــي

عقـــدت لجنـــة ادارة مخاطـــر االزمـــات والكوارث فـــي نقابـــة المهندســـين األردنييـــن، بالتعاون مع 
شـــعبة الهندســـة المدنيـــة وهيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية، جلســـة حوارية حول مســـح 
البـــؤر الســـاخنة وتقييم المباني القديمة فـــي البلديات الكبرى، وذلك بحضور نقيب المهندســـين 
االردنييـــن رئيـــس اتحـــاد المهندســـين العـــرب المهنـــدس احمـــد ســـمارة الزعبـــي ورئيـــس اللجنـــة 
المهنـــدس نايـــف خـــوري واالميـــن العام المهنـــدس علي ناصـــر، ومهندســـين من أمانـــة عمان 
وبلديـــات مختلفـــة واالمـــن العـــام والدفاع المدنـــي ومجلس البنـــاء الوطني والجمعيـــة العلمية 

لملكية. ا
 

وقـــال نقيـــب المهندســـين إن موضـــوع االنهيارات شـــكل هاجســـا للنقابة منذ 4 ســـنوات، وكانت 
االســـتراتيجية العامـــة التـــي قامـــت عليها لجنـــة ادارة مخاطـــر االزمـــات والكوارث تركـــز على بحث 
اليـــات االنقـــاذ واالســـعاف والتعاطـــي مع حـــوادث االنهيـــارات، مبينا أنـــه ومنذ ذلـــك الحين تمت 
مخاطبـــة فـــروع النقابة في محافظات المملكة لتشـــكيل خلية مركزية فـــي النقابة بالتعاون مع 

االجهـــزة المعنية واالجهـــزة األمنية.

وأشـــار إلـــى أن هنـــاك أربعة اســـباب رئيســـة اجمع عليهـــا العلم في موضـــوع االنهيـــارات، تتمثل 
بالحفريات العميقة بجانب االبنية القديمة وهو ما يســـمى بالتدخل البشـــري، إضافة إلى تســـرب 
ميـــاه األمطـــار او كســـر المواســـير تحـــت االساســـات، وزيادة االحمـــال وإزالـــة عنصر انشـــائي يؤثر 

على ســـامة المبنى.



وأكـــد على أن الجلســـة الحواريـــة التي عقدتها لجنـــة ادارة مخاطر االزمات والكـــوارث ركزت على 
ضرورة تفعيل الجانب التوعوي والتركيز على تحديد البؤر الســـاخنة بشـــكل عام واليات التعاطي 

معها.

وتخلـــل الجلســـة الحوارية عـــرض تقديمي من احد افراد االجهزة االمنية قدم خاله أبرز االســـباب 
التـــي تـــؤدي الـــى االنهيارات فـــي المباني، والتـــي كان اخرها حادثـــة عمارة اللويبدة، مســـتعرضا 
ابـــرز التوصيـــات فـــي ذلـــك المجال والتي تتمثل في اجراء مســـح شـــامل للمناطق الســـاخنة في 
عمـــان وباقـــي المحافظات التي تحتوى على مبـــان قديمة، والزام التعديـــات والترميمات على 
المبانـــي بموافقـــة نقابـــة المهندســـين وامانة عمان والبلديـــات واالمن العام من خال تشـــكيل 
لجان لدراســـة تلك التعديات او انتداب مهندســـين للكشـــف الحســـي قبل اجازة التعديات ومن 

خال مكاتب هندســـية.
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بدء توزيع لحوم االضاحي على االسر العفيفة 
ضمن حملة "اضحيتك طاعة لربك" لعام 2022

13 الف اسرة عفيفية ستستفيد من الحملة في 
األردن وفلسطين

بـــدأت نقابـــة المهندســـين األردنييـــن، بتوزيـــع لحـــوم األضاحي التي وصلـــت حديثا ضمـــن الحملة 
التـــي أطلقتهـــا لجنـــة المســـؤولية االجتماعية تحـــت عنوان "أضحيتـــك طاعة لربـــك 2022"، حيث 

مـــن المتوقـــع توزيعها علـــى 13000 أســـرة عفيفة في األردن وفلســـطين.

وقـــال عضـــو مجلـــس النقابـــة رئيـــس لجنـــة ادارة صنـــدوق المســـؤولية االجتماعية فـــي النقابة، 
المهنـــدس معتـــز الشـــوارب، أنـــه تـــم توزيـــع االضاحي فـــي محافظات جـــرش عجلـــون ومعان، 
مشـــيرا إلـــى أنه ســـيتم توزيع لحـــوم االضاحي فـــي بقية المحافظـــات خال األســـابيع القادمة.

وأكـــد أن هدف الحملة هو المســـاهمة في التخفيف عن ابناء المجتمع المحلي ودعم االشـــقاء 
في فلســـطين والوقوف الى جانبهم في الظروف الصعبة وتقديم المســـاعدة لهم،

وادخال الفرح والسرور على قلوبهم، ومساندة الفقراء والمحتاجين.

وأشـــار إلـــى أن الحملة جاءت انطاقـــا من مفهوم المســـؤولية االجتماعية التـــي تنتهجها نقابة 
االردنيين. المهندسين 
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أعلنــت نقابــة المهندســين األردنييــن ومــن خــال شــعبة الهندســة المعماريــة، وبالتعــاون مــع غرفــة 
صناعــة عمــان، أســماء الفائزيــن بمســابقة تصميــم مبنــى أرض معــارض ومركــز أعمــال غرفــة 

الصناعــة.

وفــاز فــي المركــز األول مكتــب رامــي ارنــاؤوط الهندســي، فيمــا فــاز بالمركــز الثانــي المختصــون 
للتصميــم الهندســي، وفــاز فــي المركــز الثالــث شــركة كيالــي وفاشــة لاستشــارات الهندســية.

وقــال عضــو مجلــس النقابــة وعضــو اللجنــة القطريــة لهيئــة المعمارييــن العــرب، رئيــس شــعبة 
الهندســة المعماريــة المهنــدس عمــاد الدبــاس، إن المركــز ســيقام علــى أرض مســاحتها 33 دونمــا 
تملكهــا غرفــة صناعــة عمــان علــى شــارع المطــار، وســيضم عــدة قاعــات للمعــارض، اضافــة الــى 

مجمــع لألعمــال

اعالن الفائزين بمسابقة تصميم مبنى أرض 
معارض ومركز أعمال في غرفة صناعة عمان



وأشــار إلــى أن غرفــة صناعــة عمــان ســتعمل علــى أن يكــون مركــز المعــارض الــذي مــن المقــرر 
بنــاؤه مجهــزا بأحــدث مــا وصلــت اليــه مراكــز المعــارض العالميــة، وســيحتوي علــى قاعــات إلقامــة 
اللقــاءات الثنائيــة والمفاوضــات التجاريــة، اضافــة الــى عقــد ورشــات عمــل ومؤتمــرات تناقــش ابــرز 

القضايــا الصناعيــة.

ــم  ــران الماضــي ت ــة المهندســين مــع غرفــة صناعــة عمــان اجتماعــا فــي شــهر حزي وعقــدت نقاب
علــى اثــره تشــكيل لجنــة اشــراف ولجنــة تحكيــم مــن قبــل النقابــة الطــاق شــروط مســابقة ارض 
المعــارض ومركــز االعمــال، تــاه اعــان المســابقة مــن قبــل الشــعبة المعماريــة فــي النقابــة، ثــم 
تــم تحكيــم المشــاريع واختيــار ثاثــة مشــاريع للتطويــر عليهــا، لينتهــي بالتحكيــم النهائــي واعطــاء 

مركــز اول وثــان وثالــث.
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300 مهندس ومهندسة يؤدون اليمين القانونية 
في عمان

أدى 300 مهنــدس ومهندســة اليميــن القانونيــة فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، بحضــور ممثــل مجلــس 

نقابــة المهندســين عضــو مجلــس النقابــة الدكتــور إبراهيــم العــدوان، واعضــاء مــن مجلــس النقابــة الدكتــور 

علــي الخوالــدة والمهنــدس عمــاد الدبــاس واألميــن العــام المهنــدس علــي ناصــر.

وقــدم الدكتــور العــدوان التهنئــة للمهندســين الجــدد بمناســبة انضمامهــم الــى نقابــة المهندســين، بيــت الخبــرة 

الهندســية، ليلتحقــوا بزمائهــم الســابقين فــي إكمــال مســيرة االنجــاز وبنــاء االردن والعمــل على نمــوه وازدهاره.

وتحــدث الدكتــور العــدوان عــن أبــرز الخدمــات التــي تقدمهــا نقابــة المهندســين لمنتســبيها، مشــيرا إلــى حرصهــا 

وتنويــع  فــي صقــل مهاراتهــم  تســاهم  التــي  والمؤتمــرات  والــدورات  والفعاليــات  االنشــطة  لعقــد  الدائــم 

معارفهــم وتســليحهم بالعلــم لتهيئتهــم للدخــول الــى ســوق العمــل.

مــن جانبــه، دعــا رئيــس لجنــة المهندســين الشــباب المهنــدس منــذر وهبــة، المهندســين الجــدد الــى ضــرورة 

االنخــراط فــي العمــل النقابــي والمشــاركة فــي اللجــان الشــبابية المختلفــة، مبينــا أن ذلــك يســاهم فــي فتــح 

االفــاق امــام المهندســين إليجــاد فــرص تدريــب وتشــغيل لهــم.

وتخلــل حفــل اليميــن القانونيــة عــرض قصــة نجــاح تحدثــت فيهــا المهندســة رهــف الصورانــي عــن مهــارات دخــول 

ــه  ــد دخول ــدس عن ــي يجــب ان تتوفــر فــي المهن ــه  والشــروط الت ــه ومراحــل االعــداد ل ســوق العمــل وتحديات

ســوق العمــل.

وفــي نهايــة الحفــل، ردد المهندســون الجــدد القســم القانونيــة الــذي تــاه أميــن عــام النقابــة، وتســلموا 

المشــاركة. وبطاقــات  العضويــة  شــهادات 

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/300_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86


150 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني 
والقسم العربي في عمان

أدى 150 مهندســا ومهندســة القســم القانونــي فــي عمــان، بحضــور ممثــل مجلــس نقابــة 
المهندســين عضــو مجلــس النقابــة الدكتــور ابراهيــم العــدوان، واعضــاء مجلــس النقابــة الدكتــور 

علــي الخوالــدة، والمهنــدس معتــز الشــوارب، واألميــن العــام المهنــدس علــي ناصــر.

وقــدم الدكتــور العــدوان التهنئــة للمهندســين الجــدد بمناســبة تخرجهــم مــن الجامعــة وانضمامهــم 
الــى نقابــة المهندســين، مؤكــدا علــى ضــرورة اكســابهم المهــارات والمعرفــة الازمــة التــي تســاهم 

فــي تطويرهــم وفتــح مزيــد مــن فــرص العمــل أمامهــم.

مــن جانبــه، قــدم عضــو مجلــس النقابــة المهنــدس معتــز الشــوارب التهنئــة للمهندســين الجــدد، 
مؤكــدا أن المتميــز منهــم مكانــه موجــود وفــرص العمــل فــي الوقــت الحالــي تتطلــب جهــدا كبيــرا 

فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة.

لمهندســين  نجــاح  اســتعرضت قصــص  القانونــي فقــرات متنوعــة  القســم  اداء  وتخلــل حفــل 
ــة تحــدث  ــذر وهب ــة المهندســين الشــباب المهنــدس من ــى كلمــة لرئيــس لجن ــن، إضافــة إل متميزي

فيهــا عــن الخدمــات التــي تقدمهــا النقابــة لمنتســبيها. 

ــاه  ــذي ت ــي ال ــة الحفــل، أدى المهندســون الجــدد القســم العربــي والقســم القانون وفــي نهاي
ــة. ــة المهنــدس علــي ناصــر، وتســلموا الشــهادات وبطاقــات العضوي ــن عــام النقاب أمي
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لجنة المكتبة تعد خطة تطويرية لمكتبة النقابة

عقـــدت لجنـــة المكتبة في نقابة المهندســـين األردنييـــن، اجتماعها الثاني فـــي أطر العمل على 
إعـــداد خطـــة تطويريـــة لمكتبـــة النقابة كمكتبة هندســـية متخصصـــة تضم محتويـــات عملية في 

كافـــة تخصصات الهندســـة وتخصصاتها الفرعية.

وأكـــد رئيـــس اللجنـــة المهنـــدس جعفـــر خيـــر أن االجتماع يأتـــي في إطار الســـعي نحـــو تقديم 
أفضـــل الخدمـــات التـــي تواكـــب التقـــدم العلمـــي للمهنـــدس األردنـــي فـــي كافـــة محافظـــات 
المملكـــة وفـــي الخارج، علـــى أن تتواءم مع خطـــة مجلس النقابة االســـتراتيجية للـــدورة الحالية.

وأشـــار إلـــى أن اللجنـــة ســـتواصل عملها وســـتعقد سلســـلة اجتماعـــات دورية للنهـــوض بمكتبة 
نقابـــة المهندســـين، بحســـيث يتـــم تحويلهـــا الى مكتبـــة الكترونية تســـاهم في تقديـــم خدماتها 

ويسر. ســـهولة  بكل 

الزمـــاء  كافـــة  خيـــر  المهنـــدس  ودعـــا 
التخصصـــات  كافـــة  مـــن  المهندســـين 
الهندســـية فـــي المســـاهمة فـــي تقديـــم 
األفـــكار والدعـــم والمشـــاركة فـــي تطويـــر 
المكتبـــة لتكون نبراســـا لجميع المهندســـين 

القادمـــة. ولاجيـــال  العامليـــن 
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سفير االردن في الكويت يرعى حفل افطار 
ولقاء تعارفي للمهندسين االردنيين

اقامـــت لجنة ارتبـــاط نقابة المهندســـين االردنيين 
فـــي دولة الكويـــت حفل افطـــار ولقـــاء تعارفي 
للمهندســـين االردنيين شـــارك فيه 130 مهندسة 
ومهندســـا، وأقيم برعاية ســـفير المملكة االردنية 

الهاشـــمية الســـيد صقر ابو شتال. 

المهنـــدس عمـــر  االرتبـــاط  لجنـــة  رئيـــس  ورحـــب 
الحمود بالحضور مقدما شـــكره لهم مشـــاركتهم 

بفعاليـــة لجنـــة االرتباط.

وأكـــد ان نجـــاح اللجنـــة هـــو بنجـــاح المهندســـين 
االردنييـــن في دولة الكويـــت وانه مقياس مدى 

انجـــاز اللجنة.

بـــدوره، أكـــد ســـفير المملكـــة االردنية الهاشـــمية 
الســـيد صقر ابو شـــتال علـــى دور المهندس االردنـــي وخبرته المتميزة التي ســـاهمت في جعل 
مهاراتـــه مطلوبـــة ومميـــزة، إضافة إلى كونـــه كجزءا من الجاليـــة االردنية ويحظـــى برعاية خاصة 

. ملكية

وتخلـــل الحفـــل فعاليات ومســـابقات وتكريمات للمهندســـين القدامى المشـــاركين وكبـــار الرعاة 
والشـــخصيات الحضور.
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عقـــدت جمعية مهندســـي ســـامة العمليـــات الكيميائيـــة األردنية وشـــعبة الهندســـة الكيميائية 
فـــي نقابـــة المهندســـين األردنييـــن لقاء تعارفيـــا حضره أعضـــاء الهيئـــة العامة وعدد مـــن أعضاء 
مجلـــس شـــعبة الهندســـة الكيميائيـــة وأعضـــاء الهيئة اإلداريـــة والهيئـــة العامة للجمعيـــة، وذلك 

لمناقشـــة خطـــة الجمعية للـــدورة الحالية.

ورحـــب نائـــب رئيس الشـــعبة الدكتور مهنـــد القضاة بالحضـــور، فيما ألقى عضو مجلس الشـــعبة 
المهنـــدس يعقـــوب بني طه كلمة تضمنت أبرز إنجازات الجمعية خـــال الدورة الماضية )2019 – 
2022( وآخـــر المســـتجدات في مجال ســـامة العمليـــات ومنع الحوادث الصناعيـــة الكبرى خاصة 
الفعاليـــات المنعقـــدة مؤخـــرا فـــي العقبـــة، وعقـــب كلمته تـــم تكريـــم المهندس يعقـــوب بني 
طـــه لجهوده المتميزة ودورة الريادي في تأســـيس الجمعية وترأســـها للـــدورة  )2019 – 2022(. 

وألقـــى رئيـــس الهيئة اإلدارية لجمعية مهندســـي ســـامة العمليـــات الكيماوية األردنيـــة الدكتور 
ســـامي عمارنـــة كلمـــة وجهها إلـــى أصحـــاب القـــرار واإلدارات العليا فـــي المؤسســـات الصناعية 
الكيميائيـــة ناشـــدهم خالهـــا علـــى تطبيق نظـــام متكامـــل للســـامة والصحة المهنية وســـامة 
العمليـــات وذلـــك لحمايـــة األفراد والمنشـــآت والبيئة ومنـــع الخســـائر بالتزامن مع تعظيـــم اإلنتاج 

المأمـــون والحفاظ علـــى ديمومته.

جمعية مهندسي سالمة العمليات الكيميائية 
تضع خطة عملها للدورة الحالية



وقدم نائب رئيس الجمعية المهندس عمرو كشـــت، عرضا حول الفوارق الرئيســـية بين الســـامة 
المهنية وســـامة العمليات، مســـتعرضا الحـــوادث الصناعية الكبرى التي وقعـــت عبر التاريخ وبيان 
مـــدى خطـــورة الصناعـــات الكيميائية وتســـليط الضـــوء على أهميـــة تطبيق أنظمة إدارة ســـامة 
العمليـــات ومنـــع الحـــوادث الصناعيـــة الكبرى، بعد ذلـــك تم اســـتعراض األنظمة الرئيســـية إلدارة 

ســـامة العلميات والعناصـــر التي تتضمنها.

كمـــا تـــم بيـــان الفوائـــد المتوقعـــة عنـــد تطبيق هـــذه األهداف وشـــرح آلليـــة تطبيقهـــا وتنفيذها 
واألطـــراف المعنيـــة بذلـــك، ومن ثم تمت مناقشـــة الخطة مـــن قبل الحضور واالســـتماع آلرائهم 

ومداخاتهـــم ألخذهـــا بعيـــن االعتبار خـــال المراجعة الدوريـــة للخطة.
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نظمـــت لجنـــة التأهيل والتدريب في شـــعبة هندســـة المناجـــم والتعدين والهندســـة الجيولوجية 
والبتـــرول فـــي نقابـــة المهندســـين األردنييـــن، جلســـة نقاشـــية لمهندســـي الصحـــة والســـامة 
المهنيـــة، بحضـــور عضو مجلـــس النقابة رئيس الشـــعبة المهندس لؤي الرمحـــي وعضو مجلس 
الشـــعبة المهندس ســـامح مســـاعدة ومدير اكاديمية المهندســـين للتدريب والتطوير الهندســـي 
مديـــر مركـــز تدريب المهندســـين المهندســـة ســـمر الكياني ورئيس قســـم التدريب فـــي المركز 
الســـيد امام ياســـين، ورئيس لجنـــة االعتماد والتأهيل المهني في الشـــعبة الدكتـــور عبد الرحمن 

قطيشـــات، ورئيس قســـم التدريـــب في النقابـــة المهندس طـــارق المومني.

واســـتعرضت الجلسة النقاشـــية التحديات التي تواجه مهندسي السامة والصحة المهنية بشكل 
عام وفي الشـــعبة على وجه الخصوص، وحضرها 25 مهندســـا ومهندســـة من المختصين في 

مجال الصحة والســـامة المهنية.

شـــعبة هندســـة المناجم والتعديـــن في نقابة المهندســـين 
تعقد جلســـة نقاشية لمهندســـي الصحة والسالمة المهنية



تخريج المشاركين في دورة اعداد وكتابة  التقارير الفنية باللغة 
االنجليزية

عقدت لجنة الشـــباب واالعام الكهربائية في نقابة المهندســـين األردنييـــن، دورة بعنوان "اعداد 
وكتابـــة التقاريـــر الفنيـــة باللغـــة االنجليزية"، قدمها المحاضر المهندس بشـــار شـــويكة، بمشـــاركة 

عدد من المهندســـين والمهندسات.

وتناولـــت الـــدورة محاور حـــول انواع الكتابـــة والكتابـــة االبداعية والمراســـات الداخليـــة والخارجية، 
والمفـــردات والتعابير والمختصرات المختلفة، إضافة إلى عامـــات الترقيم المختلفة وابرز االخطاء 

الشائعة.
واختتمـــت الدورة بتخريج المشـــاركين من قبـــل عضو مجلس الشـــعبة الكهربائية المهندس علي 
الجـــاد، ورئيـــس اللجنـــة المهنـــدس محمد الحباشـــنة، حيث تم تقديم شـــهادات المشـــاركة لهم، 

وللمحاضر على جهـــوده المبذولة.

وافتتـــح الجلســـة عضـــو مجلـــس النقابـــة رئيس الشـــعبة المهنـــدس لـــؤي الرمحي، مؤكـــدا دور 
الشـــعبة فـــي دعـــم المهندســـين فـــي مجال اختصاصات الشـــعبة بشـــكل عـــام ومجـــال الصحة 
والســـامة المهنية بشـــكل خاص مـــن حيث تقديم الدعم الـــازم للبرامج التأهيليـــة التي تعقدها 
لجنـــة التأهيـــل والتدريـــب بالتعـــاون مع مركز تدريب المهندســـين، مشـــيرا الى ضـــرورة عقد برامج 

تدريبيـــة فـــي مجال الســـامة العامـــة متخصصة في مجـــال اختصاصات الشـــعبة.

مـــن جانبهـــا، تحدثت مدير مركز تدريب المهندســـين المهندســـة ســـمر الكياني عـــن دور المركز 
فـــي تقديـــم البرامـــج التدريبـــة المعتمـــدة محليـــا ودوليـــا في مجـــال الصحـــة والســـامة العامة، 
مؤكـــدة على تقديم جميع ما يلزم المهندســـين من استشـــارات في مجـــال االحتياجات التدريبية 
الازمـــة لمهندســـي الشـــعبة فـــي مجال الســـامة العامة بشـــكل خـــاص والمجاالت الهندســـية 

بشـــكل عام.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9__%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9


الهيئة العربية للتحكيم الهندسي و"المهندسين" 
تعقـدان نـدوة "اضــاءات علــــى الـوسـائـل الحديثـة 
لفض النـــزاعـــــــــات فــــــــي العقـــــــود الهنــــدسيــــــة"

عقـــدت األمانة العامة التحاد المهندســـين العـــرب والهيئة العربية للتحكيم الهندســـي وبالتعاون 
مـــع نقابة المهندســـين األردنييـــن، ندوة بعنوان "اضاءات على الوســـائل الحديثـــة لفض النزاعات 
فـــي العقـــود الهندســـية"، وذلـــك بحضـــور رئيس اتحـــاد المهندســـين العـــرب نقيب المهندســـين 
األردنييـــن المهنـــدس احمـــد ســـمارة الزعبـــي، واألميـــن العـــام لاتحـــاد الدكتـــور عـــادل الحديثي، 
ورئيـــس اللجنـــة التنفيذية للهيئـــة العربية للتحكيم المهندس جودت يغمـــور، واألمين العام لنقابة 

المهندســـين المهنـــدس علـــي ناصر، وبمشـــاركة اعضـــاء الهيئة من دول عربيـــة مختلفة.

وأكـــد نقيـــب المهندســـين اعتـــزازه باحتضـــان عمـــان لهذا اللقـــاء العربـــي، حيث كان الرهـــان ومنذ 
نشـــأة االمـــارة علـــى البعـــد العربـــي، مبينـــا ان أكثـــر جهـــة مؤهلة للتشـــبيك بيـــن الـــدول العربية 
هـــو اتحـــاد المهندســـين العـــرب بما يتمتـــع به من مزايـــا اهمها صمـــوده وحفاظه على تماســـكه 
ووحدتـــه في ظـــل الخافات العربيـــة التي مرت خال العقديـــن الماضيين، اضافـــة إلى احتضانه 
العقـــل الهندســـي الديناميكـــي والمفكـــر والحســـابي الـــذي يفكـــر بمســـتقبله ودائما مـــا يكون 

أقـــرب للصواب.



ولفـــت إلـــى أن نقابـــة المهندســـين هـــي نقابة فاعلـــة في اتحـــاد المهندســـين العـــرب وهيئاته 
ولجانـــه، وتمكنـــت مـــن التعـــرف على الكفـــاءات العلميـــة والعربيـــة والنقابية التي ســـاهمت في 

العديـــد مـــن التعديـــات ووضع الكـــودات وطـــرح المقـــاالت ذات االهمية.

مـــن جانبـــه، اســـتعرض أمين عام اتحاد المهندســـين العرب الدكتـــور عادل الحديثي نشـــأة الهيئة 
العربيـــة للتحكيم التي تم تشـــكيلها قبل عشـــر ســـنوات وتمـــارس العديد من األنشـــطة المتميزة 
التـــي شـــارك بهـــا مهندســـون ذوو خبـــرات متميـــزة، مؤكدا ضـــرورة انتشـــار رقعة الهيئـــة وتعميم 

التحكيم الهندســـي. ثقافة 

ولفـــت إلـــى ضرورة عقـــد دورات تتنـــاول موضوعات الندوة فـــي كافة البلـــدان العربية كل على 
حـــدة، وأن يشـــارك كافة المهندســـين المهتمين في تلك الدورات، مبينـــا أن عددا ال بأس به من 

المهندســـين حصلوا على هويـــة المحكم العربي.

واســـتعرض رئيـــس اللجنة التنفيذيـــة للهيئة العربيـــة للتحكيم المهندس جودت يغمـــور ابرز محاور 
النـــدوة وأهميتهـــا في تثبيت ثقافة التحكيـــم وتنظيم العاقة بين الدولة واألفراد، مشـــددا على 

ضرورة االســـتفادة من خبرات الـــدول العربية المختلفة فـــي ذلك المجال.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_%D9%84%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9


"المهندسين" تشــارك فــــي النـدوة العلميـة 
المتخصصة في كفاءة الطاقة التي عقدتها 
جــــــــــــامعــــــــــــــة الحسيــــــــــــــــــــــن التقنيـــــــــــــــــة

المقابـــات  لجنـــة  رئيـــس  شـــارك 
الهندســـة  فـــي شـــعبة  الكهروضوئيـــة 
الكهربائية بنقابة المهندســـين األردنيين، 
بالنـــدوة  الخزاعـــي،  غيـــث  المهنـــدس 
كفـــاءة  فـــي  المتخصصـــة  العلميـــة 
الطاقـــة والتي تمت بتنظيم ورعاية كل 
من جامعة الحســـين التقنيـــة والجمعية 
الدولية لمهندســـي الطاقة، وأكاديمية 

األلمانيـــة الطاقـــة 
Association of Energy Engineers, Hussein Technical University, & German Energy Acade

وتحـــدث المهنـــدس الخزاعـــي عـــن دور األنظمة الذكيـــة والتحـــول الرقمي في تحســـين كفاءة 
الطاقـــة وتنظيـــم عمـــل أنظمـــة الطاقـــة المتجـــددة وتفعيـــل القاعـــدة األســـاس "ما تســـتطيع 

قياســـه، تســـتطيع إدارته".

وأشـــار إلـــى النهضـــة الكبيرة التي يشـــهدها قطـــاع الكهرباء فـــي المملكة وأثر األنظمـــة الذكية 
علـــى هـــذه النهضـــة، والنظرة االستشـــرافية لمســـتقبل قطاع الطاقـــة في العالـــم وتكامله مع 

منظومـــات البيانـــات الكبيرة والـــذكاء االصطناعي.

وبيـــن أن النقابـــة تلعـــب دورا محوريا في مجال التطوير والتحســـين المســـتدام ومهـــام والتطور 
العلمـــي والتكنولوجـــي والمشـــاركة فـــي اللجـــان العلميـــة والبحثيـــة والتعديـــات الازمـــة على 
الكـــودات والتعليمـــات التنظيميـــة من خال منتســـبيها وفـــي كافة المجاالت كمـــا وتلقي التركيز 
علـــى الموضوعـــات المتعلقـــة بالتحـــول الرقمي  والطاقـــة المتجددة وكفـــاءة الطاقة واألنظمة 
الذكيـــة، الفتـــا إلـــى أن النقابـــة تعتبر ذلك كواجـــب وطني ومهمة أساســـية في مواكبـــة الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة بـــكل محتوياتها وبما يتناســـب مع متطلبـــات واحتياجات الوطن وريـــادة أعماله.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9


الدباس يحاضر حول )مفھوم ومعاییر األبنیة 
الخضراء( في معرض انتربيلد

ضمـــن فعاليـــات معـــرض انتربيلـــد الثالـــث عشـــر، وسلســـلة المحاضـــرات والنـــدوات التـــي نظمتها 
جمعيـــة المعمارييـــن األردنييـــن بالتعـــاون مع شـــركة البوابـــة الذهبيـــة المنظمة للمعـــرض، قدم 
المهنـــدس عمـــاد الدباس عضو مجلس نقابة المهندســـين ورئيس شـــعبة الهندســـة المعمارية، 
وعضـــو اللجنـــة القطريـــة لهيئـــة المعماريين العـــرب، محاضـــرة بعنوان )مفـــھوم ومعاییـــر األبنیة 

الخضـــراء( فـــي المركز األردنـــي للمعـــارض الدولية.

وتطـــرق المهنـــدس الدبـــاس إلى تعريـــف مفهوم البنـــاء األخضر، وأهـــداف التنمية المســـتدامة، 
ودور نقابـــة المهندســـين األردنييـــن فـــي تعزيز مفاهيـــم االســـتدامة والريادة واالبتـــكار من خال 
البرامـــج التدريبية ومنصة JEA learn وجائزة مشـــاريع التخرج النقابية والمعمارية ودعم المشـــاريع 
الريادية والشـــركات الناشـــئة، مســـتعرضا المراجع العالمية لألبنية  الخضـــراء، مثل LEED األميركي 

BREEAM  البريطانـــي و)اســـتدامة( في ابوظبـــي ودليل المباني الخضـــراء األردني.

وعـــرض المهنـــدس الدبـــاس حالـــة دراســـية مرجعيـــة لمبانـــي صفـــر الطاقـــة فـــي األردن تراعي 
فـــي تصميمهـــا معايير األبنية الخضـــراء والتحديات التـــي نواجهها في األردن فـــي مجال الطاقة 

. والمياه 

وأكـــد المعمـــار الدباس أن العمارة الخضـــراء أو العمارة الصديقة للبيئة تعتمـــد على تصميم مبان 
تتفـــق مـــع النظم البيئيـــة الطبيعية ومـــع التقاليد الثقافيـــة واالجتماعية، مع األخـــذ بعين االعتبار 
أخطـــار التلـــوث الناتـــج عنهـــا فـــي كل مراحل البنـــاء، بدءا مـــن التخطيط إلـــى التنفيذ والتشـــغيل 

والصيانة
Life Cycle Assessment Method للوصـــول إلـــى تحقيق ترشـــيد اســـتهاك المـــوارد الطبيعية 

وتوفيـــر األمان مـــن الكـــوارث الطبيعية أيضا.
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عقـــدت نقابـــة المهندســـين االردنييـــن وأكاديميـــة المهندســـين للتدريـــب والتطويـــر الهندســـي، 
النـــدوة الحواريـــة الثانية تحت عنـــوان "التوجهات الحديثة فـــي التكنولوجيا وعاقتهـــا بالتخصصات 
الهندســـية"، بحضـــور رئيـــس هيئة المديريـــن في االكاديميـــة نائب نقيب المهندســـين المهندس 
فـــوزي مســـعد، ومديـــر االكاديمية مديـــر مركز تدريب المهندســـين المهندســـة ســـمر الكياني.

وأدار النـــدوة عضـــو مجلـــس امنـــاء االكاديمية الدكتور يوســـف العبدالات، وشـــارك فيها كل من 
الدكتـــور لطفـــي الشـــريف والمهنـــدس نضال البيطـــار والدكتـــور معتـــز الدبعي والدكتـــور رامي 

شاهين.

أكاديمية المهندسين تعقد ندوة حول "التوجهات 
الحديثة في التكنولوجيا وعالقتها بالتخصصات الهندسية"

وأكـــد رئيس هيئـــة المديرين المهنـــدس فوزي مســـعد أهمية عقد 
مثـــل تلك الندوات واالســـتفادة مـــن الخبرات المتميـــزة خدمة لقطاع 
الهندســـة والمهندســـين وفتح افاق وتوجهات جديدة لتطوير قدرات 
ومهـــارات المهندســـين خصوصـــا فـــي مجـــاالت التكنولوجيـــا الحديثة 
مـــن خال االســـتفادة مـــن خبـــرات المتحدثيـــن االكاديميـــة والعملية 

وهـــو الهـــدف الذي أنشـــئت أكاديمية المهندســـين ألجله.

وأشـــار الدكتور لطفي الشـــريف الـــى أهمية ربط ودمـــج التكنولوجيا 
الحديثة والناشـــئة في المناهج الدراســـية الهندســـية بالجامعات، مع 
ضـــرورة االهتمام بالمهـــارات والتكنولوجيا كمتطلبات لســـوق العمل.

والكفـــاءات  المهـــارات  تطويـــر  أن  الدبعـــي  معتـــز  الدكتـــور  وأكـــد 
والمعرفة يســـاهم في انجاح المســـار الوظيفـــي ومائمة متطلبات 

العمل. ســـوق 

وتحـــدث المهنـــدس نضـــال البيطـــار عـــن أبـــرز التحديات التـــي تواجه 
الشـــركات خاصـــة فيمـــا يتعلق برأس المال البشـــري، وأثـــر ذلك على 
مخرجـــات التعليـــم وما هي المهـــارات التي تطلبها الشـــركات، إضافة 

إلـــى االمـــور التـــي أدت الى وجود فجـــوة بين مخرجـــات التعليم وســـوق العمل.

وتنـــاول الدكتـــور رامي شـــاهين خـــال الندوة اســـس بناء قـــدرات مؤسســـية باســـتخدام تقنيات 
الـــذكاء االصطناعـــي، واليـــات التدعيـــم والتحـــول للمؤسســـات ومـــدى دعـــم تقنيـــات الـــذكاء 
االصطناعـــي وادوات ادارة المســـتقبل لذلـــك الموضوع، وما هي الرؤية الازمـــة لعمليات التحول 

العمليات. بـــإدارة 
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ورشة حول التدقيق الفني للمخططات الهندسية

عقـــدت لجنة ممارســـة المهنة المعمارية في نقابة المهندســـين األردنيين، ورشـــة حول التدقيق 
الفنـــي للمخططـــات الهندســـية، بحضـــور نقيب المهندســـين األردنييـــن رئيس اتحاد المهندســـين 
العرب المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، وعضو مجلس النقابة رئيس شـــعبة الهندســـة المعمارية 
المهنـــدس عماد الدباس، واالمين العـــام المهندس علي ناصر وعضو مجلس النقابة المهندس 
محمود ســـامة، ونائب رئيس شـــعبة العمارة المهندس شـــاكر خليف ورئيس اللجنة المهندســـة 

عناب. وسام 

وأكـــد نقيب المهندســـين أن مجلس النقابة خطى خطـــوات متقدمة في مجال التحول الرقمي 
بمـــا فيه التدقيـــق االلكتروني للمخططات الهندســـية، وذلك بهدف تخفيف االعبـــاء المالية على 
الزمـــاء المهندســـين واختصـــار الوقـــت والجهد عليهـــم، مؤكدا ضـــرورة التواصل مـــع النقابة اوال 

بـــأول ومتابعـــة ســـير عملية التدقيق لتافي حصول اي مشـــكات تتعلـــق بتأخير المعامات.

ولفـــت إلـــى ان النقابـــة مســـؤولة عن تســـهيل كافـــة اجـــراءات تدقيـــق المخططات الهندســـية 
للزمـــاء المهندســـين في المكاتب الهندســـية آخذة بعيـــن االعتبار الظروف التي يمـــر بها الزماء، 

وضـــرورة تحســـين عاقات التعـــاون وصـــات التواصل معهم.

وأكـــد عضـــو مجلـــس النقابـــة رئيس شـــعبة الهندســـة المعماريـــة المهنـــدس عماد الدبـــاس، أن 
منظومـــة التدقيـــق الفنـــي هـــي منظومـــة متكاملـــة وذات اهمية مـــع الشـــركاء ذوي العاقة 
مـــن امانـــة عمان والبلديـــات والدفاع المدني ونقابة المهندســـين، تســـاهم فـــي التخفيف على 

المهندســـين وتســـهيل االجـــراءات المختلفة.
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وأشـــار الدبـــاس الـــى أن التدقيـــق الفني فـــي النقابة يشـــمل المخططـــات المعماريـــة والمدنية 
والكهربائيـــة والميكانيكيـــة وبعـــد تصديقهـــا مـــن النقابة يتـــم تحويلهـــا الكترونيا الـــى امانة عمان 
والتـــي بدورهـــا تحولهـــا الـــى الدفاع المدنـــي وهذا االجـــراء قد يطول فـــي بعض األحيـــان نظرا 
لطلـــب تعديـــات معينة، كما يتم حاليا دراســـة تقديم مقترحـــات بالتعاون مع الشـــركاء للتخفيف 

مـــن هذا االجـــراء للتســـريع في انجـــاز المعامات.

وقالت رئيس لجنة ممارســـة المهنة المعمارية المهندســـة وســـام عناب، أن ورشـــة عمل التدقيق 
الفنـــي تأتـــي ضمـــن انشـــطة اللجنـــة للتواصـــل مـــع االجيـــال المختلفـــة خاصـــة في ظـــل وجود 
فجـــوة بيـــن الكفاءات المهنية وحديثي التخرج، ورفع ســـوية العمل المهنـــي وتقديم مخططات 

اصوليـــة تعكس جودة العمـــل المقدم.

وتحـــدث رئيس قســـم التدقيق في نقابة المهندســـين المهندس محمد ابو ســـرية، عن اجراءات 
تدقيـــق المعامـــات فـــي النقابـــة، ومهـــام وصاحيات القســـم، إضافة إلـــى اليات ضبـــط العمل 
االستشـــاري واالرتقاء بمســـتوى المخططات الهندسية، وضرورة تطوير برامج التدقيق االلكتروني 

وربطها مع الجهـــات ذات العاقة.
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محاضرة علمية حول تقنيات االلياف الضوئية 
ومبادئ عملها

محاضرة بعنوان "تقييم رصفات الطرق والمطارات"

عقـــدت جمعيـــة االتصاالت والحاســـبات في نقابة المهندســـين األردنيين، محاضرة علمية حـــول تقنيات االلياف 

الضوئيـــة ومبـــادئ عملها وانواعهـــا وتطبيقاتها المتنوعة، قدمها المهندس باســـل العمري. 

وهدفـــت المحاضـــرة الـــى التعريف بمنظمـــة االلياف الضوئيـــة الدوليـــة FOA وكيفية الحصول على شـــهاداتها،  

إضافـــة إلـــى الحديـــث عن ســـوق العمـــل وخصوصا في مجـــال الفايبـــر والنمو الســـريع فيه مع اقتـــراب دخول 

الجيل الخامس واالنتشـــار الواســـع في شـــبكات الفايبر المنزلـــي، وقلة وجود الكفاءات الفنية المؤهلة حســـب 

العالمية. المقاييس 

عقـــدت لجنة النقـــل والمرور فـــي نقابة المهندســـين 

األردنييـــن محاضـــرة بعنـــوان "تقييـــم رصفـــات الطـــرق 

والمطـــارات"، قدمهـــا رئيـــس اللجنـــة الدكتـــور ابراهيـــم 

وبمشـــاركة  ملـــكاوي  اللـــه  رزق  والدكتـــور  العاصـــي، 

مجموعـــة مـــن المهندســـين والمهندســـات.

برصفـــات  المشـــاركين  تعريـــف  الـــى  الورشـــة  وهدفـــت 

الطـــرق والمطارات والفحوصـــات التي يتم اجراؤها عليها.

وتناولـــت أهميـــة الرصفات في الطـــرق والمطارات وتدهورهـــا ودورة حياتها، إضافة إلى اهميـــة تقييم الرصفات 

بأول. اوال 

وتحدثـــت الورشـــة عـــن التقييم اإلتافي وغيـــر اإلتافي والتقييم اإلنشـــائي والتشـــغيلي، إضافـــة إلى تقييم 

ســـطح الطريق وتقييم الســـامة فـــي الطريق.

وفـــي نهايـــة الورشـــة تم تكريـــم المحاضرين من قبل أمين ســـر مجلس شـــعبة الهندســـة المدنيـــة المهندس 

ظافـــر الجيتاوي.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%B1%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_


محـــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بعنــــــــــــــــــــــــــوان
"األتمتة في حل مشكالت المرور في عمان"

محــــــــــاضـــــــــــــــــرة بعنـــــــــــــــوان
"ادوات ادارة العقود االنشائية"

عقـــدت اللجنة العلمية المدنية في نقابة المهندســـين األردنيين، محاضرة بعنوان "األتمتة في حل مشـــكات 

المـــرور فـــي عمان"، والتي تهدف الى تعريف المشـــاركين بتكنولوجيا النقل الذكي والنقل المســـتدام وتجربة 

األردن والتجـــارب الدولية في مجال األتمتة.

وقـــدم المحاضـــرة وزيـــر النقل األســـبق الدكتورة لينا شـــبيب، والمحاضـــر المتخصص في هندســـة النقل والمرور 

الدكتـــور معن غادي.

وتحدثـــت المحاضـــرة عـــن تكنولوجيـــا النقل المســـتقبلي داخل المـــدن الذكية، وعلـــم البيانات والســـيارات ذاتية 

القيـــادة داخـــل المدن والســـامة العامـــة، إضافة إلى اســـتعراض العلوم واألبحـــاث الحديثة فـــي مجال النقل 

الذكي.

وتطرقـــت المحاضـــرة الى أهم المقترحات لتحديث منظومة النقل في األردن كالتوجه لتطوير المدن الرئيســـية 

باتجاه االستدامة.

وفـــي نهايـــة المحاضـــرة تم تكريـــم المحاضرين من قبل عضـــو مجلس النقابة رئيس شـــعبة الهندســـة المدنية 

الدكتور بشـــار الطراونة.

عقـــدت لجنـــة ممارســـة المهنـــة في نقابـــة المهندســـين األردنييـــن وبالتعاون مع فـــرع النقابة فـــي محافظة 

مادبـــا، محاضـــرة بعنـــوان "ادوات ادارة العقـــود االنشـــائية"، قدمهـــا المهندس يوســـف معايعة، بمشـــاركة 30 

مهندســـا ومهندسة.

وهدفـــت المحاضـــرة الـــى اســـتعراض احـــكام وخطـــوات ســـريان العقـــد واالجـــراءات بيـــن اطـــراف العاقة في 

االنشائية. المشـــاريع 

وتناولـــت ادوات ادارة العقـــد عنـــد مباشـــرة اعمـــال المشـــروع واثنـــاء اعمـــال المشـــروع، إضافـــة إلـــى األدوات 

التعاقديـــة وكيفيـــة التعامـــل بهـــا بيـــن اطـــراف العقد بالمشـــروع.

واستعرضت المحاضرة نماذج من ادوات ادارة العقد، إضافة إلى الخطوات المتبعة لطلب المواد وتوريدها.

وحضـــر المحاضـــرة رئيس لجنة ممارســـة المهنة المهنـــدس طارق راجحة وأعضاء اللجنـــة ورئيس وأعضاء مجلس 

مادبا. فرع 

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/محاضرة_بعنوان_ادوات_ادارة_العقود_الانشائية


 IREEDERلجنة المهندسين الشباب واالعالم الكهربائية و
يعقدان يوما علميا تدريبيا في الطاقة المتجددة

أقامت لجنة المهندســـين الشـــباب واالعام الكهربائية في نقابة المهندســـين األردنيين بالتعاون مع مشـــروع 

IREEDER المدعـــوم مـــن االتحـــاد االوروبي وشـــركة Orange، يوما علميـــا تدريبيا في الطاقـــة المتجددة في 

مركـــز تدريـــب اورانـــج، حضـــره أكثر من 80 مهندســـا ومهندســـة فـــي مختلف تخصصـــات الكهربـــاء، وحاضر فيه 

محاضـــرون مـــن جامعـــة الحســـين بن طـــال وجامعـــة الطفيلـــة التقنية وشـــركة قعـــوار للطاقـــة واعضاء من 

المهندســـين األردنيين. نقابة 

وركـــز اليـــوم العلمي علـــى تعريف مصادر الطاقـــة المتجددة المختلفة وأساســـيات الطاقة الشمســـية وطاقة 

الريـــاح وصيانة وتشـــغيل قـــوى الطاقة الشمســـية وتكنولوجيـــا تخزين الطاقـــة وربط مصادر الطاقـــة المتجددة 

بالشـــبكة الكهربائيـــة، إضافـــة إلى تحديات ســـوق الطاقة المتجـــددة في المدن.

وأكـــد رئيـــس لجنة المهندســـين الشـــباب واالعـــام الكهربائية المهنـــدس محمد الحباشـــنة، أن اليـــوم العلمي 

يأتـــي ضمـــن سلســـلة أيام علميـــة عقـــدت بالتعاون مـــع نقابة المهندســـين في كافـــة محافظـــات المملكة، 

ويعقـــد ضمـــن مشـــروع IREEDER الذي تـــم تنظيمه ضمـــن برنامج ايراســـموس بلس، المدعوم مـــن االتحاد 

االوروبـــي وتديـــره جامعـــة الحســـين بن طال ويشـــترك فيـــه 10 جامعات أردنيـــة واوروبية.

وشـــمل اليـــوم العلمي على محاور حـــول مقدمة في الطاقة المتجددة، ونظام الخايا الشمســـية، واالنظمة 

الشمســـية الحرارية والتشـــغيل والصيانـــة وطاقة الرياح واساســـياتها والتكامل بين الشـــبكات الكهربائية والطاقة 

المتجددة وغيرها مـــن المحاور ذات العاقة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88IREEDER__%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9


لجنـة التـواصـل المدنيـة تشـارك فــي اليـوم المفتـوح 
لطالب الجامعات االردنية للتعريف بجمعية الخرسانة 

) ACI ( االمريكية

شـــاركت لجنـــة التواصـــل فـــي شـــعبة الهندســـة المدنيـــة بنقابـــة المهندســـين األردنييـــن، بالتنســـيق مـــع لجنة 

التواصل لشـــعبة الهندســـة المدنية ولجنة المهندســـين الشـــباب باالشـــتراك مع فرع اربد، في اليوم المفتوح 

الـــذي قامـــت بـــه جامعة اليرمـــوك لطاب الجامعـــات االردنية للتعريـــف بجمعية الخرســـانة االمريكية بالتنســـيق 

مـــع فـــرع النقابة في اربد بهـــدف زيادة التواصـــل مع مهندســـي المحافظات وطاب الهندســـة على مقاعد 

 الدراســـة والتعـــرف على اكبر شـــريحة ممكنـــة منهم.
وتخلـــل اليـــوم المفتوح فعاليات هندســـية وعلمية وشـــارك فيها طـــاب من عدة جامعات اردنية كما شـــاركت 

شـــركات هندســـية عريقـــة وقاموا باطـــاع الحضور علـــى انواع الخرســـانة والخرســـانة الصديقة للبيئـــة والعديد 

 مـــن المواضيع العلميـــة المفيدة .
وشـــارك الدكتور انيس شـــطناوي عضو مجلس الشـــعبة المدنية ولجنـــة التواصل من الشـــعبة المدنية ممثلة 

برئيس اللجنة المهندس احمد منســـي وامين ســـر اللجنة المهندس محمد كريشـــان واعضاء اللجنة المهندسة 

الرا اليحيى والمهندس عاصم فرســـوني، كما شـــاركت لجنة الشـــباب في نقابة المهندســـين االردنيين ممثلة 

برئيـــس اللجنـــة المهندس منذر وهبة ورئيس قســـم الشـــباب في النقابـــة احمد ايوب والدكتـــور وائل قصاص 

والمهنـــدس محمـــد الســـعدي مـــن النقابـــة فرع اربـــد وقامـــوا بتمثيل نقابـــة المهندســـين االردنييـــن في هذا 

.  اليوم 
وقـــدم ممثلـــو النقابة شـــرحا عـــن مميزات النقابـــة وكيفية الدخول لســـوق العمـــل والخدمـــات المتاحة لطاب 

 الهندسة.
ووفقـــا لمخرجـــات الزيـــارة، فقـــد تـــم التعـــرف علـــى نخبة مـــن المهندســـين المختصين فـــي الخرســـانة وقامات 

علميـــة مـــن جامعـــات عـــدة ونخبـــة مـــن طـــاب الهندســـة المدنية فـــي عـــدة جامعات وتـــم التنســـيق لعمل 

نشـــاطات قادمـــة فـــي المســـتقبل القريب.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9__ACI_


لجنــة التــواصــل المــدنيــة تــــزور محــــافظــــة الكــــرك
وتطلع على اعمال مشروع تأهيل الكرك- القطرانة

نفـــذت لجنـــة التواصـــل في شـــعبة الهندســـة المدنيـــة بنقابـــة المهندســـين األردنيين، زيـــارة إلى 
محافظـــة الكـــرك بالتنســـيق مـــع فـــرع النقابة في الكـــرك بهدف زيـــادة التواصل مع مهندســـي 

المحافظـــات والتعـــرف علـــى اكبر شـــريحة ممكنـــة منهم. 

وشـــملت الزيارة االطاع على اعمال مشـــروع اعادة تأهيل الكرك- القطرانة، حيث استقبل الوفد 
المقاول المنفذ ألعمال العطاء الســـادة شـــركة احمد يوســـف الطراونة وشـــريكه واالستشـــاري 
الســـادة شـــركة ارابتـــك جردانـــة للميـــاه والبيئة وتجولـــوا في المشـــروع واطلعوا علـــى الفعاليات 

فيه. القائمة 

وشملت الزيارة جولة الى قلعة الكرك واالطاع على كافة مرافقها.

وفـــي نهايـــة الزيـــارة، تـــم تكريـــم جميع المشـــاركين مـــن قبل مجلـــس الشـــعبة المدنيـــة ممثلة 
بعضـــو المجلـــس المهندس ظافر الجيتاوي وفـــرع الكرك ممثلة برئيس الفرع المهندس وســـام 

المجالـــي ولجنـــة التواصـــل ممثلة برئيســـها المهندس احمد منســـي. 

ووفقـــا لمخرجـــات الزيـــارة، فقـــد تم التعـــرف على نخبة مـــن مهندســـي الكرك والتنســـيق لعمل 
نشـــاطات قادمة مســـتقبا.

ويتضمـــن مشـــروع تأهيـــل الكـــرك- القطرانـــة، إعـــادة تأهيـــل وصيانـــة جـــزء مـــن طريـــق )الكرك- 
القطرانـــة( بطـــول اجمالـــي يبلـــغ 16 كـــم باالتجاهيـــن، وبعـــرض 10 أمتـــار لـــكل اتجـــاه، بداية من 
جســـر القطرانـــة على الطريق الصحـــراوي ولغاية النقطة األمنية، باالضافـــة إلى تجهيز التحويات 

المروريـــة الازمة خـــال التنفيذ.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A9


شعبة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين 
تعقد ورشة عمل بعنوان "خامات الذهب والنحاس 

بين الواقع والطموح"

وزيـــر الطاقـــة: قطـــاع التعديـــن مـــن القطاعات الهامـــة التي ركـــزت عليها 
رؤيـــة التحديـــث االقتصادي

نقيـــب المهندســـين: نشـــيد بجهـــود وزارة الطاقـــة فـــي اطـــالق الخريطة 
التفاعليـــة لتســـويق قطـــاع الثـــروات المعدنية

الرمحـــي: قطـــاع التعدين يســـاهم في دفع عجلـــة االقتصـــاد ورفد موارد 
الدولـــة بالكوادر البشـــرية المؤهلة

أكـــد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشـــة، أن قطاع التعديـــن من القطاعات الهامة والواعدة 
التـــي يجـــري التركيـــز عليها انســـجاما مع رؤيـــة التحديث االقتصـــادي التي عرفـــت القطاع بأنه أحـــد القطاعات 
ذات القيمـــة المضافـــة العاليـــة، مبينـــا أن المؤشـــرات التـــي وضعـــت للســـنوات القادمة تصب فـــي جهود رفع 

مســـاهمة القطـــاع فـــي الناتج المحلـــي االجمالي بثاثة أضعـــاف، ومضاعفة صادراتـــه بأربعة أضعاف.
وأضـــاف خـــال ورشـــة عمل "خامات النحاس والذهب فـــي األردن بين الواقع والطمـــوح"، التي عقدتها اللجنة 
العلميـــة فـــي شـــعبة هندســـة المناجـــم والتعديـــن والهندســـة الجيولوجيـــة والبترول فـــي نقابة المهندســـين 
األردنييـــن، أن قطـــاع التعديـــن فرصه كثيـــرة وتحدياته أكثر، والبـــد من التركيز عليه واســـتكمال قاعـــدة البيانات 
الخاصـــة فيـــه لتكـــون كافيـــة وجاهـــزة ألي جهة ترغـــب باالســـتثمار في هـــذا المجـــال، إضافة إلى اســـتقطاب 

المختلفة. االســـتثمارية  الجهات 
مـــن جانبـــه، أكد نقيب المهندســـين األردنيين رئيس اتحاد المهندســـين العرب المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، 
أن عاقـــة النقابـــة مـــع الـــوزارة تطورت فـــي المرحلة االخيـــرة لتشـــمل ملفات رئيســـة وهي التدريـــب والطاقة 

والتعدين.



وأشـــاد نقيـــب المهندســـين بجهـــود وزارة الطاقـــة فـــي اطـــاق الخريطـــة التفاعليـــة لتســـويق قطـــاع الثـــروات 
المعدنيـــة مـــن الغاز والنفـــط وتعدد المواقع المطروحـــة، مبينا أن المواقـــع التي تعمل عليها الـــوزارة للتنقيب 
عـــن الذهـــب والنحاس والثروات االخرى يســـاهم في رفـــد االقتصاد الوطني، خاصـــة وان االقتصاديات العالمية 

تقـــوم علـــى ثرواتها المعدنيـــة التي هـــي العمود الفقري لـــكل االقتصاديـــات العالمية.

بـــدوره، قـــال عضو مجلس النقابة رئيس شـــعبة هندســـة المناجـــم والتعدين والهندســـة الجيولوجيـــة والبترول 
المهنـــدس لـــؤي الرمحـــي إن ورشـــة العمل تســـلط الضـــوء على الثـــروات الطبيعيـــة والمعدنيـــة وذلك ضمن 
خطـــة الشـــعبة للتركيز على تلـــك الموضوعات، خاصـــة في ظل تعدد الدراســـات المتعلقة بالثـــروات المعدنية 

وتوقيـــع العديـــد مـــن االتفاقيات في ذلـــك المجال.

مـــن جانبـــه، اكـــد رئيـــس اللجنة العلمية فـــي الشـــعبة الدكتور ناصـــر النواصرة، أن الورشـــة تســـلط الضوء على 
ضرورة تكثيف الدراســـات المتعلقة بالثروات المعدنية كالمنغنيز والفوســـفات والسليكا والغاز والذهب والنحاس 
واســـتغالها للنهـــوض بالوطـــن واقتصاده وانعاشـــه، إضافة إلى ايجاد فرص اســـتثمارية تســـاهم في تشـــغيل 

االيدي المتعطلـــة عن العمل.

وتخلـــل الورشـــة محاضـــرات حـــول جيولوجيـــة توضعـــات خامـــات النحـــاس فـــي االردن، وفـــرص االســـتثمار في 
القطـــاع، إضافـــة إلـــى التنقيب عن الذهـــب والنحـــاس وخاماتهـــا باالعتماد على االشـــعة الكهرومغناطيســـية، 

مســـتعرضة تجـــارب ودراســـات حـــول خامـــات النحـــاس والمنغنيز فـــي وادي ضانا.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD


شباب الميكانيك يعقدون ورشة بعنوان
"الذكاء االصطناعي"

عقـــدت لجنة المهندســـين الشـــباب الميكانيكية في نقابة المهندســـين األردنيين، ورشـــة بعنوان 
"الذكاء االصطناعي"، قدمها المهندس محمد شـــيري بمشـــاركة 20 مهندســـا ومهندســـة.

 
وتناولت الورشـــة محـــاور حول تحليل البيانات باســـتخدام التقنيات المرئيـــة وخوارزمية الجار األقرب، 
ومؤشـــرات األداء إضافة إلـــى خوارزمية االنحـــدار الخطي واالنحدار اللوجســـتي، وتقنية تخفيض 

األبعاد.
 

وفـــي نهاية الورشـــة قدم عضـــو اللجنة المهنـــدس أحمد الطورة شـــهادة تقديـــر للمحاضر على 
جهـــوده المبذولـــة، كما تم تخريج المشـــاركين.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A


شباب الكهرباء واورانج يعقدان برنامج دورات 
تدريبية بعنوان "انتـــــــــرنـــــــــت االشيــــــــــــــــــاء"

نظمت لجنة المهندســـين الشـــباب واإلعام الكهربائيـــة في نقابة المهندســـين األردنيين، برعاية 
أورنـــج األردن، برنامـــج دورة تدريبية بعنوان إنترنت األشـــياء"IoT" لتطوير المهـــارات والمعرفة في 
مجـــال إنترنـــت األشـــياء، قدمهـــا المهندس مـــراد الحجاوي، بمشـــاركة 20 مهندســـا ومهندســـة، 

وبحضـــور عضـــو مجلس النقابـــة المهندس محمود ســـامة.

وتضمـــن البرنامـــج اســـتعراض مجموعـــة من 
المشـــاريع التـــي تهدف إلـــى توفيـــر الطاقة 
باســـتخدام إنترنـــت األشـــياء )IoT(، خاصة مع 
تزايـــد تطبيقـــات واســـتخدامات هـــذه التقنية 
المتطـــّورة، باإلضافـــة إلى الجانب التنافســـي 
الـــذي ركـــز علـــى أفـــكار المشـــاركين التـــي 

تقـــّدم حلـــوال مبتكـــرة وفعالة.

وفـــي ختـــام الـــدورة التدريبيـــة، كـــرم عضـــو 
المجلـــس المهندس محمود ســـامة ونائب 
العرجـــا،  محمـــد  المهنـــدس  اللجنـــة،  رئيـــس 
تســـليمهم  وتـــم  المشـــاركين  المهندســـين 

المشـــاركة. شـــهادات 

وتم منح جوائز لـ 3 فائزين من خال البرنامج، 
حيـــث حصـــل الفائز بالمركـــز األول على 500 
دينـــار، فيما حصـــل المركز الثانـــي على 300 
دينـــار، كمـــا حصـــل الفائز فـــي المركـــز الثالث 

علـــى 200 دينار.

وأكـــدت أورنـــج األردن حرصهـــا علـــى دعـــم هـــذا التدريب لمـــا له من أهميـــة في تطويـــر مهارات 
المهندســـين الذيـــن يعملـــون في المجـــاالت المتصلة بإنترنت األشـــياء لتمكينهم من االســـتفادة 
منـــه فـــي تقديم حلـــول مجدية، وذلـــك انطاقا من دور الشـــركة كمزود رقمي رائد ومســـؤول 
يولـــي أهمية كبيرة للتعليم الرقمي وصقل المهـــارات الرقمية المطلوبة لتعزيز الكفاءة واإلنتاجية 

وبمـــا يعود على التنمية المســـتدامة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1


المعماريون الشباب يزورون مقر االدارة االقليمي 
ألدوية الحكمة الجديد في عمان

نفـــذت لجنـــة المعمارييـــن الشـــباب فـــي نقابـــة المهندســـين األردنيين، وبرئاســـة عضـــو مجلس النقابـــة رئيس 
شـــعبة الهندســـة المعمارية المهنـــدس عماد الدباس، زيارة الـــى مقر االدارة االقليمي ألدويـــة الحكمة الجديد 

فـــي عمان.
 

وشـــارك فـــي الزيـــارة المهنـــدس محمـــد العبدالـــات والمهندســـة لينـــا المومنـــي مـــن شـــركة دار الهندســـة، 
والمهندســـة هديـــل خريســـات كممثلـــة عن شـــركة ادويـــة الحكمة، والمســـؤولة عن تنســـيق الزيارة بالشـــركة، 
والمهندســـة ملـــك جرادات رئيســـة لجنة المعماريين الشـــباب، ومجموعـــة من أعضاء لجنة المعماريين الشـــباب.

 
وقدم رئيس الشـــعبة المهندس عماد الدباس شـــكره ألدوية الحكمة على المعلومات التي تم شـــرحها خال 

الزيارة، والتي تضمنت االطاع على تفاصيل المبنى وكيفية انشـــاؤه ، وعلى حســـن االســـتقبال والضيافة. 
 

وتـــم خـــال الزيارة االســـتماع الى شـــرح مفصل عـــن التصميـــم المعماري للمشـــروع قدمه المهنـــدس محمد 
العبدالـــات مـــن شـــركة دار الهندســـة، واالطـــاع على أهـــم معايير األبنيـــة الخضـــراء  التي تـــم تحقيقها في 
المشـــروع للحصول على الشـــهادة الذهبية LEED والمواد الصديقة للبيئة التي تم اســـتعمالها في المشـــروع.

وأشـــاد المهنـــدس الدبـــاس بالتميـــز المعمـــاري لهـــذا المشـــروع الذي تـــم تصميمه واالشـــراف عليـــه من قبل 
شـــركة دار الهندســـة والفكرة التصميمية التي كانت مرتكزة على الســـيرة التاريخية ألدوية الحكمة ومؤسســـها 

المرحوم ســـميح دروزة.

وتخلـــل الزيـــارة جولـــة فـــي المبنى لإلطـــاع علـــى توزيع المكاتـــب واهـــم المرافق في المشـــروع والســـاحات 
الخارجيـــة وتنســـيق حدائق النـــدرة المائية.

 
وتـــم فـــي نهايـــة اللقاء، تـــم تقديـــم درع تكريمي لشـــركة أدويـــة الحكمة على مســـاهمتهم فـــي رفع درجة 

الوعـــي البيئـــي بالمباني صديقـــة البيئة، وتعاونهـــم مع نقابة المهندســـين.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86


مهندسو العقبة يقيمون يوما علميا بعنوان 
"مقدمة في إنتــــــــــرنـــــــــــت األشيـــــــــــــــــــــــــــاء"

الشـــباب  المهندســـين  لجنـــة  المهندســـات وبالتعـــاون مـــع  لجنـــة  عقـــدت 
فـــي فرع نقابـــة المهندســـين بمحافظـــة العقبـــة، وبالتعاون مع مشـــروع 
IREEDER ضمـــن مشـــروع Erasmus _ Puls يوما علميـــا بعنوان "مقدمة 
فـــي إنترنـــت األشـــياء"، قدمه عدد من اســـاتذة جامعة الحســـين بن طال 

وجامعـــة الطفيلـــة التقنية.

وتنـــاول اليـــوم العلمـــي محـــاور عديـــدة حـــول تخزيـــن البيانـــات واألنظمـــة 
الســـحابية فـــي إنترنـــت األشـــياء، والمتحكمـــات الدقيقـــة إلنترنـــت األشـــياء، 
وأجهـــزة االستشـــعار الكتســـاب البيانـــات والمحـــركات، إضافة إلـــى مراجعة 
البرمجـــة األساســـية وإنترنت األشـــياء، مســـتعرضة تنفيذا عمليا حـــول تجارب 

اردوينـــو فـــي ذلـــك الموضوع.

مهندسو العقبة يقيمون يوما علميا بعنوان 
"الطاقة المتجددة"

نظمت لجنة المهندســـات ولجنة المهندســـين الشباب في فرع نقابة المهندســـين بمحافظة العقبة، بالتعاون 
مـــع مشـــروع IREEDER ضمـــن مشـــروع Erasmus _ Puls، يوما علميا بعنوان "الطاقة المتجددة، شـــارك فيه 

نخبة من اســـاتذة جامعة الحســـين بن طال وجامعـــة الطفيلة التقنية.

وتضمـــن اليـــوم العلمي محاور حـــول مقدمة لمصـــادر الطاقة المتجـــددة، الطاقة الشمســـية وأنظمة الطاقة 
الكهروضوئيـــة، أساســـيات طاقـــة الريـــاح وتشـــغيلها، وكيفية دمج الطاقـــة المتجددة فـــي الشـــبكة الكهربائية، 
إضافـــة إلى تقنيات تخزين الطاقة والســـيطرة على توليد الطاقة للشـــبكة، وموارد الطاقـــة المتجددة المتصلة.

وتحدث اليوم العلمي عن نموذج سوق الكهرباء الذي في طريقه إلى التحول إلى الطاقة المتجددة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1%D8%8C
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9


مهندسو العقبة يعقدون نشاطا بعنوان 
"مقدمة في األمن السيبراني"

عقـــدت لجنـــة المهندســـات ولجنة المهندســـين الشـــباب فـــي فرع نقابـــة المهندســـين األردنيين 
بمحافظـــة العقبـــة، نشـــاطا بعنـــوان "مقدمـــة فـــي األمـــن الســـيبراني"، قدمـــه مجموعـــة من 

اســـاتذة جامعتـــي الحســـين بن طـــال والطفيلـــة التقنية.

وتناول النشـــاط محاور حول األمن وإدارة المخاطر وهندســـة األمن، وأمن االتصاالت والشـــبكات، 
إضافة إلـــى عمليات األمن.

وحضر النشاط عدد من الزماء والزميات من المهندسين.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A


مهندسات العقبة يعقدن ورشة عمل بعنوان 
"العـــــــــــــــالج الفيـــــــــــــــزيائـــــــــــــــي"

مجلس فرع الزرقاء يلتقي عددا من سكان مخيم الزرقاء

العقبـــة  بمحافظـــة  األردنييـــن  المهندســـين  نقابـــة  فـــرع  أقـــام 
وبالتعـــاون مـــع مركز ســـرايا التخصصي للعاج الطبيعـــي والتأهيل 
وبتنظيـــم مـــن لجنـــة المهندســـات، ورشـــة عمـــل بعنـــوان "العاج 
الفيزيائـــي"، تـــم التطـــرق فيها لاصابـــات المكتبية الشـــائعة والتي 
تصيـــب الموظفين ومســـبباتها وعاجها وما هو العـــاج الطبيعي 

المناســـب لـــكل اصابة.
وشارك في الورشة 28 مهندسا ومهندسة.

وقامت الزميلة المهندســـة ايمان العطيـــوي عضو الهيئة المركزية 
للفـــرع بافتتاح الورشـــة والترحيب بالحضور، وفي نهاية الورشـــة تم 

تسليم شـــهادة شكر للمحاضرة.

التقـــى وفـــد من فـــرع نقابـــة المهندســـين األردنييـــن بمحافظـــة الزرقاء، برئاســـة رئيـــس مجلس 
الفـــرع الدكتـــور المهنـــدس خالـــد البلـــوي، عددا من ســـكان مخيـــم الزرقـــاء، للحديث عـــن أهمية 
الســـامة العامـــة وكيفية حماية أســـرهم مـــن المباني اآليلة للســـقوط، في مقـــر جمعية آمال 

العيـــون الخيرية.
اللقـــاء عـــن  خـــال  البلـــوي  الدكتـــور  وتحـــدث 
تراخيـــص  دون  مـــن  والبنـــاء  الهـــدم  خطـــورة 
المؤسســـات  دور  علـــى  مؤكـــدا  معتمـــدة، 
والجهـــات في توعيـــة المواطنين تجـــاه مخاطر 
الهـــدم والبنـــاء مـــن دون تراخيـــص أو اشـــراف 

هندســـي.

وفـــي نهايـــة اللقـــاء اســـتمع الدكتـــور البلـــوي 
لماحظات الحضور واإلجابة عن استفساراتهم.

ويأتـــي هـــذا اللقاء ضمن خطة مجلس الفـــرع بعقد لقاءات متواصلة مـــع أهالي أحياء محافظة 
الزرقـــاء لتوعيتهم عن مخاطر الهـــدم والبناء من دون تراخيص.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1


لجنة المهندسات االردنيات ومهندسات الفروع 
يشاركون في فعالية مادبا الفسيفساء بدعوة 

من مهندسات فرع مأدبا

تحـــت رعايـــة رئيـــس مجلس فـــرع نقابـــة المهندســـين األردنيين فـــي محافظة مادبـــا المهندس 
أحمـــد الفاحـــات وأعضـــاء مجلس الفرع، شـــاركت لجنـــة المهندســـات االردنيات الـــى جانب لجان 

المهندســـات فـــي كافة فـــروع المملكة بفعاليـــة مادبا "الفسيفســـاء ".
 

ورحـــب المهندس الفاحات والمهندســـة هبة الخنان رئيســـة لجنة مهندســـات مادبـــا بالحضور، ثم 
قامـــت المهندســـة اشـــراق المعايطـــة رئيســـة لجنة المهندســـات االردنيـــات بتقديم الشـــكر لكافة 

الحضور.
وقامت المهندســـات المشـــاركات وبالتعاون مع مديرية ســـياحة مادبا بجولة سياحية انطاقا من 
مركـــز زوار مادبـــا حيـــث شـــملت الجولة زيـــارة المتنزه األثري والشـــارع الســـياحي والقصـــر المحترق 

وكنيســـة الشهداء وكنيســـة الخارطة وســـاحة الســـام وجبل نيبو ومتحف الحكاية.

واختتمـــت الفعاليـــة بتكريـــم رئيـــس الفـــرع ورئيســـة لجنة مهندســـات مادبـــا على هـــذة الفعالية، 
وكذلـــك قـــام رئيـــس الفـــرع بتكريم كافـــة لجان المهندســـات المشـــاركات.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7


حملة لتوزيع الحقائب المدرسية على الطلبة 
المحتاجين في الكرك

اقـــام فـــرع نقابة المهندســـين األردنيين فـــي محافظة الكرك، حملـــة لتوزيع الحقائب المدرســـية 
على الطلبـــة المحتاجين فـــي المحافظة.

وهدفـــت الحملة الى مســـاعدة الطلبـــة المحتاجين فـــي المحافظة، حيث تم توزيـــع 450 حقيبة 
مـــزودة بجميـــع مســـتلزماتها مـــن القرطاســـية علـــا الطلبـــة المحتاجين فـــي مـــدارس المحافظة 

بألويتهـــا المختفـــة التابعة لمجلس فـــرع المحافظة.

وشـــملت الحملة مدرسة محي االساســـية الثانية للبنين ومدرسة منشية المزار الثانوية المختلطة، 
ومدرســـة الحسينية االساسية االولى المختلطة، ومدرســـة الجدعا االساسية المختلطة، ومدرسة 
دمنة االساســـية المختلطة، ومدرســـة سكا االساســـية المختلطة، ومدرســـة التربية الخاصة للصم، 
ومدرســـة موميا االساســـية، وجمعية المزار الجنوبي الخيرية، ومـــدارس متعددة في لواء االغوار 

الجنوبية.

وشارك في توزيع الحقائب مجلس فرع محافظة الكرك ولجانه المختلفة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83


فرع الكرك يحتفل بأبناء المهندسين الناجحين 
في امتحان الثانوية العامة

 لتكريم الطلبة الناجحين 
ً
أقام مجلس فرع نقابة المهندســـين األردنيين في محافظة الكرك حفا

فـــي امتحان الثانوية العامة من أبناء الزميات والزماء المهندســـين للعـــام 2022,بحضور أعضاء 
مجلـــس فرع الكرك وأعضاء مجلس اللجنة الفرعية لشـــركة البوتاس العربية.

 الطلبة وذويهم بمناســـبة 
ً
وافتتـــح الحفـــل رئيـــس فرع الكـــرك المهندس وســـام المجالي، مهنئـــا

نجاحهـــم وتفوقهم. 

وشـــمل الحفـــل مجموعة من الفعاليات والكلمـــات الترحيبية،  تخللها مســـابقات ثقافية وترفيهيه 
وحوارية مع الزميـــات والزماء وابناءهم.

وفـــي ختـــام الحفل قدم م. وســـام المجالـــي دروع تذكارية للزميات و الزمـــاء من ذوي الطلبة 
الناجحين.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83_%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84_%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9


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

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