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 توأما نقابة المهندسين في عمان والقدس يلتقيان في عمان 

استقبل نقيب المهندسين األردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، واعضاء مجلس النقابة واألمانة العامة، االشقاء في  

نقابة المهندسين بمركز القدس، برئاسة نقيب المهندسين الفلسطينيين المهندسة ناديا حبش، واعضاء مجلس النقابة،  

 .يين وتؤامها بفلسطينلتعزيز اطر التعاون بين نقابة المهندسين االردن 

وقال نقيب المهندسين إننا وفي ظالل القدس نخشع وننحني لصمود اهلنا في األرض المحتلة فهم يدافعون عن االرض 

واالنسان والكرامة، ويشكلون خط الدفاع االول عن األمة واألردن تحديدا، مجددا تأكيده على موقف نقابة المهندسين  

شكال التطبيع مع العدو الصهيوني وكافة اتفاقيات الذل والعار الموقعة معه، من كامب  الثابت والداعم لرفض كافة أ

ديفيد واوسلو واتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز المسروق وآخرها اعالن النوايا التطبيعي “الماء مقابل الكهرباء”،  

 .إضافة إلى كافة اشكال التطبيع الفني واالكاديمي واالجتماعي 

ندس سمارة أن نقابة المهندسين بمركز القدس جزء من نقابة المهندسين االردنيين، وال بد من مشاركتهم  وأكد المه

بكافة االمور والخطط التنفيذية والتحديات التي تمر بها، مشيرا الى أن مجلس النقابة عمل ضمن ثالثة محاور منذ  

تسلمه مهامه، كان اولها تحديث التشريعات النقابية والتحول  

رقمي ورفع مستوى المهنة على مستوى االفراد والشركات  ال

   .والبطالة والتشغيل 

واستعرض ابرز التعديالت التي اجراها المجلس على صندوق  

النقابة، مشيرا   وقانون  التقاعد  االجتماعي، وصندوق  التكافل 

الى ان كافة التعديالت التي تم اجراؤها كانت مطالب رئيسية  

وتمت بعد اجتماعات عديدة ومطولة مع    للهيئة العامة للنقابة، 

هي   العامة  الهيئة  ان  مؤكدا  الغاية،  لتلك  شكلت  التي  اللجان 

 .صاحبة الصالحية في اقرار تعديالت قانون النقابة او ردها

المهندسين   لنقابة  السياسي  الموقف  أن  على  حبش،  ناديا  المهندسة  الفلسطينيين،  المهندسين  نقيب  أكدت  بدورها، 

من أهم االمور وعلى رأسها وذلك التزاما بالموقف الوطني فيما يتعلق باحقاق الحقوق والثوابت الفلسطينية،    األردنيين 

 .دعما لصمود االهل في فلسطين 

وأشادت المهندسة حبش، بمواقف النقابة المشرفة والمتقدمة على صعيد دعم صمود االهل في فلسطين، مبينة أن  

 .رها االول بعد اجراء انتخاباتها واقرت خطة الدورة الحالية لثالث سنوات قادمة النقابة بمركز القدس عقدت مؤتم

وقالت إن لقاء اليوم يساهم في بحث األمور التطويرية للنقابة وبحث الملفات التي تم العمل عليها ومتابعتها للدورات 

 .المختلفة، مؤكدة ضرورة التقارب لتذليل الصعوبات وترتيب وجهات النظر وشرحها 



وبحث اللقاء تمثيل نقابة المهندسين بمركز القدس في مجلس إدارة صندوق التقاعد حيث تم االتفاق على تكليف عضو  

واعتماد ممثلين من مركز القدس في لجنة مهندسون من اجل فلسطين والقدس، وبحث سبل  مراقبة لبحث ذلك األمر،  

 .م برامج تدريب المهندسين الجدد من خالل النقابة في األردن وتبادل الخبرات في ذلك اإلطار دع

وأكد اللقاء على العمل المشترك بين النقابتين بهدف تبادل البرامج التدريبية واالستفادة من موارد المركزين واالعالن  

 .د وتصدير العمل الهندسيعن البرامج التدريبية المشتركة، إضافة إلى تعزير العمل عن بع

 API وتناول اللقاء ربط بوابة الدفع اإللكتروني لرسوم صندوق التقاعد وصندوق التكافل االجتماعي من خالل فتح

مع قاعدة بيانات الصندوقين، لدفع الرسوم من خالل منصات الدفع اإللكتروني في فلسطين، واعتماد االستثمار في  

 .ستثمار لصندوق التقاعد فلسطين كأحد أولويات أوجه اال

وعلى هامش اللقاء، قدمت مدير االكاديمية الهندسية للتدريب والتطوير الهندسي مركز تدريب المهندسين المهندسة  

سمر الكيالني، عرضا تقديما شامال عن نقابة المهندسين االردنيين والمرتكزات التي تقوم عليها وأهدافها وهيكلها  

تها، ومنتسبيها وفروعها ولجان االرتباط فيها، إضافة إلى اهداف مركز تدريب المهندسين  التنظيمي، ورؤيتها ورسال

واالكاديمية الهندسية ومسببات انشائها، ونظام التأهيل واالعتماد المهني، وبرامج التدريب المختلفة واالتفاقيات الموقعة  

الهندسية تعمل حاليا على اعداد منصة شاملة    مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، مشيرة الى أن االكاديمية 

بالتعاون مع كبرى الشركات المسؤولة عن انشاء المنصات، تشمل كافة البرامج التأهيلية والدورات والخدمات التي  

 .قد يستفيد منها المهندسون

 

 

 



“المهندسين” تستضيف اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لمكاتب ومؤسسات الهندسة   

 االستشارية العربية 

ردنيين في عمان، اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة االستشارية  استضافت نقابة المهندسين األ

 .العربية التحاد المهندسين العرب، واجتماع الجمعية العامة للهيئة

وحضر اجتماعات اللجنة والجمعية، أمين عام اتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي ورئيس اللجنة التنفيذية  

عادل المشري، ونقيب المهندسين االردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ونقيب المهندسين الفلسطينيين    الدكتور

والشركات   المكاتب  هيئة  رئيس  االستشارية  الهندسية  للمكاتب  العربية  الهيئة  رئيس  ونائب  حبش،  ناديا  المهندسة 

 .الهندسية االردنية المهندس عبدهللا غوشة 

المهندس أحمد سمارة الزعبي، بكافة الوفود المشاركة من لبنان ومصر وفلسطين والعراق    ورحب نقيب المهندسين 

والكويت واالردن، وبالزمالء أعضاء الوفد االردني رئيس واعضاء هيئة المكاتب والشركات الهندسية، مشيرا الى  

تصاصات الجديدة في اطار  أنهم بذلوا جهودا كبيرة في تطوير وتنظيم ممارسة مهنة الهندسة ضمن جملة من االخ

 .مزاولة المهنة والتشريعات والتعليمات المختفة

وأكد على ضرورة فتح االفاق التي تساهم  

في تطوير العمل العربي المشترك واعادة  

االعتبار للعالقات العربية العربية البقاء  

الدولة القطرية بعيدا عن الهيمنة، مشددا  

على ضرورة تطوير اسس لضبط العمل  

الجهات   كافة  مع  بالتعاون  االستشاري 

 .الرسمية في كافة الدول العربية 

أمين عام اتحاد المهندسين العرب    وأشاد 

التي   بالجهود  الحديثي  عادل  الدكتور 

تبذلها الهيئة العربية للمكاتب والشركات  

االستشاري   العمل  تطوير  في  الهندسية 

العالم   شهدها  التي  الظروف  كافة  رغم 

 .جراء جائحة فيروس كورونا

التي االجتماعات  كافة  في  والمشاركة  المتابعة  على ضرورة  الخبرات   وأكد  لنقل  العرب  المهندسين  اتحاد  يعقدها 

البلدان، خاصة بعد ان حددت الظروف االقليمية اعداد الحضور، مبينا أن االتحاد سيعقد   بين  المعارف  ومشاركة 

   .المزيد من الندوات والورشات والمؤتمرات على صعيد الدول العربية كافة لخدمة المهنة

المهندسة ناديا حبش، إن علينا مسؤولية كبيرة باعتبارنا جزءا من النضال الوطني    وقالت نقيب المهندسين الفلسطينيين

 .والنقابي من أجل احقاق حقوق المهندسين



وأشارت إلى ضرورة عقد المزيد من اللقاءات المشتركة بين المهندسين والنقابات العربية والهيئات العربية المختلفة،  

علق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني خاصة وان هناك دول عربية تهرول تجاه  لبحث االمور المختلفة خاصة فيما يت

 .التطبيع

وأكدت على ضرورة تطوير العمل الهندسي وفتح مجاالت التعاون وتبادل الخبرات، خاصة في الداخل المحتل الذي  

 .تلفة لهميعاني من ارتفاعات في نسب البطالة في صفوف المهندسين، وال بد من خلق فرص العمل المخ

وتحدث رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدهللا غوشة، عن المؤتمر الهندسي االستشاري الثاني  

الذي يعقد حاليا في عمان، ليتناول العمل العربي المشترك والموضوعات المختلفة خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي  

 .ستشاريوتأثيرات جائحة كورونا على العمل الهندسي اال

وأكد حرص الهيئة على التواصل مع كافة الدول والهيئات العربية الهندسية لما فيه من فائدة لرسم منظومة هندسية  

متكاملة تفيد العمل الهندسي االستشاري في العالم العربي، إضافة إلى ضرورة التفاعل مع االحداث وتطوير اساليب  

 التعاون مع مختلف الجها 

للجنة التنفيذية لهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة االستشارية العربية الدكتور عادل المشري، جدول  واستعرض رئيس ا

اعمال االجتماعات والمتناول مناقشة الوضع المالي للهيئة، والتقرير االداري لها، ووضع مقترحات لتعزيز التعاون  

 .مع كافة الهيئات ورسم خطة العمل للعام القادم 

 


