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 تقرر اجراء انتخاباتها في شباط المقبل حسب المواعيد القانونية  " المهندسين"

قرر مجلس نقابة المهندسين األردنيين البدء بإجراءات انتخابات النقابة، اعتبارا من شهر شباط القادم وحسب المواعيد  

 .القانونية المقررة في القانون 

 تاسع حفل لتكريم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الهندسة الكيميائية االردني الدولي ال

نقابة المهندسين األردنيين حفال لتكريم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الهندسة الكيميائية االردني الدولي التاسع   أقامت 

الماضي، وذلك بحضور نقيب   النقابة في منتصف تشرين اول  الكيميائية في  الهندسة  المدمج، والذي نظمته شعبة 

ي، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدهللا غوشة  المهندسين االردنيين المهندس أحمد سمارة الزعب

الطراونة،   بشار  الدكتور  النقابة  مجلس  وأعضاء 

المهندس   العام  المحاميد، واألمين  والمهندس محمد 

 .علي ناصر، وأعضاء شعبة الهندسة الكيميائية 

الهندسة   شعبة  رئيس  النقابة  مجلس  عضو  وقال 

المحاميد، إن المؤتمر حقق    الكيميائية المهندس محمد 

والخبرات   المعرفة  تبادل  خالل  من  واسعا  نجاحا 

الهندسة   ساحة  في  المستجدات  آخر  ومشاركة 

حول   والمختصين  الخبراء  من  نخبة  مع  الكيميائية 

 .  العالم

وقدم المهندس المحاميد شكره لرئيس اللجنة الدكتور  

للمؤتمر، على التحضيرية  اللجنة  القضاة واعضاء  المؤتمر، وحرصهم على    زكريا  ايام  بذلوها طيلة  التي  الجهود 

 .اخراجه ضمن افضل المواصفات والمعايير

بدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور زكريا القضاة إن المؤتمر خرج بتوصيات من شأنها تحقيق  

في   البحث  للمؤتمر من خالل  األسمى  الكي   12الهدف  الهندسة  الصناعات  محورا من محاور  والحديث عن  ميائية 

وشكر الدكتور القضاة مجلس نقابة  .االردنية وامكانات تطويرها والحديث عن المعادن وكيفية استغاللها في االردن 

 .المهندسين وشعبة الهندسة الكيميائية على دعمهم المستمر ألنشطة النقابة المختلفة

 



 مهندس ومهندسة يؤدون اليمين القانونية في عمان   100 

مهندس ومهندسة اليمين القانونية في نقابة المهندسين األردنيين، أمس السبت، بحضور نقيب المهندسين    100أدى  

 .واألمين العام المهندس علي ناصر المهندس أحمد سمارة الزعبي، وعضو مجلس النقابة الدكتور بشار الطراونة،  

وهنأ نقيب المهندسين، المهندسين الجدد وذويهم، بمناسبة تخرجهم وانضمامهم الى نقابتهم مظلة كل المهندسين وبيت  

بتخفيض سن   والمتمثلة  النقابة،  قانون  مؤخرا حول  اقرارها  تم  التي  التعديالت  أبرز  مستعرضا  الهندسي،  الخبرة 

ب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، وتعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية  الترشح لمنصب النقي

ليصبح ربع الرسم بدال من نصف الرسم، وإعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم اإلضافية  

التعديل لتشجيعهم على إعادة  المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خالل عام من تاريخ نشر  

 .تفعيل عضويتهم 

وقال إن التعديالت شملت ايضا الزام الشركات التي تمارس مهنة الهندسة بتعيين المهندسين ضمن كوادرها، اضافة  

إلى استحداث امتحان مزاولة مهنة للعضو  

المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة  

قابة  مهنة الهندسة من أجل ضبط وفرض الر

 .على ممارسة المهنة 

هي   النقابة  أن  على  سمارة  المهندس  وأكد 

ضمير الشعب والوطن والناس ولن تتراجع  

االصوات،   ارتفعت  مهما  الدور  هذا  عن 

االخيرة   المجريات  لكافة  الفيصل  أن  مبينا 

التي حصلت سيعود لقرار الهيئة العامة الذي  

الدعوة   الذي تمت  االستثنائي  اجتماعها  في 

الشهر  اليه   من  والعشرين  الرابع  في 

  .الجاري

وتحدث رئيس لجنة المهندسين الشباب المهندس صدام ابو هزيم  عن الخدمات والبرامج التي تقدمها اللجنة للمهندسين  

 .والمهندسات الجدد، داعيا اياهم للتفاعل مع نشاطاتها واالستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة 

الخدمات التي تقدمها النقابة لمنتسبيها، إضافة إلى    وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات التي تم خاللها استعراض ابرز

 .فقرة مسابقات، وفقرة قصة نجاح بهدف تحفيز المهندسين الجدد على المتابعة والمثابرة وتطوير المهارات 

وتضمن الحفل مشاركة من اكاديمية البيضاوي للتعريف باالتفاقية الموقعة مع النقابة للتشغيل في الخارج بدءا من  

 .ح اللغة االلمانية وغيرهابرنام 

.وفي نهاية الحفل، ردد المهندسون الجدد اليمين القانونية وتسلموا بطاقات العضوية والشهادات 



  

 

 الـــمــهـنــدســــين األردنــيـيـنيـتـقـــدم نـقـيـب 

 وأعـضــــاء مـجـلـــس الـنـقـابــــة واألمـيـن الـعـام ومســاعـدوه 

 بــأحــر الــتـعـازي 

 لــى عــــز وجــلوداعـيـن الـم

 أن يتغمدهم برحمـته

 وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان 
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