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تحت شعار "إنت بتقدر" نقابة المهندسين
األردنيين تطلق مؤتمر الريادة 2022

أخبــــــــــــار عامــــــــــــة
اتفاقيات ومذكرات تفاهم

  40مهندسا ومهندسة يؤدون اليمين القانونية في مأدبا" -المهندسين" تجري قرعة مشروع أراضي أبو السوس  -الحصن

 مذكــرة تفاهــم بيــن نقابــة المهندســينومديريــة االمــن العــام
 مذكرة تعاون بين نقابة المهندسيناألردنيين ودائرة المكتبة الوطنية

 تمديد فترة تسديد اشتراكات "المهندسين" السنوية حتىنهاية نيسان
 نقيــب المهندســين يشــارك باحتفــاالت اليوبيــل الذهبــيلجمعيــة المهندســين البحرينيــة
 المهندسين" تلتقي المقبولين في المراحل النهائية منبرنامج العمل والتدريب في والية شمال الراين -وستفاليا في
ألمانيا
 هيئة المكاتب تعقد ورشة نظام األبنية والتنظيم والتدقيقااللكتروني
 نقابــة المهندســين تعقــد ورشــة عمــل لبحــث توحيــد الجهــودفــي مجــاالت تصديــر الخدمــات الهندســية وتعزيــز النمــو
االقتصــادي للشــركات المتوســطة والصغيــرة

 "المهندسين" تعلن إطالق خدمة "بالدور" ضمن خطةالتحول الرقمي

 -نتائج انتخابات الشعب الهندسية

مؤتمرات وفعاليات هندسية
 تحت شعار "إنت بتقدر" نقابةالمهندسين األردنيين تطلق مؤتمر الريادة
 "المهندسين" تحتفي بموظفات النقابةبمناسبة يوم المرأة العالمي
 اختتام فعاليات الملتقى الخامسللمهندسات العربيات في مدينة دبي
 المهندسين تحتفي بالفائزين بمسابقةمشاريع التخرج النقابية
 تخريج المشاركين في دورة السالمةوالصحة المهنية في العقبة
 المهندسين تحتفي بتخريج الفوج الرابعمن المشاركين بمرسم 006
 فرع المفرق يكرم المهندسينالمتقاعدين وذوي المهندسين المتوفين

 حفل لتكريم مجالس فرع نقابةالمهندسين في عجلون ولجانها

مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين
ومديرية األمن العام
وقعــت نقابــة المهندســين األردنييــن ومديريــة االمــن العــام مذكــرة تفاهــم لتطويــر أســس التعــاون وتكثيــف
الجهــود لتبســيط إجـراءات تدقيــق المخططــات لترخيــص المبانــي التــي تتــم فــي مديريــة الدفــاع المدنــي  -إدارة
الوقايــة والحمايــة الذاتيــة ومديريــة االمــن العــام  -مديريــة العمليــات والســيطرة ونقابــة المهندســين -دائــرة
الشــؤون الهندســية.
وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي ،إن مذكــرة التفاهــم جــاءت كثمــرة للتعــاون
المســتمر بيــن نقابــة المهندســين ومديريــة األمــن العــام ،مبينــا أنهــا تســاهم فــي تســهيل إجـراءات التدقيــق بمــا
ســينعكس ايجابــا فــي تخفيــض وقــت وجهــد عمليــة ترخيــص المبانــي ،إضافــة الــى تبــادل الخب ـرات المشــتركة
فــي مجــال التدقيــق الهندســي.
وأكــد المهنــدس ســمارة أن المذكــرة تأتــي ضمــن جهــود النقابــة فــي التحــول الرقمــي ،ورؤيــة مجلــس النقابــة
للوصــول الــى نقابــة الكترونيــة ،وهــو الهــدف الــذي قطعــت فيــه شــوطا كبيـرا ،مؤكــدا أن التحــول الرقمــي يأتــي
ضمــن الخطــة االســتراتيجية فــي النقابــة والتــي ســتعمل علــى بنــاء وتطويــر القــدرات البشــرية وزيــادة قنــوات
تقديــم الخدمــة وتطويــر بنيــة تحتيــة آمنــة وتتــاءم مــع متطلبــات العمــل ،إضافــة إلــى اعــادة هندســة العمليــات
لتســهيل اجـراءات تقديــم الخدمــات ورفــع جــودة الخدمــات االلكترونيــة وضمــان توفيــر المعلومــات بدقــة عاليــة
وفــي الوقــت المناســب وبنــاء الخدمــات االلكترونيــة مــن خــال كــوادر النقابــة وبالتعــاون مــع الشــركاء.
مــن جانبــه ،قــال رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية فــي نقابــة المهندســين المهندس عبدالله غوشــة،
إن المذكــرة تشــمل انتــداب مدققيــن مــن إدارة الوقايــة والحمايــة الذاتيــة فــي الدفــاع المدنــي ومدققيــن مــن
مديريــة العمليــات والســيطرة فــي االمــن العــام لتدقيــق المخططــات الهندســية حســب متطلباتهــم ،بحيــث
يكــون مقــر دوامهــم فــي نقابــة المهندســين ،مبينــا أن المخططــات االلكترونيــة المدققــة مــن قبلهــم تعتبــر
بموجــب هــذه المذكــرة بمثابــة مخططــات مصــادق عليهــا حســب االصــول.
أكــد المهنــدس غوشــة أن تطبيــق هــذه المذكــرة ســيكون علــى مراحــل بحيــث تكــون المرحلــة األولــى تقديــم
الخدمــة بتدقيــق المخططــات للمشــاريع الســكنية فــي عمــان والتــي ال تزيــد مســاحتها عــن  600م 2وصــوال الــى
تقديــم الخدمــة لجميــع المشــاريع ،الفتــا إلــى أنــه تمــت تســمية مديــر إدارة الوقايــة فــي مديريــة الدفــاع المدنــي
ومديــر الدائــرة الهندســية فــي نقابــة المهندســين كضبــاط ارتبــاط لغايــة التواصــل المباشــر واالجابــة عــن أيــة
استفســارات وحــل أي إشــكاليات تتعلــق بهــا بمــا يضمــن اســتمرارية تقديــم الخدمــة وحســب األصــول.

مذكرة تعاون بين نقابة المهندسين
األردنيين ودائرة المكتبــــــــــــة الوطنية
وقعــت نقابــة المهندســين األردنييــن
ودائــرة المكتبــة الوطنيــة ،بهــدف عقــد
دورات تدريبيــة ونــدوات وورشــات عمــل
فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات
واألرشــفة ،وإعــداد مختلــف األنشــطة
الثقافيــة ،بيــن الطرفيــن .وتســاهم
المذكــرة فــي تبــادل الخبــرات وتقديــم
الدعــم المشــترك والمعرفــة والمشــورة
والشــراكة.

 40مهندسا ومهندسة
يؤدون اليمين القانونية في مأدبا

أدى  40مهندســا ومهندســة
اليميــن القانونيــة فــي فــرع نقابــة
المهندســين األردنييــن بمحافظــة
مأدبــا ،وذلــك تحــت رعايــة نقيــب
المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد
المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد
ســمارة الزعبــي.

وتخلــل الحفــل عــرض تقديمــي ،تاريــخ نقابــة المهندســين ،والتزايــد فــي أعــداد الزمــاء المنتســبين
خــال الســنوات المختلفــة ،مبينــا أن مجلــس النقابــة أولــى المهندســين الشــباب اهتمامــا خاصــا فــي
كافــة الجوانــب باعتبارهــم بنــاة المســتقبل ،إضافــة إلــى االمتيــازات المختلفــة التــي تقدمهــا النقابــة
لمنتســبيها ،ســواء فيمــا يتعلــق ببرامــج التأميــن الصحــي وبرامــج التدريــب والتســهيالت الماليــة
المختلفــة ،والــدورات التدريبيــة وورشــات العمــل والخدمــات االلكترونيــة المقدمــة مــن صناديــق
النقابــة المختلفــة.

"المهندسين" تجري قرعة مشروع
أراضي أبو السوس  -الحصن
أجــرت نقابــة المهندســين األردنييــن اليــوم الســبت ،فــي مجمــع النقابــات المهنيــة ،قرعــة مشــروع
اراضــي ابــو الســوس الحصــن فــي محافظــة اربــد ،بحضــور نقيــب المهندســين المهنــدس أحمــد
ســمارة الزعبــي ،ورئيــس لجنــة االســكان المهنــدس منــذر ابــو جماعــة ،والمديــر التنفيــذي لصنــدوق
التقاعــد بالوكالــة المهندســة نجــاء ابــو الهيجــاء ،وعــدد مــن المهندســين المســتفيدين.
وقــال نقيــب المهندســين المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي إن عــدد المشــاريع التــي قامــت النقابة
بشـرائها وتطويرهــا بلــغ  175مشــروعا بمســاحة اجماليــة بلغــت حوالــي  19الــف دونــم ،بكلفــة شـراء
بلغــت  244مليــون دينــار ،وكان مــن ضمــن المشــاريع مشــروع ابــو الســوس -الحصــن ،الــذي يتكــون
مــن  238قطعــة مفــرزة ،حيــث بلــغ عــدد القطــع المقتــرع عليهــا  170قطعــة وعــدد المســتفيدين
المقتــرع عليهــم  ،163كمــا بلــغ عــدد القطــع المســتثناة مــن عمليــة التوزيــع  50قطعــة نتيجــة
الطبيعــة الطبوغرافيــة لــأرض.
وأشــار إلــى أن عــدد الزمــاء المســتفيدين مــن مشــاريع االراضــي بلــغ  10االف و  500زميــل وزميلة،
فــي حيــن بلــغ عــدد المشــاريع التــي تــم توزيعهــا بالقرعــة  99مشــروعا ،مؤكــد حــرص النقابــة علــى
تذليــل كافــة العقبــات والصعوبــات أمــام الزمــاء مــن خــال متابعــة المشــاريع واالشــكاالت التــي
تحصــل بهــا أوال بــأول .

تمديد فترة تسديد اشتراكات "المهندسين"
السنويــــــــــــــــــــة حتى نهايـــــــة نيســــــــــــــــــــــــان
قرر مجلس نقابة المهندســـين األردنيين ،تمديد فترة دفع االشـــتراكات الســـنوية حتى
نهاية شـــهر نيســـان دون فرض أي رســـوم اضافيـــة مراعاة للظـــروف االقتصادية التي
تمر بها البالد وانعكاســـاتها الســـلبية على الزمالء المنتســـبين للنقابة.
وقالـــت نقابـــة المهندســـين إن القـــرار جـــاء تأكيـــدا علـــى أهميـــة وقـــوف النقابة إلى
جانـــب منتســـبيها في هـــذه المرحلة الى حين تجـــاوز األزمة ،خاصة فيمـــا يتعلق بجائحة
فيـــروس كورونا.

نقيب المهندسين يشارك باحتفاالت اليوبيل الذهبي
لجمعية المهندسين البحرينية
الزعبي :نسعى إليجاد فرص عمل بالبحرين للمهندسين األردنيين
شــارك نقيــب المهندســين المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي ،باحتفــاالت جمعيــة
المهندســين البحرينيــة بيوبيلهــا الذهبــي ،حيــث ســيعقد العديــد مــن االجتماعــات علــى
هامــش االحتفــاالت مــع مســؤولي الجمعيــة و مســؤولين بحرينييــن وســيزور شــركات
خاصــة بحرينيــة.
وقــال النقيــب ،أن عالقــات تاريخيــة تربــط مــا بيــن نقابــة المهندســين األردنييــن وجمعيــة
المهندســين البحرينيــة ،وســنعمل علــى تعزيزهــا وتطويرهــا لخدمــة المهندســين
البحرينييــن واألردنييــن.
وأكــد أن العديــد مــن اللقــاءات واالجتماعــات التــي ســيعقدها علــى هامــش االحتفاالت
هدفهــا البحــث وايجــاد فــرص عمــل للمهندســين األردنيين.

المهندسين" تلتقي المقبولين في المراحل
النهائية من برنامج العمل والتدريب في والية
شمال الراين -وستفاليا في ألمانيا
التقــى رئيــس رابطــة خريجــي الجامعــات االلمانيــة وعضــو فريــق تصديــر الخدمــات الهندســية فــي
نقابــة المهندســين الــى المانيــا ،المهنــدس توفيــق أبــو ارشــيد ،وجــزء مــن فريــق وحــدة تطويــر
األعمــال والعالقــات الدوليــة برئاســة المهنــدس خالــد نصــار مســؤول الوحــدة ،بالمهندســين
والفنييــن ممــن قبلــوا فــي المراحــل النهائيــة مــن برنامــج العمــل والتدريــب فــي واليــة شــمال
الرايــن -وســتفاليا فــي ألمانيــا ،بالتنســيق مــع وزارة العمــل األردنيــة ،وذلــك ضمــن برنامــج اللغــة
تعليــم اللغــة األلمانيــة والمدعــوم مــن قبــل هيئــة تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة والتقنيــة -
وزارة العمــل ،وذلــك لمتابعــة عمليــة معادلــة الشــهادات وامتحانــات اللغــة ،وتقديــم الدعــم لهــم.
واســتعرض اللقــاء متطلبــات ســوق العمــل
األلمانــي مــن حيــث التعليــم والخب ـرات والــدورات
المطلوبــة ،وإرشــاد المهندســين إلــى طريقــة
معادلــة الشــهادات األردنيــة لتتناســب مــع ســوق
العمــل األلمانــي ومتطلباتــه ،بحضــور الدكتــور
طــارق علــي المترجــم المعتمــد من قبــل البرنامج.

هيئة المكاتب تعقد ورشة نظام األبنية
والتنظيم والتدقيـــــــق اإللكترونــــــــــــــــي
عقــدت هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية
فــي نقابــة المهندســين ورشــة "نظــام األبنيــة
والتنظيــم لمدينــة عمان والتدقيــق اإللكتروني"
بالتعــاون مــع أمانــة عمــان الكبــرى ،والتي تأتي
ضمــن جهــود الهيئــة فــي متابعــة وتطويــر
التشــريعات الناظمــة للعمــل الهندســي
االستشــاري ،إضافــة إلــى دراســة التعديــات
علــى نظــام األبنيــة مــن أجــل ايجــاد تــوازن
حقيقــي لخدمــة المدنيــة ،وأهميــة االبنيــة
الخضــراء للمدينــة المســتدامة.
وقــال رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية فــي نقابــة المهندســين األردنييــن المهنــدس
عبدالله غوشــة ،إن الهيئة عملت على تشــكيل لجنة من المختصين لدراســة نظام األبنية القديم
وتقديــم المقترحــات المناســبة لتطويــره ،مبينــا أنــه تــم عقــد العديــد مــن االجتماعــات واللقــاءات
المســتمرة للخــروج بمقترحــات تشــمل تعديــات علــى نظــام األبنيــة بحيــث يشــمل النظــام كافــة
القطاعــات التجاريــة والصناعيــة والســكنية ،واجـراء دراســات متكاملــة للمناطــق التنظيميــة الجديــدة
والمناطــق ضمــن المحــاور األساســية للمــدن.
ولفــت إلــى أن عــدد المكاتــب الهندســية التــي لهــا عالقــة مباشــرة مــع أمانــة عمــان بلــغ 642
مكتبــا ،مــن اصــل  ،1304مبينــا أن تلــك المكاتــب لهــا العديــد مــن المالحظــات واالقتراحــات حــول
نظــام األبنيــة واليــة التدقيــق االلكترونــي ،بمــا يســاهم فــي تطويــر الخدمــة التــي يتــم تقديمهــا.
وأكــدت الورشــة علــى ضــرورة تعميــق عالقــات التعــاون وتفعيــل الش ـراكة الحقيقيــة بيــن الهيئــة
وأمانــة عمــان ،بهــدف تعزيــز االيجابيــات والحــد مــن الســلبيات ،وايجــاد حلــول للمشــكالت التــي
واجهــت المكاتــب اثنــاء علميــة التدقيــق االلكترونــي للمخططــات الهندســية وتســببت في اســتنزاف
الوقــت والجهــد.
وبحثــت الورشــة المقترحــات الخاصــة بمــواد نظــام االبنيــة والتنظيــم ،والتدقيــق االلكترونــي ككل،
والســلبيات وااليجابيــات لنظــام األبنيــة والتنظيــم.

نقابة المهندسين تعقد ورشة عمل لبحث توحيد
الجهود في مجاالت تصدير الخدمات الهندسية وتعزيز
النمو االقتصادي للشركات المتوسطة والصغيرة
الزعبــي  :نقابــة المهندســين األردنييــن مســتعدة لتقديــم اي دعــم يســاهم فــي توحيــد هــذه
الجهــود ممــا يصــب فــي مصلحــة المهنــدس االردنــي.
المشــاركون  :األردن قــادر علــى ان يكــون مركــز لتصديــر الخدمــات الهندســية بــكل تخصصاتهــا،
ومــن الضــروري تشــاركية جميــع الجهــات فــي خطــة عمــل واضحــة المعالــم٪

أكــد نقيــب المهندســين االردنييــن المهنــدس
احمــد ســمارة الزعبــي ان النقابــة عملــت علــى
تعديــل العديــد مــن التشــريعات التــي تخــدم
المهنــة ،اضافــة الــى جهودهــا فــي تطويــر
مجــال التحــول الرقمــي  ،كمــا قامــت النقابــة
بتجهيــز منصــة اكاديميــة متطورة تســاهم في
دعــم المهنــدس االردنــي مــن خــال توفيــر
دورات وبرامــج تدريبــة عالميــة متميــزة تســهم
فــي صقــل مهــارات المهنــدس وتهيئتــه
لســوق العمل  .وتم التشــبيك مع مؤسســات
القطاعيــن الخــاص والعــام  ،والتفاعــل مــع
االســواق الخارجيــة وتنفيــذ برامــج لتأســيس
الشــركات الناشــئة ودعــم بيئــة ريــادة األعمــال.

"المهندسين" تعلن إطالق خدمة "بالدور"
ضمن خطة التحول الرقمي
أعلنــت نقابــة المهندســين األردنييــن ،عــن إطــاق خدمــة "بــادور" ،كتطبيــق علــى الهواتــف الذكيــة،
ســيمكن المهنــدس مــن حجــز دوره لــدى مراجعتــه لكافــة كاونتـرات الخدمــة فــي مركــز النقابــة وفروعهــا
فــي المحافظــات اربــد والزرقــاء
وتأتــي ضمــن الخطــة االســتراتيجية للنقابــة نحــو التحــول الرقمــي وكخطــوة جديــدة نحــو نقابــة رقميــة،
مشــيرا إلــى أن نقابــة المهندســين أنجــزت قرابــة  80%مــن الخدمــات االلكترونيــة ،فيمــا مــن المتوقــع أن
تنتهــي مــن أتمتــة كافــة خدماتهــا نهايــة عــام .2022
وتســاعد الخدمــة المهندســين فــي اختيــار الفــرع والصنــدوق أو الكاونتر الذي يرغبــون بمراجعته ،للحصول
علــى خدمــة تتعلــق بالتقاعــد أو التأميــن الصحي ،أو خدمات رئيســية أو مكاتب هندســية.
وتتيــح المجــال للمهنــدس لســحب رقــم دور مــن خــال التطبيــق وســتمكنه مــن معرفــة عــدد المهندســين
علــى قائمــة االنتظــار والوقــت المتوقــع لالنتظــار ،مبينــا أن الخدمــة متوفــرة لــدى كاونتـرات خدمــة الزمــاء
فــي العاصمــة عمــان ،وفــي فرعــي النقابــة فــي محافظتــي الزرقــاء وإربــد ،كمــا ســتكون متوفــرة فــي
باقــي المحافظــات خــال الفتــرة القليلــة القادمــة.

نتائج انتخابات الشعب الهندسية

أعلــن رئيــس لجنــة االنتخــاب األميــن العــام لنقابــة
المهندســين األردنييــن ،المهنــدس علــي ناصــر،
فــوز شــعبتي "الهندســة الكيميائيــة والهندســة
المعماريــة" فــي نقابــة المهندســين األردنييــن،
بالتزكيــة لمجلســي الشــعبتين وهيئتيهمــا المركزية

وأشــار المهنــدس ناصــر إلــى أن الهيئــات العامــة لشــعب الهندســة الكيميائيــة والهندســة المعماريــة
وهندســة الكهربــاء فــي نقابــة المهندســين االردنييــن عقــدت اجتماعاتهــا العاديــة الســنوية وتــم خــال
هــذه االجتماعــات مناقشــة التقاريــر الســنوية لــكل شــعبة لألعــوام  ،2021 ،2020إضافــة إلــى وضــع
السياســة العامــة لمجالــس الشــعب لســنة .2022
وناقشــت اجتماعــات الهيئــات العامــة للشــعب أمــور ممارســة المهنــة المتعلقــة بأقســام وفــروع الشــعبة
واتخــاذ القـرارات المناســبة بشــأنها وبشــأن أي اقتراحــات تخصهــا.

تحت شعار "إنت بتقدر" نقابة المهندسين
األردنيين تطلق مؤتمر الريادة 2022

تحــت رعايــة نقيــب المهندســين
األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين
العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة
الزعبــي ،اطلقــت نقابــة المهندســين
األردنييــن مؤتمــر الريادة " ENGX 360
Engineering Excellence 360
 ،"Conferenceتحــت شــعار "انــت
بتقــدر" ،والــذي نظمتــه لجنــة مركــز
رواد االعمــال المهندســين -رام.
وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي ،إنــه ومنــذ بــدء
الــدورة الحاليــة لمجلــس نقابــة المهندســين ،كان لريــادة األعمــال نصيبــا هامــا مــن
خطتنــا االســتراتيجية ،فــكان جــل أولوياتنــا منــذ البدايــة فــي تأســيس حاضنــة أعمــال،
ودعــم األفــكار الرياديــة والشــركات الناشــئة ،إضافــة إلــى األفــكار االبتكاريــة المبنيــة
علــى نمــاذج صناعيــة ،مبينــا أن المجلــس ركــز علــى تعزيــز مفهــوم ونشــر ثقافــة ريــادة
األعمــال لــدى المهندســين ،ونظــم برامــج لدعــم رواد األعمــال والشــركات المتوســطة
والصغيــرة مــن األلــف إلــى اليــاء ،بالتعــاون مــع العديــد مــن الشــركاء  ،حيــث ســطرت
قصــص نجــاح للعديــد مــن رواد األعمــال المهندســين والذيــن اســتطاعوا تأســيس
شــركاتهم الناشــئة ،أو تطويــر شــركاتهم القائمــة ،إمــا مــن خــال التدريــب ،أو تطويــر
النمــاذج الصناعيــة الخاصــة بمبتكراتهــم ،أو جلســات التوجيــه واإلرشــاد ،أو المنــح ،أو ضــخ
المبالــغ االســتثمارية ،او مــن خــال االحتضــان فــي مســاحات مكتبيــة مجهــزة ،أو ورش
العمــل المتخصصــة بالتصنيــع الرقمــي وإدارة األعمــال اليوميــة للشــركات الخاصــة.

مــن جانبــه ،قــال رئيــس لجنــة مركــز رواد
االعمــال المهندســون "رام" المهندس معتز
العطين ،إن تنظيم الموتمر جاء ليتوج اعمال
لجنــة المركــز ،وليكــون منصــة مهمــة لاللتقــاء
بخبـراء فــي مجــاالت الثــورة الصناعيــة الرابعــة
والريــادة وتوطيــن الصناعــة واالبتــكار والتحول
الرقمــي وتاثيــره علــى االقتصــاد والصناعــة
والشــركات الناشــئة ووظائــف المســتقبل
واالجابــة علــى التســاؤالت المهمــة المتعلقة
بتوطيــن انتــاج مدخــات االنتــاج وقطــع الغيــار
وابتكار منتجات جديدة تســاهم بشــكل اساســي في سلســلة االنتاج الوطني واســباب
غيــاب الحواضن البحثيــة والصناعية.
بــدوره ،أكــد رئيــس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر المهنــدس شــاكر خليــف ضــرورة
تعميــم مفهــوم ريــادة األعمــال فــي ظــل إشــارة العديــد مــن التقاريــر لظهــور
وظائــف وتخصصــات جديــدة وتأثيــر الثــورة الصناعيــة علــى مختلــف القطاعــات.
وتنــاول المؤتمــر محــاور عديــدة حــول خرافــة الريــادة ، ،ووهــم الثــورة الصناعيــة
الرابعــة وتوطيــن الصناعــة واالبتــكار يشــارك فــي المؤتمــر حوالــي 300 – 250
مشــارك ،و نخبــة مــن المتحدثيــن االكاديمييــن والمهندســين والمختصيــن فــي
مجــال ريــادة االعمــال واالبتــكار ودعــم الشــركات الناشــئة وتوطيــن الصناعــة.

"المهندسين" تحتفي بموظفات النقابة
بمناسبة يوم المرأة العالمي
أقامــت لجنــة الموظفيــن فــي نقابــة المهندســين األردنييــن اليــوم الثالثــاء ،الثامــن مــن
اذار ،احتفــاال بيــوم المــرأة العالمــي ،كرمــت خاللــه الزميــات موظفــات النقابــة علــى
جهودهــن المبذولــة فــي خدمــة مؤسســتهن وعطائهــن الدائــم.
وقــدم نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي ،التهنئــة للزميالت
الموظفــات ،قائــا إن يــوم المــرأة العالمــي جــاء فــي خضــم نضــال المــرأة ودفاعهــا عــن
حقوقهــا ومطالبتهــا باألجــر ،لتحســين ظروفهــا االقتصاديــة والمعيشــية ،فأثبتــت جدارتهــا
وحصلــت علــى مواقــع وجوائــز مهمــة ،كمــا ســاهمت فــي تطــور عملهــا فــي كافــة
المواقع.
وهنــأ أميــن عــام النقابــة المهنــدس علــي ناصــر ،الزميــات الموظفــات بيــوم المــرأة
العالمــي ،مؤكــدا أن ادارة النقابــة تســعى علــى الــدوام إلــى توفيــر البيئــة المناســبة
التــي تتيــح للزمــاء الموظفيــن فــي كافــة دوائــر النقابــة ،العمــل بــكل طاقــة وايجابيــة.
ويبلــغ عــدد الزميــات الموظفــات فــي نقابــة المهندســين  85مــن اصــل  373موظفــا
فــي المركــز الرئيــس فــي عمــان ،وجميــع فــروع النقابــة فــي المحافظــات ،ويتقلــدن
وظائــف اداريــة واش ـرافية مختلفــة ،ويعملــن بتميــز وعطــاء دائــم.

اختتام فعاليات الملتقى الخامـــــــــــــس
للمهندسات العربيات في مدينة دبي

اختتمــت فــي مدينــة دبــي ،بالتزامــن مــع
يوم المهندســة العربية في الثالث من آذار
 ،فعاليــات الملتقــى الخامــس للمهندســات
العربيــات ،الــذي اســتضافته جمعيــة
مهندســي االمــارات ،وتــم تنظيمــه مــن
قبــل لجنــة المهندســات العربيــات االتحاديــة
بالتعــاون مــع لجنــة مهندســات االمــارات،
واشــتمل علــى معــرض لمشــاريع متعــددة
لطلبة الجامعات في دولة االمارات العربية.
وأكــدت رئيســة لجنــة المهندســات العربيــات االتحاديــة المهندســة حنــان بــادي عــواد،
علــى أهميــة هــذا الملتقــى الــذي تضمــن اوراقــا علميــة هامــة ضمــن ثالثــة محــاور
 ،االقتصــاد االخضــر وريــادة االعمــال والمشــاريع الصغيــرة واالبتــكار واالبــداع  ،والتــي
تــم تقديمهــا مــن قبــل مهندســات عربيــات متميــزات حيــث تــم تقديــم تســع عشــر
ورقــة عمــل تناولــت أفضــل الممارســات فــي مجــاالت الميــاه والطاقــة المســتدامة.

المهندسين تحتفي بالفائزيــــــــــــن
بمسابقة مشاريع التخرج النقابية
تحــت رعايــة وزيــر التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي الدكتــور وجيــه
عويــس ،أقامــت نقابــة المهندســين
األردنييــن حفــا لتكريــم الفائزيــن
بمســابقة مشــاريع التخــرج النقابيــة
والمشــاريع المنفــذة فــي القطــاع
الصناعــي ومشــاريع المــرور.
ويشــكل الحفــل فرصــة لاللتقــاء بالخريجيــن مــن كليــات الهندســة والبقــاء علــى تواصــل
معهــم ،مــع ضــرورة أن يكــون للشــركات الصناعيــة المختلفــة دور كبيــر فــي تشــغيل
المهندســين والتوســع فــي اســتغالل قدراتهــم ،وأن يكــون لغــرف الصناعــة دور فاعــل
فــي تحفيــز الشــركات علــى التشــغيل.
وخطــت نقابــة المهندســين خطــوات رائــدة فــي مجــال الريــادة واالبتــكار فأطلقــت
األكاديميــة الهندســية للتدريــب والتطويــر الهندســي حيــث ســتعلن االكاديميــة خــال
ايــام قليلــة انطــاق المنصــة االلكترونيــة لتدريــب المهندســين فــي كافــة المجــاالت،
إضافــة إلــى وجــود مراكــز البحــث والتطويــر والبرامــج التأهيليــة المختلفــة التــي تســاهم
فــي رفعــة المهندســين وتطورهــم.
وتهــدف فلســفة جائــزة مشــاريع التخــرج إلــى إخــراج جيــل يتســلح بالعلــم والمعرفــة،
وتحفيــز طلبــة كليــات الهندســة فــي الجامعــات االردنيــة لالرتقــاء بافكارهــم االبداعيــة
الخالقــة الخـراج مشــاريع التخــرج هندســية تحاكــي التقــدم والتطــور العالمــي فــي مجال
العلــوم الهندســية المختلفــة.
وتنقســم المســابقة الــى ثالثــة محــاور اساســية؛ وهــي مســابقة مشــاريع التخــرج
النقابيــة ،ومســابقة المشــاريع المنفــذة فــي القطــاع الصناعــي بالتعــاون مــع غرفــة
صناعــة عمــان ،ومســابقة مشــاريع التخــرج الخاصــة بهندســة المــرور بالتعــاون مــع امانــة
عمــان.

تخريج المشاركين في دورة السالمة
والصحة المهنية في العقبـــــــــــــــــــــــــة

عقــد فرع نقابة المهندســين
األردنييــن فــي محافظــة
العقبــة امتحــان مشــرفي
الســامة العامــة والصحــة
عقــد
الــذي
المهنيــة
بإشــراف مــن وزارة العمــل
وبالتعــاون مــع أكاديميــة
بوابــة الكــرك للتدريــب.
وبلغــت نســبة النجــاح فــي االمتحــان  ،98%حيــث وزع الزميــل المهنــدس عــدي
طبيــب عضــو مجلــس الفــرع شــهادات الــدورة وبطاقــة مزاولــة المهنــة علــى
الزميــات والزمــاء الذيــن اجتــازوا االمتحــان ،حيــث كانــت مصدقــة مــن وزارة العمــل
للذيــن اجتــازوا بنجــاح متطلبــات امتحــان مشــرفي الســامة والصحــة المهنيــة.

المهندسين تحتفي بتخريج الفوج
الرابع من المشاركين بمرسم 006
أكــد نائــب نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس فــوزي مســعد ،أن المهندســين
المعمارييــن هــم مــن يظهــروا الوجــه الجمالــي للمشــاريع الهندســية ولهــا تاثيــر
مباشــر علــى الــذوق العــام وعلــى المجتمــع وهــي عنــوان للحضــارة والثقافــة للمــدن
واكــد اعتــزاز النقابــة وفخرهــا بمســتوى المهندســين المعمارييــن الذيــن اســتطاعوا
رفــع اســم االردن عاليــا مــن خــال تحقيــق الكثيــر مــن الجوائــز اقليميــا وعالميــا.

وأشــار خــال حفــل تخريــج الفــوج الرابــع مــن مرســم  ،006إلــى أن مرســم
 006يشــكل فائــدة كبيــرة للمهندســين ،ويســاهم فــي تطويــر مهاراتهــم
وقدراتهــم المختلفــة فــي مجــال عملهــم ،مبينــا أنــه يتــم تدريــب المهندســين
مــن خــال برنامــج المرســم واكســابهم خبــرات تؤهلهــم لالنخــراط فــي
ســوق العمــل فــي ظــل محدوديــة فــرص التدريــب محليــا للخريجيــن الجــدد.
وقــال رئيــس لجنــة التدريــب والتأهيــل المعماريــة المهنــدس شــاكر خليــف ،إن برنامــج
مرســم  006يعتبــر محطــة مهمــة ومســؤولية كبــرى للجنــة التدريــب والتأهيــل
ومجلــس الشــعبة المعماريــة ،وبالتالــي فإنــه البــد مــن االســتمرار بالخطــوات
المســتقبلية للمهندســين المشــاركين فــي البرنامــج وعــدم التوقــف عنــد هــذه
المرحلــة ،مبينــا أن مجلــس الشــعبة المعماريــة القــادم ســيحمل علــى عاتقــه مســؤولية
كبيــرة لتطويــر البرنامــج بمــا يســاهم فــي تحقيــق النفــع للمهندســين المعمارييــن.

فرع المفرق يكرم المهندسين المتقاعدين
وذوي المهندسيـــــــــــــــن المتوفيــــــــــــــــــــــــــن
أقــام فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن فــي محافظــة المفــرق ،حفــا لتكريــم المهندســين
المتقاعديــن وذوي المهندســين المتوفيــن ،احتفــاال بذكــرى معركــة الكرامــة ويــوم المــرأة ويــوم
األم ،بحضور نقيب المهندســين األردنيين رئيس اتحاد المهندســين العرب المهندس أحمد ســمارة
الزعبــي ،ورئيــس فــرع المفــرق المهنــدس محمــد العليمــات ،وأميــن عــام النقابــة المهنــدس علــي
ناصــر ،وعــدد مــن المهندســين المتقاعديــن وذوي المهندســين الذيــن توفاهــم اللــه.

حفل لتكريم مجالس فرع نقابة
المهندسين في عجلون ولجانها
قال نقيب المهندســين األردنيين رئيس اتحاد المهندســين العرب المهندس أحمد ســمارة الزعبي،
إن مــا يــدور مــن لقــاءات حــول قمــة النقــب التــي اســتضاف فيهــا وزيــر الخارجيــة اإلسـرائيلي نظـراءه
مــن مصــر واإلمــارات والمغــرب والبحريــن بحضــور وزيــر الخارجيــة األمريكــي ،بعيــدا عــن االردن يؤكــد
موقفنــا الثابــت ضــد التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي ورفــض كافــة االتفاقيــات الموقعــة معــه ،وأن
ال بديــل عــن تحريــر فلســطين كل فلســطين مــن النهــر إلــى البحــر وعاصمتهــا القــدس الشــريف،
مشــددا علــى أن ال تنــازل عــن ذرة تـراب واحــدة مــن أرضهــا.
ورحــب المهنــدس ســمارة خــال حفــل تكريــم مجالــس فــرع نقابــة المهندســين فــي عجلــون
وهيئاتهــا المركزيــة الســابقة ،بتعزيــز العالقــات االردنيــة الفلســطينية ،مشــددا علــى ضــرورة تعزيــز
حمايــة االردن والمقدســات االســامية ودعــم صمــود األهــل فــي الوطــن المحتــل.
وقدم نقيب المهندســين شــكره لكافة رؤســاء فرع نقابة عجلون ولجانها الســابقة التي ســاهمت
فــي بنــاء النقابة وتحقيق االفضل للمهندســين.
بــدوره ،قــال رئيــس فــرع نقابــة المهندســين فــي محافظــة عجلــون المهنــدس خالــد العنانــزة ،إن
حفــل تكريــم القيــادات النقابيــة فــي محافظــة عجلــون تتزامــن مــع احتفــاالت الوطــن بعيــد االم
ويــوم الكرامــة التــي وقــف فيــه الجيــش العربــي وقفــة عــز وفخــار فــي التصــدي لغ ـزاة األرض.
وأكــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى النقابــة فــي وجــه التفرقــة مــن خــال القيــادات النقابيــة ،فالقائــد
يبنــي ويعلــم ويتــرك أثــرا ويصنــع قائــدا ،مشــيرا الــى ان المهندســين قدمــوا وضحــوا بوقتهــم
وجهدهــم مــن أجــل العمــل النقابــي.

