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الزميالت المهندسات ،، الزمالء المهندسون 
تحية طيبة وبعد،،

ـــت علينـــا مجلـــة المهنـــدس األردنـــي فـــي عـــدد جديـــد تكســـوه الثقافـــة والمعرفة 
ّ
هـــا قـــد أطل

والهندســـة والعلم، لنفتح بابا جديدا من أبواب االرتقاء بمهندســـنا االردني عبر تســـليحه بالقدرات 
الالزمـــة والمهـــارات المؤهلة التي تســـاهم في جعله مهندســـا متميزا كفؤا قـــادرا على االنخراط 
فـــي ســـوق العمل ومواكبـــة التطورات المتســـارعة فـــي عالم الهندســـة واالســـتفادة منها عبر 

كافـــة المجاالت.
ويســـلط هـــذا العدد مـــن المجلة، الضـــوء على ملـــف التعليم الهندســـي فـــي االردن ومخرجاته 
وتأثيـــره علـــى ســـوق العمـــل، ورؤيـــة النقابـــة فـــي التعليم العالـــي الهندســـي ومخرجاتـــه، وأبرز 
التحديـــات التـــي تواجـــه ذلـــك الملف مـــن تزايد أعـــداد الطلبـــة الدارســـين للتخصصات الهندســـية، 
كمـــا يتناول موضوعات علمية هندســـية هامة حـــول نوعية الناتج الهندســـي، المهندس ومدى 
ارتباطـــه مـــع متطلبـــات ســـوق العمـــل، اإلجـــراءات التـــي يجـــب أخذهـــا باإلعتبـــار لتحقيـــق التوازن 

المطلوب.
إن االســـتمرار فـــي النجاح اصعـــب من تحقيق النجـــاح وان اصدار العدد 88 مـــن مجلة المهندس 
األردنـــي، دليـــل عمـــل دؤوب واصـــرار على مواكبـــة كل ما هو جديـــد في المجاالت الهندســـية، 

مـــع التركيز علـــى التميز واالنتمـــاء الحقيقي للمهنـــة والنقابة والوطن.
إن مجلـــس نقابـــة المهندســـين يســـعى مـــن خـــالل مجلة المهنـــدس االردنـــي، إلى ابـــراز صورة 
مـــن صـــور منظومـــة العمل المهنـــي والنقابي الـــذي تقدمه النقابـــة لمنتســـبيها، واضعا تطوير 
المهنـــدس األردنـــي وتعزيـــز مكانتـــه محليـــا وعربيـــا ودوليا علـــى ســـلم اولوياته، حيـــث يمثل منبر 

المجلـــة حالـــة حيوية تعكـــس حيوية نشـــاطات النقابـــة وفاعليتها بشـــكل دائم.
أشـــكر جهـــود القائمين علـــى اعداد المجلـــة المتميزة، وابارك لهـــم ولجميع الزمـــالء صدور العدد 

الثامـــن والثمانيـــن منهـــا، متمنيا لهذا المنبر العلمي الهندســـي دوام التقـــدم والنجاح.
نقيب المهندسيــــــن األردنييــــــن
المهندس أحمد سمارة الزعبي

كلمة
نقيب المهندسين األردنيين

م. آحمد سمارة الزعبي
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كلمة
هيئة التحرير

بقلم د.م خير الدين بسيسو

فـــي وقـــت تتســـارع الخطـــى نحو بنـــاء إقتصـــاد قوي وتخفيـــض نســـب البطاله ورفع مســـتوى 
المعيشـــه للمواطنيـــن فـــي كافة دول العالـــم نجد األردن يحـــث الجهود لتحقيق هـــذه األهداف 
ونحـــن كنقابـــة المهندســـين األردنيين في مقدمـــة مؤسســـات المجتمع المدني التي تســـاهم 
بكافـــة الوســـائل المتاحـــة ومنهـــا رفع ســـوية التعليم الهندســـي. وفـــي هذا اإلطـــار قامت لجنة 
المجلـــة بتنظيـــم وإدارة نـــدوة حواريـــه تحت رعايـــة الزميل نقيب المهندســـين شـــارك فيها عمداء 
كليـــات هندســـة مـــن القطاعين العام والخـــاص باإلضافة إلـــى مندوبين من وزارات ومؤسســـات 
حكوميـــه و مكاتـــب و شـــركات هندســـية تم فيها مناقشـــة واقـــع وتحديات التعليم الهندســـي.

 للمتابع لمجريـــات األحداث العالميـــة في الســـنوات القليله الماضيـــه أن الذي 
ً
وقـــد بـــات واضحـــا

ال يواكـــب التطـــور التكنولوجـــي والعلمـــي مصيـــره إلـــى الـــزوال كما حدث لشـــركات كبـــرى مثل 
 علينا أن نبحـــث في ســـبل الوصول لتطويـــر المناهج 

ً
كـــوداك ونوكيـــا وغيرهـــم، لذلـــك بـــات لزامـــا

وأســـاليب التدريـــس لمواكبـــة التطور العلمـــي من جهة وتلبيـــة متطلبات ســـوق العمل المحلي 
واإلقليمـــي مـــن جهـــة أخـــرى. ولن يكـــون ألي جهد فـــردي أو مجموعة أفـــراد تأثيـــر إذا لم يتم 
تبنـــي ذلـــك من كافـــة الجهـــات ذات العالقـــة كـــوزارة التعليـــم العالـــي والجامعات التـــي تدرس 

المملكة. في  الهندســـة 
تفتخـــر الدول والمؤسســـات بمؤتمراتهـــا وتقدم الدعم للباحثيـــن والجوائز للمتميزيـــن، إال أننا نجد 
أن هـــذه المؤتمـــرات فـــي األردن تفتقـــر إلى دعـــم الجامعـــات الحكومية والخاصة برفد جلســـات 
المؤتمـــر باألبحـــاث واألوراق العلميـــة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس وطـــالب الدراســـات العليـــا بإعتماد 
األبحـــاث المقبوله للنشـــر ضمـــن وقائع المؤتمر ألغـــراض الترقيه ألعضاء هيئـــة التدريس وإعتماد 

 للتخـــرج لطلبة الدراســـات العليا.
ً
هـــذه األبحـــاث متطلبا

وفـــي الـــدول التـــي لديها العديد مـــن الجامعات يتم إرســـال مشـــاريع القطاعين العـــام والخاص 
إلـــى الجامعـــات لتطرحهـــا لطالبها كمشـــاريع تخـــرج بكالوريوس أو رســـائل ماجســـتير مما يعطي 

بدائـــل تصميميـــة مختلفة ومتنوعـــة وتفكير خـــارج الصندوق.
 فـــإن وجـــود مـــا يزيد عـــن ثالثيـــن جامعة تـــدّرس الهندســـة بكافـــة فروعها ووجـــود أعداد 

ً
ختامـــا

 للفخـــر واإلعتزاز 
ً
كبيـــرة مـــن الطـــالب علـــى مقاعد الدراســـة فـــي هـــذه الجامعات يعتبـــر مصـــدرا

ويجـــب العمـــل على إســـتثمار هذه الطاقات البشـــرية في مشـــاريع بنى تحتية وإنتاجية تؤســـس 
ألردن مزدهـــر ومنتج.
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الندوة الحوارية
التعليم الهندسي

وسوق العمل
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عقدت لجنة مجلة المهندس اآلردني في نقابة المهندسين اآلردنيين ندوة متخصصة حول

التعليم الهندسي
وســـوق العمـــــــــل

وهي تتوائم مع موضوع العدد. 
عقدت الندوة برعاية الزميـــــــــل احمــــــــد سمــــــــــــارة الزعبــــــــــي نقيــــــــــب المهندسيـــــــــــن األردنيين 
وبمشـــــاركـــــــة مــــــن خبــــــراء ومتخصصــــيـــــن وحضــــــور مـــــن المدعـــــويـــــن مــــــن اعضــــــاء مجالس 
الشـــعب ورؤســـاء اللجـــان النقابيـــة ورؤســـاء لجـــان الشـــعب، وادار النـــدوة الزميل مازن النابلســـي 
رئيـــس لجنـــة المجلـــــــــــة، حيث قـــدم المتحدثـــــــيــــــــن مـــن الجســـم النقابي والجســـم االكاديمي 
والممارســـين، ورحـــب بالمشـــاركين، وأشـــار إلـــى أهمية عقد هذه النـــدوة المتخصصـــة لما له من 
أثـــر فـــي إلقاء الضـــوء على التعليم الهندســـي ومـــدى ارتباط مخرجـــات التعليم الهندســـي مع 

متطلبات ســـوق العمل الهندســـي.
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كلمة الزميل احمد سمارة الزعبي، نقيب المهندسين، راعي الندوة
أســـاتذتي األفاضـــل الزميـــالت والزمـــالء، أهـــال وســـهال بكم فـــي النقابة، وجزيل الشـــكر لالســـتاذ 

مـــازن النابلســـي على الجهـــد المقـــدر ولجنة المجلـــة الكرام.
موضوعنـــا اليـــوم ربمـــا أصبح في الفترة االخيرة يشـــكل عامـــل قلق في المجتمـــع االردني وحتى 
ال نظلـــم األردن فهـــذا االمـــر أيضا يشـــكل عامل قلق لكل الـــدول العربية، بمعنـــى أن التطرق الى 
دراســـة موضـــوع الخلـــل بيـــن مخرجـــات التعليم وســـوق العمـــل أو الحديـــث عن المنتـــج التعليمي 
ومســـاقات العمـــل هـــو موضـــوع متنـــاول االن فـــي معظـــم الـــدول العربيـــة ال بل ربمـــا رغم كل 
المالحظـــات التـــي سنناقشـــها الحقا يبقى مســـتوى خريج الجامعـــات األردنية مـــن االفضل على 
صعيد الوطن العربي. هذه االشـــكالية هي اشـــكالية متأخرة؛ بمعنى لم ترافق نقابة المهندســـين 
منـــذ البدايـــات، يعنـــي انا من جيل لـــم يكن موضوع التدريـــب مطروحا للنقاش، ولـــم يكن موضوع 
الخلـــل بيـــن مخرجات التعليم او ســـوق العمـــل او دعم حديثي التخرج او مركـــز تدريب لم تكن هذه 
المســـائل مطروحة كان الخريج قادر على الدخول الى ســـوق العمل بمنتهى الكفاءة و كان ايضا 
النمـــو االقتصـــادي وتأثيـــره على النمو في قطاع االنشـــاءات يســـتوعب الخريجيـــن الجدد بمعنى 
عندمـــا كان  المهندســـين حديثـــي التخـــرج يلتحقـــوا بالعمـــل فـــي المشـــروع وبوجود مهندســـين 
متوســـطي الخبرة ومهندســـين ذو الخبرة الكبيرة،  وكان فريق العمل يشـــتغل كأســـرة واحدة وبعد 

فتـــرة كان كل جيـــل يســـلم الراية لجيل فـــي الميدان فما كنا نشـــعر بهذه الفـــوارق الموجودة. 
االشـــكالية بهـــذه الصورة  ناتجة عـــن عدة عوامل: العامـــل االول ازدياد اعداد الخريجين بشـــكل كبير 
جدا يفوق قدرة الســـوق على االســـتيعاب، الثاني زيادة اعداد الجامعات بشـــكل كبير للغاية، وازدياد 
اعـــداد الطـــالب فـــي القســـم الواحـــد او المجموعة وهـــذه الحالة ليســـت فقط في الهندســـة بل 
موجـــودة فـــي كل الكليـــات، حتـــى ان وضـــع الطـــب ربما يكـــون اكثر صعوبـــة، بمعنـــي عندما كان 
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الطبيـــب صباحـــا يقوم بجولته كان يرافقه مـــن 7 الى 8 طالب من كلية الطب، اليوم برافقه من 40 
- 50 طالب وقد يصل العدد الى مائة، فكيف ســـيتم تشـــخيص المريض  وسماع توجيهات المدرس 
الطبيـــب، هـــذا الكالم ايضـــا ينطبق على كليات الهندســـة ونعرف انه جهد كبير، على ســـبيل المثال 
كونـــي مهنـــدس معمـــاري طاقة المهنـــدس المعماري انه يتابـــع كل يوم كاســـتاذ بالحد االقصى 
12 طالـــب، اليـــوم االعداد اكثر من هذا الرقم على حســـاب ومعرفة حصة الطالـــب من الوقت. ايضا 
المســـاقات الدراســـية ومدى تجاوبهـــا مع التطورات التـــي تحدث في العالم علـــى التطور العلمي 
التطور التكنولوجي وعالقتها بالصناعة وقطاع االنشـــاءات وبالقطاعات المتأثرة ومســـتفيدة مباشرة 
مـــن المنتـــج، الخلـــل واضـــح أيضا فـــي جزء ال يســـتهان به مـــن القطـــاع االكاديمي وســـوق العمل، 
ونحـــن فـــي النقابـــة نتحمل جزء من المســـؤولية في ان االصـــل ان االكاديمي هو جزء من ســـوق 
العمـــل ويعي حيثيات المشـــروع وتفاصيلـــه واالداء، وما يحـــدث انه اكثر الماما فـــي البعد  النظري، 
بمعنـــى انـــه يدرك المعلومـــات النظرية وبالتالي يلقنها للطالب بشـــكل نظري، الـــى اي درجة نحن 
قادريـــن علـــى نقـــل االمر تدريجيا من الســـنة االولـــى الى تخرجـــه، وان ال يكـــون التدريب فقط في 
ســـنة  رابعة وســـنة خامسة لثالث أشـــهر، كيف نشبك الطالب من الســـنة االولى مع سوق العمل.

نحـــن فـــي نقابـــة المهندســـين وعندمـــا تســـلم المجلس من االشـــهر االولـــى تم عقد لقـــاء دعي 
عليـــه جميـــع عمـــداء كليات الهندســـة واعتقـــد ان هناك اســـاتذة هنا شـــاركوا بهـــذا اللقـــاء، كما تم 
عقـــد ورشـــة عمل باحد الفنـــادق على مدى يـــوم علمي كامل شـــارك به مجلـــس التعليم العالي 
ووزيـــر التعليـــم العالـــي د. عادل الطويســـي آنـــذاك، وتم اجراء نقاش واســـع حـــول الموضوع وكان 
هنـــاك اوراق مقدمـــة وخرجنـــا بتوصيات. بأمانـــة عندما قمنا بتســـليم التوصيات لوزيـــر التعليم العالي 
لـــم نشـــعر انه مهتم، بينما كان من ســـبقه شـــعرنا باهتمام عالي جدا بدعم للفكـــرة، حاليا الجامعات 
هنـــاك تواصـــل معهم من قبـــل النقابة، وتم توقيـــع اتفاقيات مع عدد منهـــم، صحيح لم نصل لكل 
الجامعـــات لكـــن وصلنا لنســـبة عالية من الجامعات. نحن اليوم في وضـــع صعب اليوم، بمعنى نحن 
نقـــدر عـــدد الباحثين عن عمـــل بحوالي 30 الـــف مهندس، المســـجلين بديوان الخدمـــة المدنية 38 
ألـــف مهنـــدس، اللي ما حصلـــوا وال على فرصـــة تدريب حوالـــي 20 ألف، أرقام يعنـــي أقرب للخيال 
اال ان هـــذا هـــو الواقـــع، نفكـــر حاليا في عمل مشـــروع وطني للتدريب، وكنا  اليـــوم نخطط ونصمم 
للفكـــرة كيـــف تكـــون، خاصـــة مع تعدد الجهـــات ذات المســـؤلية، وجزء مـــن البرنامج يتحول إلعاشـــة 
بمعنى ياخد المتدرب مبلغ التدريب وال بداوم، أو إذا ذهب الى الموقع نص ســـاعة يذهب اعاشـــة، 
أنـــا بعتقـــد ان التحديـــات التـــي امامنا تحديات كبيـــرة، وكلنا نتحمل جزء من مســـؤولية مـــا وصلنا اليه، 
وعلينـــا جميعـــا واجـــب انه نقدم شـــيء وان  نخفف من التحديـــات التي تواجهنا. نعـــول كثيرا  على 

هـــذا اللقـــاء، الكفاءات اللي امامنـــا قادرة ان ترســـم خارطة طريق صحيحـــة للمرحلة القادمة.
أكرر الترحيب بكم وأهال وسهال، شكرا.



8

كلمة م. عبد الله غوشة رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية
»عندمـــا اخبرنـــي الزميل مازن النابلســـي عن موضوع الندوة, ســـارعت مباشـــرة بمراجعة ذاكرتي, 
فتذكرت مجلة المهندس األردني لشـــهر شـــباط لســـنة 1988, وان اردتم يمكننا الرجوع لتوصيات 

هـــذا العدد بعد االنتهـــاء من الندوة, لنرى توصيات ســـنة 1988.
ســـنة 1988 قامـــت مجلـــة المهنـــدس االردنـــي بعقد ندوه حـــول التعليـــم الهندســـي والبطالة, 
وكانـــت تتحـــدث بشـــكل اساســـي ان %50 مـــن البطاله الهندســـية هـــي في قطاع الهندســـة 

المدنيـــة, بينمـــا ال تعانـــي باقـــي القطاعات مـــن البطالة.
اضافـــة الـــى ذلـــك لـــو عدت فـــي الذاكـــرة الـــى الـــوراء, كان هنـــاك أيضا مجلـــة ســـنة 1982, لم 
اســـتطع الحصـــول عليهـــا لضيـــق الوقت, تتحـــدث عن نـــدوة بعنـــوان التعليم الهندســـي. نفس 

المشـــاكل التـــي نتحدث عنهـــا اآلن, ولـــم يطـــرأ اي تغيير.
النقطـــه األولـــى التـــي تكتشـــفها ان موضوع االزمـــه االقتصادية, واعـــداد الخريجيـــن, هي عباره 
عـــن حلـــم او أســـطورة. حيث أن القطاع الهندســـي منـــذ األزل يعاني من مشـــاكل. رغم وجود 
فتـــرات ازدهـــار قليلة جدا, فاذا عدنا بالذاكره نرى ان القطاع الهندســـي بيـــن عامي 1976, 1977 
ازدهـــر قليـــال, وقبل ذلك لم يكـــن القطاع مزدهرا, حيث أن المهندس الذي عين ســـنة 1971 كان 

يتقاضـــى اجـــرا اقل من اجـــر العامل, حيث كان راتـــب المهندس الشـــهري 19 دينار اردني.
وقـــد حـــدث بيـــن األعـــوام ) 1975 - 1977 ( نـــوع مـــن االنتعاش, ثـــم حدث هبوط اســـتمر حتى 
فتـــرة الحـــرب العراقيـــة االيرانية, حينهـــا كان هناك في هـــذه الفترة القليل مـــن االزدهار. ثم حدث 
بعـــد حـــرب ال ) 1990 - 1992 ( القليـــل مـــن االزدهار أيضا. أي اننا كل عشـــر ســـنوات قد نحظى 
بســـنتين فقـــط من االزدهار في ســـوق العمـــل والتعليم الهندســـي. وان عدنا الى اخر عشـــرين 

عـــام, اتذكـــر ان فتـــرات االزدهار الوحيـــده كانت بين األعـــوام ) 2005 - 2007 (.
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امـــا مـــا يتـــم الحديث عنـــه اآلن هـــو ذاته كما ذكـــر في مجلـــة المهنـــدس األردنـــي 1988, حيث 
ان اعـــداد الخريجيـــن كبيـــرة, كما ذكر الزميل نقيب المهندســـين ســـابقا , بان لدينـــا 50,000 خريج, 

وقـــد حذر ســـنة 1988 بأنه ســـيكون لدينـــا 16,000 خريج ســـينضمون لنقابة المهندســـين.
إضافـــة إلـــى ذلـــك, ذكـــر في عـــدد 1988 موضوع »عـــودة المغتربين فـــي دول الخليـــج«, وكان 
افضـــل مـــن تحـــدث عـــن هـــذا الموضـــوع المرحـــوم »المهنـــدس روحـــي الشـــريف«, حيـــث تميـــز  
المرحـــوم روحـــي بثالث جوانب في هذا الموضـــوع بالذات, أوال هو نقابي عريـــق ومعروف, ثانيا 
كان شـــخص لديـــه رؤيـــه من خـــالل رؤيته في الجمعية, ونظام رقم خمســـه للبنـــاء  أي الصناعه 
والهندســـة, وثالثـــا التعليـــم الهندســـي. كان قـــد وضـــع توصيات نتأمـــل أن نقرأهـــا ونضعها في 

الحســـبان والمتنـــاول, فـــي مجلة صدرت قبل 31 ســـنة.
حتـــى انـــه تم التحدث في عدد ســـنة 1988 عن مســـتقبل مهنة الهندســـه فـــي األردن وما هو 

مصيرها. وســـنتحدث ســـريعا الســـتدراك وضعنا بشكل رئيسي:
والتكنولوجيـــا,  الرابعـــة  الصناعيـــة  الثـــورة  أوال, 
وانفتـــاح العالـــم والعولمة, كلها مواضيع اساســـية 
تؤثـــر كثيرا على قطاع الهندســـة. ويمكن ان تكون 
النقـــالت النوعيـــة التي حدثـــت خـــالل الثالثين عام 
السابقه ستختلف خالل السنتين او الثالث القادمة. 
حتـــى فـــي مهنـــة الهندســـة يتـــم الحديـــث مؤخرا 
عـــن ان قطاعات كبيرة منها ســـيكون مصيرها الى 
الـــزوال, بعد الثورة الصناعية الرابعة, حتى ان مهنة 
المحاماة ســـتتأثر أيضا, بحيـــث ان %95 من القضايا 
القانونيـــة ســـتتمكن باســـتخدام برامـــج استشـــارية 

معينة توفـــر لك األجوبـــة القانونية.
, قبل عشـــرون عام كان الخريج يقوم بحاالت دراســـية وتفســـير لمشـــروعه المقترح, اما اآلن 

ً
ثانيا

فيتـــم اســـتيراد المشـــروع من عـــدة مواقع الكترونية. حيـــث اصبح من الفكاهه انـــك يمكن لك ان 
تحصـــل على المخططات المعمارية مـــن اي محل بقاله.

حيث ان لم نســـتطع نحن ان نطور انفســـنا فالقطار ســـيجري, وان المثال الذي اســـتخدمه كثيرا 
في هذا الســـياق هو شـــركة نوكيا , حيث انها كانت اكبر مســـتهلك لســـوق الهاتف الخلوي في 
العالـــم, وكان مســـيطر علـــى عـــدد هائـــل من األســـواق, ثـــم لم يســـتطع ان يواكب مـــع ما تم 

بعـــده من تطور, فقاموا ببيع الشـــركة كاملة لشـــركة مايكروســـوفت.
فانـــت بمهنتـــك ان لـــم تســـتطع ان تطـــور نفســـك, وتواكـــب التجديـــد والتخصصـــات الجديدة لن 
تنجح. حيت ال نريد نحن ان نكون مجتمع متشـــابه, يجب على كل شـــخص ان يكون له تخصص 

متميـــز, وعلـــم متميز, حتى يســـتطيع ان يواكب ما ســـوف يحدث.
النقطـــة المهمـــة واالخيرة, هي موضـــوع المكاتب الهندســـية والتعليم الهندســـي, هناك فجوة 
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كبيرة كما كان يحدث ســـابقا بين ســـوق العمل والتعليم الهندسي. ال تستطيع الجامعة ان تمنح 
كل المعلومات للطالب, يجب ان يكون هناك مرحله انتقالية, يمكن ان تســـمى ســـنة مزاولة, او 
تدريـــب, وان تكـــون هذه الفتـــرة مبرمجة, كما يحدث فـــي مهنة الطب, حيث يـــدرس الخريج بعد 
ســـتة ســـنوات جامعتة ســـنة كاملة امتيـــاز, كمرحلة انتقالية قبـــل مزاولة المهنه وســـوق العمل. 
كمـــا فـــي المحامـــاة ايضا, يجب على الخريج ان يتدرب ســـنتين في ســـلك المحامـــاة والقضاء, اال 
المهنـــدس, حيـــث يمكن له فور تخرجه ان يشـــرف »حســـب قوانيـــن النقابة« على فيال ســـتكلف 
4,000,000 دينـــار أردنـــي, ومســـاحتها 600 متـــر مربـــع, ولكن الســـؤال: هل هذا الشـــخص قادر, 

حيـــث نظلمه, ونظلم المكتب الهندســـي, ونظلم العمل الهندســـي كامال.

فـــال بد من وجـــود فتره انتقالية,وان نتوقف عـــن لوم البرامج الجامعية والخطط الدراســـية, حيث 
مهمـــة الجامعـــة هي منح العناوين الرئيســـية فقط, اما المرحلة الالحقة فهي حســـب اهتمامك 

كخريج, او تخصصك الدقيق.
قـــد يكـــون هناك بعـــض المحاوالت من جامعة الحســـين التقنية, لكن المشـــكلة األساســـية في 
البرامـــج ان النقابـــة وقت التســـجيل ال تعترف فـــي هذه البرامـــج التخصصية, وبالتالي ستكتشـــف 
بعـــد اربـــع ســـنوات ان هـــذه الجهـــود ضاعـــت ســـدى, وان كلية الهندســـة فـــي هـــذه الجامعة, 

ســـتكون مثلهـــا مثـــل ال 20 كلية الهندســـة الموجودة.
مشـــكلتنا بالمجتمع المتشـــابة, نعطي شـــهادات متشـــابهة, لمواضيع متشـــابهة, فنصبح جميعا 

متشـــابهين في نفـــس المواضيع.
عندمـــا نتحـــدث ان هناك تخصصات معينة, مثال في الهندســـة المعمارية, ســـتجد كمثل بســـيط, 
فـــي موضـــوع اإلنـــارة وعالقته بالعمـــارة, أننا ال نملـــك مهندس متخصص في هـــذا المجال في 
األردن, ولكـــن يتـــم اســـتيراد هـــذه الخبـــرات مـــن الخـــارج. وكمثـــال آخر, نحـــن ال نملك مهندســـين 
متخصصيـــن فـــي المـــواد, بل نســـتورد أيضا هذه الخبـــرات من الخـــارج. لذلك كأحد مشـــاريع زميلنا 
النقيـــب  المهنـــدس أبو فـــارس والتي كنـــا نتحدث عنها يـــوم أمس في اجتماع خاص, مشـــكلة 
ان صاحـــب العمـــل تعاقـــد مـــع مستشـــارين مـــن خـــارج األردن. وذاك يجعلنـــا نطرح هذا الســـؤال 

»لمـــاذا ال نقـــوم نحن بهـــذا العمـــل؟!« »ولماذا هذا النقـــص في التخصصـــات عندنا؟!«.
نتمنـــى ان تحتـــوي هـــذه المرحلـــة االنتقاليه تركيز أكثر علـــى التخصصية. وشـــكرا لكم على هذه 

التخصصية. الندوة 
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كلمة أ. د. بشار الطراونة
عضو مجلس نقابة المهندسين األردنيين / رئيس مجلس الشعبة المدنية  	 
بروفســـور فـــي الجامعة األردنية / وله مشـــاركة في عـــدة لجان متخصصة على المســـتوى 	 

المحلـــي والمســـتوى العربي، عضـــو في جمعية المهندســـين المدنييـــن األمريكية / ومقيم 
برامـــج هندســـية معتمـــد لـــدى مجلـــس االعتمـــاد االمريكـــي للهندســـة والتكنولوجيـــا. عضو 
مجلـــس اعتمـــاد المؤسســـات التعليـــم العالي / عضـــو لجنة التعليـــم الهندســـي التابع التحاد 
المهندســـين العـــرب / حاصـــل على درجـــة الدكتـــوراه والماجســـتيرفي الهندســـة المدنية من 

جامعـــة أوهايـــو والبكالوريس من جامعـــة مؤتة.
اشـــكر لجنـــة مجلة المهندس االردني على عقد هذه الجلســـة الحوارية مع اهميـــة تكرارها لزيادة 
مشـــاركة صنـــاع القـــرار وذوي االختصاص فـــي مثل هذا الحـــوار الذي يهدف للتعرف على مشـــاكل 

وافاقه الهندسي  التعليم 
فـــي االردن وخارج االردن، ونســـبة كبيرة تبحث عن عمل خـــارج االردن ويعملون في دول مجاورة 
ويصبحـــوا ناجحيـــن في مجـــال عملهم، المشـــكلة حاليا ان ســـوق الخليج اصبح شـــبه مغلق أمام 

المهندســـين لعدة اسباب منها:
1 - الســـعودية: أصبحـــت تخـــرج اعـــداد كبيـــرة من المهندســـين وبحاجـــة لتوفير فـــرص عمل لهم؛ 
وبالتالـــي تـــم فـــرض شـــروط علـــى أي مهنـــدس أجنبي يدخـــل إلى الســـعودية ان يكـــون لديه  

خبـــرة ال تقـــل عن خمس ســـنوات.
2 - الكويـــت: زيـــادة التضييـــق علـــى المهندســـين الموجوديـــن مـــن خالل طـــرح مفاهيـــم اعتماد 

واالعتــــراف بالشهــــادات.
3 - االمارات يعتبر سوق مفتوح ولكن يعاني من أزمة اقتصادية.
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 في فترة ركود 
ً
 وحاليا

ً
 ونزوال

ً
4 - العراق: من أكثر من خمسة سنوات تتذبذب الحركة صعودا

5 - سوريا: ما زالت االمور فيها غير واضحة 
وبالتالي على العموم المنطقة المحيطة باألردن ال تستوعب تصدير كفاءات هندسية.

كان وال زال خروج كفاءات للعمل في أمريكا / اوروبا / كندا ولكن بإعداد قليلة.
أصبحـــت المشـــكلة واضحة علما انه في ســـنوات 2006-2008؛ كان المهنـــدس المدني يحصل 
علـــى أكثـــر من 3-4 فرص عمل قبل التخرج وعلى ســـبيل المثال شـــعبة الهندســـة المدنية كان 

عددهـــا ال يتجـــاوز 25 الف منذ تأســـيس النقابة إلـــى عام 2011 بعد  ذلـــك اختلف الوضع.
 يقـــارب العدد إلى 50 ألـــف مهندس أي تضاعف العـــدد خالل الفترة القصيـــرة؛ اضافة إلى 

ً
حاليـــا

 توجد االزمة االقتصاديـــة الخانقة حتى في 
ً
أن ســـوق العمـــل الدول المجاورة ال يســـتوعب وثالثـــا

االردن. وزيادة المهندســـين فتح شـــهية القطاع الخاص بالتوســـع وفتح كليات وبرامج هندســـية.
مقارنـــة بالســـنوات 2008-2013 أصبـــح هناك توســـع كبيـــر في عـــدد البرامج الهندســـية المدنية 
والكهربائيـــة والميكانيكيـــة. وفـــي نفـــس الوقـــت يالحـــظ الكثيـــر الطلـــب علـــى الهندســـة االمـــر 
 في اذهان الكثيـــر وأصبح أي طالـــب ثانوية يحصل على معـــدل فوق 80% 

ً
الـــذي أصبـــح عالقـــا

يســـتطيع دراســـة الهندســـة في االردن. أما من يحصـــل على معدل أقل من %80 ويســـتطيع 
الدراســـة فـــي الخارج يحصل على شـــهادة الهندســـة. وهـــذه  العوامل أدت إلى وجود مشـــكلة 
أن هناك 164 ألف مهنــــــــــــدس وال يوجـــــــــــد فـــــي االردن المشـــاريع أو الصناعة التي تســـتوعب 

هـــذه االعداد من المهندســـين.
ولكن ما الحل لهذه المشكلة؟

مقارنـــة باالعتمـــاد على ســـوق العمـــل خـــارج االردن كبيـــر بالمقارنـــة باالقتصـــاد داخـــل االردن المحدود 
االمكانيات باالضافة أنه يعاني من مشـــكلة... نحتاج إلى التوســـع في االفق إلى أماكن خارج األردن.
أحد الحلول تشـــبيك من خالل البرامج الهندســـية؛ أي برنامج هندســـي ســـواء بكالوريس هندسة 

مدنية أو ميكانيكية في جامعة أخرى أو تشـــبيك مع شـــركات عالمية تســـتوعب المهندســـين.
  airbus هذا الموضوع موجود في االردن االن ولكن على مســـتوى صغير واذكر مثال: شـــركة
تقـــوم بتوفير فرص تدريب لطالب الهندســـة فـــي الجامعة االردنية كل عـــام، وتم قبول طالبين 
للتدريـــب لمـــدة خمس شـــهور وهذا جهد ملحوظ ومهـــم ولكن العدد قليل فـــي حال تم قبول 

مـــن كل جامعـــة في االردن ال يتجاوز العـــدد عن 15 طالب إلى 20.
وهـــذا الحـــل يحتـــاج إلى عمل وجهـــد من الجامعـــات وهناك فجوة بيـــن الجامعـــة والصناعة في 

االردن أو العمـــل االستشـــاري construction  وبالتالـــي يحتـــاج إلى تشـــبيك بطريقة أفضل.
موضـــوع اخـــر مهـــم يتـــم العمل عليه حاليـــا ويحتـــاج مزيد من العمـــل موضوع الســـوق االلماني 
يحتـــاج إلـــى 100 الـــف مهنـــدس وتم عمـــل 4 ورش عمل في بداية شـــهر 10 فـــي المحافظات 
عمـــان / الزرقـــاء/ اربـــد/ الكـــرك وكان الهـــدف تعريـــف المهندســـين  بســـوق العمـــل االلمانـــي 

ومتطلباتـــه وكيفيـــة التقديـــم إلى ســـوق العمل وكيفيـــة اعتماد الشـــهادات.
ولكـــن المشـــكلة فـــي المانيا  هـــي العكس هو وجود فـــرص العمل ويتم االعـــالن عنها ولكن ال 
يوجـــد مـــن االردن مـــن يقدم على هذه الفـــرص. وبمعدل كل مهندس يبحـــث عن عمل أمامه 
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4-8 فـــرص عمـــل حســـب التخصص ويوجـــد الكثير من الشـــركات تبحث عن مهندســـين باالضافة 
إلى وجـــود برامج تأهيل وتدريب المهندســـين..

 
ً
 وجود مشـــكلة وخلل في مخرجات التعليم، واوضح أن الســـوق عندمـــا يكون متراجعا

ً
اذكـــر أيضـــا

ال يســـتوعب اي مخرجـــات جديـــدة حتى ممن يحملون الخبرات الســـابقة ألكثر من 5-10 ســـنوات 
يصبحون over qualified وبالتالي المشـــكلة الرئيســـة هي موضوع االنكماش في الســـوق.

مثـــال اخـــر هـــو شـــركة DB وهي شـــركة القطـــارات والســـكك الحديديـــة ويتم تشـــغيل 8.000-
9.000 االف مهنـــدس.

وأكبر عائق للمهندس األردني في دخوله السوق االلماني هو موضوع اللغة.
، ولكن يحتـــاج إلى مســـتوى B1 وهـــو يتطلب 6 

ً
علـــى الرغـــم مـــن تقليـــل متطلبات اللغـــة حاليـــا

أشـــهر للحصـــول عليـــه. ويتطلب من نقابة المهندســـين في الفتره القادمـــة محاولة التقليل من 
اعـــداد المنتســـبين إلـــى الجامعـــات مـــع صعوبة هذا األمـــر مقارنـــة بالنتائج هذا العـــام وما حصل 

في التوجيهـــي الكارثي والمعـــدالت العالية.

الحكومـــة تحـــاول ان ترضـــي المجتمـــع وزيـــادة الطاقـــات االســـتعيابية فـــي الجامعـــات أدى إلى 
تكـــدس اعـــداد  الطلبـــة وبالتالـــي النتيجـــة بعـــد 5 ســـنوات معانـــاة من مشـــكلة أكبر.

المشـــكلة فـــي األردن أن ســـوق العمل الهندســـي يفترض بوجـــود وزارة التعليـــم العالي وهيئة 
االعتماد ونقابة المهندســـين وأصحاب العالقة )الشـــركات الهندســـية  و القطاع الخاص ( بوجود 

سياسة وســـيطرة على االعداد.
 تأتـــي من العائلـــة عندما يحصب 

ً
حيـــث أنـــه يمكن الســـيطره علـــى اعداد وحل مشـــكلة اجتماعيا

علـــى معـــدل 90 فما فوق يختار دراســـة الطب أو الهندســـة ومن وجهة نظره يعتبرها المشـــكلة 
حلها. األصعب 
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كلمة د. ياسر ابراهيم الرجال
عميد كلية تكنولوجيا اإلنشاء والبيئة المبنية / جامعة الحسين التقنية	 

لفـــت انتباهـــي اليـــوم خبـــرا يقـــول بأن هنـــاك 20000 مهنـــدس لم يحصلـــوا على فرصـــة تدريب 
حتـــى اآلن، ومـــن المضحـــك المبكـــي فـــي الموضوع بـــأن األصـــل ان ال يكون هنـــاك حاجة لدى 
حديثـــي التخـــرج من المهندســـين بااللتحاق بـــدورات تدريبيـــة تمكنهم من االلتحاق بســـوق العمل 

لـــو كانـــت الجامعـــات تقوم بالـــدور المطلـــوب منها على الوجـــه األمثل.
فـــي البـــدء اود التأكيـــد علـــى أولوية مراجعـــة المخرجـــات التعليمية فـــي التخصصات الهندســـية 
فـــي الجامعـــات المختلفـــة، ليـــس فقـــط للتأكد مـــن موائمتهـــا لمتطلبات ســـوق العمـــل، ولكن 
لتحقيـــق هـــدف اســـتراتيجي أبعـــد، وهـــو مواكبـــة الثـــورة الصناعيـــة الرابعة، حيـــث ال زالـــت غالبية 
جامعاتنـــا تقـــدم خططـــا مستنســـخة عـــن بعضهـــا البعض وغير قـــادرة فـــي الفتـــرة الحالية على 
رفـــد ســـوق العمـــل بخريجيـــن أكفـــاء قادرين علـــى االنخـــراط في ســـوق العمل او علـــى تكييف 
انفســـهم للتعامل مع المتغيرات والمســـتجدات المتســـارعة في المجاالت الهندســـية المختلفة، 
اكاد أجـــزم بـــأن غالبيـــة جامعاتنا ال تـــزال تقدم نفس الخطط الدراســـية )مع تعديـــالت متواضعة 
فقـــط( منـــذ تأسيســـها وحتـــى اآلن، وقـــد فاقم مـــن المشـــكلة قبول أعـــداد هائلة مـــن الطلبة 

تفوق طاقتهـــا االســـتيعابية بأضعاف.
ال تنحصـــر المشـــكلة بعـــدم تغطية المخرجـــات التعليمية في غالبيـــة الجامعات للمهـــارات التقنية 
فقـــط مثـــل البرمجيـــات التخصصيـــة المســـتجدة، وتكنولوجيـــا االنشـــاء ومـــواد البنـــاء المســـتجدة، 
والعقـــود الهندســـية، وانظمـــة البنـــاء، واالشـــراف الهندســـي، والتفاصيـــل المعماريـــة، والكودات 
)بالنســـبة للعمـــارة والمدنـــي على ســـبيل المثال(، بـــل تتعداها الـــى اغفال المهـــارات الوظيفية 
بشـــكل كلي مثل االنضباط، والعمل ضمن الفريـــق، وادارة الوقت وااللتزام بالمواعيد، واخالقيات 
المهنـــة، وتقبـــل الـــرأي والـــرأي اآلخـــر، والمحافظـــة على اســـرار العمـــل، والقدرة علـــى التعامل 
مـــع الجهات الدوليـــة المختلفة، ومهارات التواصـــل والتخاطب والعرض واعـــداد التقارير، والمرونة 
والقـــدرة علـــى التكيـــف، والقـــدرة علـــى تحديـــد األولويـــات، والســـلوك االيجابـــي، وتحمل ضغط 
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العمـــل والقـــدرة علـــى متابعـــة اكثر مـــن موضوع بشـــكل متزامن، والقـــدرة على اتخـــاذ القرارات 
وتحمـــل المســـؤولية، والثقافـــة العامة، والقـــدرة على التخطيـــط والتنظيم والتحليـــل، وغير ذلك 
مـــن المهـــارات الوظيفيـــة، اضافة الـــى عدم ايـــالء العنايـــة الكافية باللغـــة االنجليزيـــة وهي لغة 
األعمـــال علـــى مســـتوى العالـــم فـــي الوقـــت الحالـــي، فعلى الرغـــم مـــن ان غالبيـــة جامعاتنا 
تدعـــي بـــأن التدريـــس فيها باللغـــة األنجليزية، فان واقع الحـــال مخالف لذلك، حيـــث يفتقر غالبية 

خريجيهـــا لمهـــارات التواصل باللغة االنجليزية بشـــكل مناســـب.
ادى ذلـــك الـــى تكويـــن انطباعـــات ســـلبية عـــن 
مؤسســـاتنا التعليميـــة، وســـحب اعتـــراف بعـــض 
دول الجوار بهـــا، وبالتالي الى الزيادة الكبيرة في 
نســـبة المتعطلين عـــن العمل من المهندســـين 
فـــي التخصصـــات المختلفة داخل وخـــارج األردن، 
وعـــدم وجـــود كـــوادر مؤهلة كافيـــة في بعض 
المقـــاوالت  وشـــركات  االستشـــارية  المكاتـــب 
مـــن  تمكنهـــا  المختلفـــة  الصناعيـــة  والجهـــات 
التنافـــس علـــى العطـــاءات الخارجيـــة او الممولة 
مـــن جهات خارجيـــة، بعـــد أن كان األردن المصدر 
الرئيس للخدمات الهندســــــيــــــــة لــــــــــدول الجـوار، 
يضـــــــــــــــاف الـــــــــــــى ذلــــــــــك فــــــــــان الكـــــــــليات 
الجامعـــــــــيــــــــــة المتـــــــوســــــطـــــــــة خرجــــــــت عن 
مســـارها التطبيــــــــقـــــــــــي واهدافهـــــــــــا إلرفــــــــاد 
ســــــــــــــــوق العمـــــــــــــــــل بمهــــــــــــن الهندســـــــــــــة 
الوسيـــــطـــــــة كالفـــــــنـــــيـــــيــــــــن والمهنــــــــيـــــيــــــن، 
واصبحـــت غايتـــــــــها تحضيـــــــــــر طلبتهـــا للتجســـير 
لمرحلـــة البكالوريـــوس مع التركيـــز على النواحي 
النظريـــة فقـــط لمعادلـــة اكبـــر عـــدد ممكن من 

الســـاعات المعتـــــــــمدة الحقا.
وهنا أود التذكــــــــيــــــــــــر بتوصيـــــــــــات اللجــــــــــــنــــة 
الوطنيـــــــــــــــــــة لتــــنميـــــــــــة المـــــــــوارد البشريـــــــــة 
عـــــــــــام 2017 بأهميــــــة التركيـــز علـــى التعليـــم 
النمـــط  كســـر  وضـــرورة  التطبيقـــي،  التقنـــي 
التقليدي فـــي التعليم الجامعي، بتقديم تعليم 
مبنـــي علـــى العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة 
والرياضيـــات قـــادر علـــى تخريـــج فنييـــن وتقنيين 
تعديـــل  يتطلـــب  وهـــذا  ومهندســـين مؤهليـــن، 
الكثيـــر من التشـــريعات لدى مؤسســـات مختلفة 

بمـــا يســـمح بمـــا يلي:
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الجوانـــب  تدريـــس  فــــــي   Professor Of Practice الممــــــــــارس  االستـــــــــاذ  دور  تفعيـــل    	
العملــــــــــــــية والتطبــــــيــــــــقـــــيـــــــة في الجامعــــــــات، وهـــــــذا يتطلب تعديل تشريعــــــــــات نقــــــــابة 
المهندسيــــــــــــــــن، حيث أن تشريعات النقابة ال تسمح للمهـــــــــــــندس الممـــــــــــارس بممـــــارســـــــــــة 
التعلــــــيــــــــم الهندســـــــــــي بالتـــوازي مـــع ممارســـته للمهنـــة، وال تســـمح لألكاديمـــي بممارســـة 
المـــــــــــهنة كذلـــك، كمـــا يتطلب ذلـــك اعتراف الجامعـــات بالخبـــرات العملية المتميـــزة كأحد معايير 
تقيـــــــــيـــــــــم االكاديمييـــن المتقدمـــــيــــــــن للعمـــل بهـــا، حيـــث ان غالبيـــة الجامعـــات تحتســـب كل 
ســـنتين خبــــــــــــــرة عملية بمثابة ســـنة واحدة خبرة اكاديمية، وهنا اود االشادة بتجربة الجامعـــــــــــــة 
األلمــــــــانـــــــــــية األردنية كونها الرائدة فــــــــــي هذا المجال منذ تأسيســـها عام 2006، واستقطابها 
لعـــدد مـــن المهندســـين المتميزيـــن للتدريـــس فيهـــا بعبء تدريســـي جزئـــي ال يتجاوز 6 ســـاعات 
اســـبوعيا للتوافق مـــع تشـــريعات النقــــــابـــــــــة، واعطـــــــــائهـــــــــم كــــــــــافة حقـــــــــــوق اعضاء هيئة 
التدريس المتفرغــــــــــيــــــــن كاللــــــــقب االكاديمي، والتصويت في مجالس األقســــــــــــام علـــــــــــى 
القــــــــــــرارات المختلـــــفــــــــــة،  واالنتفـــاع بالتأميـــن الطبي، وقبول ابنائهم في الجامعات الرســـمية، 

والمشـــاركة فـــي حفـــل التخرج ضمـــن موكـــب األكاديمين.
	  تغيير النظرة االجتماعيــــــــــــة النمطــــــــيــــــة للتخصصــــــــات التطـــــــــبــــــيــــقـــــــــيـــــــــة، وتـــــــــأكــــــــيـــــــد 
دور الفنيــــــــيــــــــــــن والتقـــــــنــــيين فـــــــي المجـــــــــــــاالت الهندسيــــــــــــة المخـــــــــــتـــــلــــــــفة، الستيعاب 
هؤالء واتــــــــاحـــــــــة مجــــــــــال اوســـــــــع لهـــــــــم في ســـوق العمل المحلي واالقليمي والعالمي، 
ومـــع امكانيـــة األرتقـــاء الوظيفـــي، والحصول علـــى لقب مهنـــي )مهندس تقني على ســـبيل 

المثـــال( ودخل شـــهري مالئم. 
كمـــا يتطلب ذلـــك اشــــــــــــراك المـــــكـــــــاتـــــــــب االستــــــــشاريــــــــــــــة وشركـــــــــــــات المــــــــقــــــــــــاوالت 
والجهـــــــــــــــات الصنـــــاعـــــــيـــــــــــة المختلفـــــــــة فــــي تدريـــــــب الطلـــــــبة بشـــــــكــــــــــــل فعـــــــــــلــــــــي، 
حيـــــــــــــث ال تزال الجـــــــهــــــــــات المدربــــــــــة تعتبـــــــــر الطالــــــــــب المتــــــــــــــدرب عبـــــــئـــــــا علــــــــــــيـــــهـــا، 
وفــــــي اطار مساهمـــــــــــتها بعـــــــــالج ذلــــــــك، وألن دمج التدريب العملي مع التعليم االكاديمي 
هـــو النمـــوذج العالمـــي األمثـــل لتحـــــــضيــــــــــــــر الطلبـــة لالنخراط في ســـوق العمل مباشـــرة بعد 
تخرجهـــم، اطلقـــت جامعة الحســـين التقنية برنامجـــا للتدريب الوظيفيApprenticeship  باســـم 
مسار Path والذي يعد االول من نــــــــــــوعه فــــــــي المملكــــــــــــة، وهـــــــذا البرنامج يعنى بالتدريب 
العملـــي والوظيفـــي في بيئـــة العمـــل الحقيقية لمـــدة 8 شـــهور إلكســـــــــــــــــاب المتدربـــــــــــــين 
ا لهم فـــي الدخول إلى ســـوق العمـــل، ومواءمة 

ً
مهـــارات عمليـــة وكفايـــات جديـــدة تكـــون عون

متطلباتـــه المتســـارعة، مع وضع آليـــات وضوابط لاللتزام بجودة التدريـــب واالنضباط، وغرس قيم 
العمـــل في الطلبة المستفيديـــــــــــــــــن.

المــــعضــــــلـــــــــة تــــم تـشـــــخـــيــــصــــهـــــــا عــدة مـــــــــــــرات عــــــــبــــــــر السنــــــــــــوات المـــخـــــــتـــــــلــــــفــة، 
ووســـــــــــائــــــــــــــــــل المعالجــــــــــة واضـــــــحـــــــــة وجــــــــليـــــــة، ولكــــــــــــــــــن االشــــــــكــــــال االســــــاســــي 
يتــــــــــمـــــــــثــــــــــل فـــــــــــي عـــــــــــــدم وجــــــــود االرادة لـــــــــــــدى الجهـــــــــــات المعـــــنــــــيــــة لمعــــــــالجة 

الخلل وتصويـــــــــب األوضـــــــاع والتـــغـــــيــــيـــــــر.
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كلمة ا.د. سهيل كيوان
عميد كلية الهندسة / جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية	 

ان الخطـــوة األولـــى فـــي تقييـــم مـــدى التوافق بيـــن مخرجـــات التعليـــم الهندســـي ومتطلبات 
ســـوق العمل هـــي قياس الكفايـــات والمهارات لدى الخريجيـــن وتحديد الفجـــوات ومن ثم إيجاد 
طـــرق ووســـائل لمعالجـــة الفجوات)ان وجـــدت( وادخال هـــذه التعديالت على الخطط الدراســـية 
بطريقـــة تـــؤدي الـــى تعزيز هـــذه الكفايات وحيـــث ان متطلبات ســـوق العمل متحركـــة فإنه من 
الواجـــب القـــول ان آلية الحل يجب أن تكون متحركة ومرنة بحيث تســـتوعب التعديالت والتغيرات 
المطلوبـــة بســـهولة ويســـر وللوقـــوف علـــى المهارات التـــي احتاجها ســـوق العمـــل قامت كلية 
الهندســـة في جامعة العلـــوم والتكنولوجية األردنية بتوزيع الخطط الدراســـية لجميع التخصصات 
علـــى النقابـــة لتزويدنا بمالحظاتهم حول الكفايات التي يحتاجها ســـوق العمل وهي غير متوفرة 
فـــي الخطط الدراســـية وعلى العمـــوم يمكن القول بأن هناك مالحظـــات وكفايات ذات عناوين 

عامة يحتاجها الســـوق وتشمل:
أوال: الجانب العملي التطبيق في برامج التعليم الهندسي:

ولمعالجة هذا الجانب قامت كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية باالجراءات التالية:
اطـــالق مبـــادرة »المشـــاريع االســـتراتيجية« والتـــي تقـــوم على تشـــجيع ودعم مشـــاريع تخرج . 1

الطلبـــة التـــي تحتوي على عناصـــر التصميم والتطويـــر والتصنبع والفحص الجهـــزة أو أنظمة 
هندســـية منبثقة عن حاجة في الســـوق مدعومة من القطاع الخاص وتحت اشـــراف مشترك 

مـــن مجموعة من أعضـــاء الهيئة التدريســـية ومتخصصون مـــن القطاع الخاص.
اضافة مساقات مبنية على مشاريع »”Project oriented courses   الى الخطط الدراسية.. 2
اشـــراك المهندســـين والعامليـــن في القطـــاع الخاص في اإلشـــراف والتقييم لمشـــاريع تخرج . 3

الطلبة.
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دعـــوة القطـــاع الخـــاص لتزويـــد الكلية في المشـــكالت الموجـــودة في الســـوق وبحاجة الى . 4
حلـــول كي تتبنـــاه الكلية.

الدعـــوة إلـــى التركيـــز علـــى التدريـــب الهندســـي الميدانـــي وتنظيمـــه بالتعاون مع الشـــركاء . 5
وذلـــك لتعظيـــم االســـتفادة منه حســـب الخطـــط المعـــدة لذلك.

البـــدء بالعمـــل على إعطـــاء دورات عمليـــة تطبيقية ضمن األنشـــطة الالمنهجيـــة والمتعلقة . 6
بالجانـــب العملـــي التطبيقـــي الـــذي يحتاجـــه ســـوق العمـــل أو يعـــزز العمـــل اليـــدوي لـــدى 

مثال: الخريجيـــن 
	  دورة متخصصة في الخاليا الشمسية .

	  دورة متخصصة في السيارات الكهربائية والهجنية.
	  دورة متخصصة في تمديدات الكهربائية المنزلية.

	  دورة متخصصة في التمديدات الصحية.
	  دورة متخصصة في بناء المازل.

	  دورة متخصصة في صيانة أنظمة التكييف والتبريد.

	  دورة متخصصة في صيانة أنظمة التكييف والتبريد.
تشجيع ودعم الطالب على انشاء نوادي وهيئات متخصصة مثل IEEE أو ASHRAE ودعمهم . 7

. E-CAR و CHEM-CAR في اقامة او المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية مثل
: تزويد الطلبة بمهارات حاسوبية يحتاجها سوق العمل:  

ً
ثانيا

التركيـــز علـــى ضرورة تدريـــب الطلبة على البرمجيـــات المتعلقة بكل تخصـــص وذلك من خالل . 1
ادراجهـــا في وصف المســـاقات المتخصصة .

تنظيـــم وإعطـــاء دورات مجانية للطلبة فـــي الكلية على برمجيات عامة يحتاجها المهندســـون . 2
.EXCEL & MATLAB في ســـوق العمل مثل

 علـــى برمجيات متخصصـــة يحتاجها . 3
ً
عقـــد شـــراكات مع القطـــاع الخاص لتدريـــب الطالب مجانا

المهندســـين في ســـوق العمل.
: مهارات »معرفية« واتصال وتواص:

ً
ثالثا

تم استحداث مساقين في الكلية »الريادة واالبداع الهندسي« و »مقدمة في الهندسة«.. 1
تعريف الطلبة على المجاالت الهندسية المختلفة وتخصصاتها.. 2
تعريـــف الطلبـــة بنقابـــة المهندســـين وأهدافهـــا ومجـــاالت عملهـــا والخدمـــات التـــي تقدمها . 3

النقابـــة النقابـــة للمهندســـين وتـــم ذلـــك بالتنســـيق مـــع النقابة.
تعريف الطلبة بكل ما يتعلق بأخالقيات المهنة.. 4
تعريـــف الطـــالب بمفاهبـــم الريـــادة واالبـــداع والتفكيـــر اإلبداعـــي ودراســـات الســـوق وتحليل . 5

الجــــــدوى االقـــتصادية.



19

كلمة م. محمد أبو عفيفة
 	

ً
امين عام نقابة المهندسين سابقا

بدايـــة اســـمحوا لي ان اتقدم بالشـــكر للزمالء رئيس واعضاء لجنة المجلة الذيـــن اتاحوا لنا الفرصة 
للحديـــث عـــن موضـــوع هام انا اعتقد انه مـــن االلولويات االن موجودة لدى نقابة المهندســـين، 
والتي تســـعى للعمل ســـويا مع الجامعـــات االردنية لتطويرهـــا، بما يحقق التنميـــة، وزيادة القدرة 

التنافســـية للمهندس االردني والمؤسســـات الهندسة االردنية. 
انـــا الحقيقـــة بمـــا اننا كنا نتحدث عن حجم التشـــاؤم والتفاؤل، لالســـف الشـــديد مضطر ان انضم 
للفريـــق الموجـــود الذي كان يتحدث عن قضية التشـــاؤمية بالنســـبة للتعليم الهندســـي باالردن، 
فـــاذا كان المقيـــاس مكـــون مـــن 7 درجـــات انـــا ما بيـــن الخامـــس والســـادس بمعنـــى انني ارى 

الموضوع بصورة تشـــاؤمية.
واســـمحوا لـــي فـــي البداية مرة اخـــرى أؤكد على بعض النقـــاط، نحن في بلد صغيـــر جدا تتحرك 
ب 3 ســـاعات مـــن شـــماله الى جنوبه، يتواجد فيـــه 150 الف مهندس وبنفـــس الوقت يوجد لدينا 

مـــا يزيـــد عن 50-52 الف طالب هندســـة على مقاعد الدراســـة، و 10 االف خارج االردن. 
نحن نســـتقطب 12 الف مهندس في الســـنة، االن حاليا ســـينضم الى نقابة المهندســـين 12 الف، 
كل 32 دقيقـــة يأتـــي مهندس جديـــد الى نقابة المهندســـين االردنيين، من المســـؤول عن ذلك؟
انـــا اعتقـــد اليوم السياســـة وعملية التخطيط في البلد ال تراعي ان يكـــون التعليم اولوية وطنية، 
وهـــذه قضيـــة مهمـــة جـــدا، اليـــوم اذا ذهبـــت الـــى اي دول، ان كانـــت مـــن الـــدول المحيطة او 
فـــي الـــدول االوروبيـــة، او حتى الـــدول التي كانت فـــي االتحاد الســـوفييتي ، وتجـــد ان التعليم 
يشـــكل االولويـــة وطنية. هـــذه االولوية كانت موجـــودة في االردن في الســـبعينات والثمانينات، 
لكن لالســـف الشـــديد لم تعـــد موجودة، اليـــوم الجامعات تترك لنفســـها تقاتـــل، وبالتالي يفرض 
عليهـــا سياســـات، وهذه السياســـات تـــؤدي الى سياســـة اغراقية فـــي التعليم بصورته الشـــاملة 
والتعليـــم الهندســـي علـــى الوجـــه االخص، وهو موضـــوع دراســـتنا وبحثنا قي هـــذا اليوم، ليس 
مـــن المعقـــول ان الجامعـــة االردنيـــة اليوم تســـتقطب تقريبا ضعـــف العدد الـــذي كان موجودا 
منـــذ أنشـــأت، وبالتالـــي ال يوجـــد مرافـــق وال االدوات التعليميـــة و ال عـــدد مـــن االســـاتذة كافي 
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للتعليـــم، وال توجـــد النســـب العالمية في كل شـــيء، بمعنى انا اتي من خلفية هندســـة مدنية 
واليـــوم الطالـــب في مســـاق مهم مثل المســـاحة، يمكن ان يتاح المجال لـــه ان ينظر الى التجربة 
فـــي مختبر المســـاحة عشـــر دقائـــق فقط، وبالتالـــي هذه غير كافية الكســـاب الشـــخص المهارة 

الكافيـــة التي يجب ان تكـــون لديه.
ما هو الحل؟

الحـــل انـــا برأيـــي يجب ان يشـــترك بـــه الجميع، هي ليســـت فقط مســـؤولية التعليـــم العالي وال 
الجامعـــات، بـــل تتعـــدى ذلك. هـــي مســـؤولية النقابة ايضـــا ومســـؤولية وطنية المفـــروض من 
 ،benchmark الجميع ان يحاول ان يعمل عليها، مشـــكلتنا نحن باســـتمرار اننا ننظر الى عملية ال
نحـــن نقـــارن نفســـنا بالـــدول المحيطة، وبالتالي نجد لنفســـنا دائمـــا العذر، و انه لدينـــا ميزة افضل 
مـــن الـــدول المحيطـــة، وانا اعتقـــد اليـــوم اذا بقينا ننظر علـــى المحيـــط المجاور، انـــا اعتقد اصبح 
يوجـــد سياســـة واضحـــة وخاصة في الـــدول المســـتقطبة للعمالة الهندســـية األردنيـــة، ادت الى 
سياســـة شـــبه االغالقية بالنسبة للمهندســـين، اعطيكم فكرة ،اكبر مستقطب للعمالة الهندسية 
األردنيـــة كانت المملكة العربية الســـعودية، عدنا للتســـجيل الذي تأســـس في الســـعودية خالل 
الخمـــس ســـنوات االخيـــرة وهـــو مـــا يعـــرف بالهيئـــة الســـعودية للمهندســـين، بدأنـــا ب 23 الـــف 
مهنـــدس مســـجلين وقد يكون هناك مهندســـين غير مســـجلين، واالن اصبحـــو 10300 مهندس 
مســـجليم مـــن المهندســـين األردنييـــن، هذا العـــدد كبير لكن انـــا اعتقد اننـــا نتراجع وهـــذا التراجع 
ســـببه فـــي التنافـــس العالي مـــن دول كثيـــرة، وبالتالـــي التعليم العالـــي فـــي االردن فقد ميزة 
اساســـية وهي التنافســـية بشـــكل اساســـي، فال بد ان تبنى السياســـات الهندســـية في االردن 
 Local وليـــس علـــى Global Perspective علـــى ان يكـــون المهنـــدس االردنـــي مبنـــي علـــى
Perspective  بمعنـــى انـــه فـــي بعض الدول، مثال في ســـوريا كان المهندس مبني ان يعمل 
بســـوريا، وبالتالي القدرة مبنية على المهندس الســـوري ان يشـــتغل داخل الحدود السورية. لكن 
نحـــن مطلـــوب منـــا ان نفكر فـــي االردن الى اســـواق جديدة غير االســـواق التقليديـــة الموجودة 

للســـوق وهـــي الخليـــج العربي، يجـــب التحرك على أســـواق غير هذه األســـواق.
ما هي الحلول الموجودة؟

اليـــوم فـــي الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة ال يســـمح للمهنـــدس ان يتخـــرج من الجامعـــة ويوقع 
علـــى شـــيء لـــه اثـــر علـــى العامـــة، اال اذا كان قـــدم نوعيـــن مـــن االمتحانـــات، االول وهـــو مـــا 
يعرف ب Fundamental of engineering exam  وهذا امتحان يســـتخدمونه لقياس مســـتوى 
الخريجيـــن، وهـــل هـــذا الطالـــب الـــذي قضـــى خمـــس ســـنوات فـــي الجامعـــة لديه االساســـيات 
الموجـــودة فـــي الجامعـــة وبالتالي هـــذا الطالب يتخـــرج ويعتبروه مقيـــاس للجامعـــة، وانا اعتقد 
ان هـــذا المقيـــاس واضـــح وعملــــــــي بهـــذا االتجـــاه، وبعـــد اربع ســـنوات مـــن الممارســـة و اصبح 
للمهنـــدس خبـــرة يتقـــدم الـــى مـــا يعــــــــــرف ب Professional Exam، ويصبـــح المهندس يحمل 
لقـــب PE  يخولـــه للعمل ضمن صالحيات كل والية من الواليات االمريكية الخمســـين، وان يقدم 
خدمتـــه بطريقـــة صحيحة، ويمكـــن ان يكون فيه فوارق فقـــد يكون معتمد مثال فـــي كاليفورنيا 

وغيـــر معتمـــد في واليـــة اخرى.
وفي بريطانيا موجود ما يعرف ب charter engineering وهذا موجود في دول اخرى ايضا.
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واالن اذا نظرنـــا للخريطـــة ســـنرى ان دوال عربيـــة بـــدأت تدخـــل في هـــذا الموضـــوع تحديدا دول 
الخليـــج العربـــي، وذلـــك من خـــالل اســـتقطاب منظومـــات تعليميـــة وتدريب المهندســـين وعقد 
اتفاقيـــات. نحـــن فـــي االردن خالل الفتـــرة الماضية بدأنا فـــي برنامج التأهيل واالعتمـــاد المهني، 
وحقيقـــة خطـــى هذا البرنامج خطوات واســـعة وله االن منظور وطني بشـــكل او باخر، والحيقية 

ان المجلـــس يعتمـــده، ولكـــن انـــا ارى ان هذه الخطـــوة غير كافية.
والجامعـــات االردنيـــة ايضا خطت خطوات كبيرة في موضـــوع ABET accreditation ، لكن من ينظر 
علـــى المـــواد المطروحـــة في الجامعـــات وينظر اليها قبل 20 ســـنة يجد انه ال يوجد فـــرق ،فمثال انا 
ابنتـــي تـــدرس في الجامعة االلمانية، وقـــد ذكرت هذه الجامعة  كمثال مـــن االمثلة النماجحة، لكن 
ال اجـــد اي فـــوارق في التعليم او الكتب عن ما درســـته انا في جامعة اليرمـــوك في 1983 – 1985. 
ايـــن الجامعات عـــن Industrial Revolution Form  و اين الجامعات من Entrepreneurship، واين 

.soft Skills الجامعات من ال
التواصـــل  مهـــارات  الـــى  يفتقـــروا  خريجونـــا  ونحـــن 
االساســـية، بمعنـــى ان المهنـــدس ال يســـتطيع ان 
 Report وال  حقيقيـــة،   Interview Skills يعمـــل 
writing صحيحـــة، وال Proposal writing بطريقة 
حـــل  فـــي  المهـــارات  لديـــه  يوجـــد  وال  صحيحـــة، 

المشـــكالت واتخـــاذ القـــرارات.
الســـوق اليوم فيه تنافســـية عاليـــة وبالتالي يتطلع 
الى ثالث قضايا اساســـية: knowledge، واعتقد ال 
 ،Competencies و ،skills يوجد فيها مشكلة، وال
واعتقـــد ان االخريـــات يوجـــد فيها مشـــكلة، فاالردن 
ال يحتـــاج الـــى 32 جامعـــة اليـــوم ويوجد فيهـــا اكثر 

مـــن 30 برنامـــج هندســـي، واكثـــر مـــن 35 كلية هندســـة ، فنحـــن ال نحتـــاج لكل هـــذا، نحن يجب 
ان نركـــز علـــى النوعيـــة وليس الكميـــة، وبالتالي يجـــب ان نفكـــر ان ننجح 6 او 7 برامـــج جامعات 
فـــي مجـــاالت مختلفـــة ونركـــز عليهم، ونبذل كل ما نســـتطيع مـــن اجل ان يكـــون خريجين هذه 
الجامعـــات متميزيـــن وقادريـــن و الـــخ فـــي هـــذا الموضـــوع، اليـــوم نشـــتغل باســـلوب المصانـــع، 
بمعنـــى ال product orientation بالجامعة، فمثال تخصص الهندســـة المدنية في كل جامعة 
ال يختلـــف وغيـــر متميز بشـــيء عن اي جامعـــة اخرى، انظـــر الـــى ال spectrum  الذي موجود 
فـــي الجامعـــات البريطانيـــة، ونالحـــظ بصورة واضحـــة ان هذه الجامعـــة موجودة هنـــا النها تعالج 

قضيـــة تنمويـــة معينة، وبالتالـــي خريجينهـــا متخصصين في تلك االمـــور خاصة.
انـــا ال اريـــد ان ابقـــى فـــي سياســـة التنظيـــر التي نحـــن متهميـــن فيها، فنحـــن تقدمنا كما اشـــار 
ســـعادة النقيـــب مـــن اليـــوم االول لهـــذا المجلـــس برؤيـــة، قدمـــت هـــذه الرؤيـــة الـــى اكتـــر من 
مســـتوى، فقـــد قدمت علـــى رؤســـاء الجامعـــات االردنية وعمـــداء الهندســـة ومجلـــس التعليم 
العالـــي ومعالـــي وزيـــر التعليـــم العالي، وجـــزء منها ذهـــب للجنة الملكيـــة للموارد البشـــرية التي 
يشـــكلها جاللـــة الملـــك، وقد قلنـــا فيها: اذا كنـــا نريـــد mobility for Engineers، نريـــد ان نعرف 
كيـــف يفكـــر العالم في هـــذا الموضوع، وحتى يتم االعتـــراف بالنظام التعليمـــي قدمنا النضمام 
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االردن الـــى موضـــوع اتفاقيـــة واشـــنطن، االتفاقيـــة تمكـــن االردن بان يتـــم االعتـــراف بالجامعات 
والمؤسســـات التعليميـــة الموجـــودة في االردن الـــى هذا النادي، وبالتالي نضمن مـــــــــا يـــــــعرف 
بــــ Substantial equivalent of engineering، ومجـــرد مـــا كنـــا في هـــذا الموضوع ننتقل الى 
الخطـــوة التاليـــة وهي موضـــوع ال mobility of engineers، انتم تعلمـــون اليوم انه اي خريج 
مـــن اي منطقـــة فـــي العالم العربـــي، اذا ذهب الى امريـــكا او كندا او اوروبا ويمارس الهندســـة، 
يطلـــب منـــه تقديـــم االمتحانـــات للتأكد منـــه، وبالتالي ال امكنـــك ان تدخل بالســـوق اال بعد هذه 
االجـــراءات، لكـــن هـــذه العملية تمكننا مـــن دخول هذه االســـواق، ونحن قد بدأنا بدخول الســـوق 
االلمانيـــة ونجـــد تحديا بال adaptation  للخريج االردني في الســـوق االلمانيـــة، فما بالك بدخول 
الســـوق الكنـــدي واالمريكـــي وغيـــره، فلكـــى نضمـــن ال mobility of engineers فـــي هـــذه 
االســـواق يجـــب ان نبنـــي المهنـــدس علـــى اســـس عالميـــة، و بالتالـــي يجـــب ان ندخـــل بقضية 
االعترافيـــة، واتضـــح هـــذا الموضوع قبـــل ايام اشـــتكى بعض المهندســـين انهم لم يســـتطيعوا 

العمـــل فـــي اســـتراليا نتيجة عدم وجـــود االردن فـــي االتفاقية.
والحقيقـــة ان النقابـــة تقـــدم ثالث خطوات ايجابيـــة نحو العالمية، منها تم تأســـيس مركز لتدريب 
 Training and replacement المهندســـين، ومـــن فتـــرة طويلة يدرب هـــذا المركز مـــا يعـــرف ب
وانـــا اعتقـــد ان الجميع يراه بشـــكل واضح ، ولقـــد انتقلنا من موضوع التدريب بالـــدورات التقليدية 
الـــى دورات اعترافيـــة، ووقعنـــا اتفاقيـــات مســـتمرة مع مؤسســـات محلية وعربيـــة واقليمية في 
مجـــاالت مختلفـــة، فالنقابة اليوم فـــي CISCO ،FIDIC ، AUTODESK ، وكثيـــر من االمور التي ال 

تتـــرك مجال الشـــخاص ان يحـــددوا ما هي المســـتويات الموجودة في مجـــاالت محددة.
النقطـــة الثانيـــة: التأهيل واالعتماد المهني والتي نحن مســـتمرين فيها معكـــم. والنقطة الثالثة: 
االكاديميـــة ومراكز الدراســـات والبحوث التي بدأت في نقابة المهندســـين وســـتكون خطوة من 

الخطوات الجبـــارة بهذا االتجاه.
تقريبـــا مـــن فتـــرة تكلم معـــي نقيب المهندســـين وتحـــدث معي عـــن قضية ال بد من الســـرعة 
العمـــل بهـــا، وهـــي عمليـــة الممارســـة مـــن خالل امتحـــان بمعنـــى نحن اليـــوم ســـنضع ضوابط 
للدخـــول فـــي نقابـــة المهندســـين االردنييـــن، واحدة منهـــا يجب علـــى المهندس الـــذي يمارس 
 national الهندســـة داخـــل حـــدود االردن ان يتقـــدم لهـــذا االمتحـــان، ولقد بدأنـــا بالتواصل مـــع
council of examiners for engineering and surveying )ncees(، والعمـــارة مـــا يعـــرف ب 
  models وطبعـــا فـــي مؤسســـات في بريطانيـــا واوروبا، هذه المؤسســـات ســـتعطينا ال ،NCRB
التـــي تمكننـــا من قيـــاس قدرات المهنـــدس، وهذا جواب للدكتـــور كيوان قبل قيلي حيث ســـأل 
  professional كيف ســـأقيس خريجي، مـــن حيث تثديم االمتحانات العالمية التي تجمـــع بين ال

واالكاديميـــا، وبالتالـــي نتمكـــن مـــن اختبار انفســـنا بهذا الموضوع بشـــكل اخر.
اعتقـــد اليـــوم النظرة التشـــاؤمية لكنهـــا اتية من القلب، لمـــاذا نحن معنيين ان نعـــود الى وضعنا 
فـــي الســـبعينيات والثمانينيـــات، فاليـــوم بلديـــة دبي تريـــد خريجين مثـــل فالن الـــذي كان يعمل 
لديهـــا فـــي الســـبعينيات، ان االوان ان نبـــذل كل الجهـــود، اعيـــد واقول هذه ليســـت مســـؤولية 
جهـــة معينـــة فقـــط، فالجامعـــات هي مســـؤولة ايضـــا، ومطلوب مـــن الجميع بدءا مـــن التعليم 
االساســـي مـــرورا بالتعليم الثانـــوي الى التعليم الجامعي الى نقابة المهندســـين، وان شـــاء الله 

ســـنعمل في هـــذا المجال وشـــكرا لكم جميعـــا والله يعطيكـــم العافية.
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كلمة م. وائل نصر الله
 في مديح الهندسة:

كان دور الهندســـة عنـــد القدمـــاء عظيما ومن ذلـــك أن كتب أفالطون على بـــاب أكاديميته التي 
كانت تدعى ) أكاديموس (: من اليعرف الهندســـة ال يدخل هنا ومنه كذلك اشـــتغال العديد من 
الفنانيين والشـــعراء والفالســـفة بها كلينواردو دافينشـــي وعمر الخيام النيسابوري وغيرهم العديد
أما حديثا فأخذت الهندســـة بتعدد مشـــاربها ســـياقا اخر من حيث التوســـع في دراســـتها والطلب 
علـــى معتنقيهـــا اذ لـــم يخـــل ميدان بشـــري من حاجـــة الى مهنـــدس ليخطط و يرســـم ويدرس 
ويصمـــم واخـــر لينفـــذ ويبنـــي ويفحص ويطور وهكـــذا دواليك وبمـــا فيها تلك التي تنتســـب الى 
مســـالك الطب كاســـتعاضات العظام ووصالتهـــا لما لها من اصرة مع الوصـــالت الميكانيكية حرية 
حركة وأداء ) Degree of Freedom ( ومنها كذلك نمذجة تدفق الدم في الشـــرايين اســـتلهاما 

) Navier Stoke ( للحلول العدديـــة لمعادلة
ومـــن ذلـــك أيضا أن أخذت الهندســـة بســـياقاتها المختلفـــة دورا بارزا في االردن امتـــد حتى نهاية 
العقـــد الثامـــن مـــن القـــرن المنصرم اذ ما لبثـــت أن لحقتها أزمـــة توظيف محلي أملتهـــا ارهاصات 
األزمـــة االقتصاديـــة فـــي االردن والتـــي أفســـحت مكانـــا النتعاش مؤقـــت فرضه ميتجـــدات غزو 
العـــراق وارتفـــاع أســـعار النفط الى ذرى غير مســـبوقة أنعشـــت قطاعات البناء واالســـتثمار محليا 
وفـــي منطقـــة الخليـــج وغيرهـــا مـــن البقاع ممـــا ضاعف الطلـــب على المهندســـين فـــي األردن 
ورفـــع مـــن ســـوية أجورهـــم ورواتبهـــم اال ان ذلـــك لم يـــدم طويال وحـــل تباطؤ شـــديد في تلك 
األســـواق أدى الى تقلص االســـتثمار في القطاعات الهندســـية من انشـــاء وغيره وذلك ألسباب 
معروفـــة لديكـــم تمامـــا األمـــر الـــذي أدى الى هجرة هندســـية عكســـية الى األردن يعد مؤشـــر 
عدد العلماء والمهندســـين لكل مليون نســـمة من أهم المؤشـــرات المعتمدة من قبل منظمة 
اليونيســـكو فـــي تقويـــم الواقـــع التكنولوجـــي والبحثي ألي دولة لقـــد ارتفع هذا المؤشـــر في 
المنطقـــة العربيـــة من 124 الى 363 لكل مليون نســـمة وذلك منذ عـــام 1970 ويعتبر هذا الرقم 
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متخلفـــا اذا مـــا قيس باألرقام العالميـــة ففي الواليات المتحدة االمريكيـــة يصل الرقم الى 3359 
لـــكل مليـــون نســـمة وفي أوروبا الى 2026 لكل مليون نســـمة أما في كوريـــا فيبلغ 3600 لكل 
مليـــون نســـمة ومـــن الجدير بالذكـــر في هذا الســـياق أن مســـاهمة الوطن العربـــي قاطبة في 
االباحثيـــن تبلـــغ 190 باحثـــا لكل مليون نســـمة في الكويـــت وتنخفض الى 22 باحـــث لكل مليون 
نســـمة فـــي اليمـــن كما بلغ االنفاق علـــى البخث العلمي فـــي مصر على ســـبيل المثال 0.4%
مـــن الناتـــج المحلـــي االجمالـــي عـــام 2000 بينما بلغـــت مثيلتها فـــي األردن %0.33 مـــن الناتج 
المحلـــي االجمالـــي أمـــا في الكيـــان الصهيوني فقد بلغت نســـبة االنفاق علـــى البحث العلمي 

عـــام 2000 %2.6  مـــن الناتـــج المحلـــي االجمالي وارتفعت تلك النســـبة لتصـــل الى 4.7%
مـــن الناتـــج المحلـــي االجمالي لعـــام 2004 ويشـــير خبير التقانة أنطـــوان زحالن والعضو الســـابق 
فـــي المؤتمـــر القومي العربي في كتابه الموســـوم: العرب وتحديات التقانـــة والصادر عن مركز 
دراســـات الوحدة العربية الى أن العلماء و المهندســـين في األقطار العربية قاطبة قد ســـاهموا 
بنحـــو 8000 بحـــث عـــام 1996 وذلك فـــي المجالت المحكمـــة الدولية ومن المفيـــد ههنا التذكير 
بـــأن هـــذا العـــدد من األبحـــاث يزيد قليال عما انتـــج في البرازيـــل وحدها كما يبلغ العـــدد الذي تم 
انتاجـــه فـــي المنطقـــة العربيـــة %60 مما انتـــج من االبحاث فـــي الصين و %50  ممـــا انتج في 
الهنـــد ويزيـــد قليـــال عـــن %30 مما تم انتاجـــه من االبحـــاث في كوريـــا الجنوبية و لنفـــس الفترة 
الزمنيـــة المذكـــورة وبالرجوع الى موقع نفابة المهندســـين األردنية يتبين لنا أن عدد المهندســـين 
المنتســـبين للنقابـــة ولغايـــة تاريخـــه 164812 مهندســـة ومهندس واســـتنادا الـــى احصائيات دائرة 
االحصـــاءات العامة لعدد الســـكان فـــي االردن بتاريخ تمـــوز 2019 فان عدد الســـكان 10443072 
نســـمة منهـــم ما يقـــارب 3 مليون نســـمة غير أردنييـــن أي أن عدد الســـكان االردنيين 7443072 
وعليـــه تبلـــغ نســـبة عـــدد المهندســـين االردنييـــن الى عـــدد الســـكان 22143 لكل مليون نســـمة 

وبنســـبة تصـــل الى مـــا يقارب %2.21  من عدد الســـكان فـــي االردن أذا هنـــاك أزمة حقيقية. 
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أسباب األزمة ومظاهرها:
التعليـــم  بقطـــاع  الدولـــة  التـــزام  خلخلـــة  أدت 
)ديمقراطيـــة التعليم( الـــى خصخصة ممنهجة 
ضربت التعليم االبتدائـــي واالعدادي والثانوي 
ووصلـــت الـــى التعليـــم الجامعـــي ممـــا فاقـــم 
معضلـــة اداء الخريجييـــن قاطبـــة ومنهم أولئك 
دارسي الهندســـة كما خلق غياب الديمقراطية 
في التعليم )بشـــقيها الديمقراطية االجتماعية 
التي تتضمن حق كل مواطن وبصورة متكافئة 
فـــي التعليم والديمقراطية البحثية المســـؤولة 
عن اشـــاعة أجـــواء مـــن الحرية الفكريـــة وحرية 
البحـــث والتقصي فـــي المـــدارس والجامعات( 
اليـــات تحض على الكســـل الفكـــري عوضا عن 
اعمال العقل والمساجلة بهدف انتاج المعرفة 
النقديـــة والوعـــي بهـــا وعليـــه فقـــد أضحـــى 
الحصـــول علـــى العالمـــة هدفـــا و ليـــس نتيجة 
وتـــم اســـتبدال شـــغف المعرفة واالســـتعاضة 

عنـــه بالحصـــول على الشـــهادة كمـــا رافق ذلك تبـــدالت عميقـــة وجذرية في منظومـــة االخالق 
الســـائدة وانماط التفكير والممارســـة فتفشى الغش والفساد وشـــراء الذمم والضمائر والنفوس 
ناهيكـــم عن الشـــهادات وعلى الرغم من بعـــض المقاربات الخجولة من قبـــل الصناعات المحلية 
والتـــي مـــن المفتـــرض أن تكون صاحبـــة المصلحة الحقيقية  فـــي البحث العلمـــي اال أن ما يميز 
كليـــات الهندســـة في الجامعـــات االردنية هـــو ابتعادها عن حاجـــات الصناعات المحليـــة وضرورات 
البحـــث العلمـــي التـــي تتطلبه تلـــك الصناعـــات مما كـــرس حالة اغتـــراب ال تخفى للعيـــان وأدى 
التركيـــز فـــي المســـاقات االكاديميـــة علـــى الجوانب النظرية البحتة بشـــكل اساســـي مـــع العجز 
فـــي غالـــب األحـــوال عـــن توفيـــر مختبرات بحـــث حقيقيـــة متطـــورة ذات تجهيـــزات حديثـــة تلبي 
مســـتويات البحـــث المأمولـــة الى تنميـــط عملية التعلـــم والتعليـــم واختصارها بالحفـــظ فقط فما 
أن تغيـــب المعلومـــة ردحـــا مـــن الزمن ختـــى ال يعود لها فـــي ذاكـــرة المتعلم مكانـــا ورافق ذلك 
تقليـــص في عدد الســـاعات المعتمدة الالزمـــة للحصول على درجة البكالوريوس في الهندســـة 
لـــدى بعـــض الجامعات حتـــى لو كان هذا التقليص على حســـاب مادة هامة كالهنســـة الوصفية 
)Descriptive Geometry( علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصر والتي بدونهـــا ال تتوفر قاعدة لفهم 
وحســـاب تســـارع )Corolious Component( الالزم في حســـابات الحركة التفاضلية في دواليب 
)Differential Gear Box( المركبـــات وحســـابات التصميـــم الخاصة بصندوق التـــروس التفاضلـــي

وبكلمـــة أخيـــرة فآن تعريب العلوم ومســـاقات الهندســـة – وال أقصد هنا االقتصـــار على ترجمتها 
فحســـب – ال بـــد منـــه لخلـــق تقاليـــد وأنســـاق معرفيـــة قابلـــة للحيـــاة ومن ثـــم لتوريثهـــا لألجيال 

القادمـــة علـــى طريق بنـــاء النهضـــة العلميـــة والمعرفية لألمة 
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الجلسة النقاشية
جلســـة المناقشـــه بـــادارة الدكتـــور خيـــر الديـــن بسيســـو، أســـتاذ الهندســـة المدنية فـــي الجامعة 

األردنيـــة وجامعـــة الحســـين التقنية.
م. مـــازن النابلســـي: اقـــدم لكم نائـــب رئيس اللجنـــة الدكتور خيـــر الدين بسيســـو إلدارة النقاش 

وهـــو اســـتاذ الهندســـة المدنية في جامعـــة الحســـين التقنية / اجـــازة تفرغ علمي 
د. خير الدين بسيســـو: المواضيـــع التي طرحت 
تثـــري موضـــوع النـــدوة الحالـــي، ولقـــد وضعـــت 

مجموعـــة من النقـــاط التي سنتشـــاركها  
المهندســـين  جميـــع  المهنـــي.  التأهيـــل   :

ً
أوال

ســـينخرطون  المهندســـين  لنقابـــة  المنتســـبين 
تدريجيـــا ببرامـــج التأهيـــل المهنـــي، ولكـــن اقتراح 
المهنـــدس محمد أبو عفيفة هـــو وجود امتحان 
قبـــل القبـــول النقابـــي، أي أال يكـــون القبـــول 
الهندســـي تحصيـــل حاصل لشـــهادة الهندســـية 
الجامعيةمـــن وزارة التعليـــم العالي، فمـــا رأيكم؟

م. فيـــروز برغوثـــي: هنـــاك برنامج في نقابة المهندســـين، يســـمى التدريب بقصد التشـــغيل أو 
التدريـــب بقصـــد التأهيـــل اعتقـــد انه برنامج جيـــد، لكن برأيـــي ان البرنامج غير كافـــي ألنه يفترض 

بهـــذا البرنامـــج أن يكون إلزامـــي وليس اختيـــاري كما هو اآلن.
د. خير الدين بسيسو: الفكرة ليست فقط في التأهيل، ولكن هل نقوم بإمتحان المهندس؟

م. فيـــروز برغوثـــي: أنـــا مـــع اإلمتحـــان، بشـــرط أال يكـــون االمتحـــان لمجـــرد احـــراج احـــد، بحيث لو 
كان فوريـــا لـــن ينجـــح فيـــه %20، لـــذا يجـــب ان يخضـــع هـــذا الخريـــج لبرنامـــج تدريبي، كـــي يكون 
علـــى دراية بالحد األدنى لمتطلبات ســـوق العمـــل، وبعدها يدخل هذا االمتحـــان. مثال على ذلك 
نقابة المحاميين تقوم بتدريب الخريج لمدة ســـنتين، ثم يقدم رســـالته ليخوض بعدها في ســـوق 
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العمـــل. كذلك الحـــال في نقابة األطباء يخضع الطالب لســـنة امتياز، وكذاك نقابـــة الصيادلة لدى 
الخريـــج ســـاعات معينة للتدريب ثم يقـــوم بتقديم امتحـــان. فبالتالي لم تكون نقابة المهندســـين 
متراجعـــة عـــن باقـــي النقابـــات فـــي هذا االمـــر. يفترض لذلـــك وجود هـــذا النوع مـــن التدريب ولو 
لمدة ســـتة أشـــهر كمرجـــع في التعيينـــات، ثم يلي هـــذا التدريب إمتحـــان، وال يكون مباشـــرة بعد 

التخـــرج ليكـــون قـــد تعرف بعـــد فترة التدريـــب ما هو ســـوق العمل وما هـــي متطلباته.
م. بشـــر زريقـــات )مهنـــدس معمـــاري ممارس ومــــــدرس فـــــــــي الجامعـــــة األلمانيـــة األردنية(: 
 علـــى ما قالته المهندســـه فيروز، عندمـــا تخرجت كانـــت نقابة المهندســـيين تمنحنا هوية 

ً
تعقيبـــا

خضـــراء، كان وصفـــي فيهـــا حينهـــا )مهنـــدس متـــدرب( وال اســـتطيع التوقيع علـــى أي مخطط 
هندســـي لمـــدة عام، ولكن كانت هـــذه الطريقة فيها نوع من الســـلبية، حيث بمجـــرد انتهاء هذا 
العام كنت انتقل اتوماتيكيا ألكون مــــــــــهندس بــــكــــــامـــــــل صالحياتي، واإلمـــــــضاء عـــــــــلى اي 

وخـــالفــها. مخططــــــات 
ونحـــن من خـــالل لجنة المقابـــالت المعمارية، حيـــث كان زميلي المهندس فـــارس بقاعين رئيس 
هـــذه اللجنـــة في الدورة الســـابقة، الحظنا مشـــكله ليس فقط في التعليم، حيـــث في مقابالتنا 
المعماريـــة نالحـــظ قـــدوم مهندســـيين ممارســـيين للمهنـــة لمـــدة ســـبع ســـنوات، واحيانا عشـــر 
ســـنوات كإستشـــاريين ال يدرك إال جانب واحد من المهنه، وذلك بســـبب نوع الخبره التي مارســـها 
 وهو موضوع )التعليم المســـتمر(، وقد 

ً
كل هـــذه الســـنوات. لذلك هناك موضوع مطـــروح عالميا

طـــرح هـــذا الموضـــوع في التأهيـــل والتدريب، حيث يجـــب أن يكون هناك تعليم مســـتمر.
ال يجـــب كخريج ســـنة 1978، حين احتاج لمعلومة أن ارجـــع لمالحظاتي التي دونتها في محاضراتي 
ســـنة 1978. اليـــوم حدثت تغيـــرات هائلة، وذاك يجعل االمتحان فكرة ضرورية، بعد ســـنة من التخرج 

على األقل. وثانيا التأهيل والتدريب المســـتمر طريقـــة لقياس تأهيل وتدريب المهندس.
م. أســـامه عمارين: لم اسمع اليوم اي حلول، 
لقـــد تطرقنـــا للمشـــكله، لكننـــا لـــم نتطـــرق بعـــد 
للحلول، والســـؤال: هـــل التأهيل أحـــد الحلول ؟! 
هنـــاك 36 ألف مهندس عاطلين عن العمل لقد 
آثـــر األب واألم على أنفســـهم لتعليم أوالدهم 

، فأين ســـيعمل هذا الزميـــل المهندس؟ 
التأهيل فكره جيده، ولكن بعد التأهيل، هل ستوفر 
له نقابة المهندســـين فرصة عمل؟! أي هل نقوم 

نحن بتأجيل هذه المشكله لفتره الحقه؟!
الزمـــالء أن اعـــداد المقبوليـــن فـــي  ذكـــر أحـــد 

احـــدى الجامعـــات  هـــو 260 طالـــب في قســـم الهندســـة المعمارية  تـــم قبولهم فـــي النظام 
 التجســـير.

ً
الدولـــي، والمـــوازي، والمكرمـــات، وأخيـــرا

أي هـــل لـــدى الجامعـــة القدرة على اســـتيعاب 500 طالب هندســـة عماره ســـنه أولى؟! أي أن 
، وإلى أي ســـوق عمل ســـينتقلون بعد خمس ســـنوات؟!

ً
أعـــداد المقبوليـــن هـــذا كبير جدا

: انـــا افتخر في الجامعـــة األلمانية التي اســـتقطبت كفاءات معمارية من الســـوق ومنحتهم 
ً
ثانيـــا
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كامـــل االمتيـــازات، بينمـــا ال تمنـــح هـــذه االمتيازات فـــي الجامعات األخرى ، والســـؤال لمـــاذا تمنع 
نقابـــة المهندســـين المهندســـين العاملين في المكاتـــب من الحياة األكاديميـــة والعكس؟!

د. محمـــد العناتـــي: بالنســـبة لموضـــوع اإلمتحـــان، هو ضروره ال بـــد منها، لكن متـــى يجب على 
الخريـــج ان يقدم هـــذا االمتحان؟!

اعتقـــد ان الخريـــج يجـــب ان يســـجل حـــال تخرجـــه كمهندس متـــدرب لمدة ســـنتين فـــي النقابه، 
ويمكن اختصارها لســـنة واحده اذا استشـــعر الخربج في نفســـه قدره على التقدم لهذا االمتحان، 

ولكـــن إن تـــم إقـــرار االمتحان فور التخرج ســـتواجه النقابه اشـــكاليات كبيرة فـــي نوعية الخريج.
بالنســـبة للتشـــغيل، فـــي قانـــون النقابـــة ال يوجـــد ما يلزمهـــا بوجوب تشـــغيل الخريجيـــن، أي ان 

النقابـــة مســـؤوله فقط عـــن التأهيل.
م. صـــدام أبـــو هزيـــم )مهندس مدنـــي، رئيس 
المشـــكله  ارى  الشـــباب(:  المهندســـيين  لجنـــة 
فـــي اعـــداد المقبوليين في الكليات الهندســـيه، 
، ذاك 

ً
الجامعـــات تخـــرج 13 ألـــف مهندس ســـنويا

ســـيؤدي لتراجـــع فـــي مخرجـــات التعليـــم وإلـــى 
تخرجـــوا  انهـــم  افترضنـــا  اذا  وذاك   

ً
تباعـــا بطالـــه 

 بكفـــاءات عاليـــه. حيث ان دولـــة باقتصاد 
ً
جميعـــا

متراجـــع مثـــل األردن لـــن تتمكن من تشـــغيل 13 
.
ً
ألـــف مهنـــدس خريج ســـنويا

تشـــكو الجامعـــات من نقـــص البرامج الهندســـية 
التطبيقيـــة، حيـــث يجـــب طرحهـــا كمـــواد ضمـــن 

الخطـــه التدريســـية للجامعـــات.
ونحـــن نـــرى ان التدريـــب الهندســـي خـــالل فتـــرة الدراســـه غالبا هو تدريـــب صـــوري، فيجب ضبط 
هـــذه الفتـــرة التدريبيـــة مـــن خالل تعـــاون بين النقابـــة والجامعه، حيث ان نســـبة ال بـــاس بها من  
الطلبـــة المتدربيـــن يحصلـــون فقـــط علـــى ورقـــة تدريب مختومـــة مـــن المكتب الهندســـي دون 

تدريـــب حقيقي ومراقـــب ومنظم.
وأخيـــرا الـــدورات التـــي يعقدهـــا مركـــز تدريـــب المهندســـين يمكـــن الحصـــول عليها ذاتهـــا بنصف 

الكلفـــة خـــارج المركز ومـــع نفـــس المحاضر.
د. خير الدين بسيســـو: الســـبب األساســـي المتحـــان القبول، هو ان الطالب الـــذي يحصل على 
80 فمـــا فـــوق يحق له التســـجيل فـــي كليات الهندســـة األردنية كافـــة ، ولكن اذا انتســـب لكيات 
: يمكـــن لطالب حصل 

ً
 التجســـير له ســـيئتين أوال

ً
هندســـية خـــارج األردن فهـــي 70 فما فوق. وثانيا

علـــى 65 ان يدخـــل الكليـــات ثـــم يجســـر. فمـــا ذنب الطالـــب الذي اجتهـــد وحصل علـــى 80 فما 
فـــوق؟ لذلـــك االمتحـــان قـــد يكـــون هـــو الحـــل. والســـيئة األخـــرى هو اننـــا نفقـــد تدريجيـــا مكون 
اساســـي مـــن هـــرم العمل الهندســـي، وهو اننا نفتقـــد وجود الفنيين لكثرة وســـهولة التجســـير. 
ولألســـف هنـــاك عدد مـــن المهندســـين لعدم كفاءتهـــم يتـــم توظيفهم كمراقبيـــن في بعض 

الشـــركات، ولكـــن تحت مســـمى مهنـــدس، وذاك يســـيء للمهنة في الدرجـــة األولى.
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م. محمد أبو عفيفة: بالنســـبة للمجســـرين، هل هناك نقص في المهندســـين ليتم االستعاضه 
عنهم بمجســـرين؟ وبالنســـبة لهرم العمل الهندســـي ففعال هناك اعداد كبيره من المهندســـين 

.
ً
مقابـــل اعـــداد الفنيين الضئيله، بمعنى ان الهرم الهندســـي مقلوب فعال

وبالنســـبه المتحـــان التأهيـــل، فاالمتحـــان هدفـــه ليس فقـــط للقبـــول كعضو فـــي النقابه ولكن 
لغايات الممارســـة. تقـــوم الجامعات األردنية بعقد امتحان يســـمى )إمتحان الكفاءة( وأن نســـبة 
النجـــاح فيهـــا في كل االختصاصات لم تتجاوز %42، معنى ذلك، ان هناك مشـــكله في مخرجات 
التعليـــم ، لذلـــك ال بـــد لنا اليـــوم من العمل بهذا اإلمتحـــان كما هو الحال فـــي دول أخرى، وذاك 

يوجب وجود ســـنه او ســـنتين تدريب قبل اإللتحاق بســـوق العمل وممارســـة المهنه.

د. ســـهيل كيـــوان: فـــي اخـــر اجتماع لنا مـــع هيئة االعتمـــاد كان هنـــاك خطأ في قـــراءة النتائج، 
 ال يجـــوز ان نجلـــد الذات ونحن نخضـــع لهذا االمتحان خريجين الجامعـــات األردنية فقط، ولكن 

ً
أوال

يجـــب ان يخضـــع لهذا االمتحان جميع منتســـبي النقابة من جامعات العالـــم، وفي هذا التوقيت 
يمكـــن لنـــا مقارنة خريجينـــا بخريجي الجامعـــات العالمية األخرى، وفي موضــــــــوع اإلمــــتـــــــحان، ال 
يوجـــد في أميركا مؤسســـات لها عالقـــة بالحكومه أو القطاعات تقوم بوضـــع اإلمتحانات، مثل: 

.FE Exam ، Tofel ، GRE
هنـــاك شـــركات خاصه تقـــوم بوضع هـــذه اإلمتحانات. ويمكن متابعه ومحاســـبة هذه الشـــركات 
فـــي حالـــة اي محـــاوالت احتيـــال وتزويـــر، ان مؤسســـات مثـــل GRE، ال يمكـــن لك االقتـــراب من 
المبنـــى أثنـــاء تصحيـــح االمتحانات لمســـافة ميل كامـــل. ولو فكرنـــا بجدية كنقابييـــن لخلق فرصة 
، حيـــث أرى ان هيئة االعتمـــاد ليس 

ً
ومنهـــا فـــرص للعمـــل لخلـــق مثـــل هـــذه المؤسســـات محليـــا

. كما يجب طرح عطاء للمؤسســـات 
ً
الجهـــة الصحيحـــة لعقد هـــذا االمتحان. بل جهـــة ثالثة تمامـــا

لمـــن يملـــك القدرة لعقد هـــذا االمتحان، عمليـــة التدريب الهندســـي خالل الفترة الدراســـية، نحن 
نقـــوم بتأميـــن تدريـــب  الطالب لفترة ثمانية اســـابيع من المكتب او شـــركة هندســـية، حيث يتابع 
اســـاتذة الجامعـــات الطالـــب خالل هـــذه الفترة، ولكـــن دون تدريـــب حقيقي من بعـــض المكاتب 

ألساســـيات المهنـــة مثل الكـــودات، او حتى االلتـــزام بالدوام.
 لتحويل هذه 

ً
والنقطـــة األخيـــره هـــو الســـماح ألعضاء الهيئة التدريســـية لممارســـة المهنـــة عمليـــا

الخبـــرة لطالبنا.
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د. خيـــر الديـــن بسيســـيو: لننتقـــل اآلن لموضـــوع مشـــاريع التخـــرج، ذكـــر المهنـــدس محمد ابو 
عفيفـــه ان لدينـــا 15 الـــف خريـــج ســـنويا تقريبـــا اي ان لدينا 15 الف مشـــروع تخرج ســـنويا. أالحظ 
كعضـــو هيئة تدريس الكثير من الممارســـات الســـلبية  او الال اخالقية عن طريـــق مكاتب الخدمات 

لمشـــاريع التخرج.
حيـــث حصـــل ان تبيـــع هـــذه المكاتب ذات المشـــروع لطالب فـــي جامعات مختلفـــه ، لذلك يجب 
الربـــط بيـــن الجامعـــات لتتبع حاالت الغش التـــي تحدث. ونالحظ ان بعض المهندســـين العاطلين 

عن العمل يلجؤن لبيع مشـــاريع لطالب لكســـب عيشـــهم.
انـــا اشـــرف علـــى مشـــاريع  م. بشـــر زريقـــات: 
التخـــرج فـــي الجامعـــة األلمانية، وال يســـمح لي 
اكثر من ثالث ســـاعات معتمده لمشاريع التخرج 
، للحفـــاظ علـــى نوعيـــة المخـــرج. طـــالب التخرج 
يتدربـــون في مكاتبنا لســـاعات طويلة ونســـعى 

معهم لمخـــرج تعليمـــي جيد.
ان العيــــــب فيـــــنا ســــــواء بـــــالتعليــــــــم او التــــــدريــــب، 
ال يمكــــــــــن ان اقبل فــــــــي مكتبـــــــــي طالب يرغب 
فقـــط فـــي الحصـــول علـــى شـــهادة تدريـــب، بـــل 
يعمـــل كأي مهنـــدس آخـــر واتابعـــه ليحصـــل على 

مخـــرج هندســـي جيد.
 Professor of the هنـــاك تجربـــة فـــي الجامعـــة األلمانية األردنيـــة وهـــي المهنـــدس الممـــارس
industry، نقـــوم بجلـــب مهندســـين ميكانيك وكهرباء وانشـــائي للعمل مع الطالـــب المعماري 
علـــى مشـــروعه ، ليفهـــم هـــذا الطالب األنظمـــه المختلفه داخل مشـــروعه، ولتكـــون لهم فكره 
عن التنســـيق coordination، ليتعلموا من ســـنه ثالثة ماهية التنســـيق واإلختصاصات الهندســـية 

األخـــرى. وهذه تجربـــة حقيقية.
ويتـــم التعـــاون بين الجامعـــة األردنية األلمانية وألمانيا والنمســـا لتشـــغيل جزء من هـــؤالء الطلبه 

التخريـــــج. بعد 
د. ياســـر الرجـــال: فـــي موضـــوع التدريب أو مشـــاريع التخـــرج ،ال يجـــوز التعيميم علـــى الجامعات 

كلهـــا، هنـــاك جامعـــات أردنيـــة كثيرة تقـــدم مشـــاريع متميزه فـــي التخريج وفـــي التدريب.
فـــي موضـــوع التدريـــب، عندمـــا نقدم برنامـــج تدريبي مدته ســـنه وليـــس ثمانية اســـابيع، يكون 
مخطـــط لـــه تخطيـــط كامـــل، المجلـــس الثقافـــي البريطاني وهـــي الجهـــة الداعمه، هـــي التي 
، وتم التصميم بالتعاون مع الســـوق المحلي األردني 

ً
غطـــت أيضـــا تكاليف تصميم البرنامج كامـــال

في كل التخصصات الهندســـية.
التدريب شمل كل الكفايات التي قد يتعرض لها الطلب المتدرب، يكون هناك متابعة كاملة من الجامعة.

ســـيبدأ العمـــل ببرنامج التدريـــب هذا ابتداء من شـــهر فبراير القادم في جامعة الحســـين التقنية. 
وال شـــك أن الجامعـــة األلمانيـــة األردنيـــة هـــي أيضـــا ذات تدريـــب هندســـي متميـــز، حيـــث يكون 
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التدريب فيها ســـتة أشـــهر وهذا كان له عائد توظيفي لطالب هذه الجامعة في ألمانيا والنمســـا 
وغيرهـــا من الدول لنســـبة تصل ل 30%.

د. خير الدين بسيســـو: في موضوع الدراســـــــــات العليا اآلن، في قســـم الهندسة المدنية في 
الجامعة األردنية هناك 350 طـــــالـــــــب دراسات عليــــــــا، حيــــث تعتبـــــــر الدراســـــــــات العــــــــــلــيا هي 
بطـــــالة مقــــنـــــعــــــــــة، حيــــــث يلــــتـــــحـــــق الطــــــالــــب بالدراســـــــات العلـــــيــــــا لمـــــدة ســـــــنــــــتــــيــــن 
بعـــد محـــــاوالتـــــــه الفاشـــله للبحـــث عـــن عمـــل. وأيضا اللجـــوء إلى الدراســـات العليا لرفـــع الراتب 
الشـــهري للموظـــف. وتكون رســـائل الماجســـتير هي عباره عن تكـــرار للمواضيع. يجـــب علينا اآلن 

نقــــاش هذا المــــــوضـــوع.
د. حسن الدباس: لدى نقابة المهندسيـــــــــن مســــابــــــقـــــــــــة تـــــدعى »مسابقة مشاريع التخرج« 
لكـــــلـــــيــــــــات الهنــــدسة فـــــــــي الجامعـــــات األردنية، والجامعــــــــــات كافة حازت على هذه الجوائز 

فــــي عـــــدة تخصصـــــات.
ولقـــد حصـــل ان جامعـــة فيالدلفيا نافســـت مرتين على مشـــاريع دوليـــة، أي ان الطالب االردني 
كأي طالـــب اخـــر ان ســـنحت له الفرصه ســـيكون قادر على المنافســـه في اي مســـابقة دوليه.
فـــاز طالبنـــا بمشـــروع »الســـيارة الشمســـية« فـــي بريطانيـــا، وكان له أثر جيـــد في تعريـــف العالم 

بامكانات طـــالب الجامعـــات األردنية.
: بالنســـبة للتعليم الهندســـي، تشـــريعات الدولة ومجهوداتها لم تكن كافيـــة لتقوية الضعف 

ً
ثانيا

الحاصل في بعـــض الجامعات األردنية.

م. محمـــد خالـــد: بالنســـبة لموضـــوع اإلمتحـــان، المشـــكله ان لدينـــا اعـــداد كبيرة مـــن الخريجين 
الذين ال نســـتطيع ان نوفر لهم ســـوق عمل. ليســـت المشـــكله في العالقه بين التعليم وسوق 
العمـــل، حيـــث تحـــدث الدكتـــور ســـهيل كيـــوان عنهـــا وهـــو ان نقـــوم اوال بتعريف ماهية ســـوق 

العمـــل ومـــا هـــي متطلباته كـــي يتـــم الحديث بموضوعيـــة اكثر عـــن التعليم.
ولكـــن ان كانـــت المشـــكلة الرئيســـية عندنـــا فـــي اعـــداد الخريجيـــن، اي اننـــا نتحول مـــن التعليم 
النوعـــي الـــى التعليـــم الكمـــي، فليس الحـــل لمثل هـــذه المعضلة هـــو وضع امتحـــان، حيث ان 
االمتحـــان ســـيقوم بفرز نســـب خريجين غير ناجحين ســـينضمون لطبقـــة البطالة القســـرية ولكن 

بلقـــب مهنـــدس غير معـــروف المصيـــر. أي اننا مجـــددا نرحل المشـــكلة باتجـــاه اخر.
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 هنـــا مشـــكله اخـــرى، لذلـــك يجـــب كمـــا قـــال 
ً
واذا كان هـــذا االمتحـــان غيـــر معتـــرف فيـــه عالميـــا

المهنـــدس محمـــد ابـــو عفيفه ان يتوافـــق هذا االمتحان مع الســـوق العالمـــي، اي ان من يجتاز 
هـــذا االمتحـــان يمكـــن لـــه العمل بأي ســـوق عالمـــي آخر.

والمشـــكله ان لجـــان االعتمـــاد المحلـــي غير معتـــرف فيها بيـــن المكاتب، لذلك حتـــى اآلن ال يتم 
تقديـــم هـــذه االمتحانات من قبل المهندســـين اال في حالة رغب بالتقديـــم لوظائف خارج االردن 

.
ً
أكثر منهـــا داخليا

م. وسام عناب )مــــــــزاولة للمهـــــــــنة لمدة 25 سنه في مجال االستشارات(: بخصوص اإلمتحان، 
، وكما قــــــــــال المهنــــــدس بــــــــشر زريـــــقــــــــات، عـــــنـــــد تخـــــرج المهندس ال 

ً
هناك مشكلتين. أوال

يأخـــذ المكتـــب الهندســـي علـــى عاتقه مهمـــة تدريبـــه، واحيانـــا قد يحـــدث ان يســـتغل المكتب 
الهندســـي فكـــرة التدريـــب لمدة ســـت اشـــهر للمهنـــدس، ليقوم بتبديل كادره كل ســـتة اشـــهر 

دون االســـتثمار فيهم.
فـــي الجمعيـــة األمريكيـــة، ان اردت عقد امتحان بعد مزاولة المهنه لمدة ثالث ســـنوات، يجب ان 
يكـــون تحت اشـــراف مهندس مؤهـــل ومرخص، وهل نملـــك نحن هذه النوعية من المهندســـين 

المؤهلين لتدريب هـــؤالء الخريجين الجدد.
، نحن ال نمــــــلـــــــــك مـــــــــادة لنــــمــــتــــحــــــــن فيــــــــــــها. حيــــــــــث نــــــحن نمــــــــــتحن فــــــي رئــــاسة 

ً
ثانيا

اإلختــــــــــــصاص، او فـــــــــي التـــــأهــــيــــــل، دون ان يـــــــــكون لديــــــنــــــا مـــــــــــواد علـــميـــــــة يـــــــــــرجــــع 
لهـــا الممتحـــن. يجب ان نبدأ بتشـــكيل مكتبة وطنيـــة بالمشـــاريع الرائدة والتفاصيـــل والتخصصات 

وحتـــى المشـــاريع القائمة.
م. خيـــر الديـــن بسيســـو: فـــي امريكا منذ 30 ســـنة، هنـــاك مكتبة لـــدى البلديات، تســـتطيع ان 
تشـــتري منهـــا أحد التصاميـــم المعمارية الجاهزة لمنزلـــك. هذا النظام معمول فيـــه لذوي الدخل 

المحدود او المتوســـط.
وهـــذه الحالـــة قـــد نواجههـــا هنا، حيـــث ال يتمكـــن الجميع مـــن تحمل نفقـــات النقابة واالشـــراف 
ليبنـــي منزلـــه. والســـؤال، لمـــاذا ال يكون لدينا نظـــام لذوي الدخـــل المحدود لشـــراءها عن طريق 
 بالدفع للمصمم ســـيقوم بهذه الطريقه بالدفع لالشـــراف 

ً
النقابـــة. حيـــث ان لم يكن المالك راغبا

النقابـــي الحقيقي.
 ،

ً
نقطـــــــــة اخيــــــــرة، اعتقد ان عملية تدـــــقيـــــــــق المخططـــــــات هــــــي عملــــــــية مهمــــــــة أيـــــــضـــا

حيث يمكــــــــن ان نــــــوفر فـــــرص عمل للمهندسيـــــــــن فـــــــــي تدقيــــــــق المخططات، وخـــــــاصــــة 
فـــي المشـــاريع الكبيـــرة، لمـــاذا ال يكــــــــــون هنـــاك مهندس مصمـــم ومهندس مدقـــق؟! وبذلك 

نخلـــق فرص عمـــل جديده.
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مقاالت
التعليم الهندسي
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مقدمة: 
هنـــاك اقبـــال منقطع النظير على دراســـة الهندســـة خاصة فـــي االردن اذ بلغ عدد المهندســـين 
المســـجلين فـــي نقابـــة المهندســـين ما يزيـــد على 165 الـــف مهنـــدس. وهناك ما يزيـــد عن 50 
الـــف مهنـــدس علـــى مقاعـــد الدراســـة فـــي الجامعـــات االردنيـــة وفـــي جامعـــات عديـــدة خارج 
االردن. ويشـــكل هـــذا الزخـــم الكبير من الخريجين تحديـــا كبيرا للدولة والمجتمـــع في تطوير فرص 
عمـــل مناســـبة لـــكل هؤالء في ظـــل محـــددات اقتصادية وسياســـية واجتماعيـــة تواجهة االردن 
والمنطقـــة العربيـــة بشـــكل عـــام. والحل الوحيـــد في ضوء ذلك كلـــه هو التميـــز النوعي وتخريج 
مهندســـون اكفاء للدخول بتنافســـية قوية في ســـوق عمل مزدحم وعالمي التنافســـية. وهذا 
يتطلـــب اعادة النظر في اســـتراتيجية التعليم الهندســـي. ومن وجهة نظـــر عالمية فانه يجب أن 

تتوفر فـــي التعليم الهندســـي الحديث الصفـــات التالية:
تعلـــم فاعــــــــل مــــــــــبنى عــــــــلى التعـــــــلم باســـلوب المشـــروع )Project Based( بعيـــدا عن 	 

والحــــــفــــظ. التــــلقـــيـــــــن 
تكامـــل تطويـــر مفاهيـــم الرياضيـــات و العلـــوم ضمـــن المحتـــوى التطبيقـــي وباســـلوب حـــل 	 

المشـــكالت.
تفاعـــــــل كبـــــــيـــــــر وتـــــــواصل مســـتمر مع الصناعة وارباب العمل الهندســـي للمساعدة في 	 

نطوير االساليــــــــب واالدوات.
استخدام واسع لتقنـــــيـــــــــــة المعـــــلـــــومـــــــــات فـــــــي الـــتــــعــــلـــــــم وتطــــبـــــيـــــــقات بــــرمجيات 	 

التصميـــم واالدارة الهندســـية.
تكريـــس جهـــــــود اعضـــاء هيئـــــــــة التدريس نحو تطويـــــــــــر مهنـــــــــة الهنــــدســــــــة كمرشـــدين 	 

وموجهيـــــن أكثر من مصــــدر لتزويد المعلومـــات وتلقينهــــا وهـــــذا يتطلــــب ادمـــــاج االساتذة 
فـــي العمل الهندســـــــي الفعلي وليس الجــــــــــانب النظـــــــــري فقط.

نحو تعليم هندسي طموح:
التحديات واالفاق

االستاذ الدكتور رضوان عبدالله الوشاح
عضو مجلس الشعبة المدنية - واستاذ هندسة المياة - عميد البحث العلمي - الجامعة االردنية
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تشخيص نقاط الضعف في التعليم الهندسي الحالي
هنـــاك العديد من الدراســـات والمشـــاهدات الفعلية التي اشـــارت الى تشـــخيص اصحـــاب العمل 

للمهنـــدس حديـــث التخرج واســـلوب تفكيرة وعملـــة ونظرتة الـــى العمل الهندس ومـــن ابرزها:
 )Technical Arrogance( وعدم القابلية للتعلم من الحرفيين المتخصصين.	 

ً
الثقة المبالغ بها فنيا

عدم فهم عمليات التصنيع بصورة واقعية واالكتفاء بالتصورات واألطر النظرية.	 
نقـــص المقـــدرة فـــي التصميـــم و اإلبـــداع وايجـــاد حلـــول غيـــر مالوفـــة والميل الى اســـلوب 	 

الســـائدة. التقليـــد والنمطية 
نظرة ضيقة للهندسة بمجاالتها وتداخالتها مع التخصصات االخرى المتعلقة بها.	 
ضعف في مهارات التواصل واالتصال اللغوي والكتابي والشفوي وتقديم العروض.	 
خبرة ضئــــيـــــلـــــــــة في العــــمــــــــل بروح الفريـــــــــق والمـــــيـــــــل الــــــى العمـــــــــل بانفـــــــراد وعدم 	 

االرتيـــاح للعمل الجـــــماعي.
عدم فهم واضح الساليب االعتماد الفني ومعايير ضمان الجودة العالمية.	 
الخوف وعدم الثقة بالنفس والتردد من المنافسة في جو العولمة والمشاريع العالمية	 
اليات ومحركات التطوير والتغيير	 

يبيـــن الشـــكل 1 ادنـــاه كيفية انتقال التعليم الهندســـي مـــن النظام الحالي الـــى النظام المقترح 
العالمـــي والمســـتقبلي في ضوء قوى التغييـــر التي نواجهة المهندســـين الجدد. 

شكل 1: كيفية مواجهة قوى التغيير العالمية لالنتقال الى تعليم هندسي منافس عالميا
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وهنـــاك اجمـــاع ملحـــوظ في عـــدد كبيـــر مـــن التقارير علـــى المؤهـــالت المطلوبة فـــي خريجي 
الهندســـة للقـــرن الحالـــي وبالحاجة إلى تعليم هندســـي جديد لتطوير تلك المؤهـــالت. ان هناك 
 اتفـــاق عـــام بـــأن إعادة هيكلـــة التعليـــم الهندســـي تتطلب في نفـــس الوقـــت تغيير في 

ً
أيضـــا

 في الكليات الهندســـية والمبنية علـــى التركيز علـــى المعرفة والتخصص 
ً
الثقافـــة الســـائدة حاليـــا

الفـــردي و نظـــام الحوافـــز القائـــم علـــى االبحـــاث إلـــى ثقافـــة تقيـــم التكامـــل بيـــن التخصصات 
إلـــى جانـــب التخصـــص الفردي واالبحـــاث التعليمية واســـلوب حل المشـــكالت واإلبـــداع والعمل 

الجماعـــي إلى جانـــب االبحاث فـــي العلوم الهندســـية.
وكل هذا يشـــير بوضوح الى الحاجة الماســـة لحتمية التغيير والتطوير في نظام التعليم والتعلم 

الهندســـي لالرتقاء بتوعية الخريجين لتكـــون لديهم الكفايات التعليمية االزمة ومنها:
التحـــول في التوظيف الهندســـي إلـــى التنافس العالمـــي والتركيز على مفاهيم التســـويق، . 1

واقتصاديـــات االعمـــال والتكلفـــة، عناصـــر ضمـــان الجـــودة وضبطهـــا بمعاييـــر عالميـــة تراعـــي  
متطلبـــات ســـوق العمل واصحـــاب المصالـــح والعمالء .

استخدام التقنيات الحديثة والذكية لخلق نهج جديد متطور ونشجيع فرص لإلبداع.. 2
التغييـــر الدائـــم والســـريع لبيئـــة العمـــل والتي تتطلـــب مهارات شـــخصية عاليـــة وتحول فرص . 3

العمـــل إلـــى انشـــاء الشـــركات الصغيـــره والولوج في المجـــاالت غيـــر التقليدية.
النظـــرة التكامليـــة للعالقـــة بيـــن الجوانب الفنيـــة وبين االبعـــاد االجتماعيـــة والبيئيـــة والصحية . 4

وامـــور الســـالمه العامـــة ووضعهـــا فـــي المقدمـــة عنـــد التصميم، حيـــث يتطلب هـــذا االخذ 
فـــي االعتبـــار تلـــوث البيئة والتكلفـــة واالعتبـــارات االجتماعيـــة والسياســـية التي تغيـــر التوازن 

االقتصــــــــادي الكالسيــكي.
أهميـــــــــة التركـــــيــــــــز عــــــــلى المعـــــايـــــيـــــــر األخالقيــــــــة والمعـــــايــــــيـــــــر المهنيـــة والشـــفافية . 5

والنزاهـــة والحوكمـــة الرشـــيدة.
معيقات التطوير والتغيير	 

هناك العديد من المعيقــــــــات المؤســــســــيـــــــة والتعليــــمــــيـــــــة والفـــــرديـــــــــــة التـــــــــي تقف ضد 
التغييــــــــر والتطويـــــر ومنــــها:

ان التغيير في المؤسسات التعليمية بطيء لوجود تقاليد متوارثة.	 
مقاومة واعتراض الهيئة التعليمية ألي مقترح للتغيير.	 
اعتماد التقاليد التعليمية السائدة على نهج مركزية المدرس و ليست مركزية المتعلم.	 
وجـــود ثقافـــة فردية قوية تركز على الشـــخص و ما يحققه في تخصصه و ال تشـــجع العمل  	 

بـــروح الفريق وعدم التعـــاون بين أعضاء هيئة التدريس و خاصـــة عبر حدود التخصص.
غيـــاب نظـــام حوافـــز ومنح بحثيـــة  مجزية ألعضـــاء هيئة التدريس  الهندســـية وهذا ال يشـــجع 	 

علـــى اســـتثمار الوقت فـــي االبداع فـــي التعليم.
هنالـــك عوائـــق ادارية وتشـــريعية ال تســـاعد فـــي تفعيل التعاون و الشـــراكة بين مؤسســـات 	 

التعليـــم العالـــي و الصناعة.
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نظرة مستقبلية لسمات التعليم الهندسي وتفعيلها
هنـــاك العديد من الســـمات واالدوات التـــي تتطلب تفعيل محركات التغيير نحو تعليم هندســـي 

مســـتقبلي منافس عالميا ومميز ويوضح الشـــكل رقم 2 معظم هذه الســـمات 

 
شكل رقم 2  يوضح معظم سمات ومحركات التغيير والتطوير

الخالصة والتوصيات 
على قطاع التعليم الهندسي ان يطور نفسة بشريا ومؤسسيا وتشريعا من خالل ما يلي:

تبني أسلوب التخطيط اإلستراتيجي لتطوير مؤسسات التعليم الجامعي.	 
تحديـــد فرص االلتحــــــــــاق فــــــــي برامــــــــج التعليـــــــــم الهندســــــي الجامعي وتوعيـــة المجتمع 	 

والطلبـــة الجـــدد بذلك.
تحسين مخرجات التعليم الهندسي ليتوافق ومتطلبات التنمية وسوق العمل.	 
تحسين مستوى الكفاءة الداخلية لمؤسسات التعليم الجامعي.	 
تنمية الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. 	 
تحسين البيئة التعليمية.	 
استغالل المستجدات في تقنية المعلومات واالتصاالت في خدمة العملية التعليمية.	 
تنمية دور الدراسات العليا ورفع مستواها.	 
تنمية القدرات والمؤسسات البحثية والدخول بقوة في عالم البحث العلمي.	 
تعزيز الشراكة مع القطاعات اإلنتاجية والتوسع في برامج خدمة المجتمع.	 
االستفـــــــــــادة مــــــن الخريجيـــــــن القدامـــــى بــــعــــد تخــــرجهــــــــم لتــــوفـــــيـــر تغذـــــيــــة راجعــــــة 	 

التعلــــيمــــيـــــــة. المؤسســــــة  لمصلحــــة 
االنطالق نحو العالمية وتحقيق الجودة واالعتمادية العالمية.	 
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انطالقـــا مـــن تعريف المهنـــدس الكيمائي: وهو المهنـــدس الذي يصمم ويشـــغل ويدير ويطور 
العمليـــات المتعلقـــة بإنتاج المـــواد الكيمائيـــة والبتروكيميائية والمنتجات المتعلقة بها ويســـتخدم 
االســـس والتكنولوجيـــا الخاصـــة بالكيميـــاء والفيزيـــاء والرياضيـــات والهندســـة والعلـــوم الطبيعيـــة 

لتحقيق هـــذه الغايات )1(
فيمـــا يلي بعض التجارب والممارســـات العالمية للبرامج الدراســـية للهندســـة الكيمائية /الجامعات 
الغربيـــة واألســـيوية لغايـــات الموائمـــة مع متطلبات ســـوق الصناعـــة المحلية وربطها مـــع البرامج 

الدراســـية األردنية للهندســـة الكيمائية: -
أوال: برنامـــج تعليـــم الســـالمة والهندســـة الكيمائيـــة )SACHE( بالجامعـــات االمريكيـــة والخـــاص 

:)AICHE( بالمعهـــد االمريكـــي للمهندســـين الكيمائييـــن
أنشـــئ برنامـــج تعليـــم الســـالمة والهندســـة الكيمائيـــة )SACHE( عـــام 2008 كجزء مـــن برنامج 
بكالوريـــوس الهندســـة الكيمائية بالجامعات االمريكية تغطي مواضيـــع هامة لها عالقة بالصناعة 
وتتخصـــص بســـالمة العمليـــات الكيمائيـــة مثل تقييـــم وتحليل المخاطـــر والتفاعـــالت الخارجة عن 
 )Dust explosion( الغبـــار بانفجـــارات  والتحكـــم   )Runaway reaction( )الجامحـــة( الســـيطرة 
التصميـــم االكثـــر امانـــا )Inherently safer design( ومخاطـــر  وفهمهـــا وتجنبهـــا ومتطلبـــات 
التفاعـــالت الكيمائيـــة وباإلضافـــة التركيز على ســـالمة العمليـــات باالعتماد على تحليـــل المخاطر  
ودراســـات ســـالمة العمليـــات مثل دراســـة تحديد المخاطـــر التشـــغيلية )Hazop( ودراســـة تحديد 
المخاطـــر )HAZID( ودراســـة تكامل مســـتوى الســـالمة )SIL( واختيار المعدات الصناعية حســـب 
نظـــام )ATEX( حســـب نظام تصنيـــف المناطق الخطرة )HAC( ودراســـات تحليـــل المخاطر الكمية 

)QRA( و دراســـة خطـــوط الدفـــاع )LOPA( وغيرهـــا من دارســـات ســـالمة العمليات .
علمـــا انـــه يتـــم توفيـــر متطلبـــات اعتمـــاد لبرامـــج الهندســـة الكيمائيـــة للجامعـــات األمريكيـــة من 
المعهـــد االمريكي للمهندســـين الكيمائييـــن )AICHE( لضمان ربط وموائمـــة المتطلبات الصناعية 
مـــع البرامـــج التدريســـية للهندســـة الكيميائيـــة ويتوفـــر لـــدى هذا المعهـــد لجنة دائمـــة تتخصص 
بالتعليـــم الجامعـــي واالعتماديـــة تقدم النصح المســـتمر بخصـــوص الطرق والمرجعيـــات للتعليم 

الكيميائي.     الهندســـي 

موائمة البرامج الدراسية للهندسة األردنية مع متطلبات 
سوق العمل الصناعي الكيميائي والبتروكيميائي األردني 

وحسب أفضل الممارسات العالمية 
م. يعقوب بني طه 
عضو اللجنة العلمية الكيماوية – نائب رئيس لجنة دعم الصناعات الوطنية -نقابة المهندسين األردنيين  
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علمـــا ان العديـــد مـــن كليـــات الهندســـة الكيمائيـــة بالجامعـــات األردنية قـــد حصلت علـــى اعتماد 
)ABET( االمريكـــي وبعـــد تحقيـــق هـــذه الكليـــات لمتطلبـــات ومعاييـــر )ABET criteria( وهـــي 
خطـــوة مهمـــة تســـتحق الثنـــاء، اال انه يتـــم تحديث المعاييـــر والمتطلبات بشـــكل مســـتمر وحيث 
على ســـبيل المثال تم أدراج متطلب دراســـي للهندســـة الكيمائية بمعيار )ABET( الجديد حســـب 
 Process( تتعلق بتحليل مخاطـــر العمليات )CSB( توصيـــة مجلس الســـالمة الكيمائي األمريكـــي

)hazard analysis
ثانيا: التجربة/ الممارسة البريطانية لبرامج الهندسة الكيمائية :

يتـــم االعتمـــاد لبرامج الهندســـة الكيمائية بالجامعـــات البريطانية بعد موافقة الجمعيـــة البريطانية 
للمهندســـين الكيمائييـــن )ICHEM( والتـــي توفر أدلة استرشـــاديه للجهـــات ذات العالقة بالتعليم 
الجامعـــي مـــع التركيـــز علـــى الممارســـات العمليـــة والتصميـــم التطبيقـــي للهندســـة الكيمائيـــة 

.)Chemical engineering practice and design practice( بالصناعـــة
 :)Oil and Gas( ثالثا: برنامج الهندسة الكيمائية بكازاخستان بقطاع

 Pavlodar( عملـــت كخبيـــر مهنيا لمراجعـــة برنامج الهندســـة الكيمائية باللغـــة اإلنجليزية بجامعـــة
State University( بدولـــة كازاخســـتان وقـــد تـــم التركيز على اساســـيات معالجة البتـــرول والغاز 
والصناعـــات النفطية ذات العالقة، وعلى اعتبار ان كازاخســـتان من الـــدول التي يعتمد اقتصادها 
علـــى انتـــاج النفط فقد تـــم توفير هذا البرنامـــج الهندســـي الكيميائي الذي يتخصـــص بالصناعة 

النفطيـــة لتقليـــل فترات التأهيـــل والتدريب بعد الجامعـــة واالنخراط مباشـــرة بالصناعة النفطية.
التوصيات واالقتراحات للقائمين على اعداد البرامج الدراسية للهندسة الكيمائية بالجامعات األردنية:

تشـــكيل لجنـــة مشـــتركة من نقابـــة المهندســـين األردنييـــن /شـــعبة الهندســـة الكيمائية ومن . 1
الصناعيـــن األردنيين المتخصصين وعمداء كليات الهندســـة بالجامعـــات األردنية لمراجعة الخطط 
الدراســـية الحاليـــة للهندســـة الكيمائيـــة وموائمة هذه الخطـــط مع متطلبات الصناعيـــة المحلية.

أدارج مواضيع ودراسات متخصصة بالصناعة بالبرامج الدراسية للهندسة الكيمائية مثل:. 2
التصميـــم المبني على إزالة/ تخفيف المخاطـــر )Inherently safer design(  لتضاف الى المواد 	 

الدراســـية )Plant design /Process design ( ودمج وربط هذه المواد التصميمة مع بعضها . 
 	)Chemical Engineering practices( الممارسات العملية للهندسة الكيمائية
مـــادة دراســـية أو اكثـــر تتعلـــق بدراســـات ســـالمة العمليـــات الكيمائيـــة لتغطـــي الدراســـات : 	 

. كبيـــر  بشـــكل  البتروكيميائيـــة  بالصناعـــة  والمســـتعملة   )HAZID،HAZOP،HAC،QRA،LOPA(
التركيـــز علـــى المواد الدراســـية الســـتعمال وتطبيق البرمجيـــات الهامة للهندســـية الكيميائية 	 

لتصميـــم العمليـــات الكيميائية مثـــل )Aspen ( وتوفير تطبيقات عملية مـــن الصناعة األردنية 
والتركيـــز عليها بمشـــاريع التخرج  .

توفيـــر مـــادة دراســـية تغطـــي مواضيـــع أنظمـــة إدارة الجـــودة والبيئـــة والســـالمة والصحـــة 	 
)Integrated Management Systems( واالمـــن  المهنيـــة 

أعـــداد المـــدرب المهنـــدس يعقـــوب بني طـــه / عضو اللجنـــة العلميـــة الكيماويـــة – نائب رئيس 
لجنـــة دعـــم الصناعـــات الوطنية - نقابـــة المهندســـين األردنيين  



40

 اليتجزء من المنظومة التعليمية المستمرة في االردن.
ً
يعتبر التعليم الهندسي جزءا

فهـــي ترفـــد الكثيـــر من القطاعـــات بكفاءات هندســـية  متميزة، لكنها شـــهدت حركـــة ركود كبير 
في االونـــة االخيرة.

قـــد تكـــون أســـباب ذلك عائـــدة الى إختـــالف النظـــم التعليميـــة لمرحلـــة الثانوية العامـــة ، والتي 
ولـــدت أعـــداد كبيرة من الطلبة بحيـــث توجه الكثير منهم لكليات الهندســـة بمختلـــف تخصصاتها.
قـــد تكـــون هـــذه االعـــداد الكبيـــرة من خريجـــي كليـــات الهندســـة هي إحـــدى اهم أســـباب تعثر 
الكثيـــر منهـــم فـــي الحصـــول علـــى فرصة عمـــل، ال ســـيما أننا كـــدول العالـــم الثالـــث تعتبر دول 

مســـتهلكة ال منتجة.
بالتأكيـــد أن هنـــاك الكثير من الفجوات التي لمســـتها أنا شـــخصيا ما بين مناهـــج ومجاالت التعليم، 
وبيـــن ما نواجهه في ســـوق العمل لكن بالتأكيد تبقى ثمرة التعليـــم الجامعي موجودة كمرجع 

لنا في االمـــور التقنية والفنية.
فمســـاقات جامعاتنا  تتجه بشـــكل كبير نحو تخليق وتصنيع وتطوير المنتجات الهندسية المختلفة، 
بينمـــا الواقـــع العملي بعيـــد كل البعد عن ذلك الننا كمـــا ذكرت دول مســـتهلكة للتكنولوجيا وال 

نضيـــف أي جديد علـــى أي تطوير على أي منتج.
لذلـــــــك كــــــــــان ال بد لجـــــامعـــــاتـــــنــــــــا مـــــــــن إلقـــــــــــاء نظــــــرة علـــــــــى واقـــــع ســــــــوق العمـــــل 
الحالــــــــي، مــــــن أجـــــــــل إضــــــافــــــة مــــــا يحتـــــــاجــــه المهنــــدس مــــن كفــــــــاءات أخـــــرى تفيــــده 

في مسيرتـــــــــه العمــــليــــــــــة.
 لطالب الجامعـــات، إذ يواجه الكثير 

ً
وال بـــد كذلـــك من إعادة نظر شـــاملة العداد الخريجين ســـنويا

منهـــم االن الواقـــع الصعب بعدم توفر فـــرص عمل لهم.
حتـــى وإن كان هنـــاك صعوبـــات فـــي توافـــر فرص عمـــل لمهندســـينا ، وجب علـــى نقابتنا عمل 
دورات تثقيفيـــة وتوعويـــة من شـــانها إعادة صياغـــة مفهوم العمل لدى المهندســـين، ألنه من 
الممكـــن لـــكل شـــخص أن يخلق لنفســـة فرصة مناســـبة وقـــد تكون بذرة لمشـــروع منتـــج له قد 

يتطـــور فيما بعد الى مؤسســـة أو شـــركة هندســـية.

التعليم الهندسي
وسوق العمل

م. عائشة يوسف النصيرات
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ال يخلــــــــو ســـــــوق العمل مـــــن المخــــالفات الكثيــــــرة التــــــي تؤدي إلى انتقاص جهد العامليـــــــن 
في القطاع الهندسي، سواء من أصحاب العمل أو من الشريحـــــــــة المستفيـــــــــدة مـــــن الخدمة 

التي يقدمها مهندســـينا.
 مــــــن الرقــــــابــــــة مــــن الجهـــــــــات المعنــــــيــــــة سواء النقـــــابـــــة أو 

ً
بالخـــــاتمــــــــة أتــــمنى مــــزيــــــــدا

وزارة العمـــــــل علــــى الحــــد االدنــــى لألجـــــور وإلتـــــــزام رب العمل بقوانين العمل والعمال، ومن 
عمـــل نظـــرة شـــاملة للتدريس الهندســـي في الجامعــــــــــات ومناســـبته الحتياجات ســـوق العمل 
الحالي وضبط أعداد الخريجين والتوجه لعمل مشــــــــاريع تشغيليــــــــة عالمية من شـــأنها  تشـــغيل 

أيادي هندســـية مؤهلة.
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التعليـــم الهندســـي: هـــو التعليم الـــذي يتلقـــاه الملتحق في أحـــد التخصصات الهندســـية التي 
س فـــي إحـــدى الجامعات األردنيـــة الحكومية أو الخاصـــة أو األجنبية  للحصول على شـــهادة  ـــدرَّ

ُ
ت

جامعيـــة تؤهلة لاللتحاق بســـوق العمل. 
فالتعليـــم الهندســـي يتـــم داخـــل الجامعـــات ونتيجتـــه حصـــول الطالـــب علـــى شـــهادة جامعية، 

والهـــدف مـــن الدراســـة بشـــكل عـــام هـــو العمل. 
لقـــد أعـــاد مؤتمـــر األمم المتحدة حـــول البيئـــة والتنمية صياغـــة تعريف المهندس »مـــن التطوير 
إلـــى التطويـــر المســـتدام ومن اســـتخدام التكنولوجيا إلـــى االســـتخدام الذكي لهـــا ولتطبيقاتها 

للوصـــول إلى التنمية المســـتدامة« 
“إن العالقـــة بيـــن مؤسســـات التعليـــم بشـــكل عـــام والتعليم الهندســـي بشـــكل خـــاص عالقة 
تبادليـــة تكامليـــة. فـــكل واحد منهما بحاجة لآلخر ويســـتمد منـــه احتياجاته. فســـوق العمل بحاجة 
إلـــى العمالـــة المدربـــة التي تخرجها مؤسســـات التعليم وبحاجـــة أكثر إلى التكنولوجيـــا المتقدمة 

التـــي تنتجهـــا مؤسســـات التعليـــم وألبحاث التي تـــؤدي إلى زيـــادة اإلنتاج وتحســـين نوعيته.
أمـــا مؤسســـات العليـــم فهـــي بحاجـــة إلـــى التغذيـــة الراجعة التـــي يقدمهـــا ســـوق العمل عن 
التكنولوجيـــا وعـــن خريجيـــه وبحاجـــة إلـــى الدعـــم المادي الـــذي يمكـــن أن يوفره ســـوق العمل 

لدعـــم األبحـــاث التي تقـــوم بهـــا مؤسســـات التعليم” .
لنناقـــش التعليـــم الهندســـي أوال، حيـــث أن التعليـــم الهندســـي متشـــعب في مجـــاالت عديدة 
لتغطيـــة كافة احتياجات المجتمع ويقدم خدمة هندســـية متميـــزة. في البداية  كانت التخصصات 
فـــي التعليـــم الهندســـي قليلـــة وفيهـــا تداخـــل أكثـــر، وكان محصـــورا فـــي تخصصات الهندســـة 
المدنيـــة والكهربائيـــة والميكانيكيـــة. ومـــع تطـــور العلـــوم والتكنولوجيـــا بـــدأت هـــذه التخصصات 

بتفريـــخ تخصصـــات جديـــدة لتلبيـــة االحتياجات المتغيـــرة والمتجـــددة للمجتمعات. 
نتيجـــة للتطـــور العلمـــي والتكنولوجي المتســـارع إزداد عدد تخصصـــات التعليم الهندســـي وزادات 
احتياجـــات المجتمـــع من المهندســـين، ونتيجة ارتفاع الطلب على المهندســـين في ســـوق العمل 
أصبحـــت رواتبهـــم عاليـــة وحصلـــوا علـــى مكانـــة اجتماعيـــة مرموقـــة. ونتيجـــة هـــذه الزيـــادة فـــي 
التخصصات الهندســـية والطلب على المهندســـين بدأت الجامعات بالتوسع في قبول الطلبة في 
التخصصات الهندســـية واســـتحدثت تخصصات هندســـية جديدة. ومع اســـتمرار التطور التكنولوجي 
د منتجات هندســـية مختلفة فتحت شـــهية أصحـــاب رؤوس األموال ودخلـــوا باب التعليم 

َّ
الـــذي ول

التعليم الهندسي
وسوق العمل

د. م. محمد ابراهيم العناتي
mohanati@yahoo.com
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الجامعـــي بشـــكل عام والهندســـي بشـــكل خاصـــة لتلبية الطلـــب المتزايد على المهندســـين في 
أســـواق العمـــل المحلية والخارجية. وانتشـــرت الجامعـــات الخاصة في معظـــم البلدان.

وال تختلـــف مســـيرة التعلميم الهندســـي فـــي األردن عن المســـيرة العالمية، بـــل كان األردن من 
أوائـــل الـــدول التي ارتادت مجال التعليم الهندســـي فـــي القطاعين العـــام والخاص حتى وصل 
عـــدد الجامعات الحكوميـــة )11( جامعات، وعدد الجامعات الخاصـــة )18( جامعة، إضافة إلى ثالث 

كليـــات جامعيـــة جميعها تدرس بعض التخصصات الهندســـية باســـتثناء واحدة. 
إذا افترضنـــا أن كل جامعـــة مـــن هذه الجامعات تدرس تخصصين هندســـيين وبمعدل )100( طالب 
. لكن الواقـــع الحالي 

ً
فـــي التحخصـــص الواحـــد، ســـيكون لدينـــا )30×2×100=6000( خريج ســـنويا

 حســـب المســـجلين 
ً
للوضـــع فـــي الجامعات يقول أن هناك أكثر من 12000 مهندس خريج ســـنويا

.
ً
فـــي النقابـــة. وبلغ عدد التخصصات الهندســـية التي تدرســـها هذه الجامعـــات )54( تخصصا

أعدأد الطلبة المسجلين والطاقة االستيعابية للجامعات

نسبة اإلشغال عدد الطلبة على 
مقعد الدرس

الطاقة اإلستيعابية 
للتخصص اسم التخصص

86% 5305 6194 هندسة عمارة، هندسة معمارية
57% 2945 5149 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

268% 408 152 هندسة االوتوترنكس
161% 7353 4577 هندسة ميكانيكية
111% 6051 5429 هندسة كهربائية
86% 761 883 هندسة بيئة، هندسة جيولوجية
95% 513 538 هندسة تعدين، هندسة المواد والمعادن
74% 3453 4636 هندسة حاسوب، هندسة شبكات الحاسوب

128% 3298 2583 هندسة صناعية
121% 1884 1553 هندسة طبية، هندسة حيوية
139% 14936 10783 هندسة مدنية
85% 332 392 هندسة طيران، علوم طيران

102% 2224 2180 هندسة كيميائية
194% 635 328 هندسة المساحة والجيومتكس
84% 1953 2335 هندسة الميكاترونكس
41% 96 232 هندسة نووية

 52147 47944  المجموع :
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أعداد المهندسين المتخرجين سنويا في بعض الدول

عدد المهندسين سنويا الدولة
454،436 روسيا 
237،826 الواليات المتحدة
233،695 إيران
168،214 اليابان
147،858 كوريا الشمالية
140،165 إندونيسيا
130،391 أوكرانيا
113،944 المكسيك
104،746 فرنسا
100،390 فيتنام

 نالحظ هنا أن هذه الدول ركزت على التعليم الهندسي لتحقق النهضة الصناعية وترتقي بها.
التعليـــم الهندســـي في األردن يواجه تحديـــاٍت كبيرة منها ما ذكره الدكتور  عبيدات في دراســـة 
لـــه »التحـــّدي األول الـــذي يواجـــه التعليـــم الهندســـي في معظـــم التخصصات هـــذه األيام هو 
الفجـــوة بيـــن العـــرض والطلـــب وعدم مواءمـــة مخرجـــات التعليم الهندســـي لكثير مـــن الحاجات 
الحقيقيـــة لســـوق العمـــل، بالرغـــم من الجهـــود المقـــّدرة المبذولة مـــن قبل نقابة المهندســـين 
والجامعـــات والمجتمـــع والقطاعيـــن العـــام والخاص، ومع ذلـــك فالبطالة بإضطراد وربما ســـيصل 
عدد المهندســـين ألكثر من مائتي ألف خالل الخمس ســـنوات المقبلة، حيث يزيد عدد منتســـبي 
، وطلبة الهندســـة على مقاعد الدراســـة 

ً
النقابـــة الجـــدد الســـنوي عن )12( ألف مهندس ســـنويا

، وفـــرص العمل شـــحيحة ونســـبة البطالـــة تجاوزت 
ً
فـــي الداخـــل والخـــارج ينـــوف عن ســـتين ألفـــا

%30 بيـــن الذكـــور و%45 بيـــن اإلناث وفي بعـــض التخصصات أكثـــر من 50%«. 
يضاف إلى ذلك عدم التخطيط الدقيق لمســـتقبل التعليم الهندســـي وفتح الباب على مصراعية 

أمام االســـتثمار للقطاع الخاص، مما أدى إلى تدني المخرجات وزيادة أعداد المهندســـين.
سوق األردني

 مقارنة مع أســـواق العمـــل العربية المجـــاورة والبعيدة، حتى 
ً
يعتبـــر ســـوق العمـــل األردني صغيرا

أنـــه غيـــر قـــادر على اســـتيعاب ســـوى نســـبة صغيرة من القـــوى العاملـــة األردنية فـــي معظم 
المهـــن والمجـــاالت. كمـــا أن نســـبة البطالة فـــي األردن قد ارتفعـــت إلى أكثر مـــن %19، وهذه 

طالـــت جميـــع قطاعات العمـــل مع تفاوتهـــا من قطـــاع إلى آخر.
بلـــغ عدد ســـكان األردن عـــام 2018 )10،309،000( منهم )7،138،000( أردنيـــون و )3،171،000( 
غير أردنيين حســـب تقرير مؤشـــرات ســـوق العمل األردني )2014-2018( الصادر عن وزارة العمل. 
كمـــا بلغ حجم قوة العمل األردنية حســـب نفـــس التقرير )1،734،248( لعام 2018، وهي نســـبة 

متدنية )%16،8( مقارنة بعدد الســـكان، المشـــتغلون منهم )1،411،256(. 
يوضـــح الشـــكل التالـــي توزيع المشـــتغلين حســـب المســـتوى التعليمـــي. حيث يظهر أن نســـبة 

)%49( مـــن المشـــتغلين هـــم أميـــون يليهـــم الجامعيون بنســـبة )31%(. 
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بلغـــت نســـبة البطالة أعلى مســـتوى لها بين حملة الشـــهادات الجامعيـــة )%23،5( وأدناها بين 
حملة الثانويـــة العامة )11.2%(.

وبلـــغ عـــدد الوظائف المســـتحدثة )53،969( لعـــام 2017، وهي تعادل ما نســـبته )%0.04( من 
عدد المشـــتغلين األردنيين.

توزيع الطالب الملتحقين بالتخصصات الهندسية
في الجامعات األردنية والمتخرجين منها 2018-2015

2017-2018 2016-2017 2015-2016
الفصل 
الثاني

الفصل 
األول 

الفصل 
الصيفي

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول 

الفصل 
الصيفي

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول 

50،665 54،957 39،860 52،194 51،892 41،514 50،722 54،775 الملتحقون
3،425  4،359  2،399  3،617  4،035  2،596 4،117  4،322 الخريجون

0.068 0.08 0.06 0.069 0.077 0.06 0.08 0.08 نسبة 
الخريجين
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مقاالت
هندسية
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شـــكلت الثـــورات الصناعيـــة علـــى مـــدار عقـــود مضت محـــركا اساســـيا لزيـــادة النمـــو االقتصادي 
والتغيـــر المعرفـــي وشـــكل االنتـــاج حيث ركـــزت الثـــورات الصناعيـــة االولـــى والثانية علـــى تقليل 
الجهـــد البشـــري  المبـــذول فـــي االنتـــاج وزيادتـــه بدرجـــة لـــم يكن االنســـان قـــادرا علـــى توقعها 
وجاءت الثورة الصناعية الثالثة لتحســـين نوعية الخدمات وسالســـل التوريد باســـتخدام التكنولوجيا 
الـــى اننـــا اليـــوم فـــي خضم ثـــورة صناعيـــة رابعة ربطـــت كل تلـــك الثورات معـــا وشـــكلت امتدادا 
معرفيـــا وصناعيـــا ضخم جد حيـــث انها دمجـــت العالم المـــادي والرقمي والبيولوجـــي في قالب 
واحـــد مما قد يشـــكل تحـــوال معرفيا وتكنولوجيا ضخم جدا اشـــبه بتســـونامي معرفـــي قد يغير 
شـــكل الهيـــكل االقتصـــادي ونمـــاذج العمل وطبيعـــة الوظائف حيـــث وصفها الرئيـــس التنفيذي 
لمنتـــدى االقتصـــاد الدولـــي كالوس شـــوب باننا فعليا على ابـــواب نقلة نوعية جديـــدة قد تغير 
شـــكل الصناعـــات وطرق االنتاج ولكـــن االهم انها ســـتغير المنظور المعرفي للبشـــرية تجاه كافة 

االشياء.

الطباعة ثالثية األبعاد
والمستقبل القريب 

م. معتز غازي العطين
مختص في الطباعة ثالثية األبعاد ) التصنيع باإلضافة ( 
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تعتبـــر الطباعـــة ثالثيـــة االبعـــاد اهـــم عالمات الثـــورة الصناعيـــة الرابعة وعنـــد بعض الخبـــراء تعتبر 
االهـــم فـــي  احد اهم عمليـــات التصنيع الحالية وقد تكون في ســـلمها خالل الســـنوات القادمة 
حيـــث تعـــرف هـــذه التقنيـــة بالتصنيـــع باالضافـــة وهـــي عمليـــة تتـــم من خـــالل اضافـــة الطبقات 
الرقيقـــة فـــوق بعضها وبســـماكات صغيرة جـــدا حتى االنتهاء من الشـــكل النهائـــي وتعرف هذه 
التقنيـــة ايضـــا باســـم التصنيـــع الســـريع وذلـــك النها تقلـــل الوقـــت الالزم بيـــن عمليـــات التصميم 
والتصنيـــع وصـــوال للمنتـــج النهائـــي وفحصـــه والتاكد منـــه قبل تصنيـــع كميات ضخمـــة منه مما 
يخفـــض المخاطـــر الناتجة عـــن توافق التصميم مـــع احتياجات العميل او مع شـــكل المنتتج المراد 
تصنيعـــه وهـــذه التقنيـــة تختلف عن عمليـــات التصنيع التقليديـــة التي تتم عبر ازالـــة الطبقات من 

المـــواد ممـــا يتيح افضليـــة للطباعـــة ثالثية االبعاد فـــي تقليل حجـــم النفايات.

تعتبـــر تقنيـــة التصنيـــع باالضافة او الطباعـــة ثالثية االبعاد اهـــم عمليات التصنيـــع بالوقت الحالي 
فـــي قطاعـــات عديـــدة حيـــث انهـــا تدخل اليـــوم فـــي المجـــاالت الطبيـــة كاالطـــراف الصناعية او 
الزعات داخل جســـم االنســـان او حتى في االســـنان ، كما انها تدخل في االنشـــاءات و الهندسة 
بمختلف مجاالتها ، االغذية ، االزياء ، الطيران ، في تصنيع السيارات ، وفي العديد من القطاعات 
ممـــا اكســـبها اهمية كبرى واهتمـــام عالمي في عمليـــات البحوث نتيجـــة فعاليتها في تخفيض 

التكلفـــة والوقت والنفايات.

االقتصاد وسالسل التوريد 
لعبـــت الثـــورات الصناعية الســـابقة دورا اساســـيا في تحقيـــق نمو اقتصادي عالمـــي ضخم وذلك 
عبـــر زيـــادة االنتـــاج وتقليـــل الوقت الـــالزم لتصنيعها وتغير شـــكل سالســـل االمداد حيـــث عالجت 
الشـــركات الكبـــرى عمليـــة االمـــداد فـــي العقـــود الماضية  عبـــر فتح مصانـــع او مخـــازن لها في 
كافـــة المناطـــق التـــي كانت مســـتهدفة لها مما قلل الوقـــت في ايصال المنتـــج وتنوعه فحقق 
ذلـــك بيعـــا اكثـــر وبكميـــات اكثـــر وبنفـــس الوقـــت حقق نمـــوا اكبـــر اال ان تقنيـــة الطباعـــة ثالثية 
االبعـــاد اختصـــرت كل تلـــك السلســـلة عبـــر توفرهـــا فـــي الموقع المـــراد ففتـــح ذلك بـــاب لالنتاج 
بكميات حســـب الطلب وحتى حســـب التصميم المـــراد مما اتاح مرونة اكثر فـــي عمليات التصنيع 
ووفـــر وقـــت اكبـــر في سالســـل االمداد وتكلفـــة اقل عبـــر تقليل حجـــم المدخـــالت والمخرجات 
مـــن نفايـــات وحتـــى دقـــة اعلى بحكـــم ان التحكـــم بها عبـــر التكنولوجيا ممـــا قد يوفر مـــا يقارب 
113-370 مليـــار فـــي عـــام 2025 فـــي مجال النقل واالمـــداد قد يوفر ما يقـــارب 56 – 219 مليار 

.2025 بحلول 
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قدر قيمة التحوالت الرقميـــة بملبغ 100 ترليون دوالر في 
ُ
 للمنتدى اإلقتصـــادي العالمي ت

ً
وفقـــا

الســـنوات العشـــر المقبلة، وفي مختلـــف الصناعات والقطاعات والمناطـــق الجغرافية، وإّن قطاع 
الصناعـــة والـــذي كان ســـبب التقـــدم والنمـــو هو أســـاس هـــذه التحـــوالت الرقمية، حيـــث تعمل 
التقنيـــات الجديدة والمختلفة اليـــوم مثل الروبوتات، الذكاء االصطناعـــي، والطباعة ثالثية االبعاد 
علـــى تغييـــر جذري في شـــكل الصناعة واألبـــداع واالبتكار وخلق الفرص، وقـــد تقوده بالمقدمة 
 لقدرتها ومرونتها وســـرعتها على إعادة تشـــكيل كافـــة القطاعات 

ً
الطباعـــة ثالثيـــة االبعـــاد؛ نظرا

 في مجالي التصنيـــع واألعمال التقليدين؛ حيـــث أّن الناس العاديين 
ً
 هائال

ً
ممـــا سيســـبب اضطرابا

.
ً
ســـُيتاح لهـــم أدوات تصميم وإنتاج قوية، وســـتنتهي ســـلطة قانون الملكيـــة الفكرية تماما

بحســـب التقديـــرات من المتوقـــع أن تبلغ قيمة قطاع ســـوق تقنية الطباعة ثالثيـــة األبعاد على 
مســـتوى العالـــم نحـــو 120 مليـــار دوالر بحلـــول عـــام 2020، ونحـــو 300 مليـــار دوالر بحلول عام 
2025 ، وتشـــير تحليـــالت  ايـــه تـــي كيرنـــي القابضة في احـــد الدراســـات إلى أنه في الســـنوات 
العشـــر المقبلـــة ، يمكـــن أن تؤثـــر الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد على ما يصـــل إلى %42  مـــن اإلنتاج 
فـــي الصناعات والســـيارات والمنتجات االســـتهالكية والرعايـــة الصحية واألجهـــزة الطبية والفضاء. 

وتقـــدر القيمـــة االقتصادية اإلجماليـــة ال يقل عـــن 600 مليار دوالر.
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وذلـــك بفضـــل الزيـــادة في أنشـــطة األبحـــاث وتطويـــر المنتجـــات، وإزديـــاد الحاجة إلـــى مزيد من 
اإلبـــداع فـــي عمليـــات التصنيـــع. كمـــا ستســـاهم الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد فـــي تســـهيل عمليات 
اإلنتـــاج والتصنيـــع فـــي مختلـــف القطاعات بمـــا يضمن تمهيـــد الطريق إلحداث نقلـــة نوعية في 
عالـــم الصناعـــة، فهـــي تدخـــل اليوم فـــي القطـــاع الصناعـــي فـــي كل االتجاهـــات، الطبي عبر 
زراعـــة االطـــراف الصناعيـــة والزرعات الطبيـــة، وتدخل في مجال طب االســـنان، العمارة وبشـــكل 
خـــاص البرامتريـــة، فـــي البنـــاء، وكذلـــك فـــي التعليـــم الجامعـــي والمدرســـي كتكنولوجيـــا أكثـــر 
واقعيـــة ومســـاعده في التخيل والريـــادة وتعليم االنتـــاج وزراعة روح االبتـــكار ومالحقة متطلبات 
المســـتقبل القريبـــة. حتى أّن األغذية واأللبســـة والنثريـــات المنزلية لم تمر مـــرور الكرام من بوابة 
 
ً
 فـــي كافة القطاعـــات ومعيارا

ً
هـــذه التكنولوجيـــا بـــل إن الطباعة ثالثية االبعاد ســـتغدوا أساســـا

حقيقيـــاً  للتميـــز واإلبداع واألبتكار فيها لعدة أســـباب أهمها إنخفاض تكلفتها، ســـرعتها، وإمكانية 
الوصـــول إليهـــا اليـــوم بشـــكل أكبر مـــن الســـابق وبالتحديد من بعد عـــام 2009.

الوظائف والتعليم 
لـــذا تحظـــى الثورة الصناعية الرابعـــة باهتمام كبير من قبل مراكز البحث وخبـــراء التعليم والصناعة 
لمـــا توفـــره من ادوات فعلية لتعزيز االبتكار واالبداع اللذان يشـــكالن اساســـا حقيقا لكافة الثورات 
الصناعيـــة وحيـــث انهـــا ايضـــا يعتبـــران ثقافة تســـعى المراكـــز البحثيـــة والجامعات وخبـــراء التعليم 
لتســـخير التكنولوجيـــا الالزمة للوصول اليها اوال لخلق منتجات اكثر ابتـــكار ولتمكين االجيال القادمة 
مـــن الدخـــول فـــي ســـوق العمل بشـــكل اكثـــر مرونـــة وتفاعـــال نتيجـــة ما سيشـــهده مـــن تغيرا 

ملحوظـــا نتيجة الثورة الصناعيـــة الرابعة .
إن األبتـــكار والريـــادة والتحـــول الرقمي للصناعات القديمـــة وأتمتتة كافة العمليـــات أصبحت كلها 
عالمـــات للثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، ومحصلـــة ضرورية لذلـــك تتغير متطلبـــات الوظائف وســـتتغير 
بشـــكل أكبـــر فـــي المســـتقبل دون إعـــادة دراســـة حقيقـــة لمخرجـــات التعليـــم بمـــا يتوافـــق مع 
هـــذه المتغيـــرات، ومن الجديـــر بالذكر وحســـب التقديرات ســـتواجه الواليـــات المتحـــدة األمريكية 
 يقـــدر 2 مليـــون وظيفة بديلـــة في حلول عـــام 2025، أمـــا أردنيا وفي ظل هذه التســـارع 

ً
عجـــزا

العالمـــي و نحـــن نعاني باألصل مـــن إرتفاع في نســـب البطالة والتي تتجاوز %34 بين الشـــباب 
 علينا النظر للمســـتقبل عبـــر تزويد األجيال القادمـــة بالمهارات الجديدة لســـد الفجوة 

ً
أصبـــح إلزامـــا

فـــي مخرجـــات التعليـــم و الالزمـــة للعمل في وظائـــف أو اإلقتصاد المســـتقبلي.
ان إهتمـــام العالم فـــي إدخال التكنولوجيا في التعليم لم يعد ترفـــا بل حاجة وضرورة موضوعية 
؛ ألهميـــة ذلـــك فـــي إكتســـاب األجيـــال القادمة مهـــارات الجديـــدة مما يفتـــح الباب لنمـــو قطاع 
الطباعـــة ثالثيـــة االبعـــاد في هـــذا المجال لمـــا يحظى به من قـــدرات وادوات قـــادرة فعليا على 
خلـــق ثقافـــة انتاجيـــة وابتكاريـــة لـــدى الطالب وتســـهيل تحويـــل افكارهـــم لواقع ملمـــوس، مما 
يجعلهـــم اكثـــر مرونـــة فـــي فهم االشـــياء فـــي بعدهـــا الثالـــث وطريقـــة انتاجهـــا او ابتكارها عدا 
عـــن اهميتهـــا فـــي تطويـــر التعليـــم واســـاليبه ممـــا يفتـــح باب اوســـع في التحـــول مـــن التعليم 
الـــى التعلـــم المجـــدي واالكثر قـــدرة على التعاطـــي مع تغيـــرات العصر حيث ان شـــكل التعليم 
يتغيـــر بصورة ســـريعة فـــي ظل االنترنـــت التي اتاحـــت المعرفة للجميـــع ولم تعـــد المعرفة حكرا 
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فـــي الغـــرف االصفيه بل مـــا يجب التركيـــز عليه هو كيفية تحويـــل هذه الغـــرف لمصانع للعقول 
والتفكيـــر واالنتـــاج ال التلقين والكتـــب واالوراق.

ثالثيـــة  الطباعـــة  تكنولوجيـــا  زالـــت  مـــا  وبينمـــا 
الجامعـــات  عـــن  يبـــة 

ّ
ُمغ  

ً
وطنيـــا األبعـــاد 

والمـــدارس والقطاعـــــــــات المخـــــتــــــلفة. فـــي 
عـــام 2015. توقـــع مجلـــس البرنامـــج العالمي 
حـــول مســـتقبل البرمجيـــات والمجتمـــع التابـــع 
التصنيـــع  أّن  العالمـــي  االقتصـــادي  للمنتـــدى 
والطباعـــة ثالثيـــة األبعاد ســـيصبحان شـــائعين 
بحلـــول عـــام 2022. وتوقـــع أكثـــر مـــن ثالثـــة 
أجـــراه  الـــذي  لإلســـتطالع  المســـتجيبين  أربـــاع 
المنتـــدى في عام 2015 بشـــأن نقاط التحول 
فـــي  ســـيارة مطبوعـــة  أول  أن  التكنولوجـــي 

الســـوق العامـــة باســـتخدام الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد ســـتكون متاحة بحلـــول عام 2025. تســـتند 
هـــذه اإلحاطـــة إلـــى آراء مجموعة كبيرة مـــن الخبراء التابعين لشـــبكة خبراء المنتـــدى االقتصادي 
العالمـــي، وهـــي مصممة بالشـــراكة مع األســـتاذ »توربيـــون نتالند«، رئيس قســـم اإلنتـــاج وإدارة 
العمليـــات فـــي المعهد الفيدرالـــي السويســـري للتكنولوجيا في زيـــورخ مما يعنـــي بالضرورة ان 
تكـــون هذه التكنولوجيا اساســـا فـــي التعليم المدرســـي والجامعي لتمكين االجيـــال من الدخول 

فــــــــي االســـــــــواق الـــــجــــديـــــــــدة وفــــــــي االنـــــتـــــــــــاج العـــــــالــــــمـــــي.
التقـــدم  امـــراض  همـــا  والجمـــود  التخـــوف  ان 
واالزدهـــار او حتـــى النمـــو االقتصـــادي وحيـــث 
ان العالم يتغير بشـــكل ســـريع مـــن المقلق ان 
نســـتمر فـــي النظـــر اليه عبـــر شاشـــات هواتفنا 
او اجهزتنـــا دون المســـاهمة فيـــه ممـــا يزيد من 
عمـــق المشـــاكل المتعلقـــة بالتنميـــة والفقـــر 
و  وفقـــرا  تخلفـــا  اكثـــر  دوال  ويخلـــق  والبطالـــة 
 لألجيـــال قد يكون 

ً
لخلق مســـتقبل أكثر إشـــراقا

، وقـــد يكـــون لهذه 
ً
 صعبـــا

ً
التغيـــر الجـــذري أمـــرا

، إال أنها قد 
ً
التكنولوجيـــا آثار إيجابيـــة كثيرة جـــدا

تخلـــق تحديـــات جســـام أمـــام العالم.
فكمـــا أنهـــا ســـتوفر وظائـــف مســـتقبلية جديـــدة إال أنها ســـتقضي علـــى أخـــــــــرى. لـــذا علينا أن 
 لضمـــــــــــان مستقــــــبــــــٍل منصف ومستـــــــدام ونــــظـــــــــام بيـــــئــــــي وتـــــعليمي 

ً
نعمـــــــــــل ســـــويا

إلنتــــــــــاٍج فــــــــــي عـــــالــــــــــٍم يعـــــــج بالمتغــــيـــــيـــــــرات الصناعية التــــــــي قـــــــــــد تــــــوثـــــــــــر عـــــــــلى 
إقتصــــــــــــاديات دول، ويشـــهد إتســـاع وعمـــق هـــذه التغيـــرات على تحـــول نظم اإلنتـــاج بأكملها، 

وعلـــى اإلدارة والحكـــم والمعرفة.



53

أ. عبد الحليم الرفاعي
رئيس قسم الدعم الفني - نقابة المهندسين األردنيين

وظيفة
علم البيانات

 فـــي ســـوق العمـــل بتقنية 
ً
 وتفضيـــال

ً
تصـــدرت وظيفـــة »علـــم البيانـــات«، الوظائـــف األكثـــر طلبـــا

المعلومـــات، وذلـــك بعد أن حققت أفضل نتيجة في العوامل الخمســـة المرجحـــة بين الوظائف 
المختلفـــة، وهـــي: الراتـــب، والتقـــدم المهنـــي، والرضـــا الوظيفي، وعـــدد فرص العمـــل المتاحة، 

.
ً
 ودوليا

ً
والنمـــو الســـنوي في فـــرص العمل وانتشـــارها إقليميـــا

جـــاء ذلـــك، في التقرير الســـنوي لشـــبكة »لينكـــد إن« لعام 2019 حول ســـوق العمـــل والوظائف 
المتاحـــة للمتخصصيـــن والمحترفيـــن فـــــــي مجـــــــــاالت العمل المختلفة، ومؤشـــر »غـــالس دور« 
المرتبـــط بالموضوع نفســــــــه، وصــــــــــدر فــــــــي الثـــــــــــامن من ينايـــر الجاري، وكان أبـــرز ما فيه أن 
 قـــدره %56 خالل عام 

ً
عـــدد الوظائـــف الشـــاغرة فـــي تخصـــص » علـــم البيانات « سجـــــــــل نمـــوا

 واألعلى 
ً
2018 داخـــل الواليـــات المتحـــدة وحدهـــا، ما يجعل هـــذه الوظيفـــة الواعدة األكثر طلبـــا

 فــــــــي العـــــــام الجديد.
ً
راتـــــــــبا

وحلـــت وظيفـــة » علم البيانات « فـــي المركز األول بقائمة وظائف تقنيـــة المعلومات، إذ حصلت 
علـــى تســـع مـــن 10 درجات على المؤشـــر الفرعـــي الخـــاص بدرجة التقـــدم الوظيفـــي، وارتفع 
متوســـط إجمالـــي الراتب الســـنوي من 110 آالف دوالر في عام 2018 إلـــى 130 ألف دوالر )نحو 

477.3 ألـــف درهم( فـــي عام 2019.
وظائف شاغرة

وقالـــت »لينكـــد إن« إنها توصلـــت إلى هذه النتائج بعـــد أن فحصت بيانات المالييـــن من الملفات 
الشـــخصية، ووظائـــف العمـــل، والرواتـــب، وتبين أن ســـوق العمل داخـــل الواليـــات المتحدة، على 
ســـبيل المثـــال، تحتـــاج إلـــى 4000 عالـــم بيانات، فيمـــا المتاح شـــخص واحد فقط مؤهـــل، تقابله 

تســـع وظائف شاغرة.
و»علمـــاء البيانـــات« هم فئة جديدة مـــن خبراء تحليل البيانات الذين يتمتعـــون بمهارات تقنية لحل 
المشـــكالت المعقدة، والفضول الستكشاف المشـــكالت التي تحتاج إلى حل، ويمتلكون مهارات 
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فـــي تخصصـــات: العـــرض المرئي للبيانـــات: ويقصد به عرض البيانات في شـــكل رســـوم بيانية أو 
رســـومية بحيـــث يمكـــن تحليلهـــا بســـهولة، والتعلـــم اآللي: وهـــو فرع مـــن الـــذكاء االصطناعي 
يعتمـــد علـــى الخوارزميـــات واألتمتـــة الرياضيـــة، والتعلم العميـــق: ويقصد به مجـــال البحث اآللي 

الذي يســـتخدم البيانـــات لتكوين نمـــاذج تجريدية معقدة.
 عـــن التعـــرف إلى األنمـــاط: ويقصـــد بـــه التكنولوجيا التـــي تتعرف إلـــى األنماط الشـــائعة 

ً
فضـــال

والمكـــررة فـــي البيانـــات، و»إعـــداد البيانـــات«، وهـــي عملية تحويـــل البيانـــات األولية إلـــى صيغة 
 وقابليـــة للتوظيف، و»تحليالت النصـــوص«: ويقصد بها عمليـــة فحص البيانات 

ً
أخـــرى، أكثـــر عمقا

غيـــر الهيكليـــة الســـتخالص الـــرؤى التجاريـــة الرئيســـة الموجـــودة فيهـــا، والعمل علـــى مجموعة 
، الحصول على خلفية واســـعة ودراســـة ممنهجة طويلة في 

ً
متنوعـــة من لغـــات البرمجة، وأخيرا

الرياضيـــات البحتـــة، والجبـــر الخطي، والتفاضـــل والتكامل.

دور العلماء
أمـــا األدوار التـــي يقـــوم بها عالم البيانات داخل الشـــركات والمؤسســـات، فتتضمن: جمع كميات 
كبيـــرة من البيانـــات الجامحة الضخمة المتدفقة طـــوال الوقت، وتحويلها إلى تنســـيق أكثر قابلية 
لالســـتخدام، وحـــل المشـــكالت المتعلقـــة باألعمـــال باســـتخدام التقنيـــات المبنية علـــى البيانات، 
 
ً
والحصـــول علـــى فهم قوي لإلحصـــاءات، بما في ذلك االختبـــارات اإلحصائيـــة والتوزيعات، فضال

عـــن التواصـــل والتعـــاون مـــع كل مـــن تكنولوجيـــا المعلومـــات واألعمـــال التجاريـــة، والبحـــث عن 
النظـــام واألنمـــاط فـــي البيانـــات، إضافـــة إلـــى تحديـــد المؤشـــرات التـــي يمكن أن تســـاعد على 

الشـــركة. أرباح  تحقيق 
 للمهـــارات المطلوبة في علماء البيانـــات واألدوار المنوط بهم القيام بها، فهم يعملون 

ً
واســـتنادا

فـــي »المنطقة الوســـطى« بين تقنيـــات المعلومات الراقيـــة الحديثة، وعالم األعمال المســـتندة 
إلـــى كـــم متدفق وضخـــم للغاية من البيانـــات على مدار الســـاعة، وهذا هو الســـبب المهم وراء 

االرتفـــاع المتواصل فـــي الطلب عليهم.
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م. فراس ابوصالح

أسباب تأخر المشاريع اإلنشائية 
وكيفية تجنبها وتخفيف اثارها

 والمشـــاريع اإلنشـــائية بشـــكل خاص هي: 
ً
ان اهـــم المحـــددات عنـــد تنفيـــذ اي مشـــروع عموما

الميزانيـــة )التكلفـــة المادية( والبرنامج الزمني )الوقت(، والترابط  بيـــن هذين المحددين وثيق جدا، 
الن كل منهمـــا يؤثـــر فـــي االخـــر ويتأثـــر به كما وأنـــه يمكن تحويـــل احدهما الى االخـــر )فالوقت 
يقايـــض بالمـــال والعكـــس بالعكس(، ولذلـــك يقّيم المشـــروع بأنه ناجح اذا تـــم األنتهاء منه في 

)Delivery On time، Within Budget( الوقـــت المحدد وضمـــن الميزانية المحـــددة
 – اكثر 

ً
ولّمـــا كانـــت الحســـابات الماليـــة اقرب الى تعامـــالت النـــاس اليوميـــة، وألن المال – عـــادة

اهميـــة واقـــل وفـــرة من الوقـــت)1(، حظيت عمليـــة التخطيـــط المالـــي، ومراقبة الكلفـــة المادية 
وتدقيقهـــا، وتوثيق اســـباب وأوامر التغّير فيها باهتمام الكثيرين ابتـــداء من صاحب المال )المالك( 
وغيـــره ِمـــن َمـــن لهـــم صلـــة بالمشـــروع )Stake Holders( وصـــوال الـــى مدير المشـــروع وفريق 
العمـــل. غير ان هذا التخطيط وهذه المراقبة المالية لســـير المشـــروع ال تتـــم على الوجه الصحيح 
اال اذا مـــا اقترنـــت بالحســـابات الزمنيـــة كذلك، هـــذا الن التكلفة الحقيقية الي مشـــروع هي مبلغ 
مـــن المـــال وزمن تنفيذ مقتـــرن به، فمعرفة تكلفة مشـــروٍع ما المادية  - فقـــط - هي معلومة 

منقوصـــة ال ينبغـــي البناء عليها او االنطـــالق منها عند اتخـــاذ القرارات.
وتزداد قيمة الجانب الزمني من التكلفة الكلية اذا كان المشروع تجاريا يهدف المالك الى ان يجني 
منـــه دخـــال حـــال االنتهاء منه، بينما قـــد تقل قيمة الوقت - لالســـف - في المشـــاريع العامة التي 
تنفذهـــا الدولة مثال لغايات غير ربحية وخاصة عند غياب خطة اســـترتيجية شـــاملة تربط االنتهاء من 

.)Programme( المشـــروع المعني بمراحل الحقة ومشـــاريع اخرى ضمن ما يسمى بالبرنامج
وبالكيفيـــة نفســـها التي تحســـب فيها وترصد الميزانيات المالية للمشـــاريع، يجـــب ان يتم بناء البرامج 
 Sequence( الزمنية لتلك المشاريع والتي تقوم على ربط منطقي لتتابع األعمال ضمن المشروع
of Activities( وتحديـــد الوقـــت الـــالزم لتنفيذ اي عمل )Activity Duration( محســـوبا باالعتماد 
علـــى حجـــم ذلـــك العمـــل )الكمية( وحجـــم االمكانـــات المرصـــودة لتنفيذ ذلـــك العمل مـــن عمال 
وفنييـــن ومـــواد ومعـــدات وغيرهـــا )Resources(. ويتـــم ذلـــك كله بالتوافـــق بين المقـــاول القائم 
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باالعمـــال واالستشـــاري المشـــرف عليهـــا والمالك او مـــن يمثله، بحيـــث ان هذا البرنامـــج الزمني اذا 
 Base line( او ملحقا به- ويســـمى– )مـــا  تـــم اقـــراره واعتمـــاده، اصبح جزءا ال يتجـــزأ من العقـــد)2
Programme( ويلـــزم جميـــع االطـــراف االلتـــزام به وبذلك تقـــاس جميع مؤشـــرات األداء فيما بعد 

.)Earned Value Management( بنـــاًء عليه ضمن مـــا يعرف بأدارة القيمـــة المكتســـبة

وهـــذا المقـــال يتناول أهم األســـباب التي تؤدي الى تأخر المشـــاريع عن البرامـــج الزمنية المتفق 
 عـــن تحديد مســـؤولية االطـــراف المختلفة عن هـــذه التاخيـــرات-  فمعرفة الطرف 

ً
عليهـــا – بعيـــدا

المتســـبب بالتأخير، بشـــكل كامل او جزئـــي، وبالتالي تحديـــد قيمة األضرار او التعويضـــات المترتبة 
علـــى طـــرف لطـــرف آخر هو موضوع معقد ومتشـــابك وقـــد وضعت له طرق واســـاليب معيارية 
 Forensic Delay متعـــددة لقياســـه وتحديد المســـؤوليات المتعلقه بـــه  )وتندرج تحت مســـمى

Analysis( يمكـــن التطـــرق اليهـــا في مقـــال منفرد. اما اهم اســـباب التأخيـــر فهي ما يلي:
 من قبل المالك وإلـــزام المقاول به بالرغـــم من ان هذا . 1

ً
تحديـــد زمـــن تنفيذ المشـــروع مســـبقا

الزمن المحدد لم يســـتند الى اي دراســـة علمية او تصّور للكيفية التي ســـيتم إنجاز المشـــروع 
بهـــا )Constructability Study(  وغالبـــا مـــا يتـــم تحديـــد الزمـــن الـــالزم النهاء المشـــروع بناء 
علـــى اعتبـــارات تخص المالك وليـــس باالعتماد على برنامج زمني منطقـــي لالعمال ناتج عن 
مـــا يســـمى بطريقة المســـار الحـــرج ) Critical Path Method- CPM(. فمعرفة الزمن الالزم 
لتنفيـــذ المشـــروع تبـــدأ ببناء البرنامـــج الزمني ال ان يوضـــع البرنامج الزمني فـــي مرحلة متأخرة 

.
ً
ليوافـــق الفترة الزمنية المحددة مســـبقا
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وهذا شـــائع جدا في مشـــاريع اإلنشـــاء، اذ عادة مـــا ُيلزم المقاول بتقديـــم برنامج زمني يتفق 
 )Tender Documents(  مـــع الفترة المحددة ســـلفا من قبل المالك بوثائق العطـــاء المطروح
وال يقبـــل منـــه - مـــن المقـــاول – اي برنامج زمني أطـــول او أقصر من تلك الفتـــرة المحددة، 
ومـــن خبرتـــي العمليـــة فـــي هـــذا المجال، غالبـــا مـــا يضطرالمقـــاول إلغفال بعض التسلســـل 
 بان هـــذا الربط او التسلســـل تفرضـــه طبيعة 

ً
والربـــط المنطقـــي لالعمـــال مـــع علمه مســـبقا

العمـــل وال يمكـــن تجـــاوزه علـــى أرض الواقع بأي حـــال مـــن االحـــوال )Hard Logic(، ولكنه 
 كي يلتـــزم - على الـــورق -  بالوقت المســـموح به للتنفيـــذ، ومن ذلك 

ً
يتغافـــل عنـــه مضطـــرا

مثـــال ان إزالـــة أعمـــال الطوبار )form works( عن الهياكل الخرســـانية ال يمكـــن ان تتم اال بعد 
مضـــي فتـــرة محـــددة )Curing( ال يمكـــن اختصارهـــا او تســـريعها وبالتالي ال يجوز ان ُيســـِقط 
هـــذه الفتـــرة ببرمجة نشـــاطات اخـــرى  تتم على هـــذه الهياكل الخرســـانية بعد صبها مباشـــرة 
او بعـــد فتـــرة هـــي اقصر من تلـــك الفتـــرة المحـــددة بمواصفات الخرســـانة. ومثـــال ذلك ايضا 
اعمـــال الدفـــن لخطـــوط االنابيب تحـــت األرض ال تتم إال بعد االنتهاء مـــن فحصها فال يصح ان 
 باألنتهاء مـــن تركيبها خاصة اذا كان 

ً
ُيربـــط فـــي البرنامج الزمني دفن خطوط األنابيب مباشـــرة

الفحـــص يتـــم علـــى اجزاء محددة مســـبقا من الخطـــوط، فمثال قد ال يســـمح بدفن الخطوط 
اال بعـــد تركيـــب كامـــل الخط الواصـــل بيـــن نقطتـــي محابـــس )Isolation Valves( وفحصها 
مـــرة واحـــدة قبـــل البدء بدفنهـــا، وفي هذه الحالـــة ال يجب التخطيط ألي نشـــاط على األرض 
التـــي يمـــر مـــن تحتها خـــط األنابيب هـــذا اال بعـــد األنتهاء من كامـــل اعمال تركيـــب الخط بين 

النقطتيـــن وفحصه ومـــن ثم دفنه.
- باغفال او إســـقاط بعض هذه الروابط المنطقية 

ً
وهنا نرى ان المقاول اذا ما قام – متعمدا

بين النشـــاطات فقد بدأ بتنفيذ المشـــروع مع علمه المســـبق بانه ال يمكنه االنتهاء منه في 
 Fail to Plan is( الوقـــت المحـــدد، وهنـــاك مقولـــة باالنجليزيـــة تعبـــر عن هـــذه الحالـــة وهـــي
Plan to Fail( وتعنـــي ان »الفشـــل فـــي التخطيط الصحيح، انما هو تخطيط للفشـــل«. وهذا 
بالقيـــاس َمثلـــه كأن يقوم المقاول بمشـــروع وهو يعلم ان التكلفة الالزمـــة لتنفيذه اكبر من 
ســـعر بيعـــه ، اال اننـــا ومع ذلك نـــرى ان الكثير مـــن المقاولين او مدراء المشـــاريع يتقبل الحالة 
 

ً
االولـــى وال يتقبـــل الحالـــة الثانية! علما بـــأن الحالتين بنفس مســـتوى الخطـــورة تقريبا، وعادة
مـــا تقـــود الحالـــة االولى )التأخرعـــن البرنامـــج الزمني( الـــى الحالة الثانيـــة )زيـــادة التكاليف عن 

الميزانيــــة المخصصـــة(.
وهنـــا بالرغـــم مـــن ان الحل مـــن الناحية العملية يبدو صعـــب التحقيق، اال انه مـــن الممكن مثال 
ان يطلـــب المالـــك )او من ينوب عنه( من األستشـــاري الخاص بالمشـــروع ان يقوم ببناء برنامج 
زمنـــي عام )Level 0 Programme( ال يتضمن جميع النشـــاطات بالضـــرورة وانما يصّور المراحل 
 باحـــداث مهمة في تقدم المشـــروع وتعرف ب 

ً
األساســـية للمشـــروع وكيفية تسلســـلها مرورا

 على اســـاس 
ً

)Milestones(. وعندها تكون فترة التنفيذ التي ُيلزم بها المقاولون الحقا مبنية
 اكثر واقعية للمالـــك عن الفترة الالزمة لألنتهاء من مشـــروعه.

ً
منطقـــي وتعطـــي نظرة

ب من المقاولين المتقدمين للمشـــروع تقديم برامجهم الزمنية الخاصة 
َ
كذلـــك يمكـــن  ان ُيطل

بهـــم ِوفـــق تّصورهـــم الخـــاص عن تسلســـل األعمـــال المنطقي وذلـــك بدون تحديد مســـبق 
لفتـــرة التنفيـــذ علـــى ان تتـــم دراســـة البرنامـــج الزمنـــي المقـــدم كجزء مـــن التأهيـــل والتقييم 
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الفنـــي والمالي للعروض المقدمـــة من المقاولين، فمثال المقاول الذي ُيلزم نفســـه ببرنامج 
اقصـــر يتمتـــع بافضلية عـــن المقاول ذي البرنامـــج الزمني االطول حتى وان كان ســـعرعرضه 
 يمكن حســـاب الخســـارة المتحققة من تأخر 

ً
المقـــدم أعلى )ففي المشـــاريع التجارية خصوصا

المشـــروع- انعـــدام الدخـــل - للفتـــرة بيـــن البرنامجيـــن الزمنييـــن واضافتها للســـعر المقدم من 
المقـــاول ذي الســـعر االقـــل والفتـــرة االطول بحيـــث يكون الســـعر النهائي للعـــرض متضمنا 

الكلفتين الماليـــة والزمنية(.
بنـــاء البرنامـــج الزمني باالعتمـــاد على معلومات غير صحيحـــة او تغير المعلومـــات بعد اعتماد . 2

البرنامـــج الزمنـــي، حيـــث من الممكـــن ان تتغيـــر المعلومات المتوافـــرة للمقاول من الشـــركاء 
اللذيـــن يعتمـــد عليهـــم في تنفيذ المشـــروع وهـــم الموردين للمـــواد والمعـــدات والمقاولين 
 في بداية المشـــروع. 

ً
وضح امـــوٍر لم تكن واضحـــة

َ
الفرعييـــن نتيجـــة لظهـــور مســـتجدات او لت

وقـــد يكون الســـبب ان المقاول – او مـــن قام ببناء البرنامج الزمنـــي – اخطأ في تقدير الزمن 
او المـــوارد الالزمة للقيـــام بعمل ما.

وفـــي حالـــة  قام احـــد المورديـــن او المقاولين الفرعيين بتغييـــر التزامه عما تـــم االتفاق عليه، 
يجـــب ان يكـــون المقـــاول قـــد غطى مثـــل هذه الحالـــة بالعقـــد المبـــرم بينهما بحيـــث تنتقل 
مســـؤولية التأخيـــر وكل مـــا ينتج عنه من اضـــرار اوغرامات للمـــورد او المقـــاول الفرعي، وهذا 
هو احد الألســـباب االساســـية التي تدعـــو المقاول في األصل الى إحالـــة بعض االعمال الى 

.)Risk Transfer( مقاولييـــن فرعيـــن ويدعى بنقل المخاطـــر
ويتـــم الحـــد من هـــذا التأخير بوجـــود خطة بديلة يتـــم تفعيلها حـــال قصر أحد الشـــركاء وذلك 
إمـــا باســـتبداله باخـــر او بتســـريع االعمـــال باســـتخدام مـــوارد المقـــاول الرئيس نفســـه او ازالة 

بعـــض االعمـــال مـــن المقـــاول الفرعي واحالتهـــا لمقـــاول فرعي اخر.
كمـــا ينصـــح عنـــد حـــدوث تغيـــر ملموس فـــي بعض اجـــزاء المشـــروع وكذلـــك عندمـــا يصبح 
 لمتابعة 

ً
الفـــرق كبيـــرا بين البرنامـــج الزمني واألنجاز الحقيقي بحيـــث ان البرنامج لم يعـــد صالحا

ة باعـــداد برنامج زمنـــي جديد يقـــدم للنقاش مع 
ّ
األعمـــال وال يعكـــس خطـــة العمـــل المعدل

 Recovery Plan /( جميـــع األطـــراف ويعتمد ليكـــون بديال عن البرنامـــج األصلي فيما يدعـــى
.)Mitigation Plan

نقـــص المـــوارد واالمكانـــات او ضعـــف االنتاجيـــة )Low Productivity( هـــو من اكثر اســـباب . 3
تأخـــر المشـــاريع شـــيوعا فضال عن انها ســـبب رئيـــس لخســـارة المقاولين المنفذيـــن لها وذلك 
ان نقـــص المـــوارد يطيل أمد النشـــاطات عـــن الفترات المحددة لهـــا بالبرنامـــج الزمني فيكون 
اســـتنزافا للشـــركة ،وهدرا لممتلكاتهـــا، وهنا يبدأ التخبط باألجـــراءات األدارية ويتـــم التصرف بناء 
علـــى ردات الفعـــل الرامية الى زيادة نســـبة األنجاز دون وجود مرجعية او اســـتراتيجية واضحة 
ســـميه شـــخصيا ب«متالزمة نقص األنتاجية«  ومن المفترض ان يظهرهذا بوضوح في 

ُ
فيما أ

التقاريـــر الدوريـــة حيـــث ان منحنى االنفاق للمشـــروع يســـتمر بالصعود بينما التقـــدم باالعمال 
والمبالغ المســـتحقة للمقاول )بحســـب المســـتخلصات( متواضعة، وهنا تظهـــر اهمية متابعة 
مدير المشـــروع والقائمين عليه لمعامالت األداء القياســـية KPI’s(( والتي من اهمها معامل 
 SPI )Schedule ومعامل اداء البرنامج الزمني )CPI )Cost Performance Index اداء الكلفة
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Performance Index( وجـــداول تدفـــق النقـــد وانفاقـــه )Cash Flow Cart( وتقاريـــر انتاجية 
.)Labors’ Productivity( العمال

ومـــن الجديـــر بالذكـــر، انـــه في بعـــض الحاالت قـــد تنخفـــض انتاجيـــة المقاول الســـباب تعود 
لتغّيـــرات طـــرأت على طريقة تنفيـــذ االعمال او لطلب االستشـــاري مثال إجـــراء فحص لمرحلة 
 Method( مـــن مراحـــل العمل غير مـــا نصت عليـــه المواصفات او طريقـــة التنفيذ المعتمـــدة
Statement(  او لعـــدم امكانيـــة المقـــاول القيام باعماله بالتسلســـل والمعـــدل المخطط له 
مســـبقا فيمـــا يعـــرف بالتشـــتت )Disruption(. وفي هـــذه الحالة يحق له طلـــب تعويض من 

المالـــك اذا مـــا تمكـــن مـــن اثبات ان انتاجيـــة كوادره انخفضت لســـبب خارج عـــن ارادته. 
نقـــص او تأخـــر التمويـــل )دفعـــات المقاوليـــن والمورديـــن( يؤدي الى حـــدوث خلل فـــي الميزان . 4

المالـــي للشـــركات القائمة على المشـــروع ويتغلغل هـــذا الخلل في هرم المشـــروع  ليصل الى 
من هو دون هذه الشـــركات من مقاولين فرعيين وموردين وحتى موظفي الشـــركات نفســـها. 
وفـــي حـــال ان هـــذا النقص ناتج عن مشـــاكل داخلية لدى المالـــك فان هذا يعتبر مؤشـــرا خطيرا 
يجب على المقاول ان ال يتجاهله وان يحاول معرفة االســـباب المؤدية اليه لئال تتفاقم المشـــكلة 

الـــى عجـــز المالك عن اتمام المشـــروع وضياع حقوق الشـــركات القائمة على المشـــروع.
وفـــي احيـــان اخرى، يكون ســـبب ضعـــف التدفق المالي هـــو خلل في عملية حصـــر االعمال 
المنجـــزة مـــن قبـــل المقـــاول او اعتمادهـــا مـــن قبـــل األستشـــاري القائم علـــى التنفيـــذ قبل 
ادراجهـــا فـــي الدفعـــات الشـــهرية او الدورية عمومـــا، ويظهر هذا من وجود فـــرق واضح في 
نســـبة تقـــدم االعمال المنجزة ونســـبة المبالغ المحصلـــة حتى تاريخ معين، وفـــي حال وجود 
فـــارق غيـــر منطقي بيـــن النســـبتين يتوجب على مديـــر المشـــروع مراجعة االجـــراءات الورقية 
والخطـــوات المتبعـــة من قبـــل االقســـام المختلفة والمتعلقة بإعداد ومناقشـــة المســـتخلصات.

احـــداث »القـــوة القاهـــرة« )Force Majeure( هـــي احداث نـــادرة الحدوث ولكنهـــا تؤدي الى . 5
توقـــف االعمـــال او حتـــى الحـــاق الضرر ببعـــض األعمـــال المنجزة ممـــا يتطلب اعـــادة تنفيذها 
او اصالحهـــا، وتعتبـــر األحـــداث »قوة قاهـــرة« اذا كان حدوثهـــا او منع حدوثها خارجـــا عن ارادة 
وقـــدرة كل مـــن المالـــك و المقـــاول او اي طرف اخر مـــن االطراف المنخرطة بالمشـــروع. هذا 
 

ً
ويختلـــف تعريـــف القـــوة القاهـــرة او تحديـــد الحـــد الفاصـــل الـــذي تعتبر بعـــده االحـــداث قوة
قاهـــرة، ومنها على ســـبيل المثـــال الكوارث الطبيعية مـــن زالزل  وأعاصيـــر وفيضانات، وكذلك 

الحـــروب واالعمـــال االرهابية وحـــاالت العصيان المدنـــي او االضرابات. 
ومـــن المهـــم جدا عنـــد وقوع اي مـــن هذه االحـــداث التوثيـــق الدقيق لالحداث والمؤشـــرات 
المصاحبـــة وذلـــك لتحديد مدى تأثيرها واثبـــات انها كانت فوق الحد الذي يســـتطيع اي طرف 
منعـــه’ فمثـــال يجب تســـجيل كميـــة الهطول المطـــري في حـــال الفيضانات، او ســـرعة الرياح 
 في 

ً
 قاهرة

ً
فـــي حـــال االعاصير وذلك بشـــكل دقيـــق ومتصل حيـــث ان الفيضان ال يعتبر قـــوة

األماكـــن او البـــالد المعروفـــة بغزارة األمطار فيهـــا والتي يتوقع فيها حـــدوث الفيضانات اال اذا 
.
ً
زادت قوتهـــا عـــن المعتـــاد ولم يكن التنبـــؤ بها ممكنا

وممـــا يجـــدر ذكـــره هنـــا، ان التأخر فـــي الحصول علـــى الموافقـــات االمنية او عـــدم الممانعات 
او اي وثائـــق اخـــرى مـــن الســـلطات والجهات المختصـــة، وكذلك عـــدم توفر مادة مـــن المواد 
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الالزمة للمشـــروع في األســـواق وقت الحاجة اليها كاألســـمنت او الحديد او األســـفلت ال يعتبر 
قـــوة قاهـــرة اذا انها من المخاطر التـــي يمكن تجنبها بالتخطيط الصحيح مســـبقا او بايجاد بدائل 
 عـــن ارادة 

ً
اخـــرى ولـــو بكلـــف اضافيـــة.  وفـــي حـــاالت خاصة يمكـــن ان يعتبر هـــذا التاخيـــر خارجا

اطـــراف المشـــروع اذا ثبـــت انه لـــم يمكن التنبؤ به مســـبقا وال توجـــد اي بدائـــل او خطة بديلة 
 للتقييم والدراســـة كتأخير بعذر )Excusable Delay( لم يمكن 

ً
متاحة فيمكن ان يكون موضعا

 تحت مســـمى »قـــوة قاهرة«.
ً
تفاديـــه بـــأي مـــن الوســـائل والطرق ولكن هـــذا ال يجعله مندرجا

التغييـــر فـــي الكميـــات او المواصفـــات او التصاميـــم حيـــث تعتبـــر التأخيـــرات الناتجـــة عـــن هذه . 6
التغييـــرات مـــن اســـهل انـــواع التأخير مـــن حيث تحديـــد الطرف المســـؤول عنها كما ويســـهل 
حصـــر تأثيرها على المشـــروع بشـــكل عـــام. وكما في جميع حاالت التأخير يســـاهم التســـجيل 
الدقيـــق للتغييـــرات المطلوبـــة وحصـــر اثرهـــا علـــى البرنامـــج الزمني قبـــل البـــدء بتنفيذها في 

تجنـــب الخـــالف وحفظ الحقوق بشـــكل عـــادل لجميـــع االطراف.
ولذلـــك ينصـــح المالـــك واالستشـــاري بالتقليل مـــن التغييـــرات )Variations( الـــى اقصى قدر 
ممكـــن كونهـــا قد تســـتغل كذريعة يســـتخدمها المقاول لتبريـــر تأخره في انجـــاز اعماله حتى 
وان كانـــت تلـــك التأخيـــرات فـــي حقيقتهـــا ال تتعلـــق بهـــذا التغيير، وفـــي حالة اضافـــة اعمال 
اخـــرى او ملحقات للمشـــروع فينصح المالـــك بابرام عقد جديد مع المقاول لئال تســـتغل هذه 
االعمـــال االضافيـــة بتأخيراعمـــال العقد االصلـــي فيحق للمقـــاول وقتها المطالبـــة بالتعويض 

عـــن التأخيـــر باعتبـــار تأثر جميع االعمـــال االصلية منهـــا واالضافية.
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وهكـــذا نكـــون قـــد أتينا على األبواب األساســـية التـــي تندرج تحتها اســـباب التأخر في المشـــاريع 
اإلنشـــائية مع وجـــود انواع اخرى اقل انتشـــارا كالتغّير فـــي القوانين والتشـــريعات الناظمة )تغّير 
االجـــراءات الجمركيـــة مثـــال(، او التأخيـــرات الناتجة عن طـــرف ثالث يتوجب الحصـــول على األعتماد 
ـــغلة )لفنـــدق مثـــال(، او هيئـــة عالمية  مثل 

ّ
والموافقـــة منـــه كالدفـــاع المدنـــي، او الجهـــة المش

.)U.S. Green Buildings Council( المجلـــس األمريكي للمبانـــي الخضـــراء
هـــذا وقـــد ال يكـــون التأخيـــر بســـيطا احيانـــا، فالتأخيـــر في مرحلـــة من مراحل المشـــروع قـــد يؤدي 
الـــى تاخيـــر أطـــول منه مـــن حيث المـــدة، فال تكون نتيجـــة التأخير الســـبوع واحد مثـــال في مرحلة 
او نشـــاط معين من نشـــاطات المشـــروع الى تاخير انتهاء المشـــروع اســـبوعا واحدا، بل قد يكون 
 بحيث ان تأخير اســـبوع واحـــد قد ينتج عنه تاخيـــر ثالثة او اربعة اســـابيع او حتى اكثر 

ً
التأخيـــر مركبـــا

مـــن ذلك، ومن األســـباب المؤدية الى هذا التأخير المركب مثال التأخـــر عن الموعد المحدد لتصنيع 
مـــواد او معـــدات لـــدى مصنـــع ما، او فحصهـــا لدى مختبر فحـــص معّين قد يؤدي الى انشـــغال 
ذلـــك المصنـــع او المختبـــر لزبـــون اخـــر وبالتالـــي يتوجـــب اعـــادة الجدولة وأخـــذ موعد جديـــد يكون 
بحســـب الجـــدول الخـــاص بذلك المصنـــع او المختبر والذي هو خـــارج عن ارادة المقـــاول او المالك.
كذلـــك قـــد يـــؤدي التأخيـــر الى دخول المشـــروع في فتـــرة من الفتـــرات او المواســـم المعروفة 
بانخفـــاض االنتاجيـــة والتـــي لـــم تكـــن ضمـــن البرنامـــج االصلي مثـــل االعياد او شـــهر رمضـــان، او 
موســـم البرد الشـــديد او الحر الشـــديد. فمثال اذا كان من المقرر ان ينتهي المشـــروع قبل العيد 
، فمـــن المرجح ان يتأخر التســـليم اســـبوعين لمـــا بعد اجـــازة العيد.  

ً
بأســـبوع ولكنـــه تأخـــر اســـبوعا

وايضـــا قـــد يؤدي تأخر المشـــاريع الـــى تصرف المالك بجـــزء من ميزانية المشـــروع لصالـــح امر اخر 
ممـــا يـــؤدي الى مشـــاكل في تمويـــل المشـــروع وبالتالي األبطـــاء من تقدم االعمـــال وحدوث 
تأخيـــرات جديـــدة متعلقة بالتمويل وهذا شـــكل من اشـــكال النتائج غير المباشـــرة للتأخير األصلي.
وفـــي جميـــع حـــاالت التأخيـــر التي تم ذكرها هنـــا او غيرها من الحـــاالت، ال بد من التنبيـــه والتأكيد 
مجـــددا على ان التســـجيل الدقيق الســـباب التاخير وتوثيقهـــا واخطار االطراف المعنيـــة بالتأخيرات 
المحتملـــة واثارهـــا المتوقعـــة علـــى المشـــروع، واإلخطار هنـــا يتوجـــب ان يكون خطيـــا بحيث يتم 
الرجـــوع لـــه عنـــد الحاجة علما بان اغلب العقـــود تنفي اي احقية بالتعويـــض اذا ما اخفق الطرف 
المتضـــرر مـــن اثبات انـــه قام بتنبيـــه الطرف االخر بوجـــود مســـببات التاخير والنتائـــج المحتملة من 

جـــراء هـــذا التاخير وقـــت حصوله او بعـــده بفترة يحددهـــا العقد غالبا.
كمـــا وانـــه عنـــد حـــدوث اي من هـــذه التاخيـــرات، يتوجـــب على كل االطـــراف وبغـــض النظر عن 
تحديد  المســـوؤلية، محاولة التعويض عنها والتخفيف من اثارها على البرنامج الزمني للمشـــروع. 
وفـــي حـــال ثبـــت ان اي طـــرف قّصـــر فـــي اتخـــاذ هكـــذا تدابيـــر )Mitigation Measures( مع 
مقدرتـــه علـــى ذلك، فتلحقـــه المســـؤولية القانونية في تأخير المشـــروع  وقـــد يفقد حقه في 

اي تعويـــض ناجم عن هـــذا التأخير.  
فـــي بعـــض المشـــاريع تكون اهمية الوقـــت اكبر بكثير من اهميـــة التكلفة المالية، حتـــى انه من الممكن ان تكـــون الميزانية . 1

الماليـــة غيـــر محـــدودة نظريـــا )ميزانيـــة مفتوحـــة( مقابل فترة تنفيـــذ محددة ال يمكـــن تجاوزهـــا، وهذا ممكن في المشـــاريع 
العســـكرية او المشـــاريع المرتبطـــة بتنظيم أحـــداث كبرى كالمؤتمرات الدوليـــة او االلعاب االولمبيـــة او كأس العالم وعادة ما 

يســـتخدم المصطلـــح )Time is Essence( للتعبير عـــن هذه العقود.
2 . Key( جدول ببعض التوارخ الهامة لتســـليم اجزاء من المشـــروع 

ً
فـــي اغلـــب العقـــود يكون البرنامج ملحقـــا بالعقد، او اختصارا

.)Milestones
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خالل الفترة  3 - 5 / 12 / 2019
بتنظيم من فرع نقابة المهندسين في محافظة البلقاء

مؤتمر البلقاء الهندسي
الدولي الثاني

مندوبـــا عـــن رئيس الـــوزراء الدكتـــور عمر الـــرزاز، رعى وزيـــر األشـــغال العامة واالســـكان المهندس 
فـــالح العمـــوش، انطـــالق فعاليـــات مؤتمر البلقـــاء الهندســـي الدولي الثانـــي، الـــذي يقيمه فرع 
نقابـــة المهندســـين االردنييـــن فـــي محافظة البلقـــاء، بحضور نقيـــب المهندســـين المهندس أحمد 
ســـمارة الزعبـــي، ورئيـــس مجلـــس الفـــرع المهندس مـــروان الحديـــدي، ورئيـــس اللجنـــة التحضيرية 

للمؤتمـــر المهنـــدس عماد الدبـــاس، وبمشـــاركة عربية ودولية واســـعة.
وقـــال وزيـــر االشـــغال العامة واالســـكان المهندس فالح العمـــوش، إن انعقـــاد المؤتمر يأتي في 
ظـــل التطـــورات العلميـــة والحاجات العملية التي اســـتدعت مناقشـــة وطرح رؤى جديـــدة للتوصل 
إلـــى حلـــول مبتكرة وآليات فعالة لمواجهـــة التحديات الحالية والفرص المســـتقبلية لمختلف القضايا 
المتعلقـــة بالقطـــاع الهندســـي، بما ينســـجم مـــع متطلبـــات التنافس والريـــادة والنمـــو االقتصادي 
لتحقيـــق احتياجـــات الفئـــات المتعـــددة مـــن مهندســـين ومهتميـــن ومواطنيـــن متأثريـــن بالتحديات 

الفرص. القائمة واســـتثمار 
وأكـــد نقيـــب المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، ان المؤتمـــر بعناوينه؛ الريـــادة واالبتكار 
واالســـتدامة، يعتبـــر مرتكـــزا مـــن مرتكـــزات تطويـــر العمـــل الهندســـي بما يشـــكل مســـاحة للتفكير 
المشـــترك البنـــاء الـــذي يخرج مـــن رتابة التنظيـــر الى جوانبـــه العمليـــة وذهنية التطبيـــق، بما يحقق 

انجـــاز اســـتراتيجيات فعالـــة وبرامـــج عملية تطـــور الطاقات وتعزز تنافســـيتها.
بـــدوره، قـــال رئيـــس مجلـــس فـــرع النقابة فـــي محافظة البلقـــاء المهنـــدس مـــروان الحديدي، إن 
مؤتمـــر البلقـــاء ينعقـــد تحـــت عنـــوان “االســـتدامة والريـــادة واالبتـــكار، ويشـــارك فيـــه كوكبـــة من 
الباحثيـــن والمتخصصيـــن مـــن االردن والـــدول العربية والـــدول الصديقة، مبينا أنـــه يهدف الى وضع 
لبنـــة قويـــة فـــي مســـيرة النقابة كمؤسســـة وطنية علميـــة مهنية، وإظهـــار دور فـــرع البلقاء في 

االرتقـــاء بالعمـــل الهندســـي والنقابي كجهـــة منظمة.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة التحضيريـــة للمؤتمـــر المهنـــدس عماد الدبـــاس، إن المحـــاور التي يركـــز عليها 
المؤتمر تشـــكل في مجموعها مرتكزات اساســـية لتطوير القطاع الهندســـي والنهوض بمســـتواه 



64

بمـــا ينســـجم مع متطلبـــات التنافس والريادة والنمو االقتصادي، من خـــالل 55 ورقة بحثية يقدمها 
مختصـــون فـــي المجال االكاديمـــي والمهني على مـــدار 3 ايام بمشـــاركة دولية متميزة.

وأضـــاف أن المؤتمـــر يســـعى للخـــروج بتوصيـــات الستشـــراق المســـتقبل والتحـــوالت التي ســـوف 
يشـــهدها العالـــم في الصناعة واالقتصاد واالدارة في الســـنوات القادمة، داعيـــا الى ضرورة تطوير 
اســـتراتيجيات تتناســـب مـــع تلـــك المرحلـــة؛ تكون فيهـــا اجهـــزة الدولة كافـــة مؤهلـــة للتعاطي مع 

التحـــوالت الســـريعة فـــي نطاق االعمـــال والوظائـــف التي ســـتختفي خالل ســـنوات قليلة.
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خالل الفترة  21 - 23 / 9 / 2019
بتنظيم من هيئة المكاتب والشركات الهندسية

المؤتمر الهندسي
االستشاري األول

مندوبـــا عـــن رئيس الـــوزراء الدكتـــور عمر الـــرزاز، رعى وزيـــر األشـــغال العامة واالســـكان المهندس 
فالح العموش، حفــــــل افتــــتــــــــاح المؤتـــــــــمر الهنــــــدســــي االســـــتــــشـــــــــاري االول تــــــحت عنوان 
“نحـــو نقلـــة نوعيـــة” الثالثـــاء فـــي عمـــان، بحضور وزيـــر الحكـــم المحلـــي الفلســـطيني المهندس 
مجـــدي صالـــح، ونقيـــب المهندســـين األردنييـــن المهنـــدس أحمـــد ســـمارة الزعبـــي، ورئيـــس هيئة 
المكاتـــب والشـــركات الهندســـية المهنـــدس عبداللـــه غوشـــة، ورئيـــس اللجنـــة التحضيريـــة للمؤتمر 
الدكتـــور عزالديـــن كتخـــدا، وعدد من الـــوزراء والنواب واالعيان، وبمشـــاركة محلية وعربية واســـعة.
وقـــال وزيـــر االشـــغال العامة المهندس العمـــوش، إن انعقاد المؤتمر ينطـــوي على أهمية كبرى 
في ضوء التحديات التي تواجه العمل الهندســـي واالستشـــاري وتعاظم المنافســـة في الســـوق، 
مبينـــا أن ذلـــك يحتـــم علينا جميعا الســـعي إلى تحويل التحديـــات التي نواجهها إلى فرص تســـاعد 

علـــى رفع جودة العمل االستشـــاري ومواكبـــة التحديات والتطورات.
وأشـــار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الهندســـي االستشـــاري وتشـــجيع تبادل 
الخبـــرات بيـــن مؤسســـات الهندســـة االستشـــارية، مـــا يدفع نحـــو خلق أفـــكار إبداعية تســـاعد على 
إيجـــاد حلـــول مبتكـــرة، وتفتـــح نوافذ جديدة لمجـــاالت العمل االستشـــاري، خاصـــة أن األردن يمتلك 
إمكانـــات وخبـــرات كبيـــرة تؤهلـــه إلـــى اإلســـهام في عمليـــة إعـــادة البناء فـــي اإلقليـــم من خالل 

ائتالفـــات بين الشـــركات الهندســـية تعـــزز من قدرتها التنافســـية وتفتح أســـواق العمـــل أمامها.
وأضـــاف الوزيـــر العمـــوش الـــى ان الـــوزارة تعمـــل ومن خـــالل اللجنـــة المشـــكلة وبمشـــاركة نقابة 
المهندســـين االردنييـــن والمكاتـــب الهندســـية والقطاع الخـــاص لتحديـــث تعليمات تأهيـــل المكاتب 
والشـــركات الهندســـية، ذلك بما يتوافق مع صدور نظام الشـــراء الموحد بدال من انظمة االشـــغال 
الحكوميـــة بحيـــث تضمـــن التعليمـــات توســـيع مشـــاركة عمـــل المكاتـــب الهندســـية بالمحافظـــات 
بالمشـــاريع الواقعة فيها من خالل اعمال التصاميم الهندســـية واالشـــراف بما يضمن وجود فرص 
عمـــل وتوظيـــف هـــذه المكاتـــب والمهندســـين بالمحافظـــات، إضافة إلـــى اهمية وجـــود تعليمات 
ناظمـــة لعمـــل االشـــراف على مشـــاريع االعمار ليكـــون فيه االشـــراف ممثال لصاحب العمل ســـواء 
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فـــي المشـــاريع الحكوميـــة او مشـــاريع القطـــاع الخاص فـــي ظل تنامي المشـــكالت التـــي تواجه 
هذه المشـــاريع.

وقـــال نقيـــب المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة الزعبـــي، إن انطالق المؤتمـــر يأتي في ظالل 
مرحلـــة مـــن االرتبـــاك، وأزمـــات اقليمية مختلفـــة وأزمـــات متراكمة ســـببتها الحكومـــات المتتالية، نتج 
عنهـــا تحديـــات عديدة كتراجع فـــرص العمل وارتفاع فـــرص البطالة وتنامي ظاهرة الفســـاد وتراجع 

العمل الهندســـي االستشـــاري وغيرهـــا من األمور.

ولفـــت إلـــى أن كل تلـــك التحديات تلزم كافة الجهات بإعادة النظر في مختلف الملفات السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والتعليميـــة والتنمويـــة والقيميـــة والثقافيـــة وما الى ذلـــك، والتعاطي 

معها واالســـتماع الـــى وجهات النظـــر المختلفة حولها.
وشـــدد علـــى ان النقابـــة نمـــوذج لمؤسســـة وطنيـــة تعتبـــر مرجعـــا لكافـــة المؤسســـات الوطنيـــة 
والشـــعبية واالردنيـــة، مشـــيرا إلـــى أننـــا مقبلـــون علـــى حزمة مـــن التشـــريعات الجوهرية ســـتطال 

القوانيـــن واالنظمـــة المختلفـــة.
ولفـــت إلى أن القطاع الهندســـي االستشـــاري يأن نتيجة الظـــروف االقتصادية الصعبـــة والضربات 
المتتاليـــة، مؤكـــدا أنـــه البـــد من دعـــم القطـــاع ورعايته والعمـــل على تطويـــره وتحفيـــز النمو فيه 
كونـــه رأس الحربـــة لدخـــول المنتجـــات االردنيـــة الـــى االســـواق العالمية، إضافـــة إلى أنـــه المعول 

الـــذي يحفـــر قواعد البنـــاء وينمـــي عجلة االقتصـــاد ويحفز النمـــو في مختلـــف المجاالت.
وأكـــد أن نقابـــة المهندســـين تقف خلف هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية وتدعمها وســـتقوم 
بتعديـــل نظامهـــا لتســـتطيع اتخـــاذ قراراتهـــا المنفصلـــة ووضـــع خارطـــة طريـــق لها وخطـــط عملها، 
إضافـــة إلـــى ايجـــاد معادلـــة توافقية بيـــن الهيئة وأصحـــاب المكاتب والشـــركات الهندســـية لحماية 

فيه. والعاملين  القطـــاع 
بـــدوره، قال رئيس هيئة المكاتب والشـــركات الهندســـية في نقابة المهندســـين، المهندس عبدالله 
غوشـــه، إن المؤتمـــر يعتبـــر لقاء هندســـيا استشـــاريا يجمع بيـــن اطيافه خبـــراء وباحثين واستشـــاريين 
متميزيـــن فـــي فرصة ثمينة للتعاون المهني والعلمي واالستشـــاري في ظل عالم متغير ومتطور.
وبيـــن أن القطـــاع الهندســـي االستشـــاري يواجـــه ظروفـــا اقتصاديـــة صعبـــة تالهـــا تراجـــع بالعمل 
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الهندســـي االستشـــاري بنســـبة %34 مقارنـــة عن العام الماضـــي، االمر الذي الـــزم الهيئة بالعمل 
 تعليمات فنية وتعليما االبنيـــة الخضراء واعادة 

ً
ضمن محورين أساســـيين؛ محور فني يشـــمل إداريـــا

تأهيـــل المبانـــي والســـالمة العامـــة وتعليمات المســـاحة الصافية، والمســـاهمة في وضـــع معايير 
وضوابـــط لتدقيق البنـــى التحتية وفتـــح مجاالت تخصصـــات جديدة.

أمـــا المحـــور الثانـــي فيتمثـــل بمحـــور التأمينـــات المهنيـــة واالجتماعية، من أجـــل توفير حيـــاة كريمة 
لمنتســـبي الهيئـــة، الفتـــا إلى أن الهيئة بـــدأت بوضع مســـودة لحزمة التأمينـــات االجتماعية ونظام 
المســـؤولية المهنيـــة والمدنيـــة، آخذين بعين االعتبار ان عدد المهندســـين العامليـــن في المكاتب 
الهندســـية بلـــغ 8000 مهندس، ستســـعى الهيئة الـــى زيادة الرقم ليتناســـب مع الزيادة الســـنوية 

لخريجي كليات الهندســـة.
واشـــار المهندس غوشة الى أن الظروف المحيطة تستلزم احداث نقلة نوعية بالعمل االستشاري 
متزامنـــا مـــع الثـــورة الصناعية الرابعة التي تتســـم بقوة وتســـارع تأثيرها على حيـــاة الناس واتجاهات 
التعليـــم المســـتقبلية لتحقيـــق التنمية المســـتدامة مع وجود متغيـــرات جوهرية وجذريـــة في اكثر 

مـــن ثلث المهـــارات الموجودة لدى القوى الهندســـية العاملة.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أكد رئيـــس اللجنـــة التحضيرية للمؤتمـــر الدكتـــور عزالدين كتخـــدا، أن العمل 
االستشـــاري يعتبـــر عامـــال رئيســـا للنهضـــة، األمر الذي يحمـــل المكاتب الهندســـية مســـؤولية كبيرة 
لرفـــع أدائهـــا الفنـــي وامكاناتهـــا المختلفـــة للتـــالؤم والتطور المتســـارع مـــن أجل تقديـــم خدماتها 

بأعلـــى المســـتويات المطلوبة.
واســـتعرض الدكتـــور كتخـــدا أهم المحـــاور التي ســـيبحثها المؤتمر علـــى مدار يوميـــن، حيث تتمثل 
تلك المحاور بالتشـــريعات الناظمة للعمل االستشـــاري، وتســـويق وتصدير العمل االستشاري، ورفع 

وتطويـــر مســـتوى العمل االستشـــاري واالفاق الجديدة في العمل االستشـــاري.
وفـــي نهايـــة حفل االفتتـــاح، تم تقديـــم دروع تقديريـــة للراعي الماســـي للمؤتمر “كابيتـــال بانك” 
والبنـــك االســـالمي االردنـــي والمركز العربي للدراســـات الهندســـية، كمـــا تم تكريم منـــدوب رئيس 
الـــوزراء وزير االشـــغال العامة المهندس فالح العموش ورئيس وأعضـــاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر.



68

خالل الفترة  11 - 12 / 11 / 2019
بتنظيم من شعبة الهندسة الميكانيكية بالتعاون مع الجامعة األلمانية األردنية

المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الصناعية 
والتصنيع وهندسة النظم

رعى نائب رئيس الوزراء االســـبق، رئيس مجلس ادارة شـــركة البوتاس العربية، السيد جمال الصرايرة، 
حفـــل افتتـــاح المؤتمر الدولي الثاني للهندســـة الصناعية والتصنيع وهندســـة النظم، الذي تنظمة 
شـــعبة الهندســـة الميكانيكية - جمعية المهندســـين الصناعييـــن، في نقابة المهندســـين األردنيين، 
وبالتعـــاون مـــع الجامعة االلمانيـــة االردنية، بحضـــور نقيب المهندســـين األردنييـــن المهندس أحمد 
ســـمارة الزعبـــي، ورئيـــس الجامعـــة الدكتـــورة منـــار فيـــاض، وعضـــو مجلـــس النقابـــة رئيس شـــعبة 
الهندســـة الميكانيكية المهندس رائد الشـــربجي، ورئيس اللجنة التحضيريـــة للمؤتمر الدكتور صفوان 
الترزي، وبمشـــاركة واســـعة من مهندســـين مـــن األردن، االمارات، قطر، فلســـطين، لبنـــان، العراق، 

تركيـــا، ألمانيا، كنـــدا، بريطانيا والواليات المتحـــدة األمريكية.
وأكـــد نائـــب رئيس الوزراء االســـبق الســـيد جمال الصرايرة، أن نقابة المهندســـين تتميـــز دوما بالريادة 
مـــن خالل دعم الوطن بالطاقات البشـــرية التـــي تتميز بالكفاءة عبر اعداد تلـــك الطاقات ومتابعتها 
وحثهـــا علـــى العطاء لخدمة الوطـــن، مبينا أن المؤتمر الدولي الثاني للهندســـة الصناعية والتصنيع 
وهندســـة النظـــم جـــزء من ســـعي النقابة لتطويـــر المهندســـين وتزويدهم بكل ما هـــو جديد في 

علوم الهندســـة وابحاثها ورفع كفاءتهـــم وتعزيز قدراتهم.
وقـــدم الصرايـــرة شـــكره لنقابـــة المهندســـين علـــى كل مـــا تقدمه من ورشـــات عمـــل ومحاضرات 
تعـــرض مـــن خـــالل مختصيـــن ومدربيـــن وأكاديميين فـــي مجـــال الهندســـة الصناعيـــة، إضافة إلى 
المؤتمـــرات والملتقيـــات الهندســـية التي تعقـــد بين الحين واالخـــر بهدف تعزيز المعرفـــة بين كافة 
المهندســـين، مضيفـــا أن المهنـــدس هو لبنة االســـاس في تحقيـــق النجاح الكبير لشـــركة البوتاس 
الصـــرح العربـــي الصناعـــي، األمـــر الذي ســـاهم في تعزيـــز عالقات التعـــاون بين الشـــركة والنقابة 
بمـــا ينعكـــس ايجابا على المصلحة المشـــتركة بين الجانبيـــن، تحقيقا للتقدم واالزدهـــار في المجال 

الصناعي.
وقـــال نقيـــب المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، إن المؤتمر يشـــهد مشـــاركة واســـعة 
مـــن داخـــل االردن وخارجـــه، تمثلت بحضور باحثين من اثني عشـــر دولة ليحلـــوا ضيوفا على االردن، 
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وليتفاعلوا بعلمهم وأبحاثهم مع المهندســـين األردنيين المشـــاركين من كل القطاعات الهندســـية 
العامـــة والخاصة، االدارية والصناعية واالنتاجية واالكاديميـــة والتجارية، بغية اثراء المخزون المعرفي 
ورفـــع مســـتوى الوعي العام الذي يرتبط بأحدث التطورات والمســـتجدات فـــي مجاالت تطبيقات 

الهندســـة الصناعية وهندســـة التصنيع وهندسة النظم.
وأكـــد ان المهنـــدس األردنـــي يلعـــب دورا محوريـــا فـــي قيـــادة القطاعـــات االقتصاديـــة والخدمية 
واالنتاجيـــة والصناعيـــة، محليـــا وفـــي دول كثيـــرة حـــول العالـــم، حيـــث يســـاهم فـــي بنائهـــا وبنـــاء 
اقتصادهـــا، فقـــد فاقـــت ســـمعة وكفاءة المهنـــدس االردني نظـــراءه مـــن العرب واالجانـــب، مبينا 

أنهـــم رســـل االردن وســـفراؤه.
قطاعـــات  أن  إلـــى  ســـمارة  المهنـــدس  ولفـــت 
بمـــا  والنظـــم  والتصنيـــع  الصناعيـــة  الهندســـة 
تشـــكله من تنوع كبيـــر في التقنيـــات والمجاالت 
المختلفـــة تشـــكل جانبا هاما واساســـا فـــي البنى 
التحتيـــة الالزمـــة لتطويـــر ونهـــوض اي بلد ســـواء 
فـــي التخطيـــط واالنتاج الصناعـــي وضبط الجودة 
والتصميـــم واالدارة وغيرها، مؤكدا ضرورة مواكبة 
ما يســـتجد من تطـــورات في الهندســـة الصناعية 

ذلك. لتحقيـــق 
وقالـــت رئيـــس الجامعـــة االلمانيـــة االردنية الدكتـــورة منـــار فيـــاض، إن الجامعة تعمل علـــى تأمين 
التعليـــم النوعـــي المتميز للطلبة فـــي مجال العلوم الهندســـية والعلوم اإلداريـــة واللغات وتوثيق 
العالقـــة بين مؤسســـات التعليم العالي في كل من األردن وألمانيـــا في مجال العلوم التطبيقية، 
وتشـــجيع البحـــث والتطويـــر فـــي بيئـــة أساســـها التفاعـــل الديناميكي مـــع الصناعة للوصـــول إلى 
التحديث واالســـتثمار األمثـــل للموارد البشـــرية، وتحقيق التطور االقتصـــادي واالجتماعي من خالل 
تأهيـــل خريجين متخصصين متعددي اللغات والثقافات يمتلكون المهـــارات األكاديمية واالجتماعية 

الالزمـــة لتأمين احتياجات ســـوق العمل.
وأضافـــت أن الجامعـــة عكفـــت مـــن تأســـيها عـــام 2005 على بنـــاء شـــراكات رائدة مـــع القطاعين 
التعليمـــي والصناعـــي فـــي كل مـــن ألمانيـــا واألردن لتطويـــر مخرجـــات التعليـــم الجامعـــي وتوفير 
فـــرص تدريبيـــة لطلبة الجامعة، مبينـــة أن من تلك العالقـــات المتميزة والشـــراكات؛ عالقة الجامعة 
بنقابـــة المهندســـين األردنييـــن، حيـــث تـــم خـــالل الســـنوات الماضيـــة توقيـــع مذكرتـــي تفاهم بين 
الجانبيـــن لتنظيـــم مؤتمرات علميـــة في مختلف المجاالت الهندســـية وتدريب المهندســـين حديثي 

التخـــرج في لـــواء ناعور ومحافظـــة مأدبا.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، قال عضو مجلـــس النقابة رئيس شـــعبة الهندســـة الميكانيكيـــة المهندس 
رائـــد الشـــربجي، إن المؤتمـــر الدولي الثاني للهندســـة الصناعيـــة والتصنيع وهندســـة النظم يهدف 
الـــى معالجـــة وربط القضايا الراهنة في مجـــال البحوث والتطبيقات في مختلف مجاالت الهندســـة 
الصناعيـــة وكذلـــك التعريـــف بأهميـــة المهنـــدس الصناعي الذي يضيـــف بصمة مميـــزة في تطوير 
أعمـــال مؤسســـته ومنتجاتهـــا وفـــي قيادة مؤسســـته نحـــو النجـــاح والتميـــز، ومبينـــا أن المهندس 
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الصناعـــي يســـاهم في خفض تكاليـــف اإلنتاج، وزيادة كفـــاءة العمليات، كما يهتم بتحســـين جودة 
المنتجـــات والخدمـــات التـــي يتـــم تقديمهـــا، وذلك من خـــالل تطبيق المفهوم الشـــامل للهندســـة 

الصناعيـــة والـــذي يشـــمل التصميم والتطوير واإلنشـــاء والتركيب والتشـــغيل واالختبـــار وغيرها.
وأكـــد ان المؤتمـــر يســـعى الـــى اطـــالع المهندســـين الصناعييـــن على آخـــر المســـتجدات العلمية 
والتكنولوجيـــة، بهـــدف رفـــع المســـتوى العلمي للمهنـــدس األردني وفتـــح مجاالت نقـــل الخبرات 
وصقل التجارب واالرتقاء بالتدريب والتعليم الهندســـي المســـتمر، وصوال إلى مســـتوى تكنولوجي 
رفيـــع يليـــق بســـمعة المهنـــدس األردني فـــي الداخل والخـــارج، مضيفـــا أن المؤتمر ضم مشـــاركة 
دوليـــة مميـــزة لتعطيه ســـمة موضوعية عالمية، اتضحت بشـــكل جلي في البحـــوث واوراق العمل 
المقدمـــة والتـــي عكســـت التطـــورات العلمية الحاصلـــة في مختلف مجـــاالت الهندســـة الصناعية، 
وكان لمصداقيـــة وقيمـــة األوراق العلميـــة المقدمـــة أولويـــة قصـــوى، وذلـــك مـــن خـــالل اعطـــاء 

األهميـــة لضبـــط عمليـــة التقييـــم، لتحقيق النزاهـــة والموضوعية التـــي تميزت بهـــا مؤتمراتنا. 
وقـــال رئيـــس اللجنـــة التحضيريـــة للمؤتمـــر الدكتور صفـــوان التـــرزي، إن اطالق المؤتمـــر جاء بهدف 
إثـــراء المخزون المعرفي ورفع مســـتوى الوعي العام الذي يرتبط بأحدث التطورات والمســـتجدات 
في مجاالت وتطبيقات الهندســـة الصناعية وهندســـة التصنيع وهندســـة النظم، إضافة إلى تمتين 

أواصـــر الشـــراكة بيـــن القطاع الصناعي والخدمـــي من جهة واالكاديميا مـــن جهة أخرى.
ولفـــت إلـــى أن المؤتمـــر ســـيناقش خمســـا وأربعيـــن ورقة علميـــة )نظريـــة و تطبيقية( بمشـــاركة 
حوالـــي ثالثمائـــة وخمســـين مهندســـا وباحثـــا ومهتمـــا حيـــث تتـــوزع أوراق المؤتمـــر على مســـارات 
عـــدة تتمثـــل بإدارة العمليـــات، إدارة الجودة، بحوث العمليات، سلســـلة التزويد واللوجســـتيات، الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة والريادة، أنظمـــة التصنيع، األنظمة الخدميـــة، إدارة األعمال، التعليم الهندســـي، 

إضافـــة ألـــى مواضيـــع متفرقة في مجـــال الهندســـة الصناعية.
وفـــي نهايـــة حفـــل االفتتاح، تـــم تكريم رعـــاة الحفـــل واللجنـــة التحضيريـــة وجميـــع القائمين على 

النشاط.
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خالل الفترة  14 - 16 / 12 / 2019
بتنظيم من هيئة المكاتب والشركات الهندسية وهيئة التحكيم العربية / اتحاد المهندسين العرب

دورة التحكيم الهندسي
في عمان

اختتمـــت فعاليات دورة متقدمة في »التحكيم الهندســـي » في مجالي العقود والتحكيم نظمتها 
هيئـــة المكاتب والشـــركات الهندســـية في نقابة المهندســـين األردنيين بالتعاون مـــع هيئة التحكيم 

العربية في إتحاد المهندســـين العرب.
وشـــارك في الدورة 120 مهندســـا ومهندســـة من مختلف المؤسســـات العامة والخاصة، وقدمها 
نخبـــة مـــن المهندســـين والقانونييـــن والمختصيـــن فـــي هذا المجـــال ، وحضـــر افتتاح الـــدورة نقيب 
المهندســـين المهنـــدس أحمد ســـمارة الزعبـــي واالمين العام التحاد المهندســـين العـــرب د. عادل 

الحديثـــي، ورئيـــس هيئة المكاتب الهندســـية م. عبدالله غوشـــة .
هدفـــت الـــدورة التي اســـتمرت ثالثة ايام الـــى تعريف المشـــاركين بأحكام وقواعـــد التحكيم نتيجة 
تنـــوع العقـــود الهندســـية من حيث طريقـــة إعدادهـــا وصياغتها ومـــكان تنفيذها، األمر الـــذ ل األثر 
البال في ظهور المشـــاكل بسبب العالقات المتشـــابكة بين أطراف العقد ، وعلي أضحى التحكيم 
 ال مفـــر من وخاصة مع ازدياد أعداد المشـــاريع العالمية وخاصة 

ً
 حتميا

ً
فـــي النزاعات الهندســـية أمرا

في منطقة الشـــرق األوسط.
فـــي ختـــام الـــدورة قـــام المهنـــدس ســـمارة بتوزيـــع الشـــهادات علـــى المشـــاركين بحضـــور نقيب 
المهندســـين العراقييـــن د. أزهـــار حســـين ورئيس مجلس الهيئـــة المهندس غوش ومنســـق الدورة 

المهنـــدس أســـامة عمارين .
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فندق لو رويال – عمان 
-------------------------------------------------------------

اتحاد المهندسين العرب ينتخب 
 له

ً
الكويتي العتل رئيسا

 عن الخالفات السياسية
ً
العموش: االتحاد استطاع جمع الدول العربية بعيدا

نقيب المهندسين يدعو إلى تفعيل الدبلوماسية النقابية العربية
افتتح وزير األشـــغال العامة واإلســـكان المهنـــدس فالح العموش اجتماعات الـــدورة الـ 75 للمكتب 
التنفيـــذي التحـــاد المهندســـين العـــرب التـــي اســـتضافتها نقابة المهندســـين األردنييـــن في فندق 

الرويـــال/ عمان.
وقال العموش أن األردن بلد عربي يؤمن بعروبته وبالتعاون الدائم المستمر مع أشقاءه العرب.

 عن الخالفات السياســـية، 
ً
وأضـــاف أن الـــدول العربية ممثلة بمهندســـيها تســـتطيع أن تجتمع بعيدا

 واحدة، خاصة وأنـــه يمثل كوكبـــة كبيرة من 
ً
وأن هـــذا االجتمـــاع يؤكـــد علـــى أهميـــة أن نكون يـــدا

المهندســـين العـــرب والقيادات الهندســـية العربية المشـــاركة في االجتماع.
وأشـــار إلـــى أن دور المهندس هو البنـــاء وليس الهدم، وأن دوره هو التطويـــر والنهوض باالقتصاد 

العربي، وتســـهيل تبادل الخبرات بين المهندســـين العرب.
 
ً
وأثنـــى العموش على مبادرة نقابة المهندســـين األردنيين باســـتضافة االجتمـــاع في عمان، متمنيا

أن يعزز االجتماع التماســـك الهندسي العربي.
مـــن جانبـــه دعـــا نقيـــب المهندســـين م. أحمـــد ســـمارة الزعبي إلـــى تفعـــل الدبلوماســـية النقابية 
العربيـــة والتـــي من شـــأنها أن تســـاهم في حـــل الخالفـــات العربية التي تســـبب بها السياســـيون.
وأضـــاف أن األردن وعاصمتهـــا عمان، عاصمة الوفـــاق واالتفاق العربي، ممثلة بنقابة المهندســـين 
األردنييـــن، عملـــت علـــى اســـتضافة اجتماعـــات اتحـــاد المهندســـين العـــرب، وقدمت الكثيـــر للعمل 

المشترك. العربي  الهندســـي 
وأكد م. ســـمارة أن الظروف التي تمر بها المنطقة بحاجة لوقفة عربية من شـــأنها مواجهة المخاطر 

التـــي تحيـــط باألمة التي الزالت تعيش على حلم الوحدة العربيـــة ووضع حد للتدخالت الخارجية.
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وأشار إلى أن النقابة أقرت نظام التأهيل واإلعتماد المهني، والذي اعتمد من قبل اتحاد المهندسين 
 إلى اعتماده في كافة الدول العربية.

ً
العرب من أجل االرتقاء بالمهنة ومنتسبيها، داعيا

ولفـــت إلـــى أن نقابـــة المهندســـين األردنيين بحكم القانون هـــي الجهة الوحيـــدة المخولة بتنظيم 
 في الوقت نفســـه بتعاون وزير األشـــغال العامة 

ً
ممارســـة مهنة الهندســـة في المملكة، مشـــيدا

واإلســـكان مع النقابة فـــي مختلف القضايـــا المتعلقة بالمهنة.
وأشـــار إلى بعض القضايا العالقة مع إحدى الجمعيات الهندســـية العربية المتعلقة بالمهندســـين 
 أنـــه يســـجل للنقابة أنه لـــم يمر من 

ً
األردنييـــن والعـــرب العامليـــن فيهـــا وآليـــة اعتمادهـــم، مؤكـــدا

خاللهـــا ومنذ تأسيســـها أي شـــهادة مـــزورة. وبين أنـــه عند اعتمـــاد النقابة ألي تخصص هندســـي 
يكون قـــد مر بإجـــراءات دقيقة.

مـــن جانبـــه قال رئيس اتحاد المهندســـين العـــرب المهندس أحمـــد الجولو أن االجتمـــاع يعقد في 
ختـــام دورة رئاســـة االتحاد، في ظـــل التحديات التي تواجـــه المنطقة.

وأشار إلى أن رئيس اتحاد المهندسين العرب القادم هو سيمثل كافة المهندسين العرب.
وكان أميـــن عـــام االتحـــاد الدكتور عـــادل الحديثي قـــد رحب بالضيـــوف والوفود العربية المشـــاركة 

والبالغ عددهـــا 18 دولة.

وجـــرى خـــالل االجتمـــاع انتخـــاب رئيـــس االتحـــاد والمكتـــب االلتنفيذي لالتحـــاد المكون من ســـبعة 
أعضـــاء، حيـــث فاز برئاســـة االتحـــاد بالتزكية رئيـــس جمعية المهندســـين الكويتيـــة المهندس فيصل 
 للرئيس، واألســـتاذ الدكتور عادل 

ً
الدويـــح العتـــل، والمهندس عبـــد القادر تميم من الســـودان نائبـــا

 للمال.
ً
 لالتحاد، والمهندس هشـــام أبو ســـنة مـــن مصر أمينـــا

ً
 عاما

ً
الحديثـــي مـــن العـــراق أمينـــا

كمـــا تم انتخـــاب أعضاء المكتـــب التنفيذي لالتحاد، حيث فـــاز الدكتور خليل الحوســـني من اإلمارات 
 عن المشـــرق العربي، 

ً
 عـــن الخليج العربي، والمهندس شـــكيب عـــودة الله من األردن ممثال

ً
ممثـــال

 عـــن المغرب العربي.
ً
والمهنـــدس محمد أمين األندلســـي من تونس ممثال

 لالتحاد أن الكويت بلد »المحبة والســـالم« كانـــت والزالت داعمة لكل 
ً
وقـــال العتل عقب إعالنه رئيســـا

قضايا األمة المصيرية، من خالل مواقف قيادتها الرســـمية أو من خالل مؤسســـات مجتمعها المدني.
وأشـــار إلـــى أن جمعيـــة المهندســـين الكويتية هي أقـــدم جمعية مهنيـــة في الكويـــت وأنها من 

الجمعيـــات والنقابـــات المؤسســـة التابعة لالتحاد.
وبّيـــن أنـــه مـــن خـــالل تنظيم ســـوق العمل الهندســـي فـــي الكويـــت ارتفعـــت أجور المهندســـين 

 إلـــى 100%.
ً
العـــرب المعتمديـــن والمرخـــص لهم بنســـبة وصلـــت أحيانا
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خالل الفترة  9 - 11 / 4 / 2019
بتنظيم من نقابة المهندسين األردنييتن وجامعة الزيتونة و مجمع المهندسين الكهربائيين واالكترونيين

مندوبـــا عـــن رئيـــس الـــوزراء الدكتـــور عمـــر الـــرزاز، رعى وزيـــر النقـــل المهنـــدس أنمـــار الخصاونة، 
حفـــل افتتـــاح المؤتمر االردني الدولـــي األول في الهندســـة الكهربائية وتكنولوجيـــا المعلومات، 
والـــذي تنظمـــه نقابـــة المهندســـين االردنييـــن، وجامعـــة الزيتونـــة األردنية، ومجمع المهندســـين 
الكهربائييـــن وااللكترونييـــن بفرعـــه فـــي االردن، بحضور نقيب المهندســـين االردنييـــن المهندس 
أحمـــد ســـمارة الزعبـــي، ورئيس الجامعة االســـتاذ الدكتور تركـــي عبيدات، ورئيـــس المجمع رئيس 
اللجنـــة التحضيريـــة للمؤتمـــر االســـتاذ الدكتور غيث عبنده، وبمشـــاركة واســـعة من المهندســـين 

والمهندســـات والباحثين واالســـاتذة مـــن االردن وبلـــدان مختلفة.
وقـــال نقيـــب المهندســـين االردنييـــن المهنـــدس أحمـــد ســـمارة الزعبي، إننـــا نلتقـــي اليوم في 
المؤتمـــر العلمـــي الهندســـي المتخصـــص والذي اشـــتركت في اعـــداده واقامته جهـــات نقابية 
وعلميـــة واكاديميـــة مرموقـــة وتحـــت رعاية حكومـــة رفيعة، تؤكد أن ال ســـبيل للنهـــوض بقطاع 
الهندســـة الكهربائيـــة دون تكاتـــف الجهـــات ذات العالقـــة ضمـــن خطـــة وطنية واضحـــة المعالم 

تشـــكل هـــذه الملتقيات اضـــاءة لها..
مـــن جانبـــه، قال رئيـــس جامعة الزيتونة االســـتاذ الدكتور تركـــي عبيدات، إن اطـــالق المؤتمر جاء 
تجســـيدا الهتمـــام الحكومة بتكنولوجيا المعلومـــات واالقتصاد المعرفي وتعزيز التنافســـية ضمن 

مســـيرة التنمية الوطنية الشـــاملة والمستدامة.
وأشـــار إلـــى أن انعقـــاد المؤتمـــر جـــاء نتيجـــة لجهـــود مثمـــرة بيـــن نقابـــة المهندســـين األردنييـــن 
وجامعـــة الزيتونـــة األردنية ومجمع المهندســـين الكهربائيين وااللكترونييـــن العالمي )IEEE(، مبينا 
أن تلـــك الجهود عززت التشـــبيك والتعاون بيـــن األكاديميين والمهنيين على المســـتوى الوطني 
والدولـــي، كمـــا حقـــق المؤتمـــر نجاحا كبيرا في اســـتقطاب عـــدد كبير مـــن الباحثيـــن المرموقين 

ومـــن مختلـــف دول العالم.
وفـــي ذات الســـياق، أكد عضو مجلس النقابة رئيس شـــعبة الهندســـة الكهربائيـــة، الدكتور مالك 
عمايـــرة، أن المهنـــدس والمتخصـــص االردنـــي أثبـــت حضـــوره المهنـــي والعلمي محليـــا واقليميا 

المؤتمر االردني الدولي األول في الهندسة 
الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات



75

وعالميـــا، كمـــا ان ســـوق العمـــل المحلـــي والعالمـــي يتغير بشـــكل جـــذري في ضـــوء التوجهات 
العالميـــة الحديثـــة وولوج العالم في ثورة صناعية جديدة محركهـــا البيانات، وبالتالي ظهرت مهن 
جديـــدة لـــم تكن موجـــودة مع تزايـــد الطلب عليهـــا وارتفاع فـــي دخلها، كما أن حل المشـــكالت 
ومواجهـــة التحديـــات يكمـــن في التحـــول الى التكنولوجيـــا وفتح االفاق للمهندســـين في قطاع 

تكنولوجيا المعلومات للتســـلح بأســـلحة هـــذه الثورة.

وقـــال رئيـــس مجمـــع المهندســـين الكهربائييـــن وااللكترونييـــن العالمـــي )IEEE( ورئيـــس اللجنـــة 
التحضيريـــة للمؤتمـــر االســـتاذ الدكتـــور غيـــث عبنـــده، إن المؤتمـــر االردنـــي الدولـــي األول فـــي 
الهندســـة الكهربائيـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات يعتبـــر أكبر مؤتمر فـــي مجاله يعقد فـــي االردن، 
ويضـــم 3 مؤتمـــرات مهمة، مبينـــا أن انعقاده تحـــت شـــعار التكنولوجيا لحل المشـــكالت الوطنية 
يعتبـــر انعكاســـا رمزيـــا ألهمية الهندســـة الكهربائيـــة وتكنولوجيـــا المعلومات في حل المشـــكالت 

التي تواجـــه االردن.
ولفت إلى أن المؤتمر يوفر منتدى لمناقشـــة االســـاليب العلمية في اســـتخدام التقنيات لعالج 
العديد من المشـــكالت في مختلف التخصصات، مشـــيرا إلى أن 49 دولة مشـــاركة في المؤتمر 
ســـتطرح 167 ورقـــة عمـــل فـــي 36 جلســـة علـــى مـــدار ثالثـــة ايـــام، يشـــارك فيها باحثـــون من 

البلدان. مختلف 
وأضـــاف أنـــه وعلـــى هامـــش المؤتمر تـــم عقد 5 ورشـــات تدريبيـــة شـــارك فيها 110 مشـــاركين، 
ناقشـــوا فيهـــا مواضيـــع مختلفة كالســـيارات الهجينة واالمن الســـيبراني وانترنت االشـــياء ومعايير 

اللجنـــة الدولية الكهروتقنيـــة وغيرها.
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خالل الفترة  5 - 6 / 11 / 2019
بتنظيم من شعبة الهندسة المعمارية

االسبوع المعماري
السابع عشر

افتتح نقيب المهندســـين األردنيين، المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، االســـبوع المعماري السابع 
عشـــر، الـــذي تنظمه شـــعبة الهندســـة المعمارية فـــي نقابة المهندســـين بالتعـــاون مع جمعية 
المعمارييـــن االردنييـــن، بحضـــور عضـــو مجلـــس النقابـــة رئيـــس الشـــعبة المهندس أحمـــد صيام، 
ورئيـــس هيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية المهنـــدس عبداللـــه غوشـــة، وعدد مـــن النقباء 

الســـابقين، وبمشـــاركة واســـعة من المعماريين.
وقـــال المهنـــدس ســـمارة خـــالل حفل االفتتـــاح، إن االســـبوع المعمـــاري الذي تنظمه الشـــعبة، 
يضـــم نخبـــة مـــن المعمارييـــن المتميزيـــن فـــي كافـــة المجـــاالت، مبينـــا أن المهندســـين األردنيين 
وخاصـــة المعمارييـــن منهـــم لهم حضـــور كبير في بلدان عربيـــة مختلفة، خاصة فـــي دول الخليج 

العربـــي، حيـــث يعيشـــون حالة مـــن التضامـــن والتواصل المســـتمر مع بعضهـــم بعضا.
ولفت إلى أن االســـبوع المعماري سيســـتعرض محاور مختلفة منها العمارة واالستثمار والتعليم 

وعالقتهـــا باألنظمـــة، وغيرها من المحاور التي من شـــأنها تطوير العمل المعماري.
وأكـــد المهنـــدس ســـمارة أن هنـــاك مســـاحات متاحـــة أمـــام المعمارييـــن لالبـــداع واالبتـــكار رغم 
أن الحكومـــات ال زالـــت تحـــد مـــن ذلك االبـــداع، مشـــددا أن من واجـــب المعمارييـــن تقديم كافة 
أفكارهـــم ومـــا يجول فـــي خاطرهم من ابداع بما ينســـجم مـــع المرحلة الراهنة التـــي تدخل فيها 

الشـــعوب فـــي عمق الثـــورة الصناعيـــة الرابعة وتبـــرز العمارة الذكيـــة والعمارة المســـتدامة.
ولفـــت المهندس ســـمارة الى انه ورغـــم وجود خلل واضح بين مخرجات التعليم وســـوق العمل، 
إال ان الجامعـــات االردنيـــة ال زالـــت تخرج الكفاءات التي تترك بصمتها داخـــل وخارج االردن، مبينا أن 

النقابة تســـعى القامة برنامج تدريب وطني يســـتوعب االعـــداد المتزايدة من الخريجين.
وأضـــاف ان النقابـــة تقـــوم بدورهـــا فـــي تنظيم مزاولـــة المهنة ورفع مســـتواها والدفـــاع عن حقوق 
منتســـبيها ايا كانوا، إضافة إلى قيامها بدورها الوطني تجاه ابناء الشـــعب في قضايا مختلفة، مؤكدا 

ســـعيها لتحقيـــق اطراف المعادلـــة كاملة من ارتقاء باالداء ورفع المســـتوى والدفـــاع عن الناس.
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بـــدوره، أكـــد عضـــو مجلس النقابـــة رئيس شـــعبة الهندســـة المعماريـــة المهندس أحمـــد صيام، 
أن االســـبوع المعماري ســـيعرض العديـــد من التجارب الناجحـــة التي خاضها الزمالء المهندســـون 

المعماريـــون واألكاديميـــون فـــي المجاالت المعماريـــة المختلفة.
وأشـــار إلى ان االســـبوع المعماري ســـيتخلله معرض سيســـلط الضوء على مختلف األمور التي 
تخـــص العمـــارة خاصـــة فـــي ظل الظـــروف التي تحيط بهـــا من ثورة فـــي تكنولوجيـــا المعلومات 

واالتصـــاالت والتطـــورات الهائلة التي يشـــهدها العالم فـــي الوقت الحالي.
وبيـــن أن متحدثيـــن مـــن بلدان مختلفة سيشـــاركون فـــي االســـبوع المعماري؛ يطرحـــون حلوال 
للتحديـــات التي تواجههم، وسيســـتوحون افكارا جديدة تتعلـــق بالبرمجايات والتطبيقات المعمارية 

وغرهـــا، يتبادلونهـــا مـــع المعماريين من كل مكان بهدف االســـتفادة مـــن تلك االفكار.
وأشـــار المهنـــدس صيـــام أن االســـبوع المعمـــاري سيشـــكل مناخا خصبـــا لالبداع فـــي تخصصات 

العمـــارة المختلفـــة عبر تبـــادل المعرفـــة والخبرات.
وقـــال رئيـــس اللجنة التحضيرية لالســـبوع المعمـــاري المهندس أحمد زكـــي، إن االســـبوع المعماري 
سيستعرض حيثيات العمل المعماري ومدى انسجامها مع طموح وهموم المهندسين في االردن.
ولفـــت إلـــى ان االســـبوع المعمـــاري يهدف الـــى رفع كفـــاءة المهنـــدس االردني محليـــا وعربيا 
وعالميـــا عبر جلســـات نقاشـــية تعليميـــة ومهنية ووطنية، تطـــرح فيها المعلومـــات والخبرات ليتم 

تبادلهـــا مع مختلـــف البلدان.
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في  21 / 12 / 2019
بتنظيم من لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية 

الملتقى الدولي األول للمهندسين 
الشباب ضد التطبيع 

تحـــت رعايـــة نقيب المهندســـين االردنييـــن المهندس أحمد ســـمارة الزعبـــي، أقامت لجنـــة مقاومة 
التطبيع والقضايا القوميـــــــــة في نقابة المهندســـين االردنيين، الملتقى الدولي االول للمهندســـين 
الشـــباب ضـــد التطبيـــع، بحضـــور نائب رئيـــس اللجنـــة المهندس صبحـــي أبو زغـــالن، وأعضـــاء اللجنة 
التحضيرية للملتقى، وبمشاركة متحدثين من تونس وفلسطين وبريطانيا واسبانيا والبحرين واالردن.
وأكد نقيب المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي أن عمان ومنذ تأسيس االمارة اعتادت 
علـــى ان تفتـــح ذراعيهـــا للعـــرب، وأن تكـــون مكانـــا دافئا وآمنـــا لكل مـــن لحق به ظلـــم أو ضيم، 
مبينـــا أن كافة القوى السياســـية االردنيـــة اختلفت على الملفات العربيـــة أكثر من اختالفها على 

الداخلية. الملفات 
وأشـــار إلـــى أن روح العروبـــة واالنســـانية ســـاهمت في التعاطف مـــع كل شـــعوب االرض التي 
كانـــت تخـــوض معركـــة التحرر، فكيـــف إذا تعلـــق األمر بنصف القلب اآلخر الشـــعب الفلســـطيني 
الـــذي تعـــرض ألبشـــع أنواع االحتالل التـــي عرفها التاريـــخ، مضيفا أنه خاض مؤامـــرة دولية كبرى 
مـــا زالت تنســـف شـــعبا كامـــال بحقه وتراثـــه وهويته وأرضـــه ليحل محله شـــتات وعينات ســـاقطة 

مخبريـــا مـــن كل دول العالم.
ولفـــت إلـــى أن المشـــروع العربي الديموقراطي ليس لـــه اثر اال في الكتابـــات والوجدانيات رغم 
صعوبـــة اللحظـــة وتعقيداتهـــا، ومـــا هـــو ظاهـــر علـــى ارض الواقـــع إنما هـــو مشـــروع صهيوني 
امبريالـــي قـــوي يخترق كل المســـاحات، فقد كانت الشـــعوب تنادي بالدولة العربيـــة الواحدة ثم 
اصبحـــت تنـــادي بالتضامن العربي والســـوق العربية الواحدة حتى وصل االمـــر الى ان تنادي كل 

دولــة بــــاسمها.
وأشـــار المهنـــدس ســـمارة إلـــى ان كل ذلـــك من تشـــتيت وتشـــظي ما هـــو اال مخرجـــات التطور 
للمشـــروع الرأســـمالي االمبريالـــي، وبتآمر القـــادة والقوى المهيمنـــة والتحالـــف الطبقي الحاكم 
علـــى االمـــة فـــي كل الدول، حيـــث زاوج بين األمن والفســـاد وأصبـــح هناك طامـــة مركبة كأنها 

اخطبـــوط تجثـــم على صـــدور الناس.
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وأكـــد أن مـــا يبعـــث علـــى االمل رغـــم كل الصعوبات، هم الشـــباب فـــي الميادين الذيـــن ال زالوا 
يرفعون اشـــارة النصر ويغنون لفلســـطين ويرفضون كافة اشـــكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
بـــدوره، قـــال نائـــب رئيس اللجنة المهندس صبحـــي أبو زغالن، إن انعقـــاد الملتقى يأتي لتدارس 
االســـتراتيجيات لمقاومـــة التطبيـــع ومقاطعـــة العـــدو ووقف تقدمـــه الى داخل الوطـــن العربي 
وتداعيـــات االتفاقيـــات معـــه منـــذ كامبـــد ديفيد واوســـلو ووادي عربـــة وصفقة القـــرن الهادفة 

الـــى تصفية القضية الفلســـطينية.
وأكـــد أن مقاومـــة التطبيـــع ومحاصرتـــه اقتصاديـــا وسياســـيا واعالميـــا وثقافيـــا وتمكيـــن الجبهـــة 
الداخليـــة العربيـــة ومنع العدو مـــن اختراقها والتقدم اليهـــا هو العون والرديـــف للمقاومة الرامية 

الـــى التحرير ونصـــرة االمة.

وقـــدم رئيـــس اللجنـــة التحضيريـــة للملتقـــى المهنـــدس أحمد شـــاهين كلمـــة تحـــدث فيها حول 
مســـتقبل الـــدول فـــي ظل االبقـــاء علـــى اتفاقيـــة الغـــاز الصهيوني مـــن االحتالل.

وفـــي نهايـــة حفـــل االفتتـــاح، كـــرم نقيـــب المهندســـين كال مـــن النائب خالـــد رمضـــان، المحامية 
التونســـية ضحى بو ســـته، النائب التونسي أحمد الصديق، البروفيســـور كامل حواش من جامعة 
برمنغهـــام البريطانيـــة، الصحفـــي الفلســـطيني الدكتـــور ناصـــر اللحـــام، عضـــو الجمعيـــة البحرينية 
لمقاومـــة التطبيـــع المهنـــدس محمد عبداللـــه، المخرج االســـباني خوليو ديل كامبو، المهندســـة 
ســـهير عبدالهادي، إضافـــة إلى نائب رئيس لجنة مقاومة التطبيـــع المهندس صبحي ابو زغالن، 

ورئيـــس اللجنـــة التحضيريـــة للملتقى المهندس أحمد شـــاهين.
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خالل الفترة 27 - 28 / 4 / 2019
بتنظيم من لجنة االنشاءات والتشييد االتحادية بالتعاون مع نقابة المهندسين  واتحاد المهندسين العرب

ملتقى الهندسة القيمية
والمسؤولية المهنية

تحت رعاية وزير االشـــغال العامة واالســـكان نظمت لجنة االنشـــاءات والتشييد االتحادية بالتعاون 
مع نقابة المهندســـين األردنيين واتحاد المهندســـين العرب، بحضور نقيب المهندســـين االردنيين 
المهنـــدس أحمد ســـمارة الزعبي واالمين العـــام المهندس محمد ابو عفيفـــة، وأمين عام اتحاد 
المهندســـين العـــرب الدكتـــور عادل الحديثـــي ورئيس اللجنـــة المهندس أنطون كويس، وترأســـه 
عضـــو مجلـــس النقابـــة المهندس ســـري زعيتـــر، بمشـــاركة باحثيـــن ومختصين ومهندســـين من 

بلـــدان مختلفة ملتقى الهندســـة القيمية والمســـؤولية المهنية.
قال وزير االشـــغال العامة واالســـكان المهندس فالح العموش، إن الهندسة القيمية تعتبر أحد أهم 
اســـاليب التقنيات الهندســـية الحديثة التي تطبق في مجال االنشاءات الهندسية، والتي تساهم في 

تقليل التكلفة وتطوير المنتج للوصول الى تحليل الوظائف دون العناصر وطرح البدائل المناســـبة.
ولفـــت إلى أن الهندســـة القيمية تقوم على تبســـيط العناصر المعقدة فـــي التصاميم والعمل 
لطـــرح حلـــول بديلـــة تلبـــي المتطلبـــات الوظيفيـــة ومتطلبـــات المالـــك عـــن طريق تبســـيط طرق 
االنشـــاء مـــع تحســـين الجـــدول الزمنـــي وتعزيـــز الجـــودة العامـــة للمشـــروع. وشـــدد المهنـــدس 
العمـــوش علـــى أن أهمية العمل الهندســـي تكمن في وجـــود ضوابط للمزاولة، وأن ممارســـة 
مهنـــة الهندســـة القيميـــة هي أحوج مـــا تكون لمثل هـــذا التنظيم مـــن أجل الممارســـة القيمية 

الســـليمة والبعـــد عن ســـوء االســـتخدام في تطبيـــق منهجهـــا والنتائج المتوقعـــة منها.
مـــن جانبـــه، قـــدم أمين عـــام اتحاد المهندســـين العـــرب الدكتـــور عـــادل الحديثي، شـــكره لنقابة 
المهندســـين االردنييـــن علـــى دعمهـــا المتواصـــل النشـــطة االتحـــاد والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي 

اجتماعاتـــه وانشـــطته فـــي الداخـــل والخارج.
ولفـــت إلـــى أن موضـــوع الملتقى مـــن الموضوعات المهمـــة التي يجب ان يكـــون المهندس على 
معرفة بها، ألن الهندســـة القيمية تعتبر اســـلوبا منهجيا لتحسين قيمة الســـلع والمنتجات والخدمات، 
إضافة إلى كونها اسلوبا يعنى بدراسة وتقويم الوظائف التي يؤديها المنتج او المشروع او الخدمة.
وبيـــن الدكتـــور الحديثـــي إن الهندســـة القيميـــة تتـــم غالبـــا من خالل اتبـــاع خطة عمـــل متعددة 
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الماحـــل توضـــع من قبل المعنيين بشـــكل علمي دقيق، كما أن المســـؤولية المهنيـــة تعتبر احد 
االلتزامـــات القانونيـــة الناشـــئة عـــن اخطاء المهنـــي بغض النظر عـــن صفته المهنيـــة، االمر الذي 
يتطلـــب معرفـــة المهنـــدس معرفة دقيقة لمســـؤوليته المهنيـــة ليتجنب االخطـــاء التي قد يقع 

بهـــا او المخاطر التي قد يســـببها.
من جانبه، قال نقيب المهندســـين االردنيين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، إن انعقاد الملتقى 
يأتـــي في ظل تحديات واحتياجـــات كبيرة وملحة اردنيا وعربيا لضرورات التطور الهائل في مجاالت 
العلـــوم والتكنولوجيـــا. وبيـــن أن الملتقـــى فرصة للقاء عربـــي عربي للحوار والتفاعـــل، مؤكدا أن 
النقابـــة تســـعى الى بناء شـــراكات حقيقة عربيـــة عربية، وتعمل جاهدة لتطبيق االقوال وتكســـير 

حواجز السياســـة واالنطالق نحو االشـــقاء متجاوزة كل المعيقات.
وأوضـــح أن المهندســـين كافـــة ســـيتم اعدادهم ليكونوا جيشـــا مدنيـــا رديفا للدولة فـــي االزمات 
والكـــوارث من خالل اجندة واضحة وموضوعة، مشـــيرا الى ان التحديـــات بأبعادها الثالثة الوطنية 
والمهنيـــة والنقابيـــة تفرض إحداث نقلة نوعية في التشـــريعات ســـواء المتعلقـــة بقانون النقابة 
واالنظمـــة المنبثقـــة عنه، او التشـــريعات التـــي تؤثر على تحفيـــز النمو في القطـــاع االقتصادي 

بشـــكل عـــام، او تحفيز النمو في القطاع االنشـــائي بشـــكل خاص.
وشـــدد المهندس الزعبي على أن ال نهضة اقتصادية وال اصالح اقتصادي دون نهضة سياســـية 
واصـــالح سياســـي يســـاهم في زيادة المشـــاركة الشـــعبية في صناعـــة القرار وتعزيـــز الالمركزية 

االداريـــة والمالية وتحقيـــق مبدأ العدالة االجتماعيـــة وتكافؤ الفرص.

بدوره، قال رئيس لجنة االنشاءات والتشييد االتحادية تعتبر أحد اللجان المتخصصة في اتحاد المهندسين 
العرب التي دأب على مواكبة التطور العلمي والبحث عن اخر المستجدات في شتى مجاالت االنشاءات 

والتشييد من خالل عقد العديد من الندوات والمؤتمرات المتخصصة في مدن ودول مختلفة.
ولفـــت الـــى ان الهندســـة القيميـــة هي تطبيـــق ممنهج آلليـــات مميزة مـــن قبل فـــرق متعددة 
المهـــام تحـــت وظيفـــة المنتـــج والخدمـــة وتضـــع قيمـــة لتلـــك الوظيفة تولـــد البدائـــل من خالل 
تطبيـــق التفكيـــر المبتكر، وتقـــدم الوظيفة التي نحتاجهـــا بالحد االدنى االجمالـــي للكلفة، إضافة 
إلـــى كونهـــا تســـاهم فـــي تحقيق اقـــل الوظائـــف المطلوبة منهـــا بأقـــل التكاليـــف بالتوافق مع 

معاييـــر الجودة واالمـــان واالداء.
وفيمـــا يتعلـــق بالمســـؤولية المهنيـــة، أشـــار الى أن ذلـــك المحور يهـــدف الى القـــاء الضوء على 
مســـؤولية المهنـــدس مـــن الناحية القانونية والمســـلكية من جـــراء االعمال التي يقـــوم بها تجاه 
صاحـــب العمـــل والغيـــر اولحـــق العام، الفتـــا إلى أن اللجنة تســـعى لتوســـيع الملتقى مســـتقبال 
بحيـــث يشـــمل موضوعـــات مختلفة وافـــكار متعـــددة، إضافة إلى اشـــراك كافة الـــدول االعضاء 
فـــي اتحاد المهندســـين العـــرب لتعم الفائدة وتتوســـع تبادل الخبـــرات لكافة الهيئات الهندســـية.
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في  7 / 7 / 2019
بتنظيم من المجلس األعلى للتأهيل واالعتماد المهني بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب

الوزير العموش يفتتح ملتقى
التأهيل واالعتماد المهني الرابع

مندوبـــا عـــن رئيس الـــوزراء الدكتور عمر الـــرزاز، افتتح وزير االشـــغال العامة واالســـكان المهندس 
فـــالح العمـــوش، ملتقـــى التأهيـــل واالعتماد المهنـــي الرابع، والـــذي أقامته نقابة المهندســـين 
االردنييـــن- المجلـــس االعلى للتأهيـــل واالعتماد المهني بالتعـــاون مع اتحاد المهندســـين العرب 
والهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندســـين العرب، االحد في عمان، بحضور نقيب المهندســـين 
المهنـــدس أحمـــد ســـمارة الزعبي، وأمين عام اتحاد المهندســـين العرب الدكتـــور عادل الحديثي، 
وعضـــو مجلـــس النقابة رئيـــس الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندســـين العـــرب المهندس رائد 
الشـــربجي، ورئيـــس اللجنـــة التحضيرية للملتقى الدكتور موســـى حبيب، وبمشـــاركة واســـعة من 

المهندســـين من االردن ودول عربية.
وقـــال وزير االشـــغال العامة المهندس فالح العمـــوش، إن الملتقى يأتي للوقوف على التجارب 
العلميـــة والعملية المحليـــة واالقليمية والعالمية في مجال المراتب المهنية والهندســـية وتبادل 
المعرفـــة والخبـــرات والتعـــاون في مجـــال التأهيـــل واالعتماد المهنـــي والهندســـي، إضافة الى 
أهميـــة ربـــط مخرجات التعليم الهندســـي بالتأهيـــل واالعتماد المهني لما له مـــن أثر على نهضة 

المجتمع. ورفعة 
وأضـــاف أن مشـــروع نظـــام التأهيل واالعتمـــاد المهني الذي تعمـــل النقابة علـــى تطبيقه يعد 
مـــن أهـــم انجازاتهـــا، حيث تكمن اهميته في رفع ســـوية المهندســـين ومهنة الهندســـة والقدرة 
التنافســـية للمهنـــدس االردنـــي، إضافـــة الـــى كونـــه يواكـــب التطـــور العالمـــي علـــى مســـتوى 
متطلبـــات المهنة التي تســـاهم فـــي تمكين المهندس االردني للمنافســـة عالميـــا والعمل في 

شـــركات هندســـية كبرى، والحصـــول على مراتب هندســـية.
ولفـــت المهنـــدس العموش الى أن وزارة االشـــغال ومن خـــالل مجلس البنـــاء الوطني االردني 
كانـــت ســـباقة فـــي استشـــراف وضـــع الحلـــول للتحديات مـــن خالل العمـــل على اصـــدار كودات 
البنـــاء الوطني االردنـــي وتطويرها وفق احدث المعايير والممارســـات العالمية، اخذة بعين االعتبار 
طبيعـــة واحتياجـــات المملكـــة وتحدياتهـــا فـــي مجـــاالت الطاقـــة والميـــاه بمـــا يتالءم مـــع العمل 
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الهندســـي الخالق الـــذي يركز على البحث واالبتـــكار وزيادة المعرفة وصياغة تشـــريع موحد في 
مجال ممارســـة المهنـــة وتأهيل واعتماد المهندســـين.

وبيـــن أن الـــوزارة تبـــارك لنقابة المهندســـين ذلـــك الملتقى الـــذي يهدف الى تقديم االســـتفادة 
للمهندســـين لمقاربـــة الخطـــط الدراســـية للتعليـــم الهندســـي والكفـــاءات المطلوبة في ســـوق 

العمـــل وتذليـــل التحديـــات واهمية التطبيـــق االمثـــل للتأهيل واالعتمـــاد المهني.
بـــدوره، أكـــد اميـــن عام اتحاد المهندســـين العـــرب الدكتـــور عادل الحديثـــي اهمية توســـيع التعاون 
والتنســـيق مع كافـــة الدول العربية لعقد ملتقـــى التأهيل واالعتماد المهني وعـــدم اقتصاره على 
دول محددة، مشيدا بدور نقابة المهندسين الدائم في استضافة معظم نشاطات االتحاد والهيئة.

ولفـــت الى ضرورة مناقشـــة اليـــات تنفيذ ما تم التوصل اليه من مشـــاريع للهئيـــة العربية للتأهيل 
واالعتمـــاد المهنـــي، الطـــالع المهندســـين على اخـــر المســـتجدات لتلك المشـــاريع، مـــع التأكيد 

علـــى فتح كافة وســـائل التواصـــل مع المهندســـين العرب.
وقـــال نقيب المهندســـين االردنيين رئيس المجلس االعلى للتأهيـــل واالعتماد المهني المهندس 
احمد ســـمارة الزعبي، إن الملتقى يضم نخبة رائعة من المهندســـين من ابناء الوطن ومن الدول 
العربية الشـــقيقة، مبينا انه ال بد من زيادة المشـــاركة العربية في الملتقى في الســـنوات القادمة 

مـــن اجل تبادل الخبـــرات والمعرفة والبقاء على تواصل دائم مع كافة المهندســـين العرب.
وأشـــار إلـــى أن االزمـــات التـــي تحيط باألمـــة العربية تهـــدد وجودها، كمـــا أنها دفعـــت الكثير من 
الشـــعوب العربيـــة الـــى المصطلـــح القطـــري فـــي حيـــن أن اي دولـــة قطريـــة غير قـــادرة على 
مواجهـــة التحديـــات لوحدها، مبينا أن ال ســـبيل اال للوحدة والتكامل والتنســـيق العربي المشـــترك 
والمشـــاريع المشـــتركة مـــن خـــالل المهندســـين الذيـــن هـــم االقدر علـــى تنفيذ ذلـــك من خالل 

الخطـــط االســـتراتيجية واالقليميـــة والحضرية.
وأكـــد المهنـــدس ســـمارة أن النقابـــة تعمل بـــكل طاقاتها وتبذل قصـــارى جهدهـــا للصعود الى 
مراحـــل متقدمة بتعاون مختلف الجهات، مع ضرورة تســـريع خطـــوات العمل في كافة المجاالت 
الهندســـية للوصـــول الـــى النتائـــج المرجوة، مشـــيرا الـــى ان النقابة تســـعى لعولمـــة المهندس 
االردنـــي والوصـــول بـــه الى اعلى المســـتويات رغـــم كافة الصعوبـــات والتحديات التـــي تمر بها.
وأضـــاف أن النقابـــة أنجـــزت نظـــام التأهيل واالعتمـــاد العربي وتمـــت المصادقة عليـــه، إال أنه لم 
يدخـــل حيـــز التنفيـــذ حتـــى اللحظـــة، مؤكدا أنـــه ال بد مـــن تنفيذ ذلـــك النظام علـــى ارض الواقع 



84

بهـــدف جعـــل المهندس االردني مهندســـا معترفا به عنـــد كافة الدول العربيـــة، كما ويصبح اي 
مهنـــدس عربي معترف بـــه لدى الـــدول العربية.

وعلـــى هامـــش الملتقى، تطرق نقيب المهندســـين الى قرار دولتي الكويت وقطر الشـــقيقتين 
بوقـــف اعتمـــاد جامعـــات اردنية لديهمـــا، مبينا أن تلك القـــرارات تجعلنا ندق ناقـــوس الخطر خاصة 
فـــي ظل تراجع مســـتوى التعليم وتدني مســـتوياته، ومؤكـــدا أن النقابة تتحمـــل عبئا كبيرا في 

ســـعيها لتجســـير الهوة بين مخرجات التعليم وســـوق العمل.  
وقـــال المهنـــدس ســـمارة ان الفجـــوة الواقعـــة بيـــن مخرجات التعليم وســـوق العمل تســـتدعي 
عقـــد مؤتمر وطني شـــامل للتربيـــة والتعليم والتعليم العالي لبحث اســـباب تراجع التعليم وافراغ 
المناهـــج مـــن مضمونها ولمـــاذا وصل التعليـــم الى تلك المرحلة، كـــون ذلك كله يعتبـــر كارثة اذا 

مـــا بقـــي الوضع على ما هـــو عليه.
وقـــال عضو مجلـــس النقابة رئيس الهيئة العربيـــة لتأهيل واعتماد المهندســـين العرب المهندس 
رائد الشـــربجي، إنه ومن منطلق رؤية اتحاد المهندســـين العرب بالســـعي لتميز المهندس العربي 
والرقـــي بمســـتوى المهنة، قام االتحاد بعقد عـــدة اجتماعات لوضع االطار العـــام لنظام يرتقي 
بمســـتوى المهندســـين عالميا ومهنيا ويعمـــل على تصنيفهم وفقا لخبراتهـــم العلمية والمهنية 

عبر تشـــكيل الهيئة العربيـــة للتأهيل واالعتماد تتولى االعـــداد والمتابعة لتحقيق الغاية.
ولفـــت الـــى ان الهيئة اصدرت ميثاق اخالق مهنة الهندســـة التي تضمن الركائز االساســـية النواع 
التعامـــل التـــي يواجهها المهندس العربي فـــي حياته المهنية، وااللتزامـــات االخالقية التي يجب 

عليـــه احترامهـــا عند مزاولة المهنـــة وفقا لمعايير اخالقية تتوخى الصـــدق واالمانة واالتقان.
وأشـــار الـــى ان الملتقـــى يأتـــي لدعـــم التوجـــه نحـــو المضي قدمـــا فـــي العمل علـــى التأهيل 
واالعتمـــاد المهنـــي فـــي كافـــة الهيئـــات الهندســـية العربية مـــن اجل تبـــادل الخبـــرات في ذلك 
المجـــال واالســـتفادة مـــن التجـــارب العربيـــة المختلفـــة ونشـــر الوعي بأهميـــة التأهيـــل واالعتماد 

المهنـــي ومـــا له من اثـــر علـــى المهندســـين ومهنة الهندســـة.

وعلـــى صعيـــد متصل، أكـــد رئيس اللجنـــة التحضيرية للملتقى الدكتور موســـى حبيـــب، أن نقابة 
المهندســـين المجلـــس االعلـــى للتأهيـــل واالعتمـــاد المهنـــي، دأبت منـــذ 5 ســـنوات على عقد 
ملتقـــى التأهيـــل واالعتمـــاد المهني من اجل تبـــادل الخبرات والمعرفة بين كافـــة الدول العربية.
واســـتعرض الدكتور حبيب محاور الملتقى والمتكونة من 5 محاور، تتمثل بمحور التشـــريعات ومحور 
التعليـــم الهندســـي ومحور دراســـة بحثيـــة لعمل اللجـــان الكمي والنوعـــي في التأهيـــل واالعتماد 
المهنـــي ومحور هيكلـــة واهداف امتحانـــات نظام التأهيـــل واالعتماد المهني للمشـــارك والمحترف 

ودراســـة منظومـــة الحوافز المقترحـــة، اضافة الى تجـــارب عربية في التأهيـــل واالعتماد المهني.



85

خالل الفترة  29 - 30 / 4 / 2019
بتنظيم من نقابة المهندسين االردنيين بالتعاون مع اتحاد المنظمات الهندسية في الدول االسالمية

ملتقى تعزيز التنافسية في القطاع الهندسي 
من خالل االعتمادية العالمية 

مندوبـــا عن وزيـــر التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمـــي، الدكتور وليد المعاني، افتتح 
رئيـــس هيئـــة اعتماد مؤسســـات التعليم العالي الدكتور بشـــير الزعبي، امـــس االثنين في عمان، 
ملتقى تعزيز التنافســـية في القطاع الهندســـي مـــن خالل االعتمادية العالميـــة، والذي نظمته 
نقابـــة المهندســـين االردنييـــن بالتعـــاون مع اتحـــاد المنظمات الهندســـية في الدول االســـالمية، 
بحضور نقيب المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي وامين عام النقابة المهندس محمد 
 prof. Abangأبـــو عفيفـــة، ورئيس اتحـــاد المنظمـــات الهندســـية المهندس فرحـــان الشـــمري، و
Abdullah، وporf. Megat johari، وAltair Vice President، وبدعـــم مـــن البنـــك االســـالمي 
االردنـــي وشـــركة االتصاالت االردنيـــة اورانج كراع حصري للملتقى، وبمشـــاركة كوكبة من الخبراء 

والمختصيـــن ممثلـــي جامعات ومعاهد ومؤسســـات حكومية وخاصة مـــن دول مختلة.
وأشـــار الدكتور بشـــير الزعبي إلـــى أن وزارة التعليم العالي وهئية االعتمـــاد تحرصان على الدوام 
علـــى تبنـــي الـــرؤى الملكيـــة الســـامية التي تنـــص علـــى ان االردن منـــارة للعلـــم والمعرفة، من 
خالل مســـاهمتها المباشـــرة في بناء القدرات البشرية واالصالح الشـــامل لعملية التعلم والتعليم 
وتجويـــد مخرجـــات منظومـــة التعليم العالي والتمكيـــن من التحول الى مجتمـــع المعرفة باعتباره 

الطريق الى المســـتقبل المشـــرق والوصول بالمؤسســـات التعليمية الى التنافســـية العالمية.
ولفـــت إلـــى أنه ولكي تبقى مؤسســـات التعليـــم العالي قادرة على المنافســـة عالميا، فإن من 
واجب تلك المؤسســـات اعطـــاء االولوية لتنمية المهـــارات والمؤهالت لمواكبـــة التقنيات الحديثة 
التـــي تســـاهم فـــي تطوير القـــوى العاملة وزيـــادة الفرص في ســـوق العمل لألفـــراد من خالل 
التعليـــم والتدريـــب، موضحـــا ان الهيئـــة اســـتخدمت معايير قياس تتماشـــى مع المعاييـــر الدولية 
فيمـــا يتعلـــق بالبرامج الهندســـية وذلك من اجل تطويـــر المجاالت المعرفيـــة ومخرجاتها التعليمية 
لكافة التخصصات الهندســـية إضافة إلى تجميع تلك التخصصات تحت ســـبع مســـميات هندسية.
وأضـــاف الدكتـــور الزعبي ان الهيئة االمريكيـــة العتماد برامج الهندســـة والتكنولوجيا قامت بعقد 
اجتمـــاع لعـــدد من هيئـــات اعتمـــاد البرامج الهندســـية في عدد مـــن دول العالم في واشـــنطن 
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واصـــدرت اتفاقيـــة تحت مســـمى “Washington Accord” وقعت عليها تلـــك الهيئات من أجل 
تبادل االعتـــراف باالعتماد في التخصصات الهندســـية.

وثمـــن الدكتـــور الزعبـــي جهـــود نقابـــة المهندســـين علـــى مبادرتهـــا بعقـــد الملتقـــى، مؤكـــدا 
اســـتعداد الـــوزارة والهيئة للمســـاعدة في انجاحه ليكـــون االردن اول دولة عربيـــة تنضم التفاقية 
Washington Accord، كمـــا ســـيكون له دور فعال في االعتراف بالبرامج الهندســـية وتســـهيل 

الحصـــول علـــى االعتماديـــة الهندســـية كخطوة اولـــى نحو التميـــز والتنافســـية العالمية.
مـــن جانبـــه، قـــال نقيـــب المهندســـين االردنييـــن المهنـــدس أحمـــد ســـمارة الزعبـــي، إن النقابـــة 
وبعقدهـــا مثـــل تلك الورشـــات والملتقيات تهدف الى تحفيـــز ودعم وتطوير القطاع الهندســـي 
فيمـــا يتعلـــق بتصدير الخدمات الهندســـية من خالل ايجـــاد افاق جديدة للعمل الهندســـي وتعزيز 
القدرة التنافســـية لواقع الخدمات االستشـــارية لتحقيق التميز واالبداع واالنتاجية على الصعيدين 
الداخلـــي والخارجـــي، اضافة الى اطالع المهندســـين على احدث المســـتجدات والنظم والمعايير 
الهندســـية العالميـــة لتعـــــزيــــــــز قـــــدراتـــــــهم التنافســـية وتوفيـــر برامـــج دولية تتـــالءم مع حاجات 

القطاع الهندســـي.

ولفـــت إلـــى أن النقابـــة اخـــذت علـــى عاتقهـــا رفـــع قـــدرات المهندســـين  التنافســـية مـــن خالل 
االرتقـــاء بالعمليـــة التعليميـــة مـــن خالل تضييـــق الفجوة بيـــن التعليـــم النظري والواقـــع العلمي 
الـــذي يلبي متطلبات ســـوق بإدخـــال الحرفية المهنيـــة العلمية للمنهاج التعليمـــي والتأكيد على 

مواكبـــة هذه المناهـــج للعلـــوم التطبيقية والنظريـــة الحديثة.
وشـــدد علـــى ان الملتقـــى يأتـــي لتعزيـــز دور النقابـــة في مجـــال االعتماديـــة للنظـــام التعليمي 
بـــاالردن كـــون النقابـــة األقـــرب لســـوق العمـــل والحتياجـــات المهنـــة مـــن االساســـيات التعليمية، 
ولتشـــجيع المؤسســـات التعليميـــة للحصـــول علـــى االعتماديـــة الدوليـــة مـــن خـــالل انضمامهـــا 
الـــى مؤسســـات االعتمـــاد الدولية مثل واشـــنطن اكـــورد وغيرها، مما يســـمح باالعتـــراف بالنظام 
التعليمـــي المتبـــادل فـــي جميـــع الـــدول المنضمة اليها كـــون االعتماديـــة العالمية تحقـــق الكثير 
مـــن المكتســـبات المتعلقـــة بالمرونة في االنتقال بيـــن الجامعات للحصول على الدراســـات العليا 

اضافـــة الـــى تحقيـــق انســـيابية االنتقـــال للمهندســـين والعمالة الهندســـية بين مختلـــف الدول.
وأكـــد المهنـــدس الزعبي أن تطوير قطاع الهندســـة وزيادة تنافســـية المهنـــدس االردني تعتمد 
علـــى عوامـــل عديدة اهمهـــا تطوير منظومـــة التعليم الهندســـي الجامعي والخطط الدراســـية 
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والتركيـــز علـــى التخصصـــات الهندســـية الرئيســـة ذات االرتباط المباشـــر بواقع ومســـتقبل االردن، 
وتطويـــر برامـــج التدريـــب والتأهيـــل الهندســـي في الجامعـــات وما بعـــد التخرج وتأطير مأسســـة 

التعليـــم التقنـــي وبرامجـــه وافاقه ودراســـة اليـــات تكامله مع التعليم الهندســـي.
بـــدوره، ثمـــن رئيـــس اتحـــاد المنظمـــات الهندســـية فـــي الـــدول االســـالمية، المهنـــدس فرحـــان 
الشـــمري، دور نقابـــة المهندســـين االردنيين ومشـــاركتها الفاعلـــة في االتحاد، مؤكـــدا ان االتحاد 
يســـعى على الدوام للمشـــاركة في الملتقيات التي تعقدها النقابة كملتقى تعزيز التنافســـية 

فـــي القطاع الهندســـي من خـــالل االعتماديـــة العالمية.
وبيـــن المهندس الشـــمري دور نقابة المهندســـين المتفانـــي والتزام االتحاد في تنظيم ورشـــات 
عمـــل ومؤتمـــرات تهـــدف الى ربط كافـــة المهندســـين تحت مظلة اتحـــاد المنظمات الهندســـية 

االســـالمية لتمكينهـــم من مواكبة التطـــور المهني.
وقدم نبذة عن اتحاد المنظمات الهندســـية في الدول االســـالمية وتأسيســـه وأهدافه وســـعيه 
لتعزيـــز التعـــاون في كافة محاالت التعليم الهندســـي والبحوث المختلفة وممارســـة المهنة في 

االسالمية.  الدول 
وفـــي نهايـــة حفل االفتتـــاح، كرم نقيـــب المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة الزعبـــي الدكتور 
بشـــير الزعبـــي منـــدوب وزيـــر التعليم العالـــي، كما تـــم تكريم رئيس اتحـــاد المنظمات الهندســـية 

فـــي الدول االســـالمية، والرعـــاة المشـــاركون والداعمون.
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Experiential Education on Sustainability 
at Schools and Communities

ABSTRACT
As the world population increases and the natural resources are being depleted the 
application of sustainability principles is the duty of all people who should unite to reverse 
this dangerous trend and make the mother earth inhabitable for future generations. One of 
the ways to achieve this goal is by devising effective and focused educational measures 
capable of bringing about a real change in the way economic developments are being carried 
out and the way people relate to the environment in which all live. Education by doing or 
experiential education is shown to have the potential of engaging youth in the drive for 
sustainable development. Gaming as a mean of experiential education is discussed and 
potentially effective games incorporating the routs to sustainability are identified. 

1.  INTRODUCTION
National developments have always been associated with increased energy consumption، 
depletion of natural resources، increased GHG emissions، global warming and climate 
change with consequent damage to the environment ecosystems، freshwater scarcity in 
some parts of the world due water pollution and/or overconsumption and food security 
problems. These problems are aggravated by the global population growth which is almost 
exponential. Until 1820، the global population stayed under 1 billion and it jumped to reach 2 
billion around 1930، 3 billion around 1960، 5 billion around 1987 and 7 billion around 2011[1]. 
This lead to serious concerns over the sustainability of resources and the environment for 
supporting life in the future the way it did so far.       
Although sustainability has many definitions based on the context in which it is used، its 
meaning remains the same، i.e.، human activities should proceed with minimal adverse 
impact on the natural environment ecosystems and resources. Exponential population 
growth is considered unsustainable due to increased consumption and limited life 
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supporting resources such as fossil fuels and fresh water for irrigation and food production. 
The Environmental Protection Agency adopted the following definition: ”Sustainability 
is based on a simple principle: Everything that we need for our survival and well-being 
depends، either directly or indirectly، on our natural environment. To pursue sustainability 
is to create and maintain the conditions under which humans and nature can exist in 
productive harmony to support present and future generations.“ [2]
Sustainable development is viewed as meeting ”the needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs“ )World Commission on Environment 
and Development، 1987(. This definition puts the world nations under increased pressure to 
ensure that their production and consumption patterns are sustainable [3].
The three pillars of sustainability are the environment، the economy and the society، as 
shown in Fig. 1. Thus، sustainability is always used in reference to the intersection of human 
activities and ecological systems.

  Figure 1: The three pillars of sustainability [3].

Economic sustainability implies a system of production that satisfies present consumption 
levels without compromising future needs while social sustainability seeks to preserve the 
environment through economic growth and the alleviation of poverty [4].
The objective of this paper is to shed light onto education for sustainability as a mean 
of engaging people as individuals and communities in making the earth inhabitable now 
and in the future. As the world population increases and urbanization is on the rise، the 
envisioned role of sustainable cities is highlighted first.     

Sustainability Indicators of Sustainable Cities
In May 1996، the United Nations Population Fund reported that in the year 2006 more than half 
the world’s population will be living in urban areas. This means that cities play a central role 
in economic and social developments in any society while consuming the largest portion of 
energy and food resources with consequent highest carbon footprint. In Jordan، 80% of the 
population is living in urban areas )Friedrich-Ebert-Sifting and the Royal Scientific Society; 
2013( [5]. This shows the importance of making our cities sustainable. A sustainable city 
)SC( is a city designed with consideration for social، economic، environmental impact، 
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and resilient habitat for existing populations [4]. Sustainable cities have the following 
sustainability indicators:  
• Localized Energy Production: This is often referred to as distributed generation )DG( 

which involves small-scale power generation، typically in the range of 1 kW to 10 MW. DG 
systems include renewable energy systems such as solar thermal and solar PV systems، 
wind، biomass، geothermal and، where applicable، hydroelectric. The University of Jordan 
already contracted a 16 MW PV power generation installed on rooftops of buildings and 
parking areas [6]. This will not only cut down the huge electricity bill، but will contribute 
to making the city of Amman more sustainable.  

• Localized Food Production: A large proportion of the food consumed in SC should 
be produced within the city itself or in the immediate surroundings. This is possible 
by growing highly productive crops in greenhouses designed to be efficient in water 
consumption and indoor environmental control. Organic waste from kitchens waste can 
be treatment to produce organic gas for cooking and the fertilizer/compost needed for 
soil enrichment [7]. Greenhouses can be heated or cooled using renewable energy or، 
where applicable، waste heat.      

• Buildings Passive Thermal Design: Energy requirements for buildings’ heating، cooling 
and lighting can be reduced substantially by proper building architecture that takes 
advantage of the natural environment and improved building envelop fabric. Thermal 
insulation، color، natural ventilation، interactive shading and daylighting، and air 
tightness are considered essential for designing energy-efficient buildings [7].   

• Sustainable Public Transportation: With the increased urbanization and the standard 
of living many cities around the world have witnessed several manifolds increase in 
number of vehicles on their streets. Sustainable cities )SCs( react fast to change by 
devising ways and means of dealing with this problem. SCs continuously upgrade their 
transportation infrastructure to eliminate traffic congestions which are time and energy 
wasting with increased levels of pollution. SCs regulate and enforce clean air standards 
by eliminating energy-inefficient transport vehicles. A well designed transportation 
infrastructure that is keeping up with the state-of-the-art developments in transportation 
systems is a characteristic of sustainable cities [8].

• Smart City: The British Standards Institute defines a smart city as ”the effective 
integration of physical، digital and human systems in the built environment to deliver 
sustainable، prosperous and inclusive future for its citizens“. That is، sustainable cities 
are smart cities with smart communication، information and power generation systems. 
Smart flying cars which will soon become the common mean of personal transportation 
need different infrastructure and smart cities foresee the change before it happen and 
plan their infrastructure accordingly [9].

Thus، sustainable cities use new technologies: fuel-efficient cars، energy-efficient home 
appliances، net-zero- or even energy-plus buildings، waste management )wastewater 
treatment and recycling، paper recycling، solid-waste treatment into a biogas، spent cooking 
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oil collection and treatment into a biofuel، etc.(، less plastic and more biodegradable 
substitute، rainwater collection and traffic congestion management using well-designed 
transportation infrastructure with less stoplights. 

2.  EDUCATION FOR SUSTAINABILITY (ES)
Sustainable cities inhabited by people who، if educated for sustainability، would be 
dedicated towards minimization of required inputs of energy، water and food and output 
of air and water pollutions. In order to have a sustainable society، sustainability principles 
should be implemented at all levels of human activities. Thus، for preserving our environment 
to be inhabitable by future generations، a holistic approach involving the three pillars of 
sustainability is a must in any economic development.  In the heart of this approach is the 
education which molds the way we think and behave into a way of life lived and practiced 
whenever we embark on any project or activity. Creating the awareness of sustainability 
and the sense of responsibility towards the ecosystem including future generations is a 
process that is deeply rooted in the way we are educated. A sustainability-aware engineer 
who designs a process، a system، or a product would consider sustainability among his/
her design constraints for his/her project to be acceptable by his/her sustainability-aware 
supervisor. As stated by a group of experts )Davidson et al( [10] ” in this new century، when 
routine computation and manufacturing are becoming the province of machines، successful 
engineers must be able to integrate information across the scales and time horizons that 
are the province of sustainability“. Thus، education for sustainability )ES( will produce new 
generations of engineers who will incorporate sustainability in any engineering decision 
they make.  
Education for sustainability )ES( links knowledge، inquiry، and action to help build a healthy 
future for communities and the planet. ES bridges grade levels and subject areas، curriculum 
and school operations، parent and community partnerships. Through school projects، 
a school can develop educational program to develop the sustainability awareness and 
meaningful، coherent approach to improve curriculum، community partnerships and campus 
ecology. The United Nations declared a Decade of Education for Sustainable Development 
)20052014-( to promote the local and global acceptance of principles of »sustainable 
development“. The 21st century calls upon nations to show a clear commitment to educate 
people to be active partners in a complex and ever changing world [11]. In 1997 UNISCO 
identified that »education is humanity›s best hope and most effective means in the quest 
to achieve sustainable development«[12].

2.1.  Learning by Doing
Educational psychologists often assert that people retain 80% of what they do as opposed 
to 1020%- of what they hear and read )Bhamra and Lofthouse، 2004(. Individuals tend to 
filter information based on a series of factors such as interest، preconceptions and clarity of 
information during the transference and delivery )Treher، 2011(. Thus، experience is essential 
for learning. However، experience by itself hardly grows into meaningful learning unless 
the events in such experience allow giving meaning and relevance upon reflection and thus، 
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developing the corresponding skill and mind set )Treher، 2011(.  In schools، sustainability 
could be taught using creative methods under the umbrella of ”learning by doing“ such as 
outdoor activities and interactive games [13].
Game-based learning is an experiential learning method that empowers youths to get a 
grip of complex subjects as sustainability mindfulness، states of mind and behaviors in a 
fun way in and out of classrooms [14]. A game is defined by Zyda )2005( as: ”a physical or a 
mental challenge played concurring to particular rules، with the objective of interesting or 
fulfilling the participant،“ [15].
Tapscott )2011(، the author of the book on ”The Next Generation“، has pointed out the need of 
the next generation to have fun، speed، collaboration، inventiveness and to customize almost 
everything they can [17]. Games represent the answers to these needs quite effectively. The 
players of a game are stimulated to play، thus staying longer in without feeling bored as 
they would in traditional learning environment )Leemkuil، 2006( [16].
Gee )2007( portrays how he experienced learning in playing with his child، and how he 
attempted to perused the game manual to begin with and found he didn’t figure out how it 
is played. At that point he attempted the other way around، playing the game to begin with، 
and at that point reading the manual which turned out to be much easier to understand. 
That is what kids do: play to begin with and then peruse the manual to learn the essentials 
about the game. This is ”learning by doing“ which refers to a theory of education expounded 
by American philosopher John Dewey )Dewey، 1916(. He theorized that learning should be 
relevant and practical، not just passive and theoretical.
Sustainability، by its nature، is a multi-disciplinary subject that can’t be instructed 
effectively by conventional means. The complexity of sustainability requires radical changes 
in government policies، social values، and people openness to alter behavior.    
Hence، games constitute an ideal tool to teach sustainability theme as they can combine 
complex information with heads-on and hands-on experiences to foster understanding. 
Gaming bridges the hypothesis and practice in a risk-free and adaptable manner while 
enabling the social interaction required for creating the satisfaction in achieving 
improvement [17].
The educational value of games and simulations has been recognized، theorized and 
observationally explored in the past by many researchers. This is exemplified by: the 
intrinsic motivation stimulated in games )Malone and Lepper، 1987(; the experiential 
learning occurring while playing )Dieleman and Huisingh، 2006(; the presence of pedagogic 
principles in game design )Becker، 2007(; and the access to shared social practices for the 
construction of knowledge )Gee 2007; Steinkhueler، 2008(. 
 Board games are an imperative tool to supply hands-on and heads on expertise and information 
improvement for individuals of all ages on all subjects، since they give a satisfactory environment 
where the user can learn from mistakes and successes to construct upon methodologies and 
information. Moreover، it advances issue understanding، visual analogies and representations 
to connect unused data، and utilize of theoretical concepts )Treher، 2011(.  
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  Well-designed games create an engaging، a non-threatening، playful، however competitive 
environment in which focus is on substance thereby strengthening learning. When played 
in groups، individuals learn together and from each other. Team-based board recreations 
offer a tool to construct communication and relationship abilities as players work face-to-
face to respond to questions or highlight issues [18]. 
There are three primary types of board recreations، based on the kind of interaction required 
from the players )Zagal et al، 2006(. These are: 
• Competitive Games: Those that require creating a procedure contradicting the activities 

of the other players in arrange to win. They run from the less difficult such as Monopoly 
and Risk to more complex games such as Magic the Gathering.

• Cooperative Games: Those requiring the permit for exchange and collusions. As a rule 
these games have a created ‘economy’ framework that permit for transaction and asset 
administration. An example of this kind is Settlers of Catan.

• Collaborative Games: Regularly seen in frightfulness themed games. They require that all players 
concur in planning common methodologies to win، since the equal is a ‘virtual’ enemy[18]. 

Board games are effective learning tools as they:  
	    Consolidate heads- and hands-on learning 
	    Summarize and strengthen vital data in an easy-to-grasp manner.
	    Diminish the time required to memorize، keep in mind، and apply unused information. 
	    Advance communication، dialog and collaboration [14].

Serious games on sustainability، renewable energy and efficiency can invigorate 
‘experimental learning by gaming’. Genuine games encourage learning the alternative 
paths to sustainability and energy conservation. Based on research works by Fabricatore 
)2000(، Apperley )2006(، and Kim )2008( games were classified in categories differentiated 
by aspects of game dynamics potentially impacting the development of the sustainability 
mindset. The following categories were considered:
• Q&A (Question and Answer): Players are required to answer questions to earn credit in 

order to continue in the game. Players use previously acquired knowledge and when 
wrong answers are given، they learn from their mistakes. These games usually provide 
feedback promoting the understanding and memorization of information.

• Simulation: games focused on the simulation of the mechanics of some system )e.g. 
machinery، cities، ecosystems(، requiring players to understand such mechanics in order 
to purposefully act upon the system.

• Action-Adventure: games involving players in interactive story، requiring them to explore 
and interact with the environment in which they are immersed، solving problems and 
puzzles to unfold the story. In this category the degree in which action and narrative 
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aspects are emphasized varies from game to game.
• Strategy: games requiring planning skills in order to develop، administer، and deploy 

limited resources in constrained conditions، in order to fulfill the purpose of the game.
• Puzzle: a form of game requiring players to configure a desired state/solution employing 

different components/ pieces. Puzzle games usually rely on objective rules that determine 
whether a solution is correct or not، and/or compare solutions )e.g. a jigsaw، where 
pieces either fit with each other or not(. However، it is possible that victory conditions 
are determined based on subjective rules، i.e.، judges compare solutions to pick ‘the 
best one’ [19].

Designing games to address education for sustainability can be done with the following 
requirements: knowledge of different routes to sustainability، a clear and brief rules and 
mechanics to guarantee simplicity and basic understanding of the fundamentals and 
elements of challenge and fun.   

Learning by Doing Examples 
At Torriano Primary School in London، UK a program developed to address sustainable 
development goals )SDGs( consisted of the following activities:
	 The school incorporated SDGs into the existing curriculum
	 The school organized staff training days and encouraged teachers to discuss the SDGs 

with their students.
	 Every teacher addressed SDGs in relation to her/his subject area. 
	 Parents got involved by filling questionnaire about the SDGs.  
	 Students opened food waste cafe at the school to collect unused and nutritious food 

ingredients from friends، families، the school kitchen and shops in the community.
Another example is the program that was implemented at D.A.V. Public School in Ludhiana، India.
	 Students conducted Skype sessions with other school groups around the world to 

discuss the SDGs
	 Students organized a series of after-school debates with other local schools on themes 

related to the SDGs.
	 Students developed a public Facebook page to encourage their local community to get 

involved in discussions about the SDGs.
Programs similar to the programs mentioned above can be and should be done in Jordan 
schools and higher education institutions.  It is worthy to design an educational program 
based on the idea of experiential learning discussed in this paper. People and decision 
makers، in particular، should be utterly concerned about the dangers of unsustainable living 
which eventually will leave the planet uninhabitable for the future generations. Education 
for sustainability is the first and most crucial stride towards sustainable environment.     
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3.  CONCLUSION
As the world population increases and urbanization is on the rise، the envisioned role of 
sustainable cities is becoming central to sustainable development. As sustainability is 
everyone business، education for sustainability is central to preserving the environment for 
future generation to live in. Education by doing is the key to involving youth to be part of the 
process and thus creating generations of professionals who put sustainability constraints 
in economic development projects. The best route to education by doing or experiential 
education is by devising games that encompass the routs to sustainability while being fun 
to play. Games may be developed based on the ideas presented in this paper. 
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