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 اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي

 “مهندس يعمل يبدع يرتقي في بيئة محفزة وآمنة”

“An engineer who works creatively in a stimulating and safe environment” 
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 إطلق منصة المهندسين اإللكترونية للتدريب والتطوير الهندسي

أقامت نقابة المهندسين األردنيين حفال الطالق منصصصة الصمصهصنصدسصيصن اةلص صتصرونصيصة 
  Jea Learnللتدريب والتطوير الهندسي

وأطلق نقيب المهندسين االردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحصمصد 
سمارة الزعبي، منصة المهندسين للتدريب والتصطصويصر الصهصنصدسصي كصسول مصهصنصدس 

 يشارك في المنصة.

من جانبه، جدد نائب نقيب المهندسين، رئيس هيئة مديري أكاديمية الصمصهصنصدسصيصن 
المهندس فوزي مسعد، اعتزازه باللجان النقابية كذراع اساسي ومساند في سبيصل 
تحقيق اهداف النقابة، مبينا أن اللجان النقابية قدمت ال ثير وبذلت جهدا حثيثصا فصي 
خدمة االعداد ال بيرة من الخريجين وشاركت بش ل فاعل في القضايصا الصمصفصصصلصيصة 
الهامة التي واجهتها النقابة خالل اربع سصنصوام مصا صيصة والصتصي خصهصر مصن خصاللصهصا 
الوجه الحقيقي للمهندس األردني بصانصجصازاتصه وعصطصائصه ومسصاهصمصاتصه فصي قضصايصا 

 الوطن.

وأشار إلى ان اطالق المنصة االل ترونية يستي بداية تعاون بين الصنصقصابصة واكصاديصمصيصة 
المهندسين واستمرارا لجهود النقابة فصي خصدمصة الصمصهصنصدس االردنصي والصمصجصتصمصع 
بش ل عام، وليضيف لبنة جديدة الى الخدمام الصتصي تصقصدمصهصا الصنصقصابصة، مصبصيصنصا أن 
المنصة تساهم في زيادة الخيارام وفرص التعلم وبناء القدرام وتم صيصن الصمصجصتصمصع 
الهندسي للوصول الى احدث المعلومام من خالل نقل الخبرام الدولية وتصوسصيصع 

 فرص الريادة واالبداع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كالسيرا الشريك التقني لمنصة النصقصابصة الصمصهصنصدس 
محمد بن سهيل المدني، إن االحتفال باطالق منصة نقابة المهندسين يعتبر حصداصا 
تاريخيا  يؤكد وصصول صصيصتصهصا الصى كصافصة انصحصاء الصعصالصم الصعصربصي كصنصقصابصة مصتصمصيصزة 
للمهندسين الذين يعتبرون رمزا للتعلم، مبينا أن شركة كالسيرا شركة تقنيصة تصعصتصبصر 

 اكبر شركة تعلم ال تروني في الشرق االوسط.

وأكد أن التعاون مع منصة النقابة يعتبر مرحلة لنقل التدريب الى منحنى جصديصد ال 
يقتصر على منطقة جغرافية محددة، بل لي ون مع المهندس األردني ايصنصمصا كصان 
موقعه وفي اي وقت يشاء وبش ل سهل ومبسط، مبينا أن تلك الصخصطصوة الصتصي 
خطتها النقابة تعتبر خطوة متقدمة على كثير من النقابصام فصي الصبصلصدان الصعصربصيصة 

 المختلفة.

من جهتها قالت مصديصر اكصاديصمصيصة الصمصهصنصدسصيصن لصلصتصطصويصر والصتصدريصب الصهصنصدسصي، 
المهندسة سمر ال يالني، إن اطالق المنصصصة يصستصي مصواكصبصة لصلصتصطصورام والصتصحصول 
الرقمي، وانسجاما مع رؤية النقابة في االرتقصاء بصالصمصسصتصوم الصعصلصمصي والصمصهصنصي 
للمهندسين والقطاع الهندسي ك ل، مبينة أن المنصة مصجصتصمصع مصعصرفصي رقصمصي 
نسعى من خالله لتبادل الخبرام والتدريب والشصراكصة مصا بصيصن مصؤسصسصام الصقصطصاع 
الخاص وتطبيق احصدث تصقصنصيصام الصتصدريصب والصتصعصلصم وتصوفصيصر الصعصديصد مصن الصدورام 

 للمهندسين.

ولفتت إلى أن المنصة تحتوي عدة دورام هندسية وغير هندسية وبرامج تصسهصيصلصيصة 
لدخول سوق العمل ومجتمع للمعرفة والمسارام المهنية، وم تبة رقصمصيصة ومصتصجصر 

 ال تروني، وغيرها مما يساعد على تهيئة المهندسين وبناء قدراتهم.
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ة 
ّ
 المنصة اإللكتروني

ePlatform 

 

 المنصة االل ترونية لنقابة 

 المهندسين األردنيين... 

هي مجتمع معرفي رقمي اطلصقصت لصتصواكصب 

اخر التطورام في كصافصة الصمصجصاالم الصعصلصمصيصة، 

وتسعى لالرتقاء بالمستوم العلمي والمهني 

للمهندسين والقطصاع الصهصنصدسصي كص صل، مصن 

خالل احدث تقنيام التدريب والصتصعصلصم وتصوفصيصر 

العديد من الدورام الهندسية وغصيصر هصنصدسصيصة 

وبرامج تسهيلية لدخول سوق العمل ومصجصتصمصع 

للمعرفة والمسارام المهنية، ومص صتصبصة رقصمصيصة 

ومتجر ال ترونصي، وغصيصرهصا مصمصا يسصاعصد عصلصى 

 تهيئة المهندسين وبناء قدراتهم.

وهي منصة تدريب ذكية تطبق أحدث تقنصيصام 

التدريب والتعلم و توفصر الصعصديصد مصن الصدورام 

الثرية من مصادر دولصيصة ومصحصلصيصة وبشصهصادام 

 معتمدة بنوعيها المباشر والمسجل.

كما تتيح ألي متدرب حول الصعصالصم الصتصسصجصيصل  

 والدخول إليها بطريقة سهلة وذكية 
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 رحلة المتدرب

تسجيل دخول سهل ومرن  

 تسجيل من خالل حساب النقابة •

 تسجيل جديد من خالل البريد اإللكتروني •

تصفح والتحق بآالف 
 الدورات

تصفح والبحث المرن بين آالف الدورات الحية والمسجلة وااللتحاق أو إضافتها  •
 إلى قائمتك المفضلة .

 
 التقويم يوفر وصول سهل لكافة الدورات الحية حسب تاريخ البدء •

 دفع إلكتروني آمن وسهل

 تتكيف المنصة الحتياجاتك

تقوم المنصة بتحليل احتياج كل مستخدم  •
حسب  وتعطي  مقترحات فردية مناسبه له

 اهتماماته
 
 تحتسب المنصة معايير الحضور واالجتياز بكل دقة •

 أدوات قياس الجدارات لكل متدرب

تقوم المنصة بتحليل احتياج كل مستخدم وتعطي   •
 حسب اهتماماته مقترحات فردية مناسبه له

 
 تحتسب المنصة معايير الحضور واالجتياز بكل دقة •
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 رحلة المتدرب

 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي

 تقنيات تعلم اآلله في التوافق والتكيف لكل مستخدم •
 
 التعرف على بصمة الوجه خالل أي تقييمات و اختبارات الدورات  •

 تقارير دقيقة ومتنوعة

تتيح المنصة تصدير العديد من التقارير 
 الديناميكية دقيقة  مثل :

 تقارير التسجيالت •
 تقارير نسب اإلجتياز •
 تقارير التقييمات •
 تقارير مالية •
 ...وغيرها •

 الحصول على شهادات معتمدة

الحصول على شهادات إلكترونية موثقة  لكل دورة أو برنامج أو 
 مسار تدريبي وفقا لنسب اإلجتياز

 نظام تحفيز ذاتي مجتمعي

تقوم المنصة بتحليل احتياج كل مستخدم  •
حسب  وتعطي مقترحات فردية مناسبه له

 اهتماماته
 
تحتسب المنصة معايير الحضور واالجتياز  •
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توفير عدة منصات تدريبية بالتزامن مع إطالق المنصة التدريبية اإللكترونية لنقابة المهندسين 

الم مجابالتزامن مع اطالق المنصة التدريبية لنقابة المهندسين األردنيين تم توفير عدة منصام تدريبية محلية واقليمية وعالمية لتغطي كافة ال

 Udemy Businessوالدورام التدريبية المختلفةسواء في المجاالم الهندسية او االدارية او الت نولوجية ومنها منصة 

% للمهندسين وطالب الجامعام من خالل واحدة من أهم منصام التعليم 00برنامج تدريبي إحترافي بخصومام تفوق ال  0000والتي تغطي اكثر 

ا افة الى الدورام التي تقدمها اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي ومركز تدريب المهندسين التي تقدم  اةل تروني في العالم

 في مقر األكاديمية وعن بعد والتي تواكب أهم تطورام السوق ومتطلباته
ً
 بش ل دائم مجموعة واسعة من الدورام والبرامج التدريبية وجاهيا

 للغام.وا وأحدث التوجهام العلمية والعملية في كافة التخصصام الهندسية باة افة إلى اةدارة والمهارام الشخصية ومهارام البرمجة والت نولوجيا

 
ً
 وإقإحجز مقعدك اآلن في أهم الدورام والبرامج التدريبية التي تقدمها األكاديمية لتعزز من تقدمك المهني ولتتميز بشهادام معتمدة محليا

ً
ليميا

.
ً
  وعالميا

 

https://www.jealearn.com/landing/categories
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  المكتبة الرقمية

https://www.jealearn.com/page/177?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.jealearn.com/page/746?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8
https://www.jealearn.com/page/759?title=%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://www.jealearn.com/page/759?title=%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
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 مجتمعات المعرفة ضمن منصة المهندسين اإللكترونية للتدريب والتطوير الهندسي

 الشعب

 الهندسية

 هيئة الشركات

 والمكاتب الهندسية

 جمعيات 

 هندسية نقابية

 

جمعيات وهيئات هندسية 

 محلية وإقليمية وعالمية
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 خبرات المتقاعدين ... منكم نستفيد

 

ة “ كالسيرا”وشركة “ المهندسين”اتفاقية بين 
ّ
ي للمنصة اإللكترونية التفاعلي

ّ
لتقديم خدمات االستشارات والدعم الفن

 المتكاملة ألكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي

ة المعلومام 
ّ
عت نقابة المهندسين األردنيين وشركة البعد الحر لتقني

ّ
اتفاقصيصة لصتصقصديصم “  كالسيرا”وق

صة 
ّ
ي للمنصة اةل ترونية الصتصفصاعصلصي

ّ
خدمام االستشارام والتنفيذ والتدريب ودعم التسويق والدعم الفن

المت املة ألكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهصنصدسصي وذلصك بصحصضصور نصقصيصب الصمصهصنصدسصيصن 
د المدني.

ّ
 األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محم

صة وشصامصلصة تصعص صس مصوقصع 
ّ
ة هي منصة ذكية تفاعلصي

ّ
 المنصة اةل تروني

ّ
وقال نقيب المهندسين إن

ة المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي للخدمام المتعلقة بالتدريب وبنصاء 
ّ
ة ألكاديمي

ّ
القيادة الف ري

ر المهني المستمر والبحث واالبت ار لقطاعي الهندسة والخدمام في األردن وذلصك 
ّ
القدرام والتطو

ام في مجاالم التدريب وت نولوجيا التعليم.
ّ
 على أحدث التوجهام والتقني

ً
 بناءا

صة بصحصيصث تشصمصل 
ّ
 لخدمام وأنشصطصة وعصمصلصيصام األكصاديصمصي

ً
ا
ّ
 رئيسي

ً
نا
ّ
ل م و

ّ
 المنصة تمث

ّ
ولفت إلى أن

صة ورفصد 
ّ
مجموعة من األنظمة والخصائص المت املة والتي من شسنها بنصاء وتصطصويصر الصقصدرام الصفصنصي

ر المهني المستمر ب افة أش اله.
ّ
 التطو

 مصبصتص صرة 
ً
م حصلصوال

ّ
 الشركة سصتصقصد

ّ
د المدني أن

ّ
بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محم

صة لصلصمصنصصصة لصيصشصمصل مسصارام ومصراحصل الصدورام الصتصدريصبصيصة وإنشصائصهصا 
ّ
 ةدارة العملية التدريبصي

ً
ونظاما

 فصي نصقصابصة الصمصهصنصدسصيصن 
ً
ة الموجودة حصالصيصا

ّ
وتصميمها إ افة إلى ربط المنصة بالخدمام اةل تروني

األردنيين وتوفير قاعدة بيانام خاصة بزوار ومستخدمي المنصة وتوفصيصر نصظصام أرشصفصة الصمصعصلصومصام 
ة وغيرها من األنظمة.

ّ
ة واةدارية واةحصائي

ّ
ة والمالي

ّ
ة ونظام التقارير الفني

ّ
 والشهادام اةل تروني

 الشصركصة تصطصمصح ألن تص صون 
ّ
وأشاد بعالقام التعاون والشراكة مع نقابة المهندسين األردنيصيصن وأن

  كبصيصرة لصتصطصويصر الصخصدمصام 
ً
 النقابة تبذل جهودا

ّ
 إلى أن

ً
 لتقديم الدعم للنقابة مشيرا

ً
 إستراتيجيا

ً
شري ا

ة.
ّ
 وفاعلي

ً
 كافة التي تقدمها لمنتسبيها بسحدث الوسائل وأكثرها تطورا

وحضر توقيع االتفاقية نائب نقيب المهندسين األردنيين المهنصدس فصوزي مسصعصد وعضصو مصجصلصس 
ار الطراونة واألمين العام المهندس علي ناصر ومدير مركز الصتصدريصب الصمصهصنصدسصة 

ّ
النقابة الدكتور بش

ادي مسؤول تطوير األعمصال فصي مصركصز تصدريصب الصمصهصنصدسصيصن 
ّ
سمر ال يالني والمهندسة هبه العب

 باة افة إلى فريق من شركة كالسيرا.

 طلب اإلشتراك يرجى االطالع على التفاصيل من خالل النقر هنا

https://www.jealearn.com/page/477?title=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.jealearn.com/page/559?title=%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
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 هيئة المديرين الكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي

تعقد اجتماعها االول وتنتخب الرئيس ونائبه   

 

د، عقدم هيئة المديرين في أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي ، اجتماعها االول برئاسة رئيس هيئة المديرين المهندس فوزي مسع

 وحضور نقيب المهندسين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وعضو مجلس النقابة الدكتور بشار الطراونة.

خيفي الووقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة على أتم االستعداد لدعم االكاديمية دعما لوجستيا وفنيا وتوفير ال ادر 

 المنتدب من النقابة، إ افة إلى توفير االجهزة والمعدام والمصاريف المختلفة التي تتطلبها انطالقة االكاديمية.

 وادر ال وأكد المهندس سمارة على استقاللية االكاديمية االدارية والمالية، باعتبارها نقطة تغير بنيوي في االداء من حيث اعداد وتسهيل وتدريب

 الهندسية االردنية نحو شعار عولمة المهندس االردني.

ت وقال رئيس هيئة المديرين لالكاديمية نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، إن النقابة تطمح ان تحقق االكاديمية االهداف التي أسس

من اجلها لت ون عالمة فارقة في تحقيق مطالب المهندسين من خالل تسهيلهم وتدريبهم   للدخول الى سوق العمل، من خالل موائمة مخرجام 

 التعليم الجامعي ومتطلبام سوق العمل.

 وأشار الى ان االكاديمية ستغطي برامج مت املة، وستضم مسارام مهنية للمهندسين تواكب متطلباتهم وتطلعاتهم، ت ون خارج منظومة التعليم

ا له االكاديمي وتساهم في تسهيل قدراتهم وتطويرها، مبينا أنها ستدار بسسس علمية منفصلة عن النقابة ومستقلة ماليا كشركة غير هادفة للربح

 حرية التعاقد واقامة الدورام المختلفة والعمل داخل وخارج االردن.

هيلية تس واستعر ت مدير االكاديمية مدير مركز تدريب المهندسين المهندسة سمر ال يالني، ابرز المؤهالم التي ستقوم عليها االكاديمية، من برامج

والخبراء ين تركز على مبدأ الشراكة بالتوجه الى كافة القطاعام، واالعتماديام التي سيتم التركيز عليها،  ا افة الى االستفادة من خبرام المتقاعد

 بينمن القطاعين العام والخاص واالكاديمي والجامعي، كشراكة استراتيجية لتحقيق االهداف المنشودة. وتحدات عن االتفاقية التي تم ابرامها 

الجراءام ض لالنقابة واالكاديمية بما يحقق مصلحة الجانبين، وتضم كافة االلتزامام المالية واالدارية ومجاالم التعاون المشتركة,ا افة الى استعرا

 اللوجيستية التي تمت واهم المبادرام التي يتم العمل عليها.

ونائب يس وتم خالل االجتماع، االستماع العضاء هيئة المديرين لألكاديمية واالخذ بمالحظاتهم واالجابة على كافة استفساراتهم، كما تم انتخاب رئ

 رئيس األكاديمية والمفو ين بالتوقيع على االمور المالية واالدارية.

يذكر أن هيئة المديرين لالكاديمية تت ون من الرئيس المهندس فوزي مسعد، ونائبه الدكتور اسامة ما ي بعد ان تم انتخابهم، وأمين السر 

دا، كتخالمهندسة سمر ال يالني، واعضاء هيئة المديرين، الدكتور ابراهيم سيف والمهندس غسان غانم والدكتور اياد السرطاوي، والدكتور عزالدين 

 والسيد عمر الفاهوم.
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 12112مركز تدريب المهندسين يحصل على ايزو 

الخاص بإدارة المؤسسام التعليمية، كسول مركز تدريب يحصل على   ISO 21001:2018حصل مركز تدريب المهندسين على شهادة ايزو 

 هذه الشهادة على مستوم الممل ة.

وتسلم نقيب المهندسين االردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي شهادة االيزو من الشركة 

 الذي عقد مؤخرا.   JEALEARNوذلك خالل حفل اطالق منصة نقابة المهندسين األردنيين للتدريب والتطوير الهندسي   SGSالمانحة

وأكد نقيب المهندسين حرص النقابة الدائم على تطوير وتسهيل المهندسين في كافة التخصصام الهندسية ورفع قدراتهم بهدف 

الوصول الى مهندس أردني مؤهل للمنافسة في سوق العمل المحلي والخارجي، 

حيث تستي هذه االعتمادية العالمية امتدادا لهذه االهداف لتضاف الى سلسة من 

االعتماديام االخرم التي حصلت عليها نقابة المهندسين األردنيين ومركز تدريب 

المهندسين والتي من شسنها ان تساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمركز تدريب 

 المهندسين وتقديم افضل خدمة للزمالء المهندسين في الممل ة وخارجها.

وقالت مدير مركز تدريب المهندسين المهندسة سمر ال يالني، إن الحصول على 

هذه الشهادة العالمية المختصة في نظام إدارة المؤسسام التعليمية يهدف الى 

التحسين المستمر على جودة العملية التدريبية بش ل كامل من خالل المراقبة 

 مما يم ن من تلبية 
ً
المستمرة ل افة العمليام وفي كافة المراحل ويوفر أداة قادرة على تقديم افضل ممارسام التعليم المتبعة دوليا

متطلبام واحتياجام المتدربين والشركاء والعمالء وترسيخ مبادئ الشفافية فى تقديم خدمام التدريب وبالتالي زيادة نسبة الر ى عن 

 خدمام المركز ك ل.
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عقدم نقابة المهندسين االردنيين فرع محافظة البلقاء ندوة بعنوان:  " نظام التسهيل 

 واالعتماد المهني" 

عقدها كل من رئيس قسم االعتماد والتسهيل المهني الزميل حسام الدين ابو جادو والمهندس 

مسمون الصقور ، تطرقوا خاللها للحديث عن المراتب المهنية المعتمدة ومتطلباتها ، آليام 

التقييم لغايام منحها ونقاط التسهيل وكيفية احتسابها باال افة الى االمتحانام والمقابالم 

 المهنية .

كما تناولوا أهمية المراتب في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة ورفع سويتها وخلق روح النافسية 

 المهنية بين الزمالء المهندسين ،

ومن الجدير بالذكر أن المراتب المهنية المعتمدة في نقابة المهندسين األردنيين تقسم إلى 

 االث مراتب: 

مرتبة مهندس مشارك   Associate Engineer AE مرتبة مهندس محترف ،Professional 

Engineer PE مرتبة مهندس مستشار ،Consultant Engineer CE. 

عقد ندوة حول نظام التأهيل واالعتماد المهني  في فرع البلقاء   

 
 اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي تشارك  من جناح نقابة المهندسين األردنيين 

2022في المعرض الصناعي التجاري الهندسي جايم س  

شاركت اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي  من جناح نقابة المهندسين 
المعرض -األردنيين في المعرض الدولي السابع عشر لالالم والمعدام ال هرومي اني ية 

" ومعرض الشرق األدنى للطاقة الشمسية 2022الصناعي التجاري الهندسي "جايم س 
"SONEX"    الذي افتتحه مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير االشغال

العامة واالس ان المهندس يحيى ال سبي والذي نظمته نقابة المهندسين األردنيين 
بالتعاون مع شركة البوابة الذهبية لتنظيم المعارض وبدعم من غرفة صناعة عمان 

والمجلس األردني لألبنية الخضراء، بمشاركة أكثر من مئتي جهة عار ة محلية وعالمية 
 ماركة عالمية. 000تمثل أكثر من 

وقال نقيب المهندسين األردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة 
ا وقد انقطعت لمدة سنتين  ان النقابة اعتادم الزعبي،

ً
على تنظيم هذا المعرض سنوي

حيث يهدف المعرض الى نقل الخبرة والمعرفة الى القطاع الهندسي  بسبب جائحة كورونا؛
 منها الى 

ً
االردني من خالل ابراز احدث ما توصل له العلم في المجاالم المختلفة سعيا

زيادة التنافسية للقطاع الهندسي، خاصة وان توجه مجلس النقابة يرمي الى تبني افضل 
الممارسام لدم المهندس االردني و بناء قدراتهم وفق التجربة العالمية. ويستي المعرض 

 ليتيح للزمالء المهندسين فرص بالغة األهمية للتعاون ونقل الخبرام.
ا 
ً
ا كبير

ً
ا هندي

ً
ويشمل المعرض الذي أقيم في قاعام المركز االردني للمعارض الدولية جناح

يضم حوالي االاين جهة عار ة، إ افة إلى مشاركام من تايوان ومصر ووكاالم اقليمية 
 لتركيا واالردن وغيرها، كما رافق المعرض منتدم شمل محا رام وورشام عمل قيمة.

و م المعرض العديد من القطاعام منها اآلالم والمعدام ال هرمي ان ية ال هرباء واةنارة، 
األتمتة والطاقة، الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، أنظمة المراقبة وال اميرام، العدد 
واللوازم الصناعية، خطوط اةنتاج وأنظمة التعبئة والتغليف، وت نولوجيا المياه، الرافعام 
الشوكية والضاغطام الصناعية، التدفئة والت ييف، حيث يعتبر معرض جايم س من أهم 

 UFI.المعارض الهندسية الصناعية في األردن والمنطقة حيث يحظى باعتراف هيئة المعارض الدولية 
وشارك فيه كافة تطبيقام الطاقة   SONEX قام معرض ومنتدم الشرق األدنى لتقنيام الطاقة الشمسية  JIMEX 1111 وبالتزامن مع معرض
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  وفد من نقابة المهندسين بمركز القدس يزور مركز تدريب المهندسين

طصرفصيصن الص زار وفد من نقابة المهندسين بمركز القدس مركز تدريب المهندسين في عمان، وتستي هذه الزيارة لبحث تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بيصن
 والخاصة بالتدريب.

عضصو مصجصلصس /   –عضو مجلس / رئيس فرع نقابة المهندسين محافظة القدس، والمهندس عصمصر دهصمصان   –وقد  م الوفد المهندس عالء عباس 
رئيس فرع نقابة المهندسين محافظة الخليل، والمهندس منير ابو يعقوب عضو مجلس / رئيس فرع نقابة المهندسين محافظة سلفيت، والصمصهصنصدس 

 مسمون ابو ريان مدير دائرة التدريب والتشغيل في نقابة المهندسين.

االطصالع تصم والتقى الوفد مدير مركز التدريب والتسهيل واالعتماد المهني المهندسة سمر ال يالني ورؤساء االقسام وال ادر االداري في المركز، حصيصث 
يصر تصطصوعلى قاعام المركز التدريبية واالستماع لشرح مفصل عن التدريب والدورام التدريبية والتسهيل واالعصتصمصاد الصمصهصنصي واكصاديصمصيصة الصمصهصنصدسصيصن لصلص

لصبصرامصج ي اوالتدريب الهندسي، كما تم كذلك االتفاق على خطة عمل لتنفيذ اتفاقية التعاون وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرام وتفعيل التعاون ف
 التدريبية واالستفادة من موارد المركزين وعقد البرامج التدريبية المشتركة.

 للتعاون الصمصتصواصصل والصمصثص -وقد قام الوفد الفلسطيني بتسليم درع اهداء من نقابة المهندسين 
ً
مصر مركز القدس الى مركز تدريب المهندسين تقديرا

 مع مركز تدريب المهندسين الفلسطينيين.

عقد مركز تدريب المهندسين في نقابة المهنصدسصيصن األردنصيصيصن الصدورة االولصى مصن الصمصشصروع 

الرابع المدعوم من منظمة العمل الدولية تحت عنوان "االعمال القائمة على الموارد الصمصحصلصيصة 

 الخضراء".

ايام، تخللها زيارة ميصدانصيصة  0ساعة تدريبية على مدار  00وعقدم الدورة في البحر الميت، بواقع 

لمواقع مشاريع فعلية. وتستي الدورة استمرارا لثالاصة مشصاريصع سصابصقصة عصقصد مصن خصاللصهصا عصدة 

دورام تدريبية وورشام عملية وزيارام ميدانية في اكثر من موقع في محافظام الممل ة فصي 

مجال تخطيط وادارة المشاريع وتحضصيصر واعصداد و تصقصديصم الصعصطصاءام واالشصراف عصلصى عصقصود 

المشاريع الهندسية وتنفيذها القائمة على استصخصدام الصمصوارد الصمصحصلصيصة، بصنصاء عصلصى االتصفصاقصيصة 

الموقعة مع منظمة العمل الدولية لتدريب مهندسين في وزارة االشصغصال الصعصامصة واالسص صان، 

ووزارة االدارة المحلية، وشركام المقاوالم المختلفة. حيث قام مصركصز الصتصدريصب بصتصرجصمصة جصمصيصع 

المواد التدريبية وملحقاتها بالمصطلحام الهندسية والتي صممت من منظمصة الصعصمصل الصدولصيصة 

 وتمت عملية تدقيقها النهائي ليتسنى استخدامها في التدريب.

كما سيعقد مركز تدريب المهندسين دورة اانية خالل الفترة القادمة، ا افة الى ورشام عمصلصيصة 

وزيارام ميدانية في اكثر من موقع في محافظام الممل ة، حصيصث تصستصي هصذه الصدورام  صمصن 

جهود مركز تدريب المهندسين الهادفة الى تسهيصل الص صوادر الصهصنصدسصيصة األردنصيصة فصي مصجصاالم 

هندسية متطورة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهصم، حصيصث ان مصركصز تصدريصب الصمصهصنصدسصيصن 

يسعى دوما لطرح العديد من الدورام والبرامج الصتصدريصبصيصة ذام الصجصودة الصعصالصيصة الصتصي تصواكصب 

التطور العالمي وفتح افاق تعاون وبناء شراكام مع عدة جهام داخل وخصارج الصمصمصلص صة ومصنصهصا 

 هذه االتفاقية مع منظمة العمل الدولية.

 

 مركز تدريب المهندسين يعقد الدورة االولى من المشروع الرابع حول "االعمال القائمة على الموارد المحلية الخضراء"



17  

17 

 
 اعالن الفائزين بمسابقة تصميم الشعار والهوية البصرية ألكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي

ة أقامت شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين األردنيين، حفال لت ريم الفائصزيصن بصمصسصابصقصة تصصمصيصم الشصعصار والصهصويصة الصبصصصريصة ألكصاديصمصيص
المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، وذلك بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، ورئصيصس الشصعصبصة الصمصهصنصدس أحصمصد صصيصام، 

 ومدير مركز تدريب المهندسين المهندسة سمر ال يالني، وأعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة.

 وقال نائب النقيب إن نقابة المهندسين تشجع هذا النوع من المسابقام كجزء من مسؤوليتها االجتماعية في دمج المجتمع االردني فصي نشصاطصام
 النقابة كسكبر منظمة مجتمع مدني، باعتبار تلك المبادرام تخدم المجتمع بش ل عام والمجتمع الهندسي على وجه الخصوص.

 لصفصةوأشار إلى ان اطالق االكاديمية جاء تلبية لحاجة كبيرة ودور اساسي في تطوير العمل الهندسي وتعزيز ت املية العمل بين الصمصؤسصسصام الصمصخصتص
 لتطوير مخرجام التعليم وخبرام المهندسين العاملين في المجال الهندسي واحتياجام السوق داخل وخارج االردن.

تصواء الحصوأكد ان النقابة تركز على تشجيع االبت ار واالبداع بش ل دائم، باعتبار المجتمعام تتطور بش ل متسارع، وبالتالصي يصجصب ان نص صون جصاهصزيصن 
الصذي نسصعصى يصر هذه المتغيرام واالستجابة لها إيجابا بحيث نبدأ من تغيير الف ر التقليدي والخروج بسف ار إبداعية تعزز هذه الثقافة وتؤدي الى التغصيص

 ةحدااه.

وقال رئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس أحمد صيام، إن مثل تلك المسابقام لها عدة ادوار في التشجيع علصى الصتصنصافصس وخصلصق حصالصة مصن 
، بصيصرالحراك اةيجابي المطلوب ةحداث تغيير، إ افة إلى دورها في اشهار اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي التصي أتصت بصعصد جصهصد كص

 وخطت خطوام مدروسة لتحقيق االهداف المرجوة.

تصي ولفت إلى ان مركز تدريب المهندسين يعتبر من انجح المؤسسام التدريبية في األردن، وبالتالي ال بد من الحفاظ عصلصى الصمصسصتصوم والصمص صانصة الص
 لدوره الت املي مصع الصجصامصعصام عصلصى إ

ً
 المركز كنواة تسسيسية لألكاديمية جاء تعزيزا

ّ
 أن

ً
ج مصنصتصج مصن خصراوصل لها من خالل التركيز على االبت ار، مبينا

ة ذام الصلة.
ّ
ة والعملي

ّ
 المهندسين يحاكي متطلبام السوق ويتسلح بالعلم والمعرفة النظرية والتقني

 وأكد على  رورة ان ي ون لألكاديمية دور في تعزيز التجربة المهنية والعملية للمهندسين حديثي التخرج والمهندسين بش ل عام.

ة وتحدث عضو الشعبة عضو لجنة تح يم المسابقة، المهندس محمد األشقر، عن مراحل التقديم للمسابقة والية التح يم فيها، مشصيصرا الصى أن كصافص
 المشاركام كانت ملهمة وتدل على االبداع واالبت ار.

وفي نهاية الحفل، تم ت ريم الفائزين في المسابقة، حيث فاز في المركز االول السيد أحمد رسصمصي مصحصمصود قصنصو، فصيصمصا فصاز فصي الصمصركصز الصثصانصي 
 المهندسة إسراء ناصر عبدالقادر الشملتي، وفي المركز الثالث السيد إبراهيم علي عبدالحليم بدران.

 بصن،كما تم ت ريم مشاركام االث مميزة حصلت على اشادة لجنة التح يم، وهي المهندسة دانا خالد عارف إبراهيم، السيد إحسان فصيصاض سصمصيصران الصز 
 والمهندسة داليا كاخم جميل خروب.
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 Making Architectureعقد ورشة تعريفية بدورة  

عقد مركز تدريب الصمصهصنصدسصيصن الصورشصة 

 Making Architectureالتعريفية بدورة 

وافتتحت الورشة التي عقدم فصي مصقصر 

المركز مدير مركصز تصدريصب الصمصهصنصدسصيصن 

الصصمصصهصصنصصدسصصة سصصمصصر الصص صصيصصالنصصي وقصصدمصصهصصا 

 المهندس احمد فارس

 

انقر هنا لالطالع على فيديو تعريفي بالدورة 

https://www.facebook.com/ETCJEA/videos/366427915325103
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 تخريج المشاركين بدورة االساسيام العملية في طرق التحليل ال يميائي

 

األساسيام العملية في طرق التحليل ال يميائي “اختتمت في الجمعية العلمية المل ية دورة 

” باستخدام جهاز  HPLC .بمشاركة عدد من المهندسين األردنيين 

وتستي هذه الدورة انسجاما مع االتفاقية التي وقعت بين الجمعية العلمية المل ية ونقابة 

المهندسين األردنيين لعقد دورام مشتركة واحترافية بين مركز التدريب في الجمعية ومركز تدريب 

المهندسين في النقابة في المجاالم الهندسية المختلفة لالستفادة من خبرام الطرفين في 

 الجانب الهندسي العملي ةاراء المعرفة لدم المهندسين من خالل عقد دورام تدريبية مشتركة.

وقال مديرمركز البحوث للصناعة في الجمعية العلمية المل ية الدكتور  ياء الصفدي أن الدورة 

هدفت الى اكساب المشاركين المهارام العملية في طرق التحليل ال يميائي باستخدام جهاز 

(HPLC) . 

أيام المتدربين من تطوير طرق فحص مختلفة والتحقق منها  0وستم ن الدورة التي استمرم 

 وايجاد حلول للمشاكل أاناء عملية التحليل ال يميائية والتعرف على اجراءام الصيانة لالجهزة.

يشار الى أن مركز تدريب المهندسين يسعى لتسهيل المهندسين من خالل تنظيم الدورام 

التدريبية ذام الجودة العالية التي تواكب التطور العالمي في  وء الحاجام الخاصة للسوق 

االردني والعربي، ويولي اهتماما خاصا بالدورام التي تربط المعلومام األكاديمية التي حصل عليها 

المهندس مع واقع التطبيق في سوق العمل، من خالل التحديث الدائم على برامجه التدريبية 

وفتح افاق تعاون وبناء شراكام مع جهام داخل االردن خارجه ابرزها االتفاقية مع الجمعية العلمية 

المل ية بهدف تحقيق التطور والنجاح والتقدم للمهندسين في أعمالهم ومؤسساتهم ولتطوير 

 مهنة الهندسة في األردن والوطن العربي.

شارك مركز تدريب المهندسين في نقابة المهندسين األردنيين في الورشة التعريفية التي 

عقدتها غرفة صناعة االردن للقطاع الصناعي المتعلقة بدليل البرامج التدريبية للمهارام 

الوخيفية المرتبطة بالطاقة في القطاع الصناعي االردني، والذي يتم به التعريف عن المراكز 

 التدريبية المعتمدة في الدليل.

وتم خالل الورشة تقديم شرح وافي عن مركز تدريب المهندسين وخططه التدريبية 

واعتماداته الدولية واهم الدورام التي يطرحها والتي تفيد القطاع الصناعي وخصوصا في 

مجال الطاقة والمي انيك وال هرباء، حيث تمت االشارة الى ان اغلب هذه الدورام ت ون بنظام 

التدريب العملي الذي يطابق احتياجام القطاع الصناعي والتي تطرح بمعايير ذام جودة عالية 

 التي تواكب التطور العالمي.

وتستي هذه المشاركة  من جهود مركز تدريب المهندسين الهادفة الى فتح افاق تعاون وبناء 

شراكام مع عدة جهام داخل وخارج الممل ة بهدف تسهيل ال وادر الهندسية األردنية في 

 مجاالم هندسية متطورة ورفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم.

م وحدة الطاقة واالستدامة البيئية في غرفة صناعة االردن دليل البرامج التدريبية 
ّ
وأعد

للمهارام الوخيفية المرتبطة بالطاقة في القطاع الصناعي االردني بالتعاون والدعم من اتحاد 

بهدف اطالع المصانع االردنية على البرامج التدريبية واالكاديمية  DIالصناعام الدنماركية 

التطبيقية المتوفرة، لغايام رفد المنشآم الصناعية بالخريجين المدربين والمؤهلين على 

التطبيقام الفنية المرتبطة بانظمة الطاقة في الصناعة، ا افة إلى رفع كفاءة العاملين 

بالمنشآم الصناعية ببرامج تحاكي احتياجاتهم الوخيفية، وقد تضمن الدليل البرامج التدريبية 

التطبيقية المتعلقة بالمهارام الوخيفية المرتبطة بالطاقة والتي يقدمها مركز تدريب 

 المهندسين في نقابة المهندسين األردنيين.

ورشام ستتم خالل الفترة القادمة في الوسط والشمال  3يذكر بسن هذه الورشة واحدة من 

والجنوب بهدف  مان استفادة المصانع من مخرجام الدليل بالش ل االمثل والتشبيك مع 

 مقدمي خدمام التدريب.

 مركز تدريب المهندسين يشارك في ورشة تعريفية لغرفة صناعة االردن
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 نقيب المهندسين يستقبل ممثلة اليونسكو في األردن لبحث مجاالت التعاون بين الطرفين

 

استقبل نقيب المهندسين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ممثلة اليونس و في األردن، السيدة من جيونج 

كيم وخبيرة المشاريع السيدة جورجيا كيسارو، بحضور أمين عام النقابة ولجنة الحفاظ على التراث العمراني في شعبة 

 الهندسة المعمارية.

واستعرض نقيب المهندسين الو ع اةقليمي في المنطقة، وفرصة وجود  الخبرام  األردنية وام انية مساهمتها في 

عمليام الحفاظ على التراث في الدول المحيطة والتي تعرض ترااها للهدم والتخريب نتيجة للحروب المختلفة، خاصة 

في سوريا، العراق واليمن، متطرقا الى مستجدام العمل اةقليمي بهذا الخصوص من خالل اللجنة الرباعية المش لة 

 من قبل مجلس المهندسين العرب، وخاصة التطورام على الساحة السورية.

وتم خالل اةجتماع بحث مجاالم التعاون المم نة من قبل النقابة بصفتها المسؤولة عن تطوير الخبرام الهندسية 

بش ل عام وةهتمامها بش ل خاص في مو وع الحفاظ على التراث العمراني وتوفير الخبراء في هذا المجال من 

خالل استحداث هذا التخصص، والتشبيك لتوفير فرص العمل لهذه الخبرام في السوق المحلي واةقليمي، إ افة إلى 

قيامها بتنفيذ إجراءام مهنية ونشاطام توعوية لبيان أهمية الحفاظ على المواقع األارية والترااية وإدارتها بما يتناسب 

التي تم تش يلها من ”  لجنة الحفاظ على التراث الحضري“وحمايتها لألجيال الالحقة، وذلك من خالل لجنة متخصصة 

 قبل شعبة الهندسة المعمارية.

وتلعب اليونس و دورا هاما في حماية مواقع التراث العالمي وتنفيذها لمشاريع مختلفة في هذه المواقع، وكذلك 

عقدها العديد من ورشام العمل في هذا المجال، كونها منظمة أممية تعمل على إيجاد أدوام تعليمية لتوطيد 

 األواصر بين الشعوب من خالل تعزيز التراث الثقافي  والحضري ومفهوم التساوي بين الثقافام.

وتركز النقاش حول مو وع الحفاظ على التراث العمراني وام انية انخراط خريجي الهندسة، وخاصة خريجي العمارة 

في مشاريع ونشاطام اليونس و المختلفة بما يضمن تعرفهم على هذا المجال وتوفير فرص عمل لهم، و/أو برامج 

 التدريب الالزمة  للتخرج.

وبحث اللقاء مجاالم اةستفادة من الخبرام األردنية من كافة التخصصام الهندسية في الدراسام واألبحاث التي يقوم 

 بها اليونس و، ومن خالل ربط النقابة مع مركز البحث العلمي في القاهرة.

مو وع في وتحدات مدير اكاديمية المهندسين  للتطوير والتدريب الهندسي ومدير مركز تدريب المهندسين المهندسة سمر ال يالني حول مجاالم التعاون 

 التدريب في هذا المجال وتطوير برامج مشتركة تقدم على المستويين المحلي واةقليمي.

يق بين كافة تنسوأكدم مديرة اليونس و اهتمامهم بالتعاون مع النقابة ل ونها دار الخبرة الهندسية وقدرتها على التشبيك في هذا المجال، وعلى أهمية ال

 الجهام لدعم القدرام المحلية في الحفاظ على ترااهم.

 وتم اةتفاق على العمل المشترك لمتابعة النقاط التي تم بحثها لو ع خطة وا حة المعالم لذلك.

وقعت نقابة المهندسين األردنيين ومن خالل شعبة الهندسة المعمارية، ومجلس 

المعهد البريطاني لآلاار، مذكرة تفاهم لتنسيق  -األبحاث البريطانية في بالد الشام

الجهود بين الطرفين في مجال الحفاظ على التراث العمراني والحضري، حيث وقع 

االتفاقية نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ومدير المعهد الدكتورة 

 كارول بالمر، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة تهتم بمو وع الحفاظ على التراث العمراني من 

خالل توفير الخبراء والمختصين في ذلك المجال، وذلك من خالل استحداث تخصص 

الحفاظ على التراث العمراني  من تخصصام هندسة العمارة في نقابة 

 المهندسين.

وأشار إلى أن النقابة تعقد العديد من النشاطام التوعوية وتنفذ اجراءام مهنية 

 مختلفة للتسكيد على أهمية الحفاظ على المواقع األارية والترااية وادارتها بما يتناسب وحمايتها لألجيال القادمة.

 وقالت مديرة المعهد إن الهدف من انشاء المعهد جاء تيسير عمل المشاريع الدراسية والبحثية للدارسين والباحثين والمرتبطين بالمعهد.

وبينت أن نية المجلس في المعهد تتجه حاليا للبدء في مبادرة تعاون أكاديمي مع المؤسسام الوطنية ومؤسسام المجتمع المدني كنقابة 

 المهندسين، وذلك بهدف الحفاظ على التراث العمراني والمعماري.

 وبموجب المذكرة، فإنه سيتم عقد جلسام نقاشية وورشام عمل وبرامج تدريبية ومحا رام ذام العالقة بالحفاظ على التراث العمراني، وتنفيذ

ميته أه النشاطام الفنية والتوعوية المشتركة في مجاالم متعددة تعزز بشموليتها التعامل مع مواقع التراث العمراني ب يفية تسخذ بعين االعتبار

 وقيمته.

 

والمعهد البريطاني لآلثار” المهندسين“مذكرة تفاهم بين   
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 مركز تدريب المهندسين يعقد الدورة الثانية من المشروع الرابع المدعوم من منظمة العمل الدولية 

 

ان عقد مركز تدريب المهندسين في نقابة المهندسين األردنيين الدورة الثانية من المشروع الرابع المدعوم من منظمة العمل الدولية تحت عنو

 "االعمال القائمة على الموارد المحلية الخضراء".

ايام، تخللها زيارة ميدانية لمواقع مشاريع فعلية. 0ساعة تدريبية على مدار  00وعقدم بواقع   

م فظاوتستي الدورة استمرارا لثالاة مشاريع سابقة عقد من خاللها عدة دورام تدريبية وورشام عملية وزيارام ميدانية في اكثر من موقع في محا

 الممل ة في مجال تخطيط وادارة المشاريع وتحضير واعداد و تقديم العطاءام واالشراف على عقود المشاريع الهندسية وتنفيذها القائمة على

رة وزااستخدام الموارد المحلية، بناء على االتفاقية الموقعة مع منظمة العمل الدولية لتدريب مهندسين في وزارة االشغال العامة واالس ان، و

ي صممت التاالدارة المحلية، وشركام المقاوالم المختلفة. حيث قام مركز التدريب بترجمة جميع المواد التدريبية وملحقاتها بالمصطلحام الهندسية و

 من منظمة العمل الدولية وتمت عملية تدقيقها النهائي ليتسنى استخدامها في التدريب.

 
 AECOM  مهندسا ومهندسة شاركوا في سلسلة ورشات عمل مع شركة  01تخريج  

مهندسا ومهندسة في سلسلة ورشام عمل عقدتها لجنة المهندسين الشباب من  00شارك 

خالل قسم المهندسين الشباب في نقابة المهندسين األردنيين، ومركز تدريب المهندسين، 

 ، بهدف توعية المهندسين حديثي التخرج وتسهيلهم لسوق العمل.AECOMبالتعاون مع شركة 

وأكد أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، أن المهندسين األردنيين أابتوا قدراتهم 

ومهاراتهم ونجاحهم في كافة المحافل محليا وعالميا، مشيرا إلى أن النقابة تبذل جهودا 

عظيمة في مجال تدريب وتسهيل المهندسين، وفتح آفاق التدريب امامهم من خالل التشبيك 

مع كافة المؤسسام الخاصة والح ومية في األردن، إ افة إلى سعيها ةيجاد فرص العمل 

 لهم في األردن وكافة دول العالم.

وقالت مدير مركز تدريب المهندسين المهندسة سمر ال يالني، إن نقابة المهندسين تسعى 

لتخريج مهندسين مبدعين يرتقون بالعمل الهندسي وقادرون على المنافسة محليا وعربيا 

وعالميا، مؤكدة أن النقابة تعمل على تطوير مهارام وقدرام المهندسين المهنية والحياتية 

االف مهندسة يتخرجون  10رغم االعداد الهائلة من خريجي كليام الهندسة، مبينة أن أكثر من 

 سنويا من الجامعام االردنية.

وأشارم إلى أن مركز تدريب المهندسين سيطلق خالل االيام القليلة القادمة منصة ال ترونية 

تدريبية ست ون االولى من نوعها في الوطن العربي، وستحتوي على برامج تدريبية وتسهيلية 

متعددة، كما ستوفر خانة لبعض المنصام العالمية لتم ين المهندسين من التواصل وتبادل 

 المعرفة والخبرام المختلفة مع كافة مهندسي العالم.

وقال رئيس لجنة المهندسين الشباب في نقابة المهندسين المهندس صدام أبو هزيم، إن 

اللجنة تركز في عملها على محاور عديدة من  منها التسهيل والتدريب والتوعية بمهارام 

التواصل المختلفة. وتطرق إلى برنامج هندس مهنتك الذي تعقده اللجنة لتعليم المهندسين 

مهارام التسويق االحترافي إ افة إلى كونه بوابة للدخول الى سوق العمل. و مت سلسلة 

ى عل الورشام، ورشة عن التعليم على تعزيز السيرة الذاتية، وورشة حول تنمية قدرام االبت ار والتحول الرقمي في الهندسة، وورشة حول التعلم

 القيادة وبناء العمل الخاص.

وحا ر في الورشام، مشاركين محا رين من الشركة، منهم المهندس محمد قطيشام والمهندسة نتالي لي هام، والمهندسة نادين عباس، 

 المهندسة رهف الصوراني، والمهندسة صوفيا الشرعة والمهندسة دانا عابدين.

ساعة تدريبية. 18وعقدم ورشام العمل في مركز تدريب المهندسين على مدار االاة أيام وبواقع   



22  

22 

 سمارة: التأهيل واالعتماد المهني ضمن الخطة اإلستراتيجية لنقابة المهندسين األردنيين في

تطوير مهنة الهندسة وبقطاعاتها المختلفة   

دعا المجلس األعلى للتسهيل واالعتماد المهني االردني، الى ايجاد  بط لمزاولة مهنة الهندسة 

 والتشدد في القبول في الجامعام في خل ازدياد اعداد المهندسين.

جاء ذلك خالل اجتماع عقده المجلس برئاسة نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي 

 واعضاء المجلس األعلى للتسهيل واةعتماد المهني األردني.

واكد الحضور على العمل على رفع سوية خريجي كليام الهندسية للموائمة ما بين الدراسة الجامعية 

 ومتطلبام سوق العمل.

واكد سمارة على اهمية رفع كفاءة المهندسين حديثي التخرج لرفع مستوم المهنة وتعزيز تنافسية 

المهندس األردني. وقال ان هناك فرصة تاريخية لتطبيق نظام التسهيل واالعتماد المهني واالعتراف 

المتبادل على المستوم العربي، خاصة وان النقابة ترأس حاليا اتحاد المهندسين العرب ولجنة التسهيل 

واالعتماد في االتحاد، مبينا أنه تم اعتماد النظام من اتحاد المهندسين العرب والهيئة العربية للتسهيل 

واالعتماد المهني، وتمت المصادقة من المجلس االعلى لرؤساء الهيئام الهندسية العربية، حيث 

 اصبح نظاما معتمدا لدم عدد من الدول العربية.

تطرق النقيب للعالقة بين الجامعام والنقابة في رفع مستوم المساقام والخطط الدراسية حيث 

قامت النقابة بعقد العديد من االجتماعام مع رؤساء الجامعام االردنية ا افة الى عمداء كليام 

 الهندسة. 

ولفت الى ان النقابة ترتبط باتفاقيام مع اغلبية الجامعام االردنية في مجال التدريب والمؤتمرام  

وورشام العمل، خاصة وان نقابة المهندسين هي همزة الوصل ما بين الدراسة االكاديمية وسوق 

 العمل.

واكد ان النقابة تسعى الى تسويق المهندس االردني، مضيفا ان المرحلة القادمة هي مرحلة تصدير 

 ال فاءام الهندسية االردنية لألسواق العربية والعالمية.

وتم خالل االجتماع، التسكيد على  رورة ت امل الجهود المؤسسية العتماد التسهيل واالعتماد المهني 

كنظام واقرار التشريعام الخاصة به لتشمل الحوافز والزامية التطبيق ونشر اقافة واهمية التسهيل 

واالعتماد المتبادل بين الدول العربية والتنسيق مع الجهام المهنية بالقطاع الهندسي لتصبح المرتبة 

المهنية متطلبا للتوخيف ولغايام الترفيع، و رورة الموائمة ما بين التسهيل واةعتماد المهني والمسار 

 المهني ومزاولة المهنة في وخائف القطاع العام والقطاع الخاص.

لتاريخه. 2003واستعرض االجتماع المراحل التي مر بها نظام التسهيل واالعتماد المهني منذ بداية   

وقدمت المهندسة سمر ال يالني مديرة التدريب والتسهيل واالعتماد المهني شرحا حول اهداف نظام 

 التسهيل واالعتماد المهني. 

وشدد  سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية على ان العالم يتجه نحو التخصصية في المهن، 

وان التركيز على ال فايام المعرفية والمهنية يعزز و ع المهندس االردني المهني والوخيفي داخليا 

 وخارجيا.

واشاد بالجهود التي بذلتها النقابة على صعيد تشجيع المهندسين على التخصصية والتطور من خالل 

 المراتب الهندسية، وسعيها لرفع سوية الخريجين بالتعاون مع الجامعام.

كما تطرق الدكتور جمال قطيشام أمين سر مجلس البناء الوطني في وزارة االشغال العامة 

 واالس ان، الى  رورة اعتماد نظام التسهيل واالعتماد المهني ودمج االكاديميا والمهنية.

واشار االستاذ الدكتور خافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسام التعليم العالي و مان جودتها، 

الى اهمية المسارام المهنية الت املية في العمل ما بين النقابام والجامعام وهيئة اعتماد 

 مؤسسام التعليم العالي و مان جودتها.
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وقعت نقابة المهندسين األردنيين والجامعة االمري ية في مادبا، مذكرة تفاهم ألغراض تقديم 

خدمام تدريبية، وذلك بحضور نقيب المهندسين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي ونائب 

النقيب المهندس فوزي مسعد، ورئيس الجامعة االستاذ الدكتور مسمون ع روش، وممثلين عن 

 الجانبين.

وقال نقيب المهندسين إن النقابة أخذم على عاتقها الجزء األكبر من تسهيل وتطوير القدرام 

الهندسية للمهندسين باعتبارها المظلة الرئيسة التي تنضوي تحتها كافة القطاعام الهندسية، مبينا 

، إ افة الى تعريف المهندس األردني 
ً
أنها أولت جل اهتمامها لتطوير ال وادر الهندسية علميا ومهنيا

بآخر ما توصلت اليه الت نولوجيا والعلوم الحديثة في شتى المجاالم التي تهم المهندسين والقطاع 

 الهندسي.

ي وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تتميز بمستوم علمي واكاديمي وخاصة في المجاالم الهندسية، مبينا أنها تسعى للرقي بمستوم طالبها العلم

 والمهني من خالل إكسابهم المهارام وال فاءام وتنشيط ودعم البحث العلمي الهندسي.

تلبي ة، وبموجب المذكرة  فسيتم التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتسهيل لسوق العمل، من خالل طرح برامج تسهيلية في المجاالم الهندسي

 احتياجام طالب كلية الهندسة.

 

 مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين والجامعة االمريكية ألغراض تقديم خدمات تدريبية

التقى نقيب المهندسين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، برئيس الجامعة الهاشمصيصة األسصتصاذ 

الدكتور فواز العبدالحق الزبون، ونائب الرئيس الدكتور خالد الحياري، لبحث سبل التعاون المشصتصرك بصيصن 

 الجانبين، وسبل االرتقاء بالتعليم الهندسي.

وأكد نقيب المهندسين استعداد النقابة لتقديم كافة االم انام المتاحة في النقابة للمسصاهصمصة فصي 

رفع مستوم خريجي كليام الهندسة، وذلك من خالل عصقصد الصدورام الصتصدريصبصيصة والصبصرامصج الصتصسهصيصلصيصة 

 المختلفة والنشاطام العلمية وغيرها.

وأشار إلى  رورة تعزيز عالقام التعاون بين الجانبين لما يعود بالنفع والفائدة على طصلصبصة الصهصنصدسصة، 

الفتا إلى أن النقابة ت رس جل طاقاتها لصقل مهارام منتسبيها وتسهيليهم وتصطصويصر قصدراتصهصم وابصراز 

 ال فاءام منهم والمضي بهم قدما نحو العالمية.

بدوره، أكد رئيس الجامعة على الدور الوطني الذي تضطلع به النقابام المهنية ونقابة الصمصهصنصدسصيصن 

 اسصتصعصداده لصلصتصعصاون مصع 
ً
على وجه الخصوص الى جانب الدور المهني ال بير الذي تقوم به، مصبصديصا

 للجامعة في رسم وتطوير الخطط الدراسيصة لص صلصيصة الصهصنصدسصة فصي 
ً
 استراتيجيا

ً
النقابة واعتباراها شري ا

الجامعة وغيرها من مجاالم التعاون التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع ورفع مستوم خصريصجصي 

 كلية الهندسة لتم ينهم من المنافسة في سوق العمل من خالل البرامج والدورام التدريبية.

واستعرض خطة الجامعة االستراتيجية وأهدافها في الوصول بالجامعة إلى العالمية من خالل تطصويصر 

 على أهمية تطصويصر الصبصرامصج الصدراسصيصة بصمصا 
ً
برامجها الدراسية وابحااها العلمية وخدمة المجتمع مؤكدا

 يتواكب مع التطورام الحديثة التي يشهدها العالم.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعرفة والخبرام وعقد الصبصرامصج والصدورام الصتصدريصبصة 

 المشتركة.

 سمارة يلتقي رئيس الجامعة الهاشمية ويؤكد على أهمية رفع مستوى خريجي الهندسة لتأهيليهم لسوق العمل 
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شارك مركز تدريب المهندسين  من وفد من نقابة المهندسين األردنيين برئاسة نائب نقيب األردنيين المهندس 

فوزي مسعد ممثال عن نقيب المهندسين، في مؤتمر ومعرض الذكاء االصطناعي لت نولوجيا الدفاع واألمن 

، ”األردن -سوف س“السيبراني بدورته األولى، والذي نظمته شركة معرض مؤتمر معدام العلميام الخاصة 

 –تحت رعاية سمو األمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في مركز الملك الحسين بن طالل للمؤتمرام 

دولة من جميع انحاء  30البحر الميت. وأكد نائب النقيب اعتزاز النقابة بالمشاركة في المؤتمر الذي يجمع حوالي 

العالم لمناقشة انجازاتهم في الذكاء االصطناعي، وتبادل الحلول التقنية من خالل صاالم العرض واألجنحة 

 المختصة في هذه المو وعام، لخلق منصة التقاء يتم فيها تبادل الخبرام والتجارب المختلفة.

ولفت إلى أن النقابة استهدفت في جناحها في المعرض، المشاركين من المهندسين في المؤتمر، الستعراض 

أبرز الخدمام التي تقدمها لمنتسبيها وتعريفهم بالدورام والبرامج التسهيلية ذام العالقة باألمن السيبراني والذكاء 

 االصطناعي، ا افة الى الخدمام االل ترونية التي اطلقتها النقابة مؤخرا  من خطة التحول الرقمي.

 
“ سوف س –مركز تدريب المهندسين يشارك في معرض الذكاء االصطناعي لت نولوجيا الدفاع واألمن السيبراني   
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 وفد برئاسة نقيب المهندسين يزور الجامعة األلمانية األردنية 

 

التقى نقيب المهندسين االردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي ونائب النقيب المهندس فوزي 

مسعد، والوفد المرافق له، برئيس الجامعة األلمانية األردنية االستاذ الدكتور عالء الدين الحلحولي 

ونائب الرئيس األستاذ الدكتور مالك الشرايري وعمداء كليام الجامعة، لبحث عالقام التعاون 

 المشتركة بين النقابة والجامعة.

وقال نقيب المهندسين إن اللقاء يستي  من عدة لقاءام تواصلية للجامعام المختلفة في 

الممل ة، لتعزيز أطر التعاون في المجاالم المختلفة، مبينا أن هناك عالقة تشاركية وتداخال وا حا 

بين النقابة والجامعة األلمانية األردنية البد من مسسسته وتسطيره وفق خطة عمل وا حة بما يخدم 

 مصلحة جميع األطراف.

وأشار إلى أن استحداث الجامعة لعمادة للريادة واالبت ار داخل حرم الجامعة يعتبر خطوة ذام اهمية 

كبيرة، خاصة وأن النقابة قامت بتخصيص إحدم محطام المعرفة التابعة لوزارة االقتصادي الرقمي 

كحا نة أعمال لمنتسبيها، في منطقة مرج الحمام، الحتضان رياديي األعمال واالستفادة من 

 الخدمام المقدمة  من الحا نة.

من جهته، أعرب رئيس الجامعة األستاذ الدكتور الحلحولي عن استعداد الجامعة للتعاون مع النقابة 

 الى االف المصانع والشركام األلمانية وتوخيفها لخدمة الطالب  120واستثمار شب ة عالقاتها القوية مع أكثر من 
ً
جامعة ألمانية شري ة إ افة

 والمجتمع بسكمله.

مة، الفتا قادوامن األستاذ الدكتور الحلحولي مبادرة النقابة لزيارة الجامعة وبحث سبل التعاون ةيجاد مشاريع مشتركة والعمل عليها خلال األشهر ال

 الى أن الجامعة ستعمل عليها تطوير برامج بالشراكة مع الجهام األلمانية للتسكد من حاجة السوق لها في األردن وألمانيا.

ف واستعرض نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد اتفاقية التعاون التي وقعتها النقابة من خالل وزارة العمل مع الجانب االلماني، بهد

 ايجاد فرص تشغيل للمهندسين في المانيا، مبينا أن التعاون مع الجامعة يساهم في تعزيز التشبيك واالنفتاح على الجانب االلماني.

 وقال إن هناك مباحثام عديدة لعقد مؤتمر حول البطالة، والبد من نقل التجربة االلمانية خالل المؤتمر.

دا وأشار عضو مجلس النقابة الدكتور مالك العمايرة، إلى االعداد الهائلة من الطلبة الخريجين ومستوياتهم ومدم مواءمتهم وسوق العمل، مشي

 بالدور الذي تلعبه الجامعة على مستوم الوطن وقدرتها على التطوير المستمر.

عداد ث اوتحدث الحضور حول األكاديمية الهندسية للتدريب والتطوير المهني التي أنشستها النقابة والتي تعتبر نقطة تغير بنيوي في االداء من حي

 وتسهيل وتدريب ال وادر الهندسية االردنية نحو شعار عولمة المهندس االردني.

ويل تم وأشاروا الى مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعتها النقابة سابقا مع الجامعة ةيجاد برنامج تدريب صندوق البحث واةبداع بحيث يقوم على

على يع عدد من األبحاث والمشاريع الريادية التي يتقدم بها أساتذة الجامعة بالتعاون مع مهندسي النقابة حديثي التخرج، حيث ستركز هذه المشار 

 في إطار تسريع األعمال وتعمل على استقطاب مهندسين رياديين منتجين لألعمال.
ً
 تشغيلهم في إعمال إنتاجية ريادية تنمو مستقبال

ة وأكدوا على  رورة توحيد المؤتمرام في جميع مناطق الممل ة بين النقابة والجامعام المختلفة، إ افة إلى  رورة تعزيز المهارام المختلف

 للمهندسين قبل البحث عن فرص العمل.

 وخلص اللقاء الى  رورة تسطير كافة البنود التي تم بحثها  من مذكرة تفاهم، من خالل تش يل لجنة مشتركة لتنفيذ تلك المذكرة.
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 المبادالت الحرارية غالف وأنبوب

 

قد ال تخلو عملية كيميائية أو صناعية أو إنتاجية من عمليام نقل وانتقال الحرارة، من خالل مجموعة 
واسعة من األجهزة والمعدام، مثل: األفران والمبخرام ووحدام التقطير والمجففام والمفاعالم 
وأجهزة التبريد والت ييف وغيرها ال ثير، وت ون إحدم المش الم األساسية لعمل هذه األجهزة وفق 

الهدف المطلوب منها، هي نقل الحرارة بالمعدل المطلوب(لهذا يستخدم المبادل الحراري)، أو 
تسمين العزل الجيد لمنع انتقال الحرارة من أو إلى الجهاز أو العملية، ويش ل التح م في التدفق 

ر الفرق في درجام الحرارة بين جسمين هو القوة 
َ
عتب

ُ
الحراري أحد أهم مجاالم الهندسة ال يميائية، وي

المحركة النتقال الحرارة بينهما، وعند وجوده ستنتقل الحرارة بواحدة أو أكثر من االث طرق مختلفة 
 النتقال الحرارة؛ وهي: التوصيل، والحمل، واةشعاع 

 
  نقل الحرارة الهندسي

مع مقدار انتقال الحرارة، ويخضع النظام لعملية انتقال من حالة توازن إلى أخرم، ول نه ال يشير إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها  يتعامل علم الدينامي ا الحرارية 
الحرارة، والذي هو  قالالعملية، فهو ال يهتم بالطريق المسلوك، وإنما فقط بالحالة األولية والنهائية للتحول، وفي الهندسة، نهتم في أغلب األحيان بمعدل انت

 مو وع علم انتقال الحرارة .
ت معدام نقل الحرارة مثل: المبادالم

َّ
م
ِّ
م

ُ
نام والغاليام والم ثفام ص

ِّ
سخ

ُ
وغيرها، بش ل رئيسي على أساس تحليل عملية انتقال الحرارة، وإن مشاكل  واألفران والم

ف في مجموعتين عامتين، مشاكل معدل انتقال الحرارة 
َّ
صن

ُ
، التي تتعامل مع أمور heat rate problemsانتقال الحرارة التي تواجه عمليام التصميم يم ن أن ت

، والذي يتعامل heat transfer surfaceتتعلق بتحديد معدل انتقال الحرارة لنظام حراري معين عند فرق محدد في درجام الحرارة، ومساحة سطح التبادل الحراري 
أو معداتها ذام الصلة رة مع األمور المتعلقة بتحديد المساحة الالزمة لنقل الحرارة بمعدل محدد عند فرق محدد لدرجام الحرارة، ويم ن دراسة عملية انتقال الحرا

ا عن طريق التحليل الريا ي والحسابام، يتميز النهج التجريبي بسن
ً
ا عن طريق التجارب وأخذ القياسام، أو تحليلي

ً
تعامل مع النظام المادي الفعلي، ه يبطريقتين؛ إما تجريبي

 وغي
ً
ا طويال

ً
د ال مية المدروسة عن طريق القياس التجريبي  من حدود خطس معين، ول ن من سلبياته أنه باهظ الت لفة ويستغرق وقت

َّ
حد

ُ
ابل للتطبيق الفعلي ر قوت

د حجم نظام التدفئة للم
َّ
حد

ُ
: ي

ً
ا على الواقع، فمثال

ً
ا، وذلك  بنىفي كثير من األحيان، وإلى جانب ذلك، قد ال ي ون النظام الحراري المدروس موجود

ً
قبل بنائه فعلي

دة، أما النهج التحليلي، فيتميز بسنه سريع وغير م لف، ل ن تخضع النتائج التي يتم الحصول عليه
َ
عتم

ُ
حة ا لعلى أساس األبعاد والمواصفام الم

َ
قتر

ُ
دقة االفترا ام الم

ا ما يتم التوصل إلى حل جيد عن طريق تقليل الخيارام إلى ع
ً
قليل بإجراء تصفية مناسبة دد عند إجراء التحليل، وبش ل عام، في دراسام انتقال الحرارة الهندسية، غالب

 لجميع الخيارام المم نة باستعمال المنهج التحليلي، ومن ام التحقق من النتائج باستعمال المنهج التجريبي.
 

  المبادالت الحرارية
ل ا

َ
ستعم

ُ
ا لمبالمبادالم الحرارية هي أجهزة خاصة تسهل تبادل الحرارة بين مائعين مختلفين في درجام الحرارة بدون أن يختلطا مع بعضهما، وت

ً
ادالم الحرارية عملي

في المحطام ال بيرة،  اقة من مجموعة واسعة من التطبيقام الصناعية واةنتاجية والخدمية، من أنظمة التدفئة وت ييف الهواء إلى المعالجة ال يميائية وإنتاج الط
اري الطبيعي أو لحر وتختلف المبادالم الحرارية عن أجهزة الخلط والمزج في أنها ال تسمح بحصول تماس مادي بين الموائع، إذ تنتقل الحرارة عن طريق الحمل ا

 
ُ
د قيمة م

َّ
حد

ُ
ل انتقال الحرارة ال لي عامالقسري  من المائع الواحد، وعن طريق التوصيل عبر الجدار الفاصل بين المائعين، وعادة في تحليل المبادالم الحرارية؛ ت

overall heat transfer coefficient (U)   الذي يفسر مساهمام عوامل انتقال الحرارة، ويعتمد معدل انتقال الحرارة بين الموائع في موقع ما على مقدار اختالف
ا التعامل مع متوسط ف

ً
ا عند تحليل المبادالم الحرارية؛ ي ون مالئم

ً
درجة الحرارة اللوغاريتمي رق درجة الحرارة في ذلك الموقع، والذي يختلف على طول المبادل، وأيض  

  والذي هو متوسط فرق درجة الحرارة بسكمله. 
 

 أنواع المبادالت الحرارية 
ا كثيرة من األجهزة والتصاميم والتقنيام المبت رة لمعدام نقل الحرارة، وقد أسفرم محاوال

ً
الءمة هذه المعدام م متتطلب تطبيقام نقل الحرارة المختلفة أنواع

تحدة المركز ومختلفة ب مللعمليام الحرارية  من القيود والشروط المحددة إلى أنواع عديدة من تصاميم المبادالم، وإن أبسط نوع منها يت ون من اانين من األنابي
ى

َّ
سم

ُ
، والذي يتدفق فيه أحد المائعين في األنبوب المركزي، ويتدفق المائع اآلخر في الفراغ الحلقي المحيط، وبناًء المبادل األنبوبي المزدوج األقطار، والذي ي

 على ذلك، يوجد نوعان من الجريان، الجريان المتوازي أو الجريان المتعاكس. 
ج ومن األنواع األخرم للمبادالم؛

َ
دم

ُ
ى نسبة مساحة المبادل الحراري الم

َّ
سم

ُ
ا لتسمين مساحة تبادل حراري كبيرة بالنسبة لوحدة الحجم، إذ ت

ً
م خصيص

ِّ
م

ُ
، والذي ص

 m2m/3 .وتقاس بوحدة  area densityسطح انتقال الحرارة إلى حجم المبادل كثافة المساحة 
ا في التطبيقام الصناعية؛

ً
، تحتوي هذه المبادالم على عدد كبير من األنابيب قد تصل إلى عدة مبادالت غالف وأنبوب ومن أكثر أنواع المبادالم الحرارية انتشار

رتبة  من الغالف بش ل مواز لمحور الغالف، ويجري أحد المائعين داخل األنابيب، والمائع اآلخر خارج األنابيب في الغال
ُ
ثبتة وم

ُ
عتر ام  ف،مئام، م

ُ
وعادة توجد م

baffles ن انتشار م مفي الغالف لتوجيه المائع وإجباره على الجريان وفق مسار محدد في الغالف، من أجل تحسين معدل انتقال الحرارة بين المائعين، وعلى الرغ
 مبادالم غالف وأنبوب بش ل كبير في المجال الصناعي؛ إال أنها غير مناسبة لتطبيقام السيارام والطائرام بسبب وزنها وحجمها ال بيرين ن

ً
ف هذه سبي

َّ
صن

ُ
ا، وعادة ت

سمى: أحادي الممر ف
ُ
عتر ة؛ ي

ُ
: المبادل الذي ال يحتوي في غالفه على أية م

ً
ا لعدد ممرام الغالف وعدد األنابيب، فمثال

ً
لغالف وانائي الممر ي االمبادالم وفق
 . one-shell-pass and tow-tube-passes heat exchangerفي األنبوب 

 واسع النطاق؛
ً
بت رة التي القت استعماال

ُ
، والذي يت ون من سلسلة من الصفائح ذوام ممرام تدفق مسطحة المبادل الحراري صفيحة وإطار ومن األنواع الم

حاط به اانين من تيارام المائع الساخن، مما 
ُ
موجة، تتدفق فيها الموائع الساخنة والباردة في ممرام متناوبة، في ون كل تيار بارد م

ُ
ي إلى نقل حرارة فعال للغاية، يؤدم

ا.
ً
 وهذا النوع مناسب لتطبيقام نقل الحرارة بين سائلين، بشرط أن ي ون كال التيارين عند نفس الضغط تقريب

ا؛
ً
مة وفق طريقة الممرام المتناوبة أيض

َّ
صم

ُ
، والتي لها نوعان؛ نوع ساكن ونوع متحرك، في النوع الساكن يوجد كتلة المبادالت المتجددة ومن المبادالم الحرارية الم

لحرارة من السائل الساخن ل امسامية لها سعة تخزين حرارية كبيرة، مثل شب ة سل ية من السيراميك، تتدفق الموائع الساخنة والباردة عبر هذه ال تلة بالتناوب، وتنتق
ا، فتعمل هذه ال تلة عمل وسيط مؤقت لتخزين 

ً
رارة، أما المبادل المتجدد الحأاناء تدفقه إلى ال تلة المسامية، ومن ال تلة إلى السائل البارد أاناء تدفقه عبرها أيض

 رة بين التيارين.حراالحركي، فيشتمل على أسطوانة دوارة وتدفق مستمر للمائع الساخن والبارد عبر أجزاء مختلفة من األسطوانة، فتمثل األسطوانة وسيط نقل ال
 ثف

ُ
ستعملة ألجله، على سبيل المثال: الم

ُ
يام محددة للمبادالم الحرارية لتشير إلى عملها والتطبيق الم

َّ
سم

ُ
طلق م

ُ
ا ت
ً
عبارة عن مبادل حراري يتم فيه تبريد أحد  غالب

ن فيه السائل فيتبخر. boilerالموائع فيت ثف أاناء عبوره في المبادل، المرجل 
َّ
سخ

ُ
  هو مبادل حراري ي

 

  المبادالت الحرارية غالف وأنبوب
رتبطة بها، ويوفر

ُ
ا المستعملة في الصناعام ال يميائية والصناعام الم

ً
ا النوع مزايا عديدة؛ من هذ المبادالم الحرارية غالف وأنبوب هي أكثر أنواع المبادالم شيوع

عتبر نت
ُ
ا  ائجأهمها: تسمين مساحة سطح كبيرة لتبادل الحرارة في حجم صغير، والتصميم المي اني ي الجيد المناسب لضغوط التشغيل المختلفة، وت

ً
هذه المبادالم مواوق

 بها، كما يم ن إنشاؤها من مجموعة واسعة من المواد، وهي سهلة التنظيف والتشغيل.
ت نهايام األنابيب عن طريق صفائح

َّ
ثب
ُ
تة  من غالف أسطواني، وت

َّ
ثب
ُ
بيت والتي تفصل تث يت ون المبادل الحراري غالف وأنبوب بش ل أساسي من حزمة أنابيب م

عتر ام 
ُ
د المبادل في غالفه بم

َّ
زو
ُ
بعدها عن بعضها وعن الغالف مسافام محددة، وي

ُ
ت مجموعة  bafflesاألنابيب وت

َّ
ثب
ُ
لتوجيه تيار التدفق وتسمين دعم لألنابيب، وت

فِسحام 
ُ
 .المعتر ام واألنابيب مع بعضها عن طريق قضبان تثبيت وم

 

 مقاالت مختارة
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المبادالت الحرارية غالف وأنبوب  -تكملة   

 

ل 
َّ
إن أرخص وأبسط أنواع المبادالم غالف وأنبوب هي المبادالم اابتة الرأس وتتمث

العيوب الرئيسية لهذا النوع في أنه ال يم ن إزالة حزمة األنابيب للتنظيف، وال توجد 
ا ل ون الغالف واألنابيب عند 

ً
إم انية للتمدد التفا لي للغالف واألنابيب، ونظر

 عن كونها مصنوعة من مواد مختلفة في كثير من 
ً
درجام حرارة مختلفة، فضال

ا، لذلك يقتصر استعمال هذا النوع على 
ً
األحيان؛ فإن التمدد الحراري سي ون كبير
، ويم ن إ افة حلقة تمدد في C° 80فروق في درجام الحرارة حتى حوالي 

للمساعدة على احتواء التمدد الحراري، ول ن يقتصر  expansion loopالغالف 
 .bar 8استعمالها على  غوط منخفضة في الغالف التي تصل إلى حوالي 

وفي أنواع المبادالم غالف وأنبوب األخرم، يتم تعديل طرف واحد فقط لألنابيب 
للتم ن الحزمة أن تتوسع بحرية لتجنب حدوث إجهادام مي اني ية، وهي المبادالم 

ة على ش ل حرف 
َّ
لتف

ُ
ى: Uالتي ت ون فيها األنابيب م

َّ
سم

ُ
-U-tube or U، والتي ت

bundle heat exchangers ويتطلب هذا النوع صفيحة تثبيت واحدة لألنابيب من أحد الطرفين، وهذا النوع هو أرخص من أنواع الرأس الحر ،floating-head types ،
ا استبدال األنابيب في هذا

ً
ا، ألنه يصعب تنظيف األنابيب والحزمة، كما أنه يصعب أيض

ً
 نوع.ال ول نها تقتصر على تطبيقام الموائع النظيفة نسبي

ا باالستعماالم من المبادالم اابتة الرأس 
ً
ة على ش ل حرف  fixed-headالمبادالم ذوام الرأس الحر الداخلي هي أكثر تنوع

َّ
لتف

ُ
-U Uوالمبادالم ذوام األنابيب الم

tubeتصميم هو أن ال ، فهي مناسبة لفروق درجام الحرارة المرتفعة، كما أنها سهلة التنظيف، لذلك يم ن استعمالها في السوائل المسببة للتوسيخ، ل ن عيب هذا
ا، وذلك الستيعاب

ً
ة الرأس الحرة، شف الخلوص بين طرف األنابيب األقصى للحزمة والغالف يجب أن ي ون أكبر مما هو عليه في تصاميم المبادالم المذكورة سابق

ا 
ً
ا جانبي

ً
ا عن األنابيب، فيؤدي ذلك إلى تقليل تماس المائعين في األنابيب والغالف، فيقل معدل انتقال الحرارة،  bypassوهذا يسمح للموائع أن تسلك طريق

ً
بعيد

ا خطر  spilt flangeوفق تصميم الشفة المنقسمة  clamp ringلذلك قد تو ع حلقة تثبيت 
ً
لتقليل الخلوص المطلوب، وفي هذا النوع من المبادالم هناك دائم

م إغالقه بالغالف بوصل
َ
ح 

ُ
 حدوث تسريب من الحواف الداخلية، أما في تصاميم الرأس الحر الخارجي؛ يقع مفصل الرأس الحر خارج الغالف، وي

ُ
 sliding glandنزلقة ة م

joint  عن طريق حشوةstuffing boxنزلقة، فإن الضغط في الغالف في هذا النوع من المبادالم يقتصر عادة
ُ
ا لوجود خطر تسريب عبر السدادة الم

ً
 ، ونظر

 ، وال ينبغي استعمال المواد السامة أو القابلة لالشتعال في الغالف.bar 20على حوالي 
 

  تخصيص تيار التدفق في الغالف أو في األنبوب
ا بالتصميم، إذ يجب مراعاة درجة الحرارة ل ال ا

ً
ا وايق

ً
ئعين والخصائص الفيزيائية وال يميائية لماإن اختيار الم ان الصحيح لتدفق المائع من األمور التشغيلية المرتبطة ارتباط

المبادل، أو قد ءة وسرعام التدفق والضغوط التشغيلية وأمور أخرم من أجل التخصيص المناسب لم ان جريان المائع، وإن االختيار الخاطئ يقود إلى انخفاض كفا
 يؤدي إلى حدوث أ رار بالغة فيه.

 [0] في حال عدم حدوث تغيير في الطور؛ ستحدد العوامل التالية م ان جريان الموائع في المبادالم الحرارية غالف وأنبوب: 

 إلى األنابيب، ألنه سيؤدي ذلك إلى تقليل ت لفة استعمال سبائك خاصة، والتي قد ت ون باهظة الثمن، أوالتآكل:  •
ً
  يجب تخصيص المائع األكثر تآكال

ُ
غني عن ي

 استعمال طالءام الحماية من التآكل.

ا أفضل في التوسيخ:  •
ً
يجب أن يجري المائع الذي له ميول أكبر لتش يل الترسبام واألوساخ على سطوح التبادل الحراري في األنابيب، هذا سيعطي تح م
ا األنابيب هي أسهل في التنظيف من

ً
 غالف.ال السرعة التصميمية للمائع، وستؤدي السرعة األعلى المسموح بها في األنابيب إلى تقليل التلوث، وأيض

إذا كانت درجام الحرارة عالية بما ي في لتفرض استعمال سبائك خاصة، فإن و ع المائع ذو درجة الحرارة العالية في األنابيب سيقلل من درجات حرارة الموائع:  •
 لسالمة.با الت لفة اةجمالية، ألنه يؤدي ذلك إلى تقليل درجة حرارة سطح الغالف، فال يتطلب تطبيق عزل حراري له، باة افة إلى أسباب أخرم تتعلق

خصص للضغوط العالية.ضغوط التشغيل:  •
ُ
 يجب تخصيص تيار الضغط العالي ليجري في األنابيب، ألن ت لفة أنابيب الضغط العالي أرخص من الغالف الم

بالنسبة لنفس هبوط الضغط؛ سيتم الحصول على معامالم انتقال حرارة أعلى لألنابيب مقارنة بالغالف، ويجب تخصيص المائع الذي له أقل هبوط الضغط:  •
 انخفاض  غط مسموح به ليجري في األنابيب.

بش ل عام، سيتم الحصول على معامالم انتقال حرارة أعلى عن طريق تخصيص المادة األكثر لزوجة إلى الغالف، ألن ذلك يوفر تش يل تدفق اللزوجة: •
ر تحقيق التدفق المضطرب في الغالف؛ فمن 200مضطرب، وتجدر اةشارة إلى أن عدد رينولدز الحدي للتدفق المضطرب في الغالف يساوي 

َّ
، أما إذا تعذ
 األفضل و ع المائع األكثر لزوجة في األنابيب، ألنه بهذه الحالة يم ن التنبؤ بمعامل انتقال الحرارة بدقة أكبر.

ا.سرعة تدفق التيار:  •
ً
ا أكثر اقتصاد

ً
 إن تخصيص الموائع ذوام سرعام الجريان األدنى إلى الغالف سيعطي تصميم

 

  سرعات التدفق في الغالف واألنابيب
ا ينتج عنها هبوط  غط مرتفع، لذلك يجي أن ت ون السرعة كبيرة بما 

ً
ي لمنع استقرار ي فتعطي سرعام التدفق العالية معامالم انتقال حرارة كبيرة، ول ن أيض

ا فتسبب حدوث هبوط  غط غير مقبول أو حدوث 
ً
ل تآكأو ترسب أية مواد صلبة في الغالف واألنابيب من جهة، ومن جهة أخرم يجب أال ت ون كبيرة جد

  وحت. وبش ل عام، ت ون السرعام التصميمية النموذجية وفق التالي:
ا تطبيق السرعة القصوم لتقليل التوسيخ. وبالنسبة لسرعة  m/s 0، والقصوم:  m/s) 2-1سرعة السوائل المعالجة في األنابيب: (السوائل:  -

ً
إذا كان مطلوب

 .m/s) 2.0-1.0الماء: (
ق القيم الدنيا من أجل الموااألبخرة:  -

َّ
طب

ُ
رتفعة د متعتمد السرعة المستعملة لألبخرة على  غط التشغيل وكثافة الموائع، وت ون السرعام وفق التالي؛ إذ ت

 الوزن الجزيئي:
 m/s) 00-00 غط التخلخل: ( -
 m/s) 30-10الضغط الجوي: ( -
 m/s) 10-0الضغط العالي: ( -
 

 :Stream Temperature درجة حرارة التيار
ا مساحة سطح تبادل حراري أكبر ليعمل المب

ً
ا، وتعتمد القيمة األنسب  ادلكلما كان الفرق بين درجة حرارة التيار الخارج ودرجة حرارة التيار الداخل أصغر؛ كان مطلوب

ً
جيد

على  C° 20بر ألكعلى نوع التطبيق، ويم ن تحديدها فقط من خالل إجراء تحليل اقتصادي للتصاميم المم نة، وبش ل عام، ينبغي أن ي ون فرق درجام الحرارة ا
عاد تدويرها؛  C° 0-3للمبردام التي تستعمل مياه التبريد، و  C° 0-0األقل، وأقل فرق 

ُ
دة، أما في حالة استعمال مياه التبريد الم

ِّ
بر
ُ
عند استعمال المحاليل الملحية الم

ا توخي الحذر لضمان الحفاظ على درجة حرارة وسيط التبريد أعلى ب ثير من نقطة  C° 30فإن الحد األقصى الرتفاع درجة الحرارة يقتصر على حوالي 
ً
، ويجب دوم

 C° 20، فإن فرق درجام الحرارة األمثل يجب أال يقل عن heat recoveryتجمده العملية، وعند استعمال المبادل الحراري الستعادة الحرارة 
 

 المصدر

https://i-chemeng.com/heat-exchangers-casing-and-tube/
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  معلومات مفيدة ضمن المنصة التدريبية اإللكترونية لنقابة المهندسين 
 برمجيات متخصصة لكافة التخصصات

 الهندسة المدنية

 الهندسة الكهربائية

https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-01.jpg
https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-02.jpg
https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-01.jpg
https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-02.jpg
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  معلومات مفيدة ضمن المنصة التدريبية اإللكترونية لنقابة المهندسين 
 برمجيات متخصصة لكافة التخصصات

 الهندسة المعمارية

 الهندسة الميكانيكية

https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-04.jpg
https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-03.jpg
https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-04.jpg
https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-03.jpg
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  معلومات مفيدة ضمن المنصة التدريبية اإللكترونية لنقابة المهندسين 
 برمجيات متخصصة لكافة التخصصات

 الهندسة الكيميائية

 هندسة المناجم والتعدين

https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-05.jpg
https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-06.jpg
https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-05.jpg
https://csva.s3.amazonaws.com/schools/839/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-06.jpg
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14 Hours of Concrete Knowledge  تدعوكم نقابة المهندسين األردنيين والمعهد األمريكي للخرسانة لحضور مؤتمر 

 خالل الفترة      
ً
.  للمزيد من المعلومام والتسجيل من خالل الرابط التالي:2022/ 00/ 13-12والذي سيعقد افترا يا  

https://bit.ly/3xHA2bJ 

https://www.jealearn.com/page/834?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89&fbclid=IwAR1C8piu5aGV1TFAfl_Cq0D4YLaik-g8mGo32LdOUaJa9N0fr3-Qnf9eh2A
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 نقدم ل م العديد من البرامج التدريبية المصممة 

 الحتياجات م 
ً
 وفقا

ونوفر مجموعة من الدورام التدريبية المختلفة وفق اعلى المعايير التي نسعى من خاللها لتنمية قدرام المهندسين 

 المتدربين على اختالف اختصاصاتهم

 هنا تعرف على دورام مركز تدريب المهندسين من 

 

https://www.jea.org.jo/portal/%D9%8Fetc-plan/?fbclid=IwAR0UH7IAkAejw24KzLk5G4ivs2KBKWsHBfypy26PyD10-96HtrRJ9QculiI#1589970051635-8258c619-f297
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التقى نقيب المهندسين االردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، 

ونائب النقيب المهندس فوزي مسعد، والوفد المرافق له، بوزير الطاقة 

والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحضور أمين عام الوزارة 

المهندسة امصاني العصزام، وامصين عصام النقابة المهصصصصندس علي ناصر 

 فصي مصقر الصوزارة.

وبحث المهندس سمارة مع الوزير الخرابشة، دعم برنامج التدقيق 

الطاقي الذي يهدف الى تسهيل المهندسين وتطوير قدراتهم سواء 

في القطاع العام او الخاص، بما يساهم في خلق سوق للصتدقيق 

الطصاقي يصستصفصيد منصه المصهصندسصون والقصطاعام االقصتصصصادية 

 المختلفصة.

صة لخاوأكد على  رورة تفعيل برنامج "فاتورتك صفر" المتعلق بترشيد استهالك ال هرباء، بحيث يستطيع اي زميل استرداد قيمة فاتورة ال هرباء ا

كيلو واط حال رغبته بتركيب نظام الخاليا الشمسية، شريطة التزامه بتسديد مستحقام النقابة لصندوق التقاعد،  0الى  3.0به عند استهالكه 

 بالش ل الذي يضمن عودة المزيد من الزمالء للصندوق.

وناقش اللقاء ايجاد برنامج لتدريب المهندسين على برامج كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، إ افة إلى ايجاد فرص لتدريب المهندسين 

 الجيولوجيين للعمل في المختبرام المختلفة التابعة لوزارة الطاقة. 

االقتصادي فد بدوره، دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الصناديق االستثمارية المحلية لالستثمار في مشاريع الطاقة بما ير 

 الوطني ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

واكد أهمية مشاركة نقابة المهندسين في جهود تطوير برنامج وطني لتحسين كفاءة استهالك الطاقة وترشيد االستهالك من خالل مشروع 

التدقيق الطاقي بما يعزز تطوير قدرام المهندسين في مجال كفاءة الطاقة ويسهم في تحضيرهم لسوق العمل باعتبار الشهادام المهنية 

 التي تمنح للمهندسين المتدربين هي شهادام متميزة ومعتمدة دوليا في مجال كفاءة الطاقة.

 وقال الدكتور الخرابشة ان نقابة المهندسصين بيت خبرة وطني يجب االستفادة مصنها للمساعدة في جصهود تحويل شب ام النصقل والتوزيع الى

ندسصي لصهشصب ام ذكصية بصما يسصهم فصي زيصادة استيصعاب الطاقصة المتجصددة، مصشيصدا بجصهصود النصقابة كصبصيت خصبرة وطصني فصي مجصال الصعمل ا

 األردنصي وتصطويره.

مج واكد أهمية الشراكة ما بين الوزارة والنقابة في مجال تدريب المهندسين الجدد في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في اطار البرنا

 التدريبي المعتمد من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة والمركز اةقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة العربية.

 نقيب المهندسين يلتقي وزير الطاقة لبحث مجاالت التعاون بين الجانبين 
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 يعقدان مجموعة من الورش التعريفية    ASHRAE Jordan chapterمركز تدريب المهندسين و

 

 الورشة التعريفية بعنوان

Thermodynamic Analysis for HVAC System 

 والتي قدمها المهندس عالء الدين السويطي 

 الورشة التعريفية بعنوان

HVAC Design Consideration 

 والتي قدمها المهندس هالل ابو زهرة 

جانب من الورشة التعريفية في البرنامج التأهيلي في التدقيق 

الطاقي التي عقدت في مقر مركز تدريب المهندسين وحضرها 

 عدد من الزمالء المهتمين في هذا المجال

 الورشة التعريفية بعنوان

Compressor Selection And Types 

 والتي قدمها المهندس سهيل السيد
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 صور منوعة لتخريج عدد من الدورات التي عقدت بمقر مركز تدريب المهندسين
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 طلقحرصا منا على التحديث والتطوير الدائم لخطط المركز وبرامجه التدريبية، ولتعزيز التشاركية بين كافة الزمالء المهندسين والمهندسام ا
ً
نا نموذجا

ال في اعداد خططنا بسفضل ش ل وخدمت 
ّ
 لتحديد احتياجات م التدريبية يم ننا من الحصول على التغذية الراجعة التي  لها من دور فع

ً
لى م عخاصا

 اعلى مستوم.

 نحن في مركز تدريب المهندسين

 نسعى للتميز

من خالل االرتقاء بمستوم خدماتنا عبر منظومة شاملة ومت املة للجودة     

تنفذ بش ل متقن ومنظم ومستمر  لتحسين وتطوير األداء  وااللتزام بتقديم خدماتنا  على افضل وجه    

 يحتذم به في الجودة والتميز
ً
  لن ون نموذجا

 كونوا شركاء لنا في تحديد احتياجات م التدريبية بتعبئة النموذج من هنا  هنا

https://www.jea.org.jo/portal/%D9%8Fetc-plan/?fbclid=IwAR0UH7IAkAejw24KzLk5G4ivs2KBKWsHBfypy26PyD10-96HtrRJ9QculiI#1589970051635-8258c619-f297
https://forms.gle/DrvZ1Uyg36wV8Uhh7
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الشميساني  -عمان   

 20 مبنى    -شارع ساطع الحصري   

 

P. O. Box:   000188 Amman 11100 Jordan  

Phone:        +002 0022 002 

Mobile:      +002 00 0000 138 

Email:         training@jea.org.jo 

Website:     www.jea.org.jo  

 

 

https://www.linkedin.com/in/engineers-training-ab80ba1b1/
https://www.facebook.com/jeaqa2
https://www.facebook.com/ETCJEA
https://www.youtube.com/channel/UCf49K8ESQIQtvR176idIZCQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/etc_jea/
https://twitter.com/ETCJEA
https://www.facebook.com/ETCJEA

