
نيسان - أيار 2022

فعـــــاليـــــــــــــــــــاتاتفاقيات ومذكرات تفاهم

أخبــــــــــــار عامــــــــــــة

النشــرة اإلخبـــــــــــارية

أحـــــــــــمــــــــــد 
سمــــــــــــــــــارة 
الزعـــــــبـــــــــي 
نقيــــــــــبـــــــــــــا 
للمهندسين 
األردنــــيـــيـــن



 
ً
أحمـــد سمــــارة الزعبــــــــي نقيـــــــبا
للمهندسيـــــــــن األردنيــــــــيــــــــــــــــــن
 له

ً
والمهندس فوزي مسعد نائبا

فــاز المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي بمركــز نقيــب المهندســين للــدورة الثانيــة علــى التوالــي بمجمــوع اصــوات 

بلــغ 6013، بينمــا فــاز بمركــز نائــب النقيــب المهنــدس فــوزي مســعد بمجمــوع اصــوات بلــغ 6321، فــي انتخابــات 

مجلــس نقابــة المهندســين بدورتهــا التاســعة والعشــرين 2025-2022، حيــث شــارك فــي االنتخابــات 8316 

مهندســا ومهندســة.

عــن  النقابــة  مجلــس  بعضويــة  وفــاز 

مــن  كل  المدنيــة  الهندســة  شــعبة 

الدكتــور بشــار الطراونــة بعــدد اصــوات بلغ 

6936 والمهنــدس معتــز الشــوارب بعــدد 

المهنــدس  وفــاز   ،6232 بلــغ  اصــوات 

الهندســة  شــعبة  عــن  الدبــاس  عمــاد 

المعماريــة بعــدد اصــوات بلــغ 5891، كمــا 

الميكانيكيــة  الهندســة  شــعبة  عــن  فــاز 

الدكتــور إبراهيــم العــدوان بالتزكيــة، وفــاز 

عــن شــعبة الهندســة الكهربائيــة كل مــن 

اصــوات  بعــدد  الخوالــدة  علــي  الدكتــور 

بلــغ 6083 والمهنــدس محمــود ســامة 

بعــدد اصــوات بلــغ 5909، كمــا فــاز المهنــدس لــؤي الرمحــي عــن هندســة المناجــم والتعديــن بعــدد اصــوات بلــغ 

بالتزكيــة. الكيميائيــة  الهندســة  عــن شــعبة  المحاميــد  والمهنــدس محمــد   ،5756



غوشـــة رئيســـــا لهيئــــــة المكاتـــــــب 
والشــــركــــــات الهنــــدســـــــيــــــة

فــاز برئاســة مجلــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية فــي نقابــة المهندســين األردنييــن المهنــدس عبداللــه 

غوشــة وفــاز بمنصــب نائــب رئيــس الهيئــة المهنــدس عيســى حمــدان.

فيمــا فــاز بعضويــة مجلــس الهيئــة كل مــن المهنــدس أحمــد غنــام والمهنــدس أشــرف البورينــي والمهندســة 

فيــروز البرغوثــي عــن فئــة مكتــب استشــاري، والمهنــدس عونــي اخميــس والمهنــدس جمــال العرموطــي 

والمهنــدس عبدالحكيــم خنفــر عــن فئــة مكتــب هندســي، والمهنــدس ماهــر شــلبك والمهندســة رنــدة ســنان 

والمهنــدس رائــد النتشــة عــن فئــة مكتــب مهنــدس.

كمــا فــاز بعضويــة الهيئــة المركزيــة كل مــن المهندســة حنــان بــادي عــواد، المهنــدس جــودت يغمــور، المهنــدس 

عــزات غنــام، المهنــدس محمــد نــوارة، المهنــدس وهيــب مدانــات، المهنــدس احمــد ابــو الهيجــاء، المهنــدس 

جمــال ابــو وردة ، المهنــدس مــروان الصفــدي، المهنــدس ســامي ابــو الــرب، المهنــدس ياســر غنــام ، المهنــدس 

معمــر القوابعــة، المهنــدس جمــال ســمرين، المهندســة غــزوة الطيــب، المهنــدس وائــل الحورانــي، المهنــدس 

جهــاد العمــري ، المهنــدس مــروان مرقــة، المهنــدس جمــال صــاح، المهنــدس اســماعيل عــواد، المهنــدس 

مؤمــن المصــري، المهنــدس حمــدي الخليلــي.



اســتقبل نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمار الزعبــي، ونائــب النقيــب المهندس فوزي مســعد، 
وأعضــاء مجلــس نقابــة المهندســين المنتخــب المهنئيــن بمناســبة فوزهــم فــي انتخابــات مجلــس النقابــة للــدورة 

التاســعة والعشــرين  "2022 - 2025".
وكان المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي  نقيــب المهندســين االردنييــن المنتخــب واعضــاء المجلــس الجديــد فــي 

مقدمــة المســتقبلين فــي حفــل تقبــل التهانــي الــذي أقيــم فــي مجمــع النقابــات المهنيــة.
وبانتخــاب مجلــس نقابــة المهندســين فــي 13 ايــار الماضــي، تكــون النقابــة قــد انهــت مــن المراحــل األربــع 
ــي  ــات الشــعب الهندســية، والت ــم انتخاب ــس الفــروع فــي المحافظــات، ث ــدأت بانتخــاب مجال ــي ب النتخاباتهــا، الت

تلتهــا انتخابــات هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية، وانتهــاء بانتخابــات مجلــس نقابــة المهندســين.

مجلس نقابة المهندسين المنتخب يستقبل 
المهنئين بمناسبة فوزه باالنتخابات





"المهندسين" تكرم اللجان النقابية 
الفاعلة وتطلق منصة المهندسين 

اإللكترونية للتدريب والتطوير الهندسي

ــة والعشــرين مــن عمــر  ــدورة الثامن ــة فــي ال ــة الفاعل ــم اللجــان النقابي ــن، حفــا لتكري ــة المهندســين األردنيي أقامــت نقاب
.Jea Learn المجلــس، وتخلــل الحفــل اطــاق منصــة المهندســين اإللكترونيــة للتدريــب والتطويــر الهندســي

العــرب  المهندســين  اتحــاد  رئيــس  االردنييــن  المهندســين  نقيــب  وعبــر 
النقابــة  اعتــزازه واعتــزاز مجلــس  الزعبــي عــن  المهنــدس أحمــد ســمارة 
باللجــان النقابيــة، مؤكــدا أن هــذا الحفــل يأتــي تكريمــا لدورهــم االساســي 
والرئيســي فــي ترجمــة رؤيــة واهــداف مجلــس النقابــة، وتأكيــدا علــى 
جهودهم التي ما انفكت في دعم المجلس في كل تحركاته وفعالياته 
المختلفــة، مشــيرا إلــى أن هنــاك اكثــر مــن 40 لجنــة فنيــة وتطوعيــة واكثــر 
مــن 1500 مهندســا ومهندســة فــي كافــة اللجــان، وخاصــة المهندســين 
الشــباب الذيــن كان لهــم الــدور االكبــر فــي العمــل فــي اللجــان التطوعيــة.

وأضــاف المهنــدس ســمارة أن النقابــة بذلــت جهــدا فــي اكســاب المهندســين الخبــرات والمهــارات الازمــة اســتعدادا للمرحلــة 
القادمة، كما تم اطاق اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي ومن خالها منصة المهندسين التعليمية لتساهم 

فــي دعــم المهنــدس االردنــي مــن خــال توفيــر دورات وبرامــج تدريبيــة مختلفــة تســاهم فــي صقــل مهــارات المهندســين.

وأطلق نقيب المهندسين االردنيين منصة المهندسين للتدريب والتطوير الهندسي كأول مهندس يشارك في المنصة.
مــن جانبــه، جــدد نائــب نقيــب المهندســين، رئيــس هيئــة مديــري أكاديميــة المهندســين المهنــدس فــوزي مســعد، اعتــزازه 
ــا أن اللجــان النقابيــة قدمــت الكثيــر  باللجــان النقابيــة كــذراع اساســي ومســاند فــي ســبيل تحقيــق اهــداف النقابــة، مبين
وبذلــت جهــدا حثيثــا فــي خدمــة االعــداد الكبيــرة مــن الخريجيــن وشــاركت بشــكل فاعــل فــي القضايــا المفصليــة الهامــة 
التــي واجهتهــا النقابــة خــال اربــع ســنوات ماضيــة والتــي ظهــر مــن خالهــا الوجــه الحقيقــي للمهنــدس األردنــي بانجازاتــه 

وعطائــه ومســاهماته فــي قضايــا الوطــن.
مــن جهتهــا قالــت مديــر اكاديميــة المهندســين للتطويــر والتدريــب الهندســي، المهندســة ســمر الكيانــي، إن اطــاق المنصــة 
يأتي مواكبة للتطورات والتحول الرقمي، وانسجاما مع رؤية النقابة في االرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين 
والقطــاع الهندســي ككل، مبينــة أن المنصــة مجتمــع معرفــي رقمــي نســعى مــن خالــه لتبــادل الخبــرات والتدريــب والشــراكة 

مــا بيــن مؤسســات القطــاع الخــاص وتطبيــق احــدث تقنيــات التدريــب والتعلــم وتوفيــر العديــد مــن الدورات للمهندســين.



"المهندسين" تقيم حفال لتكريم لجان 
الشعب الهندسية

سمارة: مهندسو اللجان يشكلون عطاء كبيرا وجهدا عظيما ساند مجلس النقابة في تحقيق برنامجه التنفيذي
ــدورة  ــرا لجهودهــا التــي بذلتهــا خــال ال ــة تقدي ــة المهندســين األردنييــن، حفــا لتكريــم لجــان الشــعب النقاب أقامــت نقاب

الحاليــة مــن عمــر المجلــس.
وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، "إننــا فــي النقابــة 
نفخــر أن لدينــا اكثــر مــن 40 لجنــة فنــة وعلميــة، حيــث تجــاوز عــدد الزمــاء المتطوعــن  ال 1500 و 2000 زميــا وزميلــة 

يشــكلون عطــاء كبيــرا وجهــدا عظيمــا ســاند مجلــس النقابــة فــي الســير خطــوة واحــدة فــي برنامجــه التنفيــذي.
ــاء شــخصيات قياديــة  وأشــار إلــى أن أهميــة العمــل التطوعــي تجــاوزت خدمــة النقابــة الــى خدمــة الوطــن وصقــل وبن
وطنيــة تســاهم فــي عجلــة التنميــة االقتصاديــة، إضافــة إلــى رفــد الجهــاز االداري والفنــي والسياســي بالكفــاءات 
المختلفــة. وتطــرق المهنــدس ســمارة خــال حفــل التكريــم إلــى الدراســة االكتواريــة التــي أعدهــا الــدارس االكتــواري 
لصنــدوق التقاعــد، مشــيرا إلــى ضــرورة أن يكــون المجلــس القــادم واضحــا وشــفافا أمــام الهيئــة العامــة، وأنــه البــد مــن 
ــة والــى صنــدوق التقاعــد،  الذهــاب باتجــاه تدخــل جراحــي النقــاذ الصنــدوق، مشــددا علــى ضــرورة االلتفــاف الــى النقاب

حيــث أظهــرت الدراســة أن نقطــة التعــادل الثالثــة ســيصل 
ــدوق فــي عــام 2028. اليهــا الصن

حــوارا  ســيفتح  الحالــي  النقابــة  مجلــس  أن  إلــى  ولفــت 
مــع كل المكونــات النقابيــة ليأخــذ المجلــس القــادم علــى 

اعتاقــه البــدء باجــراءت التعديــل.
بالتشــريعات  يتعلــق  اخــر  تحديــا  تواجــه  النقابــة  أن  وبيــن 
يشــارك  عمــل  ورشــة  عقــد  مــن  البــد  وأنــه  النقابيــة، 
بهــا الجميــع إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي قانــون النقابــة 

لهــا. التابعــة  واالنظمــة 



مركز تدريب المهندسين األردنيين يحصل 
على شهادة الجودة في ادارة المؤسسات 

التعليمية ايزو 21001

ــإدارة المؤسســات  ــزو ISO 21001:2018  الخــاص ب ــى شــهادة اي ــن عل ــب المهندســين األردنيي حصــل مركــز تدري
ــة، كأول مركــز تدريــب يحصــل علــى هــذه الشــهادة علــى مســتوى المملكــة. التعليمي

وتســلم نقيــب المهندســين االردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي شــهادة 
االيــزو مــن الشــركة المانحــةSGS  وذلــك خــال حفــل اطــاق منصــة نقابــة  المهندســين األردنييــن للتدريــب 

ــذي عقــد مؤخــرا. ــر الهندســيJEALEARN  وال والتطوي
وأكــد نقيــب المهندســين حــرص النقابــة الدائــم علــى تطويــر وتأهيــل المهندســين فــي كافــة التخصصــات 
الهندســية ورفــع قدراتهــم بهــدف الوصــول الــى مهنــدس أردنــي مؤهــل للمنافســة فــي ســوق العمــل المحلــي 
والخارجــي، حيــث تأتــي هــذه االعتماديــة العالميــة امتــدادا لهــذه االهــداف لتضــاف الــى سلســة مــن االعتماديــات 
االخــرى التــي حصلــت عليهــا نقابــة المهندســين األردنييــن ومركــز تدريــب المهندســين والتــي مــن شــأنها ان 
تســاهم فــي تعزيــز القــدرة التنافســية لمركــز تدريــب المهندســين وتقديــم افضــل خدمــة للزمــاء المهندســين 

فــي المملكــة وخارجهــا.
ــي، إن الحصــول علــى هــذه الشــهادة العالميــة  وقالــت مديــر مركــز تدريــب المهندســين المهندســة ســمر الكيان
المختصــة فــي نظــام إدارة المؤسســات التعليميــة يهــدف الــى التحســين المســتمر علــى جــودة العمليــة التدريبيــة 
بشــكل كامــل مــن خــال المراقبــة المســتمرة لكافــة العمليــات وفــي كافــة المراحــل ويوفــر أداة قــادرة علــى تقديــم 
 ممــا يمكــن مــن تلبيــة متطلبــات واحتياجــات المتدربيــن والشــركاء والعمــاء 

ً
افضــل ممارســات التعليــم المتبعــة دوليــا

وترســيخ مبــادئ الشــفافية فــى تقديــم خدمــات التدريــب وبالتالــي زيــادة نســبة الرضــى عــن خدمــات المركــز ككل.





اللجنة العليا لإلعمار في فلسطين تقيم 
حفل افطار خيري إلعادة إعمار غزة

تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء األســبق الســيد طاهــر المصــري، أقامــت اللجنــة العليــا لإلعمــار فــي فلســطين، ونقابــة 

المهندســين األردنييــن ونقابــة المقاوليــن وجمعيــة المســتثمرين فــي قطــاع االســكان وغرفــة تجــارة األردن، حفــل 

افطــار خيــري إلعــادة إعمــار غــزة.

وقــال نقيــب المهندســين االردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب، المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي إن 

حفــل االفطــار الخيــري الــذي تقيمــه اللجنــة العليــا لاعمــار فــي فلســطين، يأتــي لصالــح جمــع التبرعــات إلعــادة 

تأهيــل مــا دمــره العــدوان فــي غــزة، واســتكماال لاعمــار ودعمــا لصمــود اهلنــا فــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص، 

ــا لهــم لمواجهــة أبشــع أشــكال الظلــم والعــدوان. وبفلســطين الشــقيقة بشــكل عــام، وتثبيت



المهندسين تشارك في إجتماع مجلس 
االمناء العاشر للهيئة العربية الدولية لالعمار 

في فلسطين المنعقد في اسطنبول 

بنقيـــب  ممثلـــة  المهندســـين  نقابـــة  شـــاركت 

ســـمارة  أحمـــد  المهنـــدس  االردنييـــن  المهندســـين 

الزعبـــي ووفد ضم كل من نائب النقيب المهندس 

فـــوزي مســـعد، ورئيس هيئـــة المكاتـــب المهندس 

عبـــد الله غوشـــة، واالميـــن العـــام المهندس علي 

ناصـــر، فـــي إجتمـــاع مجلس االمنـــاء العاشـــر للهيئة 

العربيـــة الدوليـــة لاعمـــار فـــي فلســـطين المنعقد 

إقـــرار  االجتمـــاع  خـــال   وتـــم  اســـطنبول   فـــي 

التقريـــر االداري والمالـــي عـــن عـــام ٢٠١٩ ٢٠٢٠  ٢٠٢١، 

ومناقشة العديد من المواضيــــــــع وعلــــــى رأســــــها 

المشـــــــــــاريع التـــي تـــم تنفيذهـــا ومـــا يتـــم تنفيـــذه 

مـــن اعمار فـــي القطـــاع نتيجة مـــا خلفـــه العدوان 

الصهيونـــي مـــن دمار.

وأكـــد نقيـــب المهندســـين احمـــد ســـمارة الزعبـــي 

بـــأن نقابة المهندســـين والنقابات المهنية ســـتكون 

الداعـــم الدائـــم للقضية الفلســـطينية.

العمـــار  العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  ســـمارة  واســـتعرض 

غـــزة المشـــاريع التـــي تـــم تنفيذهـــا فـــي القطـــاع 

بعـــد العـــدوان الصهيونـــي ،  اضافـــة الـــى حمـــات 

فلنشـــعل  حملـــة  مثـــل  الماليـــة  التبرعـــات  جمـــع 

قناديـــل صمودهـــا وحملـــة غـــزة ننصرهـــا، الفتـــا ان 

نقابـــة المهندســـين ســـاهمت فـــي عـــدة مشـــاريع 

كانـــت نفذتهـــا  الهيئـــة العربية الدوليـــة لاعمار في 

فلســـطين لدعـــم صمـــود اهلنـــا فـــي قطـــاع غـــزة، 

تجـــاوزت قيمتهـــا حتـــى اللحظـــة أكثـــر مـــن ســـبعة 

دوالر. ماييـــن 



"المهندسين" تسلم مفاتيح ثالثة منازل 
ألسر عفيفة في محافظة الطفيلة

ــة، والتــي عملــت  ــازل ألســر عفيفــة، بمحافظــة الطفيل ــة من ــح ثاث ــة المهندســين األردنييــن، مفاتي مت نقاب
ّ
ســل

ــازل االســر العفيفــة فــي األردن. علــى ترميمهــا ضمــن حملــة فزعــة أهــل لترميــم من

وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، إن الحملــة تأتــي اســتمرارا لجهــود لجنــة 

المســؤولية االجتماعيــة فــي النقابــة لدعــم ومســاندة األهــل مــن االســر العفيفــة الممتــدة علــى كافة مســاحات 

الوطــن، مبينــا أنــه يتــم ترميــم حوالــي 25 منــزال ســنويا ضمــن الحملــة فــي كافــة محافظــات المملكــة.

وقــال عضــو مجلــس النقابــة رئيــس لجنــة ادارة صنــدوق المســؤولية االجتماعيــة، الدكتــور بشــار الطراونــة، إن 

الزيــارة تأتــي ضمــن نشــاطات صنــدق المســؤولية االجتماعيــة، حيــث تــم االنتهــاء مــن ترميــم 7 منــازل مــن خــال 

حملــة فزعــة اهــل فــي محافظــة الطفيلــة، وتمــت زيــارة 3 منــازل منهــا واالطــاع علــى االعمــال التــي قــام بهــا 

الزمــاء فــي مجلــس الفــرع مــن خــال المبالــغ التــي تــم رصدهــا مــن الحملــة، مبينــا أن الحملــة هــي حملــة وطنيــة 

لترميــم منــازل االســر العفيفيــة فــي جميــع محافظــات المملكــة والعاصمــة عمــان.

بــدوره، قــال رئيــس فــرع النقابــة فــي محافظــة الطفيلــة، المهنــدس محمــود الجرابعــة، إنــه وانطاقــا مــن دور 

نقابــة المهندســين واســتمرارا لحملــة فزعــة اهــل لترميــم منــازل االســر العفيفــة، تــم ترميــم خمســة منــازل تعــود 

ألســر عفيفــة فــي المحافظــة، إضافــة إلــى وجــود منزيــن قيــد الترميــم.





المهندسين تطلق المعرض الصناعي 
التجاري الهندسي جايمكس 2022

افتتح وزير االشغال العامة واالسكان المهندس 

يحيــى الكســبي المعــرض الدولــي الســابع عشــر 

لــاالت والمعــدات الكهروميكانيكيــة -المعــرض 

الصناعــي التجــاري الهندســي جايمكــس 2022 

الشمســية  للطاقــة  األدنــى  الشــرق  ومعــرض 

المهندســين  نقابــة  نظمتــه  الــذي   SONEX

ــة  ــة الذهبي ــن بالتعــاون مــع شــركة البواب األردنيي

لتنظيــم المعــارض وبدعــم مــن غرفــة صناعــة 

الخضــراء،  لألبنيــة  األردنــي  والمجلــس  عمــان 

بمشــاركة أكثــر مــن مئتــي جهــة عارضــة محليــة 

وعالميــة تمثــل أكثــر مــن 600 ماركــة عالميــة.

وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد 

ســمارة  أحمــد  المهنــدس  العــرب  المهندســين 

ــم هــذا  ــى تنظي ــادت عل ــة اعت ــي، ان النقاب الزعب

المعــرض ســنويا وقــد انقطعــت لمــدة ســنتين 

بســبب جائحــة كورونــا، حيــث يهــدف المعــرض 

القطــاع  الــى  والمعرفــة  الخبــرة  نقــل  الــى 

الهندســي االردنــي مــن خــال ابــراز احــدث مــا 

 
ً
توصــل لــه العلــم فــي المجــاالت المختلفة ســعيا

منهــا الــى زيــادة التنافســية للقطــاع الهندســي، 

خاصــة وان توجــه مجلــس النقابــة يرمــي الــى 

المهنــدس  لــدى  الممارســات  افضــل  تبنــي 

االردنــي و بنــاء قدراتهــم وفــق التجربــة العالميــة. 

المهندســين  للزمــاء  ليتيــح  المعــرض  ويأتــي 

فــرص بالغــة األهميــة للتعــاون ونقــل الخبــرات.



المهندسين" توافق على تقسيط االشتراك 
السنـــوي لمنتسبيـــــها الراغبيــــن بااللتـــــــــزام 

بصندوق التقاعد

قـــرر مجلـــس نقابة المهندســـين األردنييـــن، الموافقة على امكانية تقســـيط االشـــتراك الســـنوي على الزماء 

المهندســـين والمهندســـات الراغبيـــن االســـتفادة من برنامـــج االعفاء من الرســـوم االضافية على االشـــتراكات 

التقاعديـــة، تشـــجيعا لهـــم لالتزام بصنـــدوق التقاعد والتخفيف على المهندســـين الشـــباب

وبلـــغ عـــدد المهندســـين الذين تم تنفيذ برامج اعفاء لهم 217 مهندســـا ومهندســـة وقاموا بتســـديد اكثر من 

260 الـــف دينار منذ بـــدء حملة االعفاء.

وقـــال نقيـــب المهندســـين األردنييين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، إنه ومن خال متابعـــة حملة االعفاءات 

تبين أن تراكم االشـــتراك الســـنوي للزماء المهندســـين يحول دون اســـتفادة المهندســـين مـــن برامج االعفاء، 

ونظـــرا ألهميـــة صنـــدوق التقاعـــد واعطائـــه االولوية فقـــد ارتأى مجلس النقابة الســـماح بتقســـيط االشـــتراك 

الســـنوي على الزماء المهندســـين والمهندسات.



مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ووزارة 
التربية والتعليم لتقديم الخدمات التدريبية

ــة  ــة المهندســين ووزارة التربي وقعــت نقاب
لتقديــم  تفاهــم  مذكــرة  والتعليــم، 
أطــر  تعزيــز  بهــدف  التدريبيــة،  الخدمــات 
لتحقيــق  والنقابــة  الــوزارة  بيــن  التعــاون 
أهــداف التنميــة المهنيــة مــن خــال قيــام 
نقابــة المهندســين بتنفيــذ برامــج تدريبيــة 
الهندســية  المجــاالت  فــي  متخصصــة 
دورات  وعقــد  والتكنولوجيــة،  واالداريــة 
الفيديــك  ودورات  العقــود  مجــال  فــي 
والبرامــج التأهيليــة المختلفــة للمهندســين 
والموظفيــن العامليــن فــي وزارة التربيــة 

التخصصــات. مختلــف  فــي  والتعليــم 
وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي إن النقابــة 
تمتلــك مركــزا تدريبيــا يحتــل مكانــة مرموقــة لــدى اتحــاد المهندســين العــرب ولديــه العديــد مــن اإلعتماديــات 
اإلقليميــة والعالميــة والحصريــة ويقــدم العديــد مــن الــدورات والبرامــج التأهيليــة التي تســاهم فــي صقل مهارات 
ــا أنــه تــم تأســيس اكاديميــة المهندســين  ــر خبــرات المهندســين فــي كافــة التخصصــات الهندســية، مبين وتطوي
للتطويــر والتدريــب الهندســي  لتعزيــز الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز وتكامل الشــراكات مع مختلف المؤسســات 

وشــركاء القطــاع 
مــن جانبــه، أشــار وزيــر التربيــة والتعليــم ووزيــر التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي الدكتــور وجيــه عويــس إلــى ضــرورة تعزيــز 
أطــر التعــاون المشــتركة بيــن الــوزارة والنقابــة بمــا يســاهم فــي 
تطويــر التعليــم المهنــي وتحســينه بشــكل متواصــل ومســتمر، 
لتحســين جــودة مخرجــات التعليــم وتهيئتهــا بالصــورة األمثــل 

لســوق العمــل المحلــي والعالمــي.
وأكــد الوزيــر عويــس اســتعداد وزارة التربيــة للتعــاون مــع نقابــة 
المهندســين فــي مجــال تدريــب المهندســين العامليــن تحــت 
مظلــة الــوزارة وتأهيليهــم مــن خــال أكاديميــة المهندســين  

والمنصــة التدريبيــة. 





"المهندسين" تشارك في وقفة تضامنية 
احياء لذكرى النكبة وتنديدا باغتيال الصحفية 

شيرين أبو عاقلة

شــاركت نقابــة المهندســين األردنييــن فــي الوقفــة التضامنيــة التــي نظمهــا مجمــع النقابــات المهنيــة احيــاء 

لذكــرى النكبــة، وتنديــدا باغتيــال الصحفيــة شــيرين أبــو عاقلــة.

وأكــد المشــاركون فــي الوقفــة علــى المواقــف الثابتــة لمجمــع النقابــات المهنيــة والشــعب األردنــي الرافضيــن 

لإلعتــراف بــأي شــكل مــن األشــكال بهــذا الكيــان، مطالبيــن بطــرد الســفير ورفــض أي اتفاقيــات مــع الكيــان 

الصهيونــي بمــا فيهــا اتفاقيــات الغــاز والكهربــاء، وكافــة اللقــاءات الســرية والعلنيــة وذلــك مــن بــاب الواجــب الــذي 

تعودنــاه مــن الدعــم الرســمي األردنــي المعهــود والمــوروث للقضيــة الفلســطينية.

واســتهجنت الوقفــة الحــال التــي وصلــت اليهــا بعــض الحكومــات فــي الــدول العربيــة مــن الهرولــة نحــو التطبيــع 

الــذي ال مصلحــة لــه اال تصفيــة القضيــة، وفقــدان االنتمــاء والــوالء العربــي واالســامي، مشــددة علــى وقــوف 

مجمــع النقابــات المهنيــة خلــف االهــل فــي فلســطين الذيــن مــا زالــوا يقاتلــون بــكل قــوة لدحــر الكيــان.



"المهندسين" تلتقي ممثلين عن السفارة 
االلمانية لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين

أكــد لقــاء جمــع بيــن نقابــة المهندســين األردنييــن وممثليــن عــن الســفارة األلمانيــة فــي عمــان، علــى ضــرورة 

تعزيــز اواصــر التعــاون والتشــارك بيــن الجانبيــن، فــي ســبيل 

ألمانيــا،  األردنييــن فــي  للمهندســين  ايجــاد فــرص عمــل 

وتنفيــذ مشــاريع وبرامــج مشــتركة.

بشــار  الدكتــور  المهندســين  نقابــة  مجلــس  عضــو  وقــال 

الطراونــة، إن اللقــاء يأتــي اســتكماال لجهــود التعــاون مــع 

ــة  ــة مجلــس النقاب ــق رؤي ــة، لتحقي الجهــات الرســمية األلماني

ضمن خطته االستراتيجية لفتح اسواق خارجية غير تقليدية.

وبيــن أن المهندســين األردنييــن قطعــوا اشــواطا متقدمــة 

بعضهــم  وتقــدم  االلمانيــة  اللغــة  تعلــم  برنامــج  فــي 

للمقابــات وتمكنــوا مــن الســفر الــى ألمانيــا، وهــم فــي مراحــل متقدمــة للعمــل هنــاك، إضافــة إلــى مجموعــات 

اســتطاعت إكمــال الدراســات العليــا هنــاك بكلــف شــبه مجانيــة مســتفيدين مــن إتقــان اللغــة األلمانيــة،  مشــيرا 

إلــى ضــرورة تعزيــز عاقــات التعــاون لبحــث مــدى امكانيــة عمــل برامــج تدريــب فــي ألمانيــا لتســاهم فــي تأهيــل 

ــة للعمــل فــي الســوق األلمانــي. ــرة االولي المهندســين األردنييــن واعطائهــم الخب

واســتعرض المهنــدس توفيــق أبــو ارشــيد رئيــس رابطــة خريجــي الجامعــات األلمانيــة وعضــو فريــق تصديــر العمــل 

الهندســي إلــى ألمانيــا، النقــاط الفنيــة والتــي ينبغــي تعميــق التعــاون بيــن الجانبيــن بهــا والتــي مــن شــأنها 

تســهيل عمليــة تصديــر العمــل الهندســي أللمانيــا.



نقيب المهندسين يبحث آفاق تعزيز التعاون 
المشترك مع نقابة مقاولي االنشاءات

زار نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس احمــد ســمارة الزعبــي وأعضــاء مــن مجلــس النقابــة واألمانــة العامــة،  

مقــر نقابــة المقاوليــن واإلنشــاءات والتقــى نقيــب المقاوليــن المهنــدس أيمــن الخضيــري وأعضــاء مــن مجلــس 

النقابــة، لبحــث تعزيــز عاقــات التعــاون بيــن الجانبيــن.

وقــدم نقيــب المهندســين التهنئــة لنقيــب المقاوليــن بمناســبة انتخابــه نقيبــا لنقابــة مقاولــي اإلنشــاءات ونجــاح 

انتخابــات المجلــس الرابــع والعشــرين، مؤكــدا أن نقابــة المقاوليــن شــريك اســتراتيجي لنقابــة المهندســين فــي 

العمــل الهندســي االستشــاري. 

وأكــد المهنــدس ســمارة اســتعداد النقابــة لوضــع كافــة امكانياتهــا تحــت تصــرف نقابــة المقاوليــن، إضافــة إلــى 

تبــادل الخبــرات والمعرفــة التــي تخــدم مصلحــة الجانبيــن، داعيــا  إلــى ضــرورة إعــادة تفعيــل اللجــان الفنيــة بيــن 

الجانبيــن.

وبحــث الجانبــان جهــود تصديــر العمــل االستشــاري والمقــاوالت حيــث أن هــذا القطــاع الحيــوي يشــغل عــدد كبيــر 

مــن المهندســين وااليــدي العاملــة ويســاهم فــي زيــادة الدخــل القومــي والحــد مــن البطالــة والفقــر . 

وتــم التأكيــد  علــى ضــرورة متابعــة إنشــاء مجلــس االنشــاءات االردنــي والتعــاون الدائــم مــع جمعيــة مســتثمري 

قطــاع اإلســكان.  وهيئــة المكاتــب الهندســية، والقطاعــات األخــرى بمــا يســهم فــي مواكبــة تطــور قطــاع 

االنشــاءات، والحفــاظ علــى المــال العــام.

مــن جانبــه، رحــب نقيــب المقاوليــن األردنييــن المهنــدس أيمــن الخضيــري بفكــرة اعــادة احيــاء مجلــس اإلنشــاءات 

االردنــي، مؤكــدا علــى ان نقابتــي المهندســين والمقاوليــن شــركاء فــي العمــل الهندســي االستشــاري.



"المهندسين" و"المهنية العقارية" توقعان 
اتفاقية مع شركة الفحيص

وقعــت نقابــة المهندســين األردنييــن والشــركة المهنيــة لإلســتثمارات العقاريــة واإلســكان إتفاقيــة تعــاون مــع 

شــركة الفحيــص األولــى المملوكــة لشــركة األردن األولــى لإلســتثمار، وذلــك بهــدف شــراء قطعــة أرض فــي 

منطقــة الطنيــب بمســاحة )154( دونــم.

وبموجــب االتفاقيــة، فســيتم نقــل ملكيــة األرض إلــى الشــركة المهنيــة العقاريــة ونقابــة المهندســين مقابــل 

مبادلــة جــزء مــن المبلــغ بشــقق ضمــن ريــاض المهندســين الواقــع بالقــرب مــن دوار المشــاغل فــي عمــان، 

والمملــوك لنقابــة المهندســين والشــركة المهنيــة.

وقــال نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب، المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي إن هــذه 

اإلتفاقيــة جــاءت وبالشــراكة مــع الشــركة المهنيــة، لتعزيــز الشــراكات المســتمرة بيــن الشــركة ونقابة المهندســين.

مــن جانبــه، أكــد عضــو مجلــس إدارة الشــركة المهنيــة الســيد فهــد طويلــة، أن هــذه اإلتفاقيــة تأتــي ضمــن 

الخطــة التــي يقــوم بهــا مجلــس إدارة الشــركة المهنيــة لخدمــة مســاهمي الشــركة.



127 مهندسا ومهندسة يؤدون اليمين 
القانونية في عمان

أكــد نائــب نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس فوزي مســعد، على ضــرورة تطوير كفاءات المهندســين وصقل 

مهاراتهــم واكســابهم المعــارف المختلفــة، مبينــا أن النقابــة ومــن خــال اكاديميــة المهندســين للتطويــر والتدريــب 

المهنــي ســتطلق قريبــا منصــة تفاعليــة تتضمــن اكثــر مــن 6500 برنامــج تدريبــي فــي مجــاالت الهندســة المختلفــة.

 Jordan وقــال خــال حفــل اداء اليميــن القانونيــة لـــ 127 مهندســا ومهندســة إن النقابــة بالشــراكة مــع "برنامــج

12 للريــادة والتنميــة والتطويــر" أطلقــت برنامجــا جديــدا لدعــم الشــركات الناشــئة والصغيــرة الجديــدة وتطويــر 

الشــركات القائمــة، بدعــم مــن النقابــة وموسســات مختلفــة ســيتم مــن خالــه تقييــم المشــاريع المقدمــة وبنــاء 

القــدرات والدعــم الفنــي والمالــي بمبالــغ تصــل الــى 20000 دوالر للمتأهليــن.

وأشــار إلــى أن المهندســين أثبتــوا نجــاح تجاربهــم فــي العديــد مــن المجــاالت خاصــة الريــادة واالبتــكار واالبــداع، 

الفتــا الــى أن ذلــك االمــر يســاهم فــي فتــح المجــال للمهندســين علــى مصراعيــه لاســتفادة مــن التجــارب 

والخبــرات المختلفــة، متجــاوزا كافــة الصعوبــات والتحديــات ومعيقــات العمــل.



حفل لتكريم مجالس فرع نقابة المهندسين 
في عجلون ولجانها

قــال نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمد ســمارة الزعبي، إن مــا يدور من 

لقــاءات حــول قمــة النقــب التــي اســتضاف فيهــا وزيــر خارجيــة الكيــان نظــراءه مــن مصــر واإلمــارات والمغــرب والبحريــن 

بحضــور وزيــر الخارجيــة األمريكــي، بعيــدا عــن االردن يؤكــد موقفنــا الثابــت ضــد التطبيــع مــع العدو الصهيونــي ورفض 

كافــة االتفاقيــات الموقعــة معــه، وأن ال بديــل عــن تحريــر فلســطين كل فلســطين مــن النهــر إلــى البحــر وعاصمتهــا 

القــدس الشــريف، مشــددا علــى أن ال تنــازل عــن ذرة تــراب واحــدة مــن أرضهــا.

ورحــب المهنــدس ســمارة خــال حفــل تكريــم مجالــس فــرع نقابــة المهندســين فــي عجلــون وهيئاتهــا المركزيــة 

الســابقة، بتعزيــز العاقــات االردنيــة الفلســطينية، مشــددا علــى ضــرورة تعزيــز حمايــة االردن والمقدســات االســامية 

ودعــم صمــود األهــل فــي الوطــن المحتــل.

وقــدم نقيــب المهندســين شــكره لكافــة رؤســاء فــرع نقابــة عجلون ولجانها الســابقة التي ســاهمت في بنــاء النقابة 

وتحقيق االفضل للمهندسين. 

بــدوره، قــال رئيــس فــرع نقابــة المهندســين فــي محافظة عجلون المهنــدس خالد العنانزة، إن حفــل تكريم القيادات 

النقابيــة فــي محافظــة عجلــون تتزامــن مــع احتفــاالت الوطــن بعيــد االم ويــوم الكرامــة التــي وقــف فيــه الجيــش 

العربــي وقفــة عــز وفخــار فــي التصــدي لغــزاة األرض.

وأكــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى النقابــة فــي وجــه التفرقــة مــن خــال القيــادات النقابيــة، فالقائــد يبنــي ويعلــم 

ويتــرك أثــرا ويصنــع قائــدا، مشــيرا الــى ان المهندســين قدمــوا وضحــوا بوقتهــم وجهدهــم مــن أجــل العمــل النقابي.



"المهندسين" تشارك في فعاليات اليوم 
العلمي المعماري في جامعة الشرق األوسط

أكــد نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســماره الزعبــي خــال كلمــة لــه بمناســبة اليــوم العلمــي 

لكليــة العمــارة والتصميــم، الــذي عقــد فــي رحــاب الجامعــة برعايــة الرئيســة األســتاذة الدكتــورة ســام المحاديــن، 

ــر مــن  ــة غّي ــة، مضيفــا أن اختــاط المــدارس المعماري ــة التحــول الرقمــي فــي الممارســات المعماري علــى أهمي

الطريقــة التــي تــدار بهــا المشــاريع؛ إذ إن ذلــك قــد يؤثــر علــى فــرص الممارســات المعماريــة وتقنياتهــا.

ــن  ــة، وممثلي ــن التدريســية واإلداري ــات، وأعضــاء الهيئتي وأكــد بحضــور رئيســة الجامعــة، وعــدد مــن عمــداء الكلي

عــن أمانــة عمــان الكبــرى، ومديريــة الدفــاع المدنــي، والمجلــس األردنــي لألبنيــة الخضــراء، وبلديــة خريبــة الســوق، 

 عندمــا تقــع علــى عاتقــه مســؤولية أخاقيــة تجــاه 
ً

ضــرورة أن يكــون المهنــدس مســتعدا لهــذه التحــوالت، خاصــة

البيئــة المحيطــة، تتخطــى حــدود اإلنشــاء، والرســم، والتخطيــط، والبنــاء.

وأشاد النقيب بالعاقات االستراتيجية المتميزة بين نقابة المهندسين األردنيين وجامعة الشرق األوسط.



مجلس فرع معان يبحث تعزيز التعاون مع 
جامعة الحسين بن طالل

زار رئيــس فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن فــي محافظــة معــان المهنــدس محمــد المحاميــد، وأعضــاء مجلــس 

الفــرع، رئيــس جامعــة الحســين بــن طــال االســتاذ الدكتــور عاطــف الخرابشــة، لتعزيــز عاقــات التعــاون والتشــارك بيــن 

الفــرع والجامعــة.

ورحــب رئيــس الجامعــة برئيــس مجلــس الفــرع المهندس محمد المحاميد واعضاء مجلس الفرع شــاكرا لهم زيارتهم، 

ومؤكــدا علــى تبــادل مثــل هــذه الزيــارات لبنــاء جســور من التعاون ما بين خبرة المهندســين والجامعة.

وأشــار إلــى أهميــة التشــاركية بيــن النقابــة والجامعــة ومســاهمة الجامعــة فــي تذليل بعض المشــكات التي تواجه 

المهندســين والطلبة الدارســين في التخصصات الهندســية المختلفة.

وقــدم رئيــس الفــرع المهنــدس محمــد المحاميــد، نبــذة تعريفيــة عــن فــرع معــان كأحــد ابــرز المؤسســات النقابيــة 

فــي المحافظــة ومــا تقدمــه النقابــة العضائهــا وابنــاء المجتمــع المحلــي والمؤسســات الموجــودة فــي المحافظــة، 

مستعرضا أبرز المشكات التي يمكن لجامعة الحسين ونقابة المهندسين التعاون لحلها عى مستوى المحافظة، 

والتــي كان ابرزهــا مشــكلة البطالــة بيــن المهندســين الشــباب، اضافــة الــى التعــاون فــي مجــال التدريــب لطلبــة كليــة 

الهندســة مــن خــال برامــج النقابــة التدريبيــة. 



مهندسو البلقاء يحتفون بعيد االستقالل 
السادس والسبعين

قــال نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس احمــد ســمارة الزعبــي، إن ظــال ذكــرى االســتقال تجعلنــا نســتذكر 

بــكل فخــر واعتــزاز جهــود الرجــال االوائــل وتضحياتهــم، فهــم مــن صنــع للوطــن نهــارات الحريــة وعبــاءات الكرامــة.

جاء ذلك خال احتفال فرع نقابة المهندسين األردنيين في محافظة البلقاء بعيد االستقال السادس والسبعين، 

بحضور الوزير االسبق االستاذ محمود الخرابشة والنائب المهندس طال النسور، وعضو مجلس النقابة المهندس 

عماد الدباس، ورئيس وأعضاء فرع النقابة في محافظة البلقاء وعدد من مهندسي المحافظة.

وأشــار المهنــدس ســمارة إلــى أنــه وفــي ظــال ذكــرى الجلــوس الملكــي وقــد تجــاوز االردن تحديــات الفتنــة وطــوى 

صفحتهــا، خــرج األردنيــون لاحتفــال بعيــد االســتقال فــي كل بقــاع الوطــن فرحيــن بوطــن يحتضنهــم ويتطلعــون 

الــى قــادم االيــام رغــم صعوبــة االســئلة الوطنيــة، مؤكــدا ان اللحظــة الراهنــة فرصــة لتدشــين زمــان أردنــي جديــد 

يحمــل مشــروعا اردنيــا قوامــه ســيادة القانــون والعدالــة االجتماعيــة والمواطنــة الفاعلــة، ويكــرس نهجــا ال ارتهــان فيه 

وال تبعيــة، وهــو المشــروع السياســي الــذي يكتــب عناويــن األردن الجديــد. 

مــن جانبــه قــال الوزيــر االســبق المحامــي محمــود الخرابشــة إن االســتقال هــو انجــاز هاشــمي اردنــي بامتيــاز، وهــو 

لمكانــة  االردن  وصــل  حيــث  الحــرة،  الســيادة  عنــوان 

مرموقــة يحكمــة وجهــد القيــادة الحكيمــة.

واشــار الــى ان طموحــات األردنييــن ال حــدود لهــا، كمــا 

االردن  الوطــن  ليشــكل  لــه  حــدود  ســطروا وطنــا ال 

نموذجــا يحتــذى بــه بيــن كافــة دول المنطقــة.

وقــال النائــب المهنــدس طــال النســور إن األردنييــن 

صنعــوا اســتقالهم بأيديهــم، وطافــوا العالــم وكانــوا 

جــزءا للتطويــر والتحديــث، كمــا كان للمهندســين دور 

حيــوي فــي صناعــة المســتقبل.



180 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم 
القانوني في العقبة

اتحــاد  رئيــس  األردنييــن  المهندســين  نقيــب  أكــد 
المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، 
أن نقابــة المهندســين هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة 
مــن قبــل الدولــة بتنظيــم ممارســة المهنــة فــي االدن.
جــاء ذلــك خــال حفــل اداء القســم القانونــي لـــ 180 
مهندســا ومهندســة فــي فــرع نقابــة المهندســين فــي 
محافظــة العقبــة، بحضــور رئيــس الفــرع المهنــدس عامر 
الحباشــنة، وأميــن عــام النقابــة المهنــدس علــي ناصــر.

واســتعرض نقيــب لمهندســين خــال حفــل اداء القســم 
ــب بقصــد  ــدءا مــن برنامــج التدري ــة لمنتســبيها، ب ــي تقدمهــا النقاب ــب الت ــي، مجموعــة مــن برامــج التدري القانون
التشــغيل الموقــع مــع وزارة العمــل والــذي يتــم مــن خالــه تدريــب 1200 مهنــدس ومهندســة، مبينــا أن نســبة 
التشــغيل فــي ذلــك البرنامــج كانــت فــي بداياتهــا تصــل الــى %85، إال أن الظــروف االقتصاديــة الحاليــة خفضــت 
نســب التشــغيل إلــى %65، اضافــة إلــى برنامــج التدريــب الرئيســي وبرنامــج بــدي خبــرة، والبرامــج المختلفــة 
الموقعــة مــع الفوســفات والبوتــاس العربيــة وشــركة توليــد الكهربــاء ومصفــاة البتــرول وغيرهــا مــن الشــركات.
بــدوره، قــدم رئيــس فــرع العقبــة المهنــدس عامــر الحباشــنة التهنئــة للمهندســين الجــدد، مؤكــدا علــى ان 
نشــاطات الفــرع مســتمرة مــن خــال االتصــال والتواصــل مــع الزمــاء، عبــر الــدورات والنــدوات وورشــات العمــل 

المختلفــة.
قيمــة  يعتبــر  للنقابــة  جديــد  منتســب  كل  إن  وقــال 
مضافــة، كمــا ان كل مهنــدس هــو مشــروع قائــم بذاتــه 
ــا أن مجمــل المســجلين  ــك مشــروعا، مبين ويجــب أن يمتل
مــن المهندســين لــدى فــرع العقبــة يبلــغ حوالــي 3000 
مهنــدس ومهندســة، بعــد ان شــهدت المحافظــة تطــورا 
المهنــي  العمــل  علــى  انعكــس  وســكانيا  ديموغرافيــا 

والفنــي. والهندســي 
وفــي نهايــة الحفــل، قــدم أميــن عــام النقابــة المهنــدس 

علــي ناصــر التهنئــة للمهندســين الجــدد بمناســبة انضمامهــم الــى نقابتهــم، كمــا ردد المهندســون القســم 
القانونــي والقســم العربــي الــذي تــاه اميــن عــام النقابــة، وتســلم المهندســون بطاقــات العضوية والشــهادات.



65 مهندسا ومهندسة يؤدون اليمين 
القانونية في البلقاء

أدى 65 مهندســا ومهندســة اليميــن القانونيــة فــي فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن بمحافظــة البلقاء، بحضور 
اعضــاء مجلــس النقابــة الدكتــور بشــار الطراونــة والدكتــور ابراهيــم العــدوان والمهنــدس معتــز الشــوارب، ورئيــس 

فــرع النقابــة فــي محافظــة البلقــاء المهنــدس كمــال الدبــاس، واعضــاء مــن مجلــس الفــرع.
وتحــدث الدكتــور الطراونــة خــال الحفــل عــن خطــة مجلــس النقابــة للــدورة 29، ودور النقابــة فــي تنظيــم 
ممارســة المهنــة وصاحياتهــا علــى صعيــد مهنــي ووطنــي ونقابــي، ودفاعهــا المســتمر عــن حقــوق الزمــاء 

المهندســين والمهندســات علــى كامــل مســاحة الوطــن.
وقــدم الدكتــور الطراونــة التهنئــة والتبريــك للزمــاء الجــدد، مؤكــدا علــى ضــرورة التواصــل المســتمر مــع النقابــة 
ــة مهاراتهــم  ــات التــي تعقدهــا، والتــي تســاهم فــي تنمي ــدورات والفعالي واالطــاع علــى كافــة األنشــطة وال
وصقــل خبراتهــم وتهيئتهــم للدخــول الــى ســوق العمــل، مببيــا أن النقابــة تبــذل جهــودا حثيثــة فــي هــذا المجــال 

مــن أجــل ايجــاد فــرص تدريــب وتشــغيل لمنتســبيها.
ــات التــي يعقدهــا  ــاس، األنشــطة والفعالي ــه، اســتعرض رئيــس مجلــس الفــرع المهنــدس كمــال الدب مــن جانب

الفــرع ومنهــا االجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة، إضافــة 
إلــى المؤتمــرات التــي ســيتم عقدهــا والــدورات التــي 
للتســجيل  والزميــات  الزمــاء   

ً
داعيــا الفــرع،  يعقدهــا 

ــرة فــي دعــم المســيرة  ــة كبي فيهــا لمــا لهــا مــن أهمي
المهنيــة. 

وفــي نهايــة الحفــل أدى الزمــاء والزميــات اليميــن 
العضويــة  بطاقــات  تســليمهم  تــم  كمــا  القانونيــة، 

والشــهادات.
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