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ملف العدد
مجلس نقابة المهندسين يبحث تعديالت 

صندوق تقاعد المهندسين

مجلس نقابة المهندسين يستأنف مشاوراته للتوافق على 
صيغة اليجاد الية الستمرار صندوق التقاعد بالوفاء بالتزاماته

بـــدأ مجلـــس نقابـــة المهندســـين االردنييـــن بحملـــة منظمـــة للقـــاء كافـــة الهيئـــات العامـــة فـــي المحافظـــات 
واستشـــارة كافـــة المعنييـــن للخـــروج بصيغة توافقيـــة اليجاد الية الســـتمرار الصنـــدوق بالوفـــاء بالتزاماته واعادة 
الثقـــة بالصنـــدوق، حيـــث التقـــى مجلـــس النقابة فـــي عمان اعضـــاء اللجـــان النقابيـــة، واســـتعرض أمامهم ما 
يعانيـــه صنـــدوق التقاعـــد ، والصعوبـــات التي يواجههـــا المجلس في تأميـــن الرواتب التقاعدية للزمالء بشـــكل 
شـــهري منتظـــم حيـــث عبـــر الجميع عـــن حرصهم الشـــديد علـــى مصلحـــة النقابة مؤكديـــن ان هـــذه المرحلة 
تتطلـــب التكاتـــف والتعاضـــد بيـــن الجميـــع للوصـــول الى صيغـــة توافقية نســـتطيع مـــن خاللها اعـــادة صندوق 
تقاعـــد المهندســـين الـــى ألقـــه، وبالتالي البـــدء بمرحلة جديدة من االســـتثمارات والمشـــاريع الناجحـــة التي تدر 
بالربـــح علـــى الصنـــدوق وتضمن حصول الزمـــالء المتقاعدين على رواتبهـــم التقاعدية بشـــكل منتظم ، الفتين 
الـــى ان التواصـــل بيـــن المجلس والهيئة العامة والمكاشـــفة والشـــفافية هي الســـبيل الوحيد الســـتمرار الثقة 
بيـــن النقابـــة والهيئـــة العامـــة، وبالتالـــي التفـــاف الجميع حـــول نقابتهم والتكاتـــف في حل مشـــاكل الصندوق 
التـــي توقعتها الدراســـات الســـابقة علـــى مر الســـنوات وزاد من حدتها التراجـــع االقتصادي المســـتمر،  وارتفاع 
نســـبة البطالـــة بين المهندســـين، وانتشـــار الوباء والحـــروب في محيطنا والخـــارج، ورغم اجراء بعـــض التعديالت 
اال انـــه بســـبب هـــذه االوضـــاع لـــم تعطـــي المردود ممـــا اضطـــر النقابة الـــى تقديـــم مقترحات لتعديـــل نظام 

صنـــدوق التقاعـــد الـــذي تـــم رفضه رغـــم انه فـــي جميع بنـــوده لصالح المهندســـين وصنـــدوق التقاعد.
واســـتمع المجلـــس خالل اللقاء الى اقتراحـــات وتوصيات اعضاء اللجان المختلفة ، حيث اكد نقيب المهندســـين 
االردنييـــن المهنـــدس احمـــد ســـمارة الزعبـــي عـــن ثقته بقـــدرة الهيئة العامـــة علـــى التوافق والتعاضـــد النقاذ 
نقابتهـــا ، مؤكـــدا ان المكاشـــفة والمصارحـــة هما العنوان الرئيســـي الذي يعتمد عليه مجلس النقابة، مشـــددا 
علـــى ضـــرورة ان يحمـــل الجميع هدف اوحد هو نقابة موحدة ، لخدمة الزمالء المهندســـين ، مؤكدا انه ســـيتم 
االخـــذ بالتوصيـــات المقدمة خـــالل صياغة المقترحات حيث ســـيتم تقديمها للدارس االكتـــواري لالخذ بما يمكن 
تطبيقه، وتضمينها ضمن الدراســـة الجديدة التي ســـتقدم للهيئة العامة . مبينا ان مجلس النقابة سيســـتكمل 
زياراتـــه وجوالتـــه خـــالل الفتـــرة القادمة فـــي كافة فروع النقابـــة في المحافظات وســـيلتقي بكافـــة المعنيين 
و لـــن يتـــم الذهـــاب للهيئـــة العامـــة اال بعد دراســـة  مســـتفيضة يتـــم التوافق عليهـــا من كافة االطيـــاف تمكن 

صنـــدوق التقاعد من الوفـــاء بالتزاماته تجاه الزمـــالء المتقاعدين 
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مجلس نقابة المهندســـين يواصل مشاوراته مع 
الشـــعب الهندســـية ولجانهـــا وهيئاتهـــا المركزية 
للتوافق على صيغة اليجاد آلية الستمرار صندوق 

التقاعـــد الوفاء بالتزاماته
اســـتمرارا لخطـــة مجلـــس نقابة المهندســـين للقاء الهيئات العامة والتشـــاور مع كافة المعنييـــن للخروج بصيغة 
توافقية اليجاد آلية الســـتمرار صندوق التقاعد الوفـــاء بالتزاماته، التقى مجلس النقابة بأعضاء الهيئات المركزية 
واللجان لشـــعب الهندســـة الكيميائية، والمعمارية والكهربائية، حيث اســـتعرض اللقاء ما يعانيه صندوق التقاعد 

والصعوبـــات التي يواجهها المجلس في تأمين الرواتب التقاعدية للزمالء بشـــكل شـــهري منتظم.
واســـتمع المجلـــس الـــى مقترحات وتوصيـــات الهيئة العامة للشـــعب الثالث، مؤكدا انه ســـيأخذ بعيـــن االعتبار 
عند اعداد المقترحات التي ســـتقدم للدارس االكتواري تلك التوصيات بما يمكن تطبيقه، كما ســـيتم تضمينها 

ضمن الدراســـة الجديدة التي ســـتقدم للهيئة العامة. 
وعبـــر نقيـــب المهندســـين االردنييـــن المهنـــدس أحمـــد ســـمارة الزعبي عن ثقتـــه بقـــدرة الهيئـــة العامة على 
التوافـــق والتعاضـــد النقـــاذ نقابتها والوقـــوف خلف صناديقهـــا، مؤكدا ان المكاشـــفة والمصارحة همـــا العنوان 
الرئيســـي الـــذي يعتمـــد عليـــه مجلس النقابة، مشـــددا على ضـــرورة أن يحمـــل الجميع هدف أوحـــد هو نقابة 

موحـــدة ، لخدمة الزمالء المهندســـين.
وأشـــار إلـــى أن التراجع االقتصادي المســـتمر وارتفاع نســـب البطالة بين المهندســـين وانتشـــار الوبـــاء والحروب 
فـــي محيطنـــا والخـــارج ســـاهم في حـــدة االزمات التـــي يعاني منهـــا صنـــدوق التقاعد، مبينـــا أنه ورغـــم اجراء 

بعـــض التعديـــالت المحـــدودة على نظـــام الصنـــدوق إال أن االوضاع لـــم تعط المـــردود المتوقع.
مـــن جانبهـــم أكـــد الحضـــور ان التواصل بيـــن المجلـــس والهيئة العامة والمكاشـــفة والشـــفافية هي الســـبيل 
الوحيـــد الســـتمرار الثقـــة بيـــن النقابـــة والهيئـــة العامـــة، والتـــي تســـاهم فـــي التفـــاف الجميـــع حـــول نقابتهم 

والتكاتـــف في ســـبيل اســـتمرارها.

ملف العدد: مجلس نقابة المهندسين يبحث تعديالت صندوق تقاعد المهندسين
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مجلــس نقابــة المهندســين يبحــث تعديــالت 
صندوق التقاعد مع رؤساء ارتباط المهندسين 

فــي الخــارج
بحث نقيب المهندســـين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، 
وأعضاء مجلس النقابة، مع رؤســـاء لجان ارتباط نقابة المهندســـين 
فـــي الخارج، األوضـــاع التي يمر بهـــا صندوق التقاعـــد، والتعديالت 
المقترحـــة علـــى نظـــام الصنـــدوق والتـــي تضمـــن الحفـــاظ علـــى 
ديمومتـــه واســـتمراره في ايفـــاء التزاماتـــه لجميع الفئـــات العمرية 

من الزمالء المشـــاركين فـــي الصندوق حاليا ومســـتقبال.
يبذلهـــا مجلـــس  التـــي  بالجهـــود  االرتبـــاط  لجـــان  وأشـــاد رؤســـاء 
نقابـــة المهندســـين فـــي لقاءاتـــه المختلفـــة مع كافـــة االطياف 

والمكونـــات النقابيـــة فـــي الهيئـــات العامـــة والمركزية وفـــروع النقابة في محافظـــات المملكـــة، للوصول الى 
صيغـــة توافقيـــة تضمن تقديـــم مقترحات نهائية على نظام الصنـــدوق لتمكينه مع االســـتمرار بالتزاماته المالية 

فـــي دفـــع الرواتـــب التقاعديـــة ألكثـــر مـــن 17 الـــف متقاعد ومنتفـــع منه.
وقال رؤساء لجان االرتباط إن هناك معلومات مضللة يجري ضخها عبر وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي 
المختلفـــة حول تعديالت نظام صندوق التقاعد، مؤكدين علـــى ضرورة قيام اعالم النقابة بالتصدي لهذه الحمالت 
والمعلومـــات المغلوطـــة وااللتـــزام بـــدوره فـــي توعية المهندســـين والفئة المســـتهدفة بأهمية صنـــدوق التقاعد 
والتعديـــالت المطروحة ودورهـــا في الحفاظ على الصندوق وحمايته وضمان اســـتمراره في االيفاء بالتزاماته المالية 

لمـــا لـــه مـــن دور كبير في اعالة العديد من األســـر التي تعتمد علـــى الراتب التقاعدي كمصـــدر دخل وحيد لها.
مـــن جانبـــه، اســـتعرض نقيب المهندســـين األردنيين المهنـــدس أحمد ســـمارة الزعبي، الوضـــع الراهن لصندوق 
التقاعـــد وااللتزامـــات الماليـــة المترتبة عليه، وكافـــة االمور ذات العالقة أمام رؤســـاء لجان االرتبـــاط في الخارج، 
وبحضـــور نائـــب النقيـــب المهنـــدس فوزي مســـعد وأعضاء من مجلـــس النقابة، مشـــيرا إلى أنه ســـيتم ادخال 
تعديـــالت جديـــدة علـــى نظـــام الصنـــدوق بعد انهـــاء المشـــاورات مع كافـــة االطيـــاف والمكونات فـــي اللجان 
والشـــعب والفـــروع ولجـــان االرتبـــاط والهيئـــات العامـــة والمركزيـــة، ليصـــار بعدهـــا الى الدعـــوة للهيئـــة العامة 

لصنـــدوق التقاعـــد وعـــرض تلك المقترحـــات عليها والســـير باألطـــر القانونية وفـــق انظمة وتعليمـــات النقابة.
وأشـــار رؤســـاء لجان االرتباط إلى خطورة فقدان الثقة بنقابة المهندســـين وبصندوق التقاعد، مطالبين مجلس 

النقابة بســـرعة التحرك الستعادة هذه الثقة.
وأكـــدوا أن هنـــاك العديـــد مـــن المزايـــا والكثير مـــن النقـــاط االيجابيـــة المتاحة للجميع فـــي نقابة المهندســـين 
والتـــي يجـــب تســـليط الضوء عليهـــا، الفتين الى ضـــرورة زيادة التواصل مع رؤســـاء لجان االرتبـــاط ووضع الزمالء 

المهندســـين فـــي الخـــارج بصورة ما يـــدور في النقابـــة أوال بأول.
وناقـــش رؤســـاء لجـــان االرتبـــاط والمهنـــدس ســـمارة واعضـــاء مجلـــس النقابة مـــدى امكانيـــة الغـــاء الغرامات 
علـــى الزمـــالء المهندســـين نتيجة للظـــروف الراهنة، كمـــا قدموا العديد مـــن المقترحات على نظـــام الصندوق، 
مشـــيرين الـــى ضـــرورة اجراء مزيـــد من الحـــوار مع كافـــة المكونـــات النقابية خاصة فئـــة الشـــباب للوصول الى 

توافـــق موحـــد يضمن مـــرور التعديالت فـــي المرحلـــة القادمة.

ملف العدد: مجلس نقابة المهندسين يبحث تعديالت صندوق تقاعد المهندسين
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مجلـــس نقابـــة المهندســـين يواصـــل مشـــاوراته 
مـــع الهيئة العامة في محافظـــات مأدبا والبلقاء 
ومعـــان والطفيلـــة للتوافـــق علـــى صيغـــة إليجاد 
آلية الســـتمرار صنـــدوق التقاعد الوفـــاء بالتزاماته

اســـتمرارا لخطـــة مجلس نقابة المهندســـين للقاء الهيئـــات العامة والتشـــاورمع كافة المعنييـــن للخروج بصيغة 
توافقيـــة إليجـــاد آليـــة الســـتمرار صنـــدوق التقاعـــد الوفـــاء بالتزاماته ، التقـــى وفد مـــن مجلس النقابـــة بالهيئة 
العامـــة فـــي محافظـــات مأدبا والبلقاء ومعـــان والطفيلة، حيث اســـتعرض أمامهم ما يعانيه صنـــدوق التقاعد، 
والصعوبـــات التـــي يواجههـــا المجلـــس في توفيـــر الرواتب التقاعدية للزمالء بشـــكل شـــهري منتظم، بســـبب 
التراجـــع االقتصادي المســـتمر إضافة الى ارتفاع نســـب البطالة بين المهندســـين وانتشـــار الوبـــاء والحروب في 
 أنـــه رغم اجـــراء بعـــض التعديالت المحـــدودة ولكن بســـبب هذه االوضـــاع لم تعط 

ً
محيطنـــا والخـــارج، موضحـــا

المـــردود ممـــا اضطـــر مجلـــس النقابة التقـــدم بمقترحات لتعديـــل نظام الصنـــدوق والتي تم رفضهـــا رغم أنها 
لصالـــح الزمـــالء المهندســـين والنقابـــة وصندوق التقاعـــد، حيث أن التعديل األخير كان ســـيغير مســـار الصندوق.
واســـتمع أعضـــاء المجلـــس خـــالل اللقاءات الـــى اقتراحـــات وتوصيات أعضـــاء الهيئـــة العامة فـــي المحافظات 
األربـــع، مؤكدين انها ســـتؤخذ بعيـــن االعتبار عند اعداد المقترحات التي ســـتقدم للـــدارس االكتواري لالخذ بما 
يمكـــن تطبيقـــه، كما ســـيتم تضمينها ضمن الدراســـة الجديدة التي ســـتقدم للهيئة العامـــة، ودعوا إلى ضرورة 

التكاتـــف فـــي هذه المرحلة لحل مشـــاكل الصندوق التي توقعتها الدراســـات الســـابقة.
مـــن جانبهـــم أكد أعضاء الهيئة العامة في المحافظات ان التواصل بين المجلس والهيئة العامة،  والمكاشـــفة 
والشـــفافية هـــي الســـبيل الوحيد الســـتمرار الثقة بين النقابـــة والهيئة العامـــة ، وبالتالي التفـــاف الجميع حول 

نقابتهم والتكاتف في ســـبيل استمرارها. 
وضـــم وفـــد مجلس النقابة الـــى محافظة البلقـــاء المهندس فوزي مســـعد نائب نقيب المهندســـين وأعضاء 
المجلـــس المهندس عماد الدباس والمهندس معتز الشـــوارب بحضور رئيس وأعضـــاء مجلس فرع المحافظة، 
فيمـــا ضـــم وفد المجلس الـــى محافظات مأدبا، والطفيلـــة، ومعان، أعضاء المجلس الدكتـــور ابراهيم العدوان، 

وأميـــن عـــام النقابـــة المهندس علي ناصر، بحضور رؤســـاء وأعضاء مجالس الفـــروع في كل محافظة .
يذكر أن مجلس النقابة أعد خطة لزيارة كافة فروع النقابة في المحافظات للقاء الهيئات العامة فيها بهدف الوصول 

الى صيغة توافقية تقدم للهيئة العامة للنقابة  تضمن استمرار الصندوق الوفاء بالتزاماته للزمالء المتقاعدين.

ملف العدد: مجلس نقابة المهندسين يبحث تعديالت صندوق تقاعد المهندسين
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مــع  يواصــل مشــاوراته  المهندســين  نقابــة  مجلــس 
الهيئــة العامــة في عجلــون للتوافق على صيغة اليجاد 

اليــة الســتمرار صنــدوق التقاعــد الوفــاء بالتزاماتــه
اســـتمرارا لخطـــة مجلـــس نقابة المهندســـين للقـــاء الهيئـــات العامة والتشـــاور مع كافـــة المعنيين للخـــروج بصيغة 
توافقية اليجاد الية الســـتمرار صندوق التقاعد الوفاء بالتزاماته ، التقى وفد من مجلس النقابة بالهيئة العامة في 
محافظـــة عجلـــون حيث اســـتعرض أمامهم مـــا يعانيه صندوق التقاعـــد ، والصعوبات التـــي يواجهها المجلس في 
تأميـــن الرواتب التقاعدية للزمالء بشـــكل شـــهري منتظم، واســـتمع المجلس خالل اللقاء الـــى اقتراحات وتوصيات 
اعضـــاء الهيئـــة العامـــة في عجلون مؤكدا انها ســـتؤخذ بعين االعتبار عند اعداد المقترحات التي ســـتقدم للدارس 

االكتـــواري لالخـــذ بما يمكن تطبيقه، كما ســـيتم تضمينها ضمن الدراســـة الجديدة التي ســـتقدم للهيئة العامة. 
وأكـــد المهندس فوزي مســـعد نائب نقيب المهندســـين ان مجلس النقابة يعمل جاهـــدا لضمان توفير رواتب 
الزمـــالء المتقاعديـــن ويقـــوم باستشـــارة كافـــة المعنيين والتواصل بشـــكل منتظـــم لحل هذه القضية بشـــكل 
يضمـــن حصـــول الزمالء على حقوقهـــم ويوفر للصندوق الســـيولة المطلوبة التي تمكن صنـــدوق التقاعد من 

الوفـــاء بالتزاماته تجاه الزمـــالء المتقاعدين .
داعيـــا الـــى ضـــرورة التكاتف فـــي هذه المرحلة لحل مشـــاكل الصنـــدوق التي توقعتها الدراســـات الســـابقة على 
مر الســـنوات وزادت من حدتها التراجع االقتصادي المســـتمر اضافة الى ارتفاع نســـب البطالة بين المهندســـين 
وانتشـــار الوبـــاء والحروب في محيطنـــا والخارج، موضحا أنه رغم اجراء بعض التعديالت وبســـبب هذه االوضاع لم 
تعطـــي المـــردود ممـــا اضطر مجلس النقابـــة التقدم بمقترحات لتعديـــل نظام الصندوق والتي تـــم رفضها رغم 
أنهـــا لصالـــح الزمالء المهندســـين والنقابة وصندوق التقاعد حيث أن التعديل االخير كان ســـيغير مســـار الصندوق.
مـــن جانبهـــم أكـــد أعضاء الهيئـــة العامة في عجلـــون ان التواصـــل بين المجلـــس والهيئة العامة والمكاشـــفة 
والشـــفافية هـــي الســـبيل الوحيد الســـتمرار الثقة بين النقابـــة والهيئة العامـــة ، وبالتالي التفـــاف الجميع حول 

نقابتهم والتكاتف في ســـبيل اســـتمرارها. 
وضـــم وفـــد مجلس النقابة الـــى محافظة عجلون المهندس فوزي مســـعد نائب نقيب المهندســـين وأعضاء 
المجلـــس المهنـــدس عمـــاد الدبـــاس والمهندس معتـــز الشـــوارب والمهندس علـــي ناصر أمين عـــام النقابة ، 
بحضـــور رئيـــس فرع نقابة المهندســـين في عجلون المهنـــدس خالد عنانزة ، وعدد من اعضـــاء مجلس الفرع . 
يذكر أن مجلس النقابة أعد خطة لزيارة كافة فروع النقابة في المحافظات للقاء الهيئات العامة فيها  بهدف الوصول 

الى صيغة توافقية تقدم للهيئة العامة للنقابة  تضمن استمرار الصندوق الوفاء بالتزاماته للزمالء المتقاعدين .

ملف العدد: مجلس نقابة المهندسين يبحث تعديالت صندوق تقاعد المهندسين
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إشهار اتفاقية التعاون بين "المهندسين" 
والتعاون الدولي األلماني )GIZ( لتدريب 

300 مهندس بقصد تشغيلهم

أشــهرت نقابــة المهندســين األردنييــن وأكاديميــة المهندســين للتطويــر والتدريــب الهندســي والتعــاون الدولــي 
األلمانــي )GIZ(، اتفاقيــة التعــاون التــي تــم توقيعهــا بين الجانبين، وســيتم بموجبها الحصــول على منحة لتدريب 

300 مهنــدس ومهندســة حديثــي التخــرج بقصــد  التشــغيل، علــى برنامــج التدريــب فــي قطــاع االنشــاءات.
وقــال نقيــب المهندســين االردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب، ان النقابــة قاربــت علــى 180 ألــف مهنــدس 

ومهندســة مــا يشــكل عبئــا كبيــرا علــى النقابــة بموضــوع التدريــب والتشــغيل.
وأشــار إلــى أن 32 ألــف مهنــدس ومهندســة خضعــوا لبرامــج تدريبيــة بقصــد التشــغيل خــالل العقــد الماضــي، 
إضافــة إلــى الــدورات والورشــات التــي تعقدهــا النقابــة بيــن الحيــن واالخــر، مبينــا أن النقابــة ومــن خــالل اكاديميــة 
المهندســين، عملــت علــى اطــالق منصــة JEA LEARN والتــي تضــم أكثــر مــن 6500 دورة تدريبيــة فــي مجــاالت 

مختلفــة.
وقــال نائــب نقيــب المهندســين رئيــس هيئــة مديــري االكاديميــة، المهنــدس فــوزي مســعد، إن التعــاون الدولــي 
األلمانــي )GIZ( يتميــز بأدائــه للفعاليــات المختلفــة بشــكل مميــز، األمــر الــذي ينعكــس ايجابــا علــى عالقــات 

التعــاون مــع نقابــة المهندســين.
وتحــدث المهنــدس مســعد عــن التخصصــات الجديــدة التــي عملــت النقابــة علــى اســتحداثها، كتخصــص إدارة 
النفايــات والــذي يســاهم فــي فتــح مجــاالت لعمــل المهندســين فــي ذلــك المجــال، الفتــا إلــى أن النقابــة 
ســتعلن خــالل الفتــرة القادمــة عــن اطــالق اختصــاص التغيــر المناخــي فــي االقتصــاد األخضــر، حيــث تعمــل النقابــة 



علــى اعــداد برامــج تدريبيــة لالختصاصــات الجديــدة، وهــو مــا يتماشــى مــع البرامــج التــي تدعمهــا GIZ والمتعلقــة 
بمواضيــع االســتدامة واالقتصــاد االخضــر.

وســيتزامن التدريــب الميدانــي مــع برنامــج تدريبــي تطلقــه األكاديميــة ألول مــرة وهــو برنامــج "تميــز"، كبرنامــج 
تدريبــي يهــدف إلــى تأهيــل حديثــي التخــرج وتدريبهــم علــى المهــارات الالزمــة للدخــول الــى ســوق العمــل مــن 
ناحيــة المهــارات الحياتيــة واللغويــة والتكنولوجيــة، إضافــة إلــى الهندســية المتخصصــة والهندســية المشــتركة مــع 
جميــع تخصصــات الهندســة، حيــث تــم تصميــم البرنامــج بســاعات أقــل ليتناســب مــع المنحــة التــي تــم توقيعهــا.
وتضــم المنحــة جزئيــن أساســيين، الجــزء األول هــو التدريــب بقصــد التأهيــل وبنــاء القــدرات مــن خــالل برنامــج تميــز 
وبواقــع 140 ســاعة تدريبيــة، والجــزء الثانــي هــو التدريــب بقصــد التشــغيل، وســيبدأ العمــل وبموجــب اإلتفاقيــة 

منــذ بدايــة العــام الجديــد وينفــذ علــى مــدار 14 شــهرا.
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه هــي المــرة االولــى التــي يتــم فيهــا الحصــول على منحــة من هذا النــوع وبالمنهجية 
التــي تــم العمــل عليهــا مــن خــالل النقابــة واالكاديميــة مــع الجهــات الداعمــة، ممــا يســاهم فــي تعزيــز دور 
النقابــة واهدافهــا وتعزيــز الثقــة كشــريك قــوي أمــام الجهــات الداعمــة والمانحــة وفــرص التعــاون المســتمر 

معهــا بمشــاريع مماثلــة مســتقبال.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_GIZ_%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_300_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%AF_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85




"المهندسين" تشارك في المؤتمر 
الوطني العربي السادس لمجابهة التطبيع 

في مجمع النقابات المهنية

أكــد نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، أن النقابــات 
المهنيــة العربيــة تقــف اليــوم فــي طليعــة المؤسســات المدنيــة والشــعبية العربيــة فــي مواجهــة االحتــالل 
الصهيونــي المجــرم لفلســطين وباقــي األراضــي العربيــة المحتلــة، مبينــا أن نضــال هــذه النقابــات يتصــدر ملــف 
مقاومــة التطبيــع مــع العــدِو الوجــودي لألمــة، والســعي لعزلــه عربيــا ودوليا، وتعريــة جرائمه وعدوانــه المتواصل 

والمتزايــد ضــد الشــعب العربــي الفلســطيني وحقوقــه الوطنيــة المشــروعة.
جــاء ذلــك خــالل المشــاركة فــي المؤتمــر الوطنــي العربــي الســادس لمجابهــة التطبيــع والــذي عقدتــه اللجنــة 
التنفيذيــة العليــا لحمايــة الوطــن ومجابهــة التطبيــع تحــت عنــوان "مجابهــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي واجــب 

وطنــي وقومــي"، برعايــة نقيــب االطبــاء نائــب رئيــس المجلــس االعلــى لالطبــاء العــرب الدكتــور زيــاد الزعبــي.  
وقــال المهنــدس ســمارة إن مقاومــة التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي ليســت فــرض كفايــة علــى الشــعوب 
العربيــة واإلســالمية بــل هــي واجــب وفــرض عيــن علــى الجميــع، مبينــا أن قيــام بعــض الحكومــات العربيــة التــي 
اســتمرأت إقامــة عالقــات وتوقيــع اتفاقيــات مــع العــدو الغاشــم، يعتبــر مخالفــة للضميــر العربــي والوطنــي 
وانســياقا وراء أوهــام ســالم مــع عــدو غاصــب، لــم يكتــف بمــا غصبــه ويغتصبــه مــن حقــوق عربيــة، بــل ويســعى 

ويخطــط لمزيــد مــن التوســع والســيطرة فــي كل انحــاء الوطــن العربــي.
وأكــد أن اتحــاد المهندســين العــرب ونقابــة المهندســين األردنييــن يقفــان الــى جانــب النقابــات المهنيــة العربيــة 
فــي مقاومــة التطبيــع مــع العــدو وتعريتــه، وفــي دعــم حقــوق الشــعب العربــي الفلســطيني، باعتبــاره ليــس 
ــات،  ــذوب مــن حولهــا الخالفــات والتباين ــي، ت ــكل قطــر عرب ــة ل ــة وطني ــل وقضي ــة جامعــة ب ــة قومي فقــط قضي



مشــددا علــى أن النقابــة واالتحــاد ملتزمــان بالتصــدي للتطبيــع بــكل أشــكاله مــع العــدو الصهيونــي، ويدعمــان 
القضيــة األولــى قضيــة الشــعب الفلســطيني، ويرفضــان كل االتفاقيــات مــع العــدو الصهيونــي ومــا ينبثــق عنهــا 

مــن اتفاقيــات فرعيــة ومذكــرات تفاهــم.
ــف الجهــود  ــى تكثي ــة إل ــة والشــعبية العربي ــة والسياســية والحزبي ــدس ســمارة كافــة القــوى النقابي ودعــا المهن
ــكل جــد  ــه ونبذهــم ومحاصرتهــم، والعمــل ب ــع والتصــدي لمقترفي وعــدم التراخــي فــي ملــف مقاومــة التطبي

ــة لهــذا العــدو ومؤسســاته. ــى توســيع حركــة المقاطعــة الدولي عل
مــن جانبــه، أكــد ممثــل ائتــالف األحــزاب القوميــة واليســارية الدكتــور ســعيد ذيــاب، أن المشــروع الصهيونــي ال 
يختلــف بــل يتوافــق مــع حــركات االســتعمار الكبــرى فــي العالــم مــن حيــث المنظــور الناظــم للمشــروع القائــم 
علــى المحــو وااللغــاء للشــعب الفلســطيني، مبينــا أن مــا يجــري مــن تطبيــع عربــي رســمي ليــس اال دليــال علــى 
نجاحــات اليميــن الصهيونــي وتجســيدا لعقيــدة نتنياهــو القائمــة علــى مبــدأ القــوة لدفــع العــرب والفلســطينيين 

لفقــدان األمــل باالنتصــار بــل واالستســالم بوجــود الكيــان وتهميــش القضيــة.
واشــار إلــى أن انعقــاد المؤتمــر الســادس لمجابهــة التطبيــع مــن خــالل جهــود اللجنــة بالتنســيق مع اللجــان العربية 

مــا هــو اال دليــل علــى وحــدة االرادة والعقــل وتشــكيل االطــار الواضــح بتمكننــا مــن هزيمة التطبيــع ومجابهته.
وأكــد نقيــب االطبــاء الدكتــور زيــاد الزعبــي، أن كافــة اوجــه التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي واالتفاقيــات الموقعة 
معــه ومــا انبثــق عنهــا مــن تعــاون ومذكــرات تفاهــم كلهــا انتهــت باالنتفاضــات، حيــث انتفــض ابنــاء الشــعب 
الفلســطيني والعديــد مــن ابنــاء االمــة رفضــا للتطبيــع، فالكلمــة الواحــدة والــرد الشــعبي الواحــد والجميــع تداعــى 

لنصــرة القضيــة الفلســطينية ومقاومــة الوجــود الصهيونــي.
وقــال رئيــس اللجنــة التنفيذيــة العليــا لمواجهــة التطبيــع الدكتــور أحمــد العرموطــي، إن انعقــاد المؤتمــر يأتــي 
فــي ظــل الظــروف الصعبــة بعــد نجــاح الخــط اليمينــي المتطــرف الــذي يركــز برنامجــه علــى تهجيــر الفلســطينيين 

وبنــاء المســتعمرات واقامــة الوطــن البديــل وهــدم المســجد االقصــى وتدميــره.
وأكــد علــى ان القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة وطنيــة أردنيــة بامتيــاز، وان العــدو الصهيونــي هــو العــدو االول 
وال بــد مــن مقاومتــه والتصــدي لــه بــكل الســبل والوســائل المتاحــة، مشــددا علــى أن واجــب الحكومــات يصــب 
فــي التعبيــر عــن رأي الشــعب العربــي المطالــب بإلغــاء كافــة اشــكال التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي واغــالق 
الســفارة الصهيونيــة فــي عمــان وســحب الســفير االردنــي مــن فلســطين المحتلــة، فالعمــق العربــي هــو الحــل 
والطريــق لمجابهــة العــدو وسياســاته، وتكريــس العمــل العربــي ودعــم كافــة اشــكال المقاومــة فــي فلســطين.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9


أحد الشركات المحتضنة من قبل مركز رواد أعمال 
مهندسين )رام( تنجح في توقيع اتفاقية استثمار 

مع أحد الشركات الكبرى لتطوير األعمال

وقعــت شــركة “Logatta” للبيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي وهــي إحــدى الشــركات التــي تــم احتضانهــا 
ودعمهــا مــن قبــل مركــز رواد األعمــال المهندســين )رام( التابــع لنقابــة المهندســين األردنييــن، اتفاقيــة تعــاون 
مــع الشــركة القياديــة لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة، والتــي تســاهم فــي ضــخ مبلــغ اســتثماري لتوســيع أعمــال 

وتطويــر هــذه الشــركة.
وقــال مديــر شــركة Logatta رامــي حســنين، إن عالقــة التعــاون بيــن الشــركة والنقابــة ستســتمر بعــد التوســع 
مــن خــالل تعييــن عــدد إضافــي مــن المهندســين لتدريبهــم فــي مجــال اســتخدام تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي 

فــي المشــاريع الهندســية االنشــائية وحســاب الكميــات.
ومــن الجديــر بالذكــر أن شــركة  Logattaمــن الشــركات األردنيــة الناشــئة والســباقة فــي مجــال البيانــات الضخمــة 
والــذكاء االصطناعــي، والتــي تعتمــد علــى فريــق كامــل مــن المهندســين منتســبي النقابــة وتــم دعمهــا لغايــات 
دعــم المهندســين األردنييــن وتحويلهــم مــن باحثيــن عــن عمــل إلــى أصحــاب عمــل مــن خــالل برامــج االحتضــان 

التــي نفذتهــا النقابــة مــن خــالل مركــز رواد األعمــال المهندســين )رام(.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A3%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89_%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84




المهندسين تطلق فعاليات االسبوع العلمي حول 
دور المهندس الكيميائي في القطاعات المختلفة 

سمارة القصر والجيش المؤسستان اللتان تحفظان وحدتنا وتحمي جبهتنا الداخلية

نقيب المهندسين للشباب اكتساب الكاريزما والمهارات تتم من خالل العمل النقابي

أكــد نقيــب المهندســين األردنييــن أن نقابــة المهندســين شــكلت صوتــا وطنيــا نقيــا وقلبــا نابضــا صادقــا ينحــاز 
للوطــن وينتصــر للمواطــن ويدافــع عــن قضايــا األمــة، مؤكــدا ان مؤسســة القصــر ومؤسســة الجيــش همــا 
المؤسســتان اللتــان تحفظــان وحدتنــا وتحمــي جبهتنــا الداخليــة ، متســائال لمــاذا يختفــي السياســي عندمــا تشــتد 
األزمــة ويضــع رجــال االمــن فــي مواجهــة النــاس؟ فــي إشــارة الــى تداعيــات االزمــة الماضيــة واستشــهاد عــدد 

مــن مرتبــات األمــن العــام رحمهــم اللــه خــالل قيامهــم بواجبهــم الوطنــي .
ــة الشــباب فــي شــعبة  ــه لجن ــذي نظمت ــب المهندســين خــالل افتتاحــه أعمــال االســبوع العلمــي ال ــن نقي وبي
الهندســة الكيميائيــة أن نقابــة المهندســين تقــود ثــورة تشــريعات نقابيــة، خاصــة وأن قوانيــن النقابــة مضــى 
عليهــا فتــرة طويلــة مــن الزمــن، والبــد مــن اجــراء التعديــالت لتتماشــى مــع عصــر تكنولوجيــا المعلومــات والثــورة 
ــا الــى  أن نظــام ممارســة المهنــة يجــب أن يتــم تحديثــه بحيــث  الصناعيــة الرابعــة، وزيــادة اعــداد الخريجيــن الفت
يشــمل كافــة التخصصــات حيــث انــه  اليحتــوي علــى تعليمــات تتعلــق بممارســة المهنــة فــي الهندســة الكيميائيــة 
، او المناجــم والتعديــن ، أو تكنولوجيــا المعلومــات أو غيرهــا مــن التخصصــات الهندســية، وهــذا يضعــف الفــرص 

لهــذه التخصصــات. 



مؤكــدا أن النقابــة تعمــل جاهــدة علــى توفيــر التدريــب والتأهيــل المطلــوب للزمــالء المهندســين حيــث وقعــت 
مؤخــرا اتفاقيــة مــع الوكالــة االلمانيــة للتعــاون الدولــي giz  لتدريــب 300 مهنــدس، اضافــة الــى عــدة اتفاقيــات 
للتدريــب مــع جهــات محليــة ومــع ومنظمــة العمــل الدوليــة وعديــد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة ، فــي 
ســبيل تأهيــل وتدريــب الزمــالء المهندســين وتقديمهــم لســوق العمــل بصــورة مناســبة . الفتــا الــى الجهــود التــي 
ــة  ــة النوعي ــدورات التدريبي ــم ال ــر الهندســي فــي تقدي ــب والتطوي ــة المهندســين للتدري ــم مــن خــالل أكاديمي تت

للزمــالء المهندســين. 
وأضــاف المهنــدس ســمارة أن النقابــة ومــن خــالل لجنــة مهندســون مــن اجــل فلســطين تقــود حملــة فلنشــعل 
قناديــل صمودهــا لتثبيــت المقدســيين علــى ارضهــم ، كمــا ان  األردن يتــرأس اللجنــة الدوليــة العمــار فلســطين 
، كمــا ينظــم صنــدوق المســؤولية االجتماعيــة حملــة فزعــة أهــل لترميــم البيــوت فــي االردن، اضافــة الــى دعــم 
الجامعــات االردنيــة ،ويقــدم صنــدوق المســؤولية االجتماعيــة المســاعدات الماليــة للزمــالء والزميــالت الذيــن 

يمــرون بظــروف اســتثنائية. 
وحــول دعــم النقابــة للمهندســين الشــباب لفــت ســمارة الــى برامــج التدريــب المدعومــة مــن النقابــة التــي تقــدم 

للمهندســين الشــباب اضافــة الــى برامــج التأميــن الصحــي المجانــي، ودعــم المشــاريع الرياديــة، وبرنامــج  
، القــروض لشــراء الســيارات واالراضــي ، وقــروض الــزواج. وبرامــج التأهيــل لســوق العمــل بالتعــاون هيئــة المكاتــب 

والشــركات الهندســية. 
ودعــى ســمارة الزمــالء المهندســين الشــباب للمشــاركة فــي اللجــان النقابيــة التطوعيــة، الفتــا الــى أن اكتســاب 

الكاريزمــا وقــوة الشــخصية والمهــارات الحياتيــة تتــم مــن خــالل العمــل النقابــي  .
مــن جانبــه اكــد الدكتــور معتصــم الســعيدات وزيــر الميــاه االســبق ان االســبوع العلمــي يشــكل فرصــة لاللتقــاء 
بيــن الزمــالء المهندســين الكيميائييــن، الفتــا الــى التحديــات التــي تواجــه المهنــدس الكيميائــي وقلــة الفــرص فــي 
بلــد العصــب الرئيســي فيــه فوســفات ، وبوتــاس ، وصخــر زيتــي، ومصــادر طبيعيــة. بســبب عــدم التنســيق بيــن 
كافــة الجهــات المعنيــة ،  مؤكــدا ان هــذه التحديــات يجــب ان نســتثمر بهــا كفــرص وان نصنــع مــن خاللهــا خطــط 

عمــل ، داعيــا الزمــالء المهندســين الشــباب الــى ضــرورة البحــث عــن كل مــا هــو مميــز والبعــد عــن التقليــد.
مــن جانبــه أكــد عضــو مجلــس النقابــة ورئيــس شــعبة الهندســة الكيميائيــة المهنــدس محمــد المحاميــد ان علــى 
نقابــة المهندســين جهــد فــي دعــم التدريــب والتأهيــل فــي ظــل تقاعــس الحكومــات فــي أداء واجباتهــا تجــاه 
الخريجيــن، وحالــة التــردي االقتصــادي التــي جعلــت االردن ســوقا طــاردا لالســتثمارات الصناعيــة وهذه االســتثمارات 

تعــد هدفــا لنــا كمهندســين كيميائييــن للحصــول علــى فــرص العمــل. 



وبيــن  المحاميــد ان التدريــب والتأهيــل المتخصــص الــذي يبنــي القــدرات الذاتيــة هــو الطريــق الوحيــد لمســتقبل 
الشــباب ، وان نقابــة المهندســين االردنييــن مجلســا وشــعبة ومــن خــالل اللجــان ال تألــو جهــدا لدعــم  وتدريــب 
وتأهيــل الخريجيــن الجــدد واالتصــال مــع الصناعييــن  وابــرام االتفاقيــات مــع الشــركات الكبــرى للتســهيل قــدر 

االمــكان علــى الخريجيــن فــي ظــل عــدم التــوازن بيــن أعــداد الخريجيــن وحاجــة ســوق العمــل.
مشــيرا الــى ان النقابــة تتابــع همــوم المهندســين الشــباب مــن خــالل التواصــل واقامــة الفعاليات الخاصة بالشــباب 
، حيــث ان هــذا االســبوع العلمــي يهــدف لالســتماع لطروحــات الشــباب وآرائهــم البنــاءة ،والبنــاء عليهــا فــي خطــط 

الشــعبة والنقابة.
وكان المهنــدس عمــر العبادلــة  رئيــس لجنــة المهندســين الشــباب الكيميائيــة قــد اســتعرض خــالل كلمتــه محــاور 
االســبوع العلمــي الــذي جــاء تحــت عنــوان دور المهنــدس الكيميائــي فــي القطاعــات المختلفــة ،الفتــا الــى دور 
المهنــدس الكيميائــي فــي كافــة المجــالت الصناعيــة والخدميــة، وداعيــا الــى ضــرورة تحديــث التشــريعات لخدمــة 

المهنــدس الكيميائــي.
 وبيــن العبادلــة أن مخرجــات االســبوع العلمــي ســتكون اجابــة علــى كافــة تســاؤالت الزمــالء المهندســين حــول 
اهميــة المشــاركة فــي هــذا االســبوع العلمــي حيــث ســيتعرف المشــاركون علــى تخصــص الهندســة الكيميائيــة 

، واســواق العمــل المتوفــرة ، والتحديــات التــي تواجــه المهنــدس الكيميائــي.
وستشــمل فعاليــات االســبوع العلمــي الــذي يســتمر لمــدة ســتة أيــام  عــرض قصــص نجــاح لمهندســين ، اضافــة 
الــى مجموعــة مــن المحاضــرات التــي ســيلقيها عــدد مــن المحاضريــن  األكاديمييــن والخبــراء فــي الصناعــات 
الدوائيــة ، والغذائيــة ، ومســتحضرات التجميــل ، وغيرهــا مــن المواضيــع التــي تهــم المهنــدس الكيميائــي حيــث 

ســتقام الفعاليــات عبــر تقنيــة زوم .
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 WBS المهندسين" تلتقي شركة"
األلمانية لمقابلة منتسبيها ممن انهوا 

برنامج اللغة األلمانية

ــة،  ــور بشــار الطراون ــة الدكت ــن رئيــس شــعبة الهندســة المدني ــة المهندســين األردنيي التقــى عضــو مجلــس نقاب
وفــدا مــن شــركة WBS األلمانيــة للتوظيــف، للقــاء المهندســين الذيــن أنهــوا برنامــج اللغــة األلمانيــة، وذلــك 
للبحــث عــن آليــة إلخراطهــم فــي برنامــج العمــل مــن أجــل العيــش فــي ألمانيــا )Work to Live ( والــذي يهــدف 

إلــى اســتقطاب العمالــة المؤهلــة مــن الــدول المســتهدفة لذلــك إلــى ألمانيــا ومنهــا األردن.
ويســعى اللقــاء الــى تدريــب المهندســين فــي الشــركات األلمانيــة إلكســابهم مهــارات ســوق العمــل الالزمــة 
هنــاك، ومــن ثــم توظيفهــم ضمــن عقــود عمــل فيهــا، حيــث تأتــي هــذه العمليــة ضمــن برنامــج متكامــل مدفــوع 

األجــر للمهندســين.
وقــال الدكتــور الطراونــة إن هــذه التطــورات علــى برنامــج تعليــم اللغــة األلمانيــة تأتــي ضمــن جهــود نقابــة 

المهندســين األردنييــن المســتمرة فــي تســويق المهنــدس األردنــي فــي ألمانيــا.
وعلــى هامــش اللقــاء، أقامــت شــركة WBS  ورشــة عمــل لمجموعــة مــن المهندســين ممــن انهــوا برنامــج اللغــة 
ــا وعــن بعــد حضــره أكثــر مــن ســتين مهندســة ومهندســا لغايــات تعريفهــم  األلمانيــة، بطريقــة مدمجــة وجاهي

بالبرنامــج وتهيئتهــم بالبــدء بالعمــل بــه مســتقبال.
واتفــق الفريقــان علــى البــدء فــي إعــداد خطــة عمــل وتوقيــع اتفاقيــة مشــتركة لغايــات البــدء بالعمــل بالبرنامــج، 
حيــث حضــر اللقــاء كل مــن المهنــدس توفيــق أبــو رشــيد عضــو لجنــة تصديــر الخدمــات الهندســية، والمهنــدس 

خالــد نصــار مســؤول وحــدة تطويــر األعمــال والعالقــات الدوليــة فــي النقابــة.
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وقعت أكاديمية المهندســـين للتطوير والتدريب الهندســـي، ومشـــروع التنمية االقتصادية والطاقة المستدامة 
فـــي األردن )SEED(، مذكـــرة تفاهـــم لالســـتفادة مـــن الدراســـات واالبحـــاث والمصـــادر التـــي تـــم تطويرها من 
خـــالل عمـــل برنامـــج SEED، كالكتيبـــات واالدلـــة المختلفـــة من خـــالل األكاديمية ضمـــن البرامج التـــي تعقدها 
فـــي مجـــاالت كفاءة الطاقـــة والطاقة المتجددة، والتي تســـتهدف المهندســـين الذين يلتحقـــون في البرامج 
.JEA LEARN المختلفـــة في التخصصات الهندســـية كافة، إضافة إلى تقديمها للمهندســـين من خـــالل منصة
ووقـــع االتفاقيـــة نائـــب نقيب المهندســـين رئيـــس هيئة مديـــري االكاديميـــة المهندس فوزي مســـعد، ومدير 
مشـــروع SEED فـــي االردن المهنـــدس محمـــد رمضان، بحضور الســـفير الكنـــدي في األردن طـــارق علي خان 
ورئيـــس قســـم التنمية بالســـفارة الكندية الســـيد ســـيمون سنوكســـل ورئيس اتحـــاد المهندســـين العرب نقيب 

المهندســـين االردنييـــن المهندس أحمد ســـمارة الزعبـــي، وممثلين عـــن الجانبين.
وتحـــدث نقيـــب المهندســـين عـــن نقابـــة المهندســـين ومركزيهـــا في عمـــان والقـــدس، وفروعها فـــي كافة 
محافظـــات المملكـــة، إضافـــة إلى لجـــان االرتبـــاط التابعة لها فـــي مختلف الـــدول، وضباط االرتباط المنتشـــرين 

حـــول العالم.
وأشـــار إلـــى الـــدور الذي تلعبه نقابة المهندســـين في اتحاد المهندســـين العرب واالتحـــادات العالمية فالنقابة 
عضـــو فاعـــل في اتحاد المهندســـين العـــرب و اتحاد االستشـــاريين العالمي فيديـــك، مبينا أنها الجهـــة الوحيدة 
علـــى مســـتوى الوطـــن العربـــي المخولـــة  بتقديم الـــدورات التدريبيـــة الخاصة بفيديـــك، إضافة إلى مشـــاركة 

النقابـــة في وضـــع الكودات والتعليمـــات الخاصة بالقطاع الهندســـي.
ولفـــت المهنـــدس ســـمارة إلى أن اعداد المهندســـين بلغت حوالـــي 180 الف مهندس ومهندســـة، إذا ما تم 

اكاديمية المهندسين ومشروع التنمية 
االقتصادية والطاقة المستدامة في األردن 

)SEED( يوقعان مذكرة تفاهم



اســـتثمارهم بطريقـــة صحيحة فإنهم يســـاهمون فـــي تقدم المجتمـــع، اال أن الظروف االقتصاديـــة واالقليمية 
ومـــا شـــهدته الحدود مـــن اغالقات ضاعف من مســـؤولية النقابة فـــي توفير األفضل لمنتســـبيها.

مـــن جانبـــه، أشـــاد الســـفير الكندي في األردن طـــارق علي خان، بالجهـــود التي تبذلها نقابة المهندســـين في 
خدمـــة منتســـبيها علـــى كامل مســـاحات الوطن، مؤكدا أن الســـفارة ســـتبذل قصـــارى جهدها تشـــبيك النقابة 

مـــع المؤسســـات المختلفة في كنـــدا بهدف ايجـــاد فرص عمل للمهندســـين هناك.
وأكـــد أن مذكـــرة التفاهـــم ســـتكون نقطة االنطـــالق لتوســـيع وتعزيز العالقات مـــع نقابة المهندســـين خدمة 

للقطـــاع الهندســـي، خاصـــة وأن المهندســـين األردنيين يتميزون بمهـــارات عالية وخبـــرات متنوعة.
وقـــال مديـــر مشـــروع SEED فـــي االردن المهنـــدس محمـــد رمضـــان، إن المشـــروع عمـــل  فـــي فـــرع النقابة 
فـــي محافظـــة عجلـــون ومنطقـــة دير عـــال، من خـــالل برنامـــج زمالة التدريـــب العملـــي بهدف التشـــغيل في 
مجـــاالت كفـــاءة الطاقة والطاقة المتجددة الذي يســـتهدف المهندســـين من اختصاصات الهندســـة الكهربائية 

الميكانيكيـــة والصناعيـــة ضمن الهيئـــة العامة لفـــرع عجلون.
وأشـــار إلى أن المشـــروع يركـــز على تطوير مهارات المهندســـين وتأهيلهـــم ليتمكنوا من االنخراط في ســـوق 
ة 

ّ
العمـــل، خاصـــة فـــي مجـــاالت توفير الطاقـــة والطاقة المســـتدامة، مبينا أن المشـــروع عمل على إصـــدار أدل

تدريبيـــة عملية بمجاالت توفير الطاقة والســـخانات الشمســـية والخاليـــا الكهروضوئية.
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وقعـــــــت نقابتـــا الصيادلـــــــة والمهندسيــــــــــن مذكـــرة تفاهـــم لتعزيـــــــــــــز وتطويـــر االجــــــــــــراءات الخــــــــاصــــــــــــــة 
بــــــالتاميــــــــن الصحــــــــــــي للزمــــــــــالء المهندسيـــــــــــــــــن ،ووقع المذكـــــــــــــــرة  المهندس احمــــــــــد سمارة الزعبي 
نقيــــــــــــــــب المهندســــــيـــــــــن األردنيـــيــــــــــن ورئيــــــــس اتحــــــــاد المهندسيــــــــــن العــــــــــرب ، والدكتـــــــــــــور محمـــــد 

العبابنـــة نقيـــب الصيادلة .
واكد نقيــــــــــــــب المهندسيـــــــــــن علـــــــــى متانـــــــة وقـــــــــوة صنــــــدوق التـــــأميــــــــــــــن الصحـــــــــي الفتــــــــا الى ان 
مجـــــــــــــــلس النقــــــــــــــابة يعمل على تطويــــــــــــــر هـــــــــذا الصندوق لالستمــــــــــــرار بالقيـــــــــــام بالتـــــــــزامه تجــــــــــاه 
المشتركيــــــــــــــن بالتاميـــن الصحـــي والحفـــاظ علـــى المزايا الممنوحـــة للزميالت والزمــــــــــــــالء الفتـــا الى ان هذه 
المذكـــرة ستســـاهم في تعزيز فاعلية التامين الصحـــي وتضمن تطوره ومواكبته لتقديـــــــــــــم الخدمات الصحية 

المهندســـين. للزمالء  المميزة 
مـــن جانبـــه عــــبـــــــــر نقيــــــــــــــب الصيــــــــــــــــادلة عـــن تقديـــــــــــــــره لجهود نقــــــــــــــابة المهندســــيــــــــــن األردنييـــــــــن 
ودورهـــا الوطنـــي والنقابـــي والمهني ، مؤكدا على اســـتمرارية التعـــاون وتقديم الخدمة للزمالء المهندســـين 

المشـــتركين بالتاميـــن الصحي.

المهندسين والصيادلة توقعان مذكرة تفاهم
لتعزيز وتطوير التامين الصحي
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"نقابة المهندسين" تحتفي بالمهندسين 
المدنيين الرواد

أقامت لجنة التواصل المدنية في نقابة المهندســـين األردنيين، وتحت رعاية نقيب المهندســـين األردنيين رئيس 
اتحـــاد المهندســـين العـــرب المهندس أحمد ســـمارة الزعبي، حفـــال لتكريم الزمـــالء والزميالت من المهندســـين 
الـــرواد، وذلـــك بحضـــور عضو مجلـــس النقابة رئيس شـــعبة الهندســـة المدنية الدكتور بشـــار الطراونـــة وأعضاء 

مجلـــس الشـــعبة، ورئيس وأعضـــاء لجنة التواصل في الشـــعبة المدنية.
وقال نقيب المهندســـين إن المهندســـين الرواد هم القامات الكبيرة التي ســـاهمت بتأسيس نقابة المهندسين 
ووضعـــت أســـس العمل الهندســـي فـــي األردن، مبينـــا أنهم تركـــوا إرثا في كافة مؤسســـات الدولـــة ما زالت 

تعتمد عليه فـــي أعمالها.
واســـتعرض المهنـــدس ســـمارة األدوار المختلفة التي تقـــوم بها النقابة على صعيد الوطـــن والمهنة والنقابة، 
فمـــن الناحيـــة الوطنيـــة فإن النقابة تنفـــذ جملة من الحمالت كحملة فلنشـــعل قناديل صمودهـــا لترميم بيوت 
البلـــدة القديمـــة فـــي القـــدس المحتلـــة، والتي تـــم خاللهـــا ترميم 400 منـــزل بتكلفـــة بلغت 10 مليـــون دينار، 
كمـــا ســـاهمت بإعـــادة 1700 مقدســـي الى منازلهـــم، إضافة إلى تـــرؤس األردن للجنـــة الدولية العـــادة اعمار 

. فلسطين
وأشـــار إلـــى الحمـــالت االخـــرى مثـــل حملـــة اعـــادة اعمـــار غـــزة لترميم مـــا دمره العـــدوان، مـــن مبـــان تعليمية 
وصحيـــة وخدميـــة وخدمـــات البنيـــة التحتيـــة، حيث يجـــري العمل حاليـــا على انشـــاء "مركز طـــوارئ" جديد في 
قطـــاع غـــزة، الفتـــا إلى حملة فزعة أهـــل لترميم منازل االســـر العفيفة في االردن والتي ســـاهمت بترميم 25 
الـــى 30 منزال ســـنويا في كافـــة محافظات المملكة، وغيرها مـــن االعمال التي تقوم بهـــا النقابة على صعيد 

الجامعـــات والمرافق العامة .
وعلـــى الصعيـــد النقابـــي، قـــال المهنـــدس ســـمارة إن النقابة عملت علـــى توفيـــر العديد من فـــرص التدريب 
والتشـــغيل لمنتســـبيها، ووقعـــت العديـــد مـــن االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم محليـــا وخارجيا، ووســـعت افق 
التعاون والتشـــارك مع مؤسســـات وشـــركات عالمية في االســـواق المختلفة كألمانيا وامريكا وافريقيا، مشـــيرا 
إلى أن عدد الخريجين من المهندســـين ســـنويا يتجاوز 10 االف مهندس ومهندســـة، كما ان هناك حوالي 55 



الفـــا علـــى مقاعد الدراســـة، في حين تبلغ القدرة االســـتيعابية للســـوق االردني 4500 مهندس ســـنويا فقط.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس الشـــعبة المدنية الدكتـــور بشـــار الطراونـــة، إن حفـــل التكريم جـــاء من أجـــل التواصل 
وتكريـــم الـــرواد الذيـــن كان لهـــم الـــدور الكبيـــر فـــي بناء الوطـــن وتجـــاوز انجازهم الى خـــارج الوطـــن ايضا، فقد 

ســـاهموا بتأســـيس العمـــل النقابـــي وبناء شـــخصية المهنـــدس المدني.
وبيـــن أن أعـــداد المهندســـين المدنيين وصلت الى حوالي 57 الف مهندس ومهندســـة، ما يشـــكل عبئا على 
النقابـــة فـــي ايجـــاد فرص عمل لهـــم بالتعاون مع كافة المؤسســـات، الفتا إلى أن الشـــعبة تبـــذل جهدا كبيرا 
فـــي عقد الورشـــات والدورات والمحاضرات والندوات للمســـاهمة فـــي تطوير معرفتهم ومهاراتهم وتحســـين 

كفاءاتهم.
واشـــار رئيـــس لجنة التواصل في شـــعبة الهندســـة المدنيـــة المهندس أحمد المنســـي، إلى أن حفـــل التكريم 
يأتـــي مـــن أجل اســـتمرار التواصل مع المهندســـين الـــرواد لالســـتفادة من خبراتهـــم، وتكريمـــا لجهودهم التي 

بذلوهـــا خالل مســـيرتهم العملية.
وقـــدم المهنـــدس منذر حدادين كلمة عن المهندســـين الـــرواد، أكد فيها أن حفل التكريم يدلل على تمســـك 

النقابـــة ومنتســـبيها باألخالق العربيـــة االصيلة التي البد ان تبقى راســـخة على مر االزمان.
وقـــال إن المهنـــدس األردنـــي حظـــي ويحظـــى بمكانـــة مرموقـــة فـــي كافـــة مواقـــع العمـــل، كما انـــه تميز 

بتعمقـــه بكافـــة مجـــاالت الهندســـة وأبـــدع فيهـــا وكان االقـــدر على فهمهـــا وتطبيقهـــا بكفـــاءة عالية.
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المناجم والتعدين تبحث استحداث برنامج 
تدريبي لهندسة الحفر والبترول بالتعاون 

مع مؤسسة التدريب المهني 

بحـــث وفد من شـــعبة هندســـة المناجـــم والتعديـــن والهندســـة الجيولوجية والبتـــرول في نقابة المهندســـين 
األردنييـــن آفـــاق التعـــاون مع مؤسســـة التدريب المهني في كافـــة المجاالت ، حيث أكد عضـــو مجلس النقابة 
رئيـــس الشـــعبة المهنـــدس لؤي الرمحي اعتزازه بمؤسســـة التدريب المهني ، وقال إن مجلس الشـــعبة يقوم 
بوضـــع البرامـــج التدريبيـــة والتأهيليـــة والعلميـــة واالجتماعيـــة مع كافـــة لجان الشـــعبة المختلفة التي تســـاهم 
فـــي تأهيـــل الخريجيـــن للدخول في ســـوق العمل، حيـــث تم تجهيز برنامـــج تدريبي متكامل لتخصص  هندســـة 
الحفـــر والبتـــرول نأمل أن يتم إنجازه بالتعاون مع مؤسســـة التدريب المهني،  مؤكدا أن مجلس الشـــعبة على 
أتـــم االســـتعداد للتعـــاون مع مؤسســـة التدريب المهني بمـــا يخدم مهنة الهندســـة والمهندســـين في كافة 
التخصصـــات وخاصـــة تخصص هندســـة المناجم والتعدين، الفتا إلـــى ضرورة أن يفضي هذا التعـــاون إلى إيجاد 

برامـــج تدريـــب عملية توفر فرص عمل مناســـبة للزمالء المهندســـين داخـــل األردن وخارجه.



مـــن جهتـــه أكد مديـــر عام مؤسســـة التدريـــب المهني المهنـــدس أحمـــد الغرايبة علـــى أهمية الشـــراكة بين 
نقابـــة المهندســـين األردنييـــن ومؤسســـة التدريـــب المهني من خـــالل إيجاد برامـــج تدريب تواكـــب التطور في 

ســـوق العمل. 
كما اســـتعرض  خطة عمل العام القادم وبرامج التدريب المســـتحدثة مؤكدا أنها ســـتواكب وظائف المستقبل، 
وســـتحتوي علـــى مهـــارات مختلفـــة ، تواكـــب الثـــورة الصناعيـــة والـــذكاء االصطناعي، حيـــث أن جميـــع البرامج 

ســـتركز على آليـــات التعامل مع التقنيـــات الحديثة.

وقدمت مدير أكاديمية المهندســـين للتطوير والتدريب الهندســـي المهندسة ســـمر الكيالني  تصورا حول آلية 
التعـــاون المشـــترك بين نقابـــة المهندســـين االردنيين ومؤسســـة التدريب الهندســـي مؤكدة ان هـــذا التعاون 
يمثـــل التكامـــل والتقاطع الذي يســـهم في تحقيق الهدف ، وأعربت عن اســـتعداد أكاديمية المهندســـين ألن 
تكـــون الذراع الفني لمؤسســـة التدريب المهني لقطاع االنشـــاءات من خالل تقديم البرامـــج التدريبية المنوعة 
وخاصـــة برنامـــج تدريـــب المدربيـــن وبرامـــج التدريـــب العملـــي لكافة المهندســـين الذيـــن يحصلون علـــى دورات 
تدريبيـــة مـــن خـــالل أكاديمية المهندســـين ، ومن خالل تقديـــم قاعات األكاديميـــة المتوفرة فـــي المحافظات 

لخدمـــة برامج التدريب التـــي تقدمها مؤسســـة التدريب المهني.
مـــن جانبـــه أكـــد الدكتـــور عبد الرحمن قطيشـــات عضو مجلس شـــعبة هندســـة المناجـــم والتعديـــن أن برنامج 
التدريـــب الخـــاص بهندســـة الحفـــر والبتـــرول سيســـاهم فـــي صقـــل مهـــارات العديد مـــن الزمالء المهندســـين 

وســـيوفر لهـــم فرصـــا للعمل فـــي دول الخليـــج العربي . 
ولفـــت المهندس أنور طميزة نائب رئيس شـــعبة المناجـــم والتعدين إلى أهمية التدريب للزمـــالء وأن هذا التعاون 

مع مؤسســـة التدريب المهني سيســـاعد في دعم القطاع الهندســـي لمواكبة التطور في ســـوق العمل. 
فيمـــا أشـــار المهنـــدس عبـــد الله الشـــافعي رئيس اللجنـــة االجتماعية واالعالمية للشـــعبة إلـــى أهمية أن يتم 
منـــح شـــهادة تدريبيـــة ألي تخصـــص من تخصصات الهندســـة مـــن قبل مؤسســـة التدريب المهني ما يســـاعد 

المهنـــدس  الحصـــول علـــى فرصة عمل بصورة أســـهل .
 وحضـــر اللقـــاء عضـــوا مجلس شـــعبة هندســـة المناجـــم والتعديـــن المهندس ســـامح مســـاعدة ، والمهندس 

الشـــديفات. صالح 
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المهندسين" و"األطباء" و"اإلسكـــــــــــان 
والتطوير الحضري" والسعودي واالتحاد 
والمنـــاصيــــــر يوقعــــون اتفاقية تمديـــــد 
الخط الناقل الذي يخدم مشاريع نقـــابة 

المهندسين ومشاريع الشركاء

وقعت نقابة المهندســـين األردنيين، اتفاقية تمديد الخط الناقل، مع كل من المؤسســـة العامة لإلسكان والتطوير 
الحضـــري، ونقابـــة األطبـــاء االردنيـــة، والمهنـــدس محمود الســـعودي وشـــركاه وشـــركة بنـــك االتحـــاد ومجموعة 
المناصيـــر، وذلـــك بهـــدف إقامة مشـــروع الخـــط الناقل لتغذيـــة مشـــاريع "جلول 2 وجلـــول 3 وجلـــول 4 وجلول 7 

ومشـــروع ام رمانـــة ابـــو بابيـــن"، وذلك الســـتكمال اقامة تلك المشـــاريع لغايـــات بيعها للراغبين من المهندســـين.
وبموجـــب االتفاقيـــة، فســـتقوم نقابة المهندســـين بمتابعة أعمال المشـــروع وإدارته واإلشـــراف على تنفيذه 
بكافـــة المواصفـــات الفنيـــة والهندســـية المعتمدة من قبل شـــركة مياهنـــا والمكتب الهندســـي المصمم، كما 
ســـتقوم باســـتكمال أعمـــال عطـــاء تصميـــم لخط الميـــاه الناقل والمغـــذي لمشـــاريع جلـــول "2، 3، 4، 7" وأم 
رمانـــة- ابـــو بابيـــن ومشـــاريع الشـــركاء، إضافة إلى طـــرح عطائي التنفيذ واالشـــراف حســـب االســـس المتبعة 
أصوليـــا ومتابعـــة المعامـــالت والمراجعـــات المتعلقـــة بالمشـــروع لـــدى الدوائـــر الرســـمية وغير الرســـمية لحين 

االنتهـــاء مـــن كافة األعمـــال المتعلقة بالمشـــروع.
ووقـــع االتفاقيـــة نقيـــب المهندســـين األردنييـــن المهنـــدس أحمد ســـمارة الزعبي، ومفـــوض المؤسســـة العامة 
لإلســـكان والتطوير الحضري، ومفوض نقابة االطباء االردنية، والمهندس محمود الســـعودي وشـــركاه ومفوض 
بنـــك االتحـــاد ومفوض مجموعة المناصير، بحضور أميـــن عام النقابة المهندس علي ناصر ومديـــر الدائرة العقارية 
فـــي النقابـــة المهندس أمجد عبيـــدات ومدير الدائرة القانونية االســـتاذ يمان الغرايبة وممثليـــن عن الجهات كافة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A_%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1


"المهندسين" وشركة توليد الكهرباء 
توقعان اتفاقية لتدريب المهندسين 

حديثي التخرج

ــب  ــة لتدريــــــــ ــة، اتفـــــــــاقيــــــــ ــاء المركزيــــــــ ــد الكهربــــــــــ ــة توليــــــ ــن وشركــــ ــن األردنييـــــ ــة المهندسيــــــ وقعــت نقاب
ــن المهنــدس  ــب المهندســين األردنييــــــــــــ ــة نقي ــع االتفــــــاقيـــــــ ــث وقـــــــ ــي التخــرج، حيــــــــ المهندســين حــــديثـــــــ
أحــــمــــــــد ســمارة الزعبــي، والرئيــس التنفيــذي للشــركة المهنــدس مـــــوفــــــــق العـــــالونــــــــــة، بحضــور رئيــس 

مجلــس االدارة المهنــدس مؤيــد الســمان.
واســتعرض نقيــب المهندســين صعوبــة المرحلــة الحاليــة علــى صعيــد تشــغيل المهندســين وايجــاد فــرص العمــل 

لهــم، مبينــا أن األعــداد الكبيــرة العاطلــة عــن العمــل فــي صفــوف المهندســين أصبحــت تبعــث علــى القلــق.
وأشــار إلــى أن إغــالق العديــد مــن االســواق الخارجيــة وتأخــر إعــادة اعمــار ســوريا وليبيــا واليمــن وتراجــع المســتوى 

االقتصــادي الوطنــي ســاهم فــي تقليــل الفــرص أمــام الشــباب.
ولفــت إلــى أنــه ورغــم كافــة تلــك الظــروف والتحديــات إال أن العديــد مــن الشــباب عمــل علــى صقــل مهاراتــه 
مــن خــالل التدريــب وبرامــج التأهيــل المختلفــة، واســتطاع الوصــول الــى هدفــه ويحقــق النجــاح المطلــوب، مبينــا 
أن نقابــة المهندســين وقعــت العديــد مــن اتفاقيــات التدريــب مــع المؤسســات المختلفــة فــي ســبيل فتــح 

االفــاق امــام منتســبيها.
مــن جانبــه، تحــدث الرئيــس التنفيــذي للشــركة المهنــدس موفــق عالنــة، عــن دور نقابــة المهندســين فــي تأهيــل 
المهندســين، مؤكــدا أن لدينــا العديــد مــن التجــارب مــع مهندســين اســتفادوا مــن التدريــب بالتعــاون مــع النقابــة 

ووصلــوا الــى مواقــع قياديــة مميــزة بفضــل التدريــب والتأهيــل الــذي حصلــوا عليــه.
دمــا الــى االمــام فــي ســبيل تطويــر 

ُ
ولفــت إلــى أن االتفاقيــة تأتــي فــي اطــار دعــم المهندســين للمضــي ق

ــة. المهن
وبموجــب االتفاقيــة، فســيتم تدريــب مجموعــة مــن المهندســين حديثــي التخــرج فــي الشــركة فــي تخصصــات 
الهندســة الكهربائيــة وهندســة الميكاترونكــس والهندســية الميكانيكيــة او اي مــن التخصصــات ذات العالقــة 

وفقــا لطبيعــة العمــل فــي الشــركة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC


تخريج المهندسين المستفيدين في 
الفـــــوج األول من مشروع الشبــــــــــاب 

والتكنولوجيا والوظائف

أنهى المهندســـون المشـــاركون في الفوج األول من مشـــروع الشـــباب والتكنولوجيا والوظائف، الممول من 
قبـــل البنـــك الدولي والمنفـــذ من قبل وزارة االقتصـــاد الرقمي والريادة، جلســـات التوجيه واإلرشـــاد والفعاليات 
الخاصة ضمن المشـــروع، وذلك حســـب اتفاقية التعاون الموقعة بين النقابة و منظمة جالكســـي للتكنولوجيا، 
ويتضمن هذا البرنامج جلســـات توجيه وإرشـــاد وفعاليات خاصة وتدريب عملي لتأهيل المهندســـين المنخرطين 

ودعمهـــم في مجـــال العمل الحر والبرمجـــة واالقتصاد الرقمي.
وتأتـــي هـــذه االتفاقيـــة مـــن ضمـــن أنشـــطة برنامج االحتضـــان والذي تـــم إطالقه  من قبـــل مركـــز رواد أعمال 
مهندســـون )رام( عـــام 2021 بعنـــوان "مهندســـون مبـــادرون"، والـــذي تم افتتاحـــه حينها من قبـــل رئيس اتحاد 
المهندســـين العرب ونقيب المهندســـين األردنيين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي خالل حفل اإلشـــهار للبرنامج.
وأقيـــم حفـــل التخريـــج للمهندســـين والذي نظمتـــه منظمة جالكســـي للتكنولوجيـــا، في مـــدرج الصداقة في 
جامعـــة االميـــرة ســـمية تحـــت رعايـــة وزير االقتصـــاد الرقمـــي والريـــادة، مندوبا عنه عطوفـــة أمين عـــام الوزارة 

الزعبي. اآلنسة ســـميرة 
وقـــدم مســـؤول وحـــدة تطويـــر األعمـــال والعالقـــات الدولية فـــي نقابـــة المهندســـين المهندس خالـــد نصار، 
عرضـــا تقديميـــا تحـــدث عـــن أهمية البرنامـــج لخلق فـــرص عمل للمهندســـين األردنييـــن خاصة فـــي التخصصات 
المشـــبعة والراكدة، مبينا أن البرنامج يســـاعدهم فـــي التحول الوظيفي إلى التخصصات الهندســـية المطلوبة 
بالســـوق والمرتبطـــة بمفاهيـــم الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، كمـــا يدعم هـــذا البرنامج بشـــكل خاص المهندســـات 
األردنيـــات فـــي التخصصـــات الهندســـية التـــي ترتفع نســـبة البطالـــة بينهن أكثر مـــن المهندســـين الذكور، فقد 

بلغـــت نســـبة خريجـــي البرنامج من المهندســـات 30%.
ووفقـــا إلحصائيـــات البرنامـــج فإن معظم الخريجين اســـتطاعوا تأميـــن دخل لهم من خالل منصـــات العمل الحر 

األعمال. وريادة 
ومـــن الجديـــر بالذكر أن المهندســـين كانوا من فـــي المراتب المتفوقة من خريجي هـــذا البرنامج ضمن قصص 

النجـــاح التي عرضت فـــي حفل التخرج.
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مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة 
ونقابة المهندسين

وزيـــادة  الطاقـــة  فـــي  المتدربيـــن  المهندســـين  اعـــداد  رفـــع  الخرابشـــة: 
دينـــارا  260 الـــى  الشـــهرية  مكافأتهـــم 

ســـمارة: نســـعى لالســـتفادة من الخبـــرات التراكميـــة فـــي وزارة الطاقة.. 
و15 ألـــف مهنـــدس لـــم يحصلـــوا على فرصـــة تدريب

وقعـــت وزارة الطاقـــة والثـــروة المعدنيـــة ونقابة المهندســـين األردنييـــن، مذكرة تفاهـــم ترفع بموجبهـــا الوزارة 
عـــدد المهندســـين المتدربيـــن من 15 مهندســـا ســـنويا الـــى 25 يحصلون على مكافـــأة شـــهرية مقدارها 260 

دينـــارا تدفعها الـــوزارة والنقابـــة مناصفة.
ووقـــع المذكـــرة وزير الطاقـــة والثروة المعدنيـــة الدكتور صالح الخرابشـــة ونقيب المهندســـين المهندس احمد 

ســـمارة الزعبي بحضور مســـؤولين مـــن الطرفين.
وقـــال الوزيـــر الخرابشـــة إن المذكـــرة تاتي حرصـــا من الوزارة علـــى تعزيز التعـــاون القائم مع نقابة المهندســـين 
لتطويـــر قـــدرات ومهـــارات المهندســـين األردنيين واعدادهم لســـوق العمل مع ضمان حصولهـــم على مكافأة 
شـــهرية تـــم رفعهـــا من 150 دينارا الـــى 260 دينارا لتأمين مصاريف المتدرب وســـد احتياجاتـــه المادية خالل فترة 

التدريب.
وأشـــار إلى إن الوزارة رفعت بموجب مذكرة التفاهم عدد المهندســـين المتدربين من 15 مهندســـا ســـنويا الى 
25 يتدربـــون فـــي الوحـــدات التنظيمية للوزارة لمدة عام في تخصصات هندســـة المناجم والتعدين والهندســـة 
الكهربائية وهندســـة المســـاحة وهندســـة إلكترونيات )حاسوب( وهندسة مواد وهندســـة صناعية باإلضافة الى 

الكيماوية. الهندسة  اختصاص 



وأشـــاد الوزيـــر الخرابشـــة بالتعاون القائم بين الـــوزارة ونقابة المهندســـين بما يخدم مصالـــح الطرفين ويعزز دور 
ومســـاهمة المهنـــدس األردنـــي في خدمة االقتصـــاد الوطني ورفده بقيمـــة مضافة، مؤكـــدا ان النقابة بيت 

خبرة تقـــدم خبراتها لمختلف مؤسســـات الوطن.
مـــن جانبـــه، قال نقيب المهندســـين المهندس أحمد ســـمارة الزعبي إن الخبرات فـــي وزارة الطاقة هي خبرات 
تراكميـــة تفيـــد المهندســـين المتدربيـــن في القطاع ويجب االســـتفادة من هـــذه الفرصة والتوســـع في اعداد 

المتدربين. المهندسين 
واســـتعرض المهنـــدس ســـمارة دور النقابـــة فـــي البحث عن فرص عمـــل لمنتســـبيها داخل المملكـــة وخارجها، 
مؤكـــدا أن التدريـــب هـــو إعـــادة تأهيـــل للمهندســـين في ظـــل تحديات الثـــورة الرقميـــة االمر الذي يســـتدعي 

إعـــادة النظـــر في الخطط الدراســـية ومواكبـــة التطـــورات العالمية.
وأشـــار إلـــى ان هنـــاك أكثر من 15 ألف مهنـــدس لم يحصلوا على فرصـــة تدريب حتى اللحظـــة، مبينا أن هناك 
العديـــد مـــن المجـــاالت التي تعمـــل ضمن مظلـــة وزارة الطاقـــة والتي تعطـــي الفرصة إلفســـاح المجال أمام 

المهندســـين الشـــباب ضمن االمكانات المتاحة.
وتنـــص المذكرة علـــى التعاون في مجال في مجـــال المؤتمرات والندوات والفعاليات الهندســـية وفي مجال 
النشـــرات والدوريـــات الهندســـية وفي مجال الزيـــارات المتبادلة وفي مجال تبادل الخبرات بيـــن الطرفين وتطوير 
عمـــل الفريقيـــن ورفـــع المســـتوى المهني والعلمي بيـــن الفريقين، إضافـــة الى التعاون في مجال مشـــاريع 

األنظمة المهنيـــة واألمور العامة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86


50 مشروعا هندسيا يتنافس على 
جائزة مشاريع التخرج النقابية

تقـــــــــــدم اكثـــــــــــــر من 50 مشروعـــــــا هندسيـــــــا للمنافسة عـــــلى افضــــــــل مشـــــــروع تخـــــــــرج جــــــــامــــــعــــــــي 
فـــــــــــي مجــــــــاالت الهنـــــدســـــة الكيميــــائيـــــــــــــة والهنــــــــدســـــــــة الكهربـــــــائيـــــــة والهندســــــــــة الميكانيكــــــيـــــــــة 
والهندســـــــــــــة المدنيــــــــــة وهندســــــــــــة المــــــــــرور ومشــــــــاريع الصناعــــــة، ضمن جــــــــــائزة مشاريـــــــــــع التخــــــرج 

النقـــــابيـــــــة فــــــي نقــــابــــــــة المهندسيـــــن االردنيـــــــين .
وقال رئيس لجنـــــــــــــة مشـــاريـــــــــع التخـــــرج فـــــي نقــــــــابـــــــة المهندسيــــــــــن االستـــــــــاذ الدكتـــور محمد غيـــــث، 
إن اللجنـــــــــــــة اجتمعــــــــــت عـــــــــدة اجتمـــــاعـــــــــات وقــــــــامـــــــــــت بمراجعــــــــــة الطلبــــــــــات المقدمـــــــــة والبـــــــالغ 
عــــــــددهـــــــــــــا اكثـــر مـــن 50 مشروعــــــــــا مقســـمة على التخصصــــــــات الهندســـية الفرعية، حيـــث عملت على 

تشـــكيل لجان التحكيـــم كل حســـب اختصاصه.
وبيـــــــــــــــن أن لجنة التحكيم ســـتقوم بعملها خالل االســـابيع القادمة، الفتا إلى أن المســـابقة تعقدها النقابة 
بشـــكل سنـــــــــوي لطلبــــــــــة كليـــــــــــــات الهندســـــــــة في الجامعــــــــــات االردنــــــيـــــــــــة بالتعاون مع غرفة صناعة 

عمـــان وامانة عمـــان الكبرى.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/50_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9




هيئة المكاتب 
تعقد محاضرة حول 
األنظمة االنشائية 
 U-Boot المتقدمة

Beton وأنظمة 
العزل االنشائية

عقــدت اللجنــة العلميــة لهيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية محاضــرة علميــة للشــركة المتحــدة )UTC( حــول األنظمــة 
االنشائية المتقدمة U-Boot Beton وأنظمة العزل االنشائية، بحضور رئيس اللجنة العلمية الدكتور المهندس أسامة 

عماريــن، وأعضــاء اللجنــة العلميــة، وبرعايــة عضــو مجلــس هيئــة المكاتب والشــركات الهندســة المهنــدس أحمد غنام.
وتناولــت المحاضــرة محــاور حــول نظــام )U-Boot Beton( وهــو نظــام انشــائي خــاص فــي االســقف، إضافــة الــى 
ــة للمبانــي،  ــا االنشــائية والمعماري ــة العمــل االنشــائي للنظــام وتوزيــع االحمــال باإلتجاهيــن، مســتعرضة المزاي آلي
وميــزة النظــام االساســية والمتمثلــة بتخفيــف حمــل البالطــة )Lightened Slabs( ممــا ينعكــس بشــكل ايجابــي 
علــى باقــي العناصــر االنشــائية للمبنــى مــن توفيــر مالــي نتيجــة تقليــل كميــات الحديد والخرســانة، اضافــة إلمكانيه 

الحصــول علــى الحريــة التصميميــة المعماريــة الكبيــرة .
واســتعرضت المحاضــرة مزايــا النظــام مقارنــة مــع البالطــات المعروفــة العاملــة فــي إتجــاه واحــد، والمتمثلــة بزيــادة 
عــدد االدوار مــن خــالل امكانيــة الحصــول علــى ادوار اضافيــة للمبنــى بنفــس الحجــم واإلرتفــاع فــي حالــة البالطات 
العاديــة، بحيــث لــو كان هنــاك عمــارة او بــرج مــن ســبعة ادوار فــي حالــة البالطــات العاملــة فــى اتجــاه واحــد فإنــه 

وباســتخدام بالطــات ) u-boot( يمكــن الحصــول علــى ثمانيــة ادوار.
وأشــارت إلــى انــه ومــن خــالل نظــام )U-Boot Beton( فإنــه يمكــن الحصــول على بحور طويلة ومســاحات اكبر نتيجة قلة 
االعمــدة، وتخفيــض ســماكة بالطــة النظــام، وتخفيــض عــدد االعمــدة الــى اكبــر قــدر ممكــن، وبالتالــي إنخفــاض أحمــال 
المنشــأ ممــا لــه دور فــى تخفيــض الــوزن علــى االعمــدة واالساســات، وتقليــل حجــم االساســات ممــا يقلــل ايضــا حجــم 
الحفريــات وبالتالــى تقليــل تكلفــة الحفــر، وغيرهــا مــن المزايــا المتمثلــة فــي تقليــص عمــق التأســيس للمنشــأ، والتوفيــر في 
الخرســانة وتكلفــة الصــب، واســتخدام أقــل حديــد تســليح فــي البالطــات واالعمــدة واالساســات، والحريــة المعماريــة نتيجــة 

للبحــور الكبيــرة والمســاحات الكبيــرة للفراغــات بحيــث يمكــن إعطــاء المنشــأ الشــكل المعمــارى المطلــوب بــكل يســر.
وتضمنــت المحاضــرة شــرحا لمــادة جديــدة هــي )TEPHRA MOSHE (، والتــي تحفــظ المبانــي والعناصــر اإلنشــائية 

مــن تســرب وامصــاص المــاء وبالتالــي الحمايــة الكبيــرة مــن جميــع أشــكال الرطوبــة وتشــكل العفــن فــي
الفراغــات المعماريــة والمحافظــة علــى الهيــكل المعدنــي وقضبــان التســليح مــن الصــدأ، حيــث تعتبــر هــذه المــادة 

ثــورة فــي أعمــال التشــييد والبنــاء.
وفــي نهايــة المحاضــرة، تــم تكريــم المحاضريــن والشــركة المشــاركة بشــهادات تقديــر ودرع باســم الهيئــة واللجنــة 

العلميــة علــى جهودهــم فــي المحاضــرة العلميــة.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_UBoot_Beton_%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


هيئة المكاتب والشركات الهندسية تعقد 
ورشة مشتركة مع فرعي عجلون وجرش

عقــدت لجنــة ضريبــة الدخــل والمبيعــات فــي هيئــة المكاتــب والشــركات مــن الهندســية، ورشــة عمــل، بحضــور 
نائــب رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية المهنــدس عيســى حمــدان، وعضــو مجلــس الهيئة المهندســة 
فيــروز البرغوثــي، ورئيــس اللجنــة المهنــدس محمــد الســكر، وأعضــاء اللجنــة، وكان باســتقبالهم رئيــس فــرع 

النقابــة فــي محافظــة جــرش المهنــدس باســل شــهاب، وعــدد مــن مكاتــب جــرش ومكاتــب عجلــون.
وقــال المهنــدس عيســى ان انعقــاد الورشــة يأتــي فــي ظــل وجــود العديد من االستفســارات من قبــل المكاتب 
ــا ان الهيئــة ومــن خــالل اللجنــة عقــدت العديــد مــن  الهندســية حــول موضــوع ضريبــة الدخــل والمبيعــات، مبين
االجتماعــات مــع دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات لبحــث مجموعــة مــن القضايــا خاصــة تلــك المتعلقــة بالمشــكالت 
المتراكمــة منــذ ســنوات فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة يعانــي منهــا أصحاب المكاتب والشــركات الهندســية.
ــد مــن صياغــة مذكــرة تفاهــم واخراجهــا  ــق بالمشــاريع الســكنية، والب ــة تتعل ــة المكاتــب رؤي وأشــار إلــى أن لهيئ
لدائــرة ضريبــة الدخــل، تركــز علــى اســتثناء القطــاع الســكني الــى حــدود 250 متــرا مــن ضريبــة المبيعــات، مبينــا أن 
تطبيــق ضريبــة الدخــل علــى المكاتــب الهندســية وبأثــر رجعــي يرتــب مبالــغ طائلــة علــى تلــك المكاتــب، وبالتالــي 

البــد مــن دراســة الموضــوع بكافــة ابعــاده.
ولفــت إلــى أن القطــاع االستشــاري مــن القطاعــات الملتزمــة بقانــون الضريبــة، كمــا أن عــددا كبيــرا مــن المكاتــب 

الهندســية حجــم عملهــا الســنوي يقــل عــن الحــد األدنــى للتســجيل فــي ضريبــة المبيعــات.
مــن جانبــه، قــال رئيــس لجنــة الضريبــة المهنــدس محمــد الســكر، إن الورشــة بحثــت آليــة تســجيل المكاتــب 
ــات  ــى الي ــة المبيعــات، إضافــة إل ــة عمــل أمــر قبــض ودفــع قيمــة ضريب ــة المبيعــات، وآلي الهندســية فــي ضريب

تقديــم اقــرارات ضريبــة المبيعــات. 
وأكــد علــى أن الورشــة أوصــت بعــدم الرجــوع للســنوات الســابقة بالنســبة للمكاتــب فــي المحافظــات غيــر 
الخاضعــة لضريبــة المبيعــات فــي االتفاقيــات الســابقة، وتبليــغ المكاتــب الهندســية والنقابــة قبــل أي اجــراءات 

ــة. ــل الضريب مــن قب
وقــام مســؤول ضريبــة الدخــل والمبيعــات للمكاتــب الهندســية لنقابــة المهندســين الســيد أحمــد جابــر بتقديــم 

الورشــة مجيبــا عــن كافــة االستفســارات
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هيئة المكاتب والشركات الهندسية تعقد 
ورشة مشتركة مع ضريبة الدخل

عقــدت لجنــة ضريبــة الدخــل والمبيعــات فــي هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية، ورشــة عمــل بالتعــاون مــع 
المعهــد الضريبــي التابــع لدائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات، بحضــور رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية 

المهنــدس عبداللــه غوشــة، ورئيــس اللجنــة المهنــدس محمــد الســكر، وأعضــاء مجلــس الهيئــة.
وقــال المهنــدس غوشــة ان انعقــاد الورشــة يأتــي فــي ظــل وجــود العديــد مــن االستفســارات من قبــل المكاتب 
الهندســية حــول موضــوع ضريبــة الدخــل، مبينــا ان الهيئــة ومــن خــالل اللجنــة عقــدت العديــد مــن االجتماعــات 
مــع دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات لبحــث مجموعــة مــن القضايــا خاصــة تلــك المتعلقــة بالمشــكالت المتراكمــة 

منــذ ســنوات فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة يعانــي منهــا أصحــاب المكاتــب والشــركات الهندســية.
ــد مــن صياغــة مذكــرة تفاهــم واخراجهــا  ــق بالمشــاريع الســكنية، والب ــة تتعل ــة المكاتــب رؤي وأشــار إلــى أن لهيئ
لدائــرة ضريبــة الدخــل، تركــز علــى اســتثناء القطــاع الســكني الــى حــدود 250 متــرا مــن ضريبــة المبيعــات، مبينــا أن 
تطبيــق ضريبــة الدخــل علــى المكاتــب الهندســية وبأثــر رجعــي يرتــب مبالــغ طائلــة علــى تلــك المكاتــب، وبالتالــي 

البــد مــن دراســة الموضــوع بكافــة ابعــاده.
ولفــت إلــى أن القطــاع االستشــاري مــن القطاعــات الملتزمــة بقانــون الضريبــة، كمــا أن عــددا كبيــرا مــن المكاتــب 

الهندســية حجــم عملهــا الســنوي يقــل عــن الحــد األدنــى للتســجيل فــي ضريبــة المبيعــات.
مــن جانبــه، قــال رئيــس لجنــة الضريبــة المهنــدس محمــد الســكر، إن الورشــة بحثــت آليــة تســجيل المكاتــب 
ــات  ــى الي ــة المبيعــات، إضافــة إل ــة عمــل أمــر قبــض ودفــع قيمــة ضريب ــة المبيعــات، وآلي الهندســية فــي ضريب

تقديــم اقــرارات ضريبــة المبيعــات.
وأكــد علــى أن الورشــة أوصــت بعــدم الرجــوع للســنوات الســابقة بالنســبة للمكاتــب فــي المحافظــات غيــر 
الخاضعــة لضريبــة المبيعــات فــي االتفاقيــات الســابقة، وتبليــغ المكاتــب الهندســية والنقابــة قبــل أي اجــراءات 

ــة. ــل الضريب مــن قب
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 "المهندسين" تعقد ورشة عمل "الدراسات 
الهندسية الخاصة باألبنية القائمة والمقترحة"

أكــد نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، أن األبنيــة القديمــة او التــي مضــى عليهــا 
عشــرات الســنين، ليســت جميعهــا آيلــة للســقوط، فهنــاك العديــد منهــا فــي دول العالــم مضــى عليهــا اكثــر مــن 
300 ســنة، مبينــا أن الخطــورة فــي المبانــي القائمــة تكمــن فــي حــال حصــول تدخــالت بشــرية او عوامــل اخــرى 

غيــر مبينــة علــى أســس وتعليمــات صحيحــة.
وأشــار نقيب المهندســين خالل ورشــة عمل "الدراســات الهندســية الخاصة باألبنية القائمة والمقترحة"، والتي عقدتها 
لجنــة التأهيــل والتدريــب فــي شــعبة هندســة المناجــم والتعديــن والهندســة الجيولوجيــة والبتــرول، إلــى أن المبانــي 
القائمــة تكــون آيلــة للســقوط فــي حــال تــم اضافــة طوابــق علــى المبنــى دون دراســة قدرتــه علــى التحمــل، إضافــة 
إلــى القيــام بأعمــال حفريــات بجانــب مبنــى قائــم مــا يــؤدي الــى خلل في اساســاته، أو في حالة حدوث تســرب المياه.
وشــدد علــى ضــرورة التوعيــة بإجــراء الدراســات الهندســية االستشــارية ووجــود كــوادر هندســية أثنــاء التعامــل مــع 
المبانــي، مبينــا أن نقابــة المهندســين قامــت بمخاطبــة أمانــة عمــان ووزارة االدارة المحليــة لتحديــد البــؤر الســاخنة 

فــي العاصمــة عمــان وكافــة المحافظــات.
مــن جانبــه، قــال عضــو مجلــس النقابــة رئيــس شــعبة هندســة المناجم والتعدين والهندســة الجيولوجيــة والبترول 
المهنــدس لــؤي الرمحــي، إن الشــعبة وضمــن خطتهــا اعتمــدت علــى محــاور منهــا التدريــب والتأهيــل علــى 
البرامــج المتنوعــة إلكســاب المهندســين المهــارات والمعرفــة الالزمــة، حيــث يأتــي موضــوع الورشــة بالتعــاون مــع 
شــعبة الهندســة المدنيــة لتســليط الضــوء علــى واحــدة مــن مشــكالت األبنيــة التــي اصبحــت محــور حديــث فــي 

ظــل عــدم االرتــكاز علــى األمــور الهندســية، وتقييــم المبانــي ضمــن التعليمــات الالزمــة.
وقــال رئيــس لجنــة التأهيــل والتدريــب فــي الشــعبة المهنــدس عمــر الشــبول، إن الورشــة تأتــي ايمانــا بــدور اللجنــة 
فــي المســاهمة بالحــد مــن مشــكلة االنهيــارات التــي تقــع فــي المبانــي او اثنــاء اعمــال الحفــر العميقــة، الفتــا 
إلــى ان اللجنــة تركــز علــى تقديــم برامــج تأهيليــة هندســية عــدة تســاهم فــي ضبــط جــودة المــواد المســتخدمة 
فــي المبانــي المقترحــة، وفــي مجــال اعمــال تدعيــم الحفريــات العميقــة لرفــع كفــاءة المهندســين وتأهيــل 

الباحثيــن عــن العمــل وتقديمهــم للســوق المحلــي والخارجــي.
وأشــار إلــى أن اللجنــة والشــعبة ســتعقدان العديــد مــن ورشــات العمــل التــي تســاهم فــي تقييــم المبانــي 
القائمــة بالتشــارك مــع الجهــات كافــة ذات العالقــة لتوعيــة المواطنيــن لتقييــم درجــة الخطــورة التــي تســتوجب 

ــارات. عمــل دراســات لتقييــم المبانــي لتالفــي وقــوع االنهي
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شعبة العمارة تعقد جلسة 
"النقد المعماري"

عقـــدت شـــعبة الهندســـة المعماريـــة فـــي نقابـــة المهندســـين األردنييـــن، جلســـة "النقـــد المعـــاري"، بحضور 
عضـــو مجلـــس النقابـــة رئيس الشـــعبة المهندس عمـــاد الدباس، الذي أكد  أن الجلســـة ســـتبحث  اهم معايير 
ومرتكـــزات النقـــد المعماري، بالتشـــاور مع نخبة من المعماريين في مجال االكاديميا وممارســـة المهنة، مشـــيرا  

أنها ســـتكون بداية لسلســـة جلســـات ضمـــن فعاليات الصالـــون المعماري.
وادار الجلســـة المهنـــدس ناصر طبيشـــات، متحدثا عـــن مفهوم النقد المعمـــاري والفرق بين النقـــد و االنتقاد،  
وأشـــار المتحدثون في الجلســـة الـــى بدايات مصطلح النقد المعماري وارتباطـــه بالنظرية والتاريخ، فيما تطرقت 
الدكتورة شـــذى ملحيس الى مســـتويات النقد المعماري وأســـس وقواعد وأدوات النقد التي تبدأ بالدراســـة 

والتحليـــل والتقييم وقد تصـــل إلبداء الرأي. 
ولفـــت المهنـــدس محمـــد خالد إلـــى االتجاهات المعاصرة فـــي حركة النقد المعمـــاري و التطور فيهـــا المرتبط 
بالمـــدارس والحـــركات المعمارية على مر العصور، اضافة للعالقة الوثيقـــة بين النقد االدبي والنقد المعماري. 
وتناولـــت الجلســـة أهميـــة النقد ودوره الكامـــن في تغيير وتحســـين العمارة كهدف أساســـي وخلق وعي عند 

المجتمـــع بقيمـــة المنتـــج المعماري من خـــالل خلق خطاب معماري فاعل في ســـاحة الفكـــر والثقافة.
وفي نهاية الجلسة، قام المهندس شاكر خليف نائب رئيس الشعبة المعمارية بتكريم الزمالء المعماريين المهندس 
ناصـــر طبيشـــات والمهنـــدس محمد خالد والدكتورة شـــذى ملحيس لمشـــاركتهم القيمة في هذه الجلســـة ، وقد 

حضر الجلســـة عضو مجلس الشـــعبة المهندس أســـيد العيطان وعدد من الزمالء والزميالت المعماريين.
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لجنة التواصل المدنية تعقد دورة 
)إدارة العقود( في وزارة االشغال 

العامة واالسكان

عقـــدت لجنـــة التواصل في شـــعبة الهندســـة المدنيـــة في نقابـــة المهندســـين األردنيين دورة بعنـــوان "ادارة 
العقـــود" فـــي وزارة االشـــغال العامة واالســـكان وبدعم من شـــعبة الهندســـة المدنية.

وافتتح الدورة عضو مجلس نقابة المهندســـين رئيس شـــعبة الهندســـة المدنية الدكتور بشـــار الطراونة، مشيرا 
الـــى توجـــه الشـــعبة لتطوير مهندســـي القطاع العام ودعمهم، واســـتعداد الشـــعبة الدائم لبـــذل اي جهود 

في خدمـــة القطاع الحكومـــي واي مهندس مدني.
وقـــــــــدم المحــــــــــاضر المهندس عــــــــالء الحمــــــــــــايدة شرحا للعقود بشكــــــــل عــــــــــــام وعقد المقاولة الموحد 
والموجـــز والتعريـــف بانـــواع العقـــود، إضافـــة إلـــى شـــرح عام عـــن حيثيات تحضيـــر وثائـــق العطـــاءات واالوامر 

التغييريـــة وغيرها.
وفي نهاية الدورة، ســـلم الدكتور الطراونة شـــهادات المشـــاركة للمهندســـين المشـــاركين، بحضور المهندسة 
ايمـــان عبيـــدات مديـــر ادارة الطـــرق فـــي وزارة االشـــغال العامـــة واالســـكان ومديـــر صيانـــة الطـــرق والجســـور 

المهنـــدس وســـيم العـــدوان والمهنـــدس احمد منســـي رئيس لجنـــة التواصـــل المدنية.
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محاضرة بعنوان "األمن السيبراني"

عقـــدت جمعيـــة مهندســـي االتصـــاالت والحاســـبات االردنيـــة فـــي شـــعبة الهندســـة الكهربائيـــة فـــي نقابـــة 
المهندســـين االردنييـــن محاضـــرة بعنـــوان "األمـــن الســـيبراني" قدمهـــا المهندس أحمـــد بطاينة، وتنـــاول فيها 
مفهوم علم األمن الســـيبراني بنطاقه الواســـع وأهميته للشـــركات من أجل المحافظة على ديمومة عملها 

وضمـــان اســـتمرار نشـــاطاتها مما يســـاهم في تحســـين صـــورة الشـــركات وتطورها.
وتحدثـــت المحاضـــرة عـــن أعمـــال األمن الســـيبراني التـــي تركز داخل المؤسســـات علـــى عدة محـــاور متكاملة 

وهي االســـتراتيجي، االفـــراد، العمليـــات، التقنيات.  
 )OT Cybersecurity( وتطرقت لمجاالت حديثة ومتقدمة باألمن الســـيبراني مثل أنظمة التقنيات التشـــغيلية

.)Critical Infrastructure( وأهميتهـــا في كيفية حماية البنى التحتيـــة الحرجة

محاضرة بعنوان "األرضيات الخرسانية"

عقدت لجنة المواد االنشــائية المدنية في نقابة المهندســين 
قدمهــا  الخرســانية"،  "األرضيــات  بعنــوان  محاضــرة  األردنييــن 
المهنــدس صــالح عبيــد، بمشــاركة مجموعــة من المهندســين 

والمهندســات.
الخرســانية  األرضيــات  اســتخدامات  علــى  المحاضــرة  وركــزت 
فــي المنشــآت الصناعيــة والمخــازن، واســتخدامها فــي الطــرق 

والمطــارات واألبنيــة الســكنية.
والظــروف  الخرســانية،  االرضيــات  اســتخدام  فوائــد  وتناولــت 

الســتخدامها. المناســبة 
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محاضرة بعنوان "المباني الخضراء في االردن"

عقـــدت الجمعية األمريكيـــة للتدفئة والتبريد وتكييف 
 ASHRAE، ASHRAE - Jordan الهواء – فرع االردن
chapter فـــي مركـــز تدريـــب المهندســـين محاضرة 
االردن" قدمهـــا  فـــي  الخضـــراء  "المبانـــي  بعنـــوان 
عضـــو مجلـــس نقابـــة المهندســـين، ورئيس شـــعبة 

الهندســـة المعماريـــة المهنـــدس عمـــاد الدباس .
وتطـــرق المهنـــدس الدبـــاس إلـــى تعريـــف مفهوم 
البنـــاء األخضـــر، وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة، ودور 
نقابـــة المهندســـين األردنييـــن فـــي تعزيـــز مفاهيـــم 

االســـتدامة والريـــادة واالبتـــكار مـــن خـــالل البرامج التدريبيـــة ومنصـــة JEA learn وجائزة مشـــاريع التخـــرج النقابية 
 LEED والمعمارية ودعم المشـــاريع الريادية والشركات الناشئة، مســـتعرضا المراجع العالمية لألبنية الخضراء، مثل

األميركـــي BREEAM  البريطانـــي و) اســـتدامة( فـــي ابوظبـــي ودليـــل المبانـــي الخضـــراء األردنـــي.
وعـــرض المهنـــدس الدبـــاس حالـــة دراســـية مرجعيـــة لمباني صفـــر الطاقة فـــي األردن تراعي فـــي تصميمها 

معاييـــر األبنيـــة الخضـــراء والتحديـــات التـــي نواجهها فـــي األردن في مجـــال الطاقـــة والمياه .
وادار الحـــوار المهنـــدس عـــالء الدين الســـويطي بحضور رئيـــس Chapter المهندس غســـان العلي وعدد من 

المهتميـــن والمختصين .

محاضرة بعنوان "طرق تحجيم واختيار مصائد 
الشحوم والزيوت ومحطات الضخ"

عقــدت جمعيــة مهندســي االستشــارات الميكانيكيــة فــي نقابــة المهندســين األردنييــن وتحــت رعايــة عضــو 
مجلــس النقابــة رئيــس شــعبة الهندســة الميكانيكيــة، الدكتــور ابراهيــم العــدوان، وبالتعــاون مــع شــركة كيســيل 
االلمانيــة والشــركة المثاليــة المتحــدة، محاضــرة بعنــوان "طــرق تحجيــم واختيار مصائد الشــحوم والزيوت ومحطات 
الضــخ"، وذلــك بحضــور عــدد كبيــر مــن المهندســين المهتميــن ومــن كافــة القطاعــات الهندســية والمؤسســات.
وفــي نهايــة المحاضــرة تــم تكريــم شــركة كيســيل والشــركة المثاليــة بــدرع نقابــة المهندســين األردنييــن علــى 

جهودهــم فــي اثــراء معلومــات المهنــدس االستشــاري األردنــي.
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https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA_%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE


محاضرة "مبادئ في تصميم األعمال الكهربائية والمعدات 
الطبية في المستشفيات"

نقابـــة  فـــي  الكهربائيـــة  االستشـــارات  مهندســـي  جمعيـــة  عقـــدت 
المهندســـين األردنييـــن، محاضرة بعنوان "مبادئ فـــي تصميم األعمال 
الكهربائيـــة والمعـــدات الطبية في المستشـــفيات"، قدمهـــا المهندس 

يوســـف عطيـــة، وشـــارك فيها 40 مهندســـا ومهندســـة.
وهدفـــت المحاضـــرة الـــى تعريـــف المهندســـين بمبـــادئ األعمـــال الكهربائيـــة 
والمعدات الطبية في المستشفيات، وأساسيات تصميم أنظمة تلك األعمال.
وتحدثـــت عـــن طرق اختيار الســـعة المناســـبة لمولدات الطاقـــة الكهربائية 

االحتياطيـــة وأجهزة القدرة غير المنقطعة التي تلبي الطلب الكهربائي الحقيقي بعيدا عن المبالغات التصميمية.
وتناولـــت المتطلبـــات الخاصة لغـــرف العمليات وغرف العنايـــة الحثيثة وغرف الخداج وغـــرف المرضى وغيرها من 

المرافق الحساســـة في المستشفى.
وتناقـــش المشـــاركون بعـــض التجـــارب والخبـــرات فـــي مجال تصميـــم وتنفيـــذ األعمـــال الكهربائيـــة والمعدات 
الطبيـــة في المستشـــفيات، وأهمية وجود مرجعيـــة أردنية موحدة لتصميم وتنفيذ تصميـــم األعمال الكهربائية 

والمعـــدات الطبية في المستشـــفيات.

محاضرة بعنوان "مدن المستقبل – االرتقاء 
بالمدن الذكية الى المستوى التالي"

عقــدت لجنــة المــواد االنشــائية المدنيــة فــي نقابة المهندســين األردنييــن محاضرة بعنوان "األرضيات الخرســانية"، 
قدمها المهندس صالح عبيد، بمشــاركة مجموعة من المهندســين والمهندســات.

وركــزت المحاضــرة علــى اســتخدامات األرضيــات الخرســانية فــي المنشــآت الصناعيــة والمخــازن، واســتخدامها فــي 
الطــرق والمطــارات واألبنيــة الســكنية.

وتناولت فوائد استخدام االرضيات الخرسانية، والظروف المناسبة الستخدامها.

https://www.jea.org.jo/AR//NewsDetails/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://jea.org.jo/Ar/NewsDetails/محاضرة_بعنوان_مدن_المستقبل_–_الارتقاء_بالمدن_الذكية_الى_المستوى_التالي


ورشة عمل بعنوان "تحسين أداء السالمة 
العامة في المشاريع"

عقـــدت لجنـــة ممارســـة المهنة فـــي نقابة المهندســـين 
األردنييـــن ورشـــة عمـــل بعنوان "تحســـين أداء الســـالمة 
العامة في المشـــاريع"، قدمهـــا المهندس وليد عطوان، 
للتعريـــف بأســـباب االهتمام بالســـالمة والصحـــة المهنية 
والصحـــة  بالســـالمة  واالهتمـــام  التطبيـــق  ومعوقـــات 

. لمهنية ا
وتناولت معوقات التطبيق واالهتمام بالســـالمة والصحة 
المهنيـــة، ومعادلـــة التحســـين فـــي االداء وأثرهـــا علـــى 
نتائـــج العمـــل، إضافة إلى اســـباب الحـــوادث في مواقع 

العمـــل، وأهـــم نظم الســـالمة والصحـــة المهنيـــة الواجب تطبيقهـــا في مواقـــع  العمل.
وتحدثت الورشـــة عن الســـمات التي تؤدي الى ضعف اداء الســـالمة في المنظمات، وأسباب فشل الموظف 
بااللتزام باجراءات الســـالمة، واســـاليب تحســـين اداء الســـالمة والصحة المهنية في مواقع العمل، مســـتعرضة 

أهـــم نظم الســـالمة والصحة المهنية الواجب تطبيقهـــا في مواقع  العمل.
وفي نهاية الورشة، تم تكريم المحاضر من قبل نائب رئيس اللجنة المهندس محمد الصغّير.

لجنة المهندسات االردنيات تزور دار 
االسرة البيضاء للمسنين

نظمــت لجنــة المهندســات االردنيــات زيــارة الــى دار االســرة 
البيضــاء  للمســنين ضمــن برنامــج  )وبالوالديــن إحســانا ( 
لمعرفــة واقعهــم وحالهــم، وإدخال البهجــة على قلوبهم.

وهدفــت الزيــارة الــى تحقيــق التواصــل والترابــط مــع كبــار 
ــر  ــاء علــى ب ــاة عنهــم لتشــجيع األبن الســن وتخفيــف المعان

الوالديــن واإلحســان إليهمــا واالهتمــام بهمــا.
كمــا أقامــت مهندســات اللجنــة فقــرات متعــددة تخللهــا 
توزيــع الهدايــا إلحيــاء اليــوم وإدخــال البهجــة والســرور إلــى 

ــدار. ــا فــي ال ــا وأمهاتن ــوب آبائن قل

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1__%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86


محاضرة علمية حول تقنيات الثورة الصناعية 
الرابعة والتحول الرقمي واالقتصاد الرقمي

عقــدت جمعيــة االتصــاالت والحاســبات فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، محاضــرة علميــة بعنــوان "الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة والتقنيــات الحديثــة المرتبطــة بهــا والتحــول الرقمــي واالقتصــاد الرقمــي"، قدمهــا المهنــدس 

ــاوي. ــالل الحفن ب
وهدفــت المحاضــرة الــى توضيــح اهميــة التقنيــات الحديثــة المرتبطــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة مثــل انترنــت األشــياء 
والــذكاء االصطناعــي والحوســبة الســحابية والبيانــات الضخمــة واالمــن الســيبراني ودورهــم فــي بنــاء االقتصــاد 

الرقمــي.
وتحدثــت المحاضــرة عــن الرقمنــة والتحــول الرقمــي وتغييــر انظمــة ونمــاذج األعمــال باســتخدام التقنيــات الحديثة، 
إضافــة إلــى إنترنــت االشــياء ودوره فــي بنــاء المــدن الذكيــة، وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي وانمــاط اســتخدامه 
المختلفــة ودوره فــي تطويــر انظمــة األعمــال بكافــة القطاعات التقنية والتعليميــة والطبية والزراعية والصناعية.
وتناولــت توضيحــا حــول البيانــات الضخمــة مــن حيــث مصادرهــا المختلفــة وأهميــة تحليــل ومعالجــة تلــك البيانــات 

لالســتفادة منهــا.
وركزت المحاضرة على أهمية الحوســبة الســحابية في تغيير انظمة األعمال للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 

والكبيــرة، والتاكيــد علــى أهميــة األمــن الســيبراني في المحافظة على ســرية االنظمة والبيانات. 
وأشــارت إلــى مهــارات المســتقبل الرقميــة الضروريــة وكيفيــة بنــاء المهــارات والقــدرات المختلفــة للعامليــن بكافــة 
قطاعــات المجتمــع بمــا يتناســب مــع حاجاتهــم مــن اســتخدامات التقنيــات الحديثــة واهميــة تركيــز المؤسســات 

والمنظمــات المختلفــة علــى تطويــر قــدرات العامليــن فيهــا بكافــة المســتويات.

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A


ورشة عمل في نقابة المهندسين بعنوان 
"الهندسة المدنية والتنمية المستدامة"

أقامــت اللجنــة العلميــة المدنيــة فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، ورشــة عمــل "الهندســة المدنيــة والتنميــة 
المســتدامة"، بحضــور نائــب نقيــب المهندســين المهنــدس فــوزي مســعد، وعضــو مجلــس النقابــة رئيــس شــعبة 
الهندســة المدنيــة الدكتــور بشــار الطراونــة، وأعضــاء مجلــس الشــعبة ورئيــس اللجنــة الدكتــور رامــي عالونــة، 

وبمشــاركة واســعة مــن المهندســين.
وقــال نائــب النقيــب المهنــدس فــوزي مســعد، إن الورشــة تؤكــد علــى ضــرورة تطبيق أهداف التنمية المســتدامة 
ومعاييرهــا كونهــا تســاهم فــي تحســين البيئــة وتطــور المجتمــع، وان الهندســة المدنيــة لهــا دور كبيــر فــي تطبيق 
معاييــر االســتدامة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة والبنيــة مــن خــالل تطبيــق معاييــر االبنيــة الخضــراء، حيــث تســاهم 
نقابــة المهندســين فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة التــي اقرتهــا االمــم المتحــدة عــام ٢٠١٥ وعلــى 
جميــع الــدول المشــاركة ومــن ضمنهــا االردن تطبيقهــا بحلــول عــام ٢٠٣٠، كمــا يقــوم االردن بمراجعــة انجازاتــه 
فــي تطبيــق اهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل دوري، فقــد تــم اصــدار تقريــر مرحلــي العــام الحالــي بانجــازات 

المملكــة شــاركت نقابــة المهندســين فــي اعــداده.
وأشــار إلــى أن نقابــة المهندســين عملــت علــى اقــرار اختصــاص هندســي جديــد فــي ادارة النفايــات ممــا يوفــر 
فــرص عمــل جديــدة للمهندســين والمكاتــب الهندســية ويطــور العمــل واالداء فــي هــذا القطــاع الهــام، مبينــا 
أن النقابــة تعمــل حاليــا علــى اطــالق اختصــاص جديــد اخــر فــي قطــاع االقتصــاد االخضــر والتغيــر المناخــي الهــام 
علــى المســتوى الدولــي والــذي ســيؤدي الــى توفيــر  فــرص عمــل فــي توجهــات اقتصاديــة جديــدة ومبتكــرة 

ويوفــر فــرص عمــل للمهندســين،.
وأكــد أن للهندســة المدنيــة دور كبيــر فــي ايجــاد حلــول لمواجهــة اثــار التغيــر المناخــي ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال توفيــر البنيــة التحتيــة الخضــراء للمســاهمة فــي التخفيــف مــن اثــار الفيضانــات عنــد تعــرض المــدن لالمطــار 
المرضيــة مــن خــالل تخزيــن االمطــار وتخفيــف حــدة تدفقهــا، وهــذا مــا باشــرت بــه امانــة عمــان حاليــا، والــذي نامــل 

ان يعطــي اثــار ايجابيــة.



وتطــرق المهنــدس مســعد خــالل ورشــة العمــل، إلــى المجريــات االخيــرة الخاصــة بصنــدوق تقاعــد المهندســين، 
مشــيرا الــى ان النقابــة تعمــل علــى اعــادة صياغــة التعديــالت المقترحــة علــى نظــام الصنــدوق بمشــاركة كافــة 
أطيــاف وفئــات المهندســين، للوصــول الــى حلــول تســاهم فــي ضمــان اســتمرارية الصنــدوق للوفــاء بالتزاماتــه 
الماليــة، مؤكــدا أن صنــدوق التقاعــد لــم ينتــه ويضــم موجــودات دفتريــة تبلــغ قيمتهــا اكثــر مــن 260 مليــون دينــار.

مــن جانبــه، قــال الدكتــور بشــار الطراونــة، إن مجلــس الشــعبة عمــل علــى اجــراء تعديــالت فــي فــروع وأقســام 
الشــعبة بحيــث تواكــب التطــور باختصاصــات الشــعبة المختلفــة، مشــيرا الــى أن هنــاك اختصاصــات كالهندســة 
الجيــو تقنيــة وتخصصــات الطــرق والمــواد االنشــائية والهندســة االنشــائية يتــم العمــل علــى اجــراء تعديــالت 
عليهــا، كمــا أنــه تمــت اضافــة تخصــص تصميــم واعــادة تأهيــل المبانــي للشــعبة كاختصــاص عامــل فــي المكاتــب 

الهندســية، وتــم البــدء بمنــح رتبــة اختصــاص فيــه.
وأشــار إلى أن الشــعبة عملت ايضا على اســتحداث اختصاص الســالمة والصحة المهنية تماشــيا مع االســتدامة، 
علــى أن يتــم تطبيقــه فــي المشــاريع المختلفــة وهــو مــن متطلبــات دائــرة العطــاءات الحكوميــة، إضافــة إلــى 

وجــود مســاع الســتحداث اختصــاص هندســة البيئــة الــذي يتداخــل مــع التخصصــات الهندســية االخــرى كاملــة.
وأكــد علــى أن دور المهنــدس المدنــي كبيــر جــدا، وال بــد مــن مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة فــي البنــاء، 

بمــا يســاهم فــي تقليــل االثــار علــى البيئــة وتجويــد نوعيــة العمــل.
وتحــدث رئيــس اللجنــة العلميــة الدكتــور رامــي العالونــة، عــن اســتخدامات المــواد االنشــائية المســتدامة ودورهــا 

فــي تقليــل انبعاثــات المــواد الكربونيــة علــى البيئــة وتأثيرهــا علــى التغيــر المناخــي.
وأشــار إلــى اســهامات اهــداف التنميــة فــي تحســين البيئــة وتقليــل اســتخدامات الطاقــة وتحســين بنيــة المبانــي 

لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والمبانــي الخضــراء وتحســين جــودة الحيــاة واالقتصــاد األخضــر.
واســتعرضت الورشــة األنظمــة العالميــة فــي تقييــم األبنيــة المســتدامة وطــرق تطويرهــا وتطبيقهــا محليــا فــي 
األردن، والتركيــز علــى األهــداف المتعلقــة بالهندســة المدنيــة الرئيســة كالمشــاريع االنشــائية ومشــاريع مصــادر 

الميــاه وهندســة النقــل والمــرور.
وأكــد المحاضــرون الذيــن شــاركو بالورشــة والممثليــن مــن عــدة جهــات مختلفــة مثــل وزارة التخطيــط والجمعيــة 
العلميــة الملكيــة والجامعــات الحكوميــة والخاصــة والقطــاع الخــاص خــالل الورشــة علــى ضــرورة االلتــزام بكــودات 
البنــاء الوطنــي األردنــي ودور مهندســي االستشــارات والمقاوليــن فــي تحقيــق متطلبــات الكــودات فــي قطــاع 
ــات  ــي الخضــراء فــي االردن ومتطلب ــق المبان ــر تطبي ــة واالنشــاءات، مســتعرضين معايي اعمــال الهندســة المدني

تنفيذهــا وذلــك للمســاهمة بتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة.
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ورشة عمل لمناقشة فيلم وثائقي علمي حول 
معضلة السوشيال ميديا

عقــدت اللجنــة االجتماعيــة واالتصــال الكهربائيــة، ورشــة عمــل لمناقشــة فيلــم وثائقــي علمــي حــول معضلــة 
السوشــيال ميديــا واثرهــا علــى المجتمعــات، قدمهــا المحاضــرون الدكتــور عمــران ســالم وأســماء ابــو اصبــع، 

بمشــاركة عــدد مــن الزمــالء المهندســين والمهندســات.
وناقشــت الورشــة آليــة عمــل مواقــع التواصــل االجتماعــي وقدرتهــا علــى التحكــم بســلوك الجميــع ســواء أفــراد 
أو المجتمعــات وحتــى الــدول والتالعــب بالبشــر وســلوكياتهم وقــدرة التكنولوجيــا علــى إخــراج اســوأ مــا فــي 

المجتمعــات.
وقدمــت رئيســة اللجنــة المهندســة لميــس ابــو زنيمــة شــكرها للمحاضريــن علــى الجهــود المبذولــة، كمــا شــكرت 

الحضــور علــى مشــاركتهم.
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120 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم 
القانوني في الكرك

احتفى فرع نقابة المهندسين في محافظة الكرك بكوكبة جديدة من الزمالء المهندسين الجدد 
النقابــة ورئيــس الشــعبة الميكانيكيــة الدكتــور المهنــدس ابراهيــم العــدوان  وأميــن  بحضــور عضــو مجلــس 
عــام نقابــة المهندســين االردنييــن المهنــدس علــي ناصــر ورئيــس وأعضــاء مجلــس فــرع الكــرك، حيــث  أدى  

120مهندســا ومهندســة اليميــن القانونــي لنقابــة المهندســين .
ــأ الدكتــور العــدوان الزمــالء المهندســين الجــدد كمــا أشــار إلــى تعديــالت صنــدوق التقاعــد ،   وخــالل كلمتــه هن
والصعوبــات التــي يواجههــا المجلــس فــي تأميــن الرواتــب التقاعديــة للزمــالء بشــكل شــهري منتظــم الفتــا الــى 
ان مجلــس النقابــة سيســتكمل زياراتــه وجوالتــه خــالل الفتــرة القادمــة فــي كافــة فــروع النقابــة فــي المحافظــات 
ــاف تمكــن صنــدوق التقاعــد مــن  ــة مــن كافــة االطي ــن للوصــول الــى صيغــة توافقي وســيلتقي بكافــة المعنيي

الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الزمــالء المتقاعديــن .
واشــاد العــدوان بــدور المهندســين الشــباب فــي تنميــة وتطويــر مهنــة الهندســة ومواكبــة التطــور الســريع فــي 
كافــة المجــاالت مبينــا  جهــود النقابــة فــي تصديــر الكفــاءات والخبــرات الهندســية و فتــح افاق عمل جديد للشــباب .
مــن جانبــه أشــار رئيــس مجلــس فــرع الكــرك المهنــدس وســام المجالــي الــى ضــرورة العمــل علــى مراجعــة 
 لنظــام يغطــي كافــة التخصصــات ويربــط التراخيــص فــي القطاعــات 

ً
شــاملة لنظــام ممارســة المهنــة وصــوال

والمؤسســات باعــداد المهندســين العامليــن وبمــا يعــزز مــن خلــق فــرص العمــل مــن خــالل النظــام والقانــون 
ــر فــي ســوق العمــل. ــة مــن لعــب دور اكب ويمكــن النقاب

ولفــت الــى  أهميــه رفــع المســتوى العلمــي و العملــي للمهندســين و تطويــر أدائهم لمواكبــة التطورات الهائلة 
فــي ســوق العمــل و البحــث عــن الفــرص التــى تلبــي طموحاتهــم  وفتــح آفــاق جديدة لعمل المهندســين .

وقــدم المهنــدس عمــر المحاديــن كلمــة المهندســين الجــدد، فيمــا ادار حفــل القســم المهندســة اســراء العواســا  
والمهنــدس عبداللــه القيســي.

أخبار الفروع
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مهندسات العقبة يعقدن ورشة بعنوان 
"مقدمة في ادارة المشتريات والمخزون"

عقــدت لجنــة المهندســات فــي فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن بمحافظــة العقبــة ورشــة عمــل بعنــوان 
"مقدمــة فــي ادارة المشــتريات والمخــزون"، قدمتهــا الزميلــة المهندســة ريمــا عبــد الحليــم وتحدثــت فيهــا عــن 
ادارة المشــتريات والمخــزون والمســتودعات للشــركات الكبــرى والمصانــع، والتــي تعتبــر احــد اهــم محطــات عمــل 

 .supply chains سالســل التزويــد
ــل المهنــدس مصعــب الرواجفــة عضــو مجلــس الفــرع  وحضــر الورشــة اعضــاء مجلــس الفــرع، فيمــا قــام الزمي

بافتتــاح الورشــة والتعريــف بالمحاضــرة والترحيــب بالحضــور.
وفــي نهايــة الورشــة قــام الزميــل المهنــدس وســيم بقاعيــن عضــو مجلــس الفــرع بتســليم شــهادة شــكر 

للمحاضــرة كمــا تــم توزيــع شــهادات لـــ)٥٠( زميلــة وزميــل شــاركوا بالورشــة.
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تصدر عن قسم اإلعالم والتسويق - دائرة التسويق والعالقات العامة
نقابة المهندسين األردنيين

http://onelink.to/hbpt3v
https://www.facebook.com/Jordan.Engineers.Association
https://twitter.com/JordanEngineers
https://www.linkedin.com/company/jordan-engineers-association
https://instagram.com/jea.official?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/user/Jordanianengineers
tel:065000900
https://nabd.com/JordanEngineers
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