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انطالق فعاليات المؤتمر المعماري 
االردني الدولي السادس في عمان

مندوبــا عــن رئيــس الــوزراء الدكتــور بشــر الخصاونــة، رعــت وزيــر الدولــة 
للشــؤون القانونية االســتاذة وفاء بني مصطفى، انطالقة فعاليات 
المؤتمــر المعمــاري االردنــي الدولــي الســادس الــذي أقامتــه شــعبة 
الهندســة المعماريــة فــي نقابــة المهندســين األردنييــن تحــت عنــوان 
ــة االردنيــة، فــي مركــز  ــة الدول مســتقبل التخطيــط العمرانــي ومئوي

الحســين الثقافــي بعمــان.
واكــدت بنــي مصطفــى الــى ضــرورة ربــط التخطيــط العمرانــي برؤيــة 
التحديــث االقتصــادي التــي اطلقــت برعايــة ملكيــة وخاصــة بالركيــزة 

الثانيــة المعنيــة بتحســين نوعيــة الحيــاة.
وأشــارت الــى أن اســتضافة المؤتمــر المعمــاري االردنــي الدولــي 
الســادس والــذي يضــم نخبــة مــن المختصيــن فــي مجــاالت التخطيط 
العمرانــي وتخطيــط المــدن، أضحــى ذا اهميــة بالغــة نظــرا لحجــم 
ــه، مــا يســتدعي التعــاون  التطــورات والمســتجدات التــي طــرأت علي
والتبــادل وتضافــر الجهــود لمواكبــة تلــك التطــورات وتجــاوز التحديــات 

والمشــكالت التــي ظهــرت اخيــرا فــي المــدن.
اتحــاد  رئيــس  األردنييــن  المهندســين  نقيــب  قــال  جانبــه،  مــن 
ــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، إن تصميــم  المهندســين العــرب، المهن
التنميــة  مفهــوم  يــدرج  العمرانــي  للتخطيــط  اســتراتيجي  إطــار 
اقتصاديــا  العامــة  السياســات  فــي  اساســي  كعنصــر  المســتدامة 
وتنمويــا واجتماعيــا يحتــاج اليــوم هيئــة خاصــة للعمــران والتخطيــط 
الحضــري تهــدف إلــى تأســيس مجتمعــات عمرانيــة مســتدامة تحفــظ 

وغدنــا. وترابطنــا  وهويتنــا  االجتماعيــة  روحنــا 
وقــال عضــو مجلــس نقابــة المهندســين رئيــس شــعبة الهندســة 
المعماريــة المهنــدس عمــاد الدبــاس، إن المؤتمــر المعمــاري يهــدف 
الــى التفكيــر بحلــول مســتدامة لمواجهــة التحديــات التــي اصبحــت 
المســتجدات  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  إضافــة  الجميــع،  تمــس 

الحديثــة فــي التخطيــط العمرانــي واســتعماالت االراضــي التــي لهــا اثــر علــى التنميــة المســتدامة ضمــن كافــة 
ــرات فــي شــتى  ــادل الخب ــا علــى التعــاون المشــترك وتب ــا، بمــا ينعكــس ايجاب ــا ودولي ــا واقليمي المســتويات محلي

المجــاالت المرتبطــة بالتخطيــط العمرانــي.
وقــال رئيــس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر الدكتــور خالــد المومنــي، إن المؤتمــر يأتــي انطالقــا من اســتراتيجية نقابة 
ــق مفهــوم  ــة مــن خــالل التشــبيك مــع كافــة الجهــات لتحقي ــر المهن المهندســين فــي المســاهمة فــي تطوي

التنميــة المســتدامة مــن خــالل التخطيــط العمرانــي المســتدام.



المهندسين تختتم فعاليات  المؤتمر 
المعماري االردني الدولي السادس

اختتمــت نقابــة المهندســين االردنييــن اعمــال المؤتمــر المعمــاري االردنــي الدولــي الســادس الــذي نظمتــه 
شــعبة الهندســة المعماريــة علــى مــدار يوميــن تحــت رعايــة دولــة رئيــس الــوزراء  الدكتــور بشــر الخصاونــة وتحــت 
شــعار مســتقبل التخطيــط العمرانــي ومئويــة الدولــة االردنيــة بمشــاركة  40 باحثــا ومتخصصــا مــن االردن والــدول 

العربيــة فــي مجــاالت التخطيــط العمرانــي والتنميــة المســتدامة والمــدن الذكيــة. 
وخــالل الجلســة الختاميــة اكــد المهنــدس فــوزي مســعد نائــب نقيب المهندســين بــان مجلس نقابة المهندســين 
ســيقوم بمتابعــة التوصيــات التــي تمخــض عنهــا المؤتمــر ورفعهــا حســب االصــول الــى الجهــات المعنيــة، معبــرا 

عــن تقديــره لجهــود اعضــاء لجــان المؤتمــر  المتميــزة والمضنيــة فــي انجــاح فعاليــات المؤتمــر .
وقــدم مســعد شــكره الميــن عمــان الكبــرى علــى دعمــه المتميــز للمؤتمــر ، واثنــى علــى جهــود مديــر مركــز 
الحســين الثقافــي وكافــة كــوادر أمانــة عمــان الكبــرى خــالل اســتضافة فعاليــات المؤتمــر فــي مركــز الحســين 

الثقافــي.
مــن جهتــه أثنــى المهنــدس عمــاد الدبــاس عضــو مجلــس النقابــة ورئيــس شــعبة الهندســة المعماريــة علــى 
جهــود اللجنــة التحضيريــة، والعلميــة ، والتنظيميــة  للمؤتمــر مؤكــدا ان المتابعــة الحثيثــة واالصــرار علــى االنجــاز 
كانــا المحــور الرئيســي لــكل عضــو مــن اعضــاء اللجــان مــا ســاهم فــي انجــاح المؤتمــر بكافــة محــاوره و ظهــر ذلــك 
مــن خــالل الحضــور المتميــز للفعاليــات وللمحاضــرات والجلســات التــي قدمهــا نخبــة متميــزة مــن اصحــاب الخبــرة 

والكفــاءة.
مــن جانبــه اعلــن رئيــس اللجنــة التحضيريــة الدكتــور خالــد المومنــي  بانــه تــم تفويــض اللجنــة مــن قبــل المشــاركين  
بصياغــة التوصيــات التــي تمخضــت عــن المؤتمــر ورفعهــا حســب االصــول لمجلــس نقابــة المهندســين والــذي 

بــدوره ســيعمل علــى متابعتهــا مــع الجهــات المعنيــة 



اســتقبل نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، 
واعضــاء مجلــس نقابــة المهندســين واالمانــة العامــة، وفــد الهيئــة الســعودية للمهندســين ووزارة الشــؤون 

البلديــة والقرويــة واالســكان، برئاســة أميــن عــام الهيئــة المهنــدس عبدالناصــر بــن ســيف العبداللطيــف.
وقــال نقيــب المهندســين إن األردن دائمــا يفتــح ذراعيــه الســتقبال اشــقائه مــن كافــة الــدول العربيــة، مؤكــدا 
اعتــزازه بالشــعب األردنــي الــذي حافــظ علــى الدولــة األردنيــة فــي ظــل الهجمــات المتتاليــة التــي تعرضــت لهــا 

مختلــف الــدول العربيــة.
واســتعرض المهنــدس ســمارة أبــرز األدوار التــي تقــوم بهــا نقابــة المهندســين علــى صعيــد الوطــن مــن خــالل 
تنفيــذ حمــالت مختلفــة كحملــة فلنشــعل قناديــل صمودهــا والتــي يتــم مــن خاللهــا ترميــم منــازل البلــدة القديمــة 
فــي القــدس المحتلــة، وحملــة غــزة وحملــة فزعــة أهــل لترميــم منــازل االســر العفيفــة فــي االردن، وغيرهــا مــن 
المبــادرات التــي تقــوم بهــا النقابــة مــن بــاب المســؤولية المجتمعيــة، مشــيرا إلــى دورهــا المهنــي فــي تنظيــم 
ممارســة مهنــة الهندســة إضافــة إلــى امتالكهــا ألكبــر ســلطة علــى العمــل الهندســي مقارنــة مــع المؤسســات 
المماثلــة فــي الوطــن العربــي، باعتبارهــا الجهــة الوحيــدة المخولــة بتنظيــم مزاولــة المهنــة بموجــب القانــون، 
والتأكــد مــن مطابقتهــا  العامــة والخاصــة  المشــاريع  بالمهنــة، وتدقيــق كافــة  المتعلقــة  التعليمــات  ووضــع 

للكــودات، وتنظيــم عمليــة االشــراف الهندســي وغيرهــا مــن المهــام.
مــن جانبــه، أكــد أميــن عــام الهيئــة الســعودية للمهندســين المهنــدس عبدالناصــر بن ســيف العبداللطيــف، اعتزازه 
بعالقــات التعــاون مــع نقابــة المهندســين األردنييــن مشــيرا الــى أن الشــراكة بيــن النقابــة والهيئــة تجســدت فــي 

العديــد مــن الفعاليــات والنــدوات الهندســية التــي اقامتهــا الهيئــة.

نقيب المهندسين يستقبل وفد الهيئة 
السعودية للمهندسين ووزارة الشؤون البلدية 

والقروية واإلسكان



وقــال الوكيــل المســاعد لتنميــة القطاعــات فــي وزارة 
المملكــة  فــي  واالســكان  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
العربية الســعودية، المهندس حســن زين الدين، إن وزارة 
الشــؤون البلديــة باعتبارهــا الجهــة المشــرفة علــى الهيئــة 
الســعودية للمهندســين، تطمــح الــى تنظيــم مبــادرات 
مختلفــة تركــز علــى تســهيل اجــراءات تســجيل االعضــاء 
في الهيئة الســعودية للمهندســين، إضافة إلى استمرار 

التعــاون فيمــا يخــص القطــاع الهندســي المشــترك.

علــى صعيــد متصــل، تطــرق نائــب نقيــب المهندســين 
النقابــة  مشــاركة  الــى  مســعد،  فــوزي  المهنــدس 
ــة الســعودية مــع  ــي أجرتهــا الهيئ فــي المشــاورات الت
المهــن  مزاولــة  نظــام  لتعديــل  عديــدة  مؤسســات 
للمهندســين،  الســعودية  الهيئــة  ونظــام  الهندســية 
مشــيرا إلــى أن النقابــة بصــدد تعديــل قانونهــا وبالتالــي 
الســعودية  الهيئــة  تجربــة  مــن  االســتفادة  مــن  البــد 
للمهندســين وخبراتها للمســاهمة في تعديل القانون، 

كإدخــال التكنولوجيــا للقانــون وغيرهــا مــن األمــور.
وتحــدث عضــو مجــس النقابــة رئيــس هيئــة المكاتــب 
والشــركات الهندســية المهنــدس عبداللــه غوشــة عــن 
اليــة الحصــول علــى تراخيــص االبنية وكيفية االســتفادة 
مــن التدقيــق االلكترونــي وكيفيــة تصنيــف المشــاريع 
مــن خــالل تبــادل الخبــرات مــع الجانــب الســعودي بمــا 

ال يخالــف كــودات جــودة العمــل.
ودعــا عضــو مجلــس النقابــة رئيــس شــعبة الهندســة 
ضــرورة  الــى  العــدوان،  ابراهيــم  الدكتــور  الميكانيكيــة 
تطويــر التعليــم الهندســي وادخــال التعليــم الهندســي 

والتعليــم التقنــي الــى المســاقات الدراســية بحيــث توائــم التطــورات المتالحقــة فــي التعليــم.
وأكــد أميــن عــام نقابــة المهندســين المهنــدس علــي ناصــر علــى ضــرورة تبــادل الخبــرات بمــا فيهــا االســتعالم عــن 
المهندسين االردنيين العاملين في المملكة العربية السعودية، واالستعالم عن الرتب المهنية للمهندسين وغيرها.
وقدمت مدير أكاديمية المهندســين للتدريب والتطوير الهندســي، مدير مركز تدريب المهندســين المهندســة ســمر 
الكيالني، عرضا تقديميا شامال عن نقابة المهندسين واالكاديمية ومركز التدريب واهم الخدمات التي يتم تقديمها.
كمــا قــدم مديــر دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات المهنــدس ابراهيــم المشــاعلة، عرضــا تقديميــا عــن خطــة التحــول 

الرقمــي للنقابــة، وابــرز انجــازات الخطــة علــى صعيــد الخدمــات االلكترونيــة التــي تــم اســتحداثها واطالقهــا.



اتفاقية لتعزيز التعاون بين نقابة 
المهندسين وجامعة عمان األهلية

األردنييــن وجامعــة عمــان  المهندســين  نقابــة  وقعــت 
األهليــة، اتفاقيــة شــراكة وتعاون، في مجــال بناء القدرات 
وتحسين مخرجات التعليم وتزويد  المهندسين بالمهارات 
الالزمــة للدخــول الــى ســوق العمل وتطويــره، إضافة إلى 
تســويق المهندســين والعمــل علــى ايجــاد فــرص تدريــب 

وتشــغيل لهــم.
اتحــاد  رئيــس  االردنييــن  المهندســين  نقيــب  وقــال 
المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي إن 
نقابــة المهندســين وقعــت العديــد من اتفاقيــات التعاون 
مــع الجامعــات الرســمية والخاصــة بهــدف ايجــاد فــرص 
تدريــب لمنتســبيها، إضافــة إلــى تبــادل الخبــرات في مجال 
أن  إلــى  المهندســين، مشــيرا  وكفــاءات  مهــارات  رفــع 
النقابــة تركــز علــى طلبة الســنة الرابعة والســنة الخامســة 

ــى ســوق العمــل. لتأهيليهــم للدخــول ال
وأبــدى رئيــس الجامعــة الدكتــور ســاري حمدان، اســتعداد 
الجامعــة للتعــاون مــع نقابــة المهندســين فــي كافــة 
المجــاالت المطروحــة، مؤكــدا اعتــزازه بنقابــة المهندســين 

باعتبارهــا تمثــل الجســم الهندســي االكبــر فــي األردن.



نقيب المهندسين األردنيين يلتقي رؤساء 
مجالس فروع النقابة في المحافظات

سمارة: البـــــد مــــــن اجــــراءات سريعـــة وجديـــــة لتعديــــــــل نظــــــــــام 
صنـــــــدوق تقــــــاعــــد المهنـــــدسيـــــــــن

قــال نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، إن المرحلــة التــي 
تمــر بهــا نقابــة المهندســين هــي مــن أخطــر المراحــل التــي واجهتهــا النقابــة منــذ تأسيســها، فمــن البعــد االقليمــي 
والدولــي الــى االوضــاع الداخليــة والتحديــات الخاصــة بالنقابــة وعالقتهــا بالمكونــات النقابيــة المختلفــة، إضافــة إلــى 

افــرازات سياســات الدولــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا.
وأضــاف خــالل لقائــه واعضــاء مجلــس النقابــة واألمانــة العامــة، لرؤســاء مجالــس فــروع نقابة المهندســين فــي محافظات 
المملكــة، أن الســوق االردنــي وفــي ظــل معــدالت نمــو %5 كان يســتوعب 5-4 االف مهنــدس ســنويا، إال أن تراجــع 
معــدالت النمــو وازديــاد عــدد الهيئــة العامــة لنقابــة المهندســين ليتجــاوز 181 الــف مهندســا ومهندســة، ومــا يرافقــه مــن 
ــا كبيــر علــى نقابــة المهندســين، يســتلزم اجــراءات فوريــة العــادة  تخــرج مــا يقــارب 10 االف مهنــدس ســنويا، شــكل عبئ
دراســة التشــريعات الناظمــة للعمــل النقابــي، مــن تعديــل لقانــون النقابــة واالنظمــة الداخليــة المختلفــة باعتبارهــا ال تلبــي 

احتياجــات الهيئــة العامــة، لتتماشــى مــع كل تلــك التحديــات.
ووضع نقيب المهندسين خالل اللقاء، االوضاع المالية وحالة صناديق النقابة المختلفة، من صندوق التقاعد لصندوق التكافل 

وصندوق التأمين الصحي وصندق التأمينات االجتماعية، أمام رؤساء مجالس فروع النقابة في محافظات المملكة.
وقــال إن نقابــة المهندســين أنجــزت مــع بدايــة العــام الحالــي %80 مــن خطــة التحــول الرقمــي، كمــا عملــت علــى اطــالق 

منصــة تدريبيــة ضمــن اكاديميــة المهندســين للتدريــب والتطوير الهندســي.
وأكــد المهنــدس ســمارة علــى ضــرورة تعــاون فــروع النقابــة فــي المحافظــات مــع النقابــة االم فــي ايجــاد فــرص تدريــب 

وتشــغيل للمهندســين للمســاهمة فــي تخفيــف نســب البطالــة فــي صفــوف المهندســين.
وتخلــل اللقــاء عــرض توضيحــي قدمــه مديــر دائــرة الفــروع والهيئــات النقابيــة الســيد ثابــت عــودة، عــن نقابــة المهندســين 
ونشــأتها وهيكلهــا ومهامهــا، إضافــة إلــى عــرض عــن الدراســة االكتواريــة التاســعة لصنــدوق تقاعــد المهندســين ووضــع 

الصنــدوق والمقترحــات الالزمــة النقــاذه قدمهــا اكتــواري النقابــة.



الخوالدة: مواكبـــــــة المنـــــاهج الدراسيــــة 
لتطـــــــورات ســـــوق العمل من أولويـــــات 

نقابة المهندسين

أكــد ممثــل نقيــب المهندســين األردنييــن، رئيــس شــعبة 
الهندســة الكهربائيــة الدكتــور المهنــدس علــي الخوالــدة 
علــى أولويــة اهتمــام خطــط النقابــة فــي إدمــاج مفاهيــم 
المتجــددة  الســيبراني والطاقــة  إنترنــت األشــياء واألمــن 
هــذه  فــي  المتســارعة  العلميــة  التطــورات  ومواكبــة 
المجــاالت ضمــن المناهــج والخطــط الدراســية فــي كليــات 
الهندســة، ورفــع كفــاءة الخريجيــن وتزويدهــم بالمعــارف 

والقــدرات الالزمــة لتنافســية ســوق العمــل الجديــد.
وشــارك الخوالــدة ضمــن افتتــاح أعمــال اليــوم العلمــي 
األول لنشــر نتاجــات مشــروع IREEDER، بتنســيق ودعــم مشــترك مــن برنامــج االتحــاد األوروبــي إيراســموس 
بلــس والــذي تعمــل عليــه عشــر جامعــات منهــا خمــس جامعــات محليــة هــي جامعــة الحســين بــن طــالل، 

جامعــة الطفيلــة التقنيــة، جامعــة االســراء، جامعــة مؤتــة وجامعــة فيالدلفيــا.
وعلــى هامــش اليــوم العلمــي أقيــم معــرض لمشــاريع طلبــة كليــة الهندســة والتكنولوجيا في جامعــة فيالدلفيا 
والتــي قيمــت بنــاء علــى مراعاتهــا للتطــورات التقنيــة فــي ســوق المنتــج الهندســي مــن ضمنهــا مشــاريع فــازت 

بجائــزة نقابــة المهندســين األردنييــن لمشــاريع التخــرج.





رئيس اتحاد المهندسين العرب يشارك 
في اعمال المؤتمر العام الـ44 لنقابة 

المهندسين السوريين

سمارة يؤكد على ضرورة تعزيز العالقات الهندسية العربية ووقف 
النزف في هجرة الكفاءات العربية

شـــــــــارك رئيــــــــــس اتحــاد المهندســين العــرب نقيــب المهندسيــــــــــــــــن األردنييــن المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي، 
ــن، والــذي عقــد فــي العاصمــة  ــابة المهندســين السورييــــــــ ــام الرابــع واالربعيــن لنقــــــــــ فــي المؤتمــر العــــــــــــــــ
الســورية دمشــق، تحــت شــعار "بــــاألمــــــــــــــــل والعمــل .. المهندســون يبنــــــــــــــون الوطـــــــــــــن.. ويدافعــون عــن 

عزتــه وكرامتــه".
وقـــــــــال رئيـــــــس اتحــاد المهندســين العــرب  إن اتحــاد المهندســين العــرب يمثــل الصــورة المشــرقة لــروح العمــل 
ــه  ــا، حيــث حافــظ علــى وحدت ــن العــرب فــي كافــة القضاي ــرك والتنســيق بيــن المهندسيــــــــــــ العربــي المشتـــــــــــ
رغــم مــا عصـــــــــف باألمــة العربيـــــــــــــة وأقطارهـــــــــــا مــن تيــه وضيـــــــــــاع وفرقــة، مبيــــــــــــــنا أنــه عقــد العديــد مــن 
االجتماعات التــــــــــــــي كان آخرها في دمشــق، كما عقدت العشــرات من الندوات والمحاضــــــــــــرات وورشـــــــــــــات 
ــيانات، وكان لــه الكثيــر مــن المواقــف مــع االمــة  ــن البـــ ــد مـــــــــ ــدرت العديــــــــــ ــل واالجتماعــات وأصــــــــــ العمــــــــــــــ

وقضاياهــا الوطنيــة المشــرفة.
وبيــن المهنــدس ســمارة أن أحــد األهــداف األساســية التــي يســعى االتحــاد الــى تحقيقهــا هــو حشــد إمكانيــات 
وبنــاء وحدتهــا  التنميــة  فــي  العربيــة  األمــة  أهــداف  لخدمــة  وتكريــس جهودهـــــــــــم  العــــــــــرب  المهندســين 
واســتقاللها السياســي واالقتصــادي ودعــم قضايــا األمــة العادلــة، الفتــا إلــى أن الوصــول الــى هــذا الهــدف ال 
يتحقــق اال مــن خــالل مهنــدس كفــؤ أعــد إعــدادا صحيحــــــــــــــا مــن خــالل منظومـــــــــــة تعليــم حديثــة ومتطــورة 
ــد مــن خــالل دورات  ــكل مــا هــو جديــــــ ــد المهنــدس ب ــم واالســتمرار فــي تزوي ــد فــي العال تنهــل ممــا هــو جدي

التعليــم المســتمر والتدريــب.



حفل لتوزيع جوائز مسابقة حديقة 
المهندسين العرب

أكـــد رئيـــس اتحاد المهندســـين العرب-نقيب المهندســـين االردنيين المهنـــدس احمد ســـمارة الزعبي أن االردن 
ومنـــذ التأســـيس وهـــي تفتـــح ذراعيها للعرب فكانـــت ملجأ وصدر حنون لـــكل من يبحث عن االمـــان ومنذ عام 
1921 حتـــى عـــام 1957 كان كل رؤســـاء الـــوزرات فـــي االردن مـــن االخوة العرب ، وجيشـــنا عربي ، ومشـــروعنا 

العربية. الثورة 
واضـــاف خـــالل رعايتـــه حفـــل توزيـــع جوائز حديقـــة المهندســـين العرب ان مـــا تتعرض لـــه النقابـــات المهنية ال 
يرضـــي صديـــق او قريـــب ، فحجـــم التدخل بالعمـــل النقابي واضح ، الفتا الـــى ان النقابـــات المهنية هي صمام 
االمـــان لألمـــن والنســـيج االجتماعـــي حيـــث تمثـــل  2 مليـــون مواطـــن اردني ، فـــاذا انهـــارت النقابات ســـتكون 

المخرجـــات عـــبء كبير علـــى الدولة
وقدم ســـمارة الشـــكر للجنة المهندســـات العربيات ولشـــعبة الهندســـة المعماريـــة بمرحلتيها الســـابقة والحالية 
لمـــا قدمـــوه مـــن جهود في انجاز هذا المشـــروع ، كما قدم شـــكره  ألمانـــة عمان لمنحها قطعـــة ارض مميزة 
 ومســـاحة  القامـــة مشـــروع حديقة المهندســـين العرب عليها ، مبينـــا ان هذا يعزز عالقة الشـــراكة مع 

ً
موقعـــا

أمانـــة عمـــان التي تشـــتبك معها نقابة المهندســـين االردنيين  في العديد من الملفات التـــي تهم بناء الوطن 
، مؤكـــدا أن نقابـــة المهندســـين االردنييـــن لها دور كبير في المشـــاركة فـــي صياغة التعليمـــات واالنظمة مع 

امانـــة عمـــان ، كمـــا عبر عن اعتزازه بســـمعة لجنة المهندســـات العربيات فـــي كافة ارجاء الوطـــن العربي . 
منـــدوب اميـــن عمـــان المهندس احمـــد الملكاوي مديـــر مدينة عمان اكد ان  المســـابقة تأتـــي كخطوة أولى 
لتنفيـــذ مشـــروع حديقة المهندســـين العرب، والذي يتوافـــق مع خطط أمانة عمان الكبـــرى، واضاف الملكاوي 
تم التوجه للبحث عن قطعة ارض مناســـبة للمشـــروع ، ونقابة المهندســـين شـــاركتنا في اختيار القطعة التي 
تـــم اعتمادهـــا فـــي منطقة وادي الســـير- ديـــر غبار ، ونحن ننظـــر الى انجـــاز التصميم و البـــدء بالتنفيذ الفعلي 

النجاز المشـــروع بالصورة المطلوبة. 



مـــن جانبـــه اكـــد المهندس عمـــاد الدباس عضـــو مجلس النقابـــة ورئيس مجلس الشـــعبة المعماريـــة ان هذه 
المســـابقة تأتـــي ايمانا من نقابة المهندســـين االردنيين بأهميـــة دور المهندس العربي فـــي منظومة التنمية 
والتطويـــر علـــى المســـتوى العربـــي ، وتأثيـــر الناتـــج الهندســـي النوعي فـــي حيـــاة المواطن العربـــي ، ورمزية 
الحديقـــة علـــى المســـتوى المحلي لـــكل بلد عربـــي من ناحيـــة ، والمســـتوى االقليمي العربـــي عموما حيث 

تلتقـــي اللغة والهوية والفكر كقواســـم مشـــتركة . 
رئيســـة لجنـــة المهندســـات العربيـــات المهندســـة حنـــان عـــواد قدمـــت شـــكرها لعضـــوات اللجنة صاحبـــات فكرة 
المشـــروع ، الفتـــة الى ان الفكرة النشـــاء حديقة تمثل كل بلـــد عربي جاءت لتعزيز المكانـــة للمهندس العربي 
ولتكـــون رمـــزا للتـــراث الهندســـي العربـــي ، وحاضرة لالعمال الهندســـية الرياديـــة ، واعربت عواد عـــن املها في 
اســـتكمال انجـــاز المشـــروع من خـــالل الحصول علـــى التمويل الـــالزم بالتعاون مع اتحـــاد المهندســـين العرب ، 

لتكـــون الحديقـــة ملتقـــى ثقافـــي واجتماعي وعنـــوان المهندس العربي فـــي عمان .





إرادة ملكية سامية بتعيين مهندسين أعضاء 
مجالس أمناء جامعات رسمية وخاصة

انتهاء المرحلة الثانية من برنامج "عزز نمو 
”Jordan12“ شركتك الهندسية" ضمن برنامج

تبــارك نقابــة المهندســين األردنييــن للزمــالء والزميــالت أعضــاء الهيئــات المركزيــة والعامــة صــدور اإلرادة الملكيــة 

الســامية بتعيينهــم أعضــاء مجالــس أمنــاء جامعــات رســمية وخاصــة لــدورة تمتــد ألربــع ســنوات.

وصــدرت اإلرادة الملكيــة الســامية بتعييــن مجموعــة مــن األكاديمييــن ورجــال األعمــال الصناعييــن والتجارييــن 

وأصحــاب الــرأي والخبــرة المهندســين فــي مجالــس أمنــاء الجامعــات األردنيــة الرســمية والخاصــة لمــا يحملونــه مــن 

خبــرات وكفــاءات عاليــة فــي إدارة المعرفــة التــي تشــكل ثــروة االقتصــادات العالميــة.

وصــدرت االرادة الملكيــة الســامية بتعييــن المهنــدس احمــد ســمارة الزعبــي عضــو مجلــس أمنــاء جامعــة العلــوم 

والتكنولوجيــا، والمهنــدس عبداللــه غوشــة عضــو مجلــس أمنــاء جامعــة آل البيــت، والمهنــدس صالــح الغويــري 

عضــو مجلــس أمنــاء جامعــة آل البيــت، والمهنــدس شــرف المجالــي عضــو مجلس أمناء جامعــة عجلون الوطنية.

انتهــت المرحلــة الثانيــة لبرنامــج "عــزز مــن نمــو شــركتك الهندســية" والــذي نظمتــه نقابــة المهندســين األردنييــن 

 "Impact MENA“ و ”IPARK“  للدفعــة رقــم 11 مــن البرنامــج الوطنــي وبتنفيــذ مــن ”Jordan12“  ضمــن برنامــج

، وبتمويــل مــن الصنــدوق األردنــي للريــادة.

وتضمن البرنامج مســارين، يتعلق المســار األول بتمكين المشــاركين وبناء قدراتهم لتأســيس الشــركات الجديدة، 

حيــث بلــغ عــدد المشــاركين بــه 12 مهندســة ومهندســا، فيمــا يتعلــق المســار الثانــي بتمكيــن المشــاركين مــن 

الشــركات وتوســيعها، وتطويــر  نمــو  فــي مجــال  وبنــاء قدراتهــم  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  أصحــاب 

أعمالهــم، حيــث بلــغ عــدد المشــاركين بــه 24 مهندســة ومهندســا مــن أصحــاب الشــركات القائمــة التــي تمــارس 

العمــل الهندســي.

وتضمــن البرنامــج جلســات تدريــب فــردي وتوجيــه ومحاضــرات تدريبيــة عــن إدارة الشــركات وتأسيســها وتطويرهــا 

لمــدة ٨ أســابيع، حيــث انتهــت المرحلــة بتســليم خطــة نمــو أو خطــة عمــل مــن المشــاركين لغايــات تقييمهــا 

وســيحصل المتأهليــن بعــد هــذا التقييــم علــى منحــة تصــل ل 20.000 دوالر لغايــات تنفيــذ خططهــم المقترحــة.



انتهاء مرحلة ذبح األضاحي لحملة أضحيتك 
طاعة لربك في نقابة المهندسين

قال عضو لجنة ادارة صندوق المسؤولية 
لحملـــة  االعالمـــي  الناطـــق  االجتماعيـــة 
أضحيتـــك طاعة لربك لألردن وفلســـطين 
األردنييـــن  المهندســـين  نقابـــة  فـــي 
المهندس عبدالناصـــر الكلباني، إن حملة 
االضاحي المخصصة للعام 2022 انتهت 

بانتهـــاء عمليـــة ذبـــح األضاحي.
وأشـــار الكلبانـــي إلى أن عـــدد األضاحي 
أضحيـــة   2027 بلـــغ  ذبحهـــا  تـــم  التـــي 
ســـتوزع على األسر العفيفة في األردن 
وفلســـطين، مشـــيرا إلى أن عملية الذبح 
تتـــم خارج األردن، فـــي حين تكون عملية 
توزيـــع األضاحـــي في جميـــع محافظات 
المملكـــة فـــي األردن، وفـــي فلســـطين 
فـــي  المهندســـين  نقابـــة  خـــالل  مـــن 

الضفـــة وفـــي غزة.
وقـــدم عضو مجلس نقابة المهندســـين 
رئيـــس لجنـــة ادارة صنـــدوق المســـؤولية 
المهندســـين  نقابـــة  فـــي  االجتماعيـــة 
المهندس معتز الشـــوارب، شـــكره لكافة 
المســـاهمين فـــي التبرع للحملة، مشـــيرا 
إلى أن الحملة أظهرت حّس المسؤولية 
االجتماعيـــة البناء الوطن تجاه أشـــقائهم 

في األردن وفلســـطين.
كما تقـــدم المهندس الشـــوارب بالتهنئة 
لألمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية بمناســـبة 

عيـــد األضحـــى المبارك.



نائب نقيب المهندسين: تطوير دور 
المهندس أساس لتطوير القطاع العام

نقابة المهندسين تعقد لقاءات تواصلية 
مع منتسبيها في القطاع العام

أكــد نائــب نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس 
ــة المهندســين  ــة القطــاع العــام فــي نقاب لجن
دور  تطويــر  إن  مســعد،  فــوزي  المهنــدس 
العامــة  الخدمــة  فــي  العامــل  المهنــدس 
فــي عمليــة  الوظيفــي، محــوري  وتوصيفــه 
تطويــر القطــاع العــام التــي تتكاتــف الجهــود 

اإلداري. اإلصــالح  لتحقيــق  الوطنيــة 
سلســلة  ضمــن  يأتــي  الــذي  اللقــاء،  وخــالل 
النقابــة  ممثلــي  مــع  المســتمرة  اللقــاءات 
العامليــن فــي المؤسســات الحكومية، اطلعت 
اللجنــة علــى مصفوفــة المهــام التــي يقــوم 
بهــا المهندســون فــي مؤسســاتهم ومــدى 
القوانيــن. المنصــوص عليهــا وفــق  المهندســين واإلجــراءات  نقابــة  مطابقــة مهامهــم ألنظمــة وتعليمــات 

وأكــد المهنــدس مســعد خــالل اللقــاء علــى دور نقابــة المهندســين فــي الدفــاع عــن مصالــح منتســبيها وتحصيل 
كافــة حقوقهــم التــي تضمــن لهــم العيــش الكريــم، مشــيرا إلــى أن اللجنــة ســتقوم بتنفيــذ زيــارات ولقــاءات 
لكافــة منتســبيها العامليــن فــي القطــاع العــام، البقائهــم علــى تواصــل مــع نقابتهــم وإشــراكهم فــي كافــة 

اللجــان المنبثقــة عنهــا.
مــن جانبــه، قــال عضــو مجلــس النقابــة نائــب رئيــس لجنــة القطــاع العــام الدكتــور علــي الخوالــدة، إن نقابــة 
المهندســين علــى اســتعداد تــام لمناقشــة وبحــث كافــة احتياجــات ومطالــب مهندســي القطــاع العــام بمــا 

يضمــن اســتثمارا حقيقيــا للمــوارد البشــرية مســتمرة التعلــم والتقــدم علميــا، ومهنيــا وتقنيــا.
وأشــار الخوالــدة إلــى أن النقابــة تولــي المهنــدس العامــل فــي الخدمــة العامــة أهميــة بــارزة لمــا يشــكله 

الفضلــى ودوره  التشــغيل  لممارســات  نمــوذج عملــي  مــن 
ــذ السياســات العامــة  ــة وتنفي األساســي فــي صياغــة ومراقب

المختلفــة. القطاعــات االقتصاديــة  لعمــل  الناظمــة 
وأكــد عضــو مجلــس النقابــة نائــب رئيــس شــعبة الهندســة 
المدنيــة المهنــدس معتــز الشــوارب، علــى ضــرورة التواصــل 
الدائــم مــع نقابــة المهندســين وعــدم االنقطــاع عنهــا، الفتــا 
إلــى أن الشــعبة ومــن خــالل النقابــة ســتقوم بمتابعــة كافــة 
ــل الزمــالء المهندســين كل فــي  ــواردة مــن قب المالحظــات ال

ــه. موقــع عمل





"المهندسين" تشارك في حفل تخريج 
الفائزين بمبادرة "دور" في جامعة البترا

شــاركت نقابــة المهندســين األردنييــن فــي حفــل تخريــج الفائزيــن بمســابقة مبــادرة "دور" التــي أقامتهــا لجنــة 
التواصــل وخدمــة المجتمــع المســتدامة فــي قســم هندســة العمــارة بجامعــة البتــرا، تحــت رعايــة وزيــر البيئــة 

ــدة. ــة الرداي ــور معاوي الدكت
وأكــد منــدوب الوزيــر الدكتــور هيثــم العضايلــة حــرص الــوزارة علــى تأســيس شــراكة حقيقيــة مــع مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، ونشــر الوعــي البيئــي لــدى كافــة أفــراد المجتمــع، خاصة في مجــال إعادة التدويــر وبالقوانين 
المتعلقــة بالبيئــة كقانــون البيئــة والقانــون "اإلطــاري إلدارة النفايــات"، مشــيدا بــدور المبــادرات المجتمعيــة 

الهادفــة للمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا.
وقــدم منــدوب نقيــب المهندســين األردنييــن، ممثــل مجلــس نقابــة المهندســين عضــو مجلــس النقابــة رئيــس 
شــعبة الهندســة المعماريــة المهنــدس عمــاد الدبــاس، شــكره لجامعــة البتــرا علــى هــذه المبــادرة، مبينــا أنهــا 

ــر المــواد. تلعــب دورا رئيســيا فــي ترســيخ ثقافــة الوعــي البيئــي وتشــجيع مشــاريع اعــادة تدوي
ولفــت إلــى ضــرورة دعــم هــذه المشــاريع ، والتأكيــد علــى دور وزارة البيئــة فــي اصــدار قانــون حمايــة البيئــة 
والقانــون االطــاري إلدارة النفايــات ودور نقابــة المهندســين فــي تشــجيع ودعــم المشــاريع الرياديــة والبيئيــة 
وإدارة النفايــات، مــن خــالل عقــد الورشــات والنــدوات والمســابقات بالشــراكة مــع الجامعــات وكليــات الهندســة 

بشــكل عــام.
وقــال رئيــس قســم هندســة العمــارة بجامعــة البتــرا الدكتــور عامــر الجوخــدار إن الجامعــة تولــي اهتمامــا بالمعاييــر 
المتعلقــة بالبيئــة الخضــراء والميــاه والطاقــة، إيمانــا منهــا بالمســؤولية المجتمعيــة بمكافحــة التغييــر المناخــي 
واســتدامة البيئــة والحفــاظ علــى حــق األجيــال القادمــة بالمصــادر والمــوارد الطبيعيــة، التــي تشــكل داعما أساســيا 

للعمليــة األكاديميــة والبحثيــة.



ورشة عمل في "المهندسين" تبحث طرق 
نقل الخبرة والتكنولوجيا في مجال تحسين 

كفاءة الموارد في الصناعة

أكــد نائــب نقيــب المهندســين األردنييــن المهنــدس فــوزي مســعد، أن مــن أهــم االســتراتيجيات الفعالــة فــي القطاع 
الصناعــي العمــل علــى زيــادة الجــودة وتخفيــض الكلــف التشــغيلية الــى حدودهــا الدنيــا وزيــادة تنافســية الصناعــة 
االردنيــة فــي االســواق المحليــة والعالميــة، مشــيرا إلــى أن الطاقــة والميــاه يعتبــران أهــم العوامــل فــي كلــف االنتــاج.
 ،)PPP( جــاء ذلــك خــالل ورشــة عمــل عقــدت فــي نقابــة المهندســين حــول فعاليــات مشــروع الشــراكة االلمانــي
الــذي نفذتــه شــركة )INFA(، بالتعــاون مــع مؤسســة )DEG( األلمانيــة بالتعــاون مــع مؤسســة مصطفــى 

الجهــار الهندســية لنقــل الخبــرة والتكنولوجيــا فــي مجــال تحســين كفــاءة المنتجــات الصناعيــة.
وقــال المهنــدس مســعد إن الورشــة تأتــي تماشــيا مــع خطــة نقابــة المهندســين الســتحداث تخصصــات جديــدة 
كتخصــص النفايــات وتخصــص التغيــر المناخــي واالقتصــاد األخضــر، مبينــا أن الهــدف مــن مشــروع الشــراكة 
األلمانــي هــو تطويــر برامــج ادارة لمســاعدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي األردن مــن خــالل تحديــد نقــاط 
الضعــف فــي مجــاالت كفــاءة المــوارد وحمايــة البيئــة، مبينــا أن المشــروع بــدأ عــام 2019 ونفــذ زيــارات ميدانيــة 
ألكثــر مــن 25 مصنعــا لالطــالع علــى واقــع حالهــا، وتحديــد نقــاط الضعــف بهــدف تقليــل كلــف اســتهالك الطاقــة 
ــك  ــة لتل ــم استشــارات مجاني ــك مــن خــالل تقدي ــاه للشــركات المهتمــة فــي المشــاركة بنســبة %15، وذل والمي

الشــركات فــي مجــاالت الطاقــة وامــدادات الصــرف الصحــي والنفايــات ومكافحــة التلــوث.
وأشــار إلــى أن األردن يشــهد تزايــدا مســتمرا فــي الطلــب علــى الميــاه لكافــة االغــراض، وذلــك كنتيجــة طبيعيــة 
للزيــادة فــي اعــداد الســكان والتوســع األفقــي والرأســي للقطاعــات االنتاجيــة فــي األردن، مبينــا أن االردن يعتبــر 
ــال  ــة الســائدة التــي تشــكل مجتمعــة ضغطــا هائ ــرات المناخي ــره بالتغي ــاه، وتاث ــدول فــي مــوارد المي مــن افقــر ال

علــى المــوارد المائيــة.



لجنة المهندسين الشباب الكيميائية تعقد 
ورشة عمل بعنوان اجراءات السالمة الحرجة

الكيميائيــة  الشــباب  المهندســين  لجنــة  عقــدت 
عمــل  ورشــة  األردنييــن،  المهندســين  نقابــة  فــي 
بعنــوان اجــراءات الســالمة الحرجــة، قدمهــا المحاضــر 
المهنــدس حمــزة العمايــرة بمشــاركة 40 مهندســا 

ومهندســة.
وهدفــت الورشــة الــى نشــر ثقافــة الســالمة العامــة 
بيــن المشــاركين، متناولــة محــاور حــول قواعــد االداء 
العشــرة، تقييم المخاطر، التسلســل الهرمي للتحكم، 

ومعــدات الحمايــة الشــخصية وتصاريــح العمــل.
وأكــد عضــو مجلــس النقابــة رئيــس شــعبة الهندســة 
الكيميائيــة المهنــدس محمــد المحاميــد علــى أهميــة 
بــأول،  أوال  والتواصــل معهــا  النقابــة  مــع  العالقــة 
صعيــد  علــى  النقابــة  مجلــس  منجــزات  مســتعرضا 
تطويــر مهــارات وكفــاءات المهندســين، مــن خــالل 
المخلتفــة  والــدورات  واألنشــطة  التأهيليــة  البرامــج 
للتدريــب  المهندســين  أكاديميــة  تقدمهــا  التــي 

الهندســي. والتطويــر 
وقــال رئيــس جمعيــة ســالمة العمليــات الكيميائيــة 
العمــل  ورشــة  إن  طــه،  بنــي  يعقــوب  المهنــدس 
الكيميائيــة  المهنــدس  قــدرات  تعزيــز  تســاهم فــي 

فــي مجــال الســالمة العامــة والصحــة المهنيــة.
وفي نهاية الورشــة، ســلم رئيس الشــعبة المهندس 
محمــد المحاميــد المشــاركين شــهادات المشــاركة، 

وشــكر المحاضــر علــى جهــوده فــي الورشــة



اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين وشركة 
معايير األبنية للتقييم والتطوير العقاري

وقعــت نقابــة المهندســين األردنييــن وشــركة معاييــر األبنيــة للتقييــم والتطويــر العقــاري، اتفاقيــة تعــاون، لتدريــب 
وتشــغيل المهندســين، ووقــع االتفاقيــة نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحاد المهندســين العرب المهندس 

أحمــد ســمارة الزعبــي، وممثــال عــن الشــركة المهنــدس أمجــد الحنيطي.
وبموجــب االتفاقيــة، فســيتم التعــاون فــي مجــال المؤتمــرات والنــدوات والفعاليــات الهندســية المختلفــة، إضافــة 
إلــى تشــجيع تبــادل الزيــارات والمشــاركة فــي االنشــطة العلميــة واالجتماعيــة والثقافيــة المختلفــة، وتطويــر 

األعمــال ورفــع المســتوى العلمــي والمهنــي.
ــة للشــركة،  ــرات المطلوب ــر الكفــاءات واالختصاصــات بالخب ــة بتوفي ــه، ســتقوم النقاب ــم االتفــاق علي ووفقــا لمــا ت
حيــث تقــوم الشــركة بتدريــب عــدد مــن المهندســين مــن مختلــف التخصصــات الهندســية ســنويا، إضافــة إلــى 

ــة خــارج االردن. ــرات المطلوب ــة واالختصاصــات بالخب ــر الكفــاءات العلمي التعــاون فــي مجــال تصدي



هيئة المكاتب والشركات 
الهندسية تكرم لجانها 

والجهات الداعمة

أقامــت هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية فــي نقابــة 
لجانهــا  أعضــاء  لتكريــم  حفــال  األردنييــن،  المهندســين 

والجهــات الداعمــة لهــا خــالل الــدورة الســابقة.
المهنــدس  االردنييــن  المهندســين  نقيــب  نائــب  وعبــر 
نقابــة  مجلــس  باســم  شــكره  عــن  مســعد،  فــوزي 
المهندســين، لجميــع اللجــان والداعميــن علــى مــا بذلــوه 

مــن جهــود فــي ســبيل تحقيــق اهــداف نقابــة المهندســين وهيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية، مؤكــدا أن 
لجــان الهيئــة ولجــان النقابــة والشــعب الهندســية هــم الــذراع التنفيــذي الــذي يتــم مــن خاللهــا ترجمــة رؤيــة 
واهــداف النقابــة، واشــار ان النقابــة تواجــه العديــد مــن التحديــات اهمهــا تحدي البطالة المتزايدة بين المهندســين 
واالزمــة الماليــة خصوصــا فــي صنــدوق التقاعــد باالضافــة الــى التحديــات الوطنيــة التــي تشــهدها المنطقــة 

والعالــم واشــار ان مشــاركة جميــع المكونــات النقابيــة اصبحــت ضــرورة ملحــة لتجاوزهــا.

مــن جانبــه، أكــد رئيــس هيئــة المكاتــب والشــركات الهندســية المهنــدس عبــد اللــه غوشــة، أن هــذا االحتفــال يأتــي 
تقديــرا للجهــود التــي بذلهــا زمالؤنــا خــالل الفتــرة الســابقة حيث تم االنتقــال من الفعاليات الوجاهيــة الى الفعاليات 
عبــر برامــج التواصــل المختلفــة بســبب جائحــة كورونــا، مبينــا أن تلــك الفتــرة كانــت مختلفــة وأثبــت خاللهــا الزمــالء 
قدرتهــم علــى تقديــم األفضــل للنقابــة والهيئــة فــي كافــة الظــروف، الفتــا إلــى أن لتعــاون وزارة االشــغال العامــة 

ممثلــة بدائــرة العطــاءات العامــة إضافــة إلــى مديريــة 
الدفــاع المدنــي دور كبيــر فــي انجــاح هــذه الفعاليــات.

ــم خــالل الحفــل، اســتعراض االنجــازات التــي نفذتهــا  وت
اللجــان فــي كافــة المجــاالت، واختتــم بتكريــم اللجــان 
المختلفــة تقديــرا مــن مجلــس النقابــة ومجلــس هيئــة 
التــي  الجهــود  علــى  الهندســية  والشــركات  المكاتــب 
يســاهم  والــذي  التطوعــي  عملهــم  خــالل  بذلوهــا 
فــي رفعــة العمــل الهندســي واظهــار الوجــه المشــرق 

للنقابــة.



مسعد: نقابة المهندسين تعمل جاهدة 
لمواكبة التطورات العلمية المختلفة والتحول 

الرقمي والثورة الصناعية الرابعة

شــاركت نقابة المهندســين األردنيين في حفل افتتاح فعاليات ورشــة العمل التي أقامها قســم هندســة المســاحة 
والجيوماتكــس وافتتــاح المختبــر الثانــي لبرنامــج الماجســتير ضمــن مشــروع ادوات مراقبــة األرض فــي تعزيــز االقتصــاد 

الرقمــي والمدعــوم مــن برنامــج ايرازمــوس بلــص -االتحــاد األوروبــي، فــي جامعــة البلقاء التطبيقية.
وقــال نائــب نقيــب المهندســين المهنــدس فــوزي مســعد، إن أهميــة المشــروع تأتــي فــي تطويــر التعليــم فــي 
مجــال رصــد المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة، وبالتالي تمكين المعنيين والمهتمين من الوصــول الى بيانات الموقع، 
والمســاهمة فــي ازدهــار الصناعــة الجغرافيــة المكانيــة مــن خالل جمــع البيانات الجغرافية الكبيــرة المفصلة الموثوقة 

وتحليلهــا وجعلهــا متاحــة للدارســين والمحلليــن وأصحــاب القرار.
مــن جانبــه، رحــب منــدوب رئيــس جامعــة البلقــاء التطبيقيــة الدكتــور زكريــا القضــاة، بنقابــة المهندســين والمشــاركين 

فــي ورشــة العمــل، مؤكــدا أن تلــك الورشــة تأتــي فــي اطــار التعــاون والتواصــل المشــترك بيــن مختلــف الجهــات.
وقــال رئيــس جامعــة جــدارا الدكتــور محمــد عبيــدات، إن االردن بلــد منفتــح علــى كافــة المشــاريع التي تخــدم الطلبة، 
حيــث يســاهم هــذا المشــروع فــي فتــح المجــال امــام الطلبــة للمشــاركة في مشــاريع أخــرى قادمة لتفعيــل التعاون 

بيــن عــدة دول وجامعــات تحــت مظلــة ايرازمــوس بلص.
واســتعرض مديــر مكتــب ايرازمــوس بلــص  فــي االردن الدكتــور أحمــد ابــو الهيجــاء، انجــازات المكتــب خــالل الفتــرة 
الماضية مبينا ان انه تم دعم 53 مشروعا داخل االردن خالل االعوام 2020-2018، مؤكدا ان هناك خطة لالعوام 
القادمــة لتطويــر التعــاون بيــن االردن والــدول االوروبيــة فــي عــدة مشــاريع تســتهدف دعــم الجامعــات والطلبــة فــي 
عــدة برامــج وتخصصــات تتناســب مــع ســوق العمــل وتواكــب التطــور المنشــود، اضافــة الــى مشــروع لدعــم برنامــج 

الماجســتير فــي الهندســة بكافــة التخصصات.



مجلس الشعبة المدنية في نقابة 
المهندسين يلتقي الهيئة المركزية للشعبة

نظمــت شــعبة الهندســة المدنيــة فــي نقابــة المهندســين األردنييــن لقــاء حواريــا مــع الهيئــة المركزيــة للشــعبة، 
وذلــك لمناقشــة خطــة عمــل الشــعبة لالعــوام الثالثــة القادمــة. 

ورحــب رئيــس مجلــس الشــعبة الدكتــور بشــار الطراونــة باعضــاء الهيئــة المركزيــة، مســتعرضا مهــام وصالحيــات 
الهيئــة المركزيــة، ومؤكــدا أهميــة التكامــل والتشــارك مــع الهيئــة المركزيــة فــي كافــة األعمــال التــي يقــوم بهــا 

مجلــس الشــعبة بمــا يخــدم الزميــالت والزمــالء فــي الهيئــة العامــة. 
واســتعرض الحضــور أبــرز تعليمــات نظــام ممارســة المهنــة وآليــات تطويرهــا وتحســينها، إضافــة إلــى طــرح برنامــج 
لمحاضــرات وورشــات عمــل ودورات تدريبيــة ضمــن خطــة عمــل الشــعبة المدنيــة للــدورة 29 بمــا يتوائــم مــع 

متطلبــات ســوق العمــل، وربطهــا بشــراكات مــع مؤسســات محليــة وعالميــة.
وأكــد الحضــور علــى أهميــة التنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتفعيــل المراقبــة علــى المشــاريع، مــع التشــديد علــى 

ضــرورة إشــراك المهندســين مــن كافــة القطاعــات فــي اللجــان والعمــل النقابي.



مجلس شعبة الهندسة الكيميائية في نقابة 
المهندسين يلتقي أعضاء الهيئة المركزية 

واللجان المساندة

التقــى مجلــس شــعبة الهندســة الكيميائيــة برئاســة عضــو مجلــس النقابــة رئيــس الشــعبة الكيميائيــة المهنــدس 
محمــد المحاميــد، أعضــاء الهيئــة المركزيــة للشــعبة ورؤســاء اللجــان للــدورة ٢٩، حيــث تــم التباحــث فــي عــدة قضايــا 
تهــم الشــعبة، إضافــة إلــى مناقشــة خطــة العمــل المســتقبلية للمجلــس والخطــط التنفيذيــة للجــان المســاندة 

لألعــوام الثالثــة القادمــة.
وأكــد عضــو مجلــس النقابة رئيس الشــعبة المهندس 
محمــد المحاميــد ضــرورة المحافظــة علــى اللقــاءات 
والهيئــة  الشــعبة  بيــن  مــا  الدوريــة  واالجتماعــات 
ــك لتقريــب وجهــات النظــر واإلســتفادة  ــة وذل المركزي
مــن خبــرات الجميــع ولمحاولة إضافــة نوعية على دور 
الهيئــة المركزيــة ليكــون هــذا الــدور تنفيذيــا باإلضافــة 
إلــى الــدور التشــريعي، مشــيرا إلــى أنــه ســيتم تفعيــل 
الهيئــة  إلعــالم  الوســائل  بكافــة  التواصــل  عمليــة 

العامــة للشــعبة بالقــرارات بشــكل مباشــر.
وأكــد المجتمعــون ضــرورة التركيــز علــى عمليــة دعــم التدريــب لغايــات التأهيــل لســوق العمــل، ودعــم ومتابعــة 
البرامــج التأهيليــة، وتنظيــم لقــاء مــع مديــرة مركز تدريب المهندســين لوضع األســس والتعــاون في مجال تدريب 
الزمــالء والوقــوف علــى االحتياجــات التدريبيــة الحديثــة التــي يتطلبهــا الســوق المحلــي، إضافــة إلــى التشــبيك بيــن 
الجهــات الصناعيــة واألكاديميــة مــع النقابــة مــن خــالل اســتحداث لجنــة دعــم فــرص التدريــب والعمــل، وتقديــم 

الحلــول واالستشــارات الهندســية عــن طريــق اســتحداث لجنــة اإلدارة االستشــارية الصناعيــة.



شعبة المناجم والتعدين في نقابة 
المهندسين تلتقي مكاتب استطالع الموقع

نظمــت شــعبة هندســة المناجــم والتعديــن والهندســة الجيولوجيــة والبتــرول فــي نقابــة المهندســين األردنييــن، 
لقــاء حواريــا مــع مكاتــب اســتطالع الموقــع والمــواد لبحــث همــوم وتطلعــات مكاتــب اســتطالع الموقــع والمــواد 

والعامليــن فيهــا، برئاســة عضــو مجلــس النقابــة رئيــس الشــعبة المهنــدس لــؤي الرمحــي.
وأكــد المهنــدس الرمحــي علــى أهميــة التواصــل مــع أصحــاب مكاتــب اســتطالع الموقــع والعامليــن فيهــا بمــا 
ــي تخــص  ــا الت ــد مــن القضاي ــة العامــة، كمــا تمــت مناقشــة العدي ــالت والزمــالء اعضــاء الهيئ يخــدم كافــة الزمي

ــة. ــات التــي تهــم المهن المكاتــب والخــروج بمجموعــة مــن التوصي
وأكــد المجتمعــون علــى ضــرورة تفعيــل دور مهندســي الجيوتقنــي )الشــعبة( علــى مشــاريع التدعيــم ومشــاريع 
الحفــر العميــق، إضافــة إلــى توســيع مجــاالت التدريــب لمهندســي الشــعبة فــي مكاتــب اســتطالع الموقــع، 
مشــيرين الــى أهميــة التواصــل بيــن اصحــاب المكاتــب والعامليــن فيهــا والشــعبة، وعقــد الــدورات التأهيليــة 

ــر القطــاع. وورشــات العمــل التــي تســاهم فــي تطوي
ولفتــوا إلــى ضــرورة تفعيــل جمعيــة مهندســي ومكاتــب 
اســتطالع الموقــع والمــواد واإلســراع فــي عقــد هيئتهــا 

العامــة وإجــراء االنتخابــات.
ويأتــي هــذا اللقــاء  ضمــن رؤيــة مجلــس شــعبة المناجــم 
والتعديــن بالتواصــل والتفاعــل المســتمر بيــن الجهــات 
وتقديــم  المهنــة  تطويــر  ســبيل  فــي  العالقــة   ذات 
االفضــل للزمــالء المهندســين، ووضــع االســس الصحيحــة 

واالهــداف العمليــة للخطــة المســتقبلية للمجلــس.





خالل لقائه فرع نقابة المهندسين
في محافظة الزرقاء

الخوالدة: استدامة قنوات التواصل بين الفروع والمركز 
يحقق اكبر انجاز ويساهم في تبادل الخبرات

التقــى عضــو مجلــس نقابــة المهندســين رئيــس شــعبة الهندســة الكهربائيــة الدكتــور المهنــدس علــي الخوالــدة 
واألميــن العــام لنقابــة المهندســين األردنييــن المهنــدس علــي ناصــر، رئيــس مجلــس فــرع النقابــة فــي محافظــة 
الزرقــاء الدكتــور خالــد البلــوي، وذلــك لالطــالع علــى خطــة عمــل مجلــس فــرع النقابــة بمحافظــة الزرقــاء خــالل 

الــدورة القادمــة ٢٠٢٢-٢٠٢٥.
ــارة محــاور عمــل الخطــة مــن برامــج تدريــب وتشــغيل للمهندســين  واســتعرض رئيــس مجلــس الفــرع خــالل الزي

فــي ثانــي أكبــر تجمــع للمهندســين فــي المملكــة.
وأكــد الدكتــور علــي الخوالــدة أن بنــاء خطــة عمــل قابلــة للقيــاس والمتابعــة أســاس فــي حوكمــة عمــل فــروع 
النقابــة فــي المملكــة، مشــيرا إلــى أن االســتثمار فــي قــدرات المهندســين الشــباب فــي محافظــة صناعيــة 

ومنتجــة يصــب فــي األهــداف اإلســتراتيجية للنقابــة فــي التدريــب والتشــغيل.
مــن جانبــه، أكــد االميــن العــام لنقابــة المهندســين المهنــدس علــي ناصــر علــى ضــرورة التنســيق مــع مجلــس 

الفــرع وتقديــم كافــة أنــواع الدعــم لتنفيــذ خطــة عمــل مجلــس الفــرع خــالل هــذه الــدورة.

أخبار الفروع



وفد من نقابة المهندسين االردنيين يزور 
بلدية مأدبا 

زار وفــد مــن نقابــة المهندســين االردنييــن بلديــة مأدبــا الكبــرى لبحــث ســبل التعــاون بيــن نقابــة المهندســين 
ومجلــس البلديــة حيــث التقــى الوفــد مــع رئيــس بلديــة مأدبــا الســيد عــارف الرواجيــح  ونائــب رئيــس البلديــة 
الســيدة بســمة الســاليطة وهنــأ الوفــد رئيــس البلديــة واعضــاء المجلــس البلــدي بفوزهــم فــي االنتخابــات ، حيــث 
ــا شــكره وامتنانــه لهــذه اللفتــة مــن نقابــة المهندســين االردنييــن مؤكــدا اهميــة مثــل  قــدم رئيــس بلديــة مأدب

ــارة واثرهــا علــى الجانبيــن . هــذه الزي
وعبــر عضــو مجلــس النقابــة ونائــب رئيــس شــعبة الهندســة المدنيــة المهنــدس معتــز الشــوارب خــالل اللقــاء عــن 
ســعادته وفخــره والوفــد المرافــق بهــذه الزيــارة لمدينــة مأدبــا العزيــزة على كل االردنيين وقدم التهنئة باســم مجلس 
النقابــة لرئيــس البلديــة  والمجلــس البلــدي لثقــة أهالــي مادبــا به ، مؤكــدا ان اهالي مأدبا يمثلون فسيفســاء االردن. 
 مــن جانبــه اســتعرض المهنــدس علــي ناصــر اميــن عــام نقابــة المهندســين ســبل التعــاون المشــترك بيــن 
الطرفيــن مؤكــدا بــان نقابــة المهندســين االردنييــن جاهــزة للتعــاون فــي مجــال العمــل االستشــاري والســالمة 
العامــة ، وتقديــم الــدورات التدريبيــة المتخصصــة للزمــالء مهندســي البلديــة مــن خــالل مركــز التدريــب ودورات 
فيديــك التــي تعــد المعيــار الدولــي للعقــود والتــي يتــم اســتخدامها عالميــا وفــي جميــع أنــواع المشــاريع.، 
اضافــة الــى توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك فــي كافــة المجــاالت، داعيــا الــى ضــرورة التقيــد باالنظمــة والقوانيــن 
ــب  ــة حســب االصــول ومتابعــة االشــراف علــى المشــاريع . وتدري الضابطــة للعمــل االستشــاري وترخيــص االبني

ــة مثــل الطــرق ومشــاريع اخــرى .  مهندســي حديثــي التخــرج علــى مشــاريع البلدي
واكــد المهنــدس احمــد الفالحــات رئيــس فــرع مأدبــا علــى ضــرورة مــد جســور التعاون مابيــن فرع النقابــة والبلدية 
الفتــا الــى دور الفــرع فــي المســؤولية االجتماعيــة وتقديــم الدعــم المســتمر للمشــاريع التــي تدعــم المجتمــع 

المحلــي فــي محافظــة مأدبــا 
وضــم وفــد نقابــة المهندســين االردنييــن المهنــدس معتــز الشــوارب عضــو مجلــس النقابــة – نائــب رئيــس شــعبة 
الهندسة المدنية  والمهندس علي ناصر األمين العام والمهندس أحمد الفالحات رئيس فرع نقابة المهندسين 

فــي محافظــة مأدبــا وعضــوا مجلــس فــرع مأدبــا المهنــدس رشــاد حســني، والمهندس محمــد الجريري.



األمانة العامة للمهندسين تنظم زيارة 
الى فرع مأدبا

المهندســين  لنقابــة  العامــة  االمانــة  برنامــج  ضمــن 
االردنييــن للتواصــل مــع الفــروع، وتنفيــذا لخطــة مجلس 

التاســعة والعشــرين 2022-2025. للــدورة  النقابــة 
زار عضــو مجلــس النقابــة نائــب رئيــس مجلــس الشــعبة 
المدنيــة المهنــدس معتــز الشــوارب، واالميــن العــام 
المهنــدس علــي ناصــر  ومدير دائــرة الفروع المهندس 
ثابــت عــودة فــرع نقابــة المهندســين االردنييــن فــي 
محافظــة مأدبــا حيــث التقــى رئيــس الفــرع المهنــدس 
ــم خــالل  احمــد الفالحــات، وأعضــاء مجلــس الفــرع وت

اللقــاء اســتعراض خطــة العمــل للمرحلــة القادمــة  والتشــاركية والدعــم اللوجســتي للفــروع، كمــا تــم بحــث خطــط 
التشــغيل والتدريــب، واليــات التواصــل والتفاعــل بيــن المركــز والفــرع. 

وبحــث المجتمعــون العمــل االستشــاري والتدقيــق الفنــي للمخططــات الهندســية  ومتابعــة االشــراف الميدانــي 
والمشــاركة فــي المؤتمــرات ، واعــادة احيــاء فكــرة انجــاز مؤتمــر الفــروع الــذي تــم تأجيلــه خــالل جائحــة كورونــا.



حفل لتكريم اعضاء مجلس فرع العقبة 
وأعضاء الهيئة المركزية وأعضاء لجان 

الفرع السابقين

االمانة العامة للمهندسين تنظم زيارة 
الى فرع البلقاء

ــة المهندســين فــي محافظــة  اقــام مجلــس فــرع نقاب
العقبــة حفــال لتكريــم اعضــاء مجلــس الفــرع وأعضــاء 
الهيئــة المركزيــة وأعضــاء لجــان الفــرع للــدورة النقابيــة 

.)٢٠١٨-٢٠٢٢( الســابقة 
وتخلــل الحفــل تكريــم موظفــي الفــرع علــى جهودهــم 
إعــالن  تــم  فيمــا  المنقضيــة،  النقابيــة  الــدورة  خــالل 
وإشــهار لجــان الفــرع الجديــدة للــدورة النقابيــة الحاليــة 

.)٢٠٢٢-٢٠٢٥(

المهندســين  لنقابــة  العامــة  االمانــة  برنامــج  ضمــن 
االردنييــن للتواصــل مــع الفــروع  ، وتنفيــذا لخطــة مجلــس 
زار  والعشــرين 2022-2025   التاســعة  للــدورة  النقابــة  
عضــو مجلــس النقابــة رئيــس مجلــس الشــعبة المعماريــة 
المهنــدس عمــاد الدبــاس ، واالميــن العــام المهنــدس 
فــي  االردنييــن  المهندســين  نقابــة  فــرع  ناصــر  علــي 
ــث التقــى رئيــس الفــرع المهنــدس  محافظــة البلقــاء حي
كمــال الدبــاس ، ونائــب الرئيــس المهنــدس عبــد المحســن 

الخرابشــة ومديــر الفــرع الســيد ماجــد العواملــة.
وتــم خــالل اللقــاء اســتعراض  محــاور خطــة العمــل للمرحلــة القادمــة  والتشــاركية والدعــم اللوجســتي للفــروع 
،  كمــا تــم بحــث خطــط التشــغيل والــدورات التدريبيــة لتأهيــل وبنــاء قــدرات مهندســي المحافظــة ، وبحــث اللقــاء 
االجــراءات والوســائل التــي ســيعتمدها الفــرع فــي تنظيــم ملتقــى الشــباب العربــي،  الــذي يأتــي بمبــادرة مــن 
مجلــس  فــرع محافظــة البلقــاء حيــث يتولــى الفــرع االشــراف علــى تنظيمــه ، وســيتم عقــد الملتقــى قبــل نهايــة 

هــذا العــام وســيكون اول مؤتمــر للشــباب العربــي الهندســي.



مجلس فرع الزرقاء يستقبل رئيس بلدية الزرقاء 
لفتح آفاق التعاون المشترك بين الجانبين

مجلس فرع محافظة معان يلتقي الزمالء 
المتقاعدين من الهيئة العامة للفرع

المهندســين  نقابــة  فــرع  مجلــس  رئيــس  اســتقبل 
األردنييــن فــي محافظــة الزرقــاء، الدكتــور المهنــدس 
خالــد البلــوي، بمكتبــه فــي مقــر الفــرع، رئيــس بلديــة 
الزرقــاء، المهنــدس عمــاد المومنــي، بهــدف فتــح آفــاق 

التعــاون المشــترك بيــن الجانبيــن.
ورحــب الدكتــور خالــد البلــوي بالحضــور، مثنيــا علــى دور 

البلديــة فــي خدمــة المجتمــع المحلــي، ومؤكــدا علــى دور نقابــة المهندســين الفعــال فــي مختلــف القطاعــات 
ومنهــا البلديــات ومــدى التعــاون بينهمــا بمــا يســهم فــي خدمــة المجتمــع وتقدمــه بصــورة عامــة والقطاعــات 

ذات الصلــة بالعمــل الهندســي والعامليــن فيهــا.
وتنــاول الطرفــان مــدى اهميــة العالقــة المباشــرة بيــن المكاتــب الهندســية والبلديــة وطــرق تنظيــم العمــل 
وممارســة المهنــة وتوفيــر فــرص تدريــب لمهندســي حديثــي التخــرج، والتعــاون فــي عقــد دورات تدريبيــة لتطويــر 
ــم االتفــاق علــى عقــد لقــاءات الحقــة بهــدف التعــاون وتوثيــق  ــة، حيــث ت ــرات الزمــالء العامليــن فــي البلدي خب

أواصــر الشــراكة بيــن النقابــة والبلديــة.

ــة المهندســين فــي  التقــى رئيــس مجلــس فــرع نقاب
محافظــة معــان، المهنــدس محمــد المحاميــد، واعضاء 
مجلــس الفــرع بالزمــالء المتقاعديــن مــن اعضــاء الهيئة 

العامــة للفــرع.
وقــال المهنــدس المحاميــد إن هــذا اللقــاء لقــاء جمــع 
ــرة مــن الزمــالء بهــدف  اهــل الحكمــة والمعرفــة والخب

التواصــل معهــم واالخــذ برأيهــم فــي تحديــد مســيرة عمــل مجلــس الفــرع، مشــيرا الــى ان افكارهــم والتواصــل 
معهــم هــو المحفــز الحقيقــي لعمــل مجالــس الفــروع كافــة.

 على ضرورة االســتفادة 
ً
وبيــن المهنــدس المحاميــد التطــور الكبيــر فــي اعــداد الهيئــة العامــة لفــرع معــان، مؤكــدا

مــن الخبــرات التراكميــة للزمــالء الحضــور واتاحتهــا للمهندســين الشــباب، إضافــة إلــى الــى ان ابــواب النقابــة 
مفتوحــة لكافــة شــرائح المجتمــع

مــن جانبهــم، أثنــى الزمــالء المتقاعــدون علــى جهــود الفــرع فــي خدمــة المهندســين، مؤكديــن ان كافــة 
خبراتهــم العمليــة ســتكون متاحــة لخدمــة الزمــالء فــي كافــة انحــاء المملكــة.



مهندسو اربد يحتفلون بعيد االستقالل

تحــت رعايــة نقيــب المهندســين األردنييــن رئيــس اتحــاد 
المهندســين العــرب المهنــدس أحمــد ســمارة الزعبــي

أقــام فــرع نقابــة المهندســين األردنييــن فــي محافظــة 
اربــد، اليــوم الســبت، حفــال بمناســبة الذكــرى السادســة 
والســبعين لعيــد االســتقالل، ، بحضــور رئيــس فــرع اربــد 
الدكتــور جهــاد الردايدة،وعــدد مــن وجهــاء محافظــة اربد.
وقال نقيب المهندســين إننا نلتقي اليوم واأليام ظالل 
أعيــاد وطنيــة اربــع لنســتذكر ان دروس الوطــن يقــرأ فــال 

ينســى وان الوطــن تاريــخ وجغرافيــا وإنســان وان األردنييــن كلمــا اشــتد عتــم االمــة وهــان زمانهــا، قناديــل وأنجــم ورمــاح، 
مبينــا أن البنــاة األوائــل صاغــوا مــن القليــل اولــى الحكايــات واستشــعروا المخاطــر التــي تحيــق بهــم، لينســجوا اغنيتهــم 

الخاصــة وروايتهــم الخاصــة، ليــذودوا بهــا عــن هــذا الحمــى، ويتركــوا لنــا وطنــا يســتحق منــا ان نحميــه بأهــداب العيــون.

وأضــاف المهنــدس ســمارة إن ابــرز تداعيــات انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة تجســد فــي خــروج شــعوب المنطقــة 
ــر وفــي  ــر المصي ــد يعطيهــا الحــق فــي تقري ــة االمــم المتحــدة الجدي ــاق هيئ ــب باالســتقالل متصــورة ان ميث لتطال
االســتقالل، وقــد ســاعد علــى اشــتداد حــدة المطالبــات ان االمبراطوريــات االســتعمارية القديمــة خرجــت مــن الحــرب 
وفقــدت ســطوتها وهيبتهــا، وبــدا ان تحديهــا وارد بالفعــل، وكانــت البدايــة بطــي صفحــة االمبراطوريــة الهولنديــة 
فــي اندونيســيا ، ثــم افــول نجــم البريطانييــن مــن شــبه القــارة الهنديــة، ومــن ثــم الــى المنطقــة واحــالم شــعوبها 
فــي االســتقالل، وهــو مــا تجســد بدعــوة االميــر عبداللــه بــن الحســين الــى لنــدن، والدخــول في مفاوضــات ، انتهت 
ــا  ــراف بريطاني ــخ 22 اذار عــام 1946 م ، تلغــي معاهــدة عــام 1928 م ، واعت ــدة بتاري ــف جدي بعقــد معاهــدة تحال
باألمــارة دولــة مســتقلة كاملــة االســتقالل ، واالميــر عبداللــه ملــكا عليهــا، وفــي الخامــس والعشــرين مــن شــهر ايــار 
لعــام 1946 م ، اعلــن المجلــس التشــريعي اســتقالل البــالد اســتقالال تامــا وعلــى أســاس النظــام الملكــي النيابــي.
وقــال رئيــس فــرع نقابــة المهندســين فــي محافظــة اربــد الدكتــور جهــاد الردايــدة إن الدولــة األردنيــة ومنــذ 
تأسيســها قامــت علــى تــوازن ثالثيــة الشــعب، الجيــش، العــرش، وتــوازن هــذه الثالثيــة جنــب بلدنــا  الوقــوع فــي 
األزمــات وبراثــن الفوضــى، وجــذر األمــن واالســتقرار فــي الكثيــر مــن المحطــات والمنعطفــات الخطيــرة التــي مــر 

بهــا بلدنــا والمنطقــة، فكانــت هــذه الثالثيــة تنجــح دومــا فــي اجتيــاز امتحانهــا. 
وتخلــل حفــل االســتقبال عــرض تعريفــي حــول تاريــخ االســتقالل، ومجموعــة مــن القصائــد عــن الوطــن، إضافــة 

إلــى تكريــم المشــاركين فــي الحفــل



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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