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 “المهندسين” تعلن الفائزين بمسابقة تصميم مكتبة النقابة 

اسماء   عن  لالعالن  حفال  النقابية  المكتبة  ولجنة  األردنيين،  المهندسين  نقابة  في  المعمارية  الهندسة  شعبة  أقامت 

 .المهندسين الفائزين بمسابقة تصميم مكتبة النقابة، والتي تهدف الى اصالح المكان الوجاهي للمكتبة 

بالمهندسين االردنيين وبمستويات الكفاءة  وأكد نقيب المهندسين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ا عتزازه 

 .العالية التي يحققونها في كافة مناحي الحياة، سواء على الصعيد المحلي او االقليمي وحتى العالمي 

وقال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس أحمد صيام، إن المسابقة جاءت في ظل الظروف  

فيها البالد، وبمبادرة مهمة من لجنة المكتبة، لتساهم في اشراك طلبة هندسة العمارة والمهندسين  الصعبة التي تعيش  

 .حديثي التخرج ودمجهم بنقابتهم 

بنتائج ايجابية سيتم اعتمادها في   المشاركين، وخلصت  ابداعية ومتميزة من  افكار  المسابقة تناولت  الى ان  وأشار 

 .تصميم المكتبة المقترح للتنفيذ 

وقال رئيس لجنة المكتبة المهندس جعفر خير، إن مكتبة النقابة يجب أن تكون في مقدمة كافة المكتبات والبد من  

 .الرقي بمستوياتها الى العالمية

 .وقدم المهندس خير شكره لمجلس نقابة المهندسين على دعمه الدائم النشطة اللجنة والشعبة المعمارية 

مسابقة المكتبة، المهندسة روال األسير إن المسابقة ساهمت بخلق روح من التفاعل  وقالت رئيس لجنة االشراف على  

 .بين الزمالء المهندسين حديثي التخرج

وأشارت الى ان لجنة المكتبة طرحت المسابقة لتعرف المهندسين حديثي التخرج بمكتبة النقابة ومحتوياتها المهمة  

 .ولتدمجهم بنقابتهم 

كريم الفائزين بالمراكز الثالثة األولى، إضافة لتكريم جميع المشاركين في المسابقة، وتكريم  وفي نهاية الحفل، تم ت

 .لجنتي التحكيم واإلشراف على المسابقة 

 

 

 



 

وفاز في المركز االول عبدهللا ياسر سليمان فوده ورمزي قسيم محمد الرفاعي، فيما فاز في المركز الثاني دعاء  

ت رؤى عزمي خليل موسى وصبا امين عبدالرحمن بدير ولمى يزيد خليل موسى  سليمان عوض السرحان، بينما نال

 .المركز الثالث 

وحضر الحفل، اعضاء لجنة االشراف على المسابقة، المهندس شاكر اخليف والمهندسة هدى سمور، ولجنة تحكيم  

م التحكيم في المسابقة بأعلى  المسابقة الدكتورة ليلى بسطامي، والمهندس رامي ارناؤوط والمهندس رائد وهبة، حيث ت 

 .معايير النزاهة والشفافية

 

 

 

 م االحد القادم"المهندسين" تعلن انطالقة فعاليات المؤتمر الهندسي االستشاري الثاني يو

أعلنت نقابة المهندسين األردنيين خالل مؤتمر صحفي عقدته وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، اليوم االربعاء، 

والتحول   االستشاري  الهندسي  العمل  "استدامة  عنوان  تحت  الثاني  االستشاري  الهندسي  المؤتمر  فعاليات  انطالقة 

كانون اول الجاري، في فندق الند مارك، وبالشراكة مع هيئة المكاتب    13  - 12الرقمي"، وذلك يومي االحد واالثنين  

 .والمؤسسات الهندسية االستشارية العربية في اتحاد المهندسين العرب 

ومعقدا  صعبا  عنوانا  يعتبر  المؤتمر  عنوان  إن  الزعبي،  سمارة  أحمد  المهندس  األردنيين  المهندسين  نقيب  وقال 

حي الحياة نسير نحو التحول الرقمي، مشيدا بدور هيئة المكاتب والشركات الهندسية في  واستشرافيا ألننا في كل منا 

التصدي لهذه المهمة وربطها بالقطاع االستشاري ورفع مستوى االداء وتطويره والتشبيك مع اسواق العمل العربية  

 .والخارجية

 



دول اضافة إلى بريطانيا، كما ان اهم ما يميزه ضخامة   9وأشار إلى أن المؤتمر سينعقد تحت طابع عربي بمشاركة 

الوفد الفلسطيني الذي سيضفي بحضوره على المكان، مؤكدا على ضرورة تعزيز العالقات مع الزمالء في الداخل  

 .المحتل وتبادل الخبرات والكفاءات في ذلك المجال 

مهندس سمارة خالل المؤتمر الصحفي إلى االعالن عن سباق الخير العائلي الذي سيقام في حدائق الحسين  وتطرق ال

يوم الجمعة المقبل دعما لحملة فزعة أهل لترميم منازل االسر العفيفة في االردن، إضافة إلى ترتيب زيارة الى دمشق 

 .ب للمشاركة في اجتماعات المجلس االعلى التحاد المهندسين العر

وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة المهندس عبدهللا غوشة، إن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل  

الظروف الصعبة التي تعاني منها البالد، مبينا أن ميزة المؤتمر اضافة إلى الجوانب العلمية ومواكبته الخر ما تم من  

 .ضوعه االساس حول التحول الرقمي احداث تتعلق بالعمل الهندسي االستشاري، مو

ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر سيسبقه اجتماع للهيئة العربية للمكاتب والشركات الهندسية التحاد المهندسين العرب، 

سنوات في نقابة المهندسين األردنيين، وهي فرصة مناسبة لتوطيد العالقات   10حيث سيعقد االجتماع الول مرة منذ  

والم العديد من  بين االردن  والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا، ومناقشة  الكويت ومصر  القادمة من  العربية  كاتب 

العمل على   أهمية  مؤكدا  االعمار،  اعادة  بمشاريع  يتعلق  فيما  العربي خاصة  االستشاري  القطاع  تهم  التي  االمور 

 .ع الشركات الهندسية العربيةتسويق المكاتب الهندسية االردنية للدخول الى االسواق العربية وااللتقاء م 

فيه   سيشارك  المؤتمر  أن  الكويت    45وبين  سوريا،  العراق،  ليبيا،  لبنان،  فلسطين،  مصر،  بريطانيا،  من  متحدثا 

باإلضافة الى األردن، وسيكون فرصة مناسبة الظهار الجوانب الفنية للمكاتب الشركات الهندسية االردنية، وسيتناول  

ية العمل الهندسي االستشاري واستدامته، واضاءات على ممارسة المهنة غرب النهر، محاور حول الحوكمة وحما 

والتحول الرقمي كنموذج جديد إلدارة البيئة وحمايتها، وتصدير العمل االستشاري في ظل التحول الرقمي، والتحول  

 .ترميم، وغيرها من المحاورالرقمي طريق المستقبل للعمل الهندسي االستشاري، واثره في برامج اعادة االعمار وال

ولفت المهندس غوشة إلى أن قطاع العمل االستشاري محمي وان العمل يتم من خالل ائتالفات مع الشركات االجنبية،  

بنسبة   االئتالف معها  يتم  فيها خبرات  يتواجد  ال  ان هناك مشاريع محددة  االردنية  30كما  الهندسية  للشركات   %

نبية، مبينا أن قيمة االتعاب الهندسية لتصدير العمل االستشاري للشركات الهندسية  % للشركات الهندسية االج70و

 .دولة حول العالم 50مليون دوالر ل  80تبلغ سنويا 

خبيرا من االردن، مشيرا الى أن جائحة كورونا تسببت   98خبير منهم  400وأضاف أن هيئة المكاتب العربية تضم 

الل شهري االغالق، إال انها ساهمت في التوجه نحو التحول الرقمي كأساس  مليون دينار خ  40بخسائر تجاوزت  

 .استفدناه من التجربة المريرة 

دأبت  االردنية  الهندسية  والشركات  المكاتب  إن  النمري،  ماهر  المهندس  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  رئيس  وقال 

ة، حيث ان هناك شركات هندسية نفخر بها  وحافظت على تفوقها ومستواها العملي والفني وكانت متقدمة ومتميز

عملت في االردن والشرق االوسط واسيا وأفريقيا، مبينا ان المؤتمر سيعرض قصصا نجاح لشركات اردنية كانت  

 .شركات هندسية في العالم  10ضمن افضل 



سبقها ان يكون رئيس  وأكد نائب رئيس هيئة المكاتب المهندس محمد السالم، إن النقابة هي واحة للعمل االستشاري و

المؤتمر سيتناول اضاءات من خالل   الهندسية، مبينا أن  للمكاتب والشركات  العربية  الهيئة  الهيئة هو نائب رئيس 

العاملة   الهندسية  المدني، مبينا أن عدد الشركات  البناء الوطني وامانة عمان والدفاع  مشاركة الشركاء في مجلس 

 .هي نتيجة دعم النقابة والهيئة لهامكتبا وشركة وبقي عددها كما   1250

والشركات   المكاتب  هيئة  مجلس  من  واعضاء  ناصر،  علي  المهندس  النقابة  عام  أمين  الصحفي  المؤتمر  وحضر 

 .الهندسية، واعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر

 

 هندس ومهندسة يؤدون اليمين القانونية م 60نقيب المهندسين يلتقي الهيئة العامة لفرع الكرك.. و

قال نقيب المهندسين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن نقابة المهندسين تبذل قصارى جهدها في تصدير  

تعاني منها   التي  المتميزة الى دول االقليم والعالم، خاصة في ظل الظروف الصعبة  الهندسية  الكفاءات والخبرات 

أنها تعمل على الدوام على فتح افاق عمل امام االسواق العربية والعالمية في سوريا والعراق وليبيا  البالد، مشيرا الى  

 .ونيجيريا والمانيا وامريكا 

مهندس ومهندسة في فرع النقابة في محافظة الكرك،   60وأشار نقيب المهندسين خالل حفل اداء اليمين القانونية لـ

لي ناصر، ورئيس فرع الكرك المهندس وسام المجالي واعضاء مجلس الفرع،  بحضور امين عام النقابة المهندس ع

الف   12ال    10إن اعداد الخريجين الهائلة من كليات الهندسة تفوق القدرات التشغيلية لالردن، حيث يتخرج حوالي  

على مستوى    مهندس ومهندسة سنويا، مشيرا الى أن النقابة حاولت جاهدة تخفيض تلك االرقام من خالل ورشة عمل

كليات الهندسة في كافة محافظة المملكة تم خاللها بحث الخطط الدراسية وحاجة سوق  العمل ومخرجات التعليم،  

 .والخروج بتوصيات لتنفيذها على ارض الواقع اال انها لم تنجز من قبل وزارة التعليم العالي حتى اللحظة

 



ولغته ومذاقه اردنيا يعبر عن االم الناس، سياسيا واقتصاديا    وأكد أن االردن بحاجة الى مشروع وطني اردني هويته 

وتعليميا وثقافيا واجتماعيا وقيميا يشارك فيها كافة ابناء الوطن لرسم مالمح المستقبل لتجاوز المرحلة الصعبة التي  

والبد من توحيد    تعيشها البالد، مشددا على ضرورة عدم االرتهان الى الكيان الصهيوني وال للدول التي تنغمس معها 

 .الجهود العربية العربية والتنسيق العربي المشترك والعودة للبدايات حيث االمة العربية الواحدة

واستعرض المهندس سمارة جملة التعديالت التي انجزها مجلس النقابة منذ توليه مهامه وحتى اللحظة، ومنها نظام  

نظام التأهيل واالعتماد المهني وصندوق التدريب الهندسي الذي  صندوق التكافل االجتماعي ونظام صندوق التقاعد، و 

يتواجد حاليا في اروقة ديوان التشريع حيث سيكون صندوقا شامال للتدريب تشارك فيه كافة الوزارات والمؤسسات  

 .ذات العالقة بالتدريب 

زت على موافقة اللجنة النسبية  وركز نقيب المهندسين على ابرز التعديالت التي تم طرحها على قانون النقابة وحا

الموسعة التي تضم كافة اطياف العمل النقابي وتم تشكليها لمناقشة تلك التعديالت، والمتمثلة بالغاء الرسوم االضافية  

على المهندسين والزام الشركات التي تمارس مهنة الهندسة على تشغيل مهندسين ضمن الكادر الوظيفي لديها، إضافة  

غة الهندسية، وعقد امتحان ممارسة المهنة للمهندسين بهدف تحسين العمل الهندسي، واعتماد النسبية  إلى اضافة الدم

 .المفتوحة في انتخابات الهيئات النقابية 

وتطرق الى اعالن النوايا التطبيعي بين االردن واالمارات واسرائيل، والمتمثل ببناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية  

في الصحراء األردنية لتوليد الطاقة الكهربائية لصالح دولة الكيان، مقابل إنشاء محطة تحلية مياه مخصصة لألردن  

لمهندسين تعمل على تشكيل لجنة من خبراء ومختصين في  على ساحل البحر األبيض المتوسط، مؤكدا ان نقابة ا

مجال المياه والطاقة وستقدم دراسة علمية وجدوى اقتصادية وكلف مالية والية توفيرها لذلك المشروع الذي تستطيع  

 .ان تقوم به النقابة محليا ودون الحاجة الى اي تدخالت خارجية 

الكرك المهندس وسام المجالي، المهندسين الجدد وذويهم، مبينا أن  بدوره، هنأ رئيس مجلس فرع النقابة في محافظة  

ما يمثله المهندس االردني ليس مهنة وال مجرد صفة منظومة من العمل المهني والوطني، كما أن النقابة هي المظلة  

والعر االردني  الشعبي  والضمير  الموقف  لترجمة  األسرع  تتخلى عن قضايا وطنها وامتها وكانت  في  التي ال  بي 

 .مختلف القضايا 

وأشار إلى أن ماء العدو يطل علينا اليوم بعد اتفاق الغاز، طاعنا وغارزا انيابه بارضنا ومهددا بأمننا الوطني ومتحكما  

بحاضرنا ومستقبلنا، لنعلن من الكرك رفضنا القاطع لكافة اشكال التطبيع مع العدو المسخ، مؤمنين بحقنا على كامل  

فلسطين من البحر الى النهر هواء وماء وترابا، ومناشدين مجلس نقابة المهندسين اصدار موقف  ارضنا العربية في  

واضح وحازم من جميع اعضاء الهيئة العامة من المهندسين لرفض التعامل مع االتفاقية، واعتبار اي مهندس يتعاطى  

 .معها فاقدا لعضويته لنقابتنا ولجميع حقوقه فيها 

الشباب   واقع  أن  الحكومية  وبين  السياسات  السيء ومطرقة  االقتصادي  الوضع  بين سنديانة  يتأرجح  بات  االردني 

المتعاقبة االقتصادية والتعليمية المتخبطة التي انتجت ارتفاعات مخيفة في نسب البطالة وعجز في المديونية دون  

بصدق إليجاد مخارج حقيقية    حلول عملية ظاهرة ومقنعة او حتى تجاوب ايجابي للمقترحات المقدمة لها والساعية

 .امنة لهذا الوضع المتردي 



وأشاد المهندس المجالي بالتعديالت التي طرحها مجلس النقابة على قانون النقابة الذي يحمل في احد بنوده تعديالت 

في  على قانون ممارسة المهنة لفتح افاق جديدة وحقيقية لفرص عمل للزمالء في جميع المنشآت التي تعنى بالعمل  

 .المجال الهندسي وهو خطوة جادة وفاعلة على سبيل محاربة البطالة في صفوف المهندسين 

وأكد على أن المهندسين أمام فرصة تاريخية لرسم واقع ومستقبل جديد يصب في رفع المستوى العلمي والعملي  

التعديالت التي ستطرح على   للمهندسين في السوقين المحلي والخارجي، والبد من االنحياز الصريح والواضح لكافة

من الشهر الجاري لمصلحة النقابة ومنتسبيها، باعتبار التعديالت تلبي مطالب الزمالء وتحقق    24الهيئة العامة في  

 .امانيهم وتطلعاتهم المستقبلية وهي جزء من واجب المجلس وامانته نحوهم

ات التي يقدمها الفرع للزمالء المهندسين، كما تبعه  وتخلل الحفل، فيديو تعريفي بلجان فرع الكرك المختلفة والخدم

 .لقاء لنقيب المهندسين مع الهيئة العامة للفرع 

 

 



 . والمهندسين تعلن اسماء الفائزين اطالق صافرة ماراثون الخير دعما لحملة فزعة اهل. 

أعلنت نقابة المهندسين االردنيين صباح اليوم الجمعة، عن اطالق صافرة بدء السباق الخيري العائلي "امشي للخير"  

والذي نظمته الجمعية االردنية للماراثونات ونقابة المهندسين وأمانة عمان الكبرى، في حدائق الحسين، دعما لحملة  

 .ميم منازل االسر العفيفة في األردنفزعة أهل لتر

وقال نقيب المهندسين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن السباق يمثل عرسا وطنيا يؤكد ويرسم انحياز  

النقابة مع الوطن وللوطن، ولن تتخلى عن دورها الوطني في كل القضايا التي تمس شعبنا، كما ستقف دائما ضد كل  

 .، مؤكدا أنها ستدافع عنه وستبقى على الدوام ملتفة حوله من يسيء الى الوطن

ولفت إلى أن ماراثون الخير العائلي ينبع من حّس النقابة  

االجتماعي ومسؤوليتها االجتماعية تجاه االسر العفيفة  

في األردن، مبينا أن الحملة مستمرة دائما ويتم خاللها  

 .منزال في كافة محافظات المملكة 30-25ترميم 

الوطنية   ادوارها  عن  تتخلى  لن  النقابة  أن  على  وأكد 

المهنية وتاج   النقابات  والنقابية، وستبقى درة  والمهنية 

على رؤوس كافة مؤسسات المجتمع المدني في االردن  

كافة   باعتبارها موجودة في  والعالم،  العربي  والوطني 

 .المحافل العربية والدولية 

اثونات االستاذة لينا  وقدمت مدير الجمعية األردنية للمار

الكرد، شكرها لنقابة المهندسين األردنيين وأمانة عمان الكبرى وادارة حدائق الحسين على تنظيم السباق، مشيرة الى  

 .أن مشاركة الجمعية في الماراثون ينبع من حرصها على دعم كافة المبادرات والحمالت الخيرية 

ن المهندس معتز الشوارب، إن الحملة اثبتت حرص ابناء المجتمع  وقال رئيس حملة فزعة أهل في نقابة المهندسي 

المحلي على دعم اشقائهم من االسر العفيفة، مشيرا الى انه وكما اقسمنا بأن تكون هناك عين على وطننا فستكون  

القائمين عليه، وكافة    .هناك عين على فلسطين المشاركين في السباق وكافة  لكافة  المهندس الشوارب شكره  وقدم 

 .وسائل االعالم المشاركة 

 وفاز في المركز االول والثاني والثالث على الترتيب عن االناث، ماريا بركات، لمياء مدانات، والمشاركة الروسية

Alla Filipovich. والث االول  المركز  في  فاز  وسام  فيما  الرجبي،  الترتيب، عوني  وعلى  الذكور  والثالث عن  اني 

المومني للحملة، .الرجبي وحمزة  دعمها  االردنية على  الماراثون  السباق، جمعية  نهاية  في  المهندسين  نقيب  وكرم 

المهندس حضر السباق، نائب نقيب المهندسين  و .وامانة عمان الكبرى وفرقتها الموسيقية، وكافة العاملين على السباق 

بشار   الدكتور  الحملة  منفذ  االجتماعية  المسؤولية  ادارة صندوق  لجنة  رئيس  النقابة  مجلس  مسعد، وعضو  فوزي 

.الطراونة، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ومساعد األمين العام للعمليات المساندة المهندسة نجالء ابو الهيجاء



 

  

 

 الـــمــهـنــدســــين األردنــيـيـنيـتـقـــدم نـقـيـب 

 وأعـضــــاء مـجـلـــس الـنـقـابــــة واألمـيـن الـعـام ومســاعـدوه 

 بــأحــر الــتـعـازي 

 لــى عــــز وجــلوداعـيـن الـم

 أن يتغمدهم برحمـته

 وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان 

 

 الوفيـــــات


