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 هيئة المكاتب والشركات الهندسية االردنية تلتقي نظيرتها في القدس

التقى مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ممثال برئيس مجلس الهيئة المهندس عبدهللا غوشة، برئيس مجلس  

هيئة المكاتب والشركات الهندسية في القدس المهندس طارق الزرو واعضاء مجلس الهيئة، لبحث سبل التعاون بين  

 .ينيالجانبين بما يخدم العمل الهندسي االستشاري االردني والفلسط

واستعرض المهندس غوشة خالل اللقاء، المنظومة التشريعية المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات االلكترونية التي تتعلق  

 .بالعمل الهندسي االستشاري، اضافة الى اتفاقيات التعاون الموقعة في مجال الربط االلكتروني

التكافل االجتماعي لعرضه على الهيئة العامة للهيئة،  وقال إن مجلس الهيئة يعمل على اعداد مشروع نظام صندوق  

النظام   مشروع  يحتوى  حيث 

االجتماعية   التأمينات  حزمة 

راتب  من  المكاتب  الصحاب 

خدمة،   نهاية  ومكافأة  تقاعدي 

التأمين  إ نظام  لتعديل  ضافة 

بعد  المهنية  المسؤولية  ضد 

 .اعادته من الهيئة المركزية 

الهيئة   مجلس  ان  الى  ولفت 

هيئة    يعمل نظام  تعديل  على 

الهندسية   والشركات  المكاتب 

التحوالت  مع  يتوافق  بما 

الرقمية، واضافة مواد متوافقة  

مع التطورات المهنية والعلمية  

 .وأفضل الممارسات العالمية 

واحد  وتناول اللقاء جملة التعليمات الفنية التي تم اقرارها مؤخرا،  بهدف ضبط العمل االستشاري وتنظيمه في كتاب  

 .ليكون مرجعا مركزيا شامال لجميع التشريعات الناظمة للعمل االستشاري 

 .وحضر اللقاء مدير الدائرة الهندسية المهندس مصعب جابر، ورئيس قسم المكاتب الهندسية المهندسة أمل الشرع 

 

 



 العقبة “المهندسين” تعلن انطالق البث االذاعي المفتوح لحملة “فزعة أهل” الخامسة من  

اعلنت نقابة المهندسين األردنيين، صباح اليوم الثالثاء، بدء انطالق فعاليات حملة فزعة أهل لترميم منازل االسر  

 .FM 93.1بر اثير اذاعة صوت العقبة العفيفة في االردن، من محافظة العقبة وع

ودعا نقيب المهندسين االردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، كافة ابناء محافظة العقبة والمؤسسات والشركات  

المختلفة في المحافظة الى المساهمة  

في حملة فزعة أهل، لما لها تعزيز  

المسؤولية االجتماعية وتمتين   حّس 

التعاون والنسيج   المجتمعي  اواصر 

 .بين ابناء الوطن

رئيس   القابة  مجلس  عضو  وقال 

المسؤولية   صندوق  ادارة  لجنة 

االجتماعية في النقابة الدكتور بشار  

الطراونة، إن الصندوق ينفذ الحملة  

للسنة الخامسة دعما لالسر العفيفة،  

المسؤولية   اطار  في  وذلك 

ظل   في  خاصة  للنقابة  االجتماعية 

والصعب  القاسية  التي  الظروف  ة 

 .تعاني منها البالد جراء جائحة فيروس كورونا

وبين رئيس لجنة ادارة حملة فزعة اهل وعضو لجنة المسؤولية االجتماعية المهندس الشوارب أن الحملة استطاعت  

دينار تقريبا، فيما بلغت   238395منزال في عمان وجميع محافظات المملكة بقيمة    78في االعوام السابقة ترميم  

 .دينار  6000الى  3000فة التقريبية لترميم منزل واحد من الكل

  –   032063002وأشار الى أن طرق التبرع للحملة متوفرة من خالل االتصال على هواتف اذاعة صوت العقبة  

، او من خالل صناديق النقابة في كافة فروعها في المحافظات، او عبر الحساب  0792859557  –  032063001

 بنك اإلسالمي األردني / فرع الشميساني، او من خالل الدفع االلكتروني عبر موقع نقابة المهندسينال  25145البنكي  

: https://www.jea.org.jo/donations الخدمات االلكترونية  –، وتطبيق نقابة المهندسين األردنيين. 

العقبة النطالق   اختيار  إن  الحباشنة،  عامر  المهندس  العقبة  في محافظة  المهندسين  نقابة  فرع  وقال رئيس مجلس 

أن   الى  مشيرا  الشتاء،  في فصل  والمواطنين  السياح  لالردن، ومالذ  االقتصادية  العاصمة  باعتبارها  جاء  الحملة، 

 .المسؤولية المجتمعية تجاه الحملة تعق على عاتق الجميع 

أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت، إن الحملة تعتبر أفضل  و

 .اختيار للمساهمة في صيانة وترميم منازل االسر العفيفة في االردن لتوفير متطلبات العيش الكريم 



 دينار حصيلة تبرعات االردنيين لحملة فزعة اهل عبر اليوم المفتوح في العقبة  50140 

حصدت حملة فزعة اهل التي أطلقتها نقابة المهندسين االردنيين من محافظة العقبة عبر أثير اذاعة صوت العقبة،  

 رصدت لصالح ترميم بيوت االسر العفيفة في األردن.  دينار من ابناء المحافظة، 50140

وقال نقيب المهندسين االردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن أبناء محافظة العقبة سجلوا كل معاني التعاون  

  والمسؤولية االجتماعية تجاه اشقائهم من االسر العفيفة، بتفاعلهم السخي مع الحملة، مقدما شكره لجميع المؤسسات 

 والشركات وأبناء الوطن الذين ساهموا بالتبرع لصالح الحملة ماديا ومعنويا. 

دينار كصدقة جارية    2500وأشار المهندس سمارة إلى لفتة مميزة قام بها موظفو نقابة المهندسين الذين جمعوا مبلغ  

 على تلك المبادرة.  عن روح زميلهم المهندس عماد البطاينة الذي توفاه هللا، مقدما شكره لجميع الموظفين 

وأكد عضو مجلس النقابة رئيس لجنة ادارة صندوق المسؤولية االجتماعية، الدكتور بشار الطراونة، إن الحملة تأتي  

ضمن نشاطات صندوق المسؤولية االجتماعية لترميم وصيانة منازل االسر العفيفة في االردن بالتعاون والتنسيق مع  

 ختلفة، مشيرا الى انها ستبقى مستمرة على مدار العام. فروع النقابة في المحافظات الم

وقال رئيس حملة فزعة اهل المهندس معتز الشوارب إن الجهود التي بذلتها المؤسسات والشركات وابناء الوطن في  

فة،  دعم الحملة كبيرة، مبينا ان النقابة لديها اسسا واضحة في اختيار منازل االسر بناء على دراسات اجتماعية مختل

 كما ستتم االستفادة من خبرات الزمالء المهندسين والمهندسات في اعمال الصيانة والترميم لتلك المنازل. 

يذكر أن حملة فزعة أهل بدأت قبل اسبوعين عبر فعالية آيلة نصف ماراثون العقبة، ثم تالها افتتاح الخيمة لجمع  

ذي رصد كامل ريعه لدعم الحملة، إضافة الى البث االذاعي  التبرعات، والسباق الخيري العائلي في حدائق الحسين ال 

 .المفتوح عبر اثير اذاعة صوت العقبة وتخلله بازار خيري في فرع النقابة في محافظة العقبة

 


