
 

 

  

 

 2022/ 15/10 سبتال



  

 % من معدالت التوظيف تعتمد على املهارات الشخصية70نائب نقيب املهندسين:  

  الجهات الناشرة للخبر 

اخبارنا   -اردني  -نيروز  -مينا فن  -املدينة نيوز  -عمون  -بترا -تليسكوب -الدستور  -السبيل -املقر -الغد

 القلعة نيوز  -نت

للمهندسين   الهندس ي  العمل  استيعاب سوق  تدني  أسباب  أهم  أحد  إن  املهندس فوزي مسعد،  األردنيين  املهندسين  نقيب  نائب  قال 

% مقابل تزايد مستمر في النمو السكاني يفوق هذه  1.9وقطاعات الشباب جميعها هو تراجع النمو االقتصادي بشكل كبير وصل الى  

 .% وكان القطاع الهندس ي جزء منها50لة في صفوف الخريجين في القطاعات املختلفة وصلت الى النسبة، مشيرا إلى أن نسبة البطا

املهندسين   من  لعدد  اربد  محافظة  في  األردنيين  املهندسين  نقابة  فرع  في  القانونية  اليمين  اداء  حفل  خالل  مسعد  املهندس  وأضاف 

للمتميزين والبد ان  املستقبل سيكون مبهرا   القدرات،    واملهندسات، أن  يكون الجميع قادر على بذل الجهود والعطاء وتنمية وتطوير 

 .والعمل على بذل الجهود في شتى املجاالت

وقال إن نقابة املهندسين بذلت جهودا كبيرة في مجال فتح افاق جديدة ملنتسبيها، فطرقت االبواب في املانيا االتحادية وبحثت تعزيز 

تواصلت مع كافة الجهات الطالبة للمهندسين في انحاء العالم، مبينا ان االزمة االقتصادية والتراجع  التعاون والتشبيك مع دول اخرى و 

 .االقتصادي والحروب املختلفة أثرت على القدرة االستيعابية للموظفين من كل التخصصات 

 للمزيد انقر هنا 

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_70_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9


  

 مؤتمر صحفي إلطالق حملة فزعة أهل للعام السادس لترميم منازل االسر العفيفة في األردن 

أطلقت نقابة املهندسين األردنيين اليوم االربعاء، خالل مؤتمر صحفي، حملة فزعة أهل لترميم منازل األسر العفيفة في كافة محافظات 

 .الحملة حتى نهاية العام الحالي  اململكة، وللعام السادس، حيث ستستمر

وقال نقيب املهندسين األردنيين رئيس اتحاد املهندسين العرب املهندس أحمد سمارة الزعبي، إن الحملة الوطنية التي تستهدفها النقابة  

الى   20أنه يتم ترميم  الف دينار، مشيرا إلى    240منزال في مختلفة املحافظات بكلفة بلغت حوالي    80منذ اكثر من عام انجزت ترميم  

 .منزال سنويا 25

رض  وأشار إلى أن أهمية الحملة في هذا العام تأتي بالتزامن مع تداعيات االنهيارات التي تحدث في االبنية القديمة في مختلف املناطق، وتف

 .علينا واجبا وطنيا وانسانيا واخالقيا لنهب جميعا لدعم الحملة

 للمزيد انقر هنا 

 -جهينة -عمون   -عجلون نيوز  -وز ني املدينة -روز ني -مينا فن -الغد -22  اإلعالمي -السوسنة -بترا

 الرأي -وقائعال -االنباط

  الجهات الناشرة للخبر 

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%B2%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86


 

 فرع نقابة املهندسين في اربد يقيم احتفالية اربد عاصمة الثقافة العربية 

تجميد  على  كله  العالم  أجبرت  التي  كورونا  جائحة  من  عامين  وبعد  إنه  فوزي مسعد،  املهندس  األردنيين  املهندسين  نقيب  نائب    قال 

إلى اعادة النبض للحراك الثقافي  املمارسات الثقافية املتجذرة في الثقافة والحضارة والعمل االجتماعي، وحيث ينتظر املثقف العربي 

 .والفني، تبث اربد الروح من جديد في النبض الثقافي والفني عبر اشتباك حي مع الفعاليات الثقافية

عا اربد  احتفالية  املهندس مسعد خالل  املدينة  وأضاف  تجربة  أن  اربد،  في محافظة  النقابة  أقامها فرع  والتي  العربية،  الثقافة  صمة 

الثقافية مثمرة ومشاريعها زاخرة تجذب األنظار نحو ثقافة شمال األردن التي لم تأخذ حقها ويأمل الكثيرون أن تأخذ املدينة ذلك الحق  

 .حافظات االردن سكانا وأكثرها زخما باألدباء والفنانين والشعراءكحاضنة لحراك ثقافي مستدام من خالل موقعها كثاني أكبر م 

 للمزيد انقر هنا 

 رأيال -دينة نيوز امل -مينا فن -يوز عجلون ن -اخبارنا نت -بترا

  الجهات الناشرة للخبر 

https://www.jea.org.jo/Ar/NewsDetails/%D9%81%D8%B1%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%81%D9%8A_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF_%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


  

"املهندسين" تستقبل وزير االقتصاد الرقمي وتؤكد على وجود منصة وطنية جامعة لتدقيق  

 املخططات الهندسية الكترونيا 

والريادة السيد أحمد الهناندة ونقيب املهندسين    أكد لقاء عقد اليوم االربعاء في نقابة املهندسين األردنيين، ضم وزير االقتصاد الرقمي 

األردنيين املهندس أحمد سمارة الزعبي ونائب النقيب املهندس فوزي مسعد، ضرورة وجود منصة مختصة تربط بين أمانة عمان الكبرى  

دقيقها الكترونيا باشراف وزارة  ونقابة املهندسين وبلديات اململكة وكافة الشركاء، يتم من خاللها تقديم كافة املخططات الهندسية وت

 .االقتصاد الرقمي

اللقاء   الدباس، واملهندس معتز الشوارب واملهندس محمود سالمة واألمين  وشدد  املهندس عماد  الذى حضره أعضاء مجلس النقابة 

العام املهندس علي ناصر وممثلين عن الجانبين، على ضرورة ربط تلك املنصة بقانون صادر عن رئاسة الوزراء يمنع اي اجراءات تتم  

ا الترخيص دون  في كل مراحل  على عمليات  الوقت والجهد وتسريع كافة االجراءات  في اختصار  املنصة، بحيث تساهم  تلك  ستخدام 

 .الترخيص 

 للمزيد انقر هنا 

 نيروز  -عمون 

 الجهات الناشرة للخبر 
  الجهات الناشرة للخبر 

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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84_%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%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_%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7


 

 

 

  

 اخبار حياة 



 الجهات الناشرة للخبر 

 ضوء على املباني الخضراء العواملة يؤكد أهمية تسليط ال

أكد رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية املستثمرين في قطاع اإلسكان كمال العواملة، أن ظاهرة التغير املناخي وتداعياته تعتبر من    -عمون  

 .أبرز تحديات العصر، ملا لها من آثار سلبية على كافة القطاعات التنموية املختلفة، والتي تشمل ندرة املياه والجفاف

وأضاف العواملة، أن تدهور البيئة العامة في التجمعات الحضرية، بسبب ارتفاع معدالت االكتظاظ السكاني على حساب زيادة معدالت 

 .تلوث الهواء، وعدم توفر الحّد األدنى من متطلبات السكن، مثل الساحات والحدائق العامة ومواقف السيارات

البيئة املحيطة وتحسين جودة   وشدد كذلك على أهمية استخدام األبنية تأثيرها اإليجابي على  الخضراء والصديقة للبيئة من خالل 

% من الطاقة التي يستهلكها، وهذه املباني الخضراء 96الحياة للمواطنين، فاالردن ثاني أفقر دول العالم في املصادر املائية، ويستورد  

% من نسبة استهالك املياه وبالتالي تخفف من قيمة أنفاق  50الكربون و  % من انبعاث35% من الطاقة و30ممكن ان توفر ما نسبته  

املواطنين على هذه الخدمات األساسية ، وتوفر مستوى صحيا افضل، وأكثر مواءمة لالنارة وتوزيع الحرارة ،واستعمال مواصفات للعزل 

مسية، خصوصا ان هناك دليل املباني الخضراء األردني للحد من تسريب حرارة البناء، باالضافة الى استخدام انظمة تخزين للطاقة الش

الزامية   ، وكودات وطنية  العامة واإلسكان  وزارة األشغال   / الوطني  البناء  من مجلس  بتكليف  امللكية  العلمية  الجمعية  انجزته  الذي 

 ن. التطبيق ذات عالقة باملباني، ويوجد مكاتب هندسية مؤهلة ومقاولين مؤهلين ومصنفين حسب القانو 

 للمزيد انقر هنا 

https://www.ammonnews.net/article/713175


 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jeaconf.org/Default.aspx


  

https://www.jeajobs.org 



  

 للمزيد انقر على الرابط

https://alrai.com/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA


 

 

 


