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ن  ي جامعة فيالدلفيا وبالتعاون مع نقابة المهندسي 
ن
نظمت كلية الهندسة والتكنولوجيا ف

ن اليـوم الهندسي الثالث  ي تنمية عشر االردنيي 
ن
بعنوان "الهندسة المدنية ودورها ف

ي مدرج كلية التمريض . 
ن
 المجتمع المحلي " والذي اقيم ف

 

ي سبيل  وقال
ن
ن الشيخ سالم ان الجامعة تبذل جهودا ف رئيس الجامعة الدكتور معت 

ي لدعم  ايجاد بيئة اكاديمية منتجة ومحفزة عل التطوير واالبداع الهندسي التكنولوج 

العملية التعليمية لتكون مخرجاتها متناغمة مع اهداف الجامعة وتلبية لمتطلبات 

ورة دعم الجوا ا اىل ضن نب التنافسية للمستوين المحلي واالقليمي السوق، مشت 

ن المؤسسات التعليمية االردنية والعربية.   للحصول عل مراتب متقدمة بي 

 

ن من جهته  ن العرب ان عقد  بي  ن عام اتحاد المهندسي  ي امي 
الدكتور عادل الحديث 

ي 
ن
ن العرب ف فعاليات هذا المؤتمر جاء مع الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد المهندسي 

ي 1963سان ني 28
ن
ن من االعضاء االوائل ف ن االردنيي  ، حيث تعد نقابة المهندسي 



ي تبذل عل مستوى 
، الفتا اىل الجهود الث  ن االتحاد والذي جاء لتنظيم عمل المهندسي 

 الجامعات االردنية لرفع سوية تخصص الهندسة. 

 

هندس واضاف عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا الدكتور قاسم العبيدي ان اعداد الم

ا اىل ان الجامعة عملت عل  ن العلوم النظرية والتطبيقية، مشت  يقوم عل الموازنة بي 

ربط مخرجات برامجها التعليمية مع احتياجات المجتمع المحلي من خالل تعزيز 

ي مع العمل عل اكساب الطلبة مهارات 
خطتها الدراسية بالجانب التصميمي والتطبيق 

ن هندسية وتعريفهم بمفاهيم اله كت 
ندسة العكسية ومراحل التصميم والتنفيذ مع الت 

 عل مشاريع التخرج. 

 

ي كلمة ل
ن
ن المهندس محمد الرفاعي ان العمل وف ن االردنيي  ممثل نقابة المهندسي 

ة مثل التصميم واالنشاء والصيانة والطرق والجسور ،  الهندسي يشمل جوانب كثت 

ي مست  
ن
ن مازالت مستمرة ف ي اليات مبينا ان نقابة المهندسي 

ن
تها وتشهد تطورا ف

ن  ي مجال التدريب او اعتماد وتأهيل المهندسي 
ن
ومنهجيات العمل الهندسي سواء ف

 وتنظيم مسار المهنة. 

 

ن رئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور محمد يونس ان هذه الفعاليات تفتح  وبي 

ي التعاون االكاد
ن
كات العاملة ف ن الجامعة والشر يمي والصناعي افاق التعاون والتواصل بي 

ية المؤهلة.  كات بالكوادر البشر  ما يسهم بتعميم رسالة الجامعة ورفد هذه الشر

ن عواد وعدد من العمداء  وحضن الفعالية مستشار الرئيس االستاذ الدكتور محمد أمي 

 واعضاء الهيئة التدريسية وحشد من الطلبة. 


