هندسة فيالدلفيا حتتفي بيومها اهلندسي التاسع

نظمت كلية اهلندسة يف جامعة فيالدلفيا يومها اهلندسي التاسع بالتعاون مع نقابة املهندسني األردنيني ومجعية مهندسي
اال تصاالت واحلاسبات ،والذي كان بعنوان" :املنظور اهلندسي لتنمية مدن املستقبل" ،حبضور األستاذ الدكتور مروان كمال
مستشار اجلامعة ،واألستاذ الدكتور صاحل أبو أصبع نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية وعدد من العمداء وأعضاء هيئة
التدريس والطلبة.

و قال رئيس جام عة فيالدلفيا األستاذ الدكتور حممد أمني عواد يف كلمة افتتح فيها املؤمتر" :إن اليوم اهلندسي حيمل أهمية
كبرية للطالب واحتياجات سوق العمل احلالية والتخصصات اهلندسية املختلفة ،حيث أنه يلقي الضوء على التوجهات
املستقبلية مبا يضمن مواكبة خمرجات اجلامعة يف جمال اهلندسة ومبا يتالئم والتطور للمشروعات يف بيئة العمل واملتطلبات
احلالية واملستقبلية لسوق العمل األردني".

ودعا عواد إىل التعاون والتآلف بني اجلهات املعنية والبلديات واالنفتاح على اجملتمع احمللي لتحقيق أفضل نظام عمراني ،إذ
أن من حق املواطن أن يتوفر له مسكن مبرافق ترفيهية ألطفاله ،وفضاء مجيل وراحة نفسية كما جيب على أي منظور هندسي أن
يتالءم مع احتياجات اجملتمع ،مستشهداً بالتجارب اهلندسية العاملية كملعب برشلونة ،وبرج خليفة ،ودبي بلو كريستال.
وألقى مندوب نقيب املهندسني املهندس وليد بين هاني كلمة أكد فيها أن نقابة املهندسني تعمل بكل جهد من أجل رفع مكانة
وأهمية العمل اهلندسي ودور املهندسني يف البناء والتطوير ،من خالل تنظيم العمل اهلندسي ،بالشراكة مع الوزارات ومؤسسات
اجملتمع احمللي ذات العالقة .ودعا إىل مراعاة النسيج العمراني واحلضري عن طريق التوظيف األمثل للخربات األردنية،
لتحقيق التوازن بني اإلنسان واحمليط العام من خالل احملافظة على بيئة عمرانية سليمة ،مما ينعكس على مستوى التجديد
والنمو الشامل يف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

واشتملت فعاليات اليوم اهلندسي على جمموعة من احملاضرات العلمية ،حيث تضمنت اجللسة االفتتاحية على حماضرة
األستاذ الدكتور وائل الرفاعي بعنوان "نظام تشييد ملساكن صديقة للبيئة باستخدام الفريومسنت كمادة إنشائية مستدامة.
وقدمت يف اجللسة األوىل اليت ترأسها األستاذ الدكتور منذر نعمان األوراق التالية" :اجلوانب االجتماعية كمفتاح
الستثمارات الطاقة املتجددة يف الدول العربية" قدمها املهندس حممد طعاني من اجلمعية األردنية للطاقة املتجددة،
و"تطبيقات الطاقة املتجددة يف األردن" للمهندس حمي الدين الطوالبة ،و"التنبؤ اجلوي" للمتنبئ اجلوي عبد املنعم القرالة
من دائرة األرصاد اجلوية.

أما اجللسة الثانية اليت قدمها األستاذ الدكتور وكاع حممد فقد اشتملت على ورقة بعنوان "واقع االتصاالت واأللياف الضوئية"
للمهندس وليد الزعيب من أكادميية ويكي كالودس ،وأخرى بعنوان "مواجهة اخرتاقات الشبكات للدكتور مراد معوش من جامعة
فيالدلفيا .وشهد اليوم العلمي حلقات نقاش استعرضت اخلربات واملعلومات والتجارب الناجحة والدروس لتبادل األفكار للخروج
بتوصيات ودروس مستفادة من األوراق ،باإلضافة إىل تكريم املشاركني والطلبة املتميزين يف كلية اهلندسة.

