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س اللجنة .١  لمة رئ

ين مع  ق الخدمة المتميزة للزمالء المغتر ة قدما في ط اط الشرق في عامها السادس عشر تخطو لجنة ارت

دين  م ونطاق المستف ع وال نا للن را وتحس د من ترسيخ نهج العمل التطوعي المؤسسي تط سعيها للم

مه في عام  ة . فما تم تقد ة والذات قات الموضوع كثير من المجاالت طموحنا   يتجاوز في ٢٠٢٠رغم المع

حلول مبتكرة او  ل اللجنة سواء  د من العمل من ق ات التي تحتاج الم عض التحد الخططي مع استمرار 

ات القرار.   اعادة هندسة عمل

ن االستفادة من الفرص  ٢٠٢٠انت  ة وال ينكر أثرها على العمل التطوعي عاقل ل عام الجائحة العالم

ثقة عن الجائح ة النجاز المن شطة اللجان واعطى مرونة اضاف ة كثير من ا ل غير منهج ان واضحا  ة 

ث  سع نطاق المشاركين ح اشرة وا اشرة وغير الم ة الم ترون شطة االل د. فقد ازدادات اللقاءات واال الم

انت االجازة اق  شاط. وفي هذا الس سر للمنظم والمشارك في ال ان ا حت قيود الزمان والم ة ال اص ف ص

اشرة مما زاد الخبرة ووسع اآلفاق لدى للجنة  اشرة وغير الم ة الم ترون شطة االل اال وألول مرة مزدحمة 

ات.  قات والتغلب على التحد ف لتجاوز المع د من التأقلم والتك  للسعي لم

سيق مع الهيئة ا ة لرفع مستوى العالقات والت دعم من مجلس النقا ة  سعى لجنة الشرق ة لو سعود

بر للمهندس المغترب في  سعى لدور أ ما  تها ورسالتها للتميز  للمهندسين والمجتمع المحلي ضمن رؤ

ة المختلفة ام على مستوى لجنة  اتها المؤسس ة األم ومست اتخاذ القرار النقابي سواء على مستوى النقا

االنتخاب ع المشاركة  ث ال زال موض اط ولجانها المختلفة ح ة ومهمة تحتاج ا االرت ثير للمغترين قض ل

ل الحصول على حقوقهم   ة والتعرف  ما أن رفع مستوى اطالع وتواصل الزمالء مع النقا من العمل عليها 

ة قصوى.   أعضاء مسألة ذات أول

ل خير وخدمة ت انها لتكون منارة فارقة ل ة ورفع ب وعا طحدونا األمل وتغمرنا الهمة والمثابرة لتجذير التج

سان.   لله ومساهمة في مسيرة أمة ووطن و

الي م الج د ال اط د. ع ـس لجنة االرت  رئ

23-1-2021 
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ة .٢ اط الشرق  اعضاء لجنة ارت
 

 مالحظات المنصب االسم 

الي  1 م الج د ال س اللجنة د. ع   رئ

س م. سمير رزه 2   نائب الرئ

ام  3   أمين السر  م. محمود ص

د م. طاهر  4   عضو الع

  عضو م. رائد أبو راش  5

  عضو م. أمين العقول  6

ه الحجاوي  7   عضو م. ن

 
 
 

 معلومات التواصل مع اللجنة: 
o  :٩٦٦١٣٣٣٣٣٧٣٠هاتف 
o  :٩٦٦٥٤٥٣٤٠٧٠٧هاتف جوال 
o  :تروني د ال  info@jeaeast.orgب
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ة .٣    رؤساء اللجان الفرع
 

سها اللجنة   التواصلمعلومات  رئ

الي االتصال والعالقات العامة 1 م الج دال  966545340707 د. ع

ة 2 ه الحجاوي االجتماع  966503893249 م. ن

 966596150053 م. إيهاب أبو الحمص االحساء 3

شارة 4  966560058467 م. خالد الصوفي االس

ة 5 د الله زهير اإلعالم  966580758444 م. ع

ل 6 احيم.  الجب  966568219724 رائد ال

اضة 7 اب وال  966542900111 م. أمين العقول الش

ة 8  966564005093 م. رائد أبو راش العلم

د ادارة المتطوعين 9  966598456115 م. طاهر الع

 Arwa.raddad@gmail.com م. أروى رداد المهندسات 10

ل 11  fatinsawalha@gmail.com م. فاتن صوالحة مهندسات الجب
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اط خالل العام  .٤ شطة ومهام عامة أنجزتها لجنة االرت  ٢٠٢٠أ
 
 

ة في عمان  .١ ب المهندسين األردنيين م. أحمد سمارة الزعبي ومجلس النقا عقد لقاء مع نق
ــــخ  ة بتار عد "اونالين  ٢٠٢٠-١٢-٠٥حضور الهيئة العامة المتواجدة في المنطقة الشرق عن 

مشاركة مميزة من الزمالء.   عبر تطبيق زووم" 

ق المرافق له  .٢ عد مع السفير والف اط لقاء عن   .٢٠٢٠-٠٦-١٤عقدت لجنة االرت

ل التعاون معها. مثل شركة دهانات ناشيونال،  .٣ حث س ة ل ارات لشرات هندس عقد لقاءات وز
عر واعمار  ضة، شركة الش د القا ةمصنع األندلس، شركة مازن السع  الهندس

ة  .٤ ة لمصنع وعقد ورش هندس دان ع الهندسي الذي تضمن زارة م اط األسب أقامت لجنة االرت
ة للمهندسين  ع الهيئة السعود د الله آل حمد مدير ف مال بن ع حضور د.  ع و  على مدار االسب

ة.  اط تحت مظلتها الرسم ة التي تعمل لجنة االرت  في الشرق

ار واعالنات النق .٥ بر شر اخ صالها أل اط إل عة للجنة اإلرت ة على مواقع التواضل االجتماعي التا ا
حة ممكنة من المهندسين األردنيين.   شر

الخبر .٦ مي  شفى التعل التعاون مع المس الدم   الحملة التاسعة للتبرع 

ة المختلفة.  .٧ اتهم االجتماع  مشاركة الزمالء في مناس

ة متعددة ودوري كرة القدم .٨ دة.  لقاءات راض ات جد  للعام التاسع  مع شراء واتفاقات على شرا

ة لعدد من الزمالء الجدد مهندسي  .٩ ة الواردة من النقا طاقات العض م  سل اداء القسم النقابي و
ة.   المنطقة الشرق

ة واالردن.  .١٠ ة المختلفة للسعود ات الوطن  ابراز المناس
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ة .٥ شطة اللجان الفرع  ا
 

االنشطة خالل عام  عدد اللجنة الفرعية 
٢٠٢٠ 

معدل عدد الحضور للنشاط 
 الواحد

 64 10 اللجنة اإلجتماعية 1
 52 8 اللجنة العلمية 2
 60 3 لجنة الشباب والرياضة 3
 104 13 لجنة الجبيل 4
 44 33 لجنة المهندسات 5
 34 29 لجنة مهندسات الجبيل 6
 51 9 لجنة ادارة المتطوعين 7
 77 5 الفريق االعالمي 8

 
ة:  شطة اللجنة االجتماع  أ

شاط  ــــخ عقده ال بي  تار العدد التق
 للمشاركين

 Jan-20 47-16 العمرة الشتوية  1
 Feb-20 100-14 نشاط البر 2
 Feb-20 60-21 التبرع بالدم 3
 May-20 200-24 معايده العيد "اونالين" 4
 Jun-20 40-25 نادي صيفي للمتوسط والثانوي "اونالين" 5
 Jun-20 25-27 "٢٠٢٠محاضرة اونالين" أبناؤنا وصيف  6
 Nov-20 50-8 دوره تصنيع ادوات التجميل "اونالين" 7
 Nov-20 50-13 رحله باخره االحالم في جزيره المرجان 8
 Dec-20 20-5 دوره االنماط الشخصيه "اونالين" 9

 Dec-20 50-12 رحله علميه لمركز سايتك لألبناء 10
 

شطة  ل: أ  لجنة الجب

شاط  ــــخ عقده ال  تار
بي  العدد التق

 للمشاركين
 Jan-20 12-22 محاضرة مهارات االلقاء 1
 Feb-20 140-28 النشاط االجتماعي الكبير لمهندسي الجبيل 2
 Business writing techniques  12-May-20 100محاضرة  3
 May -20 100 -18 محاضرة علم وفن ادارة المشاريع 4
 Excel intermediate skills 27-May-20 100محاضرة  5

 Marketing strategies for solarمحاضرة  6
PV system 15-Jul-20 100 

 Construction of Photo Voltaicمحاضرة  7
Mega Projects using PMI Standards 5-Aug-20 100 
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 Applying TQM on Photoمحاضرة  8
Voltaic Projects 19-Aug-20 100 

 20-Oct-20 100 Solid works level١محاضرة  9
 Slack application 26-Oct-20 100محاضرة  10
 23-Nov-20 100 Solid works level٢محاضرة  11
 Nov-20 200-30 لقاء لجنة الجبيل بمهندسي الجبيل  12
 Dec-20 100-22 محاضرة كيف تشتري عقارك في االردن بنجاح 13

 
اضة:  اب وال شطة لجنة الش  أ

شاط  ــــخ عقده ال بي  تار العدد التق
 للمشاركين

 Jan-20 40-31 ٥ -بر الشباب  1
 Oct-20 120-1 ٢٠٢٠بطولة الكرامة التاسعة  2
 Nov-20 20-21 نشاط الكارتيه لالبناء 3

 
ة:  شطة اللجنة العلم  أ

شاط  ــــخ عقده ال بي  تار العدد التق
 للمشاركين

 PMP 26-Jan-20 15دورة إدارة المشاريع  1
 Jan-20 20-11 دورة االكسل المتقدمة 2
 Jan-20 10-18 دورة برمجة الروبوت 3
4 Siemens Day 29-Feb-20 80 
 May-20 100-13 محاضرة تطبيقات الزجاج العازل في االبنية  5
 Jul-20 50-18 محاضرة المحاسبة لغير المحاسبين 6
 Aug-20 40-22 التسويق االحترافي دورة مهارات 7
 Dec-20 100-1 محاضرة اسس تصميم انظمة الحماية من الصواعق 8

 
ق اإلعالمي:  شطة الف  أ

شاط  ــــخ عقده ال  تار
بي  العدد التق

 للمشاركين

مراجعة وصياغة ونشر إعالنات وأخبار لجنة  1
 إعالنا وخبرا) ٢٠٩االرتباط (عدد 

 -- على مدار العام

 -- على مدار العام تصوير ومونتاج مجموعة من الفيديوهات 2
 Jul-20 100-4 ١محاضرة الصحافة للمهندسين  3
 Jul-20 100-11 ٢محاضرة الصحافة للمهندسين  4
 Sep-20 30-5 محاضرة تعريفية بمجلة نبض المهندسين 5

 
شطة إدارة المتطوعين:   أ
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شاط  ــــخ عقده ال بي  تار العدد التق
 للمشاركين

مسابقة ألعضاء اللجان لحضور واجتياز دورتين في  1
 Apr-Jul, 20 13 مجال العمل التطوعي عن بعد

 ١٥لقاء "عن بعد" ألعضاء اللجان تحت عنوان " 2
 Apr-20 50-4 عاماً على تأسيس لجنة ارتباط الشرقية". 

لقاء "عن بعد" ألعضاء اللجان تحت عنوان "أساسيات  3
 Apr-20 40-11 االقتصاد"لفهم 

4 
لقاء "عن بعد" ألعضاء اللجان تحت عنوان "منهج 
اإلطار المنطقي في تخطيط المشاريع في المنظمات 

 May-20 25-9 غير الربحية"
 May-20 15-16 لقاء رؤساء اللجان 5

6 
تعريف أعضاء اللجان بميثاق العمل التطوعي عن 

في  طريق نشر العديد من الرسائل والتصاميم
 المجموعة الخاصة بهم

 على مدار العام
100 

متابعة عضوية كل من اللجنة العلمية واللجنة  7
 االجتماعية وإعادة هيكلتهما 

Jan-Mar, 20 
- 

لقاء المعايدة لعيد الفطر السعيد "عن بعد" ألعضاء  8
 اللجان وعائالتهم

25-Mar-20 60 

حصر أسماء وساعات التطوع ألعضاء اللجان عن  9
 Oct-20 105-31 طريق نموذج خاص

 
 

شطة لجنة المهندسات:   أ

شاط  ــــخ عقده ال بي  تار العدد التق
 للمشاركين

 Jan-20 30-4 مناقشة كتاب الرحيق المختوم 1
 Jan-20 150-6 رحلة بيلي بيز  2
 Jan-20 20-13 مسابقة االلقاء (سفيرة الثقافة)  3
 Jan-20 100-15 لقاء االجازة 4
 Jan-20 20-14 الفتيات نشاط 5
 Mar-20 30-7 مناقشة كتاب السيرة الذاتية  6
 Mar-20 150-27 نشاط المواهب  7
 Apr-20 20-4 دورة الفوتوشوب  8
 Apr-20 100-17 مسابقة القرآن الكريم  9

 Jun-20 100-14 النادي الصيفي هندس صيفك 10
 Jun-20 5-21 مسابقة فارسة الهمة 11
 Jul-20 20-12 تعليم اللغة التركيةدورة  12
ً  فنجان قهوة 13  50 أسبوعيا
 Jul-20 20-12 دورة تعليم اللغة الصينية للمبتدئين  14
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 Jul-20 50-26 نشاط خير ايام العمر لالطفال 15
 Aug-20 100-3 نشاط معايدة العيد 16
 Aug-20 37-26 مسابقة تحدي القراءة الثاني  17
 pmp 6-Sep-20 15ورشة عمل تعريف بال  18
 Oct-20 25-25 مسابقة تحدي القراءة الثالثة  19
 Nov-20 30-7 نشاط رياضي لألطفال  20
 Nov-20 25-14 لقاء الفتيات األول  21
 Nov-20 30-14 إفطار منتزه الدانة للفتيات 22
ً  نشاط المشي الدمام 23  30 أسبوعيا
ً  نشاط المشي الخبر  24  30 أسبوعيا
 home automation  18-Nov-20 30محاضرة تعريفية  25
 Nov-20 50-15 مسابقة الحديث النبوي الشريف  26
 Nov-20 20-29 دورة فوتوشوب للمبتدئين 27
 Nov-20 30-28 دورة أنماط الشخصيات  28
 Nov-20 35-25 مسابقات نادي الفتيات  29
 Nov-20 20-25 دورة فن اإلقناع والحوار 30
 Dec-20 30-5 الرسم في الطبيعة  31
 Dec-20 30-8 مناقشة كتاب شبهات حول الرسول  32
 Dec-20 30-12 نشاط المشي للفتيات 33

 
 
 

ل:  شطة لجنة مهندسات الجب  أ

شاط  ــــخ عقده ال بي  تار العدد التق
 للمشاركين

 Jan-20 20-29 مناقشة كتاب (قوة التركيز للمرأة)  1
 Jan-20 30-30 النشاط الترفيهي الحركي للبراعم (تيلي ماتش) 2
 30 أسبوعيا نشاط المشي االسبوعي الرياضي 3
 Feb-20 111-1 لقاءات (فلنتبع سنة رسولنا) عبر تطبيق الواتساب 4

تقييم المشاركين بمسابقة (إقرأ و ارتِق) المعلن عنها  5
 Feb-20 55-6 سابقا 

 Feb-20 20-17 لقاء إجتماعي على اإلفطار  6
 Mar-20 15-7 مساء) ٧:٤٩ورشة عمل حول كتاب (الساعة  7

دريب و فريق الت -دورة تدريبية (قوة التركيز للفتيات) 8
 Mar-20 15-14 التطوير

 Jun-20 40-21 مسابقات تفاعلية (سلسلة السيرة النبوية)  9
 Jun-20 40-22 دورة (أسماء الله الحسنى)  10
 Jun-20 30-24 دورة أحكام التجويد  11
 Jun-20 80-25 تحدي رشيقات الجبيل 12
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 Jul-20 40-5 أنامل مبدعة (دورات فنية أسبوعية خالل شهر تموز)  13
 Jul-20 30-7 كيان باأللوان (دورات فنية أسبوعية خالل شهر تموز)  14
 Jul-20 60-17 مكاشفة و كشافة  15
 Jul-20 30-25 أطلقي مشروعك الصغير  16
 Nov-20 25-18 دورة تجويد القرآن الكريم  (أحكام المدود)  17
 Nov-20 25-16 اللقاء اإلجتماعي األول  18
 Nov-20 15-17 مسرح براعم  19
 Nov-20 35-23 سلسلة حبيب الله (الجزء الثاني)  20
 Nov-20 15-24 ملتقى براعم التفاعلي 21
 Nov-20 15-21 فراشات كيان 22
 Nov-20 50-24 اصنعي نظامك الغذائي بنفسك 23
 Dec-20 40-3 دورة تدبر سورة البقرة  24
 Dec-20 20-5 ملتقى براعم األرض 25

جلسة مناقشة كتاب شهر نوفمبر (الرجل النبيل) /ركن  26
 Dec-20 30-19 الكتاب المقروء (قهوتي و كتابي) 

 Dec-20 20-5 ملتقى براعم األرض  27
 Dec-20 15-12 (أنامل تبدع و تنظم) ليافعات نادي كيان 28
 Dec-20 25-31 ملتقى (ُصنع أيادينا)  29
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ة:  .٦ ل  التطلعات المستق
 

ار  .١ شر اعالنات واخ ة و مين في المنطقة الشرق افة المهندسين المق العمل على الوصول الى 
 لهم.  اللجنة

ات من  .٢ ان و الفت ة للفت ذ ورش هندس ل دور المهندسين و المهندسات للمساهمة في تنف تفع
ة.   واقع تخصصاتهم المهن

ة  .٣ حظوا برعا دعة ل ات من ذوي القدرات و المهارات الم ان و الفت استكشاف  مواهب الفت
ة قدراتهم اط و الدفع لتنم  خاصة من لجنة اإلرت

ادة دور اللجنة في .٤ التعاون مع الجهات ذات العالقة ز ل الزمالء مع شراتهم   حل مشا

ة .٥ ة ومهندسي الشرق الجانب التواصلي بين النقا ثر   االهتمام أ

صب في مصلحة أعمال  .٦ بهم لما  دة لهم وتدر ر المتطوعين وضخ خبرات جد مال تط است
 اللجنة. 

دة ومتخصصة وتن .٧ ل اداري للجان واستحداث فرق جد س ه م أعمالها. تأس  ظ

شطة اللجنة .٨ دة أل ات جد ات والحصول على رعا  التوسع في عقد الشرا

ة االخرى .٩ ة والهيئات الهندس  توثيق العالقات مع الهيئة السعود

ثماري للمهندسين المغترين وما يهم المهندس  .١٠ خصوص الصندوق االس ة  عة مع النقا المتا
 العائد لوطنه

ادة مشاركة المهندسات في أع .١١ شطة اللجنةز  مال وأ

ة  .١٢ التعاون مع الجهات الحكوم ة  ق المهندس األردني لدى المجمعات المؤسسات الهندس س
ة  والنقا

ة للمهندسين .١٣ ارات الهيئة السعود از اخت ب المهندسين األردنيين الجت  تدر

شطة والخدمات المقدمة .١٤ م لرفع جودة األ ات تقي ر آل  تط

عدالتوسع في التدرب  .١٥ م دورات عن  تروني وتقد  االل

ة .١٦ ة والتي ال يتواجد فيها لجنة فرع دة عن مركز الشرق ع  تعيين مسؤولي تواصل في المدن ال

بهم على البرامج المتخصصة .١٧ ة ألعضاء اللجان وتدر ر المهارات اإلعالم  تط
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شطة اللجنة:  .٧  صور أل
 

ب  ة مع نق  المهندسين األردنيينلقاء الهيئة العامة المتواجدة في الشرق
عد "أونالين" ة عن   ومجلس النقا
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دوري كرة القدم

 
 
 



14 
 

 

الدم  التبرع 
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ة  لقاءات اجتماع

 
 
 

عد" دة "عن   لقاءات المعا
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شاطات لجنة المهندسات لالطفال
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تاب   لجنة المهندسات –نادي ال
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 لالطفال شاطات لجنة المهندسات
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اخرة ة في ال ح  جولة 
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ب كرة القدم لألبناء دورة تدر
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ة  ــــع اإلحتراف ة – PMPدورة إدارة المشار  العلم

 
 

سل المتقدمة  ة -دورة اإل  العلم
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ل -ورشة عمل في مهاؤات اإللقاء   الجب

 


