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2021 

 الزمالء والزميالت أعضاء الهيئة العامة

 املحترمون  هندسة املناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية و البتروللشعبة 

 
 السنوي  ئة العامةـاملوضوع: اجتماع الهي

 هندسة املناجم والتعدين لشعبة 

 والهندسة الجيولوجية و البترول 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

( 52والقتتوانين املعدلتتة لتتد واملتتاد    1972( لستتنة 15( متتن نتتانون النقابتتة رنتتم  47،  48لتتنا املتتاد)ين   إستتانادا

واألنممتتة املعدلتتة لتتد ، نتترر مجلتتس النقابتتة ملتتا اجتماعتتد املنعقتتد  1983( لستتنة 2متتن النمتتاد التتدانقا للنقابتتة رنتتم  

 جيولوجيتتة و البتتترولهندستتة املنتتاجم والتعتتدين والهندستتة الدعتتو  الهيئتتة العامتتة لشتتعبة   15/12/2021بتتتاري  

ملتتا  17/02/2022املوافتت   الخميسمن مساء يود  الثالثةلعقد اجتماعها السنوي العادي وذلك ملا )ماد الساعة 

املوافتت   خمتتيسيؤجتتا اتجتمتتاى اوتتا يتتود الملا حال عتتدد امتمتتال الناتتان القتتانو   مع النقابات املهنية ملا عمان ، ومج

 عمان. –مجمع النقابات املهنية ملا  ثالثةالالساعة  24/02/2022

 دول أعمتتتال اجتمتتتاى الهيئتتتةجتتت فتتت ن  1983لستتتنة  2متتتن النمتتتاد التتتدانقا للنقابتتتة رنتتتم  (53 لتتتنا املتتتاد   وإستتتانادا

 :العامة للشعبة عقا النحو التاوا

ووضتتتتع السياستتتتة العامتتتتة ملجلتتتتس الشتتتتعبة للستتتتنة  2021منانشتتتتة التقريتتتتر الستتتتنوي للشتتتتعبة عتتتتن ستتتتنة  .1

   القادمة.

 عضاء مجلس الشعبة واألعضاء املكملين للشعبة ملا الهيئة املرمزية.انتخان أ .2

 أي مقترحات )رد ملجلس الشعبة نبا أسبوى من موعد االجتماى. .3

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 

 رئيس مجلس الشعبة

 املهندس سمير الشي  
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 كلمة رئيس الشعبة
 الزمالء والزميالت اعضاء الهيئة العامة 

 لشعبة هندسة املناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول املحترمون 
 

 ،،، وبعد  طيبة )حية
 أيتتتديكم بتتين نضتتع أن ولر والبتتت الجيولوجيتتة والهندستتة والتعتتدين املنتتتاجم هندستتة شتتعبة مجلتتس أعضتتاء التتزمالء ب ستتم و ب ستت  

 )نمتتتيم ستتت يا ملتتتا الشتتتعبة مجلتتتس بتتتد يقتتتود التتت ي العمتتتا مقتتتدار التقريتتتر يعكتتتس حيتتت  ، 2021 لعتتتاد للشتتتعبة الستتتنوي  التقريتتتر

 علمنتتتا متتتع  للشتتتعبة العامتتتة الهيئتتتة اعضتتتاء للتتتزمالء العمليتتتة و العلميتتتة و املهنيتتتة المتتترو  )حستتتين و ستتتوي  ا رفتتتع و املهنتتتة ممارستتتة

 وناصتتتة املوانتتتع مختلتتت  ملتتا املهندستتتين زمالئنتتتا عقتتا استتتهاوا عك العربتتت  بتتالوطن تعاتتت  التتتت  الكبيتتر   التحتتتديات بجميتتتع ومعرفتنتتا

 الجدد. والخريجات الخريجين

 ،، الزمالء  و الزميالت

 ستتنوات األربتتع متتدار عقتتا ستتوية عملنتتا حيتت  ، الغتتراء شتتعبانا أعضتتاء التتزمالء لجميتتع الجزيتتا بالشتتكر أ)قتتدد التتدور   هتت    نتتتاد ملتتا

 عتدد في تا ازداد ، السياستية وأيضتا واالنتاتادية واالجتماعيتة الصتحية األصتعد   كافتة عقتا الجميتع عقتا ناستية  ،ستنوات املاضية

 آفتتا  نلتت  محاولتتة و لهتتم وعمتتا )تتدري  فتتر  عتتن البحتت  الشتتعبة مجلتتس عقتتا أوجتت  ،ممتتا وزميتتا زميلتتة 300 حتتواوا الختتريجين

  وذلتتتك والتتتتدري  العمتتتا فتتتر  متتتن القليتتتا )تتتدبير  إال  ستتتت ع لتتتم الوانتتتع ملتتتا ،و التعتتتدين و املنتتتاجم لهندستتتة جديتتتد  
 
 لتتتتدهور  ضتتتمنا

 التعلتتيم )وجيتتد عتتن املستؤولين متتن التخ تتي  ستتوء بفعتا و  نيتتر  األ  الستتنوات رافقتت  التت  والعامليتتة املحليتتة االنتاتتادية األوضتاى

 ءعضتتتاأ التتتزميالت و التتتزمالء عقتتتا الحتتتال ب بيعتتتة أثتتتر ،ممتتتا الب التتتة معتتتدل ملتتتا مبيتتتر  بازديتتتاد متبوعتتتا املتعانبتتتة الحكومتتتات ملتتتا العتتتاوا
 للشعبة.  العامة  الهيئة

 تعزيتتتز و الشتتتعبة مهندستتت   ستتتوية لرفتتع الاتتتعد كافتتتة عقتتتا مستتتتمر صتتعيد عقتتتا و التتتدور   هتتت    بدايتتتة منتت  الشتتتعبة مجلتتتس ملتتتا عملنتتا

 و التزمالء مفتاء   زيتاد   شتنه ا متن التت  املهنيتة و العلميتة والتدورات والفعاليتات النشتاطات متن بالعديتد القيتاد نالل من  )نافسي  م
 عمليا.  و  علميا تالزميال 

 والزمالء: الزميالت

 هت    أعضتاء التزمالء معانتا   معمتم )حتا أن آملتين ، القادمة للمرحلة شعارنا هو فضاأ نمو ملا ،والتفاؤل  املستقبا ملا دائما  األما
 . العاجا القري  ملا  جديد   اساثمارات فتح نالل من الشعبة

 ،الشتتكر املختلفتتة الشتتعبة لجتتان ملتتا وعمتتا ) تتوى متتن لكتتا الجزيتتا ،الشتتكر الشتتعبة ملتتا وزمالئتت  لزميالتتت  الكبيتتر  الشتتكر انتتر   متتر  

 التاسع. مؤ)مرنا  انجاح عقا عملو ال ين عضائ اأو  برئيسها ممثا التحضيرية  للجنة الجزيا

 ملتتتتتا زمالئ تتتتتم دعتتتتتم عقتتتتتا عملتتتتتوا التتتتت ين املستتتتتتقبا شتتتتتبان ، الشتتتتتبان الهندستتتتتين لجنتتتتتة وأنتتتتتا كافتتتتتة للجتتتتتان أيضتتتتتا الجزيتتتتتا الشتتتتتكر

 .  املختلفة النشاطات

 والزمالء: الزميالت

 بالشكر نتقدد ان يفو)نا ال حي  شعبتكم، عضاءأ زمالئكم وفعاليات  شاطات من جزء هو ايديكم بين املوجود التقرير ه ا  إن

   هتتت  ندمتتتة اجتتتا متتتن والعمتتتا الع تتتاء ملتتتا االستتتتمرار وا)منتتت  ونقابانتتتا وشتتتعبانا زمالئنتتتا ندمتتتة جتتتاأ متتتن عمتتتا ينبتتت ستتتاهم متتتن لكتتتا
 . افضا ومستقبا  غد اجا ومن  املهنية  الوطنية املؤسسة

 
 رئيس شعبة هندسة املناجم والتعدين             

 والهندسة الجيولوجية والبترول 
 املهندس سمير الشي  
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: محتويات التقرير  

 
 رنم الافحة الفهترس  

 5 الشعبةوطموحات مجلس صالحيات ومهاد   اوال

 و العشرين ثامنةلدور  اللأعضاء مجلس الشعبة  ثانيا

  2018-2022) 6 

 6 (2022-2018ة و العشرين  ثامنلدور  اللأعضاء الهيئة املرمزية للشعبة  ثالثا

هندستتة املنتتاجم والتعتتدين والهندستتة الجيولوجيتتة والبتتترول )خااتتات شتتعبة   رابعا

 .املعتمد 
7 

 8 .2021ملخا )وصيات مجلس الشعبة لعاد  نامسا

 9 .شعبةلاللجان التابعة ل سادسا

 12 .)قديم الدعم لألورا  العلمية سابعا

 12 .نماد التنهيا واتعتماد املنه   ثامنا

 13 ة و العشرين.ثامنللدور  ال الشعبةن ة عما مجلس  )اسعا

 15 .احاائيات ناصة بالشعبة عاشرا

 19 .التدري  والاشغيا حادي عشر

 21 التدني  الفن  واتداري لتقارير است الى املونع. ثا   عشر

 22 .2021نالل عاد شاطات الشعبة   ثال  عشر
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2021 

 الشعبة  وطموحات  صالحيات ومهاد:  اوال

 
العلميتتة الشتتعبة، ومتابعتتة التنا تتا املستتتمر وعقتتد النتتدوات بتخااتتات )نمتت م أمتتور ممارستتة املتنتتة املتعلقتتة  •

 .التندس ةوورش العما واملؤ)مرات 

 الحالية.  انامة النشاطات والفعال ات العلم ة واملتن ة والنقاب ة واالجتماع ة ضمن ن ة الشعبة •

املهنيتتة  ممارسة املتنة ونضایا املتندستتين و  ح   التدری  والاشغ ااعضائتا من شؤون متابعة أمور الشعبة و  •

 املختلفة.

 .)فع ا الت ئة املرمزیة للشعبة •

 .رعایة جم ع  شاطات الشعبة •

 .)نم م زیارات لرئیس واعضاء مجلس الشعبة ملا املتاد والقضایا املتعلقة بعما الشعبة واعضائتا •

متتن الجامعتتات الشتتعبة  اوتتااألنستتاد والفتتروى التندستت ة التتوارد  النمتتر ملتتا طلبتتات الاعتتج ا لعضتتویة النقابتتة ملتتا  •

 اوا مجلس النقابة النرارها. او)قاریره  اورفع )وص ا)ت

 الخاصة ب ا. دراسة األمور املحالة عقا مجلس الشعبة من مجلس النقابة ورفع التوص ات •

اء الشتتعبة وأاتتحان األعمتتال الشتتعبة والتحق تت  ملتتا أي نتتزاى متنتت  بتتين أعضتت  حستتم الاعاعتتات املتنيتتة بتتين أعضتتاء •

 النقابة.إوا مجلس املتعلقة ب لك ریر اتقالورفع 

ملتتتتتا العديتتتتتد متتتتتن القضتتتتتايا  املتخااتتتتتة متتتتتن أعضتتتتتاء الشتتتتتعبة ملستتتتاعد  مجلتتتتتس الشتتتتتعبةالفنيتتتتتة تشتتتتك ا اللجتتتتتان  •

هندستتتتتة املنتتتتتاجم والتعتتتتتدين والهندستتتتتة الجيولوجيتتتتتة  الهندستتتتتية املتعلقتتتتتة بالعمتتتتتا الهندستتتتت   ملتتتتتا مجتتتتتاالت شتتتتتعبة

 .والبترول

 وضع املوازنة الخاصة بالشعبة ورفعها ملجلس النقابة. •
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 : ثانيا

 ( 2022-2018 لدور  السابعة و العشرين ل أعضاء مجلس الشعبة

 

 الرئيس                                     سمير محمد يوس  الشي  •

 نائ  الرئيس                                 عمر ناصر مفلح ال اهات       •

 أمين السر                                      الحموز  محمد رائد محمود •

 محمد يعقون محمد بن  فواز                              عضو •

 عضو                                 زهير نليا محمد رباى             •

 عضو                              أحمد فالح ع ية الرواشد        •

 عضو                                      أشر  صالح عقا الجوارنة •

 

 : ثالثا
 
 

  (2022-2018  ة والعشرينثامنللدور  اللشعبة ل الهيئة املرمزيةأعضاء 

 

 ابراهيم الزعب  د. موف   •

 د. نالد ارنيا ال راونة •

 بركات )يم الخمايسة •

 راشد محمد الغبابشة •

 إياد صبري الحاجب   •
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2021 

حستتتتت   املعتمتتتتتد هندستتتتتة املنتتتتتاجم والتعتتتتتدين و الهندستتتتتة الجيولوجيتتتتتة و البتتتتتترول )خااتتتتتات شتتتتتعبة : رابعتتتتتا

 . 1999لعاد    22رنم   نماد ممارسة املهنةمن   5املاد  رنم 

 نسم الهندسة الجيولوجية  املناجم والتعدين نسم هندسة  #
نسم هندسة  

 البترول

نسم هندسة املواد  

 و املعادن 

 فرى هندسة املناجم -1
هندسة جيولوجيا    فرى

 التعدين

فرى هندسة  

 التنقي 

فرى الهندسة  

 املتالورجية

 فرى هندسة )رميع الخامات  -2
فرى هندسة جيولوجيا  

 البترول
 فرى هندسة الحفر 

هندسة ص   فرى  

 املعادن 

 فرى هندسة التعدين  -3
فرى هندسة جيولوجيا امليا   

 الجوفية والس حية

فرى هندسة  

 املخزون
- 

4- 
فرى هندسة معدات املناجم 

 والتعدين وصيان  ا 
 - فرى هندسة اتنتاج فرى هندسة الجيوفيعياء

 فرى هندسة الجيوميمياء فرى هندسة استخال  الفلزات  -5
فحا  فرى هندسة 

 املواد
- 

 فرى هندسة فحا املواد  -6
 نيك )كفرى هندسة الجيو 

   الجيو)قنية( 

فرى هندسة الغاز  

 ال بيعا 
- 

 فرى هندسة فحا املواد  فرى هندسة بيئة املناجم والتعدين  -7

فرى هندسة الصحة  

   والسالمة والبيئة

 املهنية

- 

8- 
فرى هندسة مساحة املناجم 

 والجيولوجيا والتعدين 

فرى هندسة اتساشعار عن 

 بعد

الهندسة  فرى 

 االدارية
- 

 - هندسة البيئة فرى   فرى هندسة املعادن  فرى اتدار  الهندسية -9

 فرى هندسة التنقي   فرى هندسة التاميم والتانيع  -10
هندسة ضب   فرى  

 الجود 
- 

11- 
فرى هندسة ادار  املشاريع  

 التعدينية
 - - الهندسة اتدارية فرى

12- 
فرى هندسة الصحة والسالمة  

 والبيئة املهنية
   فرى هندسة البيئة 

 هندسة ضب  الجود  فرى   -13
فرى هندسة الصحة  

 والسالمة والبيئة املهنية
  

   هندسة ضب  الجود  فرى    -14
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 . 2021نامسا: ملخا )وصيات مجلس الشعبة لعاد 

 

 ( )وصية81ن   و ا  2021( اجتماى نالل عاد 12عقد مجلس الشعبة  

 

 2021عام  البند  التسلسل 

 9 الشعبة  محاضر لجان -1

 7 السماح بالعمل لدى املكاتب الهندسيةطلبات  -2

افقة على منح لقب رئيس اختصاص  -3  2 املو

 0   تشكيل لجان -4

 10 طلبات  اعتماد خبرات  -5

 0 للمشاركة في املؤتمراتتقديم دعم مالي طلبات  -6

 0 مهندس ي الرأي والخبراءطلبات التسجيل في قوائم   -7

 2 نشاطات لجان الشعبة -8
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 .شعبةل التابعة ل : اللجان  ساساد

 حضيرية ملؤتمر التعدين األردني الدولي التاسعاللجنة الت •

)حتت  عنتتوان اا فتتا  املستتتقبلية للتعتتدين  ملؤ)مر التعتتدين األرد تت  التتدووا التاستتع اللجنة التحضيرية)م تشكيا  

حيتتت  عقتتتتدت اللجنتتتتة  هيلتتتتتون البحتتتر امليتتتت ملتتتتا فنتتتد   2/2/2022-1وال انتتتةا واملقتتتترر عقتتتد  نتتتتالل الفتتتتر  

يتتتة ن التتتزمالء التالبرئاستتتة التتتدمتور عبتتتد التتترحمن ن يشتتتات وعضتتتوية كتتتا متتت  2021( اجتمتتتاى نتتتالل عتتتاد 13 

 اسماؤهم:

 د.اشر  الجوارنة د.محمد بن  فواز عمر ال اهاتد.

 د.ن يا عديالت د.اياد الحاجب   د.رائد الحموز 

 د.محيسن املحاسنة أ.د.يوس  مسنات د.ناصر النواصر 

 د.ابراهيم بن  ها   د.انور طميع  د.سالم ابو هدي 

 د.محمد نجي  الغرايبة د.صالح الشديفات د.محمد أبو طداملرحود  

 د.عمر الشبول  د.ابراهيم سالمة د.محمد النمراوي 

 د.محمد الحموري د.عقا ناصر  د.لؤي الرمحا

  د.أحمد املبيضين  د.درويش ننديا

 

 والزالزل  اللجنة العلمية •

برئاستتة التتدمتور ناصتتر النواصتتر  و عضتتوية كتتا متتن  2021نالل عاد  اواحد  اعقدت اللجنة العلمية اجتماع

 الزمالء التالية اسماؤهم:

 د. عقا ناصر د. مبارك ال هراوي  د.محمد طبنجد

 د. ابراهيم سالمد د. عامر الحديد د. ن يا عديالت

 جالل الخريسات د. نليا الرواشد  د. محمد نضر

 

 والبطالةلجنة التدريب  •

 لجنة التدري  والب الة الزميا سالم أبو هدي  وعضوية كا من الزمالء التالية اسماؤهم :يرئس 

 د. سعد برخ د. زياد الجرادين د.محمد أبو رنيد

 د. محمد أبو حليمة د. عمر الشبول  د. عمر الدعجد

 د. مؤمن محسن د. معتع السبا)ين  د. معتع الاباغ

   د. إياد الحاجب  

 اللجنة بعقد أي اجتماى نالل العاد.لم )قم 
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 لجنة ممارسة املهنة  •

وعضتتوية كتتا متتن  ن يتتا عتتديالتالزميتتا  برئاستتة 2021نالل عتتاد  ا واحدااجتماع عقدت لجنة ممارسة املهنة

 الزمالء التالية اسماؤهم:

 د. عيس   عبد هللااملرحود   د. )يسير عبد الجليا د.سامح مساعد 

 د. محمد السيد أحمد الحاجب  د. إياد  د. عقا ناصر

 د. ثائر العوابد  د. نليا الرواشد  د. محمد طبنجة

 

 اللجنة اإلجتماعية واإلتصال   •

برئاستتتتتتة الزميتتتتتتا إيتتتتتتاد الحتتتتتتاجب   2021عقتتتتتتدت اللجنتتتتتتة اتجتماعيتتتتتتة وات)اتتتتتتال اجتماعتتتتتتا واحتتتتتتدا نتتتتتتالل عتتتتتتاد 

 وعضوية كا من الزمالء التالية اسماؤهم:

 د. ناصر النواصر  د. سامح مساعد  د.عيس   عبد هللااملرحود  

 د. عبد هللا الشافعا د. زياد الجرادين د. ن يا عديالت

 د. محمد نضر د. عزاد املغرب  د. عبد هللا موس   

 د. مؤمن بن  عيس    د. مهند عياد د. محمود املناصير

 

 لجنة املهندسين الشباب   •

برئاسة الزميا ابراهيم بن  هتتا   وعضتتوية  2021نالل عاد  ات( اجتماع3عقدت لجنة املهندسين الشبان  

 كا من الزمالء التالية اسماؤهم:

 

 د.عمر الدعجة د.مؤمن بن  عيس    عمر الشبول د.

 د.ابراهيم سالمد د. املثن  ال راوند د.ابراهيم حسين 

 د.نالد الحاليقة د.حمز  السرخا د.أحمد أبو راس

 د. عبدهللا الشافعا د.عبد الرحيم الحجاوي  د.سعد برخ

 د.عمران بنات د.عزاد املغرب  د.عبد هللا موس   

 د.محمد ال ريف  د.محمد ابو حليمة د.محمود املناصير

 د.مهند عياد د.مها الهبيدي د.معتع الاباغ

   موس   عشاد.  
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 لجنة مقابالت رؤساء اإلختصاص فحص التربة واملواد واستطالع املوقع  •

  2021نالل عتتاد  ين اجتماع عقدت لجنة مقابالت رؤساء اتنتاا  فحا التربة واملواد واست الى املونع 

 برئاسة الزميا أنور طميع  و عضوية الزمالء التالية اسماؤهم :

 د.ن يا عديالت ناصرد.عقا   د.صدقا الحامد

 د. صالح الشديفات د.اسامة الفارس د.فتحا ابوالهيجاء

  د. يحي  الامادي د.صهي  الاراير 

 
 لق  رئيس انتاا . ءال( زم2 )م منح 

 

 كاتب استطالع املوقع وفحص املوادمجمعية مهندس ي و  •

التتتزمالء  عضتتتوية كتتا متتتن الزميتتا أنتتتور طميتتع  و مهندستت   ومكا)تتت  استتت الى املونتتتع وفحتتا املتتتوادجمعيتتتة  يتترأس

 :  التالية أسماؤهم

 د.)يسير عبدالجليا د.اسامد الفارس د.محمد طبنجد

 د.أحمد أبو الهيجاء د.ماجد  ال ريف  د.سهير عبد الهادي
 

 لم )قم اللجنة بعقد أي اجتماى نالل العاد.
 

 ادارة املشاريع –لجنة مقابالت رؤساء اإلختصاص   •

الزميتتا أحمتتد مبيضتتين و عضتتوية كتتا متتن التتزمالء التاليتتة يرأس لجنتتة مقتتابالت رؤستتاء انتاتتا  ادار  املشتتاريع 

 اسماؤهم:

  د.صدقا الحامد د.عقا ناصر د.عمر ال اهات
 

 مياه و بيئة –لجنة مقابالت رؤساء اإلختصاص   •

و عضتتتوية كتتتا متتتن  ميتتتا  وبيئتتتة الزميتتتا التتتدمتور عبتتتدالعزيز الوشتتتاح  –مقتتتابالت رؤستتتاء انتاتتتا يتتترأس لجنتتتة 

 الزمالء التالية اسماؤهم :  

 د.عقا النانة د.نالد ال راونة د.جمال علعاوا

  د. محمد النابلس    د.عقا ناصر
 

  لجنة الرأي والخبراء •

 وعضوية كا من الزمالء التالية اسماؤهم:الزميا محمد ابوطد لجنة الرأي والخبراء يرأس 

 د. عمر ال اهات د.سالم ابو هدي  د.احمد املبيضين 

 د.عقا ناصر د. طالل ابو بكر د.صدقا الحامد
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 .ألورا  العلميةل دعم  )قديم ال :  اسابع

 العلمية.  اور اال دعم ل 2021نالل عاد  )قديم اي طل  تملم ي

 

 .التنهيا واتعتماد املنه   لجان:  اثامن 

لشتتعبة هندستتة  ملتتنح التتزمالء املرا)تت  الهندستتية إعتمتتاد الخبتترات واملتتؤهالت الفنيتتة وإجتتراء املقتتابالت املهنيتتة لجنتتةوهتتا 

ونتتد أصتتدر مجلتتس النقابتتة ومتتن نتتالل )وصتتيات املجلتتس األعقتتا ، املناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول 

اي مر)بتتة متتنح  تملتتم يتت و  لجنتتة االعتمتتاد املنهتت  و املقتتابالت للمنتتاجم والتعتتدينتشتتكيا  واالعتمتتاد املنهتت  األرد تت للتنهيتتا 

لياتتتتبح مجمتتتتوى الحاصتتتتلين عقتتتتا املرا)تتتت   ،ين لتتتتزميل ساشتتتتارمتتتتنح مر)بتتتتة مهنتتتتدس م)تتتتم ، و محتتتتتر او مهنتتتتدس مشتتتتارك 

 عضوية كا من : بالدمتور عبدالفتاح ابو حسان و ، و يرأس اللجنة  فق  ين ليزم هو  2021عاد  نالل  املهنية

 

 د.يوس  مسنات د.ع ا املرع  د.محمد ابو طداملرحود  

 د.محمد النمراوي  د.عمر ال اهات د.جهاد حجازين
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 ة و العشرين.ثامن للدور  ال   الشعبة: ن ة عما مجلس  ا)اسع

والعشتترين الحاليتتة لت تتوير  ثامنتتةللتتدور  الشعبة هندسة املناجم والتعدين والهندسة الجيولوجيتتة والبتتترول مجلس  

لغايتتتتات )حق تتتت  استتتتتمراریة افضتتتتا للعمتتتتا النقتتتتاب  العمتتتتا املنهتتتت  الهندستتتت   للشتتتتعبة متتتتن نتتتتالل ن تتتتة وا تتتتحة املعتتتتالم 

مد  متتن محتتاور تاملجتتاالت وعقتتا أربعتتة محتتاور مستت التتزمالء ملتتا كافتتة رفتتع ستتوية ناتتبو اوتتا االر)قتتاء باملتنتتة و حيتت  واملنهتت  

، ح تت  ستتنعما عقتتا )نف تت  املتتتاد املوكلتتة اوتتا مجلتتس الشتتعبة عتتن طریتت  )بن نتتا لعتتدد متتن املنهتت   عمتتا نقابتتة املتندستتين 

)رجمتتتتة اتتتتت   املبتتتتادرات اوتتتتتا آل تتتتات عمتتتتتا  متتتتتن نتتتتاللوصتتتتوال اوتتتتا حيتتتتتع التنف تتتت   ضتتتتترورية،املبتتتتادرات املتمتتتتة والتتتتتت  نرااتتتتا 

 .املشكلة نالل ه   الدور  ان الشعبةوبمساعد  لج
 

 : ملخا ن ة عما مجلس الشعبة
 

 الثا  : املحور املنه   األول: املحور العل   

 الرابع: محور الشبان الثال : محور االعالد واال)اال

 

 العل  املحور   األول: املحور 

 العلمية املتخااة. عقد ورشات عما متخااة و)نميم االياد العلمية واملحاضرات -

 .ة متخااة بالتعاون مع مرمز )دري  املهندسين يعقد دورات )دري  -

   من نالل )قديم ابحاث متخااة واملشارمة ملا املؤ)مرات العلمية نارج االردن.دعم البح  العل    -

 .دعم الرحالت العلمية الدانلية والخارجية -

 .تنتاا ا)فع ا آل ات وأسس وا حة لعما لجان مقابالت  -

 .)كريم االنجازات واتبداعات الهندسية -

 .)نميم مؤ)مر التعدين االرد   الدووا الثامن -

ل لبتتة انستتاد هندستتة التعتتدين والهندستتة الجيولوجيتتة ملتتا الجامعتتات  دعم وتشتتجيع مستتابقات مشتتاريع التختترج -

 االردنية.

 املنه  الثا  : املحور  املحور 

 )خااات الشعبة.تشكيا اللجان الفنية املتخااة ملا كافة  -

 است الى املونع وفحا التربة  ) ویر شروط ومت لبات الحد االد ى الواج  )وفراا ملا )قارير -

 الهندسية. وموامبتتا للكودات -

 است الى املونع.النتاا   دراسة الحاا الهندسية   -

 ومتابعة ) بيقد.الشعبة )خااات ) وير و)حدي  نماد ممارسة املهنة فيما يخا  -

 االمتحانات واملقابالت الفنية الخاصة.الهندس   وعما    االستمرار ملا مشروى التنهيا والتاني  املنه   -

 والشركات املعنية إعداد النشرات التعريفية بتخااات الشعبة وتعميمها عقا املؤسسات -
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ات املعنيتتة او عما لهم ملا الشركات واملؤسستت ا مع املهندسين الجدد ومساعدت م ملا )وفير فر  )دري  التواص -

 بق اعات الشعبة املختلفة .

التواصتتتتتا متتتتتع املؤسستتتتتات الحكوميتتتتتة والق تتتتتاى الختتتتتا  بمتتتتتا يختتتتتا القتتتتتوانين واالنممتتتتتة والاشتتتتتريعات النا متتتتتة  -

 لق اى التعدين ملا االردن والسعا لت ويرها وبما يعزز فر  االساثمار ملا ه ا الق اى.
 

 محور االعالد واال)االاملحور الثال  : 
 

التواصتتتتتا متتتتتع مهندستتتتت   الشتتتتتعبة ملتتتتتا امتتتتتامن عملهتتتتتم وملتتتتتا الفتتتتتروى والونتتتتتو  عقتتتتتا احتياجتتتتتات م وزيتتتتتاد  التواصتتتتتا   -

 االلكترو   مع الزمالء.

 .القدامى ممن لم يتم )كريمهم  االستمرار ملا البرنامج الدوري الخا  بتكريم مهندس   الشعبة  -

عقتتا املهنتتة ودعتتو  املهندستتين الجتتدد لهتت    وضع برامج لتكريم املهندسين ال ين ساهموا بوضع ملستتات ابداعيتتة  -

 املشارمة.النشاطات لاشجيعهم عقا 

 فيما بين م.البناء  وضع برامج اجتماعية )ايح ملهندس    الشعبة التواصا    -

الستتتتعا للتواصتتتتا متتتتع نقابتتتتات املهندستتتتين ذات العالنتتتتة ملتتتتا التتتتدول العربيتتتتة الشتتتتقيقة والتتتتدول الاتتتتديقة وذلتتتتك   -

 هندسة التعدين.للونو  عقا املستجدات الحديثة الت  )تعل  بتخااات 

 )نميم الرحالت العلمية والترفي ية دانا االردن ونارجد.  -

 و)فعيا دورها.  لقاءات دورية مع الهيئة املرمزية  -

املهنيتتتتة عقتتتتا مستتتتتو  نقابتتتتة املهندستتتتين او الجمعيتتتتات الهندستتتتية االنتتتتر  محليتتتتا لقتتتتاء دوري متتتتع رؤستتتتاء اللجتتتتان   -

 وعامليا.

التواصا مع االنستتاد الهندستتية ملتتا كليتتات الهندستتة ملتتا جامعتتة الحستتين بتتن طتتالل وجامعتتة ال فيلتتة بمتتا يختتا   -

 البرامج الدراسية والتدري  الهندس   و)وثي  العالنة بشكا مستمر.

 

 .محور الشباناملحور الرابع :
 

 .عقد لقاءات دورية مع املهندسين الشبان -

 .الشبانللمهندسين الخريجين عقد الدورات العلمية املستمر  املتخااة   -

 .ة باملهندسين الشبانص)نميم الرحالت والزيارات العلمية الخا -
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. احاائيات ناصة بالشعبة:  اشر اع  

 

 31/12/2021 – 01/01/2021املناسبين للشعبة من اعداد املهندسين  

 
 املجموى عرب  أرد    

 شعبة هندسة املناجم والتعدين

 والهندسة الجيولوجية والبترول
53 0 53 

 

 حس  الجنس 31/12/2021 – 01/01/2021من للشعبة اعداد املهندسين املناسبين  

 
 املجموى أنث  ذمر  

 والتعدينشعبة هندسة املناجم 

 والهندسة الجيولوجية والبترول
49 4 53 
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1649

17

3

اردني

عربي

اجنبي

المجموع

 حس  التخاا 31/12/2021 – 01/01/2021اعداد املهندسين املناسبين للشعبة من 

 
 املجموى هندسة البترول  هندسة امليتالورجيد  هندسة املناجم والتعدين الهندسة الجيولوجية 

8 40 1 4 53 

 
 

   .2021  ه اية عاد هندسة املناجم والتعدين وحس  الجنسية حتملا شعبة  املهندسين  اعداد 

 
 املجموى  أجنب  عرب  أرد   

 شعبة هندسة املناجم والتعدين

 والهندسة الجيولوجية والبترول
1649 17 3 1669 
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 2021نالل عاد للشعبة اسماء املهندسين املناسبين  

 

صالح حسن غانم زياد  فهمي سويلم فهمي سويلم   

 محمد بسام عبد الرحيم الحيارات  دياال خالد سليمان الرصايرة 

 ليث حسن محمد صالح  حيدر اسامة حيدر العلمي 

 عمرو علي محمد الحمود  المعتصم باهلل سالم امحمد السوادحه 

 سعيد مصطفى سعيد حبطوش  حمزه سليمان ابراهيم القرارعه 

ى  حسن صالح قوقزه خليل  أحمد موىس علي الحساسي   

ي 
 احمد كمال ماجد المجالي  صهيب خالد فضل زيد الكيالنى

ي جميل العقايله 
ي عطا  مؤيد احمد شوق 

 أيرس حاتم صالح بنى

 عبدالرحمن احمد سليمان المراحله  صهيب عوض علي السهارين 

 احمد هشام فرحان العدينات  خلدون عبطان هجهوج المجالي 

ى  احمد  رائد اكرم سليمان القوابعة  عامر سلمان العبيديي   

 محمد نارص احمد حرب  ابراهيم محمد رسمي عليوه 

 يزن عبد الوهاب سعيد الغزاوي  خالد قاسم محمد الشناق 

اء مثنى عبدالمجيد ابو عبود  ي محمد الربابعة  البر
 آدم هانى

ي نهار محمد ابراهيم  أيوب سهيل فرحان الرفوع 
 هانى

ي فايز الطوافشه احمد  هيثم محمد خليل الطوالبة 
راضى  

 ايناس فواز سالمة ابو نصار محمد محمود محارب الشمري 

ي   عامر محمد زهب  نرص  محمد موىس نبهان اشعينر

 معاذ رعد محمد السوالقه  ارام اياد سليم ابوذياب 

ي نجيب السبول  احمد عبدالكريم سلمان ختاتنه 
 زيد مفضى

يوسف عوض هللاعبدالرحمن محمد  أحمد محمد خالد ابو ربيع   

 راشد علي ظاهر القرعان  ماهر عبد سالم النعيمات 

وش المسيعدين  مالك فيصل مبارك الرفوع   سجر حرب احمد الرسر

 محمد عمر عبدالوهاب الجعافرة  محمد خليل محمد شطناوي 

ي ضيف هللا الجرايشه  غيث عزمي محمد الخطيب 
 محمد ماضى

ي  عمر ابراهيم محمد الصعيدي 
ى
 عبدالرحمن تيسب  رزق المراق

ى حجازي داود    احمد امي 
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ازدياد اعداد المهندسين في الشعبة من عام 
2021 - 2011

2021حس  الجنسية والجنس حت  ه اية عاد ملا شعبة هندسة املناجم والتعدين املهندسين اعداد   

 
 املجموى إناث ذكور  

  أجنب   عرب  أرد    أجنب   عرب  ارد    

 شعبة هندسة املناجم والتعدين

 والبترولوالهندسة الجيولوجية 
1497 17 3 152 0 0 1669 

 
 2021حت  ه اية عاد  و عضوي  م ساريةالجنسية املهندسين ملا الشعبة حس  اعداد 

 
 املجموى أجنب   عرب  أرد    

 شعبة هندسة املناجم والتعدين

 والهندسة الجيولوجية والبترول 
677 1 0 678 

 
  2021  - 2013 هندسين ملا الشعبة من عاداعداد املازدياد 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

شتتتتتتتتتتتتتتعبة هندستتتتتتتتتتتتتتة املنتتتتتتتتتتتتتتاجم 

 والتعدين

والهندستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الجيولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والبترول

992 1047 1129 1252 1370 1497 1570 1616 1669 
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ازدياد اعداد المهندسين المتدربين من عام

2013-2021

 .عشر: التدري  والاشغيا   حادي

 العدد االجماوا للزمالء املتدربين  عقا كافة البرامج ( 

 
برنامج التدري   

 الرئيس  

 برنامج

 بدي نبر 

 برنامج التدري 

 بقاد الاشغيا 

 برنامج )دري  

 وزار  األشغال

برنامج )دري  وزار   

 املحلية دار  اال 
 املجموى

شتتتتتتتتتتعبة هندستتتتتتتتتتة املنتتتتتتتتتتاجم 

 والتعدين

والهندستتتتتتتتتتتتتتة الجيولوجيتتتتتتتتتتتتتتة 

 والبترول

18 1 2 26 3 50 

 

 2021  - 2013 من عاد املتدربين هندسين اعداد املازدياد 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 شعبة هندسة املناجم والتعدين

 50 27 58 84 64 69 61 15 6 والهندسة الجيولوجية والبترول
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:اعداد فرص العمل املتاحة داخل االردن  

 

 فر  عما  0 نالل العاد بلغ عدد فر  العما دانا األردن الت  )م )وفيرها

 

 : اعداد فرص العمل املتاحه خارج األردن

 عما ةفرص 0 نالل العاد األردن الت  )م )وفيرها نارجبلغ عدد فر  العما 

 

 طلبات تسجيل الخبرة: 

 طل  60بلغ عدد طلبات تعجيا الخبر  للمهندسين الت  )م تعجيلها من نبا نسم ممارسة املهنة  
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 الفن  واتداري لتقارير است الى املونع  التدني   :عشر  ثا  

 

بالتتتدني  اتداري والفنتت   ين لتتتدني  )قتتارير استتت الى املونتتع)قتتود التتدائر  الهندستتية ومتتن نتتالل املتتدنقين االساشتتاري

 لهتت   التقتتارير  متتن حيتت  )تتوفر مت لبتتات الحتتد األد تتى متتن التعليمتتات الفنيتتة   ومت لبتتات الكتتودات لهتت ا اتنتاتتا   

ومتتتتت لك متابعتتتتتة األعمتتتتتال ميتتتتتدانيآل متتتتتتن حيتتتتت  الكشتتتتت  عقتتتتتا ا بتتتتتار الستتتتتتبرية ودراستتتتتات األبنيتتتتتة القائمتتتتتة   والحفريتتتتتتات 

ريع االبتتتتتار الستتتتتتبرية لل انتتتتتتة الشمستتتتتتية و الريتتتتتاح. ومتتتتتت لك نتتتتتتاد متتتتتتدنق  القستتتتتتم و)تتتتتدعيمها واملشتتتتتتاريع الكبتتتتتتر    ومشتتتتتتا

باملشارمة ملا العديد من اللجتتان الفنيتتة واملهنيتتة  و متتن هتت   اللجتتان  لجنتتة التعليمتتات الفنيتتة ولجنتتة حمايتتة الحفريتتات 

االشتتتترا  الهندستتتت   ولجتتتتان الستتتتالمة العامتتتتة ولجتتتتان التاهيتتتتا واملقتتتتابالت الفنيتتتتة  هتتتتدد االبنيتتتتة القائمتتتتة ولجنتتتتة ولجنتتتتة

 ولجان انر .  

 اعلمتت ،  هيلهتتانجاهزي  تتا و) متابعتتة اجتتا متتن واملتتواد املونتتع استتت الى مكا)تت  وحفتتارات مختبتترات عقتتا الكشتت  ومتت لك 

 :ان 

مكتتت  هندستت   لديتتتد  25( مكتتت  هندستت   من تتا  52بلتتتغ     2021عتتدد املكا)تت  العاملتتة ملتتا اتنتاتتا  لعتتاد  -

 انتاا  فحوصات املواد.

ونتتتتتد بلتتتتتغ  عتتتتتدد )قتتتتتارير ،  ( مهنتتتتتدس 242عتتتتتدد املهندستتتتتين املناستتتتتبين للشتتتتتعبة  و العتتتتتاملين ملتتتتتا هتتتتت   املكا)تتتتت     -

  .طوليآل  متر ( 243001ثا ما مجموعد   ( )قريرآ )م 9237   2021است الى املونع املدنقة لعاد 

  ( مشروعآل لغايات فحا التربة 1370)م الكش  عقا    -

 . املقترحةلألبنية القائمة و عقد فحا مواد (  2516)م املاادنة عقا   -

 .أنممة التدعيم و حماية حفرية   ة( دراس18 و)م املاادنة عقا  -
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 2021 و  2020 نالل عاد:  شاطات الشعبة  عشر  ثال 
 

 
 

Mining exploration and data classification   
 لجنة املهندسين الشبان 

13/4/2020 

 
  الدور  التنهيلية ملا مجال اتشرا  عقا اعمال الحفريات واستقرار املنحدرات وطر  حماي  ا و)اميمها   

 لجنة املهندسين الشبان  

 

 
 
 
 
 



 

23 

 

2021 

18/8 – 30 /12/2020 
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 االساثمار االمثا ملا نامات النحاس واملعادن األنر  ورشة عما 

 2021/ 1/9مجلس الشعبة  
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 رحلة املهندسين الشبان ملحمية ضانا      

 لجنة املهندسين الشبان 

 12/9 /2021 
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والبترولنام   حي    الجيولوجية  والهندسة  والتعدين  املناجم  هندسة  التعدين  بعقد    شعبة  مؤ)مر 

الدووا   صاح     التاسعاألرد    رعاية  )ح   وذلك  ا  وال انة  للتعدين  املستقبلية  االفا   ا  شعار  )ح  

سعاد   السمو امللك  االمير الحسن بن طالل حفمد هللا مندوبا عند دولة الدمتور عدنان بدران  و بحضور 

االردنيين  املهندسين  العرن   نقي   املهندسين  ا)حاد  الزعب  -  ورئيس  سمار   أحمد  شعبة   املهندس  ورئيس 

ضيرية للمؤ)مر وذلك يود الثالثاء تحعضاء اللجنة الأ هندسة التعدين واملناجم وأعضاء مجلس الشعبة و 

املي   –هيلتون    فند   ملا   1/2/2022املواف    من  ،   البحر  امثر  مختل     450وبحضور  من  مشارك 

ية وبدعم كا من البنك االسالم  االرد   ، شرمة مناجم ورنة بحث    22انحاء اململكة  وبمشارمة امثر من  

العرب    ،الجسر  والتعدينية  الكيماوية  الاناعات  ،شرمة  العربية  البو)اس  ،شرمة  االردنية  الفوسفات 

 وند رمز املؤ)مر عقا املحاور الرئيسية التالية :  ، للدراسات الهندسية
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 التعدين:  -1

 )رميع الخامات  •

 التعدين ملا األردن املعونات الت  )واجد  •

 إنتااديات التعدين  •

   إنتااديات اليورانيود •

 الاناعات التعدينية •

 امليا  والبيئة: -2

 أزمة امليا  والتحديات املستقبلية  •

 املشاريع اتسترا)يجية للميا   •

 الصحة والسالمة والبيئة املهنية  •

 التغيرات املنانية  •

 النف  والغاز والصخر الزيت   -3

 الهندسة الجيولوجية  -4

 عات وأثرها عقا اتساثمار ملا ن اعا التعدين وال انة  الاشري  -5

 التقنيات الحديثة:  -6

 البرمجيات  •

 النانو  •
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