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 السهيل األهني الؼام احملرتم

 ححُت طُبت وبعد،،،

 =حُث َالحظ 0202يٍ عاو  شباطارفق نكى حقرَر اندائرة انهُدسُت عٍ انعًم االسخشارٌ نشهر 

 ( يكخب هُدسٍ خالل شهر 2( يكخب هُدسٍ، وحى اعادة حسجُم )5حى حسجُم ) 0202نعاو شباط. 

 ( يكخب هُدسٍ خالل شهر 2حى حجًُد ) 0202نعاو شباط. 

 09بُسبت  انثاٍَانشهر خالل  يٍ انُقابت)بدوٌ إعادة حصدَق وحدقُق( انًصدقت  األتنية المقترحةفٍ يساحاث  ارتفاع%. 

 32.3 بُسبت انثاٍَانشهر خالل  يٍ انُقابت)بدوٌ إعادة حصدَق وحدقُق( انًصدقت  االتنية القائمةفٍ يساحاث  ارتفاع  % 

 0.:0يٍ انُقابت بُسبت )بدوٌ إعادة حصدَق وحدقُق(  انًصدقت لمقترحة والقائمةاجمالي في مساحات االتنية ا ارتفاع%.  

 فٍ عدد انعقىد نًعايالث إعادة انخصدَق وانخدقُق.;;0كبُر بهغ  ارحفاع % 

  79 بُسبت الستطالع المىقعفٍ االيخار انطىنُت انًدققت ارحفاع.:    % . 

  020هُدسيٍ ،  :07يكخب يهُدس ،  22;)  0202يٍ عاو شباط  شهرت يكخباً حخً َهاَ 20:9بهغ عدد انًكاحب انعايهت 

 .رأٌ ( 22اسخشارٌ ، 

  228;)  0202يييييييٍ عيييييياو شييييييباط بهييييييغ عييييييدد انًهُدسييييييٍُ انعييييييايهٍُ فييييييٍ انًكاحييييييب حخييييييً َهاَييييييت  ً  ( يهُدسييييييا

 .حدرَب( 3:0حصًُى ،  7:39اشراف ،  :2>0) 

 ( يهُدسا خالل شهر 032حى حسجُم ) ( فيٍ بيراي  >( فيٍ االشيراف و)282فٍ انخصًُى،  )( 2:يُهى ) 0202نعاو شباط

 انخدرَب.

 ( يهُدسا خالل 0;2حى إنغاء حسجُم ) ( فٍ :(يهُدسا فٍ االشراف و )>20( فٍ انخصًُى، و)79يُهى ) 0202نعاو شباط

 براي  انخدرَب.

 واقبهىا االحخراو

 هدير الدائرة اهلٌدسيت 
 املهٌدش هصهب جابر البىريٌي
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 الشهر الثاًيشاريغ املصدةت )ال  هرت هربغ( للا  هقارًت هساحاث امل
   0202-0222لألػىام  

 بدوى هؼاهلاث اػادة التصديق واػادة التدةيق
 
 

 السنة

 المساحة  عدد العقىد

 المجمىع قائم مقترح
نسثة 

 التغيير
 نسثة التغيير المجمىع قائم مقترح

2017 1909 3324 5233   1263121 689665 1952786   

2018 1908 1780 3688 -29.52% 1338703 329543 1668246 -14.57% 

2019 1723 1737 3460 -6.18% 871057 289235 1160292 -30.45% 

2020 1863 1888 3751 8.41% 1010916 283256 1294172 11.54% 

2021 2914 2632 5546 47.85% 1274794 371952 1646746 27.24% 

   %27.24 %31.31 %26.10   %47.85 %39.41 %56.41 التغيير
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 )ال  هرت هربغ( اػادة التصديق واػادة التدةيق  شاهلا هقارًت هساحاث املشاريغ املصدةت

   0202-0222ػىام لأل الثاًيالشهر للا  
 

 السنة عدد العقىد المساحات تأاللف متر مرتع فحص المىقع

 . مقترح قائم المجمىع مقترح قائم المجمىع اريرعدد التق ط.م/العمق

33259 1244 2207 562 1645 4107 2015 2092 2018 

25179 1027 1400 345 1055 3820 1939 1881 2019 

24264 964 2128 316 1812 4280 1965 2315 2020 

35592 1365 3068 532 2536 7598 3683 3915 2021 

 التغيير 69.11 % 87.43 % 77.52 % 39.96 % 68.35 % 44.17 % 41.60 % 46.69 %

 
 

 حسب هساحتها 2021قرتح/هرت هربغ( هتىزيغ املشاريغ املدةقت )تصوين 

 هلاث اػادة تدةيق واػادة التصديقشاهلت هؼا
 

 2المساحة م عدد العقىد النسثة

% 9.29 1976 200 0 

% 7.87 715 400 201 

% 10.09 489 800 401 

% 4.67 123 1200 801 

% 7.06 127 1600 1201 

% 8.46 118 2000 1601 

% 20.82 214 3000 2001 

% 16.03 112 5000 3001 

% 10.37 38 10000 5001 

% 5.34 3 99999999 10001 

 المجمىع 3915 100 %
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 حسب هساحتها 0202ػامتىزيغ املشاريغ املدةقت )تصوين ةائن/هرت هربغ( 

 ق واػادة التصديقشاهلت هؼاهلاث اػادة تدةي
 2المساحة م عدد العقىد النسثة

% 38.52 2974 200 0 

% 25.96 498 400 201 

% 16.02 161 800 401 

% 4.05 23 1200 801 

% .49 2 1600 1201 

% 3.15 9 2000 1601 

% 3.02 6 3000 2001 

% 5.25 8 5000 3001 

% 3.55 2 10000 5001 

 المجمىع 3683 100 %

 

 
 حسب هساحتها 0202ػاماملشاريغ املدةقت )استطلاع هىةغ/هرت طىيل(  تىزيغ

 شاهلت هؼاهلاث اػادة تدةيق واػادة التصديق
 

 )متر طىلي(األعماق  عدد العقىد النسثة

% 98.07 1362 200 0 

% 1.93 3 400 201 

 المجمىع 1365 100 %
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 حسب احملافظاث 0202ػامرت هربغ(تىزيغ هساحاث املشاريغ املدةقه)هقرتح+ ةائن( )أل  ه

 شاهلت هؼاهلاث اػادة تدةيق واػادة التصديق
 

 المحافظة مقترح قائم مجمىع النسثة

 تلديات عمان 113 34 147 4.8 %

 عمان 1761 198 1959 63.9 %

 الزرقاء 142 55 197 6.4 %

 المفرق 63 37 100 3.3 %

 عجلىن 12 9 21 0.7 %

 ءالثلقا 80 51 131 4.3 %

 مادتا 39 15 54 1.8 %

 جرش 27 19 46 1.5 %

 العقثة 39 4 43 1.4 %

 الكرك 29 21 50 1.6 %

 معان 22 6 28 0.9 %

 الطفيلة 9 5 14 0.5 %

 ارتد 200 77 277 9.0 %

 المجمىع 2536 532 3068 100 %

 النسثة 82.66 % 17.34 % 100 % 100 %
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 0202لؼام  الثاًيللشهر ٌدسيت التىزيغ اجلغرايف للوكاتب اهل
 

 

 هندسي ب مرتثة أ مرتثة التصنيف

مكتة مهندس 

 النسثه المجمىع مكتة/شركةاستشاريه رأي

 المحافظة

 %8.4 108 11 0 27 39 31 ارتد       

 %3.0 38 3 1 13 15 6 الثلقاء

 %6.6 85 8 0 19 33 25 الزرقاء

 %0.5 6 2 0 3 1 0 الطفيلة

 %0.9 11 2 0 2 4 3 العقثة

 %1.5 19 1 0 6 9 3 الكرك

 %1.3 16 1 0 1 8 6 المفرق

 %0.7 9 0 0 2 3 4 جرش

 %0.9 11 0 0 3 7 1 عجلىن

 %74.6 954 484 9 162 250 646 عمان

 %1.6 20 0 0 8 6 6 مادتا

 %0.2 2 0 0 1 0 1 معان

 %100 4776 214 10 247 375 434 المجمىع
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 أػداد الؼاهلني يف املكاتب اهلٌدسيت حسب الشؼب اهلٌدسيت
 

 المجموع تدريب مقيم تصميم  

 1783 341 2193 1535 المدنية الهندسة

 2716 144 479 2093 المعمارية الهندسة

 667 37 123 507 الميكانيكية الهندسة

 625 28 126 471 ائيةالكهرب الهندسة

 111 2 3 106 وبترول وجيولوجيا وتعدين مناجم

 25 0 2 23 الهندسة الكيماوية

 7135 154 2926 4735 المجموع

 
 
 
 

 0202ػاماو  شهريي هي حركت املسجلني واملستقيلني للا  

 
 المستقيلين المسجلين  

 تدريب مقيم تصميم تدريب مقيم تصميم  

 7 268 47 29 252 60 المدنية الهندسة

 8 41 73 0 0 0 المعمارية الهندسة

 3 4 9 28 49 84 الميكانيكية الهندسة

 0 2 9 8 6 12 الكهربائية الهندسة

 0 1 4 5 6 12 وبترول وجيولوجيا وتعدين مناجم

 18 316 142 81 131 168 المجموع 
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 اخلدهاث اهلٌدسيت واالشراف اهلٌدسي
 

ين والمقالين على المشاريع :المهندسين المثبت  

 يشروع . نُصبح عدد انًهُدسٍُ انذٍَ حى حثبُخهى يٍ بداَت هذا 0  ) يهُدسا عهً ) :07 حثبُج 1-

 يشروعا   (2)يهُدسا عهً 0>7 انعاو      

  

 يهُدس نُصبح عدد انًهُدسٍُ انذٍَ حى اقانخهى عٍ انًشارَع يٍ بداَت هذا انعاو( :22)إقانت  2-

 

 يهُدس( 397)    

 
 ات :ـــــىفـشـالك

 

 وذنك عهً انُحى انخانٍ=0202( نعاوشباطيشروع بشهر )  )2202 حى انكشف انحسٍ عهً )

 

 ،0202 ( نعاوشباطيشروعا نغاَاث َهاَت انخُفُذ خالل شهر) )  293حى انكشف عهً ) 1-

 

 (0202) ( نعاو شباط( حى انكشف خالل شهر) 2:3يقارَه يع  

 ،(2021)( نعاو شباط( يشروعا نغاَاث فحص انخربت خالل شهر )  292 حى انكشف عهً 2-

 2020  ) .( نعاو )  شباط شهر( حى انكشف خالل  9: يقارَه يع )

 ،(2021)( نعاو شباط( يشروعا نغاَاث أقديُت بُاء خالل شهر ) >3 حى انكشف عهً 3-

 2020  ) .( نعاو )  شباط شهر( حى انكشف خالل  93 يقارَه يع

 (2022( نعاو شباط( يشروعا نغاَاث انغاء انًخططاث انهُدسُت خالل شهر )  >2 حى انكشف عم 4-

 2020  ) .( نعاو )  شباط شهر ( حى انكشف خالل 8 يقارَه يع

 شباطخالل شهر  يشروعا يٍ خالل نجُت اإلشراف نهخأكد يٍ حىاجد يهُدس يقُى 738 عهًحى انكشف  5-

 2020 ) .( نعاو )  شباط   لانكشف خالحى  >;0 ) يقارَت يع(،  ( 2021

 ،(2021)( نعاو شباط( يشارَع كبري خالل شهر )  22 حى انكشف عهً 6-

 2020 ) .نعاو )  شباط شهر( حى انكشف خالل    7     يقارَه يع

 ،(2021)( نعاو شباط( يكخب هُدسٍ خالل شهر ) ;حى انكشف عهً )  7-

 (0202)نعاو  شباط شهر ( حى انكشف خالل 08 يقارَه يع
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 , الدفاع الودًي (كشىفاث اللجٌت الوشتركت ) ًقابت الوهٌدسيي , الوقاوليي , أهاًت ػواى 
 

 ( يشروع 87 بهغ عدد انًشارَع انًكشىف عهُها يٍ قبم انهجُت انًشخركت يع يُدوب انُقابت ) 1-

    (2021).( نعاو شباطخالل شهر )

 ( . 2020 نعاو ) شباط رحى انكشف خالل شه 166  )يقارَه يع )  

 

 بهغ عدد انًشارَع انًكشىف عهُها يٍ قبم انهجُت انًشخركت يع انًحافظ وانًخصرف ) نجُت انساليت انعايت ( 2-

 

 (2021).( نعاو شباط( يشروع خالل شهر )20)

 

   ( . 2020 ( نعاو ) شباط  ( حى انكشف خالل شهر)  6        يقارَه يع )

                  انًخاطباث

  2021).( نعاو)شباطخالل شهر) ( يشروع 181 حى يخاطبت أياَت عًاٌ انكبري نىقف حُفُذ)

   ( . 2020 ( نعاو ) شباط  حى انكشف خالل شهر) 13  ) يقارَه يع )
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 كشوفات الدائرة الهندسية

 

2021 
انون ـك

 الثاني
   شباط

المجموع 
 الكل  

 المعدل الشهري

 39 50 قدمية البناءا

  

89 45 

بة  122 244 160 84 فحص التر

وع  204 407 163 244 انهاء مشر

 91 181 181 0 مخاطبة االمانه

 450 900 435 465 المهندس المقيم

 241 482 212 270 المهندس المقيم العاصمه

 18 35 19 16 الغاء المخططات

كه  101 201 54 147 اللجنه المشتر

 8 15 8 7 اتبالمك

ن مقيم  36 72 33 39 تعيي 

وع  12 23 11 12 تأجيل مشر

 


