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 0994صىت انخأصيش: 

 انمفزق - نمىقع انجغزافي: األردنا

  طبيعت انمؤصضت: رصميت

 انخمىيم: حكىميمصذر 

 

 65:  22: وضبت انطهبت انذكىر إنى اإلوبد طبنب  21  :مخىصط عذد انطهبت في انصف 209   عذد أعضبء انهيئت انخذريضيت: 012ىو:  ــــعذد طهبت انذبه  05262  عذد طهبت انبكبنىريىس:

  60:  10  :تـــــوضبت انمذرصيه إنى انطهب 961ت:   ـــئت االداريعذد أعضبء انهي 0911 عذد انطهبت انىافذيه:  0221خيز:   ـــعذد طهبت انمبجض

 

 انكهيبث انذوائز انمزاكز وانىحذاث وانمعبهذ  انعمبداث

 كهٍخ األيٍرح سهًى ثُذ ػجذ اهلل نهزًرٌط انذائرح انًبنٍخ دائرح أيبَخ سر انًدبنس يركس انزًٍس ٔاإلثذاع ػًبدح انجحش انؼهًً

 كهٍخ اَداة ٔانؼهٕو اإلَسبٍَخ دائرح انشؤٌٔ انمبٍََٕخ دائرح اإلَزبج ٔانزصٍُغ يركس ثحٕس انؽبلخ هٍبػًبدح انذراسبد انؼ

 :انذٔائر انزبنٍخ ػًبدح شؤٌٔ انؽهجخ ٔرعى

 دائرح انُشبغ انثمبفً ٔاالخزًبػً .1

 دائرح انُشبغ انرٌبظً  .2

 دائرح انخذيبد ٔانرػبٌخ انؽالثٍخ .3

 دائرح انخرٌدٍٍ .4

 انٕافذٌٍ دائرح يكزت انؽهجخ .5

دائرح اإلرشبد انزرثٕي  .6

 ٔاالخزًبػً

يكزت صُذٔق انًهك ػجذاهلل انثبًَ  .7

 نهزًٍُخ

 كهٍخ انُٓذسخ انًكزجخ انٓبشًٍخ دائرح انُٓذسخ ٔانصٍبَخ يركس رؽٌٕر أداء أػعبء ٍْئخ انزذرٌس

 كهٍخ انؼهٕو دائرح يكزت انرئٍس دائرح انشؤٌٔ اإلدارٌخ يركس إحٍبء انزراس اإلساليً

 كهٍخ إدارح انًبل ٔاألػًبل دائرح االسزثًبر دائرح انمجٕل ٔدائرح انزسدٍم كس ثحٕس انًٍبِ ٔانجٍئخ ٔانًُبؼك اندبفخير

 كهٍخ انشرٌؼخ دائرح انؼاللبد انؼبيخ دائرح انهٕازو ٔانًشزرٌبد يركس انهغبد

 كهٍخ انؼهٕو انزرثٌٕخ دائرح شؤٌٔ انؼبيهٍٍ دائرح انسراػخ ٔانًٍبِ ٔانري انًركس انثمبفً اإلساليً

يركس االسزشبراد ٔانخذيبد انفٍُخ ٔرًٍُخ 

 انًدزًغ
 كهٍخ انمبٌَٕ دائرح انخذيبد انؼبيخ دائرح انؼؽبءاد

 كهٍخ األيٍر انحسٍٍ ثٍ ػجذ اهلل نزكُٕنٕخٍب انًؼهٕيبد دائرح انرلبثخ ٔانزذلٍك انًبنً ٔاإلداري سجخٔحذح االيزحبَبد انًحٕ

  دائرح األيٍ اندبيؼً ٔانساليخ انؼبيخ ؼًبٍَخٔحذح انذراسبد ان

 : ٌعى انذٔائر انزبنٍخ يركس انحبسٕة

 دائرح انجريدخ .1

 دائرح انذػى انفًُ  .2

 دائرح األَظًخ ٔانشجكبد  .3

 دائرح ظًبٌ اندٕدح ٔانزخؽٍػ
 2و 15600   :يسبحخ يسؽحبد األثٍُخ 

 

 
  2و 7173388   يسبحخ اندبيؼخ يٍ انسٍبج انخبرخً:

 شدرح 130000 خ: ـــــػذد األشدبر انحرخٍ

 يؼٓذ ثٍذ انحكًخ شدرح 32000   ٌٕ:ـــــــــػذد أشدبر انسٌز

 لبػخ 120   خ: ــــػذد انمبػبد انزذرٌسٍ  2و 520489    :ًــــيسبحخ اندبيؼخ يٍ انسٍبج انذاخه يؼٓذ انفهك ٔػهٕو انفعبء

 يخزجر 46  ػذد انًخزجراد انحبسٕثٍخ:            2و 541912   :انسبحبد( + خًبنٍخ اانجُبءانًسبحخ اإل  يؼٓذ ػهٕو األرض ٔانجٍئخ

 يجُى 113   ً: ـــــــــــــــــــــػذد انًجبَ  2و 80000   :بءـــــيسبحخ األراظً انًمبو ػهٍٓب انجُ  انًؼٓذ انؼبنً نهذراسبد اإلساليٍخ
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 انخخصصبث انخي حذرس نمزحهت انبكبنىريىس حضب انكهيت:

 انمجمىع انخخصصبث انكهيت

 3     اإليبيخ ٔانٕػظ ٔاإلرشبد أصٕل انذٌٍ انفمّ ًٔأصٕنّ كهٍخ انشرٌؼخ

 1       انمبٌَٕ كهٍخ انمبٌَٕ

 6  اَدهٍسي -اسجبًَ اَدهٍسي -إٌؽبنً انزبرٌخ خ ٔآداثٓبانهغخ انؼرثٍ انهغبد انحذٌثخ انهغخ االَدهٍسٌخ ٔآداثٓب كهٍخ اَداة ٔانؼهٕو اإلَسبٍَخ

 4    انرٌبظٍبد انكًٍٍبء انؼهٕو انحٍبرٍخ انفٍسٌبء كهٍخ انؼهٕو

 كهٍخ إدارح انًبل ٔاألػًبل
َظى انًؼهٕيبد انًبنٍخ 

 ٔانًصرفٍخ
 انًحبسجخ ٔلبٌَٕ األػًبل

َظى انًؼهٕيبد 
 انًحبسجٍخ

 7 انًحبسجخ صبدٌبد انًبل ٔاألػًبلالز إدارح األػًبل انزًٌٕم ٔانًصبرف

 كهٍخ انُٓذسخ
ُْذسخ انؽبلخ انًزدذدح 

 ٔانًسزذايخ
 4    ُْذسخ انًسبحخ انُٓذسخ انًذٍَخ ُْذسخ انؼًبرح

كهٍخ األيٍر انحسٍٍ ثٍ ػجذ اهلل 
 نزكُٕنٕخٍب انًؼهٕيبد

 3     ػهى انحبسٕة َظى انًؼهٕيبد اإلدارٌخ َظى انًؼهٕيبد انحبسٕثٍخ

يٍرح سهًى ثُذ ػجذاهلل كهٍخ األ
 نهزًرٌط

 1       انزًرٌط

 3     يؼهى صف ررثٍخ خبصخ ررثٍخ ؼفم كهٍخ انؼهٕو انزرثٌٕخ

 1       انؼهٕو انسٍبسٍخ يؼٓذ ثٍذ انحكًخ

 يؼٓذ ػهٕو األرض ٔانجٍئخ
َظى انًؼهٕيبد  اندغرافٍخ 

 ٔاالسزشؼبر ػٍ ثؼذ
ػهٕو األرض ٔانجٍئخ 

 انزؽجٍمٍخ
     2 

 35 ع انكهًانًدًٕ 
 

 انخخصصبث انخي حذرس نمزحهت انذبهىو حضب انكهيت:

 انمجمىع انخخصصبث انكهيت

 3 اإلدارح انًذرسٍخ دثهٕو صؼٕثبد انزؼهى دثهٕو انزرثٍخ كهٍخ انؼهٕو انزرثٌٕخ
 

 انخخصصبث انخي حذرس نمزحهت انمبجضخيز حضب انكهيت:

 انمجمىع انخخصصبث انكهيت

 3    انمعبء انشرػً أصٕل انذٌٍ ٕنّانفمّ ًٔأص كهٍخ انشرٌؼخ

 2     انًهكٍخ انفكرٌخ انمبٌَٕ كهٍخ انمبٌَٕ

 2     انهغخ انؼرثٍخ ٔآداثٓب انزبرٌخ كهٍخ اَداة ٔانؼهٕو اإلَسبٍَخ

 4   انرٌبظٍبد انكًٍٍبء انؼهٕو انحٍبرٍخ انفٍسٌبء كهٍخ انؼهٕو

 6 انًحبسجخ اإلدارح انؼبيخ انزًٌٕم ٔانًصبرف إدارح األػًبل الزصبدٌبد انًبل ٔاألػًبل ًااللزصبد ٔانزؼبٌٔ انذٔن كهٍخ إدارح انًبل ٔاألػًبل

كهٍخ األيٍر انحسٍٍ ثٍ ػجذاهلل 
 نزكُٕنٕخٍب انًؼهٕيبد

 2     ركُٕنٕخٍب انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد فً انزرثٍخ ػهى انحبسٕة

 كهٍخ انؼهٕو انزرثٌٕخ
 رؼهٍى انهغخ االَدهٍسٌخ ثبنحبسٕة ؼهٕو ان / زذرٌسٔانانًُبْح  اإلدارح انزرثٌٕخ

 / زذرٌسٔانانًُبْح 
 انهغخ انؼرثٍخ

 
8 

  انذراسبد االخزًبػٍخ / زذرٌسٔانانًُبْح  انًُبْح انؼبيخ نهغخ االَدهٍسٌخا / زذرٌسٔانانًُبْح  انرٌبظٍبد / زذرٌسٔانانًُبْح 

 1      انفهكػهى  يؼٓذ انفهك ٔػهٕو انفعبء

 2     انزرثٍخ اإلساليٍخ / زذرٌسٔانانًُبْح  االلزصبد ٔانًصبرف اإلساليٍخ ذراسبد اإلساليٍخانًؼٓذ انؼبنً نه

 1      انؼهٕو انسٍبسٍخ يؼٓذ ثٍذ انحكًخ

 2     اندٍٕنٕخٍب انزؽجٍمٍخ يٕارد انًٍبِ ٔانجٍئخ يؼٓذ ػهٕو األرض ٔانجٍئخ

 33  انًدًٕع انكهً



 


