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 2006 تعليمات التأهيل للمكاتب الهندسية لسنة 

 الحكومية األشغالام من نظ 4المادة  إلىصادرة استنادا" 

 وتعديالتة1986لسنة    71رقم 

 31/8/2006 ( تاريخ 4780 ونشرت في الجريدة الرسمية عدد )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ويعمل بها من تاريخ  " 6200لسنة  تعليمات التأهيل للمكاتب الهندسية "تسمى هذه التعليمات  - (1المـادة )

 في الجريدة الرسمية .نشرها 

 

ما  أدناهالمعاني المخصصة لها  هذه التعليماتوردت في  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما - (2ادة )ـالم

 لم تدل القرينة على غير ذلك :

 . واإلسكانالعامة  األشغال: وزارة وزارة ــال

 . واإلسكانالعامة  األشغالوزير  ر :ــالوزي

 ام دائرة العطاءات الحكومية .:مدير عير ـــدالم
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 دائرة العطاءات الحكومية . الـدائــرة :

الهندسية ووثائق العطاءات و المخططات و المواصفات الدراسـات والتصـاميم  :الهندسية الخدمات 

 أجهزةن تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم لذلك م على واإلشرافوالمشاريع  لألشغال

 وأعمالالمخبريه والميدانية  ات ذلك الفحوص بما في وأعمالومواد ولوازم 

  باألشغالاستشارات هندسية تتعلق  وأيالمساحة 

سب ح    األردنيينمعنـوي مصنف لدى نقابــة المهندسـين  أوشخص طبيعي  أي المكتب الهندسي :

تالف ائ أي أو  الهندسية  ويقوم بتقـديـم الخدماتوالشركات الهندسية نظام المكاتب 

 . ن أي منهممسجل بي

الهندسااة  الرئيسااية أقساام  أحد الهندسي الذي يمارسه المكتب الهندسي في لهو العم :صاص ــاالخت

 فروعها والمسجل في نقابة المهندسين . أو

 ات المعمول بهوالتعليماو الشروط  األسساالختصاص حسب  مجاالت  يم العام في يالتق  ل :ــــالتأهي

 الحكومية .كة في عطاءات الخدمات الهندسية لغايات المشار دائرةاللدى 

 إلىاداً رة استنهي اللجنة المشكلة بموجب تعليمات التأهيل للمكاتب الهندسية الصادأهيل: ـلجنة الت

م بتأهيل والتي تقو 1986لسنة  71الحكومية رقم  األشغال( من نظام 4المادة رقم )

 . دائرةالالمكاتب الهندسية حسب التعليمات المعمول بها لدى 

 -( 3المـادة)
 ويعينكتأهيل عام  الهندسية  يشكل الوزير لجنة لتأهيل المكاتب الهندسية المحلية لتقديم الخدمات  -أ

  حدةسنة وا وتكون مدة عمل هذه اللجنة  المديرالوزير أعضاء اللجنة ومجاالت عملها بتنسيب من 

ن اب اذا كا, ويكون النصالحاضرين  ضائهاأع أصواتبأغلبية  أو باإلجماعها اتوتتخذ اللجنة قرار

 . األعضاءمن نصف عدد  أكثرعدد الحضور 

 لجنة التأهيل . المديريرأس  -ب

 . لتصديقهاالوزير  إلىترفع قرارات لجنة التأهيل  -جـ

 على تنسيب المدير منح مكافآت مالية ألعضاء لجنة التأهيل ومقررها . للوزير بناء -د

ية , و تب الهندسلخبراء و الفنيين باألمور المتعلقة بتأهيل المكاتأهيل أن تستعين بايجوز للجنة ال -هـ    

 ها .بللوزير بناء على تنسيب المدير منح مكافئات مالية تتناسب مع المهام التي كلفوا 

  -( 4المادة )
 دائرة .لاالصحف المحلية من قبل في للراغبين في التأهيل من المكاتب الهندسية  اإلعالنيتم   -أ

صف شهر طلبات التأهيل للمكاتب الهندسية اعتباراً من منتصف شهر أيلول و حتى منت يتم استقبال -ب

 تشرين أول من كل سنة .

 لى المكتب الهندسي الذي يتقدم للتأهيل تقديم الوثائق التالية :ع -ج

 تعبئة النماذج المخصصة . -1

 لعاملين في المكتب .كشف حديث من نقابة المهندسين بأسماء المهندسين ا -2

 كشف حديث من الضمان االجتماعي بأسماء الجهاز الفني المطلوب للتأهيل . -3

 .السيرة الذاتية و شهادات الخبرة للجهاز الفني العامل في المكتب الهندسي  -4

 يين فيشهادة حديثة بتسجيل الشركة صادرة عن مراقب الشركات بأسماء الشركاء الحال -5

 المكتب الهندسي .

 حديثة بتسجيل االسم التجاري في وزارة الصناعة و التجارة . شهادة -6

 رخصة مهن سارية المفعول . -7

 نسخة إلكترونية تحوي جميع الوثائق أعاله . -8

وخبراته في  واإلداريةوكوادره الفنية وأداءه الهندسي  تشمل أسس التأهيل اختصاصات المكتب  -د

( من   3،  2،  1ا هي مبينة بالمالحق رقم ) كم وإمكانياتهمجال االختصاص المطلوب وتجهيزاته 

 هذه التعليمات .

لتي تم بتوفير المتطلبات ا هالتأكد من التزاملهندسي وزيارة المكتب اوقت  أيفي للجنة التأهيل  -هـ

 . و فئة تأهيله الهندسي النظر في تأهيل المكتب بإعادةالتأهيل بموجبها ولها الحق 

رفيع , ندسي بالتى المكتب الهندسي للمجال و الفئة ال يعتبر حقاً للمكتب الهدإن توفر المتطلبات فقط ل -و

 لتعليماتاهذه  و تقوم اللجنة بالنظر بترفيع المكتب الهندسي على ضوء كافة المعايير الواردة في

 وحسب قناعتها .

اللجنة على ترفيعها توافق  المكاتب التي لم وتبلغفي الدائرة  اإلعالنتعلن قرارات التأهيل على لوحة  -ز

ا إعالنهخ تاري ن يوماً لالعتراض على قرارات اللجنة منيخطياً وتعطى المكاتب الهندسية مدة ثالث

 أو تبليغها .
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ذ القرار دسي بعد اتخا, ويعاد الطلب مع كافة الوثائق المرفقة للمكتب الهن يكون التأهيل سنويا" -ح

 المناسب من قبل لجنة التأهيل .

 ادة تقييم المؤهلين على ضوء ما يلي : ينظر بإع -ط

 أداء المكتب الهندسي و مستوى الخدمات الهندسية المقدمة منه . -1

 التغييرات التي تطرأ على رؤساء االختصاص و الكوادر الفنية األخرى . -2

 حجم و تميز المشاريع . -3

ن حيث ممدى مواكبة المكتب الهندسي للتطور الحاصل في أسلوب تقديم الخدمات الهندسية  -4

اليب م األسالتدريب المستمر لرؤساء االختصاص و الكوادر الفنية األخرى باإلضافة الستخدا

 الحديثة من برمجيات و أجهزة .

ختصاص طرأ على رؤساء االت تتغييرات أو تعديال ةبأيالدائرة   إبالغعلى المكتب الهندسي  -ي

 من حدوث التغيير أو التعديل . خالل شهر األخرىوالكوادر 

 

  -( 5المـادة )
 -في المجاالت التالية : فئات يتم التأهيل للمكاتب الهندسية ضمن 

 . األبنية -أ

 . الطرق -أ

 . و الصرف الصحيالمياه  -ب

 الكهروميكانيك . -ج

 . المتخصصة الهندسة -د

 فحوصات المواد.  -ه

  استطالع الموقع . -و

 البيئة . -ز

 آخر يوافق عليه الوزير بناء" على تنسيب المدير . مجالأي  -ح

 ( :6المادة )
تقصاير أي مكتاب هندساي مؤهال فاي عملاه علاى لجناة التأهيال ,  شاكوى للمادير أن يقاوم بعارض -أ

ياال جنااة التأهإلااى لجنااة فنيااة يااتم تشااكيلها ماان قباال ل اوتقااوم لجنااة التأهياال بااالنظر فااي الشااكوى  أو إحالتهاا

تخااذ الللاوزير  يل بالتنسيبالشهرين , وتقوم لجنة التأه زلدراستها وتقديم تقريرها بذلك في مدة ال تتجاو

, ياة لجناة الفنأي من اإلجراءات المبينة أدناه بحق المكتاب الهندساي إذا ثبات تقصايره بنااًء علاى تقريار ال

هاائي لقارار النعلى أن يتم استدعاء المكتب الهندسي إلى لجنة التأهيل لالستماع لوجهة نظره قبل اتخااذ ا

 .بحقه 

اإلجراءات التالية بحق المكاتب الهندسية المقصرة في عملها : ب باتخاذللجنة التأهيل التنسي -ب  

 لفت نظر -1

 تنبيه . -2

 إنذار . -3

عاالن من المشااركة فاي العطااءات الحكومياة التاي ياتم اإلال تزيد عن سنة حرمان لمدة محددة  -4

 عنها ضمن فترة الحرمان .

 تنزيل فئة التأهيل . -5

 شطب تأهيل المكتب .  -6

 وباة المتخاذةعالمة حسن األداء في التقيايم الفناي للعطااءات وفقااً للعقيحسم على المكتب الهندسي من  -ج

 بحقه حسب آالتي :

 ( عالمات . 3التنبيه    : ) 

 ( عالمات . 7اإلنذار   : ) 

 ( عالمات عن كل شهر حرمان . 3الحرمان : ) 

 

لمكتاب , كماا ال ا عقوبات علاى في حال وجودهندسي مكتب  أيترفيع  ال توافق علىأن التأهيل للجنة  -د

مجااال فااي حااال وجااود عقوبااات مجمااوع  أيفااي  األعلااىالفئااة  إلااىيجااوز ترفيااع المكتااب الهندسااي 

 .عالمة  ( 30) حسوماتها 

النظار فاي  إعاادةفيحاق للجناة التأهيال  أكثار أو( عالماة  40مكتاب علاى حسام ) فاي حاال حصاول ال -هـ 

 .  درجة تأهيله تنزيلتأهيله , و يلغى حسم العالمات عن المكتب في حال 
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 إيقاااعتااريخ ( هاي  ثاالث سانوات متواصالة مان  أعااالهدة ساريان حسام العالماات ) فاي الفقارة )ج( ما -و

 ., وذلك لغايات تنفيذ ما ورد في البندين ) د , هـ ( العقوبة 

و الخااص لمادة أ مشااريع هندساية فاي القطااعين العاام التعاقاد علاىلام ياتمكن المكتاب الهندساي مان  إذا -ز

 النظر في تأهيله . إعادةنتين متواصلتين , فيحق للجنة التأهيل س

ي الحاصال علاى ( عالمات لعالمة حسن األداء في التقيايم الفناي للعطااءات للمكتاب  الهندسا5يضاف ) -ح

 جائزة وزارة األشغال العامة و اإلسكان للعمل االستشاري في آخر ثالث سنوات .
 

 

جراء التأهيال إبا حاجاةكلماا دعات ال الادائرة، تقاوم  أعاله(  5ورد في المادة )  اخذين باالعتبار ما –( 7دة)االم 

 -:التالية  الطرق أو األساليبضمن أي من حسب ما تراه مناسبا" ومشروع ألي الخاص 

للعطااءات بحياث ياتم تحدياد طريقاة العمال لفاتح العاروض وطريقاة تقيايم  ومالياة فنيةبطلب عروض  -أ

وذلاك فاي  ةالمالياالمقبولة والتي سيتم فاتح عروضاها  الفنيةوتحديد العروض  ةوالمالي الفنيةالعروض 

 شروط دعوة العطاء .

 وإعالنهاانتيجة التأهيل  إقراروالمالية وبعد  الفنيةتأهيل خاص مسبق قبل تقديم العروض  إلىبالدعوة  -ب

 .يةوالمال الفنيةيدعى من تم تأهيلهم للحصول على نسخ المناقصة لتقديم عروضهم 

 . مناسبةدائرة التراها أخرى أو طريقة  أسلوب أي -ج
 

 الية:ف االندماج حسب األسس التيجوز للمكاتب أن تتقدم للتأهيل العام الدائم كائتالف بهد -( 8المادة )

و أي أدائرة في أي مجال الأن يكون جميع األطراف الراغبين في االئتالف من المؤهلين في  -أ

 اختصاص.

باشرة دنى مللمكاتب الهندسية المؤهلة على أن تكون من نفس الفئة أو الفئة األيسمح باالئتالف  -ب

 للمجاالت واالختصاصات المختلفة.

ن جال اللذيوالم يجب أن يتوفر في االئتالف الحد األدنى من الكوادر المحددة في أسس التأهيل للفئة -ج

 سيتم تأهيل االئتالف بهما 

ة ف به إضافئتالالمطلوبة للفئة والمجال الذي سيتم تأهيل اال أن يتوفر لدى أطراف االئتالف الخبرة -د

 إلى توفر الخبرة المطلوبة لرؤساء االختصاص.

ناسب ميسمح بأن يكون مقر االئتالف في أي من مكاتب أحد أطراف االئتالف أو في مقر جديد  -ه

 يحوز على موافقة لجنة التأهيل.

ظ يحاف م ضمن االئتالف مباشرة، ويشترط أنيعلق تأهيل أطراف االئتالف منفردين بعد تأهيله -و

طاءات بالع أطراف االئتالف على كوادرهم كما كانت قبل االئتالف، وال يسمح ألي منهم المشاركة

خ تأهيل تاري الحكومية التي تطرح بشكل منفرد وتعطى المكاتب الهندسية مدة ال تزيد عن سنتين من

 ف.ئتالينها، وبخالف ذلك يتم إلغاء تأهيل االاالئتالف الستكمال إجراءات االندماج فيما ب

تفاقية اموذج يجب توثيق االئتالف وتسجيله في كل من نقابة المهندسين األردنيين والدائرة حسب ن -ز

 االئتالف المعتمد لدى الدائرة .

 ى.تعامل المكاتب الهندسية المؤتلفة عند تأهيلها كما تعامل المكاتب الهندسية األخر -ح

 دماج حسب قانون الشركات في وزارة الصناعة و التجارة .يجب تسجيل االن -ط

التأهيل  لجنة عند ظهور أي حالة ال يمكن معالجتها بموجب أحكام هذه المادة، فان األمر يعرض على -ي

 التخاذ القرار المناسب بشأنها.

 ( :9المادة )

كثر من حصص مكتب هندسي % أو أ50يحق للمكتب الهندسي األردني المسجل اصولياً والذي يمتلك ما نسبته 

آخر مسجل لدى وزارة الصناعة و التجارة و نقابة المهندسين االردنيين أن يتقدم لطلب التأهيل المشترك بحيث 

يتمكن من االستعانة بالكوادر الفنية والتخصصات الموجودة لدى المكتب اآلخر و غير الموجودة لديه لغايات 

-سس التالية :تحقيق متطلبات التأهيل المشترك وفق األ  

 تحقيق متطلبات قانون نقابة المهندسين االردنيين فيما يتعلق بملكية المكتب . -أ

اعة ة الصنإذا كان المكتب الهندسي اآلخر أجنبي فيجب أن يكون مسجالً في األردن لدى كل من وزار  -ب

 والتجارة و نقابة المهندسين االردنيين.

اً وباالختصاصات المسجل بها لدى نقابة المهندسين االردنيين و أن يكون كالً من المكتبين مؤهالً منفرد -ج

 بشهادتي تأهيل منفصلتين لكٍل منهما.

ين مجتمعتين وبإجمالي تخصصاتهمصدر شهادة التأهيل المشترك باسم الشركتت  -د  

تبين الهندسيين التقدم لذات العطاء في حال تقدمهما بشهادة التأهيل المشترك .ال يحق للمك -هـ  
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 للوزير تعديل هذه التعليمات بتنسيب من لجنة التأهيل . -( 10المادة )

 

 التعليمات الغيه ألي تعليمات أخرى صدرت بهذا الخصوص . تعتبر هذه – (11) المادة
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 (1ملحق رقم )

 التأهيل للمكاتب الهندسية  وأسسمعايير   

 المتطلبات العامة -أوال"

 معايير التأهيل العام : -أ
 ه .المتفرغين للعمل في والشركاء  المؤسسين خبرةؤسسي للمكتب الهندسي والوضع الم -1

 . األخرىرؤساء االختصاص والكوادر وخبرات مجاالت االختصاص    -2

وتواصل االختصاص فيه وكذلك استمرارية عمل رؤساء الهندسي مدة االختصاص في المكتب   -3

 االختصاص .

و يقوم أليها ع واإلشرافبدراستها  الهندسي م المكتبالتي قا المشاريع في القطاعين العام و الخاص -4

 .بها حاليا"  داخل المملكة وخارجها 

 مساحة المكتب وتجهيزاته . -5

 .) حسب النموذج المعتمد من الدائرة (  العمل أصحابمن  األداءشهادات  -6

 االنطباع العام . -7

 معايير التأهيل الخاص بالمشروع: -ب
تنقية  مثل السدود , محطات ) إضافيةمتطلبات  إلىتي تحتاج يجري التأهيل الخاص للمشاريع ال

ن لخ (  عامحطات معالجة و تحلية مياه الشرب , المطارات , السكك الحديدية ...  , الصحيالصرف 

لى تأهيل عأدناه ويقتضي أن تشتمل دعوة ال المبينةفي التأهيل العام حسب األسس  المتوفرةتلك 

خبرات والمطلوب توفرها في العرض الفني من ائتالفات ومؤهالت  اإلضافيةالمتطلبات والشروط 

 -لي :وجدت ويشمل ذلك ما ي إنمحددة وطريقة تقييم العرض الفني والمالي والعالقة بينهما 

بخبرة مناسبة في مجال المشروع  مهندسينالجهاز المقترح للمشروع ومؤهالته ) يشترط توفر   -1

 وحسب شروط دعوة العطاء ( .

 -:الخبرات التي قام أو شارك بها المكتب وتشمل   -2

 -الخبرة في مجال المشروع المتخصص :  -أ

   و   أ عليها واإلشرافلمكتب بدراستها االتي قام أو شارك  المماثلةبيان تفصيلي للمشاريع  -

 .و نسبة مشاركته بهاداخل المملكة وخارجها   يقوم بها حاليا"

 الخبرة العامة:  -ب

أو  عليها افواإلشرالتي قام أو شارك المكتب بدراستها  األخرىتفصيلي للمشاريع   بيان  -

 يقوم بها حاليا"  داخل المملكة وخارجها .

 العمل والمنهجية . خطةبيان   -ج

 تتطلبها طبيعة المشروع . أخرى أمور أية  -د

 وثيق االئتالف .قبل كل طرف وت المشاركة من ونسبة وجدت وأسس إن االئتالفاتبيان      -3

ه م تعميم, و الذي سيت ) حسب النموذج المعتمد من الدائرة من صاحب العمل األداءشهادات   -4

 . (على كافة الدوائر الحكومية 

 الوضع المالي للمكتب الهندسي  . -5

 االنطباع العام .  -6

 معايير التأهيل في الفئة األولى ) أ ( . -ج 
ة ير التاليلمعاياي من المجاالت المحددة في التعليمات ،تعتمد للتأهيل ضمن الفئة األولى ) أ ( في أ

 في التعليمات : تمتطلبات أخرى ورد أيةباإلضافة إلى 

شاريع تقل عن ستة م ال أن يكون المكتب الهندسي قد قام بأعمال مميزة في مجال االختصاص -1

 متنوعة فيلية وان تكون شمومن الكفاءة الفنية و ع أن يقدم أعماال" ذات مستوى عالٍ ويستطيمميزة , 

 مجاالت التخصص .

مع  قارنةمأن يكون المكتب الهندسي قد قام بأعمال ذات حجم كبير وان حجم عمله الحالي كبير  -2

 المكاتب األخرى في نفس درجته الحالية . 

 تخصصةمن المهندسين الرئيسين من ذوي الخبرة الم أن يكون لدى المكتب الهندسي عدد كافٍ  -3

ن ن مستمريمعظم المهندسين الرئيسييكون في المجاالت المختلفة للتخصص المطلوب وان والعالية 

 .في نفس المكتب باستثناء الشركاء سنوات  3في عملهم لمدة ال تقل عن 

لخبرة اذات  أن يكون لدى المكتب الهندسي نظام مؤسسي متطور ولديه األجهزة المالية واإلدارية -4

 .التي تتناسب مع مؤسسة كبيرة 
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له , وان يكون ما يعاد أو( ISO 9000مثل ) اً جودة مطبقللإدارة أن يكون لدى المكتب الهندسي نظام  -5

في   من وحدة االعتماد ( ISO 17025)المختبر الهندسي حاصالً على شهادة االعتماد الوطني 

 .مؤسسة المواصفات و المقاييس 

نظمة رة ومإلداري بصورة دورية ومستمأن يقوم المكتب الهندسي بتطوير وتدريب جهازه الفني وا -6

 مراجع وأجهزة حاسوب و برامج متطورة . ةولديه مكتب

ل عن ال تق أن يكون لدى المكتب الهندسي مكتب )مقر( مؤثث والئق توافق عليه اللجنة بمساحة * -7

 لباقي المكاتــب . 2م (500للمختبرات الهندسية وال تقل عن ) 2م (400)

 .لهندسياالخاص و خارج األردن وتصدير العمل الهندسي ميزة للمكتب يعتبر العمل في القطاع  -8

تقدمه  عاله عندردة أيقوم المكتب الهندسي بتقديم وثائق للدائرة يبين فيها مدى تحقيق المتطلبات الوا -9

 للتأهيل في الفئة األولى )أ( .

ل كي يقوم كها لتيب معوزيارة المكاتب الهندسية والتر التأهيل تقوم لجنة التأهيل بمراجعة طلبات -10

 ( لمشروع أو اكثر في مجال التخصص . Presentationمكتب بتقديم عرض )

 

 معايير التأهيل في الفئة األولى ) ب ( .-د 
 لمعاييرتمد اللتأهيل ضمن الفئة األولى ) ب ( في أي من المجاالت المحددة في التعليمات ،تع

 :في التعليمات متطلبات أخرى وردت أية إلىالتالية باإلضافة 

ون ان تكأن يكون المكتب الهندسي قد قام بأعمال ذات مستوى عاٍل من الكفاءة الفنية و -1

 . وال يقل عددها عن أربعة مشاريع متنوعة في مجاالت التخصص

 أن يكون المكتب الهندسي قد قام بأعمال ذات حجم مناسب و بنجاح .  -2

 
 

 1/7/2007تاريخ  4835 ( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم1/2007* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم )
 من المهندسين الرئيسين من ذوي الخبرة أن يكون لدى المكتب الهندسي عدد كافٍ  -3

 المتخصصة والعالية في المجاالت المختلفة للتخصص المطلوب .

ات رية ذواإلداأن يكون لدى المكتب الهندسي نظام مؤسسي متطور ولديه األجهزة المالية  -4

 الخبرة المناسبة .

ة مستمرأن يقوم المكتب الهندسي بتطوير وتدريب جهازه الفني واإلداري بصورة دورية و -5

 ومنظمة ولديه أجهزة حاسوب و برامج متطورة .

 تقل احة الأن يكون لدى المكتب الهندسي مكتب )مقر( مؤثث والئق توافق عليه اللجنة بمس* -6

 .لباقي المجاالت . 2(م350الهندسية وال تقل عن )للمختبرات  2( م300عن )

 عاله عندأاردة يقوم المكتب الهندسي بتقديم وثائق للدائرة يبين فيها مدى تحقيق المتطلبات الو -7

 ( .بتقدمه للتأهيل في الفئة األولى )

 كليقوم  ا لكيتقوم لجنة التأهيل بمراجعة هذه الطلبات وزيارة المكاتب الهندسية والترتيب معه -8

 ( لمشروع أو اكثر في مجال التخصص . Presentationمكتب بتقديم عرض )

 

 معايير التأهيل في الفئة الثانية .-هـ 
 إلىضافة تالية باإلير الللتأهيل ضمن الفئة الثانية في أي من المجاالت المحددة في التعليمات ،تعتمد المعاي

 متطلبات أخرى وردت في التعليمات: أية

 لدى المكتب مهندس معماري مميز .أن يتوفر  -أ

 . 2( م200أن يكون لديه مكتب ) مقر ( مناسب وان ال تقل مساحته عن ) -ب

 تب قد قام بالتصميم واإلشراف على مشروعين مميزين . أن يكون المك -ج

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 
  1/7/2007تاريخ  4835( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2007* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم )
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 -ومتطلبات التأهيل للمكاتب الهندسية: أسس ثانيا": 

 األبنيةمجال  -أ
 الخبرةتوفر  إلى إضافة فئةلكل  أدناه المبينةتتوفر األسس لالختصاصات والكوادر الهندسية  أنيجب  

 .اه أدن المبينةمشاريع تؤهلها ألي من الفئات  إنجازورؤساء االختصاص في  الهندسي للمكتب 
 

 -: االختصاصات والكوادر الهندسية  )أ( األولىالفئة ** 

 -: يما يلحسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه  استشاريهندسي بمرتبة مكتب 

 لمشاريع.ا , إدارة، الميكانيك ، الكهرباء  اإلنشائي،  األبنيةاختصاصات هي عمارة  خمسة  -أ

 األولى ) ب ( . الفئةسنوات في ( 3) مدة ال تقل عنقد أمضى يكون المكتب الهندسي  أن -ب

 -: أدناهالكوادر المبينة  -ج

 :نمعمارييخمسة مهندسين  -1

فعلية في التصميم  ةخبر( سنوات 10نة منها )( س16األول رئيس اختصاص بخبرة ال تقل عن ) -

 , وان يكون قد قام بمشاريع مميزة وشارك في مسابقات معمارية . المعماري

 فعلية في التصميم المعماري . ةخبر( سنوات 7منها ) ة( سن11لثاني بخبرة )ا -

 فعلية في التصميم المعماري . ةخبر( سنوات 3منها )( سنوات 7الثـالث بخبرة )  -

 .ي المعمارفعلية في التصميم  ةخبرمنها سنتين ( سنوات 5) الرابع بخبرة -

 . التخرجأو حديث  بأي خبرة آخرالخامس مهندس معماري  -

 : إنشائيينمهندسين  ةثالث  -2

لتصميم افعلية في  ةخبر( سنوات 10منها )( سنة 16بخبرة ال تقل عن )رئيس اختصاص  األول  -

 اإلنشائي , وان يكون قد قام بمشاريع مميزة .

   . اإلنشائيتصميم فعلية في ال ةخبر( سنوات 4منها )( سنوات  11الثاني بخبرة )   -

 . بأي خبرة او حديث التخرج آخردس مدني الثالث مهن -

  ن ميكانيكان اثنامهندس -3

,  صميمفعلية في الت ةخبر( سنوات 10منها )( سنة 16بخبرة ال تقل عن )رئيس اختصاص  األول -

 وان يكون قد قام بمشاريع مميزة .

 ( سنوات .5الثاني بخبرة ال تقل عن ) -

  ن كهرباءان اثنامهندس -4

,  صميمفعلية في الت ةخبر( سنوات 10منها )( سنة 16بخبرة ال تقل عن ) رئيس اختصاص األول -

 وان يكون قد قام بمشاريع مميزة .

 ( سنوات .5الثاني بخبرة ال تقل عن ) -

  نان اثنامهندس -5

 منها( سنه 16بخبره ال تقل عن ) المشاريع إدارةرئيس اختصاص في مهندس مدني أو معماري  األول -

 .ألقل في إدارة المشاريع و/أو اإلشراف عليها ( سنوات على ا10)

( 7ن )عمتخصص في العقود والكميات والمواصفات بخبرة ال تقل مدني أو معماري الثاني مهندس  -

 سنوات .
 

 17/2/2008 تاريخ  4885 ( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم1/2008تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم ) **

 

 

 -: االختصاصات والكوادر الهندسية )ب(لىاألوالفئة 

 -: يما يلحسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه  استشاريهندسي بمرتبة مكتب 

 . المشاريع وإدارة، الميكانيك ، الكهرباء  اإلنشائي،  يةاألبنخمسة اختصاصات هي عمارة  -أ

 . الثانية الفئة سنوات في( 3) قد أمضى مدة ال تقل عنيكون المكتب الهندسي  أن -ب

  -: أدناهالمبينة  رالكواد -ج

 : نمعمارييمهندسين  أربعة-1

,  المعماري فعلية في التصميم ةخبر( سنوات 10منها )( ســنة 14بخبــرة )رئيس اختصاص  األول -

 وان يكون قد قام بتصميم مشاريع مميزة .

 لمعماري .اتصميم فعلية في ال ةخبر( سنوات 7منها )( سنوات 11الثاني بخبرة ) -

 ميم المعماري .فعلية في التص ةخبر( سنوات 3منها )سنوات  (5الثـالث بخبرة ) -

 .آخر بأي خبرة أو حديث التخرج مهندس معماري الرابع  -

 : اناثن إنشائيان انمهندس -2
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ن , وا ياإلنشائفعلية في التصميم  ةخبر( سنوات 7منها )( سنة 14) بخبرةرئيس اختصاص  األول -

 .يكون قد قام بتصميم مشاريع مميزة 

 . اإلنشائيفعلية في التصميم  ةخبر( سنوات 3منها )سنوات  (7) الثاني بخبرة -

 . فعلية في التصميم ةخبر( سنوات 7( سنة منها )14بخبرة ) رئيس اختصاص ميكانيك -3

 . ميمفعلية في التص ةخبر( سنوات 7( سنة منها )14بخبرة ) رئيس اختصاص كهرباء -4

  : مهندسان اثنان  -5**

ا منه ( سنة14عن ) المشاريع بخبرة ال تقل إدارةرئيس اختصاص في مهندس مدني أو معماري  األول -

 إدارة المشاريع و/أو اإلشراف عليها .فعلية في  ةخبر( سنوات 7)

   ن ع لال تقمتخصص في العقود والكميات والمواصفات بخبرة مدني أو معماري الثاني مهندس  -

  ( سنوات .5)

 

 -: والكوادر الهندسية االختصاصات:  الثانية الفئة

 -:يما يل لديهحسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر  استشاريهندسي بمرتبة  مكتب

 . شاريعو إدارة الم الكهرباء, ، الميكانيك  اإلنشائي،  األبنيةعمارة  : اختصاصات هي خمسة -أ

 . الثالثة الفئةفي  سنوات( 3) أمضى مدة ال تقل عن قديكون المكتب الهندسي  أن -ب

 -: أدناهالكوادر المبينة  -ج

 -: نمعماريين يمهندس ةثالث -1

 .ماريالمع فعلية في التصميم ةخبر( سنوات 7منها )( سنة 12بخبـرة )رئيس اختصاص  األول -

 اري .لمعما فعلية في التصميم ةخبر( سنوات 5منها )( سنوات 9الثاني بخبرة ) -

 .  آخر بأي خبرة أو حديث التخرجمهندس معماري الثالث  -

 
  17/2/2008 تاريخ  4885 ( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم1/2008تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم ) **

 

 -ن :ااثن إنشائيان انمهندس  -2

 . لية في التصميمفع ةخبر( سنوات 5منها ) ( سنة12رئيس اختصاص بخبرة ) األول -

 .  فعلية في التصميم ةخبرمنها سنتان ( سنوات 5بخبرة ) والثاني  -

 . ي التصميمفعلية ف ةخبر( سنوات 5منها ) سنه(  12عن ) لال تق بخبرة ميكانيك رئيس اختصاص -3

 . لتصميمافعلية في  ةخبر( سنوات 5منها )( سنة 12بخبرة ال تقل عن ) رئيس اختصاص كهرباء -4

 -:ن ان اثنامهندس -5

 سنة (12المشاريع بخبرة ال تقل عن ) إدارةرئيس اختصاص في مهندس مدني أو معماري  األول -

 .إدارة المشاريع و/أو اإلشراف عليهافعلية في  ةخبر( سنوات 5منها )

( 3ن )عبخبرة ال تقل  متخصص في العقود والكميات والمواصفاتمدني أو معماري الثاني مهندس  -

  .سنوات 

 

 -: االختصاصات والكوادر الهندسية:  الفئة الثالثة 

 -: يما يلاستشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه هندسي بمرتبة مكتب  

 ., الكهرباء و الميكانيك  اإلنشائي ,  األبنيةعمارة أربعة اختصاصات  هي  -أ

 . 2( م150أن يكون لديه مكتب ) مقر ( مناسب وان ال تقل مساحته عن ) -ب

  -: أدناهالمبينة  درالكوا -ج

  -: نان اثنامعماري انمهندس -1

 . فعلية في التصميم ةخبر( سنوات 5منها )( 11عن ) لال تقبخبرة األول رئيس اختصاص  -

 ( سنوات .5) و الثاني بخبرة -

 . لتصميمافعلية في  ةخبر( سنوات 5منها ) ( سنة11عن ) لال تقبخبرة  إنشائي رئيس اختصاص -2

 ( سنة .11بخبرة ) رئيس اختصاص كهرباء -3

 ( سنة .11بخبرة ) رئيس اختصاص ميكانيك -4

 . و/أو اإلشراف عليها مشاريعال إدارةسنوات في مجال  (5بخبرة ) معماري أومهندس مدني   -5
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 الطرق مجال -ب
 الخبرةفر تو إلى إضافة فئةلكل  أدناه المبينتتوفر األسس لالختصاصات والكوادر الهندسية  أنيجب 

 .ه أدنا المبينةمشاريع تؤهلها ألي من الفئات  إنجازورؤساء االختصاص في الهندسي للمكتب 

 

 -: االختصاصات والكوادر الهندسية:  )أ( األولىالفئة ** 

  -استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :هندسي بمرتبة مكتب 

 المشاريع.  , المرور , إدارة، الجسور، المساحة اختصاصات هي الطرق  خمسة  -أ

 األولى ) ب ( . الفئةسنوات في ( 3) قد أمضى مدة ال تقل عنيكون المكتب الهندسي  أن -ب

  -: أدناهالكوادر المبينة  -ج

 :ن في اختصاص الطرق ااثن انمهندس -1

 صميمتفعلية في  ةبرخ( سنوات 10منها )( سنه  16بخبرة ال تقل عن ) رئيس اختصاص  األول -

 الطرق .

 الطرق . ي تصميمفعلية ف ةخبر( سنوات 4منها )( سنوات  10عن)  لال تقالثاني بخبرة  -

 الجسور : ن في اختصاصااثن انمهندس -2

 في تصميم فعلية ةخبر( سنوات 7منها )( سنه  16جسور بخبرة ال تقل عن )  رئيس اختصاص األول -

 الجسور .

 ( سنوات في الجسور . 5تقل عن )  الثاني بخبرة ال -

 المساحة : ن في اختصاصااثن انمهندس -3

 ة في  مجالفعلي ةخبر( سنوات 7منها )( سنه  11بخبرة ال تقل عن ) رئيس اختصاص مساحة  األول -

 . للطرق المساحة

 ( سنوات في مجال المساحة . 5الثاني بخبرة ال تقل عن )  -

 ةخبرسنوات  (7منها )( سنه  16بخبرة ال تقل عن )  ارة المشاريعرئيس اختصاص إدمهندس مدني  -4

 . و/أو اإلشراف عليهامشاريع ال إدارةفعلية في 

 المرور :  ن في اختصاصااثن انمهندس -5

 ي فعلية ف ةخبر( سنوات 7( سنة منها )11)مرور بخبرة ال تقل عن رئيس اختصاص  األول -

 .اختصاص المرور

 ( سنوات في المرور . 5قل عن ) الثاني بخبرة ال ت -

 ( سنوات . 7بخبرة ال تقل عن )  جيومهندس هيدرول -6

 ( سنوات . 7بخبرة ال تقل عن )  و المواصفات كمياتالعقود ومدني للمهندس  -7

 

 -االختصاصات والكوادر الهندسية ::  )ب( أولىالفئة ** 

  -يتوفر فيه ما يلي : استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين هندسي بمرتبة مكتب 

 المشاريع . و المساحة وإدارة وهي الطرق والجسور  أربعة اختصاصات -أ

 . الثانية الفئةسنوات في ( 3) قد أمضى مدة ال تقل عنيكون المكتب الهندسي  أن -ب

 

 
 17/2/2008  تاريخ 4885 ( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2008تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم ) **

 :  أدناه المبينةالكوادر  -ج

 :ن في اختصاص الطرق ااثن مهندسان -1

 الطرق. فعلية في تصميم ةخبر( سنوات 7منها )سنه  (14عن) لال تقبخبرة  األول رئيس اختصاص-

 . لطرقافعلية في تصميم  ةخبر( سنوات 3منها )( سنوات 7)ال تقل عن  بخبرة الثاني -

 ميم الجسور . فعلية في تص ةخبر( سنوات 3منها )سنة  (14عن) لال تقبخبرة  جسور صاصرئيس اخت  -2

 جال المساحة .م فعلية في  ةخبر( سنوات 5منها ) سنة( 11بخبرة ال تقل عن ) رئيس اختصاص مساحة  -3

(  5فعلية  )  منها خبرة( سنة 14عن ) لال تقبخبرة المشاريع  إدارةاختصاص مدني  رئيس مهندس  -4

 .مشاريع و/أو اإلشراف عليها السنوات في إدارة 

 ( سنوات .7بخبره ال تقل عن ) جيومهندس هيدرول -5

 ( سنوات في المرور .5( سنوات منها )7بخبرة ال تقل عن ) مهندس مرور -6

 ( سنوات .5عن ) لال تقبخبرة  و المواصفاتللعقود والكميات مدني مهندس  -7
 

  -: صاصات والكوادر الهندسيةاالخت:  الفئة الثانية 

 -: يما يلاستشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه هندسي بمرتبة مكتب 

 . المساحةالجسور أو و , الطرق ااختصاص -أ
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 . الثالثة الفئةفي  سنوات( 3) قد أمضى مدة ال تقل عنيكون المكتب الهندسي  أن -ب

 -الكوادر المبينة أدناه : -ج

  في اختصاص الطرق : نااثنن امهندس -1

 الطرق . ي تصميمفعلية ف ةخبر( سنوات 5منها )( سنة 12عن ) لال تقبخبرة رئيس اختصاص  األول -

 . مفعلية في التصمي ةخبرمنها سنه واحدة ( سنوات 5بخبرة ال تقل عن ) الثاني -

 ي تصميمففعلية  ةخبر( سنوات 5منها )( سنة 12عن ) لال تقبخبرة  رئيس اختصاص جسور أو مساحة -2

 الجسور أو في المساحة .

جي والهيدرول أو ةالمساحفعلية في مجال  ةخبرمنها سنتين سنوات  (7) عن لال تقبخبرة  مهندس مدني -3

 و المواصفات .العقـود والكميـات  أو

 .شراف عليها اإلمشاريع و / أو ال إدارة( سنوات في 7بخبرة ال تقل عن ) مهندس مدني  -4

 

 -: االختصاصات والكوادر الهندسية:  فئة الثالثة ال

 إلنشائيا أووالجسور , استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين لديه اختصاصي الطرق هندسي بمرتبة مكتب 

 -يكون لدى المكتب : أنويشترط 

 . ه( سن11بخبرة ال تقل عن ) طرقرئيس اختصاص   -1

 ه .( سن11عن ) لتقال بخبرة  رئيس اختصاص جسور أو إنشائي  -2

 يها .عل اإلشرافمشاريع و/أو ال( سنوات في إدارة 5عن ) لال تقبخبرة  مهندس مدني  -3
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 -:  و الصرف الصحيالمياه  مجال -ج
للمكتب  الخبرةتوفر  إلى إضافة فئةلكل  أدناه المبينةتتوفر األسس لالختصاصات والكوادر الهندسية  أنيجب  

 .أدناه  المبينةمشاريع تؤهلها ألي من الفئات  إنجازفي ورؤساء االختصاص الهندسي 

 

 -: االختصاصات والكوادر الهندسية:  )أ( األولىالفئة ** 

 -استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :هندسي بمرتبة مكتب 

 احة , إدارةالمس ، الكهرباء ، الميكانيك ، اإلنشائي،  و الصرف الصحياختصاصات هي المياه  ستة  -أ

 المشاريع .

 األولى ) ب ( . الفئةسنوات في ( 3) قد أمضى مدة ال تقل عنيكون المكتب الهندسي  أن -ب

  -: أدناه المبينةالكوادر  -ج

 : و صرف صحين مياه ااثن انمهندس -1

 .صميمالت فعلية في  ةخبر( سنوات 10منها ) ( سنه16بخبرة ال تقل عن )رئيس اختصاص  األول -

 تصميم . الفعلية في  ةخبر( سنوات 7منها )( سنوات  10والثاني بخبرة )  -

 .صميمالتفعلية في  ةخبر( سنوات 10منها ) ( سنه 16بخبرة ال تقل عن )  إنشائي رئيس اختصاص -2

نوات س( 7منها )( سنه  16بخبرة ال تقل عن ) المشاريع  إدارةفي مدني رئيس اختصاص  مهندس -3

 . و/أو اإلشراف عليها المشاريع إدارة فيفعلية  ةخبر

 :ميكانيك  ان اثنانمهندس -4

 .لتصميم ا فعلية في  ةخبر( سنوات 10منها )( سنه  16بخبرة ال تقل عن ) األول رئيس اختصاص   -

 ( سنوات .5و الثاني بخبرة ال تقل عن )  -

 :كهرباء اثنان  انمهندس -5

 .تصميمال فعلية في  ةخبر( سنوات 10منها ) ( سنه 16بخبرة ال تقل عن ) األول رئيس اختصاص  -

 ( سنوات .5و الثاني بخبرة ال تقل عن ) -

 لمساحة .ا( سنوات خبره فعليه في 5( سنة منها )11بخبرة ال تقل عن ) رئيس اختصاص مساحة -6

  .و المواصفات الكميات و العقود( سنوات في مجال  7بخبرة ال تقل عن )  مدنيمهندس  - 7

 

  -: االختصاصات والكوادر الهندسية:  )ب( األولىفئة ال** 

  -استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه ما يلي :هندسي بمرتبة مكتب 

 ع .المشاري وإدارةانيك ، الكهرباء ، الميك اإلنشائي،  و الصرف الصحياختصاصات هي المياه  ةخمس -أ

 . الثانية الفئةسنوات في ( 3) تقل عن قد أمضى مدة اليكون المكتب الهندسي  أن -ب

  -: أدناه المبينةالكوادر  -ج

 : و صرف صحيمياه  اثنانن  امهندس -1

 في التصميم .فعلية  ةخبروات ( سن7منها ) ( سنه14عن ) لال تقبخبرة األول رئيس اختصاص   -

 .فعلية في التصميم  ةخبر( سنوات 3منها )( سنوات 7بخبرة  ) الثاني و   -
 17/2/2008 تاريخ 4885 ( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم1/2008تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم ) **

 

 .التصميم ي ففعلية  ةخبر( سنوات 7منها )(  سنه 14عن ) لال تقبخبرة  رئيس اختصاص إنشائي   -2

 ةخبر( سنوات 5منها )( سنه  14ال تقل عن ) بخبرة   مهندس مدني رئيس اختصاص إدارة المشاريع  -3

 .و/أو اإلشراف عليها المشاريع إدارةفعلية في 

 .التصميم في فعلية ةخبر( سنوات 7منها ) ( سنة14عن ) لال تقبخبرة  كهرباءرئيس اختصاص   -4

 .ي التصميمففعلية  ةخبر( سنوات 7منها )( سنة 14عن ) لال تقبخبرة  ميكانيكرئيس اختصاص   -5

 . المواصفات و الكمياتالعقود و( سنوات في مجال المساحة أو 5عن ) لال تقبخبرة  دنيممهندس  -6

 

 -: االختصاصات والكوادر الهندسية:  الفئة الثانية 

 -: يما يلاستشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه هندسي بمرتبة مكتب 

 لميكانيك .اوالكهرباء أو ,  اإلنشائي و الصرف الصحي ,اختصاصات هي المياه  ةثالث -أ

 . الثالثة الفئةفي سنوات  (3) قد أمضى مدة ال تقل عنيكون المكتب الهندسي  أن -ب

 -الكوادر المبينة أدناه : -ج

 : وصرف صحيمياه  اثنانن امهندس  -1

 م .التصميفعلية في  ةخبر( سنوات 5منها )( سنة 12عن ) لال تقبخبرة رئيس اختصاص  األول -

 ( سنوات .5عن ) لال تقبرة والثاني بخ -

 .التصميم  فعلية في ةخبر( سنوات 5منها )( سنة 12عن ) لال تقبخبرة  رئيس اختصاص إنشائي  -2
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( سنوات 5)منها ( سنة 12عن ) لال تقبخبرة  ميكانيكرئيس اختصاص  أوكهرباء  رئيس اختصاص  -3

 . التصميم فعلية في ةخبر

ختصاص في اختصاص غير اال( سنوات 7عن ) لال تقبخبرة  أو مهندس ميكانيكمهندس كهرباء  -4

 .( أعاله 3المسمى في البند )

 المشاريع .  إدارة( سنوات في 7لديه خبره ال تقل عن ) مدنيمهندس  -5

 

 -: االختصاصات والكوادر الهندسية:  الفئة الثالثة 

 يو الصرف الصحالمياه  اختصاصي استشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين لديههندسي بمرتبة مكتب 

 -وأن يتوفر فيه الكوادر الفنية التالية : واإلنشائي

في ية فعل ةخبر( سنوات 5منها ) سنة( 11عن ) لال تقبخبرة  و صرف صحيمياه  رئيس اختصاص   -1

 .التصميم 

 .صميم في التفعلية  ةخبر( سنوات 5منها ) ه( سن11عن ) لال تقبخبرة  إنشائي رئيس اختصاص  -2

 مشاريع.ال إدارة( سنوات في 5بخبره ال تقل عن )  مهندس مدني   -3

 

 الكهروميكانيك:  مجال -د
للمكتب  الخبرة توفر إلى إضافة فئةلكل  أدناه المبينةتتوفر األسس لالختصاصات والكوادر الهندسية  أن يجب

 . ناهأد المبينةمشاريع تؤهلها ألي من الفئات  إنجازالهندسي ورؤساء االختصاص في 

 

 -: االختصاصات والكوادر الهندسية:   األولىالفئة 

 -: يما يلاستشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه هندسي بمرتبة مكتب 

 ء و الميكانيك .اختصاصا الكهربا -أ

 .انية الث الفئةسنوات في ( 3) مدة ال تقل عن أمضىأن يكون قد  -ب

 -الكوادر المبينة أدناه : -ج

 :ن في مجال الكهرباء ان اثناندسمه -1

 يم . في التصمفعلية  ةخبر( سنوات 10منها ) ( سنه14بخبرة ال تقل عن )رئيس اختصاص  األول -

 . في التصميمفعلية  ةخبر( سنوات 3منها ) ( سنوات7بخبرة )لثاني وا -

 :ن في مجال الميكانيك ان اثنامهندس  -2

 ي التصميم .ففعلية  ةخبر( سنوات 10منها )سنه  (14بخبرة ال تقل عن )رئيس اختصاص  األول -

 . في التصميمفعلية  ةخبر( سنوات 3منها )( سنوات 7بخبرة )لثاني وا -

 ( سنوات .5) عن لال تقبخبرة  إلكترونياتاختصاص  ءمهندس كهربا -3

 ليهاو/أو اإلشراف عالمشاريع  إدارة( سنه في 11بخبرة ال تقل عن ) مهندس ميكانيك أو كهرباء -4

 

 -: االختصاصات والكوادر الهندسية:  الفئة الثانية 

 -: يما يلاستشاري حسب تصنيف نقابة المهندسين يتوفر فيه هندسي بمرتبة مكتب 

 ء و الميكانيك .اختصاصا الكهربا -أ

 -الكوادر المبينة أدناه : -ب

 :ن كهرباء ان اثنامهندس -1

 ي التصميم .ففعلية  ةخبر( سنوات 7منها )( سنة 11بخبرة ال تقل عن )رئيس اختصاص  األول -

 . في التصميمفعلية  ةخبرمنها سنتان ( سنوات 5عن ) لال تقبخبرة  الثاني   -

 :ن ميكانيك ان اثنامهندس -2

 ي التصميم .ففعلية  ةخبر( سنوات 7منها )( سنة 11بخبرة ال تقل عن )رئيس اختصاص  األول -

   .م خبرة فعلية في التصمي ان( سنوات منها سنت5عن ) لال تقبخبرة  الثاني   -

 .شراف عليهاالمشاريع و/أو اإل ( سنوات في إدارة 7عن ) لال تقبخبرة  مهندس ميكانيك أو كهرباء -3

 



 15 

 -: المتخصصة الهندسةمجاالت  -هـ
اخلي الد وحسب االختصاصات الواردة في النظام ( ولى) أ ة واحدةضمن فئهذا المجال يتم التأهيل في  -1

 . لنقابة المهندسين األردنيين و هيئة المكاتب الهندسية

 : التالية العامةتوفر المتطلبات اختصاص يشترط لتأهيل أي مكتب ضمن أي  -2

 

 -: االختصاصات والكوادر الهنـدسية:   األولىالفئة 

 سين علىلمهندحسب تصنيف نقابة ا مكتب مهندس فئة ) أ ( بمرتبة استشاري أوهندسي بمرتبة مكتب 

بتصميم مشاريع  االختصاص  وقام  سنة في مجال (14) االختصاص عن رئيس   أن ال تقل خبرة 

 تؤهله لهذه الفئة .و مميزة رئيسية 

يراعى عند الدعوة لتقديم الخدمات الهندسية لمشاريع هندسية منفردة متخصصة أن يتم دعوتها للمشاركة  -3

ة في المؤهل كما ويسمح للمكاتب أخرىيعة هذه المشاريع اختصاصات بهذه المشاريع عندما ال تقتضي طب

مجاالت  مؤهلة في حال عدم توفر أي من أخرى هندسيةمجاالت الهندسة المتخصصة التآلف مع مكاتب 

 الهندسة المتخصصة لديها وحسب ما يتم تحديده في دعوة العطاء .
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 المواد  فحصمجال  : -و
  -هي :  فئات أربعالختصاص على التأهيل لهذا ا يشتمل -أ 

نقاباة  تصانيفحساب ختصااص فحاص الماواد بمرتباة استشااري فاي ا مكتاب هندساي  –)أ(  األولاىالفئة  -1

 المهندسين 

تصانيف نقاباة  حساب  اد بمرتبة استشاري في اختصاص فحاص الماو مكتب هندسي ا -)ب( األولى الفئة -2

 المهندسين .

 حسااب  ي اختصاااص فحااص المااواد فاابمرتبااة استشاااري أو بمرتبااة أولااى   مكتااب هندسااي – الثانيااةالفئااة  -3

 تصنيف نقابة المهندسين .

 حسااب ختصاااص فحااص المااوادبمرتبااة استشاااري أو بمرتبااة أولااى فااي ا مكتااب هندسااي  - الثالثااةالفئااة  -4

 تصنيف نقابة المهندسين .

 -: التاليةت اصااالختصمجال فحص المواد في  في  يتم التأهيل للمكتب الهندسي -ب 

 . الخرسانةفحوصات  -1

 . الحصمة و التربةفحوصات  -2

 . اإلسفلتيةفحوصات الخلطات  -3

)أ( فقط  ) إلزامي للفئة األولي , المياهثل الخرسانة , التربة لألغراض اإلنشائية م الفحوصات الكيماوية -4

) . 

 . ) غير إلزامية ( ... ( د ، المواسير ، ....) مثل الحدي األخرىفحوصات مواد البناء  -5

 

 :(  أ ) األولىللفئة  التأهيل متطلبات

والمعادات  األجهازة إلاى إضاافة أدنااهالفنياة المبيناة  والكاوادرالخبارات الهندساي يتوفر في المكتاب  أن يجب 

  -( لهذه الفئة :  2المحددة بالملحق رقم ) 

 : الهندسي المكتبخبرة  -1
 االختصاص . سنوات في مجال  10تقل عن  ال -

 األولى ) ب ( . الفئةسنوات في ( 3) قد أمضى مدة ال تقل عنيكون المكتب الهندسي  أن -
( مشروع في أربعة على األقال 15ن يكون قد أنجز خالل العشر سنوات األخيرة في مجال التخصص )أ -

 من المجاالت التالية :
 . تدراسة وتقييم طبقات رصفات الطرق الرئيسية أو المطارا -1
 إجراء الفحوصات المخبرية الالزمة للمباني القائمة لغايات تقييمها . -2
 فحوصات مواد وخرسانة المباني ومتابعة ضبط جودتها . -3
 أعمال السدود وموادها أو األنفاق وموادها. -4
 أبحاث مميزة لمعالجة مشكلة فنية لمشروع أبنية أو طرق أو سدود . -5
 إنشائية كبيرة و مميزة .تصميم و تنفيذ برامج ضبط الجودة لمشاريع  -6
 أي مجاالت اخري مميزة .* -7

 الكوادر الفنية : خبرات  -2

 االختصاص : رئيس -أ 
تقال  ال بخبارة ةو تصميم الخلطات اإلسافلتية و الخرسااني مدني في اختصاص فحص المواد مهندس 

 .في مجال االختصاص سنة  11منها سنة  14 عن
 

  1/7/2007تاريخ  4835( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2007م )* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رق

 
 مساعد رئيس االختصاص : -ب

  . في مجال االختصاص سنة 11 ال تقل عن بخبرةفي اختصاص فحص المواد مهندس مدني  

 المهندسون : -ج

 ال االختصااصسنوات في مج (5)ال تقل عن  برةفي اختصاص فحص المواد بخ انمدنيـ انمهندس 

. 

 الفنيون : -د

ماي أو مؤهال علتخصاص هندساة مدنياة ) شاامل( مجتماع  كلياةشاهادة حاصال علاى فني مختبر  -1*

 .  ( 3عدد ) فحص الموادسنوات في مجال  (5)وبخبرة ال تقل عن  في مجال العلوم جامعي

 مساعدين فنيين و عمال . -2

 

 )ب( : األولىلفئة لالتأهيل  متطلبات

والمعادات  األجهازة إلاى إضاافة أدنااهالفنياة المبيناة  والكاوادرالخبارات الهندساي وفر في المكتاب يت أن يجب 

  -( لهذه الفئة :  2المحددة بالملحق رقم ) 

 :الهندسي المكتب  خبرة -1
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 مجال االختصاص . سنوات في  ( 7)   عن ال تقل خبرة المكتب الهندسي أن -

 . الثانية الفئةسنوات في ( 3) دة ال تقل عنقد أمضى ميكون المكتب الهندسي  أن -
( مشاريع في ثالثة على األقال 10ن يكون قد أنجز خالل العشر سنوات األخيرة في مجال االختصاص)أ -

 من المجاالت التالية في مجال التخصص المطلوب :
 . تدراسة وتقييم طبقات رصفات الطرق الرئيسية أو المطارا -1
 لالزمة للمباني القائمة لغايات تقييمها .إجراء الفحوصات المخبرية ا -2
 فحوصات مواد وخرسانة المباني ومتابعة ضبط جودتها . -3
 أعمال السدود وموادها أو األنفاق وموادها. -4
 أبحاث مميزة لمعالجة مشكلة فنية لمشروع أبنية أو طرق أو سدود . -5
 تصميم و تنفيذ برامج ضبط الجودة لمشاريع إنشائية كبيرة و مميزة . -6
 ي مجاالت اخري مميزة .أ* -7

 
 

 الكوادر الفنية : خبرات -2

 رئيس االختصاص : –أ 

سانة  11بخبارة  وتصميم الخلطاات اإلسافلتية و الخرساانية مهندس مدني في اختصاص فحص المواد

 سنوات في مجال االختصاص . 8منها 

 مساعد رئيس االختصاص :  -ب

 .جال االختصاصسنوات في م (6)عن مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة ال تقل *

 : المهندسون –ج 
 سنوات في مجال االختصاص . 3مهندس مدني بخبرة ال تقل عن 

 

 

 

 

  1/7/2007تاريخ  4835( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2007* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم )

 الفنيون :  -د

أو  ة مجتماع فاي اختصااص الهندساة المدنياة ) شاامل (فني مختبر حاصال علاى شاهادة كليا -1*

( سنوات في مجاال فحاص الماواد 5وبخبرة ال تقل عن ) في مجال العلوم مؤهل علمي جامعي

. 

أو مؤهال  دساة المدنياة ) شاامل (فاي اختصااص الهنشهادة كلية مجتمع  حاصل علىفني مختبر  -2*

فناي  أو الماواد فحاصنوات فاي مجاال ( سا5وبخبارة ال تقال عان ) فاي مجاال العلاوم علمي جاامعي

 . مجال فحص المواد ( سنوات في 10)    المهنة لمدة ال تقل عن مارسمختبر 

 مساعدين فنيين وعمال . -3

 

 :  الثانيةالتأهيل للفئة  متطلبات

 والمعادات األجهازة إلاى إضاافة أدنااهالفنياة المبيناة  والكاوادرالخبارات الهندساي يتوفر في المكتاب  أن يجب 

 ( لهذه الفئة . 2المحددة بالملحق رقم ) 

  -المكتب الهندسي : خبرة -1

 االختصاص .( سنوات في مجال  4)  عنال تقل خبرة المكتب الهندسي  أن -

 . الفئة الثالثةفي  سنوات( 3) قد أمضى مدة ال تقل عنيكون المكتب الهندسي  أن -
شاريع في مجال التخصص في مجالين علاى األقال ( م6ألخيرة )أن يكون قد أنجز خالل العشر سنوات ا -

 من المجاالت التالية :
 . تدراسة وتقييم طبقات رصفات الطرق أو المطارا* -1
 إجراء الفحوصات المخبرية الالزمة للمباني القائمة لغايات تقييمها . -2
 فحوصات مواد وخرسانة المباني ومتابعة ضبط جودتها . -3
 موادها.أعمال السدود وموادها أو األنفاق و -4
 أبحاث مميزة لمعالجة مشكلة فنية لمشروع أبنية أو طرق أو سدود . -5
 تصميم و تنفيذ برامج ضبط الجودة لمشاريع إنشائية كبيرة و مميزة . -6
 أي مجاالت اخري مميزة .* -7

 

  الكوادر الفنية : خبرات -2

 رئيس االختصاص : -أ

 ( سانوات فاي 5)  ( سانوات منهاا7) وبخبارة ال تقال عانفي اختصاص فحص المواد مدني  مهندس  

 .مجال االختصاص 



 18 

 مساعد رئيس االختصاص : -ب

( سااانوات فاااي مجاااال 4مهنااادس مااادني فاااي اختصااااص فحاااص الماااواد بخبااارة ال تقااال عااان ) *

 االختصاص . 

 الفنيون : -ج

 فاي مجاال العلاوم ل علماي جاامعيأو مؤها) شامل ( شهادة كلية مجتمع  حاصل علىفني مختبر  -1*

 تقل ال لمدةفني مختبر مارس المهنة  أو الموادفحص ( سنوات في مجال  4قل عن ) ال ت وبخبرة

 المواد . فحص( سنوات في مجال  10عن ) 

 مساعدين فنيين وعمال . -2
 

  1/7/2007تاريخ  4835( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2007* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم )

 

 :  الثالثةيل للفئة التأه متطلبات

 والمعادات األجهازة إلاى إضاافة أدنااهالفنياة المبيناة  والكاوادريتوفر في المكتاب الهندساي الخبارات  أن يجب 

 ( لهذه الفئة . 2المحددة بالملحق رقم ) 

 :الهندسي المكتب  خبرة -1

  له . التخصص المطلوب التأهيلمجال  في( سنتين  2ال تقل خبرة المكتب الهندسي عن )  أن -

كانت  ذاإ( سنتين يجوز اعتبار خبرة رئيس االختصاص 2) منكانت خبرة المكتب الهندسي اقل  إذا أما -

 .مجال االختصاص  ( سنوات فأكثر في4خبرته )
 ( مشاريع في مجال التخصص .5أن يكون قد أنجز خالل العشر سنوات األخيرة )*  -

 الكوادر الفنية : خبرات -2

 رئيس االختصاص -أ

فاي ( سانوات  3) ( سانوات منهاا 7)بخبارة ال تقال عان فاي اختصااص فحاص الماواد مدني  مهندس  

 مجال االختصاص .

 مساعد رئيس االختصاص :  -ب

( سنوات في مجاال االختصااص 3مهندس مدني في اختصاص فحص المواد بخبرة ال تقل عن )

. 

 الفنيون : -ج

 فاي مجاال العلاوم يأو مؤهال علماي جاامع ( ) شاملشهادة كلية مجتمع  حاصل على مختبرفني  -1*

ة ال فناي مختبار ماارس المهناة لماد أو الماواد فحاصسنوات في مجال  (  3) خبرة ال تقل عن بو

 . المواد فحص( سنوات في مجال 10تقل عن )

 مساعدين فنيين وعمال . -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1/7/2007تاريخ  4835دة السمية في العدد رقم ( و نشرت في الجري1/2007* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم )

 

  : الموقع استطالعمجال  -ز
 -فئات هي : أربعا االختصاص على يشتمل التأهيل لهذ -أ

 نقاباةحساب تصانيف ص ميكانيكاا الترباة بمرتباة استشااري فاي اختصاا مكتاب هندساي  -)أ(  األولىالفئة -1

 المهندسين .

نقاباة  تصانيف حساباص ميكانيكاا الترباة بمرتبة استشاري في اختصا مكتب هندسي  –)ب( األولىالفئة  -2

 المهندسين.
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 حساابكتااب هندسااي بمرتبااة استشاااري أو بمرتبااة أولااى فااي اختصاااص ميكانيكااا التربااة م –الفئااة الثانيااة  -3

 نقابة المهندسين . تصنيف

 حسااب انيكااا التربااةي اختصاااص ميكمكتااب هندسااي بمرتبااة استشاااري أو بمرتبااة أولااى فاا – الثالثااةالفئااة  -4

 نقابة المهندسين . تصنيف

 

 :)أ(  األولىالتأهيل للفئة  متطلبات 

والمعادات  األجهازة إلاى إضاافة أدنااهالفنياة المبيناة  والكاوادرالخبارات الهندساي يتوفر في المكتاب  أن يجب 

  -( لهذه الفئة :  3المحددة بالملحق رقم ) 

 :الهندسي المكتب  خبرة  -1
 . االختصاص سنوات في مجال  10تقل عن  ال -
 . األولى ) ب ( الفئة سنوات في ( 3) قد أمضى مدة ال تقل عن يكون المكتب الهندسي  أن -
مجااالت  اربعاة( مشروع في مجال التخصص فاي 15نجز خالل العشر سنوات األخيرة)أأن يكون قد  -

 على األقل من المجاالت التالية :
 ئيسية والمطارات والجسور والسكك الحديدية .الدراسات الجيوتقنية للطرق الر -1
 الدراسات الجيوتقنية للسدود . -2
 . والميول الجانبية الدراسات الجيوتقنية لالنزالقات* -3
 . األساساتالدراسات الجيوتقنية لتدعيم جوانب الحفريات وتدعيم  -4
 الدراسات الجيوتقنية لألبنية ذات الطبيعة المميزة . -5
 واألرصفة العائمة . انيللموالدراسات الجيوتقنية  -6
 الدراسات الجيوتقنية لألنفاق . -7
 الدراسات الجيوتقنية للمباني .* -8

 خبرات الكوادر الفنية : -2

 االختصاص : رئيس -أ 

سانة  (14)ال تقال عان   بخبارةمدني أو مهنادس جيولاوجي فاي اختصااص ميكانيكاا الترباة  مهندس

 .في مجال االختصاص( سنة 11منها )

 االختصاص :مساعد رئيس  -ب
ي فا ( سانة 11)بخبرة ال تقل عان في اختصاص ميكانيكا التربة  جيولوجيمهندس مدني أو مهندس 

 .مجال االختصاص 
 المهندسون : -ج

 (5)   بخبرة ال تقال عان (2مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة عدد )
 سنوات في مجال االختصاص .

 
  1/7/2007تاريخ  4835( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2007مات التأهيل رقم )* تعليمات معدلة لتعلي

 الفنيون : -د

 ( سنوات في مجال االختصاص .7يولوجي بخبرة ال تقل عن )ج -1
أو مؤهال علماي تخصص هندساة مدنياة ) شاامل (  مجتمعشهادة كلية حاصل على  مختبر فني -2*

 . (  3عدد ) فحص المواد سنوات في مجال  (5)برة ال تقل عن وبخ في مجال العلوم جامعي
 . ( 3سنوات في حفر اآلبار السبرية عدد )  (5)تقل عن  الحفار بخبرة   -3
 مساعدين فنيين وعمال . -4

 

 )ب( : األولىالتأهيل للفئة  متطلبات

 والمعادات زةاألجها إلاى إضاافة أدنااهوالكاوادر الفنياة المبيناة  الخباراتالهندسي تتوفر في المكتب  أن يجب  

  -( لهذه الفئة :3المحددة بالملحق رقم )

1 

 : المكتب الهندسي خبرة -

  .التخصص المطلوب التأهيل له ( سنوات في مجال 7ال تقل خبرة المكتب الهندسي عن ) أن -
 . الفئة الثانيةسنوات في ( 3) قد أمضى مدة ال تقل عنالهندسي المكتب يكون  أن -
جااالت م ثالثاة( مشااريع فاي مجاال التخصاص فاي 10يكون قد أنجز خالل العشر سانوات األخيارة )أن  -

 على األقل من المجاالت التالية :
 الدراسات الجيوتقنية للطرق الرئيسية والمطارات والجسور والسكك الحديدية . -1
 الدراسات الجيوتقنية للسدود . -2
 . انبيةوالميول الج الدراسات الجيوتقنية لالنزالقات* -3
 . األساساتالدراسات الجيوتقنية لتدعيم جوانب الحفريات وتدعيم  -4
 الدراسات الجيوتقنية لألبنية ذات الطبيعة المميزة . -5
 واألرصفة العائمة . للموانيالدراسات الجيوتقنية  -6
 الدراسات الجيوتقنية لألنفاق . -7
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 الدراسات الجيوتقنية للمباني .* -8

 

 -الكوادر الفنية :  خبرات -2

 رئيس االختصاص : -أ

نهاا ( سانة م11)ال تقل عان  وبخبرةفي اختصاص ميكانيكا التربة مدني أو مهندس جيولوجي  مهندس

 االختصاص .سنوات في مجال  (  8)

 مساعد رئيس االختصاص : -ب

نوات ( س6مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة وبخبرة ال تقل عن )*

 ص .في مجال االختصا

 : المهندسون -ج
( سانوات 3مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا التربة  بخبرة ال تقل عن )

 في مجال االختصاص .
 

 

 

  1/7/2007تاريخ  4835( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2007* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم )

 الفنيون : -د

 االختصاص . ( سنوات في مجال5ال تقل عن ) جيولوجي بخبرة -1

أو مؤهال فني مختبار حاصال علاى شاهادة كلياة مجتماع تخصاص هندساة مدنياة ) شاامل (  - 2*

 ( سنوات في مجال فحص المواد .5وبخبرة ال تقل عن )في مجال العلوم  علمي جامعي

 

لاوم فاي مجاال الع أو مؤهال علماي جاامعي )شاامل(شهادة كلية مجتماع  حاصل علىمختبر  فني - 3*

 تقال فني مختبر مارس المهناة لمادة ال أوالمواد  فحص( سنوات في مجال 5بخبرة ال تقل عن )و

 .في مجال فحص المواد  ( سنوات10عن )

 ( .2( سنوات في مجال الحفر عدد )5حفارة بخبرة ال تقل عن ) فني - 4

 مساعدين فنيين وعمال . -5

 

 التأهيل للفئة الثانية : متطلبات

 والمعادات األجهازة إلاى إضاافة أدنااهالفنياة المبيناة  والكاوادرالخبارات الهندساي يتوفر في المكتاب  أن يجب 

 -( لهذه الفئة : 3بالملحق رقم ) المحددة

 

 :   المكتب الهندسي خبرة -1

 االختصاص. سنوات في مجال  أربعالمكتب الهندسي عن  خبرةال تقل  أن -
 . الفئة الثالثةفي  سنوات( 3) أمضى مدة ال تقل عن قدالهندسي المكتب يكون  أن -
علاى األقال  اثناين( مشاريع فاي مجاال التخصاص فاي 6نجز خالل العشر سنوات األخيرة )أأن يكون قد  -

 من المجاالت التالية :
 الدراسات الجيوتقنية للطرق الرئيسية والمطارات والجسور والسكك الحديدية . -1
 . الدراسات الجيوتقنية للسدود -2
 . والميول الجانبية الدراسات الجيوتقنية لالنزالقات* -3
 . األساساتالدراسات الجيوتقنية لتدعيم جوانب الحفريات وتدعيم  -4
 الدراسات الجيوتقنية لألبنية ذات الطبيعة المميزة . -5
 واألرصفة العائمة . للموانيالدراسات الجيوتقنية  -6
 الدراسات الجيوتقنية لألنفاق . -7
 تقنية للمباني .الدراسات الجيو* -8

 

 الكوادر الفنية : خبرات -2

 رئيس االختصاص : -أ

( سانوات 7)ال تقال عان  وبخبارةفاي اختصااص ميكانيكاا الترباة مهنادس جيولاوجي  أومادني  مهندس

 االختصاص .( سنوات في مجال 5)منها 

 مساعد رئيس االختصاص  : -ب

ي ( سنوات ف4ة بخبرة )مهندس مدني أو مهندس جيولوجي في اختصاص ميكانيكا الترب*

 مجال االختصاص .
 

 

  1/7/2007تاريخ  4835( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2007* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم )
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 الفنيون :  -ج

 . االختصاص( سنوات في مجال 3جيولوجي بخبرة ال تقل عن ) -1

 فاي مجاال العلاوم لماي جاامعيعأو مؤهال  امل()شاشاهادة كلياة مجتماع  حاصل علىفني مختبر  -2*

 تقال مختبر مارس المهناة لمادة ال فنيأو  المواد فحصسنوات في مجال   (4) ال تقل عن وخبرة

 . في مجال فحص المواد سنوات ( 10) عن
 

  1/7/2007تاريخ  4835( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2007* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم )

 

 ( سنوات في مجال الحفر .3ال تقل عن ) بخبرةفني حفارة    -3

 مساعدين فنيين وعمال . -4

 

 : الثالثةالتأهيل للفئة  متطلبات

 والمعادات زةاألجها إلاى إضاافة أدنااهالفنياة المبيناة  والكاوادرالخبارات الهندسي يتوفر في المكتب  أن يجب  

  -:  ( لهذه الفئة3المحددة بالملحق رقم )

 

  المكتب : أوالشركة  خبرة -1

 االختصاص .ال تقل خبرة المكتب الهندسي عن سنتين في مجال  أن -

 يس االختصااص يجوز اعتبار خبرة رئ سنتين( 2كانت خبرة المكتب الهندسي اقل من ) إذا أما -

 .مجال االختصاص  سنوات فأكثر في 4خبرته  إذا كانت

 ي مجال التخصص .ف( مشاريع 5سنوات األخيرة ) أن يكون قد أنجز خالل العشر  -

  الكوادر الفنية : خبرات -2

 رئيس االختصاص : -أ

( سانوات 7) ال تقال عان وبخبارةفاي اختصااص ميكانيكاا الترباة مهنادس جيولاوجي  أومادني  مهندس

  . االختصاص سنوات في مجال( 3) منها

 مساعد رئيس االختصاص : -ب

( 3ي في اختصاص ميكانيكا التربة بخبرة )مهندس مدني أو مهندس جيولوج

 سنوات في مجال االختصاص .

 الفنيون : -ج

 . االختصاص ال مج في( سنتين  2جيولوجي بخبرة ال تقل عن ) - 1

 فاي مجاال العلاوم أو مؤهل علمي جاامعي ) شامل (شهادة كلية مجتمع  حاصل علىفني مختبر  - 2*

 تقال ال لمدةفني مختبر مارس المهنة  أو المواد حصففي مجال  ( سنوات 3)ال تقل عن  وبخبرة

 . في مجال فحص المواد سنوات( 10)عن 

 ( سنوات في مجال الحفر.3ال تقل عن ) بخبرةفني حفارة   -3

 مساعدين فنيين وعمال . -4

 

 
  1/7/2007يخ تار 4835( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2007* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم )
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 مجال البيئة -ح**
 -أسس ومتطلبات التأهيل للمكاتب الهندسية في مجال البيئة : -1

  -: الشروط الواجب توفرها في المكتب الهندسي أ.

اري أو . أن يكون المكتب الهندسي مسجالً في نقابة المهندسين األردنيين بتصنيف استش1

 . هندسي مرتبة أولى ، أو مكتب مهندس فئة )أ(

 . أن يتوفر لدى المكتب الهندسي اختصاص البيئة حسب تصنيف نقابة المهندسين .2

ة إلعاداد . أن يكون لدى المكتب الهندسي القادرة علاى تاوفير البنياة التحتياة والتكنولوجيا3

متطاورة وتنفيذ الدراسة في هذا المجال ) كوادر فنية ، كادر إداري ، أجهزة حديثاة و

 لخ (.، خدمات مساندة .... ا

 -: الكادر الفني المطلوب والمؤهالت -ب

 -: األولىالفئة 

بعة قد انجز على االقل ار او رئيس اختصاص البيئة .  ان يكون المكتب الهندسي1

 .مشاريع في مجال البيئة منها مشروعان في دراسات تقييم اثر بيئي شامل 

( سانة 11عان ) رئيس اختصاص وحسب متطلبات نقاباة المهندساين وبخبارة ال تقال .2

 ( سنوات على األقل في مجال البيئة .5منها )

 ( سنوات3)( سنوات منها 5مهندس إضافي في اختصاص البيئة بخبرة ال تقل عن ) .3

 الأو جامعي حاصل على شهادة فاي مجاال البيئاة بخبارة  ( ,2عدد ) في مجال البيئة

 .( 2عدد )( سنوات في مجال البيئة 5تقل عن )

 ( مختصين شاركوا في مشاريع بيئية سابقة .  5لمكتب بتسمية ) .  ان يقوم ا4

 -: الثانيةالفئة 

 روعينقد انجز على االقل مش او رئيس اختصاص البيئة .  ان يكون المكتب الهندسي1

 في مجال البيئة منها مشروع في دراسات تقييم اثر بيئي شامل .

( سانة 11رة ال تقال عان )رئيس اختصاص وحسب متطلبات نقاباة المهندساين وبخبا .2

 ( سنوات على األقل في مجال البيئة .4منها )

فاي  سانتين( سانوات منهاا 3مهندس إضافي في اختصاص البيئة بخبرة ال تقل عان ) .3 3

( 3أو جامعي حاصل على شهادة في مجال البيئاة بخبارة ال تقال عان ) , مجال البيئة

  . سنوات في مجال البيئة

 ( مختصين شاركوا في مشاريع بيئية سابقة .  3سمية ) .  ان يقوم المكتب بت4

 
 

 

 

 2/9/2007تاريخ  4846 ( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم2/2007تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم ) *
 17/2/2008  تاريخ 4885 ( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم1/2008تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم ) **
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 : عامة أحكام
 

 

ادة الماجساااتير بسااانتين خبااارة و شاااهادة الااادكتوراه باااأربع سااانوات خبااارة فاااي مجاااال تعاااادل شاااه    -1

 االختصاص .

التأهيل في اكثر من مجال فللجنة اعتماد كوادر فنية مشاتركة لالختصاصاات المشاتركة حال  في  -2

 . وحسب الخبرات الفعلية للمهندسين

 

 األجهازةلتكارار  لازومال يل في مجال استطالع الموقع و مجال فحص الماواد فاناه التأهحال  في  -3

للفنيااين  بالنساابة ( , أمااا3( و رقاام )2المطلوبااة للتأهياال و الااواردة فااي المالحااق رقاام ) والمعاادات

 . فيجوز تخفيض العدد بمقدار واحد على أن ال يقل العدد عن فني مختبر واحد لكل مجال

 

أن يكون رئايس االختصااص و مسااعده أحادهم  هيل في مجال استطالع الموقع فيجبفي حال التأ    -4

ً مهندس ً مدني ا  و اآلخر مهندس جيولوجي . ا

 

ل من تأهيل للفئة الثالثة في مجال فحص المواد اختصاصين على األقيتطلب ال    -5

 االختصاصات التالية :

 

 فحوصات الخرسانة . -1

 فحوصات الحصمة والتربة . -2

 لخلطات اإلسفلتية .فحوصات ا -3
 

 

ً  أو مجال فحص المواد المؤهل في مجال استطالع الموقع المكتب الهندسي من يطلب    -6 تقاديم  سانويا

 .لدى لجنة التأهيل مصدقة من جهة معتمدة  األجهزةكافة  ةشهادات بمعاير

 

لمقاااييس ت واعلااى المختباارات الهندسااية الحصااول علااى شااهادة االعتماااد ماان مؤسسااة المواصاافا*   -7

ولاى )ب( للفئات االولى )أ( و االمجال استطالع الموقع وذلك  أوللتأهيل في مجال فحص المواد 

 خالل الفترة الزمنية التي تحددها لجنة التأهيل .و الثانية فقط 
 

لثانية في المواد وبالفئة ا في حال تأهيل المختبرات الهندسية بالفئة األولى )ب( في مجال فحص*   -8

ي ب هندسستطالع الموقع ، فيسمح أن يكون تصنيف المكتب في نقابة المهندسين كمكتمجال ا

 مرتبة أولى .

 
 

  1/7/2007تاريخ  4835( و نشرت في الجريدة السمية في العدد رقم 1/2007* تعليمات معدلة لتعليمات التأهيل رقم )

 

 

 ( 2رقم )  ملحق

 
    )أ( ولىاألللفئة أهيل في مجال فحوصات المواد المطلوبة للتوالمعدات المخبرية  أوال: األجهزة

 

  -:  اإلسفلتيةالخلطات فحص أعمال   -أ
 .للخلطات اإلسفلتية  جهاز الفصل  -1

 .مارشال بما فيه القوالب  دق قوالب جهاز -2

 جهاز كسر قوالب مارشال . -3

 ( .GMMالكثافة النظرية العظمى )   إيجادجهاز  -4

 . إسفلتخالط  -5

 درجة مئوية . 60على درجة حرارة لحفظ حرارة المياه منظم  مع مائيحوض   -6

 . مئويةدرجة  200لغاية  ةدرجة حراريعطي فرن كهربائي  -7 

 مئوية. درجة 800 لغاية ةدرجة حرار خاص لفحص الرماد يعطيكهربائي  فرن -8

 . 2غم عدد  0.1بدقة حساس  ميزان كهربائي -9
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 . إسفلتية  جهاز اخذ عينات لبية -10

 قسام ربعي . -11

 مللتر . 500,  100,  50وارق وقوارير زجاجية سعة د -12

 جهاز فحص درجة الغرز للبيتومين . -13

 هاز فحص درجة الليونة للبيتومين . -14

 جهاز قياس لزوجة اإلسفلت . -15

 جهاز استخالص اإلسفلت من المحاليل اإلسفلتية . -16

 . Benkelman Beamجهاز  أل  -17

 ) اختياري ( . Falling Weightجهاز أل  -18

 تطلب إلتمام العمل اصولياً .كل ما ي -19

 

  -الحصمة والتربة :فحص أعمال  -ب
 (   L.L)  حد السيولة  إيجادجهاز  -1

 ( .  P.L أدوات إيجاد حد اللدونة ) -2

 + القوالب . ) كهربائي ( جهاز البركتور المعدل والقياسي -3

 + القوالب .  C . B . Rا     قوة تحمل كاليفورني إيجادجهاز  -4

 ( .  Sand Coneجهاز المخروط الرملي ) -5

 رملي .ال جهاز المكافئ -6

 فحص التآكل ( .ل)  أنجلوسجهاز لوس  -7

 .( 2عدد )غم  0.1 غم , 1 بدقةكهربائية موازين  -8

 .  200 رقممنخل  ولغاية" 3مناخل جميع المقاسات من  -9

 . مئويةدرجة  120 لغاية حرارةيعطي درجة  فرن كهربائي -10

 ( . Plate Bearing Testجهاز فحص التحميل بالقرص )  -12

 األدوات والمحاليل الخاصة بفحص األصالة . -13

 تطلب إلتمام العمل اصولياً .كل ما ي -14

 

  -الخرسانة :أعمال  فحص -ج
 والطوب . و االسطوانات الخرسانية فحص المكعباتل الضغط جهاز -1

 البالط .جهاز فحص  -2

 .+ قضيب الدمك جهاز الهبوط  -3

 .+ قضيب دمك المكعبات ) سلندر (  ةمكعبات + قوالب اسطوانيقوالب  -4

 خالطة صغيرة للخرسانة . -5

 .خرسانية جهاز اخذ عينات لبية  -6

 ( . Cappingجهاز تسوية السطوح للعينات اللبية والمكعبات )  -7

 ( .فحص التآكل ل)  أنجلوسجهاز لوس  -8

 قسام ربعي . -9

 .حوض ماء مع منظم حرارة  -10

 .(  200لغاية منخل رقم  2ً) من مجموعة مناخل  -11

 .غم  0.1بدقة  حساسكهربائي ميزان  -12

 .كغم  20يزان كهربائي لألوزان التي تزيد عن م -13

 جهاز فحص القوة المستعرضة للجسور الخرسانية . -14

 أدوات فحص الكربنة في الخرسانة . -15

 للخرسانة. Flow Tableاو  Vibe Timeجهاز أل  -16

 جهاز فحص محتوى الهواء في الخرسانة الطازجة . -17

 جهاز قياس زمن الشك للخرسانة . -18

 جهاز قياس االنكماش للخرسانة . -19

 جهاز قياس نفاذية الخرسانة . -20

 أدوات قياس ومراقبة الشقوق . -21

سااليح فااي العناصاار أجهاازة فحااص الخرسااانة باادون إتااالف : جهاااز الكشااف عاان حديااد الت -22

( وجهااااز فحاااص الخرساااانة بطريقاااة  Electromagnetic Covermeterالخرساااانية      ) 

 ( . Ultrasonic Pulsesاألمواج الفوق صوتية  ) 
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 جهاز قياس نشاطات الصدأ في حديد التسليح . -23

 كل ما يتطلب إلتمام العمل اصولياً . -24

 

  -الكيميائية :  تالفحوصا إلجراءالمخبرية الالزمة  األجهزة -د
 ( . Potential Reactivityلفحص االختزال ) أدوات   -1

 العضوية . والشوائبات لفحص نسبة الكلوريدات والكبريتأدوات و محاليل  -2

 .(  PH)  الحموضةجهاز لفحص  -3

 .(  EC) الملوحة  نسبةإيجاد جهاز  -4

 ميزان حساس للدرجة الرابعة . -5

 نات حرارية .وسخا -فرن كهربائي  -6

ارق بأحجاااام مختلفاااة , وأدوات قيااااس و التواباااع المخبرياااة األخااارى الالزماااة إلجاااراء قاااوارير و دو -7

 الفحوصات الكيماوية .

 

ئاااة ثانياااا  : األجهااازة المخبرياااة والمعااادات المطلوباااة للتأهيااال فاااي مجاااال فحوصاااات الماااواد للف

 األولى)ب( :

 

  -:  اإلسفلتيةالخلطات فحص أعمال   -أ
 .للخلطات اإلسفلتية  هاز الفصل ج -1

 .مارشال بما فيه القوالب  دق قوالب جهاز -2

 جهاز كسر قوالب مارشال . -3

 ( .GMMالكثافة النظرية العظمى )   إيجادجهاز  -4

 . إسفلتخالط  -5

 درجة مئوية . 60على درجة حرارة لحفظ حرارة المياه منظم  مع مائيحوض   -6

 . مئويةدرجة  200لغاية  ةجة حراردريعطي فرن كهربائي  -7 

 مئوية. درجة 800 لغاية ةدرجة حرار خاص لفحص الرماد يعطيكهربائي  فرن -8

 . 2غم عدد  0.1بدقة حساس  ميزان كهربائي -9

 . إسفلتية  جهاز اخذ عينات لبية -10

 قسام ربعي . -11

 مللتر . 500,  100,  50وارق وقوارير زجاجية سعة د -12

 رجة الغرز للبيتومين .جهاز فحص د -13

 هاز فحص درجة الليونة للبيتومين . -14

 كل ما يتطلب إلتمام العمل اصولياً . -15

 

  -الحصمة والتربة :أعمال  فحص -ب
 (   L.L)  حد السيولة  إيجادجهاز  -1

 ( .  P.L أدوات إيجاد حد اللدونة ) -2

 + القوالب . ) كهربائي ( جهاز البركتور المعدل والقياسي -3

 + القوالب .  C . B . Rقوة تحمل كاليفورنيا      إيجادجهاز  -4

 ( .  Sand Coneجهاز المخروط الرملي ) -5

 رملي .ال جهاز المكافئ -6

 فحص التآكل ( .ل)  أنجلوسجهاز لوس  -7

 .( 2عدد )غم  0.1 غم , 1 بدقةكهربائية موازين  -8

 .  200 رقممنخل  ولغاية" 3مناخل جميع المقاسات من  -9

 . مئويةدرجة  120 لغاية يعطي درجة حرارة فرن كهربائي -10

 ( . Plate Bearing Testجهاز فحص التحميل بالقرص )  -11

 األدوات والمحاليل الخاصة بفحص األصالة . -12

 تطلب إلتمام العمل اصولياً .كل ما ي -13

 

  -الخرسانة :أعمال  فحص -ج
 والطوب . ت الخرسانيةو االسطوانا فحص المكعباتل الضغط جهاز -1
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 جهاز فحص البالط . -2

 .+ قضيب الدمك جهاز الهبوط  -3

 .+ قضيب دمك المكعبات ) سلندر (  ةمكعبات + قوالب اسطوانيقوالب  -4

 خالطة صغيرة للخرسانة . -5

 .خرسانية جهاز اخذ عينات لبية  -6

 ( . Cappingجهاز تسوية السطوح للعينات اللبية والمكعبات )  -7

 فحص التآكل ( .ل)  أنجلوسجهاز لوس  -8

 قسام ربعي . -9

 .حوض ماء مع منظم حرارة  -10

 .(  200لغاية منخل رقم  2ً) من مجموعة مناخل  -11

 .غم  0.1بدقة  حساسكهربائي ميزان  -12

 .كغم  20يزان كهربائي لألوزان التي تزيد عن م -13

 جهاز فحص القوة المستعرضة للجسور الخرسانية . -14

 أدوات فحص الكربنة في الخرسانة . -15

 تطلب إلتمام العمل اصولياً .كل ما ي -16

 

  -الكيميائية :  الفحوصات إلجراءالمخبرية الالزمة  األجهزة -د
 ( . Potential Reactivityلفحص االختزال ) أدوات   -1

 العضوية . والشوائبات لفحص نسبة الكلوريدات والكبريتأدوات و محاليل  -2

 .(  PH)  الحموضةجهاز لفحص  -3

 .(  EC) الملوحة  نسبةإيجاد جهاز  -4

 ميزان حساس للدرجة الرابعة . -5

 ة .وسخانات حراري -فرن كهربائي  -6

ارق بأحجاااام مختلفاااة , وأدوات قيااااس و التواباااع المخبرياااة األخااارى الالزماااة إلجاااراء قاااوارير و دو -7

 الفحوصات الكيماوية .

 

ية و ات الثانئمخبرية والمعدات المطلوبة للتأهيل في مجال فحوصات المواد للفثالثا  : األجهزة ال

 : الثالثة

  -:  اإلسفلتيةالخلطات فحص أعمال   -أ
 .للخلطات اإلسفلتية  جهاز الفصل  -1

 .مارشال بما فيه القوالب  دق قوالب جهاز -2

 جهاز كسر قوالب مارشال . -3

 ( .GMMظمى )  الكثافة النظرية الع إيجادجهاز  -4

 . إسفلتخالط  -5

 درجة مئوية . 60على درجة حرارة لحفظ حرارة المياه منظم  مع مائيحوض   -6

 . مئويةدرجة  200لغاية  ةدرجة حراريعطي فرن كهربائي  -7 

 مئوية. درجة 800 لغاية ةدرجة حرار خاص لفحص الرماد يعطيكهربائي  فرن -8

 . 2م عدد غ 0.1بدقة حساس  ميزان كهربائي -9

 . إسفلتية  جهاز اخذ عينات لبية -10

 قسام ربعي . -11

 مللتر . 500,  100,  50وارق وقوارير زجاجية سعة د -12

 تطلب إلتمام العمل اصولياً .كل ما ي -13

 

  -الحصمة والتربة :أعمال  فحص -ب
 (   L.L)  حد السيولة  إيجادجهاز  -1

 .(   P.L أدوات إيجاد حد اللدونة ) -2

 + القوالب . ) كهربائي ( جهاز البركتور المعدل والقياسي -3

 + القوالب .  C . B . Rقوة تحمل كاليفورنيا      إيجادجهاز  -4

 ( .  Sand Coneجهاز المخروط الرملي ) -5

 رملي .ال جهاز المكافئ -6

 فحص التآكل ( .ل)  أنجلوسجهاز لوس  -7
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 .( 2عدد )غم  0.1 غم , 1 بدقةكهربائية موازين  -8

 .  200 رقممنخل  ولغاية" 3مناخل جميع المقاسات من  -9

 . مئويةدرجة  120 لغاية يعطي درجة حرارة فرن كهربائي -10

 تطلب إلتمام العمل اصولياً .كل ما ي -11

 

  -الخرسانة :أعمال  فحص -ج
 والطوب . و االسطوانات الخرسانية فحص المكعباتل الضغط جهاز -1

 ص البالط .جهاز فح -2

 .+ قضيب الدمك جهاز الهبوط  -3

 .+ قضيب دمك المكعبات ) سلندر (  ةمكعبات + قوالب اسطوانيقوالب  -4

 خالطة صغيرة للخرسانة . -5

 .خرسانية جهاز اخذ عينات لبية  -6

 ( . Cappingجهاز تسوية السطوح للعينات اللبية والمكعبات )  -7

 ل ( .فحص التآكل)  أنجلوسجهاز لوس  -8

 قسام ربعي . -9

 .حوض ماء مع منظم حرارة  -10

 .(  200لغاية منخل رقم  2ً) من مجموعة مناخل  -11

 .غم  0.1بدقة  حساسكهربائي ميزان  -12

 .كغم  20يزان كهربائي لألوزان التي تزيد عن م -13

 تطلب إلتمام العمل اصولياً .كل ما ي -14

 

  -الكيميائية :  الفحوصات إلجراءالمخبرية الالزمة  األجهزة -د
 ( . Potential Reactivityلفحص االختزال ) أدوات   -1

 العضوية . والشوائبات لفحص نسبة الكلوريدات والكبريتأدوات و محاليل  -2

 .(  PH)  الحموضةجهاز لفحص  -3

 .(  EC) الملوحة  نسبةإيجاد جهاز  -4

 ميزان حساس للدرجة الرابعة . -5

 وسخانات حرارية . -ي فرن كهربائ -6

ارق بأحجاااام مختلفاااة , وأدوات قيااااس و التواباااع المخبرياااة األخااارى الالزماااة إلجاااراء قاااوارير و دو -7

 الفحوصات الكيماوية .
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 ( 3رقم )  ملحق
 

( ئاة األولاى)ألفل والمعدات المطلوبة للتأهيل في مجال استطالع الموقع المخبرية ثالثا  : األجهزة

: 
 

 : الحفارات  -أ  
 .عاملة بشكل جيد (  3عدد )  ةحفار -1

 . (3دد )عيتناسب قطره الخارجي مع قطر مطرقة الحفر (  Core barrelاخذ عينات لبية ) جهاز   -2

 . (3عدد )طره مع جهاز اخذ العينات اللبية ق( يتناسب  Hammerجهاز حفر بالمطرقة )  -3

 . (3( عدد ) CPT , SPT) القياسي تجارب االختراق  إجراء أجهزة - 4

       يتناساااب ماااع أقطاااار أدوات الحفااار السااابريةداخااال اآلباااار  الريشاااي القاااص جهااااز إجاااراء فحاااص    - 5

(Shear  Vane ( عدد )23 . 

 . (3عدد ) ( Shelby Tube)من المواد الطرية اخذ عينات غير مضطربة  أجهزة -6

 م . ط  .  150 مواسير حفر ال يقل عن  - 7  

ر أجهازة , وبقطار داخلاي اكبار مان قطام . ط   75 ال تقال عان معدنية بطاول إجماالي ليف تغ مواسير - 8

 . الحفر

 ( .3هواء للحفر عدد ) ةضاغط - 9

 ( .3( عدد ) Packerهاز إجراء تجربة النفاذية في اآلبار السبرية ) ج -10

 ( . Emiscopeجهاز قياس منسوب المياه )  -11

 ( .3مضخة مياه عاملة عدد ) -12

 ن ) اختياري ( .اجهزة حق -13

 

  -مخبرية : ال األجهزة و األدوات –ب 
 . 200 –  5ًطقم مناخل  -1

 .  أجهزة إجراء تجارب حد السيولة و اللدونة -2

 .  (الالمحصور الضغطجهاز كسر العينات اللبية ) -3

 . التضاغطجهاز  -4

 ومستلزماته . CBRجهاز  -5

 جهاز الرك و فحص الكثافة في الميدان . -6

 (  .  Point Loadللصخور) جهاز التحميل النقطي  -7

 .م 110ْيعطي درجة حرارة لغاية  حرارةفرن  -8

 غم.  0.01 بدقةكهربائي حساس  ميزان -9

 . 2جهاز الهيدروميتر عدد  -10

 مللتر . 500,  100,  50قوارير زجاجية بسعات  -11

 منشار كهربائي لقص العينات . -12

 جهاز استخراج العينات . -13

 أدوات قياس األبعاد . -14

 ساعة توقيت . -15

 ( . Triaxialالضغط الثالثي المحصور )  جهاز -16

 ( . Direct Shearجهاز القص المباشر )  -17

 جهاز الفحص للتربة بالمقاومة الكهربائية . -18

 في الموقع . CBRجهاز فحص  -19

 جهاز فحص النفاذية في المختبر . -20

21-  ً  . كل ما يتطلب إلتمام العمل اصوليا

 

لفئاة األولاى ل  أهيل في مجاال اساتطالع الموقاعوالمعدات المطلوبة للتة المخبري األجهزة ثانيا  : 

 -:  )ب(

 

 الحفارات :  -أ
 .عاملة بشكل جيد (  2عدد )  ةحفار -1
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 . (2دد )عيتناسب قطره الخارجي مع قطر مطرقة الحفر (  Core barrelاخذ عينات لبية ) جهاز   -2

 . (2عدد )للبية طره مع جهاز اخذ العينات اق( يتناسب  Hammerجهاز حفر بالمطرقة )  -3

 . (2( عدد ) CPT , SPT) القياسي تجارب االختراق  إجراء أجهزة - 4

       يتناساااب ماااع أقطاااار أدوات الحفااار السااابريةداخااال اآلباااار  الريشاااي القاااص جهااااز إجاااراء فحاااص    - 5

(Shear  Vane ( عدد )2) . 

 . (2د )عد ( Shelby Tube)من المواد الطرية اخذ عينات غير مضطربة  أجهزة -6

 م . ط  .  100 مواسير حفر ال يقل عن  - 7  

ر أجهازة , وبقطار داخلاي اكبار مان قطام . ط   50 ال تقال عان معدنية بطاول إجماالي تغليف  مواسير - 8

 . الحفر

 ( .2هواء للحفر عدد ) ةضاغط - 9

 ( .2( عدد ) Packerهاز إجراء تجربة النفاذية في اآلبار السبرية ) ج -10

 ( . Emiscopeمنسوب المياه )  جهاز قياس -14

 ( .2مضخة مياه عاملة عدد ) -15

 

  -مخبرية : ال األجهزة و األدوات –ب 
 . 200 –  5ًطقم مناخل  -1

 .  أجهزة إجراء تجارب حد السيولة و اللدونة -2

 .  (الالمحصور الضغطجهاز كسر العينات اللبية ) -3

 . التضاغطجهاز  -4

 ومستلزماته . CBRجهاز  -5

 كثافة في الميدان .جهاز الرك و فحص ال -6

 (  .  Point Loadللصخور)جهاز التحميل النقطي   -7

 .م 110ْيعطي درجة حرارة لغاية  حرارةفرن  -8

 غم.  0.01 بدقةكهربائي حساس  ميزان -9

 . 2جهاز الهيدروميتر عدد  -10

 مللتر . 500,  100,  50قوارير زجاجية بسعات  -11

 منشار كهربائي لقص العينات . -12

 جهاز استخراج العينات . -13

 أدوات قياس األبعاد . -14

 ساعة توقيت . -15

 ( . Triaxialجهاز الضغط الثالثي المحصور )  -16

 ( . Direct Shearجهاز القص المباشر )  -17

18-  ً  كل ما يتطلب إلتمام العمل اصوليا

 

الثانياة و  ئاةلفل في مجال اساتطالع الموقاعالمطلوبة للتأهيل والمعدات المخبرية  األجهزة ثالثا  :

 الثالثة :

 

 فارات : الح -أ
 .عاملة بشكل جيد (  1عدد )  ةحفار -1

 .ر يتناسب قطره الخارجي مع قطر مطرقة الحف(  Core barrelاخذ عينات لبية ) جهاز   -2

 طره مع جهاز اخذ العينات اللبية .ق( يتناسب  Hammerجهاز حفر بالمطرقة )  -3

 ( . CPT , SPT) القياسي تجارب االختراق  إجراء أجهزة - 4

       يتناساااب ماااع أقطاااار أدوات الحفااار السااابريةداخااال اآلباااار  الريشاااي القاااص جهااااز إجاااراء فحاااص    - 5

(Shear  Vane . ) 

 . ( Shelby Tube)من المواد الطرية اخذ عينات غير مضطربة  أجهزة -6

 م . ط  .  50 مواسير حفر ال يقل عن  - 7  

ر أجهازة , وبقطار داخلاي اكبار مان قطام . ط   25 ال تقال عان معدنية بطاول إجماالي تغليف  مواسير - 8

 . الحفر

 ( . 1 هواء للحفر عدد ) ةضاغط - 9

 

  -مخبرية : ال األجهزة و األدوات –ب 
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 . 200 –  5ًطقم مناخل  -1

 .  أجهزة إجراء تجارب حد السيولة و اللدونة -2

 .  (الالمحصور الضغطجهاز كسر العينات اللبية ) -3

 . التضاغطجهاز  -4

 لزماته .ومست CBRجهاز  -5

 جهاز الرك و فحص الكثافة في الميدان . -6

 (  .  Point Loadللصخور)جهاز التحميل النقطي   -7

 .م 110ْيعطي درجة حرارة لغاية  حرارةفرن  -8

 غم.  0.01 بدقةكهربائي حساس  ميزان -9

 . 2جهاز الهيدروميتر عدد  -10

 مللتر . 500,  100,  50قوارير زجاجية بسعات  -11

 ات .منشار كهربائي لقص العين -12

 جهاز استخراج العينات . -13

 أدوات قياس األبعاد . -14

 ساعة توقيت . -15

16-  ً  كل ما يتطلب إلتمام العمل اصوليا

 


