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المركز الجغرافي الملكي األردني

كلمة املدير العام
لقد خطا املركز الجغرايف املليك األردين خالل السنوات األخرية خطوات متقدمة وواثقة نحو مزيد من التطوير
والتحديث ورفع كفاءته اإلنتاجية ،وترسيخ مبادئ العمل املؤسيس ،واإلستغالل األمثل للموارد البرشية يف إطار خطط
سنوية متكاملة تخضع للتطوير والتقييم واملراجعة ،وذلك إنسجاماً مع توجيهات ورؤى حرضة صاحب الجاللة الهاشمية
امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم حفظه الله ورعاه ،األمر الذي يوجب علينا جميعاً بذل املزيد من العطاء والعمل
الجاد من أجل التميز واإلرتقاء لتحقيق طموحات قيادتنا الحكيمة.
واملركز الجغرايف املليك األردين دأب ومنذ إنشائه عام 1975م ،برفد مختلف مؤسساتنا الوطنية باملعلومات الجغرافية
والخرائط والصور الجوية والفضائية واألعامل املساحية وتقديم الدراسات والبحوث التطبيقية املتخصصة ،إذ قدم املركز
الجغرايف خالل العام املايض  2020العديد من اإلنجازات الوطنية الهامة ،من أهمها تقديم املعلومات الجيومكانية لدعم
صانعي القرار يف املركز الوطني لألمن وإدارة اآلزمات للحد من انتشار فريوس كورونا املستجد ( كوفيد –  ،) 19وتزويده
بكافة البيانات واملعلومات الجغرافية املختلفة من الخرائط والصور الجوية والفضائية ،حيث ساعدت هذه املعلومات يف
رسعة االستجابة لألحداث واألزمات اليومية وتحليل املعلومات الصحية إلحتواء انتشار هذا الوباء العاملي وتعزيز استعداد
الجهات املعنية وتحسني قدرتها عىل اإلستجابة لألزمة.
واملركز الجغرايف املليك األردين إذ يدرك أهمية ورضورة توفري مثل هذه املعلومات الحديثة ملختلف الوزارات
واملؤسسات يف القطاعني العام والخاص ،فإنه يضع ما لديه من إمكانات وتجهيزات وخربات علمية يف ترصف تلك الوزارات
واملؤسسات خدمة ملتطلبات التنمية ولتنفيذ املشاريع عىل أسس علمية مبنية عىل معطيات واقعية وحقيقية.
وقد حقق املركز الجغرايف خالل العام املنرصم العديد من الربامج واملشاريع التي تسهم يف تحقيق التنمية املستدامة،
ولرصد هذه املنجزات يرسين أن أقدم هذا التقرير السنوي للمركز الجغرايف املليك األردين لعام  ،2020الذي يستعرض بني
طياته مجمل النشاطات واألعامل ،منتهزاً الفرصة ألقدم الشكر لجميع العاملني باملركز الجغرايف عىل ما بذلوه ويبذلونه
من جهود مخلصة لتحقيق أهدافه ،وال شك أن هذه النجاحات كان وراءها دعم وتشجيع رئيس اللجنة العليا للمركز
الجغرايف املليك األردين لهذا الرصح العلمي الشامخ الذي لن يألو جهداً يف تقديم ما هو أفضل لخدمة وطننا الغايل يف
ظل راعي املسرية املباركة جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املفدى حفظه الله ورعاه.
والله ويل التوفيق
م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز ال��ج��غ��رايف امل��ل�كي األُردين
ال�������ع�������ق�������ي�������د امل������ه������ن������دس
م�����ع�����م�����ر ك�������ام�������ل ح�������دادي�������ن
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المركز الجغرافي الملكي األردني

الف�صل االول:
معلومات عامة

الن�ش�أة والت�أ�سي�س

المركز الجغرافي الملكي األردني

انبثقت فكرة تأسيس املركز الجغرايف املليك االردين عام  1975من حاجة البالد امللحة ايل جهة حكومية رسمية تتوىل القيام
بكافة اعامل املساحة ورسم الخرائط والتصوير الجوي والفضايئ لسد احتياجات اململكة والدول العربية الشقيقة يف هذه املجاالت.
ويعترب املركز الجغرايف من املؤسسسات الوطنية الرائدة التي تعمل ضمن رؤى مستقبلية واضحة من خالل نرش مفاهيم األداء
املتميز والجودة والشفافية وتطوير األنظمة والخدمات من أجل الوصول إىل خدمات مساحية (أرضية ،جوية ،فضائية) وخرائطية
ومعلومات جغرافية موثوقة ذات دقة عالية تخدم أغراض التنمية الشاملة ،وتتوفر بشفافية وميكن الحصول عليها بإجراءات
بسيطة ،من خالل موظفني أكفاء متميزين ،وقد ُأنيط باملركز الجغرايف حرصياً التعامل مع املعطيات املساحية والتصوير الجوي
وإنتاج الخرائط بكافة أنواعها ومقاييسها ،وتوفري املعلومات الجغرافية والتعامل مع الصور الفضائية وتطبيقات اإلستشعارعن بعد
يف شتى املجاالت ،وخاصة الكشف عن املوارد الطبيعية وإدارتها خدمة ملسرية الوطن التنموية.
واملركز الجغرايف ال يألو جهداً يف السعى الدؤوب إلستيعاب ما يطرأ من تقدم وتطور وتحديث يف العمل املساحي والخرائطي،
للمساهمة يف تطوير القدرات الفنية خدم ًة للقطاعني العسكري واملدين يف اململكة ،وخاص ًة عىل الصعيد التقني واملعلومات

الرقمية ،للتك ُّيف مع الواقع العاملي الراهن ،وخصوصاً عىل صعيد امتالك قدرات متقدمة يف مجال األمن السيرباين الذي يمُ ّكن من
توفري املعلومات الدقيقة والحديثة عن واقع مختلف القطاعات واالماكن واملنشآت من خالل بوابة املعلومات الجيومكانية الوطنية
الحساسة.
االلكرتونية ،وبناء مظلة دفاعية إلكرتونية لحامية تلك املعلومات والبنى التحتية ّ

و من الجدير بالذكر َّان املركز الجغرايف املليك كمؤسسة حكومية يرتبط بدولة رئيس الوزراء /وزير الدفاع ،ويخضع للقوانني
واالنظمة املعمول بها يف اململكة ،فيام يتعلق باملالية واللوازم العامة واملوظفني وغريها من األمور ،وال يوجد فروع للمركز الذي
يقع مبناه يف منطقة الجبيهة ،بني كل من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والجمعية العلمية امللكية.وهكذا فاملركز الجغرايف
املليك ُيعترب رصحا علميا متميزاً ومتخصصا يف العلوم املساحية وانتاج الخرائط بكافة انواعها ومقاييسها وعنوانا بارزا من عناوين
النجاح التي يشهدها الوطن العزيز وسيبقى كذلك بعون الله  ،يف ظل راعي مسريتنا و نهضتنا املباركة سيد البالد حرضة صاحب
الجاللة الهاشمية القائد االعىل للقوات املسلحة االردنية /الجيش العريب امللك عبد الله الثاين ابن الحسني املعظم حفظه الله ورعاه.
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الأهداف الوطنية والإ�سرتاتيجية

المركز الجغرافي الملكي األردني

االهداف الوطنية:
باالستناد اىل املبادرات الوطنيةاملعتمدة واحدثها رؤية األردن  2025يسعى املركز إىل املساهمة الفاعلة يف تحقيق األهداف
الوطنية التالية:
•خلق بيئة إستثامرية جاذبة قادرة عىل جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع اإلستثامرات املحلية.
•خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حامية إجتامعية فعال.
•بناء جيل قادر عىل اإلبداع واإلبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.
األهداف اإلسرتاتيجية:
إن املساهمة يف تحقيق األهداف الوطنية واملبادرات امللكية السامية ال يتم إال من خالل العمل عىل صياغة جملة من األهداف
االسرتاتيجية التي تنسجم وغاياتها مع األهداف الوطنية واملبادرات التي إذا ما سعى املركز إىل تحقيقها فإنها بالتأكيد تكون نتيجة
حتمية وحقيقة ملا يساهم به املركز لتحقيق هذه الغاية .وقد تم إستنباط هذه األهداف من قانون املركز الجغرايف املليك األردين
لسنة  1986لتعكس الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية التي يسعى املركز من خاللها لتحقيق هدفه يف أن يصبح مركزاً اقليمياً مميزاً
يف املعلومات الجيومكانية سواء من حيث اإلنتاج أو التدريب أو البحوث ،من خالل بيئة عمل تشاركية للمساهمة بتحقيق التطور
والرفاهية ملجتمعنا األردين ،فيام ييل األهداف اإلسرتاتيجية التي متثل سياسات عمل املركز عىل النحو التايل-:
•إنتاج وإدامة وتوفري البيانات الجيومكانية والخرائط واألطالس بكافة أنواعها.
•إنتاج وإدامة وتوفري الصور الجوية املعدلة لألغراض الدفاعية والتنموية وفق أفضل التقنيات الحديثة.
•بناء قاعدة بيانات جيومكانية عىل املستوى الوطني.
•التدريب والتأهيل يف مجال العلوم الجيومكانية والفضائية عىل املستوى املحيل واإلقليمي.
•إنشاء وكالة فضاء أردنية.
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اللجنة العليا للمركز اجلغرايف امللكي الأردين

المركز الجغرافي الملكي األردني

الـرئيـ�س

رئيــــــس هيئـــــــــة األركـــــــــان املشرتكــــــة

الأع�ضاء
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س هيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العمليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
مديرعام املركز اجلغـرافــي امللكــي الأردنـي
مدير مديرية امل�سـ ـ ـ ـ ــاحة الع�سكريـ ـ ـ ـ ـ ــة
مدير عام دائ ــرة الأرا�ض ـ ــي وامل�سـ ـ ـ ـ ــاحة
�أمني عــام وزارة الزراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�أمني عـام وزارة الأ�شـغال العامة والإ�س ــكان
�أمني عـام وزارة ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون البلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�أمني عام وزارة التخطيط والتعاون الـدويل
�أمني عـام �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة وادي الأردن
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الإدارة العامة/املدير العام

المركز الجغرافي الملكي األردني

مهام املدير العام:
يتوىل دور اإلدارة العامة واإلرشاف عىل العاملني يف املركز الجغرايف املليك األردين ،وتوجيه جهودهم مبا يخدم تحقيق األهداف
االسرتاتيجية للمركز ،والعمل عىل تحفيزهم عىل اإلبداع وااللتزام بالترشيعات والتعليامت اإلدارية واملالية املعمول بها وزيادة
اإلنتاجية وتقديم املبادرات وتشجيع روح العمل كفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجامعية التشاركية ،واإلتصال والتنسيق مع املؤسسات
والوزارات داخل وخارج األردن .
اإلرشاف عىل وضع خطط العمل وفق أطر زمنية محددة ومؤرشات أداء قياسية تستهدف زيادة كفاءة العمل ،وترشيد
استخدام األموال العامة ،ومتابعة وتقييم األداء املؤسيس للمركز مبا يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية لها.
االرشاف عىل إدارة املوارد البرشية وتنميتها واإلرشاف عىل تبسيط إجراءات العمل وحوسبتها ،وتطوير الربامج واآلليات الالزمة
لتحقيق أهداف املركز.
اإلرشاف عىل آليات تطوير الخدمات التي يقدمها املركز وضامن تحسني جودتها.
يتبع املدير العام :

•نائب املدير العام.
•املستشار للشؤون الفنية.
•قسم املتابعة والسكرتاريا.
•وحدة التطوير املؤسيس.
•وحدة الرقابة الداخلية.
•وحدة الحــدود.
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المركز الجغرافي الملكي األردني

نائب املدير العام
يتوىل نائب املدير العام �أمور الإدارة العامة ومتابعة ما يجري يف املركز والإت�صال والتن�سيق اخلارجي
وتتلخ�ص �أهم واجباته مبا يلي:
يكون م�س�ؤو ًال �أمام املدير العام عن �إدارة كافة �ش�ؤون مديريات املركز املرتبطة به.
1 .1الإت�صال والتن�سيق بني املركز واجلهات اخلارجية وال�شركاء الداخليني واخلارجيني فيما يتعلق
بكافة الأمور الإدارية والفنية و�إيجاد عالقة ف ّعالة بني املركز وهذه اجلهات داخل اململكة �أو خارجها
والتن�سيق حول ما ميكن �أن يقدمه املركز من خربات وم�شورة يف املجاالت ذات الإهتمام امل�شرتك.
1 .1متابعة كافة الفعاليات والأن�شطة مثل امل�ؤمترات والندوات واملحا�ضرات يف الداخل واخلارج والتن�سيق
للم�شاركة الف ّعالة بها.
1 .1العمل على مواكبة امل�ستجدات العلمية وتنفيذ اخلطط والإ�سرتاتيجيات اخلا�صة باملركز.
يتبع نائب املدير العام:

2 .2مديرية التخطيط.
 3 .3مديرية الإنتاج.
4 .4مديرية التطبيقات احلديثة.
 5 .5مديرية ال�ش�ؤون الإدارية واملالية.
6 .6مديرية اخلدمات الفنية.
7 .7مديرية الطق�س وعلوم الغالف اجلوي.
8 .8ق�سم الديوان.
 9 .9ق�سم العالقات العامة.
 1010ق�سم ال�ش�ؤون القانونية.
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مديرية التخطيط

المركز الجغرافي الملكي األردني

تقوم هذه املديرية بالتخطيط لأعمال املركز الإنتاجية عن طريق و�ضع خطة �سنوية ومتابعة تنفيذها،
ودرا�سة كل م�شروع ومتابعة �إنتاجه حتى �إجنازه من خالل و�ضع خطة مدرو�سة لكل م�شروع ُمبينة
الكلفة والزمن والقوى الب�شرية الالزمة وحتديد املوا�صفات املنا�سبة له وح�سب طبيعته.
�أهم واجبات املديرية:

� 1 .1إعداد املوا�صفات الفنية ملنتجات املركز اجلغرايف امللكي الأردين.
 2 .2و�ضع املعايري والأ�س�س ملتابعة �أداء املديريات ،و�سري العمل يف امل�شاريع وبيان توزيع الطاقات الب�شرية
و�إجراء الدرا�سات لتح�سني �أدائها.
 3 .3و�ضع الدرا�سات التف�صيلية للم�شاريع الإنتاجية من حيث الكلفة والأيدي العاملة واملواد الالزمة
والوقت الالزم للم�شاريع و�إعداد الربامج التنفيذية ال�شاملة لها.
�4 .4إدامة مكتبة متخ�ص�صة تخدم موظفي املركز اجلغرايف امللكي الأردين وطالب كلية املركز ورفدها
بالكتب والدوريات العلمية املتخ�ص�صة.
5 .5حت�ضري و�إعداد الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع اجلهات احلكومية واخلا�صة داخل وخارج الأردن.
 6 .6تدقيق نهائي و�ضبط اجلودة لكافة منتجات املركز اجلغرايف امللكي الأردين.
 7 .7التح�ضري للدورات التي يعقدها املركز اجلغرايف امللكي الأردين ومتابعتها.
�8 .8إعداد اخلطة التدريبية للمركز اجلغرايف (للتدريب اخلارجي)
� 9 .9إعداد اخلطة ال�سنوية الإنتاجية للمركز اجلغرايف ومتابعتها.
ويتبع هذه املديرية الأق�سام التالية:

•ق�سم درا�سة امل�شاريع.
•ق�سم الإ�شراف واملتابعة والتدقيق.
•ق�سم التدريب.
•ق�سم الرتجمة واملكتبة.
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المركز الجغرافي الملكي األردني

مديرية الإنتاج
�أهم واجبات املديرية:

1 .1ت�أ�سي�س و�إدامة ال�شبكات امل�ساحية الوطنية (اجليوديزية ،الت�سوية الدقيقة )GPS ،التي تعترب
الأ�سا�س جلميع الأعمال امل�ساحية يف اململكة.
 2 .2تنفيذ م�شاريع امل�سح الطبوغرايف و�إنتاج املخططات التف�صيلية.
3 .3تنفيذ كافة �أعمال امل�سح امليداين املبا�شر ونقاط الإحكام والتكملة امليدانية وما يرتتب عليها من
عمليات ح�سابية وتزويد القطاعني العام واخلا�ص بالإحداثيات واملنا�سيب للنقاط املرجعية.
4 .4حتديد �إجتاه قبلة امل�ساجد يف اململكة.
5 .5امل�شاركة بالأعمال امليدانية احلدودية.
6 .6القيام ب�أعمال الر�سم اجلوي/حتليل و�إنتاج ال�صور اجلوية والف�ضائية امل�صححة(الأورثوفوتو)
و�إنتاج النموذج الرقمي الأر�ضي (.)DTM
7 .7تنفيذ �أعمال الر�سم اخلرائطي الرقمي من �إنتاج وحتديث اخلرائط الطبوغرافية باملقايي�س
املختلفة (املدنية والع�سكرية) واخلرائط ال�سياحية واخلرائط اجليولوجية واخلرائط اجلدارية
وخرائط الطريان املدين والأطال�س واخلرائط النوعية واملن�شورات املختلفة.
8 .8امل�شاركة يف تدريب دورات ق�سم التدريب املختلفة.
9 .9تطوير �أداء املوظفني من خالل عقد وامل�شاركة بالدورات وامل�ؤمترات الداخلية واخلارجية.
�1010إن�شاء وحتديث قاعدة بيانات رقمية من ال�صور الف�ضائية واجلوية و�إنتاج خرائط لدول جماورة.
�1111إجناز كل الإتفاقيات امل�سندة للمركز اجلغرايف من عمليات الت�صوير اجلوي.
ويتبع هذه املديرية الأق�سام التالية:

• ق�سم امل�سح امليداين.
•ق�سم الفلك واملواقيت.
•ق�سم امل�سح اجلوي الرقمي.
•ق�سم الر�سم اخلرائطي الرقمي� /شعبة الت�صميم اجلرافيكي
• ق�سم الإ�ستطالع الف�ضائي� /شعبة املالحة والت�صوير اجلوي.
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مديرية التطبيقات احلديثة
�أهم واجبات املديرية:

المركز الجغرافي الملكي األردني

1 .1توفري ال�صور الف�ضائية متعددة امل�صادر والقدرات التمييزية واملعلومات اجلغرافية الرقمية
للم�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة.
2 .2ت�سجيل الأبحاث العلمية لدى �صندوق دعم البحث العلمي يف الدورتني البحثيتني من كل عام .
�3 .3إنتاج قاعدة بيانات لكامل اململكة مبختلف املقايي�س والعمل على �إدامتها وحتديثها وتخزينها
بالتعاون مع اجلهات املعنية.
4 .4بناء قاعدة بيانات جغرافية وجيومكانية عالية الدقة.
5 .5تقدمي الإ�ست�شارات وامل�ساعدة والتدريب ملختلف امل�ؤ�س�سات الر�سمية والوزارات واجلامعات يف جمال
ال�صور الف�ضائية و�أنظمة املعلومات اجلغرافية.
6 .6الدعم الفني للربجميات واحلوا�سيب وال�شبكة الداخلية للمركز اجلغرايف و�إدامة وت�شغيل اخلوادم
والأجهزة واملوقع الإلكرتوين.
7 .7تنفيذ امل�شاريع للجهات الأمنية والقوات امل�سلحة والدفاع املدين و�سالح اجلو وتزويدهم باخلرائط
والبيانات وال�صور املحدثة التي يحتاجونها بالإ�ضافة اىل متارين املحاكاة الع�سكرية مثل مترين
�أمن الوطن.
ويتبع هذه املديرية الأق�سام التالية:

•ق�سم احلا�سوب.
•ق�سم البوابة الإلكرتونية.
• ق�سم اخلرائط الرقمية.
• ق�سم الإ�ست�شعار عن بعد.
• ق�سم البحوث التطبيقية.
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مديرية ال�ش�ؤون الإدارية و املالية

المركز الجغرافي الملكي األردني

تخت�ص هذه املديرية بتوفري املتطلبات الإدارية واملالية والب�شرية املنا�سبة مل�ساندة املديريات الأخرى يف
حتقيق �أهداف املركز.
�أهم واجبات املديرية:

1 .1القيام بالإجراءات املتعلقة باملوارد الب�شرية من تعيني وترفيع وزيادات �سنوية و�إجازات ودورات
وبعثات و�إعداد جدول الت�شكيالت ال�سنوي للمركز وفتح ال�سجالت اخلا�صة باملوظفني و�أدائهم
ال�سنوي وغريها من الأمور املتعلقة باملوظفني.
2 .2و�ضع اخلطوط العري�ضة مل�شروع موازنة املركز اجلغرايف امللكي الأردين ال�سنوية بالتن�سيق مع بقية
مديريات املركز وتنفيذ ما يرد يف املوازنة الفعلية وما يتما�شى مع القوانني والأنظمة والتعليمات
املعمول بها و�إعداد التقارير املالية التي تبني الو�ضع املايل يف املركز.
3 .3حت�صيل الأموال واملطالبات املرتتبة للمركز من كافة م�صادرها وكذلك القيام ب�أمور ح�سابات
ال�صندوق.
�4 .4صرف امل�ستحقات املالية املرتتبة على املركز بعد �إكتمال كافة مراحل التدقيق و�صرف الرواتب
للموظفني.
5 .5ت�أمني املركز ومديرياته املختلفة مبا حتتاج �إليه من �أجهزة ومواد وفق القواعد والقوانني والأنظمة
والتعليمات اخلا�صة ووفق موازنة املركز اجلغرايف ومتابعة �أعمال امل�شرتيات والإ�ستالم.
6 .6املحافظة على دميومة ت�أمني املخزون من املواد خلدمة �إحتياجات املديريات.
7 .7تنظيم م�ستودعات املركز وحماية موجوداتها.
ويتبع هذه املديرية الأق�سام التالية:

•ق�سم املوارد الب�شرية.
•الق�سم املايل.
•ق�سم امل�ستودعات.
•ق�سم امل�شرتيات.
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المركز الجغرافي الملكي األردني

املوارد الب�شرية
1 .1يعتمد العمل يف املركز اجلغرايف امللكي الأردين على طاقات ب�شرية �أردنية م�ؤهلة ومدربة يف جماالت
علمية متنوعة تتنا�سب مع بيئة املركز اجلغرايف امللكي الأردين وطبيعة عمله ،وقد عمل فيه ()182
موظفاً وموظفة حتى نهاية عام  2020حيث مت تعيني( )1موظف مبهنة �سائق .و�إنفكاك ()13
موظف.
2 .2وميكن ت�صنيفهم ح�سب امل�ؤهل العلمي �إىل:
3 .3دكتوراة :وعددهم ( )4موظفني وي�شكلون ما ن�سبته ( )%2من جمموع العاملني.
4 .4ماج�ستري :وعددهم ( )9موظفني وي�شكلون ما ن�سبته ( )%5من جمموع العاملني.
5 .5بكالوريو�س :عددهم ( )49موظف وموظفة وي�شكلون ما ن�سبته ( )%27من جمموع العاملني.
6 .6دبلوم متو�سط :عددهم ( )73موظف وموظفة وي�شكلون ما ن�سبته ( )%40من جمموع العاملني.
7 .7ثانوية عامة فما دون :وعددهم ( )47موظف وموظفة وي�شكلون ما ن�سبته ( )%26من جمموع
العاملني.
8 .8وجدول رقم ( )1يبني التوزيع.

التصنيف

العدد

دكتوراة

4

ماجستير

9

بكالوريوس

49

دبلوم متوسط

73

ثانوي فما دون

47

المجموع

182

جدول( )1توزيع موظفي املركز اجلغرايف امللكي الأردين  2020ح�سب امل�ؤهل العلمي
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المركز الجغرافي الملكي األردني

دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه

ثانوية

�شكل ( )1توزيع موظفي املركز اجلغرايف امللكي الأردين لعام 2020
وكان للمركز اجلغرايف امللكي الأردين و ما يزال دوره الهام يف رفد الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات يف
اململكة بطواقم من الفنيني املدربني وامل�ؤهلني وذلك عرب �سنوات متعددة ،حيث ّ
مت نقل العديد من
الفنيني �إىل الدوائر املتخ�ص�صة مت�سلحني باملعرفة واخلربة �إ�سهاماً من املركز اجلغرايف امللكي الأردين
يف امل�سرية التنموية للمملكة ،ويظهر ذلك وا�ضحا من خالل الر�سم البياين الذي يمُ ّثل تطور �أعداد
موظفي املركز اجلغرايف امللكي الأردين ،جدول رقم ( )2الذي يبني اعداد املوظفني (.)2020 - 2018
دبلوم

ثانوية فما دون

المجموع

السنة

دكتوراة ماجستير بكالوريوس

2018

3

6

46

87

45

187

2019

4

8

52

80

49

193

2020

4

9

49

73

47

182

جدول رقم( )2اعداد املوظفني ()2020 - 2018
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موازنة املركز

المركز الجغرافي الملكي األردني

املركز اجلغرايف امللكي الأردين دائرة من الدوائر الإنتاجية احلكومية التي تعتمد يف موازنتها على ما
يتم تخ�صي�صه من الدولة كل عام ،ويف نف�س الوقت ف�إن جميع �إيرادات املركز اجلغرايف امللكي الأردين
والتي تتكون من �إيرادات امل�شاريع التي ينفذها و�إيرادات مبيعات اخلرائط وال�صور اجلوية والدورات
التي يعقدها والإيرادات الأخرى جميعها ت�صب يف �إيرادات الدولة ب�شكل عام.
كما �أن النفقات تكون وفق القوانني والأنظمة والتعليمات املتبعة يف الدولة ووفق ما يتم تخ�صي�صه
للمركز اجلغرايف امللكي الأردين يف موازنة الدولة ال�سنوية ،ومن اجلدير بالذكر �أنه كان للمركز
اجلغرايف امللكي الأردين موازنته اخلا�صة حتى نهاية العام 1988م.
الإيرادات الذاتية:

بلغت الإيرادات الذاتية الفعلية للمركز اجلغرايف امللكي الأردين لعام  2020مبلغاً وقدره
( )188720.659دينار موزعة على النحو التايل:
اإليرادات

المبلغ بالدينار

مشاريع

10569.834

مبيعات خرائط وصور جوية مطبوعات

51339.4

متفرقة  /مشاريع  +دورات

31689.425

المجموع
188720.659
جدول ( )3الإيرادات الذاتية للمركز اجلغرايف امللكي الأردين 2020

ومن اجلدير بالذكر �أن املركز اجلغرايف امللكي الأردين يقوم ب�أعمال خمتلفة وم�شاريع حتمل طابع
خدمة اخلطط التنموية ومل ت�ؤخذ هذه بعني الإعتبار يف الإيرادات كونها �إيرادات غري منظورة.

�شكل( )2الإيرادات الذاتية للمركز اجلغرايف امللكي الأردين 2020
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المركز الجغرافي الملكي األردني

النفقات
بلغت النفقات اجلارية والر�أ�سمالية الفعلية للمركز اجلغرايف امللكي الأردين لعام  2020مبلغاً وقدره
( )1804990ديناراً موزعة على النحو التايل:
النفقات

المبلغ بالدينار

رواتب وعالوات

1430448

نفقات تشغيلية

130487

نفقات رأس مالية

162739

نفقات أخرى

81316

1804990

المجموع

جدول ( )4نفقات املركز اجلغرايف امللكي الأردين 2020

�شكل( )3نفقات املركز اجلغرايف امللكي الأردين 2020
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المركز الجغرافي الملكي األردني

السنة

مخصصات الموازنة /دينار

النفقات الفعلية /دينار

2018

2883000

2470544

2019

2465000

1968961

2020

2140500

1804990

جدول ( )5موازنة املركز اجلغرايف امللكي الأردين من عام ( ) 2020-2018

�شكل ( )5موازنة املركز اجلغرايف امللكي الأردين من عام ( ) 2020-2018
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مديرية اخلدمات الفنية

المركز الجغرافي الملكي األردني

تخت�ص هذه املديرية بتوفري متطلبات العمل واملوائمة داخل املركز اجلغرايف والعمل على دميومة
�صالحية الأجهزة الكهربائية والكهروميكانيكية والكهرو�ضوئية و�شبكة احلا�سوب ومتديداتها
واال�شراف على الزراعة وبع�ض الأمور االن�شائية وتنفيذ �أعمال الطباعة لل�صور اجلوية والوثائق
واخلرائط مبختلف املقايي�س وحفظها وتوفري و�سائل النقل لإمتام عمل املوظفني داخلياً وخارجياً.
�أهم واجبات املديرية:

حفظ منتجات املركز من اخلرائط ب�أنواعها و�أفالمها وال�صور اجلوية و�أفالمها والوثائق املختلفة.
1 .1تزويد خمتلف اجلهات الر�سمية واخلا�صة باخلرائط والوثائق التي ينتجها املركز ح�سب التعليمات
املعمول بها.
2 .2القيام بكافة �أعمال الت�صوير والطباعة للقطاعني العام واخلا�ص.
3 .3القيام بكافة �أعمال التجليد من �سلوفان وطي وتخرمي  .....الخ.
4 .4الإ�شراف على العطاءات ومتابعة عقود ال�صيانة وجميع الأعمال التي تتعلق بال�شركات اخلارجية.
5 .5الإ�شراف على �صيانة و�إدامة الأجهزة واملعدات الكهربائية والكهروميكانيكية والكهرو�ضوئية.
6 .6املحافظة على �سالمة املبنى و�صيانته.
�7 .7إدامة و�صيانة �شبكات املياه الداخلية واخلارجية ومراقبة نظام احلريق.
8 .8متابعة �أعمال الزراعة و�إدامتها.
9 .9املحافظة على توفري و�سالمة و�سائل النقل املختلفة الالزمة للم�ساعدة يف �إجناز املهام والواجبات
املوكولة �إىل املركز.
1010متابعة كافة اعمال ال�صيانة واال�شراف على امل�شاريع املحالة يف املركز.
ويتبع هذه املديرية الأق�سام التالية:

• ق�سم التقنيات احلديثة والطباعة.
• ق�سم االر�شيف والوثائق.
• ق�سم احل ــركة.
• ق�سم ال�صيانة.
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مديرية الطق�س وعلوم الغالف اجلوي

المركز الجغرافي الملكي األردني

�أهم واجبات املديرية:

1 .1ن�شر الوعي البيئي بني �أفراد املجتمع وذلك من خالل القاء املحا�ضرات وعمل برو�شورات بالتعاون
مع اجلهات الر�سمية .
2 .2التعاون مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات والهيئات ذات العالقة لدرا�سة التغري املناخي والبيئي.
3 .3امل�ساهمة يف دعم �صياغة ال�سيا�سات البيئية والوطنية با�ستخدام تكنولوجيا الأقمار ال�صناعية .
4 .4االهتمام بالنظام املناخي ,الغالف اجلوي,املائي,التنوع البيولوجي.
5 .5التعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة من خالل جمع وحتليل البيانات املتوفرة لديها وحتويلها
اىل خرائط رقمية.
6 .6تزويد �صناع القرار باخلرائط النهائية وفقا حلاجته .
7 .7ان�شاء قواعد بيانات للم�صانع وامللوثات البيئية الناجته عنها وادامة حتديث تلك البيانات.
8 .8امل�شاركة يف انتاج الأطال�س الزراعية واملناخية وذلك من خالل التعاون مع اجلهات املخت�صة.
9 .9ق�سم البيانات اجلوية واملناخية
 1010جمع وحتليل البيانات الالزمة التي تتعلق بالطق�س واملناخ وهطول االمطار والرطوبة درجات
احلرارة والت�ساقط اال�شعاعي من م�صادرها املختلفة .
 1111جمع البيانات التي تتعلق بالبيئة م�صادر واماكن امللوثات البيئية والغالف اجلوي .
 1212معاجلة وحتليل تلك البيانات واظهارها على �شكل خرائط رقمية با�ستخدام نظم املعلومات
اجلغرافية.
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وحدة التطوير امل�ؤ�س�سي

المركز الجغرافي الملكي األردني

•�ش�أنها �ش�أن جميع وحدات التطوير امل�ؤ�س�سي الأخرى العاملة يف الوزارات و امل�ؤ�س�سات والدوائر
احلكومية ،وا�ستناداً �إىل الدليل الإر�شادي لوحدات التطوير امل�ؤ�س�سي  ،ف�إن �أهدافها ومهامها على
النحو التايل :
�أ  -هدف الوحدة ب�شكل عام:

•االرتقاء بالأداء امل�ؤ�س�سي للدائرة من خالل تطوير وحتديث ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية
وخطط العمل التنفيذية اخلا�صة بالدائرة ومتابعة تنفيذها و تطبيق الآليات واملنهجيات الالزمة
لذلك.
•رفع كفاءة وفعالية الدائرة يف تنفيذ مهامها وتقدمي خدماتها من خالل تطوير البنية التنظيمية
وتطوير اخلدمات املقدمة و توثيق �إجراءات العمل وتقييمها وتب�سيطها وحتديثها ب�شكل م�ستمر.
ب  -املهام الأ�سا�سية التي يجب �أن تقوم بها الوحدة:

•لتحقيق الفائدة املرجوة من وجود وحدة تنظيمية معنية بتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي يف الدائرة ف�إنها
ال بد من �أن تعمل على تنفيذ جمموعة من املهام املتخ�ص�صة من حيث املجال واملتكاملة من حيث
الأهداف و�أثرها على تطوير �أداء الدائرة .وتتلخ�ص مهام هذه الوحدة باملجاالت التالية:
 1 .1التخطيط اال�سرتاتيجي.
2 .2املتابعة والتقييم .
3 .3التطوير الإداري والتنظيمي.
4 .4دعم القرار يف مهام وحدة تطوير امل�ؤ�س�سي.
5 .5تطوير اخلدمات والعمليات.
6 .6مهام �أخرى.
 �إدارة املعرفة. احلكومة االلكرتونية. مهام تن�سيقية.•ويندرج حتت كل مهمة رئي�سية �أ�سا�سية جمموعة من املهام والواجبات الفرعية التف�صيلية .
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وحدة الرقابة الداخلية

المركز الجغرافي الملكي األردني

تهدف وظيفة الرقابة الداخلية �إىل م�ساعدة الإدارة العليا للمركز للت�أكد من �أن الأهداف املحددة قد مت
�إجنازها وفق اخلطط وال�سيا�سات املر�سومة ،وتزويدها باملعلومات والبيانات ال�صحيحة ملا يجري على
�أر�ض الواقع لغايات �إحكام الرقابة وامل�ساءلة والتقييم حماي ًة للمال العام وحت�سني الكفاءة الإنتاجية
وت�شجيع املوظفني على االلتزام بال�سيا�سات الإدارية واملالية والفنية النافذة.
�أهم واجبات وحدة الرقابة الداخلية:

 1 .1الت�أكد من دقة و�صحة القرارات واملعامالت الإدارية واملالية املتخذة يف الدائرة وفق الت�شريعات
املعمول بها ،مع �ضمان االلتزام بتنفيذ ال�سيا�سات الإدارية املر�سومة للدائرة وفق اخلطط املو�ضوعة .
2 .2الت�أكد من ح�سن ا�ستخدام وا�ستغالل املوارد املادية وغري املادية و الأموال العامة وحمايتها من
ال�ضياع وال�سرقة واالختال�س و�سوء اال�ستعمال .
3 .3الت�أكد من �سري العمل الفني (جوهر عمل املركز) وفق ما هو خمطط له وب�شكل يتفق مع اخلطة
اال�سرتاتيجية للمركز والوقوف على ال�صعوبات واملعوقات �إن وجدت والتو�صية بحلها.
االق�سام التي تتبع لوحدة الرقابة الداخلية:

•ق�سم الرقابة املالية.
•ق�سم الرقابة االدارية.
•ق�سم الرقابة الفنية.
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كلية املركز اجلغرايف امللكي االرين
للعلوم امل�ساحية واجليومكانية

المركز الجغرافي الملكي األردني

ت�أ�سي�سها ون�ش�أتها :

متثل كلية املركز اجلغرايف امللكي االردين للعلوم امل�ساحية واجليومكانية �إمتداد ملركز التدريب الذي
�أن�شئ منذ ت�أ�سي�س املركز اجلغرايف امللكي الأردين عام 1975م لتدريب الكوادر الفنية املتخ�ص�صة يف جمال
العلوم امل�ساحية.
ويف عام  1988حتول مركز التدريب �إىل كلية جمتمع مب�سمى كلية املركز اجلغرايف امللكي للعلوم
امل�ساحية.
يف عام � 1998أُتبعت الكلية �إدارياً و�أكادميياً جلامعة البلقاء التطبيقية ويف عام  2015عادت الكلية
ال�ستقبال الطلبة يف املركز اجلغرايف امللكي ،حيث مت �إعتمادها �إعتماداً عاماً و خا�صاً من قبل هيئة �إعتماد
م�ؤ�س�سات التعليم العايل بتخ�ص�صي امل�ساحة ونظم املعلومات اجلغرافية.
وقد حازت الكلية على كامل الرعاية و االهتمام الدعم من ادارة املركزاجلغرايف امللكي االردين و املتمثله
مبديرها العام العقيد املهند�س معمر كامل حدادين و الذي عمل على توفري كافة املتطلبات التعليمية و
العملية من كفاءات وقاعات وادوات وكل مايلزم لتوفري بيئة تعليمية مثالية.
ميزات الكلية:

•تعترب من الكليات الرائدة يف الوطن العربي التي تعنى بتدري�س تخ�ص�صات امل�ساحة و�أنظمة
املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار عن بعد تدري�سا اكادمييا را�سخا يقوم على الفهم النظري
والتطبيق العملي.
•تعد �صرحا علميا متميزا على امل�ستويني املحلي واالقليمي نظرا ملا تطرحه من تخ�ص�صات فريدة
ومتميزة ،وتلعب دورا مهما يف مواجهة حتديات ومتطلبات �سوق العمل.
•كلية متميزة عن الكليات الأخرى نظراً لوجودها �ضمن مقر كلية املركز اجلغرايف امللكي االردين
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المركز الجغرافي الملكي األردني

الذي ي�ضم كوادر ب�شرية م�ؤهلة ومتخ�ص�صة ذات خربة �أكادميية وا�سعة يف جماالت علوم امل�ساحة
واجليودي�سيا و تطبيقات اال�ست�شعار عن بعد و انتاج اخلرائط املو�ضوعية  ،حيث ت�ضم الكلية معدات
امل�سح احلديثة والربجميات واملختربات املتخ�ص�صة يف امل�ساحة ونظم املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار
عن بعد ،وتقوم بتزويد طلبتها ببيئة درا�سية علمية مزدهرة.
•تتوفر فيها املقومات العملية التعليمية املتخ�ص�صة والتطبيق امليداين خا�صة املكان الوا�سع واالمن
الذي يحتاجه تخ�ص�ص امل�ساحة.
•توجد فيها القاعات التدري�سية الوا�سعة والو�سائل احلديثة يف التعليم ،باال�ضافة اىل مكتبة ت�ضم
احدث املراجع والكتب العلمية واالبحاث املتخ�ص�صة.
•قادرة على تخريج كفاءات علمية مدربة وم�ؤهلة للعمل يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
والبلديات ودائرة االرا�ضي وامل�ساحة واملركز اجلغرايف امللكي وزارة اال�شغال العامة والبيئة و�شركات
الكهرباء واملاء ومكاتب امل�ساحة وامل�ؤ�س�سات االن�شائية والبناء واال�ست�شارات الهند�سية.
•تقدم لطالبها برامج تعليمية وتدريبية تطبيقية مهنية فريدة من نوعها .
• توجيه الطالب نحو �أبحاث تطبيقية منتجة ذات اهمية يف املجتمع املحلي.
•براجمها معتمدة ومعرتف بها عامليا.
االهداف :

•ت�ؤدي الكلية الوظيفة التقليدية املتمثلة يف تدري�س العلوم اجليومكانية وتطويرها ،ولكنها ت�سعى
جاهدة للتحول من منوذج التدري�س �إىل منوذج التعلم ،حيث يتقا�سم الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س
م�س�ؤولية التعلم.
•�إعداد خمت�صني �أكفياء ميتلكون املعرفة النظرية والتطبيقية احلديثة والقادرين على الإبداع
واالبتكار يف جماالت تخ�ص�صاتهم.
•تاهيل خريجي الكلية لدخول �سوق العمل العاملية ل�شغل وظائف مرموقة.
•م�ساعدة املدر�سني على تطوير املناهج يف علوم امل�ساحة وانظمة املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار عن
بعد.

38

التقرير السنوي 2020

المركز الجغرافي الملكي األردني

•تعزيز التوا�صل ما بني املدر�سني والطالب وخلق بيئة ابداعية.
• العمل على توفري هيئة تدري�سية متميزة.
•تركيز اجلهود البحثية وامل�شاريع الطالبية على امل�شكالت واملخاطر املحلية واالقليمية.
• تقييم املهارات  /املعرفة التي اكت�سبها الطلبة.
• تقييم جودة اخلدمات التي يتم تقدميها �إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س والإدارة والطلبة.
•تقييم ا�ستخدام املرافق املتاحة للتدريب و التدري�س.
•التحول نحو الكلية الذكية من خالل امتتة االجراءات والعمليات.
التخ�ص�صات االكادميية :

•متنح الكلية درجة ال�شهادة اجلامعية املتو�سط ( الدبلوم ) يف التخ�ص�صات الرئي�سية التالية :
•دبلوم امل�ساحة � 72ساعة
•يهدف هذا التخ�ص�ص �إىل :
•درا�سة �شكل الأر�ض و�سطحها وحتديد تفا�صيلها وحدودها .
•تق�سيم االرا�ضي وحتديد امللكيات وفقاً للقوانني واالنظمة املعمول بها.
•معرفة ارتفاعات وانخفا�ضات النقط املختلفة على �سطح الأر�ض بع�ضها بالن�سبة لبع�ض �أو بالن�سبة
لأي م�ستوى �أفقي معلوم ،وت�سمى هذه العملية بامليزانية والتي ي�ستفاد منها يف عمليات الت�سوية.
•القيام ب�أعمال الرفع والتوقيع امل�ساحي للم�شروعات التنموية الهند�سية اخلا�صة بالطرق ،
والإن�شاءات  ،وم�شاريع املياه كالآبار وال�صرف ال�صحي  ،والأنفاق واجل�سور  ،وغريها.
• �إ�ستخدام الأجهزة امل�ساحية احلديثة بكافة �إ�شكالها بحرفية ومهنية عالية .
•يهتم هذا التخ�ص�ص يف اجلوانب التالية :
•قيا�س وح�ساب الإحداثيات بطرق خمتلفة.
•ح�ساب االجتاهات والأطوال للم�ضلعات .
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•متثيل و�إظهار الت�ضاري�س الأر�ضية على املخططات واخلرائط .
•ح�ساب الكميات املختلفة مثل احلفر والردم وامل�ساحات و....
•ا�ستخدام الأجهزة امل�ساحية املختلفة يف االعمال امل�ساحية.
•ا�ستخدام الربجميات املختلفة يف حتليل البيانات احلقلية ،مثل ا�ستخدام برجمية (.)GIS
املجاالت التي ميكن �أن يج�رس فيها الطالب يف تخ�ص�ص دبلوم امل�ساحة:

1 .1الهند�سة املدنية.
1 .1الهند�سة امل�ساحية و اجليوماتك�س.
1 .1هند�سة الطرق و اجل�سور.
1 .1و ح�سب �شروط جامعة البلقاء التطبيقية بهذا اخل�صو�ص.
دبلوم نظم املعلومات اجلغرافية � 72ساعة :
يهدف هذا التخ�ص�ص �إىل :

•تكوين قواعد بيانات ح�سب االحتياجات.
•التعرف على املبادئ الأ�سا�سية لال�ست�شعار عن بعد وكيفية تف�سري ال�صور الف�ضائية.
•كيفية معاجلة ال�صور الف�ضائية و�أنظمة املعاجلة الرقمية.
•ا�ستخدام الربجميات املتخ�ص�صة يف معاجلة وحتليل ال�صور الف�ضائية و�إ�ستخراج النتائج.
•ا�ستخدام تطبيقات اال�ست�شعار عن بعد يف خمتلف املجاالت ( الزراعة  ،الزحف العمراين ،
اجليولوجيا … ،الخ).
•مواكبة التقنيات والربجميات احلديثة يف نظم املعلومات اجلغرافية و الإ�ست�شعار و عن بعد
ال�ستخدامها يف عمل خرائط تف�صيلية يف التخطيط ال�شمويل.
يهتم هذا التخصص في اجلوانب التالية :

•�إن�شاء قاعدة بيانات ال�ستخدامها يف عمل اخلرائط التف�صيلية و�إجراء العمليات الإح�صائية .
•الربط بني قواعد البيانات املختلفة.
•درا�سة الظواهر الأر�ضية مثل الغطاء النباتي وامل�سطحات املائية من خالل ال�صورالف�ضائية.

•درا�سة الظواهر املتغرية مثل الفي�ضانات و حركة املرور و ،....من خالل ال�صورة الف�ضائية.
•�إ�ستخراج البيانات من اخلرائط التف�صلية.
•�إنتاج اخلرائط وحتديثها.
المجاالت التي يمكن أن يجسر فيها الطالب في تخصص انظمة الملعومات الجغرافية واالستشعار عن بعد :

1 .1الهند�سة امل�ساحية و اجليوماتك�س.
2 .2انظمة املعلومات اجلغرافية واال�س�ست�شعار عن بعد.وح�سب �شروط جامعة البلقاء التطبيقية بهذا اخل�صو�ص.
قصص نجاح:

كانت و ما زالت م�سرية كلية املركز اجلغرايف امللكي االردين للعلوم امل�ساحية واجليومكانية حمفوفة
بالنجاح فقد خرجت افواجا من الطالب املتميزين على ال�صعيد العلمي والعملي �ساهموا وب�شكل كبري
يف تنمية وتطوير جمتمعاتهم و قد تكللت م�سرية النجاح بح�صول جمموعة من طالبنا على املركز
االول باالمتحان ال�شامل لل�شهادة اجلامعية املتو�سطة وعلى عدة �سنوات خمتلفة .

الف�صل الثاين:
اهم �إجنازات املركز

التطوير والإجنازات التي �شهدها املركز م�ؤخر ًا

المركز الجغرافي الملكي األردني

يفخر املركز اجلغرايف امللكي االردين ويعتز مب�ساهمته يف دفع عجلة التنمية يف وطننا العزيز ،وخا�ص ًة
بتنفيذه ُجمل ًة من امل�شاريع الوطنية الهامة ،وقيامه بالعديد من الن�شاطات ذات املردود االيجابي مادياً
ومعنوياً و�إقت�صادياً على الوطن واملواطن على حدٍ �سواء ،ومن هذه االعمال وامل�شاريع والن�شاطات -:
1 .1تنفيذ املرحلة االوىل من مباين املركز الإقليمي لتدري�س علوم وتكنولوجيا الف�ضاء لدول غرب �آ�سيا
التابع للأمم املتحدة وافتتاح املبنى حتت الرعاية امللكية ال�سامية.
�2 .2إن�شاء وا�ست�ضافة برنامج ماج�ستري م�شرتك مع جامعة م�ؤته يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية
واال�ست�شعار عن بعد ،حيث مت تخريج �ستة دفعات لغاية تاريخه.
�3 .3إن�شاء كلية املركز اجلغرايف امللكي الأردين للعلوم امل�ساحية واجليومكانية.
4 .4ت�أ�سي�س ال�شعبة العربية لإدارة املعلومات اجليومكانية املنبثقة عن الـ(.)UNGGIM
5 .5ت�أ�سي�س ال�شعبة العربية خلرباء الأ�سماء اجلغرافية.
6 .6احل�صول على ع�ضوية جلنة الأمم املتحدة لال�ستخدامات ال�سلمية للف�ضاء اخلارجي (.)COPUOS
�7 .7إ�ست�ضافة مقر املكتب الإقليمي لتنمية علوم الفلك يف املنطقة العربية ( )ROADالتابع للإحتاد
الفلكي الدويل.
8 .8حتويل كافة اخلرائط التي ت�ستخدمها القوات امل�سلحة االردنية /اجلي�ش العربي من نظام الرتبيع
العربي املوحد(  )AUSاىل نظام تربيع مريكاتور امل�ستعر�ض العاملي املوحد (.)UTM
9 .9انتخاب االردن ممث ً
ال باملركز اجلغرايف امللكي نائباً لرئي�س اللجنة العربية خلرباء الأمم املتحدة
لإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية( .) UN-GGIM:Arab States
�إن�شاء البوابة الإليكرتونية للمعلومات اجليومكانية الوطنية (  ) SDI-JORDANالتي تتيح �إنتاج وتبادل
البيانات واملعلومات اجلغرافية واجليومكانية بني خمتلف امل�ؤ�س�سات الوطنية يف القطاعني يفخر املركز
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اجلغرايف امللكي االردين ويعتز مب�ساهمته يف دفع عجلة التنمية يف وطننا العزيز ،وخا�ص ًة بتنفيذه ُجمل ًة
من امل�شاريع الوطنية الهامة ،وقيامه بالعديد من الن�شاطات ذات املردود االيجابي مادياً ومعنوياً
و�إقت�صادياً على الوطن واملواطن على حدٍ �سواء ،ومن هذه االعمال وامل�شاريع والن�شاطات -:
 .1تنفيذ املرحلة االوىل من مباين املركز الإقليمي لتدري�س علوم وتكنولوجيا الف�ضاء لدول غرب �آ�سيا
التابع للأمم املتحدة وافتتاح املبنى حتت الرعاية امللكية ال�سامية.
� .2إن�شاء وا�ست�ضافة برنامج ماج�ستري م�شرتك مع جامعة م�ؤته يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية
واال�ست�شعار عن بعد ،حيث مت تخريج �ستة دفعات لغاية تاريخه.
� .3إن�شاء كلية املركز اجلغرايف للعلوم امل�ساحية .
 .4ت�أ�سي�س ال�شعبة العربية لإدارة املعلومات اجليومكانية املنبثقة عن الـ(.)UNGGIM
 .5احل�صول على ع�ضوية جلنة الأمم املتحدة لال�ستخدامات ال�سلمية للف�ضاء اخلارجي

(.)COPUOS

� .6إ�ست�ضافة مقر املكتب الإقليمي لتنمية علوم الفلك يف املنطقة العربية ( )ROADالتابع للإحتاد الفلكي
الدويل.
 .7حتويل كافة اخلرائط التي ت�ستخدمها القوات امل�سلحة االردنية  /اجلي�ش العربي من نظام الرتبيع
العربي املوحد(  ) AUSاىل نظام تربيع مريكاتور امل�ستعر�ض العاملي املوحد ( .) UTM
 .8انتخاب االردن ممث ً
ال باملركز اجلغرايف امللكي نائباً لرئي�س اللجنة العربية خلرباء الأمم املتحدة
لإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية( .) UN-GGIM:Arab States
� .9إن�شاء البوابة الإليكرتونية للمعلومات اجليومكانية الوطنية (  ) SDI-JORDANالتي تتيح �إنتاج
وتبادل البيانات واملعلومات اجلغرافية واجليومكانية بني خمتلف امل�ؤ�س�سات الوطنية يف القطاعني العام
واخلا�ص.
 .10ع�ضوية املركز اجلغرايف امللكي لعدد من الروابط العاملية ذات العالقة مثل الرابطة الدولية
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للفوتوغرامرتي واال�ست�شعار عن بعد( ،)ISPRSجلنة االمم املتحدة لال�ستخدامات ال�سلمية للف�ضاء
اخلارجي(� ، )UNCOPUOSإدارة املعلومات اجليومكانية العاملية ( ،) UNGGIMخرباء الأمم املتحدة
للأ�سماء اجلغرافية (  ،) UNGEGNاالحتاد الدويل للجيوديزيا واجليوفيزياء ( )IUGGوغريها .
 .11ح�صول جمموعة من موظفي املركز اجلغرايف على جائزة املوظف املثايل يف اخلدمة املدنية على
م�ستوى اململكة لعدة �سنوات والتي تعتمد على معايري ابداعية واجنازات عملية .
 .12ح�صول املركز اجلغرايف امللكي على جائزة اف�ضل وحدة موارد ب�شرية على م�ستوى اخلدمة املدنية يف
اململكة.
 .13تنفيذ املرحلة الأوىل والثانية من م�شروع الطاقة ال�شم�سية بقدرة (250كيلووات).
� .14إقتناء �أجهزة وبرجميات ومعدات حديثة ملواكبة التطور يف العلوم امل�ساحية.
.15اعتماد نظام الرومنة العربي املوحد من قبل خرباء اال�سماء اجلغرافية التابع للأمم املتحدة يف
نيويورك.
 .16عقد امل�ؤمتر الثامن للخرباء العرب يف اال�سماء اجلغرافية.
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• مت عقد اتفاقية مع �شركة هري تهدف �إىل التعاون يف جمال تدقيق البيانات للخرائط الرقمية
التي تنتجها ال�شركة لنظام املالحة للمركبات.
• مت عقد اتفاقية تعاون مع الوكالة االمريكية مل�سح اخلرائط وتهدف اىل حتديث وانتاج اخلرائط
الطبوغرافية للمملكة االردنية الها�شمية.
• مت عقد اتفاقية مع وزارة الطاقة تهدف اىل امل�شاركة يف انتاج اخلرائط اجليولوجية للمملكة
والتي تعدها وزارة الطاقة.
• مت عقد مذكرة تعاون مع �شركة الت�صوير اجلوي ال�سعودية املحدودة تهدف �إىل التعاون يف جمال
م�شاريع الت�صوير اجلوي وتطبيقات اال�ست�شعار عن بعد وح�ساب الكميات.
•  مت عقد مذكرة تفاهم مع اجلامعة اللبنانية تهدف �إىل تعميق عالقات التعاون العلمي والعالقات
الثقافية بني البلدين .
• مت عقد مذكرة تفاهم مع هيئة امل�ساحة ال�سودانية تهدف �إىل زيادة �أطر التعاون بني الطرفني
يف جمال العلوم اجلغرافية والعلوم امل�ساحية واال�ست�شعار عن بعد والت�صوير اجلوي ور�سم اخلرائط
والتدريب وتبادل اخلربات.
• مت عقد اتفاقية مع مركز احل�سني لل�سرطان تهدف النتاج خارطة للم�صابني بال�سرطان يف اململكة
ومعرفة توزيعهم اجلغرايف.
• مت عقد اتفاقية مع �شركة البلقاء لفن امل�ساحة تهدف للتعاون يف ادارة وت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار
�شبكة املركز اجلغرايف امللكي االردين الوطنية ملحطات الر�صد امل�ستمر.
• مت عقد اتفاقية تعاون مع �شركة  Geomaticsيف جمال الت�صوير اجلوي واال�ست�شعار عن بعد
واالعمال امل�ساحية امل�شرتكة والتدريب.
• مت عقد مذكرة تفاهم مع هيئة امل�ساحة ال�سودانية و واملركز الوطني للمعلومات اجلغرافية
ال�صيني يف جماالت ادارة الكوارث واالزامات ومتديد انابيب الغاز والبرتول ون�شراملعلومات
اجلغرافية الغرا�ض البحث العلمي والدرا�سة وتويرها والتعاون يف جمال التدريب يف املوا�ضيع
امل�شرتكة.
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• مت عقد اتفاقية مع �شكرة  Tom Tomالجراء م�سح لطرق اململكة االردنية الها�شمية بتطبيق
 mapping technologyالغرا�ض انتاج خرائط وقواعد بيانات.
• مت عقد اتفاقية تعاون مع �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة تهدف اىل التعاون يف
م�شاريع الت�صوير اجلوي والتطبيقات للهواتف الذكية وا�ستخدام تطبيقات اال�ست�شعار عن بعد
والتدريب والطباعة.

mobile
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�إن املركز اجلغرايف امللكي الأردين كم�ؤ�س�سة وطنية رائدة يف جمال �إنتاج اخلرائط وال�صور اجلوية
والف�ضائية والقيام بالإعمال امل�ساحية وت�أهيل وتدريب خمتلف القطاعات يف هذه املجاالت ،ومنذ ن�ش�أته
عام  1975يعترب �شريكاً �أ�صي ً
ال لأن�شطة املجتمع ،ومدركاً مل�س�ؤولياته االجتماعية ،بحيث يعود النفع على
تنمية وتطوير البنية االقت�صادية وحتقيق التنمية ال�شاملة للبالد .
التعليم:

ي�ستقبل املركز اجلغرايف وعلى مدار العام العديد من
الزيارات العلمية والتعريفية خا�صة طلبة املدار�س
واجلامعات والكليات ومن خمتلف وحدات وت�شكيالت
القوات امل�سلحة الأردنية  ،بهدف زيادة الوعي ب�أهمية
ا�ستخدام اخلرائط وال�صور اجلوية والف�ضائية
واملعلومات اجلغرافية ودورها يف خمتلف املجاالت ،كما
يقوم املركز ب�إعطاء املحا�ضرات التثقيفية للمدار�س
واجلامعات والوحدات الع�سكرية ،بالإ�ضافة اىل تنظيم
امل�ؤمترات والندوات والور�شات العلمية وامل�شاركة يف املعار�ض وامل�ؤمترات التي تنظمها خمتلف اجلهات
اىل جانب نقل املعرفة العلمية يف جماالت العلوم امل�ساحية واخلرائطية واجلغرافية من خالل تدريب
وت�أهيل طالب حديثي التخرج يف تخ�ص�صات هند�سة امل�ساحة واجليولوجيا ونظم املعلومات اجلغرافية
واال�ست�شعار عن بعد بالتعاون مع النقابات املهنية ووزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان واجلامعات.
ويقدم املركز اجلغرايف �أي�ضا خ�صماً ت�شجيعيا خا�صاً للطالب وامل�ؤ�س�سات التعليمية على جميع منتجاته
وخدماته من اخلرائط والأطال�س والدورات التدريبية.
كما يقوم املركز ب�إ�صدار املجالت العلمية التالية -:
•	 جملة املقيا�س :تهدف �إىل ن�شر املعرفة العلمية بالعلوم امل�ساحية واملعلومات اجلغرافية
واال�ست�شعار عن بعد.
•	 جملة الأ�سماء اجلغرافية :تهدف �إىل توحيد ون�شر ثقافة الأ�سماء اجلغرافية يف الوطن العربي.
يتم توزيعها على الوزارات وامل�ؤ�س�سات املدنية والع�سكرية والأمنية واجلامعات احلكومية واخلا�صة.
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ال�صحة:

ينظم املركز اجلغرايف وب�شكل دوري املحا�ضرات التوعوية للعاملني باملركز وبالتعاون مع امل�ؤ�س�سات
ال�صحية وذات العالقة ،حيث العديد من املحا�ضرات حول ا�ضرار التدخني بالتعاون مع وزارة ال�صحة،
وخماطر املخدرات وطرق مكافحتها بالتعاون مع �إدارة مكافحة املخدرات /مديرية الأمن العام،
باال�ضافة اىل امرا�ض ال�سكر والقلب و�سرطان الثدي وغريها.
�ضابط ارتباط مراقبة التدخني
 -1ا�ضافة التربع بالدم  -2خرائط املكفوففني
 -3وجود جلنةللبيئة  -4فريق امل�س�ؤولية املجتمعية واللجنة االجتماعية

ال�سالمة املهنية:

ينظم املركز اجلغرايف املحا�ضرات والور�شات التدريبية وبا�ستمرار حول ال�سالمة العامة بالتعاون مع
مديرية الدفاع املدين ،بهدف ن�شر مفهوم ال�سالمة العامة بكافة �أنواعها بني العاملني باملركز وكيفية
التعامل معها يف العمل واملنزل واحلوادث املفاجئه ،وذلك للتقليل من الإ�صابات والأمرا�ض املهنية
للعاملني وتفادي احلوادث والكوارث الناجمة عن بيئة العمل قبل وقوعها.
ولدى املركز اجلغرايف جلنة ت�سمى جلنة ال�سالمة العامة ت�ضم جمموعة من املوظفني واملوظفات
العاملني باملركز ،بهدف التعامل مع احلوادث الطارئة التي قد حتدث – ال قدر اهلل – باملبنى ،ويتوفر
50

التقرير السنوي 2020

يف مبنى املركز نظام حريق متكامل ،و�صناديق اال�سعافات الأولية باال�ضافة اىل توزيع الن�شرات
والبو�سرتات املتعلقة بال�سالمة العامة.
كما ي�شارك املركز اجلغرايف يف جوائز ال�سالمة املهنية التي تنظمها خمتلف اجلهات مما ينعك�س �إيجاباً
على املوظفني واالنتاج ،حيث ح�صل املركز على اجلائزة الت�شجيعية يف ال�سالمة ال�صحية املهنية التي
نظمتها امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي.

البيئة اخل�ضراء:

�أوىل املركز اجلغرايف اهتماما خا�صاً بتوفري الطاقة والتقليل من ا�ستهالكها من خالل تركيب اخلاليا
ال�شم�سية با�ستخدام ال�شم�س بدال من الكهرباء ،ونظم حما�ضرات توعوية ب�أهمية احلفاظ على البيئة
وعمليات التدوير ،ووفرت حاويات فرز الورق يف املكاتب بالتعاقد مع �شركة متخ�ص�صة يف هذا املجال.

الف�صل الثالث
الدورات التدريبية

الدورات وور�شات العمل اخلارجية التي �شارك
فيها املوظفني

المركز الجغرافي الملكي األردني

�إ�سم الدورة
نظام ال�شراء االلكرتوين
�أهم م�سائل و نقاط التقا�ضي ال�ضرورية لتمثيل م�صالح الدولة و
احلكومة امام املحاكم وهيئات التحكيم
تطبيق معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام
الدورة ال�صحفية ال�شاملة ال�سابعة
دورة نظام معلومات االرا�ضي
دورة موظف جديد
�صيانة احلا�سوب +A

�إ�سم ور�شة العمل

ال�سلطات املحلية و دورها يف احلد من �أثار الكوارث
الإنذار املبكر
حتديد االحتياجات التدريبية
ال�سالمة العامة
منهجية �إعداد التقارير الوطنية
ا�ست�شراق امل�ستقبل
ادارة تنفيذ العقود لنظام ال�شراء االلكرتوين االردين
ور�شة عمل ملن ي�شغلون مدير دائرة او وحدة قانونية
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الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية
التي عقدها املركز
�إ�سم الدورة

دورة نظم املعلومات اجلغرافية الت�أ�سي�سية
قراءة اخلريطة وتف�سري ال�صور اجلوية
دورة نظم المعلومات الجغرافية الشاملة

دورة نظم املعلومات اجلغرافية الت�أ�سي�سية
دورة نظم املعلومات اجلغرافية الت�أ�سي�سية
دورة نظام حتديد املوقع العاملي وقراءة اخلرائط
دورة الإ�ست�شعار عن بعد الت�أ�سي�سية
دورة نظم املعلومات اجلغرافية الت�أ�سي�سية
دورة نظام التوقيع العامليGPS
دورة نظام التوقيع العامليGPS

اجلهة الطالبة

�سلطنة عمان
الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة
املركز الوطني للبحوث الزراعية
القوات امل�سلحة الأردنية
جمعية ادالء ال�سياح االردنية
امانة عمان الكربى
قطاع خا�ص
القوات امل�سلحة الإردنية
مديرية امل�ساحة

دورة نظام الرتبيع العامليUTM

القوات امل�سلحة الإردنية
املجل�س الأعلى حلقوق اال�شخا�ص
ذوي الإعاقة+املركز اجلغرايف
القوات امل�سلحة الإردنية

دورة امل�ساحة املتقدمة

�ش�ؤكة مياه االردن /مياهنا

نظام الإحداثيات ()MGRS

القوات امل�سلحة الإردنية
هيئة الإ�ستثمار  +ال�شركة الإردنية
للمناطق احلرة والتنموية
هيئة الإ�ستثمار م�ؤ�س�سة اخلط
احلديدي احلجازي

دورة نظم املعلومات اجلغرافية

دورة نظم املعلومات اجلغرافية الت�أ�سي�سية
دورة نظم املعلومات اجلغرافية الت�أ�سي�سية
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الف�صل الرابع
التطوير والتحديث

التطوير والتحديث

المركز الجغرافي الملكي األردني

�شهد املركز اجلغرايف امللكي الأردين م�ؤخرا تطورا كبريا خا�صة خالل العام املا�ضي � 2019سواء على
�صعيد ت�أهيل املوظفني العاملني وزيادة كفاءاتهم �أو تزويده ب�أحدث الأجهزة والنظم خا�صة يف جمال
ال�صور اجلوية املعدلة (الأورثوفوتو) وال�صور الف�ضائية والطباعة والت�صوير ،وقد مت حتديث كافة
الأق�سام لتعمل ب�شكل رقمي �ضمن �شبكة حا�سوبية مت�صلة مما ي�سهل ويخت�صر خطوات العملية
الإنتاجية واحل�صول على منتجات ذات موا�صفات عالية الدقة �إذ �أن منتجات املركز وم�شاريعه املنفذة
م�ؤخرا تعك�س مدى التطوير يف التجهيزات والإمكانات والكفاءات الب�شرية املدربة التي ينبغي ا�ستغاللها
جيدا ملا فيه خري ورفعة الوطن.
قام املركز اجلغرايف ب�أعمال الت�صوير اجلوي احلديث ملختلف مناطق اململكة وخا�صة للمناطق التنموية
و�إنتاج خمططات الأورثوفوتو ،كما جنحت اجلهود التي بذلها املركز للتحول اىل الت�صوير اجلوي
الرقمي �إخت�صاراً للكلفة والوقت واحل�صول على مزيد من الدقة.
كما تطورت �إمكانيات املركز يف جمال حتليل ال�صور الف�ضائية ب�شكل كبري ،اذ مل يعد �إ�ستخدامها
مقت�صراً على �إنتاج وحتديث اخلرائط بل القيام ب�إجراء بحوث ودرا�سات تطبيقية متنوعة ،وقام املركز
بتغطية مناطق خمتلفة من اململكة بخرائط االورثوفوتو كمنطقة العقبة الإقت�صادية اخلا�صة.
ويواكب املركز اجلغرايف امللكي الأردين التطور املت�سارع يف ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف ادارة وتنفيذ
ان�شطته وم�شاريعه و�أق�سامه الفنية ويتوفر لدى املركز اجلغرايف امللكي الأردين انظمة متقدمة يف
العلوم امل�ساحية ور�سم اخلرائط واال�ست�شعار عن بعد وغريها �إ�ضافة اىل املهند�سني والفنيني امل�ؤهلني
للعمل على هذه الأنظمة والأجهزة بكفاءة عالية.وا�ستمر املركز يف ن�شاطاته العلميه والبحثية ب�شكل
مكثف بالتعاون مع خمتلف اجلامعات واملراكز العلمية الوطنية ،واقامة العديد من امل�ؤمترات العلمية
واملعار�ض واملحا�ضرات املتخ�ص�صة لن�شر الوعي ب�أهمية العلوم اجلغرافية وامل�ساحية واخلرائط ونظم
املعلومات اجلغرافية وتطبيقات الإ�ست�شعار عن بعد يف دعم م�سرية الوطن التنموية ودعم �صاحب
القرار.
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الف�صل اخلام�س
مالمح اخلطة ال�سنوية 2021

مالمح اخلطة ال�سنوية لعام2021

المركز الجغرافي الملكي األردني

تقوم فل�سفة اخلطة على �أ�سا�س التطوير والتميز امل�ؤ�س�سي الذي �شهدته املديريات والأق�سام لإجناز
امل�شاريع املطلوبة اخلارجية و الداخلية ومبا يرتبط مع �أهداف املركز اجلغرايف اال�سرتاتيجية ،بحيث
يتم اال�ستغالل الأمثل للطاقات الفنية والكوادر الب�شرية يف الأق�سام الإنتاجية وت�شغيلها ب�أق�صى
طاقاتها ،من اجل ذلك مت �إجراء ما يلي:
•و�ضع خطة تدريبية �شاملة للدورات التي �ستعقد خالل عام  2020يف املركز اجلغرايف للجهات
اخلارجية والداخلية ,و�إيالء �أهميه للتدريب والتعاون اخلارجي وذلك بعد النجاح امل�ستمر يف تدريب
�أفواج من املتدربني من الدول ال�شقيقة املجاورة على خمتلف العلوم امل�ساحية ،وجتهيز وحتديث
قاعات مركز التدريب بالأجهزة واملعدات والربجميات املتطورة.
•تطوير الأجهزة والربجميات امل�ستخدمة يف الأق�سام الإنتاجية وال�سعي لزيادة عدد م�ستخدمي
احلا�سوب من موظفي املركز .
•اجناز امل�شاريع اخلارجية بال�سرعة والدقة املطلوبة وبحرفية عالية ،واجناز امل�شاريع الداخلية
وتنفيذها يف الوقت املحدد.
•�إحت�ضان كلية املركز اجلغرايف للعلوم امل�ساحية واجليومكانية ل�سد �إحتياجات الأ�سواق املحلية
والعربية فيما يتعلق مبجاالت العلوم امل�ساحية و�أنظمة املعلومات اجلغرافية والإ�ست�شعار عن بعد.
•مت �إدراج بع�ض امل�شاريع الهامة ومنها:
 �إنتاج وحتديث اخلرائط الطبوغرافية مقيا�س  25,000/1لكامل اململكة لت�صبح خرائط �أ�سا�س. �إنتاج خرائط طبوغرافية وفق نظام وكالة اال�ستخبارات اجليوف�ضائية الأمريكية(.)NGA حتديث اخلرائط ال�سياحية واجلدارية والإدارية وباللغتني العربية واالجنليزية . �إن�شاء قامو�س لبيانات املركز اجلغرايف (.)Data Dictionary -انتاج كتاب نافذة على العامل.
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•حتديث �أطل�س الق�ضية الفل�سطينية.
•تفعيل و�إدامة عمل البوابة اجلغرافية كنواة مل�شروع البنية التحتية للبيانات اجليومكانية على
م�ستوى اململكة ( )NSDIوالرتكيز على عقد االجتماعات للجنة الفنية وت�شكيل جمموعات عمل
للبدء برفد البوابة بالبيانات املختلفة من اجلهات ذات العالقة.
•البدء بامل�شاريع التنموية التي ت�ساهم يف املحافظة على البيئة مثل الأطل�س الزراعي وخرائط
ا�ستعماالت االرا�ضي.
•�إجراء الت�صوير اجلوي احلديث بالإ�ضافة �إىل الت�صوير الليداري و مبقايي�س خمتلفة وملناطق
خمتلفة من اململكة جلهات خارجية وللمركز اجلغرايف وتوفري �صور جوية حديثة .
•عقد ور�شات عمل وايام علمية متخ�ص�صة .
•�إنتاج خرائط للمكفوفني.
•�إنتاج خرائط درب الأردن.
•حتديث اخلرائط املالحية اخلا�صة بتتبع املركبات.
•ت�صحيح ال�صور الف�ضائية.
•العمل على م�شروع املبادرات امللكية.
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الف�صل ال�ساد�س
منتجات املركز

اخلرائط واملطبوعات املنتجة
الخريطــة

مقياس الرسم

الأردن و فل�سطني جزئني (عربي)

600,000/1

بالد ال�شام �سيا�سية/طبيعية جزئني (عربي)

800,000/1

الوطن العربي �سيا�سية جزئني (عربي)

7,000.000/1

الوطن العربي طبيعية جزئني (عربي)

5,800.000/1

العامل �سيا�سية جزئني (عربي)

26,000.000/1

العامل طبيعية جزئني (عربي)

28,000.000/1

العامل طبيعية ورقية

40,000.000/1

�آ�سيا ال�سيا�سية جزئني (عربي)

10,000.000/1

�إفريقيا طبيعية جزئني (عربي)

8,000.000/1

�أوروبا طبيعية جزئني (عربي)

6,000.000/1

�أمريكا ال�شمالية طبيعية جزئني (عربي)

10,000.000/1

�أمريكا اجلنوبية �سيا�سية جزئني (عربي)

8,000.000/1

�أوروبا ال�سيا�سية املقم�شة (عربي)

6,000.000/1

�أوروبا الطبيعية املقم�شة (عربي)

6,000.000/1

�إفريقيا ال�سيا�سية املقم�شة (عربي)

8,000.000/1

�إفريقيا الطبيعية املقم�شة (عربي)

8,000.000/1

�أمريكا اجلنوبية الطبيعية املقم�شة (عربي)

8,000.000/1

�أمريكا اجلنوبية ال�سيا�سيةاملقم�شة (عربي)

8,000.000/1

التق�سيمات الإدارية حجم ( 0Aعربي)

650,000/1

خريطة الأردن للمكفوفني (بريل)

--

الوطن العربي ال�سيا�سية (عربي)

10,000.000/1

العامل ال�سيا�سية (عربي) ورقية

35,000.000/1

العامل ال�سيا�سية (اجنليزي) ورقية

23,680.000/1

عمان الأثرية (اجنليزي)

250,000/1

الكرك الأثرية ) اجنليزي)

250,000/1

�شمال اململكة (�أ�سا�س)

250,000/1

جنوب اململكة (�أ�سا�س)

250,000/1
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الخريطــة

حمافظة العا�صمة (عربي)
حمافظة الزرقاء (عربي)
حمافظة البلقاء (عربي)
حمافظة اربد (عربي)
حمافظة املفرق(عربي)
حمافظة الكرك (عربي)
حمافظة الطفيلة (عربي)
حمافظة معان (عربي)
حمافظة عجلون (عربي)
حمافظة جر�ش (عربي)
حمافظة م�أدبا (عربي)
حمافظة العقبة(عربي)
املوا�صالت (اجنليزي)
املوا�صالت (عربي)
عمان ال�سياحية (عربي)
عمان ال�سياحية (اجنليزي)
مادبا ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)
الكرك ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)
البرتاء ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)
جر�ش ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)
عجلون ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)
العقبة ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)
معان ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)
الطفيلة ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)
الزرقاء ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)
اربد ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)
ال�سلط ال�سياحية (عربي ،اجنليزي)

مقياس الرسم

150,000/1
75,000/1
75,000/1
75,000/1
75,000/1
100,000/1
100,000/1
350,000/1
50,000/1
50,000/1
50,000/1
200,000/1
750,000/1
750,000/1
25,000/1
25,000/1
5,000/1
4,000/1
5,000/1
10,000/1
4,000/1
10,000/1
7,500/1
10,000/1
10,000/1
10,000/1
7,500/1

اخلرائط واملطبوعات املنتجة
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صورجوية.

 اإتا� سور جوية معدلة بكافة املقايي�س

أطالس
أطلس األردن والعالم )عربي(
أطلس األردن والعالم )ﺇنجليزي(
األطلس الفﻀائي األردني
مطبوعات ومجالت علمية
مجلة المقياس
مجلة االسماء الجغرافية
كتاب نافذه على العالم )عربي(
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الف�صل ال�سابع
ن�شاطات املركز اجلغرايف يف �صور
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مدير عام المركز يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية

وفد من دائرة االرصاد الجوية يزور المركز الجغرافي لبحث سبل التعاون

زيارة نقابة المهندسين األردنيين برئاسة نقيب المهندسين المهندس احمد سماره
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المركز الجغرافي يشارك في اطالق مشروع التشغيل المحلي لمنطقة بيرين

مدير المركز الجغرافي يتراس اجتماع لجنة االسماء الجغرافية

الجغرافي الملكي والبحوث الزراعية يوقعان مذكرة تفاهم لمواجهة التحديات البيئية
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مديرعام المركز الجغرافي الملكي يزور جامعة مؤتة

مدير عام المركز الجغرافي يستقبل الملتقى الثقافي للمكفوفين

مدير عام المركز الجغرافي يستقبل سمر كلداني مديرة جائزة سابلة االمير الحسن
70

التقرير السنوي 2020
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مدير عام المركز ييستقبل وفد من دولة االمارات العربية الشقيقة

مدير عام المركز ييستقبل وفد من دولة سلطنة عمان الشقيقة

دورة تدريب في نظم المعلومات الجغرافية التي يعقدها المركز الجغرافي
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مدير عام المركز الجغرافي يرعى تخريج متدربين من القوات المسلحة

مدير عام المركز يجتمع بكادر كلية المركز الجغرافي وطلبة الكلية

المركز الجغرافي يعقد محاضرة امنية عن االمن السيبراني
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المركز الجغرافي الملكي األردني ينظم فعالية حول كسوف الشمس

وفد من معلمين مديرية تربية المفرق يزور المركز

محاضرة عن حوادث السير والمركبات
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طالب مدرسة الناصرية االنجيلية يزورون المركز الجغرافي

زيارة طالبية للمركز الجغرافي
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