
  تعليمات مركــــز امللكـــــة رانيــــا للدراســــات ٔالاردنيــــة
رموك رقم ( ي جامعة ال ٢٠٢٢) لسنة ١٠وخدمة املجتمع   

  ) من نظـــام١٢صــــــادرة بمقت املادة (
رموك ي جامعـة ال    املراكز العلمية 

  ٢٠٠٣ ) لسنة٩٢رقم (
  

ي  : تسمى هذه التعليمات (١املادة  رموك )  جامعة  تعليمات مركز امللكة رانيا للدراسات ٔالاردنية وخدمة املجتمع  ال

ا بدءًا من   .٢٠٢٢/  ١١/   ١٤  ويعمل 
ــي هــذه ٢املـادة  ــر  التعليمــات،:  يكــون للكلمــات ٓالاتيــة حيثمـا وردت  ــى غ املعــاني املخصصـة لهــا أدنــاه مــا لـم تــدل القرينــة ع

   ذلك:
رموك.   الجامعـــــــــــة:    جامعة ال
  رئيس الجامعة.            الرئيــــــــــــس: 
  مركز امللكة رانيا للدراسات ٔالاردنية وخدمة املجتمع.            املركـــــــــــــز: 

  مجلس املركز.            املجلـــــــــــس: 
  رئيس مجلس املركز.    رئيس املجلس:            
  مدير املركز.             ــــــــــر: املديــــ            
  .نظام املراكز العلمية املعمول به              النظــــــــــــــام:              
  الاستشارات:            خدمات الاستشارات ال يقدمها املركز لجهات داخل أو خارج اململكة.             

  الدراسات:               الدراسات ال ينفذها املركز.              
رامج التدريبية ال ينفذها املركز.                 الخدمات التدريبية:  ال

  
ى   :٣املادة    دف املركز إ

 .قدرات الجامعة العلمية واملادية والبشرية لخدمة املجتمع ٔالاردني والعربي استثمار   -أ 
ي   - ب  مما يحقق أهداف التنمية  والاجتماعية ،والاقتصادية ،قضايا املجتمع ٔالاردني السياسية البحث 

ي  ي إيجاد حلول علمية للمشكالت ال تواجهها   .املجاالتمختلف الشاملة واملساعدة 
ي القطاع  - ج  ن  ي تدريب الكوادر البشرية للعامل ومؤسسات املجتمع املدني  ، العام والخاص ناملساهمة 

ي الجامعة ن  م ومعارفهم لضمان مستوى أداٍء  ، والعامل  عاٍل. لتنمية وصقل مهارا
  

ن قابلة للتجديدللمركز مجلس يكون   : ٤املادة          ى النحو ٓالاتي:اء، عضتسعة أيتكون من و  ، ملدة سنت   ع
  رئيس الجامعة أو من ينيبه رئيسا. أ. 
  عضوًا وأمينًا للسر.. مدير املركز ب
ــي الجامعــة مــن ذوي ج م  الاختصــاص. ثالثــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية  ذات العالقــة بعمــل املركــز يعيــ

  الرئيس بتنسيب من املدير. 
رة د.  ن العام والخاص. والاختصاصأربعة أعضاء من ذوي الخ   ممن لهم عالقة بعمل املركز من القطاع

  
ى املجلس الصالحيات   :٥املادة     ٓالاتية:يتو

  إقرار خطة عمل املركز. أ  . 
ـــى الـــرئيس التوصـــية باعتمـــاد  ب . ر مـــذكرات التفـــاهم واتفاقيـــات التعـــاون مـــع الجهـــات املعنيـــة، ورفعهـــا ا للســـ

 بإجراءات اعتمادها.
ى الرئيس إلقرارها حسب ٔالاصول. ج .   مناقشة مشروع موازنة املركز ورفعها إ
ى الرئيس.  ، شة التقرير السنوي للمركز أو أية تقارير يعرضها املديرمناقد  .   ورفعها إ



راحاتتقديم أية هـ .  وض بمستواه.  اق ى الرئيس تتعلق بدعم عمل املركز وال  وتوصيات إ
  أية أمور أخرى يعرضها رئيس املجلس.و. 

  
ى رئيس املجلس الصالحيات التالية:  :٦املادة    يتو

  رئاسة اجتماعات املجلس. أ.           
ن املركز من تحقيق أهدافه. ب ر املتطلبات الضرورية لتمك  . توف
 . الاتصال بالجهات املعنية داخل اململكة وخارجها لتنشيط أعمال املركز. ج
ى التنسيب ب .د   .اعتمادها من مجلس املركزبعد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التوقيع ع
  

ى٧املادة     املركز املهام ٓالاتية:  :  يتو
ى طبيعة املشكالت السياسية والاقتصادية  ، القيام ببحوث ودراسات علمية عن املجتمع ٔالاردني  . أ للوقوف ع

 واملعوقات ال تواجه تنميته الشاملة ووضع الحلول املناسبة لذلك.  ،والاجتماعية والفكرية امللحة
راتيجية واملوضوعات ذات الصلة بعالقاتدراسة القضايا ب.    ٔالاردن الخارجية.  الاس
ا املركز ن. ج    بموافقة الرئيس.شر بعض الدراسات والبحوث العلمية ال يقوم 
ى  -د  تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات للوزارات واملؤسسات والشركات ؤالافراد وٕالاشراف ع

  تنظيمها وتنفيذها.
رامج والورش التدريبية والندوات واملؤتمرات ال تدخل ضمن أهدافـــه.  -هـ    عقد الدورات وال

  إجراء الفحوصات والتحاليل والقياسات وإصدار التقارير بالنتائج .  - و    
  بة ومرئية ومواد تعليمية مكتو  ،حاسوبية برامجو  تطوير وتسويق أوعية املعلومات من كتب جامعية،   -ز              

  الجهات ذات العالقة.ومسموعة بالتعاون مع 
  

  التالية:املجاالت  هوبحوث دراسات املركز تشمل     :٨املادة 

 .الاقتصاديالتنموي واملجال   -أ 

ي   - ب   .والسكانياملجال الاجتما

راتيجية املعاصرة السياسية القضايا  - ج   .والاس

ا تحقق  أخرى أية موضوعات   -د   .املركز أهدافيرى املجلس أ
  

ــ تصــدر عــن املركــز عنــوان مركـــــــز أ.  :٩املــادة وخدمــة  ٔالاردنيــة  امللكــة رانيــا للدراســات تحمــل جميــع الدراســات والبحــوث ال
رموك.    املجتمع / جامعة ال

ـرة مـن خـارج  فرٌق يّشكل بقرار من املجلس  ب.          ـي الجامعـة، ومـن أصـحاب الخ بحثيـة مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية 
ـ يتبناهـا املركـز  لتنفيـذ دراسـات  الجامعة، تكون مهامها تحديد الاولويات والاحتياجـات البحثيـة واملواضـيع ال

  محددة.
ــى عميــد البحــث العلمــي والدراســات العليــا، لالســتفادة مــن  ج. ــي  ملــدير املركــز التنســيب ا طلبــة الدراســات العليــا 

ي املركز ى حساب الجرايات، إلعداد دراسات    .الجامعة ع
  

ي العام بدعوة من رئيسه يجتمع املجلس : ١٠املادة  ن  يمرت ى ذلك. الجام   أو كلما دعت الحاجة إ
  

  ه.غياب ي حال، يكلف بمهام رئيس املجلس وصالحياتهللقيام لرئيس أحد أعضاء املجلس يكلف ا :١١املادة 
  
  
  



  : ١٢املادة 
ن قابلة للتجديد.   . أ ي الجامعة ملدة عام رة من أعضاء هيئة التدريس   للمركز مدير يعينه الرئيس من ذوي الخ
ن نائب  . ب ي الجامعة،للرئيس بتنسيب من املدير تعي ن  ر من العامل ى أعماله ويمارس  ًا له أو أك ى مساعدته ع يتو

ي حال غيابه.    صالحياته 
ن أو تكليف رئيس .ج ـي  اً للرئيس بتنسيب من مدير املركز تعي لقسم الدراسات ٔالاردنية مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية 

رة والاختصاص ملدة سنة قابلة للتجديد.   الجامعة من ذوي الخ
  
ى املدير املهمات ٓالاتية: ١٣املادة    :  يتو

ـــــى تنفيـــــذ . إدارة شـــــؤون املركـــــز وأ   ـــــا ، خطتـــــهٕالاشـــــراف املباشـــــر ع بمـــــا ينســـــجم مـــــع رؤيـــــة الجامعـــــة وخط
راتيجية.   الاس

 تمثيل املركز لدى الجهات ذات العالقة بعمله. ب. 
ى املجلس ملناقشته. ج  . إعداد مشروع موازنة املركز وتقديمه إ
ن املركز والجهات املستفيدة. ومذكرات التفاهم والاتفاقياتإعداد مسودات العقود  .د   ب
 . إصدار نشرات عن املركز وأهدافه ونشاطاته. هـ
ــى تقــديم الخــدمات للجهــات و ــي الجامعــة وخارجهــا القــادرة ع . إعــداد قــوائم بالكفايــات العلميــة املتــوافرة 

 املستفيدة. 
ــى الــرئيس بتكليــف أشــخاص للقيــام بالدراســات ز والدراســات الفنيــة والخــدمات  والاستشــارات. التنســيب إ

 ركز. الالزمة لعمل امل
ا ح ايـة كـل عـام فضـاًل عـن أيـة تقـارير أخـرى يقتضـ ـي  ى املجلس عن أعمال املركز  . تقديم تقرير سنوي إ

  عمل املركز. 
ا رامج والخدمات ال يقدمها املركز وضمان جود  ط. التأكد من ُحسن تنفيذ ال

ا الرئيس.ي   . أية أعمال أخرى يكلفه 
  

ي هذه التعليمات : لرئيس املجلس أن يفوض١٤ملادة ا   .املدير بعض صالحياته ومهامه املبينة 
  

بالتعـــاون مـــع  أخـــرى خـــدمات املهنيـــة وأيـــه  تبلوماوالـــدوالدراســـات الفنيـــة  والاستشـــارات: يقـــدم املركـــز الدراســـات ١٥املـــادة 
تعقــــدها الجامعــــة ضــــمن برامجهــــا املختلفــــة مــــع الجهــــات املســــتفيدة حســــب  التفاقيــــاتالجهــــات املعنيــــة وفقــــا 

ـ تسـتوجب ذلـك ـى الخـدمات والـدورات ال ـ يحـددها املجلـس ويسـري هـذا ع ـى ان ٔالاسس والشـروط ال ، ويرا
ــــ تنفــــذها الجامعــــة  ــــرامج ال ــــي ذات ال ــــا الجهــــة املســــتفيدة  ــــ تطل ال تكــــون بــــرامج الــــدبلوم التــــدري و/أو ال

  ة.منفرد
  

ي الجامعة إال  الاستشارات: ال يجوز أن تقدم ١٦املادة  ن  بتنسـيب الرئيس موافقة بوالدراسات والخدمات من قبل العامل
  املركز. من مدير 

  
ي املركز ١٧املادة    كل من: :  يكلف باالستشارات والدراسات والخدمات التدريبية 

ي الجامعة. ١ ن    . العامل
رات الالزمة من خارج الجامعة يرى املركز ضرورة التعاقد معه.  . أي٢   شخص من ذوي الكفاءات والخ
  

ي الدائرة املالية حساب خاص باملركز تودع فيه ١٨املادة    .وتصرف منه نفقاته إيراداته:  يفتح 
  
  



  :  تتكون إيرادات املركز من: ١٩املادة 
  عائدات الاستشارات والدراسات والخدمات التدريبية والندوات واملؤتمرات.  أ. 
ا. ب ا وتعليما رعات والهبات واملساعدات واملنح وأية عائدات تقبل وفقًا لقانون الجامعة وأنظم   . الت

ااملبالغ ال تخ ج.  ي موازن   .صصها الجامعة سنويًا 
  

ن ٢٠املادة  تنسيب منو قرار من الرئيس بوالدراسات والخدمات مكافآت مالية لقاء عملهم  باالستشارات: تصرف للمكلف
ي الجامعة و/أو وفقًا املدير  ا  رمة. الاتفاقيات للتشريعات املعمول     امل

  
ـا تعامـل  باستخدامالاستشارات والدراسات ال تنجز داخل الجامعة  ُتعامل -أ  : ٢١املادة ا أو موظف ا أو خـدما ممتلكا

  كما يأتي: 
ر املباشرة لكل  .١   أو دراسة من مجموع ٕالايرادات.  استشارةتخصم التكاليف املباشرة وغ
ي بنسبة .٢  أو الدراسة. باالستشارةملن كلف  ) %٧٠(و  للمركز ) %  ٣٠ (يوزع البا

ــــــ تنجــــــز داخــــــل الجامعــــــة دون   ــــــا  اســــــتخدامب.  الاستشــــــارات والدراســــــات ال ا أو موظف ــــــا أو خــــــدما ممتلكا
ي ملن كلف ) %  ٢٥(يخصم  ا للمركز ويخصص البا   أو الدراسة.  باالستشارةمن مجموع إيرادا

ــي حــاالت خاصــة يقــدرها املجلــس، التفـــاوض مــع فريــق العمــل الــذي يقــوم بالدراســة أو الاستشـــارة،  ج                 . يمكــن 
ى مكافأة مالية مناسبة    .ع

ي واردات التحاليــــــــل بنســــــــبة .  د  ــــــــرات )%  ٤٥ (للمركــــــــز و %)٤٥(يــــــــوزع صــــــــا أمانــــــــات لتطــــــــوير ٔالاجهــــــــزة واملخت
ا.) % ١٠(املستخدمة و  ن الذين يكلفون    للفني

  
ن  دفعت  : أ.٢٢املادة  ر املتفرغ ن حسب تعليمات أجور ساعات تدريس املحاضرين غ الجامعة أجور املحاضرين واملدرب

  .ي الجامعة
راوح ب.              اذا كان املحاضر او املدرب ممن ال يحملون مؤهالت علمية أو رتب جامعية، ُتصرف لهم مكافأة مالية ت

ر واث عشر دينارًا للساعة الو  ن خمسة دنان   احدة، وفق اسس تنفيذية يقرها املجلس لهذه الغاية.ب
ن لقاء  أو تنفيذ دورة لتكليف محاضر أو مدرب ج . يجوز بموافقة الرئيس بتنسيب من املدير،                برنامج مع

   .مكافأة مقطوعة
رامج من               ى كفاءات عالية؛ شريطة اعتماد هذه ال رامج ذات طبيعة متخصصة أو تحتاج ا د . اذا كانت ال

رنامج ( ن.٣٠%) للجامعة و (٧٠مجلس املركز، توزع عائدات ال ن املختص   %) للمدرب
رامج  . ه            ي ال ن واملحاضرين  والدورات التدريبية للمجلس وضع أسس تنفيذية للمستحقات املالية للمدرب

 الخاصة بعلوم الحاسوب و تكنولوجيا املعلومات.
  

ن للمحاضـــــر أو املــــدرب مـــــن مكافـــــأة ماليــــة صــــرف تُ  : أ.٢٣املــــادة  مـــــن رئــــيس الجامعـــــة  ون يكلفــــ نـــــي الجامعــــة الـــــذي العــــامل
اءتقديم خدمات للمركز بعد بتنسيب من املدير، ل   ،الدوام الرسمي ان

بقرار من الرئيس من املكافأة املستحقة  %)٨٠( للمكلفصرف أثناء الدوام الرسمي فيُ  اتقدمت الخدمإذا ب.                
   بتنسيب من املدير.

  
ن من خارج الجامعة لتقديم خدمات تدريبيـة أو تعليميـة :  ٢٤املــادة  راء واملتخصص إذا اقتضت الحاجة تكليف بعض الخ

ى ثالثمائة دينارأو استشارية للمركز فللرئيس بتنسيب من ا   .ملدير صرف مكافأة مالية للمكلف بما ال تزيد ع
  

ي املركز برئاسته٢٥املادة  ن  ـي املركـز، ، : أ  . يؤلف املدير لجنة من العامل ن  لتحديـد كلفـة كـل  وعضوية ثالثـة مـن العـامل
ي ضوء مدته راك فيه  ي جميـع ٔالاحـوال  ، برنامج ورسم الاش ي   يقـل مجمـوع الرسـوم عـنأن ال وكلفته، ويرا

ا ( ،تكاليفها   %) من تلك التكاليف. ٢٠مضافًا إل



ـــ ن ف راك العــامل ـــي الـــدورات ذات الصـــلة الوثيقــة بب. تــدفع الجامعـــة رســـوم اشـــ ـــ يعقـــدها املركـــز ا  عملهـــم ال
ى شهادة الدورة م ع ى موافقة من الرئيس شريطة حصول كل م   .بناء ع

ـــى طلـــب مـــن العميـــد أو  للمركـــز بموافقـــة الـــرئيس عقـــدج .  ـــي الجامعـــة بنـــاء ع ن  بـــرامج تدريبيـــة خاصـــة للعـــامل
راكها من مخصصات بند البعثات العلمية والدورات التدريبية.    املدير املختص تغطى رسوم اش

ـــي الجامعـــة يُ  د. ن  ـــا وأبنـــاؤهم وازواجهـــم،مـــنح أبنـــاء العـــامل %) مـــن رســـوم ٣٠خصـــمًا بنســـبة ( واملتقاعـــدون م
راك للدورات  رامج التدريبيةالاش    وال

ن، خصما بنسبة ( ه .    ى تخرجهم أقل من سنت %) من رسـوم ٣٠ُيمنح طلبة الجامعة وخريجوها ممن م ع
رامج التدريبية ال يعقدها املركز. ي ال راك    الاش

رك و .  ــي حــاالت خاصــة يقــدرها إعفــاء بعــض املشــ ــر رســمية، ن الــذين ترشــحهمللــرئيس   مؤسســات رســمية أو  غ
راك٣٠بما ال يتجاوز (    .%) من رسوم الاش

  
ـــــ:  ٢٦املـــــادة ن  بقـــــرار مـــــن الـــــرئيسدفع ُت ن ومكافـــــآت املكلفـــــ  باالستشـــــاراتبتنســـــيب مـــــن املـــــدير، أجـــــور املحاضـــــرين واملـــــدرب

اءوالدراسات والبحوث بعد  م.  ان   املهمة املوكلة إل
  

ي  ال أ . : ٢٧املادة ن  ي الحاالت ٓالاتية:  الالتحاقترد الرسوم املدفوعة من الراغب رامج املركز ودوراته إال بموافقة املدير    ب
ي الوقت املحدد.  .  ١ رنامج    تعذر انعقاد ال
رنامج.  اكتمالقبل  الانسحاب. تقدم املتدرب بطلب ٢ ى ال   املوافقة ع
  . الوفاة. ٣

رنـامج أو الـدورة%) من قيمة الرسوم للمتدرب اذا انسحب خالل ثالثة ايام مـن ٨٥. ترد (ب           ـ تـاريخ  انعقـاد ال ، ال
ا عن أسبوع.ال    تقل مد

  
ي لقبض رسـوم أ. :   ٢٨املادة ن املركز والدائرة املالية لتكليف موظف ما راكيتم التنسيق ب ـي  الاشـ ـي الـدورات وإيـداعها 

رتــب  ى الــدائرة املاليـة متابعــة معــامالت املركــز املاليـة بتحصــيل مــا لــه مـن أمــوال ودفــع مــا ي حسـاب املركــز، وتتــو
امات.   عليه من ال

ـى آليـة ب .          ـي الاتفاقيـة ع عند ابرام الجامعـة اتفاقيـة مـع جهـة خارجيـة لتقـديم الخـدمات التدريبيـة، يـتم الـنص 
ــــى أن يــــتم ٕالايــــداع قبــــل انقضــــاء مــــا ال يتجــــاوز نصــــف مــــدة الخدمــــة ايــــد اع الرســــوم املســــتحقة للجامعــــة، ع

  التدريبية.
  
ى نشاطات املركز :  ٢٩ملادةا ا ع وبرامجه، والتكاليف املباشرة ومصاريف تصرف سلفه باسم املدير أو من ينيبه للصرف م

وتسوى ائب، وأية مصاريف أخرى تخص النشاط، الدعاية والاعالن، والقرطاسية وأجور القاعات والحق
  حسب ٔالاصول.

  
ى :  يُ ٣٠ملادةا ر عن كل شهادة إضافية ودينار  خمسةستو   الشهادة.ن بدل تصديق صورة ع دنان
  

ــي الجامعــة،  : أ.٣١املــادة ــا  ــ تعقــدها، مــع مراعــاة أحكــام التشــريعات املعمــول  رئيس ألي يجــوز بموافقــة الــوالاتفاقيــات ال
رهــــا، خـــــارج مــــن  ـــــي الجامعــــة تنفيـــــذ خــــدمات الاستشــــارات أو الدراســـــات أو البحــــث أو التـــــدريس أو غ ن  العــــامل

الجامعة لقاء أجر أو مكافأة أو أي عائد مادي آخر، شـريطة الا يتعـارض ذلـك مـع الواجبـات الجامعيـة املنوطـة 
  به.

  



ـــي البنـــد (أ)، و %)، ممـــا يتحصـــل عليـــه العامـــل املكلـــف بتقـــدي٢٥ب . تكـــون حصـــة الجامعـــة (  م الخـــدمات الـــواردة 
%) للمكلف، إذا ُقدمت الخدمات لجهة داخـل اململكـة، وإذا ُقـدمت الخـدمات لجهـة خـارج اململكـة، ُتصـبح ٧٥(

  %) للمكلف.٧٠%) مقابل (٣٠حصة الجامعة (
  

ي الحاالت التا ا    لية:ج. ُيعفى املكلف من دفع حصة الجامعة من املبالغ واملكافآت ال يتحصل عل
ر مجزأة.٥٠٠. املبالغ أو املكافآت ال تبلغ (١      ) خمسمائة دينار فأقل، وذلك ملجمل الخدمة ال قدمها، غ
ا، أو مـن تقيـيم  ال. املبالغ أو املكافآت ٢    ـى الرسـائل الجامعيـة، أو مناقشـ ا املكلـف مـن ٕالاشـراف ع يحصل عل

رقيــــات العلميــــة، ســــواء أكانــــت  لجهــــات داخــــل اململكــــة أو الدراســــات ؤالابحــــاث للمجــــالت العلميــــة، أو تقيــــيم ال
  خارجها، بصرف النظر عن مقدار تلك املبالغ.

ــا املك٣ ــ يحصــل عل ــي البنــود (. املبــالغ أو املكافــآت ال ــر واردة  )، بحيــث تتحــدد  ٢و  ١لــف مــن خــدمات قــدمها غ
ي حاال    ت استثنائية يقدرها الرئيس بتنسيب من املدير.تلك الخدمات 

ى رأس عمله. ٤ ى أي نوع من أنواع الاجازات. ي حال لم يكن املكلف ع   ي الجامعة، لحصوله ع
  
ـــذه املـــادة دون موافقـــة  يقـــع تحـــت طائلـــة املســـؤولية التأديبيـــة كـــل مـــن يـــؤديد.  ـــا  عمـــاًل مـــن ٔالاعمـــال املنصـــوص عل

ـر صـحيحة عـن  ي بمعلومـات غ ـ الرئيس أو مـن يفوضـه، أو يـد  العائـد املـادي أو ٔالاجـور أو املكافـآت ال
  . اتقاضاه

  
ي الحاالت ال لم يُ ٣٢املادة  ي هذه التعليمات: يبت الرئيس  ا    .نص عل
  

  املجلس واملدير مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.: الرئيس ورئيس ٣٣املادة
  

ي هذه التعليمات تعليمات مركز : ٣٤املادة رموك رقم ( امللكة رانيا للدراسات ٔالاردنية  تل ي جامعة ال ) ١١وخدمة املجتمع 
  .، وإيه قرارات صادرة بمقتضاها ٢٠٠٦لسنة 

  
  

  
  

  
  
  
  
   

 
  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي جلســته رقــم (٥٤٢/٢٠٢٢تــم اقــرار هــذه التعليمــات بموجــب قــرار مجلــس العمــداء رقــم ( ) ٤٧/٢٠٢٢) الــذي اتخــذه 

    ٩/١١/٢٠٢٢تاريخ 


