تعليمات مركز الملكة رانيا للدراسات االردنية رقم ( )11لسنة 6002

تعليمات مركــــز الملكـــــة رانيــــا للدراســــات األردنيــــة
وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك رقم ( )11لسنة 6002
صــــــادرة بمقتضى المادة ( )16من نظـــام
المراكز العلمية في جامعـة اليرموك
رقم ( )26لسنة 6002
المادة  :1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات مركز الملكة رانياا للدراساات األردنياة وخدماة المجتماع
في جامعة اليرموك ) ويعمل بها بدءاً من .6002/2/62
المادة  :6يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات ,المعااني المصصصاة لهاا ادنااه ماا
لم تدل القرينة على غير ذلك:
جامعة اليرموك.
الجامعـــــــــــة:
الرئيــــــــــــس :رئيس الجامعة.
المركـــــــــــــز :مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع.
المجلـــــــــــس :مجلس المركز.
رئيس مجلس المركز.
رئيس المجلس:
المديــــــــــــــر :مدير المركز.
نظام المراكز العلمية المعمول به.
النظــــــــــــــام:
المادة  :2يهدف المركز إلى استثمار قدرات الجامعة العلمية والمادياة والشرارية لصدماة المجتماع
األردناااي والعرباااي ,والشحاااي فاااي قضاااايا المجتماااع األردناااي السياساااية واالقتصاااادية
واالجتماعية واإلستراتيجية مما يحقا اهاداف التنمياة الرااملة والمسااعدة فاي إيجااد
حلااول علميااة للمرااك ت التااي تواجههااا فااي المجاااالت كافااة ,والمساااهمة فااي تاادري
الكااوادر الشراارية للعاااملين فااي القمااال العااام والصااات وماسسااات المجتمااع الماادني
والعاملين في الجامعة لتنمية وصقل مهاراتهم ومعارفهم لضمان مستوى اداء عالٍ .
المادة  :4يمارس المركز المهام اآلتية:
ا  -القيام بشحوث ودراسات علمية عن المجتمع األردني للوقوف علاى بشيعاة المراك ت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية الملحة ,والمعوقات التي تواجه تنميته
الراملة ووضع الحلول المناسشة لذلك.
ب  -دراسة القضايا االستراتيجية والموضوعات ذات الصلة بع قات األردن الصارجية.
ج  -نرر بعض الدراسات والشحوث العلمية التي يقوم بها المركز وف تعليمات النرــــر
العلمي المعمول بها في الجامعة.
د  -تقديم االسترارات والدراسات والصدمات للوزارات والماسسات والراركات واألفاراد
واإلشراف على تنظيمها وتنفيذها.
هـ  -عقد الدورات والشرامج والورش التدريشية والندوات والماتمرات التي تدخل ضمن
اهدافـــه.
و  -إجراء الفحوصات والتحاليل والقياسات وإصدار التقارير بالنتائج .

1

تعليمات مركز الملكة رانيا للدراسات االردنية رقم ( )11لسنة 6002

ز  -تموير وتسوي اوعية المعلوماات مان كتا جامعياة  , Text booksوبارامج
حاسوبية (  ,)Soft wareومواد تعليمية مكتوباة ومرئياة ومساموعة بالتعااون
مع الكليات واألقسام العلمية المصتلفة.
المادة  :5ترمل دراسات المركز وبحوثه المجاالت التالية:
اوالً :المجال االقتصادي:
ا  -المياه والثروة المعدنية.
ب  -التنمية الزراعية.
ج  -الحرف والصناعة والتجارة.
د -الماقة والشيئة.
ثانياً :المجال االجتماعي والسكاني- :
ا  -المرااك ت االجتماعيااة مثاال ( تعااابي المصاادرات ,الساارقة ,القتاال العمااد,
التفكك األسري ,الشمالة ,الفقر ,التسول التررد او غيرها ).
ب  -الهجرة الداخلية والصارجية.
ج  -السكان من حيي المواليد والوفيات والصصوبة واإلنجاب وتأثيراتها علاى
تركي السكان وعلى مستويات الحياة االجتماعية واالقتصادية.
ثالثاً :المجال السياسي واالستراتيجي:
ا  -األمن الوبني والقومي.
ب  -القضايا السياسية المحلية والوبنية والقومية.
ج  -ع قات األردن بدون العالم.
رابعاً :اية موضوعات اخرى يرى المجلس انها تحق اهداف المركز.
المادة :2تحمل جميع الدراساات والشحاوث التاي تصادر عان المركاز عناوان مركــــاـز الملكاة رانياا
للدراسات األردنية وخدمة المجتمع  /جامعة اليرموك.
المااادة  :7للمركااز مجلااس ال يزيااد عاادد اعضااائه عاان احااد عراار عضااواً ويااتم تأليفااه علااى النحااو
اآلتي:
 .1رئيس الجامعة او من ينيشه رئيسا.
 .6مدير المركز عضواً واميناً للسر.
 .2ث ثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعاة مان ذوي االختصاات ذات الع قاة
بعمل المركز يعينهم الرئيس بتنسي من المدير.
 .4اربعااة اعضاااء علااى األقاال ماان ذوي الصشاارة واالختصااات مماان لهاام ع قااة بعماال
المركز من القماعين العام والصات.
المادة  :2يتولى المجلس الص حيات اآلتية:
ا  .إقرار خمة عمل المركز.
ب  .التنسي بإقرار العقود واالتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات المستفيدة.
ج  .مناقرة مررول موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس إلقرارها حس األصول.
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د  .مناقرااة التقرياار الساانوي للمركااز او ايااة تقااارير يعرضااها الماادير ورفعهااا إلااى
الرئيس.
هـ  .تقديم اية إقتراحات وتوصيات إلاى الارئيس تتعلا بادعم عمال المركاز والنهاو
بمستواه.
و .اية امور اخرى يعرضها رئيس المجلس.
المادة  :2يتولى رئيس المجلس الص حيات التالية:
ا  .رئاسة اجتماعات المجلس.
ب .توفير المتملشات الضرورية لتمكين المركز من تحقي اهدافه.
ج .االتصال بالجهات المعنية داخل المملكة وخارجها لتنريط اعمال المركز.
د .التوقيع على االتفاقيات والعقود بعد إقرارها.
المادة  :10يجتمع المجلس مرتين في العام الدراسي بدعوة من رئيسه او كلما دعا الحاجاة إلاى
ذلك.
المادة  :11للرئيس في حالة غياب رئايس المجلاس ان يكلاح احاد اعضااء المجلاس بمهاام رئايس
المجلس وص حياته.
المادة  :16ا .للمركز مدير يعينه الرئيس من ذوي الصشرة من اعضاء هيئة التدريس فاي الجامعاة
لمدة عامين قابلة للتجديد.
ب .للرئيس بتنسي من المدير تعيين نائ له يتولى مسااعدته علاى اعمالاه ويماارس
ص حياته في حال غيابه.
المادة  :12يتولى المدير المهمات اآلتية:
ا  .إدارة شاون المركز واإلشراف المشاشر على تنفيذ خمته.
ب .تمثيل المركز لدى الجهات ذات الع قة بعمله.
ج .إعداد مررول موازنة المركز وتقديمه إلى المجلس لمناقرته.
د .إعداد مسودات العقود واالتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة.
هـ .إصدار نررات عن المركز واهدافه ونراباته.
و .إعداد قوائم بالكفايات العلمية المتوافرة فاي الجامعاة وخارجهاا القاادرة علاى تقاديم
الصدمات للجهات المستفيدة.
ز .التنسي إلى الرئيس بتكليح اشصات للقياام بالدراساات واالستراارات والدراساات
الفنية والصدمات ال زمة لعمل المركز.
ح .تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن اعمال المركز في نهاية كل عام فض ً عن اية
تقارير اخرى يقتضيها عمل المركز.
ط .اية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس.
المادة  :14لرئيس المجلس ان يفو المدير بعض ص حياته ومهامه المشينة في هاذه التعليماات
باستثناء ما كان مفوضاً من الرئيس.
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المااادة  :)*(15يقاادم المركااز الدراسااات واالسترااارات والدراسااات الفنيااة والصاادمات بالتعاااون مااع
الجهات المعنية وفقا التفاقياات تعقادها الجامعاة ضامن برامجهاا المصتلفاة ماع الجهاات
المستفيدة حس األسس والرروط التي يحاددها المجلاس ويساري هاذا علاى الصادمات
والدورات التي تستوج ذلك ,ويراعى ان ال تكون برامج الدبلوم التادريشي و/او التاي
تملشها الجهة المستفيدة هي ذات الشرامج التي تنفذها الجامعة منفردة.
المادة  :12ال يجوز ان تقدم االسترارات والدراسات والصدمات مان قشال العااملين فاي الجامعاة إال
بعلم المركز ويجوز بموافقاة الارئيس بعاد اإلساتئناس باراي رئايس المجلاس بإساتثناء
المهمات التي ال تتف بشيعتها مع عمل المركز.
المادة  :17يكلح باالسترارات والدراسات والصدمات التدريشية في المركز كل من:
 .1العاملين في الجامعة.
 .6اي شصص من ذوي الكفاءات والصشرات ال زمة مان خاارج الجامعاة يارى المركاز
ضرورة التعاقد معه.
المااادة  :12يفااتف فااي الاادائرة الماليااة حساااب خااات بااالمركز تااودل فيااه إيراداتااه وتصاارف منااه
نفقاته.
المادة  :12تتكون إيرادات المركز من:
 .1عائدات االسترارات والدراسات والصدمات التدريشية والندوات والماتمرات.
 .6التشرعات والهشاات والمسااعدات والمانف واياة عائادات تقشال وفقاًا لقاانون الجامعاة
وانظمتها وتعليماتها.
 .2المشالغ التي تصصصها الجامعة سنوياً في موازنتها .
المادة :60تصرف للمكلفين باالسترارات والدراسات والصدمات مكافآت مالية لقاء عملهم بتنسي
من المدير وقرار من الرئيس وفقاً ألنظمة الجامعة وتعليماتها او االتفاقيات المشرمة.
المادة :61ا  -االسترارات والدراسات التي تنجز داخل الجامعة بإستصدام ممتلكاتهاا او خادماتها
او موظفيها تعامل كما يأتي:
 تصصم التكاليح المشاشارة وغيار المشاشارة لكال إستراارة او دراساة مان مجماولاإليرادات.
 يوزل الشاقي بنسشة  % 20للمركز و  %70لمن كلح باالسترارة او الدراسة.ب .االسترااارات والدراسااات التااي تنجااز داخاال الجامعااة دون اسااتصدام ممتلكاتهااا او
خاادماتها او موظفيهااا يصصاام  % 60ماان مجم اول إيراداتهااا للمركااز ويصصااص
الشاقي لمن كلح باالسترارة او الدراسة.
ج .ياوزل صااافي واردات التحالياال بنساشة  % 40للمركااز و  % 45امانااات لتمااوير
األجهزة والمصتشرات المستصدمة و  % 15للفنيين الذين يكلفون بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)تم تعديل المادة رقم ( )15بموج قرار مجلس الجامعة في جلسته رقم ( )6للعام الجامعي  6012/6015التي
انعقدت بتاريخ  ,6012/1/61ويعمل بهذا التعديل ابتداءً من .6012/1/61
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المادة  :66ا .تدفع الجامعة اجور المحاضرين والمادربين حسا تعليماات اجاور سااعات تادريس
المحاضرين غير المتفرغين في الجامعة ,ويجاوز تكلياح محاضار او مادرب تنفياذ
دورة او برنامج معين لقاء مكافأة مقموعة تقل عما يستحقه وف تعليماات اجاور
ساعات تدريس المحاضرين غير المتفرغين.
ب .تحساا كاال ساااعة تاادري عملااي تااتم داخاال المصتشاارات العلميااة او الميدانيااة او
المراف الرياضية ساعة نظرية.
ج .يصرف للمحاضر او المدرب من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الذي يكلح
بتقديم خدمات للمركز بعد إنتهاء الدوام الرسمي المكافأة المالية وفقاً للفقرتين (ا)
(ب) من هاذه الماادة ,اماا إذا قادم الصدماة اثنااء الادوام الرسامي فيصارف لــــاـه
 % 20من المكافاأة المساتحقة ويراترط موافقاة العمياد او المادير المصاتص علاى
تقديم تلك الصدمات.
د .يستثنى من هذه المادة برامج تكنولوجيا المعلومات.
الماااادة :62تااادفع الجامعاااة اجاااور المحاضااارين المتفااارغين والمااادربين والممتحناااين فاااي بااارامج
تكنولوجيا المعلومات حس اآلتي:
ا :دورات برامج سيسكو ( )CISCOمايكروساوف ( )MICROSOFTو اوراكال
ومـا شاابهها % 70 :مان إيارادات الادورة للجامعاة و  % 20للمادربين المكلفاين
بالتدري وبحد ادنى على اساس عررة متدربين برسوم كاملة .
ب :الاادورة التدريشيااة للرخصااة الدوليااة إلسااتصدام الحاسااوب ( )ICDLاربعااة دنااانير
للساااعة التدريشيااة الواحاادة للماادربين والمحاضاارين إذا عقاادت الاادورة داخاال حاارم
الجامعة ويضاف  % 60من اجر الساعة التدريشية الواحادة المساتحقة إلاى اجاور
الماادربين والمحاضاارين المكلفااين إذا عقاادت الاادورة خااارج الجامعااة شااريمة ان ال
يستصدم المدرب او المحاضر واسمة نقل من الجامعة.
جـ :امتحانات الرخصة الدولية اليدوية إلساتصدام الحاساوب ( )ICDLدينااران وديناار
واحد لإلمتحانات اآللية عن كل إمتحان من إمتحانات ( ) ICDLالسشعة للمتحناين
الماهلين وذلك لإلمتحانات التي تعقد داخل حرم الجامعة ويضاف  %10من قيمة
اجر كل إمتحان من اجور الممتحنين إذا عقد اإلمتحان خارج حرم الجامعة شريمة
ان ال يستصدم الممتحن واسمة نقل من الجامعة.
د :يصصم  %60عن كل امتحاان مان االمتحاناات الساشعة مان مساتحقات المحاضارين
والمدربين والممتحنيين اذا عقدت الدورات واالمتحانات اثناء الدوام الرسمي.
المــادة  :64اذا اقتض الحاجة تكليح اشصات مان خاارج الجامعاة او تقاديم خادمات تدريشياة او
تعليمية للمركز فللرئيس بتنسي من المدير:
ا  .ان يمنف بعض الصشراء والقادة اإلداريين مكافأة مالياة بماا ال تزياد علاى ماائتي
دينار.
ب .ان يحدد مكافأة لألشصات الاذين ال يحملاون مااه ت علمياة او رتا جامعياة
تتراوح بين خمسة دنانير واثني عرر ديناراً للساعة الواحدة.
المادة  :65ا  .يالح المدير لجنة من العاملين في المركز برئاسته او مان ينيشاه لتحدياد كلفاة كال
برنامج ورسم االشتراك فيه في ضوء مدته وكلفته ,ويراعي في جميع األحوال ان
ال يقل مجمول رسوم الشرامج عن تكاليفه المشاشرة مضافاً إليها ( )%60منها.
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ب .تدفع الجامعة رسوم اشتراك العاملين فيها في الدورات ذات الصلة الوثيقة يعملهام
التي يعقدها المركز بناء على موافقة من الارئيس شاريمة حصاول كال مانهم علاى
شهادة الدورة ,وال يتحمل دفع رسوم االشاتراك كاملاة .وللمركاز بموافقاة الارئيس
ع قااد باارامج تدريشيااة خاصااة للعاااملين فااي الجامعااة بناااء علااى بلا ماان العميااد او
الماادير المصااتص ترمااي رسااوم اشااتراكها ماان مصصصااات بنااد الشعثااات العلميااة
والدورات التدريشية.
ج .يُماانف ابناااء العاااملين فااي الجامعااة خصااماً بنسااشة ( )%50ماان رسااوم االشااتراك
للدورات العاماة ,اماا الادورات الصايفية المراتركة فاي المدرساة فيمنحاون خصاماً
بنسشة (.)%65
د  .للااارئيس فاااي حااااالت خاصاااة يقااادرها وتقتضااايها مصااالحة الجامعاااة إعفااااء بعاااض
المرااتركين الااذين ترشااحهم ماسسااات رساامية او تموعيااة ماان رسااوم االشااتراك
جزئياً او كلياً.
المااااادة :62تاااادفع بتنسااااي ماااان الماااادير ,اجااااور المحاضاااارين والماااادربين ومكافااااآت المكلفااااين
باإلسترارات والدراسات والشحوث بعد انتهاء المهمة الموكلة إليهم.
المادة :67ال ترد الرسوم المدفوعة من الراغشين في االلتحاق بشرامج المركز ودوراته إال بموافقة
المدير في الحاالت اآلتية:
ا  .تعذر انعقاد الشرنامج في الوق المحدد.
ب .تقدم المتدرب بمل االنسحاب قشل اكتمال الموافقة على الشرنامج.
ج .الوفاة.
د(*).ترد ( )%75من قيمة الرسوم للمتدرب اذا انسح خ ل ث ثة ايام من انعقادها.
المادة :62يتم التنسي بين المركز والدائرة المالية لتكليح موظح مالي لقشض رسوم اإلشاتراك
في الدورات وإيداعها فاي حسااب المركاز ,وتتاولى الادائرة المالياة متابعاة معاام ت
المركز المالية بتحصيل ما له من اموال ودفع ما يترت عليه من التزامات.
لمادة :62تصرف سلفه نفقات نثرية باسم المدير او من ينيشه للصرف منها على نرابات المركز
وتسوى حس األصول.
المادة :20يساتوفى ث ثاة دناانير عان كال شاهادة إضاافية وديناار واحاد بادل تصادي صاورة عان
الرهادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)تم اضافة الفقارة (د) مان الماادة رقام ( )67بموجا قارار مجلاس الجامعاة فاي جلساته رقام ( )6للعاام الجاامعي
 6012/6015التي انعقدت بتاريخ  ,6012/1/61ويعمل بهذا التعديل ابتداءً من .6012/1/61
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المادة :21ا .بالرغم مما ورد في المادة ( )17من هذه التعليمات ومع مراعااة ماا ورد فاي الفقارة
(ب) من المادة ( )65من نظاام الهيئاة التدريساية فاي جامعاة اليرماوك رقام ()117
لسنة  ,6002يجوز بموافقة الرئيس ألي من العاملين في الجامعة تنفيذ إسترارات
او دراسات او خدمات لجهات خارج الجامعة لقاء اجر ,شاريمة ان ال يتعاار هاذا
مع الواجشات الجامعية المنوبة به وان يوزل األجر على النحو اآلتي:
 % 65 .1للجامعة و  % 75للمكلح  ,إذا كان الجهة المستفيدة داخل المملكة.
 %20 .6للجامعة و % 70للملكح  ,إذا كان الجهة المستفيدة خارج المملكة.
 .2يضاف  % 5لمن يحصل على اإلسترارة بجهد شصصاي للمكلفاين فاي الحاالتين
اع ه.
ب .يقع تح بائلة المساولية التأديشية كال مان ياادي عما ً مان األعماال المنصاوت
عليها بهذه المادة دون موافقاة الارئيس او مان يفوضاه ,او يادلي بمعلوماات غيار
صحيحة عن األجر الذي تقاضاه.
المادة :26يش الرئيس في الحاالت التي لم ينص عليها في هذه التعليمات.
المادة :22الرئيس ورئيس المجلس والمدير مساولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة :24تلري هذه التعليمات تعليماات مركاز اإلستراارات وخدماة المجتماع فاي جامعاة اليرماوك
رقاام ( )12لسااانة  6005وتعليمــــاااـات مركاااز الدراسااات األردنياااة رقااام ( )67لسااانة
 ,6005وإيه قرارات صادرة بمقتضاها.
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