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نبذه عن المركز الجغرافً الملكً األردنً
يُعددددددددد المركدددددددددي الملرا ددددددددد الم كددددددددد ا ر ددددددددد مؤسسدددددددددا دة يدددددددددا را ددددددددد
تددددددد

متخصصدددددددا ددددددد

الخدددددددرا ة بك دددددددا داايددددددد دم ييسدددددددي دالصددددددددر المديدددددددا

دالفضددددددد يا دتدددددددد ير المع دمددددددد

الميدمك يدددددددا لمخت دددددددع ال ة اددددددد  ،دلددددددد ي تصدددددددر

در المركدددددي الملرا ددددد م ددددد ت سيسدددددد اددددد  5975مح يددددد

ددددددة ،بدددددا تعددددد ا ا دددددد

المسددددددددتدي ااص يمدددددددد خ صددددددددا دددددددد تدددددددد ري دت يددددددددا الف يددددددددي دالمي سددددددددي
ممددددددد و الع دددددددد المسددددددد حيا د ت يددددددد

عمدددددددا المع دمددددددد

دددددددد

الملرا يدددددددا دتةبي ددددددد

اوستشع ر ا بُع دبكف ء ا ليا.

الرؤٌا :
الري

دالتميي

الع د الميدمك يا دالفض يا ص يمي دا لمي .

الرسالة :
التميددددددددي بتددددددددد ير الخددددددددرا ة دالبي دددددددد

الميدمك يددددددددا لتح يددددددددة الت ميددددددددا المسددددددددت اما

دا غراض ال ايا دالت ري دالت يا د شر المعر ا صح

قٌمنا الجوهرٌة :
 الدوء داا تم ء .
 ال يا ا دالشف يا .
 العما بردح الفرية .
 التةدير دالتحسي المستمر .
 المب ر دااب اع .
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العالصا.

المهام والواجبات -:
 .5ت سدددددديم د امددددددا الشددددددبك

الميد يسدددددديا دمميدددددد

دددددد ة مت تدددددد

الدددددد رم

الكبدددددددد ري حتدددددددد ال رمددددددددا الت لتددددددددا دالتدددددددد تلةدددددددد المم كددددددددا ا ر يددددددددا
الي شميا بممي مراحا ت في
 .2ت دددددددددددد ي المع دمدددددددددددد

.

الضددددددددددددردريا لدددددددددددد ا ر ا راضدددددددددددد دالمسدددددددددددد حا

لمسددددددد ا تي ددددددد تحضدددددددير الخدددددددرا ة الك سدددددددتراتيا التفصدددددددي يا ل مدددددددال
دالع را
.3

تددددددد

.
الخدددددددرا ة الةبدغرا يدددددددا بمخت دددددددع الم ددددددد ييم ل متة بددددددد

ال ايدددددددا

دالت مديا.
.4

تددددددددددد

الخدددددددددددرا ة المتخصصدددددددددددا لمميددددددددددد الدددددددددددديارا دالمؤسسددددددددددد

الحكدميا دالخ صا.
.5

اما دمرامعا الخرا ة المخت فا.
الحكدميدددددددددا دالخ صدددددددددا ب لمع دمددددددددد

 .6تيديددددددددد الدددددددددديارا دالمؤسسددددددددد

المس حيا الاليما ل ي بمش ريعي الخ صا.
 .7ال يدددددددددد ب لتصدددددددددددير المددددددددددد حسدددددددددد الم دددددددددد ييم المة دبددددددددددا لمميدددددددددد
الديارا دالمؤسس

الحكدميا دالخ صا.

 .8ت دددددد ي ال صددددددا ل ددددددديرار دالمؤسسدددددد

الحكدميددددددا دالخ صددددددا دددددد كددددددا

مدددددد يخدددددددتي بتددددددد ري الف يدددددددي دتيديددددددد داسدددددددتخ ا ا ميدددددددي دالمعددددددد ا
ممي الشؤد الخ صا ب لمس حا دص الخرا ة.
 .9مداكبددددددا التةدددددددرا الح يتددددددا دددددد ممدددددد ا صدددددد اا الخددددددرا ة ك وستشددددددع ر
اددددد بُعددددد دالخددددددرا ة الرصميدددددا دكدددددد ل

شددددد ء عدددددد متك مدددددا ل مع دمدددددد

الملرا يا لخ ما ا غراض الت مديا دال ايا الدة يا.
 .51العمدددددددا ا ددددددد تددددددد ري اواددددددد ا الك يدددددددا مددددددد الف يدددددددي لسددددددد احتي مددددددد
المركي دالديارا دالمؤسس
 .55المح عا ا

الحكدميا دالخ صا.

م المع دم .
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دلٌل الخدمات
لعام 2020

4

خرائط تعلٌمٌة ( الجدارٌة )  ،خرائط سٌاحٌة  ،خرائط أساس ( محافظات )  ،أطالس وكتب
الفئااااتمالفيااامف ةمفااانم الو ازرات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجيات األمنية والعسكرية ،المؤسسات
الخ فةم م

التعميمية ،طالب الجامعات ،المكتبات ،دور النشر ،األفراد ،الشركات السياحية ،الجيات

الخارجية ( خارج األردن).

مق يممطلبمالخ فة م

مكتب خدمة الجميور.

شروطمالحصولمعلىم

ال توجد

الوثائقمالفطلوبةم م

ال توجد

الخ فةم م

إجراءاتممق يممالخ فة م  .1التوجو إلى مكتب خدمة الجميور وطمب المنتج.
م

 .2دفع الرسوم المترتبة عمى المنتج لموظف مكتب خدمة الجميور.
 .3تسميم متمقي الخدمة المنتج بموجب سند مقبوضات.

الفؤييااااااتمالشااااار ةم ال يوجد
فيممق يممالخ فةم م

ريوممالخ فة م

تتراوح ما بين دينار إلى  5دنانير (حسب نوع الخرائط والمغة).

م

 10دقائق.

وقتمانجازمالخ فة م

5

صور جوٌة ( لغاٌات ترخٌص المبانً القدٌمة )
الفئااااتمالفيااامف ةمفااانم المواطنين ،المقيمين ،وجميع القطاعات والجيات ذات العالقة بيذه الخدمة.
الخ فةم م

مق يممطلبمالخ فة م

مكتب خدمة الجميور.

شروطمالحصولمعلىم

ال توجد

الوثائقمالفطلوبةم م

ال توجد

م

 .1يقوم متمقي الخدمة بتعبئة نموذج طمب اثبات أقدمية بناء ،وتسميمو لموظف مكتب

م

 .2البحث عن الصورة المطموبة بالنظام.

الخ فةم م

إجراءاتممق يممالخ فة م خدمة الجميور.

 .3تسميم متمقي الخدمة المنتج بموجب سند مقبوضات.
الفؤييااااااتمالشااااار ةم ال يوجد
فيممق يممالخ فةم م

ريوممالخ فة م

 20دينار.

م

 15دقيقة

وقتمانجازمالخ فة م
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دورات تدرٌبٌة متخصصة
الفئاااااااتمالفياااااامف ةمفاااااانم الو ازرات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجيات األمنية والعسكرية ،المؤسسات
الخ فةم م

التعميمية ،األفراد ،طالب الجامعات والكميات ،الجيات الخارجية ( خارج األردن).

مق يممطلبمالخ فة م

قسم الديوان.

شروطمالحصولمعلىم

ال توجد

الوثائقمالفطلوبةم م

 .1كتاب رسمي  /استدعاء  /بريد إلكتروني  /الحضور شخصياً لمتسجيل في مسمى

الخ فةم م

الدورة المطموبة.

 .2ىوية أحوال شخصية ( لألردنيين )  /جواز سفر ( لغير األردنيين).

م

م

 .1التوجو إلى قسم الديوان لتسجيل ( الكتاب  /االستدعاء ) وأخذ الموافقة الالزمة

إجراءاتممق يممالخ فة م

 .2يتم تحويل المعاممة إلى مديرية التخطيط  /قسم التدريب لتحديد ( اسم الدورة،

م

من اإلدارة العامة.

مدتيا ،موعدىا ،كمفتيا ).

م

 .3مراجعة القسم المالي لدفع التكاليف المترتبة ،لاللتحاق بالدورة.
 .4المباشرة بعقد الدورة.
الفؤييااااتمالشااار ةمفااايم ال توجد
مق يممالخ فةم م

ريوممالخ فة م

تحدد حسب الدورة التدريبية ومدتيا

وقتمانجازمالخ فة م

 25دقيقة.

مالحظة ٌ :مكن عقد دورات تدرٌبٌة فً مجاالت العلوم المساحٌة وأنظمة المعلومات الجغرافٌة
واالستشعار عن بعد والتً تتراوح مدتها من ( شهر إلى  9شهور ) وحسب الجهة الطالبة.
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تزوٌد نقاط جٌودٌزٌة جاهزة  ،تحدٌد إحداثٌات نقاط  ،تزوٌد نقاط تسوٌة دقٌقة  ،تحوٌل إحداثٌات من نظام
إلى آخر  ،عمل مسوحات مٌدانٌة (رفع ،توقٌع) ،استحداث نقاط مساحٌة
الفئاااااااتمالفياااااامف ةمفاااااانم الو ازرات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،األفراد.
الخ فةم م

مق يممطلبمالخ فة م

قسم الديوان.

شروطمالحصولمعلىم

ال توجد

الوثائقمالفطلوبةم م

كتاب رسمي  /استدعاء من الجية الطالبة مبيناً فيو العمل المطموب

الخ فةم م
م

 .1التوجو إلى قسم الديوان لتسجيل (الكتاب  /االستدعاء ) وأخذ الموافقة

م

 .2يتم تحويل المعاممة إلى مديرية التخطيط لتحديد منطقة العمل وتحديد سعر

م
إجراءاتممق يممالخ فة م
م

الالزمة من اإلدارة العامة.

الخدمة.

 .3مراجعة القسم المالي لدفع التكاليف المترتبة.

 .4إعطاء أمر مباشرة بالعمل من مديرية التخطيط إلى مديرية اإلنتاج ( قسم
المسح الميداني ) لمتوجو الى منطقة العمل.

 .5تسميم الخدمة لمتمقييا بموجب سند إخراج من خالل قسم الوثائق وبالتنسيق
مع مديرية التخطيط.

الفؤييااااتمالشااار ةمفااايم ال يوجد
مق يممالخ فةم م

ريوممالخ فة م

حسب عدد النقاط المطموبة ،المساحة ،الدقة.

وقتمانجازمالخ فة م

 35 -دقيقة ( تقديم المعاممة ).

 -من يوم إلى اسبوع ( عمل ميداني).
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تحدٌد إتجاه القبلة
الفئاااااااتمالفياااااامف ةمفاااااانم و ازرة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،لجان
الخ فةم م

المساجد ،األفراد.

مق يممطلبمالخ فة م

قسم الديوان.

شروطمالحصولمعلىم

ال توجد

الوثائقمالفطلوبةم م

كتاب رسمي  /استدعاء من الجية الطالبة مبيناً فيو العمل المطموب

الخ فةم م
م

 .1التوجو إلى قسم الديوان لتسجيل ( الكتاب  /االستدعاء ) وأخذ الموافقة

م

 .2تحويل المعاممة إلى مديرية التخطيط لتحديد منطقة العمل وتحديد سعر

م
إجراءاتممق يممالخ فة م
م

الالزمة من اإلدارة العامة.

الخدمة.

 .3مراجعة القسم المالي لدفع التكاليف المترتبة .
 .4إعطاء أمر مباشرة بالعمل من مديرية التخطيط إلى مديرية اإلنتاج ( قسم
المسح الميداني ) لمتنسيق مع متمقي الخدمة والتوجو الى منطقة العمل.

الفؤييااااتمالشااار ةمفااايم ال يوجد
مق يممالخ فةم م
م

ريوممالخ فة م

وقتمانجازمالخ فة م

السعر شامل

نوع العمل
تحديد قبمة مسجد وسط المممكة
( عمان  ,الزرقااء  ,مددباا  ,جارش  ,عجماون,
السمط)..........
تحديد قبمة مسجد في شمال وجنوب المممكة
( إربا ا ا ا ا ااد  ,الكا ا ا ا ا اارك  ,الطفيما ا ا ا ا ااة  ,األ ا ا ا ا ا اوار
 ،).............المفرق
تحديد قبمة مسجد البادية والعقبة
( معا ا ااان  ,الرويش ا ا ااد  ,الصا ا اافاو  ,الش ا ا ااوبك
).........
 25 -دقيقة ( تقديم المعاممة ).

 -يوم واحد ( تحديد اتجاه القبمة ).
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المواصالت

السعر بدون
مواصالت

50

35

80

55

120

85

تزوٌد خرائط طبوغرافٌة بمقاٌٌس مختلفة
الفئاااااااتمالفياااااامف ةمفاااااانم الو ازرات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجيات األمنية والعسكرية ،المؤسسات
الخ فةم م

التعميمية ،طالب الجامعات.

مق يممطلبمالخ فة م

قسم الديوان.

شروطمالحصولمعلىم

المؤسسات الخاصة تحتاج إلى إحضار كتاب تسييل ميمة من الجية الحكومية

الخ فةم م

التنظيمية ذات العالقة بعمل المؤسسة.

الوثائقمالفطلوبةم م

 .5كتاب رسمي من الجية الطالبة مبيناً فيو العمل المطموب.

م

 .1التوجو إلى قسم الديوان لتسجيل ( الكتاب ) وأخذ الموافقة الالزمة من اإلدارة

م

 .2يتم تحويل المعاممة إلى مديرية التخطيط لتحديد منطقة العمل وتحديد سعر

م
م

إجراءاتممق يممالخ فة م
م

العامة.

الخدمة.

 .3مراجعة القسم المالي لدفع التكاليف المترتبة .
 .4يتم تحويل المعاممة من مديرية التخطيط الى مديرية الخدمات الفنية  /قسم
الوثائق واألرشيف ,لتجييز الخرائط المطموبة.

 .5تسميم المنتج لمتمقي الخدمة بموجب سند إخراج من خالل قسم الوثائق
واألرشيف وبالتنسيق مع مديرية التخطيط.

الفؤييااااتمالشااار ةمفااايم ال توجد
مق يممالخ فةم م

ريوممالخ فة م

حسب عدد الموحات  ،مقياس الرسم

وقتمانجازمالخ فة م

 45دقيقة
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إنتاج خرائط طبوغرافٌة ( ورقً  ،رقمً ) بمقاٌٌس مختلفة
الفئاااااااتمالفياااااامف ةمفاااااانم الو ازرات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجيات األمنية والعسكرية ،المؤسسات
الخ فةم م

التعميمية ،طالب الجامعات.

مق يممطلبمالخ فة م

قسم الديوان.

شروطمالحصولمعلىم

اليوجد

الخ فةم م

الوثائقمالفطلوبةم م

 .5كتاب رسمي من الجية الطالبة مبيناً فيو العمل المطموب.

م

 .1التوجو إلى قسم الديوان لتسجيل (الكتاب ) وأخذ الموافقة الالزمة من اإلدارة

م

 .2يتم تحويل المعاممة إلى مديرية التخطيط لتحديد منطقة العمل وتحديد

م
م
م
م

إجراءاتممق يممالخ فة م
م

العامة.

سعر المنتج .

 .3مراجعة القسم المالي لدفع التكاليف المترتبة .
 .4إعطاء أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية اإلنتاج ( قسم االستطالع
الفضائي ) لتجييز وانتاج الخرائط المطموبة.

 .5إعطاء أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية اإلنتاج ( قسم الرسم
الخرائطي ) لتجييز وانتاج الخرائط المطموبة.

 .6إعطاء أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية التطبيقات الحديثة ( قسم
الخرائط الرقمية ) لتجييز وانتاج الخرائط المطموبة.

 .7تسميم الخدمة لمتمقييا بموجب سند إخراج من خالل قسم الوثائق وبالتنسيق
مع مديرية التخطيط.
الفؤييااااتمالشااار ةمفااايم ال توجد
مق يممالخ فةم م

ريوممالخ فة م

حسب المساحة المغطاه ،مقياس الرسم

وقتمانجازمالخ فة م

 -ساعة واحدة ( تقديم المعاممة).

 -من ساعة إلى اسبوع ( تجييز المنتج ) .
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إنتاج صور جوٌة ممسوحة ضوئٌا ً ( عادي  ،ملون )
الفئاااااااتمالفياااااامف ةمفاااااانم الو ازرات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجيات األمنية والعسكرية ،المؤسسات
الخ فةم م

التعميمية ،طالب الجامعات.

مق يممطلبمالخ فة م

قسم الديوان.

شروطمالحصولمعلىم

ال يوجد

الخ فةم م

الوثائقمالفطلوبةم م

 .5كتاب رسمي من الجية الطالبة مبيناً فيو العمل المطموب.

م

 .1التوجو إلى قسم الديوان لتسجيل ( الكتاب ) وأخذ الموافقة الالزمة من

م

اإلدارة العامة.

م

سعر المنتج .

م
إجراءاتممق يممالخ فة م
م

 .2يتم تحويل المعاممة إلى مديرية التخطيط لتحديد منطقة العمل وتحديد
 .3مراجعة القسم المالي لدفع التكاليف المترتبة .

 .4إعطاء أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية الخدمات الفنية ( قسم
الوثائق واألرشيف ) لتجييز أفالم الصور المطموبة .

 .5إعطاء أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية اإلنتاج ( قسم المسح
الجو الرقمي ) إلتمام عممية المسح الضوئي.

 .6تسميم الخدمة لمتمقييا بموجب سند إخراج من خالل قسم الوثائق وبالتنسيق
مع مديرية التخطيط.

الفؤييااااتمالشااار ةمفااايم ال توجد
مق يممالخ فةم م

ريوممالخ فة م

حسب المساحة المغطاه ،مقياس الرسم

وقتمانجازمالخ فة

 45 -دقيقة ( تقديم المعاممة).

 -ما بين ( ساعة – يوم ) حسب نوع الصورة (عاد  ،ممون ) ،عددىا.
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إنتاج صور جوٌة معدلة
الفئاااااااتمالفياااااامف ةمفاااااانم الو ازرات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجيات األمنية والعسكرية ،المؤسسات
الخ فةم م

التعميمية ،طالب الجامعات.

مق يممطلبمالخ فة م

قسم الديوان.

شروطمالحصولمعلىم

ال يوجد

الخ فةم م

الوثائقمالفطلوبةم م

 .5كتاب رسمي من الجية الطالبة مبيناً فيو العمل المطموب.

م

 .1التوجو إلى قسم الديوان لتسجيل ( الكتاب ) وأخذ الموافقة الالزمة من

م

اإلدارة العامة.

م

سعر المنتج .

م
إجراءاتممق يممالخ فة م
م

 .2يتم تحويل المعاممة إلى مديرية التخطيط لتحديد منطقة العمل وتحديد
 .3مراجعة القسم المالي لدفع التكاليف المترتبة .

 .4إعطاء أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية اإلنتاج ( قسم المسح
الميداني ) النجاز العمل المطموب.

 .5إعطاء أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية اإلنتاج ( قسم المسح
الجو الرقمي ) إلتمام العمل المطموب.

 .6تسميم الخدمة لمتمقييا بموجب سند إخراج من خالل قسم الوثائق وبالتنسيق
مع مديرية التخطيط.

الفؤييااااتمالشااار ةمفااايم ال توجد
مق يممالخ فةم م

ريوممالخ فة م

حسب المساحة المغطاه  ،مقياس الرسم

وقتمانجازمالخ فة م

 من يوم إلى اسبوع ( تقديم المعاممة ). -من يوم إلى ثالثة اشير ( تسميم المنتج ) حسب المساحة والدقة.
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رسم معالم أفقٌة وعمودٌة
الفئاااااااتمالفياااااامف ةمفاااااانم الو ازرات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجيات األمنية والعسكرية ،المؤسسات
الخ فةم م

التعميمية ،طالب الجامعات.

مق يممطلبمالخ فة م

قسم الديوان.

شروطمالحصولمعلىم

ال يوجد

الخ فةم م

الوثائقمالفطلوبةم م

 .5كتاب رسمي من الجية الطالبة مبيناً فيو العمل المطموب.

م

 .1التوجو إلى قسم الديوان لتسجيل ( الكتاب ) وأخذ الموافقة الالزمة من

م

اإلدارة العامة.

م

سعر الخدمة .

م
إجراءاتممق يممالخ فة م
م

 .2يتم تحويل المعاممة إلى مديرية التخطيط لتحديد منطقة العمل وتحديد
 .3مراجعة القسم المالي لدفع التكاليف المترتبة .

 .4يتم تحويل المعاممة من مديرية التخطيط إلى مديرية التطبيقات الحديثة (
قسم الخرائط الرقمية ) لتجييز وانتاج الخرائط المطموبة.

 .5يتم تحويميا إلى مديرية اإلنتاج ( قسم المسح الجو الرقمي ) النجاز
العمل المطموب.

 .6بعد انجاز العمل المطموب يتم تسميم الخدمة لمتمقييا بموجب سند إخراج
من خالل قسم الوثائق وبالتنسيق مع مديرية التخطيط.

الفؤييااااتمالشااار ةمفااايم ال توجد
مق يممالخ فةم م

ريوممالخ فة م

حسب المساحة المغطاه  ،مقياس الرسم

وقتمانجازمالخ فة م

  35دقيقة ( تقديم المعاممة ). -من يوم إلى شير ( تحضير المنتج ) وحسب المساحة والمعالم المطموبة والدقة.
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طباعة كافة أنواع المطبوعات الدعائٌة والتجارٌة
( خرائط دعائٌة  ،خرائط سٌاحٌة  ،خرائط بأحجام مختلفة ،بروشورات  ،دوسٌات  ،فولدرات  ،بوسترات  ،كتب ومجالت  ،سندات
 ،فواتٌر  ،مروس  ،كروت شخصٌة  ،كتٌبات ودفاتر ،نماذج مختلفة )

الفئاااااااتمالفياااااامف ةمفاااااانم الو ازرات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجيات األمنية والعسكرية ،المؤسسات
الخ فةم م

التعميمية ،المؤسسات الدعائية ،دور النشر ،األفراد.

مق يممطلبمالخ فة م

قسم الديوان.

شروطمالحصولمعلىم

ال توجد

الوثائقمالفطلوبةم م

كتاب رسمي أو استدعاء من الجية الطالبة مبيناً فيو العمل المطموب

الخ فةم م
م
م
م
م

إجراءاتممق يممالخ فة م

 .1التوجو إلى قسم الديوان لتسجيل ( الكتاب  ،االستدعاء ) وأخذ الموافقة الالزمة
من اإلدارة العامة.

 .2يتم تحويل المعاممة إلى مديرية التخطيط لدراسة المشروع وتحديد الكمفة.
 .3مراجعة القسم المالي لدفع التكاليف المترتبة .

 .4يتم تحويل المعاممة من مديرية التخطيط إلى مديرية االنتاج  /قسم الرسم
الخرائطي لمتزويد بالمنتج المطموب.

م

 .5إعطاء أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية الخدمات الفنية ( قسم التقنيات
الحديثة والطباعة ) إلنجاز العمل المطموب.

 .6يتم تحويميا إلى مديرية الخدمات الفنية  /قسم التقنيات الحديثة لطباعة النسخة
المبدئية ( البروفة ) والموافقة عمييا من قبل متمقى الخدمة والتوقيع عمييا.

 .7يتم تسميم المنتج لمتمقييا بموجب سند إخراج من خالل قسم الوثائق وبالتنسيق
مع مديرية التخطيط.
الفؤييااااتمالشااار ةمفااايم ال توجد
مق يممالخ فةم م

ريوممالخ فة م

حسب عدد النسخ المطموب ،حجم المطبوعات ،نوع الورق

وقتمانجازمالخ فة م

 ساعة و 25دقيقة ( تقديم المعاممة ). -من ساعة إلى اسبوع ( تسميم المنتج ) .
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معلومات االتصال
المملكة األردنٌة الهاشمٌة  /ع ّمان – الجبٌهة
شارع أحمد الطراونة بناٌة رقم 92
هاتف +96265345188 :

فاكس  +96265347694 :ص .ب  20214 :ع ّمان 11118

البرٌد اإللكترونً  rjgc@rjgc.gov.jo :الموقع اإللكترونً www.rjgc.gov.jo :
Royal Jordanian Geographic Center
أوقات الدوام الرسمً  :من األحد – الخمٌس  /الساعة  8330 :صباحا ً –  3330عصرا ً
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