تعليمات دخول العاملين والطلبة واستخدام المركبات داخل الحرم الجامعي
عدلت بموجب قرار مجلس الجامعة رقم ( )2022/2021/7تاريخ 2022/2/21
التعليمات الخاصة بتنظيم دخول وخروج المركبات واستخدامها داخل الحرم الجامعي في جامعة مؤتة،
والصادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى أحكام المادة ( )15من قانون الجامعات األردنية
رقم ( )18لسنة 2018
المادة:)1( :
تسمى هذه التعليمات " التعليمات الخاصة بتنظيم دخول وخروج المركبات واستخدامها داخل الحررم
الجامعي في جامعة مؤتة" ،ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها.
المادة:)2( :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تاليا ،إال إذا دلت القرينة خالف ذلك:
الجامعة :جامعة مؤتة.
الرئيس :رئيس الجامعة.
العاملون :أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الجامعة.
الطلبة :الطلبة المسجلون في الجامعة لنيل أي شهادة أو أي درجة علمية منها.
اللجنة :اللجنة المشكلة من الرئيس لغايات تنفيذ هذه التعليمات.
المرجع الطبي :اللجنة الطبية المختصة.
المادة:)3( :
أ .يسمح للعاملين في الجامعة والفئات األخرى المشار إليها في المادة ( )4من هذه التعليمات بإدخااال
مركباتهم الخاصة إلى الحرم الجامعي بموجب تصاريح خاصة لذلك ،شريطة إحضااارهم صااورة
عن رخصة السيارة ورخصة القيادة الخاصااة بهاام ،علااى أن تكااون سااارية المفعااول ،وللجنااة فااي
ظروف خاصة تقدرها الموافقااة علااى ماانح تصااريح دخااول للمركبااات مياار المقياادة باساام طالااب
التصريح.
ب .يتم أعداد التصاريح جميعها بالتنسيق والتعاون بين دائرة الموارد البشرية ووحدة اللااوا م ودائاارة
العالقات الثقافية والعامة ودائرة األمن الجامعي في الجامعة.
ج .تصدر جميع التصاريح المؤقتة لدخول المركبات إلى الحرم الجامعي لمستحقيها بقرار ماان اللجنااة
ويتم تسليمها مع تعبئة نموذج التعهد والتوقيع عليه من مقدم الطلب عند استالم التصااريح المؤقاات
لدخول المركبات إلى الحرم الجامعي من خالل دائرة األماان الجااامعي ،باسااتثناء طلبااة الدراسااات
العليا الذين تصدر تصاريحهم من قبل دائرة األمن الجامعي بموجب وصل مالي ويستثنى من ذلك
الطلبة الذين يعانون من حاالت مرضية يقدرها المرجع الطبي في الجامعة.

المادة:)4( :
يتم منح تصاريح دخول الحرم الجامعي وفقا لما يلي:
أ -يمنح العاملون في الجامعة ملصق عدد ( )2في حال كان أحد من أفراد أسرته يمتلااك ساايارة أخاارى
على شكل ملصق مثبت على الزجاج األمامي في السيارة وفي مكان واضح) ،وعدد من التصاااريح
المؤقتة لدخول المركبات إلى الحرم الجامعي تقدرها اللجنة في حال اد العدد عن ذلك.
ب -تصريح مؤقت لدخول المركبات إلى الحرم الجامعي تحدد مدته اللجنة ،بحيث يشمل هذا التصااريح
كامل المعلومات والبيانات المتعلقة به ،وأن يكون موقعا من رئيس اللجنة وعضوين على األقل ماان
أعضائها ،ومختوما بختم اللجنة ،ويمنح للفئات اآلتية:
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ا لعاملين في مرافق الجامعة المختلفة ماان مياار موظفيهااا الرسااميين ،كالعاااملين فااي مكتااب ديااوان
المحاسبة/جامعة مؤتة والبعثات العسكرية ومكتب خدمة العلم ومكتب البريد ومكتب ارتباط و ارة
التربية والتعليم ومكتب المستشار الثقااافي ومااوظفي بنااك القاااهرة عمااان/فرم جامعااة مؤتااة ،ومااا
يستجد من مرافق مستقبال.
المسااتثمرون الااذين يااديرون أعماااال داخاال الحاارم الجااامعي ،كاألسااواا التجاريااة (المعااار ،
الكافتيريات ،واألكشاك) ،ومراكز بيع الكتب وأعمال الطباعااة والتصااوير ،وميرهااا مماان يقتنااون
مركبات خاصة.
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
الطلبة الااذين يعااانون ماان حاااالت مرضااية دائمااة او مؤقتااة يقاادرها المرجااع الطبااي فااي الجامعااة
وبالتنسيق مع دائرة االمن الجامعي.
أي فئات أخرى تقررها اللجنة بما ينسجم وهذه التعليمات.

ج -تصريح دخول مؤقت لمدة يوم واحد فقط أو جزء من اليااوم ،ويماانح للشاااحنات والمركبااات الكبياارة
ومركبااات النقاال العااام والخااا والبااك أب وساايارات الاازوار ،وذلااك فااي الحاااالت الطارئااة
واالضطرارية من خالل دائرة األمن الجامعي.
المادة:)5( :
أ -في حال بيع السيارة يتم إعادة التصريح (الملصق) الممنااول لصااحبها حتااى لااو كااان تالفااا إلااى دائاارة
الموارد البشرية في الجامعة ،ليتسنى شطبه ،ويتم صرف تصريح (ملصااق) بااديل لااه ،وتزويااد دائاارة
األمن الجامعي بكشف عن الملصقات المستبدلة بدال عن التالفة.
ب -تصدر دائرة الموارد البشرية بطاقة (تصريح دخول مؤقت) يحمل صورة العامل فااي الجامعااة الااذي
أحيل على التقاعد بعد تسليم الملصق إلى الجهة المعنية في دائرة الموارد البشرية.
ج -ال يجو لمن يملك التصريح (الملصااق) أو تصااريح مؤقاات لاادخول المركبااات إلااى الحاارم الجااامعي
إعطاءه للغير من أجل استعماله وتحت طائلة المسؤولية القانونية واستعادته منه.
المادة:)6( :
يشااترط فااي المركبااة التااي تماانح التصااريح أن تحماال لوحااة أردنيااة ،وأن تكااون رخصااتها سااارية
المفعااول ،وأال يكااون جاجهااا ملونااا أو مظلااال بااري شااكل يعيااق ر يااة ماان بااداخل المركبااة ،ويشااترط
موافقااة رئاايس الجامعااة أو ماان ي فوضااه علااى ماانح التصاااريح المؤقتااة للمركبااات التااي تحماال لوحااة
مير أردنية.

المادة)7( :
تتولى دائرة األماان الجااامعي مسااؤولية تنظاايم وتحرياار مااذكرات بالمخالفااات التااي ترتكااب داخاال الحاارم
الجامعي ،وتحول المخالفات إلى اللجنة التخاذ اإلجراءات الال مة طبقا لألنظمة والتعليمات المعمول بهااا
في الجامعة.
المادة:)8( :
أ -يحال الى المدعي العام بق رار من الرئيس كل من ور تصريح دخول المركبات الى الحرم الجامعي او استغل
تصريحا مزورا.
ب -يحال الى لجنة تحقيق في الجامعة بقرار من الرئيس كل عامل تعامل في تصاريح الدخول الى الحرم الجامعي
بيعا او شراء او تداوال بال مقابل الى شخص مير مصرل له باستخدامه.
ج -يتعهد العامل في الجامعة خطيا حال استالمه تصريح الدخول بعدم استخدام التصريح من قبل االخرين وعلى
العامل حال فقدانه الملصق ابالغ الجهة المعنية في الجامعة ويلزم بدفع مبلغ ( )20دينارا للحصول على بدل
فاقد.

المادة:)9(:
لألمن الجامعي عند الضرورة الحق في تفتيش أي سيارة تريد الدخول إلى الحرم الجامعي أو الخروج منه.
المادة:)10(:
عميد شؤون الطلبة ومدير دائرة الموارد البشرية ومدير دائرة األماان الجااامعي مسااؤولون عاان تنفيااذ هااذه
التعليمات ،وحسب األصول.
المادة:)11(:
للرئيس البت في أية أمور لم ترد في هذه التعليمات.
المادة:)12(:
تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة تتعلق بدخول العاملين والطلبة إلااى الحاارم الجااامعي ،وأيااة تعليمااات
تتعلق باستخدام المركبات داخل الحرم الجامعي.

