تعليمات دخول العاملين والطلبة واستخدام المركبات
داخل الحرم الجامعي في جامعة مؤتة

المادة (:)1
تُسمى هذه التعليمات "تعليمات دخول العاملين والطلبة ،واستخدام المركبات داخل الحررم
الجامعي في جامعة مؤتة" ،ويعمل بها اعتبارا ً من تاريخ إقرارها.
المادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعرايي المخصصرة لهرا اديراه ،إذا إذا دلرت ال رييرة علرى
خالف ذلك:
جامعة مؤتة/الجياح المديي
:
الجامعة
رئيس الجامعة
:
الرئيس
اعضـاء الهيئــة التدريسية والمحاضـرون والموظفـون
:
العاملون
والمستخدمون في جامعة مؤتة.
الطلبة المسجلون في الجامعة لييل اي شهادة او درجة علمية
:
الطلبة
من الجامعة.
المادة (:)3
يكون دخول الطلبة والعاملين إلى الجامعة بم تضى الهوية الجامعياة.
ا.
يشترط لدخول الطالب إلى الجامعة ان تكون هويته سارية المفعول.
ب.
المادة (:)4
يسمح للعاملين في الجامعة بإدخال سياراتهم إلى الحرم الجرامعي بموجرب ملصرا خرا
ا.
تعده وحدة العالقات الث افية والعامة في بداية كل عام وييتهي مفعوله مع يهاية العام.
تتولى وحدة العالقات الث افية والعامة تسليم الملص ات إلى مسرتح يها م ابرل ( )500فلرس
ب.
خالل اسبوعين من بداية العام.
ج .يُمريح العامرل فرري الجامعرة ملصررا عردد ( ،) 2إذا كرران احرد افررراد اسررته يمتلررك سريارة اخررر
ويرردود الجهررة المختصررة بإصرردار الملصر ات بصررورة عررن رخصررة السرريارة ورخصررة
ال يادة .تم تعديل ي الف رة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم .2017/2016-42
المادة (:)5
ا .تُش اكل في الجامعة ب رار من الرئيس لجية تس امى (لجية التصراريح المؤقترة لردخول المركبرات)،
تكون مهمتها اتخاذ ال رار المياسب بشأن الطلبات الم دمة إليها للحصرول علرى تصرريح مؤقرت
للمركبات لدخول الحرم الجامعي ،وذ يُمريح هرذا التصرريح لطلبرة مرحلرة البكرالوريوس إذ فري
حال كان الطالب من ذوي اذحتياجات الخاصة ،بيا ًء على ت رير طبري معتمرد فري الجامعرة ،او
في حال توافرت ظروف خاصة ت درها اللجية.
ب .يُسمح لطلبة الدراسات العليا من مرحلتي الماجستير والدكتوراه الحصول على تصرريح مؤقرت
للمركبررات مرردة ذ تديررد عررن فصررل دراسرري واحررد قابررل للتجديررد ،شررريطة دفررع برردل ي رردي يُحرردد
م ررداره ب رررار يصرردره الررر ئيس ،يررتم تحصرريله فرري وحرردة الشررؤون الماليررة فرري الجامعررة ،ويرردود
الطالب دائرة األمن الجامعي بيسخة ميه ،وتتولى دائرة العالقرات الث افيرة والعامرة فري الجامعرة
تصميم ايموذج التصريح المؤقت.

ج .على من يحصل على تصريح دخول مؤقت للمركبات من طلبة الجامعة سيدا ً للف ررتين (ا وب)
من هذه المرادة اذلتردام باذصرطفاف فري المواقرف المخصصرة للطلبرة ،والتري تُحردد ب ررار مرن
الرئيس بيا ًء على توصرية مرن دائررة األمرن الجرامعي ،ا
واذ يُسرتعمل التصرريح مرن قبرل شرخ
آخر تحت طائلة سحب التصريح بشكل مؤقت او دائم من قبل لجية التصاريح المؤقتة في حرال
المخالفة.
د .يُشترط للحصول على التصريح المؤقت للمركبات واسرتخدامه سريدا ً للف ررتين (ا وب) مرن هرذه
المررادة ان تكررون المركبررة م يرردة باسررم طالررب التصررريح ،وتحمررل رخصررة سررارية المفعررول ،ا
واذ
يكون دجاجها مظلرالً او ملويرا ً بلرون يعيرا رؤيرة مرن برداخلها ،ا
واذ يخرالف ايرا ً مرن احكرام هرذه
التعليمات تحت طائلة سحب التصريح من قبل لجية التصاريح المؤقتة.
هـ .ذ يُسمح للحاصلين على التصاريح المؤقترة سريدا ً للف ررتين (ا وب) مرن هرذه المرادة الردخول إلرى
الحرم الجامعي خارج اوقرات الردوام الرسرمي او فري العطرل الرسرمية او فري حرال كران الطالرب
غيررر مسررجل علررى يحررو رسررمي ( .عرردلت المررادة بموجررب قرررار مجلررس الجامعررة رقررم (-28
)2017/2016

المادة (:)6
ذ يسمح بدخول الباصات الخاصة إلى الجامعة.
ا.
ذ يسررمح برردخول الشرراحيات والبكبررات إلررى الحرررم الجررامعي ،إذا بموجررب تصررريح مؤقررت
ب.
تميحه لجية يشكلها يائب الرئيس للشؤون اإلدارياة لهذه الغاية.

المادة (:)7
على جميع سائ ي السيارات الت يد بما يلي:
الت يد بالسرعة المسموح بها داخل الحرم الجامعي تحت طائلة المسؤولية.
.1
علرى مالرك المركبررة او حائدهرا عردم السررماح لحردا ب يادتهرا او إعطائهررا إلرى اي شررخ
.2
آخر.
عدم إحداا ضوضاء او استعمال الدامور العالي المتعدد األصوات.
.3
المادة (:)8
يميررع الوقرروف فرري األمرراكن المخصصررة للعرراملين فرري الجامعررة او الوقرروف فرري األمرراكن
المميرررول الوقررروف فيهرررا ،او علرررى األرصرررفة داخرررل الحررررم الجرررامعي ،او الوقررروف علرررى مرررداخل
الطوارئ ،او الوقوف المددوج.
المادة (:)9
عيد تكرار المخالفات لمرتين من مالك المركبرة يسرحب تصرريح السريارة لمردة ( )3ثالثرة
اشهر ،وإذا تكررت المخالفة اكثر من ثالا مرات يسحب التصريح يهائياً.
المادة (:)10
تتررولى لجيررة مررن األمررن الجررامعي يشرركلها يائررب الرررئيس للشررؤون اإلدارياررة مررن ثالثررة مررن
العاملين في الجامعة مسؤولية تيظيم وتحرير مذكرات المخالفات التي ترتكب علرى الطررد داخرل
الجامعة والسكيات الداخلية ،وتحول المخالفات إلى الجهات المختصة ذتخراذ اإلجرراءات الالدمرة
طب ا ً لأليظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

المادة (:)11
لألمن الجامعي عيد الضرورة الحا في تفتيش اي سيارة داخلرة إلرى الحررم الجرامعي ،او
خارجة ميه.
المادة (:)12
تلغرري هررذه التعليمررات ايررة تعليمررات سرراب ة تتعلررا برردخول العرراملين والطلبررة إلررى الجيرراح
المديي ،واية تعليمات ساب ة تتعلا باستخدام المركبات داخل الحرم الجامعي.
المادة (:)13
مرردير وحرردة الخرردمات ومرردير وحرردة العالقررات الث افيررة والعامررة مسررؤوذن عررن تيفيررذ هررذه
التعليمات حسب األصول.

