
 تعليمات السواقين وحركة المركبات وصيانتها وإصالحها في جامعة مؤتة
( 18ج( من قانون الجامعات األردنية رقم )/15بموجب نص المادة )عن مجلس الجامعة  صادرة 

 وتعديالته 2018سنة ل
 

 أواًل:
 ن السواقو

تسمى هذه التعليمات  تتعليمات  السايا وح كة اام الم اوات  كهايتإتالت ك ها ةالت ةام تت"عام " تامت   ( :1المادة )
 20/4/1998كيعمل بالت اعتوتًرا "ح  

 

يقيم تميع السيا وح بتلعمال المللايو كةال التعليمات  التام تار ا ح"ا  الال اامث ك  يساتكرى "اح  لا   (:2المادة )
 لقصيى التم يالددهت "دي  كةدة الخد"ت .حي ستئل إ  للض كرة ا

 

 يقيم تميع السيا وح بأعمتل المرتكبم كةسب الب ا"ج المعدة لالذه لغتيم "ع بدايم ال حسبيع. (:3المادة )
 

   يقل عدد المرتكبوح لوً  عح ث ثم ستئقوح يي"يًت ككةل ت توب "دي  دائ ة الال ام. (:4المادة )
 

بم "ح الستعم الخت"سم "سات  كةتاى الساتعم الكت"رام هاوتةتث بالوال   يللاب "اح يكين ك ت المرتك  (:5المادة )
 المرتكو العمل ةم الويم الذي يليه.

 

رةلام يقايم بالات ساتئقي الةت"عام خاتر   خمسام عرا ة ديراترًا "كتةاأة "تليام عاح اال( 15ُيصا   "بلا)   (:6المادة )
( 8ث ش يلم حن تكين "ادة ال ةلام تدياد عاح  للكل ستئشال يًت  ( عر ة رة  10"التة م الك كث كبالد ح صى  

) تمم .1/1/2023ثمتإم ستعت ث على حن   يتا اةتستو حي عمل إضتةم عح تل  ال ةالث ك لا  اعتواتراً  "اح 
 .14/2/2023تاريخ  (6/2022/2023) رقم الجامعةتعديل نص المادة بموجب قرار مجلس 

 

 ب "ح "دي  الدائ ة ك"ياةقم "دي  كةدة الخد"ت .تمرح اإلتتزا  ةسب ظ ك  العمل كبت تو (:7المادة )
 يكين دخيل كخ ك  سيترا  الال ام المدإيم "ح بيابت  الةرتح المدإم ةقط. (:8المادة )
 : يلتدم تميع السيا وح بتللوتس ال سمم المخصص لالا حثرت  العمل.(9المادة )
ل كبعد اإتالتئالات كتسالا للمسا كل سايا  حثرات  الادكام يتفقد الستئل اآلليم المكلف القيتم بتل ةلم بالت  ب (:10المادة )

 ام بعد اإتالت  الدكام.
 : يلتدم السيا وح العت"لين ةم شعوم المتتبعم بأعمتل المرتكبم "ع بقيم السيا وح.(11المادة )



مال تكين "دة التالتق السيا وح العت"لوح "ع العمتدا  كالكليت  كالدكائ  اإلداريام ةساب ظا ك  الع (:12المادة )
 كتقدي  "دي  الال ام كبتلترتكو بوح الةميع.

يقااايم السااايا ين الملالقااين "اااع العمااتدا  كالكليااات  كالااادكائ  اإلدارياام بتةالواااد ساايترتالا  بااال الي ااات  (:13المممادة )
المالدد بالوال يكاين اال "ارالا علاى رحس عملاه عراد الساتعم الكت"رام هاوتةًت كيكاين ارتواتم اال "ارالا  يمات يتعلال 

 الملالل للعمل بالت.بتلعمل "ع الةالم 
 

يستكرى السيا ين الملالقين ةم العمتدا  كالكليت  كالدكائ  كسيا ي المدرسم الرمي تيم "ح المرتكبم  (:14المادة )
 طولم ةت ة التالت الا.

 

: يلتدم السيا ين العت"لين ةم المدرسم الرمي تيم بتلعمل ةم دائ ة الال ام بمت ةم  ل  المرتكبم حثرت  (15المادة )
 ل ال سميم للمدرسم.العل

: عرد غيتو حةد السيا وح المرتكبوح لسبب "ت يكلف حةد السيا وح المرتكبوح ةم الويم التتلم بتلعمال (16المادة )
 "كتإه كيكلف بتلمرتكبم ةم ك ت آخ .

 المرتكبين "س كلين "س كليم ات"لم عح سو  األ"ير ةم شعوم الال ام طولم ةت ة "رتكبتالا. (:17المادة )
 "دي  كةدة الخد"ت  "س كل عح ترفوذ حةكتم هذه التعليمت .(: 18ة )الماد

 

 ثانًيا:
 حركة المركبات وصيانتها وإصالحها

عرااد طلااب ساايترة للقيااتم بمالماام رسااميم خااتر  الةت"عاامث يعوااأ الرمااي   الخاات  بااذل  كيي ااع عليااه  (:1المممادة )
ًرااات علاااى الللاااب المالمااام ال ساااميم المكلاااف بالااات المسااا كل األكل ةااام العماااتدة حك الكليااام حك اليةااادة حك الااادائ ة "بو

 ح(-2الميظف كتتريخ ال ةلم كالةالم الم اد الذهتو إلوالت كي سل إلى "دي  كةدة الخد"ت  ةسب الرمي   ر ا  
 

( ساتعم "اح "يعاد 48ت سل طلوت  الال ام "ي عم ةسب األهيل إلى رئيس شعوم الال ام  بل    (:2المادة )
 لالت   ا ضل اريم كالتم تالدد "ح  بل إتئب ال ئيس للر كن اإلداريم.ال ةلم على األ لث "ت عدا ا

 

يتاايلى "اادي  كةاادة الخااد"ت  براات  علااى ترسااوب "ااح رئاايس شااعوم الال ااام د"ااج رةاا   "تعااددة ةاام  (:3المممادة )
 رةلم "رت ام ةسب طبيعم ك"كتن كز"تن كحهميم ال ةلم.

 

 و(-2سب الرمي   ر ا  يخصص دةت  ة ام لكل " اوم ةم الةت"عم ة (:4المادة )
 
 



  يةاايز تال ياا  حي " اواام "ااح شااعوم الال ااام إ  بتصاا يح "ااح رئاايس شااعوم الال ااام حثراات  الاادكام   (:5المممادة )
ال سمم حك "ح رئيس المرتكبوح بعد ساتعت  الادكام ال سامم كةام العلال ال ساميمث كيسالا التصا يح إلاى الالا س 

  (-2ام كيسلا إلى رئيس شعوم الال امث ةسب إمي   ر ا  على البيابت  ال ئيسيم كيةمع بعد اإتالت  الدك 
 

يكااين هرااتك سااةل خاات  لال ااام الم اواات  علااى بياباات  الةت"عاام ال ئيساايم لتسااةول ك اات الخاا ك   (:6المممادة )
 د(-6كالدخيل كبإش ا  رئيس شعوم الال س ةسب إمي   ر ا  

 

الملالقام بادكائ  الةت"عام المختلفام علاى  ير ا ارف ياي"م لال اام الم اوات  ةام الال اام كللسايترا  (:7المادة )
 ها(-6حن يتا رةع هذه الكريةت  ةم إالتيم ال شال  إلى "دي  كةدة الخد"ت  ةسب الرمي   ر ا  

 

 ر(-2ير ا سةل لكل " اوم "بوًرت  يه ة ام الم اوم كال ييم ةسب الرمي   ر ا    (:8المادة )
 

 ز(-2"عم ةسب الرمي   ر ا   إ ا سةل عتم لال ام الم اوت  ةم الةت (:9المادة )
يتالماال "ساا كل ال ةلاام حي "ختلفاام لتغوواا  اتةااته ال ةلاام عااح ا تةااته المللاايو ةاام إمااي   طلااب  (:10المممادة )
 الال ام.

 

ضا كرة "بواات تميااع الساايترا  الملالقام باادكائ  الةت"عاام المختلفاام ةام سااتةم شااعوم الال ااام يي"ًياات  (:11المممادة )
لعلل ال سميم بتستكرت  السيترا  الملالقم "ع كةدة الصيتإمث على حن يتا تأ"ورالت بعد إالتيم الدكام ال سمم كةم ا

ةم ستةم "خصصم "ع كضع الال اسام ال ز"ام علوالاتث كةام الالات   التام يتعاذر ةوالات عايدة ك"بوات السايترا  
 ةم الةت"عم ت "ح لدى حي تالم رسميم حك " اد ح"رم.

 

  الةت"عااام "اااح  بااال ساااتئل خاااتر  الال اااام حك حي "يظاااف ةااام يمراااع دياااتدة حي " اوااام "اااح سااايترا (:12الممممادة )
 الةت"عم غو  "خيل بذل .

: يةب كضع بلت م الس عم   ا   السا عم( ةام الالاتة   الكبوا ة عراد القياتم بمالمام رساميم كةام (13المادة )
 ةتلم عدم التقود بيضع الك   يتالمل الستئل "ت يت تب على  ل  "ح

 "س كليت .
 

دي  دائاا ة الميكتإياا  بتلترساول "ااع "اادي  دائاا ة الال ااام يتقاادي  المسااتةم الممكااح حن تقلعالاات : يقاايم "اا(14المممادة )
 كل " اوم ةم الةت"عم "ح خ ل ه   اميم "عورم "ح المال ك ت .

 

 ير ا لكل " اوم ةم الةت"عم دةت  ايبيإت  "ستقل للمال ك ت . (:15المادة )



 

سااا كل عاااح هااا   الكيبيإااات  المخصصااام بمقترإااام "ااات : يقااايم رئااايس شاااعوم الال اااام كالكتتاااب الم(16الممممادة )
تستاللكه ال " اوم ةم الةت"عم "ع "ت تقلعه "ح "ستةم كرةع تق ي  "فصل بذل  الى "دي  كةدة الخد"ت  ةم 

ح( "ااع " اعااتة العماا  الد"راام لللياام كةتلتالاات الفرياام كاإلشااترة إلااى حياام -2إالتياام ااال شااال  ةسااب الرمااي    ر ااا 
 ئدة "ح الي يد عح الالد المذاير."ختلفم  ستال ك اميم زا

 

 : ت "ح الةت"عم كسولم إقل لعضي هوئم التدريس ةم الالت   التتليم:(17المادة ) 
 ح. للمرتراوح ةم " تم ا  علميم ختر  المملكم بتكليف "ح الةت"عم.

ك و. للمرتراوح ةم " تم ا  علميم "تخصصم حك إدكا  علميم داخل المملكام بمياةقام رئايس الةت"عام ح
 "ح يفيضه.

  
 (: 18المتدة  

ح.   تااا "ح الةت"عااام كساااولم إقااال للعااات"لوح ةوالااات المراااتراوح ةااام لةاااتن حك إااادكا  حك "التضااا ا  "دةيعااام 
 األت ث حك زيترا  حك دعيا  ختهم "ح تالت  رسميم حك غو  رسميم.

العلماام ساايا  و.   تاا "ح الةت"عاام كسااولم إقاال ألعضاات  الالوئاام التدريساايم الااذيح يتمتعااين بإتااتزة التفاا   
 ختر  المملكم حك داخلالت.

 .   تاا "ح الةت"عاام كسااولم إقاال للمرااتراوح ةاام "رت راام رسااتئل الدراساات  العلياات "ااح الةت"عاات  األخاا ى 
 لكيإالت "دةيعم األت .

يةب حن تقت ن طلوت  الال ام بمياةقم ال ئيس الموتش  كالعمواد حك المادي  المعرامث كحن يتضامح  (:19المادة ) 
ت اتمً    لمستر ال ةلمث كعلى العمدا  كالمدرا  التأكد "ح حسامت  المراتراوح الفعلواوح ةام الا ة   الللب كهفً 

   كعدم إضتةم حسمت  غو  المرتراوح.
علاى الساتئل التأكاد "اح حسامت  المراتراوح ةام الا ة   الوي"يام  بال "يعاد ا إلا ق ك"لتبقتالات  (:20المادة )

 كعدم السمتح بإضتةم حي شخص لل ةلم لا ي د اسمه ةم الللب المقدم. "ع األسمت  الياردة ةم ح"  الال ام
  

يكااين اإلاا ق كعاايدة رةاا   المرااتراوح ةاام المالماات  ال سااميم خااتر  المالتة اام "ااح الةت"عاام  (:21المممادة )
 كالعيدة إلوالت خ ل ستعت  الدكام ال سميم بتستكرت  الالت   المب رة.

 

عاات"لوح ةاام الةت"عاام الااذيح يسااتعملين ساايتراتالا الختهاام كالمكلفااوح بمالااتم يالاادد باادل التاارق   لل (:22المممادة )
رسميم "مح يتعذر تأ"ورالا بيسولم إقل "ح الةت"عم بق ار يصدره رئيس الةت"عم برت  على ترسوب لةرام ختهام 

 تركل لالذه الغتيم.



 

 تالت كإ تةتالت.تص   ال " اوم ةم الةت"عم على ستئل كيكين "س ك  عح هيتإتالت كس " (:23المادة )
 

يقاايم "اادي  دائاا ة الميكتإياا  ك"اادي  دائاا ة الال ااام بيضااع الت توواات  ال ز"اام للصاايتإم األساابي يم (: 24المممادة )
 لم اوت  الةت"عم كيعما على السيا وح للتقود بمضميإالت.

 

 اتالاات يالاادد ياايم "ااح ااال حساابيع "يعاادا إلتاا ا  الصاايتإم األساابي يم لم اواات  الةت"عاامث كتةمااد ة (:25المممادة )
 حثرت  الدكام ال سمم كيستكرى "ح  ل  اآلليت  التم تقتضم طبيعم عمل الةت"عم ض كرة ة اتالت.

  
: ترااكل لةرااام دائمااام ب ئتساام "ااادي  دائااا ة الميكتإيااا  كعضااييم اااال "اااح "اادي  دائااا ة الال اااام كةرااام (26الممممادة )

"المتالات التفتايا الادكري ةام  لا  "يكتإيكم كاال بتئم سيترا  كستئل "ح شعوم المتتبعم ةم دائ ة الال ام تكاين 
 الويم على الم اوت  كتقديا تق ي  "فصل عح ةتلم اآلليت  إلى الةالت   ا  الع  م.

 

ةم ةتلم ةصيل حي ستئل على إتتزة حك است اةم " ضيم عليه تسليا الم اوم التام بعالدتاه إلاى  (:27المادة )
 اوم ةم ةتل عدم تسليمه إيتهت ةسب األهيل.رئيس شعوم الال ام كخ ًةت لذل  يتالمل حي توعم تالدث للم  

ترااكل لةراام إلتاا ا  تفتاايا دكري علااى تميااع " اواات  الةت"عاام ااال سااتم حشااال  "ااح  باال إتئااب  (:28المممادة )
ال ئيس للر كن اإلداريمث كت ةع هذه اللةرم تق ي ًا "فصً  عح ةتلم الم اوت  إلى األستت  إتئب الا ئيس للرا كن 

 اإلداريم.
  
 ةم ةتلم تعلل حي " اومث يتا إتوتع الخليا  التتليم: (:29) المادة

 ح . يبل) الستئل رئيس شعوم الال ام بذل .
 و. يقدم طلب إه ح عح ط يل شعوم المتتبعم ةم دائ ة الال ام ةسب اإمي   المعد لذل .

  . إدختل الم اوم إلى الك ا .
 لتأكد "ح إت ا  اإله ح الملليو.د. ةالص الم اوم "ح  بل رئيس شعوم الك ا  بعد إه ةالت ل

 ه. تتيلى شعوم المتتبعم است م الم اوم بعد التأكد "ح ه ةوتالت.
 

: يقااايم "اادي  دائااا ة الميكتإياا  ب ةاااع تق ياا  ياااي"م إلااى "ااادي  كةاادة الصااايتإم كاإلدا"اام عاااح هااايتإم (30المممادة )
 ك ه ح الم اوت  ةم الك ا  ةسب الرمي   المعد لذل .

 
 
 



ةاام ةتلاام عاادم اإةااتز اإلهاا ح المللاايو ألي " اواام داخاال الكاا ا  لفتاا ة تديااد علااى حساابيعوح  (:31المممادة )
بسبب تعذر تية   لع الغيتر يقيم "دي  دائ ة الميكتإي  ب ةع تق ي  إلى "دي  كةدة الصيتإم كاإلدا"م بتلترساول 

 "ع "دي  دائ ة الليازم لتأ"وح القلع الملليبم.
  

ةالااص ساايترة تالاات اإلهاا ح ةاام الكاا ا  يااتا تعبئاام تصاا يح ديااتدة الساايترة "ااح  عرااد الالتتاام إلااى (:32المممادة )
 حتل الفالصث كيي ع "ح "دي  دائ ة الميكتإي  ةسب الرمي   المعد لذل .

  
يتا تغ يا ثمح حي  لعم ية ي تبديلالت إتيةام اإلهماتل كساي  ا ساتعمتل بترساوب "اح "ادي  دائا ة  (:33المادة )

   دائ ة الليازم.المكيتإي  بتلترسول "ع "دي
  
 : يية  دةت  هيتإم ك ه ح لكل " اوم ةم الةت"عم. (34المادة )
 

ةااام ةتلااام ك ااايع ةاااتدث ألي " اوااام علاااى الساااتئل إبااا   الةالااات  المعريااام لعمااال ا كاااام ةساااب  (:35الممممادة )
 األهيلث كيالتسب الستئل إ ا اتن "تسبًوت ةم الالتدث.

  
التاا خيص ةاام دائاا ة الال ااام "تتبعاام الم اواام المتضاا رة بتلالااتدث يتاايلى "راادكو ةاا ع الالاايادث ك  (:36المممادة )

ابتااادا  "اااح إدختلالااات إلاااى الكااا ا  لعمااال التيهااايت  بتإلضااا ارث ثاااا إرساااتلالت إلاااى اااا ا  شااا ام التاااأ"وح "اااح حتااال 
إه ةالت كاست "الت "ح  بل لةرم ةريم تركل لالت بعد إتا ا  اإلها ح المللايوث ك دختلالات "ا ة ثتإيام إلاى اا ا  

 للتأكد "ح إت ا  اإله ةت  الملليوث كعمل تق ي  ةرم بالذا الخصي  ةسب الرمي   المعد لذل .الةت"عم 
 

 ير ا سةل خت  لاليادث السيترا  كيالفظ عرد "دي  دائ ة الال ام ةسب الرمي   المعد لذل .(: 37المادة)
  
 ذ هذه التعليمت ."دي  كةدة الصيتإم كاإلدا"م ك"دي  كةدة الخد"ت  "س ك ن عح ترفو (:38المادة )


