
  للحرم الجامعي، وتنظيم حركة السير فيالعاملين والطلبة والزوار والمركبات تعليمات دخول 

  .م2017للعام  العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةجامعة 

  

 ،الع��املين والطلب��ة وال��زوار والمركب��اتتعليم��ات دخ��ول (تس��مى ھ��ذه التعليم��ات  -: ) 1( الم��ادة 
ويعم��ل بھ��ا م��ن العل��وم والتكنولوجي��ا ا$ردني��ة جامع��ة ف��ي وتنظ��يم حرك��ة الس��ير 

 .تاريخ إقرارھا

المخصص�ة م�ا ل�م الدال�ة عليھ�ا والمعاني  المدرجة أدناهيكون للكلمات والعبارات  -: ) 2( المادة

 - :ذلكخ.ف تدل القرينة 

    .ردنية0العلوم والتكنولوجيا اجامعة   :  الجامعة 

  .رئيس الجامعة   : الرئيس 

أعض����اء الھيئ����ة التدريس����ية، والھيئ����ة ا5داري����ة، والمحاض����رون،    :العاملون 
  .والمستخدمون في الجامعة

الطلبة المسجلون في الجامعة لنيل أي شھادة، أو درج�ة علمي�ة م�ن    :ة ـــالطلب

  .الجامعة

ا0س����واق ( $ً الش����ركات ال����ذين ي����ديرون أعم����ا أو /و ا0ش����خاص   :المستثمر 
م����ال الطباع����ة والتص����وير التجاري����ة، مراك����ز بي����ع الكت����ب، وأع

 ).وغيرھاوالمطاعم 

المتعھ��دون، المق��اولون، الم��وردون، أو م��ن تقتض��ي طبيع��ة عملھ��م :  المتع$$املون م$$ع الجامع$$ة
 .زيارة الجامعة بشكل متكرر

من الع�املين أو الطلب�ة أو الم�راجعين للجامع�ة، السيارة المستخدمه    :بة ـالمرك
الجامعة، والمخصص�ة لنق�ل م�ا $ أو المستثمرين أو المتعاملين مع 

  .يزيد على خمسة أشخاص بمن فيھم السائق

 .الشخص الذي يزور الجامعة لغرض معين  :ر ــالزائ



كل واقعة تسببت فيھا على ا0قل مركبة واحدة متحرك�ة ف�ي إلح�اق  :حادث السير  
 .أضرار بشرية، أو مادية، أوكليھما

 

 - :ا0تيفق يكون الدخول للجامعة و  -: ) 3( المادة

  .بموجب الھوية الجامعية سارية المفعول   :ة ــــالطلب

 .)الباج(  ةالبطاقة التعريفيبموجب الھوية الوظيفية، أو    :العاملون 

 .و تصريح خاصأ ساري المفعول تصريحبموجب    :ة ـالمركب

عل�ى ) ذات الع.قة بالزائر(المعنية في الجامعة  ةبالتنسيق مع الجھ   :ر ـــالزائ

المعن���ي ف وظ���أن ي���تم تنظ���يم المعلوم���ات ع���ن اس���م الزائ���ر، والم
، خ���اصيارة، ونوعھ���ا ف���ي س���جل ورق���م الس��� ،ووقتھ���ا،بالزي���اره 
ف�ي ح�ال ع�دم  م�ن الجامع�ةوج خ�رلزائر لح�ين الابھوية  وا$حتفاظ

  .التنسيق مع الجھة المعنية

دائ��رة بموج��ب تص��ريح س��اري المفع��ول ص��ادر ع��ن  :المتع$$املون م$$ع الجامع$$ة 

  .في الجامعةا$من الجامعي 

دائ�رة ا$م�ن الج�امعي بموجب تصريح ساري المفعول صادر ع�ن  :المستثمرون.

  .في الجامعة

وحركتھ�ا ،وخروجھ�ا ،الج�امعي مھم�ة تنظ�يم دخ�ول المركب�اتمن 0يتولى أفراد ا -: ) 4( المادة

خص�ية الس�ائق بطل�ب ھويت�ه عليھم التحقق م�ن شداخل الحرم الجامعي، ويتوجب 
ً ، إذا ل��م يك��ن معروف��)الب��اج(البطاق��ة التعريفي��ه أو  الجامعي��ة ل��ديھم قب��ل الس��ماح  ا

كم�ا يج�وز لھ�م تفت�يش  ،لسيارته بالدخول أو في أثناء وجوده ف�ي الح�رم الج�امعي

  .س.مة الحرم الجامعي حفاظاً على للتأكد من حمولتھا ؛أي مركبة 

إل�ى الح�رم ) الخصوص�ي(الص�الون م تھإدخال مركب�االجامعة  لعاملين فيليسمح  -: ) 5( المادة

  .دائرة ا$من الجامعيخاص تعده  تصريحبموجب  ،الجامعي

  



لى الح�رم إدخول المركبات مسؤولية إعداد تصاريح من الجامعي 0دائرة اتتولى  -: ) 6( المادة

اريح ح�د الع�املين فيھ�ا لص�رف التص�أالدائرة ومنحھا للمعنيين، وتحدد ، الجامعي

كامل�ة ع�ن م�نح التص�اريح،  مس�ؤولية $ً ويك�ون ھ�ذا الش�خص مس�ؤوإلى طالبھ�ا، 

ً ويتحمل أية مخالفة تقع في منحھا خ.ف   .المتبعة بذلك لKصول ا

ً حم�ل ش�عار الجامع�ة، وم�دة ص�.حيته، ورقم�ييوضع تصميم مناس�ب للتص�ريح  -: ) 7( المادة  ا
م��ع بي��ان ن��وع التص��ريح والفئ��ة المس��تفيدة من��ه، عل��ى أن يختل��ف ش��كل  متسلس��.ً 

التص��ريح ب��اخت.ف الفئ��ة الممن��وح لھ��ا، وعل��ى أن يتض��من ع.م��ة فارق��ة يص��عب 
ً ولون� ويجوز تغيير التص�ميم ش�ك.ً . تزويرھا أو تقليدھا إل�ى أخ�رى م�ع  م�ن س�نة ا

ومعرف��ة  ،ي��دةلتميي��ز التص��اريح الجد المحافظ��ة عل��ى عناص��ره ا0ساس��ية، تس��ھي.ً 
  .سريان مفعولھا

  -:التصاريح لطالبيھا على النحو اNتي من الجامعي0دائرة اتصرف  -: ) 8( المادة

  -: ةتيNالمعلومات امتضمنا ً لكتروني إوبرنامج  ،ينظم سجل خاص للتصاريح  -:أو$ً 

  .تصريحالاسم الشخص الذي يمنح   . أ

  .ورقم ھاتفه ،ومكان عمله ،وظيفة الشخص الحاصل على التصريح  . ب

 .ونوعھا، ورقمھا ،نوع السيارة التي منحت التصريح  . ج

  .ورقمه المتسلسل ،ومدته ،نوع التصريح  . د

 .الغرض من الدخول للحرم الجامعي. ھـ

ض��من الش��روط  م��ن الج��امعي0دائ��رة اح م��ن ي��تم الحص��ول عل��ى ھ��ذا التص��ري : ثاني��ا 
  -:اNتية

  .ورخصة القيادة ساريتي المفعول ،أن تكون رخصة المركبة  . أ 

   .أن تكون المركبة مسجلة باسم صاحب الطلب. ب 

ورخص�ة القي�ادة  ،بصورة ع�ن رخص�ة المركب�ة من الجامعي 0دائرة اتزويد   . ج
  .الخاصة به



ف�ي ح�ال فق�ط  واح�داً  تص�ريحاً ) العام�ل ف�ي الجامع�ة(منح الش�خص المس�تحق . د 
) أو ا$ب�ن، أو ا0م، أو ا0خ، أو ا0ب،الزوج، أو الزوج�ة(ملكية المركبة من 

  ..تعتمد ملكية المركبة للحصول على التصريح

حس��ب  تھ��اوتعليما ،وتوقي��ع التعھ��د ب��ا$لتزام بأنظم��ة الجامع��ة ،تعبئ��ة الطل��ب  .ه
   .النموذج المعد

، وھ�و ش�رط م�ن الج�امعي0دائ�رة اإل�ى  ت�هعھدة مستردة يجب إعاد ھوالتصريح  -: ) 9( المادة

كل�ه تح�ت  على ب�راءة الذم�ة، و$ يج�وز إعط�اؤه لRخ�ر، ويك�ون ذل�كللحصول 
   .طائلة المسؤولية

 م�ن 0م�أمور الي�تمكن  ؛لس�خة م�ن الس�جبنكل بوابة من بوابات الجامع�ة  تحتفظ -: ) 10( المادة
التص��ريح، وشخص��ية حامل��ه، وكش��ف ح��ا$ت المن��اوب م��ن التأك��د م��ن ص��حة ّ 

بتح���ديث  م���ن الج���امعي0دائ���رة اتزوي���ر التص���اريح إذا اقتض���ى ا0م���ر، وتق���وم 
   .ليتضمن آخر المستجدات المتعلقة بالتصريح ؛معلومات السجل

والش�احنات إل�ى الح�رم الج�امعي  ،والعام�ة ،$ يسمح بدخول الحاف.ت الخاص�ة -: ) 11( المادة

  .من الجامعي0ا دائرةإ$ بموافقة 

و أ ةرصف0يقاف سياراتھم على الب.ط واإعلى جميع العاملين في الجامعة عدم  -: ) 12( المادة

وبخ.ف ذلك سيتم إتخاذ العقوب�ات المنص�وص عليھ�ا ف�ي نظ�ام  ،شجار0تحت ا
وتطبي�ق  ،الموظفين في الجامعة بإعتبارھا مخالفة مسلكية داخل الحرم الج�امعي

) 5(وإض�افة  ،ول�ى0دن�انير للم�ره ا) 10(بح�ق المخ�الفين تب�دأ  الغرامات المالية
دين���ار للم���رة ) 15(دن���انير ف���ي ح���ال تك���رار المخالف���ه ع���ن ك���ل م���ره بواق���ع 

  .دينار للمرة الثالثة وھكذا) 20(،ةالثاني

   .لى الحرم الجامعيإعلى تصريح رسمي بالدخول  الحاصلين يسمح للطلبة -: ) 13( المادة

م ض�رورة التقي�د تھلى حملة التصاريح الذين ي�دخلون الح�رم الج�امعي بمركب�اع -: ) 14( المادة

 -:التام بما يأتي

 .مراعاة خصوصية الحرم الجامعي. أ

  .شديدالقيادة بتأن وحذر . ب



 40(بس��رعة $ تتج��اوز  ا$لت��زام بالس��رعة المح��ددة داخ��ل الح��رم الج��امعي. ج
   .داخل الحرم الجامعي) الساعة/كم

   .إشارات المرور والشواخص التحذيريةاتباع . د 

   .إعطاء ا0ولويات المرورية للمشاة. ـھ

م��ن 0والمعم��ول ب��ه م��ن قب��ل مديري��ة ا ،ردن��ي0ا$لت��زام الت��ام بق��انون الس��ير ا. و
  .العام

يتم التقيد بالسرعة المحددة والمعل�ن عنھ�ا داخ�ل الح�رم الج�امعي، وف�ي ح�ال . أ -: ) 15( المادة

بغرام�ة مالي�ة  ممخالف�ة س�ير بح�ق المخ�الف ويغ�رتجاوز السرعة ي�تم تحري�ر 

   .ديناراً مقدارھا خمسة عشر 

يمن��ع الوق��وف والتوق��ف للمركب��ات داخ��ل الح��رم الج��امعي ف��ي ا0م��اكن الت��ي . ب
وق��ف ف��ي ا0م��اكن المخصص��ة توف أو اليوج��د فيھ��ا شاخص��ة ممن��وع الوق��

للع��املين ف��ي الجامع��ة ، أو عل��ى ا0رص��فة داخ��ل الح��رم الج��امعي، أو عل��ى 
بحسب قرار مجلس  مخالفةمداخل الطوارئ وفي حال مخالفة ذلك يتم تحرير

 .م24/10/2016تاريخ  43/2016رقم  العمداء

يوج��د فيھ��ا يس��مح بوق��وف المركب��ات داخ��ل ح��رم الجامع��ة ف��ي ا0م��اكن الت��ي . ج 
ولمدة أقصاھا ربع ساعة، وإذا تجاوز ذلك  ،المؤقتشاخصة تسمح بالوقوف 

  .اً دينارخمسة عشر ) 15(غرامة مالية قدرھا  مفإن المخالف يغر

  ي��تم تحدي��د مواق��ف مح��ددة لمركب��ات الطلب��ة حي��ث يلت��زم الطلب��ة ب��الوقوف فيھ��ا. د
   .)صول0طالبات السكن، الطلبة الحاصلين على التصاريح الطبية حسب ا(

ً يعتبر مخالف -: ) 16( المادة ك�ل  وتح�ت طائل�ة المس�ؤولية ،لھذه التعليمات داخ�ل ح�رم الجامع�ة ا
  :دينارعشر خمسة م بغرامة مالية مقدارھا ويغر ،من يرتكب المخالفات التالية

 .العالي المتعدد ا0صواتإحداث ضوضاء أو استعمال الزامور   . أ

 .ا$صطفاف المزدوج مما يعيق حركة السير  . ب

المع��د ف المركب��ات ا$ص��طفاف خ��ارج المس��رب المخص��ص لمك��ان وق��و  . ت
 .لذلك

 .ا$عتداء على المسرب اNخر أو حجز موقفين  . د



 .ا$صطفاف في ا0ماكن المخصصة لذوي ا$حتياجات الخاصة  . ـھ

أو أي إثب���ات  )الب��اج(التعريفي��ه ع��دم إب��راز الھوي��ة الجامعي��ة أو البطاق��ة   . و 
   .للھوية الشخصية لرجل ا0من الجامعي في حال ارتكابه للمخالفة

   .داخل الحرم الجامعي بأي شكل من ا0شكال بھم نقل الطلبة والتنقل  . ز
الح��رم وض��ع ش��عارات انتخابي��ة أو دعائي��ة عل��ى المركب��ات عن��د دخولھ��ا   . ح

  .الجامعي
ً يعتب�ر مخالف� . -: ) 17( المادة  ،وتح�ت طائل�ة المس�ؤولية ،لھ�ذه التعليم�ات داخ�ل ح�رم الجامع�ة ا

مالي��ة مق��دارھا عش��رون  ويغ��رم بغرام��ه ،ك��ل م��ن يرتك��ب المخالف��ات التالي��ة

  :اً دينار

   .والمسطحات الخضراء ،رمي النفايات من المركبة على طرقات الجامعة  . أ

 .و التجاوز الخاطىءأبسرعه زائده القيادة داخل حرم الجامعة . ب

 .العبث بالشواخص التحذيرية أو ا5رشادية أو بتحريك الكاميرات أوكسرھا. ج

قي��ادة المركب��ة داخ��ل الح��رم الج��امعي أوك��راج مركب��ات الطلب��ة بعك��س اتج��اه . د 
 .السير

مھم��ا ك��ان نوعھ��ا وخاص��ة ع��دم عن��د تك��رار ص��احب التص��ريح للمخالف��ات  -: ) 18( الم��ادة 

تض���اعف  م���ن ھ���ذه التعليم���ات ) 15،16،17(ت���زام بم���ا ورد ف���ي الم���واد لا$

م��ن ث��.ث م��رات يس��حب التص��ريح كث��ر أ، وإذا تك��ررت المخالف��ات الغرام��ة
  .نھائياً 

و أي مراف�ق أفي حال ضبط أي س�يارة لطال�ب ج�امعي داخ�ل الح�رم الج�امعي  -: ) 19( المادة 
او محاول�ة ال�دخول ال�ى الح�رم الج�امعي يتس�بب  ،تابعة لھاو ساحات أو مباني أ

و أي أ ،و ا>ص�طفاف ف�ي المك�ان الغي�ر مخص�صأو الخ�روج أبإعاقة ال�دخول 
في حال ضبط الطال�ب مالية غرامة  يتم فرض ،ل@خرين اصطفاف يشكل عائق

 30غرام�ه مالي�ة بمق�دار ( ) 18(ف�ي الم�ادة رق�م  عGهأليھا إفي المواقع المشار 
للم��رة الثالث��ة،  اً دين��ار 120للم��رة الثاني��ة و اً دين��ار 60ول��ى و Mللم��رة ا اً دين��ار

ومضاعفة الغرامة على ھذا النحو في ح�ال تكرارھ�ا م�ن قب�ل الطال�ب وتحويل�ه 
يرتكب بھا الطال�ب  كل مره في لى لجنة قضايا الطلبة في عمادة شؤون الطلبة إ

 .أي مخالفة



لج�امعي س�حب أي مركب�ة تعي�ق حرك�ة الس�ير داخ�ل الح�رم من ا0ايتولى أفراد  -: ) 20( المادة

وإذا تك�رر ذل�ك أكث�ر م�ن م�رة يس�حب التص�ريح  ،الجامعي، وعلى نفق�ة ص�احبھا
  .دراسي واحد عاممن صاحبه لمدة $ تقل عن 

5ج�راء ال�.زم ف�ي ح�ال وق�وع م�ن الع�ام 0ف�ي مديري�ة ايتم إب�.غ دائ�رة الس�ير  -: ) 21( المادة

   .ل الحرم الجامعيحوادث سير داخ

يح��ال س��ائق المركب��ة الت��ي تس��ببت بأض��رار مادي��ة لمب��اني الجامع��ة ومرافقھ��ا  -: ) 22( الم��ادة

ا إلى لج�ان التحقي�ق المختص�ة، إذا ك�ان مم�ن يعمل�ون ف�ي الجامع�ة أو تھوموجودا
  .تخاذ العقوبة المناسبة وفق ا0صول5كان طالبا فيھا 

ى التصاريح بكافة أنواعھ�ا ال�دخول إل�ى الح�رم الج�امعي $ يسمح للحاصلين عل -: ) 23( المادة

الرس�مية، إ$ إذاك�ان خارج أوقات الدوام الرسمي، وف�ي أي�ام العط�ل ا0س�بوعية و
ة يئ�عض�اء الھأو ،الس�كن ال�داخليت ھنالك مبررات لذلك، ويستثنى من ذلك طالبا

   .وبأي وقت كان ،مكانھم الدخول للحرم الجامعيإالتدريسية حيث ب

م�ن الج�امعي مس�ؤولية تنظ�يم م�ذكرات المخالف�ات الت�ي ترتك�ب 0ف�راد اأيت�ولى  -: ) 24( المادة

 .حسب النموذج المعد لھذه الغاية وتحريرھا داخل الحرم الجامعي

تس���جل المخالف���ات الت���ي تف���رض بموج���ب ھ���ذه التعليم���ات ف���ي س���جل خ���اص  -: ) 25( الم���ادة 

  .ض الغرامة عليهيبين فيه اسم المخالف وأسباب فر ،لكترونيإ

ن يتق�دم بطل�ب اعت�راض أ ،وفق ھ�ذه التعليم�ات ،يحق لمن حررت مخالفة بحقه -: ) 26( المادة

لكتروني�اً بتحري�ر إع.م�ة إو ،ت�اريخم�ن  س�بوعأخ�.ل  من الجامعي 0دائرة الدى 
   .المخالفة

وف�ي ح�ال ك�ان يتم تحص�يل قيم�ة المخالف�ات المح�ررة م�ن قب�ل ال�دائرة المالي�ة،  -: ) 27( المادة

 .مرتكب المخالفة من الزوار يمنع من الدخول للحرم الجامعي مرة ثانية

 ،بالتع��اون م��ع الجھ��ات المختص��ة ف��ي الجامع��ة م��ن الج��امعي 0دائ��رة اتت��ولى  -: ) 28( الم��ادة 
عل�ى  ،ترتيب دخول مركبات زوار الجامعة في ا$حتفا$ت التي تقام ف�ي الجامع�ة

والخ�روج  ،أن يلت�زم ال�زوار ب�إجراءات ال�دخول والحرك�ة داخ�ل الح�رم الج�امعي
 .ةلتعليمات الناظموفق ا



للجامع���ة الح���ق بإلغ���اء أو إيق���اف أي تص���ريح إذا ارتك���ب ص���احبه أي مخالف���ة  -: ) 29( الم��ادة

و$ يترت��ب لص��احب التص��ريح ال��ذي  ،أو بن��ود التعھ��د ،لنص��وص ھ��ذه التعليم��ات
 .ة حقوق أو مطالبات بذمة الجامعةيوقف تصريحه أي

بحي��ث  ةم��امي للس��يار0عل��ى الزج��اج اال��دخول يج��ب ا$لت��زام بوض��ع تص��ريح  -:  )  30(المادة  

ً يكون واض�ح وتس�ھل مش�اھدته، ول�ن يس�مح ب�دخول أي س�يارة خاص�ة بالع�املين  ا
ون�زع التص�ريح  ،ل�م يك�ن عليھ�ا التص�ريح الخ�اص م�او ،من الدخول ةفي الجامع

من الجامعي ولو كان تالفاً ليتسنى 0لى دائرة اإحضاره إو ،عن السيارة عند بيعھا
، كم��ا ةذا احض��ر س��يارة جدي��دإش��طبه ع��ن الموظ��ف المال��ك وص��رف ب��د$ً من��ه 

ويحظ�ر  ،م�ن الج�امعي0يج�ب إعادتھ�ا ل�دائرة ا ،ةستكون التصاريح عھدة مس�ترد
المخ��الف العقوب��ات المنص��وص  ويتحم��ل ،ه للغي��ر تح��ت أي ظ��رف ك��انؤإعط��ا

 اً دين��ار) 50(ويغ�رم م�ن فق�د التص��ريح الخ�اص مبل�غ  ،عليھ�ا ف�ي نظ�ام الم��وظفين

ً اردني   . ويتضاعف المبلغ في حين تكرار فقدانه ا

يحظ���ر عل���ى أبن���اء الع���املين قي���ادة الس���يارات الخاص���ة ب���ذويھم داخ���ل الح���رم  -:  ) 31(المادة 

 و محاول��ة إدخالھ��ا ال��ى الح��رم الج��امعي وبخ��.ف ذل��ك س��يتم س��حب أ ،الج��امعي
و  ،ول�ى0ش�ھر للم�رة اأ) 3(لم�دة التصريح الممن�وح لس�يارات المخ�الفين ومنعھ�ا 

  .وعام للمرة الثالثة من تاريخ المخالفة ،شھر للمرة الثانيةأ) 6(

ب��.غ عنھ��ا 5ول��م يج��دھا ف��ي الجامع��ة يج��ب ا ،إذا فق��د أي م��ن الع��املين س��يارته -:  )32(لمادة ا

وكاف��ة  ،وم��ن أي موق��ف فق��دت ،م��ن برقمھ��ا0وتزوي��د دائ��رة ا ،بالس��رعه الممكن��ه
 .التفاصيل الخاصة بھا 

 ،س���لحة0كال���ى الح���رم الج���امعي إدخ���ال الم���واد الممنوع���ه إيمن���ع منع���اً بات���اً  -: ) 33( الم���ادة
 ،والمش��روبات الروحي��ة ،جھ��زة الص��وتأو ،جھ��زة الموس��يقية0وا ،والمفرقع��ات
 وأي م��واد يحاس��ب الق��انون عل��ى حيازتھ��ا وتض��ر بس��معة الجامع��ة ،والمخ��درات

 .دارية5عاقة للعملية التدريسية وا5تسبب باوت منھاأو

ودون الرج�وع رس�مي $ يسمح بإخراج أي مواد من الجامعة م�ن دون تص�ريح  -) :34( المادة

يعاق�ب عليھ�ا الق�انون بم�ا ف�ي ذل�ك  الى الجھات المختصة ويعتبر مخالفة صريحه
  . الرسمي تصريحال$ بعد الحصول على إالمقتنيات الشخصية 

  .مسؤولة عن تنفيذ ھذه التعليمات حسب ا0صول من الجامعي 0دائرة ا -) :35( المادة



تلغي ھذه التعليمات القرارات المتعلقة باستخدام السيارات الخاصة المعم�ول بھ�ا  -) :36( المادة

  .الجامعةفي 

  . الجامعة في الحا$ت التي لم يرد نص فيھا في ھذه التعليمات رئيسيبت  -:  )37(المادة 

  

 


