تعليمــــات تنظيم استخـدام مركبـــــــات الجــامعـــــة

 -١ﺗﺴﻤﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت )ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮآﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ( ٢٠١٨وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٨/١٠/١٠
 -٢ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ أدﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪل اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ
على غير ذلك :

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك
اﻟﺮﺋﻴﺲ :رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﻤﺪﻳﺮ :ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺸﺨﺺ :آﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
اﻟﻄﻠﺐ :ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮآﺒﺔ.
 -٣ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮآﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻣﻘﺘﺼﺮًا ﻋﻠﻰ:
أ -اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ب -ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ج -اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة.
د -ﺿﻴﻮف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ.
 -٤يقدم الطلب على النموذج المخصص وفقا ً للترتيب التالي-:
أ-

إذا كانت المھمة داخل الجامعة فيقدم الطلب في نفس اليوم وحسب الحاجة.

ب -إذا كانت المھمة داخل محافظة اربد فيقدم الطلب قبل الموعد المحدد بـ) (٢٤ساعة على
األقل.
ج -إذا كانت المھمة خارج محافظة اربد وبدون مبيت فيقدم الطلب قبل الموعد المحدد بـ
)  (٤٨ساعة على األقل.
د -إذا كانت المھمة داخل المملكة وتلزم المبيت فيقدم الطلب قبل الموعد المحدد بثالثة أيام
على األقل.
ه -إذا كانت المھمة خارج المملكة فيقدم الطلب قبل الموعد المحدد بأسبوعين على األقل
 -٥تتم الموافقة على الطلب وفقا ً للصالحيات التالية:
أ -بموافقة المدير في البنود ) أ  ،ب( من المادة ).(٤

ب -بموافقة الرئيس في البنود )ج  ،د  ،ھـ( من المادة ).(٤
 -٦ال يجوز تجاوز المدة المحددة في طلب استخدام المركبة إالّ في حاالت الضرورة القصوى
وبعد الحصول على الموافقات الالزمة من المرجع المختص.
 -٧يراعى عند استخدام المركبة ما يلي-:
أ -ال يجوز لمستخدم المركبة أن يقودھا بنفسه ،وعليه التوقيع على نموذج أمر الحركة بعد
االنتھاء من استخدام المركبة مبينا ً عليه ساعة العودة.
ب -يقتصر استخدام مركبات الجامعة على األغراض الرسمية فقط وال يجوز استخدامھا
لألغراض الخاصة بأي حال من األحوال.
 -٨ﺗﺆﻣﻦ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ-:
أ-

ﻟﻠﺮﺣﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻳﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ.

ب -حضور مسرحيات ورحالت فنية ذات طبيعة علمية لطلبة كلية الفنون الجميلة وبواقع
ثالث رحالت لكل قسم في الفصل الدراسي الواحد وضمن برنامج مسبق في بداية
الفصل الدراسي يوافق عليه الرئيس.
ج-

اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ او اﻟﻤﺪﻳﺮ.

 -٩ﺗﺨﺼﺺ ﺳﻴﺎرة واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﺎوي ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻃﻴﻠﺔ
أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺪراﺳﻲ.
 -١٠ال يجوز تخصيص وسائط نقل للعاملين في الجامعة ممن يتقاضون مكافآت أو أجور عن
اشتراكھم في اللقاءات أو اللجان أو غير ذلك.
 -١١تؤمن المواصالت لمن يوفد في مھمة رسمية أو يمثل الجامعة بتكليف من الرئيس ،ويجوز
للرئيس المواقفة للمكلف باستخدام سيارته الخاصة ،وتصرف له بدل األجور الكيلومترية
حسب األصول وبموافقة الرئيس.

 -١٢تحسم تكلفة استخدام مركبات الجامعة من المخصصات المرصودة لھا كما يلي-:
أ -من مخصصات البحوث العلمية والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المدعومة.
ب -من مخصصات ھذه األنشطة المرصودة في موازنات عمادة شؤون الطلبة أو الكلية
المعنية.

 -١٣ﺗﺆﻣﻦ واﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺴﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
 -١٤ﻻ ﺗﺆﻣﻦ واﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر )ذهﺎﺑًﺎ واﻳﺎﺑﺎً( ﻟﻠﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ،وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﺒﻠﻎ
 ٦٠دﻳﻨﺎرا.
 -١٥اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ.
 -١٦ﺗﺆﻣﻦ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻞ ﻟﻔﺮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﺗﻘﺮر اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻬﺎ.
 -١٧ﺗﺆﻣﻦ واﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ
وإﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر وﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت.
 -١٨ﺗﺆﻣﻦ واﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﺜﻤﺎن أو ﺗﻘﺪﻳﻢ واﺟﺐ اﻟﻌﺰاء
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أي ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﻮاﻟﺪ أو
اﻟﻮاﻟﺪة ،اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ،اﻷﺑﻨﺎء واﻷﺧﻮان( ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻋﻦ )(١٠
أﺷﺨﺎص .ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻋﺪ ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺪﻓﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻟﺠﺜﻤﺎن وﺑﻌﺪ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ واﺟﺐ اﻟﻌﺰاء".
 -١٩ﻳﺠﻮز ﺗﺠﻤﻴﻊ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ واﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ واﺣﺪة إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ واﺳﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ.
 -٢٠ﻳﻜﻮن اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺤﺪدة وﻻ ﻳﺠﻮز
إﺣﻀﺎر اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.
 -٢١ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ.
 -٢٢ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ أآﺜﺮ ﻣﻦ
) (١٥دﻗﻴﻘﻪ وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﻬﻤﺔ وﺗﻌﻮد اﻟﻤﺮآﺒﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺮآﺔ.
 -٢٣ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮآﺒﺔ أو أآﺜﺮ ﻷي ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ذﻟﻚ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺮآﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺟﺘﻴﺎزﻩ ﻷﺳﺲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ.

 -٢٤ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻴﺖ ﻣﺮآﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺒﻴﺖ اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﺧﺎرج
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﻴﺖ ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﺮآﺰ أﻣﻨﻲ أو اﻟﻜﺮاج اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺮآﺒﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
 -٢٥ﻻ ﺗﺆﻣﻦ واﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ واﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر ألعضاء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ واﻹدارﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻷردﻧﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد.
 -٢٦ﺗﺆﻣﻦ ﺣﺎﻓﻼت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ وﺣﺪات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻞ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ.
 -٢٧ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﺎذج اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺰءًا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻌﺒﺄ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ آﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻔﺮﻩ )ﻣﻬﻤﺔ( وﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﺘﺺ.
 -٢٨ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪة اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺿﺎﻓﺎت واﻟﻌﺪة .وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﻬﺪ
ﻷي ﺳﺎﺋﻖ ﺑﻘﻴﺎدة أي ﻣﺮآﺒﺔ ﻻ ﺗﺆهﻠﻪ رخصته ﻟﻘﻴﺎدﺗﻬﺎ.
 -٢٩ﻳﺸﺘﺮط أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﺌﺔ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺪراﺟﺎت واﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ.
 -٣٠ﺗﻮﺳﻢ ﻣﺮآﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺑﺨﻂ وﻟﻮن واﺿﺤﻴﻦ ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
 -٣١ﻳﺒﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻬﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
 -٣٢ﺗﻠﻐﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷﺳﺲ واﻟﻘﺮارات اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
 -٣٣اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻌﻤﺪاء واﻟﻤﺪراء ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
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