
( 96)الصادر بمقتضى المادة  3691لسنة ( 7)نظام االنتقال والسفر للجامعة األردنية رقم 

 3691لسنة ( 13)من قانون الجامعة األردنية رقم 

 

، ويعمل به من تاريخ (نظام االنتقال والسفر للجامعة األردنية)يُسمى هذا النظام  -(: 3) المادة 

 .نشره في الجريدة الرسمية

يصرررل لررررجيس مجلررس األمنرررال وأس ررال المجلرررس ورجرريس الجامعرررة - أ      -(: 9) المادة 

وسمدال الكليات وأمين الجامعة بإقتنال سيارات خاصرة لترنقهت م داخرل 

 -:المملكة ويمنحون لقال استعمال ا سهوة ش رية مقدارها  كاألتي 

 ديناراً  03 رجيس مجلس األمنال    

 ديناراً  52 س و مجلس األمنال    

 ديناراً  53  رجيس الجامعة    

 ديناراً  52  سميد الكلية    

 دنانير53  أمين الجامعة    

إذا كان س و مجلس األمنال يتقا ى من خزينة الدولرة سرهوة شر رية - ب 

لقال استعمال سيارة خاصرة مصررل لره باقتناج را فيتقا رى مرن موازنرة 

 .الجامعة مقدار الفرق بين العهوتين

األمنال أن يقررر سرهوة شر رية لمروظفي الجامعرة ومسرتخدمي ا لمجلس - ج 

حسبما يراه مناسباً وذلك لقال النفقرات التري يتحملون را فري ترنقهت م مرن 

 .مقر سكن م إلى مقر سمل م في الجبي ة

تصرررل لرررجيس مجلررس األمنررال وأس ررال المجلررس ورجرريس الجامعررة - أ      -(: 1) المادة 

امعة سند قيام م بأسمرال رسرمية خرارج مقرر وسمدال الكليات وأمين الج

سمل م الرسمي أو محل إقامت م الداجمة أجرة السفر بالطراجرة أو بسريارة 

 .كاملة أو بأية واسطة أخرى من وساجط النقل داخل المملكة أو خارج ا

تصرررل لرررجيس مجلررس األمنررال وأس ررال المجلررس ورجرريس الجامعررة - ب 

يستعملون سيارات م الخاصة أجرة  وسمدال الكليات وأمين الجامعة ممن

السفر سلى أساس المسافة الكيلومترية بموجب التعرفة الحكومية، وذلك 

 .سند قيام م بأسمال رسمية خارج مقر سمل م الرسمي

تصرررل لكررل مررن رجرريس مجلررس األمنررال وأس ررال المجلررس ورجرريس - ج 

 الجامعررة وسمرردال الكليررات وأمررين الجامعررة سنررد قيررام م بأسمررال رسررمية

خارج مقر سمل م الرسمي أو محل إقامت م الداجمة مياومات سلى أساس 

 .النفقات التي يتكبدون ا وفقاً لما يقرره مجلس األمنال في كل حالة



 

 

لمجلررس األمنررال أن يقرررر ألس ررال هيجررة الترردريس ولمرروظفي الجامعررة - د 

ومسررتخدمي ا الررذين يكلفررون القيررام بأسمررال رسررمية خررارج مقررر سمل ررم 

 .أجور سفر ومياومات حسبما يراه مناسباً  الرسمي

فري األحرروال الترري لررم تتناول ررا أحكررام هرذا النظررام يقرررر مجلررس األمنررال مررا يررراه  -(: 3) المادة 

 .مناسباً في كل حالة

 

 


