
  

  الطالبية الرحالتتعليمات 

  في جامعة الزرقاء 
  

    اوتعديالته 1994لسنة ) 9(رقم 
 

  
  

  
    



  في جامعة الزرقاء الطالبية الرحالتتعليمات 

    وتعديالتها 1994لسنة ) 9(رقم 

ويعمل  ،"الطالبية في جامعة الزرقاء  الرحالتتعليمات "تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 
  .إقرارها من مجلس األمناءمن تاريخ  ابه

  أهداف الرحالت الطالبية وأنواعها
  :يأتتحقيق ما ي إلىتهدف الجامعة من تنظيم الرحالت الطالبية   ):2(المادة 

والبالد العربية  ،تعريف الطلبة بالمعالم الحضارية والتاريخية في األردن  .أ   
  .واألجنبية واإلسالمية

وأعضاء هيئة  ،األسرة الجامعية من طلبة توثيق الصالت القائمة بين أفراد  .ب   
  .وموظفين ،تدريسية

للترحال والتجوال، والترفيه والترويح  همالكشف عن ميول الطلبة وتنمية ميول  .ج   
  .وتوثيقها ،المباح

 واإلسالميةالفرص المناسبة اللتقاء طلبة الجامعات العربية  إتاحة  .د   
  .واألجنبية

 واإلسالميةالصالت بين طلبة الجامعة وطلبة الجامعات العربية  إقامة  .ه   
الفرص المناسبة للطلبة المتفوقين في النشاطات  وٕاتاحة ،وتوثيقها ،واألجنبية

واللقاءات الثقافية  ،والمهرجانات ،الطالبية لتمثيل جامعتهم في الدورات
  .والرياضية والفنية التي تقام داخل البالد وخارجها

   :الرحالت الطالبية في الجامعة هي   ):3(المادة 
وهي الـرحالت التـي تنظمهـا الجامعـة بقصـد زيـارة األمـاكن : الرحالت العامة  .أ   

ـــــة ،األثريـــــة والســـــياحية واالطالع علـــــى المعـــــالم الحضـــــارية والنهضـــــة الثقافي
  .واالقتصادية في األردن وخارجه

للمشـــتركين فـــي وهـــي الـــرحالت التـــي تنظمهـــا الجامعـــة : الـــرحالت الخاصـــة  .ب   
بقصــد تحقيــق أهــدافها الرياضــية والفنيــة وأنشــطة الخدمــة  ،األنشــطة المختلفــة

  .بقصد تحقيق أهداف النشاطاتو العامة، 
وهــــي الـــرحالت الطالبيــــة التـــي تــــتم وفــــق : بـــرامج تبــــادل الزيـــارات الطالبيــــة  .ج   

االتفاقيات التـي تعقـد بـين الجامعـة والهيئـات والمؤسسـات التعليميـة والتربويـة 



  .العربية واألجنبية
  تنظيــــم الرحـــالت

  : يتم تنظيم الرحالت الطالبية عن طريق  ):4(المادة 
   .عمادة شؤون الطلبة  .أ   
 واإلجراءاتالهيئات واألندية الطالبية في الكليات، وذلك وفق الشروط   .ب   

  .المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه التعليمات
  : رحالت عمادة شؤون الطلبة إجراءات  ):5(المادة 

تعلن عمادة شؤون الطلبة عن رحالتها العامة والخاصة الطلبة المعنيين بها   .أ   
وضمن برامج سنوية تعدها  ،وذلك قبل موعد الرحلة بوقت كاف ، همجميع

  .العمادة
  .عن الرحلة المعلومات الضرورية الخاصة بها اإلعالنيتضمن   .ب   
يتم اختيار الطلبة المشتركين في الرحالت وفق الشروط  التي تصدرها   .ج   

  .عمادة شؤون الطلبة لكل رحلة
   :رحالت الجمعيات والهيئات واألندية الطالبية إجراءات  ):6(المادة 

  .لمجلس الطلبة أو النادي الطالبي قرار القيام بالرحلة اإلداريةب الهيئة تنسّ   .أ   
  .تؤخذ موافقة عميد الكلية وعميد شؤون الطلبة على هذا القرار  .ب   
المعلومـات الضـرورية الخاصـة  اإلعـالنويتضـمن  ،يعلن للطلبة عـن الرحلـة  .ج   

  .بها
فـي يتم تسلم نماذج طلبات الـرحالت الخاصـة والعامـة مـن الـدائرة المختصـة   .د   

  .عمادة شؤون الطلبة
  :يةتيتم تقديم الطلبات حسب المواعيد اآل  .ه   
مــن موعــد  -علــى األقــل  - أســبوعقبــل / الــرحالت الداخليــة مــدة يــوم .1    

  .الرحلة
مــن -علــى األقــل -عشــرة أيــام قبــل  / الــرحالت الداخليــة أكثــرمن يــوم .2    

  .موعد الرحلة
  -علــى األقــل -قبــل ثالثــة أســابيع / الــرحالت الخارجيــة للــبالد العربيــة .3    

  .من موعد الرحلة



 -علــى األقــل -قبـل ســتة أســابيع / الـرحالت الخارجيــة للــبالد األجنبيــة .4    
  .من موعد الرحلة

  :ةتييجب أن يتضمن نموذج طلب الرحلة المعلومات اآل  .و   
  .الرحلة ومستواهانوع  .1    
  .مدة الرحلة وبرنامجها .2    
  .وقيمة االشتراك المقترح بها ،التقديرية للرحلةالكلفة  .3    
 إلىتقدم الهيئة الطالبية أو النادي قائمة أسماء الطلبة المشتركين بالرحلة   .ز   

حسب ما تحدده عمادة شؤون (عمادة شؤون الطلبة قبل موعد قيام الرحلة 
  ).الطلبة

بكتاب رسمي  -بعد الموافقة عليها-  عمادة شؤون الطلبة هذه القائمة ترسل  .ح   
   .المشرف على الرحلة لاللتزام بها إلى

يشترط في المشرف على الرحلة أن يكون من أعضاء هيئة التدريس في   ):7(المادة 
  .أو من المشرفين المعنيين في عمادة شؤون الطلبة ،الجامعة

  على الرحالت اإلشراف
  :يتيجري تعيين مشرفي الرحالت وفق الترتيب اآل  ):8( المادة

مشرفة على األقل لكل / مشرف/ الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد  .أ   
  .أو طالبة اً طالب) 50(

مشرفة لكل / مشرف/ الرحالت الداخلية التي مدتها أكثر من يوم واحد  .ب   
  .طالبًا أو طالبة) 40(

) 35(لكل ) مشرفة(مشرف عام للرحلة ومشرف / الرحالت الخارجية  .ج   
  .طالبًا أو طالبة

من قبل عمادة شؤون  هايجري تعيين مشرفي الرحالت الداخلية جميع  .د   
وفي رحالت الهيئات العلمية يتم هذا باالتفاق مع عمداء  ،الطلبة

  .الكليات
بتنسيب عميد شؤون  هايجري تعيين مشرفي الرحالت الخارجية جميع  .ه   

وفي الرحالت التي تنظمها الهيئات  ،وموافقة رئيس الجامعة ،الطلبة
بعد االتفاق مع عميد  ،العلمية يكون التنسيب من عميد شؤون الطلبة



  .الكلية
  : يتولى المشرفون على الرحالت الداخلية والخارجية األمور التالية  ):9(المادة 

  .والمالية اإلداريةعلى شؤونها  واإلشراف ،المسبق للرحلة اإلعداد  .أ   
على  واإلشرافالتعليمات الخاصة بالرحلة  وٕاصدار ،وضع البرنامج العام.ب   

  .تنفيذه
داخل األردن  واإلقامة، ودرجتها ،مالزمة الطلبة في وسيلة السفر  .ج   

  .وخارجه
  .عمادة شؤون الطلبة فور انتهاء الرحلة إلىتقديم التقارير الالزمة   .د   

  األمور المالية
تساهم الجامعة في نفقات الرحالت العامة التي تقوم بها عمادة شؤون الطلبة   ):10(المادة 

  . واإلقامةمن نفقات االنتقال %) 25(بما ال يتجاوز 
تحدد األمور المالية المتعلقة بنفقات مشاركة الطلبة في الرحالت الخاصة بقرار   ):11(المادة 

  بناًء على تنسيب من عميد شؤون الطلبة ،من رئيس الجامعة
حيث يساهم كل  ،يستفيد الطلبة الذين يتم اختيارهم في برامج الزيارات الطالبية  ):12(المادة 

  .من النفقات المترتبة عليها%) 50(مشترك بما اليقل عن 
د قيمة يحدد عميد شؤون الطلبة قيمة اشتراك الطالب بالرحلة، ويراعى عند تحدي  ):13(المادة 

  : يةتاالشتراك األمور اآل
  .مساهمة الجامعة في نفقات الرحلة  .أ   
ورسوم زيارة األماكن  اإلقامة،وتكاليف  ،أجور االنتقال الداخلية والخارجية  .ب   

  .وغيرها من األماكن المدرجة في البرنامج العام للرحلة ،والمسارح
التسهيالت التي يمكن أن تقدمها الجهات المختصة في البلد التي تنظم   .ج   

  .الرحلة إليها
عالوات السفر وفق  ،على الرحالت الداخلية والخارجية تصرف للمشرفين   ):14(المادة 

  .األنظمة المعمول بها في الجامعة
  أحكام عامة

الرحالت الطالبية جزء ال يتجزأ من الحياة الجامعية، وكل ما هو ممنوع    ):15(المادة 
  . ومحظور داخل الحرم الجامعي يكون ممنوعًا ومحظورًا خالل الرحلة الطالبية



على المشتركين في الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات الخطية أو الشفوية   ):16(المادة 
الرحلة، وكل مخالفة يرتكبها الطالب خالل الرحلة التي يصدرها المشرف على 

  . وفق األنظمة التأديبية المعمول بها في الجامعة ،يعاقب عليها
ما التي تزيد على يوم يقدم الطلبة المشتركون في الرحالت الخارجية والداخلية   ):17(المادة 

  .يثبت موافقة أولياء أمورهم على مشاركتهم فيها
  . وفق أحكام هذه التعليمات إالسمح بتنظيم أية رحلة طالبية ال ي  ):18(المادة 

    



 


