
  

  العلمية الطالبية الرحالتتعليمات 

  في جامعة الزرقاء 
  

    اوتعديالته 1994لسنة ) 10(رقم 
    



  في جامعة الزرقاءالعلمية  الطالبية الرحالتتعليمات 

    وتعديالتها 1994لسنة ) 10(رقم 

 ،"في جامعة الزرقاء العلمية الطالبية  الرحالتتعليمات "تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 
  .من تاريخ إقرارها من مجلس األمناء اويعمل به

شـريطة أن تكــون  ،رحـالت علميـة إلـىتحـدد األقسـام الجامعيـة المـواد التـي تحتــاج   :)2(المادة 
مــــع بيــــان طبيعــــة الرحلــــة ووجهتهــــا  ،الرحلــــة  ضــــرورية الســــتكمال دراســــة المــــادة

   .وشروطها
مع وصف  ،رحالت علمية إلىيعلم رئيس القسم عمادة الكلية بالمواد التي تحتاج   :)3(المادة 

   .تلك الرحالت المقترحة
 ،بعــد توجيــه مــن القســم المخــتص ،تــنظم الــرحالت العلميــة بموافقــة رئــيس الجامعــة  :)4(المادة 

   .وتنسيب من عميد الكلية
   :تيةآليجرى تنظيم الرحالت العلمية وفق المواعيد ا  :)5(المادة 

على األقل من  أسبوعينالرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد، قبل   .أ   
  .موعد الرحلة

الرحالت الداخلية التي مدتها أكثر من يوم واحد، قبل ثالثة أسابيع على   .ب   
  .األقل من موعد الرحلة

  .الرحالت الخارجية قبل ستة أسابيع على األقل من موعد الرحلة  .ج   
   :ةتيأن يحوي طلب القيام بالرحلة العلمية المعلومات اآل يجب  :)6(المادة 

 اشتراكالرحلة، وال يجوز  اتتبعهالتي الرحلة العلمية خاصة بطلبة المادة   .أ   
ولم يشاركوا  ،المادةدرسوا كان قد سبق لهم أن  إذا إال ،طلبة آخرين فيها
  .في رحلة علمية

  .المادة الواحدة أكثر من مرةال يجوز اشتراك الطالب الواحد في رحلة   .ب   
يشرف على الرحالت العلمية أستاذ المادة، ويجوز تعيين مشرفين مساعدين   .أ   :)8(المادة 

  .طالباً ) 25( لىاذا زاد عدد المشتركين ع
في الرحالت العلمية المختلطة والتي   - على األقل- ن مشرفة واحدة تعيّ   .ب   

  .مدتها أكثر من يوم
نين رسميًا عالوات بدل االنتقال والسفر وفقًا لألنظمة ييصرف للمشرفين المع   :)9(المادة 



   .المالية المعمول بها في الجامعة
من النفقات %) 75(تساهم الجامعة في تغطية نفقات الرحالت بنسبة ال تتجاوز   :)10(المادة 

  للرحلة اإلجمالية
مساهمتها في الرحالت العلمية لألقسام ترصد الجامعة األموال الالزمة لتغطية   :)11(المادة 

  .المختلفة
بكتاب  ،قبل قيامها ،يعلم عميد الكلية عميد شؤون الطلبة بالرحالت العلمية  :)12(المادة 

  . رسمي يتضمن كشفًا بأسماء الطلبة المشتركين فيها
الل كل ما هو ممنوع ومحظـور داخـل الحـرم الجـامعي يكـون ممنوعـًا ومحظـورًا خـ  :)13(المادة 

   الرحالت الطالبية العلمية
على المشتركين في الرحالت الطالبية التقيـد التـام بالتعليمـات الخطيـة أو الشـفوية   :)14(المادة 

التــي تصــدرها الجهــة المشــرفة علــى الرحلــة، وكــل مخالفــة يرتكبهــا الطالــب خــالل 
   .جامعةالرحالت العلمية يعاقب عليها وفق األنظمة التأديبية المعمول بها في ال

 التــي تزيــد علــى يقــدم الطلبــة المشــتركون فــي الــرحالت العلميــة الخارجيــة والداخليــة   :)15(المادة 
   .يوم ما يثبت موافقة أولياء أمورهم على مشاركتهم فيها

  .وفق أحكام هذه التعليمات إالال يسمح بتنظيم أية رحلة طالبية علمية   :)16(المادة 
 


