تعليمات رقم ( )16ل�سنة *2011
تعليمات الرحالت الطالبية يف جامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
�صادرة ا�ستنادا ً �إىل �أحكام املادة ( )19من
النظام الأ�سا�سي جلامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
رقم ( )1ل�ســنة 2005
املادة ( :)1ت�سمى هذه التعليمات " تعليمات الرحالت الطالبية يف جامعة الأمرية
�سمية للتكنولوجيا رقم ( )16ل�سنة  ،"2011ويعمل بها اعتبارا ً من
ّ
.2011/6/29
الف�صـل الأول
تعريفـات

املادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات الآتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات ،املعاين
املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
اململكة  :اململكة الأردنية الها�شمية
اجلامعة  :جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا
العمادة  :عمادة �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة
الرئي�س  :رئي�س اجلامعة
العميد :عميد �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة.

الف�صل الثاين
�أهداف الرحالت الطالبية و�أنواعها
املادة ( :)3تهدف اجلامعة من تنظيم الرحالت الطالبية �إىل حتقيق الغايات الآتية :
 -1تعريف الطلبة باملعامل احل�ضارية والتاريخية وال�سياحية يف اململكة
والبالد العربية والأجنبية.
� -2إتاحة الفر�ص املنا�سبة للطلبة املتفوقني يف الن�شاطات الطالبية
لتمثيل اجلامعة يف الدورات واملهرجانات واللقاءات الثقافية
والريا�ضية والفنية التي تقام داخل اململكة وخارجها.
 -3توثيق ال�صالت القائمة بني �أفراد الأ�رسة اجلامعية من طلبة و�أع�ضاء
هيئة تدري�سية وموظفني.
� -4إتاحة الفر�صة املنا�سبة اللتقاء طلبة اجلامعات العربية والأجنبية .
* تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس األمناء رقم ( ،2011-2010 / 5 )14المؤرخ في .2011/6/29
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املادة (� :)4أنواع الرحالت:
 -1الرحالت العامة :وهي الرحالت التي تُنظمها اجلامعة من �أجل زيارة
الأماكن الدينية والأثرية وال�سياحية ،واالطالع على املعامل احل�ضارية
والنه�ضة الثقافية واالقت�صادية يف اململكة وخارجها.
 -2الرحالت اخلا�صة :وهي الرحالت التي تُنظمها اجلامعة للم�شاركني من
طلبتها يف الأن�شطة الريا�ضية والثقافية والفنية والرتفيهية و�أن�شطة
اخلدمة العامة ،من �أجل حتقيق �أهداف هذه الأن�شطة.
 -3الرحالت العلمية :وهي الرحالت التي حتر�ص اجلامعة على دعمها
وت�شجيعها باعتبارها جزءا ً ال يتجز�أ من الدرا�سة الأكادميية يف اجلامعة
ومظهرا ً من مظاهر الن�شاط العلمي ،يُتيح الفر�ص لتنمية املعرفة
العلمية واكت�ساب اخلربة العملية عرب امل�شاهدة واالطالع.
الف�صل الثالث
تنظيم الرحالت

املادة ( :)5يتم تنظيم الرحالت الطالبية عن طريق:
�أ -عمادة �ش�ؤون الطلبة.
ب-الكليات الأكادميية.
املادة (� :)6إجراءات الرحالت الطالبية:
�أ -يُقدم الطلب لتنظيم رحلة �إىل العمادة املخت�صة .
ب-يتم تقدمي الطلبات وفق املواعيد الآتية:
 -1الرحالت الداخلية ملدة يوم واحد :قبل ع�رشة �أيام على الأقل من
موعد الرحلة.
 -2الرحالت الداخلية لأكرث من يوم واحد :قبل ع�رشين يوما ً على الأقل
من موعد الرحلة.
 -3الرحالت اخلارجية :قبل خم�سة �أ�سابيع على الأقل من موعد الرحلة.
ج -ي�رشف عميد �ش�ؤون الطلبة � ،أو العميد املعني فيما يتعلق بالرحالت
العلمية ،على تنفيذ برنامج الرحلة ،وي�ضع التعليمات اخلا�صة بها.
د -يجب �أن تت�ضمن الطلبات املعلومات الآتية:
 -1نوع الرحلة.
 -2مدة الرحلة وبرناجمها.
 -3تقديرا ً لعدد امل�شرتكني يف الرحلة.
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 -4التكاليف التقديرية للرحلة وقيمة اال�شرتاك املقرتح فيها.
هـ-ت�ؤخذ موافقة رئي�س اجلامعة على جميع �أنواع الرحالت ،بنا ًء على
تن�سيب عميد �ش�ؤون الطلبة� ،أو العميد املخت�ص فيما يتعلق
بالرحالت العلمية فقط.
و -يُعلن العميد عن الرحالت قبل موعدها بوقت كاف .ويت�ضمن الإعالن
عن الرحلة جميع املعلومات ال�رضورية اخلا�صة بها.
الف�صل الرابع
الإ�رشاف على الرحالت

املادة ( :)7يتم تعيني م�رشيف جميع الرحالت الداخلية من جانب عميد �ش�ؤون
الطلبة� ،أو العميد املخت�ص فيما يتعلق بالرحالت العلمية فقط.
املادة ( :)8يتم تعيني م�رشيف الرحالت وفق الرتتيب الآتي:
�أ -الرحالت الداخلية :م�رشف واحد على الأقل لكل ( )40طالبا ً وطالبة،
بالإ�ضافة �إىل م�رشفة واحدة �إذا كانت الرحلة خمتلطة.
ب -الرحالت اخلارجية :م�رشف واحد لكل ( )30طالبا ً وطالبة ،بالإ�ضافة �إىل
م�رشفة واحدة �إذا كانت الرحلة خمتلطة.
ج -يتم تعيني م�رشيف جميع الرحالت اخلارجية بقرار من رئي�س اجلامعة،
بنا ًء على تن�سيب عميد �ش�ؤون الطلبة� ،أو العميد املخت�ص فيما
يتعلق بالرحالت العلمية فقط.
املادة ( :)9يتوىل امل�رشفون على الرحالت الداخلية واخلارجية تنفيذ املهمات الآتية:
�أ -الإعداد امل�سبق للرحلة ،والإ�رشاف على �ش�ؤونها الإدارية واملالية.
ب -تنفيذ برنامج الرحلة  ،وتطبيق التعليمات اخلا�صة بها.
ج -مالزمة الطلبة يف و�سيلة ال�سفر ودرجتها ومكان الإقامة� ،سوا ًء
�أكانت الرحلة داخل اململكة �أم خارجها.
د -تقدمي التقارير عن �سري الرحلة �إىل العميد.
ﻫ -تقدمي تقرير ملادة �إعالمية �إذا ا�ستدعت املنا�سبة ذلك لن�رشها على املوقع
اخلا�ص باجلامعة وحفظها يف الأر�شيف اخلا�ص مبنا�سبات اجلامعة.
الف�صل اخلام�س
ال�ش�ؤون املالية

املادة ( :)10يجوز �أن ت�ساهم اجلامعة يف تغطية نفقات الرحالت التي تنظمها
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واملبينة يف املادة ( )4من هذه التعليمات.
املادة( :)11حتدد ر�سوم م�شاركة الطلبة يف الرحالت من جانب العميد.
الف�صل ال�ساد�س
�أحكام عامة

املادة( :)12الرحالت الطالبية جزء ال يتجز�أ من احلياة اجلامعية  .وكل ما هو ممنوع
وحمظور داخل احلرم اجلامعي يكون ممنوعا ً وحمظورا ً يف �أثناء الرحلة
الطالبية.
املادة( :)13على الطلبة امل�شرتكني يف الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات
اخلطية التي يُ�صدرها العميد.
املادة( :)14ال يُ�سمح بتنظيم �أي رحلة طالبية �إال وفق �أحكام هذه التعليمات.
املادة( :)15رئي�س اجلامعة ،وعميد �ش�ؤون الطلبة ،والعميد املخت�ص فيما يتعلق
بالرحالت العلمية فقط ،م�س�ؤولون عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
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