تعليمات الرحالت الطالبية
صادرة بقرار مجلس الجامعة رقم ( )97/2تاريخ 1797/1/1
الباب األول
أهداف الرحالت الطالبية وأنواعها
تحرص الجامعة على دعم الرحالت الطالبية وتشجيعها باعتبارهاا جااًاال ي يتجاان ما
الحياة الجامعية المتكاملة ،ومظهراال م مظاهر النشاط الطالبي العام الذي يتيح الفرص المتعاددة
لتنمية الشخصية الناضجة واكتساب الخبرة العلمية وتعود تحمل المسؤولية الواعية ،وذلك تعمل
عمادة شؤو الطلبة فاي الجامعاة بالتعااو ماك الكلياات والهيااات والجمعياات والندياة الطالبياة
المختصة على تنظيم الرحالت بجميك ننواعها.
المادة (  -:) 1تهدف الجامعة م تنظيم الرحالت الطالبية إلى تحقيق الغايات التالية-:
ن-

تعريف الطلبة بالمعالم الحضارية والتاريخية في الرد والبالد العربية
والجنبية.

ب-

توثيق الصالت القاامة بي نفاراد السارة الجامعياة ما طلباة ونعضااً
هياة تدريسية وموظفي .

ج-

تنمية ميول الطلبة للترحال والتجوال.

د-

إتاحة الفرص المناسبة يلتقاً طلبة الجامعات العربية والجنبية.

هـ -

إتاحة الفرص المناسبة للطلبة المتفوقي في النشااطات الطالبياة لتمثيال
جااامعتهم فاااي الااادورات والمهرجاناااات واللقااااًات الثقافياااة والرياضاااية
والفنية التي تقام داخل البالد وخارجها.

أنواع الرحالت
المادة (  -:) 2ن -

الرحالت العامة-:
وهااي الاارحالت التااي تنظمهااا الجامعااة بقصااد ايااارة الماااك الثريااة
والسااااياحية وا طااااالم علااااى المعااااالم الحضااااارية والنهضااااة الثقافيااااة
وايقتصادية في الرد وخارجه.

ب-

الرحالت الخاصة -:
وهاااي الااارحالت التاااي تن ظمهاااا الجامعاااة للمشاااتركي فاااي النشااااطات
الرياضاااية والفنيااااة ونشاااااط الخدمااااة العامااااة ،بقصااااد تحقيااااق نهااااداف
النشاطات.

ج-

برامج تبادل الزيارات الطالبية-:
وهي الرحالت الطالبية التي تتم وفق ايتفاقيات التي تعقد بي الجامعاة
والهياات والمؤسسات التعليمية والتربوية العربية منها والجنبية.

الباب الثانـــــــي
تنظيم الرحــــــــــــالت

المادة (  -:) 3يتم تنظيم الرحالت الطالبية ع طريق -:
ن-

عمادة شؤو الطلبة.

ب-

الجمعيات العلمية والهيااات والندياة الطالبياة فاي الكلياات .وذلاك وفاق
الشروط وا جراًات التالية-:

المادة (  -:) 4إجراًات رحالت عمادة شؤو الطلبة.
ن-

تعل عمادة شؤو الطلبة ع رحالتها العامة والخاصة ،لجميك الطلباة
المعنيي بها ،وذلك قبل موعد الرحلة بوقت كاف وضم برامج سنوية
تعدها العمادة.

ب-

يتضم ا عال ع الرحلة جميك المعلومات الضرورية الخاصة بها.

ج-

يتم اختيار ا لطلبة المشتركي في الرحالت وفق الشروط التي تصادرها
عمادة شؤو الطلبة لكل رحلة.

المادة (  -:) 5إجراًات رحالت الجمعيات والهياات والندية الطالبية-:
ن-

تتخذ الهياة ا دارياة للجمعياة نو الهيااة نو الناادي الطالباي قارار القياام
بالرحلة.

ب-

تؤخذ موافقة عميد الكلية و عميد شؤو الطلبة على هذا القرار.

ج-

يعل للطلبة ع الرحلة ويتضم ا عال جميك المعلومات الضرورية
الخاصة بها .

د-

يتم تسلم نماذج طلبات الرحالت الخاصة والعامة م الاداارة المختصاة
بعمادة شؤو الطلبة ،ثم تقدم إلى مكتب عميد شؤو الطلبة.

هـ -

يتم تقديم الطلبات وفق المواعيد التالية-:

الرحالت الداخلية لمدة يوم  /قبل نسبوم على القل م موعد الرحلة.
الرحالت الداخلية لمدة نكثار ما ياوم /قبال عشارة نياام علاى القال ما
موعد الرحلة.
الارحالت الخارجيااة للاابالد العربيااة /قباال ثالثاة نسااابيك علااى القاال ما
موعد الرحلة.
الاارحالت الخارجيااة للاابالد الجنبيااة /قباال سااتة نسااابيك علااى القاال ما
موعد الرحلة.
و-

يجب ن تستكمل الطلبات المعلومات التالية-:
نوم الرحلة ومستواها.
مدة الرحلة وبرنامجها.
التكاليف التقديرية للرحلة وقيمة ايشتراك المقترح بها.

ا-

تقااادم الجمعياااة نو الناااادي نو الهيااااة الطالبياااة قااماااة باساااماً الطلباااة
المشااتركي بالرحلااة إلااى مكتااب عميااد شااؤو الطلبااة قباال موعااد قيااام
الرحلة ( حسب ما تحدده عمادة شؤو الطلبة).

ح-

ترسل عمادة شؤو الطلبة هذه القاامة بعد الموافقة عليها بكتاب رسمي
إلى المشرف على الرحلة لإللتاام بها.

المادة (  -:) 6يشااترط فااي المشاارف علااى الرحلااة ن يكااو م ا نعضاااً هياااة التاادري
الجامعة نو م المشرفي المعنيي في عمادة شؤو الطلبة.

فااي

الباب الثالـــــــث
اإلشراف على الرحـــــــالت

المادة (  -:) 9يجري تعيي مشرفي الرحالت وفق الترتيب التالي -:
ن-

الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد /مشرف علاى القال لكال ()05
طالبا ال .

ب-

الرحالت الداخلية التاي مادتها نكثار ما ياوم واحاد /مشارف واحاد لكال
( )05م الطلبة با ضافة إلى مشرفة إذا كانت الرحلة مختلطة.

ج-

الرحالت الخارجية /مشرف عام للرحلة ومشرف لكل ( )50م الطلبة
با ضافة إلى مشرفة واحدة إذا كانت الرحلة مختلطة.

د-

يجري تعيي مشارفي جمياك الارحالت الداخلياة ما قبال عماادة شاؤو
الطلبااة وفااي رحااالت الجمعيااات العلميااة يااتم هااذا بايتفاااق مااك عمااداً
الكليات.

هـ -

يجري تعيي مشرفي جمياك الارحالت الخارجياة بتنسايب عمياد شاؤو
الطلبة وموافقة راي الجامعة .وفاي الارحالت التاي تنظمهاا الجمعياات
العلمية يكاو التنسايب ما عمياد شاؤو الطلباة بعاد ايتفااق ماك عمياد
الكلية.

المادة (  -:) 8يتولى المشرفو على الرحالت الداخلية والخارجية المور التالية-:
ن-

ا عداد المسبق للرحلة وا شراف على شؤونها ا دارية والمالية.

ب-

وضك البرناامج العاام وإصادار التعليماات الخاصاة بالرحلاة وا شاراف
على تنفيذه.

ج-

مالاماااة الطلباااة فاااي وسااايلة السااافر ودرجتهاااا وا قاماااة داخااال الرد
وخارجه.

د-

تقديم التقارير الالامة إلى عمادة شؤو الطلبة فور انتهاً الرحلة.

الباب الرابــــــــع
األمور الماليـــــــــــة

المادة (  -:) 7تساهم الجامعة في نفقات الرحالت العامة التي تقوم بها عمادة شؤو الطلبة بما
ي يتجاوا ( )%50م نفقات اينتقال وا قامة.
المادة ( -:)11تحاادد المااور الماليااة المتعلقااة بنفقااات مشاااركة الطلبااة فااي الاارحالت الخاصااة،
بقرار م راي الجامع ة ،بناً على تنسيب م عميد شؤو الطلبة.
المادة (-:)11

ن-

يستفيد الطلبة الذي يتم اختياارهم فاي بارامج تباادل الاياارات الطالبياة
مما يرد في ايتفاقيات المعقودة بي الجامعة والجهات الخرى.

ب-

في حالة تحمل الجامعة نية نفقات فاي بارامج تباادل الاياارات الطالبياة
يسا هم كل مشترك بما ي يقل ع ( )%05م النفقات المترتبة عليه.

المادة ( -:)12تقتصر مساهمة الجامعة على تغطية نفقات الطلبة ،وي يستفيد م هذه المساهمة
نعضاً الهياة التدريسية وا دارية المشتركي في الرحلة.
المادة ( - :)13يحدد عميد شؤو الطلبة بتنسيب م الداارة المخ تصة في العمادة قيمة اشاتراك
الطالب بالرحلة ،ويراعى عند تحديد قيمة ايشتراك المور التالية-:
ن-

مساهمة الجامعة في نفقات الرحلة.

ب-

نجااور اينتقااال الداخليااة والخارجيااة وتكاااليف ا قامااة ورسااوم ايااارة
الماك السياحية والمسارح وغيرها م الماك المدرجة في البرنامج
العام للرحلة.

ج-

التسهيالت التي يمك ن تقدمها الجهات المختصاة فاي البلاد التاي تانظم
إليها الرحلة.

المادة ( -:)14تحاول المبااالل المتااوافرة فااي نياة رحلااة طالبيااة نتيجااة استضاافة الوفااد ما قباال
السلطات المختصة في البالد العربية والجنبياة إلاى مياانياة النشااط وذلاك ما
نجل ا نفاق منها عند رد الايارة للجامعة.
المادة ( -:)15مك مراعاة ما ورد في الفقرة (جـ) م المادة ( الثامنة) يصرف للمشرفي علاى
الرحالت الداخلية والخارجية عالوات السفر وفق النظمة المالياة المعماول بهاا
في الجامعة.
الباب الخامـــــس
أحكام عامـــــــــــــة

المادة ( -:)16الاارحالت الطالبيااة جاااً ي يتجااان م ا الحياااة الجامعيااة ،وكاال مااا هااو ممنااوم
ومحظاااور داخااال الحااارم الجاااامعي يكاااو ممنوعاااا ال ومحظاااوراال خاااالل الرحلاااة
الطالبية.
المادة ( -:)19يجب على المشتركي في الرحالت الطالبياة التقياد التاام بالتعليماات الخطياة نو
الشفوية التي يصدرها المشرف على الرحلة ،وكل مخالفة يرتكبها الطالب خالل
الرحلة يعاقب عليها وفق النظمة التاديبية المعمول بها في الجامعة.
المادة ( -:)18يقدم الطلبة المشتركو في الرحالت ال خارجية والداخلية لكثر م يوم ما يثبت
موافقة نولياً نمورهم على مشاركتهم فيها.
المادة ( -:)17ي يسمح بتنظيم نية رحلة طالبية إي وفق نحكام هذه التعليمات.
المادة ( -:)21راي

الجامعة مسؤول ع تنفيذ هذه التعليمات.

