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المادة )7(:

 يتم تعيني مرشيف جميع الرحالت الداخلية من جانب عميد شؤون الطلبة، أو العميد 

المعين فيما  يتعلق بالرحالت العلمية فقط. 

المادة )8(:

 يتم تعيني مرشيف الرحالت وفق الرتتيب اآليت: 

الرحالت الداخلية: مرشف واحد عىل األقل لكل )40( طالباً وطالبة، باإلضافة إىل  أ ( 

مرشفة واحدة إذا  كانت الرحلة مختلطة. 

الرحــالت اخلارجيــة: مرشف واحد لــكل )30( طالباً وطالبــة، باإلضافة إىل مرشفة  ب( 

واحدة إذا كانت  الرحلة مختلطة. 

يتــم تعيني مــرشيف جميع الرحالت اخلارجيــة بقرار من رئيــس اجلامعة، بناًء عىل  ج ( 

تنســيب عميد شــؤون الطلبــة، أو العميد المعــين فيما يتعلق بالرحــالت العلمية 

فقط. 

المادة )9(:

يتوىل المرشفون عىل الرحالت الداخلية واخلارجية تنفيذ المهمات اآلتية: 

اإلعداد المسبق للرحلة، واإلرشاف عىل شؤونها اإلدارية والمالية.  أ ( 

تنفيذ برنامج الرحلة، وتطبيق الرشوط اخلاصة بها.  ب( 

مالزمــة الطلبة يف وســيلة الســفر ودرجتهــا ومكان اإلقامة، ســواًء أكانت الرحلة  ج ( 

داخل المملكة أم خارجها.  

تقديــم التقاريــر عن ســر الرحلــة إىل العميد المعــين تتضمن أعداد المشــاركني  د ( 

وأسماؤهم وخط سر الرحلة  ومالحظات المرشفني والطلبة عىل سر الرحلة. 

تقديــم تقريــر لمــادة إعالميــة لنرشها عــىل الموقع اخلــاص باجلامعــة وحفظها يف  هـ( 

األرشيف اخلاص  بمناسبات اجلامعة. 

المادة )10(:

يجــوز أن تســاهم اجلامعة يف تغطية نفقات الرحالت الــي تنظمها والمبينة يف المادة 

)4( من هذه  التعليمات. 

المادة )11(:

تحدد رسوم مشاركة الطلبة يف الرحالت من جانب العميد. 

المادة )12(:

 الرحــالت الطالبيــة جــزء ال يتجــزأ من احليــاة اجلامعيــة. وكل ما هو ممنــوع ومحظور 

داخل احلرم 

اجلامعي يكون ممنوعاً ومحظوراً يف أثناء الرحلة الطالبية. 

المادة )13(:

 عىل الطلبة المشرتكني يف الرحالت الطالبية التقيد التام بتعليمات اجلامعة والرشوط 

اخلاصة الي  ُيصدرها العميد. 

المادة )14(:

 ال ُيسمح بتنظيم أي رحلة طالبية إال وفق أحكام هذه التعليمات. 

المادة )15(:

 رئيــس اجلامعــة، وعميد شــؤون الطلبة، والعميد المعين، مســؤولون عن تنفيذ أحكام 

هذه التعليمات. 

تعليمات رقم )16( لسنة 2019 
صادرة استناداً إىل أحكام المادة )19( من  النظام األسايس 

جلامعة األمرية سمّية للتكنولوجيا رقم )1( لسنة 2005   

تعليمات الرحالت الطالبية
يف جامعة األمرية سمّية للتكنولوجيا



المادة )1(:

تســمى هــذه التعليمــات »تعليمــات الرحــالت الطالبيــة يف جامعــة األمــرة ســميّة 

للتكنولوجيا رقم )16(  لسنة  2019  «، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2019/02/17. 

تعريفات
المادة )2(:

يكون للكلمات والعبارات اآلتية، حيثما وردت يف هذه التعليمات، المعاين المخصصة 

لها أدناه، ما لم تدل القرينة عىل خالف ذلك: 

المملكة األردنية الهاشمية. المملكة: 

جامعة األمرة سمية للتكنولوجيا. اجلامعة: 

عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة. العمـادة: 

رئيس اجلامعة.    الرئيـس: 

عميد شؤون الطلبة يف اجلامعة.  العميــد: 

المادة )3(:

  تُنظم الرحالت الطالبية لتحقيق الغايات اآلتية : 

تعريــف الطلبــة بالمعالــم احلضاريــة والتاريخيــة والســياحية يف المملكــة والبــالد  أ ( 

العربية واألجنبية. 

إتاحة الفرص المناسبة للطلبة المتفوقني يف النشاطات الطالبية لتمثيل اجلامعة  ب( 

يف الــدورات  والمهرجانــات واللقاءات الثقافية والرياضيــة والفنية الي تقام داخل 

المملكة وخارجها. 

توثيــق الصــالت القائمــة بــني أفــراد األرسة اجلامعيــة مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة  ج( 

المادة )6(:

 إجراءات الرحالت الطالبية:  

ُيقدم الطلب لتنظيم رحلة إىل العمادة المختصة.  أ ( 

يتم تقديم الطلبات وفق المواعيد اآلتية:  ب( 

الرحالت الداخلية لمدة يوم واحد: قبل عرشة أيام عىل األقل من موعد الرحلة.   .1 

الرحالت الداخلية ألكرث من يوم واحد: قبل عرشين يوماً عىل األقل من موعد   .2 

الرحلة. 

الرحالت اخلارجية: قبل خمسة أسابيع عىل األقل من موعد الرحلة.     .3 

يرشف عميد شؤون الطلبة، أو العميد المعين فيما يتعلق بالرحالت العلمية، عىل  ج( 

تنفيذ برنامج الرحلة،  ويضع الرشوط اخلاصة بها. 

يجب أن تتضمن الطلبات المعلومات اآلتية:  د ( 

نوع الرحلة.   .1 

مدة الرحلة وبرنامجها.   .2 

تقديراً لعدد المشرتكني يف الرحلة.   .3 

التكاليف التقديرية للرحلة وقيمة االشرتاك المقرتح فيها.   .4 

تؤخــذ موافقة رئيــس اجلامعة عىل جميع أنواع الرحالت، بناًء عىل تنســيب عميد  هـ( 

شؤون الطلبة، أو العميد  المعين فيما يتعلق بالرحالت العلمية فقط. 

ُيعلن العميد عن الرحالت قبل موعدها بوقت كاف. ويتضمن اإلعالن عن الرحلة  و ( 

جميع المعلومات  الرضورية اخلاصة بها. 

للعميد احلق باشرتاط موافقة ويل أمر الطالب عند الرضورة.  ز ( 

تدريسية وموظفني. 

إتاحة الفرصة المناسبة اللتقاء طلبة اجلامعات العربية واألجنبية.  د( 

تعزيز المعرفة العلمية والتطبيقية لدى طلبة اجلامعة.   هـ( 

غرس روح التعاون والتواد واألخوة بني الطلبة.  و ( 

 أنواع الرحالت: 
المادة )4(:

الرحــالت العامــة: وهــي الرحــالت الي تُنظمهــا اجلامعة مــن أجل زيــارة األماكن  أ ( 

الدينيــة واألثرية  والســياحية، واالطالع عىل المعالم احلضاريــة والنهضة الثقافية 

واالقتصادية يف المملكة وخارجها. 

الرحــالت اخلاصــة: وهي الرحالت الي تُنظمها اجلامعة للمشــاركني من طلبتها يف  ب( 

األنشــطة  الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة والرتفيهية وأنشــطة اخلدمــة العامة، من 

أجل تحقيق أهداف هذه األنشطة. 

الرحــالت العلميــة: وهــي الرحالت الــي تحرص اجلامعــة عىل دعمها وتشــجيعها  ج ( 

باعتبارهــا جزءاً ال يتجزأ من الدراســة األكاديميــة يف اجلامعة ومظهراً من مظاهر 

النشــاط العلمــي، ُيتيح الفــرص لتنمية المعرفة العلمية واكتســاب اخلربة العملية 

عرب المشاهدة واالطالع. 

المادة )5(:

يتم تنظيم الرحالت الطالبية عن طريق: 

عمادة شؤون الطلبة.  أ ( 

الكليات األكاديمية.  ب( 


