تعليامت الرحالت الطالبية يف جامعة فيالدلفيا

املادة (:)1
تهدف الجامعة من تنظيم الرحالت الطالبية إىل تحقيق الغايات التالية:
أ  -تعريف الطلبة باملعامل الحضارية والتاريخية يف األردن ،والبالد العربية واألجنبية.
ب  -توثيق الصالت القامئة بني أفراد األرسة الجامعية من طلبة وأعضاء هيئة
التدريس واملوظفني.
جـ  -تنمية ميول الطلبة للرتحال والتجوال.
د  -إتاحة الفرص املناسبة اللتقاء طلبة الجامعات العربية واألجنبية.
هـ  -إتاحة الفرص املناسبة للطلبة املتفوقني يف النشاطات الطالبية لتمثيل
جامعتهم يف الدورات واملهرجانات واللقاءات الثقافية والرياضية والفنية التي
تُقام داخل البالد وخارجها.
أنواع الرحالت
املادة (:)2
أ  -الرحالت العامة:
وهي الرحالت التي تنظمها الجامعة بقصد زيارة األماكن األثرية والسياحية
واإلطالع عىل املعامل الحضارية والنهضة الثقافية واالقتصادية يف األردن وخارجه.
ب   -الرحالت الخاصة:
وهي الرحالت التي تنظمها الجامعة للمشرتكني يف النشاطات الرياضية والفنية
والثقافية وأنشطة الخدمة العامة بقصد تحقيق أهداف النشاطات.
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جـ    -برامج تبادل الزيارات الطالبية:
وهي الرحالت الطالبية التي تتم وفق االتفاقيات التي تُعقد بني الجامعة
واملؤسسات التعليمية والرتبوية العربية واألجنبية.
  د   -الرحالت العلمية:
وهي رحالت ذات هدف خاص داخل األردن أو خارجه يشارك بها مجموعة من
الطلبة تنطبق عليهم رشوط معينة.
املادة (:)3
يتم تنظيم الرحالت الطالبية عن طريق:
أ    -عامدة شؤون الطلبة.
ب    -مجلس الطلبة واألندية يف الجامعة وذلك وفق الرشوط واإلجراءات التالية:
  . 1إجراءات رحالت عامدة شؤون الطلبة:
أ  .تعلن عامدة شؤون الطلبة رحالتها العامة والخاصة لجميع الطلبة املعنيني بها ،وذلك
قبل موعد الرحلة بوقت ٍ
كاف وضمن برامج سنوية تعدها عامدة شؤون الطلبة.
ب  .يتضمن اإلعالن للرحلة جميع املعلومات الرضورية الخاصة بها.
جـ  .يتم اختيار الطلبة املشرتكني يف الرحالت وفق الرشوط التي تصدرها عامدة
شؤون الطلبة لكل رحلة.
   . 2إجراءات رحالت مجلس الطلبة واألندية الطالبية:
أ  .تتخذ الهيئة اإلدارية ملجلس الطلبة أو النادي قرار القيام بالرحلة وتبلغ قرارها للعميد،
ويتم تعبئة النموذج الخاص بالرحالت متضمناً كافة املعلومات املتعلقة بالرحلة.
ب  .تعلن الهيئة املنظمة للرحلة عن الرحلة ،ويتضمن اإلعالن جميع املعلومات
الرضورية الخاصة بها.
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جـ  .يتم تقديم الطلبات وفق املواعيد التالية:
 الرحالت الداخلية :ملدة يوم واحد  /قبل أسبوع عىل األقل من موعد الرحلة        . الرحالت الداخلية :أكرث من يوم  /قبل أسبوعني عىل األقل من موعد الرحلة. الرحالت الخارجية :للبالد العربية  /قبل أربعة أسابيع عىل األقل من موعد الرحلة. الرحالت الخارجية :للبالد األجنبية  /قبل مثانية أسابيع عىل األقل من  موعد الرحلة.د  .يجب أن تستكمل الطلبات املعلومات التالية:
   نوع الرحلة ومستواها                              .   مدة الرحلة.   عدد الطلبة املشاركني يف الرحلة.   توقيع مرشف الرحلة وتوقيع مسؤوله املبارش.هـ   .يتم تقديم املعلومات الرضورية مع قامئة بأسامء الطلبة املشاركني
وأرقامهم الجامعية ،مع وصل مايل بقيمة أجرة املواصالت إىل عميد شؤون
الطلبة قبل موعد الرحلة بثالثة أيام عىل األقل.
و    .ترسل عامدة شؤون الطلبة هذه القامئة بعد املوافقة عليها إىل مرشف
الرحلة لاللتزام بها ،وكذلك ملرشف الحركة لتأمني واسطة النقل املناسبة.
املادة (:)4
  يشرتط يف املرشف عىل الرحلة أن يكون من أعضاء الهيئة التدريسية أو اإلدارية
يف الجامعة أو من املرشفني املعنيني يف عامدة شؤون الطلبة.
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املادة (:)5
يجري تعيني مرشيف الرحالت وفق الرتتيب التايل:
أ    -الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد  /مرشف عىل األقل لكل 40طالباً.
ب   -الرحالت الداخلية التي مدتها أكرث من يوم  /مرشف واحد لكل  30طالباً
إضافة إىل مرشفة إذا كانت الرحلة مختلطة.
جـ   -الرحالت الخارجية  /مرشف عام للرحلة ومرشف لكل  25طالباً إضافة إىل
مرشفة واحدة إذا كانت الرحلة مختلطة.
د    -يجري تعيني مرشيف الرحالت الداخلية والخارجية بتنسيب من العميد
املختص أو عميد شؤون الطلبة حسب االختصاص وموافقة رئيس الجامعة.
املادة (:)6
يتوىل املرشفون عىل الرحالت الداخلية والخارجية األمور التالية:
أ    -اإلعداد املسبق للرحلة واإلرشاف عىل شؤونها اإلدارية واملالية.
ب    -وضع الربنامج العام وإصدار التعليامت الخاصة بالرحلة واإلرشاف عىل
تنفيذه.
جـ    -مالزمة الطلبة وسيلة السفر ودرجتها واإلقامة داخل األردن وخارجه           .
د     -تقديم التقارير الالزمة إىل رئيس الجامعة فور انتهاء الرحلة.
األمور املالية
املادة (:)7
  تسهم الجامعة يف نفقات الرحالت العامة التي تقوم بها عامدة شؤون الطلبة مبا
ال يتجاوز  %20من نفقات االنتقال واإلقامة ،وكامل نفقات االنتقال يف الرحالت
العلمية.
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املادة (:)8
تحدد األمور املالية بنفقات مشاركة الطلبة يف الرحالت الخاصة بقرار من رئيس
الجامعة بنا ًء عىل تنسيب عميد شؤون الطلبة.
املادة (:)9
أ   -يستفيد الطلبة الذين يتم اختيارهم يف برامج تبادل الزيارات الطالبية ممـا
يرد يف االتفاقيات املعقودة بني الجامعة والجهات األخرى.
ب    -يف حالة تح ّمل الجامعة أي نفقات يف برامج تبادل الزيارات الطالبية
يسهم كل مشرتك مبا ال يقل عن  %50من النفقات املرتتبة عليه.
املادة (:)10
يقترص إسهام الجامعة عىل تغطية نفقات الطلبة ،وال يستفيد من هذا اإلسهام
أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية املشرتكون يف الرحلة.
املادة (:)11
يحدد عميد شؤون الطلبة قيمة اشرتاك الطلبة بالرحلة ،ويراعى عند تحديد قيمة
االشرتاك األمور التالية:
أ    -إسهام الجامعة يف نفقات الرحلة.
ب   -أجور االنتقال الداخلية والخارجية وتكاليف اإلقامة ورسوم زيارة األماكن
السياحية واملسارح ،وغريها من األماكن املدرجة يف الربنامج العام للرحلة.
جـ  -التسهيالت التي ميكن أن تقدمها الجهات املختصة يف البلد التي تنظّم
إليها الرحلة.
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املادة (  :)12
تحول املبالغ املتوافرة يف أية رحلة طالبية نتيجة استضافة الفرق من قبل السلطات
املختصة يف البالد العربية واألجنبية إىل ميزانية النشاط ،وذلك من أجل اإلنفاق منها
عند رد الزيارة للجامعة.
املادة (:)13
مع مراعاة ما ورد يف الفقرة جـ من املادة الثامنة ،يُرصف للمرشفني عىل الرحالت
الداخلية والخارجية عالوات السفر وفق األنظمة املالية املعمول بها يف الجامعة.
املادة (:)14
الرحالت الطالبية جزء ال يتجزأ من الحياة الجامعية ،وكل ما هو ممنوع ومحظور
داخل الحرم الجامعي يكون ممنوعاً ومحظورا ً يف الرحلة الطالبية.
املادة (  :)15
يجب عىل املشرتكني يف الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليامت الخط ّية أو
الشفوية التي يصدرها املرشف عىل الرحلة ،وكل مخالفة يرتكبها الطالب خالل
الرحلة يعاقب عليها وفق األنظمة التأديبية املعمول بها يف الجامعة.
املادة (:)16
يقدم الطلبة املشرتكون يف الرحالت الخارجية والداخلية ألكرث من يوم ما يثبت
موافقة أولياء أمورهم عىل مشاركتهم فيها.
املادة (:)17
ال يُسمح بتنظيم أية رحلة إال وفق هذه التعليامت.
املادة (:)18
رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليامت.
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