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  تعليمات
  في جامعة البلقاءالتطبيقية" العلمية"الرحالت الطالبية 

 

� �

� في جامعة البلقاءالتطبيقية ويعمل  )العلمية( تعليمات الرحالت الطالبية(تسمى هذة التعليمات �F1WEא��د

  ).ورهابها من تاريخ صد

 � يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناة اال اذا دلت القرينة على �F2WEא��د

  :خالف ذلك
  .جامعة البلقاء التطبيقية:  الجامعة        
  .رئيس الجامعة:  الرئيس        
  .الكلية الجامعية او الجامعية المتوسطة:  الكلية        
  .عميد الكلية الجامعية او الجامعية المتوسطة:  ليةعميد الك        
  .الرحلة التي تقوم بها او تشرف عليها الجامعة : الرحلة        

 � تحدد االقسام العلمية المواد التي تحتاج الى رحالت علمية شريطة ان تكون الرحلة �F3WEא��د

وشروطها وتعلم عمادة  ضرورية الستكمال دراسة المادة مع بيان طبيعة الرحلة ووجهتها
  .الكلية بذلك

 � تنظم الرحالت العلمية التي تستغرق اكثر من يوم واحد بموافقة الرئيس وتنسيب من عميد �F4WEא��د

  .الكلية

 � يعلم عميد الكلية عميد شؤون الطلبة بالرحالت العلمية الكثر من يوم قبل قيامها بكتاب �F5WEא��د

  .تركين فيها وعناوينهمرسمي يتضمن كشفا بأسماء المش

 �  -:يجري تنظيم الرحالت العلمية وفق المواعيد التالية�F6WEא��د

  .الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد قبل اسبوعين على االقل من موعد الرحلة  .أ 
الرحالت الداخلية التي مدتها اكثر من يوم واحد قبل ثالثة اسابيع على االقل من موعد   .ب 

  .الرحلة
  .الخارجية قبل ستة اسابيع على األقل من موعد الرحلةالرحالت   .ج 

 �  -:يجب ان يحتوي طلب القيام بالرحلة العلمية المعلومات التالية �F7WEא��د

  .الجهة المشرفة على الرحلة  .أ 
  .طبيعة ونوع الرحلة  .ب 
  .مدة وبرنامج الرحلة  .ج 
  .التكاليف التقديرية للرحلة  .د 
  .عدد المشتركين في الرحله  .ه 

 � ، وال يجوز اشراك طلبة اخرين طلبة المادة التي تتبعها الرحلة تقتصر الرحلة العلمية على�F8WEא��د

  .فيها اال اذا كان قد سبق لهم ان اخذوا المادة ولم يشاركوا في رحلة علمية

 ���F9WEא��د �
ويجوز تعيين مشرفين مساعدين اذا زاد عدد ,لى الرحالت العلمية أستاذ المادةيشرف ع  .أ 

 . طالباً ) 25(ن المشتركين ع



�א�������	 �
 

 
120  

تعيين مشرفة واحدة على االقل في الرحالت العلمية المختلطة والتي مدتها اكثر من يوم   .ب 
  .واحد

 � يصرف للمشرفين المعنيين رسميا عالوات بدل االنتقال والسفر وفقا لالنظمة المالية �F10WEא��د

  .المعمول بها في الجامعة

 � فقات الرحالت العلمية التي تستغرق اكثر من يوم بنسبة ال تساهم الجامعة في تغطية ن�F11WEא��د

  .من النفقات االجمالية للرحلة%) 75(تتجاوز

 �  .ترصد الجامعة االموال الالزمة لتغطية مساهمتها في الرحالت العلمية لألقسام المختلفة�F12WEא��د

 �  .اخل الحرم الجامعييمنع خالل الرحالت الطالبية العلمية كل ما هو ممنوع د�F13WEא��د

 � يجب على المشتركين في الرحالت الطالبية العلمية التقيد التام بالتعليمات الخطية او �F14WEא��د

وكل مخالفة يرتكبها الطالب خالل , الشفوية التي تصدرها الجهة المشرفة على الرحلة
  .ل بها في الجامعةة المعموالرحالت العلمية يعاقب عليها وفق تعليمات االجراءات التأديبي

 � يقدم الطلبة المشتركون في الرحالت العلمية الخارجية والداخلية الكثر من يوم ما يثبت �F15WEא��د

  .أولياء أمورهم على مشاركتهم فيهاموافقة 

 �  .ال يسمح بتنظيم أي رحلة طالبية علمية اال وفق احكام هذة التعليمات�F16WEא��د

 �  .في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذة التعليمات يبت الرئيس�F17WEא��د

 �  .ن عن تنفيذ هذة التعليماتوالمسؤ الرئيس وعميد الكلية�F18WEא��د

  


