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تعليمـــــات األندية الطالبية

و

تعليامت الرحالت الطالبية
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تعليمـــــات األندية الطالبية

 الفصل األول يف تشكيل األندية الطالبية وأهدافها 
املــادة )1(   تؤســس يف الجامعــة األردنيــة، أنديــة طالبيــة بــإرشاف عــامدة شــؤون الطلبــة، وفــق القــرارات التــي يصدرهــا رئيــس الجامعــة 

بنــاء عــى تنســيب مــن عميــد شــؤون الطلبــة، ويكــون مركزهــا الحــرم الجامعــي• 

املــادة )2(   يكــون للكلــامت التاليــة حيثــام وردت يف هــذه التعليــامت املعــاين املخصصــة لهــا أدنــاه، مــا مل تــدل القرينــة عــى خــالف 

ذلــك:- 

األندية الطالبـــــــــية األندية   

العامدة   عامدة شؤون الطلبة 

عميد شؤون الطلبــة  العميـد   

ــة  ــة واألدبي ــة واملوســيقية واملرسحي ــات الرياضي ــذوي النشــاطات والهواي ــة ل ــد مبوافقــة رئيــس الجامعــة تشــكيل أندي املــادة )3(  للعمي

والشــطرنج وهــواة الراديــو، وللطلبــة العــرب واألجانــب والخدمــات العامــة التطوعيــة وغريهــا، وذلــك لدعــم هوايــات الطلبــة ونشــاطاتهم 

داخــل الحــرم الجامعــي وخارجــه• 

املادة )4( تهدف األندية الطالبية إىل تحقيق الغايات التالية:-

 أ.  تشجيع امليول التطوعية والخدمة العامة والعمل الجامعي بني طلبة الجامعة•

تنمية املواهب والهوايات وتشجيعها•  ب. 

إفساح الفرص لطلبة الجامعة للمشاركة يف النشاطات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم•  ج. 

إفساح املجال للطلبة غري األردنيني للمشاركة يف النشاطات الطالبية، وإظهار ثقافتهم وميولهم ومهاراتهم•  د. 
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تنمية االهتامم بالنواحي الجاملية والتذوقية•  ه. 

تنمية االهتامم بالرتاث الحضاري يف األردن والوطن العريب، والعامل اإلسالمي، والعناية بالثقافة املحلية والعاملية•  و. 

املادة )5(   ال يجوز لألندية الطالبية االشتغال باألمور السياسية أو الطائفية أو اإلقليمية• 

 

الفصل الثاين يف أجهزة األندية واختصاصاتها  
املادة )6(  متارس األندية اختصاصاتها وتعمل عى تحقيق أهدافها من خالل الهيئتني التاليتني:- 

       أ( الهيئة العامة•       ب( الهيئة اإلدارية• 

املادة )7( أ - تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء املنضمني إىل النادي عى أن ال يقل عددهم عن عرشة•

 ب - متارس الهيئة العامة االختصاصات التالية:-

1. انتخاب الهيئة اإلدارية من بني أعضائها• 

2. مناقشة التقرير السنوي املايل واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وإقراره•

3. إقرار خطة العمل السنوية• 

4. سحب الثقة من الهيئة اإلدارية عى أن ال يتم ذلك إال بأغلبية ثلثي األعضاء•

5. املشاركة الفعالة يف نشاطات النادي خالل اللجان املختصة•

  

املــادة )8( )1(  تتكــون الهيئــة اإلداريــة لــكل نــاد مــن ســبعة أو تســعة أعضــاء تنتخبهــم الهيئــة العامــة بطريقــة االقــرتاع الــرسي املبــارش 

ووفــق نظــام الصــوت الواحــد يف النصــف الثــاين مــن شــهر ترشيــن األول مــن كل عــام جامعــي وفــق ترتيبــات تعدهــا العــامدة، ويشــرتط 

لقانونيــة هــذه االنتخابــات أن ميــارس عمليــة االقــرتاع )15%( عــى األقــل مــن مجمــوع األعضــاء العاملــني، وإذا مل يكتمــل النصــاب القانــوين 

تؤجــل االنتخابــات ملــدة أســبوع واحــد تصبــح بعدهــا قانونيــة مهــام بلــغ النصــاب• 
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املادة )9(  يشرتط يف الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية ألي ناد ما ييل:-

أن ال يقل معدله الرتاكمي عن )ج(.  أ. 

أن يبقى عى تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان عى األقل•  ب. 

أن يكون قد أمىض يف الجامعة فصلني دراسيني عى األقل•  ج. 

أن ال يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فام فوق•  د. 

املادة )10(

  أ(   تنتخــب الهيئــة اإلداريــة مــن بــني أعضائهــا يف أول اجتــامع تعقــده رئيســاً لهــا ونائبــاً للرئيــس وأمينــاً للــرس وأمينــاً للصنــدوق، وذلــك 

بطريقــة االقــرتاع الــرسي، وتــوزع االختصاصــات اإلداريــة األخــرى عــى أعضائهــا بطريقــة االقــرتاع العلنــي•

 ب()1( ال يجوز للطالب أن يكون عضواً يف هيئة إدارية ألكرث من ناٍد•

 جـــ(  يعــني العميــد لــكل نــاد مستشــاراً مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية أو مــن العاملــني يف الجامعــة يتــوىل اإلرشاف عــى أعــامل الهيئــة 

اإلداريــة للنــادي وتوجيههــا، دون أن ميــارس حــق التصويــت• 

ــة، ويدخــل ضمــن اختصاصاتهــا ترصيــف األمــور  ــة والتنظيمي ــة واملالي ــاد شــؤونها اإلداري ــكل ن ــة ل ــة اإلداري املــادة )11( )2( تتــوىل الهيئ

ــة:-  التالي

اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي•  أ. 

 ب.  تشكيل اللجان الطالبية للنشاطات املختلفة من أعضاء الهيئة العامة واإلرشاف عى أعاملها•

 ج.  تقديم خطة عمل سنوية إىل الهيئة العامة تتضمن النشاطات التي تنوي القيام بها، واملستلزمات املالية لتنفيذها•

 د.  تقديم التقرير املايل واإلداري السنوي إىل الهيئة العامة•

 ه.  تنفيذ قرارات الهيئة العامة•

 و.  قبول استقالة األعضاء•
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 ز.  اإلرشاف عى اجتامعات الهيئة العامة•

 ح.  التنسيب إىل العميد بقيمة االشرتاك يف عضوية النادي وكيفية دفع هذا االشرتاك•

 ط.  تحديد الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف النادي مبوافقة عميد شؤون الطلبة•

املــادة )12( يتــوىل أعضــاء الهيئــة اإلداريــة القيــام باملهــام التــي تخــول إليهــم كل حســب اختصاصــه، كــام يتــوىل رئيــس النــادي متثيــل ناديــه 

أمــام املراجــع الجامعيــة املختصة•

 

 الفصل الثالث يف تنظيم أعامل األندية 
املــادة )13()1( العضــو: وهــو الطالــب املســجل يف الجامعــة األردنيــة لنيــل أي درجــة أو شــهادة علميــة عــى أن يلتــزم مبامرســة النشــاط 

الخــاص بذلــك النــادي• 

املادة )14( تزول العضوية يف أحدى الحالتني التاليتني:

االستقالة الخطية. أ . 

ب .  فقدان أحد رشوط العضوية.

املادة )15( مدة عضوية الهيئة اإلدارية وما يتفرع عنها من لجان سنة واحدة تجري بعدها انتخابات جديدة• 

املــادة )16( تعتــر اجتامعــات الهيئــة اإلداريــة قانونيــة إذا حرضهــا مــا يزيــد عــى نصــف عــدد األعضــاء، وتصــدر القــرارات بأغلبيــة أصــوات 

الحارضيــن ويف حالــة تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت لــه رئيــس الهيئــة• 

املــادة )17( تســقط العضويــة مــن الهيئــة اإلداريــة إذا تخلــف العضــو عــن حضــور جلســات الهيئــة ثــالث مــرات متتاليــة أو ســت مــرات 

متقطعــة دون عــذر تقبلــه الهيئــة•

املــادة )18( إذا خــال منصــب عضــو مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة ألي ســبب كان، يحــل محلــه الطالــب الــذي يليــه يف ترتيــب عــدد األصــوات 
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يف آخــر انتخابــات أجرتهــا الهيئــة العامــة، ويف حالــة تعــذر ذلــك تقــوم الهيئــة اإلداريــة باختيــار عضــو للمنصــب الشــاغر ممــن تنطبــق 

عليهــم رشوط عضويــة الهيئــة اإلداريــة• 

املادة )19( تبلغ الهيئة العامة قراراتها وقرارات الهيئة اإلدارية للعميد• 

املــادة )20( تجتمــع الهيئــة العامــة مــرة كل عــام ويجــوز دعوتهــا الجتامعــات غــري عاديــة بقــرار مــن الهيئــة اإلداريــة أو بنــاء عــى طلــب 

مــا يزيــد عــى نصــف عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة• 

املــادة )21( يكــون اجتــامع الهيئــة العامــة قانونيــاً إذا حــرضه مــا يزيــد عــى نصــف عــدد األعضــاء، وإذا مل يكتمــل النصــاب يؤجــل االجتــامع 

ملــدة أســبوع واحــد ويعتــر بعــد ذلــك قانونيــاً، مهــام بلــغ عــدد الحضــور• 

املــادة )22( يجــب أن تكــون قــرارات الهيئــة العامــة والهيئــة اإلداريــة منســجمة مــع سياســة الجامعــة وأهدافهــا ومصلحتهــا ومــع مــا ورد 

يف املادتــني )4و5( مــن هــذه التعليــامت• 

الفصل الرابع مــــاليـــــة األنــــديـــــة
 املادة )23()1( تبدأ السنة املالية لألندية بتشكيل هيئاتها اإلدارية وتنتهي بنهاية العام الجامعي.

املــادة )24()2( )3(يتــم قبــض إيــرادات النشــاطات التــي تنظمهــا األنديــة الطالبيــة واالنتســابات مــن قبــل محاســب عــامدة شــؤون الطلبــة 

ــا يف  ــول به ــامت املعم ــة والتعلي ــني واألنظم ــة( حســب القوان ــدى وحــدة الشــؤون املالي ــة )ل ــة الطالبي ــات األندي ــودع يف حســاب أمان وت

الجامعــة.

ــة  ــة( بقــرار مــن الهيئ ــدى وحــدة الشــؤون املالي ــة )ل ــة الطالبي ــات األندي ــادي مــن حســاب أمان املــادة )25( )3( يجــري رصف أمــوال الن

اإلداريــة للنــادي يف اجتــامع قانــوين وبعــد الحصــول عــى موافقــة خطيــة مــن عميــد شــؤون الطلبــة، وذلــك حســب القوانــني واألنظمــة 

ــا يف الجامعــة. والتعليــامت املعمــول به
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املــادة )26( تســاهم العــامدة يف تغطيــة نفقــات األنديــة وفــق مــا تنــص عليــه التعليــامت الخاصــة بذلــك ويجــوز للعميــد زيــادة مســاهمة 

العــامدة يف نفقــات األنديــة إذا اســتدعى األمــر ذلــك• 

املادة )27( تتكون إيرادات األندية من :-         

 أ. اشرتاكات األعضاء.

 ب. مساهمة العامدة يف دعم نشاطات النادي.

 ج. ريع نشاطات النادي.

 د. الترعات والهبات التي يوافق عليها العميد.

 ه. أية إيرادات أخرى يوافق عليها العميد.

املــادة )28( )3( يتــم رصف الفواتــري واملشــرتيات واألمــور املاليــة الخاصــة باألنديــة مــن الســلفة املرصوفــة ملحاســب العــامدة بحيــث يتــم 

تســويتها لــدى وحــدة الشــؤون املاليــة حســب القوانــني واألنظمــة والتعليــامت املعمــول بهــا يف الجامعــة.

 الفصل الخامس أحكــــــــــام عامــــــــــة 

املادة )29()1( يجب عى الهيئة اإلدارية أن تقوم بتسوية كافة األمور املالية املتعلقة بدورتها خالل أسبوعني من نهاية الدورة.   

املــادة )30(  يف املرحلــة التأسيســية التــي تســبق تشــكيل الهيئــة اإلداريــة ألي نــاد، وفقــاً ألحــكام املــادة )8( مــن هــذه التعليــامت يتــوىل 

العميــد صالحيــات الهيئــة اإلداريــة• 

املــادة )31( للعميــد أن يفــوض صالحياتــه املبينــة يف هــذه التعليــامت كال  أو بعضــاً إىل أحــد نوابــه أو مســاعديه، أو أحــد املديريــن العاملــني 

العامدة•  يف 

املادة )32()2( )3( يحل النادي بقرار من الرئيس بناًء عى تنسيب من العميد.

املادة )33( لرئيس الجامعة البت يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت• 

املادة )34( لرئيس الجامعة أن يصدر القرارات التنفيذية واإلجرائية التي يراها رضورية لتنفيذ أحكام هذه التعليامت• 
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املادة )35( تلغى األحكام الواردة يف أية تعليامت سابقة إذا كانت تلك األحكام مخالفة لهذه التعليامت• 

املادة )36( رئيس الجامعة والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليامت•  

تعليامت الرحالت الطالبية
 

 الباب األول

 أهداف الرحالت الطالبية وأنواعها 

تحــرص الجامعــة عــى دعــم الرحــالت الطالبيــة وتشــجيعها باعتبارهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن الحيــاة الجامعيــة املتكاملــة، ومظهــراً مــن مظاهــر 

النشــاط الطــاليب العــام الــذي يتيــح الفــرص املتعــددة لتنميــة الشــخصية الناضجــة واكتســاب الخــرة العلميــة وتعــود تحمــل املســؤولية 

الواعيــة، ولذلــك تعمــل عــامدة شــؤون الطلبــة يف الجامعــة بالتعــاون مــع الكليــات والهيئــات والجمعيــات واألنديــة الطالبيــة املختصــة عــى 

تنظيــم الرحــالت بجميــع أنواعهــا• 

املادة )1(  تهدف الجامعة من تنظيم الرحالت الطالبية إىل تحقيق الغايات التالية:-

تعريف الطلبة باملعامل الحضارية والتاريخية يف األردن والبالد العربية واألجنبية.  أ. 

 ب.  توثيق الصالت القامئة بني أفراد األرسة الجامعية من طلبة وأعضاء هيئة تدريسية وموظفني.

 ج.  تنمية ميول الطلبة للرتحال والتجوال.

 د.  إتاحة الفرص املناسبة اللتقاء طلبة الجامعات العربية واألجنبية.

 ه.  إتاحــة الفــرص املناســبة للطلبــة املتفوقــني يف النشــاطات الطالبيــة لتمثيــل جامعتهــم يف الــدورات واملهرجانــات واللقــاءات الثقافيــة 
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والرياضيــة والفنيــة التــي تقــام داخــل البــالد وخارجهــا.

أنواع الرحالت
املادة )2(   

أ(  الرحــالت العامــة:  وهــي الرحــالت التــي تنظمهــا الجامعــة بقصــد زيــارة األماكــن األثريــة والســياحية واالطــالع عــى املعــامل الحضاريــة 

والنهضــة الثقافيــة واالقتصاديــة يف األردن وخارجــه• 

ــة،  ــة العام ــاط الخدم ــة ونش ــة والفني ــاطات الرياضي ــرتكني يف النش ــة للمش ــا الجامع ــي تنظمه ــالت الت ــي الرح ب(  الرحالت الخاصة:-  وه

بقصــد تحقيــق أهــداف النشــاطات• 

جـــ( برامــج تبــادل الزيــارات الطالبيــة:- وهــي الرحــالت الطالبيــة التــي تتم وفــق االتفاقيــات التي تعقد بــني الجامعــة والهيئات واملؤسســات 

التعليميــة والرتبويــة العربية منهــا واألجنبية•

الباب الثاين

 تنظيـــم الرحالت
 املــادة )3(  يتــم تنظيــم الرحــالت الطالبيــة عــن طريــق:- أ( عــامدة شــؤون الطلبــة• ب( الجمعيــات العلميــة والهيئــات واألنديــة الطالبيــة 

يف الكليــات•

 وذلك وفق الرشوط واإلجراءات التالية:- 

املادة )4(  إجراءات رحالت عامدة شؤون الطلبة•

 أ.  تعلــن عــامدة شــؤون الطلبــة عــن رحالتهــا العامــة والخاصــة، لجميــع الطلبــة املعنيــني بهــا، وذلــك قبــل موعــد الرحلــة بوقــت كاف 

وضمــن برامــج ســنوية تعدهــا العــامدة•
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يتضمن اإلعالن عن الرحلة جميع املعلومات الرضورية الخاصة بها•  ب. 

يتم اختيار الطلبة املشرتكني يف الرحالت وفق الرشوط التي تصدرها عامدة شؤون الطلبة لكل رحلة•   ج. 

املادة )5(  إجراءات رحالت الجمعيات والهيئات واألندية الطالبية:-

 أ (  تتخذ الهيئة اإلدارية للجمعية أو الهيئة أو النادي الطاليب قرار القيام بالرحلة•

ب( تؤخذ موافقة عميد الكلية وعميد شؤون الطلبة عى هذا القرار•

جـ( يعلن للطلبة عن الرحلة ويتضمن اإلعالن جميع املعلومات الرضورية الخاصة بها• 

د (  يتــم تســلم منــاذج طلبــات الرحــالت الخاصــة والعامــة مــن الدائــرة املختصــة بعــامدة شــؤون الطلبــة، ثــم تقــدم إىل مكتــب عميــد 

شــؤون الطلبــة•

 هـ(  يتم تقديم الطلبات وفق املواعيد التالية:-

عــرشة  قبــل  يــوم/  مــن  أكــرث  ملــدة  الداخليــة  الرحــالت   - - الرحالت الداخلية ملدة يوم/ قبل أسبوع عى األقل من موعد الرحلة•  

 - - الرحالت الخارجية للبالد العربية/ قبل ثالثة أسابيع عى األقل من موعد الرحلة•   أيام عى األقل من موعد الرحلة•  

ــة• ــد الرحل ــن موع ــل م ــل ســتة أســابيع عــى األق ــة/ قب ــالد األجنبي ــة للب الرحــالت الخارجي

 و( يجب أن تستكمل الطلبات املعلومات التالية:-  

- نوع الرحلة ومستواها•  

- مدة الرحلة وبرنامجها•

 -التكاليف التقديرية للرحلة وقيمة االشرتاك املقرتح بها•

 ز( تقــدم الجمعيــة أو النــادي أو الهيئــة الطالبيــة قامئــة بأســامء الطلبــة املشــرتكني بالرحلــة إىل مكتــب عميــد شــؤون الطلبــة قبــل موعــد 

قيــام الرحلــة )حســب مــا تحــدده عــامدة شــؤون الطلبــة(.

ح( ترسل عامدة شؤون الطلبة هذه القامئة بعد املوافقة عليها بكتاب رسمي إىل املرشف عى الرحلة لاللتزام بها• 

املــادة )6( يشــرتط يف املــرشف عــى الرحلــة أن يكــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــة أو مــن املرشفــني املعنيــني يف عــامدة شــؤون 
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 • لطلبة ا

الباب الثالث 

اإلرشاف عى الرحالت

 
املادة )7(   يجري تعيني مرشيف الرحالت وفق الرتتيب التايل:-

 أ(  الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد/ مرشف عى األقل لكل )50( طالباً•

 ب( الرحــالت الداخليــة التــي مدتهــا أكــرث مــن يــوم واحــد/ مــرشف واحــد لــكل )40( مــن الطلبــة باإلضافــة إىل مرشفــة إذا كانــت الرحلــة 

مختلطــة•

 جـــ( الرحــالت الخارجيــة/ مــرشف عــام للرحلــة ومــرشف لــكل )35( مــن الطلبــة باإلضافــة إىل مرشفــة واحــدة إذا كانــت الرحلــة مختلطــة• 

د( يجــري تعيــني مــرشيف جميــع الرحــالت الداخليــة مــن قبــل عــامدة شــؤون الطلبــة ويف رحــالت الجمعيــات العلميــة يتــم هــذا باالتفــاق 

مــع عمــداء الكليــات•

 هـ( يجري تعيني مرشيف جميع الرحالت الخارجية بتنسيب عميد شؤون الطلبة وموافقة رئيس الجامعة•

 ويف الرحالت التي تنظمها الجمعيات العلمية يكون التنسيب من عميد شؤون الطلبة بعد االتفاق مع عميد الكلية• 

املادة )8(  يتوىل املرشفون عى الرحالت الداخلية والخارجية األمور التالية:-

 أ( اإلعداد املسبق للرحلة واإلرشاف عى شؤونها اإلدارية واملالية•

 ب( وضع الرنامج العام وإصدار التعليامت الخاصة بالرحلة واإلرشاف عى تنفيذه•

 جـ( مالزمة الطلبة يف وسيلة السفر ودرجتها واإلقامة داخل األردن وخارجه•

 د( تقديم التقارير الالزمة إىل عامدة شؤون الطلبة فور انتهاء الرحلة• 
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الباب الرابع

 األمـــــور املاليـــــــة 

املــادة )9(  تســاهم الجامعــة يف نفقــات الرحــالت العامــة التــي تقــوم بهــا عــامدة شــؤون الطلبــة مبــا ال يتجــاوز )52%( مــن نفقــات االنتقــال 

واإلقامة• 

املــادة )10( تحــدد األمــور املاليــة املتعلقــة بنفقــات مشــاركة الطلبــة يف الرحــالت الخاصــة، بقــرار مــن رئيــس الجامعــة، بنــاء عــى تنســيب 

مــن عميــد شــؤون الطلبــة• 

ــني  ــودة ب ــات املعق ــرد يف االتفاقي ــام ي ــة م ــارات الطالبي ــادل الزي ــج تب ــم يف برام ــم اختياره ــن يت ــة الذي ــتفيد الطلب ــادة )11( - أ(  يس امل

ــرى• ــات األخ ــة والجه الجامع

 ب( يف حالــة تحمــل الجامعــة أيــة نفقــات يف برامــج تبــادل الزيــارات الطالبيــة يســاهم كل مشــرتك مبــا ال يقــل عــن )50%( مــن النفقــات 

املرتتبــة عليــه• 

املــادة )12( تقتــرص مســاهمة الجامعــة عــى تغطيــة نفقــات الطلبــة، وال يســتفيد مــن هــذه املســاهمة أعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة 

ــرتكني يف الرحلة•  املش

املــادة )13( يحــدد عميــد شــؤون الطلبــة بتنســيب مــن الدائــرة املختصــة يف العــامدة قيمــة اشــرتاك الطالــب بالرحلــة، ويراعــى عنــد تحديــد 

قيمــة االشــرتاك األمــور التالية:-

مساهمة الجامعة يف نفقات الرحلة•  أ. 

أجــور االنتقــال الداخليــة والخارجيــة وتكاليــف اإلقامــة ورســوم زيــارة األماكــن الســياحية واملســارح وغريهــا مــن األماكــن املدرجــة يف   ب. 

الرنامــج العــام للرحلــة•

التسهيالت التي ميكن أن تقدمها الجهات املختصة يف البلد التي تنظم إليها الرحلة•  ج. 
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املــادة )14( تحــول املبالــغ املتوافــرة يف أيــة رحلــة طالبيــة نتيجــة اســتضافة الوفــد مــن قبــل الســلطات املختصــة يف البــالد العربيــة واألجنبية 

إىل ميزانيــة النشــاط وذلــك مــن أجــل اإلنفــاق منهــا عنــد رد الزيــارة للجامعــة• املــادة )15( مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة )جـــ( مــن املــادة 

)الثامنــة( يــرصف للمرشفــني عــى الرحــالت الداخليــة والخارجيــة عــالوات الســفر وفــق األنظمــة املاليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة• 

الباب الخامس

 أحكـــــــــام عامــــــــــة 

املــادة )16( الرحــالت الطالبيــة جــزء ال يتجــزأ مــن الحيــاة الجامعيــة، وكل مــا هــو ممنــوع ومحظــور داخــل الحــرم الجامعــي يكــون ممنوعــاً 

ومحظــوراً خــالل الرحلــة الطالبية• 

ــا املــرشف عــى  ــي يصدره ــة أو الشــفوية الت ــامت الخطي ــام بالتعلي ــد الت ــة التقي ــى املشــرتكني يف الرحــالت الطالبي ــادة )17( يجــب ع امل

ــة•  ــا يف الجامع ــول به ــة املعم ــة التأديبي ــق األنظم ــا وف ــب عليه ــة يعاق ــب خــالل الرحل ــا الطال ــة يرتكبه ــة، وكل مخالف الرحل

املــادة )18( يقــدم الطلبــة املشــرتكون يف الرحــالت الخارجيــة والداخليــة ألكــرث مــن يــوم مــا يثبــت موافقــة أوليــاء أمورهــم عــى مشــاركتهم 

 • فيها

املادة )19( ال يسمح بتنظيم أية رحلة طالبية إال وفق أحكام هذه التعليامت• 

املادة )20( رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليامت• 


