
تعليمات الرحالت الطالبية 
 يردنعالم األلمعهد اإل

  القبول والتسجيل مكتب
 

 

 

 4 من 1 صفحة

   :(1المادة )

 .إقرارها ويعمل بها من تاريخ (ردنياألعالم مات الرحالت الطالبية في معهد اإلتعليالتعليمات ) هذهتسمى 

   (:2المادة )

 .خارجيةلية أو داخرحالت علمية أو  بزيارات مشاركة طلبة المعهد الطالبية بالرحالتيقصد 

   (:3المادة )

استكمال دروسهم إلى  خارجيةأو  يفادهم برحالت داخليةإو/أو  يهدف المعهد من خالل مشاركة الطلبة

 النظرية والتطبيقية وإكسابهم مهارات عملية جديدة وتجارب وخبرات ميدانية تفيدهم في عملهم اإلعالمي.

   :(4المادة )

 سس التالية :أللبزيارات التبادل الخارجي وفقا  الطلبةيحدد العميد شروط مشاركة 

 للطالب. التحصيل العلمي .أ 

 .األنشطة الموازيةبرنامج الطالب ب أنشطةتقارير  .ب 

 .الطالب الشخصية ومهارات التواصل قدرات .ج 

 .شترط ذلكا ااألجنبية إذلغة الطالب  .د 

 نتائج لمسابقة التنافسية في حال الحاجة.  .ه 

 .تأديبية في ملف الطالبأو  عدم وجود عقوبات سلوكية .و 

   :(5المادة )

يشترط في المشرف وفي الرحالت الخارجية  أكثر لمرافقة الطلبةأو  مشرف تعين العميد منيحدد بقرار 

يشرف على و، المعهدفي  احد العاملينأو  اإلداريةأو  على الرحلة أن يكون من أعضاء الهيئة التدريسية

  الزيارات الميدانية أحد أساتذة المساق.أو  الرحالت العلمية

   (:6المادة )

 الداخلية والخارجية األمور التالية: تالرحاليتولى المشرفون على 

 اإلعداد المسبق للرحلة واإلشراف على شؤونها اإلدارية والمالية.المساهمة في  .أ 

بما في البرنامج  تنفيذوضع البرنامج العام وإصدار التعليمات الخاصة بالرحلة واإلشراف على  .ب 

 .قبل مغادرة المعهد وزن وعدد حقائب السفر فحص ذلك



تعليمات الرحالت الطالبية 
 يردنعالم األلمعهد اإل

  القبول والتسجيل مكتب
 

 

 

 4 من 2 صفحة

ة على تعهد بااللتزام بتعليمات الرحالت الطالبية ونظام سلوك الطالب قبل مغادرة توقيع الطلب .ج 

  .الرحلة المعهد

  اإلقامة داخل األردن وخارجه.في وسيلة السفر ودرجة  مالزمة الطلبة .د 

 .انتهائهافور  العميد بشكل يومي وتقديم تقرير نهائي عن الرحلةإلى  تقديم التقارير الالزمة .ه 

ثناء الرحلة للحفاظ عليها من أعلى الرحلة االحتفاظ بجوازات سفر الطلبة  يجوز للمشرفين .و 

  .الفقدان

   (:7المادة )

 .المعهديُصرف للمشرفين على الرحالت الخارجية عالوات السفر وفق األنظمة المالية المعمول بها في 

   (:8المادة )

رم ح، وكل ما هو ممنوع ومحظور داخل دفي المعه الرحالت الطالبية جزء ال يتجزأ من الحياة الجامعية

 يكون ممنوعاً ومحظوراً في الرحلة الطالبية. لمعهدا

   (:9المادة )

الشفوية التي يصدرها أو  يجب على المشتركين في الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات الخطيّة

يها وفق األنظمة التأديبية المشرف على الرحلة، وكل مخالفة يرتكبها الطالب خالل الرحلة يعاقب عل

 .المعهدالمعمول بها في 

   (:10المادة )

تستدعي المبيت أن يقدمَن للعميد إذناً خطياً من أولياء أمورهن  رحالتعلى الطالبات المشتركات في 

 بالسماح لهن باالشتراك في الرحلة وال يجوز اإلنابة.

   (:11المادة )

عمال المؤتمرات أالمشاركات بأو  نيةادالزيارات المي ( على10، 9، 8حكام المواد السابقة )أ تطبق

 .الداخلية

  :(12المادة )

وال يجوز مغادرة  ،المعهدإلى  يلتزم الطالب بخط سير الرحلة الذي ينطلق من المعهد وينتهي بالعودة

 رفض العودة تحت أي حجة.أو  التأخرأو  المجموعة في أي محطة
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 4 من 3 صفحة

  :(13المادة )

تعتبر اإلعمال التالية مخالفات تأديبية ما ورد في نظام سلوك طلبة معهد اإلعالم األردني، إلى  باإلضافة

 تعرض الطالب الذي يرتكب أي منها للجزاءات التأديبية.

 الرحلة. مشرفوااللتزام بالتعليمات الخطية والشفوية التي يصدرها عدم  .أ 

ن في الرحلة بدون أخذ موافقة خطية وفق نموذج معد لهذه الغاية مكان إقامة المشاركي مغادرة .ب 

 أقتنع المشرف بأسباب المغادرة.  ايوقع عليه الطالب المغادر والمشرف إذ

 عدم االلتزام ببرنامج الرحلة.  .ج 

ثني غير وارد في برنامج الرحلة إأو  طائفيأو  دينيأو  االنخراط أثناء الرحلة في عمل سياسي .د 

زيارة مقار مؤسسات أو  أعمال احتجاجيةأو  اعتصاماتأو  في مظاهراتمثل المشاركة 

 سواها غير واردة في برنامج الرحلة.أو  سياسية

االلتقاء بشخصيات للترويج أو  مجتمعاتأو  استغالل الرحلة وما توفره من زيارات ألماكن .ه 

 دينية.أو  سياسية عنصرية ألفكار

لزيارات التي يتضمنها برنامج الرحلة سواء االمتناع المدبر عن حضور بعض األنشطة وا .و 

 المرض.  ادعاءأو  باالمتناع المباشر

 . نشطةاألأو  أماكن اإلقامةأو  اإلخالل بالهدوء العام سواء في وسائل النقلأو  إثارة الفوضى .ز 

 الموانئ. أو  أي مواد غير مسموح بها أثناء السفر سواء من المطارات إخراجأو  إدخال .ح 

 الخاصة أثناء الرحلة. أو  الممتلكات العامة من أيسرقة أو  إتالف .ط 

أو  المشرفين على الرحلةأو  المضيفين يرتكبه الطالب بحق أحد إيذاءأو  إساءةأو  أي إهانة .ي 

 الزمالء. أو  المنسقين

 الترويج لها أثناء الرحلة.أو  تعاطيهاأو  مواد مخدرةأو  حيازة مشروبات روحية .ك 

 التأخر عن المواعيد اليومية. .ل 

 رفض العودة تحت أي حجة.أو  التأخرأو  مغادرة المجموعة في أي محطة .م 

   :(14) المادة

الذي توفره الجهات المنظمة ونوع المواصالت الداخلية ودرجة الرحالت  اإلقامةبمكان  الطالبيلتزم 

 الجوية والقطارات ووجبات الطعام وال ينظر في أي اعتراض يقدم بهذا الشأن. 
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 4 من 4 صفحة

   :(15) المادة

أكثر من العقوبات المنصوص عليها في نظام سلوك الطلبة وفي هذه أو  الجمع بين عقوبتين تأديبيتين يجوز

 التعليمات.

   :(16) المادة

العقوبات المنصوص عليها في نظام سلوك الطالب يعد الحرمان من المشاركة الطالبية  الئحةإلى  إضافة

 لعام جامعي من بين هذه العقوبات. أو  في هذه النشاطات/الرحالت لفصل دراسي واحد

   :(17) المادة

 .ينظر العميد في أي حالة لم ترد في هذه التعليمات بشكل منفرد


