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ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

 1ﻣﻥ 1

 .11ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ.

ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗُﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﻟﺤﺪﺙ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮﻭﻥ
ﻛﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺭﺳﻤﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ .ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 (1ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.
 (2ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ.
 (3ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻈﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.
 (4ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 (5ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻴﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ.
 (6ﻗﺪ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻁﺎﻟﺐ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺭﺣﻼﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﻪ ﺿﺪﻩ.

ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮار ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ رﻗﻢ ) (43ﻟﺴﻨﺔ 2014م
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 1من 1

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺭﻗﻢ ) - (11ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
 (1يجب أن يكون سفر الطلبة منظما ً ومتوافقا ً مع رسالة وسياسات الجامعة ،وأن يتبع الخطوط اإلرشادية للسفر في عمادة
شؤون الطلبة.
 (2يجب أن يتفھم المشاركون في الرحالت بأن المشار َكات خارج الحرم الجامعي قد تحدث في ظروف تختلف عن
الظروف المعتادة داخل الحرم الجامعي.
 (3يجب تخطيط السفر بحيث ال يؤدي إلى تعطيل ال داعي له في المسؤوليات األكاديمية للطالب.
 (4يجب أن يتم تسليم مستندات السفر قبل أسبوعين من الرحالت المحلية/اإلقليمية وقبل شھرين من الرحالت الدولية.
 (5يجب على كافة الطلبة المسافرين ملء وتسليم نموذج فھم المخاطر المحتملة خارج الحرم الجامعي.
 (6يتم تسليم الطلبة نموذج موافقة من قبل الكلية التي ينتمي لھا الطالب وإدارة اإلسكان ،حيث يجب ملء ھذا النموذج
وإعادته لإلدارة.
 (7يجب على الطالبات تقديم موافقة خطية من قبل أولياء أمورھن على مشاركتھن في رحالت الجامعة ذات الصلة .وإذا
لم يقدم ھذا النموذج فال يسمح للطالبات المشاركة في الرحالت التي تنظمھا الجامعة.
 (8يجب على الطالبات تقديم موافقة خطية منفصلة من أولياء األمور بخصوص أي رحالت تتطلب المبيت خارج السكن
الجامعي أو بخصوص أي رحالت خارج الدولة.
 (9يلتزم الطلبة في الرحالت بقواعد السلوك الطالبي في الجامعة.
 (10مخالفة قواعد السلوك الطالبي في الجامعة أو أية قواعد أو شروط ذات صلة بالرحلة ،قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي
سواء ضد المشاركين أو ضد الھيئة الطالبية المعنية.

