
 2014) لسنة 15تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (
 دليل سياسات عمادة شؤون الطلبة السياسةرقم  11-ش.ط

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014 
 الموضوع مراجعةتاريخ آخر  01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 سفر الطلبة

نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول:  هذه السياسة اتصفحعدد  1 من  1
 والتسجيل

 

 سفر الطلبة. 11

 نظرة عامة
 تنظمها التي الرحالت في لمشاركةلولبة الط لسفر الالزمة واآلليات الشروط واإلجراءات الخاصة بها سياسةال هذه توضح

 .ائهاشرك حدأ أو الجامعة

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

 الهدف
وتأخذ بعين االعتبار ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع اإلماراتي في كل األنشطة التي  الطلبةتحرص الجامعة على سالمة 

 .في حالة سفر الطالبالمجتمع احترام قيم تؤكد هذه السياسة على و .تنظمها

 السياسة
 .ليس لها عالقة بالمناهج الدراسية ألغراض أخرىأو  ةهج الدراسياالمنقد يكون سفر الطلبة ألغراض مرتبطة ب )1

 أكثر. أوواحد  كون ليومي، وقد هاأو خارج الدولةفي مدينة العين أو في قد يكون النشاط المعني  )2

 .إدارة الريادة الطالبيةبموافقة مسبقة من كافة الرحالت المنظمة تحظى يجب أن  )3

 سياسات الجامعة.بكافة المشاركين في الرحالت جب أن يتقيد ي )4

في كافة الرحالت المنظمة ليشرف على الرحلة وسالمة  أحد العاملينو أيجب أن يكون هناك عضو هيئة تدريس  )5
 الطلبة.

التخاذ إجراءات ، كما قد يكون عرضة الجامعة من المشاركة في أي رحالت مستقبليةقد يمنع أي طالب يخالف سياسة  )6
 .ه ضدهتأديبي

 
  



 م2014) لسنة 43تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  11- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  سفر الطلبة   تاريخ المراجعة القادم

 1 من  1  عدد صفحات اإلجراءات
الطلبة نائب مدير الجامعة لشؤون المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

 سفر الطلبة - )11السياسة رقم ( إجراءات

عمادة الخطوط اإلرشادية للسفر في  يتبعأن سفر الطلبة منظماً ومتوافقاً مع رسالة وسياسات الجامعة، ويجب أن يكون  )1
 شؤون الطلبة.

عن حدث في ظروف تختلف قد تالحرم الجامعي  ات خارجن المشاركَ أالمشاركون في الرحالت ب تفھمن يأيجب  )2
 .الظروف المعتادة داخل الحرم الجامعي

 .للطالب األكاديمية المسؤوليات فيداعي له  يؤدي إلى تعطيل ال بحيث ال السفر تخطيط جبي )3

 قليمية وقبل شھرين من الرحالت الدولية.إلسبوعين من الرحالت المحلية/اأالسفر قبل  مستنداتتسليم  أن يتم يجب )4

 .يجب على كافة الطلبة المسافرين ملء وتسليم نموذج فھم المخاطر المحتملة خارج الحرم الجامعي )5

كان، حيث يجب ملء ھذا النموذج سدارة اإلإنموذج موافقة من قبل الكلية التي ينتمي لھا الطالب و يتم تسليم الطلبة )6
 وإعادته لإلدارة.

وإذا  .على مشاركتھن في رحالت الجامعة ذات الصلة من قبل أولياء أمورھن خطية الطالبات تقديم موافقة يجب على )7
 لطالبات المشاركة في الرحالت التي تنظمھا الجامعة.ل يسمح الف دم ھذا النموذجلم يق

خارج السكن  المبيتالطالبات تقديم موافقة خطية منفصلة من أولياء األمور بخصوص أي رحالت تتطلب  يجب على )8
 الجامعي أو بخصوص أي رحالت خارج الدولة.

 .في الجامعة قواعد السلوك الطالبيب في الرحالت الطلبة يلتزم )9

 إجراء تأديبي، قد يؤدي إلى اتخاذ الرحلةب قواعد أو شروط ذات صلةالجامعة أو أية  في قواعد السلوك الطالبيمخالفة  )10
 .الطالبية المعنية ھيئةضد المشاركين أو ضد السواء 

  
   




