
 

Office of Student Affairs 

 طلب االشتراك فى رحلة

 أسم المشــترك                            :______________________________________

 أسم ولى األمر أو الوصي              :_______________________________________

 ________________________رقم إثبات  الشخصية                    :______________

 أسم الرحلـــــة                            :______________________________________

 أسم اإلدارة أو الوحدة المنظمة للرحلة:______________________________________

 التاريخ من                    /     الــى                  / 

مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا من خالل مفوضيها باإلدارات األكاديمية امعة العلوم والتكنلوجيا التابعة لجحيث تقوم 
ورحالت قصيرة داخل جمهورية مصـــــر العربية  ةوالـــــخ برعايـــــة رحالت موجه ةمع الجامع ةوالمؤسسات المتعاقد

 . ة وذلك على نفقة المشتركين الشخصيةالمشتركيـن بالرحل  ةطلبومناطق الشرق األوسط وبالد أخرى مما يتالئم مع ال

وحيث ان هذه السفريات والخدمات األكاديميـــــة وغير األكاديمــــــية تخضع لبرنامج ينظمها من حيث االقامه واالنتقاالت  
لقبول طلب االشتراك الطالب موافقه واالنشطه المقترحه خالل الرحله . ومن الشروط االساسيه والتي ال يمكن االستغناء عنها 

 -وتتمثل تلك البنود في االتي:   ولي امر الطالب علي النموذج المرفق بعد قراءه البنود التاليه والتوقيـــــــــع عليه .

 ةمخالف ةوعدم مخالفتهم وفي حال لةااللتزام بتعليمات مشرفين الرح ةالمشتركين والمرافقين بالرحله ةعلي الطلب-:أوال
 احد الطلبه لتلك التعليمات يتم اتخاذ االجراءات القانونيه معه والمتمثله في :

 التنبيه عليه بعدم التكرار . -
 نعه من رحالت الجامعه نهائيا وادراجه علي قائمه الممنوعين من الرحالت مع الجامعهم -

 -:ثانيا
ليست مسئولة قانونا ) القدر هللا (عن أى  امدينة زويل للعلوم والتكنولوجيالتابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا   -

إصابات أو تلف أو خسارة أو حادث أو عدم انتظام قد يحـــدث من عيب فى أيــــــة سيارة أو خطأ الغير أو 
 شخص مكلف بالقيام بتنفيذ أو بعمل أى خدمات تخصه.

سئولية عن األضرار التى قد تنشأ عن  من الم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجياجامعة العلوم والتكنولوجيا بتعفى   -
 الطقس أو اإلضرابات او أعمال العنف أو اإلرهاب أو الكوارث الطبيعية تحت بند القوة القاهرة.

 الخدمات واإلقامة تخضع لقانون البلد المتجهه اليها الرحله. -
ا الحق فى إجراء اية تعديالت اذا له مدينة زويل للعلوم والتكنولوجياجامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة ل -:ثالثا
 ذلك فى اى وقت تشاء وذلك لراحة وسالمة المشتركيــن ارتأتما 

لها الحق فى إلغاء اى برنامج معلن  مدينة زويل للعلوم والتكنولوجياالتابعة ل جامعة العلوم والتكنولوجيا -:رابعا
ها الحق فى االمتناع عن قبول اى مشترك فى اى برنامج أو رحلة أو تطلب منه دون اى مسئولية عليها كما ل

غير الئق او بموضع يثير الشكوك في  شكلاالنسحاب وذلك بواسطة ممثل الجامعة المختص في حاله ظهوره ب
 السلوك وبطريقه غير محترمه ويوضع اسمه علي قائمه الممنوعين من الرحالت مع الجامعه .

غير مسئولة عن أى مسئولية أو  مدينة زويل للعلوم والتكنولوجياة العلوم والتكنولوجيا التابعة لجامع -:خامسا
غرامة ناشئة عن إلغاء خطوط الطيران أو األتوبيس أو السكك الحديديـة وذلك عن التذاكر الغير قابلة للرد و 

 المشتراة لالستخدام على الخطوط المعتادة فى مصر.
 لممتلكات الشخصية مسئولية شخصية.األمتعة و ا -:سادسا



التواريخ والجداول وتفاصيل الرحلة وتكلفتها المحددة والبيانات المتاحة عن اإلعالن عن البرامج او  -:سابعا
 الرحلة قابلة للتعديل والمراجعة قبل الرحله 

 يحظر تعاطى المخدرات أو الخمر خالل الرحلة. -:ثامنا
ين أن يلتزموا بالمجموعة فى جميع تحركاتهم وعدم ترك المجموعه وتنظيم وعلى الطلبه المشتركين والمرافق

  برنامج خاص لالفراد يخالف برنامج الرحله االساسي .
على إجراءات عقابية محددة ضد اى خرق للقواعــــد التى  القيم األكاديميةومدونة مل لوائح الجامعة توتش

جدول األنشطة للبرامج والرحالت و  القيم األكاديميةمدونة ذكرت أعاله. ويقر الموقع أدناه انه اطلع على 
المنظمة ويقبل ويعـــــترف بأى مخاطر ناجمة عن ذلك والشروط المدرجة هنا بما فيها نظام رد األموال. كما 
أحيط الموقع أدناه علما ووافق عن نفسه وبصفته وعن خلفائـــه وورثته ومنفذى وصيته واإلداريين والمتنازل 

بااللتزام بالشروط المدرجة فى هذا اإلقرار. ويخلى مسئولية جامعه العلوم و التكنولوجيا و جميـــــع  لهم
إدارييها ووكالئها المرخص لهم وممثليها وذلك عن اى مسئولية أو مسئوليات تتعلق بالتأخير أو اإلصابات أو 

ة أو برنامج معين أو جزء منها أو مما الوفاة او فقد أو تلف للممتلكات مهما حدثت سواء حدثت خالل الرحل
 يتعلق بذلك.

  

 /     كما أقر أنا الموقع أدناه اننى قرأت خط سير الرحلة المتوجهة الى ___________________فى الفترة من   /    

وبرنامج الرحلة  ملتزم بخط السير ومواعيد الذهاب والعودةأقر بأننى ووالمرفق بطلب الرحلة وأوافق عليه    20الى    /  / 

مخالفتى لمواعيد السفر عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا غير مسئولة لوجيا التابعة لوأقر بأن جامعة زويل للعلوم والتكنو
يام بطلب قخالل الرحلة جديدة يصدر من تعليمات  قد والعودة وبرنامج الرحلة وما ينتج عن ذلك من أثار وملتزم بتنفيذ كل ما

 .الرحلة 

 لتوقيــع :__________________                                                   التاريخ :    /     /    ا

 فى حالة اذا كان الطالب قاصرا يراعى التوقيع من ولى األمر:_________________________

 

 


