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 عمادة شؤون الطالب

Deanship of Student Affairs   

              بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيزبجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  لإلسكان الطالبيلإلسكان الطالبي  تنظيميةتنظيميةالالقواعد قواعد الال 

  المقدمةالمقدمة    
نظراً نظراً احد العوامل الرئيسية المؤثرة ايجابياً في حياة الطالب الجامعي احد العوامل الرئيسية المؤثرة ايجابياً في حياة الطالب الجامعي   طالبيطالبياإلسكان الاإلسكان اليعد يعد 

النفسي وتحقيق النفسي وتحقيق   أسباب استقرارهأسباب استقراره  وسبباً منوسبباً من  ,,البتعاده عن موطنه األصلي طيلة فترة دراسته البتعاده عن موطنه األصلي طيلة فترة دراسته 

  ..أهدافه بالتحصيل العلمي أهدافه بالتحصيل العلمي 

السكن السكن   وفرتوفرتالمناخ المناسب للطالب المناخ المناسب للطالب   لتهيئةلتهيئةفي سعيها الدؤوب في سعيها الدؤوب   وعمادة شؤون الطالبوعمادة شؤون الطالب

  . .   او من خارج المملكة كطالب المنحاو من خارج المملكة كطالب المنح  الخرجالخرجالجامعي للطلبة القادمين من خارج مدينة الجامعي للطلبة القادمين من خارج مدينة 

بإعداد هذه بإعداد هذه   قامت العمادةقامت العمادة  طالبيطالبيباإلسكان الباإلسكان الوفي سبيل وضع األطر والتعليمات الخاصة وفي سبيل وضع األطر والتعليمات الخاصة 

  التي تبين شروط الحصول على السكن  والتعليمات المتعلقة بذلك .التي تبين شروط الحصول على السكن  والتعليمات المتعلقة بذلك .  القواعد التنظيميةالقواعد التنظيمية

  ,,المالية في الجامعاتالمالية في الجامعاتالالئحة المنظمة للشؤون الالئحة المنظمة للشؤون في الفصل السابع من في الفصل السابع من   4343تطبيقا للمادة تطبيقا للمادة 

  والذي ينص على انه  )) يجوز للجامعة إسكان الطالب غير الموظف المنتظم في المرحلةوالذي ينص على انه  )) يجوز للجامعة إسكان الطالب غير الموظف المنتظم في المرحلة

  ..  الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا في حال توفر السكن لدى الجامعة (( الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا في حال توفر السكن لدى الجامعة (( 

  األولىاألولىالمادة المادة 

  ) تعريفات () تعريفات (
  المعاني المدونة أمامها :المعاني المدونة أمامها :, , القواعد التنظيميةالقواعد التنظيميةيكون للكلمات اآلتية, حيثما وردت في هذه يكون للكلمات اآلتية, حيثما وردت في هذه 

  ..  جامعة األمير سطام بن عبدالعزيزجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  الجامعة :الجامعة :

ً كانت جنسي  قيد في جامعة األمير سطامقيد في جامعة األمير سطاممممنتظم منتظم   طالبطالبكل كل   الطالب :الطالب : ً كانت جنسيأيا   اهاهأو مستوأو مستوته ته أيا

  ..  ويكون مسجالً للمواد الدراسية للفصل المطلوب اإلقامة فيهويكون مسجالً للمواد الدراسية للفصل المطلوب اإلقامة فيهالتعليمي التعليمي 

ها شريطة ها شريطة فيفيللطالب المنتظمين للطالب المنتظمين   وفرها العمادة وفرها العمادة تتمباني ووحدات سكنية مباني ووحدات سكنية   ::  السكن الطالبيالسكن الطالبي

  ..  أن يكون من خارج المحافظة، وغير موظفأن يكون من خارج المحافظة، وغير موظف

ً للمادة الرابعة في هذه   باإلسكان الطالبيباإلسكان الطالبياللجنة الخاصة اللجنة الخاصة هي هي   ::اللجنة اللجنة  ً للمادة الرابعة في هذه والمشكلة وفقا والمشكلة وفقا

      ..التنظيميةالتنظيمية  القواعدالقواعد

  

  الثانيةالثانيةالمادة المادة 

  ..  طالبيطالبيالالباإلسكان باإلسكان   الساكنينالساكنين  جميع الطالبجميع الطالب  القواعد التنظيميةالقواعد التنظيميةيخضع لهذه يخضع لهذه 

  الثالثةالثالثةالمادة المادة 
  هي عمادة شؤون الطالب .هي عمادة شؤون الطالب .  القواعدالقواعدالجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه 
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 عمادة شؤون الطالب

Deanship of Student Affairs   

  الرابعةالرابعةالمادة المادة  

  ::برئاسة عميد شؤون الطالب وعضوية كل من برئاسة عميد شؤون الطالب وعضوية كل من   غير دائمةغير دائمةلإلسكان الطالبي لإلسكان الطالبي تشكل لجنة تشكل لجنة 

  .. نائبا للرئيس... نائبا للرئيس.وكيل العمادة لإلسكان الطالبي وكيل العمادة لإلسكان الطالبي   ..11

  مدير اإلسكان الطالبي .مدير اإلسكان الطالبي .  ..22

  األمن والسالمة .األمن والسالمة .  إدارةإدارة    منمن  عضوعضو  ..33

  ..بالعمادة بالعمادة اإلرشاد والتوجيه اإلرشاد والتوجيه   مركزمركز    منمن  عضوعضو  ..44

  عضو من اإلدارة القانونية .عضو من اإلدارة القانونية .  ..55

  اثنان من طالب السكن.اثنان من طالب السكن.  ..66

  

  : :   اللجنةاللجنة  مهام مهام 

  ..  وسبل تطويره وتحسينهوسبل تطويره وتحسينه  اإلسكان الطالبياإلسكان الطالبيمناقشة أوضاع مناقشة أوضاع . . 11

  ..السكنالسكنبما يحقق أهداف بما يحقق أهداف   السكن الطالبيالسكن الطالبيوتعليمات وتعليمات   نظمةنظمةألأل  المراجعة الدورية المراجعة الدورية . . 22

  ..السكنالسكنبما يحقق أهداف بما يحقق أهداف   السكن الطالبيالسكن الطالبيالمشكالت والعقبات داخل المشكالت والعقبات داخل   دراسةدراسة. . 33

وإجراء وإجراء الطالبي الطالبي   اإلسكاناإلسكانالمخالفات التي تقع داخل المخالفات التي تقع داخل   ططمحاضر ضبمحاضر ضبالنظر في تحرير النظر في تحرير . . 44

اإلجراءات النظامية متضمنة اإلجراءات النظامية متضمنة   الستكمالالستكمالتمهيداً لرفعها للجهة المختصة تمهيداً لرفعها للجهة المختصة التحقيقات األولية التحقيقات األولية 

  التوصية حيالها.التوصية حيالها.

  
  

  

  خامسةخامسةالال  المادةالمادة

  ((  السكن الطالبيالسكن الطالبي) شروط الحصول على ) شروط الحصول على 
  يلي :يلي :  ماما  السكن الطالبيالسكن الطالبييشترط للحصول على يشترط للحصول على 

  8080بمسافة تزيد عن بمسافة تزيد عن   خارج محافظة الخرجخارج محافظة الخرج  للسكنللسكن  مقر اإلقامة الدائمةمقر اإلقامة الدائمة  أن يكونأن يكون  ..11

) إثبات موقع من العمدة، أو الشرطة، أو ) إثبات موقع من العمدة، أو الشرطة، أو يثبت ذلكيثبت ذلك  وعلى الطالب أن يحضر ماوعلى الطالب أن يحضر ما,,مترمتركيلوكيلو

    ..  مكان عمل ولي األمر في جهة حكومية( مكان عمل ولي األمر في جهة حكومية( 

جواز السفر لغير جواز السفر لغير   اإلقامة أواإلقامة أو  للسعوديين وصورة منللسعوديين وصورة من  الهوية الوطنيةالهوية الوطنيةبطاقة بطاقة صورة من صورة من   ..22

    القبائل النازحة .القبائل النازحة .  ألبناءألبناءاو صورة من بطاقة القبول بالجامعة او صورة من بطاقة القبول بالجامعة   السعوديينالسعوديين

لطالب المنح الخارجية لطالب المنح الخارجية بالنسبة بالنسبة أن يكون قد صدرت للطالب موافقة من وزارة التعليم أن يكون قد صدرت للطالب موافقة من وزارة التعليم   ..33

  ..والداخلية والداخلية 

  . . أن يكون المتقدم منتظماً بالدراسة أن يكون المتقدم منتظماً بالدراسة   ..44

  إحضار صورة شخصية .إحضار صورة شخصية .  ..55
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 عمادة شؤون الطالب

Deanship of Student Affairs   

نتيجة إخالله بالقواعد أو النظام نتيجة إخالله بالقواعد أو النظام   اإلسكان الطالبياإلسكان الطالبيأن ال يكون قد سبق فصله من أن ال يكون قد سبق فصله من   ..66 

  المعمول به داخل السكن الجامعي .المعمول به داخل السكن الجامعي .

ً فيه االسم والكلية والرقم الجامعي ومصدر الشهادة   نموذجنموذجتعبئة تعبئة   ..77 ً فيه االسم والكلية والرقم الجامعي ومصدر الشهادة طلب السكن موضحا طلب السكن موضحا

  . والشهادة الجامعية لطالب الدراسات العليا .. والشهادة الجامعية لطالب الدراسات العليا .الثانويةالثانوية

ة شؤون الطالب وعلى الطالب ة شؤون الطالب وعلى الطالب دفع مبلغ اإليجار والضمان المالي وفق ما تحدده عماددفع مبلغ اإليجار والضمان المالي وفق ما تحدده عماد  ..88

  ما يفيد إيداع المبلغ في البنك الذي تعينه العمادة .ما يفيد إيداع المبلغ في البنك الذي تعينه العمادة .  إحضارإحضار

وان يجتاز الكشف الطبي المقرر وان يجتاز الكشف الطبي المقرر المعدية ، المعدية ، ن يكون الئقاً صحياً وخالياً من األمراض ن يكون الئقاً صحياً وخالياً من األمراض أأ    ..99

  في مستشفى الجامعة فقط. في مستشفى الجامعة فقط.   من قبل لجنة اإلسكانمن قبل لجنة اإلسكان

  أن تكون أولوية السكن للطالب الذين يسكنون المحافظات التي تخدمها الجامعة.أن تكون أولوية السكن للطالب الذين يسكنون المحافظات التي تخدمها الجامعة.  ..1010

  

  ((  طالبيطالبيباإلسكان الباإلسكان ال) تعليمات اإلقامة ) تعليمات اإلقامة   
  بالتعليمات التالية :ـبالتعليمات التالية :ـيلتزم الطالب الساكن يلتزم الطالب الساكن 

  وجوب المواظبة على الصالة .وجوب المواظبة على الصالة .  ..11

  ..طالبيطالبياإلسكان الاإلسكان الالتدخين والمعسل والشيشة وما في حكمها منعاً باتا داخل التدخين والمعسل والشيشة وما في حكمها منعاً باتا داخل   االمتناع عناالمتناع عن  ..22

  ..اإلسكان الطالبياإلسكان الطالبيداخل داخل   الالئق في حدود العرف السائدالالئق في حدود العرف السائد  اإلسالمياإلسالمي  بالمظهربالمظهر  التحليالتحلي  ..33

  ..  اآلخريناآلخرين  إزعاجإزعاجعدم التسبب في عدم التسبب في   ..44

طالبي طالبي اإلسكان الاإلسكان البطريقة الئقة تتسم بالود واالحترام والتعاون مع المشرفين في بطريقة الئقة تتسم بالود واالحترام والتعاون مع المشرفين في   التعاملالتعامل  ..55

  ..  السكن الطالبيالسكن الطالبيومع زمالئه في ومع زمالئه في 

احترام اآلخرين ممن هم في خارج السكن وعدم افتعال المشاكل وإزعاج جيرانه في احترام اآلخرين ممن هم في خارج السكن وعدم افتعال المشاكل وإزعاج جيرانه في   ..66

  المباني المجاورة.المباني المجاورة.

نشر المالبس أو األغطية بالشرفات أو المطابخ أو الصاالت الداخلية حفاظاً نشر المالبس أو األغطية بالشرفات أو المطابخ أو الصاالت الداخلية حفاظاً   االمتناع عناالمتناع عن  ..77

  على المظهر العام للسكن .على المظهر العام للسكن .

اإلسكان اإلسكان لمشكلة داخل السكن أو خارجه علية إبالغ مشرف لمشكلة داخل السكن أو خارجه علية إبالغ مشرف   في حال تعرض الطالبفي حال تعرض الطالب  ..88

  ..  قبل أن يقوم بأي ردة فعلقبل أن يقوم بأي ردة فعل  الطالبيالطالبي

  إخراج أي قطعة من ممتلكات الجامعة خارج الغرفة.إخراج أي قطعة من ممتلكات الجامعة خارج الغرفة.عدم عدم   ..99

وال يسمح به تحت أي وال يسمح به تحت أي منعا باتاً منعا باتاً   طالبيطالبيالسكن الالسكن الإلى مبنى إلى مبنى   والنساءوالنساء  ول األطفالول األطفالدخدخ  منعمنع  ..1010

  ..ظرف من الظروف ظرف من الظروف 

في دخول غرف الطالب في أي وقت إذا دعت الضرورة في دخول غرف الطالب في أي وقت إذا دعت الضرورة   اإلسكاناإلسكانالسماح لمشرفي السماح لمشرفي   ..1111

  لذلك .لذلك .

في األوقات المحددة للزيارة وهي من الساعة في األوقات المحددة للزيارة وهي من الساعة   من الذكور البالغين فقطمن الذكور البالغين فقط  استقبال الزواراستقبال الزوار  ..1212

  الرابعة مساء وحتى الساعة العاشرة ليالً .الرابعة مساء وحتى الساعة العاشرة ليالً .
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 عمادة شؤون الطالب

Deanship of Student Affairs   

  عدم السماح للزائر بالمبيت في غرفة الطالب  .عدم السماح للزائر بالمبيت في غرفة الطالب  .  ..1313 

  عدم تسليم بطاقة الغرفة للغير.عدم تسليم بطاقة الغرفة للغير.وو) بطاقة ( ) بطاقة ( الغرفة الغرفة مفتاح مفتاح االلتزام بالمحافظة على االلتزام بالمحافظة على   ..1414

أو االحتفاظ بها داخل أو االحتفاظ بها داخل   طالبيطالبيالال  اإلسكاناإلسكانمواد قابلة لالشتعال إلى مواد قابلة لالشتعال إلى   أيأي  إدخالإدخال  االمتناع عناالمتناع عن  ..1515

الغرفة مثل : الفحم, الكيروسين , غالية المياه الكهربائية , البنزين , اسطوانة الغاز , الغرفة مثل : الفحم, الكيروسين , غالية المياه الكهربائية , البنزين , اسطوانة الغاز , 

, فرن الميكروويف , فرن الميكروويف كواة , الموقد الكهربائي )السخان(كواة , الموقد الكهربائي )السخان(موقد الغاز , حماصة الخبز , المموقد الغاز , حماصة الخبز , الم

  ,,أخرى أخرى   ة ة واد ممنوعواد ممنوعوما شابهها ... الخ كما يحظر االحتفاظ بمواد قابلة لالنفجار وأي موما شابهها ... الخ كما يحظر االحتفاظ بمواد قابلة لالنفجار وأي م

ولمشرف المبنى الحق في مصادرة هذه األدوات مع تطبيق الجزاءات التي تقررها لجنة ولمشرف المبنى الحق في مصادرة هذه األدوات مع تطبيق الجزاءات التي تقررها لجنة 

  ..  تأديب الطالبتأديب الطالب

عدم إساءة استخدام األجهزة في المرافق العامة بالمبنى والعبث بها كطفايات الحريق عدم إساءة استخدام األجهزة في المرافق العامة بالمبنى والعبث بها كطفايات الحريق   ..1616

وجرس اإلنذار وكاشف الدخان والكاشف الحراري والطاوالت والمقاعد )الكنب( وجرس اإلنذار وكاشف الدخان والكاشف الحراري والطاوالت والمقاعد )الكنب( 

والمصعد وغرف الكهرباء وتوصيالت الهاتف ..الخ كما يحظر تشويه الجدران واألثاث والمصعد وغرف الكهرباء وتوصيالت الهاتف ..الخ كما يحظر تشويه الجدران واألثاث 

األثاث الثابت داخل الغرفة , وفي حالة اإلتالف األثاث الثابت داخل الغرفة , وفي حالة اإلتالف   بالكتابات أو تعليق الملصقات وتحريكبالكتابات أو تعليق الملصقات وتحريك

أو الكسر أو التشويه سواء داخل الغرفة أو خارجها يتحمل الطالب قيمة استبدالها أو أو الكسر أو التشويه سواء داخل الغرفة أو خارجها يتحمل الطالب قيمة استبدالها أو 

إحالته للجنة المختصة إحالته للجنة المختصة   ومن ذلكومن ذلك  حقهحقهالنظامية في النظامية في   اإلجراءاتاإلجراءاتاستكمال استكمال إصالحها مع إصالحها مع 

  ..  طالبيطالبيلسكن اللسكن الاافي مخالفات في مخالفات للنظر للنظر 

ذات رائحة كريهة في المطابخ في المبنى السكني حيث ذات رائحة كريهة في المطابخ في المبنى السكني حيث   عدم الطهي أو استخدام موادعدم الطهي أو استخدام مواد  ..1717

وعلى الطالب إغالق موقد المطبخ وعلى الطالب إغالق موقد المطبخ   ,,وما في حكمهاوما في حكمها  إنها مخصصة إلعداد الشاي والقهوةإنها مخصصة إلعداد الشاي والقهوة

  بعد انتهاء حاجته منه.بعد انتهاء حاجته منه.

  ..االعتناء بنظافة الغرفة والشقة  االعتناء بنظافة الغرفة والشقة    ..1818

إلقاء المهمالت في المناور والشرفات أو وضعها في غير أماكنها المخصصة لها إلقاء المهمالت في المناور والشرفات أو وضعها في غير أماكنها المخصصة لها   عدمعدم  ..1919

 ً ً وذلك حفاظا     ..  اإلسكان الطالبياإلسكان الطالبيعلى النظافة والصحة العامة داخل على النظافة والصحة العامة داخل   وذلك حفاظا

ً   يتحمل الطالب مسؤوليةيتحمل الطالب مسؤولية  ..2020 ً ممتلكاته الخاصة وعليه عدم ترك باب غرفته مفتوحا أثناء أثناء   ممتلكاته الخاصة وعليه عدم ترك باب غرفته مفتوحا

كما يتحمل مسؤولية ضياع او تلف ممتلكات الجامعة في حال اإلهمال كما يتحمل مسؤولية ضياع او تلف ممتلكات الجامعة في حال اإلهمال   ,,وجوده خارجها وجوده خارجها 

  ..  ررالتقصيالتقصي  أوأو  ءءأو الخطاأو الخطا

وتعتبر كل موجودات وتعتبر كل موجودات   وقت استالمه لهاوقت استالمه لهابتغيير أثاث أو ديكور الغرفة بتغيير أثاث أو ديكور الغرفة للطالب للطالب   يسمحيسمحال ال   ..2121

  ..  الغرفة عهدة عليه الغرفة عهدة عليه 

اإلسكان ورجال األمن واللجان التفقدية الميدانية وتسهيل اإلسكان ورجال األمن واللجان التفقدية الميدانية وتسهيل   مراقبيمراقبيالتعاون مع التعاون مع   ينبغيينبغي  ..2222

  ..  طالبيطالبياالسكان الاالسكان العن أي مخالفات قد تقع داخل عن أي مخالفات قد تقع داخل   واإلبالغواإلبالغمهمتهم مهمتهم 

( لاير قيمة إصدار بطاقة ( لاير قيمة إصدار بطاقة 5050عند فقدان بطاقة دخول الغرفة على الطالب أن يسدد مبلغ )عند فقدان بطاقة دخول الغرفة على الطالب أن يسدد مبلغ )  ..2323

  ..  جديدةجديدة
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من من   ههيحق لها نقليحق لها نقل  ااالمبنى كمالمبنى كمإلدارة السكن الحق في  إسكان الطالب في أي غرفة داخل إلدارة السكن الحق في  إسكان الطالب في أي غرفة داخل   ..2424 

غرفة لغرفة أخرى مماثلة لمستوى غرفته داخل أو خارج المبنى إذا دعت الضرورة غرفة لغرفة أخرى مماثلة لمستوى غرفته داخل أو خارج المبنى إذا دعت الضرورة 

  لذلك .لذلك .

  

  

  

  

  سابعةسابعةالال  المادةالمادة

  ) إجراءات تسكين الطالب () إجراءات تسكين الطالب (
  للجامعة .للجامعة .  ييااللكترونااللكترونيتقدم الطالب بطلب االلتحاق باإلسكان عن طريق الموقع يتقدم الطالب بطلب االلتحاق باإلسكان عن طريق الموقع   ..11

بداية كل فصل دراسي الستقبال الطالب الراغبين بداية كل فصل دراسي الستقبال الطالب الراغبين   قبل وبعدقبل وبعديتم تحديد أسبوعين يتم تحديد أسبوعين   ..22

  ..ودفع رسوم األجارودفع رسوم األجار  طالبيطالبيبالسكن البالسكن ال

  ..  ةةالثبوتيالثبوتياألوراق األوراق   إحضارإحضار  ..33

  إحضار الجدول الدراسي للفصل المراد السكن به .إحضار الجدول الدراسي للفصل المراد السكن به .  ..44

  في صندوق الطالب وإحضار قسيمة اإليداع .في صندوق الطالب وإحضار قسيمة اإليداع .  لإليجارلإليجارإيداع المبلغ المخصص إيداع المبلغ المخصص   ..55

  شروط العقد .شروط العقد .توقيع الطالب على  عقد اإلسكان بعد قراءة توقيع الطالب على  عقد اإلسكان بعد قراءة   ..66

  ..الغرفة الغرفة   بأثاثبأثاثتعبئة الطالب نموذج العهدة الخاصة تعبئة الطالب نموذج العهدة الخاصة   ..77

  تعبئة نموذج إصدار بطاقة اإلسكان .تعبئة نموذج إصدار بطاقة اإلسكان .  ..88

  أن يوقع تعهداً بالتقيد بتعليمات السكن وواجباته .أن يوقع تعهداً بالتقيد بتعليمات السكن وواجباته .  ..99

  ةةثامنثامنالالالمادة المادة 
  ) اإلجراءات المالية () اإلجراءات المالية (              

لكل طالب لكل طالب   لمدة فصل دراسي واحدلمدة فصل دراسي واحد  رةرةكأجكأجلاير لاير   خمسمائةخمسمائة  ( (   لايرلاير550000يتم تحديد مبلغ )يتم تحديد مبلغ )  ..11

  ..لاير لاير   ةةمائمائخمسخمس( (   لاير لاير   550000بقيمة ) بقيمة )   مستردمسترد  مع مبلغ تأمينمع مبلغ تأمين

لمدة لمدة   رةرةلطالب الدراسات العليا كأجلطالب الدراسات العليا كأج  وخمسمائة لايروخمسمائة لاير  ألفألف(  (  لاير لاير   11550000يحدد مبلغ ) يحدد مبلغ )   ..22

  ..لاير لاير   ةةثمانمائثمانمائ  ((لاير لاير   880000مع مبلغ تأمين مسترد بقيمة ) مع مبلغ تأمين مسترد بقيمة ) دراسي واحد دراسي واحد   فصلفصل

وإخالء طرفه ما لم يكن هناك وإخالء طرفه ما لم يكن هناك   طالبيطالبيالال  بالسكنبالسكنيعاد مبلغ التأمين للطالب بنهاية عالقته يعاد مبلغ التأمين للطالب بنهاية عالقته   ..33

او لديه مخالفة منظورة من قبل اللجنة المختصة او لديه مخالفة منظورة من قبل اللجنة المختصة   تلفيات أو نقص في العهدة أو الغرفةتلفيات أو نقص في العهدة أو الغرفة

  ..بالجزاءات التأديبية بالجزاءات التأديبية 
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  تاسعةتاسعةالالالمادة المادة  
فيتم فيتم   دسةدسةالساالسافي المادة في المادة   الواردةالواردةبالتعليمات بالتعليمات   التزامهالتزامهفي حالة وقوع مخالفة من الطالب بعدم في حالة وقوع مخالفة من الطالب بعدم 

لجنة لجنة   إلىإلىالتحقيقات الالزمة والرفع بتوصيتها التحقيقات الالزمة والرفع بتوصيتها   إلجراءإلجراء  الطالبيالطالبي  اإلسكاناإلسكانلجنة لجنة   إلىإلىحالته حالته إإ

  ..  حقهحقهالنظامية في النظامية في   اإلجراءاتاإلجراءاتالستكمال الستكمال تأديب الطالب تأديب الطالب 

  العاشرةالعاشرةالمادة المادة 

  ((إجراءات إخالء الطرف من السكن إجراءات إخالء الطرف من السكن ))                                      
عند إكماله عند إكماله   تنتهي إقامة الطالب في السكن مع آخر امتحان له في الفصل الدراسيتنتهي إقامة الطالب في السكن مع آخر امتحان له في الفصل الدراسي  ..11

وفي حالة عدم تسليمه الغرفة يمنع منعا باتا توقيع إخالء الطرف وفي حالة عدم تسليمه الغرفة يمنع منعا باتا توقيع إخالء الطرف   متطلبات التخرجمتطلبات التخرج

  سليمة.سليمة.  راءات تسليم الغرفة الخاصة به في حالةراءات تسليم الغرفة الخاصة به في حالةمن قبل إدارة اإلسكان حتى يكمل إجمن قبل إدارة اإلسكان حتى يكمل إج

أو أو     التأجيلالتأجيل  أوأواالعتذار عن الدراسة االعتذار عن الدراسة تنتهي إقامة الطالب في السكن في حالة تنتهي إقامة الطالب في السكن في حالة   ..22

أو الفصل من الجامعة أو الفصل من أو الفصل من الجامعة أو الفصل من   االنقطاع عن الدراسةاالنقطاع عن الدراسة  االنسحاب من الجامعة أواالنسحاب من الجامعة أو

يلزمه يلزمه     فانهفانه  ههوعليوعليالسكن ألي سبب كان وتعتبر إقامته في هذه الحالة غير نظامية السكن ألي سبب كان وتعتبر إقامته في هذه الحالة غير نظامية 

  تسليم الغرفة .تسليم الغرفة .

إلدارة اإلسكان الحق في جرد غرفة الطالب الخاصة بشكل مستمر إذا دعت إلدارة اإلسكان الحق في جرد غرفة الطالب الخاصة بشكل مستمر إذا دعت   ..33

الضرورة لذلك والرفع بنتيجة الجرد في حالة النقص في األثاث إلى الجهة المختصة الضرورة لذلك والرفع بنتيجة الجرد في حالة النقص في األثاث إلى الجهة المختصة 

  ..  تمهيداً لتطبيق العقوباتتمهيداً لتطبيق العقوبات

                                                

  عشرعشر  الحاديةالحاديةالمادة المادة 
  مهام مشرفي اإلسكان:مهام مشرفي اإلسكان:

  
لألنظمة والتعليمات المعمول بها داخل السكن الجامعي لألنظمة والتعليمات المعمول بها داخل السكن الجامعي المحافظة على تطبيق الطالب المحافظة على تطبيق الطالب   ..11

..  

المحافظة على األجهزة في المبنى وحمايتها من العبث بها كطفايات الحريق وجرس المحافظة على األجهزة في المبنى وحمايتها من العبث بها كطفايات الحريق وجرس   ..22

اإلنذار وأجهزة كشف الدخان والطاوالت والمقاعد وعدم العبث وتشويه الجدران اإلنذار وأجهزة كشف الدخان والطاوالت والمقاعد وعدم العبث وتشويه الجدران 

اكن المخصصة اكن المخصصة بالكتابة عليها أو على األثاث وعدم تعليق الملصقات في غير األمبالكتابة عليها أو على األثاث وعدم تعليق الملصقات في غير األم

  لها.لها.

  المحافظة على استخدام سلم الطوارئ لما هو مخصص له.المحافظة على استخدام سلم الطوارئ لما هو مخصص له.  ..33

توزيع اإلرشادات والتعليمات التي تصدرها اإلدارة للطالب  ووضعها في لوحة توزيع اإلرشادات والتعليمات التي تصدرها اإلدارة للطالب  ووضعها في لوحة   ..44

  اإلعالنات. اإلعالنات. 

  الرفع لإلدارة بطلبات الصيانة متى ما دعت الحاجة إليها.الرفع لإلدارة بطلبات الصيانة متى ما دعت الحاجة إليها.  ..55
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  إخالء الطالب من السكن في حالة وجود خطر يهدد سالمتهم. إخالء الطالب من السكن في حالة وجود خطر يهدد سالمتهم.   ..66

  المحافظة على مفاتيح جميع الغرف الخاصة بالطالب  بعد استالمها . المحافظة على مفاتيح جميع الغرف الخاصة بالطالب  بعد استالمها .   ..77

  اإلشراف على عمال النظافة والتأكد من إتمام األعمال المتعلقة بهم . اإلشراف على عمال النظافة والتأكد من إتمام األعمال المتعلقة بهم .   ..88

  ..المساعدة في إخالء السكن من الطالب المساعدة في إخالء السكن من الطالب   ..99

  أي تعليمات تصدرها اإلدارة مستقبال يتم التقيد بها .أي تعليمات تصدرها اإلدارة مستقبال يتم التقيد بها .  ..1010

  

  الثانية عشرالثانية عشرالمادة المادة 

    ..  وتخضع للمراجعة والتعديل متى دعت الحاجة لذلكوتخضع للمراجعة والتعديل متى دعت الحاجة لذلك  من تاريخ اعتمادهامن تاريخ اعتمادهايعمل بهذه الالئحة يعمل بهذه الالئحة 

  ,,, تم بحمد هللا وتوفيقه ,,,,,, تم بحمد هللا وتوفيقه ,,,                                        
  

 


