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كلمة عميد شؤون الطالب
د. ثالب بن عبد اهلل الشكرة

فــي ظــل الدعــم المســتمر للمســيرة التعليميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية من 
لــدن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن ، وســعيًا لتوفيــر 
ــة  ــر كاف ــة وتوفي ــة جاذب ــة تعليمي ــق بيئ ــا يضمــن خل ــا الطــاب بم الخدمــات ألبنائن
ســبل الراحــة الممكنــة، يأتــي تدشــين اإلســكان الطابــي فــي جامعــة األميــر ســطام 
بــن عبــد العزيــز ليســهم فــي إعــداد جيــل مؤهــل مــن الشــباب القــادر علــى تحمــل 

المســؤولية بمــا يحقــق أهــداف رؤيــة المملكــة االســتراتيجية 2030.

ــن  ــتفيدين م ــاب المس ــات للط ــوق والواجب ــد الحق ــى تحدي ــة عل ــت الجامع ــذا عمل ل
اإلســكان ووضعهــا فــي إطــار منظــم يضمــن تقديــم أرقــى الخدمــات وتوفيــر كافــة 
ــرة  ــم فت ــي تنظ ــد الت ــى القواع ــم عل ــان اطاعه ــع ضم ــاكنين م ــة للس ــبل الراح س

ــكان. ــل اإلس ــم داخ وجوده

أتقــدم بخالــص الشــكر لــكل مــن ســاهم فــي هــذا العمــل، وأســأل اهلل التوفيــق والســداد 
ــا الطالب. ألبنائن
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الجامعة

الفصل األول:
 أحكام عامة

تعريفات
حيثمــا  التاليــة،  المصطلحــات  تــدل 
ــى  ــى المعن ــة عل ــذه الائح ــي ه وردت ف

يلــي: أمــام كل منهــا كمــا  الموضــح 

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.

كل طالـــب التحـــق بجامعـــة األمير ســـطام بـــن عبـــد العزيز 
للدراســـة المنتظمـــة وهو مقيـــد فيها، مهما كانت جنســـيته أو 
مســـتواه التعليمي، وســـبق أن ســـجل مواد الفصل الدراســـي 
المـــراد اإلقامـــة فيه. بشـــرط أن يكـــون من خـــارج المحافظة 

موظفًا. وغيـــر 

وحدات ســـكنية ومرافق خدمية عامة، فـــي محيط حرم جامعة 
األمير ســـطام بن عبد العزيز،

هـــي لجنـــة لإلســـكان الطابـــي والتي تشـــكلت وفقـــًا للمادة 
الائحة. هـــذه  في  التاســـعة 

هي كلُّ أمٍر يخالـــف األنظمة واللوائـــح والتعليمات المنصوص 
عليها في إدارة اإلســـكان الطابي.

هـــي أي حكم صـــدر على المســـتفيد مـــن اإلســـكان الطابي 
والـــذي نُصَّ عليـــه في هـــذه الائحة.

الكليات التابعة لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.

 مســـاعد المشرف: الطالب الذي تم ترشـــيحه من قبل المشرف 
علـــى مبنى اإلســـكان الطابي عـــن رغبةٍ مـــن الطالب، وتمت 
الموافقـــة عليـــه مـــن قبـــل رئيس قســـم اإلســـكان الطابي 

وذلـــك بنظام التشـــغيل الطابي.

الطالب

اإلسكان
الطالبي

اللجنة

المخالفة

العقوبة

الكليات
 
مساعد
المشرف

المادة
1
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ما يوفره اإلسكان للطالب
حرصــًا مــن الجامعــة علــى توفيــر اإلســكان الطابــي والمرافــق 
الخدميــة التابعــة لــه، وتحقيقــًا للجــو المائــم للطــاب مــن 
الجامعــة  بوظائــف  النهــوض  يكفــل  بمــا  وهــدوء  اســتقرار 
وذلــك  الطابــي  اإلســكان  مشــروع  كان  وتعليميــًا،  تربويــًا 

لتحقيــق اآلتــي:
ــن 	  ــد م ــب وتزي ــن الطال ــة تعي ــبة ومريح ــة مناس ــاد بيئ إيج

ــي. ــي والعلم ــه المعرف تحصيل
دعــم القيــم التعليميــة للطلبــة فــي القاعــات الدراســية 	 

وخارجهــا.
بمــا 	  واالهتمــام  وقتــه،  تنظيــم  فــي  الطالــب  مســاعدة 

ــة  ــطة الثقافي ــي األنش ــاركته ف ــال مش ــن خ ــد م ــو مفي ه
تطــور  أن  شــأنها  مــن  التــي  والرياضيــة  واالجتماعيــة 

هواياتــه. وتدعــم  مواهبــه  وتنمــي  شــخصيته 
تعزيــز روح األلفــة بيــن الطلبــة، وتحقيــق التعــارف بينهــم 	 

وتنميــة اإلحســاس بالجماعــة واالنتمــاء.

من تنطبق عليهم الالئحة
يخضــع لهــذه الائحــة كل طالــب مســتفيد مــن خدمــات اإلســكان 
الطابــي ومرافقــه، بمــا يتوافــق مــع األنظمــة األساســية فــي 

جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز.

إدارة اإلسكان الطالبي
تعـــدُّ إدارة اإلســـكان الطابـــي إحـــدى إدارات عمادة شـــؤون 
الطـــاب في الجامعـــة، وتحت مظلة الشـــؤون اإلدارية للعمادة 
والموجهـــة لها وفقًا ألنظمـــة الجامعة ولوائحهـــا، وهي الجهة 
الوحيـــدة ذات االختصـــاص بتطبيـــق أحـــكام هـــذه الائحـــة 
وقواعدهـــا التفســـيرية، ولهـــا الحـــق فـــي تنفيـــذ اإلجراءات 

المناســـبة بحـــق المخالفين مـــن الطاب.

المادة
2

المادة
3

المادة
4
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مهام ومسؤوليات إدارة اإلسكان الطالبي
متابعة تنفيذ برامج وأهداف السكن الطابي.. 1
متابعة المشرفين على األبنية السكنية ورفع التقارير.. 2
توفير احتياجات األبنية السكنية.. 3
تسكين الطاب حسب النظام المعمول به في الجامعة.. 4
التأكـــد مـــن نظاميـــة وصحـــة المعلومـــات المقدمة من . 5

الطـــاب الراغبيـــن في الســـكن.
التوقيـــع علـــى إخاء طرف الطـــاب بعد التأكـــد من عدم . 6

وجـــود أي عهـــدة عليهم للســـكن عـــن طريق الحاســـب 
. لي آل ا

اســـتقبال اقتراحات وشـــكاوى الطاب والعمـــل على حلها . 7
النظامية. اإلجـــراءات  وإنهاء 

وحدات الحاســـب اآللي في األبنية الســـكنية تســـجيل بيانات الطاب المقيمين بالتنســـيق مع مشرفي . 8

مهام مشرفي األبنية السكنية

فيهــا . 1 ترســخ  للطــاب  متكاملــة  إســامية  بيئــة  تهيئــة 
الرفيعــة. قيمــه  وتســود  اإلســام  عقيــدة 

ــل . 2 ــى تحم ــه عل ــة وتدريب ــب المتكامل ــخصية الطال ــاء ش بن
المســؤولية واألعمــال القياديــة واالنضبــاط.

تدريــب الطــاب علــى المشــاركة واالندمــاج فــي حيــاة . 3
ومجتمعهــم. دينهــم  لخدمــة  تؤهلهــم  ســليمة  اجتماعيــة 

التعــرف علــى مشــاكل الطــاب والعمــل علــى إيجــاد الحلول . 4
ــبة لها. المناس

تأميــن اإلقامــة المريحــة للطــاب وتهيئــة المنــاخ المائــم . 5
لهــم لزيــادة تحصيلهــم العلمــي.

توفيــر الترويــح الهــادف لهــم عــن طريــق تقديــم األنشــطة . 6
لمختلفة. ا

ــك . 7 ــكنية وذل ــدات الس ــاب الوح ــاب ط ــور وغي ــة حض متابع
ــة. ــوالت الميداني ــق الج ــن طري ع

رفع تقرير يومي عن البناء وعن مشاكل الطاب.. 8

المادة
6

المادة
5
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المادة
7

أهداف الالئحة
تهـــدف هـــذه الائحـــة إلى ضبـــط ســـلوكيات الطـــاب داخل 
اإلســـكان الطابـــي ومحيطه والمرافـــق الخدميـــة التابعة له، 
وإصاح ومعالجة ســـلوك الطاب المخالف باألســـاليب التربوية 
الحديثة المناســـبة. كما تهـــدف إلى تنفيذ العقوبـــات التأديبية 
علـــى الطالب المخالـــف ألنظمة اإلســـكان الطابـــي ولوائحه 

المعمـــول بها فـــي الجامعة.

تفتيش اإلسكان الطالبي
يحــق لمديــر اإلســكان فــي الحــاالت الطارئــة تشــكيل لجنــة 
برئاســته تضــم عضــوًا مرشــحًا مــن إدارة األمــن، وعضــوًا 
مرشــحًا مــن إدارة الســامة، وذلــك لتفتيــش أي غرفــة يُشــتبه 
بهــا، ويتــم التفتيــش بحضــور الطالــب الســاكن فيهــا وال تفتش 

ــه. فــي غياب

المادة
8

ــكان . 9 ــاب وإدارة اإلس ــؤون الط ــادة ش ــات عم ــذ توجيه تنفي
ــاب. ــكن الط ــق بس ــا يتعل ــي فيم الطاب

متابعة صيانة المباني واإلباغ عن أي عطل طارئ.. 10
ــد . 11 ــر الجي ــى المظه ــرص عل ــي والح ــة المبان ــة نظاف متابع

والصحــي.
إخــاء طــرف الطــاب المتخرجيــن والمفصوليــن وإعــداد . 12

ــي. ــب اآلل ــا بالحاس ــى و إدخاله ــكل مبن ــط ل خرائ
13.عمل برامج أنشطة مختلفة خال العام الدراسي.
14.متابعة مخالفات الطاب المختلفة والقضاء عليها.
15.المحافظة على مرافق السكن الطابي وصيانتها 

       ونظافتها بصفة دورية.
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اإلســكان  لجنــة  تشــكيل  التاســعة:  للمــادة  التفســيرية  القاعــدة 
ومهامهــا الطالبــي 

ــادة  ــل عم ــي وكي ــكان الطالب ــة اإلس ــرأس لجن ــة: ي ــكيل اللجن أ . تش
ــن: ــم كاًل م ــكان وتض ــة واإلس ــات الطالبي ــالب للخدم ــؤون الط ش

مدير إدارة اإلسكان الطالبي     نائبًا  للرئيس• 
عضوًا•  مدير وحدة اإلشراف ـ كبير المشرفين   
عضوَا•  موظف من إدارة األمن والسالمة    
عضوَا•  موظف من وحدة اإلرشاد والتوجيه    
عضوَا•  موظف من اإلدارة القانونية    
عضوًا•  موظف من التشغيل والصيانة    
عضوَا•  طالب من اإلسكان من الطالب السعوديين  
عضوَا•  طالب من اإلسكان من طالب المنح غير السعوديين 

ب . مهام اللجنة: 
ــة . 1 ــي ومحاول ــر األوضــاع فــي اإلســكان الطالب ــى تطوي العمــل عل

ــينه. تحس
الطالبــي . 2 باإلســكان  الخاصــة  والتعليمــات  األنظمــة  مراجعــة 

بشــكٍل دوري بمــا يخــدم الغايــة ويحقــق األهــداف.
إيضــاح المشــكالت والعقبــات داخــل اإلســكان الطالبي ودراســتها . 3

والبحــث عــن الحلــول المالئمــة لهــا.
متابعــة المحاضــر المحــررة والمضبوطــة والنظــر فــي المخالفــات . 4

التــي تــم تســجيل وقوعهــا داخــل اإلســكان الطالبــي، واالطــالع 
ــا  ــة إجراءاته ــة لمتابع ــات المختص ــا للجه ــل توجيهه ــا قب عليه

ــة المناســبة حيالهــا.  ــة، ورفــع التوصي النظامي

المادة
9

لجنة اإلسكان الطالبي
تختــص لجنــة اإلســكان الطابــي برئاســة وكيــل عمــادة شــؤون 
الطــاب للخدمــات الطابيــة و اإلســكان، باإلشــراف علــى جميــع 
شــؤون اإلســكان الطابــي، ويحــدد تشــكيلها ومهامهــا فــي 

القواعــد التفســيرية لهــذه الائحــة.

الئحة اإلسكان الطالبي و القواعد التفسيرية
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الفصل الثاني:
الشروط و األنظمة

قبول الطالب في اإلسكان الطالبي
يحــق للطالــب الجامعــي المنتظــم فــي 
اإلســكان  مــن  يســتفيد  أن  الدراســة 
بعــد  الجامعــة  فــي  ومرافقــه  الطابــي 
فــي  الــواردة  الشــروط  جميــع  اســتيفاء 

الائحــة. لهــذه  التفســيرية  القواعــد 

المادة
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القاعدة التفسيرية للمادة العاشرة: 
أ . شروط القبول في اإلسكان الطالبي

قبــول الطالــب انتظامــًا فــي الدراســة الجامعيــة، واســتكمال كافــة . 1
إجــراءات التســجيل للفصــل الدراســي الــذي يــود االلتحــاق فيــه باإلســكان 

ــي. الطالب
موافقــة خطيــة صــادرة مــن وزارة التعليــم لطــالب المنــح الداخليــة . 2

والخارجيــة.
ــة، وأن . 3 ــراض المعدي ــن األم ــًا م ــًا وخالي ــًا صحي ــب الئق ــون الطال أن يك

يجتــاز الكشــف الطبــي المقــرر مــن قبــل إدارة اإلســكان فــي مستشــفى 
ــة. الجامع

أولويــة اســتحقاق الطالــب لإلســكان الطالبــي مبنيــًة علــى الطالــب . 4
األبعــد عــن المدينــة الجامعيــة، ويتــم إثبــات ذلــك بالشــهادة الثانويــة 

ــة. ــه اللجن ــع ب ــات تقتن ــة، أو أي إثب العام
ــي . 5 ــكان الطالب ــن اإلس ــابقًا م ــل س ــد فص ــدم ق ــب المتق ــون الطال أاّل يك

ــة. ــي الجامع ــا ف ــول به ــح المعم ــة واللوائ ــده باألنظم ــدم تقي لع
تقديــم الضمــان المالــي، ودفــع مبلــغ اإليجــار المحــدد مــن قبــل عمــادة . 6

شــؤون الطــالب، ويتــم إيداعــه فــي صنــدوق الطــالب بالجامعــة.
الموافقــة علــى أنظمــة اإلســكان ولوائحــه خاصــًة والجامعــة عامــًة . 7

وااللتــزام التــام بهــا.

ب . المفاضلة بين طلبات اإلسكان

ــا  ــي تعلنه ــم الت ــرة التقدي ــاء فت ــد انته ــكان بع ــات اإلس ــرز طلب ــم ف أواًل: يت
عمــادة شــؤون الطــالب فــي كل فصــل دراســي، ويتــم قبــول الطلبــات حســب 
ــي  ــكل رئيس ــة بش ــون األولوي ــي. وتك ــكان الطالب ــي اإلس ــاغرة ف ــرف الش الغ

ــي . ــرم الجامع ــن الح ــد ع ــب األبع للطال

ــم  ــة، يت ــن الجامع ــد ع ــي البع ــاوى ف ــات تتس ــود طلب ــة وج ــي حال ــًا: ف ثاني
إســكان الطالــب ذي القبــول الجامعــي األحــدث. ثــم إذا تشــابه تاريــخ القبــول 
الجامعــي، يتــم إســكان الطالــب ذو المعــدل التراكمــي األعلــى. وإذا تســاوت 

ــنًا. ــر س ــب األصغ ــكان الطال ــم إس ــة، يت ــدالت التراكمي المع
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القاعــدة التفســيرية للمــادة الثانيــة عشــرة: شــروط مســاعد مشــرف 
اإلســكان الطالبــي ومهامــه

يجب أن تتوفر في مساعد المشرف الشروط التالية:
أن يكون الطالب حسن السيرةِ والسلوك.• 
أن يكون ذا شخصية تتسم بالقيادية والقبول والتأثير.• 
أاّل يكــون قــد ســجلت عليــه مالحظــات ســابقة فــي اإلســكان • 

الطالبــي.
أن تكون غرفة مساعد المشرف في الوحدة السكنية المحددة.• 

وتناط به المهام التالية:
ــد •  ــي ق ــة الت ــر النظامي ــات غي ــكالت والتصرف ــن المش ــغ ع التبلي

ــص. ــف المخت ــكنية للموظ ــدة الس ــل الوح ــل داخ تحص
تقديم بالغات الصيانة والتنظيف لمشرف اإلسكان الطالبي.• 
التنســيق والمتابعــة مــع المشــرف المختــص عنــد تنفيــذ البرامــج • 

الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة.
الوحــدة •  داخــل  الرياضيــة  المرافــق  علــى  الــدوري  اإلشــراف 

. لســكنية ا
تقديم االقتراحات والتوصيات، لضمان جودة الخدمة.• 

المادة
11

توزيع الطالب في الغرف والوحدات
ــب  ــكنية بحس ــدات الس ــرف الوح ــى غ ــاب عل ــع الط ــم توزي يت
الشــاغر منهــا، وذلــك وفــق الضوابــط واألنظمــة التــي وضعتهــا 
إدارة اإلســكان الطابــي، مــع مراعــاة رغبــات الطــاب قــدر 
اإلمــكان، كمــا يحــق للطالــب تغييــر الغرفــة المخصصــة لــه 
ــي. ــكان الطاب ــا إدارة اإلس ــي تحدده ــل والت ــرة النق ــال فت خ

مساعد مشرف اإلسكان الطالبي
ــاب  ــن الط ــرف م ــاعد مش ــكنية مس ــدة س ــكل وح ــص ل يخص
يتــم ترشــيحه مــن قبــل مشــرف اإلســكان الطابــي بالتعــاون 
والتنســيق مــع مديــر اإلســكان الطابــي، وتحــدد الشــروط 

والمهــام فــي القواعــد التفســيرية لهــذه الائحــة.

المادة
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استقبال الزائرين
يحــق لطــاب اإلســكان اســتقبال الزائريــن فــي الصــاالت العامــة 
عليهــا  تنــص  التــي  للضوابــط  طبقــًا  الســكنية،  للوحــدات 

القواعــد التفســيرية لائحــة اإلســكان.

القاعدة التفسيرية للمادة الثالثة عشرة: شروط استقبال الزائرين

ــًا، كمــا يمنــع . 1 يمنــع دخــول النســاء لإلســكان الطالبــي منعــًا بات
دخــول مــن هــو دون عمــر الســابعة عشــر بــدون ولــي أمــره.

ــب المســجل . 2 ــزوار بشــرط وجــود الطال ــات الســماح لدخــول ال أوق
فــي الغرفــة هــي:

- في أيام الدراسة: من الرابعة عصرًا وحتى الساعة  
  العاشرة مساًء. 

- في العطل األسبوعية: من التاسعة صباحًا وحتى  
  الساعة العاشرة مساًء.

ال يسمح للزائر مطلقًا أن يبيت داخل اإلسكان الطالبي.. 3
إدارة اإلســكان الطالبــي هــي المســؤولة عــن عمليــة تنظيــم . 4

الزيــارات داخــل الوحــدات الســكنية

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
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اإلخــالء  إجــراءات  عشــرة:  الرابعــة  للمــادة  التفســيرية  القاعــدة 
والمغــادرة

تنتهــي إقامــة الطالــب فــي الســكن بعــد يوميــن مــن آخــر • 
امتحــان لــه فــي الفصــل الدراســي، وفــي حــال عــدم إخــالء الطالب 
للغرفــة فإنــه يفقــد أحقيتــه فــي التأميــن، وإذا لــم يدفــع اإليجــار 
فــي الوقــت المحــدد يعــدّ التأميــن فــي هــذه الحالــة جــزءًا مــن 
أجــرة الغرفــة للفصــل الدراســي التالــي، ويطالــب الطالــب بدفــع 
باقــي اإليجــار بعــد حســم قيمــة التلفيــات فــي العهــد إن وجــدت.

ــل •  ــذف الفص ــة ح ــي حال ــكن ف ــي الس ــب ف ــة الطال ــي إقام تنته
الدراســي، أو االنســحاب مــن الجامعــة، أو عــدم تســجيل مــواد، أو 
بالفصــل مــن الجامعــة، أو الفصــل مــن الســكن ألي ســبب وتعــدّ 

إقامتــه بعــد ذلــك غيــر نظاميــة. 
يحــق إلدارة الســكن عمــل جــرد لغرفــة الطالــب وحاجاتــه وإخالئها • 

ــاة، أو  ــال الوف ــي ح ــك ف ــرورة، وذل ــت الض ــراض إذا دع ــن األغ م
عــدم تجديــد العقــد ألكثــر مــن فصــل دراســي.

ــه إلخــالء طرفــه •  ــب أو انســحابه وعــدم مراجعت ــد فصــل الطال عن
ــًا وإرســال مــا وجــد فــي  ــم إخــالء ســكنه غيابي مــن الجامعــة، يت
غرفتــه مــن وثائــق رســمية أو أغــراض أخــرى إلــى إدارة األمــن فــي 

الجامعــة. 
ال تتحمــل إدارة اإلســكان أي مســؤولية عــن أغــراض الطالــب • 

الشــخصية أو التعويــض عنهــا.

المادة
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متى يجب إخالء الغرفة
تنتهــي إقامــة الطالــب فــي اإلســكان بعــد يوميــن مــن آخــر 
امتحــان لــه فــي الفصــل الدراســي، وفــي حالــة تأجيــل الطالــب 
للفصــل الدراســي أو االنســحاب منــه أو الفصــل مــن الجامعــة، 
إخــاء  إجــراءات  الســتكمال  اإلســكان  إدارة  مراجعــة  يجــب 
لائحــة  التفســيرية  القواعــد  عليهــا  تنــص  التــي  اإلســكان 

الطابــي. اإلســكان 

الئحة اإلسكان الطالبي و القواعد التفسيرية
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التحويل والنقل بين الغرف
يحــق للطالــب التحويــل عنــد الضــرورة مــن وحــدة ســكنية 	 

إلــى أخــرى بعــد اســتكمال اإلجــراءات الازمــة وخــال فتــرة 
التحويــل المحــددة نظامــًا. 

يحــق إلدارة اإلســكان الطابــي إســكان الطالــب فــي أي 	 
غرفــة داخــل الوحــدة الســكنية، كمــا لهــا الحــق فــي نقلــه 

ــك.  ــة لذل ــت الحاج ــه إذا دع ــى أو خارج ــل المبن داخ
تكون أولوية النقل لطاب المعدالت المرتفعة.	 
يجــب حضــور الطالــب عنــد إخــاء الغرفــة فــي حــال نقلــه 	 

أو تحويلــه، كمــا يجــب حضــوره إن أمكــن فــي حــال إخائهــا 
للضــرورة. 

 اإلجراءات المالية
ــغ )500( خمســمائة ريــال كأجــرة لمــدة 	  يدفــع الطالــب مبل

ــن  ــغ تأمي ــع مبل ــع دف ــب م ــكل طال ــد ل ــي واح ــل دراس فص
مســترد بقيمــة )500( خمســمائة ريــال تُــودع فــي صندوق 

الطــاب.
ــي، 	  ــكان الطاب ــب فــي اإلس ــدة ســكن الطال ــاء م ــد انته عن

وبعــد إخــاء الغرفــة، يعــاد لــه مبلــغ التأميــن مــا لــم تكــن 
هنــاك تلفيــات أو نقــص فــي العهــدة أو لديــه مخالفــة 
بالجــزاءات  المختصــة  اللجنــة  قبــل  مــن  فيهــا  منظــور 

التأديبيــة.
يكون اإلسكان مجانيًا لطاب المنح من خارج المملكة.	 

المادة
16

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

16



الفصل الثالث:
حقوق الطالب و واجباته

مزاولة األنشطة
التابعــة لإلســكان  الوحــدات الســكنية  المقيــم فــي  يحــق للطالــب 
الطابــي ممارســة األنشــطة المســموح بهــا فــي أنظمــة اإلســكان 
كاألنشــطة الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة وغيرهــا داخــل الوحــدة 

الســكنية.

اإلســكان  فــي  المقيــم  للطالــب  يمكــن 
الطابــي البقــاء فــي الوحــدة الســكنية خــال 
ــك شــريطة  اإلجــازات والعطــل الرســمية وذل
للضوابــط  وفقــًا  اإلســكان  إدارة  موافقــة 
االســتمرار  أحقيــة  وللطالــب  والتعليمــات، 
فــي الوحــدة الســكنية فــي حــال الرغبــة فــي 
دراســة الفصــل الصيفــي مــع االلتــزام بدفــع 
اإليجــار عــن مــدة الفصــل الصيفــي وإشــعار 
إدارة اإلســكان الطابــي قبــل بدايــة الفصــل 
مــا  علــى  الموافقــة  وعليــه  كافٍ،  بوقــتٍ 
تضعــه الجامعــة مــن أنظمــة لتجميــع الطــاب 
ــف وال  ــرة الصي فــي مســاكن محــددة فــي فت
يُلــِزم الطالــب إدارة الجامعــة ببقائــه فــي 

غرفتــه.
ــتمرار  ــب باالس ــة الطال ــدم رغب ــال ع ــي ح وف
فعليــه  الدراســي،  للفصــل  الســكن  فــي 
بعمــادة  الطابــي  اإلســكان  إدارة  إشــعار 
شــؤون الطــاب قبــل بدايــة ذلــك الفصــل 
مطالبــة  وســيتم  األقــل،  علــى  بأســبوع 
الطالــب باإليجــار فــي حــال عــدم إبــاغ إدارة 
بعــدم  أو  باالنســحاب،  الطابــي  اإلســكان 
مصــادرة  أيضــًا  وســيتم  مســبقًا  التجديــد 

التأميــن. مبلــغ 

المادة
17

المادة
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اإلســكان  فــي  البقــاء 
اإلجــازات خــالل 
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المادة
19

االلتزام بأنظمة الجامعة ولوائحها
ــة  ــكنية التابع ــدات الس ــي الوح ــم ف ــب المقي ــى الطال ــب عل يج
ــا  ــة ولوائحه ــن الجامع ــرام قواني ــي احت ــكان الطاب إلدارة اإلس
والتعليمــات الداخليــة إلدارة اإلســكان الطابــي والتقيــد بهــا.

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
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حسن السلوك
وجوبــًا  التقيــد  الطابــي  اإلســكان  فــي  المقيــم  الطالــب  علــى 
بالســلوك اإليجابــي المحمــود مــع زمائــه الطــاب، ومــع الموظفيــن 
والعامليــن فــي الوحــدات الســكنية، وال يقبــل منــه القيــام بــأي قــول 

ــدة. ــرة األخــاق اإلســامية الحمي أو فعــل يخــرج عــن دائ

االلتزام بالغرفة المخصصة
ــي  ــت ف ــي المبي ــكان الطاب ــي اإلس ــم ف ــب المقي ــى الطال ــب عل يج
الغرفــة المخصصــة لــه، وال يجــوز لــه المبيــت فــي غيرهــا إال 

بموافقــة مســبقة مــن إدارة اإلســكان الطابــي.

المحافظة على اإلسكان ومرافقه
علــى الطالــب المقيــم فــي اإلســكان معرفــة أن كل محتويــات 
ــدّ عهــدة مســجلة  ــره تع ــاثٍ وغي ــه مــن أث ــة المخصصــةِ ل الغرف
ــة  ــه العناي باســمه يجــب الحــرص علــى ســامتها، كمــا يجــب علي

ــا. ــة عليه ــة والمحافظ ــة الغرف بنظاف

المساءلة في حال الفقدان والتلف
عنــد حــدوث تلــف لمحتويــات الغرفــة أو فقدانهــا أو تلــف فــي 
ــكان  ــي اإلس ــن ف ــة المقيمي ــاءلة للطلب ــه مس ــم توجي ــى، يت المبن
ــرادًا ويمنعــون مــن االنتقــال فــي  ــوا أو أف ــي جماعــاتٍ كان الطاب
ــن  ــض ع ــود أو التعوي ــادة المفق ــد إع ــة إال بع ــوت الواقع ــال ثب ح

التالــف أو المفقــود.

المسؤولية تجاه الممتلكات الشخصية
الطالــب المقيــم فــي اإلســكان الطابــي هــو المســؤول األول عــن 
أغراضــه الشــخصية ويلتــزم بالمحافظــة عليهــا، وعنــد مغادرتــه 
للغرفــة مــع وجــود أغراضــه الثمينــة فيهــا يتحمــل مســؤولية مــا 

يحــدث لهــا مــن فقــدان أو تلــف.

المادة
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المادة
25

االلتزام باألوقات المحددة للعودة
ــودة  ــد الع ــي بمواعي ــكان الطاب ــي اإلس ــم ف ــب المقي ــزم الطال يلت
التــي تحددهــا التعليمــات الصــادرة مــن الجامعــة، وال يقبــل التأخيــر 
إال بموافقــة مديــر إدارة اإلســكان الطابــي أو مــن ينيبــه وألســباب 
وحــاالت خاصــة مثل )الدراســة، األنشــطة الطابيــة، أو أســباب طارئة(.

التفاعل مع الموظفين
يجــب علــى الطالــب المقيــم فــي اإلســكان الطابــي إظهــار الهويــة 
الوطنيــة، أو بطاقــة اإلســكان عنــد الطلــب، والتعــاون مــع أفــراد 

ــة. ــي الجامع ــكان ف ــي اإلس ــن وموظف األم

المادة
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المادة
27

الواجبات والمحظورات
ــأي  ــام ب ــم فــي اإلســكان الطابــي القي ــب المقي ــى الطال يحظــر عل
فعــل أو تصــرف يتعــارض مــع التقاليــد العامــة أو القيــم اإلســامية 
ــي  ــرد ف ــا ي ــزام بم ــه االلت ــب علي ــا ويج ــة ولوائحه ــة الجامع أو أنظم

القواعــد التفســيرية لهــذه الائحــة والموافقــة عليهــا.

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
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الواجبــات  والعشــرون:  الســابعة  للمــادة  التفســيرية  القاعــدة 
والمحظــورات

ــق . 1 ــة أو المراف ــرات أو األفني ــي المم ــاء ف ــًا البق ــًا بات ــع منع يمن
ــة أداءهــا  ــاء إقامــة الصــالة، ويجــب فــي هــذه الحال العامــة أثن

ــات. ــع األوق ــي جمي ــك ف ــة وذل ــجد جماع ــي المس ف
المحافظة على ترتيب الغرفة ونظافتها.. 2
عدم العبث بممتلكات اإلسكان الطالبي وأجهزته.. 3
ــدران . 4 ــى الج ــعارات عل ــوم أو الش ــور أو الرس ــق الص ــدم تعلي ع

إدارة  أو  المشــرف  مــن  مســبق  إذن  دون  والزجــاج  واألبــواب 
اإلســكان.

التقيد بضوابط حسن استخدام المياه والكهرباء.. 5
علــى الطالــب االلتــزام بالمظهــر اإلســالمي، ويمنــع ارتــداء . 6

الثيــاب الشــفافة أو الضيقــة أو التختــم بالذهــب وارتــداء الجينــز 
ــد  ــة، ويتعه ــع اآلداب العام ــى م ــا يتناف ــور بم ــق أو الظه الضي
الطالــب بااللتــزام وفــي حــال تكرارهــا يطــوى قيــده مــن 

اإلســكان.
مراعاة الهدوء وعدم إزعاج اآلخرين.. 7
عدم إدخال الحيوانات بكافة أنواعها.. 8
ــى . 9 ــرف والمبن ــل الغ ــة( داخ ــجائر أو الشيش ــن )الس ــع تدخي يمن

والمرافــق، علمــًا بــأن الغرامــة )500( ريــال وإذا تكــرر ذلــك يتــم 
طــي قيــد الطالــب مــن اإلســكان.

التعامــل بطريقــة الئقــة تتســم بالــود واالحتــرام والتعــاون مــع . 10
المشــرفين والزمــالء فــي اإلســكان الطالبــي.

ــدم . 11 ــي، وع ــكان الطالب ــارج اإلس ــم خ ــن ه ــن مم ــرام اآلخري احت
ــاورة. ــي المج ــي المبان ــران ف ــاج الجي ــكالت وإزع ــال المش افتع



أو . 12 القبليــة  النعــرات  إثــارة  إلــى  يــؤدي  اإلتيــان بمــا  عــدم 
ــن  ــة بي ــالف والفرق ــارة الخ ــى إث ــؤدي إل ــا ي ــة، وكل م اإلقليمي

الســاكنين.
االمتنــاع عــن نشــر المالبــس أو األغطيــة بالشــرفات أو المطابــخ . 13

أو الصــاالت الداخليــة حفاظــًا علــى المظهــر العــام للســكن.
فــي حــال تعــرض الطالــب لمشــكلة داخــل اإلســكان الطالبــي أو . 14

خارجــه عليــه إبــالغ مشــرف اإلســكان الطالبــي.
عدم إخراج أي قطعة من ممتلكات الجامعة خارج الغرفة.. 15
عــدم اســتخدام المباخــر والشــموع داخــل الغــرف أو مرافــق . 16

اإلســكان الطالبــي.
ــي . 17 ــًا ف ــبب حريق ــا يس ــة وكل م ــاب الناري ــتخدام األلع ــدم اس ع

ــي. اإلســكان الطالب
عــدم إدخــال األدوات الكهربائيــة إال بعــد التنســيق مــع مشــرف . 18

الوحــدة الســكنية.
عــدم االحتفــاظ بــأي أدوات أو مــواد كالكتــب والمجــالت والصــور . 19

المخلــة بــاآلداب والمخالفــة للقوانيــن واألعــراف.
ــن . 20 ــبقة م ــة مس ــات دون موافق ــرات أو بيان ــدار أي نش ــدم إص ع

وكيــل عمــادة شــؤون الطــالب للخدمــات الطالبيــة أو مــن 
يفوضــه.

عــدم تعطيــل البرامــج واألنشــطة المصــرح بهــا داخــل اإلســكان . 21
الطالبي.

ــرات . 22 ــر الفوتوغرافــي وكامي عــدم إســاءة اســتخدام آالت التصوي
ــة. ــف المحمول الهوات

االمتنــاع عــن أي فعــل أو تصــرف يخــرج عــن مقتضــى األخــالق . 23
الحميــدة والســلوك الســليم الواجــب اتباعــه.

عــدم إســاءة اســتخدام أجهــزة الحاســوب وشــبكة اإلنترنــت . 24
بالجامعــة. الخاصــة 

ــاب . 25 ــدم الغي ــاًل، وع ــة لي ــى الغرف ــودة إل ــي الع ــر ف ــدم التأخ ع
عــن اإلســكان الطالبــي مــدة أقصاهــا أســبوع دون إخطــار إدارة 

ــكان. اإلس
الســماح لمشــرفي اإلســكان بدخــول غــرف الطــالب فــي أي وقــت . 26

إذا دعــت الضــرورة لذلــك )ويعــد محضــر بدواعــي الدخــول(.

الئحة اإلسكان الطالبي و القواعد التفسيرية
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االلتــزام بالمحافظــة علــى مفتــاح الغرفــة وعــدم تســليمه . 27
آلخريــن.

 االمتنــاع عــن إدخــال أي مــواد قابلــة لالشــتعال إلــى اإلســكان . 28
الفحــم،  مثــل:  الغرفــة  داخــل  بهــا  االحتفــاظ  أو  الطالبــي 
ــطوانة  ــن، أس ــة، البنزي ــاه الكهربائي ــة المي ــين، غالي الكيروس
الموقــد  المكــواة،  الخبــز،  حماصــة  الغــاز،  موقــد  الغــاز، 
ــا  ــابهها، كم ــا ش ــف وم ــرن الميكرووي ــخان، ف ــي، الس الكهربائ
ــة  ــواد ممنوع ــار وأي م ــة لالنفج ــواد قابل ــاظ بم ــر االحتف يحظ
أخــرى ولمشــرف المبنــى الحــق فــي مصــادرة هــذه األدوات مــع 

تطبيــق الجــزاءات التــي تقررهــا لجنــة تأديــب الطــالب.
عــدم إســاءة اســتخدام األجهــزة فــي المرافــق العامــة بالمبنــى . 29

والعبــث بهــا كطفايــات الحريــق وجــرس اإلنــذار وكاشــف الدخان 
ــد  ــب( والمصع ــد )الكن ــاوالت والمقاع ــراري والط ــف الح والكاش
ــالف أو  ــة اإلت ــي حال ــف، وف ــالت الهات ــاء وتوصي ــرف الكهرب وغ
ــويه ســواء داخــل الغرفــة أو خارجهــا يتحمــل  الكســر أو التش
الطالــب قيمــة اســتبدالها أو إصالحهــا مــع اســتكمال اإلجــراءات 
النظاميــة فــي حقــه، ومــن ذلــك إحالتــه للجنــة المختصــة للنظــر 

فــي مخالفــات اإلســكان الطالبــي.
أو اســتخدام مــواد ذات رائحــة كريهــة فــي . 30 يمنــع الطهــي 

ــداد  ــة إلع ــا مخصص ــث إنه ــكني حي ــى الس ــي المبن ــخ ف المطاب
ــة ضبــط  الشــاي والقهــوة ومــا فــي حكمهمــا فقــط، وفــي حال
الطالــب يتــم تغريمــه )100( ريــال وتعهــد خطــي، وفــي  حــال 
ــالق  ــب إغ ــى الطال ــكان. وعل ــن اإلس ــده م ــوى قي ــا يط تكراره

ــه. ــاء من ــد االنته ــخ بع ــد المطب موق
االعتناء بنظافة الغرفة والمحافظة عليها.. 31
عــدم إلقــاء المهمــالت فــي المنــاور والشــرفات أو وضعهــا فــي . 32

غيــر األماكــن المخصصــة لهــا، حفاظــًا علــى النظافــة والصحــة 
العامــة.

ــدم . 33 ــه ع ــة، وعلي ــه الخاص ــؤولية ممتلكات ــب مس ــل الطال يتحم
تــرك بــاب غرفتــه مفتوحــًا عنــد وجــوده خارجهــا، كمــا يتحمــل 
مســؤولية ضيــاع ممتلــكات الجامعــة أو تلفهــا فــي حــال اإلهمال 

أو الخطــأ أو التقصيــر.
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ــت . 34 ــا وق ــة أو ديكوره ــاث الغرف ــر أث ــب بتغيي ــمح للطال ال يس
ــه،  ــدة علي ــة عه ــودات الغرف ــدّ كل موج ــا وتع ــتالمه له اس
كذلــك عــدم تخديــش أو تجريــح جــدران الغــرف وصــاالت 
ــم  ــب يت ــط الطال ــة ضب ــي حال ــا وف ــة عليه ــى أو الكتاب المبن
تغريمــه )100( ريــال وتعهــد خطــي ويكلــف الطالــب بإعــادة 

ــي. ــة الطبيع ــى مكان ــيء إل كل ش
ــى مــا هــو موجــود فــي اإلســكان، . 35 عــدم إضافــة أي شــيء عل

أو  النوافــذ  أو  الغــرف  داخــل  المزاليــج  تركيــب  وبخاصــة 
األجنحــة أو المطابــخ أو العبــث بأقفــال الغــرف.

عــدم وجــود أشــخاص آخريــن فــي غرفــة الطالــب ســواًء أكان . 36
ــتقبال  ــم اس ــود، ويت ــر موج ــودًا أم غي ــة موج ــب الغرف صاح

ــزوار فــي الصــاالت العامــة فقــط. ال
التعــاون مــع المراقبيــن ورجــال األمــن واللجــان التفقديــة، . 37

وتســهيل مهمتهــم واإلبــالغ عــن أي مخالفــات قــد تقــع 
ــكان. ــل اإلس داخ

عــدم إعطــاء بطاقــة اإلســكان لشــخص آخــر الســتخدامها فــي . 38
الدخــول لإلســكان، وفــي حالــة ضبــط الطالــب يتــم تغريمــه 
)300( ريــال وتعهــد خطــي وفــي حالــة تكرارهــا يطــوى قيده 

مــن اإلســكان.
ــم . 39 عنــد مــرور مــدة شــهر علــى بدايــة كل فصــل دراســي ول

ــر  ــة وتغيي ــرد الغرف ــم ج ــار يت ــة اإليج ــب قيم ــدد الطال يس
ــن. ــة التأمي ــم قيم ــع خص ــاغرة، م ــا ش ــا واعتباره قفله

ــغ . 40 ــب مبل ــدد الطال ــة، يس ــول الغرف ــاح دخ ــدان مفت ــد فق عن
ــد. ــاح جدي ــدار مفت ــة إص ــااًل قيم )50( ري

عــدم القيــام بــأي عمــل يــؤدي إلــى اإلخــالل بأنظمة اإلســكان . 41
العامــة،  والممتلــكات  وبــاألدوات  ومحتوياتــه،  الطالبــي 
ويخضــع مرتكبوهــا للعقوبــات التأديبيــة المنصــوص عليهــا 

ــب.  فــي الالئحــة التأديبيــة للطال
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المخالفة
فــي  المقيــم  الطالــب  إخــال  إنَّ 
بالقوانيــن  الطابــي  اإلســكان 
واألنظمــة العامــة وأحــكام الشــريعة 
ــدُّ مخالفــة.  ــا يع اإلســامية وتعاليمه

النظام التأديبي
ــة  يخضــع الطالــب لألنظمــة التأديبي
الموضحــة فــي الائحــة التأديبيــة 
حــال وقوعــه فــي مخالفــة داخــل 

محيــط اإلســكان الطابــي.

الفصل الرابع: 
أحكام ختامية 
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إجراءات المخالفة
فــي حــال ارتــكاب الطالــب المقيــم فــي اإلســكان الطابــي مخالفــة، 
ــكان  ــا إلدارة اإلس ــة ورفعه ــات الواقع ــكان إثب ــرف اإلس ــى مش يتول

الطابــي.

عدم العلم باألنظمة
علــى إدارة اإلســكان الطابــي نشــر أحكام هــذه الائحــة وقواعدها 
التفســيرية وإعــام الطــاب بشــتى الوســائل المتاحــة، وال يعفــى 

الطالــب مــن العقوبــة بحجــة عــدم العلــم بالائحــة وتعليماتهــا.

متى يبدأ العمل بهذه الالئحة
اعتمــد مجلــس الجامعــة هــذه الائحــة فــي جلســته الثالثــة للعــام 
الجامعــي 1438 \ 1439 هـــ التــي عقدت  بتاريــخ 16\3\1439 هـ 
ــن  ــارًا م ــا اعتب ــل بمحتواه ــدأ العم ــق 4\12\ 2017 م. و يب المواف

تاريخه. 

اللوائح السابقة
ــرارات  ــح أو ق ــن لوائ ــابقًا م ــدر س ــا ص ــة كل م ــذه الائح ــي ه تلغ

ــأن. ــذا الش ــا به ــارض معه تتع

اللغة المعتمدة
اللغة المعتمدة في تفسير هذه الائحة هي اللغة العربية. 

المادة
30

المادة
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المادة
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المادة
33

المادة
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