( تعليمات اإلقامة باإلسكان الطالبي )
يلتزم الطالب الساكن بالتعليمات التالية :ـ
 .1وجوب املواظبة على الصالة .
 .2االمتناع عن التدخني واملعسل والشيشة وما يف حكمها منعاً باتا داخل اإلسكان
الطالبي.
 .3التحلي باملظهر اإلسالمي الالئق يف حدود العرف السائد داخل اإلسكان الطالبي.
 .4عدم التسبب يف إزعاج اآلخرين .
 .5التعامل بطريقة الئقة تتسم بالود واالحرتام والتعاون مع املشرفني يف اإلسكان الطالبي
ومع زمالئه يف السكن الطالبي .
 .6احرتام اآلخرين ممن هم يف خارج السكن وعدم افتعال املشاكل وإزعاج جريانه يف
املباني اجملاورة.
 .7االمتناع عن نشر املالبس أو األغطية بالشرفات أو املطابخ أو الصاالت الداخلية حفاظ ًا
على املظهر العام للسكن .
 .8يف حال تعرض الطالب ملشكلة داخل السكن أو خارجه علية إبالغ مشرف اإلسكان
الطالبي قبل أن يقوم بأي ردة فعل .
 .9عدم إخراج أي قطعة من ممتلكات اجلامعة خارج الغرفة.
 .10منع دخول األطفال والنساء إىل مبنى السكن الطالبي منعا باتاً وال يسمح به حتت أي
ظرف من الظروف .
 .11السماح ملشريف اإلسكان يف دخول غرف الطالب يف أي وقت إذا دعت الضرورة لذلك .
 .12استقبال الزوار من الذكور البالغني فقط يف األوقات احملددة للزيارة وهي من الساعة
الرابعة مساء وحتى الساعة العاشرة ليالً .
 .13عدم السماح للزائر باملبيت يف غرفة الطالب .
 .14االلتزام باحملافظة على مفتاح الغرفة ( بطاقة ) وعدم تسليم بطاقة الغرفة للغري.
 .15االمتناع عن إدخال أي مواد قابلة لالشتعال إىل اإلسكان الطالبي أو االحتفاظ بها
داخل الغرفة مثل  :الفحم ,الكريوسني  ,غالية املياه الكهربائية  ,البنزين ,
 .16اسطوانة الغاز  ,موقد الغاز  ,محاصة اخلبز  ,املكواة  ,املوقد الكهربائي (السخان),
فرن امليكروويف وما شابهها  ...اخل كما حيظر االحتفاظ مبواد قابلة .

 .17لالنفجار وأي مواد ممنوعة أخرى  ,وملشرف املبنى احلق يف مصادرة هذه األدوات مع
تطبيق اجلزاءات اليت تقررها جلنة تأديب الطالب .
 .18عدم إساءة استخدام األجهزة يف املرافق العامة باملبنى والعبث بها كطفايات احلريق
وجرس اإلنذار وكاشف الدخان والكاشف احلراري والطاوالت واملقاعد (الكنب)
واملصعد وغرف الكهرباء وتوصيالت اهلاتف ..اخل كما حيظر تشويه اجلدران واألثاث
بالكتابات أو تعليق امللصقات وحتريك األثاث الثابت داخل الغرفة  ,ويف حالة اإلتالف أو
الكسر أو التشويه سواء داخل الغرفة أو خارجها يتحمل الطالب قيمة استبداهلا أو
إصالحها مع استكمال اإلجراءات النظامية يف حقه ومن ذلك إحالته للجنة املختصة
للنظر يف خمالفات السكن الطالبي .
 .19عدم الطهي أو استخدام مواد ذات رائحة كريهة يف املطابخ يف املبنى السكين حيث
إنها خمصصة إلعداد الشاي والقهوة وما يف حكمها ,وعلى الطالب إغالق موقد املطبخ
بعد انتهاء حاجته منه.
 .20االعتناء بنظافة الغرفة والشقة .
 .21عدم إلقاء املهمالت يف املناور والشرفات أو وضعها يف غري أماكنها املخصصة هلا وذلك
حفاظاً على النظافة والصحة العامة داخل اإلسكان الطالبي .
 .22يتحمل الطالب مسؤولية ممتلكاته اخلاصة وعليه عدم ترك باب غرفته مفتوحاً أثناء
وجوده خارجها  ,كما يتحمل مسؤولية ضياع أو تلف ممتلكات اجلامعة يف حال
اإلهمال أو اخلطاء أو التقصري .
 .23ال يسمح للطالب بتغيري أثاث أو ديكور الغرفة وقت استالمه هلا وتعترب كل موجودات
الغرفة عهدة عليه .
 .24ينبغي التعاون مع مراقيب اإلسكان ورجال األمن واللجان التفقدية امليدانية وتسهيل
مهمتهم واإلبالغ عن أي خمالفات قد تقع داخل اإلسكان الطالبي .
 .25عند فقدان بطاقة دخول الغرفة على الطالب أن يسدد مبلغ ( )50ريال قيمة إصدار
بطاقة جديدة .
 .26إلدارة السكن احلق يف إسكان الطالب يف أي غرفة داخل املبنى كما حيق هلا نقله
من غرفة لغرفة أخرى مماثلة ملستوى غرفته داخل أو خارج املبنى إذا دعت الضرورة
لذلك .

