
 

 

 

 

 ) تعليمات اإلقامة باإلسكان الطالبي (

 يلتزم الطالب الساكن بالتعليمات التالية :ـ

 وجوب المواظبة على الصالة . .1

 االمتناع عن التدخين والمعسل والشيشة وما في حكمها منعاً باتا داخل اإلسكان الطالبي. .2

 اإلسكان الطالبي.التحلي بالمظهر اإلسالمي الالئق في حدود العرف السائد داخل  .3

 عدم التسبب في إزعاج اآلخرين . .4

 التعامل بطريقة الئقة تتسم بالود واالحترام والتعاون مع المشرفين في اإلسكان الطالبي ومع زمالئه في السكن الطالبي . .5

 احترام اآلخرين ممن هم في خارج السكن وعدم افتعال المشاكل وإزعاج جيرانه في المباني المجاورة. .6

 اع عن نشر المالبس أو األغطية بالشرفات أو المطابخ أو الصاالت الداخلية حفاظاً على المظهر العام للسكن .االمتن .7

 في حال تعرض الطالب لمشكلة داخل السكن أو خارجه علية إبالغ مشرف اإلسكان الطالبي قبل أن يقوم بأي ردة فعل . .8

 عدم إخراج أي قطعة من ممتلكات الجامعة خارج الغرفة. .9

 نع دخول األطفال والنساء إلى مبنى السكن الطالبي منعا باتاً وال يسمح به تحت أي ظرف من الظروف .م .10

 السماح لمشرفي اإلسكان في دخول غرف الطالب في أي وقت إذا دعت الضرورة لذلك . .11

الرابعة مساء وحتى الساعة العاشرة استقبال الزوار من الذكور البالغين فقط في األوقات المحددة للزيارة وهي من الساعة  .12

 ليالً .

 عدم السماح للزائر بالمبيت في غرفة الطالب  . .13

 االلتزام بالمحافظة على مفتاح الغرفة ) بطاقة ( وعدم تسليم بطاقة الغرفة للغير. .14

الفحم, الكيروسين ,  االمتناع عن إدخال أي مواد قابلة لالشتعال إلى اإلسكان الطالبي أو االحتفاظ بها داخل الغرفة مثل : .15

 غالية المياه الكهربائية , البنزين , 

اسطوانة الغاز , موقد الغاز , حماصة الخبز , المكواة , الموقد الكهربائي )السخان(, فرن الميكروويف وما شابهها ... الخ  .16

 كما يحظر االحتفاظ بمواد قابلة 

ق في مصادرة هذه األدوات مع تطبيق الجزاءات التي تقررها لالنفجار وأي مواد ممنوعة  أخرى , ولمشرف المبنى الح .17

 لجنة تأديب الطالب .

كطفايات الحريق وجرس اإلنذار وكاشف الدخان  عدم إساءة استخدام األجهزة في المرافق العامة بالمبنى والعبث بها .18

والكاشف الحراري والطاوالت والمقاعد )الكنب( والمصعد وغرف الكهرباء وتوصيالت الهاتف ..الخ كما يحظر تشويه 

ويه الجدران واألثاث بالكتابات أو تعليق الملصقات وتحريك األثاث الثابت داخل الغرفة , وفي حالة اإلتالف أو الكسر أو التش

سواء داخل الغرفة أو خارجها يتحمل الطالب قيمة استبدالها أو إصالحها مع استكمال اإلجراءات النظامية في حقه ومن 

 ذلك إحالته للجنة المختصة للنظر في مخالفات السكن الطالبي .

عداد الشاي والقهوة عدم الطهي أو استخدام مواد ذات رائحة كريهة في المطابخ في المبنى السكني حيث إنها مخصصة إل .19

 وما في حكمها, وعلى الطالب إغالق موقد المطبخ بعد انتهاء حاجته منه.

 االعتناء بنظافة الغرفة والشقة  . .20

عدم إلقاء المهمالت في المناور والشرفات أو وضعها في غير أماكنها المخصصة لها وذلك حفاظاً على النظافة والصحة  .21

  الطالبي.العامة داخل اإلسكان 



 

 

 

 

تحمل الطالب مسؤولية ممتلكاته الخاصة وعليه عدم ترك باب غرفته مفتوحاً أثناء وجوده خارجها , كما يتحمل مسؤولية ي .22

 أو التقصير . ءضياع أو تلف ممتلكات الجامعة في حال اإلهمال أو الخطا

 الغرفة عهدة عليه  .ال يسمح للطالب بتغيير أثاث أو ديكور الغرفة وقت استالمه لها وتعتبر كل موجودات  .23

اإلسكان ورجال األمن واللجان التفقدية الميدانية وتسهيل مهمتهم واإلبالغ عن أي مخالفات قد  ينبغي التعاون مع مراقبي .24

 تقع داخل اإلسكان الطالبي .

 ( لاير قيمة إصدار بطاقة جديدة .50عند فقدان بطاقة دخول الغرفة على الطالب أن يسدد مبلغ ) .25

ن الحق في  إسكان الطالب في أي غرفة داخل المبنى كما يحق لها نقله من غرفة لغرفة أخرى مماثلة لمستوى إلدارة السك .26

 غرفته داخل أو خارج المبنى إذا دعت الضرورة لذلك .
 

 


