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ضوابط اسكان الطلبة
ضوابط السكن في القسم الداخلي

استناداً لتعليمات  اسكان الطلبة الجامعيين لسنة 2004 تقرر إصدار الضوابط الخاصة بالسكن في االقسام
الداخلية :

الواجبات المفروضة على الطلبة الساكنين في االقسام الداخلية
المادة (1) يتوجب على الطلبة من شاغلي االقسام الداخلية االلتزام بالقيام باألعمال التالية :

أوالً- االلتزام باآلداب العامة واجتناب كل ما من شأنه اإلخالل بالسلوك العام .
ثانياً – مراعاة الهدوء والسكينة العامة وكل ما من شأنه توفير بيئة صالحة مناسبة للدراسة وذلك من خالل

تجنب القيام باألفعال التالي ذكرها :
أ- عدم استخدام أجهزة المذياع أو التلفاز داخل الغرف المخصصة للنوم واستخدام سماعات األذن الخاصة

عند استخدام األقراص واالشرطة على أجهزة الحاسوب .
ب- عدم التجمع داخل الغرف المخصصة للنوم .

ج- عدم استخدام الهاتف النقال داخل الغرف المخصصة للنوم في األوقات المتأخرة من الليل أو خالل أوقات
راحة الطلبة داخل الغرف المخصصة للنوم .

د- عدم اصطحاب الزائرين الى داخل الغرف المخصصة للنوم أو داخل مرافق السكن .
ثالثاً – المحافظة على األثاث والممتلكات العامة التابعة لألقسام الداخلية .

رابعاً – االلتزام بالمحافظة على النظافة العامة للسكن واالستخدام األمثل والسليم لجميع مرافقه .
خامساً – االهتمام بنظافة الغرفة وترتيبها يومياً .

سادساً- نشر المالبس في االماكن المخصصة والمعدة لذلك واالمتناع عن نشرها في الشرفات او على الساللم
حفاظاً على الشكل العام للسكن .

سابعاً – المحافظة على الممتلكات الخاصة بالطلبة اذ ان إدارة القسم الداخلي غير مسؤولة عن فقدان
الممتلكات الخاصة والشخصية للطلبة وبإمكانهم حفظها في األماكن المخصصة لذلك .

ثامناً – االلتزام بإبالغ المشرف / المشرفة بأي عطل قد يحدث او تلف داخل الغرف المخصصة للسكن او
المرافق العامة األخرى فور حدوثه .

تاسعاً – إغالق مفاتيح الكهرباء وحنفيات المياه عند مغادرة األقسام الداخلية .
عاشراً – التعاون وبذل الجهود وكل ما من شأنه الترشيد في استهالك الكهرباء والماء .

حادي عشر – استقبال الزائرين من المعرفين حصراً من قبل ولي أمر الطالب على أن يكون ذلك ضمن
األماكن المخصصة الستقبال الضيوف .

اثنا عشر – االلتزام باحترام مدراء األقسام الداخلية والمشرفين وجميع المسؤولين والعاملين في االقسام
الداخلية والتزام األدب واللياقة عند مخاطبتهم .

ثالث عشر – االلتزام بالمبيت في المكان المخصص والمحدد وقت التسكين ، وال يسمح بالتغيير اال بعد اذن
من المشرف / المشرفة .

رابع عشر – االلتزام بوجوب حصول الموافقات األصولية على األنشطة والفعاليات الجماعية للطلبة داخل
األقسام الداخلية .

خامس عشر – االلتزام بوجوب إبالغ المشرف / المشرفة عند ظهور أي حالة مرضية .
سادس عشر – االلتزام بحمل الهوية الجامعية والهوية الخاصة بالقسم الداخلي عند الدخول والخروج من

مبنى القسم الداخلي وتقديمها عند الطلب .
سابع عشر – التقيد وااللتزام بسجل الحضور والغياب في األوقات المحددة لذلك وبجهاز البصمة المخصص

للطلبة .
ثامن عشر – إمكانية تزيين الغرفة شرط االلتزام باألخالق واآلداب العامة .

تاسع عشر- يجوز الطلبة اقتناء الحاسب اآللي والهاتف النقال غير المزود بكاميرا .
عشرون – إخطار المشرف / المشرفة عند االشتراك بالرحالت الطالبية الجامعية قبل أربع وعشرون ساعة
على األقل مع ضرورة االلتزام بالعودة الى السكن عند الساعة السادسة مساءاً كحد أقصى .إحدى وعشرون ـ
في حال استمرار الدراسة في الفصل الصيفي يجوز للطالب المسجل أن يستمر في السكن الذي تحدده إدارة

القسم الداخلي .
المحظورات

المادة (2) يحظر على الطلبة من ساكني األقسام الداخلية القيام باإلعمال التالية :
أوالً – ال يجوز تعليق اي إعالن او ملصق داخل القسم الداخلي إال بعد اعتماده من قبل المشرف / المشرفة

وتعليقه في األماكن المخصصة لذلك .
ثانياً – ال يسمح للطالب بإيواء اي شخص من خارج القسم الداخلي .

ثالثاً – عدم جواز ارتداء المالبس غير الالئقة كمالبس النوم في األماكن المخصصة للزائرين .
رابعاً – يمنع التجمع داخل الغر ف المخصصة للنوم او مرافق السكن األخرى دون موافقة المشرف

/المشرفة ويستثنى من ذلك قاعة التلفاز أو المطالعة واإلنترنت .


