ضوابط السكن فً المسم الداخلً
استنادا ً لتعلٌمات اسكان الطلبة الجامعٌٌن لسنة  2004تمرر إصدار الضوابط
الخاصة بالسكن فً االلسام الداخلٌة:
الواجبات المفروضة على الطلبة الساكنٌن فً االلسام الداخلٌة
المادة (ٌ )1توجب على الطلبة من شاغلً االلسام الداخلٌة االلتزام بالمٌام باألعمال
التالٌة:
أوالً -االلتزام باآلداب العامة واجتناب كل ما من شأنه اإلخالل بالسلون العام.
ثانٌا ً – مراعاة الهدوء والسكٌنة العامة وكل ما من شأنه توفٌر بٌئة صالحة مناسبة
للدراسة وذلن من خالل تجنب المٌام باألفعال التالً ذكرها:
أ -عدم استخدام أجهزة المذٌاع أو التلفاز داخل الغرف المخصصة للنوم واستخدام
سماعات األذن الخاصة عند استخدام األلراص واالشرطة على أجهزة الحاسوب.
ب -عدم التجمع داخل الغرف المخصصة للنوم.
ج -عدم استخدام الهاتف النمال داخل الغرف المخصصة للنوم فً األولات المتأخرة
من اللٌل أو خالل أولات راحة الطلبة داخل الغرف المخصصة للنوم.
د -عدم اصطحاب الزائرٌن الى داخل الغرف المخصصة للنوم أو داخل مرافك
السكن.
ثالثا ً – المحافظة على األثاث والممتلكات العامة التابعة لأللسام الداخلٌة.
رابعا ً – االلتزام بالمحافظة على النظافة العامة للسكن واالستخدام األمثل والسلٌم
لجمٌع مرافمه.
خامسا ً – االهتمام بنظافة الغرفة وترتٌبها ٌومٌا ً.

سادسا ً -نشر المالبس فً االماكن المخصصة والمعدة لذلن واالمتناع عن نشرها فً
الشرفات او على الساللم حفاظا ً على الشكل العام للسكن.
سابعا ً – المحافظة على الممتلكات الخاصة بالطلبة اذ ان إدارة المسم الداخلً غٌر
مسؤولة عن فمدان الممتلكات الخاصة والشخصٌة للطلبة وبإمكانهم حفظها فً
األماكن المخصصة لذلن.
ثامنا ً – االلتزام بإبالغ المشرف  /المشرفة بأي عطل لد ٌحدث او تلف داخل الغرف
المخصصة للسكن او المرافك العامة األخرى فور حدوثه.
تاسعا ً – إغالق مفاتٌح الكهرباء وحنفٌات المٌاه عند مغادرة األلسام الداخلٌة.
عاشرا ً – التعاون وبذل الجهود وكل ما من شأنه الترشٌد فً استهالن الكهرباء
والماء.
حادي عشر – استمبال الزائرٌن من المعرفٌن حصرا ً من لبل ولً أمر الطالب على
أن ٌكون ذلن ضمن األماكن المخصصة الستمبال الضٌوف.
اثنا عشر – االلتزام باحترام مدراء األلسام الداخلٌة والمشرفٌن وجمٌع المسؤولٌن
والعاملٌن فً االلسام الداخلٌة والتزام األدب واللٌالة عند مخاطبتهم.
ثالث عشر – االلتزام بالمبٌت فً المكان المخصص والمحدد ولت التسكٌن  ،وال
ٌسمح بالتغٌٌر اال بعد اذن من المشرف  /المشرفة.
رابع عشر – االلتزام بوجوب حصول الموافمات األصولٌة على األنشطة والفعالٌات
الجماعٌة للطلبة داخل األلسام الداخلٌة.
خامس عشر – االلتزام بوجوب إبالغ المشرف  /المشرفة عند ظهور أي حالة
مرضٌة.

سادس عشر – االلتزام بحمل الهوٌة الجامعٌة والهوٌة الخاصة بالمسم الداخلً عند
الدخول والخروج من مبنى المسم الداخلً وتمدٌمها عند الطلب.
سابع عشر – التمٌد وااللتزام بسجل الحضور والغٌاب فً األولات المحددة لذلن
وبجهاز البصمة المخصص للطلبة.
ثامن عشر – إمكانٌة تزٌٌن الغرفة شرط االلتزام باألخالق واآلداب العامة.
تاسع عشرٌ -جوز الطلبة التناء الحاسب اآللً والهاتف النمال غٌر المزود بكامٌرا.
عشرون – إخطار المشرف  /المشرفة عند االشتران بالرحالت الطالبٌة الجامعٌة
لبل أربع وعشرون ساعة على األلل مع ضرورة االلتزام بالعودة الى السكن عند
الساعة السادسة مساءا ً كحد ألصى .إحدى وعشرون ـ فً حال استمرار الدراسة فً
الفصل الصٌفً ٌجوز للطالب المسجل أن ٌستمر فً السكن الذي تحدده إدارة المسم
الداخلً.
المحظورات
المادة (ٌ )2حظر على الطلبة من ساكنً األلسام الداخلٌة المٌام باإلعمال التالٌة:
أوالً – ال ٌجوز تعلٌك اي إعالن او ملصك داخل المسم الداخلً إال بعد اعتماده من
لبل المشرف  /المشرفة وتعلٌمه فً األماكن المخصصة لذلن.
ثانٌا ً – ال ٌسمح للطالب بإٌواء اي شخص من خارج المسم الداخلً.
ثالثا ً – عدم جواز ارتداء المالبس غٌر الالئمة كمالبس النوم فً األماكن المخصصة
للزائرٌن.
رابعا ً – ٌمنع التجمع داخل الغر ف المخصصة للنوم او مرافك السكن األخرى دون
موافمة المشرف /المشرفة وٌستثنى من ذلن لاعة التلفاز أو المطالعة واإلنترنت.

خامسا ً – االمتناع عن تحرٌض الطلبة على عدم حضور المحاضرات أو األنشطة
العلمٌة والطالبٌة وسائر األنشطة األخرى.
سادسا ً – ٌحضر إدخال المشروبات المسكرة أو المخدرات أو األشرطة والكتب
والمجالت المنافٌة لألخالق واآلداب العامة.
سابعا ً – ٌحضر إدخال السالح بكافة أنواعه سواء كان مجاز أو بدون إجازة رسمٌة
شروط المغادرة والعودة للسكن
المادة (ٌ )3شترط على الطالب عند مغادرته مبنى المسم الداخلً والعودة مجددا ً الٌه
مراعاة ما ٌلً:
أوالً – ملئ االستمارة الخاصة بمغادرة الطالب لمبنى المسم الداخلً عند لضاء
اإلجازة األسبوعٌة أو اإلجازة الرسمٌة على أن تكون العودة للسكن عند الساعة
الخامسة مساءا ً كحد ألصى.
ثانٌا ً – ال ٌجوز للطلبة المبٌت خارج مبنى المسم الداخلً خالل أٌام الدراسة إال فً
الحاالت االضطرارٌة بعد إبالغ مدٌر المسم الداخلً بذلن وبٌان األسباب التً دعت
لذلن.
ثالثا ً – تنتهً اإللامة فً السكن مع نهاٌة كل عام دراسً.
رابعا ً – تنتهً إلامة الطالب فً السكن باالنسحاب أو التأجٌل أو صدور لرار بفصل
الطالب نهائٌا ً من السكن فً المسم الداخلً.
خامسا ً – على الطلبة عند انتهاء مدة إلامته فً المسم الداخلً إخالء الغرفة وتسلٌم
جمٌع الممتلكات المعهودة بذمته الى أمٌن  /أمٌنة المسم الداخلً.
المخالفات والعموبات المترتبة علٌها و إجراءات فرضها

المادة ( )4إذا خالف الطالب الواجبات المفروضة علٌه او لام بعمل من االعمال
المحظورة علٌه و المححدة بموجب المادتٌن ( )1و ( )2من هذه الضوابط ٌعالب
بإحدى العموبات المنصوص علٌها فً هذه الضوابط تبعا ً لجسامة ونوع المخالفة
المرتكبة وكما ٌلً:-
أوالً – التنبٌه وٌكون ذلن بإشعار الطالب شفهٌا ً من خالل أمٌن المجمع عند مخالفته
لضوابط السكن غٌر الجسٌمة للمرة األولى على أن تكون مكتوبة فً حالة التكرار
للمرة الثانٌة وٌشترط فً هذه الحالة مصادلة مدٌر المسم الداخلً فً الجامعة
وحفظها فً ملف الطالب.
ثانٌا ً ـ اإلنذار وٌكون ذلن بكتاب موجه من لبل مدٌر المسم الداخلً فً الجامعة الى
الطالب على أن ترسل نسخة منه الى ولً أمر الطالب لغرض االطالع علٌها ومن
ثم حفظها فً ملف الطالب عند ثبوت ارتكابه ألحد االعمال التالٌة:
أ  :كل ما من شأنه اإلخالل باألخالق واآلداب العامة بالمول أو الفعل.
ب  :تعمد تعطٌل األنشطة الطالبٌة داخل مبنى المسم الداخلً.
ج  :عدم احترام مدراء األلسام الداخلٌة أو المشرفٌن أو العاملٌن داخل مبنى المسم
الداخلً وعدم التزام اآلداب واللٌالة عند مخاطبتهم.
د  :المشاجرة أو اإلساءة الى عاللات الزمالة بٌن الطلبة أو االتٌان بكل ما من شأنه
اإلخالل بالنظام والسكٌنة العامة داخل المسم الداخلً أو حرض على ذلن تستر على
المائمٌن بها.
هـ  :إذا ضبط بحوزته أجهزة ممنوعة.
و  :إتالف الممتلكات الخاصة بالمسم الداخلً واإلضرار بها سواء كان ذلن بطرٌك
العمد أو االهمال وسوء االستخدام.

ثالثا ً – تضمٌن الطالب المٌمة المالٌة عن الممتلكات التً أتلفها سواء أكان ذلن
متعمدا ً أو بسبب إهماله وسوء االستخدام.
رابعا ً – الفصل المؤلت
1لرئٌس الجامعة بنا ًء على لرار مسبب من مدٌر األلسام الداخلٌة فً الجامعةإٌماع عموبة الفصل المؤلت على الطالب ولمدة ال تزٌد على ( )7أٌام ٌسري العمل
فٌها فور حضور ولً أمر الطالب واطالعه بها وحفظها فً ملف الطالب عند ثبوت
ارتكابه ألحد األعمال التالٌة:
أ-الخروج خارج األولات المخصصة أو تغٌبه عن المبٌت فً المسم الداخلً.
ب-تكرار االعتداء على المشرف /المشرفة أو احد المسؤولٌن او العاملٌن فً المسم
الداخلً سواء أكان ذلن بالمول او الفعل.
ج -تكرار المشاجرة واإلساءة الى عاللات الزمالة بٌن الطلبة واآلتٌان بكل ما من
شأنه اإلخالل بالنظام العام والهدوء والسكٌنة داخل مبنى المسم الداخلً.
د-ثبوت لٌامه بإشاعة األفكار السٌاسٌة التً من شأنها إثارة الروح الطائفٌة والفتن
والنزاعات العرلٌة والدٌنٌة.
هـ -حمل السالح بأنواعه سواء كان بإجازة او بدون إجازة داخل مبنى المسم الداخلً
.
ٌ2عالب الطالب بالفصل لمدة (ٌ )30ومٌا ً إذا تغٌب الطالب عن المبٌت فً المسمالداخلً لمدة عشرة أٌام متتالٌة دون عذر مشروع او ثبوت تغٌبه عن المبٌت فً
المسم الداخلً لمدة (ٌ )14وما ً بشكل منفصل خالل ثالثة أشهر متتالٌة دون عذر
مشروع.
خامسا ً – الفصل النهائً

لرئٌس الجامعة بنا ًء على توصٌة لجنة انضباط الطلبة المشكلة بموجب تعلٌمات
انضباط الطلبة ذات الرلم  160لسنة  2007إٌماع عموبة الفصل النهائً للطالب من
المسم الداخلً عند ثبوت لٌامه الحد األفعال التالٌة:
أ -تكرار المخالفات المنصوص علٌها فً حاالت الفصل المؤلت.
ب – ثبوت ارتكاب الطالب ألفعال منافٌة للشرف واألخالق.
ج – المساس بالمٌم الدٌنٌة والوطنٌة بالمول أو الفعل.
د – اآلتٌان بكل ما من شأنه المساس بأمن الدولة واستمرارها أو حرض على المٌام
بذلن او تستر على المائمٌن بذلن رغم علمه بالفاعل.

