االلتزام بتعليمات إسكان الطلبة في األقسام الداخلية
إني ( الطالب  /الطالبة ) في كلية  / ...........................القسم / .......................المرحلة  ..........التززم بتعليمزات إسزكان الطلبزة
الجامعيين كافة واألوامر والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبما يلي :
1ـ التزم بالمحافظة على موجودات القسم الداخلي من أبنية وأثزا فزي الفزرا والممزرات والمجزاميح الصزحية والحمامزات والمطزاب
والحدائق.
2ـ عند حدو ضرر أو تلف في موجودات الفزرا والتززم بتحمز مسزلولية االحزأو أو التبزدي بالت زامن وبزول تكزون المسزلولية
ت امنية عند تعرض طابق السكن ألضرار.
3ـ التزم بالتعليمات المدرجة في أدناه:
اـ احترام منتسبي األقسام الداخلية كافة.
ب ـ عدم الكتابة على الجدران في الفرا والممرات والمرافق األخرى.
ت ـ التزم بعدم استخدام الهيترات بكافة أنواعها وعدم ترك مصادر التيار الكهربائي مفتوحة داخ الفرا
ـ المحافظة على نظافة القسم الداخلي وعدم رمي النفايات إال في األماكن المخصصة لها.
ج ـ عدم إيواء الفرباء وألي سبب من األسباب.
و ـ االلتزام بمواعيد غلق باب القسم الداخلي مساءا وعدم التأخر عن الوقت المحدد .
خ ـ عدم حيازة األسلحة في القسم الداخلي.
ذ .عدم حيازة المواد الممنوعة .
د ـ عدم تحم إدارة القسم مسلولية فقدان المصوغات الوهبية والمواد الثمينة والمبالغ النقدية.
ر -عدم المبيت خارج القسم الداخلي من دون إبأغ إدارة القسم وبدون عور مشروع خأل أيام الدراسة.
4ـ االلتزام بعدم إدخال أجهزة الكاميرا الموباي ذو الكاميرا إلى داخ القسم الداخلي والدارة القسزم الحزق فزي مصزادرة هزوه األجهززة
ضمن التعليمات الوزارية.
5ـ عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنيزة أو المشزاعر القوميزة بسزوء أو تعمزد الطائفيزة أو العرقيزة أو الدينيزة بفعز أو
قول .
6ـز التزززم باالمتنززاع عززن أي عمز مززن الززانل االخززأل بالنظززام والطمأنينززة داخز القسززم الززداخلي أو المشززاركة فيززل أو التحززري عليززل
والتستر على القائمين بل.
7ـ االلتزام بجميح األنظمة والقوانين والتعليمات التي تصدرها مديرية األقسام الداخلية والمت منة ما يأتي :
اـ تفتيش جميح الطلبة الداخلين إلى حرم القسم الداخلي دون استثناء.
ب ـ عدم جلب جهاز ( )CDأو ( )DVDأو أي عارض لألقراص الليزرية داخ القسم الداخلي.
ج ـ عدم إدخال االركيلة والدومنة والطاولي وأي لعبة قمار أخرى.
د ـ تفلززق أبززواب القسززم الززداخلي بالنسززبة للطالبززات السززاعة السززابعة مسززاءا فززي الصززيف والسززاعة الخامسززة مسززاءا فززي الشززتاء أمززا
بالنسبة للطأب فيتم إغأق األبواب في الساعة التاسعة مساءا في الصيف والساعة الثامنة مساءا في الشتاء وبحسب ما يصزدر مزن
ضوابط وتعليمات .
هـ ـ التزام الطالب بإخبار المشرا الليلي عند مفادرة القسم الداخلي.
و ـ يلفى سكن الطالب  /الطالبة في حال تفيبل عن القسم الداخلي بدون عور مشروع.
ز ـ يلفى سكن الطالب  /الطالبة وال يسمح لل باالستمرار في السكن في حال عدم تنفيو ما ورد أعأه.
8ـ يلتزم الطالب  /الطالبة بدفح غرامة خاحة بمقدار ضعف قيمة المادة التزي بومتزل والتزي تسزبب فزي إتأفهزا مزن أثزا أو أجهززة أو
ممتلكات أو مواد حسب القصد من ال رر متعمد أو غير متعمد.
 -9إبأغ ولي أمر الطالب  /الطالبة عند مفادرة القسم الداخلي في األيام المسموو فيها بالنزول .
 -10وضح الحق من قب إدارة القسم على كاميرا جهاز الأبتوب في أقسام الطالبات وإجراء فحص دوري من قب االدارة
 .11عدم المطالبة باسترجاع مبلغ السكن في القسم الداخلي بعد إكمال إجراءات التسجي في األقسام الداخلية في جميح األحوال .
وبخأا ما تقدم أعأه أتحم كافة التبعات القانونية واالدارية والمالية .
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