لوائح و تعليمات اإلقامة داخل المنازل
 -1تستطيع الطالبة أن تلتحق بغرفة لطالبتين وغرفة مفردة أو غرفة خاصة بحمام أو أستتوديو مفترد
أو أستوديو مزدوج أو غرفة مفردة بحمام أو غرفة مزدوجة بحمام في سكن األميرة بسمة مع تسديد
األجور المقررة و في األوقات التي تحددها دائرة إسكان الطالبات.
 -2نظافة الغرفة و ترتيبها من مسؤولية الطالبات المقيمات و للمشرفة الحق في متابعة نظافة الغرفة
و مخالفة الطالبة في حالة عدم االلتزام .
 -3يعتبر األثاث في الغرفة والقاعات عهدة شخصية فعلت الطالبتة المحافظتة عليتر ويرجت عتدم نقلتر
من غرفة إل غرفة أخرى حت ال نضطر لتحصيل غرامة مالية من الطالبة في حالة إتالفر.
 -4حرصا عل السالمة العامة  ،يرج عدم استخدام األجهزة الكهربائية الخاصة مثل
( السخانات الكهربائية  ،الميكروويفات  ،المكاوي......،الخ).
 -5تحفظ األطعمة في الخزائن المخصصة لها في المطبخ و ليس في غرف النوم.
 -6تقتتوم العتتامالت بتنظيتتف الممتترات و القاعتتات و المرافتتق الصتتحية يوميتتا فعل ت الطالبتتات التعتتاون
بإبقائها نظيفة ومرتبة .
-7عل الطالبتة التعتاون فتي ترشتيد االستتهالح بتالحرإ علت إطفتاا الكهربتاا عنتد مغادرتهتا للغرفتة
والتأكد من إقفال الحنفيات بعد االستعمال.
 -8يرج الحرإ عل مقتنياتح الشخصية من نقود  ،مجوهرات وغيرها ،حيث أن إدارة المنزل غير
مسؤولة عن ضياعها و يجب العمل عل عتدم تترح الغرفتة مفتوحتة ألي ستبب و إيتداد متا لتديح متن
أموال أو أشياا ثمينة في بنح الجامعة .
-9يمنع التجول بمالبس النوم في الممرات ،األجنحة والقاعات و عل الطالبة الظهور بالمظهر الالئتق
خالل النهار خاصة الطابق األرضي .
 -10حرصا عل توفير الهدوا و الجو المالئم عل الطالبة التعاون بما يلي-:
 هدوا المنزل وعدم إزعاج الزميالت بالصوت العالي أو صوت الراديو أو المسجل أو التلفزيون.إطفاا كهرباا غرفة النوم بعد الثانية عشرة مسا ًا ومتابعة الدراسة في القاعات المخصصة لذلح..11ال يجوز للطالبة أن تقوم بتغيير غرفتها إال بعد أخد موافقة خطية من مشرفة المنازل.
.12الهاتف وجد لخدمة الطالبة وقت الضرورة  ،يرج عتدم إستااة استتعمالر والطالبتة مستؤولة عتن
جميع المكالمات الصادرة منر .
 -13أ .عل الطالبة التقيد بموعد إغالق السكن الذي تحدده دائرة إسكان الطالبات.
ب .عل الطالبة التواجد في غرفتها في الساعة التي تحددها المشرفة للتفقد اليومي .
ج  .عل الطالبة التتي ترغتب بالمبيتت ختارج المنتزل و فتي عطلتة نهايتة األستبود و فتي العطتل
الرسمية تعبئة
النموذج الخاإ بأذونات المبيت فقط عند األستماا التواردة فتي اإلقترار التذي وقتع عليتر ولتي
أمر الطالبة.

د.عل الطالبة تسليم جميع المفاتيح والعهدة الكاملة إل المشرفة المسؤولة قبل مغادرتها المنزل في
نهاية الفصل الدراسي.
هـ  .عل الطالبة أخذ كل ما يخصها من أمتعة و كتب في نهاية كل فصل دراسي ،إدارة المنازل
ستخل كل محتويات الغرفة للصيانة و تقوم بإتالف كل ما تبقير الطالبات في غرفهن .
 .14عل الطالبتة التتي ترغتب باالشتتراح بتالرحالت الجامعيتة العامتة أو الخاصتة بالكليتة أن تتأكتد متن
تنسيق منظم ال رحلة وإدارة السكن للحصول عل إذن خطتي متن إدارة الستكن قبتل بتدا الرحلتة بثالثتة
أيام عل األقل.
.15غرفة النوم سكن خاإ للطالبات ال يجوز دخولها لغير الطالبات المسجالت في السكن.
.16تستقبل الطالبت ة ضتيوفها متن األقتارب فتي القاعتات المخصصتة لتذلح وفتي المواعيتد التتي تحتددها
دائرة إسكان الطالبات.
017عل الطالبة المريضة مراجعة الطبيب الموجود فتي الجامعتة و فتي الحتاالت المفاجئتة والطارئتة
ليالً تبلغ الطالبة المشرفة التخاذ اإلجرااات المناسبة .
.18حرصا ً عل السالمة العامة -:
يمنع التدخين واألراجيل في السكن .

عتتدم تتترح األوانتتي المنزليتتة الغيتتر نظيفتتة داختتل المطتتبخ أو فتتي الغتترف وستتتدفع

الطالبة غرامة مالية ألي مخالفة للبندين السابقين.
ال يسمح بمبيت أيا ً كان من خارج السكن متن القريبتات أو التزميالت و بتدون علتم

اإلدارة تجنبا ً ألية مشاكل قد تحدث نتيجة لهذا التصرف .
ال تعتبتتر الغرفتتة حتتق للطالبتتة ويحتتق إلدارة الستتكن تغييرهتتا حستتب متتا تقتضتتير

المصلحة العامة.
علت كتل طالبتة متابعتة مواعيتد إغتالق وفتتح الستكن والتتي يعلتن عنهتا فتي بدايتة

ونهاية كل فصل دراسي وااللتزام بها.
 .19مخالفة األنظمة و التعليمتات المعمتول بهتا فتي المنتازل الداخليتة تعترب الطالبتة إلحتدى العقوبتات
التالية_:
التنبير.

اإلنذار بدرجاتر الثالث.

الفصل من المنزل .

دفع الغرامات المقررة .

وتسجل هذه العقوبة في الملف الشخصي للطالبتة وتحرمهتا متن الحصتول علت شتهادة حستن الستلوح
عند التخرج.
مالحظة :نرجو قرااة هذه التعليمات واللوائح بعناية قبل تقديم طلبات االلتحاق .

توقيع الطالبة

