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 الئحة إسكان الطالبات

 في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

 حة كدليل ومرجع للنظام والضوابط التي تحقق االستقرار واألمن تستخدم هذه الالئ

 لألنظمة واللوائح والتعليمات 
ً
 املالئم لبيئة التعليم والقيم الجامعية في سكن الطالبات وفقا

 املتبعة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 هـ1437/ 5/ 14الصادرة بتاريخ 
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 اب األول ـــــــــالب

 تعريفاتال

 
 

عبـدالرحمن  بنـتورة ـــــيـرة نة األمـــــبات جامعـــــلطال السكن الجامعي طـــضواب الضوابط (: تسمى هذه1املادة )

 هـ.14/5/1437 ا من ويعمل بها اعتبارً 

 

لــم مــا  أدنــاه املخصصــة لهــااملعــاني  علــ  فــي هــذه الالئحــةوردت  وحيثمــا التاليــةاملصــطاتات  تــدل: (2املــادة )

 ذلك: خالفعل   تدل القرينة

 ة: اململكة العربية السعودية.ــــــــــــــاململك

 : جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.عةـامــــــــــــالج

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.رئيسة : الرئيسة

 وكيلة الجامعة: وكيلة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية.

 مجلس الجامعة: مجلس جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

 الطالبات في الجامعة. شؤوندة دة: عميــــــــــــــالعمي

 الطالبات. شؤونادة: عمادة ــــــــــــــالعم

 .العمادة لاخدمات الطالبيةالوكيلة: وكيلة 

 السـكن الجـامعيوالتـي تسـكن فـي  جنسـيهها عن بغض النظرفي الجامعة  واملنتظمة املقيدةالطالبة : ةـــــالطالب

 .املخصص للطالبات

 .لطالباتا إلسكان خصصةامل املباني :الجامعي السكن

 الوحدة السكنية: الغرفة التي تسكنها الطالبة.

 .الطالبات سكن تمثلها رئيسة وحدة :السكنإدارة 

 املشرفة عل  الوحدة السكنية. مشرفة الوحدة:

كالســــرير والشراشــــ   ســــكن الطالبــــاتيــــتم تســــليمة للطالبــــة حـــال قبولهــــا فــــي  العهـــدة: األثــــاي الســــك ي الــــذ 

 السكن.في لدواليب وغيرها من مستلزمات اإلقامة والطاوالت وا

 .الجامعةفي املعمول بها والتعليمات باألنظمة واللوائح ل املخالفة التأديبية: كل إخال

 .الجزاء التأديبي الصادر عل  الطالبة املقيمة في السكن الجامعيالعقوبة: 

 الطالبات.عمادة شؤون الاجنة الدائمة لتأديب الطالبات في لجنة التأديب: 

عمـادة شـؤون ن التـي تصـدر مـسـكن الطالبـات الجـامعي تنظـيم الخاصـة ب الضـوابطالداخلية: هي  الضوابط

 .الطالبات
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 (: نطاق تطبيق الالئحة:3املادة )

لهـــذه الالئحـــة جميـــع ، يخضـــع الجامعـــةوالتعليمـــات املعمـــول بهـــا فـــي األنظمـــة واللـــوائح مـــع مراعـــاة مـــا ورد فـــي 

 سكن الطالبات بالجامعة.إسكانهن في  ي يتمالطالبات الالت

 

مـــن الوحـــدات التابعــــة لاجامعـــة ويخضـــع فـــي إدارتـــة وتســـيير شـــؤونة لنظــــام  ســـكن الطالبـــات(: يعـــد 4املـــادة )

 هذه الالئحة والتعليمات الداخلية. إضافة إل  ،الجامعة والئحتة التنفيذية

 

ة شـــؤون الطالبـــات ممثلـــة بوحـــدة ســـكن (: الجهـــة املختصـــة بتطبيـــق أحكـــام هـــذه الالئحـــة هـــي عمـــاد5املـــادة )

 .في الجامعة الطالبات بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
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 البـــــاب الثاني

 مهام وحدة سكن الطالبات

 
وذلــك علــ   علــ  إقــا هنباملهــام الالةمــة إلســكان الطالبــات واإلشــراف  وحــدة ســكن الطالبــاتتقــوم (: 6املــادة )

 :النحو التالي

 الستقبالهن، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات املعنية. الوحداتمل عل  تأمين السكن للطالبات وتجهيز الع .1

 وتسليمهن الوحدات السكنية يتم قبولهن في سكن الطالبات بالجامعة،تي الاستقبال الطالبات ال .2

 .املخصصة لكل طالبة

والرعاية الصتية والصيانة  ،يةوالتغذ ،والنظافة ،األثايو  ،األمن والسالمةمتابعة السكن من حيث  .3

 .السكنالطالبات في  تؤّمنوجميع األمور التي  ،الدورية والطارئة

 .من خالل ربطها في نظام بانر الساكناتالطالبات بالتاسب اآللي عن جميع قاعدة معلومات إعداد  .4

 إعداد بيان باالحتياجات السنوية للسكن كاألثاي واملفروشات وغيرها. .5

 وما يترتب عليها. قبول الطالبات في السكنالالةمة لعملية إعداد النماذج  .6

 السكن.ي واملفروشات للطالبات املقيمات في تسليم عهدة األثا .7

عبر مجموعة البريد اإللكترونية اإلرشادات والتعليمات التي تصدرها الجامعة للطالبات  إرسال .8

 .املخصصة لطالبات السكن الجامعي

فعها لر  العمادة لاخدمات الطالبيةوعرضها عل  وكيلة ، سكن الطالباتحول  إعداد التقارير الشهرية .9

 توجية بما يلزم.الو لطالبات لالطالع عل  سير العمل لعميدة شؤون ا

بسكن املطالب التي تقدمها الطالبات فيما يتعلق دراسة و  االقتراحات واالستفسارات، تلقي  .10

 لعميدة شؤون الطالبات.ورفعها  الطالبات،

 .في سكن الطالبات التاالت املرضية وحاالت الطوارئ متابعة  .11

لوكيلة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات إعداد التقارير السنوية من خالل العمادة لرفعها  .12

 .الطالبية

 من الطالبة التي تنتهي عالقهها بالسكن. عهدة األثاي السك ياستالم  .13

بمواعيد الندوات واللقاءات  وتزويدهنرم الجامعي والتفاظ علية توعية الطالبات حول الت .14

 واملحاضرات الثقافية واالجتماعية واألنشطة املقامة داخل السكن.

 تقديم الخدمات للطالبات خارج نطاق السكن الجامعي عن طريق مكتب الخدمات املساندة. .15

 الطالبات عل  مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.أوضاع اإلشراف عل   .16
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 الثالثاب ــــالب

 

 السكن الجامعيفي ط القبول شرو 

 

جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الــرحمن وفــق ب للطالبــات فــي الســكن الــداخلييــتم قبــول الطالبــات (: 7) املــادة

 :التالية الشروط واإلجراءات

وغيـــــر مرتبطـــــة  ومتفرغـــــة للدراســـــةمنتظمـــــة علـــــ  أن تكـــــون  ،فـــــي إحـــــدج كليـــــات الجامعـــــةالطالبـــــة  قبـــــول  .1

 .بوظيفة

 بكالوريوس أو الدبلوم السـعودية رسـومأن تدفع طالبة ال .2
ً
ماليـة مقابـل التصـول علـ  وحـدة سـكنية فـي  ا

سـبعمائة ( 700ريال للفصل الدراسـيي الواحـد، و مبلـ  )أل  وأربعمائة ( 1400) قدرهاالسكن الجامعي 

%( عــــن رســــوم الوحــــدة 10وتحصــــل الطالبــــات األخــــوات علــــ  تخفــــيض بنســــبة ) ،ريــــال للفصــــل الصــــيفي

 .حدة منهنالسكنية لكل وا

الوحــدة الســكنية يســترد فــي حــال عـــدم  عــنريـــال خمســمائة ( 500أن تــدفع الطالبــة مبلــ  تــأمين وقــدره ) .3

 وجود أضرار في الوحدة.

يحــــق إلدارة فــــي حــــال عــــدم ســــدادها و ،بســــداد رســــوم الوحــــدة الســــكنية لتــــزامالاعلــــ   توقــــع الطالبــــةأن  .4

 السكن فصل الطالبة نهائي
ً
 .من السكن ا

واملنتظمـــة  املوظفـــة الســـعودية اســـات العليـــاالدر  طالبـــةطالبـــة الزمالـــة والـــدبلوم العـــالي و  حصـــول يجـــوة  .5

 عل  وحدة سكنية بسكن الطا
ً
وذلـك  مرحلـة البكـالوريوس علـ  أن تكـون األولويـة لطالبـات ؛لباتدراسيا

  (1000)قدره دفع مبل   مقابل
ً
 .السكن الجامعيالخدمات املقدمة من قبل  لقاءأل  ريال شهريا

 الثانويـــة هــذا الشـــرط بشــهادة معتمــدة مـــن املدرســة ويوثـــق ،أن تكــون الطالبــة حســـنة الســيرة والســلو  .6

تعتمــد الشــهادة مــن الكليــة أن الســكن تجديــد اإلقامــة فــي  وعلــ  الطالبــة التــي تطلــب، منهــاتخرجــت التــي 

 .املقيدة فيها

 وخاليــــة مــــن األمــــرا  املعديــــة بموجــــب شــــها .7
ً
دة مــــن مركــــز طبــــي معتمــــد أن تكــــون الطالبــــة الئقــــة  ــــتيا

 وضع لهذا الغر .حسب نموذج 

 العمـــدة  أو قبـــل مـــنعلـــ  أن يوثـــق مكـــان اإلقامـــة أن تكـــون إقامـــة أســـرة الطالبـــة خـــارج مدينـــة الريـــا   .8

ولعمــادة شــؤون الطالبــات النظــر فــي اشــتراطات املسـافة املحــددة بنــاء علــ  الوضــع الــراهن لكــل  ،الشـرطة

 .فصل دراسيي

 من السكن الجامعي.نهالطالبة  يكون قد سبق فصل أن ال  .9
ً
 ائيا
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 في حالة التمل بشكل فور .بإخراجها توقع عل  تعهد فإنها  ،متزوجةالطالبة إذا كانت  .10

)كالسكر والضـغط والصـرع واألمـرا  النفسـية( أو كانـت مـن  مزمنةإذا كانت الطالبة تعاني من أمرا   .11

 الالةمة. عايةالر االحتياجات الخاصة، فعليها إبالغ إدارة السكن بذلك لتوفير  واتذ

 فاضلة.املأن تتوافر األماكن الشاغرة في السكن وفق معايير  .12

 .بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليما هاا بالتزامها خطيً  اأن توقع الطالبة إقرارً  .13

 مجلس الجامعة.أ  شروط أخرج يقرها  .14

 

ة الـــثمن فـــي ســـكن غيـــر الســـعودية والتاصـــلة علـــ  منحـــة داخليـــة أو مدفوعـــطالبـــة ال قبـــول  يجـــوة (: 8املـــادة )

مرحلـــــة لطالبـــــات األولويـــــة أن تكـــــون مـــــع مراعـــــاة ، اشـــــهريً ألـــــ  ريـــــال  (1000)قـــــدره الطالبـــــات مقابـــــل مبلـــــ  

 طبق عليها جميع شروط القبول التي تطبق عل  الطالبة السعودية.السعوديات، وي  البكالوريوس 

 

 السكنية: الوحدات(: ضوابط تخصيص 9املادة )

 للضــوابط التــي تضــعها عمــادة شــؤون الطالبــات يةالســكن تالوحــداتــوةع الطالبــات علــ  
ً
مــع مراعــاة  ،وفقــا

  بــة الطالبــةرغ
ً
املخصصــة لهــا إال بموافقــة  الوحــدة الســكنيةتغييــر  للطالبــة، وال يجــوة كلمــا كــان ذلــك ممكنــا

 .إدارة السكنخطية من 

 

 :التاليةندات املست بعد استكماليتم قبول الطالبة لإلقامة في السكن الجامعي (: 10) املادة

 .  تعبئة استمارة االلتحاق بالسكن الجامعي .1

 .قامة األسرة خارج مدينة الريا إثبات إ .2

 .للطالبة املستجدة صورة من إشعار القبول بالجامعة .3

 صورة من بطاقة الطالبة الجامعية. .4

 صورة من شهادة الثانوية العامة. .5

 صورة من شهادة حسن السيرة والسلو . .6

ومــــن  ،مــــن األمــــرا  املعديــــة والســــارية ســــالمة الطالبــــةيثبــــت  ركــــز طبــــي معتمــــدموثــــق مــــن م تقريــــر طبــــي .7

 .التمل في حال كانت متزوجة

 للطالبة.حديثة ( صورة شخصية 2عدد ) .8

وصـــــورة مـــــن بطاقـــــة الهويـــــة الوطنيـــــة للطالبـــــة أو  هـــــا اســـــم الطالبـــــةفييوجـــــد صـــــورة مـــــن بطاقـــــة العائلـــــة  .9

 .اإلقامة لغير السعوديات

 السكن بداية كل فصل دراسيي.إلدارة ي يسلم صورة من الجدول الدراسي .10
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 الرابعاب ـــــالب

 

 الجامعي السكن اإلقامة في ضوابط

 

 
خــــــالل  برنــــــامو الخــــــروج اإللكترونــــــيمــــــن خــــــالل مــــــن الســــــكن الجــــــامعي خــــــروج يحــــــق للطالبــــــة ال(: 11املــــــادة )

 املواعيد التي تحددها الجامعة. 

 

الســـكن  إلدارةعليهـــا أن تقـــدم طلـــب فالســـكن لعـــذر مشـــروع (: إذا رغبـــت الطالبـــة فـــي التغيـــب عـــن 12املـــادة )

عليهـا أن فعل  أال تزيد مدة الغيـاب عـن أسـبوع وفـي حـال تجـاوة هـذه املـدة  ،مدة الغياب وأسبابة فية توضح

 تجدد الطلب.

 

تفصــــل الطالبــــة مــــن الســــكن الجــــامعي فــــي حــــال الغيــــاب عــــن  (12)مــــع مراعــــاة مــــا ورد فــــي املــــادة (: 13املــــادة )

 ( يومـ15ملـدة )السـكن 
ً
 ( يومـ21و)أمتصـلة  ا

ً
عميـدة شـؤون تقبلـة معتمـد بـدون عـذر شـرأي أو طبـي  منفصـلة ا

 الطالبات.

 

وال يجـوة لهـا البقـاء بعـد ذلـك فـي  ،اختبـارخـر (: تنتهي إقامة الطالبة في السكن الجامعي مع نهاية آ14املادة )

، ويجــــب عليهـــــا إخــــالء طرفهـــــا مــــن مشـــــرفة الوحــــدة وتســـــليم لكالتقيــــد بـــــذ الطالبـــــةوعلــــ   ،الســــكن الجـــــامعي

 .املفتاح في نهاية كل فصل دراسيي

 

 :سكن الطالبات(: حاالت إخالء 15املادة )

 :التاليةفي التاالت  سكن الطالباتالطالبة من يتم إخالء 

 تخرج الطالبة من الجامعة. .1

 االنستاب من الجامعة أو التحويل منها. .2

 الجامعة. عنالتأجيل أو االعتذار أو االنقطاع  .3

 لطالبة املتزوجة.احمل  ثبوت .4

 البة.خراج الطإل سبب نظامي وجود  .5

 تقدم الطالبة بطلب إخالء. .6
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 (: إجراءات إخالء السكن:16املادة )

بـــــالخروج  إبالغهـــــا، أو يـــــتم ســـــكن الطالبـــــاتتقـــــوم الطالبـــــة بتعبئـــــة النمـــــوذج الخـــــا  بـــــذلك لـــــدج إدارة  .1

 حسب كل حالة عل  حدة.

ات التــي وحصــر التلفيــات واملفقــود هــائســكنية املــراد إخالبفحــص الوحــدة ال ســكن الطالبــاتتقــوم إدارة  .2

 ها إن وجدت.في

يتم ســــ ، أوالطالبــــة بتســــديد قيمــــة التلفيــــات أو املفقــــودات التــــي حــــدثت بســــبب ســــوء االســــتخدام تلتــــزم .3

 .ريال (500) مبل  التأمينالخصم من 

عـن كـل  تـدفعوإذا تأخرت في اإلخـالء  ،ما يخصهاكل تقوم الطالبة بإخالء الوحدة السكنية من أمتعهها و  .4

 خمسين ( 50يوم من أيام التأخير مبل  )
ً
 .ريال (500)بل  التأمينأو يتم الخصم من م، رياال

 .وتسليم عهدة محضر إخالء سكن الطالباتتحرر إدارة  .5

فقـدان أ  منهـا تلتـزم بـدفع قيمـة القفـل  وفـي حـال بـاب الغرفـة،تقوم الطالبة بإعادة كامـل نسـم مفـاتيح  .6

.
ً
 كامال

 

ســـــكن إخــــالء طــــرف مــــن ها نهايــــة العــــام علــــ  إحضـــــار مكافـــــطت الطالبــــة صــــرف تصــــفية قــــ  تو ت(: 17املــــادة )

 الطالبات.
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 الخامساب ـــالب

 

 (املقيمة في سكن الطالباتالتزامات الطالبة حقوق و )

 
 :يليما املقيمة في سكن الطالبات لطالبة ل(: يحق 18املادة )

 للتعليمات التي يصدر بها قرار  .1
ً
ممارسة األنشطة الثقافية واالجتماعية والترويحية داخل السكن وفقا

 من عميدة شؤون الطالبات.

 كة املستثمرة في الناد .الترفيهي في املواعيد التي تحددها إدارة الشر  الرياضيي الناد التمتع بخدمات  .2

 .سكن الطالباتاستقبال الزوار في األماكن واملواعيد املخصصة لذلك من قبل إدارة  .3

نقلوفي التاالت الطارئة  ،التمتع بالخدمات الصتية الروتينية .4
 
الطالبة إل  املستشفى بمرافقة  ت

 . في حال استدأ  األمر بالعلمالطالبة  أهلإحاطة مشرفة السكن مع 

حيث تتحمل من قبل الجامعة؛ % 50لوجبات الغذائية املقدمة بسكن الطالبات بنسبة دعم ا .5

% من قيمة الوجبة يتم دفعها عند استالم 50% من قيمة الوجبة وتتحمل الطالبة 50الجامعة نسبة 

 الوجبة.

 

يجب في الجامعة  إضافة إل  التزام الطالبة الساكنة باألنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها(: 19املادة )

 :يليااللتزام بما عليها 

وجميع العامالت ، املوظفاتو املشرفات و والتقيد بالسلو  السو  مع ةميال ها  ،ليمات واألنظمةالتع .1

األخالق و العرف وال يجوة لها القيام بأ  فعل أو تصرف يخرج عن مقتضيى  ،السكن الجامعيفي 

 .التميدة

وما  التعليمات وأعراف املجتمع السعود لهيئة بما يتناسب مع الذوق العام في الز  أو امللبس أو ا .2

 تصدره الجامعة من تعليمات بهذا الشأن.

 من تاريخ إبالغها بذلك، وإذا تأخرت عن  (30السكن فيها خالل )الوحدة السكنية و استالم  .3
ً
يوما

 تأخرت فية. الدراسيي الذ الفصل السكن خالل املدة املشار إليها فإنة يسقط حقها في السكن عن 

 رسوم الوحدة السكنية بسكن الطالبات.دفع  .4

 يسترد في حال عدم وجود أضرار في الوحدة.و  ،الوحدة السكنية عندفع مبل  التأمين  .5

 .سكن الطالبات لكل فصل إلدارةللطالبة الدراسيي  الجدول  تسليم .6

يما عدا األم واألخت عدم استقبال الزائرات في الوحدة السكنية مهما كانت صلة القرابة بالطالبة ف .7

 الطالبة. وأبناء

 عدم استخدام الوحدة السكنية ألغرا  أخرج غير السكن. .8



                                                                            الئحة إسكان طالبات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

 

 وكالة اخلدمات الطالبية -عمادة شؤون الطالبات  -وكالة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية 

11 

 

 إدارةمن قبل  بإذن مسبقرها إال يغيبتلها  يسمحوال  ،للطالبةاملخصصة املبيت بالوحدة السكنية  .9

 السكن.

ويجوة في أحوال  ،عند الدخول والخروج من الجامعة ةبمواعيد السكن الجامعي املحددااللتزام  .10

خاصة وبموافقة العميدة أن تتأخر الطالبة عن هذه املواعيد ألسباب تتعلق بالدراسة أو األنشطة 

 الجامعية أو ألسباب طارئة تقبلها العميدة.

وعند وجود خطر يتطلب الوحدات السكنية إال بإذن الطالبة الساكنة فيها، عدم دخول أ  من  .11

وفق إدارة السكن من قبل السكنية فإنة يتم الدخول للوحدة الدخول الفور  والطالبة غير موجودة 

 عل  أمن وسالمة الجميع
ً
 .النظام وحفظا

 في األوقات التي تحددها تعليمات السكن الجامعي. (التتميمالتضور )إثبات  .12

 .سكن الطالباتفي ات املختصة من قبل الجه السكن عند طلبهاإبراة البطاقة الجامعية أو بطاقة  .13

عل  أن  ،في الرحالت التي تنظمها الجامعةالسكن عند االشترا   إدارةمن عل  إذن خطي التصول  .14

 الرحلة بأربع وعشرين ساعة عل  األقل. موعديتم ذلك قبل 

بسببها، وعليها  اآلخرينأو ممتلكات  السكنأن تتحمل الطالبة املسؤولية عن أ  ضرر ياتق بمرافق  .15

 .يخ إبالغها بةل شهر من تار تحمل تكالي  اإلصالح خال

من الداخل أو الخارج بأ  شكل من أشكال التغيير وعدم  الوحدة السكنيةعدم إحداي تغيير في  .16

 أل  غر . للسكن استخدام األسطح العامة

 عدم تثبيت املسامير عل  الجدران أو األبواب أو عمل فتحات أو تمديدات بها. .17

 عدم اقتناء التيوانات. .18

ب من من السكن أل  سب الطالبة يقضيي بإخراج إذا صدر قرار  مباشرةالوحدة السكنية إخالء  .19

 بصورة نهائية أو سواء كان ذلك  التي تراها العمادة، األسباب
ً
 مؤقتإخراجا

ً
إل  في حالة حاجة السكن  ا

 ذلك. نحو ترميم أو إصالح أو 

اس بالستيكية في أكي النفاياتوإخراج الطالبة، التي تقيم فيها السكنية الوحدة نظافة املحافظة عل   .20

 مغلقة بإحكام ووضعها في األماكن املخصصة لها.

 السكن وفق اإلرشادات الفنية لها.زات الكهربائية وغيرها املوجودة في تشغيل التجهي .21

 الترشيد في استخدام الكهرباء واملاء وخالفة. .22

ملقابس عدم استخدام أو تركيب أجهزة كهربائية أو معدات ال تتوافق مع الجهد الكهربائي أو ا .23

ضرار التي تحدي بسبب من األ ة ذلك تتحمل الطالبة ما يترتب فوفي حال مخال بالسكن، الكهربائية

 هذه املخالفة.

وتمكين إدارة  ،الوحدة السكنيةعن أ  عطل أو عيب أو تل  يظهر لها في  مباشرةإبالغ إدارة السكن  .24

 من آثار.   ذلكما يترتب عل وفي حال مخالفهها ذلك تتحمل ،السكن من القيام بأعمال الصيانة
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وفصل جميع  اإلضاءاتقفل محابس املاء وإطفاء جميع عل  الطالبة  ،الوحدة السكنيةعند مغادرة  .25

 .الكهربائية وقفل النوافذ األجهزة

ويتم ذلك في األماكن  ،الوحدات السكنيةعدم استخدام السخانات وأجهزة كي املالبس داخل  .26

 .اتبسكن الطالب املخصص لهذا الغر 

صـندوق األمانـات عنـد مغـادرة فـي  ووضـع األغـرا  الثمينـة للطالبة، الشخصية غرا األ املحافظة عل   .27

 .الوحدة السكنية

 .وغيرها عند التجوال داخل املرافق العامة كصاالت االستقبال واإلدارة واملطعم املناسبارتداء الز   .28

 .ومرافقة كن الطالباتسعدم التدخين بمختل  أنواعة وأشكالة ووسائلة داخل مباني  .29

 .أو مرافق سكن الطالبات الوحدات السكنيةعدم استخدام املباخر والشموع داخل   .30

 .سكن الطالباتما يماثلها في و استخدام األلعاب النارية أو أجهزة الغاة  عدم  .31

أو  أو مـواد قابلـة لالشـتعال ،أو كتـب، صـور  مـنلكترونيـة ورقية أو إ ؛أو إدخال مواد ممنوعة عدم حياةة .32

 .إحالهها لاجنة التأديبوضبط أ  من ذلك مع الطالبة يؤد  إل   ،االنفجار

 مراعاة الهدوء والسكينة داخل السكن. .33

عـــدم تعليـــق الصـــور أو الرســـوم أو الشـــعارات علـــ  الجـــدران واألبـــواب والزجـــاج مـــن دون إذن مســـبق مـــن  .34

 .سكن الطالباتإدارة 

 ة.ح من إدارة السكن وفق ضوابط محددعدم التصوير بمختل  أشكالة ووسائلة إال بتصري .35
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 السادساب ــــالب

 

 (يفي السكن الجامع )مساءلة الطالبة املقيمة

 

 املخالفات
 

ألحكـــام تخضــع إذا ارتكبـــت الطالبــة املقيمـــة بســكن الطالبـــات أ  مخالفــة داخـــل الســكن، فإنهـــا (: 20املــادة )

 الجامعة.ئحة تأديب الطالبات املعمول بها في ال 

 

فــي  املعمــول بهـا اللـوائح والتعليمـات باألنظمــة و  املقيمــة بسـكن الطالبـاتطالبـة ال(: كـل إخــالل مـن 21املـادة )

 .يعد مخالفة تأديبية ومنها أحكام هذه الالئحة الجامعة

 

ســكن  مشــرفةتتــول   ،(: فــي األحــوال التــي ينســب فيهــا إلــ  إحــدج الطالبــات ارتكــاب مخالفــة تأديبيــة22املــادة )

إلـ   الطالبـة املخالفـة تحويـليـتم السـكن، ثـم فـي مـن خـالل مكتـب الضـبط بمحضـر إثبـات الواقعـة  باتالطال

راه تـإل  عميدة شؤون الطالبـات التخـاذ مـا  ثم يرفع محضر التحقيقللتحقيق املبدئي،  السكن رئيسة وحدة

 .الجامعةلية أحكام الئحة تأديب الطالبات في ذلك وفق ما نصت ع حول 
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 العقوبات

 

إن فــــالجامعــــة، بالئحــــة تأديــــب الطالبــــات عقوبــــات التأديبيــــة املنصــــو  عليهــــا فــــي (: مــــع مراعــــاة ال23املــــادة )

ألحكـــــام هـــــذه الالئحـــــة يعرضـــــها إلحـــــدج العقوبـــــات التأديبيـــــة ســـــكن الطالبـــــات مخالفـــــة الطالبـــــة املقيمـــــة فـــــي 

 :التالية

 .افهة أو كتابةشالتنبية م (1

 .الطالبة بعدم تكرار املخالفةمن  خطيالكتابي مع تعهد اإلنذار  (2

 .ملدة فصل دراسييالترمان من السكن  (3

 الترمان من السكن ملدة عام جامعي. (4

 الترمان  (5
ً
 من السكن.نهائيا

 

بحيــث تكــون  القــرارات الصــادرة بالعقوبــات التأديبيــة فــي لوحــة إعالنــات الســكن الجــامعي ن(: تعلــ24املــادة )

 عميـدة شـؤون الطالبـات مصـادقةبعـد الدائمة لتأديب الطالبات  الاجنةبالشكل الذ  توصيي بة  و محددة، 

 .عليها

 

، وحــدة ســكن الطالبـــاتلـــدج فـــي ملــ  الطالبــة  التأديبيــة (: تحفــا القــرارات الصـــادرة بالعقوبــات25املــادة )

 .بالتبلي  وفق النظام عمادة شؤون الطالباتوتقوم 

 

وعميـــــــدة شـــــــؤون كـــــــاديمي والخـــــــدمات الطالبيـــــــة ووكيلـــــــة الجامعـــــــة للـــــــدعم األالجامعـــــــة  رئيســـــــة(: 26املـــــــادة )

 .الالئحةعن تنفيذ أحكام هذه  ؤوالتالطالبات مس
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 أحكام عامة

 

 لعمادة شؤون الطالبات صالحية تفسير نصو  هذه الالئحة.(: 27املادة )

 

رية في األنظمة والتعليمات السااللوائح و  ما لم ينص علية في هذه الالئحة تطبق بشأنة(: 28املادة )

 .اململكة العربية السعودية

 

، يتم اتخاذ اإلجراءات الالئحةهذه االلتزامات الواردة في  في حالة إخالل الطالبة بأ  من(: 29املادة )

 بصفهها طالبة في الجامعة تخضع لالئحة تأديب الطالبات. املالئمة تجاه الطالبةالتأديبية 

 

، فإن عميدة شؤون الطالبات هي من الطالبةأهل ي إبالغ يستدأ طارئ في حالة وجود أمر : (30املادة )

في بطاقة سكن الطالبة، وفي حالة صدور  ةأرقام الهوات  املسجلمع  من خالل التواصلتتول  ذلك 

 .التبلي  وفق النظامقرار بفصل الطالبة من السكن يتم 

 

ة شؤون الطالبات بعد ، فإن عميدشبهة جنائية من الطالبة الساكنة الة وجودفي ح: (31املادة )

، تقوم بإبالغ الجهات املعنية بذلك األكاديمي والخدمات الطالبيةوكيلة الجامعة للدعم التنسيق مع 

.
ً
 كتابة أو هاتفيا

 

الالةمة لتطبيق هذه الالئحة بعد اإلجراءات التنفيذية اتخاذ  سكن الطالباتوحدة ول  تت: (32املادة )

 واعتمادها من قبل العميدة. باتسكن الطالرئيسة وحدة قرارها من إ

 

 ا من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.يتم العمل بهذه الالئحة اعتبارً : (33املادة )


