
 

 
  الرحمن االميرة نورة بنت عبد جامعة سكن طالبة ميثاق

 

3من  1الصفحة   

 

  :ابنتي الطالبة
االميرة نورة بنت عبد الرحمن  بسكن الطالباا  عىاإ جادااي بي اة  المعىايق ماللايق الدامعياة المهيماة مت ي اة  تحرص جامعة

الدو المناسب  متلداق الخدما  لىرقي جلإ أعىإ مسموى في المحصيل العىمي مالدراسي  لملاو  عىاإ أسااال االحمارا  
 ا، من خهل  ترسيخ مبايئ االنضباط مالشعور بالمسؤملية متعزاز الم ارا  اللياياة مغارال مالمعامن بين أفرايها ممنسوبي

مااادرو ماجباتااس ممسااؤملياتس محلوقااس، معىيااس فعنااس اموجااب عىااإ  الطالبااة ،رمح المبااايرة لمكااون فااريا ناعاادار اعااي يمر  
مميثاا  االباة ساكن  بهيحة جسكان الطالباا   جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن االلمزا في المليمة  بسكن الطالبا   

 وفقاً للبنود التالية:الدامعة 
 

 :البند األول: أخالقي وسلوكي

)المزمار،  عىإ سبيل المثال ال الحصر: االلمزا  بالليق معد  الليا  بأي عمل مخل بالدان ماألخه  ماآلياب العامة -1
 النظامية(.غير  بالطر سكنية جيخال جي شخص لىوحدة ال الغير، محاملةشخصية  انمحال

بالمعامل مع منسوبي السكن الدامعي معد  اإلاذاء باللول  ماألنظمة مالمليد بالسىوو السويبالمعىيما    االلمزا -2
 أم الفعل.

  خارج الوحدة السكنية. لمناسبالذم  العا  في ارتداء الزي اااللمزا  ب  -3

 لذلك. محديةالضوابط مفق الن جيارة السكن معد  المصوار بمخمىف أشكالس ممسايىس جال بمصراح م -4

 

 :السكن الجامعي إدارةقامتي الرسوم المالية إلالبند الثاني: 
أن تدفع االبة البكالوراوال أم الدبىو  الساعوياة رساومام مالياة ملابال الحصاول عىاإ محادة ساكنية فاي الساكن  -1

 نع من يفع الرسو  بنظا  الملسيط الش ري. ( راال سعويي لىعا  الدراسي الواحد، مال ما2800الدامعي قدرها )

 ( عن رسو  الوحدة السكنية لكل ماحدة من ن.%10تحصل الطالبا  األخوا  عىإ تخفيض بنسبة ) -2

ادوز حصول االبة الزمالة مالدبىو  العالي ماالباة الدراساا  العىياا الساعوياة المووفاة مالمنمظماة يراسايام عىاإ  -3
ن تكون األملواة لطالبا  مرحىة البكالوراوال مذلاك ملابال يفاع مبىار قادر  محدة سكنية بسكن الطالبا ؛ عىإ أ

 ( راال سعويي ش راام.1000)

ادوز قبول الطالبة غير السعوياة مالحاصىة عىإ منحة ياخىية أم مدفوعة الثمن فاي ساكن الطالباا  ملابال مبىار  -4
  مرحىة البكالوراوال السعوياا ، مُاطبق عىي اا ( راال سعويي ش راام، مع مراعاة أن تكون األملواة لطالبا1000قدر  )

 .جميع شرمط اللبول المي تطبق عىإ الطالبة السعوياة.

( خمسماية راال عن الوحدة السكنية اسمري في حال عد  مجوي أعرار في 500أن تدفع الطالبة مبىر تأمين مقدر  ) -5
 الوحدة.

مفق األنظمة الممبعة  ي الواحد أم بنظا  الملسيطما بنظا  الدفع اإلجمالي لىفصل الدراسجامكن يفع الرسو   -6
 ياخل الدامعة.

في حال تق اخهء الطالبة بسبب الفصل من السكن امق جعاية رسو  الوحدة السكنية بعد احمساب مدة جقامم ا مع  -7
 عد  مجوي أعرار في الوحدة.( راال في حال 500جعاية مبىر المأمين )

 
 ن الجامعيالسكبضوابط إقامتي  البند الثالث:

مفي حال تاق مواج اة مشاكىة تلنياة  اإللكمرمنيمن خهل برنامج الخرمج الدامعي جن اء ججراءا  الخرمج من السكن  -1
 فيمق جن اء اإلجراءا  مفق اآللية المي تراها جيارة السكن الدامعي.

 من جيارة السكن.مفق الساعا  المعىن عن ا  الدامعيىسكن لعند الدخول مالخرمج  بالساعا  المحدية المليد -2
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اإلجاراءا  النظامياة مان جيارة  الوحادة ممفاق المليماة فاي الطالباة بعذن  الدخول ألي من الوحدا  السكنية جال دع -3
 السكن. 

متوعايح مادة الغيااب  باذلك تلاداق اىاب إليارة الساكن اىاز  لعاذر مشارم  عان اإلقاماة بالساكن المغيابحاال فاي  -4
 ة(.او  ممصى 15مأسبابس عىإ أال تزاد عن )

( اوماار 21( اوماار ممصاىة أم )15) اإلقاماة ياخىاس لمادةعان  مغيابحاال ال الساكن يمن جناذار باذلك فايفصل الطالبة من  -5
 .اىب ا قبولعد  تلداق اىب إليارة السكن بعفاية تغيب م أممنفصىة 

جخهء الطرف مان في جدمل االخمبارا  لىفصل الدراسي مامق  او  تنم ي اإلقامة في السكن الدامعي مع ن ااة ارخر -6
 .العا  الدامعيفي ن ااة  الوحدة السكنية مشرفة الوحدة متسىيق مفماح

سايمق خصاق غراماة تاأخير مان مبىار في االخهء  الطالبة جخهء الوحدة السكنية من المممىكا  الشخصية مجذا تأخر  -7
 .( راال50عن كل او  مبىر )المأمين 

ن الدامعاة غيار مساؤملة عان فلاد أم تىاف ماا اوجاد بالوحادة عالطالبة ألكثر من عشارة أااا  فاجخهء في حال لق امق  -8
 السكنية.

مفاق نماوذج غراماة ع ادة الوحادة  الخصق مان مبىار الماأمينمذلك بااللمزا  بمسداد قيمة المىفيا  أم المفلويا   -9
 السكنية.

  :خهء الطالبة من اإلقامة في سكن الطالباج المي تسموجب الحاال  -10

 المخرج من الدامعة. -أ

 المأجيل أم االعمذار أم االنلطا  عن السكن الدامعي.   -ب

 ثبو  حمل الممزمجة. - 

 الدامعة.أم مخالفة أنظمة السكن  -ث

 رغبة الطالبة بعخهء الوحدة السكنية. -ج

 المحوال من الدامعة. -ح

 

 :حقوقي والتزاماتي: رابعالبند ال
حياة ياخال الساكن مفلاار لىمعىيماا  الماي ب اا قارار مان عميادة ممارسة األنشاطة الثلافياة ماالجمماعياة مالمرما -1

 شؤمن الطالبا . 

 بالدامعة. ةالمممع بخدما  النايي الرااعي المرفي ي في المواعيد المي تحديها محدة األنشطة الرااعي -2

 اسملبال الزمار في األماكن مالمواعيد المخصصة لذلك من قبل جيارة سكن الطالبا . -3

 الصحية الرمتينية. المممع بالخدما   -4

مان قيماة  %50مان قبال الدامعاة. مالطالباة تمحمال نسابة %50يعق الوجبا  الغذايية الملدماة لىطالباا  بنسابة  -5
 الوجبة امق يفع ا عند اسمه  الوجبة. 

 لكل من االبا  الضمان االجمماعي مالمنح الدراسية الخارجية. %100نسبة امق يعق أحد الوجبا  الملدمة ب -6

 
 : مسؤولياتي:خامسلاالبند 
 خاصة بالسكن الدامعي.تعىيما  االاه  عىإ اليحة جسكان الطالبا  مالمليد بما جاء في ا من أنظمة م -1

 من تعىيما .  الدامعة عد  االحمداج بالد ل معد  العىق بأنظمة ملوايح سكن الطالبا  مما تصدر  -2

 ةر مسيىة المواصل الرسميحيث اعمب الدامعي عىإ البراد اإللكمرمنيبشكل مسممر االاه   -3

 أخذ المعىيما  ماألنظمة من المصدر األساسي )جيارة السكن( مليس من مصدر أخر.  -4
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  اىب ا.االلمزا  باسمخراج البطاقة الدامعية الخاصة بوحدة السكن الدامعي مابرازها عند  -5

 :: الوحدة السكنيةسادسالبند ال
 .سكنعد  اسمخدا  الوحدة السكنية ألغراض أخرى غير ال -1

  .عد  المدخين بمخمىف أنواعس مأشكالس ممسايىس ياخل الوحدة أم مرافق سكن الطالبا  -2

  .المبيت بالوحدة السكنية المخصصة مال اسمح بمغييرها جال بعذن مسبق من قبل جيارة السكن -3

 . جثارة الشغبأم غير النظامية بالطر   االلمزا  بال دمء مالسكينة ياخل مرافق السكن معد  المدمع -4

معد  تثبيت المسامير أم تعىيق  ةكن المخصصامالمحافظة عىإ نظافة الوحدة السكنية مجخراج النفااا  في األ -5
  .شعارا  أم صور منافية لىمعىيما 

 .المرشيد في اسمخدا  الك رباء مالماء -6

  .لمخصصةعد  اسمخدا  السخانا  ماألج زة الك ربايية ياخل الوحدة السكنية مجنما تسمخد  في األماكن ا -7

 عد  اسمخدا  المباخر مالشمو  ماأللعاب الناراة ياخل الوحدة السكنية أم مرافق سكن الطالبا . -8

 

 :البند السادس: شكواي
  الدامعي.المواصل مع جيارة السكن الدامعي أم المكاتب اإلياراة الخاصة بشؤمن الطالبا  بالسكن  -1

 ي.المواصل مع مكمب االشراف االجمماعي بالسكن الدامع -2

 الطالبا .المواصل مع عماية شؤمن  -3

البددد مددن تسددجية إفددادة مكتوبددة والتلكيددد علددع الدقددة فددي المعلومددا   عنددد تقدددعت اعتددرا  معددين   شددكو 
المطروحدة والموضدوعية فدي الطدرلى علددع البرعدد اإللكتروندي الخداق بوحدددة حقدوق الطالبدا  بعمدادة شددؤو  

 .الطالبا 
 

 البند السابع: أوضاعي
ق ساير الدراساة ، مامكان المواصال ماع يااع قادمماا  أي معع صحي أم اجمماعي أم اقمصايي أم غيار اإلبهغ عن  -1

سري عىإ أن اامق هاذا اإلباهغ فاي بداااة العاا  حماإ امسانإ  شكلبمر األب ذا  جيارة السكن أم مشرفة المبنإ
 .لىمخمصا  تلداق العون مالمشورة قبل تأثر الدراسة ب ذ  األمعا 

الموجيااس ماإلرشاااي فااي الكىيااة أم فااي عماااية شااؤمن الطالبااا  ، حيااث توجااد االخصاااييا   الموجااس جلااإ مكمااب -2
 االجمماعيا  لملداق المساعدة.

 
  :ابنتي الطالبة

 ىاللوائح الجامعية ععرضك للمساءلة مما قد عؤثر علع مستقبلك األكادعميأو أي خروج عن األنظمة 
 

 ىبالنجال والتوفيقتمنياتنا لك مع 


