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 اب األولـــــــــالب

 تعريفاتال
 

 بنـت ورة ـــــ األمـرية ن ة ـــــ بات جامعــــــ لطال السكن اجلـامعي  طـــضوابالتعليمات  (: تسمى هذه1املادة )

 هـ.14/     /       عبدالرمحن ويعمل بها اعتبارًا من 

 

مل ما  أدناه املخصصة هلااملعاني  على يف هذه الالئحةوردت  وحيثما اآلتيةاملصطلحات  تدل: (2املادة )

 ذلك: خالفعلى  تدل القرينة

 ة: اململكة العربية السعودية.ــــــــــــــاململك

 عة: جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.ـامــــــــــــاجل

 رة: مديرة جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.ـــــــــــــديـامل

 جملس اجلامعة: جملس جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.

 الطالبات يف اجلامعة. شؤوندة: عميدة ــــــــــــــالعمي

 البات.الط شؤونادة: عمادة ــــــــــــــالعم

 .العمادة للخدمات الطالبيةالوكيلة: وكيلة 

 .السكن اجلامعيواليت تسكن يف  جنسيتها عن بغض النظريف اجلامعة  واملنتظمة املقيدة: ةـــــالطالب

 .لطالباتل إلسكان املخصصة املباني :اجلامعي السكن

 الوحدة السكنية: الغرفة اليت تسكنها الطالبة.

 .الطالبات سكن سة وحدةمتثلها رئي :السكنإدارة 

 املشرفة على الوحدة السكنية. مشرفة الوحدة:

السـكن كالسـرير والشراشـ     يـتم تسـليمل للطالبـة حـال ابوهلـا يف       العهدة: األثاث السـك  الـذ   

 السكن.يف والطاوالت والدواليب وغريها من مستلزمات اإلاامة 

 .اجلامعةيف املعمول بها ليمات والتعباألنظمة واللوائح ل املخالفة التأديبية: كل إخال

 .اجلزاء التأدييب الصادر على الطالبة املقيمة يف السكن اجلامعيالعقوبة: 

 عمادة شؤون الطالبات.اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات يف جلنة التأديب: 

العميـدة أو مـن   اخلاصة بتنظيم السكن اجلامعي واليت تصدر عن  الضوابطالداخلية: هي  الضوابط

 من وات آلخر. وضلتف
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 (: نطاق تطبيق الالئحة:3املادة )

هلذه الالئحة مجيع ، خيضع اجلامعةوالتعليمات املعمول بها يف األنظمة واللوائح مع مراعاة ما ورد يف 

 السكن اجلامعي.ي يتم إسكانهن يف الطالبات الالت

 

يف إدارتل وتسيري شؤونل لنظام (: يعد السكن اجلامعي من الوحدات التابعة للجامعة وخيضع 4املادة )

 اجلامعة والئحتل التنفيذية فضاًل عن هذه الالئحة والتعليمات الداخلية.

 

(: اجلهـة املختصـة بتطبيـق أحكـام هـذه الالئحـة هـي عمـادة شـؤون الطالبـات  ثلـة بوحـدة             5املادة )

 .يف اجلامعة سكن الطالبات بالتعاون مع اجلهات ذات العالاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            الئحة إسكان طالبات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

 

  يةوكالة اخلدمات الطالب –عمادة شؤون الطالبات 

5 

 

 البـــــاب الثاني

 مهام وحدة سكن الطالبات

لى ــــ باملهام الالزمـة إلسـكان الطالبـات واإلشـراف علـيهن وع      وحدة سكن الطالباتتقوم (: 6املادة )

 :يأتياألخص ما 

الستقباهلن، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات  الوحداتالعمل على تأمني السكن للطالبات وجتهيز  .1

 املعنية.

 تي تتم املوافقة على تسكينهن وتسليمهن الوحدات السكنية.الات الاستقبال الطالب .2

األثاث والنظافة والتغذية والرعاية الصحية والصيانة و األمن والسالمةمتابعة السكن من حيث  .3

 الدورية والطارئة ومجيع األمور اليت تهم الطالبات يف سكنهن.

 .ناتالساكااعدة معلومات باحلاسب اآللي عن الطالبات إعداد  .4

 إعداد بيان باالحتياجات السنوية للسكن كاألثاث واملفروشات وغريها. .5

 إعداد النماذج الالزمة لعملية التسكني وما يرتتب عليها. .6

 السكن.ث واملفروشات للطالبات املقيمات يف تسليم عهدة األثا .7

يف النات توزيع اإلرشادات والتعليمات اليت تصدرها اجلامعة للطالبات ووضعها على لوحة اإلع .8

 مجيع الوحدات السكنية.

فعها لعميدة شؤون لر العمادة للخدمات الطالبيةوعرضها على وكيلة إعداد التقارير الشهرية،  .9

 اإلدارة وتوجيل اإلدارة مبا يلزم.لطالبات لالطالع على سري العمل يف ا

لعميدة عها ورف اجلامعي تعلق بالسكنتقدمها الطالبات فيما يواملطالب اليت  ىالشكاو تلقي  .10

 شؤون الطالبات.

 التبليغ عن احلاالت املرضية اليت تتعرض هلا الطالبات وحاالت الطوارئ. .11

لوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات إعداد التقارير السنوية من خالل العمادة لرفعها  .12

 .الطالبية

 من الطالبة اليت تنتهي عالاتها بالسكن. عهدة األثاث السك استالم  .13

مبواعيد الندوات واللقاءات  رم اجلامعي واحلفاظ عليل وتزويدهنية الطالبات حول احلتوع .14

 واحملاضرات الثقافية واالجتماعية واألنشطة املقامة داخل السكن.

تقديم وتسهيل اخلدمات للطالبات خارج نطاق السكن اجلامعي عن طريق مكتب اخلدمات  .15

 املساندة.

 .ساعة وطوال أيام األسبوعاإلشراف على الطالبات على مدار ال .16
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 الثالثاب ــــالب

 

 السكن اجلامعييف شروط القبول 

 

يف السكن الداخلي جلامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وفق الشروط يتم ابول الطالبات (: 7) املادة

 :اآلتية واإلجراءات

 للدراسـة ومتفرغـة  منتظمـة  علـى أن تكـون   يف إحدى كليات اجلامعـة  حصول الطالبة على ابول  .1

 .وغري مرتبطة بوظيفة

ــدبلوم الســعودية رســوم    .2 ــة البكــالوريوس أو ال ــى وحــدة     ًاأن تــدفع طالب ــل احلصــول عل ــة مقاب مالي

( ريـال  700( ريـال للفصـل الدراسـي الواحـد، و مبلـغ )     1400سكنية يف السكن اجلامعي مبلـغ ) 

ــى بفــيض بنســبة )    للفصــل الصــيفي  الوحــدة %( عــن رســوم  10،وحتصــل الطالبــات األخــوات عل

 .السكنية لكل واحدة منهن

الوحدة السـكنية يسـرتد يف حـال عـدم وجـود       عن( ريال 500أن تدفع الطالبة مبلغ تأمني وادره ) .3

 أضرار يف الوحدة.

واملنتظمــة دراســيًا علــى وحــدة ســكنية  الســعودية املوظفــة اســات العليــاطالبــة الدر حصــولجيــوز  .4

دفـع مبلـغ    مقابـل وذلـك   مرحلـة البكـالوريوس   لبات على أن تكون األولوية لطالباتبسكن الطا

 .اخلدمات املقدمة من ابل وحدة السكن للطالبة لقاء(أل  ريال شهريًا 1000)

 ال جيوز ابول الطالبة امللتحقة بدبلومات عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر. .5

درسـة الـيت   أن تكون الطالبة حسنة السرية والسلوك ويثبـت هـذا الشـرط بشـهادة معتمـدة مـن امل       .6

املقيـدة  السكن تعتمد الشهادة مـن الكليـة   بالنسبة ملن تطلب جتديد اإلاامة يف ، وفيهابرجت 

 .فيها

أن تكون الطالبة الئقة صحيًا وخالية من األمراض املعدية مبوجب شهادة من مركز طيب معتمد  .7

 حسب منوذج يوضع هلذا الغرض.

العمدة  أو  ابل منعلى أن يوثق مكان اإلاامة ض أن تكون إاامة أسرة الطالبة خارج مدينة الريا .8

،ولعمادة شؤون الطالبات النظر يف اشرتاطات  مكان عمل ولي األمر يف جهة حكوميةوالشرطة 

 .املسافة احملددة بناء على الوضع الراهن لكل فصل دراسي

كن سـ علـى تسـكينها يف   أو مـن يفوضـل بوكالـة شـرعية     ولـي أمـر الطالبـة    اخلطية من  وافقةامل .9

 .(عام21للطالبة دون سن ) الطالبات باجلامعة
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 أن ال يكون اد سبق فصلها نهائيًا من السكن اجلامعي. .10

 يف حالة احلمل بشكل فور .بإخراجها تواع على تعهد إذا كانت متزوجة فإنها  .11

)كالسكر والضغط والصرع واألمراض النفسية( أو  مزمنةإذا كانت الطالبة تعاني من أمراض  .12

االحتياجــات اخلاصـة ، فعليهــا إبــال  إدارة السـكن بــذلك لتــوفري االحتياطــات    اتوكانـت مــن ذ 

 الالزمة.

 أن تتوافر األماكن الشاغرة يف السكن وفق معايري مفاضلة. .13

 .بأنظمة اجلامعة ولوائحها وتعليماتهاأن تواع الطالبة إارارًا خطيًا بالتزامها  .14

 جملس اجلامعة.أ  شروط أخرى يقرها  .15

غري السعودية واحلاصلة على منحة داخلية أو مدفوعة الثمن يف سكن طالبة ال ابول وزجي(: 8املادة )

ــغ   ــة لطالبــات األولويــة أن تكــون مــع مراعــاة  ، شــهريًاألــ  ريــال   (1000)الطالبــات مقابــل مبل مرحل

 طبق عليها مجيع شروط القبول اليت تطبق على الطالبة السعودية.السعوديات، وُيالبكالوريوس 

 السكنية: الوحدات(: ضوابط بصيص 9املادة )

وفقًا للضوابط اليت تضعها عمادة شؤون الطالبات مع مراعاة  يةالسكن الوحداتتوزع الطالبات على 

املخصصـة هلـا إال    الوحـدة السـكنية  تغيري  للطالبة، وال جيوز كلما كان ذلك  كنًا بة الطالبةرغ

 .إدارة السكنمبوافقة خطية من 

 :اآلتيةابول الطالبة لإلاامة يف السكن اجلامعي بإحضار املستندات يتم (: 10) املادة

اامة األسرة خارج مدينـة الريـاض   تعبئة استمارة االلتحاق بالسكن اجلامعي مشتملة على إثبات إ .1

خمتومــة مــن العمــدة أو وموافقــة خطيــة مــن ولــي األمــر علــى التحــاق الطالبــة بالســكن اجلــامعي  

 ر يف جهة حكومية.الشرطة أو مكان عمل ولي األم

 .للطالبة املستجدة صورة من إشعار القبول باجلامعة .2

 صورة من بطااة الطالبة اجلامعية. .3

 صورة من شهادة الثانوية العامة. .4

 صورة من شهادة حسن السرية والسلوك. .5

ومن احلمل يف حال كانت متزوجة على أن تقرير طيب يثبت خلوها من األمراض املعدية والسارية  .6

 .مركز طيب معتمدمن  ًاميكون خمتو

 للطالبة.حديثة ( صورة شخصية 2عدد ) .7

وصورة من بطااة اهلوية الوطنية للطالبة أو اإلاامة  ها اسم الطالبةفييوجد صورة من بطااة العائلة  .8

 .لغري السعوديات

 السكن بداية كل فصل دراسي.إلدارة صورة من اجلدول الدراسي يسلم  .9
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 الرابعاب ـــــالب

 

 الطالبة من السكن خروج ضوابط

 

من السكن اجلامعي عن طريق البصمة خـالل املواعيـد الـيت حتـددها     (: يتم خروج الطالبة 11املادة )

 اجلامعة. 

 

ــادة ) ــذر مشــروع     12امل ــب عــن الســكن لع ــة يف التغي ــت الطالب ــًا   ف(: إذا رغب ــا أن تقــدم طلب  إلدارةعليه

دة الغياب عـن أسـبوع ويف حـال جتـاوز هـذه      مدة الغياب وأسبابل على أال تزيد م فيلالسكن موضحًا 

 عليها أن جتدد الطلب.فاملدة 

 

تفصل الطالبة من السكن اجلـامعي يف حـال الغيـاب    مع مراعاة ما ورد يف املادة السابقة (: 13املادة )

عميدة تقبلل معتمد بدون عذر شرعي أو طيب  منفصلة ًا( يوم21و)أمتصلة  ًا( يوم15عن السكن ملدة )

 البات.شؤون الط

 

وال جيوز هلا البقاء بعد ذلك  اختبارخر (: تنتهي إاامة الطالبة يف السكن اجلامعي مع نهاية آ14املادة )

وجيـب علـى الطالبـة    ، يف السكن اجلامعي وعلـى الطالبـات وأوليـاء األمـور والـوكالء التقيـد بـذلك        

 إخالء طرفها من مشرفة الوحدة وتسليم املفتاح يف نهاية كل فصل دراسي.

 

 (: حاالت إخالء السكن:15املادة )

 :اآلتيةالسكن يف احلاالت الطالبة من يتم إخالء 

 االنسحاب من اجلامعة أو التحويل منها. .1

 التأجيل أو االعتذار أو االنقطاع من اجلامعة. .2

 سبة للطالبة املتزوجة.ثبات محل بالن .3

 إذا تقرر لسبب نظامي إخراج الطالبة. .4

 عند تقدم الطالبة بطلب إخالء. .5
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 (: إجراءات إخالء السكن:16املادة )

تقوم الطالبة بتعبئة النموذج اخلاص بذلك لدى إدارة السـكن، أو يـتم إخطارهـا بـاخلروج حسـب       .1

 كل حالة على حدة.

وحصـر التلفيـات واملفقـودات الـيت      هـا ية املـراد إخال  سـكن تقوم إدارة السكن بفحص الوحدة ال .2

 ها إن وجدت.في

الطالبـة بتسـديد ايمـة التلفيـات أو املفقـودات الـيت حـدثت بسـبب سـوء االسـتخدام وإال يـتم             تلتزم .3

 اخلصم من مكافأتها.

تقوم الطالبة بإخالء الوحدة السكنية من أمتعتها وما خيصها وإذا تأخرت يف اإلخالء تتحمل عن  .4

 تسدده أو يتم اخلصم من مكافأتها. ( ريااًل50يوم من أيام التأخري مبلغ ) كل

 .وتسليم عهدة حترر إدارة السكن حمضر إخالء .5

تقوم الطالبة بإعادة كامل نسخ مفاتيح الباب ويف حالة فقـدان أ  منهـا تلتـزم بـدفع ايمـة القفـل        .6

 كاماًل.

 

على إحضار الطالبة إخالء طرف من السكن  (: يتوا  صرف تصفية مكافآتها نهاية العام17املادة )

 اجلامعي.
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 اخلامساب ـــالب

 

 (التزامات الطالبة الساكنةحقوق و)

 

 :ما يأتي(: حيق لطالبة السكن اجلامعي 18املادة )

 ارسة األنشطة الثقافية واالجتماعية والرتوحيية داخل السكن وفقًا للتعليمات اليت يصدر بها  .1

 ميدة شؤون الطالبات.ارار من ع

التمتع خبدمات املركز الصحي الرتفيهي يف املواعيد اليت حتددها إدارة الشركة املستثمرة يف  .2

 الناد .

 استقبال الزوار يف األماكن واملواعيد املخصصة لذلك من ابل إدارة السكن. .3

ستشفى مبرافقة الطالبة إىل امل ُتنقلالتمتع باخلدمات الصحية الروتينية ويف احلاالت الطارئة  .4

 . بالعلمولي أمر الطالبة إحاطة مشرفة السكن مع 

% 50% حيث تتحمل اجلامعة نسبة 50يتم دعم الوجبات الغذائية املقدمة بسكن الطالبات بنسبة  .5

 .% من ايمة الوجبة يتم دفعها عند استالم الوجبة50من ايمة الوجبة وتتحمل الطالبة 

 

يف اجلامعة لطالبة الساكنة باألنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها إضافة إىل التزام ا( : 19املادة )

 :يأتيااللتزام مبا عليها جيب 

ومجيع ، املوظفات واملشرفات ووالتقيد بالسلوك السو  مع زميالتها واألنظمة التعاليم الشرعية  .1

العرف تضى السكن اجلامعي وال جيوز هلا القيام بأ  فعل أو تصرف خيرج عن مقالعامالت يف 

 .األخالق احلميدةو

سالمية وأعراف اجملتمع هليئة مبا يتناسب مع التعاليم اإلالذوق العام يف الز  أو امللبس أو ا .2

 السعود  وما تصدره اجلامعة من تعليمات بهذا الشأن.

 يومًا من تاريخ إبالغها بذلك، وإذا ني( ثالث30السكن فيها خالل )الوحدة السكنية واستالم  .3

الدراسي الفصل عن السكن خالل املدة املشار إليها فإنل يسقط حقها يف السكن عن تأخرت 

 الذ  تأخرت فيل.

 دفع رسوم مقابل الوحدة السكنية يف السكن اجلامعي. .4

 الوحدة السكنية يسرتد يف حال عدم وجود أضرار يف الوحدة. عندفع مبلغ التأمني  .5

 امعي.تقديم جدوهلا الدراسي لكل فصل إلدارة السكن اجل .6
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عدم استقبال الزائرات يف الوحدة السكنية مهما كانت صلة القرابة بالطالبة فيما عدا األم  .7

 واألخت وطفل الطالبة.

 عدم استخدام الوحدة السكنية ألغراض أخرى غري السكن. .8

 إدارةمن ابل  بإذن مسبقها إال ريغيبتهلا  يسمحوال  للطالبةاملخصصة املبيت بالوحدة السكنية  .9

 السكن.

 .من اجلامعة ةد احملدديعااملو خاللالعودة إىل السكن اجلامعي  .10

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

 والطالبة غري موجودة فإنل يتم الدخول للوحدة مع إخطار إدارة السكن بذلك. ،الدخول الفور 

 .سالفة الذكربط لضواروج من السكن إال وفق ااخلعدم  .12

، وجيــوز يف أحــوال د الــيت حتــددها التعليمــات الصــادرة العــودة إىل الســكن اجلــامعي يف املواعيــ  .13

عن هذه املواعيد ألسباب تتعلـق بالدراسـة أو األنشـطة     مبوافقة العميدة أن تتأخر الطالبةخاصة و

 اجلامعية أو ألسباب طارئة.

السكن يف من ابل اجلهات املختصة  ند طلبهاالسكن عإبراز البطااة اجلامعية أو بطااة  .14

 .اجلامعي

 واات اليت حتددها تعليمات السكن من خالل البطااة اإللكرتونية.ثبات احلضور يف األإ .15

روج من احلرم اجلامعي بدون إذن مسبق من إدارة السكن بل يتوجب عليها العودة إىل اخلعدم  .16

 .نالسكن وإنهاء إجراءات اخلروج من ابل إدارة السك

يف الرحالت اليت تنظمها اجلامعة على السكن عند االشرتاك  إدارةمن احلصول على إذن خطي  .17

 أن يتم ذلك ابل ايام الرحلة بأربع وعشرين ساعة على األال.

أو  تلكات الغري بسببها،  السكنأن تتحمل الطالبة املسؤولية عن أ  ضرر يلحق مبرافق  .18

 .من تاريخ إبالغها بل ل شهروعليها حتمل تكالي  اإلصالح خال

من الداخل أو اخلارج بأ  شكل من أشكال التغيري  الوحدة السكنيةعدم إحداث تغيري يف  .19

 أل  غرض. للسكن وعدم استخدام األسطح العامة

 عدم تثبيت املسامري على اجلدران أو األبواب أو عمل فتحات أو متديدات بها. .20

 عدم ااتناء احليوانات. .21

ب من يقضي بإخراجها من السكن أل  سب مباشرة إذا صدر ارار الوحدة السكنيةإخالء  .22

إىل ترميم أو مؤاتًا يف حالة حاجة السكن  نهائيًا أو إخراجًا ًااألسباب سواء كان ذلك إخراج

 إصالح أو غري ذلك.
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يف أكياس بالستيكية  النفاياتاليت تقيم فيها وإخراج السكنية الوحدة نظافة احملافظة على  .23

 ووضعها يف األماكن املخصصة هلا. مغلقة بإحكام

 السكن وفق اإلرشادات الفنية هلا.زات الكهربائية وغريها املوجودة يف تشغيل التجهي .24

 الرتشيد يف استخدام الكهرباء واملاء وخالفل. .25

عدم استخدام أو تركيب أجهزة كهربائية أو معدات ال تتوافق مع اجلهد الكهربائي أو املقابس  .26

ة ذلك تتحمل الطالبة ما يرتتب على األضرار اليت حتدث بسبب هذه فخمال الكهربائية ويف حال

 املخالفة.

ومتكني  الوحدة السكنيةإبال  إدارة السكن فورًا عن أ  عطل أو عيب أو تل  يظهر هلا يف  .27

 إدارة السكن من القيام بأعمال الصيانة ويف حال خمالفتها ذلك تتحمل ما يرتتب عليل من آثار.

افل حمابس املاء وإطفاء مجيع األنوار وفصل مجيع على الطالبة  الوحدة السكنيةعند مغادرة  .28

 .املعدات الكهربائية غري الضرورية وافل النوافذ

ويتم ذلك يف األماكن  الوحدات السكنيةعدم استخدام السخانات وأجهزة كي املالبس داخل  .29

 املخصص هلذا الغرض.

عنـد  صـندوق األمانـات   يف  األغـراض الثمينـة   ووضـع الشخصـية   احملافظة على لوازمها وأغراضـها  .30

 .الوحدة السكنيةمغادرة 

 ارتـداء الــز  احملتشــم عنــد التجــوال داخـل املرافــق العامــة كصــاالت االســتقبال واإلدارة واملطعــم   .31

 .وغريها

 .ومرافقل عدم التدخني مبختل  أنواعل وأشكالل ووسائلل داخل مباني السكن اجلامعي .32

 أو بأ  مرافق السكن. الوحدات السكنيةوالشموع داخل  عدم استخدام املباخر  .33

 استخدام األلعاب النارية أو أجهزة الغاز وكل ما مياثلها يف السكن. عدم  .34

أو مواد اابلة لالشتعال أو لكرتونية أو صور أو كتب أو إدخال مواد  نوعة وراية أو إ عدم حيازة .35

 .لتها للجنة التأديبإحاوضبط أ  من ذلك مع الطالبة يؤد  إىل االنفجار 

 مراعاة اهلدوء والسكينة داخل السكن. .36

عدم تعليق الصور أو الرسوم أو الشعارات على اجلدران واألبواب والزجاج من دون إذن مسبق من  .37

 إدارة السكن.

 ح من إدارة السكن وفق ضوابط حمددعدم التصوير مبختل  أشكالل ووسائلل إال بتصري .38
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 السادساب ــــالب

 

 يف السكن اجلامعي( ءلة الطالبة املقيمة)مسا

 

 املخالفات

 

ئحـة  من خمالفات داخل السـكن اجلـامعي ألحكـام ال    منهابشأن ما يقع  بضع الطالبة(: 20املادة )

 اجلامعة.تأديب الطالبات املعمول بها يف 

 

املعمـول  يمات اللوائح والتعل(: يعد خمالفة تأديبية كل إخالل من طالبة السكن باألنظمة و21املادة )

 .ومنها أحكام هذه الالئحة يف اجلامعة بها 

 

 مشـرفة (: يف األحوال اليت ينسب فيها إىل إحدى الطالبات ارتكـاب خمالفـة تأديبيـة تتـوىل     22املادة )

إىل  حتويلهاالسكن اجلامعي ، ومن ثم يف من خالل مكتب الضبط مبحضر السكن إثبات الوااعة 

حيـال  راه تبدئي فيها، ورفعها إىل عميدة شؤون الطالبات الباذ ما للتحقيق امل السكن رئيسة وحدة

 .اجلامعةليل أحكام الئحة تأديب الطالبات يف ذلك وفق ما نصت ع
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 العقوبات

 

إن فالئحة تأديب الطالبات باجلامعة ، عقوبات التأديبية املنصوص عليها يف مع مراعاة ال (: 23املادة )

قيمة يف السكن اجلامعي ألحكام هذه الالئحة يعرضها إلحدى العقوبات التأديبية خمالفة الطالبة امل

 :اآلتية

 .افهة أو كتابةشالتنبيل م (1

 .الطالبة بعدم تكرار املخالفةخطي من الكتابي مع تعهد اإلنذار  (2

 .ملدة فصل دراسياحلرمان من السكن  (3

 احلرمان من السكن ملدة عام جامعي. (4

 ن.من السكنهائيًا احلرمان  (5

 

حبيـث   القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبيـة يف لوحـة إعالنـات السـكن اجلـامعي      ن(: تعل24املادة )

بعد موافقة عميـدة شـؤون   اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات بالشكل الذ  توصي بل  و  مرمزةتكون 

 .الطالبات

 

اجلـامعي   ة سـكن الطالبـات  بوحـد حتفظ القرارات الصادرة بالعقوبـات يف ملـ  الطالبـة     (:25) املادة

 ة املعنية.خيطر بها عميدة الكلي خطيًا كمابإبال  ولي أمر الطالبة  عمادة شؤون الطالباتوتقوم 

 

وعميـدة شـؤون   ووكيلة اجلامعة للدعم األكـادميي واخلـدمات الطالبيـة    (: مديرة اجلامعة 26املادة )

 .الالئحةعن تنفيذ أحكام هذه  ؤوالتالطالبات مس
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 كام عامةأح

 

 لعمادة شؤون الطالبات صالحية تفسري نصوص هذه الالئحة.(: 27املادة )

 

األنظمة والتعليمات السارية يف اللوائح و ما مل ينص عليل يف هذه الالئحة تطبق بشأنل( : 28املادة )

 .اململكة العربية السعودية

 

اليت مل حيدد هلا جزاء دة يف الالئحة االلتزامات الوار يف حالة إخالل الطالبة بأ  من( : 29املادة )

معني، يتم اباذ اإلجراءات التأديبية يف مواجهتها بصفتها طالبة يف اجلامعة بضع لالئحة تأديب 

 الطالبات.

 

، فإن لي أمر الطالبة أو الوكيل الشرعييف حالة وجود أمر مستعجل يستدعي إبال  و: (30املادة )

يف بطااة سكن الطالبة،  ةذلك خالل أراام اهلوات  املسجل عميدة شؤون الطالبات هي من تتوىل

 ويف حالة صدور ارار بفصل الطالبة من السكن يتم إبال  ولي أمرها أو الوكيل الشرعي.

 

، فإن عميدة شؤون الطالبات بعد شبهة جنائية من الطالبة الساكنة الة وجوديف ح: (31املادة )

، تقوم بإبال  اجلهات املعنية دميي واخلدمات الطالبيةاألكاوكيلة اجلامعة للدعم التنسيق مع 

 بذلك كتابة أو هاتفيًا.

 

الالزمة لتطبيق هذه الالئحة قواعد واإلجراءات التنفيذية عمل الن وحدة السكوىل تت: (32املادة )

 ن واعتمادها من ابل العميدة.رئيسة وحدة السكارارها من بعد إ

 

 ئحة اعتبارًا من تاريخ إارارها من جملس اجلامعة.يتم العمل بهذه الال: (33املادة )


