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الب ـ ـ ـاب األول
التعريفات
املادة ( :)1تسمى هذه الضوابط ضواب ـط السكن الجامعي لطال ـ ـبات جامع ـ ـة األميـرة ن ـ ـورة بنـت عبـدالرحمن
ويعمل بها اعتبا ًرا من 1437/5/14هـ.
املــادة ( :)2تــدل املصــطاتات التاليــة وحيثمــا وردت فــي هــذه الالئحــة عل ـ املعــاني املخصصــة لهــا أدنــاه مــا لــم
تدل القرينة عل خالف ذلك:
اململك ـ ـ ـ ـ ـة :اململكة العربية السعودية.
الج ـ ـ ـ ـامـعة :جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.
الرئيسة :رئيسة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.
وكيلة الجامعة :وكيلة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية.
مجلس الجامعة :مجلس جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.
العمي ـ ـ ـ ـ ـدة :عميدة شؤون الطالبات في الجامعة.
العم ـ ـ ـ ـ ـادة :عمادة شؤون الطالبات.
الوكيلة :وكيلة العمادة لاخدمات الطالبية.
الطالب ـ ـة :الطالبة املقيدة واملنتظمة في الجامعة بغض النظر عن جنسـيهها والتـي تسـكن فـي السـكن الجـامعي
املخصص للطالبات.
السكن الجامعي :املباني املخصصة إلسكان الطالبات.
الوحدة السكنية :الغرفة التي تسكنها الطالبة.
إدارة السكن :تمثلها رئيسة وحدة سكن الطالبات.
مشرفة الوحدة :املشرفة عل الوحدة السكنية.
العه ــدة :األث ــاي الس ــك ي ال ــذ ي ــتم تس ــليمة للطالب ــة ح ــال قبوله ــا ف ــي س ــكن الطالب ــات كالس ــرير والشراش ـ
والطاوالت والدواليب وغيرها من مستلزمات اإلقامة في السكن.
املخالفة التأديبية :كل إخالل باألنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها في الجامعة.
العقوبة :الجزاء التأديبي الصادر عل الطالبة املقيمة في السكن الجامعي.
لجنة التأديب :الاجنة الدائمة لتأديب الطالبات في عمادة شؤون الطالبات.
الضوابط الداخلية :هي الضـوابط الخاصـة بتنظـيم سـكن الطالبـات الجـامعي التـي تصـدر مـن عمـادة شـؤون
الطالبات.
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املادة ( :)3نطاق تطبيق الالئحة:
مــع مراعــاة مــا ورد فــي األنظمــة واللــوائح والتعليمــات املعمــول بهــا فــي الجامعــة ،يخضــع لهــذه الالئحــة جميــع
الطالبات الالتي يتم إسكانهن في سكن الطالبات بالجامعة.
امل ــادة ( :)4يع ــد س ــكن الطالب ــات م ــن الوح ــدات التابع ــة لاجامع ــة ويخض ــع ف ــي إدارت ــة وتس ــيير ش ــؤونة لنظ ــام
الجامعة والئحتة التنفيذية ،إضافة إل هذه الالئحة والتعليمات الداخلية.
املــادة ( :)5الجهــة املختصــة بتطبيــق أحكــام هــذه الالئحــة هــي عمــادة شــؤون الطالبــات ممثلــة بوحــدة ســكن
الطالبات بالتعاون مع الجهات ذات العالقة في الجامعة.
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البـ ــاب الثاني
مهام وحدة سكن الطالبات
املــادة ( :)6تقــوم وحــدة ســكن الطالبــات باملهــام الالةمــة إلســكان الطالبــات واإلشـراف علـ إقــا هن وذلــك علـ
النحو التالي:
 .1العمل عل تأمين السكن للطالبات وتجهيز الوحدات الستقبالهن ،وذلك بالتنسيق مع اإلدارات املعنية.
 .2استقبال الطالبات الالتي يتم قبولهن في سكن الطالبات بالجامعة ،وتسليمهن الوحدات السكنية
املخصصة لكل طالبة.
 .3متابعة السكن من حيث األمن والسالمة ،واألثاي ،والنظافة ،والتغذية ،والرعاية الصتية والصيانة
الدورية والطارئة ،وجميع األمور التي ّ
تؤمن الطالبات في السكن.
 .4إعداد قاعدة معلومات بالتاسب اآللي عن جميع الطالبات الساكنات من خالل ربطها في نظام بانر.
 .5إعداد بيان باالحتياجات السنوية للسكن كاألثاي واملفروشات وغيرها.
 .6إعداد النماذج الالةمة لعملية قبول الطالبات في السكن وما يترتب عليها.
 .7تسليم عهدة األثاي واملفروشات للطالبات املقيمات في السكن.
 .8إرسال اإلرشادات والتعليمات التي تصدرها الجامعة للطالبات عبر مجموعة البريد اإللكترونية
املخصصة لطالبات السكن الجامعي.
 .9إعداد التقارير الشهرية حول سكن الطالبات ،وعرضها عل وكيلة العمادة لاخدمات الطالبية لرفعها
لعميدة شؤون الطالبات لالطالع عل سير العمل والتوجية بما يلزم.
 .10تلقي االقتراحات واالستفسارات ،ودراسة املطالب التي تقدمها الطالبات فيما يتعلق بسكن
الطالبات ،ورفعها لعميدة شؤون الطالبات.
 .11متابعة التاالت املرضية وحاالت الطوارئ في سكن الطالبات.
 .12إعداد التقارير السنوية من خالل العمادة لرفعها لوكيلة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات
الطالبية.
 .13استالم عهدة األثاي السك ي من الطالبة التي تنتهي عالقهها بالسكن.
 .14توعية الطالبات حول الترم الجامعي والتفاظ علية وتزويدهن بمواعيد الندوات واللقاءات
واملحاضرات الثقافية واالجتماعية واألنشطة املقامة داخل السكن.
 .15تقديم الخدمات للطالبات خارج نطاق السكن الجامعي عن طريق مكتب الخدمات املساندة.
 .16اإلشراف عل أوضاع الطالبات عل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.
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البـ ـاب الثالث
شروط القبول في السكن الجامعي
املــادة ( :)7يــتم قبــول الطالبــات فــي الســكن الــداخلي للطالبــات بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الــرحمن وفــق
الشروط واإلجراءات التالية:
 .1قبـ ــول الطالبـ ــة فـ ــي إحـ ــدج كليـ ــات الجامعـ ــة ،علـ ـ أن تكـ ــون منتظمـ ــة ومتفرغـ ــة للدراسـ ــة وغيـ ــر مرتبطـ ــة
بوظيفة.
ً
 .2أن تدفع طالبة البكالوريوس أو الدبلوم السـعودية رسـوما ماليـة مقابـل التصـول علـ وحـدة سـكنية فـي
السكن الجامعي قدرها ( )1400أل وأربعمائة ريال للفصل الدراسـيي الواحـد ،و مبلـ ( )700سـبعمائة
ري ــال للفص ــل الص ــيفي ،وتحص ــل الطالب ــات األخ ــوات عل ـ تخف ــيض بنس ــبة ( )%10ع ــن رس ــوم الوح ــدة
السكنية لكل واحدة منهن.
 .3أن تــدفع الطالبــة مبل ـ تــأمين وقــدره ( )500خمســمائة ريــال عــن الوحــدة الســكنية يســترد فــي حــال عــدم
وجود أضرار في الوحدة.
 .4أن توق ــع الطالب ــة علـ ـ االلتـ ـزام بس ــداد رس ــوم الوح ــدة الس ــكنية ،وف ــي ح ــال ع ــدم س ــدادها يح ــق إلدارة
ً
السكن فصل الطالبة نهائيا من السكن.
 .5يجــوة حصــول طالبــة الزمالــة والــدبلوم العــالي وطالبــة الدراســات العليــا الســعودية املوظفــة واملنتظمــة
ً
دراسيا عل وحدة سكنية بسكن الطالبات؛ علـ أن تكـون األولويـة لطالبـات مرحلـة البكـالوريوس وذلـك
ً
مقابل دفع مبل قدره ( )1000أل ريال شهريا لقاء الخدمات املقدمة من قبل السكن الجامعي.
 .6أن تكــون الطالبــة حســنة الســيرة والســلو  ،ويوثــق هــذا الشــرط بشــهادة معتمــدة مــن املدرســة الثانويــة
التــي تخرجــت منهــا ،وعل ـ الطالبــة التــي تطلــب تجديــد اإلقامــة فــي الســكن أن تعتمــد الشــهادة مــن الكليــة
املقيدة فيها.
ً
 .7أن تك ــون الطالب ــة الئق ــة ــتيا وخالي ــة م ــن األمـ ـرا املعدي ــة بموج ــب ش ــهادة م ــن مرك ــز طب ــي معتم ــد
حسب نموذج وضع لهذا الغر .
 .8أن تكــون إقامــة أســرة الطالبــة خــارج مدينــة الريــا عل ـ أن يوثــق مكــان اإلقامــة مــن قب ــل العمــدة أو
الشـرطة ،ولعمــادة شــؤون الطالبــات النظــر فــي اشــتراطات املسـافة املحــددة بنــاء علـ الوضــع الـراهن لكــل
فصل دراسيي.
ً
 .9أن ال يكون قد سبق فصل الطالبة نهائيا من السكن الجامعي.
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 .10إذا كانت الطالبة متزوجة ،فإنها توقع عل تعهد بإخراجها في حالة التمل بشكل فور .
 .11إذا كانت الطالبة تعاني من أمرا مزمنة (كالسكر والضـغط والصـرع واألمـرا النفسـية) أو كانـت مـن
ذوات االحتياجات الخاصة ،فعليها إبالغ إدارة السكن بذلك لتوفير الرعاية الالةمة.
 .12أن تتوافر األماكن الشاغرة في السكن وفق معايير املفاضلة.
 .13أن توقع الطالبة إقرا ًرا ً
خطيا بالتزامها بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليما ها.
 .14أ شروط أخرج يقرها مجلس الجامعة.
املــادة ( :)8يجــوة قبــول الطالبــة غيــر الســعودية والتاصــلة عل ـ منحــة داخليــة أو مدفوع ـة ال ــثمن ف ــي ســكن
الطالبـ ــات مقابـ ــل مبل ـ ـ قـ ــدره ( )1000أل ـ ـ ريـ ــال شـ ـ ً
ـهريا ،مـ ــع مراعـ ــاة أن تكـ ــون األولويـ ــة لطالبـ ــات مرحلـ ــة
البكالوريوس السعوديات ،ويطبق عليها جميع شروط القبول التي تطبق عل الطالبة السعودية.
املادة ( :)9ضوابط تخصيص الوحدات السكنية:
ً
تــوةع الطالبــات عل ـ الوحــدات الســكنية وفقــا للضــوابط التــي تضــعها عمــادة شــؤون الطالبــات ،مــع مراعــاة
ً
رغبــة الطالبــة كلمــا كــان ذلــك ممكنــا ،وال يجــوة للطالبــة تغييــر الوحــدة الســكنية املخصصــة لهــا إال بموافقــة
خطية من إدارة السكن.
املادة ( :)10يتم قبول الطالبة لإلقامة في السكن الجامعي بعد استكمال املستندات التالية:
 .1تعبئة استمارة االلتحاق بالسكن الجامعي.
 .2إثبات إقامة األسرة خارج مدينة الريا .
 .3صورة من إشعار القبول بالجامعة للطالبة املستجدة.
 .4صورة من بطاقة الطالبة الجامعية.
 .5صورة من شهادة الثانوية العامة.
 .6صورة من شهادة حسن السيرة والسلو .
 .7تقري ــر طب ــي موث ــق م ــن مرك ــز طب ــي معتم ــد يثب ــت س ــالمة الطالب ــة م ــن األمـ ـرا املعدي ــة والس ــارية ،وم ــن
التمل في حال كانت متزوجة.
 .8عدد ( )2صورة شخصية حديثة للطالبة.
 .9ص ــورة م ــن بطاق ــة العائل ــة يوج ــد فيه ــا اس ــم الطالب ــة وص ــورة م ــن بطاق ــة الهوي ــة الوطني ــة للطالب ــة أو
اإلقامة لغير السعوديات.
 .10صورة من الجدول الدراسيي يسلم إلدارة السكن بداية كل فصل دراسيي.
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الب ـ ـاب الرابع
ضوابط اإلقامة في السكن الجامعي

املـ ــادة ( :)11يحـ ــق للطالبـ ــة الخـ ــروج مـ ــن السـ ــكن الجـ ــامعي مـ ــن خـ ــالل برنـ ــامو الخـ ــروج اإللكترونـ ــي خـ ــالل
املواعيد التي تحددها الجامعة.
املــادة ( :)12إذا رغبــت الطالبــة فــي التغيــب عــن الســكن لعــذر مشــروع فعليهــا أن تقــدم طلــب إلدارة الســكن
توضح فية مدة الغياب وأسبابة ،عل أال تزيد مدة الغيـاب عـن أسـبوع وفـي حـال تجـاوة هـذه املـدة فعليهـا أن
تجدد الطلب.
امل ــادة ( :)13م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي امل ــادة ( )12تفص ــل الطالب ــة م ــن الس ــكن الج ــامعي ف ــي ح ــال الغي ــاب ع ــن
ً
ً
السـكن ملـدة ( )15يومـا متصـلة أو( )21يومـا منفصـلة بـدون عـذر شـرأي أو طبـي معتمـد تقبلـة عميـدة شـؤون
الطالبات.
املادة ( :)14تنتهي إقامة الطالبة في السكن الجامعي مع نهاية آخـر اختبـار ،وال يجـوة لهـا البقـاء بعـد ذلـك فـي
الس ــكن الج ــامعي ،وعلـ ـ الطالب ــة التقي ــد ب ــذلك ،ويج ــب عليه ــا إخ ــالء طرفه ــا م ــن مش ــرفة الوح ــدة وتس ــليم
املفتاح في نهاية كل فصل دراسيي.
املادة ( :)15حاالت إخالء سكن الطالبات:
يتم إخالء الطالبة من سكن الطالبات في التاالت التالية:
 .1تخرج الطالبة من الجامعة.
 .2االنستاب من الجامعة أو التحويل منها.
 .3التأجيل أو االعتذار أو االنقطاع عن الجامعة.
 .4ثبوت حمل الطالبة املتزوجة.
 .5وجود سبب نظامي إلخراج الطالبة.
 .6تقدم الطالبة بطلب إخالء.
وكالة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية  -عمادة شؤون الطالبات  -وكالة اخلدمات الطالبية
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املادة ( :)16إجراءات إخالء السكن:
 .1تق ــوم الطالب ــة بتعبئ ــة النم ــوذج الخ ــا ب ــذلك ل ــدج إدارة س ــكن الطالب ــات ،أو ي ــتم إبالغه ــا ب ــالخروج
حسب كل حالة عل حدة.
 .2تقــوم إدارة ســكن الطالبــات بفحــص الوحــدة الســكنية امل ـراد إخالئهــا وحصــر التلفيــات واملفقــودات التــي
فيها إن وجدت.
 .3تلت ــزم الطالب ــة بتس ــديد قيم ــة التلفي ــات أو املفق ــودات الت ــي ح ــدثت بس ــبب س ــوء االس ــتخدام ،أو سـ ـيتم
الخصم من مبل التأمين ( )500ريال.
 .4تقوم الطالبة بإخالء الوحدة السكنية من أمتعهها وكل ما يخصها ،وإذا تأخرت في اإلخـالء تـدفع عـن كـل
ً
يوم من أيام التأخير مبل ( )50خمسين رياال ،أو يتم الخصم من مبل التأمين( )500ريال.
 .5تحرر إدارة سكن الطالبات محضر إخالء وتسليم عهدة.
 .6تقوم الطالبة بإعادة كامـل نسـم مفـاتيح بـاب الغرفـة ،وفـي حـال فقـدان أ منهـا تلتـزم بـدفع قيمـة القفـل
ً
كامال.
امل ــادة ( :)17تتوقـ ـ
الطالبات.

تص ــفية ص ــرف مكاف ــطت الطالب ــة نهاي ــة الع ــام علـ ـ إحض ــارها إخ ــالء ط ــرف م ــن س ــكن
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الب ـاب الخامس
(حقوق والتزامات الطالبة املقيمة في سكن الطالبات)
املادة ( :)18يحق للطالبة املقيمة في سكن الطالبات ما يلي:
ً
 .1ممارسة األنشطة الثقافية واالجتماعية والترويحية داخل السكن وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار
من عميدة شؤون الطالبات.
 .2التمتع بخدمات الناد الرياضيي الترفيهي في املواعيد التي تحددها إدارة الشركة املستثمرة في الناد .
 .3استقبال الزوار في األماكن واملواعيد املخصصة لذلك من قبل إدارة سكن الطالبات.
 .4التمتع بالخدمات الصتية الروتينية ،وفي التاالت الطارئة تنقل الطالبة إل املستشفى بمرافقة
مشرفة السكن مع إحاطة أهل الطالبة بالعلم في حال استدأ األمر.
 .5دعم الوجبات الغذائية املقدمة بسكن الطالبات بنسبة  %50من قبل الجامعة؛ حيث تتحمل
الجامعة نسبة  %50من قيمة الوجبة وتتحمل الطالبة  %50من قيمة الوجبة يتم دفعها عند استالم
الوجبة.
املادة ( :)19إضافة إل التزام الطالبة الساكنة باألنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها في الجامعة يجب
عليها االلتزام بما يلي:
 .1التعليمات واألنظمة ،والتقيد بالسلو السو مع ةميال ها واملشرفات واملوظفات ،وجميع العامالت
في السكن الجامعي ،وال يجوة لها القيام بأ فعل أو تصرف يخرج عن مقتضيى العرف واألخالق
التميدة.
 .2الذوق العام في الز أو امللبس أو الهيئة بما يتناسب مع التعليمات وأعراف املجتمع السعود وما
تصدره الجامعة من تعليمات بهذا الشأن.
ً
 .3استالم الوحدة السكنية والسكن فيها خالل ( )30يوما من تاريخ إبالغها بذلك ،وإذا تأخرت عن
السكن خالل املدة املشار إليها فإنة يسقط حقها في السكن عن الفصل الدراسيي الذ تأخرت فية.
 .4دفع رسوم الوحدة السكنية بسكن الطالبات.
 .5دفع مبل التأمين عن الوحدة السكنية ،ويسترد في حال عدم وجود أضرار في الوحدة.
 .6تسليم الجدول الدراسيي للطالبة لكل فصل إلدارة سكن الطالبات.
 .7عدم استقبال الزائرات في الوحدة السكنية مهما كانت صلة القرابة بالطالبة فيما عدا األم واألخت
وأبناء الطالبة.
 .8عدم استخدام الوحدة السكنية ألغرا أخرج غير السكن.
وكالة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية  -عمادة شؤون الطالبات  -وكالة اخلدمات الطالبية
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 .9املبيت بالوحدة السكنية املخصصة للطالبة ،وال يسمح لها بتغييرها إال بإذن مسبق من قبل إدارة
السكن.
 .10االلتزام بمواعيد السكن الجامعي املحددة من الجامعة عند الدخول والخروج ،ويجوة في أحوال
خاصة وبموافقة العميدة أن تتأخر الطالبة عن هذه املواعيد ألسباب تتعلق بالدراسة أو األنشطة
الجامعية أو ألسباب طارئة تقبلها العميدة.
 .11عدم دخول أ من الوحدات السكنية إال بإذن الطالبة الساكنة فيها ،وعند وجود خطر يتطلب
الدخول الفور والطالبة غير موجودة فإنة يتم الدخول للوحدة السكنية من قبل إدارة السكن وفق
ً
النظام وحفظا عل أمن وسالمة الجميع.
 .12إثبات التضور (التتميم) في األوقات التي تحددها تعليمات السكن الجامعي.
 .13إبراة البطاقة الجامعية أو بطاقة السكن عند طلبها من قبل الجهات املختصة في سكن الطالبات.
 .14التصول عل إذن خطي من إدارة السكن عند االشترا في الرحالت التي تنظمها الجامعة ،عل أن
يتم ذلك قبل موعد الرحلة بأربع وعشرين ساعة عل األقل.
 .15أن تتحمل الطالبة املسؤولية عن أ ضرر ياتق بمرافق السكن أو ممتلكات اآلخرين بسببها ،وعليها
تحمل تكالي اإلصالح خالل شهر من تاريخ إبالغها بة.
 .16عدم إحداي تغيير في الوحدة السكنية من الداخل أو الخارج بأ شكل من أشكال التغيير وعدم
استخدام األسطح العامة للسكن أل غر .
 .17عدم تثبيت املسامير عل الجدران أو األبواب أو عمل فتحات أو تمديدات بها.
 .18عدم اقتناء التيوانات.
 .19إخالء الوحدة السكنية مباشرة إذا صدر قرار يقضيي بإخراج الطالبة من السكن أل سبب من
ً
ً
األسباب التي تراها العمادة ،سواء كان ذلك بصورة نهائية أو إخراجا مؤقتا في حالة حاجة السكن إل
ترميم أو إصالح أو نحو ذلك.
 .20املحافظة عل نظافة الوحدة السكنية التي تقيم فيها الطالبة ،وإخراج النفايات في أكياس بالستيكية
مغلقة بإحكام ووضعها في األماكن املخصصة لها.
 .21تشغيل التجهيزات الكهربائية وغيرها املوجودة في السكن وفق اإلرشادات الفنية لها.
 .22الترشيد في استخدام الكهرباء واملاء وخالفة.
 .23عدم استخدام أو تركيب أجهزة كهربائية أو معدات ال تتوافق مع الجهد الكهربائي أو املقابس
الكهربائية بالسكن ،وفي حال مخالفة ذلك تتحمل الطالبة ما يترتب من األضرار التي تحدي بسبب
هذه املخالفة.
 .24إبالغ إدارة السكن مباشرة عن أ عطل أو عيب أو تل يظهر لها في الوحدة السكنية ،وتمكين إدارة
السكن من القيام بأعمال الصيانة ،وفي حال مخالفهها ذلك تتحمل ما يترتب عل ذلك من آثار.
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 .25عند مغادرة الوحدة السكنية ،عل الطالبة قفل محابس املاء وإطفاء جميع اإلضاءات وفصل جميع
األجهزة الكهربائية وقفل النوافذ.
 .26عدم استخدام السخانات وأجهزة كي املالبس داخل الوحدات السكنية ،ويتم ذلك في األماكن
املخصص لهذا الغر بسكن الطالبات.
 .27املحافظة عل األغرا الشخصية للطالبة ،ووضـع األغـرا الثمينـة فـي صـندوق األمانـات عنـد مغـادرة
الوحدة السكنية.
 .28ارتداء الز املناسب عند التجوال داخل املرافق العامة كصاالت االستقبال واإلدارة واملطعم وغيرها.
 .29عدم التدخين بمختل أنواعة وأشكالة ووسائلة داخل مباني سكن الطالبات ومرافقة.
 .30عدم استخدام املباخر والشموع داخل الوحدات السكنية أو مرافق سكن الطالبات.
 .31عدم استخدام األلعاب النارية أو أجهزة الغاة وما يماثلها في سكن الطالبات.
 .32عدم حياةة أو إدخال مواد ممنوعة؛ ورقية أو إلكترونيـة مـن صـور ،أو كتـب ،أو مـواد قابلـة لالشـتعال أو
االنفجار ،وضبط أ من ذلك مع الطالبة يؤد إل إحالهها لاجنة التأديب.
 .33مراعاة الهدوء والسكينة داخل السكن.
 .34عــدم تعليــق الصــور أو الرســوم أو الشــعارات عل ـ الجــدران واألبــواب والزجــاج مــن دون إذن مســبق مــن
إدارة سكن الطالبات.
 .35عدم التصوير بمختل أشكالة ووسائلة إال بتصريح من إدارة السكن وفق ضوابط محددة.
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البـ ـاب السادس
(مساءلة الطالبة املقيمة في السكن الجامعي)
املخالفات
املــادة ( :)20إذا ارتكبــت الطالبــة املقيمــة بســكن الطالبــات أ مخالفــة داخــل الســكن ،فإنهــا تخضــع ألحكــام
الئحة تأديب الطالبات املعمول بها في الجامعة.
املـادة ( :)21كـل إخــالل مـن الطالبـة املقيمــة بسـكن الطالبـات باألنظمــة واللـوائح والتعليمـات املعمــول بهـا فــي
الجامعة ومنها أحكام هذه الالئحة يعد مخالفة تأديبية.
املــادة ( :)22فــي األحــوال التــي ينســب فيهــا إلـ إحــدج الطالبــات ارتكــاب مخالفــة تأديبيــة ،تتــول مشــرفة ســكن
الطالبات إثبـات الواقعـة بمحضـر مـن خـالل مكتـب الضـبط فـي السـكن ،ثـم يـتم تحويـل الطالبـة املخالفـة إلـ
رئيسة وحدة السكن للتحقيق املبدئي ،ثم يرفع محضر التحقيق إل عميدة شؤون الطالبـات التخـاذ مـا تـراه
حول ذلك وفق ما نصت علية أحكام الئحة تأديب الطالبات في الجامعة.
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العقوبات
امل ــادة ( :)23م ــع مراع ــاة العقوب ــات التأديبي ــة املنص ــو عليه ــا ف ــي الئح ــة تأدي ــب الطالب ــات بالجامع ــة ،فـ ـإن
مخالفـ ــة الطالبـ ــة املقيمـ ــة فـ ــي سـ ــكن الطالبـ ــات ألحكـ ــام هـ ــذه الالئحـ ــة يعرضـ ــها إلحـ ــدج العقوبـ ــات التأديبيـ ــة
التالية:
 )1التنبية مشافهة أو كتابة.
 )2اإلنذار الكتابي مع تعهد خطي من الطالبة بعدم تكرار املخالفة.
 )3الترمان من السكن ملدة فصل دراسيي.
 )4الترمان من السكن ملدة عام جامعي.
ً
 )5الترمان نهائيا من السكن.
املــادة ( :)24تعلـن القـرارات الصــادرة بالعقوبــات التأديبيــة فــي لوحــة إعالنــات الســكن الجــامعي بحيــث تكــون
محددة ،و بالشكل الذ توصيي بة الاجنة الدائمة لتأديب الطالبات بعـد مصـادقة عميـدة شـؤون الطالبـات
عليها.
املــادة ( :)25تحفــا الق ـرارات الصــادرة بالعقوبــات التأديبيــة فــي مل ـ
وتقوم عمادة شؤون الطالبات بالتبلي وفق النظام.

الطالبــة لــدج وحــدة ســكن الطالبــات،

امل ـ ــادة ( :)26رئيس ـ ــة الجامع ـ ــة ووكيل ـ ــة الجامع ـ ــة لل ـ ــدعم األك ـ ــاديمي والخ ـ ــدمات الطالبي ـ ــة وعمي ـ ــدة ش ـ ــؤون
الطالبات مسؤوالت عن تنفيذ أحكام هذه الالئحة.
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أحكام عامة
املادة ( :)27لعمادة شؤون الطالبات صالحية تفسير نصو

هذه الالئحة.

املادة ( :)28ما لم ينص علية في هذه الالئحة تطبق بشأنة اللوائح واألنظمة والتعليمات السارية في
اململكة العربية السعودية.
املادة ( :)29في حالة إخالل الطالبة بأ من االلتزامات الواردة في هذه الالئحة ،يتم اتخاذ اإلجراءات
التأديبية املالئمة تجاه الطالبة بصفهها طالبة في الجامعة تخضع لالئحة تأديب الطالبات.
املادة ( :)30في حالة وجود أمر طارئ يستدأي إبالغ أهل الطالبة ،فإن عميدة شؤون الطالبات هي من
تتول ذلك من خالل التواصل مع أرقام الهوات املسجلة في بطاقة سكن الطالبة ،وفي حالة صدور
قرار بفصل الطالبة من السكن يتم التبلي وفق النظام.
املادة ( :)31في حالة وجود شبهة جنائية من الطالبة الساكنة ،فإن عميدة شؤون الطالبات بعد
التنسيق مع وكيلة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية ،تقوم بإبالغ الجهات املعنية بذلك
ً
كتابة أو هاتفيا.
املادة ( :)32تتول وحدة سكن الطالبات اتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالةمة لتطبيق هذه الالئحة بعد
إقرارها من رئيسة وحدة سكن الطالبات واعتمادها من قبل العميدة.
املادة ( :)33يتم العمل بهذه الالئحة اعتبا ًرا من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة.

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