
 

هـ1443لعام  الرحمن االميرة نورة بنت عبد جامعة سكن طالبةميثاق   

 

3من  1الصفحة   

 

  :ابنتي الطالبة
االميرة نورة بنت عبد الرحمن  بسكن الطالبـا  عىـإ جادـاي بي ـة  المعىـيق ماللـيق الدامعيـة المهيمـة مت ي ـة  تحرص جامعة

الدو المناسب  متلداق الخدما  لىرقي جلإ أعىإ مسموى في المحصيل العىمي مالدراسي  لملـوم عىـإ أسـاال االحمـرام 
 ا، من خهل  ترسيخ مبايئ االنضباط مالشعور بالمسؤملية متعزاز الم ارا  اللياياة مغـرال مالمعامن بين أفرايها ممنسوبي

ماــدرو ماجباتــس ممســؤملياتس محلوقــس، معىيــس فعنــس اموجــب عىــإ  الطالبــة ،رمح المبــايرة لمكــون فــريا ناعــدار اعــي يمر  
مميثـاق طالبـة سـكن  بهيحة جسكان الطالبـا   جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن االلمزامفي المليمة  بسكن الطالبا   

 وفقاً للبنود التالية:الدامعة 
 

 :البند األول: أخالقي وسلوكي

)المزماـر،  عىـإ سـبيل المثـال ال الحصـر  االلمزام بالليق معدم الليام بأي عمـل مخـل بالـدان ماقخـهق ما ياع العامـة -1
 النظامية(.غير  بالطرقسكنية جيخال جي شخص لىوحدة ال الغير، محاملةشخصية  انمحال

بالمعامل مع منسوبي السكن الدامعي معدم اإلاـاا  بـاللول  ماقنظمة مالمليد بالسىوو السويبالمعىيما   مااللمزا -2
 أم الفعل.

  خارج الوحدة السكنية. لمناسبالامق العام في ارتدا  الزي اااللمزام ب  -3

 لالك. محديةالضوابط مفق الن جيارة السكن معدم المصوار بمخمىف أشكالس ممسايىس جال بمصراح م -4

 
 

 :قامتي بوحدة السكن الجامعيالرسوم المالية إلالبند الثاني: 
طالبــة البكــالوراوال أم الــدبىوم الســعوياة رســوماا ماليــة ملابــل الحصــول عىــإ محــدة ســكنية فــي الســكن  يفــع -1

( سـبعماية راـال لىفصـل الصـيفي، 700مبىـ  )( ألف مأربعماية راال لىفصل الدراسـي الواحـد، م1400الدامعي قدرها )
 %( عن رسوم الوحدة السكنية لكل ماحدة من ن.10متحصل الطالبا  اقخوا  عىإ تخفيض بنسبة )

ادوز حصول طالبة الزمالة مالدبىوم العالي مطالبـة الدراسـا  العىيـا السـعوياة المووفـة مالمنمظمـة يراسـياا عىـإ  -2
تكون اقملواة لطالبا  مرحىة البكالوراوال مذلـك ملابـل يفـع مبىـ  قـدر   محدة سكنية بسكن الطالبا ؛ عىإ أن

 ( ألف راال ش رااا للا  الخدما  الملدمة من قبل السكن الدامعي.1000)

عىــإ محــدة  ادـوز حصــول طالبــس المنحــة الداخىيــة غيـر الســعوياة مالحا ــىة عىــإ منحــة ياخىيـة أم مدفوعــة الــثمن -3
ا، مع مراعاة أن تكون اقملواة لطالبـا  مرحىـة 1000قدر  )مبى  في سكن الطالبا  ملابل م سكنية ( ألف راال ش راا

 البكالوراوال السعوياا ، مُاطبق عىي ا جميع شرمط اللبول المي تطبق عىإ الطالبة السعوياة.

ر في ( خمسماية راال عن الوحدة السكنية اسمري في حال عدم مجوي أعرا500أن تدفع الطالبة مبى  تأمين مقدر  ) -4
 الوحدة.

مفق اقنظمة الممبعة  امكن يفع الرسوم أما بنظام الدفع اإلجمالي لىفصل الدراسي الواحد أم بنظام الملسيط -5
 ياخل الدامعة.

في حال تق اخه  الطالبة بسبب الفصل من السكن امق جعاية رسوم الوحدة السكنية بعد احمساع مدة جقامم ا مع  -6
 عدم مجوي أعرار في الوحدة.في حال ( راال 500جعاية مبى  المأمين )

 

 
 

 ضوابط إقامتي بوحدة السكن الجامعي البند الثالث:
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مفي حال تـق مواج ـة مشـكىة تلنيـة  اإللكمرمنيمن خهل برنامج الخرمج الدامعي جن ا  ججرا ا  الخرمج من السكن  -1
 فيمق جن ا  اإلجرا ا  مفق ا لية المي تراها جيارة السكن الدامعي.

 مفق الساعا  المعىن عن ا من جيارة السكن . الدامعيىسكن لعند الدخول مالخرمج  بالساعا  المحدية االلمزام -2

 اإلجرا ا  النظامية من جيارة السكن.   احبة الوحدة ممفق م الدخول قي من الوحدا  السكنية جال بعذن الطالبةدع -3

متوعـيح مـدة الغيـاع  بـالك يارة السـكنتلـداق طىـب إل اىـزم لعـار مشـرم  عـن اإلقامـة بالسـكن المغيـبحـال فـي  -4
 اوم ممصىة(. 15مأسبابس عىإ أال تزاد عن )

( اومـار 21( اومـار ممصـىة أم )15) اإلقامـة ياخىـس لمـدةعـن  مغيـبحـال ال السكن يمن جناار بـالك فـيفصل الطالبة من  -5
 قبول ا لالك.عدم تلداق طىب إليارة السكن بعفاية تغيب م أممنفصىة 

جخه  الطرف مـن في جدمل االخمبارا  لىفصل الدراسي مامق  اوم ي السكن الدامعي مع ن ااة ارخرتنم ي اإلقامة ف -6
 دراسي.الفصل الفي ن ااة  الوحدة السكنية مشرفة الوحدة متسىيق مفماح

سـيمق خصـق غرامـة تـأخير مـن مبىـ  في االخه   الطالبة جخه  الوحدة السكنية من المممىكا  الشخصية مجذا تأخر  -7
 من مبى  المأمين. ( راال مامق خصق ذلك50عن كل اوم مبى  )المأمين 

ن الدامعـة غيـر مسـؤملة عـن فلـد أم تىـف مـا اوجـد بالوحـدة عالطالبة قكثر من عشـرة أاـام فـجخه  في حال لق امق  -8
 السكنية.

مفـق نمـوذج غرامـة ع ـدة الوحـدة  مـن مبىـ  المـأمينالخصق مذلك بااللمزام بمسداد قيمة المىفيا  أم المفلويا   -9
 السكنية.

 خه  الطالبة من اإلقامة في سكن الطالبا  ج المي تسموجب الحاال  -10

 المخرج من الدامعة. -أ

 المأجيل أم االعماار أم االنلطا  عن السكن الدامعي.   -ع

 ثبو  حمل الممزمجة. - 

 الدامعة.أم مخالفة أنظمة السكن  -ث

 الوحدة السكنية.رغبة الطالبة بعخه   -ج

 المحوال من الدامعة. -ح

 
 

 :حقوقي والتزاماتي: رابعالبند ال
ممارسة اقنشـطة الثلافيـة ماالجمماعيـة مالمرماحيـة ياخـل السـكن مفلـار لىمعىيمـا  المـي ب ـا قـرار مـن عميـدة  -1

 شؤمن الطالبا . 

 بالدامعة. ةة الرااعيالمممع بخدما  النايي الرااعي المرفي ي في المواعيد المي تحديها محدة اقنشط -2

 اسملبال الزمار في اقماكن مالمواعيد المخصصة لالك من قبل جيارة سكن الطالبا . -3

 المممع بالخدما  الصحية الرمتينية.  -4

% مـن قيمـة 50%مـن قبـل الدامعـة. مالطالبـة تمحمـل نسـبة 50يعق الوجبا  الغاايية الملدمة لىطالبـا  بنسـبة  -5
 لوجبة. الوجبة امق يفع ا عند اسمهم ا

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

 
 

 : مسؤولياتي:لخامساالبند 
 االطه  عىإ اليحة جسكان الطالبا  مالمليد بما جا  في ا من أنظمة ملوايح متعاميق خا ة بالسكن الدامعي. -1
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 من تعىيما .  الدامعة لعىق بأنظمة ملوايح سكن الطالبا  مما تصدر عدم االحمداج بالد ل معدم ا -2

 ةحيث اعمبر مسيىة الموا ل الرسمي الدامعي عىإ البراد اإللكمرمنيبشكل مسممر االطه   -3

 أخا المعىيما  ماقنظمة من المصدر اقساسي )جيارة السكن( مليس من مصدر أخر.  -4

  طىب ا.ا ة بوحدة السكن الدامعي مابرازها عند االلمزام باسمخراج البطاقة الدامعية الخ -5

 
 

 :: الوحدة السكنيةسادسالبند ال
 .عدم اسمخدام الوحدة السكنية قغراض أخرى غير السكن -1

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

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

 . جثارة الشغبأم غير النظامية بالطرق  االلمزام بال دم  مالسكينة ياخل مرافق السكن معدم المدمع -4

معدم تثبيت المسامير أم تعىيق  ةكن المخصصامالمحافظة عىإ نظافة الوحدة السكنية مجخراج النفااا  في اق -5
  .شعارا  أم  ور منافية لىمعىيما 

 .المرشيد في اسمخدام الك ربا  مالما  -6

  .عدم اسمخدام السخانا  ماقج زة الك ربايية ياخل الوحدة السكنية مجنما تسمخدم في اقماكن المخصصة -7

 عدم اسمخدام المباخر مالشمو  ماقلعاع الناراة ياخل الوحدة السكنية أم مرافق سكن الطالبا . -8

 
 

 :البند السادس: شكواي
  الدامعي.رة السكن الدامعي أم المكاتب اإلياراة الخا ة بشؤمن الطالبا  بالسكن الموا ل مع جيا -1

 الموا ل مع مكمب االشراف االجمماعي بالسكن الدامعي. -2

 الطالبا .الموا ل مع عماية شؤمن  -3

البددد مددن تسددجية إفددادة مكتوبددة والتلكيددد علددع الدقددة فددي المعلومددا   عنددد تقدددعت اعتددرا  معددين   شددكو 
الموضدوعية فدي الطدرعل علددع البرعدد اإللكتروندي الخداح بوحدددة حقدوب الطالبدا  بعمدادة شددؤو  المطروحدة و

 .الطالبا 
 

 البند السابع: أوضاعي
ق سـير الدراسـة و مامكـن الموا ـل مـع يـاع قـدمما  اإلبهغ عن أي معع  حي أم اجمماعي أم اقمصايي أم غيرها -1

عىإ أن اـمق هـاا اإلبـهغ فـي بدااـة العـام حمـإ امسـنإ سري  مر اشكلاقب اا  جيارة السكن أم مشرفة المبنإ
 .لىمخمصا  تلداق العون مالمشورة قبل تأثر الدراسة ب ا  اقمعا 

ــاييا   -2 ــد االخص ــث توج ــا  و حي ــاية شــؤمن الطالب ــي عم ــة أم ف ــي الكىي ــس ماإلرشــاي ف ــب الموجي ــإ مكم ــس جل الموج
 االجمماعيا  لملداق المساعدة.

 

 
 

  :ابنتي الطالبة
اللوائح الجامعية ععرضك للمساءلة مما قد عؤثر علع مستقبلك األكادعمي تمنياتنا لدك أو عن األنظمة أي خروج 

 ل  بالنجاع والتوفيق


