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  تعليمات السكن الداخلي للطلبة
  في جامعة البلقاء التطبيقية

 


 



 ويعمل بها , تسمى هذة التعليمات تعليمات السكن الداخلي للطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية
F1WEא�د�

  . اعتباراً من تاريخ صدورها


א �د�F2WE
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناة ما لم تدل القرينة على خالف 

  -:ذلك 
  . جامعة البلقاء التطبيقية:  الجامعة        
  . رئيس الجامعة:  الرئيس        
  . كلية جامعية او جامعية متوسطة:  الكلية        
  . لية او الجامعية المتوسطةعميد الك:  عميد الكلية        
  . المشرف او المشرفون على السكن:  ادارة السكن        
  . المشرف او المشرفة على السكن: مشرف السكن        
  . الطالب المسجل في الجامعة:  الطالب        


 بات المقدمة للنظر في الطل ,يشكل عميد الكلية لجنة تسمى لجنة قبول طلبة السكن الداخلي
F3WEא�د�

  . لاللتحاق بالسكن الداخلي والبت فيها



F4WEא�د�
  -:يشترط لقبول الطلبة في السكن او استمرار بقائهم فيها ما يلي 

  . ان يكون الطالب مسجال للدراسة المنتظمة في الجامعة  .أ 
بموجب شهادة من طبيب  ,وخاليا من االمراض السارية. ان يكون الطالب الئقا صحيا  .ب 

   .الجامعة
  . ان يوقع الطالب تعهدا بالتقيد بتعليمات السكن  .ج 
  . ان يكون الطالب حسن السيرة والسلوك  .د 
  . ان تتوفر االماكن الشاغرة في السكن وفق االولويات التي تحددها عمادة شؤون الطلبة  .ه 
ان يعبىء الطالب نموذج االلتحاق بالسكن في الوقت الذي تحددة عمادة شؤون الطلبة قبل   .و 

  . راسيبدء كل فصل د
وتقرر  ,تنظر لجنة قبول طلبة السكن الداخلي في الطلبات المقدمة لاللتحاق بالسكن الداخلي .ز 

وطبقا لالماكن المتاحة في السكن  ,االعداد واالسماء المقبولة وفق اولويات تعتمدها اللجنة
  . الداخلي

الخاص ان تسدد رسوم السكن الفصلية التي تقررها الجامعة بما في ذلك رسم التأمين   .ح 
  . بالسكن وذلك قبل بدء الفصل

ان استمرار اقامة الطلبة في السكن الداخلي يعتمد على مدى االلتزام باالنظمة و   .ط 
اذا يتم النظر في نهاية كل فصل في ملف كل طالب يرتكب مخالفة لالنظمة  ,التعليمات

  . والتعليمات المعمول بها


 الشاغرة في السكن فيسترشد في قبول الطلبة الجدد  اذا زاد عدد الطلبة عن عدد االماكن
F5WEא�د�

  -:بموجب االولويات التالية 
  . صعوبة السفر اليومي الى مكان إقامة اسرة الطالب  .أ 
  . اي شروط اخرى تراها لجنة القبول ضرورية  .ب 


  . يحدد مجلس العمداء مقدار الرسوم التي يدفعها الطلبة
F6WEא�د�
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 اذا لم يتلف او ، ترد للطالب عند خروجة من السكن، اربعين دينارا) 40(يكون قسط التامين 
F7WEא�د�

  . يكسر شيئاً في السكن



F8WEא�د� 

  . يستوفي من الطلبة رسوم االقامة ورسوم التامين عن الفصل الدراسي عند بدء الفصل  .أ 
  . يكون رسم االقامة عن فصل الصيف بمقدار يتناسب مع عدد اسابيع الفصل  .ب 
%)  75(لب خالل الشهر االول من الفصل الدراسي االول او الثاني يرد اذا انسحب الطا  .ج 

  . من رسوم االقامة وال ترد رسوم االقامة لمن بعد ذلك


 اربعة ) 4(يسمح للطالب الراغب في االقامة بالسكن لفصل دراسي واحد البقاء فية لمدة 
F9WEא�د�

  . شهور وتستوفي منة الرسوم على هذة االساس



F10WEא�د�
 

يحق للطلبة المقبولين في السكن البقاء فية خالل االجازات التي تتخلل الفصل الدراسي اذا   .أ 

  . كانت هذة االجازات لمدة يوم واحد او يومين
جازات الطويلة التي تتخلل الفصل ال يحق للطلبة المقبولين في السكن البقاء فية خالل اال  .ب 

  . ت خاصة وبعد موافقة عميد الكليةالدراسي او بين الفصول الدراسية اال في حاال


  -:يتم تجديد اقامة الطلبة في السكن وفق الشروط واالجراءات التالية 
F11WEא�د�

تعبئة نموذج طلب تجديد السكن لدى عمادة الكلية وتقديمة الى مشرف السكن خالل   .أ 
  . االسبوع االخير من كل فصل دراسي

  . لى شروحات مشرف السكنبناء ع ,عميد الكلية على التجديد موافقة  .ب 
من ) 4(من المادة ) ك(حسبما ورد في الفقرة  ,دفع رسوم السكن قبل بدء الفصل الدراسي  .ج 

  واال اعتبر الطالب فاقدا لحقه في السكن , هذة التعليمات


  -:يتعين على الطالب االلتزام بما يلي لالقامة في سكن الطلبة 
F12WEא�د�

  -:وء في السكن المحافظة على الهد - أ        
  . لتهيئة الجو المناسب للدراسة والراحة, في السكن  الهدوءمراعاة اوقات  .1
  . سواء من المذياع او المسجل او التحدث بصوت مرتفع، عدم احداث ازعاج .2
مشاهدة التلفاز في االيام واالوقات المحددة من قبل عميد الكلية من كل يوم باستثناء  .3

   . العياد والعطل الرسميةمساء الخميس والسبت وايام ا
  -:النظافة  -ب        

  . تنظيف الغرفة وترتيبها يوميا وفق الشكل العام المعتمد عند استالم الغرفة .1
عدم الصاق الصور واالعالنات على واجهات السكن او الجدران او االثاث داخل  .2

  . الغرف او المرافق العامة
  . عدم تخزين االطعمة في غرف النوم .3
  . لطلبة في السكن الوجبات الثالث في صاالت الطعام المخصصة لذلكيتناول ا .4
  . وابقائها نظيفة بعد كل استخدام ,استخدام المرافق الصحية في السكن بالشكل السليم .5

  -:االثاث وموجودات السكن  -ج       
ه اذ يعتبر االثاث عهدة شخصية على الطالب وعلي, المحافظة على االثاث في الغرفة  .1

 . خلل يعرض الطالب للتغريم وواية مخالفة ا ,المحافظة على جميع موجودات الغرفة
وال تتحمل الجامعة مسؤولية فقدان اي شي من  ,الممتلكات الشخصية مسؤولية الطالب .2

  . هذة الممتلكات
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, على جميع الطلبة اخذ كل ما يخصهم من امتعة وكتب في نهاية كل فصل دراسي .3
  . سكن باخالء واتالف ما يبقية الطالب في الغرفةواال ستقوم ادارة ال

  :التصرف داخل السكن  -د        
يجب ارتداء المالبس الالئقة والمعدة للظهور ما بين الساعة التاسعة صباحا حتى  .1

كما ال يجوز التجول خارج ,الثامنة مساء في كل مرة يكون فيها الطالب خارج الغرفة 
  .اقسام المنامة بمالبس النوم

التقيد باوقات الزيارة اليومية في السكن المحددة من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى  .2
  . السادسة مساء

وال يجوز ,استقبال االقارب في الكفتيريا او في صاالت االستقبال المخصصة لذلك  .3
كما ال يسمح لالصدقاء او االقارب او اي كان ,اصطحاب اي منهم الى غرف المنامة 

  . بالمبيت في السكن او البقاء فية بعد الموعد المحدد للزيارةمن خارج السكن 
  . عدم التدخين داخل السكن .4
حظر اقتناء او تداول المواد القابلة لالشتعال او السامة او الضارة او المشروبات  .5

  .وكذلك اية مواد قد تخل باالداب العامة,الروحية بانواعها 
وسيعتبر كل طالب خارج ,د للتفقد الليلي البقاء في الغرفة الخاصة في الموعد المحد .6

  . الغرفة في ذلك الموعد غير موجود في السكن
  . حظر تداول المواد والكتب والنشرات والمجالت الممنوعة .7
   . لة باالداب واالمن وتنظيم المظاهرات و االعتصامخحظر اعداد المنشورات الم .8
ويسمح بذلك في . حظر استعمال السخانات ومكاوي المالبس داخل غرف النوم .9

  . االماكن المخصصة لهذا الغرض
  .ويكون الطالب مسؤوال عن المكالمة التي يطلبها, استعمال الهاتف للضرورة فقط .10

  :مغادرة السكن -ه        
وفق الساعات المحددة والمعلنة التي تصدر بقرار من  همغادرة السكن والعودة الي .1

  .الطلبةالرئيس بناء على تنسيب من قبل عميد شؤون 
تدوين اذن خطي في السجل المخصص للمغادرة في عطلة نهاية االسبوع والعطل  .2

  .الرسمية واالعياد وفق العناوين الواردة في طلب االلتحاق
تعبئة النموذج الخاص بالمبيت خارج السكن اذا اقتضت الضرورة مغادرة السكن  .3

مر الحضور شخصيا وعلى ولي اال ,)من االحد الى االربعاء(خالل ايام االسبوع 
  . للحصول على اذن خطي من مشرف السكن

على المشرف اتخاذ االجراءات الالزمة المناسبة في الحاالت الطارئة داخل  .4
  . وابالغ المعنيين بذلك,السكن

في حالة الرغبة بالمشاركة في الرحالت مع ضرورة الحصول . اعالم ادارة السكن .5
  . القل من موعد الرحلةعلى اذن خطي من المشرف قبل يومين على ا

 
 تنظم االجراءات المتعلقة بالنشاطات الثقافية والترفيهية في سكن الطلبة على النحو 
F13WEא�د�

  -:التالي
ويهدف هذا الفريق الى  ,يشكل عميد الكلية فريق عمل تطوعي برئاسة مشرف السكن .1

هريا في السكن مرتين ش هويعقد اجتماعات, وتفعيل النشاطات ,تحسين مستوى الخدمات
  . لدراسة االقتراحات والطلبات المقدمة من الطلبة

يجب التقيد  ,ولتهيئة الجو المناسب للدراسة والراحة ,نظرا لضيق المساحات في السكن .2
  -:بما يلي

لتوجيهية اقامة النشاطات في المرافق العامة خارج مباني السكن باستثناء اللقاءات ا  .أ 
اط المتعلق بالسالمة العامة والنظافة والتكيف لطلبة والنش، لمشرفي السكن مع الطلبة

  . السنة األولى
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عدم الصاق اي اعالن دون الرجوع الى مشرف السكن؛ حيث ان لوحات االعالنات   .ب 
والتي تصدر عن الجهات الرسمية , لبامخصصة اليصال المعلومات التي تهم الط

  . في الجامعة
  . وافقة من عميد الكليةيقام النشاط بناء على طلب من الفريق وم. 3

 
  . يشكل الرئيس لجنة تاديب طلبة السكن بتنسيب من عميد الكلية
F14WEא�د�

 

F15WEא�د� 

في حالة مخالفة طلبة السكن الحكام هذة التعليمات تقع عليهم احدى العقوبات التاديبية   .أ 

  -:المناسبة للمخالفة  ,التالية
  .التنبية .1
  .االنذاراالول .2
  .نيااالنذار الثا .3
  .االنذار النهائي .4
  .الحرمان من ممارسة نشاطات السكن لفترة محددة .5
  .التغريم بما ال يقل عن مثلي الثمن للشئ المتلف .6
  .الفصل من السكن لمدة فصل دراسي واحد او اكثر .7
  .ايالفصل من السكن نهائ .8

  :الجهة المسؤولة عن توقيع العقوبة  .ب
  . يوقع مشرف السكن عقوبة التنبية .1
  . من هذة المادة) أ((من البند ) 3.2(الكلية العقوبتين  يوقع عميد .2
  . من هذة المادة )أ((الواردة في البند ) 5.4(يوقع عميد شؤون الطلبة العقوبتين  .3
بناء على تنسيب , من هذة التعليمات) أ(الواردة في البند ) 7.6(يوقع الرئيس العقوبتين  .4

  . عميد شؤون الطلبة
من هذة التعليمات بناء على تنسيب ) أ(الواردة في البند ) 8(يوقع الرئيس العقوبات  .5

  . لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها من قبل الرئيس لهذة الغاية

 
  .يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص
F16WEא�د�

 
  .الرئيس وعميد شؤون الطلبة وعميد الكلية مسؤولون عن تنفيذ احكام هذة التعليمات
F17WEא�د�

 
  .التعليمات جميع االحكام المتعارضة معها الواردة في اي تعليمات سابقةه تلغي هذ
F18WEא�د�

   
   
  


