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 سكن طالبات جامعة عجمان

 
 
 

 عزيزتي الطالبة: 
 

أعلى  مبا يتوافق معفي سكن طالبات جامعة عجمان، والذي مت تصميمه  بك   بنه من دواعي سرورنا أن نرحإ

 .األكادميي كالدراسي وتفوق كحتصيلفي إيجابياً  تسهم، بيئة مريحةليوفر لك  مواصفات اجلودة

اإلنخراط في  علىتك ملساعد وضعهاوالتي مت  السكن اجلامعيفي قامة لك تعليمات اإلويسعدني أن أرفق 

 .وتطبيقها بقوانينهاإللتزام  مع مراعاةاحلياة داخل السكن  معوالتكيف  الوسط اجلامعي

 التأكيدنود كما ، الطالبات سكنب مكتب االستقبالمراجعة رجى ي  توضيح،  وأ ستفسارا في حال وجود أيو

 يعرض الطالبة للمحاسبة.قد اآلتية  ن عدم التقيد بالتعليماتأ على

 

 السكن اجلامعي مدير
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 السكن اجلامعي يف تعليمات اإلقامة 
 

 آلية اخلروج من السكنأوالً: 

 املقيمات في سكن الطالبات، وعلى هاوصون الطالبة خلدمةيجب العلم أن جميع إجراءات التصاريح والتمام الليلي وضعت بدقة 
 اجلامعي.االلتزام بجميع قوانني السكن 

مر تعبئة استمارة التصاريح )مؤقت، مبيت( اخلاصة األيجب على ولي  اجلامعي،لسكن في اعند تسجيل الطالبة  .1
مسؤولية كاملة عن تطبيق هذه االستمارة باإلضافة لتعبئة استمارة  نيمسؤول هاولي أمرالطالبة و كونتوبالطالبة، 
 شخصية باإلضافة الستمارة العهدة. عن جوازات السفر وصورصور إحضار احلجز و

 .قبل ولي األمرعلى الطالبة االلتزام بجميع قوانني السكن اخلاصة بالتصاريح وااللتزام باخلروج مع املصرح لهم من  .2
األمن عند البوابة اخلارجية للتأكد  عنصروعليها املرور على مكتب االستقبال ألخذ التصريح اخلاص بها مع املرور على 

 من التصريح.
 :اجلامعيخر موعد للعودة إلى السكن آ .3

 مساءً  10:30  من األحد إلى األربعاء
 مساءً  11:00  من اخلميس إلى السبت

اجلامعي عبر البوابة اخلارجية اإللكترونية بعد أخذ البطاقة اخلاصة بالدخول  السكنااللتزام باخلروج والدخول إلى  .4
وتتحمل الطالبة وولي  من دون هذه البطاقة. اجلامعي بأي حال من األحوال السكناخلروج من  للطالبةوال يحق  .واخلروج

يجب مراجعة مكتب االستقبال إلصدار بطاقة جديدة  ،قدان هذه البطاقةأمرها املسؤولية الكاملة عن ذلك، وفي حال ف
 مالي.مقابل بعد دفع 

 مساًء. والنصف تنتهي فترة إعطاء التصاريح للطالبة في متام الساعة التاسعة .5
شرط عودتها إلى السكن ، يسمح للطالبة بالعودة للسكن في أي وقت إذا كانت برفقة األقارب من الدرجة األولى .6

 م.معه
دارة السكن عن طريق في حال رغب ولي أمر الطالبة في إضافة أو حذف أي من األسماء املصرح لهم يجب التواصل مع إ .7

 الهوية أو جواز السفر(.بطاقة ع إرفاق صورة من إثبات الشخصية )الفاكس أو البريد اإللكتروني، م
 

 التمام الليليثانياً: 

ود وفي حال وج .ليالً، على األجهزة املوجودة في الطوابق 11 ومساًء  8صمة التمام الليلي بني الساعة وضع بعلى جميع الطالبات 
مراجعة مكتب االستقبال، مع العلم أن مخالفة الطالبة بعدم القيام بعملية التمام الليلي أي عائق لعملية التمام الليلي، يجب 

 سيعرضها للمساءلة.
 

 النظام االنضباطي

تتعرض ألي من العقوبات أو اإلجراءات اآلتية، وذلك على  أو األعراف املتبعة فيه  السكن قواعدمن  ل جتاوزت الطالبة أيافي حا -أ
 :حسب جسامة اخملالفة

 حرمان الطالبة من بعض أو كل االمتيازات و/أو اخلدمات و/أو التصاريح ملدة محددة. .1
  دون االتصال بولي األمر. إنذار .2
 مع االتصال بولي األمر. إنذار .3



 الفصل من السكن. .4
إلى مدير اجلامعة إلحالته إلى  -حسب لوائح اجلامعة -إحالة امللف إلى املستشار القانوني ملدير جامعة عجمان، لرفعه  .5

 .ولو كانت مخالفة لهذه الالئحة جلنة انضباط الطلبة، والتي تطبق في هذا الصدد الئحة انضباط طلبة جامعة عجمان
 

 اإلعالنات في السكن بعد حذف اسم الطالبة. اتويحق إلدارة السكن نشر القرار التأديبي في لوح
 

ثبت في ، ي  ه مدير السكن أو من يفوضهإال بعد حتقيق كتابي يجري ،4إلى  1أعاله من  املذكورةال يجوز فرض أي من العقوبات  -ب
 محضر.

خالل مدة ال تزيد أو من يفوضه للطعن أمام عميد شؤون الطلبة في جامعة عجمان  قابال  بفرض عقوبة يكون قرار مدير السكن  -ج
 . باالمييل أو بأي وسيلة كتابية أخرىأيام من تاريخ تبليغه للطالبة  10عن 
 

 الغرف واألثاثثالثاً: 

( وبأحدث هاتف أرضي –غاز أسطوانة  – غسالة –ثالجة  –تزود جميع غرف السكن بأثاث كامل، وكذلك جتهيزات كهربائية ) تلفزيون 
 الغرف ومرافق املبنى.في جميع  السلكي التصاميم، باإلضافة إلى أنترنت

، غرفتها مع املشرفة املسؤولة واألثاث املوجود في ةعند وصول الطالبة للسكن يجب التأكد من التوقيع على العهد .1
، مع التوقيع على نفس العهدة عند املغادرة ،عليهاها تماستلوعليها االلتزام بتسليم الغرفة واألثاث بنفس احلالة التي 

 مالي في حال وجود أي تلف في األثاث أو الغرفة. يفرض مقابلعلما أنه 
وتتحمل الطالبة املسؤولية كاملًة واألدوات الكهربائية املوجودة. يجب احملافظة على نظافة الغرفة وكذلك املفروشات  .2

 .هاعن
و في أألثاث على الطالبة عن أي تلف في افرض تعويض تقوم املشرفة املسؤولة بجوالت دورية على الغرف ويحق لإلدارة  .3

 حال استمرار عدم احملافظة على نظافة الغرفة يحق لإلدارة اتخاذ ما تراه مناسباً.
وفي حال . مسؤولية احملافظة عليهالغرفة وتتحمل الطالبة خاصا ب اإلكتروني اتعطى الطالبة عند حجز الغرفة مفتاح .4

  .إعطائه ألي طالبة أخرىااللتزام بعدم مع  ،كلفة البديل الطالبة إضاعته تتحمل
الطالبات والغرف واألثاث والنظافة  لالطالع على حالةيرجى العلم بأنه يحق للمشرفات دخول الغرف في أي وقت  .5

لباقي  اإلزعاجأو القيام مبا يسبب /كما مينع منعاً باتاً التجمع داخل الغرف و .أي مخالفات داخل السكنالتحقق من و
 السكن مزود بكاميرات في أماكن متعددة.مبنى مع العلم أن  املقيمات،

 

 الفات اخلاصة بالعهدة أو النظافةاخمل

 حسب اجلدول أدناه.أو مقابل مالي  تعويضعليها  يفرضمبخالفات تخص العهدة أو النظافة، في حال قامت الطالبة 
 

 او املقابل املالي التعويض مة التوالفقائ م

 قدر حسب احلالةي فقد أو كسر أي قطعة من أثاث الغرفة 1

 درهم 50 ساعة 24وتركها أكثر من  عدم تنظيف أدوات الطبخ والطعام 2

 درهم 50 أعمال تنظيف إضافية داخل الغرف 3

 درهم 50 اإللكترونيمفتاح الشقة  إضاعة 4

 درهم 50 بطاقة الباب الدوار اخلارجي إضاعة 5

 درهم 25 مفتاح الغرفة اليدوي إضاعة 6
 

 النظافةرابعاً: 

 .عصرا 3:30 إلىصباحاً  7:30خالل أيام األسبوع ما عدا اجلمعة من  التنظيفعملية تتم 



وعلى الطالبة مراجعة مكتب  .األسبوعغرف السكن من قبل عامالت نظافة متخصصات مرتني في يتم تنظيف  .1
 االستقبال ملعرفة األيام اخملصصة لغرفتها ولن يتم تغيير أوقات وجداول التنظيف حتت أي ظرف.

يجب أن تسجل طلبها في مكتب رسوم إضافية مقابل ضافية أوقات إفي الطالبة في تنظيف غرفتها  في حال رغبت .2
 ساعة. 24االستقبال قبل 

ساعة في  24وفي حال مت تركها أكثر من  .سؤولية كاملة عن تنظيف وجلي جميع األدوات املطبخيةالطالبة مسؤولة م .3
مل الطالبةاحلوض  .درهم 25 اً قدرهماليمبلغاً  ، حت 

 .سريرهاوتوضيب وعدم ترك املقتنيات الثمينة  مرتبة على الطالبة احملافظة على مالبسها وأغراضها .4
 القمامة من غرفتها يومياً. إخراجالطالبة مسؤولة عن  .5
وإبالغها بجميع جعة املشرفة املسؤولة عن النظافة، في حال عدم رضاك عن طريقة التنظيف في الغرفة يرجى مرا .6

 املالحظات وسوف تقوم مباشرة باتخاذ اإلجراءات الالزمة.
 ن اخلاص بالنظافة وإبداء جميع املالحظات واملقترحات.يايرجى التكرم مبلئ االستب .7

 : األنشطة واحلافالتامساً خ

في حال وجود . وحياة جامعية متكاملةوتوفير بيئة مناسبة للدراسة  تقدميلى يهدف سكن طالبات جامعة عجمان إ −
 أي معوقات أو إزعاج أو مالحظات يرجى مراجعة مكتب االستقبال مباشرة.

لمشاركة لجميع الطالبات وإدارة السكن اجلامعي تشجع  .السكن باإلضافة إلى رحالت دورية توجد أنشطة متنوعة في −
 أي مقترحات لدعم اجملتمع الطالبي. وتقدمياألنشطة ودعمها هذه في 

سواء للذهاب أو )التسجيل في هذه اخلدمة وعلى الطالبة ، في نهاية األسبوعأبوظبي والعني إلى حافالت  يتم تسيير −
 احملددة. واإليابساعة مع اإللتزام مبواعيد الذهاب  24قبل ( اإلياب

وميكن للطالبة في حال رغبتها باستخدامها مراجعة مكتب دارة السكن اجلامعي خدمة سيارة األجرة الوردية، توفر إ −
 االستقبال للحجز ودفع الرسوم اخلاصة باخلدمة.

 

 سادساً: احلفالت

تتم مراجعة مكتب االستقبال للحجز مسبقاً واحلصول على  ،الطالبة بإقامة حفلة مع صديقاتها تفي حالة رغب .1
 إقامة احلفالت والتي تتم عادة في القاعة متعددة األغراض. تعليمات

ويجب احملافظة على نظافة القاعة  .مينع منعاً باتاً اإلزعاج ويحق للمشرفات إيقاف احلفل في حال وجود أي مخالفات .2
 إللتزام باللباس احملتشم واالبتعاد عن أي ممارسات غير الئقة.واألثاث املوجود بها، ومينع استخدام الشموع أو املفرقعات وا

درهم على أن يتم استرداده بعد التأكد من سالمة القاعة واألجهزة  500ساعة ودفع تأمني  48يتم حجز القاعة قبل  .3
 ة بها.اخلاص

تقام وال  منتصف الليل. 12مساءً إلى الساعة  8من الساعة  واجلمعة األربعاء واخلميس أيام طيسمح بإقامة احلفالت فق .4
 .االمتحانات وفترة خالل أيام األسبوعمن األحوال بأي حال احلفالت 

 

 صاالت متعددة مجهزة كمرافق عامة توفيرسابعاً: 

احملافظة الطالبات  وعلى سبوع بعد مراجعة مكتب االستقبال.املرافق املذكورة أدناه على مدار أيام األميكن ألي طالبة اإلستفادة من 
 متعددة حلفظ أمن السكن وضبط اخملالفات.في أماكن املبنى مزود بكاميرات على املرافق وجتهيزاتها، حيث أن 

 

 م املرافق التجهيزات
في  24/7 ىخدمة نقل للمستشفأجهزة طبية وأدوية للحاالت الطارئة مع 

 1 عيادة طبية حلاالت الطارئةا

 2 (L.R.Cغرفة التعليم املستمر )  حاسوب تطاوال آلة تصوير، تلفزيون، ألعاب،
 3 قاعة الدراسة طاوالت دراسة وكراسي وإضاءة مناسبة 

 4 صالة رياضية أجهرة متنوعة ملمارسة الرياضات اخملتلفة 
 5 قاعة متعددة األغراض  ملمارسة األنشطة اخملتلفة  ومجهزة واسعةقاعة 



 6 مكان مخصص للصالة  مفروش ألداء صالة اجلماعة 
 7 ملحق باملطعم ناول الوجبات وتطلب لمجهز 

 8 أماكن للشواء مزودة بأجهزة الشواء 
 9 مواقف سيارات لوقوف السيارات معبدة ومخططة 

البوبات اخلارجية باإلضافة إلى األمن ساعة عند  24خدمة األمن متوفرة 
 10 أمن خارجي النسائي داخل السكن

 

 

 إلتزامات الطالبة داخل السكنثامناً: 

درهم  550درهم للغرفة و 300وهو من شهرياً قصى املسموح به عبر باحلد األ ستهالك املاء والكهرباءترشيد ا .1

 للشقة.

 ،غير مسؤولة عن فقدانهاإدارة السكن احملافظة على املمتلكات الثمينة.  .2

 إثبات التمام الليلي خالل الفترة احملددة. .3

 وضع غطاء دائم ونظيف على فرشة السرير. .4

 زعج اآلخرين.بشكل يجهزة صوتية م إستعمال أاإللتزام بالهدوء وعد .5

 اإللتزام باتباع النظم املوضوعة لتصاريح اخلروج والعودة إلى السكن اجلامعي. .6

 وعهدة الغرفة واإللتزام بتسليم العهدة واملفاتيح عند مغادرة السكن.احملافظة على نظافة  .7

 اإللتزام بتقدمي جميع املستندات والبيانات املطلوبة صحيحًة وواضحًة إلدارة السكن. .8

 الالئحة املالية.وفق  وذلك حسب املتوفر فقط التقيد بنظام اإلنتقال من غرفة ألخرى .9
 

 تاسعاً: إجراءات السالمة

ق حسب طلب اإلدارة العامة للدفاع املدني في إلخالء مبنى السكن في كل غرفة / طابشاملة توجد خطة  .1

 عجمان.

تدريب الطلبة املقيمني في السكن اجلامعي على إجراءات السالمة الالزمة عند استخدام املعدات الكهربائية  .2

 أو طّفايات احلريق ويتحمل الطلبة مسؤولية سوء استخدام أي معدات أو أجهزة في السكن اجلامعي.

 ريق متوفرة في السكن اجلامعي مبا يتناسب مع معايير األمن والسالمة العاملية.طفاء احلاإلجميع معدات  .3

ً: احمل  ورات داخل سكن الطالباتظعاشرا

 مينع على جميع طالبات السكن الداخلي وحتت طائلة املسؤولية:

 إحضار احليوانات األليفة أو الطيور. .1

 التدخني / استعمال األرجيلة / الكحول واخملدرات. .2

 سالمتك(.استعمال البخور أو الشموع )حرصاً على  .3

 تشم.احملالتجول داخل السكن باللباس غير  .4



الغرف إال بعد مراجعة مكتب االستقبال مع العلم أنه يسمح استقبال  فيالزائرات من خارج السكن استقبال  .5

 األم أو األخت عند بداية الفصل ملدة ثالث أيام فقط.

 إضافية داخل السكن. أثاث مينع نقل أو إحضار أي قطعة .6

 

 

 :عشر حادي

 تعويض دون ،يوماً  15 إنذاربشرط مراعاة مهلة  ،سبب كان دون تراض أو تقاض أليفسخ العقد  السكن إلدارة يحق

إال إذا  فسخ العقد بعد ما بفترة واملتعلقة املستلمة املبالغ ردهذه احلالة  في. ولكن يتعني على إدارة السكن الطالبة

 .كان سبب الفسخ هو إقدام الطالبة على مخالفة قواعد االنضباط املنصوص عليها في النظام االنضباطي أعاله

 

 

 

 

 

 التوقيع باملوافقة على لوائح السكن اجلامعي

 

 ......................................................................................................................................................................ة: أنا الطالب

 ......................................................................................................................................................الرقم اجلامعي /املالي 

 

وعدم اإلخالل وأتعهد باإللتزام بها  امعي واستوعبتها متاماً السكن اجلتعليمات اإلقامة ببعناية ت أقر أقر أنني

 .كنفترة إقامتي بالس طيلة مبا جاء فيها

 

 .............................: التاريخ .......................................................................................................................: التوقيع

 ............................التوقيع : ............سم وتوقيع ولي أمر الطالبة: .....................................................................ا

 

 


