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  طالبالسكن 

 
 

 : عزيزي الطالب
 

في إيجابياً  تسهم ، التيهم املرافق اجلامعيةد من أيعالذي ، في سكن طالب جامعة عجمان بك بنرح

 .األكادميي كالدراسي وتفوق كحتصيل

اإلنخراط في  علىتك ملساعد وضعهاالتي مت ، السكن اجلامعيفي قامة تعليمات اإللك رفق نأن  اويسعدن

 .وتطبيقها بقوانينهاإللتزام  مع مراعاةاحلياة داخل السكن  معف والتكي الوسط اجلامعي

 التأكيدنود كما ، الطالب سكنفي  مكتب اإلشرافمراجعة رجى ي  توضيح،  وأ ستفسارا في حال وجود أيو

 للمحاسبة. يعرض الطالبقد  التعليماتهذه التقيد بن عدم أ على

 

 السكن اجلامعي إدارة
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  السكن اجلامعيفي تعليمات اإلقامة 

 
 السكن دخول ومغادرةآلية حجز السكن وأوالً: 

االلتزام بجميع إجراءات احلجز وإخالء الطرف وإعطاء املعلومات الصحيحة والواضحة لإلدارة، واإللتزام  .1
 .بجميع القوانني املوجودة في االستمارات وقراءتها بعناية

 أحد األقارب ةرافقماملشرف في حال  ومراجعةفي األوقات احملددة اجلامعي  السكن ومغادرة  الدخولبااللتزام  .2
 من خارج السكن.له 

 

 الغرف واألثاث: ثانياً 

، غاز(أسطوانة طباخ وو غسالةو ثالجةو )تلفزيونتزود جميع غرف السكن بأثاث كامل، وكذلك جتهيزات كهربائية 
 الغرف ومرافق املبنى.في جميع  السلكي باإلضافة إلى أنترنت

 األثاث املوجود في ةعهدالتأكد من التوقيع على ستالم غرفته واعليه سكن يجب لل عند وصول الطالب .1
مع  ،عليها هاماستلااللتزام بتسليم الغرفة واألثاث بنفس احلالة التي  غرفته مع املشرف املسؤول، وعليه

غرامات مالية في حال وجود أي تلف في األثاث أو ، علما أنه تفرض التوقيع على نفس العهدة عند املغادرة
 الغرفة.

 الطالبويتحمل واألدوات الكهربائية املوجودة. يجب احملافظة على نظافة الغرفة وكذلك املفروشات  .2
 .هااملسؤولية كاملًة عن

وفي حال . مسؤولية احملافظة عليهتحمل الغرفة ويخاصا ب اعند حجز الغرفة مفتاح يعطى الطالب .3
  .خرآ إعطائه ألي طالبااللتزام بعدم مع  ،البديل املفتاح كلفة الطالب تحملإضاعته ي

والغرف واألثاث  الطالب لالطالع على حالةالغرف في أي وقت  املرور على  يرجى العلم بأنه يحق للمشرف .4
كما مينع منعاً باتاً التجمع  .واتخاذ اإلجراءات الالزمة أي مخالفات داخل السكنالتحقق من والنظافة و

 في بكاميرات مزود السكن مبنىمع العلم أن  ،لباقي املقيمني اإلزعاجأو القيام مبا يسبب /و الغرفداخل 
 .متعددة أماكن

 

 اخلاصة بالعهدة أو النظافةالفات اخمل

 غرامات مالية حسب اجلدول أدناه. طبق عليهتمبخالفات تخص العهدة أو النظافة،  في حال قام الطالب

 
 الغرامة املالية قائمة التوالف م

 تقدر حسب احلالة فقد أو كسر أي قطعة من أثاث الغرفة 1

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

 درهم 50 أعمال تنظيف إضافية داخل الغرف 3

 درهم 10 مفتاح الغرفة  إضاعة 6



 

 النظافة: ثالثاً 

ً  3:30 إلىصباحاً  7:30من  (ما عدا اجلمعة)خالل أيام األسبوع  التنظيفعملية تتم   .عصرا
وفي حال مت تركها أكثر من  .مسؤولية كاملة عن تنظيف وجلي جميع األدوات املطبخية الطالب مسؤول .1

 غرامة مالية. ، ي حمل الطالبساعة في احلوض 24
 سريره. وترتيبوعدم ترك املقتنيات الثمينة  مرتبة على الطالب احملافظة على مالبسه وأغراضه .2
وإبالغه بجميع املالحظات وسوف ، جعة املشرف املسؤولالتنظيف يرجى مرا وجود مالحظات عليفي حال  .3

 باتخاذ اإلجراءات الالزمة. قوم مباشرةي
 ن اخلاص بالنظافة وإبداء جميع املالحظات واملقترحات.يايرجى التكرم مبلئ االستب .4

 

 مبني اجلامعة لىإوخدمة النقل من و: األنشطة رابعاً 

في حال وجود أي معوقات . وحياة جامعية متكاملةوبيئة مناسبة للدراسة  توفيرلى إ طالبالسكن يهدف  −
 مباشرة. أو مالحظات يرجى مراجعة مكتب اإلشراف أو إزعاج

 جميع الطالبوإدارة السكن اجلامعي تشجع  .السكن باإلضافة إلى رحالت دورية توجد أنشطة متنوعة في −
 أي مقترحات لدعم اجملتمع الطالبي. وتقدمياألنشطة ودعمها هذه لمشاركة في ل
مع اإللتزام اجلامعة حسب جدول مواعيد يغطي مواعيد محاضرات الطلبة إلى من وحافالت  يتم تسيير −

 احملددة. واإليابمبواعيد الذهاب 
 

 صاالت متعددة مجهزة كمرافق عامة توفير: خامساً 

 الطالب وعلى .بعد مراجعة مكتب اإلشراف سبوعستفادة من املرافق املذكورة أدناه على مدار األاال ميكن ألي طالب
متعددة حلفظ أمن السكن وضبط في أماكن املبنى مزود بكاميرات احملافظة على املرافق وجتهيزاتها، حيث أن 

 اخملالفات.
 

 م املرافق التجهيزات
 WIFI 1نترنت إقاعة  طاوالت وكراسي وإضاءة مناسبة 

 2 صالة رياضية أجهرة متنوعة ملمارسة الرياضات اخملتلفة 
 3 واألنشطة التلفازقاعة  ملمارسة األنشطة اخملتلفة  مجهزةللتلفاز  قاعة

 4 مواقف سيارات السكن مبنى تتوفر مواقف للسيارات داخل  
 وخاصةبات اخلارجية اساعة عند البو 24متوفرة  خدمة اإلشراف

 5  اإلشراف الفترة الليلية.في 

 

 غرفة الغسيلسادساً: 

جميع الطالب الإللتزام  ىتضم أجهزة غسيل وتنشيف حديثة وعلالطابق األرضي في السكن مزود بغرفة للغسيل 
 بالتالي:

 املواعيد احملددة من قبل إدارة السكن. سبحاالستخدام  .1
التخلص  دارة السكن احلق فيساعة( وفي حال حدوث ذلك إل 24كثر من عدم ترك املالبس فترة طويلة )أ .2

 .منها
 .اخلاصة بالطالب ملمتلكاتو تلف أي من اأإدارة السكن غير مسؤولة عن ضياع  .3
صحيح أو التلف الغير ستخدام جة االنتي ي تلفأ حدث الكاميرات، وفي حالة بقبمراغرفة الغسيل  .4

 د يتم حتميل املسؤول تكلفة التصليح أو اإلستبدال.ماملتع
 



 
 

 داخل السكن لتزامات الطالبا: سابعاً 

 .شهرياً املسموح به للشقة قصى باحلد األ ستهالك املاء والكهرباءترشيد ا .1

 إدارة السكن غير مسؤولة عن فقدانها.الثمينة.  الشخصية املمتلكاتاحملافظة على  .2

 وضع غطاء دائم ونظيف على فرشة السرير. .3

 زعج اآلخرين.بشكل يجهزة صوتية ستعمال أام اإللتزام بالهدوء وعد .4

 واملفاتيح عند مغادرة السكن.احملافظة على نظافة وعهدة الغرفة واإللتزام بتسليم العهدة  .5

 اإللتزام بتقدمي جميع املستندات والبيانات املطلوبة صحيحًة وواضحًة إلدارة السكن. .6

 الالئحة املالية.وفق  وذلك حسب املتوفر فقط التقيد بنظام اإلنتقال من غرفة ألخرى .7

 .يسبب اإلزعاج لباقي املقيمني، مع العلم أن مبنى السكن مزود بكاميرات مماالتجمع داخل الغرف  .8
 

 : إجراءات السالمةثامناً 

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

 عجمان.

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

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

 اجلامعي.

 جميع معدات اإلطفاء احلريق متوفرة في السكن اجلامعي مبا يتناسب مع معايير األمن والسالمة العاملية. .3

 ورات داخل سكن الطالبظ: احملتاسعاً 

 وحتت طائلة املسؤولية:املقيمني في سكن الطالب، مينع على جميع 

 إحضار احليوانات األليفة أو الطيور. .1

 اخملدرات. أوالكحول  أو األرجيلةإحضار أو استهالك السجائر أو  .2

 استعمال البخور أو الشموع. .3

أنه في حال ضبط أي زائر  مع العلم ،مكتب اإلشرافمن دون استئذان من خارج السكن الزائرين استقبال  .4
 ضيف وفق الالئحة املعتمدة.سيتم محاسبة امل ،مخالف

 .إال بعد مراجعة مشرف السكن إضافية داخل السكن أثاث مينع نقل أو إحضار أي قطعة .5
 

 :ً  النظام االنضباطيعاشرا

يتعرض ألي من العقوبات أو اإلجراءات اآلتية، وذلك على  أو األعراف املتبعة فيه  السكن قواعدمن  في حال جتاوزت الطالب أيا -أ
 :حسب جسامة اخملالفة

 حرمان الطالب من بعض أو كل االمتيازات و/أو اخلدمات ملدة محددة. .1
 إنذار دون االتصال بولي األمر.  .2
 ع االتصال بولي األمر.م إنذار .3
 الفصل من السكن. .4
إلى مدير اجلامعة إلحالته  -حسب لوائح اجلامعة -إحالة امللف إلى املستشار القانوني ملدير جامعة عجمان، لرفعه  .5

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

 



 إلدارة السكن نشر القرار التأديبي في لوحات اإلعالنات في السكن بعد حذف اسم الطالب. يحقو
 

، إال بعد حتقيق كتابي يجريه مدير السكن أو من يفوضه، ي ثبت في 4إلى  1ال يجوز فرض أي من العقوبات املذكورة من  -ب
 محضر.

 10في جامعة عجمان أو من يفوضه خالل مدة ال تزيد عن يكون قرار مدير السكن قابل للطعن أمام عميد شؤون الطلبة  -ج
 أيام من تاريخ تبليغه للطالب باالمييل أو بأي وسيلة كتابية أخرى.

 

 

 :عشر حادي

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

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

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

 .أعاله

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع باملوافقة على لوائح السكن اجلامعي

 

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

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

 

وعدم لتزام بها وأتعهد باال امعي واستوعبتها متاماً السكن اجلت اإلقامة في تعليمابعناية ت أقر أقر أنني

 فترة إقامتي بالسكن. طيلة مبا جاء فيهااإلخالل 

 

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

 

 


