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 إدلب النظام الداخلي للسكن الجامعي في جامعة  

 

 الفهرس 

  . الباب األول: تعريفات

 .الباب الثاني: أهداف السكن الجامعي

 .الجامعي وشروطه السكنفي القبول  نظام الباب الثالث: 

 . السكن  إخالءووالزيارات خروج  الدخول والإجراءات الباب الرابع: 

 .في السكنالب المقيم الباب الخامس: حقوق والتزامات الط

 . واإلجراءات التأديبيةالباب السادس: المخالفات  

 .ختامية وانتقاليةأحكام الباب السابع: 
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 مقدمة 

أو   المدينة  من  لالنتقال  الجامعي  تعليمهم  بإكمال  يرغبون  الذين  الطالب  بعض  يضطر 

، من أجل قبولهم في الجامعة بعد تخرجهم من الثانوية  إدلب القرية التي يعيشون فيها إلى مدينة  

يلجأ بعض الطلبة لاللتحاق بالسكن الجامعي  و العامة، فتبدأ هنا رحلة البحث عن سكن مناسب لهم،  

  ىوذلك حت  ،لبعد المسافات بين مسكنهم وبين الجامعة، ويرون أنه توفير للوقت والجهد  نظرًا

، وضياع  والتخلص من تكاليف النقل المرتفعة جدًا  ،يستطيع الطالب االلتزام بالدوام في الجامعة 

الوقت   وضيق  الطرقات  على  ومشاكلالوقت  مشاق  وكذلك  االمتحانات،  فترة  في  السفر    خاصة 

 التي يتعرضون لها.  واالنتقال

ب القول  الجامعي  أويمكن  السكن  الرئيسن  العوامل  أحد  حياة  يعد  في  إيجابًا  المؤثرة  ة 

بتوفير سكن مناسب لهم، وفقا لشروط معينة تقرها    إدلبذلك قامت جامعة  ول  ، الجامعيالطالب  

بهدف التخفيف من تكاليف الدراسة على أبنائنا الطلبة في المحرر، وكذلك تسهيل  ،  إدارة السكن

إلى إيجاد وتوفير بيئة تنظيمية اجتماعية  إدارة الجامعة  أيضًا  سعت  و  ، إكمال مسيرتهم التعليمية

رياضية، تتيح للطالب الكثير من الفرص لتنمية قدراته وإظهار مهاراته وتلبية  تعليمية ثقافية  

 .صين في مجال الرعاية االجتماعية والنفسية والتربوية طوال اليومه في ظل وجود المتخصحاجات

، وقد بينت الشروط التي يجب التقيد  إدلب وهذه الئحة بالنظام الداخلي للسكن في مدينة   

 وااللتزام بها، وأيضا األسباب التي تمنع الطالب من اإلقامة في السكن الجامعي. 
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 األول الباب  

 تعريفات 

 تدل المصطلحات التالية التي وردت في هذه الالئحة على المعاني المخصصة لها أدناه: 

 .إدلبرئاسة الجامعة: رئاسة جامعة 

 . إدلبالمدير: مدير السكن الجامعي في مدينة 

 والذي يقيم في السكن الجامعي.  إدلبالطالب: هو الطالب المقيد والمنتظم في جامعة 

 . إدلبالسكن: سكن طالب الجامعة في مدينة 

المشرف: المشرف على سكن الطالب، ومهمته متابعة الطالب وتسجيل الدخول والخروج في دفتر  

 االستعالمات، كذلك اإلشراف على أساس السكن ونظافته وتطبيق اللوائح التنظيمية. 

 شكل بقرار من شؤون الطالب ومدير السكن. لجنة االنضباط في السكن: لجنة ت

تعرض   السكن  في  بها  المعمول  والتعليمات  واللوائح  لألنظمة  مخالفة  كل  التأديبية:  المخالفة 

 الطالب للعقاب. 

 .وكالة معتمدة: هي كل تفويض رسمي من كاتب العدل 
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 الباب الثاني 

 السكن الجامعي أهداف  

 المادة األولى: هدف السكن 

 توفير الخدمات الجامعية للطالب بسعر الكلفة، بما يسهم في تخفيف العبء المادي عليه. •

المناسبة • البيئة  المناسب   تهيئة  المدينة،    والجو  خارج  من  القادمين  الطالب  إلقامة 

 وتزويدهم بجميع اإلمكانيات المتوافرة. 

 . همراحة لوسائل الوتوفير أقصى  لطالب،ل تأمين اإلقامة المريحة  •

 التحصيل العلمي.البحث و الدراسة وتوفير البيئة المناسبة للطالب لمساعدته على  •

وتقديم   • الطالب  والتربوية  مساعدة  والنفسية  االجتماعية  على    هم،لالرعاية  والعمل 

 .كالت اقتصادية أو اجتماعيةشمن م يتعرضون لهتقديم الحلول لما 

 توفير مختلف الخدمات التي تساعد الطالب على النجاح والتميز. •

األنشطة • الطالب بمجموعة من  لدى  الفراغ  والمتنوعة   توظيف وقت  -ثقافية)  الهادفة 

خاللها    (...الخرياضية-عيةاجتما من  تنمية   مواهبه،تقديم  من  يتمكن  في  وتسهم 

 .شخصيته

 الباب الثالث 

 وشروطه الجامعي    نظام القبول في السكن 

 المادة الثانية: شروط القبول في السكن الجامعي 

وتثبيته التسجيل في   إدلب،حصول الطالب على قبول في إحدى كليات أو معاهد جامعة   -1

 .الكلية المقبول فيها

 .في الجامعة ناجحًا  منقواًل أوأن يكون الطالب مستجدًا أو  -2
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 .الجامعية أال يكون عليه مستحقات مالية سابقه للمدن -3

 .نة إدلبيوعدم وجود سكن له في مد إدلب، إقامة أسرة الطالب خارج مدينة  -4

كون قد سبق وقد وقعت  وأال ي  السكن،من    نهائيًا  أال يكون قد سبق فصل الطالب فصالً  -5

أو أي عقوبات تأديبية    ،متصلة أسبوع منفصلة أو    ةعليه عقوبة الحرمان من اإلقامة لمد

 . من الكلية المقيد بها

ها  ستردوي   مرة،تدفع لمرة واحدة عند بدء السكن ألول  ( ليرة تركية  200دفع تأمين وقدره ) -6

وعدم وجود    أصولي،بشكل    سكنالمغادرة  و براءة ذمة  إجراء  بشرط    تخرجه، الطالب عند  

 .في ذمة الطالب عهد معلقة

 الجامعة. إدارة قبل المقررة من وجميع الرسوم الجامعيإلقامة بالسكن  ا سوم ردفع  -7

المقررة بعد   -8 والعقوبات  وتعليماته  السكن  ولوائح  بأنظمة  بااللتزام    االطالعإقرار خطي 

 عليها.

أنه مقيم في   -9 تثبت  الطالب بطاقة  بدل    ، السكناستالم  يتم دفع  وفي حال تم ضياعها 

 ضائع للحصول على بطاقة جديدة. 

 المادة الثالثة: المستندات والوثائق المطلوبة لإلقامة بالسكن الجامعي 

 مصنف سحاب. -1

 إقامة في السكن الجامعي. طلب استمارة  -2

 استمارة إقرار ولي األمر. -3

 ا. تعهد من الطالب بالمحافظة على ممتلكات السكن وعدم العبث فيه -4

 من مكان اإلقامة. أو من المختار سند إقامة يتم إحضاره من المجلس المحلي  -5

 أو صورة عن بطاقة الطالب الجامعية. إدلبصورة عن وصل التسجيل في جامعة  -6

إضبارة   3صورة شخصية عدد   -7 للطالب، وصورتين في  السكن  بطاقة  توضع على  )صورة 

 الطالب(. 

 الهوية. صورة عن إخراج القيد اإلفرادي أو عن  -8
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 الباب الرابع 

 السكن   إخالء و والزيارات  خروج  ال دخول و ال إجراءات  

 المادة الرابعة: الحاالت التي يسمح فيها بخروج الطالب 

للجدول الدراسي للطالب ووفقا لآللية المعتمدة لدى إدارة    الخروج للكليات أو المعاهد وفقًا -1

 السكن. 

الجامعي، وعلى   -2 اليومي من وإلى السكن  تصدر إدارة السكن توقيت خروج ودخول الطالب 

 الطالب التقيد بالتوقيت المحدد. 

 الخروج لحضور ندوات أو مؤتمرات أو رحالت، وفق التنظيم المعد لذلك.  -3

 الزيارات نظام  المادة الخامسة:  

زيارة  -1 استمارة  تعبئة  بعد  للزوار،  المخصص  المكان  في  وزيارته  الطالب  بمقابلة  يسمح 

الزائر  ،الطالب بيانات  الطالب    ،وتسجيل  موافقة  السكن  ثم  الزيارة وإدارة  ويستلم    ،على 

 .ةرلزائر طيلة فترة الزيامن امشرف السكن الهوية الشخصية 

وموافقة  يسمح   -2 الالزمة  اإلثباتات  على  الحصول  بعد  معه،  والخروج  الزوج/ة  بمقابلة 

 الطالب/ة. 

الزواريمنع   -3 السكنية   استقبال  الغرف  استقبالهم    ،داخل  والمواعيد  ويتم  األماكن  في 

يسمح بغيرها إال بعد موافقة إدارة    وال   ، السكنمن قبل إدارة  والمحددة  المخصصة لذلك  

 السكن. 

 والمبيت خارج السكن   إجراءات التغيب عن السكن   المادة السادسة: 

إذا رغب الطالب بالتغيب عن السكن فيلزم إبالغ المشرف المباشر أو إدارة السكن بذلك  

أيام، وفي حال تجاوز هذه    عشرةعلى أال تزيد مدة الغياب عن    ،مسبقا، مع تحديد عدد أيام الغياب
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الطالب عن العودة لمدة شهر    ،المدة لوجود ظرف قاهر  يجب إبالغ إدارة السكن بذلك، وإذا تأخر 

 ُتخلى الوحدة السكنية، إذا لم يكن هناك سبب قاهر ومثبت بالبينة. 

تعهد   تقديم  شريطة  السكن  خارج  بالمبيت  للطالب  كامل  ويسمح  الطالب  بتحمل 

 .أية مسؤولية جراء هذا المبيتوعدم تحمل إدارة السكن  عليه، والتوقيع   المسؤولية

 المادة السابعة: انتهاء اإلقامة في السكن الجامعي 

ويتوجب    ،اختبارتنتهي إقامة الطالب في السكن الجامعي في اليوم الذي يلي يوم نهاية آخر  

االمتحانات انتهاء  من  األكثر  على  أسبوع  خالل  أصولي  بشكل  السكن  مغادرة    واالختبارات  عليه 

 .الجامعية

 المادة الثامنة: تجديد اإلقامة في السكن الجامعي 

 األكاديمي للطالب قبل بداية كل فصل دراسي.  تقويم  يتم تجديد اإلقامة في السكن الجامعي عبر ال

 الت إخالء السكن الجامعي المادة التاسعة: حا 

 يتم إخالء الطالب للسكن الجامعي في الحاالت التالية: 

 التخرج من الجامعة.  -1

 االنسحاب من الجامعة أو االنتقال منها.  -2

أو صدور عقوبة تأديبية بحق الطالب تزيد عن   الفصل من الجامعة أكاديميا أو بقرار إداري -3

 .عقوبة التنبيه واإلنذار

سنوات لطالب الكليات   6و    ، سنوات لطالب الكليات العلمية  8زيادة السنوات الدراسية على   -4

 األدبية والمعاهد. 

 الغياب عن اإلقامة بالسكن ألكثر من شهر دون عذر مقبول. -5

% من  80ي هذه الحالة يتمكن الطالب من استرداد  بالسكن، وف  ستمراراعتذار الطالب عن اال  -6

االعتذار خالل أسبوع القسط المدفوع في حال تم  القبول في   ينقيمة  تاريخ  فقط من 
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يسترد الطالب أي    فعندها الوفي حال تم االعتذار بعد انقضاء مهلة األسبوعين    ،السكن

 . في حال غادر السكن مبلغ

 الصيفية.  عطلةخالل ال -7

 الشهر الثامن بالنسبة للطالبة المتزوجة.بلوغ الحمل  -8

 فصل الطالب من السكن بقرار إداري.  -9

وتسليم المفتاح له والحصول على براءة    ،وعلى الطالب إخالء السكن من طرفه عند مشرف السكن

 ذمة.

 : المادة العاشرة: إجراءات إخالء السكن 

 تقديم طلب إلدارة السكن، يحدد فيه وقت الخروج. -1

 المشرف بفحص الغرفة المراد إخالءها وحصر المواد التالفة والمفقودات إن وجدت. يقوم  -2

يقوم الطالب بإخالء الغرفة من أمتعته وما يخصه، وإذا تأخر في اإلخالء ال تتحمل إدارة   -3

 السكن مسؤولية تلفها أو ضياعها.

 تحرر إدارة السكن محضر إخالء وتسليم العهد المسلمة للطالب.  -4

الطالب بإعادة كامل نسخ مفاتيح الباب وفي حال فقدان أي منها تخصم القيمة من  يقوم  -5

 مبلغ التأمين. 

 ام العطل ي غالق السكن الجامعي أ شرة: إ حادية ع المادة ال 

الصيفيةي العطلة  في  الجامعي  السكن  ما  غلق  االنتصافية  العطلة  الفصلين   وفي    بين 

وفي حال اضطرار الطالب    ،عيد األضحى( -)عيد الفطر  األعيادوكذلك أيام    ،األول والثانيالدراسيين  

ويتم    ، إلدارة السكنبذلك  م بطلب رسمي  يتقديتوجب عليه  خالل العطل المحددة  ء في السكن  قاللب 

 إلجراء الصيانة. الصيفية خالل العطلة  إخالء الطالب للسكن بشكل كامل
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 الباب الخامس 

 السكن في    المقيم الب  حقوق والتزامات الط 

 المادة الحادية عشرة: المميزات التي يحصل عليها طالب السكن 

 غرفة نوم مستقلة، أو غرفة نوم مشتركة.  -1

 غرفة مطالعة للدراسة. -2

 نقل الطالب إلى المستشفى في الحاالت الطارئة.  -3

 حركة نقل مستمرة من السكن إلى أماكن الدراسة في مواعيد محددة.  -4

واالجتم -5 الثقافية  األنشطة  النشاط  ممارسة  لخطة  وفقا  السكن  داخل  والترويحية  اعية 

 الالصفي المعتمدة بالجامعة. 

 استقبال الزوار في األماكن والمواعيد المخصصة لذلك من قبل إدارة السكن.  -6

 البقاء في السكن خالل عطلة نهاية األسبوع ألسباب دراسية. -7

 فاتورة. الشراء من مندوبي الشركات وإيصال المشتريات بشرط وجود  -8

 المادة الثانية عشرة: التزامات الطالب المقيم بالسكن الجامعي 

وجميع   -1 والموظفين  والمشرف  زمالءه  مع  السوي  والسلوك  الشرعية  بالتعاليم  التقيد 

يجوز له القيام بأي فعل أو تصرف يخرج عن تعاليم الدين الحنيف    العاملين في السكن، وال

 أو عن مقتضى العرف واألخالق الحميدة. 

 المحددة والتعليمات الصادرة من إدارة السكن وإدارة الجامعة.التقيد باألنظمة والقوانين  -2

اإلسالمية   -3 التعاليم  مع  يتناسب  بما  الهيئة  أو  الملبس  في  الشرعية  بالحشمة  االلتزام 

 تصدره الجامعة من تعليمات بهذا الشأن.  وأعراف المجتمع السوري وما
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الوحدة   -4 في  الغرفة  منه  استالم  المطلوبة  األوراق  إحضاره  فور  فيها  والسكن  السكنية 

للسكن، وإذا تأخر عن السكن لمدة شهر فإنه يحق إلدارة السكن إسقاط حقه في السكن  

 الدراسي الذي تأخر فيه.عام عن ال 

 عدم استخدام الوحدة السكنية ألغراض أخرى غير السكن. -5

المخصصة   -6 السكنية  بالغرفة  بالمبيت  بإذن   ،ب للطالااللتزام  إال  بتغييرها  له  يسمح  وال 

 مسبق من قبل إدارة السكن.

 .دارةالصادرة من اإل االلتزام بالعودة إلى السكن في المواعيد التي تحددها التعليمات -7

السماح بنوم ضيف زائر ضمن وعدم    السكنية،عدم استقبال ضيوف وزوار ضمن الغرف   -8

 . والعقوبة  تحت طائلة المسؤولية السكنالغرفة إال بعد مراجعة وموافقة إدارة 

 . الغرض واستخدام المرافق المخصص لذلك السكن،عدم الطهي ضمن غرف   -9

 إبراز البطاقة الجامعية أو بطاقة السكن عند طلبها من قبل الجهات المختصة بالسكن. -10

تحددها   -11 التي  األوقات  في  الحضور  إلثبات  المختصة  الوحدة  مشرف  إلى  نفسه  تقديم 

 لسكن. تعليمات ا

سجل   -12 في  ذلك  وتسجيل  السكن  من  الطالب  وخروج  دخول  إثبات  بإجراءات  االلتزام 

 االستعالمات عند المشرف. 

بسببه،   -13 الغير  ممتلكات  أو  السكن  بمرافق  يلحق  ضرر  أي  المسؤولية عن  الطالب  يتحمل 

 وعليه تحمل تكاليف اإلصالح خالل شهر من تاريخ إبالغه به وإال يتم الحسم من التأمين.

دم إحداث تغيير في الوحدة السكنية من الداخل أو الخارج بأي شكل من أشكال التغيير  ع -14

 وعدم استخدام األسطح العامة للسكن ألي غرض. 

 عدم عمل فتحات أو تمديدات على الجدران أو األبواب.  -15

 عدم اقتناء الحيوانات ضمن السكن.  -16
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  ، إذا صدر قرار يقضي بإنهاء إسكانها ألي سبب من األسباب  إخالء الوحدة السكنية مباشرًة -17

، أو في حالة حاجة السكن إلى ترميم أو إصالح أو غير  سواء كان ذلك بشكل نهائي أو مؤقتًا

 ذلك. 

أكياس   -18 في  النفايات  وإخراج  فيها  يقيم  التي  السكنية  الوحدة  نظافة  على  المحافظة 

 المخصصة لها. بالستيكية مغلقة بإحكام ووضعها في األماكن

 تشغيل األجهزة الكهربائية وغيرها الموجودة في السكن وفق اإلرشادات الفنية لها. -19

 الترشيد في استخدام الكهرباء والماء.  -20

أو   -21 الكهربائي  الجهد  مع  تتوافق  ال  معدات  أو  كهربائية  أجهزة  تركيب  أو  استخدام  عدم 

ا يترتب على األضرار التي تحدث  المقابس الكهربائية، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل الطالب م

 بسبب هذه المخالفة. 

وتمكين    ، عن أي عطل أو عيب أو تلف يظهر لدى الوحدة السكنية  إبالغ إدارة السكن فوراً  -22

وفي حال مخالفته ذلك يتحمل ما يترتب عليه من    ، إدارة السكن من القيام بأعمال الصيانة

 آثار. 

األنوار وفصل جميع المعدات الكهربائية غير  التأكد من إغالق صنبور الماء وإطفاء جميع   -23

 الضرورية وقفل النوافذ عند مغادرة الغرفة السكنية. 

 المحافظة على لوازمه وأغراضه الشخصية عند مغادرة الوحدة السكنية.  -24

 عدم التدخين بمختلف أنواعه ووسائله داخل مباني السكن ومرافقه.  -25

 في السكن.دام األلعاب النارية وكل ما يماثلها خعدم است -26

ورقية أو الكترونية أو صور أو كتب مخلة باآلداب أو مواد    ، عدم حيازة أو إدخال مواد ممنوعة -27

 ومخالفة ذلك يؤدي إلى إحالة الطالب للجنة االنضباط. ، قابلة لالشتعال السريع أو لالنفجار

 مراعاة الهدوء والسكينة داخل السكن. -28

الشعارات على الجدران واألبواب والزجاج من دون إذن مسبق  عدم تعليق الصور أو الرسوم أو   -29

 من إدارة السكن. 
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 عدم التصوير بمختلف أشكاله ووسائله إال بتصريح من إدارة السكن وفق ضوابط محددة.  -30

تمكين الطالب للمشرف من متابعة غرفته بشكل دوري وبحضور الطالب، ورفع تقرير في   -31

 ليه المشرف والطالب. حال وجود مالحظات على الغرفة يوقع ع

 على الطالب.  أي التزامات أخرى تقرها إدارة السكن لظروف معينة، ويتم تعميمها داخليًا -32

 الباب السادس 

 جراءات التأديبية اإل المخالفات و 

 : المخالفات التي تعرض الطالب المقيم في السكن للمساءلة وتطبيق العقوبات   المادة الثالثة عشرة: 

 باألنظمة والتعليمات السارية التي تصدرها إدارة السكن أو الجامعة أو الحكومة.اإلخالل   -1

 اإلساءة للدين أو السكن الجامعي أو الجامعة بأي وسيلة. -2

واإلضرار   -3 فيها  والموظفين  الجامعة  سمعة  إلى  اإلساءة  شأنه  من  عمل  أو  فعل  ارتكاب 

 والتشهير بهم.

الحصو -4 في  االحتيال  أو  الوثائق  في  المزور  عليها،ل  التزوير  استعمال  أغراض    أو  أي  في 

 .يةجامع

 داخل السكن الجامعي أو خارجه. وبحسن السير ة والسلوك األفعال المخلة باآلداب العامة -5

 الخروج من السكن بدون اتخاذ اإلجراءات النظامية.  -6

 التأخر في العودة إلى السكن بعد خروج نظامي دون عذر مقبول أو إذن مسبق.  -7

أو وجود عذر  عدم   -8 السكن  إدارة  إشعار  بدون  الكليات  إلى  الخروج  بعد  السكن  إلى  العودة 

 مشروع. 

الموظفين    التطاول على الطالب -9   ، توجيه اإلهانة لهمو  واإلساءة لهم  السكنأو مشرفي  أو 

 . أو جسديًا سواء لفظيًا

 .وعدم االلتزام باآلداب العامة بالزي والملبس  ، المحتشماللبس المخالف وعدم التقيد بالزي   -10
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يمكن  أو أي مواد    ،لالشتعالأو مواد قابلة  الجامعي  السكن  حرم  إلى  إدخال مواد ممنوعة   -11

 .استخدامها لغرض غير مشروع

مرافق   -12 استعمال  اإلضرار    الجامعي،سكن  الومباني  إساءة  واألجهزة والعبث  أو  بمحتوياتها 

 فيها.الموجودة والمعدات 

أو  حيازة   -13 أو أفالم  أو أشرطة  أجهزة  أو  صور  األخالق   مجالت،أو صحف  تحتوي على ماينافي 

 . أو المرافق الموجودة فيه داخل الحرم الجامعي   العامة

 أو الترويج لها.  تعاطيها أو االتجار بهاأو حيازة مواد مخدرة أو مسكرة  -14

  كانت أو جمع توقيعات وضع إعالنات بأية صورة  جرائد حائط أو  توزيع النشرات أو إصدار   -15

   دون إذن مسبق من إدارة السكن وإدارة الجامعة.  به،أو األماكن الملحقة  داخل السكن الجامعي  

أ -16 دون أخذ إذن مسبق من إدارة    الجامعي، ن  كداخل حرم الستنظيم أو عمل    ي االشتراك في 

أنه اإلخالل بالقواعد التنظيمية شأو االشتراك بأي نشاط جماعي من    ،ارة الجامعة دالسكن وإ

 ي.جامعسكن الالنافذة في ال

 التسبب في إزعاج الطالب داخل المبنى أو خارجه.  -17

 .ها بة والقوانين المعمول مواإلخالل باألنظ  ،الزيارة عدم االلتزام بأنظمة وقوانين  -18

 . السكن الجامعيحرم  داخل حيازة أو استخدام أي أداة تعد سالحًا   -19

 أي مخالفة أخرى تحددها إدارة السكن.  -20

 المادة الرابعة عشرة: إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها 

في األحوال التي ينسب فيها للطالب ارتكاب مخالفة يتولى مشرف السكن إثبات الواقعة   -1

 بموجب ضبط مخالفة. 

 طالب واالستماع لوجهة نظره.اليحال الضبط إلى مدير السكن للتحقيق مع   -2

  إذا كانت عقوبة المخالفة كبيرة تستدعي الفصل النهائي، يتم الرفع إلى لجنة االنضباط  -3

 . في رئاسة الجامعة إلصدار قرار بحق الطالب المخالف
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 التأديبية   المادة الخامسة عشرة: العقوبات 

لطالب في  العقوبات االنضباطية لنصوص عليها في الئحة  متأديبية المع مراعاة العقوبات ال

الالئحة   هذه  ألحكام  السكن  في  المقيم  الطالب  مخالفة  فإن  العقوبات  تالجامعة،  إلحدى  عرضه 

 التالية: 

 التنبيه. -1

 . اإلنذار مع تعهد خطي من الطالب بعدم العودة لمثل هذه المخالفة مستقباًل -2

 دراسي واحد.  فصلالحرمان من السكن لمدة  -3

 الحرمان من السكن لمدة عام جامعي كامل.  -4

 الحرمان من السكن بشكل نهائي.  -5

 في السكن الجامعي.  ضرار ماديةحداثه ألإإيقاع الغرامة على الطالب في حال  -6

 المادة السادسة عشرة: صالحيات إيقاع العقوبات 

واالستماع إلى وجهة نظره من لجنة   ،إليهمساءلة الطالب والتحقيق في المخالفة المنسوبة   -1

 االنضباط. 

( من المادة الخامسة عشرة من قبل مدير  2-1تصدر العقوبات المشار إليها في الفقرتين )  -2

 السكن. 

على    ( من المادة الخامسة عشرة بناًء6- 5-4-3تصدر العقوبات المشار إليها في الفقرات )  -3

 . في رئاسة الجامعة لجنة االنضباط اتتوصي

 التظلم من القرار المادة السابعة عشرة:  

من إبالغه بالقرار    ًا( يوم30يحق للطالب التظلم من أي قرار تأديبي يصدر بحقه خالل مدة )

ولجنة التظلم لها الحق في تثبيت العقوبة التي أقرتها لجنة    ،الجامعةلدى إدارة السكن أو رئاسة  

 .االنضباط أو تخفيضها في حال رأت لجنة التظلم وجود قرائن تستدعي ذلك التخفيض

 حفظ القرارات التأديبية المادة الثامنة عشرة:  

 القرارات الصادرة بالعقوبات في ملف الطالب بإدارة السكن.نسخة من تحفظ 



 16من   15الصفحة 
 

 السابع الباب  

 ختامية وانتقالية أحكام  

 : توزيع الطالب على الوحدات السكنية: تاسعة عشرة المادة ال 

السكن، مع   إدارة  التي تضعها  للضوابط  السكنية وفقا  الوحدات  الطالب على  يتم توزيع 

اإلمكان حسب  الطالب  رغبة  إال    ،مراعاة  له  المخصصة  السكنية  الوحدة  تغيير  للطالب  واليجوز 

 بموافقة خطية من إدارة السكن.

 : الطالب : حاالت التواصل مع  عشرون المادة ال 

 . هالطالب من السكن، يتم إبالغعند صدور قرار بفصل   -1

عند وجود أمر مستعجل يستدعي إبالغ ولي أمر الطالب أو من ينيبه، فعلى إدارة السكن   -2

 القيام بذلك حسب اإلجراءات المعتمدة. 

 : حاالت التواصل مع جهات رسمية أخرى: حادية والعشرون المادة ال 

أي الطالب  بارتكاب  شبهة  وجود  حال  السكن    في  إدارة  تقوم  التحقيق،  يستدعي  جرم 

يلزم   بالتنسيق مع شؤون الطالب المركزية بإبالغ الجهات المعنية بذلك كتابة أو هاتفيا التخاذ ما 

 بهذا الشأن. 

 الداخلي: : إطالع الطالب على هذه الالئحة من النظام  ون عشر وال ة  ني المادة الثا 

من   يخصهم  بما  السكن  في  الطالب  إطالع  خالل  يتم  من  للسكن،  الداخلي  النظام  الئحة 

 تنظيم تعهد خاص يوقع عليه الطالب عند تقدمه للسكن بالموافقة على االلتزام بأحكامها.
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 : تطبيق الئحة النظام الداخلي: ثالثة والعشرون المادة ال 

من رئاسة  تصدر التعليمات التنفيذية واألحكام الناظمة لتطبيق النظام الداخلي بقرار 

 القواعد واإلجراءات التنفيذية الالزمة. تنظيم وتتضمن   ،عةالجام

 : الموافقة على الئحة النظام الداخلي للسكن: رابعة والعشرون المادة ال 

 من تاريخ الموافقة عليها من رئاسة الجامعة.  ابتداًءيتم العمل بأحكام هذه الالئحة 

   : خامسة والعشرون المادة ال 

الالئحة من النظام الداخلي للسكن الجامعي، تطبق بشأنه اللوائح  مالم ينص عليه في هذه  

 واألنظمة والتعليمات السارية في الجامعة. 

 

2021/12/25 

 

 إدلب رئيس جامعة                  مديرية السكن الجامعي 

 أحمد أبو حجر   د.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة إلى: 

 . فرع اتحاد الطلبة في الجامعة   – ب اإلداريئالنا 
 مديرية شؤون الطالب المركزية. - مديرية السكن الجامعي  
 موقع الجامعة للنشر. -مواقع التواصل االجتماعي 


