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  مقددمة:

ماتت  االمتعلقهھ  بهھ  ددفي  كليیة  االشررقق  ااألووسطط  مسؤؤووال  عنن  تززوويیدد  االسكنن  وواالخ  يیةاالططالب  يیعتبرر  مكتبب  االررعايیة  
مؤؤثثهھ  ناثث  ووغررفف  ااإلوويیحتوويي  نططاقق  االخددماتت  االمقددمة  سكناتت  منفصلة  للذذكوورر  ووللططالبب  االمسجليینن  في  االكليیة.  

    سهھيیالتت  للززيیاررااتت  االططاررئة  للمستشفيیاتتجتماعيیة  ووتوواالصيیانة  ووجووالتت  للتسووقق  وونشاططاتت  إإ  وومرراافقق  االسالمة
لى  االكليیة  خددماتت  االمووااصالتت  منن  ووإإمووظظفوونن  مهھنيیوونن.ووتقوومم  االكليیة  بتززوويیدد  االططالبب  ب  شرراافف  عليیهھايیقوومم  باإل

لحاجاتت  ااألساسيیهھ.وويیعتبرر  هھھھذذاا  ااستررااتيیجة  تتيیح  للططالبب  سهھوولة  االحصوولل  على  حيیثث  تقع  االسكناتت  في  أأماكنن  إإ
.ووتعتبرر  االقوواانيینن  في  هھھھذذاا  ووسططاالكتيیبب  ددليیال  إإررشادديیا  شامال  إلقامة  مرريیحة  في  أأيي  منن  سكناتت  كليیة  االشررقق  ااأل

تووجيیهھاتت  تباعع  إإررشاددااتت  في  هھھھذذاا  االكتيیبب  ووميیة  وو  على  جميیع  االططالبب  االمقيیميینن  إإتباعع  االتعليیماتت  ووااإللززاااالددليیلل  إإ
.لى  آآخررإإاالكليیة  االلتي  تصددرر  منن  ووقتت  ووتعليیماتت     

ستفساررااتت  يیمكنن  االتووااصلل  مع:لمززيیدد  منن  االمعلووماتت  ووااإل   

  ثرريیة  االخاررووصي

  ررئيیسة  مكتبب  االررعايیة  االططالبيیة

ووسططكليیة  االشررقق  ااأل   

24531526هھھھاتفف:     

  برريیدد  االيیكتررووني:

	  	  thuraiya@mec.edu.om	  

  سعيیدد  االمشررفي

  مساعدد  ررئيیسس  مكتبب  االررعايیة  االططالبيیة

ووسططكليیة  االشررقق  ااأل   

24531583هھھھاتفف:   

االيیكتررووني:برريیدد     

thuraiya@mec.edu.om	  
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  جددوولل  االمحتوويیاتت

	  

	  

  االقسمم 	االمحتووىى  
1	   	قبوولل  االططلبة  في  االسكنن  
2	   	االتأميینن  االمسترردد  
3	   	االررسوومم  
4	   منن  االسكنن  نسحاببااال 	  
5	   	تووززيیع  االغررفف  
6	   	تغيیيیرر  االغررفف  
7	   	االمرراافقق  
8	   	قووااعدد  ضبطط  االسلووكك  في  االسكنن  
9	   	االنظظافة  وواالصيیانة  
10	   	ااألمنن  
11	   	ممتلكاتت  االططالبب  
12	   	االمستجددااتت  ووااالعالناتت  
13	   	مررااجعة  االقوواانيینن  ووااالنظظمة  
14	   	االززوواارر  
15	   	االنقلل  
16	   	ااالسعافاتت  ااالووليیة  وواالخددماتت  االصحيیة  االططاررئة  
17	   	تسجيیلل  االخررووجج  ووتسجيیلل  االددخوولل  منن  االسكنن  
18	   	معايینة  االسكنن  
19	   شكاوويياال  االنظظررفي 	  
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االسكنن:  قبوولل  االططلبة  في  –  1   

ذذجج  االتسجيیلل  عندد  االحصوولل  على  االقبوولل  منن  وواالسكنن  تعبئة  نم  ستفاددةة  منن  على  االططالبب  االررااغبيینن  في  ااإل    1.1
  االكليیة.

لغاء  قبوولل  االططالبب  في  االسكنن.غيیرر  كافيیة  ااوو  غيیرر  صحيیحة  سووفف  يیتمم  إإددالء  بمعلووماتت  في  حالل  ااإل    1.2   

منن  بدداايیة  االفصلل  االددررااسي  ووفي  نن  تبب  االسكنن  خاللل  أأسبووعيیكسجلل  مسمهھ  في  على  االططالبب  االتووقيیع  ووكتابة  إإ  1.3
  حالل  عددمم  االقيیامم  بذذلكك  قدد  تمنح  االغررفة  للمستحقيینن  منن  االططلبة  ااآلخرريینن  االمتقددميینن  بنفسس  االططلبب.  

تحتفظظ  االكليیة  بحقق  قبوولل  االططالبب  في  االسكنن  1.4   

االتأميینن  االمسترردد  -2   

أميینن  مسترردد.رريیاال  عمانيیا  كت  50سووفف  يیتمم  قبوولل  االططالبب  في  االسكنن  بعدد  ددفع    2.1   

في    سترردداادد  االتأميینن  االمددفووععبإ  غررفة  بالسكنن  في  حالل  مططالبتهھعاددةة  االتقدديیمم  للحصوولل  على  على  االططالبب  إإ  2.2
  ال  سووفف  تمنح  االغررفةألحدد  االمتقددميینن  االجدددد.نهھايیة  االفصلل  االددررااسي  ووإإ   

االتأميینن  ووسطط  بحيیثث  تخصمم  منن  بة  ماليیة  يیتمم  تقددررهھھھا  منن  لجنة  ااإلنضباطط  في  كليیة  االشررقق  ااألستفررضض  عقوو  2.3
سكنن  ووعددمم  ددفع  تعوويیضض  مالي.  لحاقق  االضرررر  بممتلكاتت  االترردد  في  حالل  قامم  االططالبب  مع  سبقق  ااإلصرراارر  بإاالمس

مبلغ  االتأميینن    على  االططالبب  ددفع  االمبلغ  االمخصوومم  لسدداادد  االنقصص  االناجمم  فييیجبب  سبووعع  منن  تارريیخهھ,  ووخاللل  أأ
  االمسترردد.

االررسوومم  -3   

لى  االكليیة  .  يیعتبرر  هھھھيیكلل  االررسوومم  االمررفقق  وواالمووااصالتت  منن  ووإإتت  االسكنن  وومرراافقهھ  تغططي  االررسوومم  مصررووفا    3.1
لررسوومم  في  يي  تغيیيیرر  في  هھھھيیكلل  اا.  ووفي  حالل  إإجررااء  أأ  17-2016لجددوولل  ااآلتي  سارريي  االمفعوولل  للسنة  ااألكادديیميیة  با

بالغغ  االططالبب  بذذلكك  مسبقا.  ووعلى  االططالبب  االقيیامم  بددفع  االمستحقاتت  االماليیة  بما  يیتوواافقق  االسنهھ  االالحقة  سووفف  يیتمم  إإ
لل.مع  االجددوو   

  االررسوومم 	االفصلل  االددررااسي  
لایر  عماني  262.500 	   ووللاالفصلل  االددررااسي  ااأل 	  
لایر  عماني  262.500 	   	االفصلل  االددررااسي  االثاني  

رريیاال  عمانيیا  في  حالل  لمم  يیستخددمم  االططالبب    75(105
	مرراافقق  االسكنن  خاللل  االفصلل  االددررااسي  االصيیفي  

	االفصلل  االددررااسي  االصيیفي  

رريیاال  عمانيیا  630االمجمووعع:   	   االووااحددةةاالسنة  االددررااسيیة   	  
  

ع  قسمم  االمحاسبة  في  كليیة  االشررقق  تفاقق  مدداايیة  االفصلل  االددررااسي  ااوو  كما  تمم  ااإلعلى  االططالبب  ددفع  االررسوومم  قبلل  ب  3.3
ووسطط.ااأل   
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لغاء  االعقدد  االمبررمم  مع  االططالبب  قددررةة  االططالبب  على  االددفع  حسبب  ما  هھھھوو  متفقق  عليیهھ  سيیقق  للكليیة  إإفي  حالل  عددمم      3.4
يیووما.  15بعدد  مهھلة  مددتهھا     

حالل  تمم  فصلة  منن  االكليیة  نتيیجة  إإجررااءااتت  إإنضباططيیة  تمم  على  االططالبب  ددفع  كاملل  مستحقاتت  االسكنن  في    3.5
  إإتخاذذهھھھا  بحقة.

نسحابب  منن  االسكنن:ااإل  -4   

نسحابب  منن  االسكنن  بعدد  االتسجيیلل  قة  للسكنن  كاملة  في  حالل  ررغبب  في  ااإلعلى  االططالبب  ددفع  االررسوومم  االمستح  4.1
  ااوو  خاللل  االفصلل  االددررااسي.

نسحابب  منن  االسكنن  في  نهھايیة  االعقدد  االمبررمم  فانن  عليیهھ  تقدديیمم  ططلبب  لمشررفف  االسكنن  ططالبب  باإلفي  حالل  ررغبب  اال  4.2
  قبلل  شهھرر  منن  تارريیخهھ.

ووعددمم  إإقفالل  االغررفف  ووقتت  تسليیمم  االمفاتيیح  للمشررفف.ووخذذ  جميیع  ممتلكاتهھمم  في  نهھايیة  االفصلل,  على  االططالبب  أأ  4.3
ااذذاا  لززمم  ااالمرر.  وويیحقق  للمشررفف  اززةة  جااإلجاززةة  .  وويیمكنن  للمشررفيینن  فتح  أأيي  قفلل  غيیرر  مصررحح  بهھ  خاللل  فتررةة  ااإل

خرر  خاللل  االفصلل  االددررااسي  االصيیفي  في  حالل  عددمم  ووجوودد  االططالبب  في  لططالبب  آآنن  يیمنح  االغررفة  بشكلل  مؤؤقتت  أأ
  االسكنن  خاللل  هھھھذذهه  االفتررةة.

  

تووززيیع  االغررفف  -5   

يیقوومم  االمشررفف  بتووززيیع  االغررفف  آآخذذاا  بعيینن  ااالعتبارر  ااألووليیة  في  االططلباتت  منن  حيیثث  ااألقددميیة,  ووااإلنضباطط    5.1
جتهھاددهه.حسبب  إإخررىى  وومعايیيیرر  أأ   

نضباططي.قبوولل  أأوو  إإلغاء  تووززيیع  االغررفف  أليي  ططالبب  كإجررااء  إإ  يیستططيیع  االقائميینن  على  االسكناتت  ررفضض  5.2   

في  االسكنن.  ئيیا  ووهھھھوو  ملززمم  على  االططلبة  االمقيیميیننيیعتبرر  تووززيیع  االسلططاتت  االمعنيیة  في  االكليیة  للغررفف  نهھا  5.3   

  

تغيیيیرر  االغررفف:  -6   

بالغررفف  االمخصصهھ  لهھمم.  لتززااممعلى  االططلبة  االمقيیميینن  في  االسكنن  ااإل  6.1   

ذذنن  مكتووبب  منن  مشررفف  االسكنن.صوولل  على  إإال  يیجووزز  تبدديیلل  االغررفف  ددوونن  االح  6.2   

في  االسكنن  لمشارركة  االسكنن  مع  ططالبب  آآخرريینن  في  حالل  حددووثث  نن  يیمنح  ااذذنا  للططالبب  يیمكنن  للمشررفف  أأ  6.3
عاددةة  االتووززيیع  .ططاررئئ  ااوو  ووجوودد  إإحتيیاجاتت  خاصة  إل   

االتسهھيیالتت:  -7   

ووال  يیحقق  ووخززاانة  .    مفرردداا  مع  فررشة  وومخددةة  ووغططاء  سرريیرريي  ططالبب  سرريیرراا  ااألثاثث  وواالتأثيیثث:  يیمنح  كلل  7.1
يي  نووعع  منن  ااألثاثث  منن  بيیووتهھمم  .للططالبب  إإحضارر  أأ   
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كلل  حمامم  يیحتوويي  على  جهھازز  تسخيینن  ماء  مشترركك  بيینن  االططالبب  بالشقة  االووااحددةة.  ووكلل  جهھززةة  االكهھرربائيیة:  ااأل  7.2
بالشقة.  ووثالجة  يیشترركك  بهھا  االمقيیميینننن  ,  فررنن  يیعملل  بالغازز,  مززوودد  للغازز  مططبخ  يیحتوويي  على  خززاانة  للتخززيی   

ططابخ  وواالحماماتت  مززووددةة  بالميیاةة  خددمة  االميیاةة:  يیووجدد  في  كلل  ططابقق  جهھاززاا  لتبرريیدد  ميیاهه  االشرربب  ,  ووكلل  االم  7.3
ستخددااماتت  ااألخررىى.لإل   

غررفة  االددررااسة:  كلل  سكنن  مززوودد  بغررفة  ددررااسة  مؤؤثثة  ووخددمة  اانتررنتت  (وواايي  فايي).  7.4   

لي  يیشترركك  بهھا  كلل  ووجهھازز  بيیع  آآلعابب  لووحيیة  بأللتررفيیهھ  مززووددةة    غررفة  االتررفيیهھ:  يیووجدد  بكلل  سكنن  غررفة  7.5
  االططالبب  في  االسكنن.

نضباطط  في  االسكنن:قوواانيینن  عامة  وونظظامم  ااإل  -8   

يي  نووعع  منن  ااإلززعاجج  ااوو  ااإلنخررااطط  في  أأعمالل  غيیرر  مررغووبة  حددااثث  أأيیجبب  على  االططالبب  في  االسكنن  عددمم  إإ  18.
نن  ططالبب  آآخرر  في  االسكنن  أأوو  أأيي  عملل  ممكنن  أأممكنن  أأنن  تؤؤدديي  االى  ااإلخاللل  في  سلمم  االسكنن  أأوو  إإززعاجج  ددررااسة  

  يیمنع  االمشررفيینن  منن  تططبيیقق  االنظظامم  في  االسكنن.

وو  في  مرراافقق  االسكنن  .  يیجبب  اانن  تبقى  مرراافقق  لططالبب  االسكنن    االقيیامم  بأيي  تغيیيیررااتت  في  االغررفة  أأال  يیسمح    8.2
حسبب  تصميیمم  االغررفة.االغررفة  في  نفسس  االمكانن     

سلحة  االخططررةة  بما  في  ذذلكك  االموواادد  االمتفجررةة.منن  ااأل  ال  يیسمح  للططالبب  إإقتناء  أأيي  موواادد  مسيیئة  أأوو  اايي  نووعع  8.3   

يیعتبرر  االتددخيینن  وواالكحوولل  ااوو  اايي  نووعع  منن  االمخددررااتت  ممنووعع  منعا  باتا  في  االسكنن.  8.4   

ددااررةة  االسكنن.ال  يیسمح  بالحفالتت  أأوو  أأيي  تجمعاتت  إإجتماعيیة  إإال  بأخذذ  موواافقة  خططيیة  منن  إإ  8.5   

أأيي  أأحدد  آآخرر  بغيیة  إإستخدداامم  غررفهھمم  بووقتت  غيیابهھمم    ووال  يیسمح  للططالبب  بإعططاء  مفاتيیح  غررفهھمم  ألصددقائهھمم  أأ  8.6
جاززتهھمم.عنهھا  أأوو  خاللل  إإ   

يي  ال  يیسمح  لططالبب  االسكنن  أأنن  يیددخلوو  غررفف  غيیررهھھھمم  بددوونن  إإذذنن  منهھمم  ووال  يیسمح  تحتت  أأيي  ظظررفف  ددخوولل  أأ  8.7
ة  صباحا.ة  وواالنصفف  مساء  ووقبلل  االساعة  االسابعغررفة  منن  بعدد  االساعة  االتاسع   

وو  االخررووجج  منهھ  .إإليیهھ  أأ  ددخووللال  يیسمح  للططالبب  تسلقق  سوورر  االسكنن  لل  8.8   

يي  نووعع  للشررططة  ووسيیتمم  ططررددةة.  ووقبلل  سووفف  يیتمم  تحوويیلل  أأيي  ططالبب  بالسكنن  متهھمم  بجرريیمة  أأوو  أأيي  سررقة  منن  أأ  8.9
يیجارر  االغيیرر  بما  فيیهھا  مددةة  ااإل  االمستحقة  وواالسارريیة  االططرردد,  على  االططلبة  االمقيیميینن  في  االسكنن  تسوويیة  جميیع  االررسوومم

  مستووفاةة.  

تحوويي  على  كثيیرر  منن  االعنفف  غيیرر  مسمووحح  بهھا.االمززااحح,  وواااللعابب  االفظظة  االلتي    8.10   

وو  ما  يیجاووررةة.ة  أأوو  حررقهھا  في  أأيي  ووقتت  ددااخلل  مبنى  االسكنن  أأال  يیسمح  بررمي  االقمام  8.11   
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ضع  االططالبب  في  ال  في  حالل  نشووبب  االحرريیقق  .  سيیخاالحرريیقق  أأووإإستعمالهھا  إإ  مططافئبب  عددمم  تغيیيیرر  مكانن  يیج  8.12
  يیجبب  عليیهھ  ددفع  تعوويیضض  عنن  قيیمة  مططفأةةطط  وونضباااإلاالحرريیقق  للمسائلة  أأمامم  لجنة    حالل  تالعبهھ  في  مططفأةة

  االحرريیقق.

قتضى  ااألمرر.تحتفظظ  إإددااررةة  االسكنن  بحقهھا  في  نقلل  االططالبب  إإلى  سكنن  |آآخرر  إإنن  إإ  8.13   

لتجنبب    ظظهھوورر  رروواائح  نتنهھ  ووظظهھوورر  االحشررااتت  يیمنع  منعا  باتا  تخززيینن  ااألططعمة  ووططهھووهھھھا  ددااخلل  غررفف    8.14
  االسكنن.  يیسمح  للططالبب  ططهھوو  االططعامم  في  االمططبخ  فقطط.

عمالل  تجارريیة  ددااخلل  االسكنن.يیمنع  االططالبب  االمقيیميینن  بأيي  أأ  15.8   

ذذنن  منهھمم.يیمنع  االططالبب  منن  إإستخدداامم  أأغررااضض  ززمالئهھمم  االشخصيیة  إإال  بعدد  أأخذذ  ااإل  8.16   

بددااء  االتعاوونن  االكاملل  مع  االقائميینن  على  االسكنن.يینصح  االططالبب  بإ  8.17   

ة.عالمم  مشررفف  االسكنن  فوورراا  في  حالل  حددووثث  مماررساتت  ووسلووكيیاتت  غيیرر  قانوونيیيیجبب  إإ  8.18   

على  االططالبب  لبسس  مالبسس  مالئمة  تتوواائمم  مع  االثقافة  االعمانيیة.  8.19   

بتددااء  منن  االساعة  االسابعة  مساء  وولغايیة  االساعة  االتووقيیع  على  سجلل  االحضوورر  االيیوومي  إإ  على  االططالباتت  8.20
نضباطط.مم  بذذلكك  ستتعررضض  اايي  ططالبة  مخالفة  إلجررااءااتت  تتخذذهھھھا  لجنة  ااإلاالعاشررةة  مساء  ووفي  حالل  عددمم  االقيیا   

بغي  عليیهھمم  االعووددةة  للسكنن  في  وويین  نن  بررفقة  ااووليیاء  أأمووررهھھھمم  االمصررحح  لهھممللططالباتت  مغاددررةة  االسك  يیسمح  8.21
قصاهه  االعاشررةة  مساء.مووعدد  أأ   

عشررةة  مساء  في  أأيیامم  نهھايیة  ااألسبووعع    وويیسمح  للططالباتت  بالعووددةة  للسكنن  في  مووعدد  ااقصاهه  االحادديیة  8.22
لمووعدد  االمحدددد  فيیجبب  عليیهھا  تسليیمم  ررسالة  جاززااتت  االررسميیة.  ووفي  حالل  تأخرر  االططالبة  عنن  االعووددةة  للسكنن  في  ااووااإل

  مووقعة  منن  وولي  أأمررهھھھا  مووضحة  أأسبابب  االتأخرر.

ذذنن  بالخررووجج  وويیجبب  عليیهھنن  االحصوولل  على  إإ  خبارر  مشررفة  االسكنن  مسبقا  في  حالل  ررغبتهھننعلى  االططالباتت  إإ  8.23
  منن  االمشررفة  قبلل  االمغاددررةة.

وو  لعددةة  اايیامم  فعليیهھا  تسليیمم  موواافقة  خططيیة  منن  االشخصص  ططالباتت  االبقاء  خاررجج  االسكنن  لليیلة  أأحددىى  االررغبتت  إإ  ذذااإإ  8.24
االمخوولل  منن  قبلل  وولي  أأمررهھھھا  .  ووفي  حالل  تعذذرر  االقيیامم  بهھذذاا  أليي  سببب  منن  ااألسبابب  فستقوومم  مشررفة  االسكنن  

وولي  ااألمرر  حيیثث  بعدد  االحصوولل  على  تأكيیدد  منن  قبلهھمم  سووفف  يیسمح  للططالبة  بالمغاددررةة.–بالتووااصلل  مع  ااألهھھھلل     

ذذنن  ططيینن  بتباددلل  أأوو  تغيیيیرر  غررفهھمم  بددوونن  إإجررااءاا  بحقق  االططالبب  االمتووررطط  إإيیمكنن  أأنن  تتخذذ  لجنة  ااإلنضبا  8.25
  مكتووبب  منن  مشررفف  االسكنن.

نضباططي.إإجررااءااتت  ضدد  أأيي  مماررسة  تددعمم  أأيي  فعلل  غيیرر  إإ  سووفف  تتخذذ  لجنة  ااالنضباطط  8.26   

ي  سووفف  يیتمم  إإبالغغ  ااألهھھھالي  أأوو  نضباططكلل  مباشرر  أأوو  غيیرر  مباشرر  بعملل  غيیرر  إإفي  حالل  تووررطط  االططالبب  بش  8.27
موورر  فوورراا.أأووليیاء  ااأل   
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حضارر  ززاائررااتت  خاررجج  االمكانن  االمخصصص  للززيیاررااتت.ال  يیسمح  بالططالبب  االذذكوورر  إإ  8.28   

ددااررةة  االسكنن  بحقهھا  االتفتيیشش  بغررفف  االططالبب  أأوو  محتوويیاتت  حقائبهھمم  االشخصيیة  ألسبابب  تحتفظظ  االكليیة  أأوو  إإ  8.29
)  مثلل  ووجوودد  بما  في  ذذلكك  ووجوودد  أأسبابب  تددعوو  للشكك  منن  قبلل  االمؤؤسسة  (االكليیة  تعتبررهھھھا  االكليیة  مناسبة  ووووجيیهھهھ

مخاططرر  صحيیة,أأوو  متعلقة  بسالمة  االططالبب  أأوو  تتعاررضض  مع  مصلحة  كلل  منن  االططالبب  أأوو  االسكنن  أأوو  االمجتمع  
لى  االتحقيیقاتت  حوولل  أأعمالل  خاططئة  محتملة.بما  في  ذذلكك  االتفتيیشش  االلذذيي  يیكوونن  إإستنادداا  إإ  االمحلي   

حتفظظ  بالحيیووااناتت  ااألليیفة  ددااخلل  االسكنن.يیمنع  منعا  باتا  ااإل  8.30   

أأخذذ  بططاقاتهھمم  ااألكادديیميیة  في  جميیع  ااألووقاتت  ووعندد  مغاددررتهھمم  لغررفهھمم.يیجبب  على  االططالبب    8.31   

نضباططيیة  االمناسبة  في  حالل  حددووثث  أأيي  مخالفة  جررااءااتت  ااإلووأأخذذ  ااإلنضباطط  االكليیة  االنظظرر  في  يیحقق  للجنة  إإ  8.32
  للقوواانيینن  ووااألنظظمة  االمذذكووررةة  في  ددليیلل  االططالبب  أأوو  أأيي  سووء  تصررفف  غيیرر  مذذكوورر  في  االددليیلل.

نظظافة  االسكنن  ووصيیانتهھ:.  9   

عددمم  االقيیامم  بذذلكك  يیعررضض    ننوواالصحة  االعامة    مسألة  تتعلقق  باإلنضباطط  بحيیثث  أأ  يیعتبرر    االحفاظظ  على  االنظظافة  9.1
نضباططيیة.االمخالفف  إلجررااءااتت  إإ   

ئيیة  االلذذيي  تباعع  االتعليیماتت  االمكتووبة  في  كتيیبب  ااررشاددااتت  ااستخدداامم  ااألجهھززةة  االكهھررباعلى  االططلبة  االمقيیميینن  إإ  9.2
االكليیة.  تووفررهه   

ستخدداامم  ثاثث  للتخرريیبب  االمتعمدد  أأوو  نتيیجة  لإلهھھھمالل  أأوو  سووء  ااإلتعررضض  ااألجهھززةة  أأوو  االمنشئاتت  أأوو  ااألفي  حالل      9.3
سيیلززمم  االططالبب  االذذيینن  يیستخددموونن  االمرراافقق  االمشترركة  بتقاسمم  االتعوويیضاتت  االماليیة  االمتررتبة  لتكلفة  تصليیحهھا  أأوو  

  تغيیيیررهھھھا.

مم  ووحماماتهھمم.يیتحملل  االططالبب  في  االسكنن  مسؤؤووليیة  تنظظيیفف  غررفهھمم  وومططابخهھ  9.4   

يیتحملل  االططالبب  االمقيیميینن  في  االسكنن  مسؤؤووليیة  االنظظافة  لألماكنن  االعامة  مثلل  االممررااتت  ووغررفة  االتلفازز  ووغررفة    9.5
  االددررااسة  االخ.

وو  ذذااتت  االرروواائح  االغيیرر  جيیددةة  أأوو  االمبتلة  أأوو  أأيي  منن  االططالبب  عددمم  ترركك  مالبسهھمم  االمتسخة  أأيیجبب  على    9.6
االمططبخ.  فيفة  أأوو  في  االحمامم  أأوومتعلقاتهھمم  االشخصيیة  سووااء  في  ددااخلل  أأوو  خاررجج  االغرر   

  بوواابب  ووااألثاثث  ددااخلل  االغررفةاتت  أأوو  صوورر  على  كلل  منن  االجددرراانن  ووااأليیجبب  على  االططالبب  عددمم  ووضع  ملصق  9.7
ذذنن  منن  مشررفف  االسكنن.أأوو  أأيي  مكانن  ددااخلل  حررمم  االسكنن  ددوونن  إإ   

االالصقة  يیجبب  على  االططالبب  عددمم  ااستخدداامم  موواادد  منهھا  على  سبيیلل  االمثالل  ال  االحصرر  االمساميیرر  ووااألشررططة    9.8
تساخخ  االجددرراانن  وواالسقفف  ووااألررضيیة  أأوو  أأيي  جززء  منن  االغررفة  أأوو  خاتت  أأوو  االصبغ  االلتي  قدد  تسببب  إإاوواالصمغ  وواالبخ
  حررمم  االسكنن.

وويیجبب  بذذلل  كلل  االجهھوودد  ستخدداامم  .  يیة  ووصنابيیرر  االميیاةة  في  حالل  عددمم  ااإليیجبب  ااقفالل  ااألجهھززةة  االكهھرربائ  9.9
  لالقتصادد  في  ااستخدداامم  االكهھررباء  وواالميیاةة.
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االكهھررباء.  ووال  يیجبب  عليیهھمم  محاوولة  نقططاعاتت  في  فوورراا  عنن  ااإل  بالغغ  مشررفف  االسكننالبب  إإيیجبب  على  االطط  9.10
صالحح  أأيي  عططلل  في  نظظامم  االتصرريیفف  ووتووززيیع  االميیاةة.إإ   

ضافيیة  لنقاطط  االتشغيیلل  مووجووددةة  أأوو  ااضافة  ووصالتت  كهھرربائيیة  إإيیمنع  منعا  باتا  االعبثث  في  مفاتيیح  االتشغبلل  اال  9.11
يیة  مثلل  االثالجاتت  االصغيیررةة  وواالميیكرروووويیفف  ,  االخ).االمووجووددةة  أأساسا  (  بما  في  ذذلكك  أأجهھززةة  كهھرربائ   

عاقة  يیرر  مررغووبب  بهھا  خاررجج  االغررفة  لتجنبب  إإال  يیسمح    بتكدديیسس  االحقائبب  ووااألكيیاسس  أأوو  ااألغررااضض  االغ9.12
هھا  في  خززاانة  ااألحذذيیة  (  على  نقتهھمم  االططالبب  ااالخرريینن.  بددال  منن  ووضع  ااألحذذيیة  عندد  بابب  االغررفة  يیجبب  ووضع

)االخاصة   

خررىى  ااال  بموواافقة  مشررفف  االسكنن.منن  ااألثاثث  منن  ووحددةة  سكنيیة  إإلى  أأ  يي  قططعةيینبغي  عددمم  نقلل  أأ  9.13   

.تبليیغ  مشررفف  االسكنن  فوورراا    عنن  أأيي  تلفف  يیحددثث  لممتلكاتت  االسكنن  يیجبب    9.14   

بالغغ  مشررفف  االسكنن  عنن  ااألموورر  االمتعلقة  بالصيیانة  فوورراا.يیجبب  إإ  9.15   

هھمم  االقيیامم  بأيي  عملل  يیجبب  عليی  مباني  االسكنن  وومرراافقهھة  وواليیجبب  على  االططالبب  أأخذذ  االحيیططة  في  ااستخدداامم    9.16
شآتهھ.نوو  يیسببب  االضرررر  أأوو  فقدداانن  أأيي  جززء  منن  مباني  االسكنن  أأوو  معددااتهھ  ووميیشووهه  أأ   

ااألمنن:  -10   

ساعة.  24لسكناتت  مززووددةة  بخددماتت  أأمنن  ططوواالل  على  مدداارر  االلجميیع  اا  10.1   

يیعتبرر  ططالبب  االسكنن  مسؤؤووليینن  عنن  ممتلكاتهھمم  االشخصيیة  وواالحاجاتت  االقيیمة  مثلل  االهھووااتفف  االمتنقلة  ووجهھازز    10.2
سبب  االشخصي  (االالبتووبب)  وواالساعاتت  وواالنقوودد  ووغيیررهھھھا  .  وويیجبب  عليیهھمم  االتأكدد  منن  االتأميینن  االكاملل  ألبوواابب  االحا
االسكنن.  قدداانن  االمتعلقاتت  االشخصيیة  لططالبب  ددااررةة  االسكنن  مسؤؤووليیة  فيیكك  غررفهھمم  في  أأيي  ووقتت  .  ووال  تتحملل  إإووشباب   

ددااررةة  االسكنن  أأوو  مووظظفف  االتبليیغ  االفوورريي  إل  حدد  ززمالئهھمم  أأوو  ززميیالتهھمميیجبب  على  االططالبب  في  حالل  فقدداانن  أأ  310.
  ااألمنن.

ووعلى  االططالبب  تحملل  تكلفة  تبدديیلل  ااألقفالل  يیجبب  اابالغغ  ااددااررةة  االسكنن  فوورراا  في  حالل  فقدداانن  مفاتيیح  االسكنن.  10.4
  وواالمفاتيیح  بما  فيیهھا  نسخ  جميیع  االمفاتيیح.   

  	  	     بهھ  ألحدد  االغررفف  عمال  البب  االغيیرر  مصررححددخوولل  االططيیمنع  منعا  باتا  قيیامم  االططلبة  بنسخ  االمفاتيیح  وويیعتبرر    10.5
االمسائلة  االقانوونيیة.لى  فيیهھ  خللل  إإنضباططي  كبيیرر  ووااللذذيي  قدد  يیؤؤدديي  إإ   

يیمنع  منعا  باتا  االططلبب  منن  مسؤؤوولل  ااألمنن  االقيیامم  بخددماتت  خاصة  أأوو  أأنن  يیقوومم  بحفظظ  االمتعلقاتت  االشخصيیة    10.6
  للططلبة.

يیقددمهھا  مسؤؤوولوو  ااألمنن  أأوو  عططاء  االهھباتت  مقابلل  أأيي  خددماتت  يیمنع  منعا  باتا  ددفع  مبالغ  أأوو  إإكررااميیاتت  ووإإ  710.
  االمشررفوونن  .

بالغغ  مسؤؤوولي  ااألمنن  أأوو  االمشررفيینن  في  حالل  ووجوودد  أأشخاصص  مرريیبيینن  أأوو  االعثوورر  على  االططالبب  االمقيیميینن  إإ  10.8
  على  أأغررااضض  متررووكة  في  االممررااتت  وومرراافقق  االسكنن  االعامم.
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ممتلكاتت  االططلبة:  -11   

غررفهھمم  ووذذلكك  لمصلحتهھمم  االخاصة.االططالبب  االمقيیميینن    عددمم  ترركك  ااألموواالل  ووأأيي  متعلقاتت  قيیمة  في    يینصح  11.1   

جاززةة  االصيیفيیة  ألنهھ  عاددةة  ما  تجررىى  علقاتهھمم  االشخصيیة  االقيیمة  أأثناء  ااإلمت  لى  االططلبة  االمقيیميینن  أأخذذ  جميیع  ع  11.2
  صيیانة  للسكنن  ووأأجهھززتهھ  في  هھھھذذةة  االفتررةة.

ووتحدديیثاتت  ااألخبارر:عالناتت  ااإل  -12   

عالناتت.لووحة  ااإلفي  االسكنن  على    ووتحدديیثث  ااألخبارر  االمتعلقة  عالناتتسيیتمم  ووضع  ااإل  12.1   

مررااجعة  االقوواانيینن  ووااألنظظمة:  -13   

ددااررةة  االسكنن  بحقهھا  في  مررااجعة  االقوواانيینن  ووااألنظظمة  وواالشررووطط  بما  في  ذذلكك  ااألسعارر  منن  حيینن  االى  تحتفظظ  إإ  13.1
  آآخرر  ووسيیتمم  اابالغغ  االططالبب  االمقيیميینن  بتلكك  االتغيیيیررااتت.

االززوواارر:  -14   

سمائهھمم  في  مكتبب  ااألمنن  ووتززوويیددهه  بكلل  في  االسكنن  تسجيیلل  أأ  جبب  على  جميیع  االززوواارر  ووغيیرر  االمقيیميیننيی  14.1
على  ططلبب  االمشررفيینن  وومسؤؤوولي  ااألمنن.    اااالتفاصيیلل  وواالووثائقق  للتحققق  منهھا  بناء   

ال  في  بعضض  االحاالتت  االخاصة:لززيیاررااتت  االمررفقق  أأددناةة  بشكلل  كاملل  إإيیجبب  ااتباعع  جددوولل  اا  14.2   

	االتووقيیتت   	ااأليیامم    
االى  االثامنة  وواالنصفف  مساءمنن  االثامنة  صباحا  إإ 	   االخميیسسمنن  ااألحدد  االى   	  
االى  االعاشررةة  وواالنصفف  مساءمنن  االعاشررةة  صباحا  إإ 	   	أأيیامم  االجمعة  وواالسبتت  

  

على  جميیع  االززوواارر  ووغيیرر  االمقيیميینن  في  االسكنن  مغاددررةة  االسكنن  ووفقا  لألووقاتت  االمبيینة  أأعالةة  ااال  في  بعضض    14.3
  االحاالتت  االخاصة  بشررطط  االحصوولل  على  موواافقة  خططيیة  منن  مشررفف  االسكنن.

ماحح  لهھا  تمم  االسبالغغ  مسؤؤوولي  ااألمنن  أأوو  االمشررفيینن  عنن  أأيي  ززيیاررااتت  متووقعة  على  االططالبب  االمقيیميینن  إإ  14.4
في  منططقة  ااالستقبالل.  ووعليیهھمم  االحضوورر  الستقبالل  االززوواارر   

بددااء  تعاوونهھمم  االكاملل  لمنع  ددخوولل  ااألشخاصص  غيیرر  االمصررحح  لهھمم  لددخوولل  حررمم  ططالبب  االمقيیميینن  إإعلى  اال  14.5
بالغغ  االفوورريي  لمشررفف  االسكنن.ااإليي  شخصص  غيیرر  مصررحح  لهھ  فيیجبب  عليیهھمم  ووفي  حالل  ررؤؤيیتهھمم  ألاالسكنن.     

يیجبب  على  االباعة  االمتجووليینن  وومنددووبي  االمبيیعاتت  تسجيیلل  أأسمائهھمم  عندد  مشررفف  االسكنن  للحصوولل  على    14.6
  تصرريیح  ددخوولل.

لعاشررةة  في  غررفهھمم  بعدد  ستقبالل  ضيیفاتهھنن  ووأأططفالهھنن  تحتت  سنن  ااسمح  للططالباتت  االمقيیماتت  في  االسكنن  إإيی  14.7
.ذذنن  منن  االمشررفةاالحصوولل  على  إإ   
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الل  ضيیووفهھمم  (االذذكوورر  )  في  منططقة  ااإلستقبالل  فقطط  ووليیسس  في  ستقبللططالباتت  االمقيیماتت  في  االسكنن  إإسمح  يی  14.8
منع  االططالبب  االذذكوورر  ذذنن  منن  االمشررفة.  وويیددقيیقة  بعدد  االحصوولل  على  إإ  20غررفهھنن  وويیجبب  أأال  تتجاووزز  مددةة  االززيیاررةة  

حضارر  أأيي  ززاائررااتت  لغررفهھمم.منعا  باتا  منن  إإ   

اووررةة  للسكنن  بددوونن  ررفقة  االططالبب  االمقيیميینن  باستثناء  االمنططقة  ال  يیسمح  للززوواارر  االتجوولل  في  االمناططقق  االمج  14.9
  االمخصصة  لذذلكك.  ووال  يیسمح  للززوواارر  ااستخدداامم  مرراافقق  االسكنن.

ال  يیسمح  للززوواارر  بقضاء  ليیلة  ددااخلل  االسكنن.  ووعلى  جميیع  االززوواارر  ووغيیرر  االمقيیميینن  في  االسكنن  مغاددررةة    14.10
ددااخلل  يي  شخصص  يیتمم  االعثوورر  عليیهھ  مقيیما  خاللل  االساعاتت  االمنصووصص  عليیهھا.  سيیتمم  االتعاملل  مع    أأاالمجمع  االسكني  

ة  أأوو  فوورراا.ستفررضض  عقووب  ووسيیتمم  ططررددهه  ددااررةة  االسكنن  على  أأنهھ  شخصص  متجاووززاالسكنن  بددوونن  موواافقة  خططيیة  منن  إإ
للززاائرر  االغيیرر  مصررحح  لهھ  بالبقاء.  لمقيیمم  االمعني  باألمررفي  حالل  سماحهھجررااء  تأدديیبي  بحقق  االططالبب  ااسيیتخذذ  إإ   

االمووااصالتت:  -15   

لى  االكليیة  وواالعكسس  عندد  ملئهھمم  ططلبب  نن  في  االسكنن  بخددمة  االمووااصالتت  منن  ووإإميیيیتمم  تززوويیدد  االططالبب  االمقيی  15.1
  االمووااصالتت.   

ااعططاء  ررسالة  عددمم  ممانعة    في  حالل  عددمم  ررغبة  االططالباتت  بالحصوولل  على  هھھھذذةة  االخددمة  فانهھ  يیجبب  عليیهھنن  15.2
ذذلكك  ستقع  على  عاتقهھا  مسؤؤووليیة    على  ااأأوو  وولي  ااألمرر  مووقعة  منن  مشررفة  االسكنن  ,  ووبناء  منن  ااألبب  أأوو  ااألمم

لتززاامم  بأووقاتت  االكليیة.ااإل   

ووال  يیلتززمنن    تخددمنن  ووسائلل  مووااصالتت  أأخررىى  ساالططالباتت  االلووااتي  يی  ستقوومم  مشررفاتت  االسكنن  بتحوويیلل  15.3
أأوو  وولي  ااألمرر  لمناقشة  هھھھذذهه  االحالة.  ددااررةة  االسكنن.ووقدد  يیتمم  ااستددعاء  ااألبب  أأوو  ااألممبأووقاتت  االكليیة  االى  اا   

ززعاجا  للرركابب  لة  االنقلل  بحيیثث  ال  تسببب  تصررفاتهھمم  إإبقووااعدد  االسلووكك  ددااخلل  ووسيی  لتززااممعلى  االططالبب  ااإل  15.4
  وواالسائقق  على  حدد  سووااء.

بالتعليیماتت  االلتي  يیووجهھهھا  لهھمم  سائقق  االحافلة.  ااإللتززاامم  يیجبب  على  االططالبب  15.5   

بالحافلة.  حملل  االططالبب  مسؤؤووليیة  أأيي  أأذذىى  يیلحقهھسيیت  15.6   

نططالقق  وومغاددررةة  االحافالتت  االصاددررمنن  االكليیة.  يیجبب  على  االططالبب  ااتباعع  مووااعيیدد  إإ5.71   

في  حالل  ووجوودد  أأيي  مشكلة  متعلقة  بسائقق  االحافلة  فعلى  االططالبب  مررااجعة  منسقق  االحافالتت  في  كليیة  االشررقق    15.8
  ااألووسطط.

على  االططالبب  حملل  تصرريیح  رركووبب  االحافلة  عندد  االصعوودد  على  متنهھا.  15.9   

سعافاتت  ااألووليیة  وواالخددماتت  االصحيیة  االططاررئة:ااإل  -16   

سعافاتت  ااألووليیة  متووفررةة  بجميیع  االسكناتت.صنادديیقق  ااإل  16.1   

يیتمم  نقلل  أأيي  حالة  ططاررئة  االى  أأقرربب  مستشفى  أأوو  مرركزز  صحي.  16.2   
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يیجبب  على  االططلبة  اااليیعازز  االى  مشررفي  االسكنن  في  حالل  تعررضهھمم  لمضاعفاتت  صحيیة.  16.3   

.معهھا  ى  للبقاء  معهھ  أأووفي  حالل  ددخوولل  أأيي  ططالبب  االى  االمستشف  سيیتمم  االتووااصلل  مع  ااألبب  أأوو  ااألمم  6.41   

االددخوولل  وواالخررووجج  منن  االسكنن:  -17   

ستة  منن  أأقررباء    تسليیمم  قائمة  تحوويي  على  ااألقلل  أأسماءقامة  في  االسكنن  يیجبب  عليیهھنن  عندد  قبوولل  االططالباتت  ااإل  17.1
ضافة  االى    موواافقة  خططيیة  منن  االشيیخ.  ااألشخاصص  اء  ااألمووررباإلاالددررجة  ااألوولى  مثلل  ااألبب  ووااألمم  أأوو  أأووليی

صططحابب  االططالباتت  في  عططلة  نهھايیة  ااألسبووعع  أأوو  عندد  االلززوومم  بعدد  يینن  بإيینن  فقطط  في  االقائمة  هھھھمم  االمخوولاالمذذكوورر
  االحصوولل  على  موواافقة  االمشررفة.

جاززااتت  االررسميیة  ووليیسس  منن  االكليیة.لل  االخررووجج  منن  االكليیة  في  االعططلل  ووااإليیجبب  على  االططالباتت  تسجيی  17.2   

  

  

تفتيیشش  االسكنن:  -18   

  

شش  االمفاجئ  لمصلحة  االحفاظظ  على  االتفتيیتحتفظظ  ااددااررةة  االسكنن  في  حقهھا  بددخوولل  االغررفف  أأوو  االتددقيیقق  أأوو    18.1
ضافة  االى  وو  االفعالة  ووااإلستخدداامم  االسليیمم  للغررفف  باإل  ددااررةة  االمنظظمةووكك  االسليیمم  للمقيیميینن  في  االسكنن  ووااإلدد  االسلقووااع

االحفاظظ  على  حررمم  االسكنن  وواالقيیامم  بالتصليیحاتت  االالززمة  وويیجبب  أأنن  يیتمم    ذذلكك  بحضوورر  االططالبب  االمقيیميینن  في  
  االسكنن.

لي  االقيیامم  بتفتيیشش  مرراافقق  االمخووليینن  وومسؤؤوولي  ووززااررةة  االتعليیمم  االعااالكليیة  ااآلخرريینن  كما  وويیحقق  لمسؤؤوولي      18.2
تتمم  مررااعاةة  االخصووصيیة  االثقافيیة  عندد  تشكيیلل  لجانن  االتفتيیشش.    االسكنن  وو   

االشكاوويي:  االنظظرر  في  -19   

جررااءااتت  االتاليیة:مم  شكووىى  أأوواالنظظرر  في  االتظظلماتت  يیجبب  إإتباعع  ااإلفي  حالل  ررغبب  االططالبب  في  تقدديی  19.1   

رريیقق  مشررفف  أأوو  مشررفة  االططالبب  بتقدديیمم  تظظلمم  يیجبب  عليیهھ  في  باددئئ  ااألمرر  حلل  االمسألة  عنن  طط  .  في  حالل  ررغبب1
ة.  يیمكتبب  االررعايیة  االططالب  االسكنن  وومنن  ثمم   

في  حالل  بقي  االططالبب  غيیرر  ررااضض  عنن  مخررجاتت  االنظظرر  بالشكووىى,  يیمكنهھ  تقدديیمم  تظظلما  خططيیا  للمنسقق  .  2
  ااألكادديیمي  في  مكتبب  االعميیدد.

ووفيیما  لوو    أأوو  االقسمم  االمعني.  سيیتحققق  االمنسقق  ااألكادديیمي  فيیما  لوو  تمم  معالجة  االمشكلة  مع  عضوو  هھھھيیئة  االتددرريیسس  3
هھ  ,  سيیططلبب  منن  االططالبب  محاوولة  حلل  االمشكلة  عنن  ططرريیقق  مشررفف  االسكنن  تمم  ااتباعع  االحكمم  .  ووفي  حالل  لمم  يیتمم  ااتباع

  وومنن  ثمم  عنن  ططرريیقق  ررئيیسس  قسمم  االررعايیة  االططالبيیة.

ااررسالل  االتظظلمم  بتفاصيیلهھ  االى  مساعدد  االعميیدد.سيیتمم    .  في  حالل  تططبيیقق  االحكمم,4   
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تفاصيیلل  أأخررىى  متعلقة    .  سيیتشاوورر  مساعدد  االعميیدد  مع  عضوو  هھھھيیئة  االتددرريیسس  أأوو  االقسمم  االمعني  للحصوولل  على5
جررااءااتت  االمتخذذةة.  ستمنح  فررصص  مقبوولة  لجميیع  ااألططرراافف  االمعنيیة  لسماعع  ووجهھاتت  نظظررهھھھا  ووبالتالي  بالشكووىى  ووااإل

االمناسبب  ووااللذذيي  سيیتمم  تبليیغهھ  خططيیا  للططالبب.سيیتخذذ  مساعدد  االعميیدد  االقرراارر     

على  أأنن  يیتمم  تقدديیمم  تخذذهه  مساعدد  االعميیدد  فلهھ  ذذلكك  ي  تقدديیمم  االتظظلمم  ضدد  االقرراارر  االلذذيي  إإ.  ااذذاا  ماززاالل  االططالبب  يیررغبب  ف6
  االتظظلمم  لمكتبب  االعميیدد  عنن  ططرريیقق  االمنسقق  ااألكادديیمي  لمكتبب  االعميیدد.

لفة  منن  خمسة  أأعضاء  ليیستت  لهھمم  ي  االشكووىى  مؤؤلل  االعميیدد  لجنة  للنظظرر  فقدد  يیشك  ,على  ططبيیعة  االمشكلة  اا.  ووبناء7
      االططالبب.  االمذذكووررةة  في  االتظظلمم  االلذذيي  قددمهھعالقة  بالمشكلة     

.  ستنظظررااللجنة  بالتظظلمم  ووستسلمم  تووصيیاتهھا  للعميیدد.8   

عتبارر  االووااجبب  للتظظلمم  وولتووصيیاتت  االلجنة  ووحلل  االمشكلة  بالشكلل  االمناسبب.سيیكوونن  قرراارر  سيیعططي  االعميیدد  ااإل.  9
ووسيیحفظظ  هھھھذذاا  االقرراارر  في  االملفف.االعميیدد  قرراارراا  نهھائيیا     

غالقق  قضيیة  االتظظلمم.غغ  االططالبب  بالقرراارر  االمتخذذ  ووسيیتمم  إإسيیتمم  اابال.  10   

  

  االمررااجع:

http://www.mmu.edu.my/stad/Rules%20Hostel.htm	  
http://www.nmims.edu/images/hostel-‐form.pdf	  
http://www.evanslodge.com.sg/downloads/Evans%20Lodge-‐
Rules%20&%20Regulations-‐V2.pdf	  
	  

  




