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ة:المقدم  

متمنين لكم فصالً دراسياً  ،حاروبركاته، يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في ربوع جامعة ص  السالم عليكم ورحمة هللا 

 بالجد والنشاط والبذل والعطاء.   حافلةً  سعيدةً  قامةً إلكم  ن، متمنيبالهمة والنشاط عامراً 

في أن نقدم لكم كل ما في وسعنا  هداً ال ندخر ج   قسم اإلسكان الطالبي بدائرة الخدمات الطالبيةفي كما وأتمنى أن تدركوا أننا 

 أن تعتبروا سكن الجامعة بيتكم الثاني تهنئون فيه بطيب اإلقامة. آملين منكم في سبيل راحتكم وسعادتكم. 

راجين منكم اإلبالغ عن كل ما يمكن أن تحسين خدمات السكن الجامعي، بص تبتواصلكم معنا فيما يخ ونحن  سعداء جداً 

جامعي سواًء بتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين أو تطوير الخدمة أو الحياة في السكن الجامعي ن من السكن الحس  ي  

 ل جميع طلبة الجامعة.الطالبي الذي يمث  االستشاري بشكل عام، أو باإلبالغ عن األعطال، أو بالتواصل مع المجلس 

 يئةً اجتماعيةً مناسبةً لكم بإذن هللا تعالى.وسنعمل جاهدين على القيام بكل ما يلزم نحو جعل هذا السكن بكما 

كما ندعوكم إلى التعاون معنا في الحفاظ على السكن الجامعي الذي تم إنشاؤه لكم، فإن بقاء السكن نظيفاً وصالحاً للسكن هو 

القويم وسلوككم كم نعلى رقيكم وحرصكم واألهم أنه دليل على دياً مؤشريعد ونكم على أخالقكم وتعا دوركم أنتم ودليل  

 الطيب.

 النجاح في دراستكم الجامعية. ببارك هللا فيكم ووفقكم لكل خير وصالح وفالح، وهللا أدعوا لكم 

 رئيسة قسم السكن الداخلي

 

 عزيزتي الطالبة:
فإن  ،جتماعيةفي تكوين شخصية الفرد في مختلف المجاالت األكاديمية واال بارز   ِلما كان للحياة داخل السكن الجامعي أثر  

التي تؤدي إلى تحقيق الهدف األسمى الذي من أجله  لتزام  بمجموعة من القيم والعادات وأنماط السلوكذلك يتطلب منه اال

نضباط والتحلي بروح المسؤولية، فبدونها يختل نظام الحياة الجامعية ويضيع اال ،ويأتي في مقدمة ذلك .ت الجامعةأأ نش

 الجهد.

أثناء إقامتكم بالسكن نأمل من خالله توفير الراحة واالستقرار لكم  ذيوال ،ويسرنا أن نضع بين أيديكم دليل السكن الجامعي

ً  د وااللتزام بهاوالتقي  ة هذه القواعد مراعامنكم الجامعي. فنرجو   . مراعاةً للصالح العام، ومصلحتكم جميعا

 

 ار.حن تكون الطالبة مقيدة بجامعة ص  أ 

 ار.حص   ةبجامع ةالمتبع ةيلن تقوم بالتسجيل عن طريق اآلأ 

 لسكن الجامعي.الخاصة باافة التعليمات والشروط كلموافقة على ا 

  .ةكيلومتر عن الجامع (100أكثر من مائة ) امتهنقماكن إأي تبعد تالللطالبات ال ةلويوعطى األت 

 يل.على فترة العقد الموضحة أثناء التسج في السكن الداخلي خالل أشهر الدراسة فقط بناءً  ةسمح للطالبة باإلقامي 
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 راعاة كافة اإلجراءات الالزمة لتوفير الهدوء والراحة في جميع مرافق السكن الداخلي.م 

 والقائمين في السكن. ميالتهازالق الحميدة واحترام خلتحلي باألا ةلى الطالبع 

 ارة السكن.دإمن  ةقات المخصصولحضور اليومي حسب األاالتوقيع في سجل  لى جميع الطالباتع 
ً ا   .لمحافظة على نظافة الغرفة وترتيبها يوميا

 لمحافظة على جمال ونظافة السكن ومرافقه وملحقاته.ا 

 في السكن.  لبها من قبل الجهات المختصةطإبرازها عند وبطاقة السكن ومل البطاقة الجامعية حلى الطالبة عجب ي 

 أو غرامة مالية. قوباتعسوء االستخدام أو اإلهمال سيترتب عليه  تيجةنتلف  ىأو ،مرافق السكن ىلمحافظة علا 

 .مكان بالسكن يأ ووث أي عطل طارئ في الغرف أدبالغ مشرفة المبنى عند حإ 

  .تداء المالبس غير الالئقة بالسكنرامنع ي 

 .لسكناحاولة التأثير على أنشطة مب يسمح ال 

في السكن، ومن يفعل  لباتاساءة ألي من الموظفين أو العاملين أو الطإلاهانة أو إلاتداء أو التهديد أو عجنب االت 

 ، ومنها للعقوبة )حسب نتيجة المسائلة(.لةئفإنه سيتعرض للمسا ،ذلك

 ها.ليتخداماً سيًئ يؤدي إلى تعطسا لسكناجهزة أتخدام سامنع ي 

 .واعتمادها وافقة اإلدارةمد الحصول على ع بالإ ات والمنشورات يسمح بتعليق اإلعالنال 

 اإلعالنات الصادرة من الجهات الرسمية والمصرح لها.وأ يسمح بتمزيق أو الكتابة على النشرات ال 

 السكن الجامعي. متلكاتممنع منعاً باتاً الكتابة على ي 

 فعالية أو نشاط داخل سكن الجامعة. ةيأبل إقامة ق لموافقةاذ خأجب ي 

 لتصوير داخل سكن الجامعة.اب يسمح ال 

 .ألمراالسكن وبموافقة ولي  دارةإمن  لمبي نالرحالت الترفيهية حسب الجدول اتم تنظيم ي 

  ارة السكن.دإمن  لمبينةاقات وسب األحلتواجد في السكن الجامعي يومياً اجب ي 

 .ارة السكندإمن  ةقات الموضوعوارجية حسب األخلاق الساحة لغ ديعابمو دلتقي  اجب ي 

 ارة السكن.دإن م لمبي ناسب الجدول ح ةبوعيسحلة التسوق األرتم تنظيم ي 

 .ارة السكندإمن  لمبي نةا ألوقاتاسب حواعيد فتح السوبرماركت داخل السكن متم تنظيم ي 

 .ارة السكندإمن  لمبي نةاقات وحسب األ ةالم الوجبات من المطاعم الخارجيتسواعيد امتم تحديد ي 

 .ةبها الطالب ةالمقيد ةن قبل الكليم لطالبيةاجب إخطار المشرفة بالرحالت ي 

 سئولية فقدانها.مال تتحمل اإلدارة أو باقي الطالبات و ،هاتت مسؤوليحع تقلخاصة تاالطالبة  متلكاتم 

  .مغادرة الغرفة بلقفاتيح مميع الجمن إغالق  دتهالك الكهرباء والمياه والتأك  سالتعاون في ترشيد الى الطالبات ع 

 .الجلوس في األماكن الخطرة اوفتجنب ،هي أولى اهتماماتنا مالمتكس 

المخطوطات المحظورة والمخلة باآلداب وأالمنشورات وأشرطة األ وأالمجالت وأالكتب  وتداول  يسمح باقتناءال 

 .واالجتماعية والقيم والمبادئ اإلسالمية

 السالح. أنواع نوع من يفجار أو السامة أو أناقتناء المفرقعات والمواد القابلة لالشتعال أو االب يسمح ال 

ً ي  ً  منع منعا  لسكن.الغرف أو ااستخدام البخور في  باتا

ى عيادة لإلتوجه او فعليك إبالغ المشرفة وإحضار ما يثبت ذلك ،ذا كنت تعاني من أمراض تحتاج إلى رعاية خاصةإ 

 .حيث سيتم االعتناء زاالهتمام بكم من قبل جميع الموظفين، الجامعة

ً  مترنت وجدت لمساعدتكندمة اإلخ   فيرجى استخدامها للغرض ذاته. ،أكاديميا

 ليل وتعليمات السكن الجامعي.دبمام لإلاالطالبات  لى جميعع 

 تعليمات السكن. أي من خالفةملمشرفة في حالة ان مرير قعلى ت ناءً ب الجتماعياقسم اإلرشاء  ىلإلطالبة اال حتس 
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عند االنسحاب أو التأجيل.  وأوتسليمها عند نهاية كل فصل  مصة لكاث الغرفة المخصثأمن استالم  دالتأك   مليكع 

 غرامة مالية(  اسيترتب عليه ،وبحالة جيدة كاملةً  ام عهدتهسل  تالسكن دون أن  تى طالبة غادرأ)

 عليها. اوفحافظ ،معنوانك مرفتكغ 

 من نظافتها. دشرفة فتح الغرف للتأك  مللحق ي 

ذلك و الجتماعي،اإلى قسم اإلرشاد  ةالهتمام بالنظافة تترتب عليه إحالة الطالباعدم  وأالستخدام الخاطئ للغرف ا 

 من المشرفة.  قريرعلى ت بناءً 

 .لسكنامنع اقتناء أجهزة التلفاز والفيديو الشخصية في الغرفة دون إذن مسبق من إدارة ي 

 لسكن.اارة دو إأ رفة يرجي إبالغ مشرفة الوحدةغن المند الرغبة في نقل أثاث ع 

 بالغرف. ةمتلكات الجامعم ىقات المالبس عل يسمح بتثبيت عال  ال 

 .الغرفب يسمح بتثبيت المرايا ال 

 .لطالبات األخرياتامنع المبيت في غرف ي 

 ضع األسرة مالصقة لبعضها.و يسمح بال 

 راعى عدم رمي القمامة من النوافذ، وكذلك عدم سكب السوائل منها.ي 

 في الغرف. ستخدام أدوات الطبخامنع ي 

 

 لمحافظة على نظافة دورة المياه بعد كل استخدام.اجب ي 

 المياه. ةرك اللوازم الشخصية في دوراتجب عدم ي 

 استخدام المياه. رشيد فيتلاجب ي 

  إال من قبل هذه الفئة. ،المياه المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة ةستخدام دوراامنع ي 

 الذي تقع فيه دورة المياه. الطالبات المقيدات في الدور قع مسؤولية الحفاظ على نظافة دورة المياه علىت 

 

 لمحافظة على النظافة العامة للمطبخ. اجب ي 

 .ةصحيح بالمطبخ واستخدامها بطريقة ةائيبروات الكهدعلى األ محافظةلاجب ي 

 .باشرةمعد االستخدام ب ةبكل طالب لخاصةاسل أواني الطعام غجب ي 

 .لهذا الغرض ةالمخصص ألماكناضع القمامة في وجب ي 

ركها في الثالجة أو في تبشكل مستمر من األطعمة غير المرغوب فيها أو المنتهية صالحيتها، وعدم  صلتخل  اجب ي 

 خزانات المطبخ.

لتجنب  وذلك ،تهاء من استخدامهانبالمطبخ بعد اال ةاوات الكهربائيداأل إغالق أو إيقاف عمل من دجب التأك  ي 

 خرين للخطر.ض اآلتعر  
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 الهدوء العام في القاعات.  ىلمحافظة علاجب ي 

 رية اآلخرين عند التواجد في القاعات.حأي/ رحترام اجب ي 

 ت.لمحافظة على األجهزة واألثاث الموجود داخل القاعااجب ي 

 .لقاعةلواإلضاءة قبل مغادرة آخر مستخدم  فصل التيار الكهربائي عن التلفاز وجهاز االستقبال والمكي  فجب ي 

 

 سكن الجامعي.لي اف يسمح باستقبال الزوارال 

ارة دإقات التي تحددها واكن واألميكون في األ لوقت المخصص الستقبال الزوار المصرح لهم خالل األسبوعا 

دارة قبل إوقات المحددة من تواجد في األالطالبة اللى . عالسكن دارةإفي الحاالت االستثنائية التي تقدرها  أو السكن،

 .السكن

 

 يسمح للطالبة بمغادرة السكن الداخلي والعودة وفق الشروط التالية:

 .ألمراعليها من قبل ولي  لموافقةالهم بعد  حالمصر   أسماءب لخاصةااالستمارة  ءلم 

حضار موافقة خطية إلى الطالبة عجب ياسة، رلسكن الداخلي خالل أيام الداي حالة رغبة الطالبة بالمبيت خارج ف 

 من ولي أمرها.

 .ألمرا يسمح للطالبة بالمغادرة مع أشخاص غير مصرح لهم من قبل ولى ال 

 في هذا الجانب. غسب التعليمات حدخال الطالبات المقيمات لمركباتهن في السكن الداخلي، يتم فقط إ 

 
 عزيزتي الطالبة:

 
سيعملون قدر اإلمكان الذين والطالبية الخدمات إدارة و أالسكن  دارةفي أي وقت من خالل التوجه إلمساعدة الطلب  ميمكنك

 .لالستماع لكم والمساعدة في حل أية مشكالت أو تقديم أية خدمات تحتاجونها
 

 :عنوان الجامعة

 
 مان سلطنة ع   –حار ص   311الرمز البريدي   44ص.ب. 
      334أو    303أو   517أو  133أو  336محوالت:   26850100هاتف: 
  26720102 :فاكس

 www.su.edu.om  موقع الجامعة على الشبكة اإللكترونية
 

 

http://www.su.edu.om/
http://www.su.edu.om/

