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دليل السكن الجامعي
Accommodation Policy
المقدمة:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في ربوع جامعة صحار ،متمنين لكم فصالً دراسيا ً
عامرا ً بالهمة والنشاط ،متمنين لكم إقامةً سعيدة ً حافلةً بالجد والنشاط والبذل والعطاء.
كما وأتمنى أن تدركوا أننا في قسم اإلسكان الطالبي بدائرة الخدمات الطالبية ال ندخر جهدا ً في أن نقدم لكم كل ما في وسعنا
في سبيل راحتكم وسعادتكم .آملين منكم أن تعتبروا سكن الجامعة بيتكم الثاني تهنئون فيه بطيب اإلقامة.
ونحن سعداء جدا ً بتواصلكم معنا فيما يختص بتحسين خدمات السكن الجامعي ،راجين منكم اإلبالغ عن كل ما يمكن أن
يحسن من السكن الجامعي سوا ًء بتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين أو تطوير الخدمة أو الحياة في السكن الجامعي
بشكل عام ،أو باإلبالغ عن األعطال ،أو بالتواصل مع المجلس االستشاري الطالبي الذي يمثل جميع طلبة الجامعة.
كما وسنعمل جاهدين على القيام بكل ما يلزم نحو جعل هذا السكن بيئةً اجتماعيةً مناسبةً لكم بإذن هللا تعالى.
كما ندعوكم إلى التعاون معنا في الحفاظ على السكن الجامعي الذي تم إنشاؤه لكم ،فإن بقاء السكن نظيفا ً وصالحا ً للسكن هو
دوركم أنتم ودليل على أخالقكم وتعاونكم يعد مؤشرا ً على رقيكم وحرصكم واألهم أنه دليل على دينكم القويم وسلوككم
الطيب.
بارك هللا فيكم ووفقكم لكل خير وصالح وفالح ،وهللا أدعوا لكم بالنجاح في دراستكم الجامعية.
رئيسة قسم السكن الداخلي

عزيزتي الطالبة:
ِلما كان للحياة داخل السكن الجامعي أثر بارز في تكوين شخصية الفرد في مختلف المجاالت األكاديمية واالجتماعية ،فإن
ذلك يتطلب منه االلتزام بمجموعة من القيم والعادات وأنماط السلوك التي تؤدي إلى تحقيق الهدف األسمى الذي من أجله
أنشأت الجامعة .ويأتي في مقدمة ذلك ،االنضباط والتحلي بروح المسؤولية ،فبدونها يختل نظام الحياة الجامعية ويضيع
الجهد.
ويسرنا أن نضع بين أيديكم دليل السكن الجامعي ،والذي نأمل من خالله توفير الراحة واالستقرار لكم أثناء إقامتكم بالسكن
الجامعي .فنرجو منكم مراعاة هذه القواعد والتقيد وااللتزام بها مراعاة ً للصالح العام ،ومصلحتكم جميعا ً.

أن تكون الطالبة مقيدة بجامعة صحار.
أن تقوم بالتسجيل عن طريق اآللية المتبعة بجامعة صحار.
الموافقة على كافة التعليمات والشروط الخاصة بالسكن الجامعي.
تعطى األولوية للطالبات الالتي تبعد أماكن إقامتهن أكثر من مائة ( )100كيلومتر عن الجامعة.
يسمح للطالبة باإلقامة في السكن الداخلي خالل أشهر الدراسة فقط بنا ًء على فترة العقد الموضحة أثناء التسجيل.
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مراعاة كافة اإلجراءات الالزمة لتوفير الهدوء والراحة في جميع مرافق السكن الداخلي.
على الطالبة التحلي باألخالق الحميدة واحترام زميالتها والقائمين في السكن.
على جميع الطالبات التوقيع في سجل الحضور اليومي حسب األوقات المخصصة من إدارة السكن.
المحافظة على نظافة الغرفة وترتيبها يوميا ً.
المحافظة على جمال ونظافة السكن ومرافقه وملحقاته.
يجب على الطالبة حمل البطاقة الجامعية وبطاقة السكن وإبرازها عند طلبها من قبل الجهات المختصة في السكن.
المحافظة على مرافق السكن ،وأى تلف نتيجة سوء االستخدام أو اإلهمال سيترتب عليه عقوبات أو غرامة مالية.
إبالغ مشرفة المبنى عند حدوث أي عطل طارئ في الغرف أو أي مكان بالسكن.
يمنع ارتداء المالبس غير الالئقة بالسكن.
ال يسمح بمحاولة التأثير على أنشطة السكن.
تجنب االعتداء أو التهديد أو اإلهانة أو اإلساءة ألي من الموظفين أو العاملين أو الطالبات في السكن ،ومن يفعل
ذلك ،فإنه سيتعرض للمسائلة ،ومنها للعقوبة (حسب نتيجة المسائلة).
ئ يؤدي إلى تعطيلها.
يمنع استخدام أجهزة السكن استخداما ً سي ً
ال يسمح بتعليق اإلعالنات والمنشورات إال بعد الحصول على موافقة اإلدارة واعتمادها.
ال يسمح بتمزيق أو الكتابة على النشرات أواإلعالنات الصادرة من الجهات الرسمية والمصرح لها.
يمنع منعا ً باتا ً الكتابة على ممتلكات السكن الجامعي.
يجب أخذ الموافقة قبل إقامة أية فعالية أو نشاط داخل سكن الجامعة.
ال يسمح بالتصوير داخل سكن الجامعة.
يتم تنظيم الرحالت الترفيهية حسب الجدول المبين من إدارة السكن وبموافقة ولي األمر.
يجب التواجد في السكن الجامعي يوميا ً حسب األوقات المبينة من إدارة السكن.
يجب التقيد بمواعيد غلق الساحة الخارجية حسب األوقات الموضوعة من إدارة السكن.
يتم تنظيم رحلة التسوق األسبوعية حسب الجدول المبين من إدارة السكن.
يتم تنظيم مواعيد فتح السوبرماركت داخل السكن حسب األوقات المبينة من إدارة السكن.
يتم تحديد مواعيد استالم الوجبات من المطاعم الخارجية حسب األوقات المبينة من إدارة السكن.
يجب إخطار المشرفة بالرحالت الطالبية من قبل الكلية المقيدة بها الطالبة.
ممتلكات الطالبة الخاصة تقع تحت مسؤوليتها ،وال تتحمل اإلدارة أو باقي الطالبات مسئولية فقدانها.
على الطالبات التعاون في ترشيد استهالك الكهرباء والمياه والتأكد من إغالق جميع المفاتيح قبل مغادرة الغرفة.
سالمتكم هي أولى اهتماماتنا ،فتجنبوا الجلوس في األماكن الخطرة.
ال يسمح باقتناء وتداول الكتب أوالمجالت أو األشرطة أوالمنشورات أوالمخطوطات المحظورة والمخلة باآلداب
والقيم والمبادئ اإلسالمية واالجتماعية.
ال يسمح باقتناء المفرقعات والمواد القابلة لالشتعال أو االنفجار أو السامة أو أي نوع من أنواع السالح.
يمنع منعا ً باتا ً استخدام البخور في الغرف أو السكن.
إذا كنت تعاني من أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة ،فعليك إبالغ المشرفة وإحضار ما يثبت ذلك والتوجه إلى عيادة
الجامعة ،حيث سيتم االعتناء زاالهتمام بكم من قبل جميع الموظفين.
خدمة اإلنترنت وجدت لمساعدتكم أكاديميا ً ،فيرجى استخدامها للغرض ذاته.
على جميع الطالبات اإللمام بدليل وتعليمات السكن الجامعي.
ستحال الطالبة إلى قسم اإلرشاء االجتماعي بنا ًء على تقرير من المشرفة في حالة مخالفة أي من تعليمات السكن.
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عليكم التأكد من استالم أثاث الغرفة المخصصة لكم وتسليمها عند نهاية كل فصل أو عند االنسحاب أو التأجيل.
(أى طالبة غادرت السكن دون أن تسلم عهدتها كاملةً وبحالة جيدة ،سيترتب عليها غرامة مالية)
غرفتكم عنوانكم ،فحافظوا عليها.
يحق للمشرفة فتح الغرف للتأكد من نظافتها.
االستخدام الخاطئ للغرف أو عدم االهتمام بالنظافة تترتب عليه إحالة الطالبة إلى قسم اإلرشاد االجتماعي ،وذلك
بنا ًء على تقرير من المشرفة.
يمنع اقتناء أجهزة التلفاز والفيديو الشخصية في الغرفة دون إذن مسبق من إدارة السكن.
عند الرغبة في نقل أثاث من الغرفة يرجي إبالغ مشرفة الوحدة أو إدارة السكن.
ال يسمح بتثبيت عالقات المالبس على ممتلكات الجامعة بالغرف.
ال يسمح بتثبيت المرايا بالغرف.
يمنع المبيت في غرف الطالبات األخريات.
ال يسمح بوضع األسرة مالصقة لبعضها.
يراعى عدم رمي القمامة من النوافذ ،وكذلك عدم سكب السوائل منها.
يمنع استخدام أدوات الطبخ في الغرف.

يجب المحافظة على نظافة دورة المياه بعد كل استخدام.
يجب عدم ترك اللوازم الشخصية في دوراة المياه.
يجب الترشيد في استخدام المياه.
يمنع استخدام دوراة المياه المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة ،إال من قبل هذه الفئة.
تقع مسؤولية الحفاظ على نظافة دورة المياه على الطالبات المقيدات في الدور الذي تقع فيه دورة المياه.

يجب المحافظة على النظافة العامة للمطبخ.
يجب المحافظة على األدوات الكهربائية بالمطبخ واستخدامها بطريقة صحيحة.
يجب غسل أواني الطعام الخاصة بكل طالبة بعد االستخدام مباشرة.
يجب وضع القمامة في األماكن المخصصة لهذا الغرض.
يجب التخلص بشكل مستمر من األطعمة غير المرغوب فيها أو المنتهية صالحيتها ،وعدم تركها في الثالجة أو في
خزانات المطبخ.
يجب التأكد من إغالق أو إيقاف عمل األداوات الكهربائية بالمطبخ بعد االنتهاء من استخدامها ،وذلك لتجنب
تعرض اآلخرين للخطر.
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يجب المحافظة على الهدوء العام في القاعات.
يجب احترام رأي /حرية اآلخرين عند التواجد في القاعات.
يجب المحافظة على األجهزة واألثاث الموجود داخل القاعات.
يجب فصل التيار الكهربائي عن التلفاز وجهاز االستقبال والمكيف واإلضاءة قبل مغادرة آخر مستخدم للقاعة.

اليسمح باستقبال الزوار في السكن الجامعي.
الوقت المخصص الستقبال الزوار المصرح لهم خالل األسبوع يكون في األماكن واألوقات التي تحددها إدارة
السكن ،أو في الحاالت االستثنائية التي تقدرها إدارة السكن .على الطالبة التواجد في األوقات المحددة من قبل إدارة
السكن.

يسمح للطالبة بمغادرة السكن الداخلي والعودة وفق الشروط التالية:
ملء االستمارة الخاصة بأسماء المصرح لهم بعد الموافقة عليها من قبل ولي األمر.
في حالة رغبة الطالبة بالمبيت خارج السكن الداخلي خالل أيام الدراسة ،يجب على الطالبة إحضار موافقة خطية
من ولي أمرها.
ال يسمح للطالبة بالمغادرة مع أشخاص غير مصرح لهم من قبل ولى األمر.
إدخال الطالبات المقيمات لمركباتهن في السكن الداخلي ،يتم فقط حسب التعليمات غفي هذا الجانب.
عزيزتي الطالبة:
يمكنكم طلب المساعدة في أي وقت من خالل التوجه إلدارة السكن أو إدارة الخدمات الطالبية والذين سيعملون قدر اإلمكان
لالستماع لكم والمساعدة في حل أية مشكالت أو تقديم أية خدمات تحتاجونها.
عنوان الجامعة:
ص.ب 44 .الرمز البريدي  311صحار – سلطنة عمان
هاتف 26850100 :محوالت 336 :أو  133أو  517أو  303أو 334
فاكس26720102 :
موقع الجامعة على الشبكة اإللكترونية www.su.edu.om
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