
 

 

 

توفر إدارة السكن الطالبي والحياة السكنية في جامعة قطر للطلبة المقيمين بيئة  الثاني. مالسكن الطالبي هو بمثابة بيتك ...  الطلبة ئيأعزا

 المقيمين في السكن بحيث تتيح لهم فرص الطلبةفير بيئة تساعد على التعايش بين على تو السكن الطالبيإدارة عمل تمجتمعية معيشية متميزة. 

 بعضهم البعض لالستفادة منوأن يقوموا بتشجيع هذه االختالفات الطلبة  ويقدر أن يحترمنتوقع وبناًء عليه ومجتمعات مختلفة. التفاعل مع ثقافات 

من أجل وضعها نتوقع أيًضا االلتزام بالتعليمات اإلرشادية الخاصة بنا والتي تم و .التي توفرها هذه البيئة المشتركة الفريدةخبرات التعلم  فرص

 يرجى االلتزام بما يلي:وبناء عليه . سالمة وراحة الطلبة

 .احترام النظام واآلداب العامة .1

 أو المرافق العامة بالسكن.اإلدارة مكتب في االلتزام بارتداء المالبس المحتشمة أثناء التواجد  .2

 السكن الطالبي وفي كافة مرافقه.مباني يمنع التصوير داخل  .3

 في كل طابق.تنشيف  آالتيمنع نشر المالبس في الشرفات لوجود  .4

 المحافظة على نظافة الغرف والمرافق العامة وعدم الكتابة على الجدران ووضع الملصقات والعبث باألثاث. .5

 صحيح.يمنع نقل أثاث من المرافق والغرف األخرى إلى الغرفة الخاصة بك والعكس  األثاث داخل الغرف وتغيير ترتيب الغرفة.يمنع نقل  .6

 لهم.المبيت إال في الغرفة المخصصة للطلبة ال يسمح  .7

 بذلك.دون إشعار اإلدارة يوما متقطعا  21أو عن الحضور للسكن لمدة أسبوعين متواصلين الطلبة يسقط حق االنتفاع بالسكن عند انقطاع  .8

  ويعلن عنها من قبل اإلدارة في بداية العام الدراسي. الطالبي السكن )إفطار، غذاء، عشاء( بمطعم الوجباتيتم تحديد ساعات  .9

مساء. يُسمح للزائرين بالجلوس فقط في مناطق المحددة وال يُسمح لهم بالتجول واستخدام  9:00-مساًء  4:00ساعات الزيارة من الساعة  .10

. يجب تسجيل الزوار في مكتب االستقبال وتزويد موظفي األمن هوية رسمية سارية المفعول. ال يُسمح للزائرين يسكن الطالبالمرافق 

 .ين الطالبسكالبالمبيت في 

 .روبات القابلة للتلف داخل الغرفةيمنع تخزين االطعمة والمش  .11

عن  ولؤمسالسكن غير  .محاضرات أو امتحانات أيام السبت من كل أسبوع إبالغ اإلدارة بالموعد قبلها بأربعة أيامم لديهالطلبة الذين على  .12

 بذلك مسبقا. وابلغيلم طلبة أي 

 إعالم اإلدارة بموعد السفر. يضرورمن الالطلبة قبل سفر  .13

ية األعياد سيتم توفير حافالت للجامعة يومياً من األحد إلى الخميس كما سيتم توفير حافالت من وإلى المطار للسفر لقضاء اإلجازات الرسم .14

ات الخاصة والمراكز الصحية القيام بالعمل التطوعي أو مواعيد العياد للطلبة الراغبينلن يتم توفير حافالت  وعطالت الربيع والصيف.

 .والمشافي العامة

عند حدوث مرض طارئ سيتم طلب وحدة  مساء. 7:30-صباحا 7:30متوفرة الستقبال الطلبة من الساعة  التابعة للجامعة الصحيةعيادة ال .15

 اإلسعاف العام.

 بثمنها. الطلبةالغرفة سيتم تغريم في عند كسر أو تلف أي قطعة أثاث  .16

والمناطق المحيطة به. يحظر حيازة أو استهالك أو إظهار أعراض السكر. يمنع منعا  يسكن الطالبالالمشروبات الكحولية محظورة في  .17

استعمال حيازة جميع األدوات التي تستخدم في  باتا استخدام أو بيع أو توزيع العقاقير غير القانونية أو األدوية غير الموصوفة. يحظر

 المخدرات. 

 أو حرق التبغ )الشيشة( أو غيرها من المنتجات المماثلة داخل السكن الطالبي. يمنع منعاً باتاً التدخين  .18

 .يسكن الطالبالمفتوح في /ال يُسمح باستخدام الشموع أو البخور أو أي جهاز آخر لهب .19

 ال يُسمح بإحضار أجهزة طهي / شوايات كهربائية وغير كهربائية. .20

 األليفة للسكن أو اقتنائها.يمنع إدخال الحيوانات  .21

غير آمنة داخل السكن الطالبي والمناطق  تعد أو أي مناطق أخرى محظور الدخول اليها من قبل الجامعة أو يمنع الصعود إلى أسطح المباني .22

 المحيطة به.

 الخارجية للسكن واحترام الطالب اآلخرين من حيث خفض مستوى الضوضاء.  داخل السكن الطالبي والساحات زام بالهدوء فيااللت .23

  االقتصاد باستهالك المياه والكهرباء والحرص على إغالق المكيفات واألضواء والثالجات في الغرف قبل الخروج من السكن. .24



ثمينة  شخصيةعدم إحضار مقتنيات ب . ننصحالشخصيةوالحياة الطالبية غير مسؤوله عن فقدان أو تلف الممتلكات السكن الطالبي إدارة  .25

 .للسكن

الطالبي السكن  وفي أي وقت. سيقوم موظفإذا اقتضى األمر ذلك تحتفظ إدارة السكن الطالبي والحياة السكنية بحق دخول غرفة الطلبة  .26

 دوري.بشكل تفتيشية من اجل صحة وسالمة الطلبة والسالمة بإجراء جوالت  إدارة الصحة موظفيوالحياة السكنية باإلضافة الى 

 .تعرض للمساءلةذلك سي يخالف باالعتداء لفظيا أو جسديا ومنالطلبة لبعضهم البعض او ألي موظف يمنع منعا باتا تعرض  .27

دون تعد على زمالء الغرفة الواحدة بين على ترتيب ونظافة الغرفة  من المحافظةالمتفق عليها  االلتزام باتفاقية توزيع المهام داخل الغرفة .28

إذا كان هناك خالف، فسيُطلب من الطلبة حضور جلسة لحل الخالف مع أخصائي السكن الطالبي. ليس هناك   .حقوق وواجبات كل منهما

زمالءهم نها نقل بأعمال من شأقيامهم بالسكن عند ثبوت يفقد الطلبة حقهم  كما .في حال الخالفات ضمان لقبول جميع طلبات تغيير الغرف

 أخرى للحصول على غرفة مفردة.بالغرفة إلى غرفة 

 .قيام بأي عمل ممكن أن يعرض حياتهم أو حياة األخرين للخطرالالطلبة بيحظر على  .29

على سبيل المثال ال الحصر، رفض  ،أو غيرهم من موظفي الجامعة يسكن الطالبالموظفي  تعليماتباالمتثال لالطلبة  من المتوقع أن يلتزم .30

، وعدم الصحية والنفسيةالمساعدة في الحاالت  رفض مضللة، غير صحيحة أوهوية، إعطاء معلومات الفتح باب الغرفة، رفض تقديم بطاقة 

 .استكمال العقوبات التأديبية

العبث بمعدات /أو استخدام اإلنذار،ألجهزة اطئ المتعمد الخالتفعيل الحريق ومعدات مكافحة الحرائق، مثل  إنذاريُحظر العبث بأجهزة  .31

 .إنذار الحريق، أو إشعال الحرائق أو استخدام العاب ناريهتفعيل أو عدم إخالء مبنى عندما يتم  اإلطفاء،

 72في غضون  يجب اخالء الغرفة .في نهاية العام الدراسي .المغادرة وإخالء غرفهم على الفور إذا انسحبوا من الجامعةالطلبة يجب على  .32

عدم االلتزام بإجراءات المغادرة . الصيفيلفصل امقررات التسجيل ل ال في حالةإنهائي )في نهاية الفصل الدراسي( ساعة بعد آخر امتحان 

الطالب في إعادة المفتاح، فسيتم أخفق إذا . مفتاح الغرفةوتسليم جميع األمتعة الشخصية ازالة يجب . يومية رسوم إقامة إضافية قد يؤدي إلى

سكن إدارة الهم، فإن غرفالشخصية من مقتنياتهم في إزالة الطلبة إذا أخفق . واستبدال المفتاحالقفل فرض رسوم على الطالب مقابل تغيير 

 .التخلص منهاحق السكنية تحتفظ بحياة الو يالطالب

جرة استبدال المفتاح. ويمنع ألاير قطري  ١٠٠ف يدفع الطالب)ة( تلف المفتاح، سويعتبر مفتاح الغرفة عهدة لدى الطلبة. في حالة فقدان أو  .33

الرجاء ابالع اإلدارة فورا في حالة فقدان أو تلف  منعاً باتاً نسخ المفاتيح خارج السكن الطالبي ألن هذا يؤدي الى تلف المفتاح الرئيسي.

 مفتاح الغرفة.

 تخاذ اإلجراء المناسب حسب نوع المخالفة.اعرض الطلبة للمساءلة وفي حال مخالفة تعليمات السكن الطالبي، يت .34

 

             بالطالبات خاصة ولوائحتعليمات 

 .النضباط بمواعيد الخروج والعودة للسكن قبل العاشرة مساءً ا .1

 رئيس القسم حصراً.الطالبي أو السكن إدارة  ةيسمح للطالبة بالتأخير بإذن مسبق من مدير .2

 تسجيل الخروج والعودة في سجل الخروج الخاص باإلدارة. .3

  .االلتزام بعملية التمام الليلي من الساعة السابعة مساًء وحتى الساعة العاشرة مساءً  .4

 .لإلجراءات التأديبيةحر( وأي مخالفة لهذا التصريح تعّرض الطالبة نفسها  –التقيد بنوع التصريح المرسل من السيد ولي األمر )مقيد  .5

 في حالة التصريح المقيد يجب ارفاق صور من هوية األشخاص المصرح لهم بالخروج معهم.  .6

 تحت سن الثامنة.األطفال الذكور يمنع زيارة الذكور لسكن الطالبات اال  .7

مرفقاً بصورة من جواز السفر أو  ضرورة إعالم اإلدارة بموعد السفر وإرسال تصريح السفر من قبل ولي أمر الطالبةالطالبة قبل سفر  .8

 البطاقة الشخصية لولي األمر.

 مبيت باالتصال هاتفيا. إلىبتحويل الخروج لها اإلشراف قبل خروجها وال يسمح مكتب عند خروج الطالبة مبيت تبلغ  .9

 في حالة خروج الطالبة مبيت، يسمح لها بالعودة الى السكن الطالبي قبل الساعة العاشرة مساء. .10
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