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إسكان أعضاء هيئة بالشروط والضوابط العامة واإلجراءات التي يجب أن يلتزم بها الساكن 

  التدريس بجامعة شقراء

 

 :والضوابط أوالً الشروط

 

ورد ذلك إذا كان قد يتعهد من يتم إسكانه بتسديد التأمين، وبعدم استالم بدل السكن والتأثيث أو معونة السكن  .1

 .من غير األطباء  السعوديين ألعضاء هيئة التدريساإليجار الرمزي بالنسبة  ، وبتسديدتم االستالم

أو بناته أو من يعولهم شرًعا أو غيرهم وفي حالة المخالفة  ئهأبناحد من  يحق للساكن التنازل عن السكن ألال .2

ن قائمة يحق للجامعة المطالبة بإخالء السكن فوًرا ويسقط حقه في السكن بصفة نهائية ويدرج اسمه ضم

 المخالفين لالئحة السكن.

 فراد اسرته في السكن وعدم استخدام السكن ألغراض أخرى.الحق بالتأكد من إقامة الساكن وأ ارة اإلسكانإلد .3

 حد أفراد أسرته.ا من قبله إذا سلم له شخصيًا أو ألأي خطاب ترسله إدارة اإلسكان للساكن يعتبر مستلمً  .4

الحكومية أو حسب القيمة  التعرفةحسب  ماء والكهرباء وفواتير الهاتفعلى الساكن سداد استهالكه من ال .5

 ويتم الرفع الستقطاعها من الجهة ذات العالقة. التقديرية التي تقرها إدارة اإلسكان

 ال يجوز أجراء أي تعديالت أو إضافات في السكن. .6

عن طريق نظام ة دة السكنيإبالغ إدارة اإلسكان )الصيانة( فوًرا عن أي عطل او عيب يظهر له في الوح .7

الوحدة  الصيانة بدخول لفني ( والسماحhttps://apps.su.edu.sa/eskanبالغات اإللكتروني )

ضرر للساكنين أو كامل  الوقائية وإصالح أي خلل أو عيب يتسبب فيأعمال الصيانة  اتجراءإل السكنية

ويتحمل الساكن جميع تكاليف الصيانة  ، حمل كافة المسؤولية عند منعهم من اإلصالحيالمبني ومحتوياته و

 .وقطع الغيار

 عند الرغبة في تغيير االقفال يتم تعبئة النموذج لدى اإلسكان. .8

ه ويدفع قيمه المفقود حسب إذا اتلف الساكن أو اضاع أي شيء من السكن يلتزم بإصالح ما اتلف على نفقت .9

 .إدارة اإلسكانتقدير 

عادته بحالة جيدة ونظيفة والمحافظة على نظافة المبني الذي يسكنه كما يلتزم الساكن بنظافة سكنه وعليه إ .10

 .تها مثل االشجار واألنوار وخالفهاى نظافة المنطقة السكنية وسالمة جوديحافظ عل
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التقيد بأنظمة المرور وبكل وسائل السالمة لمنع الحوادث وعدم السماح لألطفال أو لمن ال يحملون رخصة  .11

 ة السيارة داخل المدينة الجامعية.بقياد

في حالة تكرار وقوف سيارات الساكن بشكل مخالف أو وقوف أحد سياراته لمدة طويلة تشغل بذلك مواقف  .12

من الجامعي سحب السيارة ويتحمل الساكن األ( مرات يحق إلدارة السالمة و3سيارة أخرى أكثر من )

 األضرار التي تحدث لسيارته من السحب.

 ي القمامة والنفايات في األماكن المخصصة لها بعد وضعها في أكياس بالستيكية محكمة األغالق.يراعي رم .13

والتقيد بالتوجيهات الصادرة من  االلتزام بقواعد اآلداب العامة في المظهر والسلوك وعدم العنف مع اآلخرين .14

 .إدارة اإلسكان

ن الدراجات والممتلكات الشخصية في هذه وممرات المباني، او تخزي ب األطفال في مداخليراعي عدم لع .15

زعاج األخرين، ويتحمل ولي األمر قيمه ما يتسبب أبناؤه أو ضيوفه في االتالف من ممتلكات إلاألماكن منعًا 

 .الجامعة داخل وخارج مسكنه وهو مسؤول عن تصرفات ضيوفه وأطفالهم ومن يعمل لديه

 أو في حالة بيع السيارة للغير حتى وأن كانت ممزقة.تعاد البطاقة الخاصة بالسيارة عند اخالء السكن  .16

ترشيد استخدام الكهرباء والمياه واستخدامها في األغراض الضرورية وتطبيق اإلجراءات الصادرة من  .17

 والكهرباء والجهات المختصة في حالة إساءة استخدامها. هوزارة الميا

قراراً  السالمة واألمن الجامعيإدارة  –كان يخلى الساكن وحدته السكنية مباشرة إذا أصدرت إدارة اإلس .18

االعتماد على الغاز داخل الوحدات السكنية ويجب  ألسطواناتالساكن  استخداممن السكن عند  بإخراجه

 األجهزة الكهربائية فقط

ن بإخراجه من السكن ألي سبب م اإلسكان قراًرايخلي الساكن وحدته السكنية مباشرة إذا أصدرت إدارة  .19

 التي تراها موجبه إخراجه.األسباب 

يوًما من تاريخ إبالغه  (30)لجامعة وتأخر عن استالمها لمدة عند تحديد وحدة سكنية جاهزة لمنسوبي ا .20

 .يسقط حقه في هذه الوحدة السكنية
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ل اللجنة غير موجودين تفتح من قب وعائلتهعند وجود خطر يتطلب الدخول الفوري للوحدة السكنية والساكن  .21

 الفنية ويلزم إعداد محضر بذلك ويبلغ الساكن بما حدث.

يمنع تشغيل عماله السكن في اعمال خاصة داخل الوحدة السكنية أو غسيل السيارات وعدم تشغيل عماله  .22

 .األخرى ليسوا على كفالة الساكن ويتحمل أي ضرر يقع على الممتلكات

 قق السكنية.عدم اسكان السائقين والخدم من الرجال في الش .23

 عدم اقتناء الحيوانات ويستثنى من ذلك األسماك وطيور الزينة. .24

ه أو على اآلخرين من ضيوف لديه يسكنون ولم يتم تسجيلهم في أي ضرر يقع ل زائريهيتحمل الساكن أو  .25

 في سكن الجامعة لدى إدارة اإلسكان. دائمةبيان السكانين المقيمين معه بصفه 

 لوحدته ورينجاالميبلغ الساكن بالسلوكيات الخاطئة التي تظهر من ابنائه أو زائريهم مثل )إزعاج اآلخرين  .26

 (.يةالسكن

 -األتية: يسقط حق الساكن في االستمرار في سكن الجامعة في الحاالت  .27

 االسكان.أفراد اسرته أو زواره أو العمالة المستخدمة لشروط  أحدإذا بلغ ثالث مرات عن مخالفته أو  -أ

في حالة وجود مخالفة تقررها الجهات ذات العالقة في السكن أو خارجه مثل االضرار بحياة أو ممتلكات عامة  -ب

ط في سرقة ممتلكات المقيمين بالسكن أو زائريهم تصدر روبالسكانين وزائريهم او التأو خاصة والتحرش 

 الجامعة قرار فيما يخص استمراره في السكن.

 المجاورة. األراضيالسكن والتعدي على  اإلضافات وتعديل -ت

 اإلعارة أو الندب أو االبتعاث لخارج الجامعة ال كثر من سنة واحدة. -ث

 االستقالة أو الفصل وأنهاء العقد بمعرفة الجامعة. -ج

 في حالة التقاعد النظامي من الجامعة. -ح

 االنتقال من الجامعة إلى جهة أخرى. -خ

 أو االنتقال إلى إحدى كليات الجامعة خارج نطاق اإلسكان. اناساءة استخدام السكن أو األضرار بالجير -د

ستالم سكنه خالل الجع إدارة اإلسكان افي مساكن الجامعة وال ير وحدة سكنية منحه من تتم الموافقة على -ذ

التقديم مرة أخرى إال بعد مضي له وال يحق  كن ويعتبر طلبه ال غياً سشهر من تاريخ البالغ يسقط حقه في ال

 سنة.

 أعاله.والضوابط الشروط بأي من  لإلخالا -ر
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 :.السكناخالء  ثانياً: اجراءات

 -يلي: يقوم الساكن بما  -1

تعبئة بيانات عضو هيئة التدريس بنموذج إخالء وحدة سكنية ويقدم الطلب إلدارة إسكان أعضاء  -أ

 هيئة التدريس.

خدمات  - هاتف–ماء وصرف  – اء)كهربفواتير الخدمات فية ما علية من مبالغ متبقية تخص تص -ب

 ، وكذلك ايجار الوحدة السكنية ألعضاء هيئة التدريس السعوديين من غير األطباء. انترنت(

 .وأجهزةإخالء الوحدة السكنية من االمتعة وما يخصه من أثاث  -ت

 :بما يلي إلسكانإدارة اتقوم   -2

بخصم قيمة  ويتم تخيير الساكنفحص الوحدة السكنية المراد إخالئها وحصر التلفيات إن وجدت  -أ

وفي  اإلسكانإدارة ب المعتمدةمواصفات الحسابه الخاص حسب  منالتلفيات من التأمين أو شرائها 

 المبلغ.بسرعة تغطية  إبالغهحال أن المبلغ أكثر من قيمة التأمين يتم 

  .من الساكنأعضاء هيئة التدريس  إلسكانتصريح الدخول  إستالم -ب

  الساكن.حدة السكنية من استالم مفاتيح الو -ت

 التدريس.إرسال إفادة إخالء طرف لعمادة شئون أعضاء هيئة التدريس ونسخه لعضو هيئة  -ث

 

 يعاد مبلغ التأمين إلى الساكن. -3
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 -السفر في اإلجازة والنقل من شقة ألخرى: ثالثا: 

 

ل محابس الماء داخل الوحدة السكنية وإطفاء في حالة السفر في اإلجازة يجب على الساكن التأكد من أقفا -أ

جميع األنوار وفصل جميع المعدات الكهربائية واقفال جميع النوافذ واخالء الثالجة من اللحوم وغيرها، 

 واتخاذ جميع اجراءات السالمة األخرى للمحافظة على السكن ومحتوياته.

تشكل لجنة تتولى فتح الوحدة السكنية وجرد  عند انتهاء العالقة مع الجامعة والمغادرة دون تسليم السكن -ب

محتوياتها وحصر االلتزامات المادية المترتبة على ذلك واستقطاعها من تأمين السكن وفي حالة عدم 

 كفايته يطالب من قبل الجهات المختصة.

 دارةإلالوحدة السكنية  إعادةفي حالة عدم عودة المتعاقد من اإلجازة وتأخره هو أو من ينيبه في  -ت

اإلسكان يحق للجامعة تحميله قيمة اإليجار الفعلي للوحدة السكنية للفترة الواقعة بين انتهاء اجازته 

 وقرارها في ذلك نهائي. إدارة االسكانحسب تقدير  وإعادتاها

القديمة بعد اتمام  عند نقل الساكن من وحدة سكنية إلى أخرى فإن الحد األقصى لتسليم الوحدة السكنية -ث

ة السكنية الجديدة وفي ( عشرة أيام من تاريخ تسلمه للوحد10واصالح أي تلفيات هو )افة عملية النظ

 حالة التأخر يدفع إيجار الوحدتين السكنيتين.

  

 -التأثيث والتجهيز: رابعاً 

يتولى الساكن تأمين وصيانة ما يحتاج إليه من أثاث وأجهزة على حسابه الخاص ويلزم التنسيق مع الصيانة 

األجهزة مع الشبكة الكهربائية وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل الساكن ما يترتب على األضرار التي لتطابق 

 تحدث بسبب هذه المخالفة.

 قباًل:تواتعهد بالتقيد بها وبأية لوائح أو تعليمات تصدر مسوالضوابط واإلجراءات اطلعت على هذه الشروط 

 هـ14/     /     ..................         التاريخ:   التوقيع: ..     ..........    االسم: .........................
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