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التعليامت التنفيذية للمنازل الداخلية للطالبات
صادرة عن مجلس الجامعة باالستناد إىل نص املادة )27( من قانون الجامعات األردنية 

الرسمية رقم )42( لسنة 2001 بقراره رقم )2006/45( تاريخ 2006/12/28 

    

 املــادة )1(: تسمـــى هــذه التعليمـــــات )التعليــات التنفيذيــة ملنــازل الطالبــات يف الجامعــة األردنيــة - األندلــس والزهراء( ويعمــــــل بهــا اعتباراً 

مــن تاريــخ إصدارهــا.

 املادة )2(:     أ ــ تكون اإلقامة يف املنازل الداخلية للطالبات املقبوالت حسب الربنامج العادي.

ـــ يســمح بقبــول عــدد محــدود مــن الطالبــات املقبــوالت حســب الربنامــج املــوازي مــع شــقيقاتهن املقبــوالت حســب الربنامــج العــادي يف حال   بـ 

توافــر األماكــن يف املنــازل وتحــدد رســوم اإلقامــة لتلــك الحــاالت مــن قبــل مجلــس العمــداء قبــل بدايــة العــام الجامعــي.

 ج ــ  ال يسمح للطالبة باإلقامة يف املنازل الداخلية إذا كانت موظفة خارج الجامعة.

 املادة )3( : تحدد إجراءات القبول واإلقامة يف املنازل الداخلية عىل النحو التايل :

1 ــــ تقــدم طلبــات االلتحــاق باملنــازل الداخليــة للطالبــات حســب منــوذج خــاص بذلــك يف عــادة شــؤون الطلبــة قبــل أســبوعني عــىل األقــل مــن 

بــدء الفصــل الــدرايس.

2ــــ تنظــر اللجنــة التــي يرأســها عميــد شــؤون الطلبــة يف الطلبــات وتقــرر األعــداد والطلبــات املقبولــة حســب األماكــن الشــاغرة يف املنــازل، وذلــك 

وفــق أولويــات تضعهــا اللجنــة وتحــدد أوزانهــا.

3 ــــ تعطــى الطالبــة، عنــد قبولهــا يف املنــازل، فــرتة أســبوعني مــن بــدء الفصــل لتســديد الرســوم املطلوبــة، وترتتــب بعــد ذلــك غرامــة مقدارهــا 

دينــاران عــن كل أســبوع تأخــر وبحــد أقــى أربعــة أســابيع، ويعــرض االســتمرار يف عــدم تســديد الرســوم الطالبــة لفقــدان حقهــا يف اإلقامــة.

4 ــ أ( تغلق املنازل الداخلية أثناء العطلة بني الفصول الدراسية حيث يتم إنجاز أعال الصيانة الالزمة والنظافة الشاملة.
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 ب ( ميكــن الســاح باســتمرار إقامــة عــدد محــدود مــن الطالبــات يف املنــازل الداخليــة أثنــاء العطلــة بــني الفصــول أو االلتحــاق باملنــزل قبــل بــدء الفصــل 

يف الحــاالت التاليــة: ــ 

1 ــ التحاق الطالبة بالتدريب العميل كجزء من متطلبات التخرج.

 2 ــ  بدء الدراسة يف بعض الكليات قبل موعد بدء الفصل الدرايس.

 3 ــ  املشاركة يف نشاط تنظمه الجامعة أو عادة شؤون الطلبة.

 جـ ــ ميكن الساح بإقامة عدد محدود من الطالبات يف الحاالت التالية لقاء استيفاء بدل اإلقامة املؤقتة منهن:

 1( إقامة ذوي الطالبة خارج األردن.

 2( استكال الحصول عىل الوثائق الالزمة للتخرج.

 3( الطالبات مبستوى الدراسات العليا اللوايت يتابعن إجراء األبحاث املطلوبة، وبناء عىل كتاب من املرشف املعني.

 5 ــ أ( يعترب قبول الطالبة لإلقامة يف املنازل الداخلية فصلياً، ويجدد هذا القبول عند توافر الرشوط التالية: 

1 ــ التقدم بطلب تجديد االلتحاق قبل أسبوعني عىل األقل من انتهاء الفصل.

 2 ــ  توافر أماكن شاغرة يف املنازل الداخلية.

 3 ــ االلتزام باألداء األكادميي وباألنظمة والتعليات املعمول بها يف الجامعة.

 املادة )4(:   يتعني عىل الطالبة خالل فرتة اإلقامة يف املنازل الداخلية االلتزام مبا ييل: ــ 

أ ــ الهدوء: 

 1(  مراعاة أوقات الهدوء يف املنزل لتهيئة الجو املناسب للدراسة والراحة.

 2( عدم إحداث إزعاج سواء من املذياع أو املسجل أو التحدث بصوت عاٍل.

 3( االلتــزام مبشــاهدة التلفــاز يف األوقــات واأليــام املخصصــة لذلــك وحتــى الســاعة الحاديــة عــرشة والنصــف ليــالً مــن كل يــوم باســتثناء عطلــة نهايــة 

ــاد والعطــل الرســمية. األســبوع واألعي

 ب ــ النظافة والرتتيب:

 1( تنظيف وترتيب الغرفة يومياً وفق الشكل العام املعتمد عند استالم الغرفة.

 2( عدم إلصاق الصور واإلعالنات عىل الواجهات األمامية للمنزل أو الجدران داخل الغرف أو املرافق العامة.

 3( إعداد الوجبات الخفيفة فقط، ويطلب من الطالبة التنظيف بعد استخدام املطبخ فوراً.
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 4(  استخدام املرافق الصحية يف املنزل بالشكل السليم وإبقاؤها نظيفة بعد كل استخدام.

 5( عدم تخزين األطعمة يف غرف املنامة.

 6( عدم استخدام حواف النوافذ الخارجية لوضع املقتنيات أو املالبس.

 جـ ــ املحافظة عىل األثاث وموجودات املنزل:

 1( املحافظــة عــىل األثــاث يف الغرفــة حيــث يعتــرب األثــاث عهــدة شــخصية عــىل الطالبــة وعليهــا املحافظــة عليــه، وأي مخالفــة أو خلــل يعــرض الطالبــة 

للتغريــم.

 2( املحافظة عىل ممتلكاتها الشخصية، وال تتحمل إدارة املنزل مسؤولية فقدان أي يشء من هذه املمتلكات، لذلك ال بد من مراعاة ما ييل :

إيداع النقود واملجوهرات الثمينة لدى البنوك املوجودة يف الحرم الجامعي أو غرها من الجهات اآلمنة واملناسبة.  

   عدم ترك باب الغرفة مفتوحاً أثناء الغياب عنها وأثناء فرتة الليل.

  عىل جميع الطالبات يف نهاية كل عام جامعي أخذ كل ما يخصهن من أمتعة وكتب بسبب أعال الصيانة العامة. 

3 ( توقع الطالبة عند التحاقها باملنازل الداخلية تعهداً للمحافظة عىل:  

النظافة والرتتيب يف املنزل عامة ويف غرفتها خاصة.  

  أثاث ولوازم املنزل بشكل خاص.

   العهدة التي تسلمتها )موجودات الغرفة( ويف حالة إخاللها بذلك تتعرض الطالبة للعقوبة املادية واملعنوية.

 د ــ حسن الترصف داخل املنزل:

 1( عــىل الطالبــة ارتــداء املالبــس املعــدة للظهــور مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى موعــد إغــالق املنــزل ويف كل مــرة تكــون فيهــا الطالبــة خــارج 

الغرفــة.

 2( يكــون اســتقبال األقــارب والضيــوف يف صــاالت االســتقبال املخصصــة لذلــك يف كل منــزل وال يجــوز اصطحــاب أي منهــم إىل غرفــة املنامــة، كــا ال يســمح 

بإيــواء أي مــن الــزوار مــن خــارج املنــزل.

 3(  التقيد بأوقات الزيارة ما بني الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء كل يوم.

 4(  عىل الطالبات االلتزام بعدم التدخني داخل املنزل يف غر األماكن املخصصة لذلك.

ــة أو  ــك أي مطبوعــات أو مــواد مرئي ــا وكذل ــة بأنواعه ــات الروحي ــة لالشــتعال أو الســامة أو الضــارة أو املخــدرة أو املرشوب ــاء املــواد القابل  5( عــدم اقتن

مســموعة غــر مــرصح بهــا.
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 6( البقاء يف الغرفة املخصصة يف املوعد املحدد للتفقد اللييل، وستعترب كل طالبة خارج غرفتها يف ذلك املوعد غر موجودة يف املنزل.

 7(   عدم التسبب يف اإلرضار باملرافق العامة.

 8(   االلتزام بتوجيهات املرشفة والتعامل معها باحرتام يف كل الظروف.

 9(  اللجوء إىل مرشفة املنزل أو مسؤولة املنازل عند مواجه مشكلة أو حدوث إشكال.

 10( عدم االعتداء اللفظي أو الجسدي عىل أي أحد داخل املنزل مها كانت الظروف.

 11( ال يسمح بتشكيل كتل أو تجمعات داخل املنزل إال مبوافقة عميد شؤون الطلبة الخطية عىل ذلك.

 هـ ــ التقيد بإجراءات مغادرة املنزل:

 1(  العودة إىل املنزل وفق الساعات املحددة واملعلنة واملأذون بها.

 2(   تدويــن إذن خطــي يف الســجل املخصــص للمغــادرة يف عطلــة نهايــة األســبوع والعطــل الرســمية واألعيــاد وفــق العناويــن الــواردة يف طلــب االلتحــاق 

والعناويــن الجديــدة املضافــة إىل الطلــب مبوافقــة مرشفــة املنــزل.

 3( يجــوز للطالبــة يف األحــوال الطارئــة مغــادرة املنــزل خــالل أيــام األســبوع )األحــد إىل األربعــاء( مبوافقــة ويل األمــر الخطيــة أو مبوافقــة خطيــة مــن مرشفــة 

املنزل.

 4( إعالم إدارة املنزل، يف حالة الرغبة يف املشاركة بالرحالت الطالبية الجامعية، قبل يومني عىل األقل من موعد الرحلة، ومبوافقة ويل األمر.

املادة )5( : تنظم اإلجراءات املتعلقة بالنشاطات الثقافية والرتفيهية يف منازل الطالبات عىل النحو التايل:

ــات  ــة كلفــة النشــاطات ويــودع املبلــغ يف حســاب األمان ــغ )ديناريــن( كبــدل انتفــاع مــن كل طالبــة يف بدايــة كل عــام جامعــي لتغطي  1(  يســتوىف مبل

املوحــد لصالــح املنــازل الداخليــة.

 2(  نظراً ملحدودية املساحات يف املنازل الداخلية ولتهيئة الجو املناسب للدراسة والراحة، يجب التقيد مبا ييل:

إقامــة النشــاطات يف املرافــق العامــة التابعــة لعــادة شــؤون الطلبــة خــارج مبــاين املنــازل الداخليــة باســتثناء اللقــاءات التوجيهيــة ملرشفــات األجنحــة   •

مــع الطالبــات والنشــاط املتعلــق بالســالمة العامــة والنظافــة والتكيــف لطالبــات الســنة األوىل. 

•  عــدم اإلعــالن عــن أي نشــاط دون الرجــوع إىل مرشفــة املنــزل حيــث أن لوحــات اإلعالنــات مخصصــة إليصــال املعلومــات التــي تهــم الطالبــات والتــي 

تصــدر عــن الجهــات الرســمية يف الجامعــة. 

3(   يشــكل عميــد شــؤون الطلبــة، بنــاًء عــىل تنســيب مــن مســؤولة املنــازل، فريــق عمــل تطوعــي يف كل منــزل، برئاســة مرشفــة املنــزل لتحســني مســتوى 

الخدمــات وتفعيــل النشــاطات.
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 4(   يعقــد هــذا الفريــق اجتاعــاً مرتــني شــهرياً بحضــور مديــرة دائــرة املنــازل الداخليــة ومديـــر دائــرة الخدمــات وفريــق العمــل التطوعــي يف املنزلــني 

لدراســة االقرتاحــــات والطلبات.

 5(   يقام النشاط بناء عىل طلب من الفريق، وموافقة عميد شؤون الطلبة.

ـــ تــري أحكـــــام املادتــني )12 و 13( مــن نظـــــام منــازل الطلبــــة يف الجامعــــة األردنيــة عــىل طالبــــة املنازل التــــي تخالف مــا ورد يف هذه   املــادة )6(:ـ 

لتعليات. ا

املادة )7(: ــ  يتخذ رئيس الجامعة ما يراه مناسباً يف جميع الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليات.

 املادة )8(: ــ تلغي هذه التعليات أي تعليات أخرى تتعارض مع مضمونها.

املادة )9( : ــ  عميد شؤون الطلبة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليات.   

  

تعليامت اإلقامة يف سكن طالبات الجامعة األردنية الدويل

 )جرش وعمون(
ــات  ــات العربي ــة للطالب ــبة واملريح ــية املناس ــواء الدراس ــر األج ــايل يف األردن وتوف ــم الع ــر التعلي ــعيها لتطوي ــة وس ــة األردني ــود الجامع ــن جه ضم   

واألجنبيــات واألردنيــات املغرتبــات، امللتحقــات بربامــج التدريــس املعتمــدة يف الجامعــة، فقــد وفــرت الجامعــة األردنيــة ســكني جــرش وعمــون للطالبــات 

)داخــل الحــرم الجامعــي( عــىل مســتوى متقــدم مــن التأثيــث والتجهيــز واإلرشاف ووفــرت كافــة وســائل الراحــة املمكنــة للطالبــات املقيــات وبأســعار 

تنافســية.

املادة األوىل : تسمــى هذه التعليمــات التعليمــات التنفيذية يف سكــن طالبات الجامعــة األردنية الدولــي )جرش وعمون(    

ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

املادة الثانية : تحدد إجراءات القبول واإلقامة يف السكن للطالبات عىل النحو التايل:

 1 ــ تقوم الطالبة بتعبئة طلب االلتحاق بالسكن أو من ينوب عنها.
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 2 ــ تقوم الطالبة بالتوقيع عىل عقد اإليجار املعتمد، وتلتزم الطالبة بدفع بدل اإليجار، والتأمني حسب ما تم االتفاق عليه.

 3 ــــ يقــوم ويل أمــر الطالبــة األردنيــة أو مــن يفوضــه خطيــاً بذلــك بتعبئــة منــوذج التعهــد وااللتــزام الخــاص بإقامــة ابنتــه يف الســكن، وتقــوم الطالبــات 

غــر األردنيــات بتعبئــة النمــوذج املخصــص لذلــك.

املادة الثالثة: أ( تأجر الغـرف يسمــح بتأجر الغرف لكــل من الفئات التاليــة، علــى أن ال يزيد عــدد األشخــاص يف الغرفـــة الواحدة عىل اثنني.

 ب( تحــدد أجــور اإلقامــة بقــرار مــن رئاســة الجامعــة ولهــا الحــق بإعــادة النظــر يف هــذه األجــور يف ضــوء املســتجدات ومصلحــة الجامعــة دون أي حــق 

باالعــرتاض علــاً بــأن األســعار الحاليــة هــي كــا يــيل :

استوديو مفرد )لطالبة واحدة فقط( يبلغ أجرته الشهرية )275( دينار.  .1

استوديو مزدوج )زميلتان( تبلغ أجرته الشهرية للطالبة الواحدة )220( دينار.  .2

يف حــال كــون الطالبتــني املقيمتــني يف االســتوديو املــزدوج شــقيقتان فــأن الجامعــة تقــدم خصــاً خاصــاً بحيــث تصبــح األجــرة الشــهرية للشــقيقة   .3

ــار. ــدة )188( دين الواح

يستوىف مبلغ )2( دينار لدعم النشاطات الثقافية والعامة.  .4

تزاد أجور سكني جرش وعمون سنوياً بنسبة )%5(.  .5

جـ ( تأمني الغرف تدفع الطالبة تأمني مسرتد عند توقيع العقد عىل النحو التايل: 

1( الغرف املفردة )300( دينار أردين.

 2( الغرفة املزدوجة )350( دينار أردين.

3( تأمني مفاتيح )5( دنانر أردين.

املادة الرابعة: لغايات اإلقامة يف السكن للطالبات يتعني عىل الطلبة االلتزام مبا ييل:

 أ ( الهدوء: 

1( املحافظة عىل الهدوء داخل السكن لتهيئة الجو املناسب للدراسة والراحة.

 2 ( عدم إحداث إزعاج سواء من املذياع والتلفاز أو التحدث بصوت عايل.

 3 ( الترصف السليم واللبق أثناء التواجد يف املمرات والردهات والرشفات مبا يحافظ عىل سمعة السكن لقربه من مساكن أخرى.

 ب ( النظافة:

 1( املحافظة عىل النظافة داخل الغرف واملرافق املتعلقة بها.
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 2 ( عدم إلصاق أي صور مبواد الصقة عىل الجدران وأبواب الغرف.

 جـ ( موجودات الغرف:

 1(  توقــع الطالبــة عــىل تعهــد باملحافظــة عــىل الغــرف املســتأجرة وموجوداتهــا مــن األثــاث واألجهــزة وجميــع األدوات امللحقــة بالبنــاء، وأي مخالفــة أو 

خلــل يعــرض الطالبــة للتغريــم.

ــدان أي يشء مــن هــذه  ــة واألوراق الشــخصية وال تتحمــل إدارة الســكن مســؤولية فق ــا الثمين ــة مســؤولية املحافظــة عــىل ممتلكته  2(  تتحمــل الطالب

ــكات. املمتل

 3(   إعالم إدارة السكن عن أي خلل يحتاج إىل متابعة أو صيانة داخل الغرف.

 د( الترصف داخل السكن:

 1- رضورة ارتداء املالبس املناسبة خارج الغرف وعىل الرشفات.

 2 - رضورة التواجــد يف الســكن يوميــاً قبــل العــارشة ليــالً لغايــات التفقــد الليــيل، وتتحمــل الطالبــة مســؤولية عــدم تثبيــت حضورهــا لــدى املرشفــات يف 

كشــف التفقــد الليــيل أثنــاء وجودهــا داخــل الســكن.

 3 -  عدم إلصاق أي إعالن عىل لوحة اإلعالنات داخل السكن دون الرجوع إىل املرشفات.

 4 - عدم اقتناء املواد القابلة لالشتعال أو املواد السامة أو الضارة أو املرشوبات الروحية بأنواعها وكذلك أي مطبوعات قد تخل باآلداب العامة.

 هـ( مغادرة السكن والعودة:

 1- التقيد التام مبواعيد املغادرات والعودة املعلنني.

 2 - عــىل الطالبــة التوقيــع يف كشــف الدخــول والخــروج بعــد الســاعة السادســة مســاًء كل يــوم، وعــىل مــدار الســاعة أيــام العطــل الرســمية، املناســبات، 

وعطــل نهايــة األســبوع.

 3 - إعالم إدارة السكن يف حال رغبة الطالبة يف املشاركة بالرحالت الطالبية وقبل يومني عىل األقل من املوعد املحدد للرحلة.

 و ( استقبال الضيوف:

 1-  مراجعة مرشفة السكن للتأكد من هويته والحصول عىل إذن الزيارة.

 2- تسلم الهوية الشخصية للمرشفة والتوقيع عىل سجل الزوار.

 3-  يكون استقبال األقارب وصديقات الطالبات يف اسرتاحة الطابق األريض.

 4 - يسمح للطالبة باصطحاب األقارب اإلناث والصديقات والوالدة وشقيقتها إىل غرفتها مبوافقة املرشفة.
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 5 -  يكون استقبال الضيوف من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة التاسعة والنصف مساًء.

املادة الخامسة - املبيت خارج السكن:

ـــ يســمح للطالبــة باملبيــت خــارج الســكن ولــدى األشــخاص الذيــن تــم تحديدهــم مــن قبــل ويل األمــر مســبقاً رشيطــة التوقيــع عــىل تعهــد من الشــخص  1ـ 

املضيف.

2 ــــ  يســمح للطالبــة باملبيــت خــارج الســكن رشيطــة التوقيــع عــىل تعهــد تتحمــل فيــه الطالبــة املســؤولية الكاملــة دون أن تتحمــل إدارة الســكن أي 

مســؤولية جــراء هــذا املبيــت.

املادة السادسة - ترك السكن:

 1 ــ  يف حال رغبة الطالبة يف ترك السكن يجب أن يتم إبالغ اإلدارة قبل )30( يوم عىل األقل التخاذ اإلجراءات الالزمة.

 2 ــ تقوم الطالبة بتربئة ذمتها من العهدة التي بحوزتها ليصار إىل تسوية حسابها وفقاً لألصول واسرتداد مبلغ التأمينات.

املادة السابعة - املبيت املؤقت:

 1 ــــ توقيــع الطالبــة عــىل منــوذج تعهــد والتــزام بدفــع مبلــغ وقــدره )10 دينــار( أردين أجــرة مبيــت الليلــة الواحــدة عــن كل مــن والدتهــا أو شــقيقتها أو 

صديقتهــا عــىل أن يتــم تســديد املبالــغ املســتحقة عنــد إنهــاء مــدة املبيــت مبــارشة.

 2 ــ توفر إدارة السكن رسير إضايف واحد لهذه الحاالت.

 3 ــ تلتزم املرشفة املناوب بإبالغ مديرة الدائرة عن كل حالة مبيت عىل حده للصديقات.                


