
 

 

 

                                                                 

 
  

 اإلشتراطات الخاصة

 مدة العقد:  -1
 .سليم املستثمر للعقار من اجلامعةتبدأ من تاريخ ت )ثالث سنوات هجرية( مدة العقد       

 إقامة املشروع يف املوقع احملدد : -2
مزززن قبزززت اجل زززات  يلتزززامل املسزززتثمر  اقامزززة املشزززروع يف املوقزززع احملزززدد لزززة و سززز  ا  ززز ا ات ال نيزززة      

 .املختصة  اجلامعة

 إستبدال املوقع مبوقع  ديت : -3
حيززل للجامعززة إسززتبدال املوقززع احملززدد للمشززروع مبوقززع اءززر يف  الززة إلززراع أززيا ة وتن ززيم للموقززع أو       

 إقامة أي مشروع تراه اجلامعة يف املوقع أو يف  الة تعذر إيصال اخلدمات للموقع .

 وضع لو ة على املوقع : -4
و زعار اجلامعزة  وإسزم املسزتثمرلى املوقع مبيناً في ا إسم املوقع و شزا ة يلتامل املستثمر  وضع لو ة ع      

 .جلامعة فيما خيتص  تصميم اللو ةوجي  على املستثمر التنسيل مع ا والعمادة

 املنطقة احمليطة  املوقع : -5
املوقزع واملنزا ل احمليطزة  زة  ازرع الدعايزة وا عزال  ل زمزا يلتزامل  عزدمل  يلتامل املسزتثمر  عزدمل إسزتخدامل      

 وضع أي معروضات أو ختاين مواد ومعدات ءارج املوقع .

 الصيا ة والن افة للموقع : -6
املسززتثمر  ززالراع الصززيا ة الدوريززة والن افززة الدا مززة للموقززع واحملاف ززة علززى   افززة املوقززع واملنطقززة يلتززامل       
 ءارج الكلية.   ة و قت الن ايات واملخل ات والتخلص من ا  ص ة يوميةاحمليطة 

 

 



 

 

 

                                                                 

 
  

 اإلشتراطات الفنية

ضززا ات ( الصززادر مززن ولارة التعلززيم خيضززع املوقززع لال زز ا ات ال نيززة الزز   ززص علي ززا ) دليززت احجيزز  أ  

 :على النحو التايل

 التقيد بضوابط واشتراطات افتتاح الحضانات وتشغيلها اواًل : 

 حزل ازا ا  زال منسزو ات هزذه الكليزةت تتح احضا ات امللحقة يف املرافزل التعليميزة احكوميزة ويلت  (
 سنوات ( 3من ) عمر   ر اىل فقط ( 

 من ا.ار الرسومل ال  يتم حتصيل ا التاامل املستثمر  توقيع عقد مع امل الط ت ل متضمنا مقد 
 ختضع روات  احاضنات واملستخدمات او العامالت لن امل العمت.   
 مبؤهت ال يقت عن الثا وية العامة.ا  تكو  احاضنة سعودية  يش ط 
  : خيصص  اضنات لأل  ال وفل االعداد التالية 

 ا  ال  5  را (  اضنة لكت  12للعمر من )   ر اىل  -
 ا  ال  6للعمر من )سنة اىل سنتني (  اضنة لكت  -
 ا  ال  7للعمر من )سنتني  اىل ثالث سنوات (  اضنة لكت  -
 ( ا  ال .  11خيصص لكت  ضا ة مستخدمات مبعدل عاملة لكت )  -
مززن ولارة التعلززيم والززذي ي ززدي اىل تنميززة م ززارات   ززوي املعتمززد الرب ززام  اليطبززل يف احضززا ة  -

  .وااللتماعية والعا  ية واجلسديةاال  ال العقلية 
   .تاود االمل  نسخة من الرب ام  ال  وي املن ذ يف احضا ة -

   

 

 



 

 

 

                                                                 

 
  

 التقيد بشروط القبول في الحضاناتثانياً :  

 اال يقت عمر الط ت عن   ر وال يايد عن ثالث سنوات 
  مزن  ز ادة  أزورة –استكمال املستندات املطلو ة اللتحاق الط ت  احضا ة ) اسزتمارة التسزجيت

 أورة من زرت اللقا ات ( –أورة من  طاقة العا لة  –امليالد 
  امللحقزززة  زززة  موظ زززات(-عضزززوات هيتزززة تزززدري -الكليزززة ) البزززاتيقتصزززر القبزززول علزززى منسزززو ات

 .احضا ة
 التقيد بشروط االمن والسالمة لالطفال في الحضاناتثالثاً :     

  ا  يكو  اال  ال حتت املراقبة يف زافة االوقات 
  وضع   امل اداري يضمن امن مداءت احضا ة وخمارل ا 
  عززدمل السززماخ  ززدءول ا ززخاح هلززل مصززرخ عززم للحضززا ة وعززدمل السززماخ  ززروج اال  ززال اال

 املرافل املعتمد ءطياً من االهت   صحبة االهت او
 دة عن متناول اال  ال   ظ ادوات الن افة واالل اة الك ر ا ية  عي 
   اسززتخدامل  –اعززداد ار ززادات االمززن والسززالمة وتعليق ززا يف مكززا   ززارل ) الززراعات اءززالع املبزز

 وختاين االدوية (
 ا  تكو  املقا   الك ر ا ية  عيدة عن متناول اال  ال وا  تاود  احماية املناسبة 

 تفي الحضانا لألطفالالتقيد باالشتراطات الصحية رابعاً :   

  االهتمامل  ن افة مجيع مرافل احضا ة على مدار ساعات العمت 
 توفل  قيبة اسعافات اولية زاملة التج ياات ومناسبة لل تة العمرية 
  منع استقبال اال  ال املصا ني  أمراع معدية 

 



 

 

 

                                                                 

 
  

   التقيد باشتراطات مبنى الحضاناتخامساً :   

  ا  يكو  املب  يف الدور االرضي وماود   ناع ءارلي 
 ا  يشتمت املب  على املرافل التالية 
  هلري مااولة اال شطة: 

 حتتوي على االدوات وااللعاب التعليمية والوسا ت املساعدة على تن يذ الرب ام  ال  وي 
 : هلري النومل 
 ا  تتوفر يف هلري النومل  وافذ تسمح مبراقبة اال  ال من اخلارج  -
 .اقت من سنة ( ماودة حبوالا لا بية –ا  تكو  سرر اال  ال ) من   ر  -
 : ختصيص مكا  لتحضل الطعامل 
 ماود  ثاللة ل وموقد ز ر ا ي ألعداد او تسخني ولبات اال  ال -
  ختصيص دورة مياه ءاأة  أ  ال احضا ة 
  ختصيص رفوي ح ظ هليارات اال  ال 
  ختصيص ءاا ات ح ظ السجالت االدارية 

 التقيد بمواعيد العمل في الحضانات سادساً : 

 حيدد الدوامل الرمسي للحضا ات  س  التقومي الدراسي املعتمد من ولارة التعليم.  
  سزززاعة وينت زززي  عزززده ات الكليزززة يبزززدأ دوامل العزززامالت قبزززت الزززدوامل الرمسزززي املعتمزززد لزززدوامل منسزززو 

  ساعة على االقت 
  ز  يش ط ولود ف ة مناو ة أبا ية لتن يم استقبال اال  ال وف ة مناو ة مسزا ية  عزد ال  زر 

 .ا صراي اءر   ت
 


