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عزيزتييييط الطالةيييية تكمييييل  ن ت ييييوتط عليييي  دييييدر المتييييؤولية وعليييي  دييييدر الذايييية التييييط  ولي ييييا   يا ييييا  و ن ت تةيييي    يييي ا الم ميييي  التيييي  ط 

 بالت ليمات والش وط التالية:   التايد و بيتك الذاتط و ن تظه   الت اون اإلي ابط م  المتؤولين عل  االلتزام و 
 
 احت ام المش فات والزميالت وال امالت فط الت ن وعدم التطاول عليهن بالشتم  و بالض ب. .1
ميييين مهييييام المشيييي فات عمييييل  ييييوالت تبتيشييييية عليييي   يييي ل الطالةييييات بأييييبة دورييييية  ييييوا  فييييط حييييال و ييييود الطالةييييات  و ع ييييد  .2

 ذ ابهن لل ام ة.
 لدرا ط لألخأائية بالوحدة الت  ية.االلتزام بتتليم ال دول ا .3
 االلتزام بتةليغ األخأائية اال تماعية بك  مش لة توا هها الطالةة لتاوم بمتاعدتها. .4
 ض ورة تةليغ المش فة عن و ود  عطال  و طلةات صياتة تحتا ها الغ فة وم افاها ليتم  صالحها. .5
 وي ييييياد للطالةييييية ع يييييد  خيييييال  ط فهيييييا ب يييييد خأيييييم مةليييييغ ( لاير555االلتيييييزام بيييييدف  مةليييييغ التيييييكمين الماييييي ر وديييييدر  خمتيييييمائة   .6

 الت ويض عن التلبيات  ن و دت.
عييييدم ال ةييييل بالممتل ييييات الخاصيييية بالتيييي ن  كمييييا يم يييي  طييييال  ال ييييدران    و ال تابيييية وال  ييييم عليهييييا وت لييييي  الملأيييياات  و  .7

 ا ت مال    مادة تؤث  عل  ال دران داخل الت ن.
الغ فييية  و  تالفيييح وفيييط حيييال حيييدوث خيييالل ذليييك ييييتم تغييي يم الطالةييية ديمييية ميييا  تلبتيييح يم ييي  تح ييييك  و  خييي اج األثييياث خيييارج  .8

 كتح دد يت اوز مةلغ الت ويض عن التلبيات مةلغ التكمين الما ر(. ب  علماً 
  الغتيييييياالت   التلبيييييياز   الم ييييييواة  األفيييييي ان    يم يييييي  دخييييييول األ يييييي اك التالييييييية داخييييييل التيييييي ن   األثيييييياث   المي  ويييييييي  .9

مواديييييد الغييييياز   تابييييييا الغييييياز   الذال يييييات     هيييييزة التيييييوتا   اليييييدفايات    األ هيييييزة ال ياضيييييية  ا الت المو يييييياية     ميييييواد 
 دابلة لالشت ال كاألل اب ال ارية   البواحات   المةاخ  بكتواعها   الة زين   ال ي و ين وما شابههما( .

    حضار الحيواتات داخل الت ن .يم  .15
يم ييي  ا يييتخدام مخيييارج الطيييوارل والتيييطع و الةيييدروم  ال ع يييد الضييي ورة كحيييدوث ح يييي   الديييدر ا (  و التمييياس   .11

 كه بائط.
يم يي  التأييوي  داخييل التيي ن    ييوا  ب ييامي ات التأييوي  البوتو  افييية  و األ هييزة  المييزودة ب ييامي ا كييال واالت  .12

 و ي  ا.
 الهدو    وعدم  ثارة الشغا وت وي  ا خ ين داخل الت ن.ي ا االلتزام ب .13
 التت ين الذ ائط حتا تظام المة   . .14
ليياًل  ويم ي  12ي ا المةيت فط   فتك المخأأة مين دةيل اإلدارة  وعيدم الت يول داخيل التي ن ب يد التياعة  .15

 الدخول لغ ل توم األخ يات  مهما كان التةا.
 ال وم  وفط حالة اضط ار  لابل باب الغ فة عليك  حا المبتاح من الةاب.عدم دبل باب الغ فة  ث ا   .16
 ت  ا تتليم مبتاح الغ فة أل  شخص  و تغيي  دلا ال ولون  و كت  الةاب فط حال فاد المبتاح. .17
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م ي  الطهيط االلتزام ب ظافة   فة الطالةة المايمة فيها وباية الم افي  التاب ية لهيا   دورات المييا    الممي ات ( كميا ي .18
 مطلااً داخل الغ فة.

االلتيييزام بارتيييدا  المالبييية المحتشيييمة الالئاييية ب يييل متيييلمة داخيييل التييي ن وكييي لك  ث يييا  الييي  اب  لييي  ال ام ييية  .19
 وال حالت.

 االلتزام بلةة ال ةا ة وتغطية الو ح  ث ا  الخ وج من الت ن والدخول  ليح وع د ركوب الحافلة . .25
 

 ال  ةة  بإدامة الحبالت  و الة امج الت فيهية داخل الت ن. ي ا  خ  موافاة مش فة ال شاط ع د .21
فييييط حييييال و ييييود م اوبيييية لييييدة طالةيييية األدتييييام الطةييييية ف ليهييييا االلتييييزام بكخيييي  تمييييوذج  ثةييييات م اوبيييية ميييين  دارة التيييي ن دةييييل  .22

 ال  اب للمتتشب .
افاييييية ر يييييمية مييييين ع يييييد و يييييود ميييييؤتم ات  و محاضييييي ات  و    م اشيييييل خيييييارج ماييييي  ال ام ييييية ف لييييي  الطالةييييية   حضيييييار مو  .23

 دتمها وتةليغ  دارة الت ن دةل الموعد بذالثة  يام . 
 االلتزام بالدخول  ل  الت ن ب د ال ودة من اإل ازات دةل التاعة الحادية عش  متاً . .24
 اليتمع للطالةة الت ال من الت ن  ل  ال ام ة وما ات التدريا  و ال  ة  ال بوا طة حافالت ال ام ة. .25
 الحافالت  ث ا  الخ وج والدخول  ل  الت ن.االلتزام بمواعيد  .26
 االلتزام بمواعيد الطلةات من المطاعم الخار ية   والتط تتتم  حت   التاعة التا  ة متاً . .27

 
 ياتأ  تتليم األ  اك الم  لة للطالةة عل  ولط  م  ا  و الم دوب الخاص بالت ن. .28
ألمييييي  المأييييي ح ليييييح بالةطادييييية الخاصييييية بالتييييي ن  مييييي  ال يتيييييمع  بيييييدخول وخييييي وج الطالةييييية مييييين التييييي ن   ال مييييي  وليييييط ا .29

 ض ورة  ب از     الةطادة ع د دخول  و خ وج الطالةة من الت ن.
 يوم( متألة بدون ع ر ماةول. 15ُتح م الطالةة من الت ن فط حالة تغيةها لمدة   .35
فيييييح مييييدة الغييييياب  ذا ر ةييييت الطالةيييية فييييط التغيييييا عيييين التيييي ن ل يييي ر مشيييي وض عليهييييا تاييييديم طلييييا إلدارة التيييي ن موضييييع  .31

 و  ةابح عل   ال تزيد مدة الغياب عن   ةوعين   وفط حالة ت اوز     المدة عليها  ن ت دد الطلا.
 االلتزام بكتظمة الزيارة الخاصة بالت ن   و ط كالتالط: .32

 .خ  موافاة متةاة عل  الزيارة من  دارة الت ن  
 االلتزام بودت اتتها  الزيارة و و  التاعة التا  ة متا. ً 
  ي ييييا عليييي  الزائيييي ة ع ييييد الييييدخول تتييييليم  ثةييييات  ويتهييييا  ليييي  مشيييي فات  ميييين التيييي ن وا ييييتالمها ع ييييد

 الخ وج.
 . ي ا عل  الزائ ة االلتزام بالز  المحتشم والهدو 
 .ي ا التزام الزائ ة بالةاا  فط الأالة المخأأة للزيارة 
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  وعليهييييا تتييييليم  حفيييييت تهييييط  داميييية الطالةيييية فييييط التيييي ن ميييي  تهاييييية اخيييي  امتحييييان لهييييا   وال يحيييي  لهييييا الةاييييا  ب ييييد ذلييييك  .33
متييييةولية تتحمييييل االدارة المبتيييياح تهاييييية كييييل فأييييل درا ييييط وعييييدم تيييي   مت لاييييات  و   يييي اك لهييييا فييييط الغ فيييية  حيييييل ال 

 تل   و فادان     األ  اك.
ن عليهيييييا تتيييييليم عهيييييدتها ومحتوييييييات   فتهيييييا كاملييييية و يييييليمة للمشييييي فة الم اوبييييية ع يييييد اتتهيييييا   دامييييية الطالةييييية فيييييط التييييي  .34

 وعمل  خال  ط ل تهائط من الت ن.
للخيييييدمات  تطةيييييي     دييييي ار  و  تظمييييية  و ت ليميييييات تأيييييدر الحايييييا للمأيييييلحة ال امييييية مييييين وكالييييية عميييييادة شيييييؤون الطيييييالب .35

 .الطالبية 
   

 عمادة شةون الطالب للخدمات الطالبية اتخاذ ال اوبة الم ا ةة.وفط حالة  خالل الطالةة به   األتظمة يح  لوكالة 
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