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 النظام الداخلي لإلقامة الجامعية
 

ها كيفية تسييروظيمها هو القانون الذي يتضمن القواعد والشروط التي تحكم إدارة اإلقامة الجامعية من حيث تكوينها وتن : النظام الداخلي

دين قة بالمستفيالمتعل ويشمل هذا النظام الداخلي جميع الحقوق والواجبات. باعتبارها إقامة و سكن مشترك مخصص للطالبات في فترة دراستهن

لى عع المحافظة ملمشرفة، وذلك لضمان حسن التدبير والتسيير وتنظيم العالقات العامة بين المقيمين أنفسهم وكذا اإلدارة امن هذه اإلقامة 

 . ممتلكات اإلقامة وذلك في جو يسوده االنضباط واالحترام للجميع لتحقيق المصلحة العامة
لقواعد االمتغير في حدود  ذلك إلى طبيعة المشاكل التي يعالجها ذات الطابعويرجع . شروط ثابتة وأخرى متجددة ويضم هذا النظام قواعد و     

 . استيعابها ضرورةمع العامة المنصوص عليها،ليتالءم مع ظروف كل المستجدات 
 

 . هذا القانونلالفات خميجب على الطالبات المستفيدات من اإلقامة الجامعية احترام مقتضيات هذا القانون،واللواتي ال يمتثلن له يعتبرن في وضعية 
 

 الفصـل األول: شروط االلتحاق باإلقامـة الجامعيـة: 
 

اإلقامة الجامعية تابعة لكلية علوم التربية ومخصصة إليواء الطالبات أثناء فترة الدراسة الجامعية حسب الشروط المنصوص عليها *  -1: المادة

. في القانون الداخلي    
مرفوق بملف يضم وثائق التسجيل حسب ما كلية علوم التربية تقدم الطالبة طلب خطي إلى السيد عميد *  -2: المادة  

. مع إلزامية قراءة وتوقيع القانون الداخلي من طرف المستفيدة، والمصادقة عليه. تحدده اإلدارة                
ستيعابية ية لطالبات كلية علوم التربية حسب الطاقة االاإلقامة الجامعفي االستفادة من السكن ب األولويةتعطى  * -3: المادة  

. لإلقامة مع استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي               
إال بعد              امةتعرض الملفات على اللجنة المكلفة بدراستها وال تقبل االستفادة أو إعادة االستفادة من السكن باإلق*  -4: المادة  

. ضرورة أداء جميع المستحقات والواجبات بعد قبول الطلبمع  . اللجنةموافقة هذه     
 المادة: 5-  * شروط االلتحاق باإلقامـة الجامعيـة: 

اإلمتياز في الدراسة حسب الترتيب لبيان النقط -  
 - اعتبار المسافة الفاصلة بين السكن األصلي للطالبة وبين اإلقامة الجامعية. 

 الوثائق المطلوبة: 
 . كلية علوم التربيةطلب خطي موجه إلى السيد عميد  (1
 . نسخة من شهادة الباكلوريا حديثة العهد،بالنسبة للطالبات الجدد (2
 . بيان كشف النقط يحدد المستوى الدراسي الجيد  (3
  . شهادة السكنى للسكن األصلي (4
 التسجيل الجامعي للموسم الحالي  شهادة (5
  . شهادة طبية مسلمة من طرف المركز الطبي الجامعي  (6
 . شهادة طبية تؤكد نوعية المرض بالنسبة لألمراض المزمنة (7
 . صورتان شمسيتان (8
 . شهادة األجرة الخاصة بالوالدين (9

 . الوطنية مصادقة عليها بطاقة التعريفنسخة من  (10
  . شهادة عدم العمل (11
 . مصادق عليه لدى السلطاتنسخة من القانون الداخلي لإلقامة الجامعية  (12

 
 : باإلقامـة الجامعيـة المستحقات والواجبات: الفصـل الثاني

 
. تعاد إلى المقيمة فور تنفيذ إجراءات المغادرة في نهاية الفترة المؤدى عنها درهم كشهر مسبق من طرف المقيمة 400أداء مبلغ *  -6: المادة

: وتحتفظ بها اإلدارة في الحاالت التالية  
 . إجراءات المغادرة في نهاية الفترة المؤدى عنهاتنفيذ   عدم (1
 . خارجها تغطية األضرار الملحقة بالممتلكات الموضوعة رهن تصرفهم داخل الغرفة أوقصد  (2
 . إذا تعدى الضرر المبلغ المذكور فإن المقيمة ملزمة بتسديد مبلغ الضرر كامال للكلية (3

http://www.fse.ac.ma/
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. بطاقة اإلقامة،االنترنيت : مصاريف بعض الخدماتدرهم لتغطية 200: أداء مبلغ*  -7: المادة  
 

ويؤدى هذا . لكل طالبة مقيمة في غرفة تضم ثالثة مقيماتنقدا مقابل وصل درهم  400: أداء مبلغ شهري -أ* -8: المادة  
. درهم 1200: المبلغ  نقدا على رأس كل ثالثة أشهر وقيمته  

 المادة: 9- أداء هذه المستحقات ثالثة أيام قبل بداية الفترة المقبلة من كل ثالثة أشهر. 
 المادة: 10- *في حالة عدم أداء مستحقات اإلقامة تمنع الطالبة من سحب أي وثيقة أو شهادة تتعلق بها من الجامعة أو الكلية.  

. ةللمغادر اإلجراءات الالزمةب والقيامعند مغادرة اإلقامة بصفة نهائية يجب على المقيمة إخبار اإلدارة  -11: المادة  
. المقبلة ة الفترةمن بداي أيام 3أداء المستحقات بعد مرورلإلدارة الحق في منع المقيمة من الدخول لإلقامة في حالة عدم  -21: المادة  
المقبلة  اية الفترةمن بد أيام 3بعد مرور أداء المستحقاتلإلدارة الحق في تفويت مكان المقيمة لمقيمة جديدة في حالة عدم  -31: المادة  
 .  القيام بحمالت تفتيشية للغرف كلما دعت الضرورة إلى ذلكلإلدارة الحق في  -14: المادة
: إدارة اإلقامة بما يلي تتكفل*  -51: المادة  

. ضمان حسن تدبير وتسيير اإلقامة -   
. عامةمراقبة الالو و النظافة بالقيام بأعمال الصيانة واإلصالح واألمن إدارة اإلقامةتكلف ت -   

. العمل على توفير أحسن الظروف المالئمة لالستقبال المقيمات -  - 
. وضع نظام مالئم للوقاية والصحة -  
. التكفل بصيانة التجهيزات -  
. وضع أحسن الوسائل لصيانة التجهيزات ومنشآت باإلقامة -  

. التجهيزات المخصصة لذلكضرورة احترام التوجيهات األمنية، والوقائية، والمحافظة على : * -61: المادة  
: رام المبادئ التاليةمن أجل توافق نظام الحريات الفردية مع قواعد الحياة الجماعية، تخضع ممارسة هذه الحريات إلى احت* : -71: المادة  

 . ا إللتزام بمقتضيات القانون الداخلي لإلقامة (1
 . الحفاظ على المنشآت والوسائل الموضوعة رهن إشارة المقيمات (2
 . اتالمقيم العالقات اإلنسانية العامة بين اظ علىالحف (3
 . والقيم الجامعية واإلدارة  احترام الحرم الجامعي (4

 
 الفصـل الثالث: القوانين التنظيمية والممنوعات داخل اإلقامـة: 

 أ - القوانين التنظيمية: 
. المدة ،التوقيت* -15: المادة  

A. ويمكن االستفادة من شهر يوليوز بناء على قرار اللجنةيستفاد من اإلقامة مدة السنة الجامعية، : المدة . 
B.  ة متد إلى غاييرمضان  وفي شهر. ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الحادية عشرة ليال : التوقيت الرسمي المعمول به باإلقامة

لكلية دى حراسة الوتسجيل ذلك  ،تذكرة سفر أو -إما بإذن مسبق من اإلدارة، -: وأي تأخير يجب أن يكون مبررا . الثانية عشرة ليال

 . واإلقامة
: الواجبات  -16: المادة  
 . على الطالبة المقيمة احترام راحة وهدوء المقيمات وعدم إزعاجهن مهما كانت الدواعي واألسباب* -16: المادة
 . ربيةكلية علوم التحرم  على الطالبة المقيمة ارتداء لباس محترم يليق بطالبة داخل* -17: المادة
 . اهروال تمثل الطالبة المقيمة في اإلقامة إال نفسها وال يجوز لها  اإلنابة عن أية مقيمة في أم* -18: المادة
ي األماكن ع األزبال فالمرافق الصحية ووضجيات والمحافظة على نظافة هن وترتيب الحااالهتمام بغرفعلى الطالبات المقيمات ** -19: المادة

 . المخصصة لذلك
ا يوقعن بهذالمقيمات مسئوالت عن غرفهن جماعة وفرادى وعن التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهن مدة مكوثهن بالغرفة، و -20: المادة

 . فيها توكل مقيمة مسئولة  عن تعويض األضرار التي تتسبب. دارة حال االلتحاق باإلقامة وعند مغادرتهااإلجردا لدى  الشأن
 . ة عن الحوادث التي يمكن أن تحدث بغرفتها أو المرافق التابعة للغرفةالطالبة المقيمة مسئول* -21: المادة
وال يجوز . اإلدارة ال تتحمل مسؤولية تعرض المقيمات إلى السرقات التي يمكن أن تحدث داخل غرفهن أو المرافق التابعة لها* -22: المادة

. للمقيمات أن يضعن أشياء ثمينة في غرفهن  
. مسئولة فقط عن األشياء أو المبالغ المودعة لدى مصالحها مقابل وصل إيداعإدارة اإلقامة * -32: المادة  
. وضع البطاقة الوطنية لدى مكتب الحراسة وذكر أسباب الزيارةعلى كل زائر لإلقامة * -42: المادة  

 ب- الممنوعات: 
: يمنع منعا كليا على الطلبات المقيمات* -52: المادة   
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لإلقامة بصفة نهائية وبعد استكمال إجراءات المغادرة الدخول إلى المقيمات المغادرات يمنع على  (1

 . اإلقامة
 . دخول غير المقيمات إلى غرف اإلقامة مهما كانت الدواعي واألسبابيمنع  (2

 
 

 . ترك الحاسوب والهاتف النقال موصول بالكهرباء أثناء النوم أو عند مغادرة الغرفة تجنبا إلشعال الحريق يمنع (3
  داخل الغرفة( . .. غالي -فرن -مدفئة -تلفاز) : قارورات الغاز واألفران الغازية والكهربائية وأجهزة المقاومة الكهربائيةاستعمال يمنع  (4

  . تجنبا إلشعال الحريق
 .  ، أو نقلها من غرفة إلى أخرىتغيير وضعية التجهيزاتيمنع  (5
 . تسليم المفاتيح ألشخاص آخرين أو تبديل األقفاليمنع  (6
 . وتخريب تجهيزات ومحتويات اإلقامةتكسير يمنع  (7

  ج- منوعات مختلفة: 
: مايلي يمنع منعا كليا على الطلبات المقيمات*  -62: المادة  

 . اإلقامة حيازة أو تعاطي المخدرات والكحول داخل الحرم الجامعي أويمنع  (1
 . التدخين داخل اإلقامة باعتبارها فضاء خالي من التدخين ومشتقاتهيمنع  (2
 ( . المطبخ ،األسطح، الساللم، البهو ،الممرات:)التجمع أو االستحواذ على الفضاء واألماكن المشتركة يمنع  (3
 (الساللم ،األسطح ،البهو  ،الممرات :) وضع األشياء الخاصة بالفضاء واألماكن المشتركة يمنع  (4
 . ترك صنابير الماء أو مصابيح الكهرباء أو الثالجات مفتوحةيمنع  (5
 أو من النوافذ..(. المطبخ ،األسطح،البهو  ،الممرات :) رمي األزبال في الفضاء المشترك أو الفردي يمنع  (6
 . نشر الغسيل على  نوافذ الغرفيمنع  (7
 . تربية الحيواناتيمنع  (8

 الفصـل الرابع: القوانين التأديبية: 
 

يحال كل مخالف ألحكام هذا النظام على اللجنة التأديبية لإلقامة* -27المادة   
: ترتيب المخالفات لهذا النظام الداخلي كالتالي  

: مخلفات الدرجة األولى -أ*   
. الشتم والكالم البذيء والقذف والمعامالت التعسفية تجاه المسئولين باإلقامة والعاملين والمقيمات  

: مخالفات الدرجة الثانية -ب*   
 . العودة لمخالفات الدرجة األولى (1
 . معيةإلقامة الجاأمالك ا العنف، التهديد، فوضى منظمة، السرقة، االبتزاز، االختالس، وتخريب: الجامعيةاإلخالل بالسير الحسن لإلقامة  (2
 . حيازة كل أداة من شأنها أن تلحق األضرار باألشخاص أو التجهيزات (3
 . اإلقامة حيازة أو تعاطي المخدرات والكحول داخل الحرم الجامعي أو (4

المخالفات الواردة تتخذ العقوبة فيه حسب ما يترتب عنها من أضرار فردية أو جماعية على اإلقامة ل خطأ مصنف ضمن ك* -82: المادة

. والعاملين بها والمقيمات  
ال تعتبر المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي شاملة ، يمكن للجنة التأديبية أن تصنف أي مخالفة أخرى من شأنها * -29: المادة

   . باإلقامة الجامعيةإلحاق الضرر 
: يمكن ترتيب العقوبات المطبقة على المخالفات كالتالي : العقــوبات* -03: المادة  

. إنذار شفهي نأو إنذار مكتوب أو توبيخ: يتولى مدير اإلقامة بإصدارها : عقوبات الدرجة األولى  -أ*   
. لطرد النهائي من اإلقامةا -اإلقصاء للسنة الجارية  -. اإلقصاء المؤقت: تتولى اللجنة التأديبية  بإصدارها : عقوبات الدرجة الثانية  -ب*   

. تقرر عقوبات الدرجة األولى من طرف مدير اإلقامة الجامعية دون استشارة اللجنة التأديبية* -13: المادة  
. لتنظيم المعمول بهمافي التشريع وا تصدر اللجنة التأديبية العقوبات من الدرجة الثانية بغض النظر عن المالحقات المقررة* -23: المادة  
. جتماع  اللجنة التأديبيةاإلقامة اتخاذ إجراءات تحفظية في انتظار ا في حالة ارتكاب مخالفة من الدرجة الثانية ، يمكن لمدير* -33: المادة  
. ، وتسليمه للسيد عميد الكليةيتولى مدير اإلقامة التحقيق في القضية وتحضير ملفها*  -43: المادة   
. ة واحدةتنشأ لجنة تأديبية لإلقامة الجامعية باقتراح من السيد عميد الكلية وتحدد عهدة اللجنة بسنة جامعي*  -53: المادة  
، تقترح اللجنة  المعنية باألمر بعد سماع األطراف المعنية ، تجرى مداوالت اللجنة التأديبية باالقتراع السري دون حضور*  -63: المادة

. قصد التأشير عليه التأديبية على المدير العقوبة المتفق عليها وذلك بتحرير محضر، مع تبليغ عميد الكلية بالقرار  
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يمكن للطالبة أن تطلع على ملف قضيتها ثمانية وأربعين ساعة قبل اجتماع اللجنة التأديبية *  -37: المادة

و ال يجوز استدعاء أي شخص أجنبي عن المؤسسة يتولى الدفاع عنها و تكون . ه مفيدا للدفاع عنهاللطالبة الحق في تقديم أي عنصر يعتبر

 . المرافعة علنية
 
 

 . بها فورا عد اإلخطاربيبلغ مدير اإلقامة العقوبة لألطراف المعنية تبليغا إداريا وتسجيله في الملف، على أن يسري أثرها *  -39: المادة
ة، قرار العقوبخ الفعلي لمعاقبة الحق في أن تطعن لدى مدير اإلقامة في أجل خمسة عشر يوما تسري ابتداء من التاريللمقيمة ال*  -40: المادة

 . لعقوبةيجب أن يكون الطعن مكتوبا ومؤرخا وممضيا من طرف المعنية باألمر، ولمدير اإلقامة الحق في المراجعة أو تأكيد ا
عناصر  وإذا توفرت. في القضيةأن تطعن لدى الهيئة التي أصدرت العقوبة متى ظهرت عناصر جديدة للمقيمة المعاقبة الحق في *  -41: المادة

 . لملفمن تاريخ استالم ا( 08)استدعاء اللجنة التأديبية من جديد في غضون ثمانية أيام  سيد العميدقبول الطعن ، على ال
 . جيدا وتوقيعه والمصادقة عليه مع االلتزام بهيسلم هذا النظام الداخلي للمقيمات قصد قراءته *  -42: المادة
 يجب على جميع المقيمات االمتثال لمقتضيات فصول ومواد هذا النظام الداخلي بعد المصادقة عليه*  -43: المادة

 . يبلغ هذا النظام الداخلي للمقيمات في شكل ملصقات في اإلقامة الجامعية*  -44: المادة
 . ة رهن إشارة المقيمات المطبوعات الخاصة بحسن تدبير وتسيير اإلقامةتضع إدارة اإلقام. * -45: المادة
 . يتم إثراء هذا النظام الداخلي أو تعديله بتقديم كل االقتراحات في هذا الشأن إلى الجهات المعنية*  -46: المادة
 . لإلدارة الحق في اتخاذ التدابير الالزمة في حق كل مخالف ألحكام هذا النظام*  -47: المادة
 . لإلدارة الصالحية في البث في جميع الحاالت الغير الواردة في النظام الداخلي لإلقامة*  -48: المادة

 
 : أشهد أن الممضية أسفله أني قرأت هذا النظام الداخلي وأتعهد بااللتزام به

 
:................................................ االسم الكامل   

:...................... سلمت بتاريخ:...................................... رقم البطاقة الوطنية  
:....................................... المؤسسة الجامعية   

: اإلمضاء  
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 النظام الداخلي للمطبخ
 

بخ و مط خصصت إدارة اإلقامة لكل جناح مرافق صحية حمامات و مراحيض                   

 وثالجة.

افق المر اخلهذه التجهيزات د المحافظة علىالمقيمات بكل جناح يرجى من كافة الطالبات لذا  

 وذلك ب :الموضوعة تحت مسؤوليتهن  المطابخالصحية و 

 والمرافق الصحية وعدم تخريبها . األمثل لهذه األجهزة  االستعمال -1

 عدم استغالل المطابخ والحمامات والمراحيض إال من طرف قاطنات الجناح.   -2

 التزام قاطنات كل جناح بالمرافق الصحية والمطبخ والثالجة التابعة له.  -3

 ق.عدم ترك األفران الضوئية مشتعلة بعد استعمالها كي ال تتسبب في إشعال حري -4

صد قالغرفة  غالي..(داخل -فرن -جهزة الكهربائية أو الغاز:) بانيني استعمال األيمنع   -5

 الطبخ.

ائح عدم رمي األزبال وبقايا الطعام في حوض ماء المطبخ تجنبا لالختناق  والرو -6

 الكريهة.

 عدم وضع الخبز  ومشتقاته والمواد الغير القابلة للتبريد في الثالجة. -7

 س األطعمة والصناديق البالستيكية.عدم ترك باب الثالجة مفتوحا بسبب تكدي -8

 ناح. ضرورة تنظيف الثالجة أسبوعيا وإزالة األطعمة الفاسدة من طرف قاطنات الج  -9

 ورمي األزبال في األماكن المخصصة لها.  خبالمطالمحافظة على نظافة  -10

 يمرآن كرقين( عدم تبذير  المياه و الطاقة الكهربائية.)إن المبذرين كانوا إخوان الشياط -11

 احترام قواعد الملكية المشتركة وكذا عدم سرقة أطعمة الغير من الثالجة. -12

 عدم ترك األواني في المطبخ. -13

كل  ستحالويجب على الطالبات القاطنات احترام مقتضيات النظام الداخلي والتعليمات ،  -14

ارية من هذا النوع  على اللجنة التأديبية  قصد تطبيق إجراءات اإلدمرتكبة لمخالفة 

 الطرد النهائي من اإلقامة.،قد تصل إلى الالزمة
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 النظام الداخلي للحمامات
 

 .خصصت إدارة اإلقامة لكل جناح مرافق صحية حمامات و مراحيض                   

افق المر اخلهذه التجهيزات د المحافظة علىالمقيمات بكل جناح يرجى من كافة الطالبات لذا  

 وذلك ب :الصحية الموضوعة تحت مسؤوليتهن 

 والمرافق الصحية وعدم تخريبها . األمثل لهذه األجهزة  االستعمال -1

 عدم استغالل الحمامات إال من طرف قاطنات الجناح.   -2

 التزام قاطنات كل جناح بالمرافق الصحية التابعة له.  -3

 كل طالبة.الحمام بعد كل عملية استحمام من طرف  تنظيفضرورة  -4

 صدوراق  وتجنبا لالختنأحواض الحمام في والقاذورات عدم رمي األزبال وبقايا الطعام  -5

 .روائح الكريهةال

 ضرورة تبليغ اإلدارة عن أي عطب بتجهيزات الحمام. -6

 يمرآن كرقاطين( .)إن المبذرين كانوا إخوان الشيبترك الصنابير مفتوحة عدم تبذير  المياه  -7

كل  ستحالويجب على الطالبات القاطنات احترام مقتضيات النظام الداخلي والتعليمات ،  -8

ارية مرتكبة لمخالفة من هذا النوع  على اللجنة التأديبية  قصد تطبيق إجراءات اإلد

 الطرد النهائي من اإلقامة.إلى ،قد تصل الالزمة

 

 

 اإلدارة

 

 

 النظام الداخلي للمراحيض
 

 اإلقامة لكل جناح مرافق صحية حمامات و مراحيض.خصصت إدارة 
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هذه  المحافظة علىالمقيمات بكل جناح يرجى من كافة الطالبات لذا  

 وذلك ب :المرافق الصحية الموضوعة تحت مسؤوليتهن  التجهيزات داخل

 والمرافق الصحية وعدم تخريبها . األمثل لهذه األجهزة  االستعمال -1

 إال من طرف قاطنات الجناح.   مراحيضعدم استغالل ال -2

 التزام قاطنات كل جناح بالمرافق الصحية التابعة له.  -3

 ضرورة تنظيف المرحاض بالماء بعد قضاء الحاجة.  -4

حيض أحواض المرافي والقاذورات والفوطة الصحية عدم رمي األزبال وبقايا الطعام  -5

 .روائح الكريهةصدور التجنبا لالختناق  و

 اإلدارة عن أي عطب بتجهيزات الحمام.ضرورة تبليغ  -6

 يمرآن كرقاطين( .)إن المبذرين كانوا إخوان الشيبترك الصنابير مفتوحة عدم تبذير  المياه  -7

كل  ستحالويجب على الطالبات القاطنات احترام مقتضيات النظام الداخلي والتعليمات ،  -8

ارية بيق إجراءات اإلدمرتكبة لمخالفة من هذا النوع  على اللجنة التأديبية  قصد تط

 الطرد النهائي من اإلقامة.،قد تصل إلى الالزمة

 اإلدارة

 

 

 النظام الداخلي للغرف

 خصصت إدارة اإلقامة لكل غرفة أسرة وكراسي ومكاتب و خزانة المالبس . -1

 لكل طالبة مقيمة في غرفة الحق في سرير ومكتب وكرسي وخزانة مالبس. -2

 يوقعنالمقيمات مسئوالت عن غرفهن وعن التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهن مدة مكوثهن بالغرفة، و -3

ض ة عن تعوي. وكل مقيمة مسئولةمغادرالعند كذا  االلتحاق باإلقامة و ساعةدارة اإلبهذا الشأن جردا لدى 

 األضرار التي تتسبب فيها.

 .لغيراالستحواذ على الفضاء المشترك و ممتلكات اوعدم ضرورة احترام قواعد الملكية المشتركة  -4

فتن رة الضرورة احترام قواعد العيش السلمي المشترك و خصوصية اآلخر، باجتناب كل ما من شأنه إثا -5

 . فالغرفة مكان للدراسة والراحة والنوم و ليس حلبة للصراع أو قاعة لالستقبال.الفوضىو
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لعالقات هن حفاظا على ااحترام راحة وهدوء المقيمات وعدم إزعاج  -6

 اإلنسانية واالجتماعية و السالمة العامة.

اشى مع ال تتم المشينة التياجتناب كافة األخالق والتصرفات مع المعامالت التعسفية بين المقيمات  تمنع -7

  عي.( وذلك للحفاظ على السلم االجتما...، تهديد، فوضى، سرقة، ابتزازصراخ عنف القيم الجامعية:)

 ة.من العائل كنول غير المقيمات إلى غرف اإلقامة مهما كانت الدواعي واألسباب ولو دخيمنع  -8

شعال جنبا إلتداخل الغرفة  غالي..( -فرن -الغاز:) بانيني  قنينات األجهزة الكهربائية أو حيازةيمنع  -9

 .الحريق

شعال إلجنبا تترك الحاسوب والهاتف النقال موصول بالكهرباء أثناء النوم أو عند مغادرة الغرفة  يمنع -10

 .الحريق

 كل أداة من شأنها أن تلحق األضرار باألشخاص أو التجهيزات. حيازةيمنع  -11

 .ليةالمخدرات والمشروبات الكحو الغرفة، أو حيازة التدخين داخل اإلقامة أو منعا كليا يمنع -12

 تغيير وضعية التجهيزات أو تسليم المفاتيح ألشخاص آخرين أو تبديل األقفال.يمنع  -13

   .نشر الغسيل على  نوافذ الغرف أو رمي األزبال منهايمنع  -14

 أماكنها، ترتيب الحاجيات فيمع  وعدم مأل الحيطان بالصور بنظافة الغرفة اهتمام المقيمات ضرورة  -15

 تحدث بغرفتها أو المرافق التابعة للغرفة. المقيمة مسئولة عن الحوادث التي يمكن أن -16

رافق  و الماإلدارة ال تتحمل مسؤولية تعرض المقيمات إلى السرقات التي يمكن أن تحدث داخل غرفهن أ -17

 التابعة لها. وال يجوز للمقيمات أن يضعن أشياء ثمينة في غرفهن.

 ة.قبة الغرفومرا األمن انة واإلصالح وتلتزم الطالبة المقيمة بتمكين إدارة اإلقامة بالقيام بأعمال الصي -18

مخالفة تكبة لوستحال كل مريجب على الطالبات القاطنات احترام مقتضيات النظام الداخلي والتعليمات ،  -19

  .الطرد،قد تصل إلى من هذا النوع  على اللجنة التأديبية  قصد تطبيق إجراءات اإلدارية الالزمة

 استعمال الثالجة نظام
 

ت بكل المقيمايرجى من كافة الطالبات . لذا مطبخ وثالجةخصصت إدارة اإلقامة لكل جناح 

 وذلك ب :الموضوعة تحت مسؤوليتهن  ثالجةهذه ال المحافظة علىجناح 

 وعدم تخريبها .  ثالجةالاألمثل لهذه  االستعمال -1

 عدم استغالل الثالجة إال من طرف قاطنات الجناح.   -2

 التزام قاطنات كل جناح بالثالجة التابعة له.  -3

حفاظا على السالمة  يوما 15ضرورة تنظيف الثالجة بالتناوب بين القاطنات مرة كل  -4
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 الصحية.

 يمنع منعا كليا  وضع الخبز  ومشتقاته في الثالجة. -5

 .في الثالجةالبطاطا  والبصل...   وضع  منعا كليا يمنع -6

 .روائح الكريهةال و  تعفناتالطعام تجنبا للقايا ترك ب  منعا كليا يمنع -7

 .ثالجة وذلك بتكديس األطعمةال على منعا كليا على كل قاطنة االستحواذ يمنع -8

ل كل وستحايجب على الطالبات القاطنات احترام مقتضيات النظام الداخلي والتعليمات ، 

 ،لالزمةارية اإجراءات اإلدمرتكبة لمخالفة من هذا النوع  على اللجنة التأديبية  قصد تطبيق 

 اإلدارة
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