مقدمة

تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة ذات اإلىتمام الخاص لكونها ذات طابع

خدمي مميز ومكان آمن لإلقامة واإلعاشة لطالب الجامعة

وليست األىمية والرعاية فقط للمدن الجامعية من الجامعة فحسب بل أيضا من الدولة

بأجهزتها المختلفة حتى يستشعر طالب المدينة الجامعية بأنو يلقى رعاية األسرة وباىتمام
ودعم من الجامعة لو وذلك ألن المحصلة النهائية ىى إعداد طالب جامعي لديو من النضج

اإلجتماعي ما يتيح لو اإلندماج في مجتمع ما بعد التخرج ليكون عنصرا بناءا في مستقبل

مشرق وغد أفضل

والمدن الجامعية بجامعة بنها ذات طبيعة خاصة لتواجدىا بجوار كليات الجامعة (بنها –

مشتهر – شبرا )وىذا بالطبع يمثل راحة للطالب المقيمين بها لتقارب المسافة بين اإلقامة
والدراسة بالكلية إال أن ىذا يسبب عبئا على كاىل الجالمعة من حيث تجهيز ىذه المدن

بأماكنها المتباعدة من أجهزة إدارية وفنية وإنشائية وخدمية حتى يتسنى توحيد نظم
اإلستفادة باإلقامة والتغذية والتمتع بالخدمات المقدمة في كل وحدات المدن المختلفة

بمعايير ثابتة ومتساوية وال تألو الجامعة جهدا لتحقيق اإلستقرار واإلرتقاء بمستوى خدمات

اإلقامة والتغذية واألنشطة للطالب المقيمين بالمدن الجامعية المختلفة

وفي المقابل على الطالب المقيمين بالمدن الجامعية بالعمل على الحفاظ على تلك

المنشئات وأثاثها ومعداتها ليستفيد ىو بها وكذلك األجيال القادمة من طالب الجامعة
وليدرك كل طالب بأن مستوى ما يقدم لو من خدمات اإلقامة واإلعاشة واألنشطة مدعوم

دعما كامال من الدولة ليكون الهدف في النهاية ىو اعداد جيل من الخريجين الجامعيين

قادر على العطاء واالنتماء الوطني الغالي لمصرنا الحبيبة

الباب األول

أوال :المدينة الجامعية للطلبة ببنها.

تعريف الطالب بالمدن الجامعية

تتجع اإلدارح العبهخ للودى الجبهعيخ إشرافيب للسيد
األستبذ الدكتىر ً /بئت رئيس الجبهعخ لشئىى التعلين
والطالة 0يشبرك سيبدتخ في هتبثعخ العول ثبلودى
الجبهعيخ فريق عول هكىى هي هشرف عبم للودى الجبهعيخ
(أستبذ دكتىر)وثالثخ أعضبء هيئخ تدريس لإلشراف على هدى
ثٌهب-هشتهر-شجرا ثبإلضبفخ إلى هدير عبم الودى الجبهعيخ
وتتكىى هي أرثع إداراد وهي:

إدارة المدن للطلبة
إدارة المدن للطالبات
إدارة التغذية
إدارة الشئون المالية واإلدارية

ويتبعها أربعة مدن جامعية وهي:
المدينة الجامعية للطلبة ببنها.

المدينة الجامعية للطالبات ببنها.
المدينة الجامعية للطلبة والطالبات بمشتهر
المدينة الجامعية للطلبة والطالبات بشبرا

وتقع هذه المدٌنة علً امتداد شارع كلٌة التجارة ببنها بالقرب من قرٌة كفر سعد وتسع
268طالبا وتخدم طلبة كلٌات الجامعة الموجودة بمدٌنة بنها .
تتكون هذه المدٌنة من مبنٌٌن كل مبنً ٌتكون من ستة ادوار بها  882غرفة إقامة وكل غرفة
تسع ألربع طالب باإلضافة إلً  03صالة للمذاكرة كما ٌوجد بالمدٌنة مسجد كبٌر إلقامة الصلوات
ومكتبة وصالة لأللعاب الرٌاضٌة وأٌضا مالعب كرة قدم والسلة والطائرة .
بإلضافة إلى عٌادة طبٌة عٌادة طبٌة مجهزة وصالة مجهزة بتلٌفزٌون
ٌوجد بالمدٌنة مطبخا مجهزا بأحدث معدات الطهً وصالة للطعام ,كما ٌوجد صاالت لالنترنت
السلكٌة وشبكات واي فاي بغرف اإلقامة للطالب والمدن مجهزة بمولدات للكهرباء فً حال إنقطاع
التٌار الكهربائً وكذلك مواتٌر لرفع المٌاه لألدوار العلٌا
وٌتم فحص األطعمة والمٌاه بصفة دورٌة من قبل وزارة الصحة والسكان حٌث ٌتم اتباع
الشروط الصحٌة فً تحضٌر الطعام وٌتم أٌضا فلترة لمٌاه الشرب عن طرٌق فالتر صحٌة ٌتم
صٌانتها كل  0شهور وتؤخذ عٌنات المٌاه لفحصها فً معامل وزارة الصحة كل ٌ 51وم

ثانيا :المدينة الجامعية للطالبات ببنها.

وتقع هذه المدٌنة علً امتداد شارع كلٌة التجارة ببنها بالقرب من قرٌة كفر سعد وتسع
168طالبة وتخدم طالبات كلٌات الجامعة الموجودة بمدٌنة بنها .
تتكون هذه المدٌنة من مبنٌٌن كل مبنً ٌتكون من خمسة ادوار بها  516غرفة إقامة وكل
غرفة تسع ألربع طالبات باإلضافة إلً  83صال ة للمذاكرة كما ٌوجد بالمدٌنة مطبخ مجهز بأحدث
معدات الطهً وصالة للطعام وأٌضا ٌوجد بالمدٌنة مسجد إلقامة الصلوات ومكتبة وصالة لأللعاب
الرٌاضٌة وأٌضا صاالت لالنترنت.

ثالثا :المدينة الجامعية بمشتهر

وتقع المدٌنة الجامعٌة بمشتهر بجوار كلٌة الزراعة وخلف كلٌة الطب البٌطري .وتسع هذه
المدٌنة الجامعٌة عدد 018طالب و طالبة وتخدم طلبة وطالبات كلٌتً الزراعة والطب البٌطري
بمشتهر
وتتكون من مبنٌٌن - :
مبنً ( ا ) وهو عبارة عن مبنً سكن للطلبة و ٌتكون من  11غرفة سكنٌة وٌسع 596
طالبا وبه دورتٌن للمٌاه بكل دور.
مبنً ( ب ) وهو عبارة مبنً سكن للطالبات وٌتكون من  23غرفة سكنٌة و دورتٌن للمٌاه
بكل دور  ,وٌسع  516طالبة
كما ٌوجد بالمدٌنة مطبخ مجهز بأحدث معدات الطهً وعدد اثنٌن صالة لتناول الطعام احدها
للطلبة واالخري للطالبات وأٌضا ٌوجد بالمدٌنة مسجد إلقامة الصلوات ومكتبة وصالة لأللعاب
الرٌاضٌة وأٌضا صالتٌن لالنترنت.
هذا باإلضافة إلى عٌادة طبٌة مجهزة و صالة تلٌفزٌون ومالعب وصالة الستقبال زوار الطلبة
ومسطحات خضراء وأحواض زٌنة بأشكال جمالٌة

الباب الثاني

رابعا :المدينة الجامعية بشبرا

إجراءات التقديم للسكن للمدن الجامعية.
ٌتم التقدم للسكن بالمدن الجامعٌة طبقا للخطوات التالٌة:
.5

.8
.0

.2
.1
وتقدع المدٌنددة الجامعٌددة بشدبرا اعلددً شددركة صددٌدناوي بشدبرا الخٌمددة وأمددام مجلددإ
مدٌنة شبرا الخٌمة وتتكون من أربع ادوار مقسمة للطلبدة والطالبدات وتسدع 823طالدب
وطالبة
وتتكون من  26حجرة لإلقامة وٌوجد بالمدٌنة مسجد ومطبخ حددٌث وصدالتً للطعدام
احدهما للطلبة وأخري للطالبات وكذلك صالة لأللعاب الرٌاضٌة وصالتٌن لالنترنت .
بإلضافة إلى تعاقد المدٌنة مع أحد األندٌة القرٌبة لممارسة الطالب لأللعاب الرٌاضٌة وتعاقد آخر
مستشفى النٌل بشبرا للحاالت الطارئة

ٌتم اإلعالن عن بدء التقدٌم للسكن للمدن الجامعٌة بالجرائد الرسمٌة وٌحدد مواعٌدد بددء
السحب وتسلم أوراق المدن الجامعٌة ( المظروف الخاص بااللتحاق ) وهً غالبدا مدا تبددأ مدن
ٌوم 5من شدهر أغسدطإ إلدى  05أغسدطإ للطدالب القددامى ولمددة خمسدة عشدر ٌومدا مدن
تدارٌخ وصددول بطاقددة الترشددٌك مددن مكتددب التنسددٌق للطددالب المسددتجدٌن ومددن ٌتقدددم بعددد هددذه
المواعٌد ٌعتبر مخالف وتوقع علٌة غرامة باإلضافة إلى تأخٌره فً التسكٌن.
ٌتقددم الطالدب لسدحب المظددروف الخداص بااللتحداق بالمدددن الجامعٌدة مدن اإلدارة العامددة
للمدددن الجامعٌددة ببنهددا او مددن علددً الوقددع الرسددمً لجامعدده بنهددا مددن علددً الشددبكة الدولٌددة
لالنترنت
ٌقدوم الطالدب باسدتٌفاء البٌاندات الموجدودة بدأوراق التقددٌم كاملدة باإلضدافة إلدى البٌانددات
الخاصة بالكلٌة التدابع لهدا الطالدب وضدامن متضدامن مدع ولدً األمدر لسدداد مسدتحقات المدٌندة
فً حالة تقصٌر ولً آمر الطالب ,مدع تقددٌم إٌصدال (ندور أو مٌداه أو تلٌفدون) حددٌث إلثبدات
محل اإلقامة 3
ٌتقدم الطدالب المتقددمٌن للسدكن بالمددن الجامعٌدة األربعدة بدالمظروف بعدد اسدتٌفاؤه مدن
كافة البٌانات المطلوبة إلى إدارة اإلسدكان بالمددن الجامعٌدة ومقرهدا بالمدٌندة الجامعٌدة للطلبدة
بكفر سعد ببنها 3
عند انتهاء الموعد المحدد المخصص للتقدٌم ٌتم عمل تنسٌق بٌن الطدالب المتقددمٌن لكدل
مدٌنة علً حدة حتى ٌتم اختٌار العدد المقبول حسب نسبة األماكن المحددة وهً:

% 03
% 63
% 53

من األماكن للطلبة المستجدون
من األماكن للطلبة القدامى
من األماكن للطلبة ذوي
الحاالت المرضٌة واالستثنائٌة

.6

ٌتم االختٌار علً حسب الشروط آالتٌة:

الباب الثالث

ا :الطالب القدامى
.5

بعد المسافة.

.8

تقدٌر النجاح فً السنة السابقة.

.0

أن ٌكون الطالب منتظم ولٌإ منتسب 3

.2

أال ٌكون الطالب قد وقع علٌة أي جزاءات3

.1

أال ٌكون فصل من المدن إدارٌا أو للمشاغبة 3

.6

أال ٌزٌد سن الطالب فً أول أكتوبر عن  86عام

.7

ٌراعى فً القبول البعد الجغرافً لمحافظات الجمهورٌة وقدر ومراكدز القلٌوبٌدة بشدرط
أال تقل المسافة عن  13كم مربع وٌجوز النزول بشرط المسافة فً حالة وجدود أمداكن
بالمدن الجامعٌة وتتم المفاضلة بٌن الطالب المتقدمٌن طبقا للشروط

ب :الطالب المستجدين

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications
ٌتوجه الطالب إلى مقر المدٌنة التمام عملٌة السكن وتتبع الخطوات التالٌة:
ٌ .5تقدم الطالب إلً قسم اإلسكان بالمدٌنة الستخراج إذن دفع لسدداد مصدروفات اإلقامدة
بالمدٌنة .بموجب هذا األذن ٌسدد الطالب الرسوم إلً خزٌنة المدٌنة3
 -8بعد سداد المصارٌف ٌتوجه الطالب إلً مخزن المدٌنة الستالم العهدة الشخصٌة

.5

تارٌخ المٌالد.

.8

مجموع الثانوٌة العامة.

اإلقامددة بالمدٌنددة وإال فسددوف ٌددتم الخصددم مددن التددامٌن قٌمددة األشددٌاء التددً تتعددرض للتلددف أو

.0

بعد المسافة.

.1أال ٌزٌد سن الطالب فً أول أكتوبر عن  85عام
ٌ-6سدددتثنً مدددن هدددذه الشدددروط فٌمدددا عددددا شدددرط االنتظدددام
الحدداالت الصددحٌة وذوي االحتٌاجددات الخاصددة بندداءا علددً
الكشوف الطبٌة3
عند انتهاء من عمل التنسٌق واختٌار الطالب لكدل مدٌندة ٌدتم إعدالن النتدائ قبدل بددء العدام الجدامعً
داخل كل مدٌنة 3
.9

عند ظهور نتٌجة تنسٌق المدن الجامعٌة ٌتم تسجٌل الطالب على موقع الجامعة بالرابط

وٌجب علً الطالب المحافظة علً هذه العهدة لتسدلمها بحالدة جٌددة إلدً المخدتص فدً نهاٌدة

.2االنتظام

.2

إجراءات السكن بالمدينة

علً الطالب الذي تم اختٌاره للسدكن بالمدٌندة سدرعة التوجده إلدً المدٌندة وعمدل إجدراءات التسدكٌن
قبل مرور عشرة أٌام من ظهور النتٌجدة وآال ٌسدقط حقدة فدً السدكن وتسدكٌن مدن هدم أحدق مندة مدع
حرمانه من السكن بالمدن مرة أخر هذا فً حال عدم وجود أي عزر للتأخٌر 3

الضٌاع 3
ٌ -0قوم الطالب بدالرجوع إلدى قسدم اإلسدكان لتحدٌدد الغرفدة التدً سدٌقٌم الطالدب بهدا
وكذلك عمل بطاقة تحقٌدق الشخصدٌة ( الكدار نٌدة )الخداص بالمدٌندة والدذي ٌددون بده
الرقم المسلسل للطالب بالمدٌندة ولدن ٌددخل الطالدب إلدى المدٌندة بددون هدذا الكدار نٌدة
طوال العام وكذلك ال تصرف الوجبات الغذائٌة ,وفً حالة فقد الكار نٌة ٌستخرج بددل
فاقد بعد سداد رسوم عشرة جنٌهات 3
-2وال ٌحق ألي طالب أن ٌغٌر مكان سكنه من حجرة إلى أخر إال بعد الرجدوع ألدً قسدم
اإلسكان للحفاظ علً نظام المدٌنة 3
-1علددً الطالددب إحضددار أدواتدده الخاصددة مددن الفددوط واألكددواب والمالعددق وخالفددة وعدددم
تبادلها مع أي شخص آخر حرصا علً سالمة الطالب وللصحة العامة3
ٌكون تعامل الطالب طوال مدة اقامتة بالمدٌنة مع مشرف الدور المقٌم به

الباب الرابع
سلوكيات الطالب في المدينة
ٌجب علً الطالب مراعاة التعلٌمات المنظمة لسلوكٌات الطالب داخل المدٌنة وتتمثل فً:
أوال:

سلوكيات داخل المبني السكني
 .5علدً جمٌدع الطدالب االلتدزام بمواعٌدد غلددق أبدواب المدٌندة وهدً بالنسدبة للطلبدة السدداعة
العاشددرة مسدداءا صددٌفا والسدداعة التاسددعة مسدداءا شددتاءا أمددا بالنسددبة للطالبددات فهددً مددن
الساعة السادسة مساءا صٌفا والساعة الخامسة شتاءا .و فً حالة ضدرورة للتدأخٌر فعلدً
الطالب الحصول علً إذن كتابً من المشرف المقٌم بالمبنً 3
 .8إذا دعت الظروف ألحد الطلبة من البنٌن المبٌت خارج المدٌنة فعلٌدة أن ٌقددم بدذلك طلدب
لمشرف المبنً مقدما 3
 .0ال ٌجوز للطالبات المبٌت خارج المدٌنة أال بناءا علً طلب من ولً اآلمر شخصٌا وٌقددم
إلدارة المدٌنة موضحا فٌه عدد اللٌالً.
 .2علدً الطدالب التواجدد داخدل حجدرات اإلقامدة المخصصدة لهدم أثنداء عمدل الحصدر الٌددومً
اللٌلً للطالب وإال ٌعتبر الطالب غٌاب وٌحرم من التغذٌة فً الٌوم التالً 3
 .1علً الطالب مراعاة آداب السلوك العام والهدوء التام وعددم إزعداج الغٌدر وخاصدة أثنداء
النوم أو المذاكرة 3حتً ال توقع علٌة الئحة نظام التأدٌب للطالب3
 .6ال ٌجددوز اسددتعمال مرافددق المدٌنددة فددً غٌددر مددا خصصددت لدده كمددا ال ٌجددوز اسددتعمال النوافددذ
والشرفات بما ٌسئ إلً الغٌر 3
 .7ال ٌسمك للطالب بدالظهور فدً الشدرفات أو خدارج المبندً بمالبدإ غٌدر الئقدة ( البٌجامدة -
المالبدإ الداخلٌددة  .. .. ..-الدخ ) وعدددم مغددادرة المبندً أال بددالمالبإ التددً ٌتواجدد بهددا فددً
الكلٌة 3
ٌ .2جب مراعاة اآلداب العامة فً استعمال مرافدق المدٌندة وخاصدة دورات المٌداه والحمامدات
3

 .9علددً الطددالب ممارسددة األلعدداب الرٌاضددٌة فددً األمدداكن المخصصددة والمواعٌددد المحددددة لهددا
وعدم ممارستها بٌن األماكن السكنٌة 3
.53علً الطالبات االلتزام بالمالبإ المحتشمة داخل المدٌنة وعند الخروج منها 3
ٌ .55حذر علً الطالب تكوٌن أي جماعات أو عقد االجتماعات أو توزٌع المنشورات 3
ٌ .58حذر علً الطدالب تعلٌدق أي ملصدقات بالمدٌندة إال بعدد موافقدة اإلدارة علٌهدا ومدن ٌخدالف
ذلك ٌتعرض للعقوبة وتزال الملصقات 3
.50علً الطالب سداد رسدوم اإلقامدة الشدهرٌة فدً غضدون العشدر أٌدام األول مدن الشدهر ومدن
ٌتأخر عن الموعد ٌوقف له صدرف التغذٌدة مدن الٌدوم الحدادي عشدر وفدً حالدة تداخرة عدن
الٌوم الخامإ عشدر ٌفصدل مدن المدٌندة إدارٌدا وال ٌعداد قٌدده أال بعدد سدداد عشدرة جنٌهدات
رسم إعادة القٌد 3
.52محظدددور علدددً الطدددالب العبدددث بددداألدوات الكهربائٌدددة أو الصدددحٌة أو اسدددتعمال السدددخانات
الكهربٌة وأال تعرض للعقوبة ومصادره السخانات 3
 .51الطالددب مسددئول مسددئولٌة كاملددة عددن عهدتدده الشخصددٌة ومسددتلزماته بدددون أي مسددئولٌة تقددع
علً إدارة المدٌنة فً حالة السرقة أو التلف 3
ٌ .56جب علً ولً أمدر كدل طالبدة تحدٌدد األسدماء التدً ٌصدرح لهدم بزٌارتهدا ودرجدة القرابدة لهدم
كتابٌا 3

ثانيا  :سلوكيات داخل صالة الطعام
.5

الباب الخامس

ٌق ددم لطددالب المدددن الجامعٌددة وجبددات غذائٌددة متوازنددة ومتوافقددة مددع االحتٌاجددات
الٌومٌة من السعرات الحرارٌة للطالب الجامعً وفقا لجداول غذائٌة معددة بواسدطة
خبراء التغذٌة وتحت إشراف صحً كامل لتصل للطالب بصورة آمنة.

.8

وبالنسبة إلً اإلخوة المسٌحٌون فٌصرف لهم فً أٌام الصدٌام وجبدات تتناسدب مدع
صٌامهم .

.0

صدددالة الطعدددام هدددً المكدددان الوحٌدددد المخصدددص لتنددداول وجبدددات الطعدددام وال ٌجدددوز
الخددروج بصددوانً الطعددام خددارج المطعددم كمددا ال ٌجددوز اخددذ األطعمددة مددن المطعددم
والصعود بها إلى األدوار والً حجدرات الندوم أال للحداالت المرضدٌة وبتصدرٌك مدن
الطبٌب

.2

ممنوع دخول الطالب لصالة الطعام إال بالمالبإ التً ٌذهب بها إلى الكلٌة 3

.1

علً الطالب االلتزام بمواعٌد صرف الوجبات وهً :

اإلفطار :من  7إلى  9صباحا وٌوم الجمعة  53صباحا
الغداء  :من  5إلى  6مساءا
العشاء  :من  7إلى  9مساءا
.6

األنشطة والخدمات الطالبية
أوال :األنشطة
تقوم اإلدارة العامة للمددن الجامعٌدة بتنظدٌم دورات تثقٌفٌدة للطالبدات والطلبدة نستضدٌف فٌهدا
محاضددرٌن للقدداءات و مناقشددات متمٌددزة وتختددتم بددرحالت إلددً أالمدداكن المختلفددة مددن مصددر
ثقافٌة وفنٌة وأثرٌة وتروٌحٌة 3
كمددا تتعدداون اإلدارة العامددة للمدددن الجامعٌددة مددع اإلدارة العامددة لرعاٌددة الشددباب بالجامعددة فددً
تنظددٌم أنشددطة رٌاضددٌة ومهرجانددات فنٌددة فددً صددورة مهرجددان لألنشددطة بالمدددن الجامعٌددة
األربعة
كما تقوم كل مدٌنة جامعٌة بتنفٌذ العدٌد من األنشطة فً جمٌع المجاالت وأهمها :
 .5النشاط الثقافً والدٌنً

تصددرف الوجبددات للطددالب المسددجلٌن بكشددف حصددر التغذٌددة وال ٌحددق للطالددب

 .8النشاط االجتماعً والرحالت

صدرف وجبددة بكدار نٌددة طالدب آخددر وفدً حالددة ثبدوت ذلددك تطبدق علٌددة الئحددة

.0النشاط الفنً

تأدٌب الطالب بالمدن الجامعٌة

 .1النشاط الثقافي والديني
توجد فً كل مدٌنة مكتبة تحتوي علً كتب مجاالت شتى منهدا الكتدب الدٌنٌدة والكتدب العلمٌدة
التً تفٌد الطالب المقٌمٌن داخل المدٌنة مثل الكتب الهندسٌة والمراجع لطدالب مدٌندة شدبرا -
والكتب التجارٌة والقانونٌة والعلمٌة واألدبٌة لطالب مدٌنة بنها ( طلبة – طالبات )3
والكتب الزراعٌة والمراجع العلمٌة لطلبة المدٌنة الجامعٌة للطلبة بمشدتهر هدذا باإلضدافة إلدى
القوامٌإ والكتب األدبٌة والقصص األدبٌة والكتب السٌاسٌة كمدا انده ٌوجدد بكدل مدٌندة نسدخ
من تفسٌر القران الكرٌم واألحادٌدث النبوٌدة الشدرٌفة وكتدب فدً فقدة السدنة باإلضدافة إلدى مدا
سبق فكل مدٌنة تقوم بعقد ندوات فً جمٌع مجاالت الثقافة و الشعر والنثر والقصدة القصدٌرة
التددً ٌنظمهددا الطددالب تستضددٌف العدٌددد مددن الشخصددٌات العامددة  ,كمددا تستضددٌف فددً ندددواتها
عمداء الكلٌات لتلتقً الطلبة مع عمداء كلٌداتهم بعٌددا عدن قاعدات المحاضدرات لكدً ٌتعرفدوا
علٌة عن قرب لٌتعرف علً مشاكلهم عن طرٌق هذه الندوات  ,وعن طرٌق هدذه النددوات تدم
حل الكثٌر من المشاكل الطالبٌة 3

 .2النشاط االجتماعي والرحالت
تنظم المدن الجامعٌة كل علً حدة رحالت لطالبها المتمٌزٌن بهدا والمشداركٌن فدً معسدكرات
خدمة البٌئة بالمدٌنة كما ٌوجد بكل مدٌندة أخصدائً اجتمداعً متخصدص لحدل مشداكل الطدالب
االجتماعٌة وخاصة الغٌر قادرٌن علً تحمل نفقات اإلقامة بالمدن الجامعٌة

 . 3النشاط الفني
ٌتم عمل معارض كل عام لإلنتاج الفنً الذي ٌقوم به الطالب مثل أعمدال التفصدٌل واشدغال
اإلبرة والترٌكو الذي ٌقوم به الطالبات واعمال الرسم والتصوٌر والذي ٌقوم به الطالب

ثانيا  :الخدمات
 .5أولددى هددذه الخدددمات التددً تقدددم للطددالب هددو تددوفٌر وسددائل المواصددالت لطددالب وطالبددات
كلٌة الزراعة والطب البٌطري بمشتهر 3
 .8كمددا تقدددم اإلدارة خدمددة االستضددافة للطددالب الغٌددر مقٌمددٌن بالمدٌنددة فددً أٌددام االمتحانددات
وأٌام المذاكرة مقابل عشرون جنٌها للٌوم الواحد مع تقدٌم وجبات التغذٌة الثالثة لهم 3
ٌ .0وجد كانتٌن بالمدن الجامعٌة ببنهدا ٌقدوم بتقددٌم كافدة الخددمات للطدالب بمدا ٌدوفر علدٌهم
االنتقال إلً أي مكان آخر للشراء 3
 .2سددوف ٌددتم إعددداد مكددان ٌددتم تصددوٌر المسددتندات فٌدده للطلبددة وبٌددع األدوات الكتابٌددة ممددا
ٌوفر علٌهم الوقت فً االنتقال إلً أماكن الشراء ( المكتبدات ببنهدا ) حٌدث أنهدا تبعدد كثٌدرا
عن المدٌنتٌن 3
ٌ .1وجد بكدل مدٌندة قاعدة لألنترندت مدزودة بعددد كدافً مدن الحاسدب األلدً مدع تدوفٌر خدمدة
الواي فاي بغرف اإلقامة

الباب السابع

الباب السادس
الرعاية الطبية
ٌخضع الطالب بالمدٌنة الجامعٌة إلشراف طبً كامل من األطباء والممرضٌن وتوجد
سٌارة إسعاف للحاالت الطارئة كما أنة ٌوجد إشراف صحً علً الطعام المقدم لهم من
أطباء بٌطرٌٌن وأخصائٌٌن للتغذٌة علً درجة عالٌة من الكفاءة كما أنة ٌوجد إشراف لٌلً
كامل مرافق للطالب
 .5تقددوم اإلدارة العامددة بالجامعددة باألشددراف علددً الطددالب المقٌمددٌن بالمدددن الجامعٌددة وعالجهددم
علً نفقة الجامعة وعلً الطالب أن ٌخطر إدارة المدٌنة فً حالة المدرض حتدى بتثندً إلدارة
المدٌنة أن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة 3
ٌ .8جوز فً حالة مالزمة الطالب للفراش الكشف الطبدً علٌدة بغرفتده وتقرٌدر إبقائده بالمدٌندة
أو نقلة إلى المستشفً حسب الحالة المرضٌة

عقوبات مخالفة السلوك السليم
تعتبر مخالفة تأديبيةة لةإ الخةبإ بةالين ويا ن لحةن جا لةامعيةة نلةإ الخةبإ بأ لةائ ةةإل لبج ةة اللة ةاوة
ليررت ألخرى لت تصدرةا الد رة لمدا لةامعية نقررت مةحس د رة لمدا لةامعية.

تلنا عينبة لمخالفة لت تنقع عح طب

-1لفت لوظر لتابة.

لمدا لةامعية لاأل ت :

 -2إلوإ ر بال رماا ما القامة لتابة.
 -3ل رماا ما القامة مدة التتةانز ألسبنع.
 -4ل رماا ما القامة مدة التتةانز أسبنعيا.
 -5ل رماا ما القامة مدة التتةانز شهر.

 -6ل رماا ما القامة وهاجياً عا وفس لعائ.
 -7ل رماا ما القامة وهاجياً مع
لت

رتلبها لطال .

تلنا سحطة تنقيع لعينبات عح
 -1يختص خصاج

الته اللة مةحةس تأدية نتتنقةج درةةة لعينبةة عحة درةةة لمخالفةة

لو ن لتال -:

القامة مع رجيس قسئ السلاا بتنقيع لعينبة رقئ .

 -2يختص مدير لمديوة لةامعية نمدير إلد رة بتنقيع لعينبة رقئ  2ن. 3
 -3يختص مدير عائ لمدا لةامعية بتنقيع لعينبات ما رقئ  1ت رقئ .4
 -4يخةةتص لةةإ مةةا لسةةيد ألسةةتاإ لةةدلتنر  /لمشةةرج لعةةائ عح ة
لدلتنر /لمشرج عح

لمةةدا لةامعيةةة  -ن لسةةيد ألسةةتاإ

لمديوة بتنقيع لعينبات ما  1ت .5

 -5يختص لسيد ألستاإ لدلتنر  /رجيس لةامعة ن لسيد ألستاإ لدلتنر  /واج رجيس لةامعة لشجنا
لتعحيئ ن لطب بتنقيع لافة لعينبات.

تلنا لعينبات لحطب

.1
.2

لمييميا ف

أل ن إ لعادية لاأل ت :

تنقيع عينبة لفت لوظر إلوإ ر بال رماا بواء ً عح ت ييق شفه .
تنقيع عينبة ل رماا ما القامة لمدة أسبنع بعد ةرء ت ييةق لتةاب بمعرفةة قسةئ السةلاا

بالمديوة نلمدة أسبنعيا بعد ةرء ت ييق لتاب

بمعرفة الد رة لمدا لةامعية .

.3

تنقيع عينبة ل رماا ما القامة بألثر ما أسبنعيا ت

.4

يلنا ل د ألدو لحعينبة بالوسبة لحسون ت لوهاجية ة

.5

يسيط ق لطال ف سماع أقن له نت ييق دفاعه الإ لئ ي ضر ف

.6

أعضاء ةيجة لتدريس.

لتلرر توته القامته الد رياً.

ل رمةاا مةا القامةة لمةدة أسةبنع نفة

الةة

لمنعد لم دد لحت ييق.

ف لإ أل ن إ يةنز لرجيس لةامعة أن لرجيس مةحس الد رة لمدا لةامعية تنقيع لافة لعينبات بمةا
فيهةةا ل رمةةاا مةةا القامةةة ن ال الةةة الل ة مةحةةس لتأدي ة دنا ةةةرء ت ييةةق شةةفه أن لتةةاب الإ ل ةاا

يخش عح

.7

لشهر بعد الةرء ت ييق لتةاب بمعرفةة أ ةد

وتظائ لعمإ بالمدا لةامعية.

يةةنز لحطالة أا يةتظحئ مةا لةةزء ت لتة تنقةع عحيةه نفيةاً لهةإل لبج ةة اللة مصةدر ليةرر أن اللة

لسيد ألستاإ لدلتنر  /واج رجةيس لةامعةة لشةجنا لتعحةيئ ن لطةب لتابيةاً نإلةم خةبإ خمةس عشةر

ينماً ما تاريخ لعحئ باليرر ن ال أصبا لةزء لصادر وهاجياً.

تبحغ للحية بأى ةزء نبأسبابه لما يخطر نل أمر لطال بخطةا مسةةإ عحة عون وةه فة

الةة معاقبةة

لطالة بال رمةاا مةا القامةة ألى مةدة نيت مةإ لطالة رسةنئ القامةة خةبإ مةدة ل رمةاا نتخصةئ قيمةةة

لمرسبت ما لتأميا ،نال يخإ تنقيع لةزء نفياً أل لائ ةإل لبج ةة بأ لةائ لتأدية

دنا ال الة الل مةحس تأدي

لطب عود القتضاء.

لةامعيةة نالي ةنإ

