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قرار رئٌس الجامعة رقم( )88لعام 4002م
بشأن الئحة السكن الطالبً الجامعً
 استنا داً للقرار الجمهوري رقم( )88لعام98م بشأن الجامعات الٌمنٌة وتعدٌالته. وعلى القرار الجمهوري رقم( )28لعام 99م بشأن إنشاء جامعة حضرموت. -وعلى قرار مجلس الجامعة رقم ( )469فً دورته بتارٌخ 4002/44م.

قـــــــــــــــــــرر
الفصؿ األوؿ

التعريفات واألىداؼ
المادة (:)8
تسمى ىذه الالئحة بػ (الئحة السكف الطالبي الجامعي ) بجامعة حضرموت لمعموـ والتكنولوجيا .
المادة (:)4
يكوف لمكممات والعبارات في أدناه حيثما وردت في ىذه الالئحة المعػاني المبنيػة أمػاـ كػؿ منيػا مػالـ تػدؿ ال ػرائف فمػى ػالؼ
ذلؾ :
الجامعة  :جامعة حضرموت لمعموـ والتكنولوجيا.
الرئيس  :رئيس الجامعة.
النائب  :نائب رئيس الجامعة لشئوف الطالب .
المدير  :مدير ال دمات الطالبية .
المدير العاـ  :مدير فاـ االنشطة وال دمات الطالبية .
المشرؼ  :مشرؼ السكف الجامعي .
السكف الطالبي الجامعي  :مبنى أوفدة مباني م صصة مف قبؿ الجامعة إليػوا الطػالب وتشػرؼ فمييػا نيابػة شػئوف الطػالب
بالجامعة.
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المادة ()9
أىداؼ السكف الطالبي :
 -1إيوا الطالب المنتسبيف لمجامعة الوافديف مػف منػاطؽ بعيػدة فػف مواقػس دراسػتيـ فػي حػدود الطاقػة اإلسػتيعابية المتاحػة
في السكف الجامعي التابعة ليا .
 -2توفير ال دمات المعيشية الضرورية بحسب االمكانيات المتاحة لمطالب المنتفعػيف مػف السػكف الجػامعي بمػا يسػيؿ ليػـ
العيش ويسافدىـ فمى زيادة تحصيميـ العممي .
 -3تشػػجيس التجمعػػات الطالبيػػة فػػي تمػػؾ السػػكنية للسػػتفادة المثمػػى مػػف أوق ػات الف ػراغ والمشػػاركة فػػي األنشػػطة والفعايػػات
اإلجتمافية والرياضية والث افية التي تمكنيـ مف البنا المتكامؿ لش صيتيـ وتفافميـ افيجابي مس قضايا مجتمعيـ.

الفصؿ الثاني

ضوابط ال بوؿ بالسكف الجامعي
المادة ()2
شروط ال بوؿ الجامعي :
 -1أف يكوف مف الطالب المنتظميف الم يديف في إحدى كميات الجامعة .
 -2أف يكوف سكنو األصمي بعيداً فف موقس دراستو  ،بحيث يتعذر فميو الوصوؿ يومياً.
إج ار ات التسكيف
 -1أف يعبئ إستمارة طمب ل بولو في إحدى مراكز السكف الجػامعي وي ػدميا إلػى المشػرؼ او المػدير فػي الموافيػد المحػددة
مف قبؿ نيابة شئوف الطالب بالجامعة .
 -2أاليكوف قد حكـ فميو بإحدى الع وبات التأذيبية (فدا األولى والثانية ) الواردة في ىذه الالئحة.
 -3أف يرفؽ بإستمارة الطمب الوثائؽ التالية :
أ – بطاقة ال بوؿ والتسجيؿ أوتجديد ال يد.
ب  -صورة مف بطاقة اليوية.
ج – ثالث صور شمسية.
د -بيانات الحالة الدراسية لمطالب معتمدة مف الكمية.
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 -4أف يتعيد كتابياً ويوقس فمى إلتزامو بيذه الالئحة واألنظمة وال وانيف النافذة.
 -5أف يكوف الئ اً صحياً و الي مف األمراض المعدية.

 – 6أف يدفس رسوـ السكف والضماف المالي حسب الالئحة.
 – 7أف يتعيد بعدـ ممارسة دا ؿ السكف ألي نشاط سياسي أوأي نشاط آ ر يؤدي إلى مشاكؿ بيف الطمبة.
المادة ()8
يصدر النائب سنوياً قرار بتشكيؿ لجنة التسكيف وذلؾ قبؿ فترة الت ؿ فػف إسػبوفيف فمػى األقػؿ مػف بػد الدراسػة فمػى

النحو التالي:

 مدير فاـ األنشطة وال دمات الطالبية .
 مدير فاـ ال دمات الطالبية.
المادة (: )6
تتحػػدد ميمػػة لجنػػة التسػػكيف فػػي إفػػداد كشػػؼ بػػالطالب المسػػتح يف لمسػػكف الطالبػػي الجػػامعي وف ػػاً لمػػا جػػا فػػي

المادة(.)7
المادة (: )7
تسػػتند لجنػػة التسػػكيف المشػػكمة بموجػػب المػػادة ( )5لػػدى فمميػػة الفػػرز والمفاضػػمة بػػيف الطمبػػات الم دمػػة إلييػػا فمػػى
المعايير التالية :
ا – الحالػػة اإلقتصػػادية واإلجتمافيػػة إلسػػرة الطالػػب  ،التػػي التسػػم لػػو ظروفػػو فػػي الحصػػوؿ فمػػى سػػكف بػػديؿ لمسػػكف
الطالبي الجامعي .
ب _ مساىمة الطالب في األنشطة والفعاليات الطالبية .
ج _ مستوى التحصيؿ العممي لمطالب .
د _ األقدمية في ت ديـ إستمارة طمب السكف والحضور .
ذ _ ترافي المجنة حجز مااليزيػد فػف( )%11مػف الطاقػة اإلسػتيعابية لمراكػز السػكف الطالبػي الجػامعي لمطػالب الدارسػيف
فمى نظاـ دفـ الجامعة والتبادؿ الث افي .
المادة ()8
يحؽ لمرئيس ونائبو إسثنا حاالت التزيد فف  %5مف العدد الم رر قبولو مف ال وافػد التػي تػنص فمييػا الػال
ئحة .
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الفصؿ الثالث

ح وؽ المنتفس في السكف الجامعي
المادة ()9
يتمتس الساكف بإحدى مراكز السكف الطالبي الجامعي التمتس بال دمات واإلمتياز التالية :
 -1التمتػس بح ػوؽ اإلقامػة واإلسػػتفادة مػف ال ػدمات المعيشػية التػػي يػتـ توفيرىػا فػي كطػػار مركػز السػكف الطالبػي الجػػامعي
بحسب ماتحدده الالئحة .
 -2يحؽ لمطالب المنتفس بالسكف في النشاطات والفعاليات التي ت وـ بتنفيذىا المجػاف الث افيػة والفكريػة والرياضػية والت ذيػة
والنظافة والتي يتـ تنظيميا في السكف الطالبي الجامعي .
 -3يحػؽ لمطالػػب اف يرشػ نفسػػو ألي فمػػؿ قيػادي ضػػمف الفعاليػات واألنشػػطة التػػي ت ػوـ بتنفيػػذىا المجػاف الطالبيػػة دا ػػؿ
السكف الجامعي .
 -4تنتيي إقامة الطالب بإنتيا آ ر امتحاف لو في الفصؿ الدراسي الثاني مػف أي ميػاـ جامعيػة ،ويجػوز لمطالػب إذا كػاف
م يماً الؿ العاـ في إستمرار اإلقامة الؿ العطمة الصيفية شرط أف ي ػدـ طمبػاً إذا كػاف م يمػاً ػالؿ العػاـ فػي إسػتمرار

اإلقامة الؿ العطمة الصػيفية شػرط أف ي ػدـ طمبػاً مػف الكميػة بػذلؾ مرف ػاً شػيادة مػف الكميػة تثبػت وجػود دراسػة صػيفية
منتظمة لو .

الفصؿ الرابس

واجبات والتزامات المنتفس في السكف الجامعي
المادة()80
فمى المنتفعيف في السكف الطالبي الجامعي اإللتزاـ بالواجبات التالية :
 -1اإللتزاـ باآلداب العامة بسػموؾ الطالػب الجػامعي والمحافظػة فمػى اليػدو واإلنضػباط بمػا يح ػؽ تػوفير الظػروؼ المالئمػة
لمتحصيؿ العممي وكذلؾ فدـ إزفاج اآل ريف .
 -2المحافظة فمى ممتمكات السػكف الجػامعي وممتمكػات ب يػة الػزمال السػاكنيف وابػالغ المشػرؼ فػي حالػة إقػداـ أي شػ ص
آ ربإحداث أي ضرر لممتمكات السكف سوا بعمد أوكير فمد .
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 -3يتحمؿ المنتفس المسؤلية المادية بدفس قيمة أي ضرر يحدث في كرفتو أوفي ال سـ الذي ينتمي إليو مس ب ية زمالئػو فػي
ال رفة أوال سـ .
 -4اليجوز لممنتفس أف ين ؿ األثاث واألدوات مف كرفة إلى أ رى أو إلى قسـ آ ر إال بمواف ة مسب ة مف المشرؼ .
 -5يمتزـ المنتفس بإبراز البطاقة ال اصة بالسكف الجامعي لحارس البوابة فند د ولو إلى السكف متى ماطمب منو ذلؾ.
 -6اليسػػم لممنتفػػس أف يكسػػر أي بػػاب ت ييػػر المفتػػاح أو ال فػػؿ مػػالـ يحصػػؿ فمػػى مواف ػػة مسػػب ة مػػف المشػػرؼ ويتحمػػؿ
المتسبب العواقب المترتبة فمى ذلؾ .
 -7المساىمة والمشاركة في النشاطات الم تمفة التي يتـ تنظيميا وتعتبر إلزامية بالنسبة لجميس المنتفعيف مالـ يكػوف ىنػاؾ
فذر م بوؿ .
 -8الت يد بنظاـ السالمة العامة واج ار ات الوقاية مف الحرائؽ وكيرىا مف ال وافد األمنية األ رى .
 -9إبالغ المشرؼ فو ارً فف الحاالت المرضية الوبائية المعدية .

-11

يسمـ جميػس المنتفعػيف مابعيػدتيـ مػف أدوات ومفػاتي إلػى مشػرؼ نيايػة كػؿ فػاـ دراسػي  ،ويسػمموف المفػاتي

ف ط فند نياية الفصؿ الدراسي .
-11

يتحمػػؿ المنتفعػػوف النظافػػة اليوميػػة ل ػػرفيـ وكػػذلؾ المشػػاركة فػػي برنػػامل النظافػػة العامػػة الػػذي يعػػده المشػػرؼ

لمممرات والساللـ والحمامات بشكؿ دوري .
-12

يجوز لممشرؼ وكذلؾ الم تصوف المكمفػوف مػف مػوظفي اإلدارة العامػة ال يػاـ بحمػالت تفتيشػية مفاجئػة فػي أي

وقت  ،والذيف يحؽ ليـ إقتراح توقيس الع وبات لمم الفيف بحسب الالئحة واألنظمة السارية المفعوؿ .
-13

الييجػػوز لممنتفػػس إد ػػاؿ أي أدوات كيربائيػػة مػػف دوف تصػػري مسػػبؽ  ،كمػػا يتحمػػؿ دفػػس الرسػػوـ الم ػػرر ل ػػا

إست داـ تمؾ األدوات بحسب النظاـ الذي تعتمده إدارة ال دمات .
-14

يمتػػزـ المنتفعػػوف بإطفػػا األن ػوار فػػي ال ػػرؼ فػػي تمػػاـ السػػافة الحاديػػة فشػػرة وأي ش ػ ص يركػػب فػػي مواصػػمة

المذاكرة يمكنو اإلستفادة مف الصاالت العامة الم صصة لذلؾ .

الفصؿ ال امس

تنظيـ إدارة مراكز السكف الجامعي
المادة ()88
تشكؿ مراكػز السػكف الجػامعي وحػدات إداريػة تابعػة بػاإلدارة العامػة للنشػطة وال ػدمات الطالبيػة بنيابػة شػئوف
الطالب ويتـ إدارة ىذه المراكز بواسطة إداري بوظيفة (( مشرؼ السكف الجامعي)).
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المادة ()84
يعتبر المشرؼ المسئوؿ المباشر فف إدارة شئوف السكف الطالبي الجامعي ويعاونو في ذلػؾ فػدد مػف اإلداريػيف
والعػػػامميف بحسػػػب مات تضػػػيو الحاجػػػة وكػػػذلؾ روؤسػػػا وأفضػػػا المجػػػاف الطالبيػػػة الم تمفػػػة ويتػػػولى المشػػػرؼ فمػػػى وجػػػو
ال صوص المياـ التالية :
 -1ال ياـ بإج ار ات تسكيف الطالب الم بوليف لمسكف في المركز حسب الكشؼ الم دـ مف قبؿ لجنة التسكيف مس بدايػة العػاـ
الدراسي وصرؼ البطاقات ال اصة بيـ وتوزيعيـ إلى ال رؼ وتسميـ المواد الالزمة إليوائيـ .
 -2إستالـ المبالغ الم ررة فمى المنتفعيف مف الرسوـ والضماف المالي وتوريدىا لمجية الم تصة .
 -3اإلشراؼ فمى اإلنضباط العاـ في المركز وتنظيـ نوبات الحراسة والرفس إلى اإلدارة العامة فف الم الفات .
 -4ترتيب أفماؿ النظافة وال ائميف فمييا والمحافظة فمى النظافة العامة .
 -5األشراؼ فمى فمؿ الطبا يف ومستوى إلتزاميـ وتوجييـ بما يمكنيـ ت ديـ الت ذية الجيػدة بالتنسػيؽ فػي ذلػؾ مػس لجنػة
الت ذية الطالبية .
 -6متابعة دمات الصيانة الدورية والمستمرة إلفماؿ الكيربا والمياه والصرؼ الصحي  ...وكيرىا .
 -7مسافدة الطالب وتوجييـ لممشاركة في األنشطة والفعاليات وتوضي النظـ والموائ لممنتفعيف بشكؿ فاـ.
المادة ()89
يسػػافد المشػػرؼ لتنفيػػذ الميػػاـ الػواردة فػػي المػػادة( )9فػػدد مػػف المجػػاف الطالبيػػة التػػي يػػتـ إنت ابيػػا تحػػت إش ػراؼ
اإلدارة العامة لمنشاطات وال دمات الطالبية وىي -:
أ – لجنة النظاـ واإلنضاط .
ب _ لجنة النظافة والرفاية الصحية.
ج _ لجنة الت ذية.
د _ المجنة الث افية والتوفية اإلرشادية .
ذ _ المجنة الرياضية.
المادة()82
تتكوف لجنة النظاـ واإلنضباط مف مسة مف الطالب وتتحدد فيمايمي :
 -1المسافدة في العمؿ فمى تطبيؽ األنظمة والموائ وب اصة ىذه الالئحة وابالغ فف الم الفيف إلحكاميا.
 -2المحافظة فمى اليدو واإلست رار بمايسافد فمى زيارة التحصيؿ العممي في ال ػرؼ ودا ػؿ السػكف الجػامعي بشػكؿ فػاـ
.
 -3معاونة الحراسة فمى منس الد وؿ إلى حرـ السكف الطالبي ل ير المصرح ليـ بذلؾ .
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 -4مراقبة أي أفماؿ تودي إلى األضرار بالممتمكػات العامػة لمسػكف الطالبػي الجػامعي وكػذلؾ الممتمكػات الش صػية لمطػالب
واإلبالغ فف المتسببيف لمثؿ تمؾ األفماؿ .
 -5تنظيـ المبنى في ال رؼ واألجنحة واألقساـ فيما يتعمؽ بالمحافظة فمى السموؾ واإلنضباط العاـ .
المادة ()88
تتكوف لجنة النظافة والرفاية الصحية مف مسة مف الطالب وتحدد فيما يمي -:
 -1اإلشراؼ فمى مستوى النظافة في ال رؼ وفي فموـ السكف الطالبي الجامعي .
 -2تنظيـ حمالت لتنظيؼ ال رؼ وفموـ السكف الطالبي الجامعي .
 -3اإلبالغ فف حاالت األضرار بالنظافة في ال رؼ وفي فموـ السكف الطالبي الجامعي.
 -4تنظيـ المباريات التنافسية واقتراح أسما الطالب المستح يف لمتكريـ .
المادة ()86
تتكوف لجنة الت ذية مف مسة مف الطالب وتتحدد مياميا فيما يمي :
 -1اإلسياـ في وضس برنامل كذائي وصحي لموجبات(مف حيث الكـ والنوع)ألياـ األسبوع في السكف الطالبي الجامعي.
 -2األشراؼ فمى الصرؼ اليومي لممواد ال ذائية بحسب البرنامل ال ذائي اإلسبوفي واإلبالغ فف جوانب الت صػير واإل ػالؿ
بالبرنامل .
 -3اإلسياـ في تحيد تكمفة الوجبات ال ذائية بحسب البرنامل اإلسبوفي الم رر.
 -4المسافدة في جمس اإلشتراكات الشيرية مف الطالب المشاركيف في الت ذية الطالبية .
المادة ()87
تتكوف المجنة الث افية والتوفية اإلرشادية مف مسة مف الطالب تحدد مياميا فيما يمي .
 -1تنظيـ المحاضرات الث افية والفكرية لطالب السكف الجامعي .
 -2تنظيـ اإلستفادة مف صاالت ال ار ة وتداوؿ اإلستفادة مف الكتب العممية والفكرية .
 -3إصدار النشرات والمجالت الحائطية والمطبوفة ال اصة بالسكف الطالبي الجامعي .
 -4تنظيـ اإلستفادة مف أوقات الفراغ فيما ينفس الطالب مف أنشطة ث افية أوفكرية .
 -5تنظيـ المباريات والمساب ات في الجوانب العممية واألدبية والفكرية وكذلؾ الفنية .
 -6إقتراح تكريـ المبدفيف مف الطالب الناشطيف مادياً ومعنوياً .
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المادة ()88
وتتكوف المجنة الرياضية مف مسة مف الطالب وتحدد مياميا فيما يمي :
 -1متابعػػة إدارة األنشػػطة الرياضػػية بالتنسػػيؽ مػػس مشػػرؼ السػػكف فػػي تػػوفير األدوات الرياضػػية الالزمػػة بحسػػب اإلمكانيػػة
المتاحة لدييا.
 -2العمؿ فمى تنظيـ إلستفادة وتداوؿ األدوات الرياضية وتحمؿ مسئولية المحافظة فمييا .
 -3وضػػس برنػػامل مناسػػب لمتػػدريبات الرياضػػية لطػػالب السػػكف الجػػامعي للسػػتفادة مػػف أوقػػات الف ػراغ بالتنسػػيؽ مػػس إدارة
األنشطة الرياضية.
 -4تنظيـ المباريات فيما بيف أقساـ السكف أو مس مراكز السكف األ رى .

الفصؿ السادس

تنظيـ اإل لتزامات واألحتياجات المالية لمراكز السكف الطالبي الجامعي
المادة()89
تتحدد اإللتزامات المالية التي يدفعيا الطالب المنتفس في إحدى مراكز السكف الطالبي الجامعي كما يمي:
 )1قيمة رسـ السكف لعاـ دراسي يتـ إقرارىا أو تعديميا مف قبؿ مجمس الجامعة .
 )2مبمغ وقدره(ألؼ لاير) م ابؿ ضماف مالي  ،ويرد فػي نيايػة إقامتػو بعػد صػـ مػايكوف مسػتح اً فميػو مػف إلتزامػات نحػو
مركز السكف الجامعي.

 )3مبمغ وقدره ( مسوف لاير) م ابؿ قيمة تكمفة حصولو فمى بطاقة السكف الجامعي .
 )4مبمغ وقدره ( مسمائة لاير ) شيرياً في حالة استمراره في السكف الجامعي الؿ العطمة الصيفية .

 )5يدفس الطالب المنتفس مػف ػدمات المطػبي قيمػة تكػاليؼ الوجبػات ال ذائيػة ف ػط وذلػؾ بموجػب الت ريػر المػالي بتكػاليؼ
المواد ال ذائية بواسطة لجنة الت ذية الطالبية .
 )6تت يرىذه المبالغ سنويا ب رارمف مجمس الجامعة.
المادة ()40
يتـ تنظيـ إلتزامات الجامعة نحو مراكز السكف الطالبي الجامعي كما يمي :
 -1يتولى المشػرؼ تحصػيؿ مبػالغ رسػوـ السػكف الجػامعي والضػماف المػالي وتوريػدىا إلػى اإلدارة الماليػة الم تصػة  ،سػمفة
مستديمة لممشرؼ إلكراض تمبية اإلحتياجات اليومية وأفماؿ الصيانو الطارئة.
 -2تمتزـ الجامعة بدفس تكاليؼ ونف ات مرتبات وأجور الموظفيف والعامميف فييا.
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 -3ت د الجامعة مبػالغ ماليػة متطوفػة شػيرياً ألكػراض دفػـ تكػاليؼ شػ ار المػود ال ذائيػة الالزمػة لمت ذيػة الطالبيػة  ،ويػتـ
تنظيـ توزيس تمؾ المبالغ بإشػراؼ المػدير العػاـ وف ػاً لممعيػار كثافػة فػدد الطػالب المنتفعػيف مػف نظػاـ الت ذيػة فػي مراكػز

السكف الطالبي .

الفصؿ السابس
المػػحػػظػػورات

المادة ()48
المحظورات وي صد بيا جميس األفماؿ والممارسػات الم مػة بيويػة السػكف الجػامعي بػاآلداب والسػكينة والعبػث
باألدوات والممتمكات العامة والتي تعرض مرتكبيا لمع وبات المنصوص فمييا في ىذه الالئحة وىي :
 -1إيوا أي ش ص في مركز السكف الطالبي الجامعي إال بتصري

طي مف اإلدارة العامة .

 -2إد اؿ المسكرات والم درات في السكف الطالبي الجامعي .
 -3تناوؿ ال ػات والتد يف دا ؿ السكف الطالبي الجامعي .
 -4حمؿ أو زف األسمحة بكافة أنوافيا والمواد الضارة دا ؿ حرـ السكف الطالبي الجامعي .
 -5إد اؿ األدوات الكيربائية كير المصرح بيا والتي فميو دفس الرسوـ الم ررة حسب النظػاـ المعػد مػف قبػؿ إدارة ال ػدمات
الطالبية مثؿ(مكيفات  ،ثالجات ) إال بعد التنسيؽ مس المشرؼ .
 -6تعميؽ الصور أو الرسوـ أو الشعارات أو توزيس النشرات أوالكتابة فمى الجػدراف ميمػا كانػت األسػباب مػف دوف الحصػوؿ
فمى إذف مسبؽ مف المشرؼ أو اإلدارة العامة.
 -7العبث بالشبكة الكيربائية ال اصة بالمبنى .
 -8أ ذ وتناوؿ الوجبات في كرؼ النوـ إال في حالة المرض وبإذف مسبؽ مف المشرؼ .
 -9اليسم لمطالب بالظيور في الشرفات .

الفصؿ الثامف
العػػ ػػوبػػات

المادة ()44
_ المنتفس مف السكف الطالبي الجػامعي يعػرض نفسػو لمع وبػات متػى مػا رؽ األنظمػة المنصػوص فمييػا فػي ىػذه الػال ئحػة
وما يط أر فمييا مف تعديالت والع وبات ىي :
أ – اإلنذار الشفوي .
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ب -ال رامة .
ج -اإلنذار الكتابي بالحرماف مف السكف .
د -الحرماف مف السكف الجامعي لفصؿ اوفاـ دراسي .
ىػ  -الطرد النيائي مف السكف .
وتكوف الع وبة المت ذة بحجـ الم الفة والتكوف أحياناً مرتبة حسب نوفية ال طأ ويمكف الجمس بيف اكثر مف ف وبة.

 المشرؼ مس اإلدارة العامة للنشطة وال دمات الطالبية ىما المسؤالف فف توقيس الع وبات.-

يػػتـ رف ػس محضػػر بالع وبػػة المت ػػذة ضػػد الطالػػب إلػػى نائػػب الػػرئيس فنػػد إت ػػاذه أي تتمػػؽ بػػالف رتيف (د_ىػػػ ) والتصػػب
الع وبة سارية المفعوؿ إال بعد مواف تو .

-

اليسم بد وؿ السكف الجامعي مرة أ رى مف إت ذت بح و الع وبة المنصوص فمييا في الف رة (ىػ) .

-

تحفظ ق اررات الع وبات في ممؼ اص لدى السػكف ويػتـ نسػ يا لمكميػة المنتمػي إلييػا الطالػب المعنػي لػدى إدارة ال بػوؿ
والتسجيؿ كما تنسي أيضاً إلى ولي أمر الطالب أو الجية الموفدة .

المادة ()49
تم ى أي لوائ ساب ة بيذا الشأف.
المادة()42
يعمؿ بيذا ال رار مف تاريي صدوره وفمى الجيات المعنية إفتماده وتنفيذه .

صدر بدٌوان رئاسة الجامعة
بتارٌخ /8جماد اول8248/هـ
الموافقٌ/49ونٌو 4002/م
أ.د احمد عمر بامشموس
رئٌس الجامعة

