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مقدمة 
قـام بجـمع وإعـداد هـذا الـدلـيل مجـموعـة مـن الـخبراء مـن كـوادر املـركـز الـوطـني لـلمتميزيـن بـاإلضـافـة ملـشاركـة 

خـبراء مـن كـلية الـتربـية فـي جـامـعة تشـريـن. بـاإلضـافـة عـلى عـرضـه عـلى أولـياء األمـور لـلمشاركـة فـي تـعديـله 

أو اقــتراح تــفاصــيل مــعينة وذلــك بــعد وضــعه عــلى مــوقــع املــركــز عــلى األنــترنــت وتــوزيــع نــسخ مــطبوع ملــمثلي 

أولياء األمور. 

جـاء هـذا الـدلـيل انـطالقـاً مـن الـحاجـة املـلحة لـتنظيم حـياة الـطالب فـي إقـامـتهم وضـبطها لـتكون بـيئة تـرعـى 

الـتميز وذلـك بـتأمـني الـجو املـريـح واآلمـن. وذلـك اعـتماداً عـلى الـدلـيل الـقديـم لـقواعـد الـسكن بـعد االسـتئناس 

ومواءمة أدلة وقواعد مدارس علمية متميزة عاملياً.  

الـغرض مـن هـذا الـكتيب ال يـقتصر عـلى مـساعـدة الـطالب الجـدد فـي املـركـز عـن طـريـق تـوفـير أكـبر قـدر مـن 

املـعلومـات حـول نـمط الـقبول فـي املـركـز واألقـامـة وأنشـطتنا وتـوقـعاتـنا فحسـب، وإنـما يـقدم املـساعـدة أيـضاً 

لــلملتحقني الجــدد عــن طــريــق تــوفــير مــصدر مــفيد لــلمرجــعيات حــول مــا يجــري فــي الــسكن الــداخــلي. ويحــدد 

هذه الكتيب أسلوب الحياة اليومية في السكن ويقدم معلومات عامة أخرى مفيدة. 

نـأمـل مـن طـالبـنا األعـزاء قـراءتـها بـتمعن وخـاصـًة طـالبـنا املنتسـبني الجـدد لـإلطـالع ومـعرفـة األعـراف والـقواعـد 

املطبقة في اإلقامة الداخلية لطالب املركز الوطني للمتميزين. 

تـــعتبر هـــذه الـــنسخة األولـــى املـــوســـعة لـــقواعـــد الـــسكن ويـــمكن ملجـــلس اإلدارة أن يـــعدل عـــليها ســـنويـــاً أو عـــند 

الحاجة. 

سـيتوفـر هـذا الـدلـيل  بـشكل دائـم فـي مـكتبة املـركـز وعـلى األنـترنـت (ncd.sy) وسـتسلم نـسخة مـطبوعـة مـنه 

لكل طالب في حقيبة الترحيب في السنة األولى. 

إدارة املركز 
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االقوااعد ااألساسية في االسكن االدااخلي 

تعارريف  
يقصد بالتعابير اآلتية حيثما وردت  وفق ما هو مبني إلى جانب كل منها :  

املــركــز: املــركــز الــوطــني لــلمتميزيــن املحــدث بــموجــب املــرســوم رقــم /45/ تــاريــخ 1.

27/8/2008م. 

السكن: السكن الداخلي للمركز. 2.

املدير: مدير املركز الوطني للمتميزين. 3.

املشرف: مشرف السكن الداخلي  الليلي والنهاري. 4.

إدارة السكن: مدير املركز ورئيس شعبة السكن ومشرفي السكن. 5.

الطالب: الطالب املنتسب للمركز ويقيم في السكن الداخلي للمركز. 6.

القاطنون: كل من يقيم في السكن.  7.

ااألهداافف 
تهدف قواعد السكن الداخلي إلى  : 

تأمني سكن مريح ومخدم ومحصن.  1.

ضبط النظام في السكن الداخلي. 2.

 الحفاظ على حسن العالقات بني جميع الطالب املقيمني في السكن الداخلي . 3.

تأمني تنظيم الخدمات داخل السكن. 4.

الحفاظ على مبنى وأثاث السكن الداخلي. 5.

االمستفيدوونن من االسكن 
طــلبة املــركــز كــافــة وتــعطى األولــويــة لــلطلبة مــن خــارج املــحافــظة الــتي يــوجــد فــيها املــركــز األبــعد فــاألقــرب ا.

وفق اآلتي: 

ذوي الشهداء ا.

 الطالب اصحاب حاالت صحية خاصة تقدرها اإلدارة. ب.

باقي طلبة املركز ت.

املشرفون على خدمة الطالب في املركز ومباني املركز. 2.

العاملون في املركز من خارج املحافظة. 3.

تــبقى الــشقق الــسكنية مــع خــمس غــرف عــلى األقــل فــارغــة تــحت تــصرف املــديــر لــالســتفادة مــنها فــي 4.

إقــامــة الــوفــود واألســاتــذة والــزوار ومــن يــراه مــديــر املــركــز ضــروريــاً ألســباب يــعود تــقديــرهــا إلــيه وتــكون 

مدة اإلقامة محددة حسب املوافقة املمنوحة. 
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االوااجباتت  
ووااجباتت االمشرفف  

يداوم مشرفو السكن على مدار الساعة. 1.

مـتابـعة تـقيد الـقاطـنني بـأنـظمة الـسكن وحـل الـقضايـا الـناجـمة عـن املـخالـفات املـرتـكبة ورفـع املـقترحـات 2.

بهذا الشأن إلى مدير املركز. 

املشاركة في أعمال استالم املواد والتجهيزات واملفروشات املوزعة. 3.

اإلشراف ومتابعة األمور املتعلقة بزيارات األهالي والضيوف والقاطنني. 4.

التنسيق مع اللجنة األمنية في األمور املتعلقة بالزيارات وحاالت الطوارئ. 5.

تنظيم أعمال قاعة املكتبة املسائية في السكن من استالم وإعارة للكتب واملجالت. 6.

اإلشراف على تشغيل أنظمة التدفئة وتأمني املاء الساخن في السكن. 7.

املــشاركــة مــع نــقطة الحــراســة والــطبيب املــقيم فــي إســعاف الــطالب ونــقلهم إلــى املــشفى عــند الــحاجــة 8.

وإعالم اللجنة األمنية في املركز عند الضرورة. 

االتــصال بــجهات الــطوارئ فــي مــؤســسات الــدولــة عــند الــضرورة بــعد إعــالم الــلجنة األمــنية فــي املــركــز 9.

بذلك. 

تقديم املقترحات واملراسالت عن طريق رئيس شعبة اإلسكان. 10.

تنفيذ األعمال التي تطلبها إدارة املركز.  11.

التنسيق مع شعبة صيانة األبنية والتجهيزات الفنية في املركز للقيام باألعمال اآلتية: 12.

 تـــشغيل مجـــموعـــات تـــولـــيد الكهـــربـــاء خـــالل فـــترة انـــقطاع الـــتيار الكهـــربـــائـــي خـــارج وداخـــل أوقـــات ا.

الـدوام ومـراقـبتها والـتأكـد مـن عـملها مـن حـيث التحـميل الكهـربـائـي عـليها وتـشغيل اإلنـارة بـالـتنسيق 

مع نقطة الحراسة. 

تـــدارك األعـــطال الـــفنية (كهـــربـــاء , مـــياه , تـــدفـــئة ,........الـــخ ) بـــالـــتنسيق مـــع شـــعبة صـــيانـــة األبـــنية ب.

والتجهيزات الفنية في املركز. 

االحــــتفاظ بــــنسخ مــــن املــــفاتــــيح عــــن جــــميع لــــوحــــات الــــتشغيل والــــصيانــــة ومخــــططات شــــبكات املــــياه ج.

وأنــظمة اإلنــذار ومــفاتــيح املــالجئ املــعدة لــحاالت الــطوارئ والــتأكــد مــن جــاهــزيــتها وذلــك بــالــتنسيق  

مع نقطة الحراسة وشعبة صيانة األبنية والتجهيزات الفنية واللجنة األمنية عند الضرورة. 

اإلشراف على تعبئة خزانات املازوت في السكن.  د.

استالم مفاتيح الشقق والغرف غير املشغولة الستخدامها في حالة الطوارئ. ذ.

اســـتالم نـــسخة احـــتياطـــية لـــلغرف والـــشقق املـــشغولـــة واملـــرافـــق الـــعامـــة لـــتفقدهـــا والـــتأكـــد مـــن إطـــفاء ر.

اإلنـــارة وفـــصل أجهـــزة الكهـــربـــاء وإغـــالق صـــنابـــير املـــياه ومـــصادر الـــغاز بـــشكل مـــحكم وتـــدارك أيـــة 

مـــخالـــفة لـــقواعـــد الـــسكن ســـواء كـــانـــت مـــقصودة أو غـــير مـــقصودة وإعـــالم اإلدارة عـــن املـــخالـــفة إن 

وجدت. 

تشغيل أنظمة التدفئة وتأمني املاء الساخن في السكن ح.
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 ووااجباتت مكتب ااالستعالماتت وواالحرااسة
يـداوم مـكتب االسـتعالمـات والحـراسـة عـلى مـدار الـساعـة حسـب جـدول مـناوبـة يـصدر شهـريـاً يـنظمه 1.

رئيس القسم اإلداري ويصادق عليه مدير املركز. 

يضبط حركة دخول وخروج القاطنني والزوار. 2.

التأكد من عدم دخول أية مادة من املواد املمنوع تداولها داخل السكن املذكورة في هذه القواعد. 3.

تــسجيل أســماء الــزائــريــن بسجــل خــاص وإعــالمــهم بــوجــوب املــغادرة فــي الــتوقــيت الــذي تحــدده إدارة 4.

املركز. 

إعالم مشرف السكن عن أية مخالفة إن وجدت إلعالم اللجنة األمنية عند الضرورة. 5.

الظهور باملظهر الالئق والتعامل الحضاري مع القاطنني واملراجعني والزوار. 6.

تنفيذ التعليمات الصادرة عن اللجنة اإلدارية. 7.

ال يسمح ألي شخص بالدخول إلى مكتب االستعالمات.    8.

  ووااجباتت االقاطن
استخدام تجهيزات املبنى بصورة سليمة وحسب اإلرشادات املخصصة لذلك. 1.

املحافظة على أساس غرفته ألنه يعتبر عهدة شخصية لديه. 2.

املحافظة على نظافة الغرفة وترتيبها والحفاظ على نظافة املبنى عموماً. 3.

احترام العاملني في السكن وعدم اإلساءة لهم. 4.

مراعاة ترشيد استهالك املاء والكهرباء . 5.

إبالغ مشرف السكن في حال مالحظته ألي عطل أو تلف في غرفته أو في املبنى. 6.

  االمحظوررااتت     
    يمنع على القاطن القيام بأي من األعمال اآلتية داخل املبنى السكني : 

إجراء أي تعديل في مواصفات السكن . 1.

تثبيت أي مسمار في جدران الغرفة أو املمرات أو األبواب. 2.

تغيير قفل باب الغرفة دون موافقة خطية من اإلدارة. 3.

تبادل املساكن بني القاطنني دون موافقة خطية من اإلدارة. 4.

الكتابة على الجدران أو األبواب ووضع ملصقات عليها. 5.

التمنع عن إبراز البطاقة لعناصر االستعالمات والحراسة عند الدخول إلى السكن في حال طلبها. 6.

اســـتقبال الـــضيوف ضـــمن الـــسكن بـــاســـتثناء  زيـــارة  األهـــل فـــقط ويحـــدد يـــوم الخـــميس بـــعد انـــتهاء 7.

الـــدوام الـــصباحـــي فـــي قـــاعـــة ضـــمن الـــطابـــق األرضـــي تـــخصص لهـــذه الـــغايـــة ويـــنظم سجـــل خـــاص 

بالزيارة يحفظ عند مشرفي السكن. 

اقتناء األلعاب النارية أو مواد سائلة سريعة االشتعال باستثناء ما كان منها ألغراض طبية. 8.

استخدام مصادر الحرارة الكهربائية بمختلف أنواعها من مدافئ وسخانات وما شابهها. 9.
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الــطهي أو الــكي أو تــناول املشــروبــات الــكحولــية  أو الــتدخــني و شــرب الــنرجــيلة وتــتم أعــمال الــغسيل 10.

والـكي وتـناول املشـروبـات الـساخـنة والـنشاطـات األخـرى فـي األمـاكـن املـخصصة لـها ويـعاد تـرتـيب 

وتنظيف املكان بعد ذلك. 

الـــــــقيام بـــــــأي تـــــــصرف يـــــــدل عـــــــلى ســـــــوء ســـــــلوك داخـــــــل الـــــــسكن أو جـــــــواره  (مـــــــثل إحـــــــداث ضـــــــجة أو 11.

مشاجرة......الخ). 

الجلوس على حواف النوافذ والشرفات أو وضع أغراض عليها. 12.

إقامة الحفالت العامة أو الخاصة بدون موافقة مدير املركز. 13.

ترك أكياس القمامة أو األغراض التالفة في املرافق العامة أو املمرات وأمام املداخل. 14.

تـرك األغـراض الـشخصية خـارج  غـرفـة الـسكن (املـمرات، املـرافـق الـعامـة) كـون اإلدارة غـير مـسؤولـة 15.

عنها. 

ترك األنوار مضاءة عند مغادرة السكن. 16.

ترك صنابير املياه مفتوحة بعد االستعمال. 17.

إعطاء مفاتيح السكن ألي شخص من داخل أو خارج السكن. 18.

إدخـــال كـــتب أو كـــراســـات أو مـــطبوعـــات أو مخـــطوطـــات مـــمنوعـــة رســـمياً أو مـــغايـــرة  ومـــنافـــية لـــآلداب 19.

واألخالق العامة. 

الدعوة إلى اإلضراب أو االشتراك فيه أو إثارة الشغب. 20.

اســتخدام أجهــزة الــهاتــف املحــمول (املــوبــايــل) أو أي نــوع مــن كــامــيرات الــفيديــو فــي الــتصويــر داخــل 21.

قسم السكن. 

مـــغادرة مـــكان الـــسكن داخـــل وخـــارج أوقـــات الـــدوام الـــرســـمي إال فـــي الـــحاالت الـــتي تـــقدرهـــا إدارة 22.

املركز وبرفقة ولي األمر أو أحد املشرفني. 

املــــبيت خــــارج الــــسكن فــــي عــــطلة نــــهايــــة األســــبوع والــــعطل الــــرســــمية  إال لــــدى األشــــخاص الــــواردة 23.

أسماؤهم في اإلقرار الذي وافق عليه ولي أمر الطالب. 

إدخال األسلحة بمختلف أنواعها املرخص منها أو غير املرّخص سواء كان حياً أو غير حي. 24.

اإلتيان بأفعال تنهى عنها اإلدارة أو االمتناع عن أفعال تأمر بها اإلدارة. 25.

إقفال أبواب الغرف أثناء التواجد فيها. 26.

  أأحكامم عامة
السكن الداخلي اختياري ومجاني. 1.

يجري توزيع الغرف وفق نظام القرعة.  2.

إدارة السكن  ليست مسؤولة عن  فقدان األغراض الشخصية ألي قاطن. 3.

تحتفظ إدارة السكن بمفتاح إضافي لكل غرفة. 4.

إن مـــــخالـــــفة الـــــطالـــــب ألي بـــــند مـــــن بـــــنود املحـــــظورات أو تـــــقاعـــــسه فـــــي أداء الـــــواجـــــبات يـــــعرض نـــــفسة 5.

للعقوبات الواردة في النظام الداخلي للمركز بحسب نوع املخالفة . 
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إن مــخالــفة الــعامــلني الــقاطــنني تــعرضــهم لــلعقوبــات املــنصوص عــليها فــي الــقانــون األســاســي لــلعامــلني 6.

في الدولة رقم 50 للعام 2004.                                                         

إذا ضــبط لــدى الــقاطــن مــواد مــمنوع حــيازتــها يــحق إلدارة الــسكن مــصادرتــها ويــنظم مــحضر بــما تــم 7.

مصادرته. 

 كــل مــن يــثبت بــأنــه تســبب بــإحــداث تــلف أو عــطل عــمداً أو إهــماالً فــإنــه يــعاقــب بــغرامــة ال تــتجاوز قــيمة 8.

التلف أو العطل. 

فــــي حــــال عــــدم مــــعرفــــة  مســــبب الــــتلف فــــإن كــــل قــــاطــــني الــــغرفــــة أو الــــقسم الــــذي يــــحصل فــــيه الــــتلف 9.

مسؤولون بالتضامن عن التلف. 

مـن حـق كـل طـالـب تـعرض ملـضايـقة أو ضـرر داخـل الـسكن مـراجـعة رئـيس شـعبة الـسكن أو مـن يـنوب 10.

عنة التخاذ اإلجراءات الضرورية لرفع الضرر عنه. 

 تجـري إدارة املـركـز عـند الـلزوم جـوالت تـفقديـة لـلسكن لـلوقـوف عـلى حـالـته الـعامـة مـن نـظافـة وتـرتـيب 11.

وتجهيزات وحضور أصحاب العالقة واملشرفني. 

فــــي حــــال بــــقاء الــــقاطــــن فــــي الــــسكن خــــالل فــــترة األعــــياد واإلجــــازات الــــطويــــلة عــــليه أن يــــعلم إدارة 12.

املركز. 

يلتزم القاطن في السكن بقواعد اآلداب االجتماعية للسكن الجماعي. 13.

فـي حـال فـقدان الـقاطـن مـفتاح الـسكن عـليه أن يـعلم إدارة الـسكن ويتحـمل عـلى نـفقته تـبديـل غـال 14.

الباب. 

تــغلق أبــواب الــسكن بــالــتوقــيت الــذي تحــدده إدارة الــسكن ويسجــل مــكتب الحــراســة واالســتعالمــات 15.

أسماء املتأخرين وترفع إلى إدارة املركز عن طريق رئيس شعبة السكن. 

يـجوز بـموافـقة خـطية مـن مـديـر املـركـز أن يسـتضيف الـقاطـن أحـد أصـولـه أو فـروعـه أو إخـوتـه واملـبيت 16.

في السكن. 

يتعهد الطالب وولي أمره كتابياً باحترام بنود قواعد السكن الداخلي.  17.

ينظم القاطن براءة ذمة موقعة أصوالً من إدارة املركز عند انتهاء فترة إقامته. 18.

على رئيس شعبة السكن واملشرفني عليه متابعة تنفيذ قواعد السكن وعلى مسؤوليتهم.19.
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