الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية
املركز الوطني للمتميزين
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٢

ﻣﻘﺪﻣﺔ
قNام بجNمع وإعNداد هNذا الNدلNيل مجNموعNة مNن الNخبراء مNن كNوادر املNركNز الNوطNني لNلمتميزيNن بNاإلضNافNة ملNشاركNة
خNبراء مNن كNلية الNتربNية فNي جNامNعة تشNريNن .بNاإلضNافNة عNلى عNرضNه عNلى أولNياء األمNور لNلمشاركNة فNي تNعديNله
أو اقNNتراح تNNفاصNNيل مNNعينة وذلNNك بNNعد وضNNعه عNNلى مNNوقNNع املNNركNNز عNNلى األنNNترنNNت وتNNوزيNNع نNNسخ مNNطبوع ملNNمثلي
أولياء األمور.
جNاء هNذا الNدلNيل انNطالقNا ً مNن الNحاجNة املNلحة لNتنظيم حNياة الNطالب فNي إقNامNتهم وضNبطها لNتكون بNيئة تNرعNى
الNتميز وذلNك بNتأمNني الNجو املNريNح واآلمNن .وذلNك اعNتمادا ً عNلى الNدلNيل الNقديNم لNقواعNد الNسكن بNعد االسNتئناس
ومواءمة أدلة وقواعد مدارس علمية متميزة عامليا ً.
الNغرض مNن هNذا الNكتيب ال يNقتصر عNلى مNساعNدة الNطالب الجNدد فNي املNركNز عNن طNريNق تNوفNير أكNبر قNدر مNن
املNعلومNات حNول نNمط الNقبول فNي املNركNز واألقNامNة وأنشNطتنا وتNوقNعاتNنا فحسNب ،وإنNما يNقدم املNساعNدة أيNضاً
لNNلملتحقني الجNNدد عNNن طNNريNNق تNNوفNNير مNNصدر مNNفيد لNNلمرجNNعيات حNNول مNNا يجNNري فNNي الNNسكن الNNداخNNلي .ويحNNدد
هذه الكتيب أسلوب الحياة اليومية في السكن ويقدم معلومات عامة أخرى مفيدة.
نNأمNل مNن طNالبNنا األعNزاء قNراءتNها بNتمعن وخNاصً Nة طNالبNنا املنتسNبني الجNدد لNإلطNالع ومNعرفNة األعNراف والNقواعNد
املطبقة في اإلقامة الداخلية لطالب املركز الوطني للمتميزين.
ت NNعتبر ه NNذه ال NNنسخة األول NNى امل NNوس NNعة ل NNقواع NNد ال NNسكن وي NNمكن ملج NNلس اإلدارة أن ي NNعدل ع NNليها س NNنوي Nا ً أو ع NNند
الحاجة.
سNيتوفNر هNذا الNدلNيل بNشكل دائNم فNي مNكتبة املNركNز وعNلى األنNترنNت ) (ncd.syوسNتسلم نNسخة مNطبوعNة مNنه
لكل طالب في حقيبة الترحيب في السنة األولى.
إدارة املركز
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٣

ﺍاﻟﻘﻮﺍاﻋﺪ ﺍاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻜﻦ ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻲ
ﺗﻌﺎﺭرﻳﻒ
يقصد بالتعابير اآلتية حيثما وردت وفق ما هو مبني إلى جانب كل منها :
 .1املNNركNNز :املNNركNNز الNNوطNNني لNNلمتميزيNNن املحNNدث بNNموجNNب املNNرسNNوم رقNNم  /45/تNNاريNNخ
27/8/2008م.
 .2السكن :السكن الداخلي للمركز.
 .3املدير :مدير املركز الوطني للمتميزين.
 .4املشرف :مشرف السكن الداخلي الليلي والنهاري.
 .5إدارة السكن :مدير املركز ورئيس شعبة السكن ومشرفي السكن.
 .6الطالب :الطالب املنتسب للمركز ويقيم في السكن الداخلي للمركز.
 .7القاطنون :كل من يقيم في السكن.
ﺍاﻷﻫﺪﺍاﻑف
تهدف قواعد السكن الداخلي إلى :
 .1تأمني سكن مريح ومخدم ومحصن.
 .2ضبط النظام في السكن الداخلي.
 .3الحفاظ على حسن العالقات بني جميع الطالب املقيمني في السكن الداخلي .
 .4تأمني تنظيم الخدمات داخل السكن.
 .5الحفاظ على مبنى وأثاث السكن الداخلي.
ﺍاﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭوﻥن ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﻜﻦ
ا .طNNلبة املNNركNNز كNNافNNة وتNNعطى األولNNويNNة لNNلطلبة مNNن خNNارج املNNحافNNظة الNNتي يNNوجNNد فNNيها املNNركNNز األبNNعد فNNاألقNNرب
وفق اآلتي:
ا .ذوي الشهداء
ب .الطالب اصحاب حاالت صحية خاصة تقدرها اإلدارة.
ت .باقي طلبة املركز
 .2املشرفون على خدمة الطالب في املركز ومباني املركز.
 .3العاملون في املركز من خارج املحافظة.
 .4تNNبقى الNNشقق الNNسكنية مNNع خNNمس غNNرف عNNلى األقNNل فNNارغNNة تNNحت تNNصرف املNNديNNر لNNالسNNتفادة مNNنها فNNي
إقNNامNNة الNNوفNNود واألسNNاتNNذة والNNزوار ومNNن يNNراه مNNديNNر املNNركNNز ضNNروري Nا ً ألسNNباب يNNعود تNNقديNNرهNNا إلNNيه وتNNكون
مدة اإلقامة محددة حسب املوافقة املمنوحة.
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٤
ﺍاﻟﻮﺍاﺟﺒﺎﺕت
ﻭوﺍاﺟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺸﺮﻑف
 .1يداوم مشرفو السكن على مدار الساعة.
 .2مNتابNعة تNقيد الNقاطNنني بNأنNظمة الNسكن وحNل الNقضايNا الNناجNمة عNن املNخالNفات املNرتNكبة ورفNع املNقترحNات
بهذا الشأن إلى مدير املركز.
 .3املشاركة في أعمال استالم املواد والتجهيزات واملفروشات املوزعة.
 .4اإلشراف ومتابعة األمور املتعلقة بزيارات األهالي والضيوف والقاطنني.
 .5التنسيق مع اللجنة األمنية في األمور املتعلقة بالزيارات وحاالت الطوارئ.
 .6تنظيم أعمال قاعة املكتبة املسائية في السكن من استالم وإعارة للكتب واملجالت.
 .7اإلشراف على تشغيل أنظمة التدفئة وتأمني املاء الساخن في السكن.
 .8املNNشاركNNة مNNع نNNقطة الحNNراسNNة والNNطبيب املNNقيم فNNي إسNNعاف الNNطالب ونNNقلهم إلNNى املNNشفى عNNند الNNحاجNNة
وإعالم اللجنة األمنية في املركز عند الضرورة.
 .9االتNNصال بNNجهات الNNطوارئ فNNي مNNؤسNNسات الNNدولNNة عNNند الNNضرورة بNNعد إعNNالم الNNلجنة األمNNنية فNNي املNNركNNز
بذلك.
.10تقديم املقترحات واملراسالت عن طريق رئيس شعبة اإلسكان.
 .11تنفيذ األعمال التي تطلبها إدارة املركز.
 .12التنسيق مع شعبة صيانة األبنية والتجهيزات الفنية في املركز للقيام باألعمال اآلتية:
ا.

ت NNشغيل مج NNموع NNات ت NNول NNيد الكه NNرب NNاء خ NNالل ف NNترة ان NNقطاع ال NNتيار الكه NNرب NNائ NNي خ NNارج وداخ NNل أوق NNات
الNدوام ومNراقNبتها والNتأكNد مNن عNملها مNن حNيث التحNميل الكهNربNائNي عNليها وتNشغيل اإلنNارة بNالNتنسيق
مع نقطة الحراسة.

ب .ت NNدارك األع NNطال ال NNفنية )كه NNرب NNاء  ,م NNياه  ,ت NNدف NNئة ........,ال NNخ ( ب NNال NNتنسيق م NNع ش NNعبة ص NNيان NNة األب NNنية
والتجهيزات الفنية في املركز.
ج .االح NNتفاظ ب NNنسخ م NNن امل NNفات NNيح ع NNن ج NNميع ل NNوح NNات ال NNتشغيل وال NNصيان NNة ومخ NNططات ش NNبكات امل NNياه
وأنNNظمة اإلنNNذار ومNNفاتNNيح املNNالج“ املNNعدة لNNحاالت الNNطوارئ والNNتأكNNد مNNن جNNاهNNزيNNتها وذلNNك بNNالNNتنسيق
مع نقطة الحراسة وشعبة صيانة األبنية والتجهيزات الفنية واللجنة األمنية عند الضرورة.
د .اإلشراف على تعبئة خزانات املازوت في السكن.
ذ .استالم مفاتيح الشقق والغرف غير املشغولة الستخدامها في حالة الطوارئ.
ر .اس NNتالم ن NNسخة اح NNتياط NNية ل NNلغرف وال NNشقق امل NNشغول NNة وامل NNراف NNق ال NNعام NNة ل NNتفقده NNا وال NNتأك NNد م NNن إط NNفاء
اإلن NNارة وف NNصل أجه NNزة الكه NNرب NNاء وإغ NNالق ص NNناب NNير امل NNياه وم NNصادر ال NNغاز ب NNشكل م NNحكم وت NNدارك أي NNة
م NNخال NNفة ل NNقواع NNد ال NNسكن س NNواء ك NNان NNت م NNقصودة أو غ NNير م NNقصودة وإع NNالم اإلدارة ع NNن امل NNخال NNفة إن
وجدت.
ح .تشغيل أنظمة التدفئة وتأمني املاء الساخن في السكن
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٥
ﻭوﺍاﺟﺒﺎﺕت ﻣﻜﺘﺐ ﺍاﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﺤﺮﺍاﺳﺔ
 .1يNداوم مNكتب االسNتعالمNات والحNراسNة عNلى مNدار الNساعNة حسNب جNدول مNناوبNة يNصدر شهNريNا ً يNنظمه
رئيس القسم اإلداري ويصادق عليه مدير املركز.
 .2يضبط حركة دخول وخروج القاطنني والزوار.
 .3التأكد من عدم دخول أية مادة من املواد املمنوع تداولها داخل السكن املذكورة في هذه القواعد.
 .4تNNسجيل أسNNماء الNNزائNNريNNن بسجNNل خNNاص وإعNNالمNNهم بNNوجNNوب املNNغادرة فNNي الNNتوقNNيت الNNذي تحNNدده إدارة
املركز.
 .5إعالم مشرف السكن عن أية مخالفة إن وجدت إلعالم اللجنة األمنية عند الضرورة.
 .6الظهور باملظهر الالئق والتعامل الحضاري مع القاطنني واملراجعني والزوار.
 .7تنفيذ التعليمات الصادرة عن اللجنة اإلدارية.
 .8ال يسمح ألي شخص بالدخول إلى مكتب االستعالمات.
ﻭوﺍاﺟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺎﻃﻦ
 .1استخدام تجهيزات املبنى بصورة سليمة وحسب اإلرشادات املخصصة لذلك.
 .2املحافظة على أساس غرفته ألنه يعتبر عهدة شخصية لديه.
 .3املحافظة على نظافة الغرفة وترتيبها والحفاظ على نظافة املبنى عموما ً.
 .4احترام العاملني في السكن وعدم اإلساءة لهم.
 .5مراعاة ترشيد استهالك املاء والكهرباء .
 .6إبالغ مشرف السكن في حال مالحظته ألي عطل أو تلف في غرفته أو في املبنى.
ﺍاﻟﻤﺤﻈﻮﺭرﺍاﺕت
يمنع على القاطن القيام بأي من األعمال اآلتية داخل املبنى السكني :
 .1إجراء أي تعديل في مواصفات السكن .
 .2تثبيت أي مسمار في جدران الغرفة أو املمرات أو األبواب.
 .3تغيير قفل باب الغرفة دون موافقة خطية من اإلدارة.
 .4تبادل املساكن بني القاطنني دون موافقة خطية من اإلدارة.
 .5الكتابة على الجدران أو األبواب ووضع ملصقات عليها.
 .6التمنع عن إبراز البطاقة لعناصر االستعالمات والحراسة عند الدخول إلى السكن في حال طلبها.
 .7اس NNتقبال ال NNضيوف ض NNمن ال NNسكن ب NNاس NNتثناء زي NNارة األه NNل ف NNقط ويح NNدد ي NNوم الخ NNميس ب NNعد ان NNتهاء
ال NNدوام ال NNصباح NNي ف NNي ق NNاع NNة ض NNمن ال NNطاب NNق األرض NNي ت NNخصص له NNذه ال NNغاي NNة وي NNنظم سج NNل خ NNاص
بالزيارة يحفظ عند مشرفي السكن.
 .8اقتناء األلعاب النارية أو مواد سائلة سريعة االشتعال باستثناء ما كان منها ألغراض طبية.
 .9استخدام مصادر الحرارة الكهربائية بمختلف أنواعها من مداف“ وسخانات وما شابهها.

ﺍاﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍاﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ -ﺍاﻟﻼﺫذﻗﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ  -ﻣﺒﻨﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺍاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻫﺎﺗﻒ 041600103-ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  0940123221ﻓﺎﻛﺲ 041600104

٦
 .10الNNطهي أو الNNكي أو تNNناول املشNNروبNNات الNNكحولNNية أو الNNتدخNNني و شNNرب الNNنرجNNيلة وتNNتم أعNNمال الNNغسيل
والNكي وتNناول املشNروبNات الNساخNنة والNنشاطNات األخNرى فNي األمNاكNن املNخصصة لNها ويNعاد تNرتNيب
وتنظيف املكان بعد ذلك.
 .11ال NN Nقيام ب NN Nأي ت NN Nصرف ي NN Nدل ع NN Nلى س NN Nوء س NN Nلوك داخ NN Nل ال NN Nسكن أو ج NN Nواره )م NN Nثل إح NN Nداث ض NN Nجة أو
مشاجرة......الخ(.
 .12الجلوس على حواف النوافذ والشرفات أو وضع أغراض عليها.
 .13إقامة الحفالت العامة أو الخاصة بدون موافقة مدير املركز.
 .14ترك أكياس القمامة أو األغراض التالفة في املرافق العامة أو املمرات وأمام املداخل.
 .15تNرك األغNراض الNشخصية خNارج غNرفNة الNسكن )املNمرات ،املNرافNق الNعامNة( كNون اإلدارة غNير مNسؤولNة
عنها.
 .16ترك األنوار مضاءة عند مغادرة السكن.
 .17ترك صنابير املياه مفتوحة بعد االستعمال.
 .18إعطاء مفاتيح السكن ألي شخص من داخل أو خارج السكن.
 .19إدخ NNال ك NNتب أو ك NNراس NNات أو م NNطبوع NNات أو مخ NNطوط NNات م NNمنوع NNة رس NNميا ً أو م NNغاي NNرة وم NNناف NNية ل NNآلداب
واألخالق العامة.
 .20الدعوة إلى اإلضراب أو االشتراك فيه أو إثارة الشغب.
 .21اسNNتخدام أجهNNزة الNNهاتNNف املحNNمول )املNNوبNNايNNل( أو أي نNNوع مNNن كNNامNNيرات الNNفيديNNو فNNي الNNتصويNNر داخNNل
قسم السكن.
 .22م NNغادرة م NNكان ال NNسكن داخ NNل وخ NNارج أوق NNات ال NNدوام ال NNرس NNمي إال ف NNي ال NNحاالت ال NNتي ت NNقدره NNا إدارة
املركز وبرفقة ولي األمر أو أحد املشرفني.
 .23امل NNبيت خ NNارج ال NNسكن ف NNي ع NNطلة ن NNهاي NNة األس NNبوع وال NNعطل ال NNرس NNمية إال ل NNدى األش NNخاص ال NNواردة
أسماؤهم في اإلقرار الذي وافق عليه ولي أمر الطالب.
 .24إدخال األسلحة بمختلف أنواعها املرخص منها أو غير املر ّ
خص سواء كان حيا ً أو غير حي.
 .25اإلتيان بأفعال تنهى عنها اإلدارة أو االمتناع عن أفعال تأمر بها اإلدارة.
 .26إقفال أبواب الغرف أثناء التواجد فيها.

ﺃأﺣﻜﺎﻡم ﻋﺎﻣﺔ

 .1السكن الداخلي اختياري ومجاني.
 .2يجري توزيع الغرف وفق نظام القرعة.
 .3إدارة السكن ليست مسؤولة عن فقدان األغراض الشخصية ألي قاطن.
 .4تحتفظ إدارة السكن بمفتاح إضافي لكل غرفة.
 .5إن مNN NخالNN Nفة الNN NطالNN Nب ألي بNN Nند مNN Nن بNN Nنود املحNN Nظورات أو تNN NقاعNN Nسه فNN Nي أداء الNN NواجNN Nبات يNN Nعرض نNN Nفسة
للعقوبات الواردة في النظام الداخلي للمركز بحسب نوع املخالفة .
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 .6إن مNNخالNNفة الNNعامNNلني الNNقاطNNنني تNNعرضNNهم لNNلعقوبNNات املNNنصوص عNNليها فNNي الNNقانNNون األسNNاسNNي لNNلعامNNلني
في الدولة رقم  50للعام .2004
 .7إذا ضNNبط لNNدى الNNقاطNNن مNNواد مNNمنوع حNNيازتNNها يNNحق إلدارة الNNسكن مNNصادرتNNها ويNNنظم مNNحضر بNNما تNNم
مصادرته.
 .8كNNل مNNن يNNثبت بNNأنNNه تسNNبب بNNإحNNداث تNNلف أو عNNطل عNNمدا ً أو إهNNماالً فNNإنNNه يNNعاقNNب بNNغرامNNة ال تNNتجاوز قNNيمة
التلف أو العطل.
 .9ف NNي ح NNال ع NNدم م NNعرف NNة مس NNبب ال NNتلف ف NNإن ك NNل ق NNاط NNني ال NNغرف NNة أو ال NNقسم ال NNذي ي NNحصل ف NNيه ال NNتلف
مسؤولون بالتضامن عن التلف.
.10مNن حNق كNل طNالNب تNعرض ملNضايNقة أو ضNرر داخNل الNسكن مNراجNعة رئNيس شNعبة الNسكن أو مNن يNنوب
عنة التخاذ اإلجراءات الضرورية لرفع الضرر عنه.
.11

تجNري إدارة املNركNز عNند الNلزوم جNوالت تNفقديNة لNلسكن لNلوقNوف عNلى حNالNته الNعامNة مNن نNظافNة وتNرتNيب
وتجهيزات وحضور أصحاب العالقة واملشرفني.

 .12ف NNي ح NNال ب NNقاء ال NNقاط NNن ف NNي ال NNسكن خ NNالل ف NNترة األع NNياد واإلج NNازات ال NNطوي NNلة ع NNليه أن ي NNعلم إدارة
املركز.
 .13يلتزم القاطن في السكن بقواعد اآلداب االجتماعية للسكن الجماعي.
 .14فNي حNال فNقدان الNقاطNن مNفتاح الNسكن عNليه أن يNعلم إدارة الNسكن ويتحNمل عNلى نNفقته تNبديNل غNال
الباب.
 .15تNNغلق أبNNواب الNNسكن بNNالNNتوقNNيت الNNذي تحNNدده إدارة الNNسكن ويسجNNل مNNكتب الحNNراسNNة واالسNNتعالمNNات
أسماء املتأخرين وترفع إلى إدارة املركز عن طريق رئيس شعبة السكن.
 .16يNجوز بNموافNقة خNطية مNن مNديNر املNركNز أن يسNتضيف الNقاطNن أحNد أصNولNه أو فNروعNه أو إخNوتNه واملNبيت
في السكن.
 .17يتعهد الطالب وولي أمره كتابيا ً باحترام بنود قواعد السكن الداخلي.
 .18ينظم القاطن براءة ذمة موقعة أصوالً من إدارة املركز عند انتهاء فترة إقامته.
 .19على رئيس شعبة السكن واملشرفني عليه متابعة تنفيذ قواعد السكن وعلى مسؤوليتهم.
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