إدارة السكن الداخلي للطلبة

اإلجراءات المتبعة في السكن الداخلي للطلبة
في فصل الخريف2021/2020 :

محدثة بتاريخ 12 :أغسطس 2020

الطاقة االستيعابية للسكن الداخلي للطلبة
يتم تحديد عدد الطلبة الذين يمكن لهم اإلقامة في السكن في فصل الخريف بحساب عدد الطلبة الذين يمكن
استيعابهم في غرف مفردة.
الطلبة الذين لهم األولوية في اإلقامة داخل السكن الداخلي للطلبة خالل فصل الخريف 2020
ضمانا لحسن سير العملية التعليمية والتأكد من التوزيع العادل للسكن تعطى أولوية اإلقامة في السكن الجامعي
للفئات التالية:
 .1طلبة البرامج التي تتضمن خططهم الدراسية التدريب العملي واإلكلينيكي الذي يقتضي التواجد
الشخصي في الجامعة:
 كلية الطب – طلبة السنة الرابعة والسنة الخامسة
 طب األسنان – طلبة السنوات األولى إلى الخامسة
 كلية العلوم الصحية – طلبة السنة الثالثة والرابعة من برامج التمريض والعالج الطبيعي
والتغذية العالجية والتصوير التشخيصي الطبي وعلوم المختبرات الطبية المسجلين في مساقات
تقتضي تدريبا عمليا على األجهزة في الجامعة وفي المستشفيات
 كلية الفنون الجميلة والتصميم – طلبة السنتين األولى والثانية لجميع التخصصات وجميع طلبة
تخصصي الفنون الجميلة وتصميم األزياء.
 كلية الهندسة – طلبة السنتين الثانية و الثالثة من برنامج الهندسة المعمارية.
 كلية االتصال – طلبة اإلذاعة والتليفزيون السنتين الثالثة والرابعة.
 .2الطلبة القادمون من الدول األخرى ويحصلون على موافقة مسبقة من إدارة السكن بالتنسيق مع الكلية
المعنية.
 .3طلبة المشاريع العملية (مشاريع التخرج) والبحوث والذين تقتضي طبيعة دراستهم البقاء في السكن
بشرط الحصول على موافقة مسبقة من إدارة السكن بالتنسيق مع الكلية المعنية.
أما جميع الفئات األخرى من الطلبة فسوف يتلقون مساقاتهم النظرية والعملية بنظام التعلم عن بعد وحسب
الخطط الدراسية المعدة من الكليات .كما سوف تنسق الكليات مع الطلبة المقيمين في الدولة لحضور بعض
الجلسات العملية والتدريبية.
إذا كان لدى أي من الطلبة المتوجب حضورهم إلى الجامعة أية ظروف أو عوائق تحول دون حضورهم إلى
الجامعة االتصال بالكلية والقسم الذين يتبعون له ألخذ المشورة والمساعدة.
إذا كان لدى من الطلبة الغير مذكورين أعاله تبريرا لإلقامة في السكن الداخلي فيمكن تقديم طلب إلى إدارة
السكن بالرغبة في اإلقامة بالسكن مع التبرير .سوف تدرس هذه الحاالت.
توزيع الطلبة في الغرف ورسوم السكن
 جميع الطلبة يسكنون في غرف مفردة سواء أكانت مفردة أصالً أو ثنائية أو ثالثية1

 يمكن في حاالت استثنائية مشاركة أخوة أو أخوات نفس الغرفة. يدفع الطالب رسوم غرفة حسب نوع الغرفة الذي يسكن فيها وذلك طيلة إجراءات الجامعة االحترازيةللوقاية من وباء كوفيد.19-
الرحالت والتصاريح
 يسمح للطالب بالذهاب إلى أسرته في أبو ظبي والعين والفجيرة ورأس الخيمة والمبيت عندهم مرةواحدة كل أسبوع أو أكثر شريطة أن يبرز فحص كوفيد 19-قبل دخوله السكن.
 تبقى رحالت التسوق والخروج من السكن والعودة إليه قبل العاشرة ليالً سارية المفعول. يعمل بتصاريح الخروج وبحد أقصى ثالثة تصاريح في األسبوع حتى الساعة التاسعة مساء وذلكحسب أنواع التصاريح المعمول بها.
 في حال الحصول على تصريح مبيت يجب تزويد إدارة السكن بنتيجة فحص كوفيد 19-سلبية قبلالعودة للسكن.
 يسمح للطالب من خارج الدولة السفر والعوده لألهل في نهاية األسبوع شريطة أن يبرز فحص كوفيد- 19قبل الدخول للسكن.
تعليمات السالمة في السكن
-

يتم تنظيم دخول وخروج الطلبة بما يضمن الحد األدنى من الطلبة الداخلين والمغادرين في نفس الوقت.
يقيم كل طالب/طالبة في غرفة منفردة خاصة.
يتم تخصيص أماكن عزل مناسبة للطلبة الذين لديهم أعراض كوفيد 19-أو من كان اختبار كوفيد19-
الخاص بهم موجبا.
يجب على جميع الطلبة تعبئة نموذج الحالة الصحية.
يجب على الطلبة اإلبالغ على الفور عن أية أعراض كوفيد ،19-مثل السعال الجاف المستمر أو الحمى
أو صعوبة التنفس ،إلى مشرفي السكن والعيادة الطبية.
سيتم تزويد جميع الطلبة بحزم معلومات تحتوي على معلومات حول كوفيد 19-وسياسات وقواعد
الحماية الجديدة في الجامعة.
يجب على جميع الطلبة ارتداء قناع واقي عندما يكونون في األماكن العامة في السكن أو عندما يكونون
في أماكن مغلقة مع اآلخرين.

الطلبة العائدون إلى السكن
 الطلبة القادمون من دول أخرى
 ترتيب التأشيرات والتأكد من حصول الطلبة على موافقات دخول من السلطات في بلدانهم وفي اإلماراتالعربية المتحدة
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-

اختبار كوفيد 19-في مطار الوصول في الدولة.
يجب أن يبقى الطالب في غرفة منفردة من منطقة عزل طبي لمدة  14يوما أو المدة التي تقررها
الجهات الرسمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يتم تنفيذ ترتيبات الصحة والسالمة في مساكن الطلبة في جميع األوقات.
يجب تنفيذ تعليمات السلطات في دولة اإلمارات العربية المتحدة والدول القادمين منها.

 الطلبة من دولة اإلمارات العربية المتحدة
 يجب أن يكون لدى الطالب الراغب في القدوم إلى السكن نتيجة سلبية سارية المفعول الختبار كوفيد.19- يتم تنفيذ ترتيبات الصحة والسالمة في السكن الجامعي في جميع األوقات.شروط أخرى
 ال يسمح للباحثين ممن ليسوا من الطلبة والقادمين من خارج الدولة اإلقامة بالسكن الطالبي. ال يسمح لطلبة جامعات أخرى بالسكن في السكن الجامعي. -ال يسمح لموظفين من الجامعة السكن داخل السكن حتى ولو كانوا طلبة دراسات عليا.

متمنين لجميع أبنائنا و بناتنا الطلبة طيب اإلقامة في السكن الداخلي للطلبة بجامعة الشارقة
وهللا ولي التوفيق
إدارة السكن الداخلي للطلبة بجامعة الشارقة
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