
 4152( لسنة 51تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم )

 السياسةرقم  02-ش.ط
 دليل سياسات عمادة شؤون الطلبة

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  00/00/0002 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 00/00/0000
 تاريخ المراجعة القادم 00/00/0002 فقدان طالب مقيم بالسكن الجامعي

 هذه السياسة اتصفحعدد  1 من  1
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

 والتسجيل
 

 فقدان طالب مقيم بالسكن اجلامعي .4

 نظرة عامة

 .من المقيمين بالسكن الجامعي اإلبالغ عن فقدان طالبعند ما يجب اتخاذه  واإلجراءات الخاصة بهاالسياسة  ههذ توضح

 مجال التطبيق

 .الجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع الطلبة المسجلين في 

 الهدف

السياسة اإلجراءات  تهتم الجامعة بسالمة وصحة الطلبة وتتخذ كافة اإلجراءات لضمان سالمتهم وصحتهم، وتعرف هذه

 المتخذة في حال فقدان طالب.

 السياسة

 لإلبالغ عن فقدان طالب. ةالالزم اإلجراءاتتأخذ الجامعة على عاتقها مسؤولية اتخاذ  (1

الوصول تفسير هذا الغياب كما يتعذر يتعذر و سلوكه االعتياديغير متسق مع  هعتبر الطالب مفقوداً عندما يكون غيابيُ  (2

 زمنية معقولة.خالل فترة إليه 

يجب اتخاذ عدة إجراءات للتحقق من تواجد الطالب بعنوان سكنه خارج الحرم الجامعي اً، لطالب مفقودا قبل اعتبار (3

 نه.او على علم بمكأو السماع منه أليه برؤيته إشخاص المقربين حد األأذا قام إوكذلك التحقق مما 

التأكد من جراءات الالزمة عند اتخاذ اإلالشخص المسؤول عن هو  والتسجيل الطلبة شؤوننائب مدير الجامعة لعتبر يُ  (4

 . ن الطالب مفقود فعلياً أ

 

  



 م2014) لسنة 43تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  04- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  فقدان طالب مقيم بالسكن الجامعي   تاريخ المراجعة القادم

 1 من  1  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

  اجلامعيفقدان طالب مقيم بالسكن  - )4السياسة رقم ( جراءاتإ

وذلك لضرورة المحافظة على سالمة  ةيجب إبالغ الجھات المعنية مباشرك طالب مفقود فھنا ألي شخص أنإذا ثبت  )1
 .ةمجتمع الجامعمن أو

، مع مواصلة فوراً السكن إدارة بالغ مدير إيتم  المقيمين حد الطلبةأبالغ موظفي السكن الجامعي عن فقدان إفي حال  )2
ن ؤوشنائب مدير الجامعة لبإبالغ  اإلدارةمدير يقوم العثور على الطالب  ذرالمفقود. وعند تعمن مكان الطالب التحقق 
 .وإبالغ الجھات المعنية جراءات الالزمةالتخاذ اإلالطلبة 

ساعة من تاريخ  24مر الطالب المفقود في فترة زمنية ال تتجاوز أبإبالغ ولي ن الطلبة ؤوشنائب مدير الجامعة ليقوم  )3
 من فقدان الطالب.التحقق 

 من فقدان الطالب. ةساع 24ة بعد ابالغ السلطات المعنين الطلبة ؤوشلنائب مدير الجامعة ليحق  )4

ً في الحالة، وقد يتعرض الطالب ن الطلبة ؤوشنائب مدير الجامعة لإذا تبين أن الطالب لم يكن مفقوداً يُجري  )5 تحقيقا
 أو أية لوائح أخرى. السلوك الطالبيقواعد لعقوبة تأديبية إذا تبين أنه قد خالف 

 
   




