
 تعليمات السكن داخل الحرم الجامعي
 

    :1المادة 
 .إقرارهاويعمل بها اعتبارًا من تاريخ "، ت "تعليمات السكن داخل الحرم الجامعيُتسمى هذه التعليما

 :2المادة 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لهاا ددنااه، ماا لال تاقر ال ري اة 

 ى غير ذلك:عل
 جامعة مؤتة. الجامعة
 رئيس جامعة مؤتة. الرئيس 

 لج ة اإلسكان التي يشكلها الرئيس. اللج ة
 .والمقرسون  األساتذة واألساتذة المشاركون واألساتذة المساعقون  دعضاء هيئة التقريس

 اه.المحاضرون المعي ون في هذه الوظيفة ممن يحملون درجة القكتور  المحاضرون المتفرغون 
 (1) .األمن العام  واألردنية دضباط ال وات المسلحة  الضباط العسكريون 

 الزوج، الزوجة، األب، األم، األوالد غير المتزوجين.  األسرة
دعضاااااء هيئاااااة التاااااقريس والمحاضاااارون المتفرغاااااون والبااااااحثون األ ااااااديميون،  المستأجر

 والضباط المعارون للجامعة دو الملح ون بها.
 :3المادة 

ألعضااء هيئااة التاقريس والمحاضارون المتفرغاون والباااحثون تاوفر الجامعاة الساكن داخاال الحارم الجاامعي  .د
يساااتث ى مااان و  ،وإمكانياتهااااحسااار ظروفهاااا األ ااااديميون، والضاااباط المعاااارون للجامعاااة دو الملح اااون بهاااا 

 كل من يمتلك سك ًا في محافظة الكرك. الف رةدحكام هذه 

 مواف ة خطية من الرئيس.ت سير من اللج ة، وبكانه بمن ت تضي مصلحة الجامعة إس .ب

اعتباااارًا مااان الياااوم األور مااان بقاياااة كااال  وتساااتحأل األجااارة علاااى المساااتأجرشاااهريًا،  ارجااايسااتوفى باااقر اإلي .ج
 شهر.

ويلتاازم (، أالملحااأل ) حساار تااأجيره إياااهالااذي يااتل  الخاااب لالمسااكنالتعهااق يوقااا المسااتأجر مااا الجامعااة  .د
 .ي قرارات تصقر لموجبهاأحكام هذه التعليمات ودل

رغبتااه تاارك السااكن قباال شااهر ماان رئاايس لج ااة السااكن فااي الجامعااة خطيااًا حااور علااى المسااتأجر إباا    .ه
 وبخ ف ذلك يتل مضاعفة دجرة السكن عن الشهر الذي يتل فيه اإلخ ء.، ءخ موعق اإل

رًا مان تااريخ تاأجيره إذا ثبت امات ك المساتأجر لساكن داخال محافظاة الكارك فتضااعا علياه األجارة اعتباا .و
 السكن.

 :4المادة 
 عطى األولوية في السكن وفأل ما يلي:تُ 

 :التالية فئات السكنللال سبة    اطحسر تسلسل ال .د
 .ة للسكن من فئة )د( ققيل، و)د( جقيقن ط (14)لحق دقصى  األسرةتان لكل فرد من دفراد ن ط  .1

 سكن من فئة )ب( ققيل، و)ج( ُمحسن.ة للن ط( 10لحق دقصى ) األسرةتان لكل فرد من دفراد ن ط .2
 .فعلية لموجر األنظمة والتعليمات تان لكل س ة خقمةن ط .3

جميااا فئااات قااوائل الااقور لعلااى المت ااقم ل سااتفادة ماان السااكن داخاال الحاارم الجااامعي تااان لكاال ساا ة ي ضاايها ن ط .4
 . السكن

 .هـ



لتاي ال تراعاي التجقياق فاي ، وتهمال الطلباات ابقاياة كال عاام دراساييتل تجقيق طلر االستفادة من السكن  .ب
 موعقه.

مان  ياتل اللجاوء لل رعاة باين المساتح ين علاى قاوائل الاقور 4من الماادة  أ في الف رة   اطفي حار تساوي ال .ج
 .األولوية لتحقيق قبل لج ة اإلسكان

عااان إشاااسار الساااكن الاااذي تااال  شاااطر اسااال عضاااو هيئاااة التاااقريس مااان قاااوائل الاااقور فاااي حاااار اسااات كافهي .د
 شهر واحق.خ ر  تخصيصه له

لراغبين في االستفادة من الساكن علاى قاوائل الاقور الت اقم لطلار إلاى اللج اة ل نت اار للمستأجرين وليجوز  .ه
 من فئة إلى دخرى، وتراعى الشروط الواردة في المواد السال ة من هذه التعليمات.

ساااكن لسااا ال ظاار عمااا ورد فاااي ال صااوب السااال ة، للج اااة السااكن فااي الجامعاااة التو ااية بتخصااي   .و
لعضااو هيئااة التااقريس غياار األردنااي مماان يااتل اساات قامهل للتااقريس فااي الجامعااة دون التاازام ل ااوائل الااقور، 

 (2) وذلك على نحو مؤقت، ولمقة عام جامعي قابل للتجقيق من قبل اللج ة
 

 : 5المادة 
 ،3الماااادة  مااان أمااان الفئاااات الماااذكورة فاااي   الف ااارة  فاااي الجامعاااةقاااقيل و)د( جقياااق )د(  ساااكنيخصااا   .د

 عن ستة. األسرةشريطة دن ال ي ل عقد دفراد 
، شااريطة دن 3المااادة  ماان أفااي الف اارة يااتل إشااسار سااكن )ب( وسااكن )ج( الُمحساان ماان الفئااات المااذكورة  .ب

 عن خمسة. األسرةودن ال يزيق عقد دفراد  يكون متزوجًا.
 

متزوجااًا، علااى دن ال لماان يرغاار ماان الفئااات المااذكورة دعاا ه دعزبااًا كااان دم  عااادييااتل إشااسار سااكن )ج(  .ج
 . ث ثة عن األسرةيزيق دفراد 

 : 6المادة 
 إشسار السكن إال من قبل المستأجر ودفراد دسرته تحت طائلة اإلخ ء من السكن. ال يجوز .د

يااتل قطااا كافااة الخااقمات ) هرباااء، ، للسااكن المخصاا  لااه ماان الباااطن المسااتأجرفااي حااار ثبااوت تااأجير  .ب
عليااه اعتبااارًا ماان  الشااهرية ، إضااافة إلااى مضاااعفة األجاارةتااي يشااسلهافااورًا عاان الشاا ة ال مياااه، اتصاااالت(

 تاريخ تأجيره لسك ه من الباطن وحتى تاريخ إخ ئه.

في حار كان المستأجر فاي إجاازة تفار  علماي، ورغار فاي اساتفادة عضاو هيئاة تاقريس هخار مان ساك ه،  .ج
 تضاعا األجرة الشهرية عليه، لعق مواف ة اللج ة.

ر في إجاازة دون راتار دو إعاارة، ورغار فاي اساتفادة عضاو هيئاة تاقريس هخار مان في حار كان المستأج .د
دي يااتل  –ماان السااكن األجاارة السااكن المسااتح ة سااك ه، تضاااعا األجاارة الشااهرية عليااه، ويااقفا المسااتفيق 

 وذلك لعق مواف ة اللج ة. -دفا ث ثة دضعاف األجرة الشهرية

األعازب دن ُيساكن معاه زميال هخار دو زميلاين  لسا ال ظر عما ورد في دي نا  هخار يجاوز للمساتأجر .ز
 حااق دقصااى ماان دعضاااء هيئااة التااقريس فااي الجامعااة، شااريطة مواف ااة اللج ااة، علااى دن يب ااى المسااتأجر 
األ لي مسؤواًل إداريًا وماليًا عن كافة االلتزامات التاي تترتار علياه لموجار اإليجاار والتعليماات ال اظماة 

لشااريك فااي السااكن وكأنهااا  ااادرة عاان المسااتأجر األ االي لسايااات لااه، وتعتباار المخالفااة الصااادرة عاان ا
تطبيأل دحكام هذه التعليمات، ما مراعاة دّن وجود عضاو هيئاة التاقريس شاريكًا فاي الساكن ماا المساتأجر 

 (3) األ لي ال يلسي ح ه في القور
 

 .هـ



 :7المادة 
دو  خا ر إجاازة التفار  العلماييحأل للمساتأجر االحتفااب لساك ه داخال الجامعاة دو االحتفااب باقوره فاي الساكن  .د

 .الزيارة العلمية
يحاااأل للمساااتأجر االحتفااااب لساااك ه داخااال الجامعاااة خااا ر اإلجاااازة دون راتااار دو اإلعاااارة دو االنتاااقاب لاااأجرة  .ب

 شهرية مضاعفة، كما يحأل له االحتفاب بقوره على قوائل القور. 
 :8المادة 

عضاااء هيئاة التاقريس شاا تان مان نمااوذج للضاباط العسااكريين الملح اين فاي الجامعااة مان غيار د  ُيخصا  .د
 . ، ويكونوا خاضعين لتعليمات السكنش أل من نموذج )ج( ودرباش أل من نموذج )ب(،  ودربا)د(، 

ماان هااذه المااادة ب ائاار الاارئيس للشااؤون العسااكرية دو ماان  أ ُت اااط مسااؤولية توزيااا الشاا أل الااواردة فااي الف اارة .ب
 ي يبه.

 

 :9المادة  
بااقون دجهاازة كهربائياة ألعضاااء هيئااة التااقريس ماان غياار األردنيااين  بالملحااأل دثاثااًا حساار تاوفر الجامعااة  .د

  .الواردة في ع ود استخقامهلشروط الحسر 
، حسار الطلار أ الف ارةللمساتفيقين الماذكورين فاي  الم اررة فاي الملحاأل )ج( يتل تأمين األجهازة الكهربائياة .ب

 .وفيرها لهلالتي يتل ت ( من مجموع دثمان األجهزة%3وبأجرة شهرية تبلغ )
 :10المادة 

ودائارة المشااغل  واإلداماة الصايانةالعاماة ووحاقة  الخاقمات ية ل رار من الرئيس من وحاقةتشكل لج ة فرع .د
إجااااراء الصاااايانة ال زمااااة لااااه، وإلاااازام و  للمسااااتأجرين، تكااااون مسااااؤوليتها اساااات م وتسااااليل السااااكن اله قسااااية
 المتسبر لإلحاق دي ضرر لالش ة دو لمحتوياتها بتعويا قيمة الضرر ال اتج عن ذلك. المستأجر

قفا قيمااااة يلتاااازم بااافلإلحاااااق الضااارر لممتلكااااات الجامعاااة،  دسااارتهدو دي مااان دفااااراد  المسااااتأجرإذا تسااابر  .ب
 .الضرر مضافًا إليه دجور الصيانة

لمحاقد، فلوحااقة الشاؤون الماليااة الحااأل التاازام مااالي ولال ي اال بتساقيقه فااي الوقاات ا المساتأجرإذا ترتار علااى  .ج
 في اقتطاع هذا االلتزام من راتبه.

 :11المادة 
يخصااا  لااارئيس الجامعاااة وناااواب الااارئيس ساااك ًا مسااات ً  مؤثثاااًا تأثيثاااًا كاااامً  وُمعفاااى مااان نف اااات الميااااه  .د

 والكهرباء والمحروقات.
ن الماؤجر لهال شاريطة دفااا يجاوز ل اواب الارئيس مان دعضاااء هيئاة التاقريس فاي الجامعاة االحتفاااب لالساك .ب

 األجرة مضاعفة.

تلتاازم الجامعااة بتااوفير سااكن ل ائاار الاارئيس ماان دعضاااء هيئااة التااقريس فااي الجامعااة حااار انتهاااء مهامااه  .ج
   ائر للرئيس.

 :12المادة 
 على ال حو التالي: الشهرية الم رر ل ماذج السكن بقون دثاث تكون األجرة .د

 .( دي اراً 85)   . نموذج السكن )د( ققيل1
 ( دي ارًا.85)   . نموذج السكن )د( جقيق2
  ( دي ارًا.67)   . نموذج السكن )ب(3



 ( دي ارًا.64)  . نموذج السكن )ج( مُحسن4
 ( دي ارًا.48)  . نموذج السكن )ج(عادي5

 .دثمان المياه والكهرباء والمحروقات في سك ه المستأجريتحمل  .ب

وتحسار كلفاة ، الساكنإشاساله لسابر  اد األولياة المساتهلكةالماو كلفة  ع ق إخ ئه السكن المستأجريتحمل  .ج
 على ال حو اآلتي:دهان السكن مضافًا إليه األجور 

 )لالقي ار(  لفة القهان+ األجرة فئة السكن
 120 نموذج السكن )د( ققيل

 120 نموذج السكن )د( جقيق
 90 نموذج السكن )ب(
 90 محسن نموذج السكن )ج(

 75 ينموذج السكن )ج( عاد
 ( س ويًا ولمقة خمس س وات. %5ب سبة ) أيتل احتساب زيادة عن األجرة الم ررة في الف رة  .د

يشاسلونها، ويساتث ى مان ذلاك كلفاة الب اية الواحقة كلفة خقمات الصيانة لمرافأل الب اية التاي  يتحمل قاط و .ه
  يانة التقفئة.

 الجامعي. ال تتحمل الجامعة دي كلا حار استئجارها سك ًا خارج الحرم  .و

 : 13المادة 
 يشاسلونهاالب اياة الواحاقة الطلار لعاقم تزوياق خزاناات الوقاود الخا اة لالب اياة التاي  لمستأجرين فاييجوز ل .د

ويترتار علاى في حار اتفاقهل جميعًا على ذلك، ويعتبر ذلك االتفااق لااطً  فاي حاار اعتارام دي ما هل، 
 التقفئة. كلا ستأجرينالمل كافة تزويق الب اية لمادة القيزر، وتحمّ  ذلك

وحاقة  ت ظماهتشاسيل ( سااعات يومياًا، ُت سال ضامن برناامج 6دناى )لحاق د الساك اتيتل تشسيل التقفئة فاي  .ب
 الصيانة واإلدامة.

الخااب  لوحاة الاتحكلوحاقة الصايانة واإلداماة، ويب اى مفتاا   شعبة التقفئة فاييتل تشسيل التقفئة من قبل  .ج
 .شعبة التقفئة لقى بتشسيل التقفئة لجميا الب ايات

ودجاور  بلوحاة الاتحكل الخا اة لالتقفئاة فياتل تسريماه قيماة األضارار المستأجرينفي حار ثبوت عبث دحق  .د
فااي حااار تكااراره لاا فس  تحاات طائلااة اإلخاا ء ماان السااكنماان الاارئيس نهائيااًا خطيااًا ، وإنااذاره إنااذارًا الصايانة
 .المخالفة

 

 : 14المادة 
علااى –ال اااط ين لااأي شااكل ماان األشااكار دو إقاا ق لإزعاااج  دساارتهاد المسااتأجر دو دحااق دفاار إذا ثباات قيااام 

دولياًا مان الارئيس، خطياًا  إنااذاراً  المساتأجراالساتخقام الخااطل للسايارات دو األجهازة الصاوتية، ي اذر  -المثارل سبي
 لاإلخ ء. من تاريخ إب غهواحق شهر  مقة خ رإخ ئه لإلزعاج، فيتل  هر اتكر  في حارو 

 : 15 المادة
إخا ء اساتسل الساكن لسيار الساياات التاي ُخصا  لهاا، فعلياه  دسارتهدحاق دفاراد المساتأجر دو  دنإذا ثبات 

دخارى، مان الساكن مارة  الت اقم ل ساتفادةله ، وال يحأل لاإلخ ءمن تاريخ إب غه  ر واحقشهالسكن الوظيفي خ ر 
 على ت سير من اللج ة. ًء وذلك ل رار من الرئيس، ب ا

 : 16 المادة



 است الته. الذي ت بل فيه قراسي الفصل ال نهاية  السكن تسليليست يل من الجامعة الذي  المستأجر ىعل .د

واحاق  شاهرعلى المستأجر الذي يصقر له قرار "فاقق وظيفة" مان المرجاا المخات  إخا ء الساكن خا ر  .ب
 من تاريخ  قور ال رار.

 : 17 المادة
مااان تااااريخ  سااا ة واحااقةمااقة  ملااه، الب ااااء فااي الساااكنردس ع وهاااو علااااى المتاااوفى المسااتأجر سااارةيجااوز أل .د

 .فاةالو 

ساا ة  مااقةل أ تمقيااق المااقة الااواردة فااي الف اارة المسااتأجر المتااوفى دساارةمعياال ب اااًء علااى طلاار  يجااوز للج ااة .ب
 .قابلة للتجقيق س ة دخرى ولمرة واحقة ف ط، شريطة تعهقه االلتزام بتعليمات السكن

 : 18المادة 
، وكاااذلك لشاااكل دوري  للمبااااني الساااك يةداماااة بت فياااذ دعماااار الصااايانة الخارجياااة ت اااوم وحاااقة الصااايانة واإل

 دثماان الماواد اقر فياه وذلاك مان خا ر نماوذج تُ . المساتأجرينعلاى نف اة داخال المساا ن دعمار الصيانة الضارورية 
 .لك الب ايةمن مستح ات مستأجري ت دجل اقتطاع الكلفةللقائرة المالية من  ، يتل إرسالهودجور دعمار الصيانة

 : 19المادة 
اإلداريااة والماليااة  " برئاسااة نائاار الاارئيس للشااؤون السااكنتشااكل لج ااة ل اارار ماان الاارئيس تساامى "لج ااة  .د

 .ستة من العاملين في الجامعة ضويةوع
 للمصادقة عليها. تتولى اللج ة ت فيذ تعليمات السكن، ورفا تو اياتها إلاى رئايس الجامعاة .ب
 (4): 20المادة 

امعة الحأل فاي إساكان مان ت تضاي مصالحة الجامعاة إعطااءه األولوياة فاي الساكن لاأجرة دو لرئيس الج .د
 بقونها وذلك بتو ية من لج ة اإلسكان.

يبات الارئيس فاي األماور المتعل اة لاإلساكان والتاي لال يارد عليهااا ب اًء على تو ية من لج اة اإلساكان،  .ب
 ا.دو دي إشكاليات ت شأ عن تطبي ه التعليمات نا  فاي هاذه

 : 21المادة 
 .لالسكنتلسي هذه التعليمات دي تعليمات وقرارات سال ة تتعلأل 

 

 "22/11/2017تاريخ  2017/2018-2" تل تعقيل ن  المادة لموجر قرار مجلس الجامعة رقل  (1)
 "27/12/2016تاريخ  2016/2017-16تل إضافة ن  المادة لموجر قرار مجلس الجامعة رقل  " (2)

 "27/12/2016تاريخ  2016/2017-16وجر قرار مجلس الجامعة رقل تل إضافة ن  المادة لم " (3)
 "22/11/2017تاريخ  2017/2018-2تل تعقيل ن  المادة لموجر قرار مجلس الجامعة رقل  " (4)



 ملحق )أ(

 

 تعهـد
 

 

 قددأ أد ددا المو .............................................................................أتعهددد أ ددا المسدد   ر 

، وبعددد االعددلى تلددم تعليمددات السددكن داخددل الحددرم الجددامعي االل دد ام بمددا و د  يهددا

 وللجامعة الحق بر أ األ رة الشهرية دون الر وى إلّي.

 

 

 
 المس   ر             

    

 ...................................................................: االسم
 

 ............................................................التوقيع: 

 
............................................................: التاااااااااااا    

      



 
 (ب) ملحق

 للشقق الذي تقوم الجامعة ب  مينهاألثاث 

 

  ( كراسي6) طقم مو س -1

 +طربيزة(ظرف ت+ سر ر مزدوج 4غرفة نوم ك ملة )خزانة  -2
 ( 1عدد )كمد ن   -3

 (1تواليت عدد ) -4

 (3طربيزة عدد ) -5
 (1عدد ) ط ولة تلف ز -6

 (1عدد ) ط ولة وسط -7

 برادي + جسر بردا ة )بعدد نوافذ الشقة( -8
 

 

 
 

 

 ملحق )ج(

 أل ه ة الكهربائيةاأل رة الشهرية ل

 

     قدم 16ثالجة 
 ( ك7غس لة حوضين سعة )

 ( بوصة16تلف ز )

 ( عيون5فرن غ ز )
 )( لترسعة كهرب ء  سخ ن م ء

 

 


