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  م

  بشط مريم  المعـــهد العالي للعلــوم الفالحيــة

  النظام الداخلــي للمبيــت و المطعــم

یقر بمقتضاه إطالعھا على ھذا النظام الداخلي  التزامعند إبرام عقد اإلیواء على  تمضي الطالبة المقیمة بالمبیت :الفصل األول
  .كلیا احتراماما جاء فیھ  باحترامللمبیت وتعھدھا 

تسند الغرف لسنة جامعیة واحدة و ینبغي على كل مقیمة راغبة في الحصول على غرفة بالسنة الموالیة أن تقدم : الفصل الثاني

وتعیدها في اآلجال ) أو تسحب من موقع الواب الخاص بالمعهد(طلبا في ذلك بتعمیر مطبوعة مطلب السكن تتسلمها من اإلدارة 

  .المحددة

األشهر . ولها بمبیت المعهد مسبقا معلوم السكن و الضمان طبقا للتراتیب الجاري بها العملتدفع كل مقیمة عند قب :الفصل الثالث

: 2019دیسمبر  31سبتمبر إلى  12لطالبات شعبة مهندس ومن  دینارا 40: 2019دیسمبر 31سبتمبر إلى  02من( األولى 

أفریل وماي ( الثالث  يالثالث) دینارا 30: ومارس جانفي وفیفري(الثالثي الثاني ) دینار لطالبات شعبة اإلجازة التطبیقیة 35

هذا وتحتفظ الطالبة بوصل الضمان . دینارا 20: ومبلغ الضمان) االمتحاناتدینارا بقطع النظر عن تواریخ نهایة  30: وجوان

جبائي قیمته  عبشهادة ضیاع مع طاب االستظهارإلى حین مغادرتها المبیت وفي صورة ضیاع هذا الوصل على الطالبة المقیمة 

  .  دینارین لدى محتسب المعهد

نظافة الجدران (تفقد الغرفة من طرف اإلدارة ومغادرة الطالبة المبیت وفي صورة وجودها في حالة غیر حسنة  بعد :الفصل الرابع

  .دینارا 20بـ تحرم الطالبة من مبلغ الضمان المودع باإلدارة والمقدر ) إلخ.....واألبواب، تمزق الحاشیة، ضیاع المفاتیح

عن الطبخ فیها  باالمتناعتلتزم المقیمة بالسهر على نظافة غرفتها وٕابقائها في كل وقت في حالة حسنة و ذلك  : الفصل الخامس

  .تتعرض للطرد من المبیت االلتزاموكل مخالفة لهذا . المعلقات و الالصقات واجتنابوعدم الكتابة على الجدران واألبواب 

أو المطعم أو بجواره من شأنه أن یشعر بسوء السلوك أو  نع المقیمة من القیام بأي تصرف داخل المبیتتم: الفصل السادس

كما تمنع من إحداث الجلبة بغرفتها وبالمحالت . المظهر غیر الالئق وعلیها أن تمتنع عن التلفظ بما یتنافى واألخالق الحمیدة

لهن أو راحتهن هذا ویمنع البقاء بساحات المبیت والمطعم واألقسام وغیرها بعد المشتركة في المباني أو مضایقة رفیقاتها أثناء عم

  .الساعة العاشرة لیال وكل مخالفة تتعرض للطرد اآللي من المبیت

تمنع المقیمة من إدخال كل األدوات التي قد تستخدم كأسلحة أو مفرقعات كما یحجر علیها مسك كل الوثائق   :الفصل السابع

  .المحجرة والمنقوالت 

یمنع تعاطي الخمر في المبیت أو المطعم أو الظهور داخلهما في حالة سكر كما یمنع التدخین داخل الغرف : الفصل الثامن

  .بالمبیت وتعرض هذه المخالفة مرتكبها للطرد اآللي من المبیت

 الكهربائي وعلیها دعوة اآلخریات للعملالماء والنور  استعمالفي  االقتصادتعمل المقیمة كل ما في وسعها على : الفصل التاسع

علیها داخل  وكل آلة كهربائیة یقع العثور) Réchaudٌ(أي آلة كهربائیة للتسخین أو الطهي  استعمالبمثل ذلك كما یحجر 

  .المبیت یقع حجزها و ال یقع إرجاعها مهما كان السبب 

كان غیر مقصود یقع إصالحه على نفقة هذه األخیرة أما  كل تكسیر أو عطب ناتج عن تهاون المقیمة حتى ولو :الفصل العاشر

  .التخریب فإنه یترتب عنه عقوبات فضال عن التتبعات الجزائیة التي ترى اإلدارة إثارتها 



یقوم المدیر أو من ینوبه من المسؤولین والعاملین بزیارات تفقدیة دوریة للغرف في كل وقت ولو في غیاب  :الفصل الحادي عشر

  .أصحابها 

في غرفتها بأي شيء ذي قیمة وبأي مقدار من المال فاإلدارة في حل من كل  االحتفاظتتعهد المقیمة بعدم : الفصل الثاني عشر

  .مسؤولیة في هذا الشأن ما لم تكن هذه األشیاء موضوعة تحت رقابتها الخاصة 

بالبقاء إال للمقیمات الالتي یستظهرن بترخیص یغلق المبیت والمطعم أثناء العطل الجامعیة وال یسمح  :الفصل الثالث عشر

  .خاص من مدیر المعهد

تغلق األبواب الخارجیة للمعهد یومّیا على الساعة العاشرة لیال ما عدى یوم األحد على الساعة الحادیة   :لفصل الرابع عشر

  .مرافقا و یكون الدخول و الخروج من المعهد بعد اإلدالء بهوّیة الشخص طالبا كان أوعشر لیال 

كل مقیمة تتغیب لمدة تفوق األسبوع في غیر العطل الجامعیة یجب علیها إعالم إدارة المؤسسة بذلك    :الفصل الخامس عشر

بها عند الحاجة هذا ویبقى كراء الغرفة ساري المفعول عند الغیاب وكل غیاب یفوق األسبوع  االتصالومدها بعنوانها حتى یتیسر 

  .الطالبة متخلیة عن غرفتها والتصرف فیها اعتبارّكن اإلدارة من وال یقع اإلعالم به یم

تلتزم الطالبة بالبقاء بالمبیت طوال السنة الجامعیة وال تسلم الغرفة أثناء الدراسة إال بعد موافقة اإلدارة، مع : الفصل السادس عشر

  .العلم أن یوم تسلیم مفتاح الغرفة لإلدارة هو تاریخ مغادرة المبیت

یحجر على كل مقیمة أن تقبل بغرفتها أشخاصا أجانب عن المبیت بما في ذلك الطلبة الخارجین عن : السابع عشرالفصل 

المبیت أو إیوائهم لیال أو نهارا وكل مخالفة لهذه التراتیب تتعرض للطرد من المبیت فضال عن تقدیم الشخص األجنبي إلى 

  .المصالح األمنیة المختصة

 الساعة ویتعینلمدة ال تفوق حتى حدود الساعة الثامنة مساءا و قیمة حق تقبل الزیارات خارج الغرفة للم :الفصل الثامن عشر

وكل طالبة ال تحترم هذا التوقیت تتعرض للطرد من  ،على الزائرین أن یودعوا بطاقة التعریف الوطنیة لدى البواب والحراس

  .بالهوّیة لدى البواب والحراس عند كّل طلب وفي جمیع األوقات االستظهاركما یجب . المبیت

یحجر على كل مقیمة الدخول لغرفة مقیمة أخرى إال بحضور صاحبة الغرفة كما أن مفتاح الغرفة خاص   :الفصل التاسع عشر

  .بصاحبته وال یمكن أن تسلمه لشخص آخر ولو كانت مقیمة

من ) وغیرها - األطباق -الصحاف - الكؤوس - الشوكات - المالعق(وات األكل یمنع منعا باتا إخراج أد :الفصل العشرون

  .المطعم و كل مخالفة تتعرض لتتبعات اإلدارة

التمتع باألكلة في  اثنتینإن توزیع األكلة بالمطعم یكون في طبق واحد لكل طالبة وال یمكن لطالبتین : الواحد والعشرون الفصل

  .طبق واحد مهما كانت األسباب

ال ینفي غیاب الطالبة عن المبیت بسبب التربص دفعها لمعلوم اإلیواء كامال في الثالثي الثاني  :ل الثاني والعشرونالفص

  .والثالث

آخر السنة الجامعیة  امتحاناتمن إجراءات  االنتهاءعلى كل مقیمة القیام بإجراءات تسلیم الغرفة حال  :الفصل الثالث والعشرون

  .وال یخول لها البقاء بالمبیت

  

  اإلمضاء 

  )معرف به(
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