
1

  مؤسسة البحث و التعلیم العالي الفالحي            والموارد المائیة وزارة الفالحة  
  

  للعلــوم الفالحیــة بشط مریم  لعاليالمعـــھد ا
  مــت و المطعــي للمبیــالنظام الداخل

  
 لنظامھذا ایقر بمقتضاه إطالعھ على  إلتزام عند إبرام عقد اإلیواء على یمضي المقیم بالمبیت :األولالفصل 

  .كلیاالداخلي للمبیت و تعھده بإحترام ما جاء فیھ إحتراما 
مقیم راغب في الحصول على غرفة بالسنة  كل تسند الغرف لسنة جامعیة واحدة و ینبغي على :الثانيالفصل 

  .المحددةالموالیة أن یقدم طلبا في ذلك بتعمیر مطبوعة تجدید السكن یتسلمھا من اإلدارة و یعیدھا في اآلجال 
بقا للتراتیب طمسبقا معلوم السكن و التغذیة و الضمان  لمعھداكل مقیم عند قبولھ بمبیت  یدفع :الثالثالفصل 

 جانفي( الثالثي الثاني)  دینارا 75 :دیسمبر 31سبتمبر إلى  11و  10من ( األشھر األولى . الجاري بھا العمل
بقطع النظر عن تواریخ  دینارا 60 :ماي و جوان و أفریل(  الثالث ، الثالثي)دینارا 60 :مارسفیفري و و

 إلى حین مغادرتھ بوصل الضمان) ة(  ھذا و یحتفظ الطالب .دینارا 20 :و مبلغ الضمان )نھایة اإلمتحانات
لطالب المقیم اإلستظھار بشھادة ضیاع مع طابع جبائي قیمتھ او في صورة ضیاع ھذا التوصیل على المبیت 
    .دینارین

یلتزم المقیم بالسھر على نظافة غرفتھ و إبقائھا في كل وقت في حالة حسنة و ذلك باإلمتناع :  الفصل الرابع
و كل مخالف لھذا . عن الطبخ فیھا و عدم الكتابة على الجدران و األبواب وإجتناب المعلقات و الالصقات

  .من المبیت للطرداإللتزام یتعرض 
أو المطعم أو بجواره من شأنھ أن یشعر  صرف داخل المبیتیمنع المقیم من القیام بأي ت: الفصل الخامس

كما یمنع من .بسوء السلوك أو المظھر غیر الالئق و علیھ أن یمتنع عن التلفظ بما یتنافى واألخالق الحمیدة
و بالمحالت المشتركة في المباني أو مضایقة رفقائھ أثناء عملھم أو راحتھم ھذا           إحداث الجلبة بغرفتھ 

و األقسام و غیرھا بعد الساعة الحادیة عشرة لیال و كل مخالف       یمنع البقاء بساحات المبیت و المطعم  و
  . یتعرض للطرد اآللي من المبیت

یمنع المقیم من إدخال كل األدوات التي قد تستخدم كأسلحة أو مفرقعات كما یحجر علیھ :  الفصل السادس 
  .جرة مسك كل الوثائق و المنقوالت المح

یمنع تعاطي الخمر في المبیت أو المطعم أو الظھور داخلھما في حالة سكر و تعرض ھذه  : الفصل السابع
  .المخالفة مرتكبھا للطرد اآللي من المبیت 

یعمل المقیم كل ما في وسعھ على اإلقتصاد في آستعمال الماء و النور الكھربائي و علیھ دعوة : الفصل الثامن
ٌ للتسخین أو الطھي  ثل ذلك كما یحجر آستعمال أي آلة كھربائیةبم اآلخرین للعمل )Réchaud(  و كل آلة

  .كھربائیة یقع العثور علیھا داخل المبیت یقع حجزھا و ال یقع إرجاعھا مھما كان السبب 
على نفقة  ھكل تكسیر أو عطب ناتج عن تھاون المقیم حتى و لو كان غیر مقصود یقع إصالح:  الفصل التاسع

  .ذا األخیر أما التخریب فإنھ یترتب عنھ عقوبات فضال عن التتبعات الجزائیة التي ترى اإلدارة إثارتھا ھ
یقوم المدیر أو من ینوبھ بزیارات تفقدیة دوریة للغرف في كل وقت و لو في غیاب أصحابھا  : الفصل العاشر

.  
يء ذي قیمة و بأي مقدار من المال یتعھد المقیم بعدم اإلحتفاظ في غرفتھ بأي ش : الفصل الحادي عشر

  .فاإلدارة في حل من كل مسؤولیھ في ھذا الشأن ما لم تكن ھذه األشیاء موضوعة تحت رقابتھا الخاصة 
یغلق المبیت و المطعم أثناء العطل الجامعیة و ال یسمح بالبقاء إال للمقیمین الذي  :عشرالفصل الثاني 

  .المعھدیستظھرون بترخیص خاص من مدیر 
  .سنةیحدد المدیر الساعة األخیرة للعودة للمبیت لیال و یعلن عن ذلك في بدایة كل  :عشرالفصل الثالث 

كل مقیم یتغیب لمدة تفوق األسبوع في غیر العطل الجامعیة یجب علیھ إعالم إدارة   :الفصل الرابع عشر
بقى كراء الغرفة ساري المفعول عند المؤسسة بذلك و مدھا بعنوانھ حتى یتیسر اإلتصال بھ عند الحاجة ھذا و ی
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متخل عن غرفتھ و ) ة(إعتبار الطالب اإلدارة ن ّكالغیاب و كل غیاب یفوق األسبوع و ال یقع اإلعالم بھ یم
  .فیھاالتصرف 

یلتزم الطالب بالبقاء بالمبیت طوال السنة الجامعیة و ال یسلم الغرفة أثناء الدراسة إال  :الفصل الخامس عشر
  .اإلدارة، مع العلم أن یوم تسلیم مفتاح الغرفة لإلدارة ھو تاریخ مغادرة المبیت بعد موافقة

في ذلك الطلبة  المبیت بمایحجر على كل مقیم أن یقبل بغرفتھ أشخاصا أجانب عن : عشرالفصل السادس 
یت فضال لیال أو نھارا و كل مخالف لھذه التراتیب یتعرض للطرد من المب و إیوائھمالمبیت أ الخارجین عن

  .المختصةعن تقدیم الشخص األجنبي إلى المصالح األمنیة 
الثامنة مساءا و لمدة ال تفوق  حدود الساعةحتى  خارج الغرفة للمقیم حق تقبل الزیارات: عشر السابعالفصل 
رم ال یحت) ة(و كل طالب  ،و یتعین على الزائرین أن یودعوا بطاقة التعریف الوطنیة لدى البواب     الساعة 

   .طرد من المبیتللیتعرض ھذا التوقیت 
یحجر على كل مقیم الدخول لغرفة مقیم آخر إال بحضور صاحب الغرفة كما أن مفتاح  :عشر الفصل الثامن

  .مقیماشخص آخر و لو كان لالغرفة خاص بصاحبھ و ال یمكن أن یسلمھ 
  :  أّیام  و توقیت إستعمال األدواش    :الفصل التاسع عشر 

  من الثامنة صباحا إلى منتصف النھار األحد*
األربعاء من الثالثة بعد الزوال إلى الثامنة لیال *
  الخمیس من السادسة مساءا إلى الحادیة عشرة لیال *

 و -األطباق -الصحاف -الكؤوس - كاتالشو -المالعق( یمنع منعا باتا إخراج أدوات األكل  :الفصل العشرون
  .اإلدارةلف یتعرض لتتبعات من المطعم و كل مخا) غیرھا 
إن توزیع األكلة بالمطعم یكون في طبق واحد لكل طالب و ال یمكن لطالبین إثنین  :الواحد و العشرون الفصل

  ).Jeton( كما أن توزیع األكلة یكون مقابل بدیلة  األسباب،التمتع باألكلة في طبق واحد مھما كانت 
 لب عن المبیت بسبب التربص دفعھ لمعلوم اإلیواء و التغذیة كامالال ینفي غیاب الطا :الثاني العشرون الفصل

 60( كما یلتزم طلبة السنة الثانیة تحضیري بدفع معلوم اإلیواء و التغذیة كامال ثالثالفي الثالثي الثاني و 
  .الثالثفي الثالثي ) دینارا

حال اإلنتھاء من إجراءات إمتحانات على كل مقیم القیام بإجراءات تسلیم الغرفة  :الثالث و العشرونالفصل  
  .بالمبیتآخر السنة الجامعیة و ال یخول لھ البقاء 

اإلمتناع عن إرتداء أزیاء ذات إیحاءات أو دالالت ) ة(المقیم ) ة(على الطالب : الرابع و العشرون الفصل
لتطرف كإطالق اللحیة تجنب كل مظھر من مظاھر ا) ھا(ال تمت بصلة إلى ھویتنا و تقالیدنا كما علیھ طائفّیة

  .ووضع غطاء على الرأس
  .اللباس الخلیع و الظھور بمظھر شاذ) ة(المقیم) ة(كما یتجّنب الطالب 




