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UNN:  303، مكتب 2المبنى

dm@unn.ru : البريد اإللكتروني
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في األماكن العامة" اآلمن"قواعد السلوك 

احمل معك دائًما نسخة من جواز السفر والتأشيرة وبطاقة الهجرة ؛•

كن أخبر زمالئك في الس! فهذا خطير-ال تمشي بمفردك في الليل •

د في وأصدقائك بالمكان الذي تنوي التواجد معه ومع من تخطط للتواج

حالة التأخير

ل حاو. إذا وجدت نفسك في موقف صراع وكنت في خطر ، ابق هادئًا•

!ال تدخل في جدال أو قتال. مغادرة مكان الصراع

دارإذا كان ال يمكن تجنب الخالف بشكل عاجل ، فاتصل بخط على م•

.وكذلك أصدقائك 89-48 077 (920)7+الساعة 
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ل أو أثناء وجودك في الشارع أو في وسائل النق

خصية في األماكن العامة ، ال تترك متعلقاتك الش

دون رقابة ؛

ن ال تعرض األشياء الثمينة والمال في األماك

خزنها في أماكن آمنة ؛. العامة

وكان إذا لم تتمكن من استخدام وسائل النقل العام

عليك ركوب سيارة أجرة ، فاستخدم فقط 

!الخدمات الموثوقة

رقم واحد لحاالت الطوارئ
«112»

(فقط من الهواتف المحمولة)



UNN القواعد الداخلية لطالب

يجب على الطالب االمتثال لشروط العقد لتقديم الخدمات التعليمية ؛•

اسية بدون يعتبر تخطي الفصول الدر. يجب على الطالب حضور جميع الفصول الدراسية•

يمكن أن يؤدي التغيب المنهجي إلى الطرد من الجامعة ؛. سبب وجيه غير مقبول

، ولكن يجب يمكن أن يكون المرض أو سوء الحالة الصحية سببًا وجيهًا للقبول بعد الغياب•

.تأكيد ذلك بشهادة طبية



UNN القواعد الداخلية لطالب

ت يجب على الطالب حضور الفصول في الوق•

.المحدد ، وفقًا للجدول الزمني

.يجب على الطالب إكمال واجباتهم المدرسية•

مين يتحمل جميع الطالب مسؤولية احترام المعل•

ية ، خالل الفصول الدراس. وزمالئهم في الفصل

يجب أال يتدخل الطالب مع المعلم في إدارة 

المقاطعة ، والتعليق ، : الفصول الدراسية

وإصدار أصوات عالية ، وتناول الطعام في 

.الفصل

ه أن إذا احتاج الطالب إلى مغادرة الفصل ، فعلي•

.يطلب اإلذن من المعلم



القواعد الداخلية لسكان السكن الجامعي

طالب4إلى 3طالب إلى 2يتم تزويد الطالب بغرف تتسع لـ . حسب السكن

:يتعين على سكان النزل االمتثال للقواعد التالية

الدفع في الوقت المناسب مقابل استخدام المباني السكنية ؛•

عند دخول السكن الجامعي ، أظهر التصريح لضباط األمن ؛•

احترام حقوق المقيمين بالمبنى المكون وزمالء السكن اآلخرين ؛•

دراسة المطابخ وغرف ال)الحفاظ على النظافة والنظام في غرف المعيشة واألماكن المشتركة •

؛( واالستحماموالمراحيض

.مساءً 11التزام الصمت بعد الساعة •

و في حالة وجود مشاكل أو حاالت تعارض في السكن الجامعي ، قم بإبالغ رئيس النزل أ•

.الطابق أو طاقم قسم دعم الطالب األجانبالمسؤول عن



القواعد الداخلية لسكان السكن الجامعي

:ال يجوز للمقيمين

؛( ال يعيشون في النزل)اصطحاب الغرباء إلى النزل •
مكان اإلقامة في النزل دون إذن القائد ؛/ تغيير الغرفة •
م كحولي ؛وشرب الكحول والبقاء في نزل في حالة تسم( بما في ذلك الشيشة)التدخين •
.راستخدام المواقد الكهربائية والغازية وأجهزة التدفئة في الغرف واستخدام النا•
أغلق إنذار الحريق•
موافقة قائدإجراء تغييرات على األسالك الكهربائية وتنفيذ أعمال البناء في الغرف دون•

السكن ؛
امتالك حيوانات أليفة•
شراء قطع أثاث وأجهزة منزلية بدون موافقة آمر السكن الجامعي•
نقل جرد النزل دون موافقة قائد السكن•



:الحق فيالسكن الجامعي للمقيمين في 

االستخدام المجاني لألماكن العامة والمناطق الترفيهية ؛•

تقديم مقترحات لتحسين ظروف المعيشة في النزل ؛•

انتخب ويكون رئيس الطابق الذي يعيش فيه ؛•

المشاركة في الحكم الذاتي للطالب في النزل ؛•

قائمة ؛عقد اجتماعات تنظيمية من أجل تقديم المعلومات ومناقشة المشاكل ال•

رة تتطلب مراعاة حقوق المقيمين اآلخرين في النزل ، وكذلك ممثلي إدا•

.النزل



التدخين والكحول والمخدرات

1بغرامة دد االنتهاك مه! وفقًا لقانون االتحاد الروسي ، يُحظر التدخين في األماكن العامة
3000.قد يكون هذا االنتهاك في المستقبل هو سبب رفض تمديد التأشيرة. روبل

مباني بأمر من رئيس الجامعة ، يمنع التدخين في جميع مناطق الجامعة ، بما في ذلك ال
!وسكن الجامعية

ببًا وجيهًا وفقًا للقواعد الداخلية ، يمنع شرب الكحول داخل أراضي الجامعة ، وقد يكون س
لطردك من الجامعة.

!المخدرة والنفسيةوفقًا لتشريعات االتحاد الروسي ، يُحظر تماًما استخدام وتوزيع العقاقير
يمكن اعتماًدا على شدة الجريمة المرتكبة في مجال االتجار غير المشروع بالمخدرات ،

.السجن المؤبدأن يحصل الجاني على عقوبة بالسجن تصل إلى 



اإلرهاب

بة وفقًا لقانون االتحاد الروسي ، فإن القيام بأنشطة إرهابية والمطالبة بها يستتبع عقو
!بالسجن لمدة عامين ، وحتى السجن المؤبد

!هدفك الرئيسي هو الحصول على التعليم



الرعاىة الصحية

أمين صحي وفقًا لقانون االتحاد الروسي ، يتعين على جميع المواطنين األجانب الحصول على ت•
!ساري المفعول

فقته في حالة عدم وجود تأمين ، سيتم دفع جميع الخدمات الطبية من قبل مواطن أجنبي على ن•

.الخاصة

ض تكاليف طب األسنان وأمراض النساء واألمراالتأمين الطبي المبرم في الجامعةال يغطي •

.ال تشمل تكلفة التأمين األدوية أيًضا. المزمنة

.306مكتب يمكن الحصول على التأمين الطبي في •

قديم وتلفحص طبي سنويًاكجزء من التأمين الصحي ، يُطلب من الطالب األجانب الخضوع •

.303بنتائج الفحص إلى الغرفة شهادة



الرعاىة الصحية

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية ، يجب عليك االتصال برقم الطوارئ الخاص 
!بشركة التأمين

.يشار إلى رقم الهاتف المباشر في الوثيقة الطبية

في حالة وجود مشاكل في االتصال بشركة التأمين ، يمكنك االتصال بهاتف الدعم 
:للطالب األجانب

+7(920) 077-48-89. 
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