
تعليمات الحفل للطالب



 تحت رعاية صاحب السمو الملكي ا�مير

سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
أمير المنطقة الشرقية 

بالجبيل  الملكية  بالهيئة  والمعاهد  الكليات  قطاع  من  خاصة  تهنئة 
�بنائها الخريجين متمنين لكم مزيداً من التفوق والنجاح 

في  مباشرًة  العشاء  صالة  بعد   ، هـ    ١٤٣٦   /  ٠٧  /  ١٧ ا�ربعاء  يوم  مساء 
مركز ا�حتفاالت التابع للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية. 

 

تعليمات هامة 

نبارك لك تخرجك ونأمل منكم إتباع التعليمات واالستجابة 
للتوجيهات من قبل مشرفي القاعة:-

١   - المحافظة على الهدوء في قاعة الحفل وفي الحافالت .
٢ - المحافظة على ا°داب العامة داخل وخارج قاعة الحفل .

٣ - االلتزام با�وقات المحددة لحركة الباصات .
٤ - االستجابة  السريعة للتعليمات والتوجيهات الصادرة من إدارة 

الحفل .
٥ - الحرص على لبس مشلح التخرج مع غترة بيضاء وحذاء أسود ولن 

يسمح بدخول مكان الحفل من ال يتقيد بذلك .
٦ - للمزيد من المعلومات زيارة الموقع ا�لكتروني .

 www.ucj.edu.sa كلية الجبيل الجامعية : 
www.jic.edu.sa : كلية الجبيل الصناعية

 www.jti.edu.sa :معهد الجبيل التقني

 مالحظات:

نأمل  ا�مر  لولي  الخاص  الدعوة  وكرت  التخرج  بشت  على  للحصول    •
مراجعة شؤون الطالب بالكلية / المعهد، في موعد أقصاه يوم ا�ثنين 

الموافق ١٥ / ٠٧ / ١٤٣٦ هـ من الساعة (٧) صباحًا حتى الساعة (٣) عصراً.

إرسال  يرجى  الحفل  لحضور  عملك  جهة  إلى  خطاب  على  للحصول    •
طلب عبر البريد ا�لكتروني : 

( Zahranias@ucj.edu.sa ) كلية الجبيل الجامعية
( mousa_em@jic.edu.sa ) كلية الجبيل الصناعية

( Bogami_m@jti.edu.sa ) معهد الجبيل التقني
وبريده  المسئول  واسم  ا�كاديمي  ورقمك  اسمك  فيه  موضحًا 

ا�لكتروني لتتم مخاطبته من قبلنا.

•  إمكانية توفير سكن للقادمين من خارج مدينة الجبيل با�تصال على 
ومشرف   ،(٣٤٠٢٠٥٦) أو  رقم(٣٤٠٢١٣٠)  على  بالكلية  ا�سكان  مشرف 
ا�سكان بالمعهد على رقم(٣٤٠٢٦٢٩) أو (٣٤٠٢٦١٥) بموعد أقصاه يوم 

ا�حد ١٤ / ٠٧ / ١٤٣٦ هـ الساعة (٩:٠٠) صباحًا. 

•  سيتم عمل بروفات لمسيرة التخرج يوم ا�ربعاء ١٧ / ٠٧ / ١٤٣٦ هـ في 
بالجبيل  الملكية  للهيئة  التابع  ا�حتفاالت  بمركز  الحفل  موقع 

الصناعية.

لنقل  الحفل  مكان  إلى  مساًء   (  ٥:٣٠  ) الساعة  الحافالت  ستتحرك    •
الطالب ولن يسمح بدخول السيارات الخاصة إلى مكان الحفل .

مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح   
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