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 فهرس المحتويات
 رقم الصفحة  العنـــــــــــوان المواد

 ٢  خدمــات الطالب 
 ٢  اإلسكان )١المادة (
 ٢  شروط اإللتحاق بسكن المعهد )٢المادة (
 ٢  قبول الطالب في سكن المعهد )٣المادة (
 ٣  تغيير السكن )٤المادة (
 ٣  منسقي اإلسكان )٥المادة (
 ٣  الشخصية الممتلكات )٦المادة (
 ٤  تفتيش الغرف السكنية )٧المادة (
 ٤  استقبال الزّوار )٨المادة (
 ٤  جوائز السكن )٩المادة (
 ٤  السالمةاألمن و  )١٠المادة (
 ٥ التغذية )١١المادة (
 ٥  التوجيه واإلرشاد الطالبي )١٢المادة (
 ٥  الرعاية الصحية )١٣المادة (
 ٥  مكافآت الطالب )١٤المادة (
 ٥  األنشطة الطالبية الالمنهجية )١٥المادة (
 ٦  الطالبيةاألندية  )١٦المادة (
 ٦  األنشطة والمسابقات الخارجية )١٧المادة (
 ٧  رسوم الوثائق األكاديمية )١٨المادة (
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 خـدمـات الطالب 
 

 اإلسكان: )١( المادة
يساعد  لتوفير أقصى قدر من الهدوء واإلستقرار والراحة مما لطالبه المناسبيوفر معهد الجبيل التقني السكن 

وتتولى وكالة شؤون الطالب مسؤولية تنفيذ السياسة التي تضعها إدارة المعهد  على التحصيل العلمي الجاد،
 إلسكان الطالب.

 

 ) شروط اإللتحاق بسكن المعهد:٢( المادة
 أن يكون الطالب مقبوًال بالمعهد، وقد أكمل إجراءات تسجيله النظامي. ١-٢
 . فصًال نهائياً قد سبق فصله من السكن  الطالبأن ال يكون  ٢-٢
 .قادماً من خارج نطاق محافظة الجبيل الطالبأن يكون  ٣-٢
 .توفر أماكن شاغرة في السكن ٤-٢
 أي شروط أخرى يقررها مجلس المعهد. ٥-٢

 

 ) قبول الطالب في سكن المعهد:٣( المادة
 :اآلتيةفي سكن المعهد وفقاً لإلجراءات  الطالبيتم قبول 

يقوم الطالب المستوفي لشروط السكن بتعبئة النموذج الخاص بطلب السكن والتوقيع على اإلقرارات  ١-٣
 وحدة اإلسكان.ب المتعلقةوالتعهدات 

ستيفائها لكافة المعلومات، وتوزيع استالم وتدقيق طلبات اإلسكان للتأكد من تقوم وحدة اإلسكان با ٢-٣
 وإمكانية المعهد وإعداد قائمة بذلك. الطالب على المباني السكنية حسب رغبات الطالب

 عنها حسب اإلقرار يتم تسليم الطالب المقبول بالسكن الُعهد الشخصية الخاصة به على أن يكون مسؤوالً  ٣-٣
 الخاص بذلك.

ستالمه اعن إحترامها وتنفيذها منذ  نظام سكن المعهد ويكون مسئوالً و  تعليماتيستلم الطالب نسخة من  ٤-٣
 للسكن.

تسليم السكن عند الفصل أو اإلنسحاب أو تأجيل الدراسة، وإذا لم يقم بذلك يعامل  يجب على الطالب ٥-٣
 ) من هذه الالئحة.٢-٦حسب الفقرة (
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 ) تغيير السكن:٤( المادة
 :اآلتيةبتغيير السكن في حدود اإلمكانات المتاحة وذلك حسب اإلجراءات  طالبُيسمح لل

إلى أخرى في نفس المبنى إبداء المبررات والحصول على على الطالب الذي يرغب في االنتقال من غرفة  ١-٤
 موافقة مراقب السكن واعتماد مشرف اإلسكان حسب النموذج المخصص لذلك.

آخر معه أو مضايقته وحمله على ترك الغرفة، ولمراقب السكن الحق  طالبرفضه إلقامة  طالبال يجوز لل ٢-٤
 من غرفة إلى أخرى أو إلى مبنى آخر شريطة إبداء المبررات بموافقة مشرف اإلسكان. الطالبفي نقل 

 

 :منسقي اإلسكان) ٥( المادة
مراقب اإلسكان واعتماد وكيل ختياره من قبل ايتم من الطالب  منسقيحدد لكل مبنى في سكن المعهد 

أن يتحلى باألخالق الفاضلة  ويجبتم تشغيله على بند تشغيل الطالب، ي المعهد لشؤون الطالب، بحيث
 ويكون مسؤوًال عن اآلتي:

 إخطار مراقب السكن بمشكالت الصيانة والنظافة والنظام. ١-٥
 التنسيق الالزم إلقامة مختلف األنشطة الالمنهجية. ٢-٥
 اإلشراف على الصالة الترفيهية داخل المبنى السكني. ٣-٥
 توزيع اإلعالنات داخل المباني السكنية. ٤-٥

بتوصية من مشرف اإلسكان إذا كانت هنالك  وكيل المعهد لشؤون الطالبالمبنى من مهامه من قبل  منسقيتم إعفاء 
 أسباب تستدعى ذلك.

 

 ) الممتلكات الشخصية:٦( المادة
المعهد غير مسؤول عن فقدان أي من الممتلكات الشخصية الخاصة بالطالب الساكن، ويجب على الطالب  ١-٦

 المحافظة على ممتلكاته.
الطالب أو انسحابه أو تأجيله للدراسة دون إخالء السكن يتم إخالء سكنه غيابياً، ويتم حصر فصل عند  ٢-٦

األغراض الشخصية إن وجدت بالغرفة بمحضر رسمي واالحتفاظ بها لمدة شهر فقط، ويحق إلدارة المعهد 
 بعد ذلك التبرع بها لصالح الجمعيات الخيرية.
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 ) تفتيش الغرف السكنية:٧( المادة
 :اآلتيةفي الحاالت  الطالبلمراقب السكن دخول غرفة  يحق

 سبوعية.الجوالت التفتيشية األ .أ 
 .في حاالت الطوارئ اإلخالء الفوري للمبنى .ب 
 اإلشتباه أن الطالب في خطر. .ج 
 .)٢-٦الفقرة (اإلخالء الغيابي  .د 
 المخالفات السلوكية. .ه 

 

 ار:) استقبال الزوّ ٨( المادة
 : اآلتيةوفقاً للضوابط  السكن الطالبيستقبال الزوار في ا طالبيجوز لل

يسمح بالزيارة أثناء أيام الدراسة من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساًء، وخالل عطلة نهاية  ١-٨
 األسبوع من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر ليالً.

 مطلقاً. يسمح بمبيت الزائر في سكن الطالبال  ٢-٨
 

 ) جوائز السكن:٩المادة (
 مشرف اإلسكان ومراقبي اإلسكان ومنسقي المباني إلختيار:اإلسكان بتشكيل لجنة من  وحدةقوم ت 

 الغرفة المثالية.  .أ 
 المبنى المثالي. .ب 
 المنسق المثالي.  .ج 

لذلك في الحفل وذلك من حيث النظافة والترتيب والتزام الساكنين بأنظمة اإلسكان. ومنحهم الجوائز المخصصة 
 .طالبيةالختامي لألنشطة ال

 

 السالمة:األمن و ) ١٠المادة (
ويوفر األدوات واألجهزة  الهيئة الملكيةفي  االمعمول به السالمةاألمن و  أنظمةيطبق معهد الجبيل التقني 

 .الالزمة لإلسعافات األولية في أماكن تواجد الطالب
 
 

 



 |                                                                                                                              / /
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من قبل  يتم تشكيل لجنة عامة لألنشطة الطالبية الالمنهجية اللجنة العامة لألنشطة الطالبية الالمنهجية: ٣-١٥
في بداية كل عام دراسي تتولى اإلشراف على النشاطات المختلفة: إجتماعية،  وكالة المعهد لشؤون الطالب

، ويتم إعتمادها من قبل مجلس المعهد، وتتكون ومهنية، ورياضية، وفنية، وجوالة، وغيرها وثقافية ، ودينية،
 اللجنة من اآلتي:

 رئيساً    وكيل المعهد لشؤون الطالب .١
 نائباً للرئيس   مشرف خدمات الطالب .٢
 عضواً    صائي األنشطة الطالبيةأخ .٣
 عضواً   اإلدارية والماليةممثل للشؤون  .٤
 أعضاء         األندية الطالبية رؤساء .٥

 

تقوم اللجنة العامة لألنشطة الالمنهجية باإلشراف على تنفيذ خطط أنشطة الطالب،  اإلشراف على األنشطة: ٤-١٥
مستوى هذه األنشطة وتقدم توصياتها إلى مجلس ووضع المقترحات والدراسات التي من شأنها أن ترفع من 

 كما تقوم اللجنة بتحقيق التنسيق والتكامل بين اللجان األخرى.عتمادها،  المعهد إل
 

تجتمع اللجنة العامة لألنشطة الالمنهجية مرتين في كل اإلجتماعات الدورية للجنة العامة لألنشطة الالمنهجية:  ٥-١٥
 رئيسها ولرئيس اللجنة أن يدعو لالجتماع كلما اقتضت الحاجة لذلك. فصل دراسي على األقل بدعوة من

 

 :الطالبية) األندية ١٦( المادة
 :األنديةهذه  ومن، المدرسينأحد الموظفين أو  ويرأسها بالطالب خاصة أنديةتشكل 

 النادي اإلجتماعي. .١
 النادي الثقافي. .٢
 النادي الرياضي. .٣
 نادي عشيرة الجوالة. .٤

 نادي الميكانيكا .٥
 نادي الروبوت. .٦
 نادي اللغة اإلنجليزية. .٧
 النادي اإلعالمي. .٨

 

 ) األنشطة والمسابقات الخارجية:١٧المادة (
بناًء على توصية  و الدوليةاألنشطة والمسابقات المحلية و العربية المشاركة في بألندية الطالبية يسمح ل

 مجلس المعهد. واعتماد اللجنة العامة لألنشطة
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 الوثائق األكاديمية:رسوم ) ١٨( المادة
التصديق على  و شهادة بدل فاقدو  وصف المواد و اصدار كشف الدرجاتيقدم معهد الجبيل التقني خدمة 

 أدناه: في الجدولالوثائق حسب الموضح 
 

 الرسوم الخدمة م
 (لصاحل صندوق الطالب)

 لایر ١٠ كشف الدرجات الرسمي ١
 لایر ٥٠ )Course Syllabusوصف المواد ( ٢
 لایر ١٠٠ / تالف بدل فاقدتخرج شهادة  ٣*

 لایر ١٠٠ / تالف بدل فاقد شهادة حسن سيرة وسلوك ٤
 
 

 في إحدى الصحف المحلية المعتمدة لمدة شهر.عنها التخرج بدل فاقد بعد اإلعالن  شهادة*يتم إصدار 
 

************************************************ 
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************************************************ 
 

 هـ٠٩/٠٥/١٤٣٥المعهد في جلسته المنعقدة يوم األثنين هذه الالئحة من قبل مجلس  تمت الموافقة على
 
 

 مدير المعهداعتماد 
 

............................. 
 










