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 ملذمت

ت ملً ملابلهى حعلُم هظامي  الخاص،حعلُم الذاسظين على خعابهم     لم ًخمكىىا مً الحصىل  سظىم دساظُت سمٍض

 امللذمت. الذساظُت املجاهُتعلى اللبىل في البرامج 

 ألاولى:املادة  .2

فاث  حعٍش

هي الجهت التي حششف على الخعلُم ما بعذ الثاهىي في مذًىت الجبُل الصىاعُت : كعاع الكلُاث واملعاهذ  .1.1

 معهذ الجبُل الخلني(. –كلُت الجبُل الصىاعُت  –وجضم ) كلُت الجبُل الجامعُت 

الذساظُت مع خععه  جخعابم ،تُدساظ: بشهامج حعلُمي ملابل سظىم حعلُم الذاسظين على خعابهم الخاص .1.2

 البرامج املعخمذة في الكلُت/ املعهذ.

 الذسحت الجامعُت املخىظعت ودسحت البكالىسٍىط.و  الذسحت العلمُت: دسحت الذبلىم .1.3

االععىدًين باملجان للعالب  أو املعهذ الخعلُم الىظامي: الخعلُم الزي جلذمه الكلُاث .1.4
ً
املعمىل  لألهظمت وفل

 كىمُت.بها في ظائش الكلُاث والجامعاث الح
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 : املادة الثاهُت .3

  : الخعلُم للذاسظين على خعابهم الخاصهظام 

 سظىم دساظُت. ملابل م  لذ  ً  هظام  .2.1

الخاصت بعالب الاهخظام بالكلُت/  حمُع ألاهظمت واللىائذ الذاسظين على خعابهم الخاصعالب العبم على ً   .2.2

 .الالئدت هفه في هزمالم ًشد ما ًخال، ذة ماملعخاملعهذ 

ت، جفىق(. الذاسظىن على خعابهم الخاصال ًمىذ  .2.3   أي مكافآث )شهٍش

للضىابغ  الحصىل على جخفُض الشظىم وفم على خعابهم الخاص الذاسظين الععىدًين ًجىص للعالب .2.4

 : الخالُت

 أو الطالبت سػىدي الجيسيت أو مً أم سػىدًت فقط /ــهًكىن الطالبأن  .2.4.1

 ساث املعخىي ألاول للخخصص خعب الخعت الذساظُت املسجل عليها.كامل ملش   ًجخاص  العالب/ــــــه   أن .2.4.2

 في  .2.4.3
ً
 ألظباب جؤدًبُت ، غير مفصىل  الذساظت أن ًكىن مىخظما

ً
 أو نهائُا

ً
 مؤكخا

ً
 .منها فصال

 للمعذل التراكمي خعب الجذول الخالي:55-%25أن ملذاس الخخفُض) .2.4.4
ً
 -%( ًكىن للفصل الخالي وفلا

خظاثمال  وعبت الخخفُض معذل جشاكمي  

2.75 - 3.24  25 % 2.75بششط بلاء املعذل التراكمي أكثر مً    

3.25 - 3.49  55 % 3.49بششط بلاء املعذل التراكمي أكثر مً    

فؤكثر 3.5  155 %  ًخم جدىٍله إلى البرهامج العام 

 

 ( ظاعاث للفصل الصُفي.8(ظاعت في الفصل الذساس ي الشئِس ي و)12حسجُل ما ال ًلل عً ) .2.4.5

ل إلى البرهامج العام ًكىن في مشخلت الخخصص فلغ وال ًىعبم على ظالب جخفُض الش  .2.4.6 ظىم والخدٍى

ت.  العىت الخدضيًر

م  .2.5 عب 
 
ا ألاكادًمي للعاع الكلُاث واملعاهذ املجلغأي ضىابغ أخشي ًدذدها ج

ً
 . الخل
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  : املادة الثالثت .4

 : الفئت املعتهذفت

 : كل مً الذساظت على الحعاب الخاصًلبل في بشامج  .3.1

ت العامت .3.2 جي الثاهٍى  .ن على الشهادة الجامعُت املخىظعت الحاصليو  خٍش

 ن الزًً ًشغبىن في إكمال دساظتهم الجامعُت.ياملىظف .3.3

 .ومً في خكمهم ن في اململكت إكامت هظامُتيامللُم .3.4

 : املادة الشابعت .5

 : ششوط اللبىل 

4.1.  
ً
ت العامت أو خاصال ج الثاهٍى   و حامعت معخمذةأهادة الجامعُت املخىظعت مً كلُت على الش أن ًكىن املخلذم خٍش

  . بخقدًر جيد كحد أدوى

 غلى هخائج اخخبار القدراث الػامت والاخخبار الخحصيلي للخخصصاث الػ .4.2
ً
 . يتلمأن ًكىن حاصال

كششط لاللخداق  / املعهذن ًكمل العالب بىجاح أًت ملشساث جؤهُلُت أو جكمُلُت  ًلشها مجلغ الكلُتأ .4.3

 .البكالىسٍىط للحاصل على الشهادة الجامعُت املخىظعتببرهامج 

 .لم ٌعبم فصله مً  كلُت أو حامعت أخشي ألظباب جؤدًبُت .4.4

 .مع  مشاعاة الفدىصاث الخاصت بعمى ألالىان لبعض الخخصصاثالعبي  الكشف ًجخاص أن .4.5

عخمذها املجلغ ألاكادًمي ل / املعهذ خشي ًلشها مجلغ الكلُتأٌعخىفي أًت ششوط  نأ .4.6  .للعاعَو

 فش ششوط اللبىل العابلت ال ٌعني اللبىل النهائي للمخلذم وإهما ًخضع للمىافعت.اجى  .4.7

 ًخم قبىلها في كل جهت كما ًلي: الػامت التيمساراث الثاهىيت  .4.8

4.9.  
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ت الجهت  هىع شهادة الثاهٍى

 غلىم طبيػيت فقط.الطالب: فرع  كليت الجبيل الجامػيت

غلىم  –جحفيظ القرآن  –م شرغيت وغربيت غلى  –فرع الطالباث : غلىم طبيػيت 

 إوساهيت

 غلىم طبيػيت فقط  كليت الجبيل الصىاغيت

إوساهيت  غلىم -جخماغيتا غلىم إداريت و -غربيت غلىم شرغيت و –غلىم طبيػيت  مػهد الجبيل الخقني

 جحفيظ قرآن –

6.  

 : املادة الخامعت .7

 : العبء الذساس ي واملذة الضمىُت

 لالئدت الذساظت  لذساظين على خعابهم الخاص ما ًعبم على البرهامجًعبم على العالب ا
ً
الاهخظام وفلا

 والاخخباساث.
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 : املادة العادظت .8

 : الشظىم الذساظُت

 للعاعت املعخمذة الىاخذة.  (755)مً العالب مبلغ  ىعخىفٌ   .6.1
ً
ال ظعىدي سظىما  ٍس

ال 1555العالب مبلغ وكذسه ) ٌعخىفي مً .6.2 في خال  صُفي( – الذساس ي )سئِس يالعكً للفصل  فلغ كُمت(ٍس

 سغبخه الاظخفادة مً رلك. 

ٌعامل العالب ضمً بشهامج الذاسظين على خعابهم الخاص معاملت بلُت العالب في الحصىل على خصىماث  .6.3

 بىذ إلاعاشت.

العالج  ءباظخثىا / املعهذ حشمل الشظىم التي ًذفعها العالب الاظخفادة مً حمُع خذماث ومشافم الكلُت .6.4

 .والضي املىخذوالكخب الذساظُت 

مكً جلعُع نهاًت ًخم حعذًذ الشظىم الذساظُت كاملت كبل .6.5 بىاكع كععين  هاألاظبىع الاول مً الفصل ٍو

 حعخىفى الشظىم  و  %(55ى أن ال جلل كُمت اللعغ عً )عل
ً
 نهاًت ألاظبىع الشابع.ببدذ أكص ى كاملت

را لم ًخمكً مً حعذًذ الشظىم املعلىبت إلفصل الذساس ي ألاول بافي اللبىل  املعخجذ() ٌعلغ خم العالب .6.6

 خالل الفترة املدذدة.

 :في خالت الاعخزاس أو الاوسحاب عً الذساظت حعاد الشظىم الذساظُت وفم ما ًلي .6.7

ت في خالت الاعخزاس أو الاوسحاب كبل بذاًت الذساظت1555ًخصم ) .6.7.1 ال كشظىم إداٍس  .( ألف ٍس

ساظُت املذفىعت في خالت الاعخزاس أو الاوسحاب خالل ألاظبىعين ألاول مً الشظىم الذ(%35) ًخصم .6.7.2

 .والثاوي مً بذء الذساظت

مً الشظىم الذساظُت املذفىعت في خالت الاعخزاس أو الاوسحاب خالل ألاظبىعين الثالث  %( 55)ًخصم  .6.7.3

 .والشابع مً بذء الذساظت

 .الذساظت ال حعترد الشظىم الذساظُت بعذ مض ي أسبعت أظابُع مً بذء .6.7.4
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/  ًجىص للعالب اظخعادة كامل سظىم الدسجُل  في أي ملشس دساس ي في خالت جؤحُله أو إلغائه مً كبل الكلُت .6.8

 بؤن املعهذ
ً
خ جلذًم العلب إ. علما ، حشاءاث الاظخعادة حعخغشق مذة صمىُت الجلل عً شهش كامل مً جاٍس

 كبل جلك املذة .ولِغ مً خم العالب املعالبت باظخالم املبالغ املشججعت 

 ٌعترد العالب كامل املبلغ إرا ألغي كبىله مً )الكلُت/ املعهذ( هدُجت لعذم احخُاصه الكشف العبي. .6.9

الحم في مشاحعت الشظىم الذساظُت وجدذًذها لكل عام بالجبُل لعاع الكلُاث واملعاهذ ألاكادًمي بلمجلغ ل .6.15

 .العام الذساس يعلى أن ًخم إشعاس العالب بخغُير الشظىم كبل بذء دساس ي 

واملعاًير املالُت لشظىم جدذًذ كافت العُاظاث  بالجبُل ًدم للمجلغ ألاكادًمي بلعاع الكلُاث واملعاهذ .6.11

  .والخصم  الدسجُلالذساظت، 

 جكىن معؤولُت الخدصُل والخصم مً مهام كعم املداظبت. .6.12

 :العابعتاملادة  .9

 :عامتحعلُماث وأخكام 

خ اعخمادها ٌعشي العمل بهزة الالئدت اعخباس  .7.1  مً جاٍس
ً
بملابل ظبلها مً لىائذ مىظمت للخعلُم  وجيسخ ما ،ا

 .، وجشاحع بعذ ظىت مً العمل بهاسظىم مالُت 

 ، بالجبُل جلغ ألاكادًمي للعاع الكلُاث واملعاهذاملجصذس هزه الالئدت الخىفُزًت وحعذل بلشاس مً  .7.2

 خذه خم جفعير هصىص هزه الالئدت.للمجلغ و و 

 


