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 الفصل األول: أحكام عامة

 

 املادة األولى:

 تدل املصطلحات التالية وأينما وردت في هذه الالئحة على املعاني املدونة أمام كل منها على النحو التالي:

 الجامعية/الكلية الصناعية/املعهد التقني(.)الكلية . الكلية/املعهد: 1

 بالدراسة في  كل ملتحق . الطالب:2
 
أو ينتمي لجهات  ،كان مستواه التعليمي أو جنسيته الكلية/املعهد أيا

 .باملعهد/ سكن الطالبي بالكليةالأخرى ويستفيد من خدمات ومرافق 

 خارجها ويتبع لها. داخل حرم الكلية / املعهد أو  املخصص للطالبالسكن  . السكن:3

 هي كل ما يخالف أنظمة ولوائح وتعليمات السكن الطالبي.. املخالفة: 4

املقدم من صاحب  ،من قبل لجنة العقوباتالصادر على املستفيد من السكن  الجزاءهي . العقوبة: 5

 املنصوص عليه في هذه الالئحة. ،الصالحية

 ع إلدارة الهيئة امللكية بالجبيل.أي كلية أو معهد يتب . قطاع الكليات واملعاهد:6

يتم  ،الطالبي  العمل بنظام التشغيلفي الراغبين  هو أحد الطالب الساكنين بالسكن الطالبي . العريف:7

 .نطبق عليه األنظمة املعمول بها فيما يخص التشغيل الطالبي، وتقسم اإلسكان رئيس من قبلترشيحه 

البي، سواء من املوظفين أو املشرفين أو رئيس قسم تابع منسوبو قسم اإلسكان الطقسم اإلسكان:  .8

 لوكالة الكلية/املعهد لشؤون الطالب.
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 املادة الثانية:

 تهدف هذه الالئحة ملا يلي:

 لمعهد.للكلية/ل السكن الطالبي واملرافق الخدمية التابعةضبط سلوك الطالب ومن في حكمه داخل . 1

 سلوكه باألساليب التربوية الحديثة املناسبة في الكلية/املعهد. تقويمو  الطالب املخالف توجيه. 2

 ألنظمة ولوائح السكن املعمول بها في الكلية/املعهد.املخالف  الطالب على املناسبة. إيقاع العقوبات 3

 وأصول الهيئة امللكية بالجبيل. . الحفاظ على ممتلكات4

 املادة الثالثة:

فيد من خدمات سكن الكلية/املعهد وبما يتوافق مع األنظمة األساسية يخضع لهذه الالئحة كل مست

 للهيئة امللكية للجبيل وينبع.

 

 املادة الرابعة:

 يسكان الطالباإل الجهة املختصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة هي إدارة شؤون الطالب ممثلة بقسم 

 بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بالكلية/املعهد.

 

 سة:املادة الخام

وتحقيق الهدوء  ،ة أخرى للطالبتحرص الكلية/املعهد على توفير السكن املالئم وأي خدمات ضروري

 بما يساعد على تحقيق اآلتي: التعليميةو ستقرار له بما يكفل النهوض بوظائف الكلية/املعهد التربوية وال 

 . تدعيم القيم الدراسية بين الطالب.1

جتماعية والرياضية والترويحية التي ية وال وقاته وتنظيم أنشطته الثقافعلى الهتمام بأتعويد الطالب . 2

 تستوعب ميوله وتنمي هواياته الالمنهجية املختلفة.

 ،نهمبي اإليجابيةجتماعية والعالقات اإل  بين الطالب وتحقيق التعارف نسجاموال . تعزيز روح التآلف3

 .واحدفي فريق والعمل نتماء إليها وتنمية إحساسهم بالجماعة وال 
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 املادة السادسة:

ويخضع في إدارته وتسيير شؤونه  لمعهدل/لكليةلالتابعة العاملة و  يعد السكن الطالبي من األقسام          

 عن هذه الالئحة وتعليماتها.
 
 ألنظمة الكلية/املعهد ولوائحها، فضال

 

 املادة السابعة:

إسكان الطالب في الكلية/املعهد وتسيير شؤونه وفق تتولى إدارة شؤون الطالب اإلشراف على قسم 

 اللوائح واألنظمة.

 

 املادة الثامنة:

ية واإلرشادية واملهنية وفق األساليب التربو يقوم قسم إسكان الطالب بتطبيق أحكام هذه الالئحة 

ت الذي يراه املباني السكنية في الوق الغرف و  جولت ميدانية علىب قيام املختصينعليها ومنها املتعارف 

 
 
 من هما فيومصادرة  ،الغرفة واملبنى السكني ومحتوياتللتأكد من حسن وسالمة استخدام مرافق  ؛مناسبا

 جراءات املالئمة بحق املخالفين.واتخاذ اإل  ،مخالفات

 

 املادة التاسعة:

ية خصائي اإلسكان القيام بجولت تفتيشكان ومشرفي اإلسكان واملراقبين وألرئيس قسم اإلس يحق

 على غرف الطالب وجميع مرافق املباني السكنية.
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 الفصل الثاني: الشروط واألنظمة

 

 املادة العاشرة:

 ستوفى الشروط التالية :اادة من سكن الكلية / املعهد إذا يجوز للطالب الستف        

1 
 
 ومستك ،الدراسة املنتظمة بمسار الكلية/املعهد في . أن يكون الطالب مقبول

 
كافة إجراءات مال

من قبل  هؤ أو من يتم استثنا ،التسجيل للفصل الدراس ي الذي يرغب فيه الطالب اللتحاق بالسكن

 مجلس الكلية/املعهد لطالب قطاع الكليات واملعاهد.

 .الخطيرة حسب توصية املختصين. خلوه من األمراض 2

 على الثانوية العامة من أحد . أن ل3
 
أو توابعها  دارس محافظة الجبيلم ىيكون الطالب حاصال

 أخرى. أو محافظة إلى مدينة اإلدارية، ما لم يثبت انتقال سكنه

إلخالله بأنظمة ولوائح  بشكل مؤقت أو نهائي . أن ل يكون الطالب قد سبق فصله من السكن4

عهد بناء  على الكلية/املعهد املعمول بها ما لم يصدر قرار باستثنائه من هذه الفقرة من مدير الكلية/امل

 توصية وكيل الكلية/املعهد لشؤون الطالب.

 لئحة السكن الطالبي. بما فيهابأنظمة الكلية/املعهد ولوائحها التنظيمية  اللتزام . املوافقة و5

 

 :ةاملادة الحادية عشر 

 السريرية / السكنية الطالب على غرف املباني السكنية حسب الشواغر  يقوم قسم اإلسكان بتوزيع

 للضوابط وف
 
  تلبية مع مراعاة ،املحدودة بالئحة السكن الطالبيقا

 
ويجوز  ،رغبة الطالب كلما كان ذلك ممكنا

 .الفترة الزمنية املسموح بها للنقل / التحويل بين الغرفللطالب تغيير الغرفة املخصصة له خالل 
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 :ةاملادة الثانية عشر 

 ات التي تحددها إدارة الكلية / املعهد.يقوم قسم االسكان بتسكين الطالب حسب األولوي

 

 :ةعشر ثالثة املادة ال

فر فيه اويجب أن تتو  ،قسم اإلسكانريف من الطالب يتم ترشيحه من قبل يحدد لكل مبنى سكني ع

 الشروط التالية:

 والسلوك.. أن يكون حسن السيرة 1

 قوية.. أن يكون صاحب شخصية قيادية 2

 . ولم تصدر بحقه أي عقوبات تأديبية ،السكن . عدم وجود أي مالحظات عليه في3

 . أن يكون ساكن4
 
 في املبنى املحدد . ا

 . أن ل يكون أحد طالب التدريب التعاوني.5

 وتناط به املهام التالية:  

والتصرفات غير النظامية التي قد تحدث  الطالبية للساكنين إبالغ موظف اإلسكان عن املشكالت. 1

 داخل السكن.

 موظف اإلسكان بمشكالت الصيانة والنظافة.. إخطار 2

 . عمل التنسيق الالزم عند إقامة مختلف األنشطة الرياضية والثقافية والجتماعية.3

 . اإلشراف على الصالة الترفيهية داخل املبنى.4

 وممتلكات وأجهزة الهيئة امللكية باملبنى.  .اإلشراف على موجودات5
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 :ةعشر  لرابعةاملادة ا

 للضوابط التالية:ي
 
 جوز للطالب استقبال الزوار في السكن وفقا

 . تقتصر زيارة السكن على الوالد واألخ والعم والخال.1

 وحتى الساعة التاسعة 2
 
. يسمح بدخول الزوار للسكن أثناء أيام الدراسة من الساعة الرابعة عصرا

 ول
 
 بشرط وجود والنصف مساء  وفي عطلة نهاية األسبوع من التاسعة صباحا

 
غاية الساعة التاسعة ليال

 الغرفة.الطالب املسجل في 

.السكن في . ل يسمح بمبيت الزائر 3
 
 مطلقا

 . يتم تنظيم عملية الزيارة في املباني السكنية من قبل قسم اإلسكان.4

قسم ( يتم تنسيق وتنظيم الزيارة من خالل 1. في حال وجود زّوار من غير املذكورين في فقرة)5

 .سكاناإل 

 :ةاملادة الخامسة عشر 

في ء ومخالفات زواره أثناء تواجدهم أخطا تجاهكاملة  السكن املسؤوليةفي الطالب املسجل  يتحمل       

  السكن.

 :ةعشر  السادسةاملادة 

       
 
عند فصل الطالب أو انسحابه وعدم مراجعته إلخالء طرفه من الكلية/املعهد، يتم إخالء سكنه غيابيا

ما وجد في غرفته من وثائق رسمية إلى وحدة األمن والسالمة في الكلية/املعهد. ول يتحمل قسم إسكان  وإرسال

 .األغراض الشخصية للطالب أو املفقودات أو التالف أو التعويض عنهاالطالب أي مسؤولية عن 

 

 :ةعشر  سابعةاملادة ال

الجبيل،  محافظةفي حالة تأجيل الطالب للفصل الدراس ي أو انسحابه أو تطبيقه التدريب التعاوني خارج       

اإلسكان وإخالء سكنه قبل استكمال باقي إجراءاته، ويجوز لرئيس قسم إسكان  قسميجب عليه مراجعه 

 .سكاناملحدودة بالئحة اإل  من ذلك وفق الضوابط الستثناءالطالب 
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 :ةعشر  ثامنةالاملادة 

في  ساكنينتقوم الكلية/املعهد بمنح الجوائز التشجيعية في حفل ختام األنشطة الطالبية للطلبة ال

 السكن موزعة كما يلي:

 

 . جائزة العريف املثالي :1

 يقوم قسم إسكان الطالب بترشيح العريف املثالي في السكن.

 

 . جائزة الغرفة املثالية في كل مبنى :2

 كان الطالب بتشكيل لجنة من موظفي اإلسكان وعرفاء املباني لختيار أفضل غرفة.يقوم قسم إس

 

 املثالي:. جائزة املبنى 3

يقوم قسم إسكان الطالب بتشكيل لجنة من موظفي اإلسكان وعرفاء املباني لختيار أفضل مبنى 

 ومنحه شهادة تقديرية تسلم لعريف املبنى في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية.
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 الفصل الثالث: حقوق الطالب وواجباته

 

 :ةعشر  تاسعةاملادة ال

يمارس املقيم في السكن األنشطة الثقافية والجتماعية والرياضية والترويحية داخل السكن يشارك أو 

 للتعليمات والقرارات التي تصدرها إدارة الكلية/املعهد
 
 .تحت إشراف قسم السكن وفقا

 

 :العشروناملادة 

شريطة الحصول  ،ملقيم في السكن البقاء في السكن خالل العطل الرسمية و اإلجازاتا للطالب يجوز 

 وفق الضوابط. وتقديم مبررات مقبولة لدى قسم السكن على موافقة رئيس قسم اإلسكان بالكلية/املعهد

 

 :الحادية والعشروناملادة 

الكلية/املعهد واللوائح املتعلقة بها  مةأنظاملقيم في السكن التقيد بأحكام و  الطالب يجب على

 والتعليمات الداخلية للسكن.

 

 العشرون: الثانية و  املادة

الغرف في  زمالئه الغرفة و في زميله  املقيم في السكن التقيد بالسلوك الحميد مع الطالب يجب على

يام بأي فعل أو تصرف يخرج عن يجوز له الق و ل ،السكنفي واملوظفين والعاملين  ،واملباني السكنية املجاورة

 .والعادات الجتماعية ويخالف األنظمة واللوائح  الحميدة اإلسالمية مقتض ى األخالق

 

 والعشرون: ثالثةاملادة ال

يجوز له املبيت في غيرها إل  الغرفة املخصصة له، ولفي املقيم في السكن املبيت  الطالب يجب على

 .مع وجود مبررات معقولة ،لطالببموافقة مسبقة من قبل قسم إسكان ا
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 والعشرون: رابعةاملادة ال

 ،وسالمة محتوياته الغرفة واملبنى السكنياملقيم في السكن املحافظة على نظافة  الطالب يجب على

  .املقيم واملسجل بالغرفةالطالب ذمة عهدة على ويعتبر األثاث املوجود بالغرفة 

 

 والعشرون: الخامسةاملادة 

 حتويات الغرف واملبانيمفقدان أو تلف املقيمون في السكن مجتمعين أو منفردين عن  الطالب ألُيس

ول ُيخلى طرفهم ول يسمح لهم بالنتقال من غرفة إلى أخرى في حال ثبوت الواقعة إل بعد  التي لهم عالقة بها،

 أو تعويض قيمة التالف أو املفقود. ،إعادة املفقود

 

 شرون:والعلسادسة املادة ا

سواء كانت أجهزة أو  يكون املقيم في السكن مسؤول عن املحافظة على لوازمه وأغراضه الشخصية

الغرفة عند مغادرته في له ترك األغراض الثمينة يجوز  ول معدات أو مواد أو مالبس أو كتب وأحذية...إلخ

 لسكن، والكلية/املعهد غير مسؤولة عن فقدان أي ممتلكات تخص الطالب.ا

 

 العشرون: و سابعةادة الامل

املقيم في السكن بالعودة إلى السكن في املواعيد التي تحددها التعليمات الصادرة عن الطالب يلتزم 

الكلية/املعهد، ويجوز في أحوال خاصة، وبموافقة وكيل الكلية/املعهد لشؤون الطالب أن يتأخر الطالب عن 

 ة أو ألسباب طارئة.هذه املواعيد ألسباب تتعلق بالدراسة أو األنشط

 

 والعشرون: الثامنةاملادة 

املقيم في السكن التعاون مع أفراد األمن وموظفي اإلسكان في الكلية/املعهد وإبراز الطالب يجب على 

 الهوية أو بطاقة الكلية/املعهد عند الطلب.
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 العشرون: و تاسعةاملادة ال

 على املقيم في السكن اللتزام بما يلي:

 .واملمرات والساللم باملبنى وصالة الترفيه باملبنى فظة على نظافة الغرف وترتيبها. املحا1

 .ومرافقه . عدم العبث بممتلكات السكن وأجهزته2

على الجدران واألبواب والزجاج مهما كانت  أو الرسم . عدم تعليق الصور أو الرسوم أو الشعارات3

 سكان.اإل  قسممن دون إذن مسبق من املشرف أو  ،األسباب

 .التكييف . التقيد بضوابط حسن استخدام املياه والكهرباء4

 . ارتداء الزي املحتشم عند التجوال داخل السكن.5

 . مراعاة الهدوء وعدم إزعاج اآلخرين.6

 ( سنة دون مرافقة ولي أمرهم.15. عدم ادخال األشخاص ما دون سن )7

 .أو الطيور بأنواعها . عدم إدخال الحيوانات8

وباألدوات واملمتلكات العامة،  ،م القيام بأي عمل يؤدي إلى اإلخالل بأنظمة السكن ومحتوياته. عد9

 ويخضع مرتكبها للعقوبات التأديبية املنصوص عليها في الالئحة التأديبية للطالب.
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 :الثالثون املادة 

اليد أو القيم اإلسالمية أو أنظمة يحظر على املقيم في السكن القيام بأي فعل أو تصرف يتعارض مع التق

 اآلتي:ولوائح الكلية/املعهد، وبوجه خاص يحظر عليه 

 . حمل أو تخزين األسلحة بكافة أنواعها، حتى وإن كانت مصرحة.1

 املسكرات واملخدرات والتدخين بجميع أنواعه. الكحول  . تعاطي2

 السكن. أي مرفق من مرافقاملباخر والشموع داخل الغرف أو  . استخدام3

 في السكن.4
 
 . استخدام األلعاب النارية أو أجهزة الطبخ وكل ما يسبب حريقا

 . إدخال األدوات الكهربائية غير املصرح بها إل بعد التنسيق مع موظف السكن.5

 . الحتفاظ بأي أدوات أو مواد كالكتب واملجالت والصور املخلة باآلداب واملخالفة للقوانين واألعراف.6

من  ةغير املنصوص عليهم في املادة الثالثة عشر من  ،السكن فيضافة زائر من خارج الكلية/املعهد . است7

 هذه الالئحة.

أي نشرات أو بيانات دون موافقة مسبقة من وكيل الكلية/املعهد لشؤون الطالب  وتوزيع وتعليق . إصدار 8

 أو من يفوضه في ذلك.

 املصرح بها داخل السكن.ية و الرسم البرامج واألنشطة أو تخريب . تعطيل9

 . إساءة استخدام آلت التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الهواتف املحمولة.11
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 الفصل الرابع: أحكام ختامية

 

 :الحادية والثالثون املادة 

يخضع املقيم في السكن إلى النظام التأديبي املبين في مواد الالئحة التأديبية للطالب في شأن ما يقع 

 منه من مخالفات داخل السكن الطالبي.
 

 الثالثون: الثانية ملادةا

بالقوانين واألنظمة العامة وأحكام وتعاليم الشريعة السالمية، أو القيام بأي  كل إخالل خالفةمعد ي

 عمل محظور بحكم الالئحة التأديبية للطالب أو غيرها من النظم واللوائح املعتمدة في الكلية/املعهد.
 

 والثالثون: الثالثةاملادة 

يتولى موظف اإلسكان إثبات الواقعة ورفعها إلى وكيل  ،ب بارتكاب مخالفةفي حال قيام الطال

 للوائح 
 
الكلية/املعهد لشؤون الطالب ليحيلها بدوره إلى لجنة العقوبات للتحقيق فيها واتخاذ القرار وفقا

 واألنظمة.
 

 الثالثون: و رابعةاملادة ال

وعلى  ،الطالبي وما تصدره من تعليمات ل يعفى الطالب من العقوبة بحجة عدم علمه بالئحة السكن

 قسم اإلسكان نشر أحكام هذه الالئحة وإعالم الطالب بشتى الوسائل املتاحة.
 

 املادة الخامسة و الثالثون:

 من لوائح أو قرارات بهذا الشأن.
 
 تلغي هذه الالئحة كل ما يتعارض معها مما صدر سابقا

 

 املادة السادسة و الثالثون:

 لعربية هي اللغة املعتمدة في تفسير هذه الالئحة.تعتبر اللغة ا
 

 املادة السابعة و الثالثون:

 يبدأ العمل بهذه الالئحة من تاريخ إقرارها.


