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كلمة مدير معهد اجلبيل التقني

م /عبد اهلل األحمري

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أسرة معهد الجبيل التقني أرحب بك عزيزي المتدرب في أحد معاقل
التدريب المتميزة التي تشرف عليها الهيئة الملكية للجبيل وينبع .
يتبنى المعهد تطبيق معايير ضمان الجودة على برامج التدريب المختلفة وذلك لالرتقاء بمستوى التدريب
وللتأكيد على صقل مهارة الخريج بما يؤهله للحصول على فرصة العمل المناسبة ويقتضي
ذلك تكاتف جهود المتدربين مع إدارات المعهد المختلفة مع ضرورة معرفة كل األطراف بما لها وما
عليها من مسئوليات وحقوق وواجبات .
من أجل ذلك نضع بين يديك هذا الدليل ليكون مرجعاً لك يحتوي على المعلومات الضرورية التي
تيسر لك قواعد التدريب بالمعهد ويلخص الضوابط واألنظمة واإلرشادات التي ينبغي على كل متدرب
االلتزام بها.
لذا نأمل منك عزيزي المتدرب قراءة هذا الدليل قراءة متأنية لمعرفة االلتزامات والواجبات واإلجراءات
الالزمة إلكمال الدرجة العلمية التي نسعى لتحقيقها وفق األنظمة واللوائح .
أســـــال اهلل العلي القدير أن يوفق الجميع للتزود بالعلم والمعرفة لكل ما يخدم ديننا الحنيف ووطننا
الغالي .

مدير املعهد
م /عبداهلل بن محمد األحمري
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كلمة رئيس قسم شؤون املتدربني

أ /فهد الراجح

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد معلم البشرية األول وصحبه
أجمعين وبعد.
أبنائي وأحبتي يُعتبر شباب األمة هم ثروتها ودعامتها األساسية التي يُبنى بسواعدها الوطن ليصل إلى
مراتب الدول المتقدمة  ،ومنطلقاً من حرص الدولة على االهتمام بكم سخرت لكم جميع السبل لتنميتكم
ورعايتكم للنهوض بهذا الوطن نهوضا مشرفاً.
وكجزء من المساهمة في تسخير السبل لكم في هذا الصرح التدريبي نقدم بين أيديكم هذا الدليل المتواضع
ليكون خير معين لكم على فهم ومعرفة جميع ما يتعلق بكم من أمور أكاديمية أو خدمية َسعينا جاهدين
إلى إيجادها وتوفيرها لكم على أرقى المستويات.
فهنيئاً لنا بكم وهنيئاً لكم بهذا الصرح التدريبي الذي سخر جميع إمكانياته لخدمتكم في ظل رعاية موالي
خادم الحرمين الشريفين حفظه اهلل وختاما أسأل المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير هذا
الوطن.

رئيس قسم شؤون املتدربني
فهد بن عبد اهلل الراجح
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 1معهد اجلبيل التقني

في ظل الثورة العلمية التي يشهدها العالم في المجاالت كافة وخاصة المجال الصناعي  ،ومع تطور
المجال الصناعي في جميع مناطق المملكة وخصوصا مدينة الجبيل الصناعية  ،فقد بدأت تظهر على
أرض الواقع مشكلة نقص العمالة الماهرة المدربة  ،وحيث أن هدف الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن
هو البحث عن مستقبل وظيفي مضمون ،فقد عمل معهد الجبيل التقني على إعداد برامج خاصة بالقطاع
الصناعي بحيث يحصل خريج تلك البرامج على فرصة عمل مميزة بعد تخرجه مباشرة في الوقت الذي
يزداد فيه الطلب على هذه التخصصات يوما بعد يوم مع زيادة النمو في القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى ينعم معهد الجبيل التقني بدعم ورعاية الهيئة الملكية بالجبيل
وينبع  ،ويزيد من هذا الدعم تميز موقع المعهد وسط المناطق الصناعية التي
يقوم بتلبية احتياجاتها من الكوادر السعودية المؤهلة وفق برامج مميزة ،
ويزيد من تميز المعهد مجموعة متكاملة من الخدمات الطالبية المقدمة والتي
تتفوق على مثيالتها في المنطقة  ،يضاف إلى ذلك برنامج التدريب التعاوني
مع الشركات والتي يتم فيها صقل مهارة المتدرب باالستعانة بأحدث أنواع
التكنولوجيا المتطورة في الصناعة بتدريب على أرض الواقع  ،وفي النهاية
برنامج توظيف الخريجين والذي يحصل بموجبه خريج المعهد على وظيفة
بأرقى وأفضل الشركات في المنطقة.
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 1-1إسرتاتيجيةاملعهد
تتركز إستراتيجية المعهد على التدريب العملي المكثف ،حيث تم إعداد برامج ومناهج التدريب لتتماشى
مع المقاييس العالمية في كل تخصص ،وتم تجهيز ورش التدريب بأحدث المعدات واألجهزة عالية
التقنية والتي من خاللها يتم التدريب على أنظمة التشغيل واإلنتاج في المصانع الحديثة.

 2-1رؤيةاملعهد

سد احتياجات القطاع الصناعي من الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً ،وعمليا ً ،وتقنياً من خالل مؤسسة
تدريبية متميزة تحتوي على أحدث التجهيزات التقنية والتدريبية ،وتقدم البرامج التدريبية القصيرة
والطويلة لالرتقاء بمستويات األداء لدى القطاع الصناعي.

 3-1رسالةاملعهد

تدريب وتأهيل الشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة ،القسم العلمي أو الصناعي ،على أحدث
التقنيات لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتحديداً القطاع الصناعي.

 4-1أهداف املعهد
.1
.2
.3
.4
.5

تدريب الشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة  ،القسم العلمي أو الصناعي ،من خالل ما
يوفره المعهد من التخصصات التقنية .
سد احتياجات القطاع الصناعي من األيدي العاملة الوطنية المدربة تدريباً ً
فعاال.
تقديم البرامج التدريبية المتقدمة والفعالة التي يحتاجها القطاع الصناعي لرفع كفاءة وأداء
منسوبيه .
إعداد وتصميم المناهج التدريبية وتوفير التجهيزات والوسائل الالزمة
لتقديمها .
توفير الكوادر البشرية ،الوطنية منها
واألجنبية ،من ذوي المؤهالت،
والخبرات ،والمهارات المتميزة
للعمل بالمعهد .
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.6

نشر رسالة المعهد إلى قطاعات
الصناعة ،ليس على مستوى المملكة
فحسب ،بل وإلى القطاعات المماثلة
في دول مجلس التعاون الخليجي.

 5-1قيم املعهد
.1

.2
.3

القيادة بالقدوة :أن نتعامل على
جميع المستويات التنظيمية بطريقة
تعكس ما نتوقعه من الطرف اآلخر
من احترافية وجدية.
روح الفريق :معاً نبني عالقة عمل
قوية وناجحة لنقدم أفضل ما لدينا.
االحترام :احترام كل فرد على حده
بغض النظر عن مكانته أو خبرته.

 .4خدمة مجتمعنا :تقديم مبادرات وبرامج لخدمة مجتمعنا وجعلها جزء
من مسؤلياتنا االجتماعية.
 .5المصداقية :أن نسعى دائبين للعمل مع االلتزام بالمعايير االحترافية
واألخالقية العالية.
 .6االحتفال باالنجاز :أن نحتفل بالنجاح المعتمد على معايير محددة
لكل مرحلة لتحقيق مبدأ البيئة المتعلمة.

 6-1خدمات املعهد
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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التدريب على مستويات تدريبية تقنية عليا.
تقديم البرامج التدريبية المختلفة للقطاعات
الصناعية والتقنية طبقاً لالحتياجات الوظيفية.
إعداد وتطوير الحقائب والمواد التدريبية.
تقديم وإعداد برامج التدريب المبنية على
التلمذة الصناعية.
تقديم الخدمات البحثية المتعلقة بالتوظيف
والتدريب.
تصميم وتطبيق نظم التقويم المحلية
والدولية الخاصة بالفحص المهني.
تحليل االحتياجات التدريبية ووضع
الخطط والبرامج التدريبية المناسبة
لذلك.
تقديم خدمات تدريب المدربين وتقويمهم.
تقديم استشارات المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
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 2شروط القبول

.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن يكون المتدرب سعودي الجنسية.
ً
حاصال على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو الثانوية الصناعية أو ما
أن يكون
يعادلها.
أن يكون الئقاً طبياً.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يجتاز اختبار االلتحاق.
أن يستوفي أي شروط أخرى يقررها المعهد.

على المُتقدم الذي يرغب في االلتحاق بالمعهد أن يتقدم بطلب االلتحاق عن طريق اإلنترنت في المواعيد
المُعلن عنها .المتدربين الذين يتم قبولهم المبدئي  /النهائي ،يجب عليهم إبراز المستندات التالية لوحدة
القبول والتسجيل:
 .1الشهادة الدراسية األصلية أو صورة مصدقة.
 .2أصل بطاقة األحوال المدنية.
 .3صورة واحدة حديثة وملونة للمُتقدم مقاس (.)6x4

 3نظام الدراسة

مدة الدراسة بالمعهد سنتين تدريبيتين ونصف السنة ،وينقسم العام التدريبي
إلى فصلين تدريبيين يفصل بينهما إجازة رسمية للمتدربين لمدة أسبوع،
وينقسم كل فصل تدريبي إلى فترتين تدريبيتين مدة كل منهما  8ثمانية
أسابيع ،ويضاف في الصيف فترة تدريبية خامسة حسب االحتياج.
ويحسب األسبوع الدراسي على انه خمسة أيام دوام متصلة بواقع  6ست
ساعات تدريبية على األقل يوميا ،و يجب على المتدرب حضور كل
الساعات الفعلية المحددة للمقررات المعتمدة في جدوله الدراسي.
دليل املتدرب
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لغة الدراسة هي اللغة اإلنجليزية فيما عدا مقرري الثقافة اإلسالمية
والتربية البدنية ،والعام التدريبي األول من الدراسة يمثل المهارات
األساسية الالزمة لجميع المتدربين  ،ويتكون العام األول من  4أربع
فترات تدريبية ،العام التدريبي الثاني يمثل التدريب على المهارات
التخصصية ولمدة  4أربع فترات تدريبية أخرى ،وبنهاية الدراسة
والتدريب بالمعهد يؤدي المتدرب فترة  15خمسة عشر أسبوعا من
التدريب التعاوني في إحدى الشركات الصناعية.

 1-3املشرف األكادميي

يتولى المشرف األكاديمي عملية مساعدة المتدرب
في النواحي التالية:
 .1تفسير اللوائح و أنظمة التدريب.
 .2المساهمة في حل مشكالته الدراسية
والتدريبية.
 .3متابعة تدرجه الدراسي إلى حين تخرجه.

 4التسجيل

 .1بعد القبول يتم مراجعة المعهد الستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة وإبراز الوثائق الرسمية
للمطابقة.
قبوال نهائياً.
ً
 .2إجراء اختبار القبول التحريري وتحديد المتدربين المقبولين
ً
قبوال نهائياً للكشف الطبي ،وإنهاء اإلجراءات بالكامل.
 .3تحويل المتدربين المقبولين
يزود كل متدرب في المعهد ببطاقة شخصية تكون سارية المفعول لمدة عامين ونصف العام فقط ،ويلزم
المتدرب إبراز البطاقة خالل فترات التدريب المختلفة.

 1-4استالم اجلداول الدراسية
.1

.2
.3
.4
.5
10

يقوم الملتحقون الجدد بالمهارات األساسية
باستالم جداولهم الدراسية من وحدة القبول
والتسجيل ،وذلك في اليوم األول من كل
فترة تدريبية قبل بداية الدراسة الفعلية.
يتم استالم الجداول الدراسية لبقية
المتدربين من المهارة التابع لها.
يعتبر اليوم األول من الدراسة بمثابة
التسجيل الرسمي للمتدرب في كل فترة
تدريبية.
يقوم المتدربون الجدد الذين تم قبولهم
الحقاً باستالم جداولهم الدراسية من وحدة القبول والتسجيل ،ويحتسب غيابهم من تاريخ اليوم
الذي تم فيه استالمهم للجدول الدراسي.
ال تجوز الوكالة في استالم الجداول الدراسية مطلقاً.
دليل املتدرب

 2-4العبء الدراسي
العبئ الدراسي هو عدد الساعات الفعلية التي
يسجلها المتدرب في كل فترة تدريبية بحد أدنى
للعبء هو كامل المقررات المحددة لكل فترة
تدريبية ( 35-30ساعة فعلية/األسبوع) طبقاً
للخطة الدراسية المقررة للبرنامج الذي يدرس
فيه إال إذا تعذر ذلك .أما الحد األعلى للمتدربين
الراسبين في بعض المواد فهو أربعون ()40
ساعة فعلية /األسبوع.

 3-4قواعد االنسحاب
ال يحق للمتدرب االنسحاب من دراسة أي مقرر ،ولكن يحق له االنسحاب المؤقت بحد أقصى فترتين
تدريبيتين متتاليتين أو االنسحاب النهائي من المعهد بعد استكمال إجراءات إخالء طرفه.

 4-4املدة الزمنية للبقاء يف املعهد
على المتدرب إنهاء كافة متطلبات المهارات األساسية في مدة ال تتجاوز ست فترات تدريبية وكذلك
إنهاء متطلبات التخصص في مدة ال تتجاوز ست فترات تدريبية  ،وال تتضمن هذه المدة فترة برنامج
التدريب التعاوني.

دليل املتدرب
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 5التخصصات الدراسية

تنقسم مراحل التدريب يف املعهد إىل األتي
.1

المهارات األساسية.

 .2المهارات التخصصية

( 4فترات تدريبية)

( 4فترات تدريبية)

أ .المهارات الكهربائية
 /1مهارة الكهرباء الصناعية
 /2مهارة اآلالت الدقيقة والتحكم
ب .المهارات الميكانيكية
 /1مهارة صيانة اآلالت الصناعية
 /2مهارة خراطة وتشكيل المعادن
 /3مهارة صيانة السيارات
 /4مهارة اللحام الصناعي
 /5مهارة الرسم والتصميم بالحاسب اآللي
ج .مهارات الحاسب اآللي وتقنية المعلومات
 .1مهارة صيانة الحاسب اآللي ودعم الشبكات.
 .2مهارة إدارة شبكات الحاسب اآللي.
 .3مهارة دعم األنظمة.

12

دليل املتدرب

 1-5املهارات األساسية
يشكل قسم اللغة اإلنجليزية لبرنامج المهارات
األساسية جزءاً كبيراً من المرحلة األولى من حياة
المتدربين األكاديمية بمعهد الجبيل التقني  .وباعتبار
اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس لجميع مهارات
التخصص بالمعهد ،يحاول القسم مساعدة المتدربين
لتطوير مهارات االتصال أو المحاكاة باللغة
اإلنجليزية التي تشتمل على االستماع ،التحدث،
القراءة والكتابة ألنها لغة التعامل في القطاع الصناعي الذي يعمل به الخريجون .كما يعكس القسم التزام
المعهد من ناحية توفير الجودة في التدريب الصناعي لطلبة المعهد وذلك استجابة الحتياجات القطاع
العام والقطاع الخاص .باإلضافة إلى ذلك تقدم للمتدرب بعض الجرعات التدريبية األساسية التي تثري
خلفية المتدرب التقنية مثل الرسم الهندسي ،السالمة والصحة المهنية ،تطبيقات الحاسب اآللي ،تقنية
الورش  ،الثقافة اإلسالمية ،التربية البدنية ،والرياضيات.

 2-5مهارة الكهرباء الصناعية
يركز برنامج التدريب في هذا المجال على إكساب المتدرب
مهارة صيانة وإصالح معظم النظم الكهربائية شائعة
االستخدام بالمصانع والتي عادة ما تحتوي على التمديدات
الكهربائية ،والتحكم بالمولدات والمحركات الكهربائية،
وأعمال لف وإصالح المولدات والمحركات الكهربائية،
وصيانة المحوالت والقواطع الكهربائية ولوحات التحكم
في نظام توزيع الطاقة الكهربائية بالمصانع .وورش هذا
القسم مجهزة ومدعمة كتلك التي تستخدم في ورش توزيع
الطاقة .خريج هذا القسم ينبغي أن يكون قادرا على أداء
التوصيالت الكهربائية وتوزيعاتها و تصليح جميع أعطالها باإلضافة إلى اآلالت ومعدات التحكم.

 3-5مهارة اآلالت الدقيقة والتحكم
يؤهل هذا التخصص المتدرب لكي يكون فني صيانة لآلالت الدقيقة والتحكم بالمصانع حيث ستشتمل
برامجه التدريبية على كيفية التعامل والصيانة واإلصالح لآلالت الدقيقة مثل أجهزة قياس الضغط
والحرارة والتدفق والعمليات األخرى هذا إلى جانب
التعامل مع أجهزة التحكم مثل أجهزة تنظيم المنطق القابل
للبرمجة (  )PLCالموجودة بالمصانع اآللية ومصانع
التعبئة و أجهزة التحكم بالمصانع ( .)DCSوورش
هذا القسم مجهزة بتلك التي تستخدم في عمليات التحكم
الصناعية .ينبغي لخريجي هذا التخصص ان يكونوا
قادرين على تركيب ومعايرة و صيانة مختلف آالت
العمليات والتحكم فيها.
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 4-5مهارة صيانة اآلالت الصناعية
يهيئ البرنامج المتدربين للقيام بجميع أعمال الصيانة
الميكانيكية مثل التعامل مع اآلالت الساكنة و الدوارة
من حيث الفك و التركيب و أجراء الصيانة بأنواعها
و اكتشاف األعطال و إصالحها .كما يتم تدريب
المتدربين علي قراءة اللوحات الزرقاء المطبوعة
و أعمال ضبط و محاذاة محاور األجهزة بالطرق
التقليدية و المتقدمة.
يتم تدريب المتدربين علي صيانة وإصالح أجهزة المضخات و الضواغط و المراوح و البكرات
و السيور و الوصالت الميكانيكية و كراسي التحميل و أجهزة نقل الحركة و صناديق التروس و
الصمامات و المحابس و صيانة الدوائر الهيدروليكية و الهوائية و المبادالت الحرارية و الغاليات .كما
يتم التدريب أيضا علي نقل المعدات و رفعها باستخدام الروافع المختلفة و أجهزة التعليق و التربيط
المختلفة.

 5-5مهارة خراطة وتشكيل املعادن
يمكن المتدربين من التعامل مع آالت و مكائن
الخراطة ألعمال التصنيع و إعادة التصنيع لألجزاء
المعدنية بدقة عالية .يتم التدريب علي التعامل مع
آالت الخراطة التقليدية و آالت التفريز و الصقل و
التثقيب و الشحذ و التشكيل الدقيق بالكهرباء IDM
و الماكينات المدارة بالحاسب اآللي  ،CNCكما
يتم تدريبهم على أعمال خراطة أجزاء محركات
االحتراق الداخلي باإلضافة إلى التدريب على إعداد
وقراءة لوحات الرسم الميكانيكي واستخدام أجهزة القياس المختلفة.

 6-5مهارة صيانة السيارات
يتعلم المتدربين جميع أعمال صيانة و إصالح
السيارات مثل أعمال الصيانة الدورية بمراحلها
المختلفة و اكتشاف و إصالح األعطال الميكانيكية
و الكهربية في المحركات و إصالح أنظمة التوجيه
و التعليق و نقل الحركة و الفرامل و دوائر التكييف
و كذلك الدوائر الكهربية و اإللكترونية وتعديل
اإلطارات وضبط دوران المحركات .ويتم تنسيق
البرامج التدريبية بالتعاون مع شركات السيارات
الرائدة مثل تويوتا و هيونداي.
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 7-5مهارة اللحام الصناعي
يعد البرنامج المتدربين إلجادة لحام األنابيب و وصالت المعادن في األوضاع المختلفة باستخدام
تكنولوجيا اللحام المتعارف عليها مثل لحام الغاز (أكسجين-أستيلين) و القطع باستخدام األكسي أستيلين
و البالزما و عمليات لحام القوس الكهربي و اللحام بالغاز الخامل و لحام التنجستين و اللحام بالسلك.
كما يتم التدريب علي التكنولوجيا المتقدمة للحام مثل اللحام باأللمونيوم و الستانلس ستيل و جاري
إعداد برامج أخرى لوصالت األنابيب  ،كما يتم تدريب المتدربين على معاينة أعمال اللحام و اختبارها
و إجراءات السالمة الصناعية  ،باإلضافة إلى دراسة متطلبات السالمة الصناعية والرموز الدولية
لعمليات اللحام.

 8-5مهارة الرسم والتصميم باحلاسب اآليل
يتعلم المتدربين مهارة الرسم و إعداد رسومات التصاميم الهندسية
باستخدام برامج الحاسب مثل األوتوكاد و الميكروستيشن
لجميع التطبيقات الميكانيكية و المعمارية حيث يتم التدريب
العملي على رسومات يدوية أو مشغوالت حقيقية يتم تنفيذ
رسوماتها بدقة لكي يتمكن المتدرب من إجادة هذه البرمجيات
في المستويات ذات البعدين أو الثالث أبعاد  ،كما يتم
تدريب المتدرب
على رسم خطوط
األنابيب المختلفة
بكافة تفاصيلها.
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 9-5مهارات احلاسب اآليل وتقنية
املعلومات
يقدم قسم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات ثالث مهارات
أساسية هي :مهارة صيانة الحاسب اآللي ودعم
الشبكات ،و مهارة إدارة شبكات الحاسب اآللي ومهارة
دعم األنظمة.
يركز القسم في المنهج التدريبي المعتمد لكل المهارات
على الناحية العملية بحيث يتم تأهيل المتدربين علميا
وعمليا لالنطالق إلى سوق العمل مباشرة من خالل تحضيرهم الجتياز عدد من االمتحانات الدولية
المتعلقة بهذه المهارات بحسب توجهات سوق العمل و بهدف توسيع الفرص الوظيفية التي يمكن إن
يشغلها خريجوا القسم ،حيث يتم تأهيل المتدربين من خالل توفير بيئة تدريب متطورة تشتمل على
مختبرات مؤهلة ومتطورة تحاكي بيئة العمل الحقيقية .يتميز قسم مهارات الحاسب اآللي بتطوير مناهج
تدريبية ديناميكية تخضع للتقييم والمراجعة بشكل مستمر بحيث توافق تطورات سوق العمل ومتطلباته
ومستجداته بما يجعل إدراج هذه التطورات وتضمينها في الخطط التدريبية أمر دوري واعتيادي ،كما
يقوم القسم بتوفير مدربين مؤهلين و ذوي خبرة عالية وعلى درجة عالية من التميز يعملون على تقديم
العلوم الحديثة للحاسب اآللي والشبكات للمتدربين أوال بأول ،إلى جانب متابعة انجازات المتدربين
وتوجيههم وإرشادهم بحسب مستجدات سوق العمل والتكنولوجيا.

 10-5حتديد التخصص
يتم تحديد التخصص لكل متدرب بعد استيفائه شروط االلتحاق بالمهارات التخصصية مع مراعاة النقاط
التالية:
 .1رغبة المتدرب في التخصص.
 .2شروط القسم المعني.
 .3المفاضلة على حسب المعدل التراكمي.

 11-5شروط االلتحاق باملهارات التخصصية
يتم التحاق المتدرب بإحدى المهارات التخصصية بعد
استيفائه الشروط التالية:
 .1اجتيازه مقرر اللغة االنجليزية بحيث ال يقل متوسط
التقدير عن جيد للمستويين الثالث و الرابع.
 .2أن ال يتجاوز عدد مقررات المهارات األساسية
المتبقية له عن مقررين.
 .3يجوز لمجلس المعهد قبول المبتعثين من جهات
خارجية في بعض المهارات التخصصية منذ البداية
شريطة أن يتم تحديد هذه المهارات التخصصية قبل
بداية كل عام تدريبي من قبل الجهة التي ابتعثتهم إلى
المعهد.
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 6احلضور والغياب

يقوم عضو هيئة التدريس والتدريب بتسجيل
الحضور في بداية كل حصة تدريب نظري
أوعملي ،حيث يعتبر المتدرب المتأخر خمسة
دقائق أو أكثر غائباً ،أما إذا كان التأخير أقل
من خمسة دقائق فيحتسب متأخراً .علما بأن
كل ثالثة تأخيرات تحتسب غياب لمدة ساعة
تدريبية واحدة .كما انه ال يعتد بالعذر الذي
يتقدم به المتدرب للغياب المذكور مهما كانت
األسباب بل تؤخذ من هامش نسبة الغياب
المسموح به للمتدرب.

 1-6الغياب يف املقرر التدريبي
 .1المتدرب الذي يتعدى غيابة  %15من الفترة التدريبية ألي مقرر سوف يحرم من ذلك المقرر
ويحصل على تقدير حرمان (.)DN
	.2المتدرب الذي يحصل على حرمان في أي مقرر تدريبي ليس له الحق في التعويض في فترة
التقوية ،وإنما يجب عليه إعادة المقرر في الفترة التدريبية الالحقة إذا عرض.
	.3المتدرب الغائب أو الضعيف علمياً عليه حضور فترات التقوية المحددة له ،علماً بأن الغياب في
فترات التقوية يحسب ضمن الغياب لذلك المقرر.
	.4يتم اختبار المتدرب الغائب إذا أحضر عذراً وتم قبوله من قبل قسم شؤون المتدربين.
 .5لمجلس المعهد وضع شروط الحرمان للمقررات التي تستخدم أسلوب التدريب المركز في
الجدولة.
 .6قرر مجلس المعهد ان المتدرب الذي يتعدى غيابه  %20من زمن اي مقرر يستخدم اسلوب
التدريب المركز ( 32ساعة) سوف يحرم من ذلك المقرر ويحصل على تقدير حرمان .DN
يوضح الجدول التالي الحد األقصى لعدد الساعات المسموح للمتدرب بالتغيب خاللها في كل مقرر
دراسي وإذا زاد الغياب عن هذا الحد يحصل المتدرب على تقدير حرمان ( )DNفي المقرر
72

80

عدد ساعات المقرر

32

40

48

56

64

عدد ساعات الغياب المسموح

6

6

7.2

8.4

12 10.8 9.6

88
13.2

96

104

112

144

21.6 16.8 15.6 14.4

 2-6الغياب الرتاكمي يف الفرتة التدريبية
للمهارات التخصصية
 .1يعطى المتدرب تقدير حرمان في الفترة التدريبية
كاملة إذا تعدى غيابة التراكمي في الفترة التدريبية
 %20ويجب عليه إعادة الفترة التدريبية في أقرب
فرصة تعرض فيها.
دليل املتدرب
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 .2يعفى المتدرب المحروم لكامل الفترة التدريبية من إعادة المقرارات التي نجح بها سابقاً.
 .3يعطى المتدرب انسحاب بعذر ( )WEفي حال تجاوز غيابة بعذر قاهر  %20من كامل الفترة
التدريبية.

 3-6فصل املتدرب ألسباب أكادميية
.1

.2
.3
.4

إذا رسب المتدرب في أي من مستويات مقرر اللغة اإلنجليزية في سنة المهارات األساسية حسب
التفصيل التالي:
• إذا تجاوزت أو سوف تتجاوز فترة االنتهاء من المستوى األولى والثاني في اللغة اإلنجليزية
ثالث فترات تدريبية.
•	إذا تجاوزت أو سوف تتجاوز فترة االنتهاء من المستوى الثالث والرابع في اللغة اإلنجليزية
ثالث فترات تدريبية.
إذا حصل المتدرب على حرمان أو رسوب في جميع المقررات في أي فترة تدريبية له بالمعهد.
إذا تجاوز المدة الزمنية للبقاء في المعهد .وهي ست فترات تدريبية للسنة التحضيرية وست فترات
تدريبية لسنة المهارات التخصصية وال يتضمن ذلك فترة التدريب التعاوني.
إذا تجاوز غياب المتدرب عن الدراسة مع بداية أي فترة تدريبية عن األسبوع األول.

 4-6االنقطاع عن الدراسة

يتم معاملة المتدرب المنقطع عن الدراسة والذي تم إعادة قيده للمعهد وفقاً لآلتي:

 .1إذا كان االنقطاع عن الدراسة لمدة ال تزيد عن فترتين تدريبيتين متتاليتين فإن المتدرب يستأنف
دراسته مع احتساب كافة التقديرات للمقررات التي درسها.
 .2إذا كان االنقطاع لمدة ال تزيد عن أربع فترات تدريبية رئيسية فإن المتدرب يستأنف دراسته
وتحتسب له المقررات والتقديرات التي يرى القسم احتسابها له بعد تقييمه.
18
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 .3ال تحتسب مدة االنقطاع النظامية عن الدراسة من الحد األقصى للمدة المسموح بها للبقاء
بالمعهد.
 .4إذا مضى على انقطاع المتدرب عن الدراسة أكثر من أربع فترات تدريبية رئيسية فبإمكانه التقدم
للمعهد كمتدرب مستجد.
 .5ال يجوز إعادة قيد المتدرب المنقطع أكثر من مرة واحدة.

 7نظام التقييم

يعتمد نظام االختبارات على مجموعة من االختبارات /التقاييم الرئيسة للجوانب النظرية والعملية في
المقررات.
 .1سنة المهارات األساسية
الدرجة النهائية لكل مقرر تكون موزعة على
النحو التالي:
	)1االختبار أو االختبارات الدورية 30
درجة.
	)2األعمال الفصلية  20درجة.
	)3االختبار النهائي  50درجة.
 .2سنة المهارات التخصصية
يتم التقييم ثالث مرات في كل مادة كالتالي:
 )1التقييم األول يتم بعد مرور  %25من
ساعات المقرر ويساهم بنسبة  %25من
إجمالي درجات المقرر.

دليل املتدرب
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 )2التقييم الثاني يتم بعد مرور  %50من ساعات
المقرر ويساهم بنسبة  %25من إجمالي
درجات المقرر.
 )3التقييم النهائي يتم في نهاية تدريس المقرر
ويساهم بنسبة  %50من إجمالي درجات
المقرر.
الدرجة النهائية لكل مقرر تكون موزعة بحيث يشكل
الجزء العملي منها ما نسبته ال تقل عن  %80والنظري
ال تزيد عن  %20وللقسم و رئيس قسم شؤون التدريب
اقتراح طريقة التوزيع المناسبة لطبيعة المقرر وطول
فترة التدريب وتعتمد من قبل مجلس المعهد.

 1-7قواعد دخول االختبار النهائي و االستمرار فيه
 .1ال يسمح للمتدرب بدخول االختبار النهائي بعد بدايته ولكن يحق لرئيس لجنة االختبارات بعد
معرفة األسباب واالقتناع بها السماح له بالدخول خالل النصف ساعة األولى من بداية االختبار.
على أن ينتهي اختباره مع نهاية مدة االختبار الرسمية.
 .2ال يسمح للمتدرب بالدخول لالختبار أو المواصلة فيه في حالة تحريض الغير على ما يعيق سير
االختبار.
 .3يحرم المتدرب من مواصلة االختبار في
حالة اكتشاف الغش أو الشروع فيه أو في
حالة إخالله بنظام االنضباط والهدوء في
قاعة االختبارات.

 2-7اخلروج من االختبار
ال يجوز الخروج من مقر االختبار قبل مضي
نصف زمن االختبار.
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 3-7الرموز التي حيصل عليها املتدرب
 .1الرموز التي اليتم حسابها في معدل الفترة التدريبية أو الفترات التدريبية
الرموز ( )P, I, WP, WE, Wال تدخل في حساب معدل الفترة التدريبية بينما الرمزان ()DN
و( )WFيدخالن في حساب المعدل الفصلي والتراكمي ويعامالن معاملة الرمز ( )Fوقد تم تعريف هذه
الرموز كما موضح أدناه:
W

(منسحب) يعطى للمقررات التي سجلها المتدرب في الفترة التدريبية التي انسحب فيها من المعهد خالل األسبوع األول أو
قبل دراسة المقرر.

WE

(انسحاب بعذر) يعطى للمقررات التي سجلها المتدرب إذا تجاوز مجموع غيابه بعذر قاهر  %20من كامل الفترة التدريبية
شريطة أن ال يكون قد حصل على حرمان أو اجتازها.

WP

(منسحب ناجح) يعطى للمقررات التي سجلها المتدرب في الفترة التدريبية التي انسحب فيها من كامل الفترة التدريبية
قبل بداية األسبوع األخير من الفترة التدريبية شريطة أن ال تقل تقديراته في تلك المقررات عن  %60بالنسبة لمقررات
المهارات األساسية و  %75بالنسبة لمقررات التخصص.

I

(غير مكتمل) تمنح للمتدرب الذي لم يعطى تقديراً ألن األداء التدريبي الذي يقوم به مازال في طور اإلنجاز مثل برنامج
التدريب التعاوني بعد موافقة رئيس القسم المعني.

P

(ناجح) يستخدم في معادلة بعض المقررات للمتدربين الذين تم تحويلهم إلى المعهد من مؤسسات تعليمية معترف بها وكان
أداؤهم فيها ال يقل عن جيد .وكذلك المقررات التي اجتاز المتدرب اختبار اإلعفاء.

 .2الرموز التي يتم حسابها في معدل الفترة التدريبية أو الفترات التدريبية
F

(راسب  )Failيعطى للمقررات التي سجلها المتدرب في الفترة التدريبية التي درسها و حضر اختباراتها النهائية و لم
يحقق درجة النجاح فيها.

WF

(منسحب راسب) يعطى للمقررات التي سجلها المتدرب في الفترة التدريبية التي انسحب فيها قبل بداية األسبوع األخير
منها إذا قلت تقديراته عن  %60بالنسبة لمقررات المهارات األساسية أو  %75بالنسبة لمقررات التخصص.

DN

(حرمان) تعطى في الحاالت التالية:
1 .1للمقررات التي تزيد نسبة غياب المتدرب فيها عن  %15من الساعات الفعلية لتلك المقررات.
2 .2للمقررات الغير مكتملة في الفترة التدريبية التي حصل فيها على حرمان لكامل الفترة.
3 .3ما يقرره مجلس المعهد للمقررات ذات طبيعة التدريب المركز.

دليل املتدرب
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(D, C, B, Aناجح) حسب التقدير الحاصل عليه والموضح في الجداول التالية:
 .1سنة المهارات األساسية
العالمة
A+

التقدير بالعربية

حدود الدرجة

التقدير باإلنجليزية
Exceptional

من  95إلى 100

ممتاز مرتفع

A

من  90إلى أقل من 95

ممتاز

Excellent

B+

من  85إلى أقل من 90

جيد جداً مرتفع

Superior

B

من  80إلى أقل من 85

جيد جداً

C+

من  75إلى أقل من 80

جيد مرتفع

C

من  70إلى أقل من 75

جيد

D+

من  65إلى أقل من 70

مقبول مرتفع

D

من  60إلى أقل من 65

مقبول

Pass

F

أقل من 60

راسب

Fail

Very Good
Upper Good
Good
Upper Pass

 .2سنة المهارات التخصصية
العالمة

التقدير بالعربية

حدود الدرجة

التقدير باإلنجليزي

-

من  95إلى 100

متميز (ماهر)

Distinction

-

من  85إلى أقل من 95

جيد جداً (متقن)

Merit

-

من  75إلى أقل من 85

جيد (كفؤ)

-

أقل من 75

راسب

Competent
Fail

 4-7حساب املعدل للفرتة التدريبية
 .1يحسب مجموع نقاط كل مقرر بضرب عدد الساعات األسبوعية للمقرر في الدرجة التي يحصل
عليها المتدرب.
 .2يحسب المجموع الكلي لنقاط الفترة التدريبية بتجميع مجموع نقاط المتدرب في كل مقرر.
 .3معدل الفترة التدريبية هو ناتج قسمة المجموع الكلي للنقاط على المجموع الكلي لعدد الساعات
األسبوعية.

 5-7حساب املعدل الرتاكمي
 .1يحسب مجموع النقاط التراكمي بجمع المجموع الكلي لنقاط كل فترة تدريبية.
 .2يحسب مجموع الساعات التراكمي بجمع عدد الساعات األسبوعية في كل فترة تدريبية.
 .3المعدل التراكمي هو ناتج قسمة مجموع النقاط التراكمي على مجموع الساعات التراكمي.

 6-7درجة النجاح

يعتبر المتدرب ناجحاً في المقرر الذي يحصل فيه على درجة ال تقل عن  %60بالنسبة لمقررات
المهارات األساسية وال تقل عن  %75بالنسبة لمقررات المهارات التخصصية شريطة أن يكون قد
حضر االمتحان النهائي للمقرر.
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 7-7إعادة اختبار مقرر يف املهارات التخصصية فقط
 .1إذا رسب المتدرب في أي مقرر من المحاولة األولى عليه حضور حصص التقوية المقررة له.
 .2يعاد تقييم المتدرب مرة ثانية بعد إتمام فترات التقوية وعدم حرمانه فيها ،وفي حال نجاحه ترصد
له درجة النجاح فقط  ، %75وفي حال رسوبه تسجل الدرجة األعلى ،ثم يعاد تقييمه مرة ثالثة بعد
إتمام فترات التقوية وفي حالة رسوبه عليه إعادة المقرر بالكامل في اقرب فرصة يعرض فيها
المقرر.
 .3يمكن إعادة االختبار للمتدرب الغائب عن االمتحان بعذر مقبول من قسم شؤون المتدربين في حالة
عدم تجاوزه فترة الغياب المسموح بها.

 8-7الئحة الشرف

في نهاية كل فترة تدريبية رئيسية توضع أسماء المتدربين المتفوقين في لوحة الشرف وفقاً لمؤشرات
أدائهم خالل الفترة التدريبية ذاتها شريطة أن يكون قد درس في الفترة التدريبية كل المقررات المحددة
لتلك الفترة التدريبية حسب الخطة الدراسية وتمنح لهم شهادات تقديرية بذلك.
مرتبة الشرف األولى للفترة التدريبية ( :المعدل للفترة التدريبية :ال يقل عن ) % 95
مرتبة الشرف الثانية للفترة التدريبية ( :المعدل للفترة التدريبية :ال يقل عن ) % 90

 9-7شروط احلصول على مرتبة الشرف األوىل و الثانية عند التخرج
 .1أن ينهي المتدرب دراسته في
المعهد في مدة أقصاها سنتين
دراسيتين إضافة إلى برنامج
التدريب التعاوني.
 .2أن ال يقل تقديره في أي
مقرر من مقررات المهارات
األساسية عن %70
وفي مقررات المهارات
التخصصية عن .%80
دليل املتدرب
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 .3تمنح مرتبة الشرف األولى للمتدرب الحاصل على تقدير عام ال يقل عن  % 90في مقررات
المهارات األساسية وتقدير عام ال يقل عن  %95في المهارات التخصصية.
 .4تمنح مرتبة الشرف الثانية للمتدرب الحاصل على تقدير عام ال يقل عن  %85في مقررات
المهارات األساسية وتقدير عام ال يقل عن  %90في المهارات التخصصية.

 10-7األمانة العلمية
يجب على كل متدرب أن يقوم بجميع الواجبات الدراسية المسندة إليه دون الحصول على أي مساعدة
غير مشروعة ،وعلى أعضاء هيئة التدريس والتدريب توجيه األعمال التدريبية للمتدربين بطريقة
تشجع المتدرب على القيام بعمله بأمانة وإخالص .وفي حال اكتشاف الغش في أي عمل دراسي أو
تدريبي يتخذ أعضاء هيئة التدريس والتدريب الخطوات والعقوبات المناسبة وفقاً للسياسة العامة لنظم
االختبارات.

 8برنامج التدريب التعاوني

يؤدي المتدرب تدريبه التعاوني والذي يستمر لمدة ال تقل عن خمسة عشر أسبوعاً (بما ال يقل عن ستمائة
ساعة تدريب) على رأس العمل في أحد جهات العمل المختلفة ،ثم يقدم في نهايتها تقريراً
ً
متكامال يتم
عرضه ومناقشته في قسم المتدرب .ويجوز لمجلس المعهد تقسيم فترة التدريب التعاوني حسب طبيعة
المهارة التخصصية أو مجال التدريب.
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 1-8متطلبات االلتحاق بربنامج التدريب التعاوني
 .1أن يكون المتدرب قد اجتاز جميع مواد التخصص بالمعهد.
 .2أن ال يكون موقوفا عن الدراسة بالمعهد.
 .3أن ال يكون قد تجاوز المدة المسموح بها إلنهاء برنامج التخصص” ثالث فصول دراسية”.

 2-8الغياب يف التدريب التعاوني
 .1المتدرب الذي يتعدى غيابه  %20من إجمالي ساعات التدريب يمنح عالمة حرمان ( )DNوعليه
إعادة برنامج التدريب التعاوني بالكامل.
 .2المتدرب الذي يتغيب أثناء التدريب التعاوني بنسبة اقل من  %20من إجمالي عدد الساعات يمنح
عالمة ( )Iوعليه قضاء فترة تدريبية تعويضية كالتالي:
فترة الغياب

فترة التعويض

 10-6أيام

 3أسابيع

 15-10يوم

 5أسابيع

 .3ال يسمح بالغياب أثناء فترة التعويض وأي غياب يترتب عليه إعادة البرنامج التدريبي كامال.

 9اخلدمات الطالبية
 1-9اإلسكان
يقدم المعهد خدمة السكن للمتدربين وذلك وفقا للشروط اآلتية:
 .1أن يكون المتدرب مقبوال بالمعهد في الدراسة المنتظمة وقد اكتملت إجراءات تسجيله النظامي.
 .2أن ال يكون المتدرب قد فصل من السكن نهائيا.

دليل املتدرب
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 .3أن يكون المتدرب قادما من خارج نطاق محافظة الجبيل (مكان تخرجه من الثانوية).
 .4أن تكون هناك إمكانية ال استيعابه بالسكن.
 .5أي شروط أخرى يحددها مجلس المعهد.
وتكون إجراءات قبول المتدرب في السكن:
 .1يتم تعبئة نموذج طلب السكن باإلضافة إلى اإلقرارات والتعهدات التي تعدها وحدة السكن.
 .2تدقق وحدة اإلسكان في الطلبات وتقوم بتوزيع المتدربين الملتحقين على المباني السكنية.
 .3يسلم المتدرب العهد الشخصية الخاصة به على أن يسلمها لقسم اإلسكان في حالة تخرجه أو فصله
أو انسحابه من المعهد.

 2-9التغذية
يقوم متعهد التغذية بالمعهد بتقديم الوجبات الغذائية
الثالث (الفطور والغداء والعشاء) للمتدربين في مطعم
المعهد ،باإلضافة إلى توفر كافيتيريا بداخل اغلب
المباني الرئيسية ،وأخرى مركزية لجميع المتدربين
بجوار مباني الورش.

 3-9الرعاية الصحية

يتولى المعهد توفير الرعاية الصحية للمتدربين بالتعاون مع مستشفيات وعيادات الهيئة الملكية وفقاً
للتعليمات واألنظمة المتبعة في تلك الجهات ،باإلضافة إلى توفر المشرف الصحي والعيادة داخل
المعهد.

 4-9األمن والسالمة
يوفر المعهد أدوات وأجهزة األمن والسالمة واإلسعافات األولية
في أماكن تواجد المتدربين ،ويتم عمل تجارب لألمن الصناعي
وإخالء الطوارئ بصفة دورية ،ضمانا لسالمة المتدربين.

 5-9اإلشراف االجتماعي
يتولى األخصائي االجتماعي بحث مشاكل المتدربين االجتماعية والسلوكية ومساعدتهم على إيجاد
الحلول الالزمة وفقاً لألنظمة والتعليمات المعمول بها بالمعهد.
يوجد أيضا بالمعهد مكتبة مجهزة بأحدث أنواع الكتب والوسائل
التعليمية األخرى ،باإلضافة إلى توفر مغسلة مالبس ،
وحالق ،وسوبر ماركت ،وتوجد شبكة انترنت السلكية تغطي
معظم مباني المعهد وسكن المتدربين والمكتبة.
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 6-9األنشطة الالمنهجية
يشجع المعهد ممارسة األنشطة الالمنهجية كعنصر مكمل لبناء شخصية المتدرب في المعهد .ويوفر
المعهد التجهيزات الالزمة لتسهيل ممارسة األنشطة المختلفة مثل المالعب الرياضية وصاالت اللياقة
البدنية والمسبح المجهز بالمعايير العالية.
يشكل قسم شؤون المتدربين لجان خاصة باألنشطة تقوم باستقطاب المتدربين وتشجيعهم على ممارسة
األنشطة وتنظيم المسابقات والمباريات المتعددة والرحالت والزيارات والمخيمات والندوات واألنشطة
المسرحية.
تتنوع األنشطة الالمنهجية لتشمل:
• النشاط الرياضي
• النشاط الثقافي
• النشاط االجتماعي
• النشاط الفني والمسرحي
• األندية المهنية لكل مهارة
كما تضم خطة توسعات األبنية بالمعهد عدة مالعب لكرة السلة وصالة ألعاب مغلقة.

دليل املتدرب
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 7-9مكافآت املتدربني

تُصرف مكافآت مقطوعة شهرياً مقدارها ( 1000ريال ) لكل متدرب منتظم في المعهد وفقاً للشرطين
التاليين:
 )1أن ال يقل العبء التدريبي لمتدرب المعهد عن كامل المقررات المحددة لكل فترة تدريبية طبقاً
للخطة الدراسية المعتمدة .
 )2يستثنى من الفقرة  1المتدرب المتوقع تخرجه أو المتدرب الذي تعذر أتمام جدوله الدراسي
بعد موافقة مدير المعهد.

 8-9املستلزمات الدراسية
يقوم قسم التدريب و قسم الشئون اإلدارية والمالية بالعمل على توفير
الكتب والمستلزمات التدريبية الالزمة للتدريب بالمعهد قبل بدء كل فترة
تدريبية ،ويتسلم المتدرب كتبه الدراسية من مستودعات المعهد.

 9-9صندوق املتدرب
أهداف الصندوق

 .1تقديم المعونات للمتدربين على شكل قروض وإعانات مالية لتذليل
الصعوبات المادية التي قد يواجهونها وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة
الصندوق ويوافق عليها مجلس المعهد.
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.2
.3
.4
.5
.6

دعم األنشطة والخدمات المقدمة للمتدربين.
المساهمة في المشروعات التعاونية (االستثمارية) التي تعود بالفائدة على المتدربين.
المساهمة في تأمين األجهزة والمعدات والخدمات المتعلقة بالمتدربين.
المساهمة في تحقيق موارد مالية للمتدربين ( نظام التشغيل بالساعات ).
المساهمة في تكاليف التأهيل الدولي والمحلي للمتدربين.

القواعد املنظمة لصرف السلف واإلعانات للمتدربني:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

يجوز للمتدرب الحصول على قرض أو إعانة من صندوق المتدرب وفق ضوابط يحددها مجلس
صندوق المتدرب ويتم اعتمادها من مجلس المعهد.
يتقدم المتدرب بطلب قرض أو إعانة مستخدماً النموذج المعد لذلك معتمداً من رئيس قسم شئون
المتدربين.
في حالة اإلعانة تعرض الحالة على األخصائي االجتماعي توضح فيها ظروف المتدرب
االجتماعية والمالية.
تعرض حالة المتدرب من قبل رئيس قسم شؤون المتدربين على رئيس مجلس إدارة الصندوق
لالعتماد.
ال تزيد قيمة القرض أو اإلعانة التي يحصل عليها المتدرب في العام التدريبي الواحد عن ألف
( )1000ريال وال تصرف اإلعانة إال بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق.
تحدد قيمة أقساط سداد القرض تبعاً لقيمتها شريطة أن ينتهي سداد آخر قسط مع نهاية آخر شهر
من ذلك العام التدريبي.
يؤخذ على المتدرب إقرار بالموافقة على خصم قيمة القسط الشهري من المكافأة التي يحصل عليها
ويتم اعتماده من رئيس قسم شئون المتدربين.
يتم الخصم شهرياً عن طريق المحاسبة وتورد األقساط إلى صندوق المتدرب.
ال يجوز للمتدرب الحصول على قرض أو إعانة إال إذا سدد ما عليه من التزامات مالية سابقة من
الصندوق.
ال يجوز للمتدرب أن يخلي طرفه من المعهد إال بعد دفع كافة االلتزامات المالية التي عليه من
صندوق المتدرب ويعفى المتدرب من هذه االلتزامات في حالة الوفاة.
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 10متطلبات التخرج
 1-10شروط التخرج
.1
.2
.3
.4

أن يجتاز جميع متطلبات برنامج المهارات األساسية بنجاح.
أن يجتاز جميع مقررات برنامج المهارات التخصصية بنجاح.
أن يجتاز برنامج التدريب التعاوني بنجاح.
أن ال يقل التقدير العام في برنامج المهارات التخصصية عن (.) %75

 2-10شهادة التخرج
 .1يمنح المتدرب الذي يستوفي جميع
شروط التخرج شهادة الدبلوم التقني
موضحاً بها التخصص وتاريخ
التخرج والتقدير العام.
 .2ال يُسلم المتدرب شهادة التخرج،
أو أي وثيقة رسمية إال إذا أخلى ما
بعهدته للمعهد.
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 11املخالفات والعقوبات
 1-11مسؤولية تلف ممتلكات املعهد

يتحمل المتدرب بمفرده أو متضامناً مع زمالئه في الغرفة/المبنى مسؤولية أي تلف أو كسر أو فقدان شئ
من أثاث غرفته أو أثاث المبنى ويتم تحديد المسؤولية وقيمة التلف وفقاً لإلجراءات التالية :
 .1يقوم مشرف وحدة اإلسكان بالنظر في تحديد المسئول عن التلف أو الفقدان وتقديم تقرير بذلك إلى
رئيس قسم شئون المتدربين.
 .2يتحمل المتدرب ما أتلف من أثاث غرفته أو ما فقد من عهدته ،و تحسم من مكافأته الشهرية.
 .3يتحمل ساكنوا الغرفة/المبنى متضامنين قيمة أي تلف أو كسر أو فقدان للممتلكات إذا لم تحدد
المسؤولية ضد أحدهم.
 .4إيقاع عقوبة الحسم من المكافأة في حالة اإلهمال أو التخريب المتعمد لممتلكات المعهد والعبث
بمرافقه حسب قرار لجنة العقوبات.

 2-11املخالفات السكنية

يمنع منعاً باتاً احتفاظ المتدرب بالمقتنيات التالية أو القيام بالتصرفات الموضحة أدناه حتى ال يعرض
نفسه للعقوبات.
 .1االحتفاظ في السكن بكافة أنواع األسلحة أو المواد القابلة لالشتعال أو السخانات الكهربائية أو
النرجيلة ( الشيشة) و كذلك أجهزة الفيديو واألفالم والصور والمجالت الخليعة التي تتنافى مع
اآلداب العامة.
ً
 .2عمل توصيالت كهربائية داخل الغرفة خالفا للتوصيالت األساسية كما ال يجوز طهي الطعام أو
االحتفاظ بأدوات الطهي داخل الغرفة.
دليل املتدرب
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

إحداث ضجيج بالمبنى قد يسبب اإلزعاج للمتدربين ويخل بجو الهدوء واالستقرار المطلوب في
السكن مع عدم االحتفاظ أو استخدام أدوات الموسيقى.
إلصاق الصور على الجدران أو الكتابة عليها ،وعليه المحافظة على ترتيب ونظافة غرفته .
اقتناء الطيور أو الحيوانات األليفة داخل السكن.
ال يجوز للمتدرب إجراء أي تغيير في السكن أو األثاث المخصص له إال بموافقة مشرف قسم
اإلسكان وفق اإلجراءات المتبعة.
يمنع منعاً باتاً نوم المتدرب في غير غرفته كما ال يجوز تجمع المتدربين خارج الغرف بعد الساعة
الحادية عشرة ً
ليال خالل أيام األسبوع.
عدم االهتمام بنظافة الغرفة وتنظيمها.
التستر على أي مخالفة تحصل من زمالئه سواء داخل غرفته أو بالمبنى الذي يسكن فيه.

 3-11املخالفات السلوكية
تعد التصرفات التالية من المخالفات التي تستوجب توقيع العقوبات المناسبة
 .1التصرفات التي تتعارض مع اآلداب العامة والشريعة اإلسالمية.
 .2اإلتالف والتخريب المتعمد ألثاث المعهد أو مبانيه بشكل عام.
 .3كل ما يؤدي إلى إثارة الفتن والمشكالت بين المتدربين.
 .4التحريض على االمتناع الجماعي ضد أنظمة المعهد.
 .5التعرض باإلهانة للزمالء أو المشرفين أو الموظفين بأي أسلوب كان.
 .6عدم تجاوب المتدرب مع التوجيهات ،وإصراره على ارتكاب مخالفة سبق وأن نُبه عليها ً
كتابة.
 .7تقديم أي وثائق مزورة.
 .8الغش في الواجبات الدراسية أو االختبارات.
 .9التدخين بالغرفة أو داخل مباني السكن باإلضافة إلى مرافق التدريب بالمعهد.
 .10إحداث الضجيج بالمباني التدريبية واستخدام تجهيزاتها في غير األغراض المخصصة لها.
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 4-11أنواع العقوبات
في حالة ارتكاب المتدرب ألي من المخالفات المذكورة توقع عليه العقوبة المناسبة من بين العقوبات
التالية
 .1لفت النظر الشفوي.
 .2التنبيه كتابة.
 .3اإلنذار الخطي.
 .4الحسم من المكافأة.
 .5الفصل المؤقت من السكن.
 .6الفصل المؤقت من المعهد.
 .7الفصل النهائي من السكن.
 .8الفصل النهائي من المعهد.

 5-11الغرامات املالية

يعاقب كل متدرب بالغرامات المالية وفقاً للمخالفات المنصوص عليها أدناه :
 .1فقدان أو تلف بطاقة المعهد
ً
رياال ( 50ريال)
	أ .المرة األولى خمسون
	ب .المرة الثانية مائة ريال (  100ريال )
	ج .المرة الثالثة مائتان ريال (  200ريال )
	د .المرة الرابعة وما بعدها أربعمائة ريال (  400ريال )

 .2فقدان أو تلف الوثائق التالية:
ً
	أ .شهادة المعهد خمسون رياال ( 50ريال)
ً
رياال ( 50ريال)
	ب .شهادة حسن السيرة والسلوك خمسون
	ج .كشف الدرجات األكاديمي الرسمي عشرة رياالت ( 10ريال)
	د .كشف الدرجات األكاديمي الغير رسمي خمسة رياالت ( 5ريال)
.3
.4
.5
.6

فقدان تصريح دخول المركبة  :مائة ريال (  100ريال )
ً
رياال (  50ريال )
فقدان مفتاح الغرفة الخاص بالسكن خمسون
القيمة التي تقرها لجنة العقوبات لكل ما يتلف أو يفقده المتدرب من ممتلكات المعهد المسجلة
عليه
التدخين داخل مرافق المعهد مائتان ريال ( 200ريال)

 6-11التظلم ملدير املعهد
يجوز للمتدرب التظلم لمدير المعهد إلعادة النظر في العقوبات الصادرة بحقه خالل عشرة أيام من تاريخ
صدورها ويكون قرار المدير نهائياً.

دليل املتدرب
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ملحق 1
إدارة معهد الجبيل التقني
يتكون معهد الجبيل التقني من عدة أقسام تشبه إلى حد كبير معظم المعاهد العالمية المتخصصة في
نفس المجال
[رئيس القسم :األستاذ/عبد العزيز الشايب

■ قسم الشؤون اإلدارية والمالية والذي يضم		 :
● وحدة شؤون الموظفين
● وحدة المشتريات
● وحدة المحاسبة
● وحدة الصيانة والتغذية

مبنى اإلدارة -الدور األول]

■ قسم شؤون المتدربين والذي يضم:
● وحدة القبول والتسجيل
● وحدة اإلسكان
● وحدة الخدمات الطالبية

		

[رئيس القسم :األستاذ/فهد الراجح

مبنى اإلدارة -الدور األرضي]

■ قسم المهارات األساسية والذي يضم:
● اللغة االنجليزية
● الرسم التقني
● الرياضيات
● التربية البدنية
● الثقافة اإلسالمية

		

[رئيس القسم :الدكتور/مالك احمد

مبنى المهارات األساسية -الدور األرضي]

■ قسم المهارات الميكانيكية والذي يضم:
● صيانة اآلالت الصناعية
● مهارة الرسم والتصميم بالحاسب اآللي
● مهارة اللحام الصناعي
● مهارة صيانة السيارات
● مهارة خراطة وتشكيل المعادن

		

[رئيس القسم :األستاذ/هاشم شطناوي

		
■ قسم المهارات الكهربائية واليكترونية والذي يضم:
● مهارة الكهرباء الصناعية
● مهارة اآلالت الدقيقة والتحكم

الورشة رقم (])10

[رئيس القسم :األستاذ/عدنان عيد

الورشة رقم (])4

		
■ قسم مهارات تقنية المعلومات
● مهارة صيانة الحاسب اآللي ودعم الشبكات
● مهارة إدارة شبكات الحاسب اآللي
● مهارة دعم االنظمة

[رئيس القسم :األستاذ/وليد اللطايفه

مبنى قسم تقنية المعلومات -الدور األول]

		

[رئيس القسم :الدكتور/عماد عامر

مبنى اإلدارة – الدور األول]

■ وحدة الجودة والتطوير

باإلضافة إلى بعض اإلدارات المساعدة مثل نظم المعلومات اإلداري.
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2 ملحق
ϲϨϘΘϟ ϞϴΒΠϟ ΪϬόϣ ΔτϳήΧ
Millwright, WS-1,2,3

ΐϳέΪΘϟ ΔΌϴϫ ˯Ύπϋ ϦϜγ

ΕΎϨοΎΤϟ ϰϨΒϣ

ΕέΎϴδϟ ΔϧΎϴλ -˺˺ Δηέϭ
ΐγΎΤϟΎΑ ϢϴϤμΘϟ -˺˹ Δηέϭ

ΓΪϳΪΠϟ νήϏϷ ΓΩΪόΘϣ ΔϟΎμϟ

-ΔϴϋΎϨμϟ Εϻϵ ΔϧΎϴλ- ̂ Δηέϭ
ϥΩΎόϤϟ ϞϴϜθΗϭ ΔσήΧ-́ Δηέϭ

ϡΎΤϠϟ -̀ Δηέϭ

ΎϳήΘϓΎϜϟ
ΔϴϧΪόϤϟ Ύϔμϟ -˿ Δηέϭ

ϱέΩϹ ήϳϮτΘϟ ϰϨΒϣ
ϢϜΤΘϟϭ ΔϘϴϗΪϟ Εϻϵ ˾ Δηέϭ
ΕΎϣϮϠόϤϟ ΔϴϨϘΗ ϰϨΒϣ

˯ΎΑήϬϜϟ - ˽ Δηέϭ

ΔϴγΎγϷ ΕέΎϬϤϟ ϰϨΒϣ

Εϻϵ ΔϧΎϴλ -˼ˬ˻ˬ˺ Δηέϭ

ΪϬόϤϟ ΓέΩ· ϰϨΒϣ
ϦϳΪϬόΘϤϟ ΐΗΎϜϣ

ϦϴΑέΪΘϤϟ ϥϭΆη ϰϨΒϣ

βϨΘϟ ΐόϠϣ

Δϴδϴήϟ ΔΑϮΒϟ

ωΩϮΘδϣ

ΒδϤϟ

νήϏϷ ΓΩΪόΘϣ ΔϟΎμϟ

ΪΠδϤϟ

ΪϬόϤϟ Ϣότϣ
ϡΪϘϟ Γήϛ ΐόϠϣ

ϩΎϴϣ ϥΰΧ

ΔϟΎϘΒϟϭ ϕϼΤϟ

Ώϼτϟ ϦϜγ

ΔϴϧΪΒϟ ΔϗΎϴϠϟ ΔϟΎλ

ϒλϮΘδϤϟ
ΔΒΘϜϤϟ
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ملحق 3
أرقام تهمك
تلفون المكتب

فاكس المكتب

مدير المعهد

0096633402626

0096633400292

رئيس قسم شؤون الطالب

0096633402630

0096633402631

رئيس قسم شؤون التدريب

0096633402637

0096633402683

مشرف وحدة القبول والتسجيل

0096633402640

-

مشرف وحدة اإلسكان

0096633402629

-

مشرف وحدة الخدمات الطالبية

0096633402669

-

رئيس قسم المهارات الميكانيكية

0096633402687

0096633406006

رئيس قسم المهارات الكهربية واالليكترونية

0096633402608

009663402684

رئيس قسم تقنية المعلومات

0096633402633

-

سيارات األجرة
هانكو

0096633419900

هال ()AVIS

0096633466777

الفضل

0096633415077

بدجت

0096633412353

سعوديكو

0096633480000

ساريا االنجاز

0096633623831

المفتاح

0096633410832

الجزيرة

00966333630200
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