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.................أحكام عامة................الفصل األول: 

 .............واألنظمة..............الشروط  الفصل الثاني:

 ..............جباته.......احقوق الطالب ووالفصل الثالث: 

 .........الرابع: أحكام ختامية...................... الفصل

 



 أحكام عامةالفصل األول:            

 1 تعريفات المادة األولى

 1 هذه الالئحةأهداف  يةـثانـالمادة ال

 3 من يخضع لهذه الالئحة ثةـثالـالمادة ال

 3 الجهة المختصة بتطبيق الالئحة ةـرابعـالمادة ال

 3 السكن على توفيره  ما يحرص المادة الخامسة

 5 السكن الطالبي إدارة المادة السادسة

 5 من يشرف على إدارة السكن سابعةـالمادة ال

 5 حق تفتيش غرف السكن المادة الثامـنة

 5 تشكيل اللجنة الطارئة المادة التاسعة

 الفصل الثاني: الشروط واألنظمة            

 1 شروط القبول في السكن المادة العاشرة

 1 توزيع الطالب المادة الحـادية عشر

 5 عريف السكن ومهامه المادة الـثانية عشر

 5 استقبال الزوار المادة الـثالثة عشر

 6 حاالت إخالء السكن غيابيًا المادة الرابعة عشر

 6 متى يجب على الطالب إخالء السكن الخامسة عشرالمادة 

 6 الجوائز التشجيعية المادة السادسة عشر

 الفصل الثالث: حقوق الطالب وواجباته            

 8 ممارسة األنشطة المادة الـسابعة عشر

 8 البقاء في السكن خالل العطل الرسمية الـثامنة عشرالمادة 

 8 اإللتزام بأنظمة ولوائح الكلية المادة التاسعة عشر

 8 التقيد بحسن السلوك المادة الـعـشـرون



 8 المبيت في الغرفة المخصصة المادة الحادية والعشرون

 7 على السكنالمحافظة  المادة الـثانية والعشرون

 7 في حالة الفقدان أو التلف المادة الـثالثة والعشرون

 7 المسؤولية تجاه األغراض الشخصية المادة الرابعة والعشرون

 7 التزام العودة في المواعيد المحددة المادة الخامسة والعشرون

 7 التعاون مع الموظفين المادة السادسة والعشرون

 11 مايجب اإللتزام به المادة السابعة والعشرون

 11 مايحظر القيام به المادة الثامنة والعشرون

 الفصل الرابع: أحكام ختامية            

 13 الخضوع للنظام التأديبي المادة التاسعة والعشرون

 13 مايعد مخالفة من الطالب المادة الــثالثون

 13 اإلجراء المترتب على المخالفة المادة الحادية والثالثون

 13 الجهل بلوائح السكن المادة الثانية والثالثون

 13 بداية العمل بهذه الالئحة المادة الثالثة والثالثون

 15 الغاء هذه الالئحة لماسبقها المادة الرابعة والثالثون

 15 اللغة المعتمدة لالئحة المادة الخامسة والثالثون
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 على الالئحة هذه في وردت وأينما التالية المصطلحات تدل

 :التالي النحو على منها كل أمام المدونة المعاني

 .الصناعية الجبيل كلية: الكلية .1

 مستواه كان أيًا بالكلية للدراسة كل ملتحق: الطالب .3

ينتمي لجهات آخرى  ويستفيد من  أو جنسيته أو التعليمي

 الكلية.سكن خدمات ومرافق 

التابع  خارجها أو حرم الكلية داخل يالطالب السكن: السكن .5

 .لكلية الجبيل الصناعية

 وتعليمات ولوائح أنظمة يخالف ما كل هي: المخالفة .1

 .السكن الطالبي

 من السكن المستفيد الحكم الصادر على هي: العقوبة .5

 .الالئحة هذه في عليه والمنصوص

قطاع الكليات والمعاهد: أي كلية أو معهد يتبع إلدارة  .6

 الهيئة الملكية بالجبيل.

احد الطالب الراغبين بالعمل بنظام التشغيل الذاتي العريف:  .9

يتم ترشيحه من قبل موظف اإلسكان المشرف على المبنى 

  ويتم الموافقة عليه من قبل رئيس قسم اإلسكان.

 

 :يلي لما الالئحة هذه تهدف
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 وأ الكليةسكن  داخل حكمه في ومن الطالب سلوك ضبط .1

 .مرافق الكلية الخدمية

 باألساليب سلوكه ومعالجة المخالف اصالح الطالب .3

 الكلية. في الحديثة المناسبة التربوية

ولوائح  ألنظمة المخالف على التأديبية العقوبات قاعيإ .5

 الكلية. في بها المعمولالسكن 

الكلية وبما ذه الالئحة كل مستفيد من خدمات سكن خضع لهي

 يتوافق مع األنظمة األساسية للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

شؤون  إدارةالجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة هي 

ذات  بالتعاون مع الجهات الطالب ناسكإ قسمممثلة بالطالب 

 كلية.العالقة بال

 ضرورية خدمات وأي المالئم السكن توفير على تحرص الكلية

النهوض  يكفل له بما واالستقرار وتحقيق الهدوء طالبللأخرى 

 اآلتي: تحقيق على يساعد وبما التربوية الكلية بوظائف

 .الطالب بين الدراسية القيم تدعيم .1

 الثقافيةشطته أن وتنظيموقاته بأ االهتمام علىالطالب  تعويد .3

ميوله  تستوعب التي والترويحية والرياضية واالجتماعية

 .المختلفة الالمنهجية هواياته وتنمي
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 بينهم التعارف وتحقيق الطالب بين آلفروح الت تعزيز .5

 فريق في والعملإليها  واالنتماء بالجماعة إحساسهموتنمية 

  .واحد

 التابعة للكلية ويخضع في إدارته األقساميعد السكن الطالبي من 

الالئحة  الكلية ولوائحها، فضاًل عن هذه ألنظمةوتسيير شؤونه 

 وتعليماتها.

 

 في الطالب ناسكإ قسمعلى  تتولى إدارة شؤون الطالب اإلشراف

الكلية وتسيير شؤونه وفق لوائح الكلية وأنظمتها.

 من خاللتطبيق أحكام هذه الالئحة ب الطالب ناسكإ قسميقوم 

 راه مناسبًاالذي ي الوقت في الت ميدانية على المباني السكنيةجو

 واتخاذ االجراءات المالئمة بحق المخالفين.

الحاالت  للتعامل معتشكيل لجنة  يجوز لرئيس قسم اإلسكان

من إدارة األمن موظف  يةعضوبو برئاسته وذلك الطارئة

ويحق للجنة تفتيش ة، من قسم األمن والسالم موظفالصناعي و

 .   ي غرفة يشتبه بها وإستدعاء ساكنهاأ
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كن الكلية إذا أستوفى الشروط االستفادة من سيجوز للطالب 

 التالية :

في الدراسة المنتظمة أن يكون الطالب مقبواًل بالكلية  .1

مستكماًل لكافة إجراءات التسجيل للفصل الدراسي الذي و

من  ميتم استثناءه أو من يرغب فيه الطالب االلتحاق بالسكن

 .طالب قطاع الكليات والمعاهدقبل مجلس الكلية ل

 خلوه من األمراض المعدية. .3

على الثانوية العامة من أحد  يكون الطالب حاصاًلأن ال .5

 مدارس محافظة الجبيل.

بأنظمة  قد سبق فصله من السكن إلخالله أن ال يكون الطالب .1

ما لم يصدر قرار باستثنائه من  االمعمول به ولوائح الكلية

صية وكيل الكلية هذه الفقرة من مدير الكلية بناًء على تو

 .ون الطالبلشؤ

الكلية ولوائحها التنظيمية  بأنظمة الموافقة واإللتزام .5

 ي.بسكن الطالالوالسيما الئحة 

حسب الشواغر وفقًا يوزع الطالب على غرف المباني السكنية 

 للضوابط التي تضعها إدارة السكن مع مراعاة رغبة الطالب كلما

 المخصصة له ةكان ذلك ممكنًا ويجوز للطالب تغيير الغرف

 .فقط خالل فترة النقل المحددة
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 قبل من ترشيحه يتم من الطالب عريفسكني  مبنى لكل يحدد

فر ويجب أن تتو اإلسكانرئيس قسم  مع بالتنسيق المبنى مشرف

 الشروط التالية: هفي

 . والسلوك السيرة حسن ونيك نأ .1

 . قوية قيادية شخصية صاحب يكون نأ .3

 . السكن في عليه مالحظات يأ وجود عدم .5

 . المحدد المبنى في ساكن يكون نأ .1

 التعاوني التدريب طالب حدأ يكون ال نأ .5

 :التالية المهام به وتناط

 غير والتصرفات المشكالت عنموظف اإلسكان  إبالغ .6

 .السكن داخل تحدث قد التي النظامية

 .والنظافة الصيانة بمشكالتموظف اإلسكان  إخطار .9

 الرياضية األنشطة مختلف إقامةعند  الالزم التنسيق عمل .8

 .واالجتماعية والثقافية

 اإلشراف على الصالة الترفيهية داخل المبنى. .7

 :التالية للضوابط وفقًا السكن في الزوار استقبال للطالب يجوز

 . والخال والعم واألخ الوالد تقتصر زيارة السكن على .1

 الساعة من الدراسة أيام أثناء للسكن الزوار بدخول يسمح .3

 وفي مساًء والنصف التاسعة الساعة وحتى عصرًا الرابعة
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 الساعة ولغاية صباحًا التاسعة من األسبوع نهاية عطلة

 . الطالب المسجل في الغرفةبشرط وجود  لياًل التاسعة

 . مطلقًا بالسكن الزائر بمبيت يسمح ال .5

 قسم قبل من السكنية المباني في الزيارة عملية تنظيم يتم .1

 .اإلسكان

 

 من طرفه إلخالء مراجعته وعدم انسحابه أو الطالب فصل عند

 من غرفته في وجد ما وإرسال غيابيًا سكنه إخالء يتم ،الكلية

وال يتحمل  .الكلية في والسالمة األمن وحدة إلى رسمية وثائق

أغراض الطالب الشخصية أو ولية عن ؤأي مس الطالب إسكانقسم 

 التعويض عنها.

: 

 تطبيقه أو انسحابه أو الدراسي لفصلل الطالب تأجيل ةحال في

 مكتب مراجعه عليه يجب ،الجبيل مدينة خارج التدريب التعاوني

، ويجوز لرئيس إجراءاته باقي استكمال قبل سكنه وإخالء اإلسكان

.وفق الضوابط ذلك مناإلستثناء  الطالب إسكانقسم 

 

في حفل ختام األنشطة  التشجيعية الجوائز بمنح الكلية تقوم

 :يلي كما موزعة السكن في المقيمين للطلبةالطالبية 

 : المثالي العريف جائزة .1
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 السكن في المثالي العريف بترشيح الطالب إسكان قسم يقوم

 الختامي الحفل في لذلك المخصصة الجائزة الستالم

  .الكلية تقيمه الذي الطالبية لألنشطة

 : في كل مبنى المثالية الغرفة جائزة .3

 اإلسكان موظفي من لجنة بتشكيل الطالب إسكان قسم يقوم

 الجائزة ومنحها غرفة أفضل الختيار المباني وعرفاء

 .الطالبية لألنشطة الختامي الحفل في لذلك المخصصة

 : المثالي المبنى جائزة .5

 اإلسكان موظفي من لجنة بتشكيل الطالب إسكان قسم يقوم

 تقديرية شهادة ومنحه مبنى أفضل الختيار المباني وعرفاء

 .الطالبية لألنشطة الختامي الحفل في المبنى لعريف تسلم
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الثقافية واالجتماعية األنشطة  المقيم في السكنيمارس 

والقرارات  والترويحية داخل السكن وفقًا للتعليمات والرياضية

 الكلية. إدارة  صدرهاتالتي 

و  العطل الرسميةخالل  السكن في البقاء للمقيم في السكن يجوز

موافقة رئيس قسم اإلسكان اإلجازات شريطة الحصول على 

 .وفق الضوابط بالكلية

 الكلية وقوانين بأحكام التقيدكن المقيم في الس على يجب

 .للسكن الداخلية بها والتعليمات المتعلقة واللوائح

زمالئه  مع الحميد بالسلوك التقيد المقيم في السكن على يجب

 أو فعل بأي القيام له اليجوز و والعاملين بالسكن والموظفين

 .الحميدة األخالق مقتضى عن يخرج تصرف

 له، المخصصة بالغرفة المبيت المقيم في السكن على يجب

قسم  قبل من إال بموافقة مسبقة غيرها في المبيت له واليجوز

 .الطالب إسكان
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 وسالمة السكن نظافة على المحافظة المقيم في السكن على يجب

الطالب  على عهدة الموجود بالغرفة األثاث ويعتبر محتوياته

 .المسجلة بأسمه

 أو انفقد أي عن منفردين أو مجتمعين المقيمون في السكن سألُي

 مله وال يسمح مطرفه خلىُي وال والمبانيلمحتويات الغرف  تلف

إال بعد إعادة  الواقعةت ثبوحال في خرى إلى أ غرفة من باالنتقال

 .تعويض قيمة التالف أو المفقودالمفقود أو 

 لوازمه على المحافظة عن مسؤول المقيم في السكن يكون

 ةبالغرف ترك األغراض الثمينة له واليجوز الشخصية وأغراضه

 .لسكنل تهمغادر عند

 التي المواعيد في السكن إلى بالعودة السكنالمقيم في  يلتزم

 خاصة، أحوال في ويجوز عن الكلية، الصادرة التعليمات تحددها

 هذه عن الطالب يتأخر أن وكيل الكلية لشؤون الطالب وبموافقة

 ألسباب طارئة. أو األنشطة بالدراسة أو تتعلق ألسباب المواعيد

 

 وموظفي التعاون مع أفراد األمنالسكن  المقيم فييجب على 
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في الكلية وإبراز الهوية أوبطاقة الكلية عند الطلب. اإلسكان 

 :يلي ماب اإللتزام السكن في المقيم على

 .وترتيبها الغرف نظافة على المحافظة .1

 .وأجهزته السكن بممتلكات العبثعدم  .3

 الجدران على الشعارات أو الرسوم أو الصور تعليقعدم  .5

 مسبق دون إذن من األسباب كانت مهما والزجاج واألبواب

 .اإلسكان إدارة أو المشرف من

 .والكهرباء المياه استخدام حسن بضوابط التقيد .1

 .السكن داخل التجوال عند المحتشم الزي ارتداء .5

 .اآلخرين إزعاج وعدم الهدوء مراعاة .6

سنة دون مرافقة ولي  15دون سن  األشخاص ما ادخالعدم  .9

 .مله أمرهم

 .الحيوانات إدخالعدم  .8

بأنظمة السكن  اإلخالل إلى يؤدي عمل بأي القيام عدم .7

 مرتكبها خضعيو ،العامة والممتلكات وباألدوات حتوياتهمو

تأديبية ال الئحةال في عليها وصصالمن التأديبية للعقوبات

 للطالب.

يتعارض  تصرف أو فعل بأي القيام المقيم في السكن على يحظر

 وبوجه  ،الكلية ولوائح أو أنظمة اإلسالمية القيم أو التقاليد مع
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: اآلتي عليه خاص يحظر

  أنواعها. بكافة األسلحة تخزين أو حمل .1

 بجميع أنواعه. والتدخين والمخدرات المسكرات تعاطي .3

 من مرفق بأي أو الغرف داخل والشموع المباخر استخدام .5

 .السكن مرافق

 يسبب ما وكل الطبخ أجهزة أو النارية األلعاب استخدام .1

 .السكن في حريقًا

 التنسيق إال بعد بها المصرح غير الكهربائية األدوات إدخال .5

 .موظف السكن مع

 والصور والمجالت مواد كالكتب أو أدوات بأي االحتفاظ .6

 .واألعراف لقوانينل مخالفةالو باآلداب مخلةال

المنصوص  غير السكن إلىالكلية  خارج من زائر استضافة .9

 .عشر من هذه الالئحة عليهم في المادة الثالثة

وكيل  من مسبقة موافقةدون  بيانات أو نشرات أي إصدار .8

 .ذلك في يفوضه من أو الكلية لشؤون الطالب

 .السكن داخل بها المصرح األنشطةو برامجال تعطيل .7

 وكاميرات الفوتوغرافي يروالتص تآال استخدام إساءة .11

 .المحمولة اتفواله

 األخالق مقتضى عن يخرج تصرف أو فعل بأي القيام .11

 .اتباعه الواجب السوي والسلوك الحميدة

 الخاصة وشبكة االنترنت الحاسوب أجهزة استخدامإساءة  .13

 بالكلية.
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 موادفي  المبين التأديبي لنظامالمقيم في السكن إلى ا يخضع

 داخل مخالفات من منه يقع ما في شأن الالئحة التأديبية للطالب

   الطالبي. السكن

 أحكامو واألنظمة العامة بالقوانين إخالل كل مخالفة يعد

 بحكم محظور عمل بأي أو القيام االسالمية،الشريعة  تعاليمو

 المعتمدةأو غيرها من النظم واللوائح  الالئحة التأديبية للطالب

 .في الكلية

 إثباتموظف اإلسكان  يتولى مخالفة ارتكاببالطالب  حال قيام في

الطالب ليحيلها بدوره  لشؤون وكيل الكلية إلى ورفعها الواقعة

واتخاذ القرار وفقًا للوائح  فيها للتحقيق إلى لجنة العقوبات

 واألنظمة.

 السكن الئحةب علمه عدم بحجة العقوبة من الطالب يعفى ال

 أحكام نشر اإلسكانقسم  وعلى تعليمات من تصدره وما الطالبي

.المتاحة الوسائل بشتى بالالط وإعالم الالئحة هذه

 .لها الكلية مجلس إقرار تاريخ من الالئحة بهذه العمل يبدأ
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من  سابقًا صدر مما معها يتعارض ما كلهذه الالئحة  تلغى

 لوائح أو قرارات بهذا الشأن.

  غة المعتمدة في تفسير هذه الالئحة.تعتبر اللغة العربية هي الل


