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 مقدمة

 لم يتمكنوا من الحصول  رسوم دراسية رمزية ملن مقابلهو تعليم نظامي  الخاص،تعليم الدارسين على حسابهم   

 املقدمة. الدراسية املجانيةعلى القبول في البرامج 

 األولى:املادة  .2

 تعريفات

هي الجهة التي تشرف على التعليم ما بعد الثانوي في مدينة الجبيل الصناعية : قطاع الكليات واملعاهد  .1.1

 معهد الجبيل التقني(. –كلية الجبيل الصناعية  –وتضم ) كلية الجبيل الجامعية 

الدراسية مع خططه  تتطابق ،ةيدراس: برنامج تعليمي مقابل رسوم تعليم الدارسين على حسابهم الخاص .1.2

 البرامج املعتمدة في الكلية/ املعهد.

 الدرجة الجامعية املتوسطة ودرجة البكالوريوس.و  الدرجة العلمية: درجة الدبلوم .1.1

االسعوديين باملجان للطالب  أو املعهد التعليم النظامي: التعليم الذي تقدمه الكليات .1.1
ً
املعمول  لألنظمة وفق

 كومية.بها في سائر الكليات والجامعات الح
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 : املادة الثانية .1

  : التعليم للدارسين على حسابهم الخاصنظام 

 رسوم دراسية. مقابل م  قد  ي  نظام  .2.1

الخاصة بطالب االنتظام بالكلية/  جميع األنظمة واللوائح الدارسين على حسابهم الخاصطالب الطبق على ي   .2.2

 .الالئحة هفه في هذمالم يرد ما يخال، دة ماملعتاملعهد 

  أي مكافآت )شهرية، تفوق(. الدارسون على حسابهم الخاصال يمنح  .2.1

للضوابط  الحصول على تخفيض الرسوم وفق على حسابهم الخاص الدارسين السعوديين يجوز للطالب .2.1

 : التالية

 أو الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية فقط /ــهيكون الطالبأن  .2.1.1

 ت املستوى األول للتخصص حسب الخطة الدراسية املسجل عليها.مقررا كامليجتاز الطالب/ــــــه    أن .2.1.2

 في  .2.1.1
ً
 ألسباب تأديبية ، غير مفصول  الدراسة أن يكون منتظما

ً
 أو نهائيا

ً
 مؤقتا

ً
 .منها فصال

 للمعدل التراكمي حسب الجدول التالي:25-%22أن مقدار التخفيض) .2.1.1
ً
 -%( يكون للفصل التالي وفقا

ظاتمالح نسبة التخفيض معدل تراكمي  

2..2 - 1.21  22 % 1..2بشرط بقاء املعدل التراكمي أكثر من    

1.22 - 1.13  25 % 1.22بشرط بقاء املعدل التراكمي أكثر من    

فأكثر 1.2  155 %  يتم تحويله إلى البرنامج العام 

 

 ( ساعات للفصل الصيفي.8(ساعة في الفصل الدراس ي الرئيس ي و)12تسجيل ما ال يقل عن ) .2.1.2

م والتحويل إلى البرنامج العام يكون في مرحلة التخصص فقط وال ينطبق على طالب تخفيض الرسو  .2.1.2

 السنة التحضيرية.

ق  .2.2 طب 
 
ا األكاديمي لقطاع الكليات واملعاهد املجلسأي ضوابط أخرى يحددها ت

ً
 . الحق
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  : املادة الثالثة .1

 : الفئة املستهدفة

 كل من:  الدراسة على الحساب الخاصيقبل في برامج  .1.1

 .ن على الشهادة الجامعية املتوسطة الحاصليو  خريجي الثانوية العامة .1.2

 ن الذين يرغبون في إكمال دراستهم الجامعية.ياملوظف .1.1

 .ومن في حكمهم ن في اململكة إقامة نظاميةياملقيم .1.1

 : املادة الرابعة .2

 : شروط القبول 

1.1.  
ً
  و جامعة معتمدةأهادة الجامعية املتوسطة من كلية على الش أن يكون املتقدم خريج الثانوية العامة أو حاصال

  . بتقدير جيد كحد أدنى

 على نتائج اختبار القدرات العامة واالختبار التحصيلي للتخصصات الع .1.2
ً
 . يةلمأن يكون حاصال

كشرط لاللتحاق  / املعهدن يكمل الطالب بنجاح أية مقررات تأهيلية أو تكميلية  يقرها مجلس الكليةأ .1.1

 .البكالوريوس للحاصل على الشهادة الجامعية املتوسطةببرنامج 

 .لم يسبق فصله من  كلية أو جامعة أخرى ألسباب تأديبية .1.1

 .مع  مراعاة الفحوصات الخاصة بعمى األلوان لبعض التخصصاتالطبي  الكشف يجتاز أن .1.2

 .لقطاعويعتمدها املجلس األكاديمي ل / املعهد خرى يقرها مجلس الكليةأيستوفي أية شروط  نأ .1.2

 فر شروط القبول السابقة ال يعني القبول النهائي للمتقدم وإنما يخضع للمنافسة.اتو  ...1

 يتم قبولها في كل جهة كما يلي: العامة التيمسارات الثانوية  .1.8

1.3.  
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 نوع شهادة الثانوية الجهة

 علوم طبيعية فقط.الطالب: فرع  كلية الجبيل الجامعية

علوم  –تحفيظ القرآن  –م شرعية وعربية علو  –فرع الطالبات : علوم طبيعية 

 إنسانية

 علوم طبيعية فقط  كلية الجبيل الصناعية

إنسانية  علوم -جتماعيةا علوم إدارية و -عربية علوم شرعية و –علوم طبيعية  معهد الجبيل التقني

 تحفيظ قرآن –

2.  

 : املادة الخامسة ..

 : العبء الدراس ي واملدة الزمنية

 لالئحة الدراسة  لدراسين على حسابهم الخاص ما يطبق على البرنامجيطبق على الطالب ا
ً
االنتظام وفقا

 واالختبارات.
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 : املادة السادسة .8

 : الرسوم الدراسية

 للساعة املعتمدة الواحدة.  (25.)من الطالب مبلغ  ىستوفي   .2.1
ً
 ريال سعودي رسوما

في حال  صيفي( – الدراس ي )رئيس يالسكن للفصل  فقط قيمة(ريال 1555الطالب مبلغ وقدره ) يستوفي من .2.2

 رغبته االستفادة من ذلك. 

يعامل الطالب ضمن برنامج الدارسين على حسابهم الخاص معاملة بقية الطالب في الحصول على خصومات  .2.1

 بند اإلعاشة.

العالج  ءباستثنا / املعهد تشمل الرسوم التي يدفعها الطالب االستفادة من جميع خدمات ومرافق الكلية .2.1

 .والزي املوحدوالكتب الدراسية 

بواقع قسطين  هااألسبوع االول من الفصل ويمكن تقسيط نهاية يتم تسديد الرسوم الدراسية كاملة قبل .2.2

 تستوفى الرسوم  و  %(25ى أن ال تقل قيمة القسط عن )عل
ً
 نهاية األسبوع الرابع.ببحد أقص ى كاملة

ذا لم يتمكن من تسديد الرسوم املطلوبة خالل الفترة إلفصل الدراس ي األول بافي القبول  املستجد() يسقط حق الطالب

 املحددة.

 :في حالة االعتذار أو االنسحاب عن الدراسة تعاد الرسوم الدراسية وفق ما يلي .2.2

 .( ألف ريال كرسوم إدارية في حالة االعتذار أو االنسحاب قبل بداية الدراسة1555يخصم ) .2.2.1

راسية املدفوعة في حالة االعتذار أو االنسحاب خالل األسبوعين األول من الرسوم الد(%15) يخصم .2.2.2

 .والثاني من بدء الدراسة

من الرسوم الدراسية املدفوعة في حالة االعتذار أو االنسحاب خالل األسبوعين الثالث  %( 25)يخصم  .2.2.1

 .والرابع من بدء الدراسة

 .الدراسة ال تسترد الرسوم الدراسية بعد مض ي أربعة أسابيع من بدء .2.2.1
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/  يجوز للطالب استعادة كامل رسوم التسجيل  في أي مقرر دراس ي في حالة تأجيله أو إلغائه من قبل الكلية ...2

 بأن املعهد
ً
، جراءات االستعادة تستغرق مدة زمنية التقل عن شهر كامل من تاريخ تقديم الطلب إ. علما

 قبل تلك املدة .وليس من حق الطالب املطالبة باستالم املبالغ املرتجعة 

 يسترد الطالب كامل املبلغ إذا ألغي قبوله من )الكلية/ املعهد( نتيجة لعدم اجتيازه الكشف الطبي. .2.8

الحق في مراجعة الرسوم الدراسية وتحديدها لكل عام بالجبيل قطاع الكليات واملعاهد األكاديمي بلمجلس ل .2.3

 .العام الدراس يعلى أن يتم إشعار الطالب بتغيير الرسوم قبل بدء دراس ي 

واملعايير املالية لرسوم تحديد كافة السياسات  بالجبيل يحق للمجلس األكاديمي بقطاع الكليات واملعاهد .2.15

  .والخصم  التسجيلالدراسة، 

 تكون مسؤولية التحصيل والخصم من مهام قسم املحاسبة. .2.11

 :السابعةاملادة  .3

 :عامةتعليمات وأحكام 

 من تاريخ اعتمادها يسري العمل بهذة الالئحة اعتبار  .1..
ً
بمقابل سبقها من لوائح منظمة للتعليم  وتنسخ ما ،ا

 .، وتراجع بعد سنة من العمل بهارسوم مالية 

 ، بالجبيل جلس األكاديمي لقطاع الكليات واملعاهداملتصدر هذه الالئحة التنفيذية وتعدل بقرار من  .2..

 حده حق تفسير نصوص هذه الالئحة.للمجلس و و 

 


