
          
 

لملكية بالجبيلالخطة الزمنية إلسكان الطالب بقطاع التعليم بالهيئة ا  
   الدراس   ه الفصل4144  الدراس  للعام 

 
(244 ) الثان  

 

   

ي الدراسي )بداية الفصل 
 م (15/1/2022ه الموافق 22/6/1444 الثان 

 :  / مرحلة تجديد العقود للطالب الساكني  
ً
 أوال

  موعد دفع رسوم تجديد عقد السكن للفصل  
 
  (  442 ) الثان

يبدأ بتاري    خ لطالب كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقن 

     م 2023/ 01/ 3ه الموافق 1444/ 06/ 10م وينته  بتاري    خ  19/12/2022الموافق   ه 25/05/1444

 حالة عدم  
 
 نسحاب من السكن الطالن   عملية اإل  إجراء( و  بالموقع )صفحة الطالبحسابةالدخول اىل   الطالبلتجديد عىلا ف

ونيا لإ ه تجديد العقود الموضحإقبل تاري    خ  كتر  بطاقة باب الغرفة اىل مكتب االسكان الطالن   .  تسليم وكذلكعاله أ هنتهاء فتر

 حالة عد  
 
 وذلك بعد  من السكن الطالن   نسحاب إل واالتجديد  مف

ً
ونيا ة تجديد العقود  المحددة نتهاءإ سيتم إنهاء العقد إلكتر  فتر

ة التجديد إبعد  المطالبة بغرفته. وال يحق للطالب  عالهأ  . بالسكن الراغبي    للطالب وستكون متاحة نتهاء فتر

 
ً
  الدراس   / مرحلة التقديم للطالب الراغبي   بالسكن للفصل ثانيا

 : (  442 ) الثان 

  الدراس  اموعد دفع رسوم طلب التسكي   الجديد  للفصل  
   الثان 

(  442)  لطالب كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقن 
  السكنرسة الشاغره نتهاء األإاىل حي     م08/01/2023ه   الموافق  15/06/1444يبدأ من تاري    خ 

 
 الطالن    ف

  (  سكن طالب  كلية الجبيل الصناعية مبن  
 
 ( فقط .    22الغرف الفردية ف

 / 
ً
 معلومات هامة لك عزيزي الطالب المستفيد من اإلسكان الطالن   : ثالثا

  جدول لرسوم السكن خالل الفصل الدراس                                                       
 442 الثان 

 نوع الغرفة  الرسوم التأمي   

  الغرفة الفردية 2000 1000

كة 1000 500  الغرفة المشتر

  يكون دفع رسوم .
ً
  فقط والتقبل الحوالة إطالقا

ون   التجديد والسكن عن طريق السداد االلكتر

  االسبوع نهاية وبعد  والتأمي    السكن رسوم  إعادة يتم الدراس   الفصل بداية من أسبوعي    خالل السكن بإخالء الطالب قيام عند 

  
 .   فقط التأمي    مبلغ يعاد  الثان 

 وط وتعليمات إسكان الطالب اإل ام بشر ونيةالموضحة عىل الصفحة الرئيسية للخدمات اإللتر   .لكتر

  حال  مدينة الجبيل الحصول عىل السكن طالبلال يحق  
 
نتقال سكنه لمدينه اخرى يجب عىل الطالب تقديم مايثبت إ. وف

  (  تعريف عمل) :  وه  ذلك 
وارق تطلب أي أو أالوالد ، صك البيت ، إثبات مدارس ،صوره من كرت العائله ، العنوان الوطن 

  حال الحصول عىل السكن ولم يتم تقديم ما يثبت إمنه للتأكد من 
 
حقيته بالسكن يخىل أنتقال السكن اىل مدينه اخرى وف

 غياب
 
  . التأمي   فقطالرسوم المدفوعة ويعاد  عادةولن يتم إ يا

  الدراس  ونبي   للجميع أن عىل جميع الطالب أخذ جميع أغراضهم الشخصية والمتعلقات األخرى وذلك مع نهاية الفصل

  يخص الطالب داخل الغرفة وذلك لخضوع جميع غرف المبن  للتنظيف. 
 مكتب السكن غت   مسؤول عن فقدان أي سر


