
 
 المملكة العربیة السعودیة

 وزارة الدفاع
 اإلدارة العامة للخدمات الطبیة للقوات المسلحة

 كلیة األمیر سلطان العسكریة للعلوم الصحیة بالظھران
 قسم شؤون الطالب

 (برنامج التشغیل الطالبي)

 استمارة تشغیل طالب              
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  القسم:  االسم الرباعي:
  المستوى:  رقم الھاتف:

           الرقم األكادیمي:

           رقم السجل المدني:
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  الفرع:  اسم البنك:

                           رقم الحساب:

                           :IBNرقم 
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 سكن/الكلیةرج الخا□  داخل السكن               □  السكن:

 فني□  المھارات التي یتقنھا والخبرات:
 عالقات عامة□ 

 تصمیم□ 
 عمل مكتبي□ 

آخرى □ 
.................................

........... 

 عامةالعالقات ال □ المجاالت التي تفضل العمل بھا:
 كفتیریاال □

 النادي الریاضي □
 مكتبةال □

آخرى □ 
.................................

........... 
 

ار
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ً: إ
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ثا
 

 شروط وضوابط تشغیل الطالب:
تقل ساعات الفراغ في ة منھ خالل الفصل الدراسي بحیث ال أن یكون الطالب/الطالبة قد سجل الساعات الدراسیة المطلوب -1

 الجدول الدراسي عن خمس ساعات أسبوعیاً.
 سات التحضیریة.أن یكون الطالب/الطالبة قد أنھى برنامج الدرا -2
 نذار األكادیمي.أن ال یكون الطالب تحت اإل -3
 األولویة تكون لمن لم یسبق لھم العمل ببرنامج التشغیل الطالبي منذ التحاقھم بالكلیة. -4
 ال یتم تشغیل أي طالب/طالبة سبق لھ العمل في البرنامج التشغیلي مرتین خالل دراستھ في الكلیة. -5
تأخر الطالب/الطالبة في رفع نموذج تسجیل الساعات التشغیلیة ومرفقاتھ قبل نھایة الفصل الدراسي بأسبوعین یعرضھ لتأجیل  -6

 صرف مستحقاتھ للفصل الذي یلیھ.
ل في إذا ثبت تھاون الطالب/الطالبة في أداء المھام المكلف بھا، یُنھى عملھ في البرنامج دون تعویض مادي، وال یُمكَّن من العم -7

 البرنامج مرة أخرى.
 أال یؤثر التشغیل على الدراسة والتحصیل العلمي للطالب/الطالبة. -8

 

جمیع المعلومات المدونة في ھذه االستمارة صحیحة وأنني اطلعت على الشروط أعاله وعند ثبوت خالف ذلك فال یحق لي  بأنأقر 
 استالم مكافأة التشغیل وسیتم حرماني من التشغیل مستقبالً.

 فیھ المقر بما
 

 .الطالبة: .................................................الطالب/
 .التوقیع: .........................................................

  قسم شؤون الطالبرئیس                   

 ....االسم: ..........................................................
 .التوقیع: ............................................................

 بعد تعبئة النموذج واستكمال البیانات، یتم تسلیمھا إلى قسم شؤون الطالب ورفقھ بصورة من بطاقة الطالب األكادیمیة والجدول الدراسي.: مالحظة
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