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  جامعة امللك فيصل                              

KING FAISAL UNIVERSITY                   

 إدارة اإلسكان اجلامعي للطالبات -عمادة شؤون الطالب        

Deanship of Student Affairs- Student Housing 

 

 إ ساكن إلطالبات

 
 الطالبات المستجدات

التقديم للطالبات المستجدات والراغبات باإلقامة 

األول من الدراسي في اإلسكان الجامعي للفصل 

ـه1441العام الجامعي   

بالجامعة إرفاق صورة من إشعار القبول  

  صورة من بطاقة العائلة إرفاق صورة من الهوية الوطنية

الدراسيإرفاق صورة معتمدة من الجدول   

هـ1440محرم/ /02-14  

 أو حتى نفاذ الشاغر

من  يطبعإرفاق طلب االلتحاق باإلسكان الجامعي بعد التعبئة  08:00ص-حتى02:00 م

موقع الجامعة –اإلسكان الجامعي  –عمادة شؤون الطالب   

-7-ة بواب  

تسجيل دخول لدى 

 النقطة األمنية

التحقق من انطباق 

 الشروط

استالم أمر دفع 

 الرسوم 

ألقرب فروع بنك التوجه 

 الرياض لسداد الرسوم

 

 
التوجه لقسم القبول والتسكين لتسليم 

 قسيمة اإليداع بعد سداد الرسوم

 

التوجه لقسم شؤون 

 الطالبات الستالم الغرفة
لاير 1125اإليجار الفصلي رسوم   

لاير 1000رسوم التأمين لمرة واحدة  

تسكين أي طالبة إال بعد سداد الرسوم لن يتم 

قبول أي مراجعة بعد التاريخ المحددلن يتم   

الراغبات بالتجديدالطالبات   

الطالبات الراغبات بالتجديد للفصل الدراسي األول 

ـهـ1441من العام الجامعي  األول  

هـ1440محرم/ /10-14  

 أو حتى نفاذ الشاغر

 يطبعإرفاق طلب االلتحاق باإلسكان الجامعي بعد التعبئة 

موقع الجامعة –اإلسكان الجامعي  –من عمادة شؤون الطالب   

 إرفاق صورة معتمدة من الجدول الدراسي

تسجيل دخول لدى 

 النقطة األمنية

التوجه لقسم القبول والتسكين لتسليم 

اإليداع بعد سداد الرسوم، أو قسيمة 

 استالم أمر اإليداع للسداد

التوجه ألقرب فروع بنك 

الرياض لسداد الرسوم لغير 

 المسددات مسبقا

 

 
التوجه لقسم القبول والتسكين لتسليم 

 قسيمة اإليداع بعد سداد الرسوم

 

التوجه لقسم شؤون 

 الطالبات الستالم الغرفة

لاير 1125رسوم اإليجار الفصلي   

 

لن يتم قبول أي مراجعة بعد التاريخ المحددولن يتم تسكين أي طالبة إال بعد سداد الرسوم   

 يجب سداد رسوم اإليجار قبل انتهاء المدة النظامية

 سيتم استقبال الطالبات المستديمات ابتداء من يوم السبت 01/محرم/1440هـ من الساعة 08:00 ص حتى 07:00 م

 

 

  

salduhailan@kfu.edu.sa /مديرة إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات 

lalhuziym@kfu.edu.sa /مشرفة قسم شؤون الطالبات 

smalqhtany@kfu.edu.sa /منسقة مكتب مديرة إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات 

  ما يثبت السكن خارج منطقة األحساء إرفاق
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