
  

 شروط وآلية التسجيل في اإلسكان الجامعي للطالبات

عليه  ة املتبعة،نظمإشارة إلى املواد املنصوصة في الالئحة التنظيمية إلدارة اإلسكان الطالبي واملتضمنة شروط وإجراءات التسكين والتعاقد مع الطالب وال       

 اآلتي:إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات للتسكين وفق نورد شروط 

ن تسجيل فقط دو  -خالل السبوعين الولين أو حتى نفاذ الشاغر من الغرف من بداية كل فصل دراس ي بالنسبة للمستجدات يبدأ التسجيل للتسكين  -1

 حتى االنتهاء من كامل اإلجراءات.-تمكين من املبيت

ن ت بوقف القيد قبل نهاية كل فصل دراس ي مع صدور اإلعالن عيبدأ التسجيل للتسكين للطالبات املستديمات والراغبات في اإلستمرار واملنقطعا -2

 التجديد.

 كم. 70الحساء بمسافة ال تقل عن  محافظةج أن تكون الطالبة من خار  -3

 ويسمح للطالبات بنظام زائر.املنح الدراسية  وكذلك، فقط أن تكون الطالبة منتسبة للدارسة في جامعة امللك فيصل باالنتظام -4

 .عةمخلو الطالبة من المراض املعدية والحاالت النفسية التي تستوجب العناية الكاملة ويحق للعمادة عرضها على مجمع العيادات الطبية بالجا -5

  ن.ولوائح الجامعة وإدارة اإلسكا بأنظمة إلخاللهامن اإلسكان  استبعادهاتكون الطالبة قد تم  أال  -6

اقع )3عن )أال تقل عدد املواد املسجلة للدراسة  -7  ساعات.( 9( مواد بو

طاب خفيما يخص الطالبات املنتسبات للكليات الطبية التطبيقية وما يشابهها والالتي لديهن تدريب في املستشفيات العامة والخاصة، يجب إرفاق  -8

 ووقته وعدد أيام التدريب ومكانه.معتمد من الجهتين موضح فيه نوع التدريب 

 أصحاب الصالحية في إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات على النحو التالي: ومصادقته من جهة االلتحاقيجب على الطالبة تعبئة نموذج طلب  -9

لى البيانات الخاصة والتوقيع ع بصك شرعي(، ومطابقة ةولي المر من الدرجة الولى )في حال غياب ولي المر، فمن له الوصايل شخص يحضور  .أ

 نموذج إقرار التسكين وصحة البيانات.

افقة ولي المر من خالل أقرب مكتب عمدة للحي أو مركز شرطة الحي.التصديق على صحة البيانات  أو .ب  واملعلومات ومو

افقة النهائية من إدارة اإلسكان الجامعي للطالبات  -10  -إجراءات إدارية –يجب على الطالبة انتظار نتيجة القبول لحين صدور املو

م ث، ومن ( ريال1000للمستجدة )باإلضافة إلى مبلغ التأمين ، الدراس ي الصيفي( للفصل 500)و  ريال( 1125) وقدرهاالفصلي  سداد رسوم اإليجار   -11

 الم مفتاح الغرفة.تاس

 عن اإلسكان مدة تزيد عن ثالثة أيام.غ إدارة اإلسكان في حال تغيبها يجب على الطالبة إبال  -12

 فأكثر دون تبليغ مسبق. ين يحق إلدارة اإلسكان أن تستبعد الطالبة املنقطعة عن اإلسكان مدة أسبوع -13

طبق ومن تخالف ذلك فسي دراس ي،كل فصل  نظيفة بنهاية اختباراتو يجب على الطالبة عمل اإلخالء وتسليم الغرفة ومحتوياتها كما استلمتها سليمة  -14

 عليها أحكام املادة العشرون من الحكام املالية واملادة السادسة والعشرون من أحكام االستبعاد من اإلسكان.

 آللية الدخول والخروج من اإلسكان حسب أنظمة إدارة اإلسكان وإدارة المن. يجب على الطالبة أن تمتثل -15

ات لها االعتراض عن أي نظام معتمد، ومن تخالف ذلك يطبق عليها اإلجراء يجب على الطالبة االلتزام بتعليمات وأنظمة إدارة اإلسكان وال يحق -16

 النظامية.

 ل ولي األمر.ان الخاص بالطالبات مع ولي األمر أو الوكيل المعتمد من قبااللتزام باجراءات الدخول والخروج من وإلى االسك -17

 على الالئحة التنظيمية إلدارة اإلسكان الطالبي. االطالعيجب  -18

 األورق والمستندات المطلوبة: -19

 .للمستجدات صورة من بطاقة العائلة() 

 .للمستجدات صورة من بطاقة األحوال() 

 .للمستجدات صورة من إشعار القبول بالجامعة() 

 

 

20-  

  صورة من بطاقة العائلة.
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 .للمستجدات صورة من إشعار القبول بالجامعة() 

  للجميع(. أو خطاب التدريب.صورة من الجدول الدراسي( 

 .للمستجدات صورة من القبول بنظام الزائر أو خطاب المنح واالبتعاث() 

 للمستجدات يثبت السكن خارج األحساء. ورة ماص() 

 .للمستجدات طلب االلتحاق مصدق() 

 

 ا. الطالبي ال يعفي من تطبيق العقوبة المنصوص عليه المعتمدة لإلسكانعدم االطالع أو الجهل بالالئحة التنظيمية  18

 اللتزام بالمواعيد المعتمدة للقبول واإلخالء الفصلي والنهائي وكذلك جميع اإلجراءات اإلدارية الداخلية.ا -21

 اإلجراء المناسب. تخاذأيام يجوز إلدارة الإلسكان ا 3االلتزام بالتجاوب لالستدعاء يكون  من اإلدارة وفي حالة عدم االستجابة خالل  -22

 

 وهللا املوفق.
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