شروط القبول والمستندات المطلوبة لطالبات البكالوريوس
شروط قبول الطالبة يف السكن اجلامعي:

 أن تكون الطالبة منتظمة يف مرحلة البكالوريوس ومقبولة يف املركز الرئيسي (السلليمايية وغل
مرتبطة بوظيفة.
 أن تقوم الطالبة بلفع مبللا اارلار وهلفر ( 1000ألل ريلا غل مسلعن نلف ن و لا للسلكف يف
بفاية الفصل الفراسي ونع رسوم تأمني السكف مببللا ( 500مخسلمائة ريلا مسلعنع نلف ء ل
الطرف مف السكف يف حا تسليم الطالبة أثاث غرعتها والعهف املستلمة سليمة.
 أن تكون أسرتها مقيمة يف منطقة تبعف ف مفينة (جفع مساعة ( 100كم أو أكثر.
 أال يكون هف صفر حبقها جزا تأنييب أو سبق عصلها مف السكف اجلامعي.
 أن تقفم تقريراً طبياً خمتوماً مف اانارع الطبية جبامعة امللك بف العزيز أو ملف مستفلفح حكلومي
خبلوها مف أي مرض معفي أو مزمف.
 أن تكون غ متزوجة ويف حالة زواجها خيلح طرعها يهائياً.
 أن يكون لفيها فن مف الوك

الفر يني ووكيل شر ي مبفينة جفع.

 ا تمان الطلب االلكعويي املقفم مف الطالبة وءرسا املواعقة ا.
 احضار األوراق املطلوبة ءىل ءنارع ااسكان الط بي للمطابقة.
 حضور ولي أمر الطالبة ملكتب االشراف اخلارجي امتام ءجرا ات تسجيل الوك .

املستندات املطلوبة من الطالبة املقبولة باجلامعة لاللتحاق بالسكن اجلامعي:
 ءحضار األصل مف (تعري العمفع مبنطقة هفوم الطالبة.

 أصل الكف الطيب والذي يفيف بأن الطالبة الئقة طبياً وخمتوم مف اانارع الطبية جبامعة امللك
بف العزيز أو مف مستففح حكومي.
 كرت العائلة األصل  +صورتني منه.
 صورع شخصية للطالبة فن ( 8مقاس .6×4
 ءحضار البطاهة اجلامعية.
 ءحضار يسخة مف سنف تسفيف مبلا اارار ورسوم التأمني للسكف.
 أصل كرت العائلة لولي األمر م صورتني منه وذلك ملطابقته.


حضور والف الطالبة لتعبئة املل أمام املوظ املختص مبكتب ااشراف اخلارجي.



يف حالة وعاع والف الطالبة رب ءحضار صك الوصاية للوكيل الفر ي م أصل شهانع الوعاع.



ءرعاق فن ( 8صور شخصية ملوية لولي األمر أو الوك



ءحضار أصل البطاهة الفخصية  +صورتني منها جلمي الوك

الفر يني.
م كتابة أرهام ا وات

ليها.

