شروط القبول والمستندات المطلوبة في سكن األجنحة التعليمية
طالبات الدراسات العليا (دكتوراه ،ماجستير ،امتياز ،دبلوم تربوي)
شروط االلتحاق بسكن االجنحة السكنية التعليمية

 .1ان تكون الطالبة منتظمة جبامعة امللك عبد العزيز.
 .2ان تكون أسرتها مقيمة يف منطقة تبعد عن مدينة جدة مبسافة ( )100كم أو أكثر.
 .3تسجيل طلب السكن اجلامعي الكرتونياً من قبل الطالبة واملوافقة عليه من قبل السكن.
 .4تسديد مبلغ التأمني ملرة واحدة مبلغ ( )500ريال ويسرتجع عند إخالء الطرف يف حال عدم وجود تلفيات يف األثاث والعهد.
 .5تسديد رسوم اجيار غرفة يف مبنى األجنحة التعليمية عن كل فصل دراسي مبلغ ( )1000ريال علماً بأن سندات االجيار والتأمني تُسلّم من
قبل مكتب اإلشراف اخلارجي.
 .6ان تكون ملتزمة باملظهر الالئق وحسن اخللق.
 .7ان تكون حسنة السرية والسلوك.
 .8اال يكون قد صدر حبقها جزاء تأدييب ملخالفة األنظمة اجلامعية او سبق فصلها فصل نهائي من السكن.
 .9ان يكون لديها عدد من الوكالء الشرعيني ووكيل شرعي مبدينة جدة.
 .10ان تلتزم باألنظمة والتعليميات الصادرة من إدارة االجنحة التعليمية.
 .11أال تكون موظفة وظيفة حكومية يف الدولة.
 .12حضور ولي أمر الطالبة لتعبئة البيانات املطلوبة لدى املوظف املختص مبكتب اإلشراف اخلارجي ويف حالة وفاة ولي األمر جيب احضار
صك الوصاية للوكيل الشرعي مع أصل شهادة الوفاه.

كما ال جيوز إقامة الطالبة يف سكن األجنحة التعليمية يف األحوال التالية:
 .1التخرج أو االنقطاع عن الدراسة ألي سبب من األسباب.
 .2الفصل من اجلامعة أو من السكن بقرار إداري.
 .3الغياب عن اإلقامة بالسكن ألكثر من أسبوعني بدون عذر مقبول.
 .4اإلصابة مبرض معد.
 .13اال تكون الطالبة حامل ويف حال محلها يتم إخالء طرفها.
املستندات املطلوب تقدميها من قبل الطالبة للتسجيل يف سكن االجنحة التعليمية:
 .1ان تقدم صورة من بطاقة األحوال املدنية.

 .2ان تقدم صورة من كرت العائلة.
 .3ان تقدم عدد ( )4صور شخصية ملونة.
 .4ان تقدم افاده من جهة الدراسة.
 .5ان تقدم صورة من وثيقة التخرج.
 .6ان تقدم صورة من اخالء الطرف السابق (يف حال كانت طالبة سكن).
 .7ان تقدم اجلدول الدراسي.
 .8ان تقدم تعريف من عمدة احلي الذي تسكن فيه.
 .9ان تقدم تقرير طيب خبلوها من االمراض املعدية او األمراض املزمنة اليت تتطلب رعاية خاصة.
 .10تسليم سندات اإليداع بعد الدفع.
 .11احضار أصول املستندات املطلوبة عند املطابقة واحضار البطاقة اجلامعية.

