
 منازل الطلبة/ قرارات متفرقة 

  قرر مجلس العمداء الموافقة على تقديم الطالبات الراغبات بالسكن في إسكان الطالبات في الجامعة
شهادة خلو أمراض للفحوصات المبينة في الكشف المرفق وإعتبارها شرطاً أساسياً ألغراض السكن 

وعلى أن تجرى هذه الفحوصات في مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي، وأن  في الجامعة،

  .تتحمل الطالبة تكلفة هذه الفحوصات
 . 2 2/61 61ويطبق هذا القرار اعتباراً من بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 

REQUIRED TEST 

Hepatitis B Surface Antigen (HB Ag) on admission 

Hepatitis C Virus Antibodies (HCV) / on admission and once per year 

HIV (ELISA) on admission and once per year 

Complete blood Cunt on admission and once per year 

PPD Test or gamma interferon on admission and once per year 

Chest X Ray With Report / on admission 

Varicella Serum lgG /  on admission 

REQUIRED VACCINES 

TOW does of  MMR 

Three doses of  Hepatitis B Vaccines if HB Ag is negative (>01)/ for one course 

Tow Varicella doses if Varicella lgG is negative / for one course 

 
  قيمة التسعيرة المفروضة دخول سيارات الطالبات المقيمات في السكن  مجلس العمداء تعديلقرر

 6:الجامعي إلى الحرم الجامعي لتصبح على النحو التالي
 دينار 01  الفصل الدراسي األول أو الثاني -
 دينار 5270   الفصل الدراسي الصيفي -

 (.2 2/61 61)ويطبق هذا القرار اعتباراً من بدء العام الجامعي 

  قرر مجلس العمداء تحديد أسعار تأجير األستوديوهات والشقق للطالبات في مبنى(B6 ) جناح(C )
 5:على النحو التالي

دينار في الفصل ( 211)استديوهات تدفع الطالبة الواحدة ( 5)استوديو مزدوج وعددهم  . 
 .دينار للفصل الصيفي( 011)الدراسي الواحد و

( 0)كل غرفة في الشقة تتسع لطالبتين أي بمعدل شقق ( 2)شقق تحتوي غرفتين وعددهم  .6
دينار في الفصل الدراسي الواحد ( 011)طالبات في الشقة الواحدة، تدفع كل طالبة 

 .دينار للفصل الصيفي( 611)و
دينار رسوم الغرفة ( 211)في حال رغبت الطالبة بالبقاء لوحدها في الغرفة بالشقة تدفع  .5

 .ينار للفصل الصيفيد( 011)للفصل الدراسي الواحد و
 (.2 2/61 61)يطبق هذا القرار اعتباراً من بدء العام الجامعي 

 

                                                
 .م2 1/61 /1 ، بتاريخ 2 61/ 0قرار مجلس العمداء رقم   
 .م2 2/9/61 ، بتاريخ 2 52/61قرار مجلس العمداء رقم  6
 .م2 1/61 /9، بتاريخ 2 59/61قرار مجلس العمداء رقم  5


