
 األردنيةفي جامعة العلوم والتكنولوجيا  الضيافةتعليمات شقق واستوديوهات 
 

من تاريخ  يعمل بها اعتبارا( تعليمات تأجير شقق واستوديوهات الضيافة) هذه التعليماتتسمى   :1المادة 

1/1/1111. 

من موعد حضور الضيوف قل على األ ساعة (21)قبل لمضيفة ا الجهةيتم الحجز المسبق من قبل   :2المادة 

ستاذ الدكتور رئيس ويشترط موافقة األ ة الضيفومغادر تاريخ حضور ي يتضمنكتاب رسمب

لغاء إوفي حال  1(وحدة العالقات العامة واإلعالممدير )ن عن السك ةالمسؤول الجهة وأ الجامعة

 .هة المسؤولة عن السكن بذلك خطيا  عالم الجإالحجز يتم 

 مسبقةخطيه  موافقةخذ أال بعد للضيف إ  المؤجرة الشقةو أ األستوديوالزوار في  استضافةيمنع    :3المادة 
 .السكن من الجهة المسؤولة عن

و ، أالشقة أو األستوديومحتويات  استالمتسمية مندوبها للتوقيع على محضر  المضيفة الجهةعلى   :4المادة 

 .عند الحضور الغايةالنموذج المعد لهذه وحسب  االستالمتوقيع الضيف القاطن على 
و أ الشقة  وأ األستوديو للتوقيع على محضر تسليم محتويات تسمية مندوبها المضيفة  الجهةعلى   :5المادة 

 .لمغادرةعند ا الغايةحسب النموذج المعد لهذه توقيع الضيف القاطن على التسليم 
من قبل الضيف  الضيافةو شقق أ االستوديوهاتفي  ستخدامهالفي حال طلب خط هاتف دولي   :6المادة 

وبخالف ذلك يجب الحصول على موافقة مسبقة من , قيمة تكاليف المكالمات الهاتفيةمل الضيف يتح

 .رئيس الجامعة 
 .المقيم فيه الضيف ستوديواأل وأ الشقةي نقص في محتويات أتحمل تكاليف المضيفة  الجهةعلى  :7المادة 

 .مجانا   الضيافةوشقق  لالستوديوهاتخدمات التنظيف  الجامعةتقدم    :8المادة 
 .خدمات الكي والغسيل للبياضات والشراشف والمناشف مجانا الجامعةقدم ت   :9المادة 
 .مجانا   الضيافةوشقق  لالستوديوهات الصيانةخدمات  الجامعةتقدم  :11المادة 
 .مجانا   الضيافةوشقق  استوديوهاتنترنت في خدمات اإل الجامعةتقدم  :11المادة 
على نفقة الجهة ومشروبات غازيه  ةواحده فواكه ومواد غذائي ولمرةللضيوف  الجامعةتقدم   :12المادة 

 .المضيفة
وشقق  استوديوهاتبالضيوف القاطنين في  ةغسيل وكي المالبس الخاص عن ةسؤولم غير الجامعة :13المادة  

 .الضيافة 
و على لمضيفة أا الجهةعلى حساب تكون في حال طلبها وللضيوف وجبات طعام  الجامعةال تقدم  :14المادة 

 .الضيافةو شقق أ استوديوهاتحساب الضيف القاطن في 
قامة الضيف في إ  التنسيق معه بخصوص تسمية مندوبها حتى يتم  المضيفة الجهةعلى  :15المادة   

 .الضيافةو شقق أ استوديوهات
  .(أي تعليمات أو قرارات كانت قد صدرت سابقا  بهذا الشأن) تلغي هذه التعليمات   :16المادة  
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