
 دائرة إسكان الطالبات

o تعليمات منازل الطلبة 

o أجور سكن الطالبات 

 

 يشمل حرم إسكان الطالبات نموذجين من المباني : 

 

 :النموذج األول
 يتكون من عدة بنايات كل بناية من ثالث طوابق وسبعة أجنحة.

غرف مزدوجة: وتحتوي على سريرين ومكتب للدراسة ومكتبة وخزانة حائط لكل طالبة وهاتف داخل كل  .1

 غرفة.

 باإلضافة إلى الثالجة.غرف مفردة: توفر نفس خدمات الغرفة المزدوجة  .2

 غرف خاصة: يتوفر فيها إلى جانب الخدمات المذكورة سابقاً حمام داخلي وشرفة. .3

 النموذج الثاني:
عبارة عن استوديوهات تحتوي على مطبخ وحمام خاص وخدمة انترنت ومنها استوديوهات مزدوجة تتسع لطالبتين 

 ومفردة لطالبة واحدة.

 التجهيزات والنشاطات:

جهيز جميع المباني السكن واالستوديوهات بكافة المستلزمات الضرورية وتوفر الجامعة التسهيالت التالية لقد تم ت

 للطالبات في السكن:

 قاعة دراسية واسعة في كل طابق تحتوي على مراسم وطاوالت. .1

 قاعة جلوس مزودة بتلفزيون وستااليت. .2

طالبة استخدام الشبكة الالسلكية في غرفتها قاعة إنترنت مزودة بعدد من األجهزة الحديثة ويمكن ألي  .3

 بواسطة حاسوبها الشخصي.

 غرفة غسيل مجهزة بغساالت أوتوماتيكية حديثة ونشافات. .4

 ممارسة األنشطة الرياضية من خالل المالعب الخارجية واستعمال الصالة الرياضية. .5

 مصلى يتيح للطالبات أداء الشعائر الدينية. .6

 وقت الزيارة.غرف استقبال لألهالي في  .7

 االتصاالت الهاتفية. .8

نشاطات ثقافية وتثقيفية من خالل عقد دورات مختلفة وتنظيم مسابقات ثقافية ورياضية وفنية تهدف إلى  .9

 إبراز الهوايات والمهارات لدى الطالبات.

 رحلة من السكن إلى مدينة اربد وبالعكس يوميا بعد نهاية الدوام. .11

 الدوام ما بين السكن والكليات حتى آخر محاضرة. تأمين مواصالت مستمرة طوال فترة .11

 رحالت ترفيهية للطالبات لمنحهن فرصة التعرف على معالم األردن السياحية. .12

 خدمات التدفئة والماء الساخن. .13

توفر الخدمات الصحية على مدار الساعة حيث توجد عيادات طبية في الحرم الجامعي في النهار وخدمة  .14

 ليالً.اإلسعاف والطوارئ 

 تتوفر خدمات الصيانة على مدار الساعة، حيث يوجد فرع خاص لصيانة السكن. .15
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(، ثالجات، ميكروويف، مبردة ماء، طاولة 2مطبخ في كل جناح تتميز بتجهيزات مميزة مزودة بغاز عدد ) .16

 طعام، خزائن معلقة واحدة لكل طالبة لحفظ المواد التموينية واألدوات المنزلية.
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