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 أجور سكن الطالبات
 

 نوع السكن
األجرة بالدينار 

 للفصل الواحد
 األجرة بالدينار
 للفصل الصيفي

 552 0521 ( مطبخ وحمام ومكيف وثالجة ومايكروويف يحوي)ستديو مفرد إ

 021 0211 1(مام ومكيف وثالجة ومايكروويفحوي مطبخ وحي)مزدوج  ستديوإ

فةةا جناحةةاو جمو  مةة  سةةك   مطةةبخ مرةةتر و حمةةام مةة  غرفةةة مفةةرد 

 جممير  بسمة نلطانبات 
0111 211 

فا جناحاو جمو  م  سك   مطبخ مرتر و حمام م  غرفة مزدوجة

  نلطانبات جممير  بسمة
0511 511 

  جمميةةةر  بسةةةمة غرفةةة مفةةةرد  مةةة  حمةةةام فةةةا جناحةةاو جن ةةةا ا مةةة  سةةةك

 نلطانبات
0121 252 

غرفةةة مفةةرد  مةة  حمةةام ومطةةبخ جةةحير فةةا جناحةةاو جن ةةا ا مةة  سةةك  

 جممير  بسمة نلطانبات
0011 221 

غرفةةة مزدوجةةة مةة  حمةةام فةةا جناحةةاو جن ةةا ا مةة  سةةك  جمميةةر  بسةةمة 

 نلطانبات
0011 521 

غرفةة مزدوجةة مةة  حمةام ومطةبخ فةةا جناحةاو جن ةا ا مةة  سةك  جمميةةر  

 مة نلطانباتبس
0011 011 

 001 551 (حمام وجنمطبخ مرتر  م )غرفة مفرد  

 505 095 (انجنحمام وجنمطبخ مرترك)غرفة مفرد  

 021 011 (انجنمطبخ مرتركو حمامجن)غرفة مزدوجة 

 021 011 ( *حمام ومطبخ وغرفة ملحق)غرفة ثالثية م  مرجفق 

 052 521 ( * جنحمام وجنمطبخ مرتر)غرفة ثالثية بدون مرجفق 

 بالدينار أجور أخرى
 

 تدف  جنطانبة  سبة معيحة م  فاتور  جنكهرباء فا جنحرف جنمكيفة وحسب كمية جالستهال 
رسم فقدجن أو تلف بطاقة ركوب جنباص جنمستخدمة م  قبل طانبات جنسك  

 نلتحقل بي  جنكليات دجخل جناامعة
5 5 

   ديحار ( 02)جنسك  بقيمة رسوم قرر مالس جنعمدجء إضافة غرجمة تأخير دف

نلطانبات جنالتا يحازن جنحرف ويترك  أغرجضه  فا جنحرف دون دف  جنرسوم 

.نلفصل جندرجسا جنقادم وبعد بدء جنفصل جندرجسا تعتذر جنطانبة ع  أخذ جنسك 
0 

  جنمبيحة )فرض غرجمة مانية على طانبات جنسك  فا حا  فقدجن أو تلف أي م  جنموجد

 3(.فقفا جنكرف جنمر
 سعر الغرامه بالدينار األردني المــــــــــاده الرقم المتسلسل

 3 مفتاح كهرباء 1

 4 ابريز كهرباء مفرد 2

 8 ابريز كهرباء مزدوج 3

 2 فيش كهرباء 4

 izo" 5"سلندر باب  5

 8 سلندر باب ماستر 6

 B5 33سلندر باب غرفة في سكن االميره بسمه وسكن  7

 B5 5 سكن االميره بسمه وسكن مفتاح غرفة في  8

 1 مفتاح باب غرفه 9

                                                
 2112/2112نفصل جندرجسا جن ا ا م  جنعام جناامعا يطبق هذج جنقرجر جعتبارجً م  بدء ج 1
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  تحديد تسعير  مخانفة مبيت جديقة جنطانبة جنمقيمة فا سك  جنطانبات مالس جنعمدجء قرر

.ديحار إعتبارج م  تاريخ جدور هذج جنقرجر( 02)فا جناامعة بـ 
3

 

 :مالحظات
( 51)أجر  جنمبيت بانسك  نلطانبات خةال  عطلةة مةا بةي  جنفصةلي  و أو أي فتةر  إضةافية بةـ  -

( 21)ديحارجً نلطانبة جنوجحد  فا جالسبوع إذج كان عةدد جنطانبةات جنرجغبةات بةذني ال يقةل عة  
 .طانبة

د ةا ير فةا جنيةوم جنوجحةد إن سةم  ( 11)جنمحتربةات  أجر  مبيةت أمهةات أو يةقيقات جنطانبةات -

 .نه  بانسك 
 .تدف  جمجر  محاجفة فا جنحرف جنمزدوجة نسك  جممير  بسمة ومبحى جالستوديوهات -

                                                
 .م13/11/2112، بتاريخ 32/2112مجلس العمداء رقم قرار  2

 1 مفتاح باب خزانة  مطبخ 13

 13 زجاج شباك 11

 23 زجاج باب 12

 2 منخل شباك 13

 5 قفل خزانة مطبخ 14

 23 مفرش سرير 15

 TATA" 13" جهاز هاتف 16

 23 "الهاتف"جهاز هاتف  17

 3 وصلة نت 18

 5 باب غساله 19

 53 يفريموت مك 23

 13 عالقه جداريه 21

 13 دهان غرفه 22

 13 دهان باب غرقه 23

 13 نظافة غرفة 24

 25 درج ثالجة 25

 15 طربيزه 26

 25 طاولة الوسط 27

 15 فورمايكا طاوالت 28

 23 وجه كرسي 29

 53 كرسي سفره 33

 43 فرشة سرير 31

 23 وجه فرشة 32

 33 وجه كنب 33

 93 كنب موريس 34

 123 كنب فوتيه 35


