
مساكن
طلبة جامعة عجمان

األهداف
توفــر جامعــة عجمــان خدمــات متنوعــة للطلبــة، وتعــد خدمــة الســكن إحــدى هــذه الخدمــات، ويســعى مكتــب الســكن الجامعــي إلــى توفيــر الظــروف المالئمــة 
للطــالب والطالبــات علــى حــد ســواء مــن خــالل رصــد وتســخير عــدد مــن المرافــق والخدمــات التــي تســاعد الطلبــة علــى التحصيــل الدراســي واالســتمتاع 

بإقامتهــم فــي الوســط الجامعــي.

أواًل: المساكن الجامعية
يتولى مكتب السكن الجامعي مهمة تسيير خدمات مساكن الطلبة وإدارتها وتخضع لقوانين ولوائح جامعة عجمان.. 1

تتولى عمادة شؤون الطلبة مسؤولية اإلشراف العام على جميع شؤون الطلبة بالمساكن.. 2
تقبل طلبات التسجيل في السكن الجامعي إذا توفرت الشروط اآلتية:. 3

أن يكون الطالب منتظما في الدراسة بإحدى كليات الجامعة.	 
أن يتضمن ملف الطالب شهادة لياقة صحية إضافة إلى األوراق الثبوتية.	 
أن يسدد الطالب كامل الرسوم المالية الخاصة بالسكن.	 
أن يتعهد الطالب خطيًا بااللتزام بقوانين الجامعة ولوائح السكن الجامعي.	 

ثانيًا: الخدمات المقدمة للطلبة
تأثيث الغرف كاملة مع األجهزة الكهربائية.. 1

النظافة والصيانة.. 2
اإلشراف االجتماعي واإلداري على مدار اليوم.. 3
النقل الجامعي.. 4
أنظمة األمن.. 5
العناية بصحة الطلبة المقيمين بالسكن.. 6
رحالت ترفيهية وأنشطة خارجية.. 7
إنترنت داخل الغرف. 8
صالة رياضية.. 9
توفير الماء والكهرباء في الغرف مجانية.. 10



ثالثًا: حجز السكن
االطالع على شروط الحجز واإللغاء الموضحة في استمارة حجز السكن الجامعي على موقع الجامعة.. 1

تقديم طلب الحجز على النظام اإللكتروني.. 2
سداد 1000 درهم تأمين سكن مسترد و 1000 درهم مقدم حجز سكن و إرفاق  األوراق الثبوتية مع الطلب اإللكتروني.. 3

رابعًا: أنواع وأسعار الغرف للفصل الدراسي الواحد: يتوفر في المساكن الجامعية عدة أنواع من الغرف كاآلتي:

سكن الطالبسكن الطالبات

الرسوم الصيفيةالرسوم الفصليةأنواع الغرفالرسوم الصيفيةالرسوم الفصليةأنواع الغرف

8,9503450غرفة مفرد12,6004500أستوديو مفرد

4,9501750غرفة مزدوج )أ(7,0003000غرفة مزدوجة

4,2001500غرفة مزدوج )ب(6,5002500أستوديو مزدوج

3,8001400غرفة ثالثية5,5002000غرفة ثالثية

خامسًا: التزامات الطلبة داخل السكن
االلتزام بتقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبة صحيحًة وواضحًة لمكتب السكن.. 1
التقّيد بنظام االنتقال من غرفة ألخرى وذلك حسب المتوفر فقط وفق الالئحة المالية.. 2
المحافظة على نظافة وعهدة الغرفة وااللتزام بتسليم العهدة عند مغادرة السكن.. 3
االلتزام بالهدوء وعدم استعمال أجهزة صوتية بشكل يزعج اآلخرين.. 4
المحافظة على الممتلكات الثمينة. مكتب السكن غير مسؤول عن فقدانها.. 5
االلتزام باتباع النظم الموضوعة لتصاريح الخروج والعودة إلى السكن الجامعي )خاص بالطالبات(.. 6
إثبات التمام الليلي خالل الفترة المحددة )خاص بالطالبات(.. 7

سادسًا: إجراءات السالمة
هناك ثالثة مخارج للحريق في السكن مع وجود خريطة لمخارج اإلخالء خلف أبواب الشقق.. 1
يرجــى توخــي الحــذر عنــد اســتخدام الكهرباء/الغاز/النــار، وجميــع الطلبــة مســؤولون مســؤولية كاملــة عــن ســوء االســتخدام، مــع العلــم . 2

بوجــود نظــام إطفــاء متكامــل داخــل مبنــى الطــالب والطالبــات
في حال حدوث أي حريق ال قّدر اهلل يجب تجنب المصاعد واستخدام أقرب درج لمكانك.. 3

سابعًا: المحظورات داخل السكن الجامعي
يمنع على جميع طلبة السكن الداخلي وتحت طائلة المسؤولية:

إحضار الحيوانات األليفة أو الطيور.. 1
التدخين / استعمال الشيشة )األرجيلة( / الكحول والمخدرات.. 2
استعمال البخور أو الشموع )حرصًا على سالمتك(.. 3
التجول داخل السكن باللباس غير المحتشم.. 4
يمنع استقبال الزوار من خارج السكن داخل الغرف.. 5

 Fax Phone Email

h.noha@ajman.ac.ae

+971 6 7056184

+971 6 705 6635 مكتب السكن الجامعي

hostelpermit@ajman.ac.ae
a.hassan@ajman.ac.ae

+971 6 7056052 سكن الطالبات

+971 6 7056493
+971 6 741882 سكن الطالب

+971 6 7434647 +971 6 7056566 مكتب المالية

مكتب السكن الجامعي يرحب بجميع طلباتكم ويتمنى لكم إقامة طيبة في مساكن جامعة عجمان.



III. Reservation
1. Viewing all the reservation and cancelation regulations specified in the Hostel Forms on university website
2. Submit  accommodation Reservation  e-Request on line Through the O.R.S site
3. Paying a refundable deposit of AED1000 and advance of AED1000 and attach your Identification papers with your E-Request.

IV. Room Types and Fees per Semester
There are a several types of rooms in University accommodation as follows:

Male ResidenceFemale Residence 

Fees for summer 
Semester

Fees for main 
Semester

Type of RoomFees for summer 
Semester

Fees for main 
Semester

Type of Room

34508,950Single-bed Room450012,600Single-bed Studio

17504,950Twin-bed Room (A)30007,000Twin-bed Room

15004,200Twin-bed Room (B)25006,500Twin-bed Studio

14003,800Triple-bed Room20005,500Triple-bed Room

V: Duties of Residents
1. Make sure all the data and documents you provide to the Student Housing Office are true and exact.
2. Comply with room-shifting regulation, as per the financial policy.
3. Maintain the room and its furniture clean and undamaged.
4. Avoid noise sources and do not use any audio machines in a way that may disturb the other residents. 
5. Safe-keep your valuable belongings. The Student Housing Office is not liable for any lost property. 
6. Comply with the leave permission procedure (Female students only).
7. Confirm evening check-in on time (Female students only).

VI: Safety Measures 
1. The Residence possesses three fire exits. A fire evacuation plan is hanged on the door of each flat.
2. Be careful when manipulating electrical, gas or fire equipment. The resident is fully responsible for any misuse. The premise has an 

integral firefighting system in place. 
3. In case of fire, do not use the lifts. Take the nearest stairs to your room.

VII. Forbidden items inside the Residence
Inside the Residence, all residents are prohibited from the following:
1. Bringing pets and birds.
2. Bringing or consuming tobacco, shisha/hookah, alcohol or drugs.
3. Using incense or candles.
4. Dressing indecently outside your room.
5. Receiving external visitors in your room is not allowed.

Phone Fax Email

Student Housing Office +971 6 705 6635

+971 6 7056184

h.noha@ajman.ac.ae

Female Residence +971 6 7056052 hostelpermit@ajman.ac.ae
a.hassan@ajman.ac.ae

Male Residence +971 6 7056493
+971 6 741882

Financial Office +971 6 7056566 +971 6 7434647

 AU Student Housing Office welcomes all your applications or requests and wishes you an enjoyable stay and successful year
.in Ajman University



AU Students 
Residence 

Objectives
Ajman University provides its students with an array of services. Among these services is the University Housing, which the Housing Office is 
endowed with running and managing. As such, AU Student Housing Office strives to combine all the elements necessary to guarantee that 
any and every student is provided with quality housing services capable of ensuring them an enjoyable stay and a healthy environment for 
their academic achievement.

I. University Residence
1. The AU Housing Office is the authority in charge of running the University Hostels in accordance with AU policies and regulations.
2. The Deanship of Student Affairs oversees all matters related to student affairs within the University Hostels.
3. Housing reservation are accepted if the following conditions are met:

• The applicant is a regular student in one of AU Colleges
• The application includes a medical certificate and ID
• All the housing fees are paid
• The applicant engage in writing to observe AU policies and the University Housing regulations.

II: Residence Services
• Providing full-furnished rooms with electronic appliances.
• Cleaning and maintenance services.
• Social and administrative supervision through-out the day.
• Shuttle buses between the Accommodation and the university.
• Security regulation.
• Medical services.
• Group trips for shopping and for activities.
• Free WIFI.
• GYM.
• Free water and electricity in rooms.


