
الخدمات المقدمة للطلبةاألهداف

حجز السكن
السكن الجامعي

 
توفر جامعة عجمان في 

إطار رؤيتها الشاملة خدمات 
متنوعة للطلبة، وتعد خدمة 
السكن إحدى هذه اخلدمات، 

وتسعى إدارة السكن اجلامعي 
إلى توفير الظروف املالئمة 

للطالب والطالبات على حد 
سواء من خالل رصد وتسخير 

عدد من املرافق واخلدمات التي تساعد الطلبة على التحصيل 
الدراسي واالستمتاع بإقامتهم في الوسط اجلامعي.

تتولى إدارة السكن اجلامعي مهمة تسيير خدمات مساكن . 1
الطلبة وإدارتها وتخضع لقوانني ولوائح جامعة عجمان.

تتولى إدارة شؤون الطلبة مسؤولية اإلشراف العام على جميع . 2
شؤون الطلبة في السكن اجلامعي.

تقبل طلبات التسجيل في السكن اجلامعي إذا توفرت . 3
الشروط اآلتية:

أن يكون الطالب منتظما في الدراسة بإحدى كليات  �
اجلامعة.

أن يتضمن ملف الطالب شهادة لياقة صحية إضافة إلى  �
األوراق الثبوتية.

أن يسدد الطالب كامل الرسوم املالية اخلاصة بالسكن. �
أن يتعهد الطالب خطياً بااللتزام بقوانني اجلامعة ولوائح  �

السكن. 

خدمة تأثيث الغرف كاملة مع األجهزة الكهربائية.. 1
خدمات النظافة والصيانة.. 2
خدمة اإلشراف االجتماعي واإلداري على مدار اليوم.. 3
خدمة النقل اجلامعي.. 4
خدمة األمن.. 5
العناية بصحة الطلبة املقيمني بالسكن.. 6
رحالت ترفيهية وأنشطة خارجية.. 7
خدمة إنترنت مجانية.. 8
صالة رياضية.. 9

سوبر ماركت ومطعم.. 10
غرف دراسية.. 11
خدمة توفير املاء والكهرباء في الغرف مجانية.. 12

االطــالع علــى شــروط احلجــز واإللغــاء املوضحــة في اســتمارة . 1
حجــز الســكن اجلامعي.

مــلء اســتمارة حجــز الســكن لــدى مركــز التســجيل . 2
اجلامعــي. الســكن  إدارة  أو  باجلامعــة 

ســداد 1000 درهــم تأمــني ســكن مســترد و 1000 درهــم . 3
ــليم  ــط( وتس ــات فق ــاص بالطالب ــكن )خ ــز س ــدم حج مق
إلــى مركــز  التوريــد  االســتمارة مرفقــة بســند قبــض 

إدارة الســكن اجلامعــي. أو  التســجيل باجلامعــة 
تقــدمي نتيجــة الفحــص الطبــي معتمــدة مــن الهيئــة . 4

باجلامعــة. الطبيــة 

 أنواع الغرف واألسعار الفصلية بالدرهم

 أنواع الغرف في #
سكن الطالبات

 أنواع الغرف الرسوم
في سكن الطالب

الرسوم

8,950غرفة مفرد12,600استوديو مفرد1

4,950غرفة مزدوجة )أ(7,000غرفة مزدوجة2

4,200غرفة مزدوجة )ب(6,500استوديو مزدوج3

3,800غرفة ثالثية5,500غرفة ثالثية4

إدارة السكن الجامعي

h.noha@ajman.ac.ae  +971 6 7486676  +971 6 705 6635 إدارة السكن اجلامعي 
 +971 6 705 6052 سكن الطالبات 

K.hassan@ajman.ac.ae   +971 6 7418820 سكن الطالب 
+971 6 7434647  +971 6 7056566 اإلدارة املالية 

إدارة السكن اجلامعي ترحب 
بجميع طلباتكم وتتمنى 

لكم إقامة طيبة في السكن 
اجلامعي جلامعة عجمان.

البريد اإللكتروني الفاكس  الهاتف املباشر   



AUST HOUSING DEPARTMENT

OBJECTIVES HOUSING SERVICES

RESERVATION
UNIVERSITY HOSTELS

Within its comprehensive 
vision, Ajman University 
provides its students 
with an array of quality 
services. Among these 
services is student 
accommodation. 

The University Housing Department is the administrative 
unit in charge of running and managing all student 
accommodation facilities. It strives to supply all the elements 
necessary to guarantee that each and every student is 
provided with quality housing services capable of ensuring 
them an enjoyable stay and a healthy environment for their 
academic achievement.

Housing Department +971 6 705 6635 +971 6 7486676 h.noha@ajman.ac.ae

Female Hostel (1) +971 6 705 6052 

Male Hostel (2) +971 6 7418820  K.hassan@ajman.ac.ae

Financial Department +971 6 7056566 +971 6 7434647

AUST Housing Department 
welcomes all your 

applications or requests and 
wishes you an enjoyable stay 

and successful year in  
Ajman University.

. 1 Providing full-furnished rooms with home 
appliances.

. 2 Cleaning and maintenance services.

. 3 Around-the-clock social and administrative 
supervision.

. 4 Shuttle buses between the accommodation and 
the university.

. 5 Security services.

. 6 Medical services.

. 7 Group trips for shopping and other activities.

. 8 Free WIFI.

. 9 Gym.
. 10 Supermarket and restaurant.
. 11 Study room.
. 12 Free water and electricity in rooms.

. 1 Read all the reservation and cancelation regulations 
specified in the Hostel Reservation Form.

. 2 Fill in the Reservation Form available in the 
Registration Center or the Housing Department.

. 3 Pay an advance of AED500 and a refundable 
deposit of AED500. 

. 4 Submit a medical certificate approved by AUST 
clinic.

FeesRoom Type
In Male hostel

FeesRoom Type
In Female hostel

#

8,950Single-bed Room12,600Single-bed Studio1

4,950Twin-bed Room (A)7,000Twin-bed Room2

4,200Twin-bed Room (B)6,500Twin-bed Studio3

3,800Triple-bed Room5,500Triple-bed Room4

 Room types and fees per semester/AED

. 1  The University Housing Department is the department 
in charge of running the University Hostels in 
accordance with AUST policies and regulations.

. 2 The Department of Student Affairs oversees all matters 
related to student affairs within the University Hostels.

. 3 Housing applications are accepted if the following 
conditions are met:
 � The applicant is a regular student in one of AUST 

Colleges.
 � The application includes a medical certificate and 

ID.
 � All the housing fees are paid.
 � The applicant commits in writing to observe AUST 

policies and the University Housing regulations.

 Phone Fax Email


