ارشادات للطلبة املستجدين
املعلومات التالية تساعدك عند الحضور إلى الوحدة السكنية  ،يرجى قراءة هذه االرشادات بدقة و ملزيد من االستفسار
يرجى االتصال على قسم الحياة السكنية  /طالب) 0097137135440 ( ) 0097137135450 ( :
قسم الحياة السكنية  /طالبات)00971-0567831408( ) 0097137136044 ( :
األشياء املتوفرة في الغرفة  /الطابق:
في الغرفة :
 سرير مقاس 100 *200مع مرتبة.
 مكتب دراس ي و كرس ي.
 خزانة مالبس وطاولة سرير جانبية
 مرآة ومنضدة للزينة.
 عدد  1-2قابس كهرباء ( قد تحتاج إلى احضار وصلة كهربائية).
 مفتاح الغرفة ( يرجى مراجعة مكتب منسق الحياة السكنية الستالم املفتاح )
في الطابق:
 غرفة معيشة مؤثثة ومجهزة بتلفاز و جهاز استقبال القنوات الفضائية
 مطبخ مشترك يحتوي على ثالجة ( حجم كبير).
 حمامات مشتركة
قائمة باألغراض التي يجب احضارها قبل الوصول إلى السكن
الوثائق:
 بطاقة الطالب الجامعية.
 الوثائق واألوراق املطلوبة من إدارة الحياة السكنية.
 بطاقة الضمان الصحي ( البطاقة األصلية ).

األغراض الشخصية :
 فرش السرير(مخدة ،شرشف ،وغطاء للسرير أو بطانية).
 بطاقة الحساب املصرفي( .يرجى عدم إحضار املجوهرات و األغراض الثمينة ،وكذلك يمنع إحضار مبالغ نقدية
تفوق  500درهم ،أما بالنسبة للمبالغ النقدية الضخمة فيمكنك إيداعها في صندوق حفظ األمانات في بنك
االتحاد الوطني املتواجد داخل الحرم الجامعي ،الرجاء إقفال الباب باملفتاح دائما حى في حال مغادرة الغرفة
لدقائق معدودة.
 األدوية ،النظارات و العدسات الالصقة الطبية.
 مالبس و أحذية تناسب فصول السنة ودرجات الحرارة ،فوط ،روب وخف لالستحمام ،عالقة للمالبس في
الخزانة.
 معدات العناية الشخصية ( صابون  ،شامبو  ،فرشاة أسنان ،محارم ،عدة خياطة ... ،الخ).
 معدات الغسيل و النظافة ( سائل غسيل للصحون ،للمالبس ،منعم للمالبس ... ،الخ).
 معدات تناول الطعام الشخصية.
األغراض املشتركة ( حسب الرغبة ) :يرجى مراجعة القائمة مع شريك الغرفة قبل الشراء
يجب استخدام هذه األدوات في األماكن املخصصة لها فقط:
 ثالجة حجم صغير ( في غرفة النوم ).
 طابعة حجم صغير ( في غرفة النوم).
 سجادة مقاسها ال تتعدى  200*200سـم ( في غرفة النوم ).
 ميكروويف حجم صغير  /غالية ماء(في املطبخ).
 مصباح جانبي إضافي.
 معطر جو كهربائي.
 مكواة  /طاولة كوي(في الصالة او ممر الجناح).
 محمصة خبز  /وعاء كهربائي لطبخ األرز (في املطبخ).
 أدوات وأجهزة الطبخ.

األغراض التي يمنع احضارها /استخدامها في السكن الداخلي من أجل
سالمة الطلبة:
 البخور و العطور الىي يتم اشعالها ( حى إذا لم تكن تنوي إشعالها).
 الشموع /املواد القابلة لالشتعال.
 الحيوانات األليفة.
 األدوات املوسيقية ( عدا املصرح لهم من قبل الكلية ).
 الكاميرا /كاميرا فيديو ( عدا املصرح لهم من قبل الكلية ).
 األضواء و املصابيح الخاصة باالحتفاالت.

