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 كيف تستخدم خدمات المطعم الجامعي ؟

 

 

أثناء برنامج التبادل  جامعة فلورنسا(( UniFI التعليمي جميع المعلومات التي تحتاجها الستخدام خدمة المطعم الخاص ب  سيوفر لك هذا الدليل

 الخاص بك.

 

 Azienda della Regione Toscana per il Diritto) توسكانا للحق في التعليم الجامعيجهة تتم إدارة المطعم الجامعي من قبل وكالة 

(allo Studio Universitario DSU  و طالبات الجامعةالتي تقدم أيًضا خدمات أخرى لطالب.  

 

 .خدمات المطاعم

 

، العليا ، والماجستيرس والدراسات )الملتحقين بدورات البكالوريو جميع طالب و طالبات الجامعة بدون استثناء  تستهدف خدمات المطاعم هذه 

والدورات المتقدمة ، ودورات إعادة التدريب المهنية ، ودكتوراه البحث ومدارس التخصص(. يوجد بالقرب من الكليات المختلفة العديد من 

بأسعار  ، حيث يمكن لطالب الجامعة تناول وجبة كاملة ، للغداء والعشاء ،  DSU Toscanaالمقدمة من طرفخدمات المطاعم ل خياراتال

 معقولة.

  DSU.التي يقدمها الطالب إلى جامعة فلورنسا ، وفقًا للمعايير التي وضعتها ISEEيتم تحديد تكلفة الوجبات على أساس قيمة 

 

  :المستخدمين الذين ال يخضعون لتخفيض السعرتنطبق األسعار الموضحة في الجدول التالي على أنواع 

 

 

  يورو. 4 تحديد السعر في قدر ال يتجاوزبالنسبة للطالب الدوليين ، يتم 

 

و ذلك عند تقديم وثيقة هوية ووثيقة تثبت  DSUاستخدام خدمات المطعم إذا كان بحوزتهم البطاقة المناسبة الصادرة عن للطالب الدوليين يمكن 

 .التسجيل في جامعة فلورنسا
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 كيفية التقديم؟

 

ة من مقصف الجامعة بعد الحصول على شهادة محددة من مدير القسم المضيف ، ليتم إرسالها أيًضا االستفاد لألساتذة والباحثين الدوليينيمكن 

للزائر التي تحتوي على البيانات الشخصية  ,)ristorazione.fi@dsu.toscana.it (عبر عنوان البريد اإللكتروني التالي: DSUبعد ذلك إلى 

 ومدة إقامته والتي تؤكد رسميًا منصبه في القسم.

 

  . Restauration -DSU Toscana:ل االلكتروني لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

 

 الدخول؟ كيفية

 

أمًرا بسيًطا وسريعًا ومريًحا. ستحتاج فقط إلى البطاقة الممغنطة التي هي نفسها البطاقة الممغنطة  DSU Toscana  المطاعميعد استخدام خدمة 

 .المقدمة للطالب بعد انهاء كل اجراءات التسجيل

 

 التي يمكنك استخدامها. الدفع والتعبئةوطرق  طريقة الوصولستجد أدناه 

 

a) ولطريقة الوص. 

 

 DSUم الجامعي، يجب أن تكون بحوزتك بطاقة ممغنطة شخصية صادرة عن الجامعة أو من عللوصول إلى و اإلستفادة من خدمات المط

Toscana طالب حسب نوع المستخدم. بما في ذلك جميع طالب الجامعات المتنقلين دوليًا الذين يتم اعتبارهم عادةً ألغراض إصدار البطاقة ك

 .في السنة األولى

 

 إثبات التسجيل. وثيقة ثبات الهوية ووذلك عبر تقديم بطاقة تعريف للطالب  إل   Ristorazione Sportelli على مستوى إصدار البطاقةسيتم 

 

 

 

 

 

mailto:ristorazione.fi@dsu.toscana.it
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/modalita-di-accesso/studenti-iscritti-alle-universita-degli-studi-firenze-pisa-siena-delluniversita-stranieri-siena/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/modalita-di-accesso/studenti-iscritti-alle-universita-degli-studi-firenze-pisa-siena-delluniversita-stranieri-siena/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/modalita-di-pagamento/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/modalita-di-pagamento/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/modalita-di-accesso/studenti-iscritti-alle-universita-degli-studi-firenze-pisa-siena-delluniversita-stranieri-siena/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/modalita-di-accesso/studenti-iscritti-alle-universita-degli-studi-firenze-pisa-siena-delluniversita-stranieri-siena/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/modalita-di-accesso/studenti-iscritti-alle-universita-degli-studi-firenze-pisa-siena-delluniversita-stranieri-siena/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/sportelli-tessere/
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  ؟ الدخولمن يمكنه 

 

  مفتوحة لـ:  المطاعمخدمة 

 المسجلين في الجامعات والمعاهد الجامعية في منطقة توسكانا ؛الطالب  -

 ؛ الوطنية أو الدولية والتبادل التنقل برامجطالب الجامعات المشاركين في  -

 .للتدريس في بيئة مدرسيةالطالب المسجلين في فترة تدريبية استعداًدا  -

 أو العمال ؛بعد التخرج تدريب فترة  الطالب في  -

 ؛ DSU Toscanaموظفو  -

 موظفو المؤسسات األكاديمية ومنطقة توسكانا والهيئات العامة األخرى -

 المشاركون في المبادرات التي تروج لها المنظمات غير الطالبية المرتبطة األخرى ؛ -

 طالب المرحلة االبتدائية / الثانوية والمعلمون المرافقون لهم ؛ -

 ٪ ؛66ساوي أو تزيد عن دعم الطالب المعاقين ذوي اإلعاقة المعترف بها والتي ت -

 . DSU Toscanaمع األطراف الخارجية األخرى التي لديها اتفاقيات -

 

b) طرق الدفع و الشحن. 

 

 .طريقة الدفع .1

 

وجبة أو وجبتين مجانيتين  في نهاية خطوط الخدمة الذاتية لجميع المقاصف توجد مكاتب الدفع. يحق لطالب المنح الدراسية الحصول على

المدينة. بالنسبة للطالب اآلخرين ، ترتبط تكلفة الوجبة داخل أو في الضواحي أو  خارج المدينةالقاطنين ، اعتماًدا على حالة الطالب يوميًا

 .شريحة دخل الطالبو تكوين صينية األكلب

 

 أيًضا للدفع.المطعم التي تتيح الوصول إلى  البطاقة الممغنطةيتم استخدام 

 

 .أيًضا الدفع نقًدا أو عن طريق المحفظة اإللكترونية لطالبل يمكنعم ، االمطفي 

 

 

 

 

https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/dove-e-cosa-mangiare/firenze/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/dove-e-cosa-mangiare/firenze/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/tariffa-agevolata-su-base-isee/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/tariffa-agevolata-su-base-isee/
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 .طريقة الشحن .2

 يمكن إعادة شحن البطاقة عن طريق:

 Moneto-metri : تهم الممغنطة، و تجدر اعم إلعادة شحن بطاقاهي اآلالت التي يمكن للطالب العثور عليها في المط ههذ

 عم.اعن طريق الدفع نقًدا مباشرة في المط اإلشارة ايضا أنه يمكن إعادة الشحن

  يمكن للطالب إعادة تعبئة رصيده نقًدا في في داخل المطعم ،Ristorazione Sportelli 

 Paypal /  عبر نظام  ائتمانبطاقةRicarichiamoci 

 الرسائل القصيرة  SMS -  إليه أثناء التسجيل إلى الرقم: عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة من الهاتف المحمول المشار

تعتمد تكلفة الرسائل القصيرة المرسلة على عن طريق كتابة الرمز الظاهر على البطاقة المدفوعة مسبقًا ) 348 2569030 

 .SMSسيتم إرسال الرصيد عن طريق رسالة تأكيد  ( ؛ بعد ذلكمن طرف الطالب المستخدماالشتراك الهاتفي 

  WEB -  من خالل االتصال بـRicarichiamoci  وإدخال الرمز المشار إليه في البطاقة المدفوعة مسبقًا ؛ سيتم إرسال

 اإللكتروني للتأكيد.االعتماد بالبريد 

 

 .جديدة  المطعمتقدم بطلب للحصول على بطاقة دخول 

)Servizio del Sportelli ها ، يمكن الحصول على نسخة طبق األصل من عدادات خدمة تقديم الطعامانأو فقد في حالة سرقة البطاقة

) Ristorazione للحجز. هناالتالية. انقر  ألثمنةاب 

  في حالة السرقة ، يمكن سحب نسخة من بطاقة ‘’Studente della Toscana"  أو بطاقةDSU ثم أخذ موعد، عن طريق مجانًا 

 سلطة القضائية ، ونسخة واستمارة الطلب.لل المقدمتقرير السرقة  من نسخة عرض

  نسخة مكررة من بطاقةسحب ، من الممكن فقدان البطاقة في حالة    ‘’Studente della Toscana"  أو بطاقةDSU  عن طريق

 يورو عبر البوابة 6ودفع رسوم قدرها جديدة   المطعمللحصول على بطاقة دخول تقديم نموذج الطلب وذلك من أجل ، أخذ موعد

  : التالية

           https://iris.rete.toscana.it/public/elencoTributi.jsf ,  (لمزيد  من المعلومات، انقر  هنا). 

 يجب أن يتم الدفع قبل الموعد.             

 من بطاقة ثانية ، يمكن الحصول على نسخة طلعتفي حالة التلف أو ال ‘’Studente della Toscana"  أو بطاقةDSU  مجانًا عن

 .المعطلةالبطاقة مرفوقا ب تقديم نموذج الطلب للحصول على بطاقة جديدةوذلك من أجل ، موعدأخذ طريق 

 

https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/sportelli-tessere/
https://ricarichiamoci.dsu.toscana.it/
https://ricarichiamoci.dsu.toscana.it/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/sportelli-tessere/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/sportelli-tessere/
http://www.dsu.toscana.it/it/Allegato-due.pdf
http://www.dsu.toscana.it/it/Allegato-due.pdf
https://prenotazioni.dsu.toscana.it/inizio.php
https://prenotazioni.dsu.toscana.it/inizio.php
https://iris.rete.toscana.it/public/elencoTributi.jsf
http://www.dsu.toscana.it/it/IstruzioniDuplicatoCard-1.pdf
https://prenotazioni.dsu.toscana.it/inizio.php
https://prenotazioni.dsu.toscana.it/inizio.php
https://prenotazioni.dsu.toscana.it/inizio.php
https://prenotazioni.dsu.toscana.it/inizio.php
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 أين وماذا تأكل؟ .3

 

من  500العديد من الصيغ لتلبية احتياجات المستخدمين: ساعات عمل ممتدة للخدمات المختلفة المتوفرة، أكثر من  ةعم الجامعياالمطيوجد في 

 .قوائم موسمية 4مقسمة إلى ال الوصفات

 .المختلفة الموجودة في المدينة ةعم الجامعياالمط هي ، على سبيل المثال ، هذه فلورنسافي 

 

 

https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/dove-e-cosa-mangiare/firenze/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/dove-e-cosa-mangiare/firenze/
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 .خدمات المطاعمإجراءات Covid-19 :  طوارئحالة ال

 

 بناًء على اللوائح الوطنية واإلقليمية. Covid-19"  لـ "بروتوكول األمان لعدوى الجامعة وفقًا مطاعمتعمل 

 

a. الولوج. 

 

طريقة الدفع  أيضا المفتوحة وتم وضع المطاعمجميع ل توصيل الوجبات الجاهزةضمان  على منذ البدايةالحث  مع حالة الطوارئ ، تمللتعامل 

 .المحفظة اإللكترونيةب

 إن كان الجميع يتوفر على الكمامةمسؤولون عن التحقق من هم ، والموظفون المسؤولون نظام صارم للتحكم في ولوج الطلبة يوجد، المطاعمفي 

 .يوجد أي شكل من أشكال التجمعاتوأنه ال 

 .ال يتوفرون على الكمامةبه لألشخاص الذين  غير مسموحالولوج تجدر اإلشارة أيضا أن 

 

b. اإلستهالك 

 

 إحترام تعليمات التباعد االجتماعي الذي يفرضه القانون. والحرص على أعداد األشخاص  مع مراعاة الحاجة إلى المطعمتمت مراجعة ترتيبات 

 .الالفتات المناسبةبالتي يمكن استخدامها بوضوح  والمقاعد المطعمالولوج إلى  مساراتتم تحديد 

 وائح الوطنية واإلقليمية الجديدة.مع الللتكون متالئمة  تكييف عدد األماكنتم 

 

c. التطهير 

 

 وفي مكاتب األداء. عماالمطعند مدخل  جل الكحولي المائيالتوجد موزعات 

مع إيالء اهتمام خاص للمناطق المشتركة واألسطح التي يتم لمسها بشكل كل األماكن ، يتم تكريس اهتمام خاص لتطهير عماالمطفي جميع 

 متكرر.

  حول إجراءات المقاصف في فلورنسا: أكثر للحصول على تفاصيل

 1.pdf-1-definitiva-versione-casa-a-come-sicuro-Al-https://www.dsu.toscana.it/it/Ristorazione 

https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/modalita-di-pagamento/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/modalita-di-pagamento/
https://www.dsu.toscana.it/it/Ristorazione-Al-sicuro-come-a-casa-versione-definitiva-1-1.pdf

