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 معلومات  للطالب القادمون من البالد العربية

ادرس في
وولنغونغ

معلومات باللغة العربية



المحتويات 

ي جامعة وولنغونغ 4  معلومات عن جامعة وولنغونغ 3 خيارات الدراسة التعليم والبحث 

راليا 6   ي اس  (UOW COLLEGE) معلومات حول مدينة وولنغونغ وحول فروع جامعتنا 3 كلية وولنغونغ الجامعية

الروابط مع الشرق األوسط 3 خدمات وتسهيالت 7 
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ي  ة عاملية تنعم برصيد 60 سنة من املمارسة املمتازة  ي جامعة مم  (UOW) إن جامعة وولنغونغ
مجال التعليم واألبحاث. 

 . راف عالم ي العام 1951، ونمت ح أصبحت صرحًا تعليميًا يحظى باع تأسست جامعة وولنغونغ 
ا  ي العالم من حيث إنجازا ن نخبة الـ %2 من الجامعات  لقد تم تصنيف جامعة وولنغونغ من ب

ي سايمودنز  ي العالم  و ترتيب كواكر ي  ن: ترتيب تايمز لجامعات التعليم العا وذلك بموجب التصنيف
ي  م للهندسة.  ي مجموعة الثمانية وشركا ي أيضًا عضو  لجامعات العالم؛ جامعة وولنغونغ 

ي  ي ترتيب كواكر ى التقدير األق «خمسة نجوم»  يناير سنة 2012، حازت جامعة وولنغونغ ع
سايموندز لتصنيف الجامعات حول العالم. 

ي املرتبة 33  ي العالم جامعة وولنغونغ  ي  ي يونيو 2012، صنف ترتيب تايمز لجامعات التعليم العا
راليا، بسلم ترتيبات الجامعات العاملية «املئة األفضل ال عمرها أقل  ي أس ى  ي املرتبة األو عامليًا و

من 50 سنة». 
ن.  سنة 2011 كانت السنة  ن املتخرج ي تحقيق النتائج ب ا  تتمتع الجامعة بسمعة تحسد عل
ن  ي فئة توظيف املتخرج ا جامعة وولنغونغ خمسة نجوم  الثانية عشر املتتالية ال تحقق ف

ي دليل الجامعات الجيدة للعام 2012 (دليل الجامعات  ن اإليجابية وذلك  ي فئة نتائج املتخرج و
ي مراجعة  ي العالم  ى  ن الجامعات الـ 100 األو والكليات الخاصة). تصنف جامعة وولنغونغ ب

ي سايمونز للجامعات العاملية لسنة 2011. تصنيفات أرباب العمل ضمن ترتيب كواكر
ي وولنغونغ  ى جانب هذا امللف العالم الفعال، ال تكتفي جامعة وولنغونغ بتقديم الدروس  إ

ى مركزها  ي وسط مدينة سيدني فحسب، بل تتخطاها إ ي كلية سيدني إلدارة األعمال الواقعة  و
يا وسنغافورة وهون كونغ.  ي مال ي دبي وأيضًا من خالل برنامج املشاركة التعليمية  ي  الجام

ي  ي محيطًا دراسيًا  ي الحرم الجام ر من 103 آالف متخرج، إن جامعة وولنغونغ توفر لك  مع أك
مدينة ذات طبيعة خالبة.

ى بعد 90 دقيقة  راليا.  تقع وولنغونغ ع ر مدن أس ي تاسع أك وولنغونغ (تلفظ «وول-اون-غونغ») 
ن وسط مدينة سدني  ا وب ا هذا التواصل اليومي بي ي القطار من مدينة سيدني ويمّكن قر برًا أو 

رى. عدد سكان منطقة إيالوارا، بما  ر والنفقات ال ترافق املدن الك التجاري وذلك بدون زحمة الس
ر من 70  ا مجتمع متعدد الثقافات كونه يتضمن أك ي 400 ألف نسمة. إ ا مدينة وولنغونغ، حوا ف

جنسية مختلفة. 
ن تالل تكسوها األشجار  را، ب ى سفوح جبل كي ي مدينة وولنغونغ ع  يقع حرم جامعة وولنغونغ 

والحدائق النباتية ومياه املحيط الهادئ الزرقاء الواسعة. تقدم لك الجامعة نوعية حياة من 
رات من وسط مدينة وولنغونغ،  ى بعد أقل من خمسة كيلوم ي ع ي مكان آخر.  الصعب أن تجدها 

ي مدينة وولنغونغ أو من سدني بواسطة املواصالت  ا بسهولة قدومًا من ضوا ويمكن الوصول إل
العامة.

ي جامعة وولنغونغ وكلية وولنغونغ الجامعية (UOW College) التابعة  إن التسهيالت املقدمة 
ي الذي يقدم للطالب مجموعة متكاملة من التسهيالت  ي املركز الرئيس للحرم الجام لها موجودة 

ي مكان واحد. والخدمات املساندة 
ي اختصاص إدارة األعمال املسماة كلية  تقدم كلية الدراسات العليا من الدرجة الثانية للجامعة 

ي وسط  ي شمال وولنغونغ و ي املتجدد  ي الحرم الجام ن:  ي موقع سيدني إلدارة األعمال دروسًا 
مدينة سدني. 

ي اإلمارات  ي إحدى أقدم وأعرق الجامعات األجنبية   (UOWD) إن جامعة وولنغونغ فرع دبي
ا  رف  ي جامعة وولنغونغ فرع دبي مع العربية املتحدة. لقد تأسست سنة 1993، وجميع الدروس 

ي واألبحاث العلمية لإلمارات العربية املتحدة .  من وزارة التعليم العا
ية، وتقدم أيضًا شهادات البكالوريوس  ى اللغة اإلنكل إن جامعة وولنغونغ فرع دبي تقدم التدريب ع
ن فروع  رافية، ويمكن للطالب االنتقال ب ي الفلسفة (PhD) والدكتوراه االح ر والدكتوراه  واملاجست

ي دبي ووولنغونغ أو سدني. الجامعة 

ي  ي الكويت ووزارة التعليم العا ي  ا اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العا إن جامعة وولنغونغ لد
ي العراق.   ي والبحث العلم  ي ليبيا ووزارة التعليم العا والبحث العلم 

ي املنطقة،  ا اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات الرائدة  إضافة، إن جامعة وولنغونغ لد
ي اململكة العربية السعودية. خاصة 

ن من الشرق األوسط وشمال إفريقيا، لدى جامعة  ي قادم ي الحرم الجام ر من 400 طالب  مع أك
 – (MAWU) ن لجامعة وولنغونغ ن - جمعية الطلبة املسلم وولنغونغ جمعية ناشطة للطالب املسلم

ن.   ا جمعية الطلبة السعودي ولد

 معلومات عن
 جامعة

 وولنغونغ

معلومات 
حول مدينة 

وولنغونغ 
وحول فروع 

جامعتنا

الروابط مع 
الشرق 
األوسط
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خيارات الدراسة 
التعليم والبحث في 

جامعة وولنغونغ
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ر، ي جامعة وطنية شاملة للبحث والتعليم وتقدم برامج دراسية نظرية ملستويات البكالوريوس واملاجست إن جامعة وولنغونغ 
ر والدكتوراه. وكذلك برامج بحث ملستويات املاجست

رامج الرئيسية ال مجاالت الدراسة

ي، إدارة املوارد البشرية، إدارة  ي إدارة األعمال، قانون إدارة األعمال، االقتصاد، الدراسات املالية، التخطيط املا املحاسبة، نظم املعلومات 
ويد (الخدمات اللوجستية) األعمال الدولية، اإلدارة، التسويق، العالقات العامة، إدارة سلسلة التموين وال

ي والتق (TAFE): اإلدارة السياحية، الضيافة، إدارة املناسبات بالتعاون مع كلية التعليم اإلضا

إدارة األعمال والتجارة

ر  ي اإلدارة، ماجست ر  ي العلوم (اللوجستية)، ماجست ر  ي إدارة األعمال (MBA)، ماجست ر ي إدارة األعمال الدولية (MIB)، ماجست ر  ماجست
ي إدارة املشاريع.  ر  ي إدارة البيع باملفرق، ماجست

كلية سيدني إلدارة األعمال 
(الدراسات العليا من الدرجة

ي إدارة األعمال) الثانية 

ي، الكهربائية، البيئية، املواد، امليكانيكية، امليكاترونيكية، املناجم، الطاقة، االتصاالت. املعمارية، الحاسب اآل
(SMART) تتوفر تسهيالت البنية التحتية للمحاكاة والنمذجة والتحليل والبحث والتعليم 

الهندسة

ي، أمن األنظمة الرقمية، الحوسبة املتنقلة، نظم املعلومات، تكنولوجيا املعلومات،  رونيًا والتكنولوجيا، علوم الحاسب اآل إدارة األعمال إلك
تطوير الوسائط املتعددة واأللعاب، الشبكات وتطوير النظم واإلدارة، هندسة برامج الكمبيوتر.

املعلوماتية والحوسبة 

الرياضيات واإلحصاءات، الرياضيات املالية، الرياضيات الطبية الرياضيات

علم التدريب وإعادة التأهيل، العلوم الطبية، القبالة، التمريض، الصحة العامة، التغذية وعلم الغذاء، علم النفس.
ي الطب كلية الدراسات العليا من الدرجة الثانية 

(IHMRI) معهد إيالوارا للصحة والبحث الط

الصحة والطب 

ياء اإلشعاعات الطبية، الكيمياء الطبية، تقنية النانو،  علم األحياء، التكنولوجيا الحيوية، الكيمياء، علم البيئة، الجغرافيا، علم البحار، ف
ياء  الضوئيات، الف

العلوم

ا، التاريخ والسياسة، الدراسات الدولية، الفلسفة، علم  ية وآدا راليا، اللغة اإلنجل دراسات عن آسيا واملحيط الهادئ، دراسات عن أس
االجتماع.

اللغات الحديثة: الصينية، اليابانية، اإلسبانية، اإليطالية والفرنسية

العلوم اإلنسانية واالجتماعية

رافية، وسائل اإلعالم واالتصاالت العاملية، الكتابة اإلبداعية، اإلعالم  التسويق وصناعة اإلعالن، العالقات العامة، الصحافة والكتابة االح
، التصميم التصويري، املسرح واإلداء، الفنون البصرية.  الرقم

وسائل اإلعالم، االتصاالت والصناعة 
اإلبداعية 

ربية القيادية، تدريس اللغة  ربية لذوي الحاجات الخاصة، ال ربية البدنية، التعليم اإلبتدائي، التعليم الثانوي، ال تدريس الطفولة املبكرة، ال
ربية والتعليم،  ي ال  (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، ي وامل ن بلغات أخرى (TESOL)، الراشدين، التعليم العا ية للمتحدث اإلنجل

محو األمية.

ربية ال

ي القانون (5-4 سنوات) بكالويوس قانون ( 4 سنوات) أو شهادة مزدوجة 
دراسات عليا ما بعد البكالوريوس: سياسة البحار

القانون

ى) إختصاصات البكالوريوس (الدراسات العليا من الدرجة األو
ي إدارة األعمال والتجارة، املعلوماتية، العلوم،  تستمر دراسة شهادات البكالوريوس 

التمريض، العلوم اإلنسانية واإلتصاالت ملدة ثالث سنوات؛ أما الهندسة ومناهج 
االختصاصات الصحية والعلوم املتطورة فتستمر ملدة 4 سنوات.

ية -  الطالب الذين يتقدمون بطلب انتساب بعد إتمام شهادة الثانوية العامة (التوج
ي كلية وولنغونغ الجامعية  م إتمام برنامج دروس تأسيسية  الثانوية العامة) سيطلب م

قبل املباشرة بدراسة البكالوريوس.

رالية أو شهادة من بلدهم األم أو شهادة مساندة أو ما  وا شهادة أس أما الطالب الذين أ
ى إعفاء من بعض الوحدات الدراسية املطلوبة. يعادلها، فقد يحصلون ع

(International Baccalaureate) ي شهادة البكالوريا العاملية الطالب الذين تفوقوا 
(SAT) أو اختبار التقدير الدراس (A) بمستوى أ (GCE) أو الشهادة العامة للتعليم
اية الدروس الثانوية، يمكن  ريكية (ACT) مع دليل لشهادة  أو اختبار الكلية األم

ي برنامج جامعة وولنغونغ للمنح  إخضاعهم الختبار القبول املبكر وقد يتأهلون ملركز 
ى. الدراسية للدراسات العليا من الدرجة األو

دراسات عليا ما بعد البكالوريوس (الدراسات العليا من الدرجة الثانية)
ا  رف  ى بكالوريوس مع ن ع ر دروس نظرية (1-2 سنوات) متاحة للحاصل شهادة ماجست

ي اختصاص قريب.   ر، أو  ي نفس اختصاص املاجست

ي أي اختصاص،  ن بكالوريوس  ر متاحة للطالب الحامل هناك بعض شهادات املاجست
ر  رة عملية إدارية أو متخصصة)، ماجست ر إدارة األعمال (MBA) (مع خ ا ماجست بما ف

ر  رفة وماجست ي املحاسبة املح ر  ي إدارة األعمال العاملية، ماجست ر  ي التجارة، ماجست
م إتمام  ي. أولئك الذين يسعون الختصاصات أخرى قد يطلب م ي علوم الحاسب اآل

رة سنة (Graduate Diploma) أو شهادة  دبلوم دراسات عليا من الدرجة الثانية لف
رة ستة أشهر (Graduate Certificate) قبل املباشرة  دراسات عليا من الدرجة الثانية لف

ر. ي دراسة املاجست

شهادات األبحاث
ا إنجاز أطروحة وال يتخللها دروس  ا 3 سنوات يتم ف ي الفلسفة مد شهادة الدكتوراه 

ي األبحاث قد يمكن قبول  رة املطلوبة  ن لهذه الشهادة من دون الخ نظرية. املتقدم
ى األبحاث مدته 1 - 1.5 سنة، ويتضمن ستة أشهر من  ر يعتمد ع ي ماجست تسجيلهم 

ا سنة من األبحاث؛ أو يمكن اعتماد خيار آخر وهو أربعة سنوات  الدروس النظرية تل
ى كناية عن دروس نظرية. ي الفلسفة (متكاملة)، بحيث تكون السنة األو دكتوراه 

ي مجاالت إدارة األعمال، الفنون اإلبداعية،  ي إجراء أبحاث  ن الذين يرغبون  رف املح
رة 3 سنوات).   رافية (لف ربية يمكن قبولهم  للدكتوراة االح الصحة العامة وال

رف  ي شهادة األبحاث يتطلب عادة إتمام شهادة بكالوريوس مع درجة شرف مع القبول 
ي حقل يمت بصلة لحقل البحث املنوي دراسته أو يتطلب  ى مدة أربع سنوات  ا تمتد ع

ر دروس نظرية غنية باألبحاث أو بمنهجية األبحاث.  إتمام شهادة ماجست

ن موضوع البحث مسبقًا يتناسب مع مواضيع البحث ال  ى طال الدراسة تعي كما إن ع
رونية  ي صفحات ملفات البحوث اإللك ا الجامعة. ملعرفة هذه املواضيع، انظر  تم 

ي الدليل العالم ملقررات الدراسات العليا من الدرجة الثانية  للكلية واملعهد وذلك 
www.uow.edu.au/future/international/brochures وهناك أبحاث حديثة مبينة 

  http://www.uow.edu.au/research/rsc/prospective/UOW033664.html ى ع
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كلية وولنغونغ الجامعية
UOW COLLEGE

في استراليا 

رنامج األكاديمية ال
تقدم كلية وولنغونغ الجامعية أفضل مسار أكاديم نحو دراسات البكالوريوس 
ى  ن يتمتعون بنسبة نجاح تصل إ ي جامعة وولنغونغ، كما إن الطالب املتخرج

ي جامعة وولنغونغ. م املستقبلية  ي دراسا  86%

ي كلية وولنغونغ الجامعية يدخلون  ون الدروس األكاديمية  إن الطالب الذين ي
ي جامعة  ى أو الثانية من دراسات البكالوريوس  ى السنة الدراسية األو إ

ى العالمة الوسطية  ي املقرر الذي يختارونه بناء ع م محفوظ  وولنغونغ، ومكا
املرجحة املطلوبة.  

رايرأو  ي ف ألن الفصل األكاديم مكون من ثالثة شهور فُيسمح بمباشرة الدراسة 
يونيو أو أكتوبر من كل سنة.

ية  الدروس األكاديمية التكميلية ودروس اللغة اإلنجل
رة، تقدم كلية وولنغونغ  ر من 20 سنة من الخ ر من 20 ألف متخرج و أك مع أك

ى  ي، مع إمكانية الحصول ع الجامعية مناخًا تعليميًا داخل الحرم الجام
ا جامعة وولنغونغ. إن كلية وولنغونغ الجامعية تقع  جميع التسهيالت ال تؤم

ية وبرامج  ي حرم جامعة وولنغونغ وتقدم مجموعة من برامج اللغة اإلنجل
البكالوريوس التكميلية. 

ية برامج اللغة اإلنجل
ية ألهداف  ي تعليم اللغة اإلنجل إن كلية وولنغونغ الجامعية متخصصة 

ن لجامعة  . تقدم كلية وولنغونغ الجامعية للطالب املتقدم التعليم األكاديم
ى إعادة  ية من دون الحاجة إ وولنغونغ برامج دخول مباشرة للغة اإلنكل

ي (IELTS) أو الختبار اللغة  ية الدو الخضوع لنظام اختبار اللغة اإلنجل
.(TOEFL) ية كلغة أجنبية اإلنجل

ية  ى مؤهالت  نظام اختبار اللغة اإلنجل ى هؤالء الذين يسعون للحصول ع إ
ي مركز  رية؛ كما إن الكلية  ي (IELTS)، فإن الكلية تقدم دروس تحض الدو

 .(IELTS) ي ية الدو رسم الختبار نظام اللغة اإلنجل

ية تبدأ كل ستة أسابيع. إن مقررات تدريس اللغة اإلنجل

رنت اختبار مجاني يسمح بمعرفة نقطة  ى شبكة االن إن الكلية تضع ع
ى املستوى املطلوب  ي تقدير عدد األسابيع املطلوبة للوصول إ الدخول وبالتا
ي مقررات جامعة وولنغونغ أو كلية وولنغونغ الجامعية.  كدليل  للتسجيل 

ى الطالب  ي، ع ية الدو للذين سبق وخضعوا لنظام اختبار اللغة اإلنجل
ي  كلية وولنغونغ  ية  رة 12 أسبوعًا من دراسة اللغة اإلنكل أن يحتسبوا ف

ي نظام  ن مستواهم بنسبة نصف درجة للمؤشر العام  الجامعية لتحس
ي. ية الدو اختبار اللغة اإلنجل
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ن  خدمات وتسهيالت للطالب  املسلم
ن.  إن جامعة وولنغونغ تقّدم خدمات تتناسب مع احتياجات الطالب الدولي

رة من نقاط بيع الطعام الحالل واملتاجر والرياضة  ى املجموعة الكب باإلضافة إ
رفيه والتسلية، تقدم الجامعة وظائف ومهن وحضانة لألطفال  ومرافق ال

وخدمات تقديم املشورة وخدمات طبّية.

ي كلية وولنغونغ الجامعية واملستشارون ملساندة  يقدم املرشدون األكاديميون 
ي جميع كليات جامعة وولنغونغ مساندة متكاملة للطاللب   (SSA’s) الطالب

ن. الدولي

ن، الرجاء مراجعة «دليل جامعة وولنغونغ  للخدمات الخاصة بالطالب املسلم
ى املوقع ن» ع للمسلم

http://www.uow.edu.au/future/international/arabic/index.html

خدمات وتسهيالت

السكن
انتقال مجاني من املطار

ى بعد ساعة بالسيارة من وولنغونغ، وتؤمن جامعة  ي ع يقع مطار سدني الدو
ى مدينة وولنغونغ لطالب  وولنغونغ خدمة االنتقال املجاني من املطار إ

جامعة وولنغونغ أو كلية وولنغونغ الجامعية. 

السكن
ن خيارات السكن التالية.  يمكن للطالب االختيار ب

ي السكن العائ
ي غرفة مزدوجة أو فردية. يمكن أيضًا  يمكن للطالب العيش مع عائلة محلية 

ي أمر للطالب ما دون 18 سنة. ن و تأم

املساكن الخاضعة إلدارة الجامعة
هناك ستة قاعات سكنية جامعية توفر السكن مع أو بدون وجبات الطعام. 

ي حرم الجامعة أو متصلة  جميع املساكن الجامعية والشقق موجودة 
 .(Gong Shuttle) بالجامعة بواسطة حافلة النقليات املجانية

السكن الخاص
ي وولنغونغ من خالل ترتيب خاص أو  يستأجر الطالب بيتًا أو شقة  

رك مع طلبة آخرين. ي بيت مش يستأجرون غرفة 



ي وقت طباعته( xxxxx)، ولكن يمكن للكلية القيام بتعديل بعض الفقرات من دون إنذار للتجاوب مع  ي هذا الكتيب صحيحة  إن كلية وولنغونغ الجامعية وجامعة وولنغونغ تطمح للتأكد من كون جميع املعلومات املضّمنة 
ي وقت تقديم الطلب/ التسجيل عن آخر املعلومات املتاحة. ى الطالب مراجعة الكلية أو الجامعة  رة أو ألي أسباب أخرى. ع الظروف املتغ

 (02723D) 02723د :(CRICOS) ي سجل الكومنولث للمؤسسات والدراسات ال تخدم الطالب خارج البالد رقم كلية وولنغونغ الجامعية 
(00102E) 00102هـ :(CRICOS) ي سجل الكومنولث للمؤسسات والدراسات ال تخدم الطالب خارج البالد رقم جامعة وولنغونغ 

ي  ي 77002882064) – ال  را ي 14105312329)، اململوكة كليًا من أي تي س املحدودة (رقمها التجاري األس را ي الفرع التجاري لشركة أي تي س املحدودة املسؤولية (رقمها التجاري األس إن كلية وولنغونغ الجامعية 
مشروع من جامعة وولنغونغ.

www.uow.edu.au/future/international/arabic

Within Australia: 1300 367 869

International: +61 2 4221 3218

facebook.com/uowfuture

uniadvice@uow.edu.au

معلومات إضافية

 http://www.uow.edu.au/future/international/video/index.html ملزيد من املعلومات حول وولنغونغ وحرم الجامعة
ى عناوين الشبكة: أو ملعلومات معينة، اذهب مباشرة إ

ى والثانية  ي الدراسات العليا من الدرجة األو الكتّيب الخاص 
ا ومواضيعها – مع كامل تفاصيل املقررات وهيكلي

www.uow.edu.au/handbook/ugcourses/index.html

www.uow.edu.au/handbook/pgcourses/index.html

اإلعفاءات من الوحدات الدراسية
www.uow.edu.au/future/international/apply/credit/index.html

مراكز قوة األبحاث
 www.uow.edu.au/research/strenghts

تواريخ املقررات 
فيما خص جامعة وولنغونغ وكلية سيدني إلدارة األعمال

www.uow.edu.au/future/international/apply/dates 

فيما خص كلية وولنغونغ الجامعية
www.uowcollege.edu.au/key_dates#international_students 

كلفة التدريس 
فيما خص جامعة وولنغونغ وكلية سيدني إلدارة األعمال

www.uow.edu.au/future/international/apply/fees 

فيما خص كلية وولنغونغ الجامعية
www.uowcollege.edu.au/fees#international_students 

املنح الدراسية
فيما خص جامعة وولنغونغ وكلية سيدني إلدارة األعمال

http://www.uow.edu.au/future/international/apply/scholarships/

index.html 

فيما خص كلية وولنغونغ الجامعية
http://www.uowcollege.edu.au/international_students/scholarships  

ي جامعة وولنغونغ ية املطلوب  مستوى اللغة اإلنجل
www.uow.edu.au/future/international/apply/english

يل) كتّيب (ت
ى والثانية جامعة وولنغونغ – الدراسات العليا من الدرجة األو

www.uow.edu.au/future/international/brochures

– كلية وولنغونغ الجامعية
www.uowcollege.edu.au/course_brochures#international_students 

يل) استمارات طلب (ت
فيما خص جامعة وولنغونغ

www.uow.edu.au/future/international/apply/index.html

فيما خص كلية وولنغونغ الجامعية
www.uowcollege.edu.au/international_students/how_to_apply  

رنت   ى اإلن تقديم استمارة طلب ع
فيما خص جامعة وولنغونغ 

 apply.uow.edu.au  

السكن
فيما خص جامعة وولنغونغ

 http://www.uow.edu.au/about/accommodation/index.html 

فيما خص كلية وولنغونغ الجامعية
http://www.uowcollege.edu.au/student_life/accommodation 


