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 2 من 1 صفحة

 (:1المادة رقم )

 .اقراره( ويعمل بها من تاريخ إردنيخدام المرافق في معهد اإلعالم األتعليمات است) تسمى هذه التعليمات

 :(2)المادة رقم 

ة واألثاث وكافة لوازم ى المرافق والبنية التحتية واألجهزن عن الحفاظ علمسؤولوجميع العاملين والطلبة 

 ما يلي:ب التقيد المعهد، وعليه يطلب من طلبة المعهد

وأثاث للغايات التعليمية والتدريبية ومعدات ة المعهد ولوازمه المتوفرة من أجهز تستخدم مرافق .أ 

 المحددة لكل منها.

ولوازمه ألي غرض آخر غير األغراض التعليمية والتدريبية  يمنع استخدام مرافق المعهد .ب 

 الموازية تحت طائلة المسؤولية.والمنهجية 

ال في حالة طلب حضور محاضرة في إيسمح للطلبة استخدام الطابق األرضي واألول فقط  .ج 

 الطابق الثاني.

 وأ تجهيزاتو أمرافق  ألي منتسبب به ي تالفأو إ ضررأي يلتزم الطالب بالتعويض عن  .د 

عميد يقدر فيه قيمة الضرر وبموافقة داري ذلك بتنسيب من المدير المالي واإلو ىمعدات المبن

 المعهد.

 لمسؤوليمنع استخدام أجهزة الكومبيوتر المتوفرة في المعهد ألغراض غير أكاديمية، ويجوز  .ه 

 وذلك تحت طائلة المسؤولية. ،المبنى أو أمين المكتبة التأكد من سالمة استخدام هذه األجهزة

  :(3المادة رقم )

ويغلق  ،يفتح المعهد أبوابه للطلبة أثناء أيام الدوام في تمام الساعة الثامنة صباحاً من كل يوم .أ 

 .مساءً  أبوابه في تمام الساعة الثامنة

طل يجوز استقبال الطلبة إلنجاز واجباتهم في بعض مرافق المعهد أيام الجمعة والسبت وأيام الع .ب 

 الرسمية وذلك بعد التنسيق مع المدير المالي واإلداري وموافقة عميد المعهد.

المحافظة عليها  ةكل طالب بطاقة ممغنطة لدخول مرافق المعهد ويجب على الطلبمنح ي   .ج 

 ها.وإحضارها حيث ال يستطيع الطالب دخول مرافق المعهد بدون

 خذ الموافقة المسبقة.أال يجوز اصطحاب الزوار والضيوف من قبل الطلبة دون  .د 
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 2 من 2 صفحة

 :(4المادة رقم )

 المحافظة على النظافة والهدوء داخل المعهد. يطلب من الطلبة  .أ 

حيث يوجد مكان مخصص  .التدخين في جميع مرافق المعهد والساحات األماميةيمنع منعاً باتاً  .ب 

 .للمدخنين بالساحة الخلفية للمعهد

س وغرفة األخبار والمكتبة قاعات التدري إلىإدخال الطعام والشراب يمنع منعاً باتاً  .ج 

 كافتيريا في الطابق األرضي لغايات الطعام والشراب.ال يمكن استخدامديوهات حيث واالست

 :(5المادة رقم )

 للصالة في الطابق األول. المصلىيوفر المعهد  .أ 

 :(6المادة رقم )

 هذه التعليمات. تنفيذبيكلف المدير المالي واإلداري  .أ 


