
تعليمات صندوق منح وأنشطة 
 ي معهد اإلعالم األردنيالطلبة ف

  القبول والتسجيل مكتب
 

 

 

 3 من 1 صفحة

 (:1المادة رقم )

( ويعمل بها من تعليمات صندوق منح وأنشطة الطلبة في معهد اإلعالم األردنيتسمى هذه التعليمات )

 تاريخ إقرارها.

 (:2المادة رقم )

 .المعهد: معهد اإلعالم األردني 

 .مجلس اإلدارة: مجلس إدارة معهد اإلعالم األردني 

 عالم األردني.رئيس مجلس اإلدارة: رئيس مجلس إدارة معهد اإل 

 .العميد: عميد معهد اإلعالم األردني 

 .المدير المالي: مدير الدائرة المالية في معهد اإلعالم األردني 

 .الصندوق: صندوق منح وأنشطة الطلبة في معهد اإلعالم األردني 

 .الطالب: الطالب المقبول في برامج الماجستير في معهد اإلعالم األردني 

  (:3المادة رقم )

أ في المعهد صندوق يتخذ صفة حساب مالي مستقل تخصص أمواله لإلنفاق على الطلبة الحاصلين ينش

 على منح دراسية للدراسة في برامج الماجستير في المعهد، وفقاً لألهداف الواردة في هذه التعليمات.

 (:4المادة رقم )

 يهدف هذا الصندوق إلى:

 الماجستير في المعهد. توفير منح دراسية كلية أو جزئية لطلبة برامج .1

تشجيع ودعم الطلبة الموهوبين وممن لديهم االستعداد الصحفي، وال تتوافر لديهم اإلمكانات  .2

 المادية إلكمال دراستهم في مجال الصحافة واإلعالم.

 دعم الطلبة إلنتاج أعمال صحافية وإعالمية بجودة عالية. .3

تي تسعى إلى تطوير قدرات جيل جديد من دعم بحوث طلبة برامج الدراسات العليا في المعهد ال .4

 الباحثين.

دعم أنشطة الطلبة "وتحديداً التطبيقية" التي تسعى إلى بناء قدراتهم في المجاالت المهنية  .5

 وتجعلهم أكثر قدرة على االستجابة لحاجات سوق العمل.
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 3 من 2 صفحة

 (:5المادة رقم )

 تتألف موارد الصندوق من: 

 ماً للصندوق.الهبات والتبرعات والمنح المقدمة دع .1

 المخصصات التي يحددها المعهد دعماً للصندوق. .2

 مساهمات الخريجين. .3

 ريع أموال الصندوق. .4

 القروض المستردة من الطلبة. .5

 (:6المادة رقم )

 تحدد مجاالت الدعم والصرف من الصندوق فيما يلي:

 تسديد رسوم الطلبة المقبولين في برامج الماجستير. .1

 البية الموازية للمنهاج.دعم األنشطة والفعاليات الط .2

 عمالهم اإلعالمية.أدعم بحوث الطلبة و .3

 أي مجاالت أخرى تتعلق بالعملية األكاديمية بتنسيب من العميد وبموافقة مجلس اإلدارة. .4

 (:7المادة رقم )

 تعتمد أسس ومعايير حصول الطلبة على المنح على النحو التالي:

ول، وأن يكون اسمه من بين المرشحين للقبول في أن يكون الطالب قد اجتاز جميع متطلبات القب .1

 برنامج الماجستير.

 أن يكون الطالب غير قادر على تسديد الرسوم المقررة بموجب نموذج يعد لهذه الغاية. .2

 يتم تحديد نسب المنح سنوياً وفقاً لما هو متوفر في الصندوق من أموال. .3

 :يتم ترتيب الحاصلين على المنح وفق المعايير التالية .4

  80نتائج القبول وفق المعايير المعتمدة في المعهد ويخصص لها.% 

  10أبناء المحافظات والمخيمات يضاف لهم نسبة.% 

  10الخريجون الحديثون من الجامعات ويضاف لهم نسبة .% 

لى مجلس اإلدارة قائمة المنح والنسبة التي وينسب العميد إ لى العميد،ترفع لجنة القبول النتائج إ .5

 يها كل طالب.حصل عل
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 3 من 3 صفحة

 (:8المادة رقم )

 يدار الصندوق مالياً وفق ما يلي:

يتولى المدير المالي فتح حساب بنكي مستقل عن حسابات المعهد يسمى "حساب صندوق منح  .1

وأنشطة الطلبة" يتم التوريد والصرف من خالله ويدار الصندوق مالياً من قبله وبإشراف 

 العميد.

ليه في ويده برقم الحساب البنكي المشار إخص مانح يتم تزفي حالة مراسلة أو مخاطبة أي ش .2

 ( من هذه المادة.1) البند رقم

 يتولى المدير المالي فتح السجالت المحاسبية لهذا الحساب وفقاً لألصول المحاسبية. .3

 يتم الصرف منه بموجب قواعد الصرف المتبعة مالياً في المعهد. .4

 (:9المادة رقم )

صندوق وللحفاظ على أمواله، عند منح أي طالب منحة كلية أو جزئية فعلى لضمان استمرارية عمل ال

الطالب أن يوقع على عقد المنحة، وأن يقوم بتوقيع إقرار خطي  وفقاً للنموذج المعتمد لدى كاتب العدل 

 يضمن فيه إعادة األموال التي صرفت عليه في حال إخفاقه في برنامج الماجستير ألي سبب كان.

 (:10) المادة رقم

 تراعى في قبول المنح والتبرعات للصندوق األسس اآلتية:

تقبل المنح والتبرعات من األفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية األردنية  .1

 التي ال تتعارض أهدافها مع فلسفة المعهد.

هلية والعربية تقبل المنح والتبرعات من األفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة واأل .2

 والدولية التي ال تتعارض أهدافها مع فلسفة المعهد وفق القوانين النافذة في األردن.

يجوز للجهة المانحة أن تضع بعض الشروط للحصول على المنحة باستثناء ما يتصل بالدين  .3

عميد والمعتقد أو القضايا المرتبطة بحقوق اإلنسان وعلى كل األحوال يحتفظ المعهد ممثالً بال

 ورئيس مجلس اإلدارة بقبول هذه الشروط أو رفضها.

 (:11المادة رقم )

 يقوم المعهد بتزويد الجهة المانحة فصلياً بتقرير "األحوال األكاديمية للطالب".


