
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  تعليمات

 خدمات المكتبة في جامعة البلقـاء التطبيقية
   



  التعليمات

 

 

٢٣٨  

  كتبة في جامعة البلقاء التطبيقيةتعليمات خدمات الم 

  لجامعات ا&ردنية الرسمية المؤقتمن قانون ا) ٢٧(صادرة بمقتضى المــادة 

  .٢٠٠١لسنة ) ٤٢(رقم 

  

  

ويعمل بھا " تبة في جامعة البلقاء التطبيقية تعليمات خدمات المك"تسمى ھذه التعليمات  ):١(المادة 
  .ًإعتبارا من تاريخ إقرارھا

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھا  ):٢(المادة 
  :أدناه مالم تدل القرينة على ذلك

  جامعة البلقاء التطبيقية: الجامعة

  رئيس الجامعة: الرئيس

  مكتبة الجامعة :المكتبة

  مكتبة كلية المجتمع التابعة للجامعة :مكتبة الكلية

   كليات المجتمع التابعة للجامعةدعميد أي كلية من كليات الجامعة أو عمي: العميد

  مدير وحدة المكتبة في الجامعة: المدير

  أمين مكتبة كلية المجتمع التابعة للجامعة :أمين المكتبة

  لجنة المكتبة: اللجنة

  لجنة المكتبة المشكلة في كل كلية: نة الفرعيةاللج

  الكتب والدوريات والمواد السمعية والبصرية والمصادر ا9لكترونية: المواد المكتبية

  :لجان المكتبة  ):٣(المادة 

تشكل في كل كلية بقرار من العميد المعني لجنة فرعية خاصة بالمكتبة يكون ممثل الكلية   .أ 
د عن كل قسم من ا=قسام ا=كاديمية في الكلية وتتولى ھذه مقررا لھا وعضوية ممثل واح

 .اللجنة التنسيق ما بين الكلية والمكتبة فيما يتعلق بشراء المواد المكتبية

تشكيل لجنة مكتبة في كل كلية من كليات المجتمع التابعة للجامعة تتكون من نائب العميد   .ب 
ة المختلفة وبحد أقصى أربعة أعضاء وأمين ًللشؤون ا=كاديمية رئيسا لھا وممثلي أقسام الكلي

  ً.المكتبة سكرتيرا

  -:وتكون مھمة اللجنة

  .النظر في مقترحات ا=قسام بشأن تزويد مكتبة الكلية بالمواد المكتبية .١

  .ا9شراف على حسن سير العمل في مكتبة الكلية .٢

  .ا9شراف على ما تصدره مكتبة الكلية من نشرات ومطبوعات .٣

رد مكتبة الكلية وفحص ما يقترح إسقاطه من المقتنيات نتيجة الفقد أو النظر في نتائج ج .٤
  .التلف والتصرف في الكتب غير المتداولة

  .النظر في تبادل وإھداء مطبوعات كلية المجتمع مع المكتبات والھيئات اMخرى .٥

  .إقتراح مشروع الميزانية السنوية لمكتبة الكلية .٦

ًاد المكتبية وتوفيرھا وفقا =حكام نظام اللوازم وا=شغال المعمول  تتولى المكتبة شراء المو):٤(المادة 

  :ًبھا في الجامعة وفقا لما يلي

يتم شراء المواد المكتبية بإستثناء الدوريات بموجب نماذج خاصة تعدھا المكتبة وبتنسيب   .أ 
 .من لجنة المكتبة في الكلية وبموافقة العميد 

 كتاب ويجوز شراء ثTث نسخ في حاMت يقررھا تقوم المكتبة بتوفير نسخه واحده من كل  .ب 
رئيس القسم المختص في الكلية أما اذا زاد عدد النسخ المطلوبة على ثTث نسخ فتشترط 

 .موافقة عميد الكلية على أM يزيد عدد النسخ المشتراه في جميع اMحوال على خمس نسخ 

لمكتبية التي يراھا مناسبة لتنمية من نسخة الى ثTث نسخ من المواد اشراء  المبادرة بللمدير  .ج 
 .مقتنيات المكتبة 

للمدير شراء خمس عشرة نسخة كحد أعلى من الكتب التي يؤلفھا العاملون في الجامعة   .د 
أعلى من الكتب التي يؤلفھا المؤلفون اMردنيون لUستفاده منھا في اMھداء وعشر نسخ كحد 



  خدمات المكتبة  

 

 

٢٣٩  

الكتب أو المطبوعات المشتراة عن والتبادل وفي جميع الحاMت Mيجوز أن يزيد ثمن 
  .خمسمائة دينار في المره الواحدة ) ٥٠٠(

  :الدوريات وقواعد البيانات ا9لكترونية على النحو التاليفي يتم اMشتراك  ):٥(المادة 

يتم اMشتراك في الدوريات وقواعد البيانات اMلكترونية بناء على طلب يوافق عليه عميد   -أ 
  .ق مع لجنة المكتبة فيھا الكلية المختص بالتنسي

 .يجوز لمدير المكتبة اMشتراك في الدوريات التي يراھا ضرورية   -ب 

 تقوم المكتبة بطلب تصوير مقاMت علمية من دوريات غير متوفرة في المكتبة بموجب –ج 
 .نموذج خاص وأسس يتم اعتمادھا حسب اMصول 

  محاضرين والعاملين في الجامعة بموجب      تتم اعارة الكتب =عضاء ھيئة التدريس وال ):٦(المادة 

               البطاقة الجامعية التي تصدرھا الجامعة وM يجوز استعمال ھذه البطاقة إM من قبل    

 .             صاحبھا 

  عشرة كتب كحد أعلى     ) ١٠(والمحاضر المتفرغ استعارة  يجوز لعضو ھيئة التدريس -أ ):٧(المادة 

  .         لمدة Mتتجاوز فصT دراسيا واحدا         

خمسة كتب كحد أعلى ) ٥(يجوز للمحاضر غير المتفرغ وطالب الدراسات العليا إستعارة -ب
  .ولمدة Mتتجاوز ثTثة أسابيع 

ثTثة كتب كحد أعلى لمدة ) ٣( يجوز لطالب البكالوريوس وطالب الدبلوم المتوسط استعارة - ج
  .Mتتجاوز أسبوعين 

كتابين كحد أعلى ) ٢( يجوز للموظف العامل في الجامعة ما دام على رأس عمله استعارة -د
  . لمدة Mتتجاوز أسبوعين 

خمسة كتب كحد أعلى ولمدة ثTثة ) ٥(تعير المكتبة المؤسسات العامة والدوائر الرسمية  ):٨(المادة 
ات والدوائر وتسلم أسابيع بموجب بطاقة خاصة تصرف باسمھا بناء على طلب ھذه المؤسس

  ً.ستون دينارا) ٦٠(لمندوب معتمد منھا مقابل تأمين مسترد مقداره 

 تعير المكتبة أعضاء الھيئتين التدريسية واMدارية الذين انتھت خدماتھم في الجامعة -أ ):٩(المادة 
ًبسبب بلوغھم السن القانونية وكذلك من أمضى منھم في خدمة الجامعة خمسة عشر عاما 

خمسة كتب كحد أعلى ولمدة ثTثة أسابيع مقابل تأمين مسترد مقداره ) ٥(ال منھا واستق
  .مائة دينار) ١٠٠(

ثTثة كتب كحد أعلى ولمدة ثTثة ) ٣(ًتعير المكتبة أفرادا من خارج أسرة الجامعة   - ب
خمسون ) ٥٠(أسابيع بموجب ھوية خاصة تصرف لھم مقابل تأمين مسترد مقداره 

  .خمسة دنانير ) ٥(ي مقداره ًدينارا واشتراك سنو

  كتابين كحد أعلى    ) ٢( تعير المكتبة طلبة الجامعة الذين لم يسجلوا في الفصل الصيفي -    ج

  .دنانير ) ١٠(       ولمدة ثTثة أسابيع مقابل رسم مقداره 

    للمدير الحق في اMمتنناع عن اعارة اي مادة مكتبية اذا اقتضت المصلحة العامة   -    د

  .        لذلك 

  

للمدير الحق في استدعاء اي كتاب معار قبل انتھاء مدة اعارته اذا رأى ضرورة لذلك  ):١٠(المادة 
ًوفي ھذه الحالة على المستعير اعادة الكتاب المطلوب خTل مدة أقصاھا أسبوعا واحدا من  ً

  :ًتاريخ إشعار اMستدعاء وخTف ذلك يترتب عليه عقوبة وفقا لما يلي 

إذا امتنع الطالب عن اعادة اي مادة مكتبية مستعارة يحال الى عميد شؤون الطلبة   - أ
  .Mتخاذ اMجراءات التأديبية بحقه 

اذا امتنع عضو ھيئة التدريس أو موظف الجامعة عن إعادة أي مادة مكتبية مستعارة   - ب
  .يبلغ العميد أو المدير المختص Mتخاذ اMجراءات الTزمة بحقه 

  

   .Mيجوز أعارة كتب جديدة للمستفيدين اذا كانت لديھم كتب متأخرة ):١١(المادة 

  

   يمكن للمستعير حجز أي مادة مكتبية اذا كانت معاره لشخص آخر ما لم يكن   -أ ):١٢(المادة 



  التعليمات

 

 

٢٤٠  

  .                 مستدعى من قبل مستعير آخر 

  لمرتين فقط اذا لم يكن مستدعى من    يمكن للمستعير تجديد إعارة أي مادة مكتبية -                ب

 .    قبل مستعير آخر 

Mيجوز اعارة المراجع والكتب النادرة والمجوعات الخاصة والدوريات وكذلك المواد  ):١٣(المادة 
 وما  CD-ROMالسمعية والبصرية والمصغرات الفيلمية والكتب المنشورة على أقراص 

  .دير في حكمھا إM في حاMت خاصة يقررھا الم

  في حالة التأخير في اعادة المواد المكتبية خTل المدة المحددة أو عدم تجديد إعارتھا     ):١٤(المادة 

  اذا ،                حسب اMصول يحرم المستعير من اMستفادة من خدمات اMعارة ضعف مدة التأخير 

 .رمان                تكرر التأخير فللمكتبة الحق في مضاعفة مدة الح

ترسل اشعارات التذكير للمستعيرين من أعضاء الھيئة التدريسية واMداريين والطلبة  ):١٥(المادة 
بالطرق المتاحة وأن عدم استTمھا Mيعفي المستعير من ارجاع المواد المكتبية المعارة في 

  .الوقت المحدد لTرجاع المختوم على قسيمة تاريخ اMرجاع في المواد المكتبية 

على الجھات المسؤولة في الجامعة عدم ابراء ذمة أي عامل أو طالب فيھا عند انتھاء  ):١٦(لمادة ا
  .عTقته بھا قبل الحصول على براءة ذمة من المكتبة 

       توضع الكتب على رف الحجز بطلب من عضو ھيئة التدريس او بمبادرة من -أ  ):١٧(المادة 

  .المدير                     

ار الكتب الموضوعة على رف الحجز اعارة ليلية ويمكن اعارتھا أثناء ساعات الدوام تع-ب
  . الرسمي لمدة Mتزيد عن الساعتين وMيحق استعارة أكثر من مادة واحدة في نفس الوقت 

 تبدأ اMعارة الليلية لكتب رف الحجز قبل ساعتين من انتھاء الدوام الرسمي ليوم اMعارة - ج
  .عة من بداية الدوام الرسمي ليوم العمل الذي يليه وتنتھي بعد سا

 اذا تخلف المستعير عن ارجاع المادة المكتبية المستعارة من كتب رف الحجز عن -د
  .الموعد المحدد لTرجاع يحرم من اMستعارة اسبوعا عن كل يوم تأخير 

  

سخة أصلية بديلة عنھا بنفس  على من تسبب بفقدان أو اتTف أي مادة مكتبية تأمين ن-أ ):١٨(المادة 
أو دفع خمسة أمثال ثمنھا بالسعر الحالي باMضافة الى ، الطبعة أو طبعة أحدث ومجلدة 

  .تكاليف التجليد 

اذا فقد المستعير جزء من مادة مكتبية متعدده اMجزاء ولم يتمكن من توفير نسخة أصلية -ب
  .السعر الحالي بديلة عنھا يغرم تكلفة جميع أجزاء المادة المكتبية ب

من ھذه المادة يغرم المتسبب في اMتTف او التمزيق او ) ب(و) أ( مع مراعاة الفقرة - ج
التشويه المتعمد =ي مادة مكتبية بدفع خمسة أمثال ثمنھا بالسعر الحالي باMضافة الى 

  .حقه تكاليف التجليد ويحال الى الجھات المعنية في الجامعة 9تخاذ اMجراءات التأديبية ب

للمدير وقف تقديم امتيازات الخدمات المكتبية لفتره زمنية مناسبة أو تبليغ الجھات  ):١٩(المادة 
المختصة في الجامعة عن اMشخاص اللذين يسيئون السلوك داخل المكتبة أو يخالفون بشكل 

  .متكرر تعليمات المكتبة Mتخاذ اجراءات أشد بحقھم 

  

  

  :ن المكتبة واستعمال مرافقھا يراعي ما يلي عند زيارة المكتبة اMستفادة م:  )٢٠(المادة    

على رواد المكتبة عرض ما بحوزتھم من مواد مكتبية على مراقب   - أ
  .المدخل لدى مغادرتھم المكتبة 

المكتبة غير مسؤولة عن فقدان الممتلكات الخاصة للرواد داخل   - ب
 .المكتبة 

أو اعTن أو نشره في  M يحق =ي شخص أن يلصق أو يثبت أي بيان - ج
أي مكان بالمكتبة إM بإذن مسبق من المدير وذلك بالتنسيق مع الجھات 

  .المعنية في الجامعة 

  



  خدمات المكتبة  

 

 

٢٤١  

تتم اMعارة بين المكتبة ومكتبات الجامعات ومؤسسات البحث العلمي الرسمية بموجب :  )٢١(المادة 
  .اتفاقيات خاصة 

  

  .لورقي مقابل اجرة ووفق اسس يتم وضعھا لھذه الغاية تقدم المكتبة خدمات التصوير ا : )٢٢(المادة 

  .للرئيس البت في الحTت التي لم يرد عليھا نص في ھذه التعليمات :  )٢٣(المادة 

   .وأمين المكتبة مسؤوMن كل في مجاله عن تنفيذ ھذه التعليمات المدير  :)٢٤(المادة 

  عارضة معھا والواردة في أي تعليمات أو تلغي ھذه التعليمات جميع اMحكام المت : )٢٥(المادة 

                               .قرارات سابقة                  


