تعليمات خدمات املكتبة يف جامعة مؤتة
صادر مبوجب املادة ()58من نظام اللوازم واألشغال يف جامعة مؤتة رقم ( )45لسنة 1987
املادة ( : )1تسمى هذه التعليمات " تعليمات خدمات املكتبة يف جامعة مؤتة " لسنة  2017ويعمل
هبا اعتباراً من تاريخ إصدارها .
املادة ( : )2يكون للكلمات التالية املعاني املبينة إزاء كل منها ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
اجلامعة:

جامعة مؤتة.

اجمللس:

جملس العمداء.

الرئيس :

رئيس اجلامعة.

العميد :

كل من يشغل منصب ( عميد ) يف اجلامعة.

املدير :

مدير وحدة املكتبة.

النظام :

نظام اللوازم واألشغال رقم ( )45لسنة .1987

املواد املكتبية:

الكتب والدوريات واملخطوطات والرسائل اجلامعية والوثائق
و اخلرائط واملصغرات (امليكروفيلم وامليكروفيش) واألفالم والشرائح
والصور والربامج وغريها من األوعية االلكرتونية من األشرطة واألقراص
املمغنطة واألقراص املرتاصة وشبكات املعلومات وقواعد البيانات
االلكرتونية وأية أوعية للمعلومات وشبكاهتا ألغراض املكتبة.

املستعري :

أي فرد أو هيئة أو مؤسسة عامة أو دائرة رمسية هلا احلق يف
استعارة املواد املكتبية وفق هذه التعليمات.
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املادة ( : )3تتوىل املكتبة شراء املواد املكتبية وتوفريها وفقاً ألحكام نظام اللوازم واألشغال املعمول به
يف اجلامعة.
املادة ()4

املادة ( : )5مع مراعاة البند رقم ( )1من الفقرة (أ) من املادة ( )13من النظام للمدير:
أ  -شراء ( )15مخس عشر نسخة من أي مؤلف أو كتاب للعاملني يف اجلامعة )10( ،
عشر نسخ من الكتب اليت يصدرها مؤلفون أردنيون من غري اجلامعة  )5( ،مخس
نسخ من الكتب اليت يصدرها غري األردنيني لغايات اإلهداء والتبادل  ،ويف مجيع
األحوال  ،ال جيوز أن يزيد مثن الكتب أو املطبوعات املشرتاه عن ( )500مخسمائة
دينار يف املرة الواحدة.
ب  -شراء الكتب الثقافية واملراجع العامة واالشرتاك يف الدوريات الثقافية العامة.
ج  -طلب تصوير مقاالت من دوريات غري متوفرة يف املكتبة من املكتبات األردنية
مقابل الثمن أو طلبها مبوجب مناذج خاصة تعدها املكتبة يف حال عدم توافرها
يف املكتبات األردنية وفق أسس يعتمدها الرئيس.
املادة ( : )6يتم االشرتاك بالدوريات بناءً على توصية من رئيس القسم األكادميي وتنسيب من العميد
وموافقة الرئيس وتشرتى األعداد السابقة منها بناءً على توصية اجمللس.
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املادة ( : )7أ  -يُشكل الرئيس سنوياً بناءً على تنسيب املدير جلنة لشراء املواد املكتبية على النحو
التايل:
 مدير وحدة املكتبة  /رئيساً. اثنان من أعضاء هيئة التدريس  /أعضاء. مدير الدائرة الفنية يف وحدة املكتبة  /عضواً. مدير دائرة مكتبة اجلناح العسكري  /عضواً. مندوب عن وحدة الشؤون املالية  /عضواً. مندوب عن ديوان احملاسبة  /عضواً. رئيس شعبة الدوريات يف وحدة الكتبة /مقرراً.ب  -مع مراعاة الفقرتني (أ ،ج) من املادة ( )13من النظام متارس اللجنة صالحيات شراء
املواد املكتبية اليت تزيد قيمتها عن ( )500مخسمائة دينار وال تتجاوز ()10,000
عشرة آالف دينار.

ج  -متارس اللجنة شراء املواد املكتبية ما مل يكن حمالً لعقد أو توريد أبرمته اجلامعة.
د  -للمدير شراء مواد مكتبية ال تزيد قيمتها عن ( )500مخسمائة دينار .
املادة ( : )8يتم تشكيل جلان استالم الكتب على النحو التايل:
أ  -يُشكل الرئيس سنوياً بناء على تنسيب املدير جلنة استالم املواد املكتبية اليت تزيد قيمتها
على ( )1000ألف دينار على النحو التايل:
 رئيس شعبة التزويد يف وحدة املكتبة  /رئيساً. مندوب عن وحدة الشؤون املالية  /عضواً. مندوب عن دائرة اللوازم  /عضواً. مندوب عن ديوان احملاسبة  /عضواً.3

ب – يُشكل املدير سنوياً جلنة الستالم املواد املكتبية اليت ال تزيد قيمتها عن ( )1000ألف
دينار مؤلفة من رئيس شعبة التزويد يف وحدة املكتبة رئيساً وعضوية اثنني من العاملني فيها.
ج  -يُشكل املدير سنوياً جلنة الستالم املواد املكتبية اجمللدة (الكتب ،املراجع  ،الدوريات)
مؤلفة من رئيس شعبة الفهرسة والتصنيف وأثنني من العاملني يف وحدة املكتبة.
د – ال جيوز اجلمع بني عضوية كل من جلان الشراء وجلان االستالم.
املادة ( : )9يُشكل الرئيس سنوياً ،بناءً على تنسيب نائب الرئيس للشؤون العسكرية جلنة لشراء كتب
طلبة اجلناح العسكري  ،وفقاً لالتفاقيات املربمة على النحو التايل:
 رئيس دائرة التنسيق األكادميي يف اجلناح العسكري  /رئيساً. مدير دائرة مكتبة اجلناح العسكري /عضواً. مندوب عن كلية العلوم العسكرية  /عضواً. مندوب عن كلية العلوم الشرطية  /عضواً. مندوب عن وحدة الشؤون املالية  /عضواً. مندوب عن ديوان احملاسبة  /عضواً.رئيس شعبة كتب الطلبة يف مكتبة اجلناح العسكري /مقرراً.
املادة ( : )10يتم التبادل بني املكتبة واملؤسسات واهليئات الثقافية داخل األُردن وخارجه من
املطبوعات املخصصة هلذه الغاية.
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املادة ( : )11استعارة املواد املكتبية.
أ -تُعار الكتب ألعضاء اهليئة التدريسية واحملاضرين املتفرغني والطلبة واملوظفني يف اجلامعة
مبوجب اهلوية اجلامعية اليت تصدرها اجلامعة  ،أما األفراد من خارج أُسرة اجلامعة
واهليئات واملؤسسات العامة والدوائر الرمسية مبوجب بطاقة خاصة تصدرها املكتبة وال
جيوز استعماهلا إال من قبل صاحبها.
ب – حيق لعضو هيئة التدريس واحملاضر املتفرغ استعارة ( )20عشرون كتاباً حداً أعلى
ملدة ال تتجاوز فصالً دراسياً واحداً.
ج – حيق ملوظف اجلامعة استعارة ( )5مخس كتب حداً أعلى ملدة ال تتجاوز ()3ثالثة
أسابيع.
د  -حيق لطالب الدراسات العليا استعارة ( )15مخسة عشر كتاباً حداً أعلى ملدة
ال تتجاوز ( )4أربعة أسابيع.
هـ  -حيق لطالب البكالوريوس استعارة ( )5مخس كتب حداً أعلى ملدة ال تتجاوز إسبوعني.
و – تُعري املكتبة اهليئات واملؤسسات والدوائر الرمسية ( )5مخس كتب حداً أعلى ملدة ()3
ثالثة أسابيع مبوجب بطاقة خاصة تُصرف بامسها بناءً على طلب من اهليئات واملؤسسات
العامة والدوائر الرمسية وتسلم ملندوب معتمد منها مقابل تأمني مسرتد مقداره ()100مائة ديناراً.
ز – جيوز إعارة أفراد من خارج أسرة اجلامعة ( )3ثالثة كتب حداً أعلى ملدة ( )3ثالثة أسابيع
مبوجب بطاقة خاصة تُصرف هلم مقابل اإلشرتاك السنوي املُشار إليه يف املادة ( )12من هذه
التعليمات على أن يدفع تأمني مُسرتد مقداره ( )75مخسة وسبعون ديناراً.
ح  -جيوز للعاملني يف جمال البحث العلمي يف اجلامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم البحث
والدراسات استعارة ( )15مخس عشرة كتاباً حداً أعلى وملدة ال تتجاوز ( )30ثالثون يوماً.
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املادة ( : )12تُقدم املكتبة خدماهتا املكتبية وااللكرتونية لالطالع واملطالعة لألفراد من خارج أسرة
اجلامعة مبوجب بطاقة خاصة تُصرف هلم مقابل اشرتاك سنوي على النحو التايل:
 لألردنيني ( )25مخس وعشرين ديناراً. لغري األردنيني ( )150$مائة ومخسون دوالراً أمريكياً أو ما يعادهلا.املادة ( : )13أ – تُقدم املكتبة إفادة اطالع على مصادرها املختلفة ملن يطلبها لقاء مبلغ مقطوع وقدره
( )10عشرة دنانري.
ب – تقدم املكتبة خدمة نسخ الرسالة اجلامعية الواحدة على قرص مدمج ( )CDأو
بالربيد االلكرتوني على النحو التايل:
 لطلبة اجلامعة ( )5مخسة دنانري. لألردنيني داخل وخارج األردن ( )15مخسة عشر ديناراً. لغري األردنيني ( )$ 50مخسون دوالراً أمريكيا أو ما يعادهلا.املادة ( :)14أ – تستوفى الغرامات من خمالفي قواعد اإلعارة على النحو التايل:
 )100( -1مائة فلس عن كل يوم تأخري إذا ختلف املستعري عن إعادة املادة
املكتبية يف التاريخ احملدد.
 )100( – 2مائة فلس عن كل ساعة تأخري إذا ختلف مستعري املادة املكتبية
استعارة ليلية من إعادهتا يف الوقت احملدد.
 – 3أن ال تتجاوز غرامة التأخري اإلمجالية للمادة املكتبية الواحدة عن ()10
عشرة دنانري  ،ويف حال فقدان أو إتالف املادة املكتبية يكتفي بالغرامة
املرتتبة على الفقدان أو اإلتالف واإلعفاء من غرامة التأخري.
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 – 4يبدأ حساب غرامة التأخري بعد انتهاء مدة اإلعارة بثالثة أيام.
 -5للمدير إعفاء بعض الفئات من غرامة التأخري إذا صادف موعد إعادة الكتاب
خالل أي من احلاالت التالية :
أ) اإلجازة املرضية املعززة بتقرير طيب.
ب) إجازة احلج املوافق عليها من قبل اجلامعة.
ج) حالة طارئة يقدرها املدير.
 – 6يُحرم املستعري املتخلف من إعادة املادة املكتبية املستعارة يف املوعد احملدد من
االستفادة من خدمات املكتبة حتى يعيد ما حبوزته من مواد مستعارة ودفع
الغرامة املرتتبة على التأخري.
 – 7يف حالة رغبة املستعري جتديد استعارة الكتب املعارة له  ،جيب عليه إحضار
تلك الكتب إىل شعبة اإلعارة لعمل الالزم بشأن إعارهتا وتثبيت التجديدات عليها،
حبيث يكون التجديد ملرة واحدة فقط.
 – 8يف حال انتهاء خدمة أي من العاملني يف اجلامعة من أعضاء اهليئة التدريسية
واإلدارية  ،ويف حوزته كتب مستعارة  ،فال جيوز له حتويل تلك الكتب على أي
اسم آخر مهما كانت األسباب.
 – 9على عضو هيئة التدريس أو املوظف الذي مينح إجازة تفرغ علمي أو إجازة
بدون راتب أو املنتدب أو املعار تربئة ذمته من املكتبة.
ب – على من تسبب بفقدان أي مادة مكتبية أو إتالفها أو جزء منها تأمني نسخة أصلية بديلة
عنها ،وإذا تعذر ذلك  ،تقبل طبعة جديدة منها  ،ودفع مبلغ ( )3ثالثة دنانري بدل خدمات
جتليد أو دفع ( )5مخسة أمثال مثنها.
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ج – يف حال عدم معرفة مثن املادة املكتبية يقدر مثنها وتعامل كما يف البند (ب).
د – يُغرم املستعري الذي يفقد بطاقة املكتبة من األفراد خارج أسرة اجلامعة واهليئات واملؤسسات
العامة والدوائر الرمسية مبلغ وقدره ( )5مخسة دنانري وتصرف له بطاقة جديدة بدل فاقد.
هـ  -خيضع كل من يتسبب يف إتالف أي مادة مكتبية لإلجراءات التأديبية املنصوص عليها يف النظام
اخلاضع له املتسبب.
املادة ( : )15أ – ال جيوز إعارة املراجع وأعداد الدوريات واجملموعات اخلاصة والكتب النادرة
واملخطوطات واخلرائط والوثائق واألفالم والشرائح وأوعية املعلومات االلكرتونية.
ب – ال جيوز إعارة الكتاب إذا كان مطلوباً لرف احلجز إال إعارة ليلية فقط ويراعى
التناوب إذا كان مطلوباً ألكثر من شخص من فئة واحدة وتراعى األولوية يف
حالة اختالف الفئة.
ج – توضع الكتب على رف احلجز باقرتاح من أعضاء هيئة التدريس أو مببادرة من
املكتبة قبل بداية الفصل الدراسي مبوجب منوذج خاص تعده الكلية.
د – تُعار الكتب املوضوعة على رف احلجز إعارة ليلية تبدأ قبل نصف ساعة من هناية
الدوام الرمسي وتنتهي بعد نصف ساعة من بداية يوم العمل التايل.
املادة ( : )16أ – يوجه إشعار إىل املستعري يطالب فيه بإعادة ما حبوزته من مواد مكتبية بعد إنتهاء
مدة اإلعارة.
ب – يُخطر املدير اجلهة املسؤولة عن املستعري املخالف الختاذ اإلجراءات املناسبة يف حقه
إذا مل يعد الكتب املستعارة خالل اليوم احملدد يف اإلشعار.
ج – حيق للمدير أن يطلب إعادة أي كتاب مستعار إىل املكتبة قبل أن تنتهي مدة إعارته
حني تقتضي الضرورة ذلك.
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د – للمد ير احلق يف االمتناع عن إعارة أي كتاب أو منع استعارته بشكل عام داخل املكتبة
إذا رأى أن املصلحة العامة تقتضي ذلك.
هـ  -على رواد املكتبة عرض ما حبوزهتم من كتب ومواد مكتبية أخرى على مراقب
املدخل عند خروجهم من مبنى املكتبة.
و – ملوظف اإلعارة طلب بطاقة الطالب اجلامعية عند الضرورة.
ز – عمليات اإلعارة والتجديد واإلعادة تتم حبضور املستعري نفسه.
ح – تكون اإلعارة بني مكتبة اجلامعة واملكتبات األخرى مبوجب اتفاقيات خاصة.
ط – تقد م املكتبة خدمات التصوير الفوتوستاتي والتصوير املصغر املباشر بأنظمة املعلومات
مقابل أجرة ووفق أسس يتم وضعها هلذه الغاية.
املادة( : )17املدير مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
املادة ( : )18تُلغي هذه التعليمات مجيع األحكام املتعارضة معها والواردة يف أية تعليمات أو قرارات
سابقة.
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