تعليمات مكتبة الحسين بن طالل في جامعة اليرموك
رقم ) (٧لسنة ٢٠١٧
المادة ) (١تسمى ھذه التعليمات" ،تعليمات المكتبة" في جامعة اليرموك رقم )  (٧لسنة ) (٢٠١٧ويعمل بھا اعتبارا من
.٢٠١٨/١/١٠
المادة )(٢
أ -يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھ ا أدن اه م ا ل م ت دل القرين ة
على غير ذلك:
الجامعة :جامعة اليرموك.
الرئيس :رئيس الجامعة.
المكتبة :مكتبة الحسين بن طالل في الجامعة.
المدير :مدير المكتبة.
النظام :نظام اللوازم واألشغال في جامعة اليرموك رقم ) (٤٦لسنة  ٢٠٠٤أو أي نظام يحل محله.
أوعية المعلومات :األوعي ة الورقي ة م ن الكت ب وال دوريات والرس ائل الجامعي ة والوث ائق والمخطوط ات والخ رائط
وغيرھ ا م ن المص غرات الميك روفيلم والميك روفيش والش رائح واألف الم واألق راص المدمج ة
) (CD, DVDوشبكات المعلومات وقواعد البيانات االلكترونية وأي أوعية للمعلومات األخرى
وشبكاتھا.
اللجنــــة :اللجنة االستشارية الختيار أوعية المعلومات.
المستفيد :تعني كلمة المستفيد:


طلبة الجامعة الذين ھم على مقاعد الدراسة )في برنامجي درجة البكالوريوس والدراسات العليا(.



العاملون في الجامعة الذين ھم على رأس عملھم فيھا وھم )أعضاء الھيئة التدريس ية والم وظفين اإلداري ين
والفنيين(.



المشتركون في خدمات المكتبة من خارج الجامعة ضمن شروط اشتراكھم.

ب -يك ون للكلم ات والعب ارات المس تخدمة ف ي ھ ذه التعليم ات دون تعريفھ ا المع اني المخصص ة لھ ا ف ي ق انون
الجامعات األردنية رقم ) (٢٠لسنة  ٢٠٠٩والنظام.
المادة ) (٣توفر المكتبة أوعية المعلومات بناء على اقتراحات من المستفيدين أو بمبادرة من المكتبة.
المادة ) (٤يؤلف المدير لجنة استشارية من ثالثة من العاملين بالمكتبة ،لدراسة طلبات واحتياجات المستفيدين والمكتبة
من أوعية المعلومات ،وتقديم توصياتھا للمدير التخاذ القرار المناسب.

١

المادة ) (٥يجوز للمدير بناء على تنسيب اللجنة:
أ-

شراء من نسخه إلى ثالث نسخ من كل كتاب.

ب-

شراء عشر نسخ كحــد أقصى من الكتب التي يؤلفھا العاملون في الجامعـة ،وذلك ألغراض اإلھداء والتبادل.

ج-

االشتراك في الدوريات وقواعد البيانات بمختلف أشكالھا ،وشراء األعداد السابقة من الدوريات.

المادة )(٦
أ -باس تثناء أوعي ة المعلوم ات الت ي ال تج وز إعارتھ ا وم ع مراع اة م دد اإلع ارة الخاص ة ب بعض أوعي ة
المعلومات:
 .١لعضو ھيئة الت دريس اس تعارة عش رة أوعي ة معلوم ات كح د أقص ى ولم دة فص ل دراس ي واح د لك ل وع اء،
وتنتھي مدة اإلعارة بانتھاء الفصل الدراسي الذي بدأت فيه بغض النظر عن تاريخ بدء اإلعارة.
 .٢للموظف االداري والفني استعارة خمسة أوعية معلومات كحد أقصى ولمدة أسبوعين ) ١٤يوم( لكل وعاء.
 .٣لطالب الدراسات العليا استعارة عشرة أوعية معلومات كحد أقصى ولمـدة أسبوعين ) ١٤يوم( لكل وعاء.
 .٤لطالب البكالوريوس استعارة خمسة أوعية معلومات كحد أقصى ولمدة أسبوعين) ١٤يوم( لكل وعاء.
ب-

يعد المجلد الواحد من العنوان متعدد األجزاء وعاء بحد ذاته ألغراض اإلعارة.

ج -ال يجوز للمستفيد استعارة أكثر من نسخة واحدة من الوعاء ذاته في مدة اإلعارة نفسھا.
المادة ) (٧يمكن تجديد إعارة أي وعاء معلومات لمرة واحدة فقط بناء على طلب المستعير إذا لم يكن مطلوبا لمستفيد آخر
ما لم تكن إعارة وعاء المعلومات المطلوب تجديد إعارته موقوفة أو غير متاحة ألي سبب وفقا ألحكام ھذه
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاھا.
المادة )(٨
أ -توضع أوعية المعلومات عل ى رف الحج ز إذا س مح نوعھ ا ب ذلك بطل ب م ن أعض اء ھيئ ة الت دريس أو مب ادرة م ن
المكتبة.
ب -تعار أوعية المعلومات الموضوعة على رف الحجز لمدة ساعتين داخل المكتبة وينظم وضع أوعية المعلومات على
رف الحجز واستعمالھا داخل المكتبة بمقتضى إجراءات تنفيذية يصدرھا المدير.
المادة )(٩
أ -يطبق نظام اإلعارة الليلي ة عل ى أوعي ة المعلوم ات الموض وعة عل ى رف الحج ز وعل ى أي ة أوعي ة معلوم ات
يسميھا المدير م ن ح ين آلخ ر م ن أوعي ة المعلوم ات الت ي ال تع ار إع ارة عادي ة باس تثناء أوعي ة المعلوم ات
المحظورة.
ب -تبدأ اإلعارة الليلي ة قب ل نھاي ة ال دوام الرس مي للمكتب ة بس اعة واح دة بم ا ف ي ذل ك ي وم الس بت ،وتنتھ ي بع د
ساعتين من بداية دوام أول يوم عمل تال.
المادة )(١٠
أ -تعار أعداد الدوريات الى أعضاء ھيئة التدريس فقط وفق نظام اإلعارة الليلية على أن ال يزيد مجموع ما يع ار
عن ثالثة من أع داد ال دوريات ف ي م دة اإلع ارة الواح دة ،وتحس ب م ن الح د األقص ى لالس تعارة المس موح ب ه
٢

لعضو ھيئة التدريس.
ب -تعار المراجع الى أعضاء ھيئة التدريس بعد موافقة المدير الخطية وفق نظ ام اإلع ارة الليلي ة عل ى أن ال يزي د
عددھا عن ثالثة أوعية في مدة اإلع ارة الواح دة ،وتحس ب م ن الح د األقص ى لالس تعارة المس موح ب ه لعض و
ھيئة التدريس.
المادة )(١١
أ-

تحدد مبالغ غرامات تأخير ارجاع الكتب المستعارة بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير.

ب-

إذا تخلف المستفيد عن إرجاع وعاء معلومات مستعار في الموعد المحدد وتجاوزت مدة الت أخير س تة أش ھر)١٨٠
يوم(عن موعد اإلرجاع فيعد الوعاء مفقودا ،وتطبق عليه الغرامة المنصوص عليھ ا ف ي الم ادة )/١٤أ ،أو ب( م ن
ھذه التعليمات.

ج-

إذا تخل ف المس تفيد ع ن إرج اع وع اء معلوم ات تم ت اس تعارته اس تعارة ليلي ة ف ي الموع د المح دد وتج اوزت م دة
التأخير شھرا كامال ) ٣٠يوم( عن موعد اإلرجاع فيعد الوعاء مفقودا ،وتطبق عليه الغرامة المنصوص عليھ ا ف ي
المادة )/١٤أ ،أو ب( من ھذه التعليمات.

د-

يج وز لل رئيس بتنس يب م ن الم دير اقتط اع قيم ة الغرام ة المق ررة ف ي الفق رتين )أ ،ج( م ن ھ ذه الم ادة م ن رات ب
المستفيد لدى الجامعة بالنسبة للعاملين فيھ ا ،أو اإليع از بتحص يله ض من ب دالت الخ دمات المس توفاة عن د التس جيل
األكاديمي بالنسبة لطلبة الجامعة ،وتقتطع الغرام ات المترتب ة عل ى المش تركين م ن مب الغ األمان ات الت ي يق دمونھا.
وفي كل األحوال يتم الرجوع على المستفيد بالمبالغ المتبقية التي يتعذر اقتطاعھا أو تحصيلھا.

ه-

إذا صادف الموعد المقرر إلرجاع وعاء المعلومات المستعار يوم عطلة رسمية أو يوم توقف فيه العمل في المكتب ة
لظرف طارئ ال يحسب ذلك اليوم من مدة التأخير.

المادة )(١٢
أ -لل رئيس إعف اء المس تفيد كلي ا أو جزئي ا م ن دف ع الغرام ة المترتب ة عل ى ت أخير إرج اع أوعي ة المعلوم ات
المستعارة وذلك في ضوء مسوغات يقدمھا المستفيد خطيا.
ب -للمدير صالحية إلغاء الغرامة الناتجة عن خلل فني أو أعطال مفاجئة غير مبرمجة في نظام اإلعارة.
المادة )(١٣
أ -إذا استمر المستفيد بتأخير إرجاع وعاء معلومات كان قد استعاره أو تجاھل طلب المكتبة إلرجاعه لمدة ستة أش ھر
) ١٨٠يوم( ،فللرئيس بتنسيب من المدير تطبيق المادة )/١٤أ ،أو ب( من ھذه التعليمات.
ب -تمن ع إع ارة ك ل م ن ترت ب علي ه غرام ة ت أخير إرج اع أوعي ة مس تعارة أو إت الف أو فق دان إل ى أن ي دفع المب الغ
المستحقة عليه.
المادة )(١٤
أ-

إذا فقد مستفيد وع اء معلوم ات يغ رم ثالث ة أمث ال قيمت ه ،باإلض افة إل ى مبل غ دين ارين كلف ة التجلي د باإلض افة إل ى
غرامات التأخير التي تترتب عل ى ت أخر إرج اع الوع اء المع ار وتحس ب الغرام ات حت ى ت اريخ إتم ام تس وية الذم ة
المالية المترتبة على المستفيد.
٣

ب-

إذا فقد مستفيد جزءا من مجموع ة أج زاء ،يغ رم ع ن الج زء المفق ود تعويض ا يع ادل ثالث ة أمث ال قيم ة المجموع ة
كاملة ،باإلضافة إلى مبلغ دينارين كلفة التجليد لك ل مجل د مفق ود ،وغرام ات الت أخير محس وبة م ن موع د اإلرج اع
إلى تاريخ إبالغ المستفيد للمكتبة بفقدان وعاء المعلومات.

ج-

ال يحق للمستفيد بعد دفع الغرامة المشار إليھا في الفقرة )ب( من ھذه المادة الحصول على بقية أجزاء المجموعة
الت ي فق د أح د أجزائھ ا .وتطب ق ھ ذه الفق رة عل ى األق راص المض غوطة األص يلة م ع الكت ب الت ي ترافقھ ا كوح دة
متكامل ة ،بحي ث تحس ب الغرام ة عل ى أس اس ثالث ة أمث ال قيم ة الق رص والكت ب المرافق ة ل ه س واء ك ان المفق ود
القرص أو أحد مرفقاته؛ أم ا بالنس بة لألق راص المنس وخة فتك ون غرام ة الفق دان أو اإلت الف دين ار واح د ع ن ك ل
قرص.

د-

إذا فق د المس تعير كتاب ا تس لمته المكتب ة عل ى س بيل اإلھ داء والتب ادل ،فللم دير تق دير ثم ن الكت اب ،ويطب ق بحـ ـق
المستعير ما جاء في الفقرات )أ ،ب ،ج ،د( من ھذه المادة وتحسب الغرام ات ف ي ھ ذه الحال ة عل ى أس اس القيم ة
التي يقدرھا المدير.

ه-

يجوز للمدير قب ول نس خة بديل ة أص يلة وص الحة لوع اء المعلوم ات المفق ود ش رط تط ابق البيان ات الببليوغرافي ة،
باإلضافة إلى دينارين قيمة التجليد والغرامة المترتبة على التأخير.

المادة )(١٥
أ -إذا أتلــف مستفيــد أي وعاء معلومات متعمدا فيغرم المستفيد تعويض ا يع ادل أربع ة أمث ال قيمت ه باإلض افة
إلى دينارين كلفة التجليد ،وال يحق له الحصول عل ى النس خة المتلف ة ،وللم دير إب الغ ال رئيس عن ه التخ اذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.
ب -إذا ك ان تل ف وع اء المعلوم ات ال يتج اوز خل ع الجل دة ،فيغ رم المس تفيد مبل غ ثالث ة دن انير )دين ار للت رميم
ودينارين كلفة إعادة التجليد( شريطة أن ال يطال التل ف م ادة الوع اء وأن ال يك ون في ه أي عي ب أو نق ص
ناتج عن التلف.
المادة ) (١٦لمقاصد تطبيق أحكام المادتين ) (١٤و) (١٥من ھذه التعليمات تراعى األسس التالية:
أ -تحسب قيم ة غرام ة الفق دان أو اإلت الف عل ى أس اس س عر ص رف ال دينار األردن ي إل ى العم الت األخ رى كم ا
يقرره البنك المركزي األردني بتاريخ شراء وعاء المعلومات المفقود أو التالف أو بتاريخ انتھاء مدة اإلع ارة
أيھما أعلى ،وليس حسب القيمة المدفوعة فعال عند شراء وعاء المعلومات.
ب -تعتب ر قيم ة الرس ائل الجامعي ة الورقي ة الت ي تن اقش ف ي الجامع ة أو تھ دى إليھ ا ) (١٥خمس ة عش رة دين ارا
بالنسبة لرسالة الماجستير ،و) (٢٠عشرين دينارا لرسالة الدكتوراه.
المادة )(١٧
أ-

يس مح باس تخدام أوعي ة المعلوم ات المحظ ورة ألغ راض البح ث العلم ي بع د موافق ة الم دير الخطي ة ،م ع مراع اة
التشريعات والقرارات الرسمية المعمول بھا.

ب -يقيد استخدام أوعية المعلومات المحظورة داخل القاعة المخصصة لھا ،وال يسمح باستعارتھا أو تص وير أي ج زء
منھا أو استنساخه بأية طريقة إال بموافقة المدير.
٤

ج -للمدير إعارة أوعية المعلومات المحظورة لمكتبات الجامعات الرسمية األردنية ض من اتفاقي ة اإلع ارة المتبادل ة عل ى
أن يتم تسليمھا لمندوب مفوض عن الجامعة الرسمية المستعيرة مقابل إيصال استالم.
المادة )(١٨
أ -تقدم خدمات التصوير والطباعة والنسخ العادي واإللكتروني في المكتبة مقابل التعرفة التي يقررھا الرئيس
بتنسيب من المدير ،ويتم مراجعة التعرفة وتعديلھا من حين آلخر.
ب -يجوز التمييز بين أنواع أوعية المعلومات المختلفة وفئات المستفيدين من حيث التعرفة المشار إليھا في
الفقرة )أ( من ھذه المادة ،ويجوز فرض بدل خدمة إضافي في حالة تزويد طالب الخدمة بالنسخة المطلوبة
بالبريد العادي أو السريع.
المادة )(١٩
أ-

يخصص) (٢٠٠مائتا صفحة تصور أو تنسخ أو تطبع مجانا من أوعية المعلومات لعضو ھيئة الت دريس ف ي
الجامع ة خ الل الع ام الدراس ي الواح د .وتنش ئ المكتب ة س جال خاص ا لھ ذا الغ رض يوق ع علي ه عض و ھيئ ة
التدريس ،وفقا إلجراءات تنفيذية يصدرھا المدير ،ويشترط للحصول على ھذه الخدمة:
• أن ال يكون وعاء المعلومات المطلوب التصوير منه متاحا لإلعارة أو أن يتعذر استعارته الستنفاذ عضو
ھيئة التدريس الحد األقصى لالستعارة المسموح به له وقت طلب الخدمة.
• أال تكون المادة المطلـوب تصويرھا متوفـرة بصـورة الكترونيـة قابـلة للتخـزين في المكتبــة ما لم يكن
عضو ھيئـة التدريس استنفـذ الحـد األقصى للنسخ االلكترونية المجانية المسموح بھا له وفق الفقرة )ب(
من ھذه المادة.
• أال يتجاوز ما يتم تصويره في المرة الواحدة عشرين صفحة ،وبخالف ذلك يتطلب موافقة المدير.

ب-

لعض و ھيئ ة الت دريس ف ي الجامع ة الحص ول مجان ا عل ى نس خ الكتروني ة م ن الرس ائل الجامعي ة والمق االت
المنشورة في مجالت متوفرة في قواعد بيانات المكتبة ضمن الحدود القصوى التالية:
 خمس رسائل جامعية في الفصل الدراسي الواحد عل ى أال يتج اوز الع دد عش ر رس ائل ف ي الع ام الج امعي
الواحد.
 عشرون مقاال في الفصل الدراسي الواحد على أال يتجاوز العدد خمسين مقاال في العام الجامعي الواحد.

ج -تحسب الحدود القصوى المنصوص عليھا في الفقرتين )أ( و)ب( من ھذه المادة على أساس الخدمة التي يحصل
عليھا عضو ھيئة التدريس من داخل المكتبة.
د -يجوز تجاوز الحدود القصوى لعدد الرسائل والمق االت االلكتروني ة المح ددة ف ي الفق رة )ب( م ن ھ ذه الم ادة بن اء
على طلب خطي مبرر من عضو ھيئة التدريس المعني وبموافقة المدير.
المادة ) (٢٠يلتزم طالبو خدمات التصوير واالستنساخ بوسائله المختلفة بتشريعات حماية الملكية الفكرية المعمول بھا في
المملكة.
المادة ) (٢١تحدد تعرفه التصوير والنسخ والطباعة لمختلف أوعية المعلومات للجامعات األردنية بمقتضى بنود وشروط
االتفاقيات المعقودة مع ھذه الجامعات مع مراعاة المادة ) (٢٠من ھذه التعليمات.
٥

المادة )(٢٢
أ -تستخدم قاعدة المكتبة العربية الرقمية وفقا لشروط الدخول واالستخدام التي تحدد بقرارات يصدرھا المدير.
ب -يجوز اش تراك األف راد والمؤسس ات م ن خ ارج الجامع ة لالس تفادة م ن خ دمات المكتب ة بم ا ف ي ذل ك المكتب ة العربي ة
الرقمية بالشروط والبدالت التي تحدد بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس.
ج -تحدد نماذج طلبات االشتراك في خدمات المكتبة لألفراد والمؤسسات والبدالت المس توفاة ع ن تق ديم الطل ب وب دالت
االشتراكات والخدمات المتعلقة به مثل إصدار بطاقة المشترك وبدالتھا بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس.
المادة )(٢٣
أ -يتم الدخول إلى المكتبة واالستعارة منھا بإبراز ھوية الجامعة المعتمدة للطلبة والعاملين فيھا.
ب -يدخل المستفيدون )المشتركون( من غير طلبة الجامعة والعاملين فيھا إلى المكتبة وتتم إعارتھم منھا بموج ب ھوي ة
خاصة تصدرھا المكتبة لھم.
المادة ) (٢٤إذا أساء مستفيد السلوك أو خالف تعليمات المكتبة فللمدير أن يمنعه من دخول المكتبة وان يحرمه من
استعارة أي وعاء من أوعية المعلومات لمدة ال تزيد على فصل دراسي واحد.
المادة ) (٢٥ال يحق ألي شخص أن يلصق أو يثبـت أي صـورة أو بيان أو إعـالن أو نشـرة في أي مكان بالمكتبة إال بإذن
مسبق من المدير بالتنسيق مـــع الجھات المعنية في الجامعة.
المادة ) (٢٦على المستفيدين وموظفي المكتبة عرض ما بحوزتھم على مراقب مدخل المكتبة ،ويحق للمراقب أو اي
مسؤول في المكتبة تفتيش الحقائب واألكياس وما شابھھا ،وكذلك التفتيش الشخصي إذا توفرت ظروف تثير
الشبھة و/أو شكوك جدية حول وجود اعتداء على مقتنيات المكتبة )على أن تقوم موظفة من المكتبة أو األمن
الجامعي بذلك بالنسبة لإلناث(.
المادة ) (٢٧للمدير اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستخدام جميع أنواع األجھزة المتوفرة في المكتبة.
المادة ) (٢٨للمدير أن يستثني أي وعاء معلومات من خدمة اإلعارة العادية والليلية أو أن يمنع استعماله بشكل عام داخل
المكتبة إذا رأى أن حالة وعاء المعلومات أو المصلحة العامة تقتضي اتخاذ تلك اإلجراءات.
المادة )(٢٩
أ -توفر المكتبة في حدود ما تسمح بھا إمكانياتھا وظروفھ ا غرف ا بحثي ة منفص لة وقابل ة لإلغ الق تخص ص ألعض اء
ھيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا واألساتذة والباحثين الزائرين الذين يزورون الجامعة بموافقة الرئيس.
ب -تخص ص الغ رف البحثي ة لطالبيھ ا م ن المس تفيدين وف ق أولوي ات يح ددھا الم دير ،م ع االلت زام بش روط اس تخدام
الغرفة البحثية وإنھاء تخصيصھا ،كما يج وز أن تتض من ھ ذه اإلج راءات اس تيفاء ب دالت مالي ة ع ن خدم ة الغرف ة
البحثية والتي تحدد بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس.
المادة ) (٣٠يعامل أعضاء الھيئة التدريسية الذين انتھت خدماتھم في الجامعة بسبب بلوغھم السن القانونية معاملة
أعضاء الھيئة التدريسية العاملين في الجامعة من حيث االستفادة من الخدمات التي تقدمھا المكتبة وتسري عليھم
التزامات المستفيد المنصوص عليھا في ھذه التعليمات .وفي حالة طلب اإلعارة يتم دفع مبلغ تأمين مسترد يحدد
بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس.
٦

المادة ) (٣١يبت الرئيس في المسائل التي لم يرد فيھا نص في ھذه التعليمات.
المادة ) (٣٢تلغى تعليمات مكتبة الحسين بن طالل في جامعة اليرموك رقم ) (٦لسنة  ،٢٠١٢وال يعمل بأي نص ورد في
أية تعليمات أو قرارات أخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام ھذه التعليمات.
المادة ) (٣٣رئيس الجامعة ومدير المكتبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام ھذه التعليمات.
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