٭تعليمات مكتبة الحسين بن طالل في جامعة اليرموك
رقم ( )6لسنة 2102
المادة (:)0

تسمى هذه التعليمات" ،تعليمات مكتبة الحسين بن طالل في جامعة اليرموك رقم ( )6لسنة
 "2102ويعمل بها اعتبارا من .2102 / 02 /5

المادة (:)2

أ -يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصةة لهةا
أدناه ما لم تدل القرينة 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 رقةم ( )66لسةنة  2116أو أي نظةام
يحل محله.
اللجنة :اللجنة الفنية.
المستفيد :تعني كلمة المستفيد:
طلبة الجامعة الذين هم على مقاعد الدراسة.
العاملون في الجامعة الذين هم على رأس عملهم فيها.
المشتركون في خدمات المكتبة من خارج الجامعة ضمن شروط اشتراكهم.
ب -يكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذه التعليمات دون تعريفها المعاني المخصصة
لها في قانون الجامعات األردنية رقم ( )21لسنة  2112والنظام.

المادة (:)2

توفر المكتبة أوعية المعلومات بناء على اقتراحات من المستفيدين أو بمبادرة من المكتبة.

المادة (:)6

يؤلف المدير لجنة فنية من ثالثة من العاملين بالمكتبة لمدة سنة ،لدراسة إحتياجات المستفيدين
والمكتبة من أوعية المعلومات ،وتقديم توصياتها للمدير إلتخاذ القرار المناسب.

المادة (:)5

يجوز للمدير:
أ -شراء من نسخه إلى ثالث نسخ من كل كتاب بناء على تنسيب اللجنة.
ب -شةراء عشةر نسةخ كح ة د أقصةى مةن الكتةب التةي يؤلفهةا العةاملون فةي الجامعة ة ،وذلةك
ألغراض اإلهداء والتبادل.
ج -اإلشتراك في الدوريات وقواعد البيانةات بمختلةف أشةكالها ،وشةراء األعةداد السةابقة مةن
الدوريات بالتنسيق ما بين المكتبة والجهات المعنية في الجامعة.

المادة (:)6

باسةةتثناء أوعيةةة المعلومةةات التةةي ع تجةةوز إعارتهةةا ومة مراعةةاة مةةدد اإلعةةارة الخاصةةة
ببعض أوعية المعلومات:
 لعضو هيئة التدريس استعارة عشرة أوعية معلومات كحد أقصى ولمدة فصل دراسي
واحد لكل وعةاء ،وتنتهةي مةدة اإلعةارة بانتهةاء الفصةل الدراسةي الةذي بةدأت فيةه بغةض
النظر عن تاريخ بدء اإلعارة.
 لموظف الجامعة اسةتعارة خمسةة أوعيةة معلومةات كحةد أقصةى ولمةدة أسةبوعين لكةل
وعاء.
 لطالب الدراسات العليا استعارة عشرة أوعية معلومات كحد أقصةى ولمة دة أسةبوعين
لكل وعاء.

أ-
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 لطالب البكالوريوس استعارة خمسة أوعية معلومات كحد أقصى ولمدة أسبوعين لكل
وعاء.
ب -يعد المجلد الواحد من العنوان متعدد األجزاء وعاء بحد ذاته ألغراض اإلعارة.
ج -ع يجوز للمستفيد استعارة أكثر من نسخة واحدة من الوعاء ذاته في مدة اإلعارة نفسها.
المادة (:)7

يمكن تجديد إعارة أي وعاء معلومات لمرة واحدة فقط بنةاء علةى طلةب المسةتعير إذا لةم يكةن
مطلوبا لمستفيد آخر مةا لةم تكةن إعةارة وعةاء المعلومةات المطلةوب تجديةد إعارتةه موقوفةة أو
غير متاحة ألي سبب وفقا ألحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

المادة (:)8

أ -توض أوعية المعلومات على رف الحجز إذا سمح نوعها بذلك بطلب من أعضاء هيئةة
التدريس أو مبادرة من المكتبة.
ب -تعار أوعية المعلومات الموضوعة على رف الحجز لمدة سةاعتين داخةل المكتبةة ويةنظم
وض أوعية المعلومات على رف الحجز واسةتعمالها داخةل المكتبةة بمقتضةى إجةراءات
تنفيذية يصدرها المدير.

المادة (:)2

أ -يطبق نظام اإلعارة الليلية على أوعيةة المعلومةات الموضةوعة علةى رف الحجةز وعلةى
أية أوعية معلومات يسميها المةدير مةن حةين آلخةر مةن أوعيةة المعلومةات التةي ع تعةار
إعارة عادية باستثناء أوعية المعلومات المحظورة.
ب -تبدأ اإلعارة الليلية قبل نهاية الدوام الرسمي للمكتبة بنصف ساعة في كل يوم عمل فيهةا
بما في ذلك يوم السبت ،وتنتهي بعد ساعة من بداية دوام أول يوم عمل تال.

المادة (:)01

أ -تعار أعداد الدوريات ألعضاء هيئة التدريس فقط ووفق نظام اإلعارة الليلية.
ب -ع يجوز أن يزيد مجموع ما يعار لعضو هيئةة التةدريس وفةق الفقةرة (أ) مةن هةذه المةادة
عةةن ثالثةةة مةةن أعةةداد الةةدوريات فةةي مةةدة اإلعةةارة الواحةةدة ،وتحسةةب مةةن الحةةد األقصةةى
لالستعارة المسموح به لعضو هيئة التدريس.
ج -تعةةار المراجة إلةةى أعضةةاء هيئةةة التةةدريس وطلبةةة الدراسةةات العليةةا وفةةق نظةةام اإلعةةارة
الليلية على أن ع يزيد عددها عن ثالثة أوعية فةي مةدة اإلعةارة الواحةدة ،وتحسةب مةن
الحد األقصى لالستعارة المسموح به للمستعير.

المادة (:)00

أ -إذا تخلف مستفيد عن إرجاع وعاء معلومات في الموعد المحدد يغرم مائة فلس عن كةل
يوم تأخير ،على أن ع تزيد الغرامة في حدها األعلى عن خمسة دنانير للفصل الدراسي
الواحد عن وعاء المعلومات الواحد ،ويعتبر الفصل الصيفي فصال دراسيا لهذه الغاية.
ب -إذا استعار مسةتفيد أي وعةاء معلومةات اسةتعارة ليليةة وتخلةف عةن إرجاعةه فةي الموعةد
المحدد يغرم مائة فلس عن كل سةاعة تةأخير ،وبحةد أقصةى ع يزيةد علةى خمسةة دنةانير
لوعاء المعلومات الواحد لكل أسبوع.
ج -إذا تخلف مستفيد عن إرجاع وعاء معلومات في الموعد المحدد وتجةاوزت مةدة التةأخير
سنة عن موعد اإلرجاع فيعد الوعاء مفقودا ،وتطبق عليه الغرامة المنصوص عليها في
المادة (/06أ ،أو ب) من هذه التعليمات.
د -يجوز للرئيس بتنسيب من المدير اقتطاع قيمة الغرامة المقررة فةي الفقةرة (ج) مةن هةذه
المادة من راتب المستفيد لدى الجامعة بالنسبة للعاملين فيها ،أو اإليعاز بتحصةيله ضةمن
بةةدعت الخةةدمات المسةةتوفاة عنةةد التسةةجيل األكةةاديمي بالنسةةبة لطلبةةة الجامعةةة ،وتقتط ة
الغرامات المترتبة على المشتركين من مبالغ األمانات التي يقةدمونها .وفةي كةل األحةول
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يتم الرجوع على المستفيد بالمبالغ المتبقية التي يتعذر اقتطاعها أو تحصيلها.
ه -إذا صادف الموعد المقرر إلرجاع وعاء المعلومات المستعار يوم عطلة رسةمية أو يةوم
توقف فيه العمل في المكتبة لظرف طارئ ع يحسب ذلك اليوم من مدة التأخير.
المادة (:)02

أ -للةةرئيس إعفةةاء المسةةتفيد كليةةا أو جزئيةةا مةةن دف ة الغرامةةة المترتبةةة علةةى تةةأخير إرجةةاع
أوعية المعلومات المستعارة وذلك في ضوء مسوغات يقدمها المستفيد خطيا.
ب -للمدير صالحية إلغاء الغرامة الناتجة عن خلل فني أو أعطال مفاجئة غيةر مبرمجةة فةي
نظام اإلعارة.

المادة (:)02

أ -إذا إسةةتمر المسةةتفيد بتةةأخير إرجةةاع وعةةاء معلومةةات كةةان قةةد اسةةتعاره أو تجاهةةل طلةةب
المكتبة إلرجاعه لمدة سنة واحدة ،فللرئيس بتنسيب من المةدير تطبيةق المةادة (/06أ ،أو
ب) من هذه التعليمات.
ب -تمن إعارة كل من ترتب عليه غرامة تأخير أو إتالف أو فقدان إلى أن يبرئ ذمته.

المادة (:)06

إذا فقد مستفيد وعاء معلومات يغرم ثالثة أمثال قيمته ،باإلضافة إلى مبلغ دينارين كلفة
التجليد ،باإلضافة إلى غرامةات التةأخير التةي تترتةب علةى تةأخر إرجةاع الوعةاء المعةار
وتحسب الغرامات حتى تاريخ إتمام تسوية الذمة المالية المترتبة على المستفيد.
إذا فقد مستفيد جزءا من مجموعة أجزاء ،يغرم عن الجزء المفقود تعويضا يعةادل ثالثةة
أمثال قيمة المجموعة كاملة ،باإلضافة إلى مبلغ دينارين كلفة التجليةد لكةل مجلةد مفقةود،
وغرامات التأخير محسوبة من موعد اإلرجاع إلى تاريخ إبالغ المستفيد للمكتبةة بفقةدان
وعاء المعلومات.
ع يحق للمستفيد بعد دف الغرامة المشار إليها في الفقةرة (ب) مةن هةذه المةادة الحصةول
على بقية أجةزاء المجموعةة التةي فقةد أحةد أجزائهةا .وتطبةق هةذه الفقةرة علةى األقةراص
المضغوطة األصيلة م الكتب التي ترافقها كوحدة متكاملة ،بحيث تحسب الغرامة علةى
أساس ثالثة أمثال قيمة القرص والكتب المرافقةة لةه سةواء كةان المفقةود القةرص أو أحةد
مرفقاته؛ أما بالنسبة لألقراص المنسوخة فتكون غرامةة الفقةدان أو اإلتةالف دينةار واحةد
عن كل قرص.
إذا فقد المستعير كتابا تسةلمته المكتبةة علةى سةبيل اإلهةداء والتبةادل ،فللمةدير تقةدير ثمةن
الكتةةاب ،ويطبةةق بح ة ق المسةةتعير مةةا جةةاء فةةي الفقةةرات (أ ،ب ،ج ،د) مةةن هةةذه المةةادة
وتحسب الغرامات في هذه الحالة على أساس القيمة التي يقدرها المدير.
يجوز للمدير قبول نسخة بديلة أصيلة وصالحة لوعةاء المعلومةات المفقةود شةرط تطةابق
البيانةةات الببليوغرافيةةة ،باإلضةةافة إلةةى دينةةارين قيمةةة التجليةةد والغرامةةة المترتبةةة علةةى
التأخير.

أ-
ب-

ج-

د-
ه-

المادة (:)05

أ -إذا أتل ة ف مستفي ة د أي وعةةاء معلومةةات متعمةةدا فيغةةرم المسةةتفيد تعويضةةا يعةةادل أربعةةة
أمثال قيمتةه ،باإلضةافة إلةى دينةارين كلفةة التجليةد ،وع يحةق لةه الحصةول علةى النسةخة
المتلفة ،وللمدير إبالغ الرئيس عنه عتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.
ب -إذا كان تلف وعاء المعلومات ع يتجاوز خل الجلدة ،فيغةرم المسةتفيد مبلةغ ثالثةة دنةانير
(دينار للترميم ودينارين كلفة إعادة التجليد) شريطة أن ع يطال التلف مةادة الوعةاء وأن
ع يكون فيه أي عيب أو نقص ناتج عن التلف.

المادة (:)06

لمقاصد تطبيق أحكام المادتين ( )06و( )05من هذه التعليمات تراعى األسس التالية:
أ -تحسب قيمة غرامة الفقةدان أو اإلتةالف علةى أسةاس سةعر صةرف الةدينار إلةى العمةالت
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األخرى كما يقرره البنك المركزي األردنةي بتةاريخ شةراء وعةاء المعلومةات المفقةود أو
التالف أو بتاريخ انتهاء مدة اإلعارة أيهما أعلى ،وليس حسب القيمة المدفوعة فعال عند
شراء وعاء المعلومات.
ب -تعتبر قيمة الرسائل الجامعية الورقية التي تناقش في الجامعة أو تهدى إليها ( )05خمسة
عشرة دينارا بالنسبة لرسالة الماجستير ،و( )21عشرين دينارا لرسالة الدكتوراة.
المادة (:)07

أ -يسمح باستخدام أوعية المعلومات المحظورة ألغراض البحث العلمي بعد موافقة المةدير
الخطية ،م مراعاة التشريعات والقرارات الرسمية المعمول بها.
ب -يقيةةد اسةةتخدام أوعيةةة المعلومةةات المحظةةورة داخةةل القاعةةة المخصصةةة لهةةا ،وع يسةةمح
باستعارتها أو تصوير أي جزء منها أو استنساخه بأية طريقة إع بموافقة المدير.
ج -للمدير إعارة أوعية المعلومات المحظورة لمكتبةات الجامعةات الرسةمية األردنيةة ضةمن
اتفاقيةةة اإلعةةارة المتبادلةةة علةةى أن يةةتم تسةةليمها لمنةةدوب مفةةوض عةةن الجامعةةة الرسةةمية
المستعيرة مقابل إيصال استالم.

المادة (:)08

أ -تقدم خدمات التصوير والطباعة والنسخ العادي واإللكتروني فةي المكتبةة مقابةل التعرفةة
التي يقررها الرئيس بتنسيب من المدير ،ويتم مراجعة التعرفة وتعديلها من حين آلخر.
ب -يجوز التمييز بين أنواع أوعية المعلومات المختلفة وفئات المستفيدين مةن حيةث التعرفةة
المشار إليها في الفقرة (أ) من هةذه المةادة ،ويجةوز فةرض بةدل خدمةة إضةافي فةي حالةة
تزويد طالب الخدمة بالنسخة المطلوبة بالبريد العادي أو السري .

المادة (:)02

أ -يخصةةص( ) 211مائتةةا صةةفحة تصةةور أو تنسةةخ أو تطب ة مجانةةا مةةن أوعيةةة المعلومةةات
لعضو هيئة التةدريس فةي الجامعةة خةالل العةام الدراسةي الواحةد .وتنشة المكتبةة سةجال
خاصا لهذا الغرض يوق عليه عضةو هيئةة التةدريس ،وفقةا إلجةراءات تنفيذيةة يصةدرها
المدير ،ويشترط للحصول على هذه الخدمة:
 أن ع يكةةون وعةةاء المعلومةةات المطلةةوب التصةةوير منةةه متاحةةا لععةةارة أو أن يتعةةذر
استعارته عستنفاذ عضو هيئة التةدريس الحةد األقصةى لالسةتعارة المسةموح بةه لةه وقةت
طلب الخدمة.
 أع تكون المادة المطل وب تصويرها متوف رة بص ورة الكترونية ة قابة لة للتخة زين فةي
المكتب ة ة مةةا لةةم يكةةن عضةةو هيئ ة ة التةةدريس استنف ة ذ الح ة د األقصةةى للنسةةخ اعلكترونيةةة
المجانية المسموح بها له وفق الفقرة (ب) من هذه المادة.
 أع يتجاوز ما يتم تصويره في المرة الواحةدة عشةرين صةفحة ،وبخةالف ذلةك يتطلةب
موافقة المدير.
ب -لعضةةو هيئةةة التةةدريس فةةي الجامعةةة الحصةةول مجانةةا علةةى نسةةخ الكترونيةةة مةةن الرسةةائل
الجامعية والمقاعت المنشورة في مجالت ضمن الحدود القصوى التالية:
 خمس رسائل جامعية في الفصل الدراسي الواحد على أع يتجاوز العدد عشر رسةائل
في العام الجامعي الواحد.
 عشرو ن مقاع في الفصةل الدراسةي الواحةد علةى أع يتجةاوز العةدد خمسةين مقةاع فةي
العام الجامعي الواحد.
ج -تحسب الحدود القصوى المنصوص عليهةا فةي الفقةرتين (أ) و(ب) مةن هةذه المةادة علةى
أساس الخدمة التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس من داخل المكتبة.
د -يجوز تجاوز الحدود القصوى لعةدد الرسةائل والمقةاعت اعلكترونيةة المحةددة فةي الفقةرة
(ب) مةةن هةةذه المةةادة بنةةاء علةةى طلةةب خطةةي مبةةرر مةةن عضةةو هيئةةة التةةدريس المعنةةي
وبموافقة المدير.
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المادة (:)21

يلتزم طالبو خدمات التصوير واعستنساخ بوسائله المختلفة بتشريعات حمايةة الملكيةة الفكريةة
المعمول بها في المملكة.

المادة (:)20

تحةةةدد تعرفةةةه التصةةةوير والنسةةةخ والطباعةةةة لمختلةةةف أوعيةةةة المعلومةةةات للجامعةةةات األردنيةةةة
بمقتضى بنود وشروط اعتفاقيات المعقودة م هذه الجامعات م مراعاة المادة ( )21من هةذه
التعليمات.

المادة (:)22

أ -للمستف يدين من طلبة الجامعة والعاملين فيها الدخول إلةى قاعةدة المكتبةة العربيةة الرقميةة
وفقا لشروط الدخول واعستخدام التي تحدد بقرارات يصدرها المدير.
ب -يجوز إشتراك األفراد والمؤسسات من خارج الجامعة لعستفادة من خدمات المكتبةة بمةا
فةي ذلةةك المكتبةةة العربيةةة الرقميةةة بالشةةروط والبةدعت التةةي تحةةدد بقةةرارات بتنسةةيب مةةن
المدير وموافقة الرئيس.
ج -تحةةةدد نمةةةاذج طلبةةةات اعشةةةتراك فةةةي خةةةدمات المكتبةةةة لألفةةةراد والمؤسسةةةات والبةةةدعت
المستوفاة عن تقديم الطلب وبدعت اعشتراكات والخدمات المتعلقة به مثل إصدار بطاقة
المشترك وبدعتها بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس.

المادة (:)22

أ -يتم الدخول إلى المكتبة واعستعارة منها بإبراز هوية الجامعة المعتمدة للطلبةة والعةاملين
فيها.
ب -يدخل المستفيدون (المشتركون) من غير طلبة الجامعة والعاملين فيهةا إلةى المكتبةة وتةتم
إعارتهم منها بموجب هوية خاصة تصدرها المكتبة لهم.

المادة (:)26

إذا أساء مستفيد السلوك أو خةالف تعليمةات المكتبةة فللمةدير أن يمنعةه مةن دخةول المكتبةة وان
يحرمه من استعارة أي وعاء من أوعية المعلومات لمدة ع تزيد على فصل دراسي واحد.

المادة (:)25

ع يحق ألي شخص أن يلصق أو يثب ت أي ص ورة أو بيان أو إع الن أو نش رة في
أي مكان بالمكتبة إع بإذن مسبق من المدير بالتنسيق م

الجهات المعنية في الجامعة.

المادة (:)26

على زوار المكتبة وموظفيها عرض ما بحوزتهم على مراقب المدخل ،ويحق للمراقب أو اي
مسةةؤول فةةي المكتبةةة تفتةةيش الحقائةةب واألكيةةاس ومةةا شةةابهها ،وكةةذلك التفتةةيش الشخصةةي إذا
توفرت ظروف تث ير الشبهة و/أو شكوك جدية حول وجود اعتداء على مقتنيات المكتبة (على
أن تقوم موظفة من المكتبة أو األمن الجامعي بذلك بالنسبة لعناث).

المادة (:)27

للمدير إتخاذ اإلجراءات الالزمة عستخدام جمي أنواع األجهزة المتوفرة في المكتبة.

المادة (:)28

للمدير أن يستثني أي وعاء معلومات من خدمة اإلعارة العاديةة والليليةة أو أن يمنة اسةتعماله
بشكل عام داخل المكتبة إذا رأى أن حالة وعاء المعلومات أو المصلحة العامةة تقتضةي اتخةاذ
تلك اإلجراءات.

المادة (:)22

توفر المكتبة فةي حةدود مةا تسةمح بهةا إمكانياتهةا وظروفهةا غرفةا بحثيةة منفصةلة وقابلةة
لعغالق تخصص ألعضاء هيئة التةدريس وطلبةة الدراسةات العليةا واألسةاتذة والبةاحثين

أ-
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الزائرين الذين يزورون الجامعة بموافقة الرئيس.
ب -تخصةةص الغةةرف البحثيةةة لطالبيهةةا مةةن المسةةتفيدين وفةةق أولويةةات يحةةددها المةةدير ،م ة
اإللتزام بشروط استخدام الغرفة البحثية وإنهاء تخصيصها ،كمةا يجةوز أن تتضةمن هةذه
اإلجراءات استيفاء بدعت مالية عن خدمة الغرفة البحثية والتي تحدد بتنسيب من المدير
وموافقة الرئيس.
المادة (:)21

يعامل أعضاء الهيئة التدريسية الذين انتهت خدماتهم في الجامعة بسبب بلوغهم السن القانونية
معاملة أعضاء الهيئة التدريسية العاملين فةي الجامعةة مةن حيةث اعسةتفادة مةن الخةدمات التةي
تقدمها المكتبة وتسري عليهم التزامةات المسةتفيد المنصةوص عليهةا فةي هةذه التعليمةات .وفةي
حالة طلب اإلعارة يتم دف مبلغ تأمين مسترد يحدد بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس.

المادة (:)20

يبت الرئيس في المسائل التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

المادة (:)22

تلغى تعليمات الخدمات العامة في مكتبةة جامعةة اليرمةوك رقةم ( )0لسةنة  ،0226وتعليمةات
خدمات التصوير والنسخ والطباعةة فةي المكتبةة الحسةينية رقةم ( )01لسةنة  ،2115وع يعمةل
بأي نص ورد في أية تعليمات أو قرارات أخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه م أحكام هذه
التعليمات.

المادة (:)22

رئيس الجامعة ومدير المكتبة مسؤعن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
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