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 تعلاميت خدمـات املكتبة يف جامعـــة الطفيةل التقنية

( 74( من نظام اللوازم والأشغال يف جامعة الطفيةل التقنية رمق )75صادرة عن جملس اجلامعة مبقتىض املادة )

 8226لس نة 

 (          2املادة )

قرارها ا  تسمى هذه التعلاميت )تعلاميت خدمات املكتبة يف جامعـــة الطفيةل التقنية( ويعمل هبا اعتباراً من اترخي  

 م.4/22/8225يف 

 

 (           8املادة )

  -يكون لللكامت التالية املعاين املبينة لها يف أأدانه، ما مل تدل القرينة عىل غري ذكل: 

 ةل التقنية.اجلامعــة: جامعة الطفي   

 النظــام: نظام اللوازم والأشغال املعمول به يف اجلامعة.   

 الرئيـــس: رئيـــس اجلامعــــة.   

 املكتبــة: دائرة املكتبــــة يف اجلامعة.   

 املديـــر: مديــر املكتبــــة.   

 املس تعـري: املس تفيد من خدمات املكتبة وفق أأحاكم هذه التعلاميت.    

اد املكتبية: الكتب والواثئق وادلورايت واخملطوطات، واخلرائط والرسائل اجلامعية، والأفالم والرشاحئ املو    

ا ، )واملشار لهاملدجمة الالزمة لأغراض املكتبة والصور والاسطواانت والأرشطة والربامج والأقراص

 ب)أأوعية املعلومات( يف النظام

 

 (           3املادة )

 س.  تشرتك املكتبة يف ادلورايت اليت تطلهبا اللكيات والأقسام الأاكدميية بتنسيب من جملس اللكية ومبوافقة الرئي

 

      (4املادة )

عارة املواد املكتبية لأعضاء هيئة التدريس واحملارضين وأأعضاء الهيئة ال دارية والطلبة يف اجلامعة مبوجب -أأ  جيوز ا 

ل من قبل صاحهبا.   البطاقة اخلاصة اليت يعمتدها املدير لهذه الغاية ول جيوز اس تعاملها ا 

 وفق الآلية التالية: تعار الكتب من املكتبة-ب

ل  ملـدة( كتب 22عضو هيئة التدريس واحملارضين املتفرغني يف اجلامعة اس تعارة ما ل يزيد علـى )ل .2

 ( يومًا.62تتجاوز )
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لطلبة اجلامعة املسجلني للحصول عىل ادلرجة اجلامعية الأوىل )الباكلوريوس(، وطلبة الشهادة اجلامعية  .8

 تتجاوز( كتب، وملدة ل 3رة ما ل يزيد عىل )اس تعا يللوم( وطلبة شهادة ادلبلوم العااملتوسطة )ادلب

 ( يومًا. 24)

 ( يومًا.82( كتب وملدة ل تتجاوز )7اس تعارة ما ل يزيد عىل ) ادلراسات العليا يف اجلامعةلطلبة  .3

 ( يومـــًا.24( كتب وملدة ل تتجاوز )3ملوظفي اجلامعة اس تعارة ما ل يزيد عىل ) .4

( يوم مقابل 82( كتب ملدة ل تتجاوز )3اس تعارة ما ل يزيد عن )لأشخاص اجملمتع احمليل للجامعة  .7

 1دينار. مائة( 222( عرشة داننري وتأأمني مسرتد مقداره )22اشرتاك س نوي مقداره )

 (          7املادة )

عارة املراجع وأأعداد ادلورايت واجملموعات اخلاصـة والكتب النادرة واخملطوطات والواثئق والأفالم -أأ   ل جيوز ا 

والرشاحئ والرسائل اجلامعية واملواد السمعية والبرصية واملصغرات الفلمية والوسائل ال لكرتونية لتخزين 

ل يف حالت خاصة يقدرها املدي  ية.ر، ويف هذه احلاةل تطبق أأحاكم ال عارة الليل املعلومات ومـا يف حمكها ا 

عارة ليلية تبدأأ قبـل نصف ساعة من هناية ادلوام -ب  ل ا  ذا اكن مطلواًب لرف احلجز ا  عارة الكتاب ا  ل جيوز ا 

ذا اكن الكتـاب مطلواًب لأكرث  الرمسي وتنهتيي بعد نصف سـاعة من بداية يوم العمل التايل ويراعى التناوب ا 

 حاةل يف ة التدريس مث املوظفني(ئهي )الطلبة مث أأعضاء  من شـخص من فئـة واحـدة وتراعى الأولوية

 ول جيوز جتديد هذه ال عارة.  فئة املس تعرييناختالف 

توضع الكتب عىل رف احلجز ابقرتاح من أأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة أأو مببادرة من املكتبة قبل -ج  

 .بداية لك فصل درايس مبا يف ذكل الفصل الصيفي مبوجب منوذج خاص تعده املكتبة

 

 (         6ادة )امل

براز الهوية اجلامعية ملوظف ال عارة عند اس تعارة الكتب. -أأ   عىل املس تعري ا 

عىل رواد املكتبــة عرض ما حبوزهتم من كتب ومواد مكتبية عىل مراقب املدخل عند خروهجم من املكتبة -ب

ثبات الشخصية أأو الهوية اجلامعية. براز ا   مع ا 

 

 (        5املادة )

شعـارًا خطيًا يوجه امل-أأ   لكرتونيًا دير ا  ىل املس تعري يتضمن طلب رد ما قد اس تعاره من مواد أأو ا  وملرة واحدة ا 

رجاع تكل املواد يف الوقت  مكتبية بعد انهتاء مدة ال عارة، وان عدم اس تالم ال شعار ل يعفي املس تعري من ا 

 احملدد ل رجاعها أأو من الغرامات اليت ترتتب عىل ذكل.

                                           
اعتباراً من ل هبا م، ويع82/6/8282بتارخي ( املنعقدة 5/8282/8282( من هذه التعلاميت يف جلسة جملس اجلامعة رمق )4عىل املادة ) 7ا ضافة البند مت  1

قرارهااترخي   .ا 
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ذا مل يع خيرب املد-ب د املادة يير اجلهة املسؤوةل عن املس تعري اخملالف لختاذ ال جراءات املناس بة يف حقه ا 

 املكتبية املس تعارة خالل اليوم احملدد يف ال شعار. 

 

 (         2املادة )

ذا ر -أأ  عارة أأي مادة مكتبية أأو منع اس تعاملها بشلك عام داخل املكتبة، ا  ى أأن أأ للمدير احلق يف الامتناع عن ا 

 املصلحة العامة تقتيض ذكل.

عارهتا حني تقتيض -ب عادة أأي مادة مكتبية مس تعارة من املكتبة قبل أأن تنهتيي مدة ا  للمدير أأن يطلب ا 

 الرضورة ذكل.

 

 (          9املادة )

ىل تاكليف -أأ  لتجليد ما مل ايلزتم املسـتعري بدفع مثيل قمية شــراء املواد املكتبية املتلفـة أأو املفقودة ابل ضافة ا 

ذا تعذر معرفة مثن تكل املادة  يقدم الشخص نسخة مماثةل ويف هذه احلاةل يلزتم بدفع بدل تاكليف التجليد وا 

 يقدر مثهنا من قبل جلنة يشلكها املدير لهذه الغاية.

نه يغرم مثن الكتاب كام يف الفقرة )أأ( من هذه املادة-ب ذا فقد أأو أأتلف املس تعري جزءًا من كتاب فا   .ا 

 

 (        22املادة )

عـارهتا حسب -أأ  رجاع أأي مادة مكتبية مس تعارة يف املوعد احملدد ل رجاعها أأو مل جيدد ا  ذا ختلف املس تعري عن ا  ا 

( فلس عن لك يوم تأأخري حبد أأعىل عرشة داننري عن لك كتاب متأأخر للهيئة 222الأصـول يغـرم بـ )

ذا زادت مدة التأأخ ( يوم تعترب تكل 222ري عىل )التدريس ية ومخس داننري عن لك كتاب متأأخر للطلبة، وا 

 ( من هذه التعلاميت. 9املادة مفقودة ويف هذه احلاةل تطبق أأحاكم املادة )

عادهتا يف الوقت احملدد ل رجاعها يغرم بـ )-ب ذا ختلف مس تعري أأي مادة مكتبيـة )اس تعارة ليلية( عن ا  ( 222ا 

 فلس عن لك ساعة تأأخري.  

 ب( من هذه املادة، يعفى املس تعـري من غرامة التأأخري يف أأي من احلالت عىل الرمغ مما ورد يف الفقرتني )أأ،-ج

 -التالية: 

 ال جازة املرضية املعززة بتقرير طيب مصدق حسب الأصول.  .2

 التأأخر ملدة ل تتجاوز أأس بوع واحد نتيجة وفاة أأحد أأقرابء املس تعري من ادلرجة الأوىل والثانية. .8

 أأي ظرف خاص يقدره املدير. .3
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 (            22املادة )

تكون ال عارة بني مكتبة اجلامعة ومكتبات اجلامعات الأردنية الأخرى ومؤسسات البحث العلمي الرمسية، 

 مبوجب اتفاقيات خاصة. 

 

 (28املادة )

 املديــر مسـؤول عن تنفيــذ أأحكــام هذه التعلميـــات.

 

 (           23املادة )

شاكلت قد تنشأأ عن تطبيق أأحاكم هذه التعلاميت.يبت الرئيس بناًء عىل تنسي  ب من املدير يف أأي ا 

 

 (         24املادة )

 يبت جملس اجلامعـــة فامي مل يرد عليه نص يف هذه التعلميـات.

 

 (27املادة )

عارة املواد املكتبية الواردة يف تعلاميت خدمات املكتبة املعمول هبا يف اجلامعة قبل نفاذ  تلغى الأحاكم اخلاصة اب 

 هذه التعلاميت وأأي قرارات صادرة مبقتضاها ختالف أأحاكم هذه التعلاميت. 


