1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات الخدمات العامة" في مكتبة جامعة الشرق األوسط لسنة  ،4102ويعمل
بها اعتبا ارً من تاريخ إقرارها.

2

يكووون للكلمووات والعبووارات اآلتيووة حيثمووا وردت فووي هووذه التعليمووات المعوواني المخممووة تدنوواه مووا لو توودل
القرينة على خالف ذلك:
الجامعة

:

جامعة الشرق األوسط.

العميوود

:

تي عميد في الجامعة.

:

الرئيس

رئيس الجامعة.

المدير

:

مدير دائرة المكتبة.

توعية المعلومات

:

األوعيووة الورقيوووة موون الكتوووت والووودوريات والوثووائق والمخطوطوووات والخووورائط

المستفيوود

:

القس

:

تي قس تكاديمي في كليات الجامعة.

والرسووائل الجامعيووة وايرهووا واألوعيووة اةلكترونيووة موون األشوورطة واألق و ار
الممغنطة واألق ار

المدمجة وتي وسويلة تخونين معلوموات تخورب وشوبكات

المعلوموووات وقواعووود البيانوووات اةلكترونيوووة وتي توعيوووة للمعلوموووات األخووورب

وشووبكاتها ،والممووغرات موون المكيووروفيل والميكووروفي

وايرها.

3

والشوورائ واألفووال

تعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملون في الجامعة وتي فورد تو هيئوة

تو مؤسسة لها الحق في استعارة توعية المعلومات.

ت.

تتولى مكتبة الجامعة شوراء الموواد المكتبيوة وتوفيرهوا وفقواً ألحكوا نلوا اللووان المعموول بو فوي

ت.

يووت ش وراء الم وواد المكتبيووة بموجووت نموواذ خامووة تعوودها المكتبووة ،وبتنسوويت موون عميوود الكليووة،

الجامعة.

وبموافقة رئيس الجامعة.
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4

تُشووكل لجنووة فووي الجامعووة مؤلفووة موون نائووت رئوويس الجامعووة وموودير دائوورة المكتبووة وعميوود الكليووة
واء علووى
المعنووي تكووون مهمتهووا عموول خطووة ش وراء ألوعيووة المعلومووات قبوول بدايووة العووا المووالي بنو ً

أ.

اقتراحات تعضاء الهيئة التدريسية ،وتقد الخطة للجهات المعنية ةدراجها فوي مواننوة الجامعوة،

ويمكوون تن تتضوومن الخطووة ش وراء األعووداد السووابقة موون الوودوريات ،وعوودد النسووخ المطلوبووة موون
المحف الرئيسية التي تمدر في األردن بحيث ال تنيود علوى ثوالث نسوخ لكول منهوا .وفوي جميو

األحووال يجووت م و مراعوواة المووادة رق و ( )3موون هووذه التعليمووات إال تنو يجووون للجنووة طلووت ش وراء
ت.

توعية معلومات خار الخطة وعند الضرورة فقط.

تتضمن خطة شراء توعية المعلومات توفير نسخة واحدة مون كول كتوات ،ويجوون شوراء تكثور مون

نسخة واحدة في حاالت اضطرارية تقررها اللجنة ،على تال ينيود عودد النسوخ المشوتراة فوي جميو
األحوال على خمس نسخ.

.

لمدير المكتبة شراء خمس نسخ حداً تعلى من الكتوت التوي يؤلفهوا العواملون فوي الجامعوة وايور
المدعومة من الجامعة ،ونسختين حداً تعلى من الكتت التي يؤلفهوا مؤلفوون تردنيوون مون خوار

الجامعووة وذلووك ألا وراا اةهووداء والتبووادل علووى تن ال ينيوود مووا يووت ش وراؤه بهووذه الطريقووة عوون
خمسمائة دينار في السنة الواحدة.

5

تت إعارة الكتت لطلبة الجامعة بموجت الهوية الجامعية ،وال يجون استعمال هذه الهوية إال من قبل
ماحبها وفق الشروط اآلتية:
.0

.4

.3

يحق لطلبة البكالوريوس استعارة ( )3كتت كحد تقمى لمدة تسبوعين.
يحق لطلبة الماجستير استعارة ( )5كتت كحد تقمى لمدة تسبوعين.
ال يجون تجديد إعارة تي كتات إذا كان مطلوباً لشخ

تو تكثر ،وفي هذه الحالة تراعى

األولوية في إعارة هذا الكتات ،كما ال يجون إعارة كتت جديدة للمستفيدين إذا كانت بحونته

.2
.5
.6

6

كتت متأخرة.

ال تجون إعارة المراج والدوريات.

تعار الكتت الموضوعة على رف الحجن إعارة ليلية فقط ،وتنل المكتبة عملية استعمالها خالل
ساعات الدوا .

تبدت اةعارة الليلية قبل نمف ساعة من انتهاء الدوا الرسمي للمكتبة ،وتنتهي بعد ساعة من

بداية دوا اليو التالي.

مثبت في آخر الكتات المعار.

.7

يت خت تاريخ اةرجاع على نموذ خا

ت.

إذا تأخر المسوتعير عون إرجواع الكتوات فوي الموعود المحودد ،يغور ( )451موائتين وخمسوين فلسواً

عن كل يو تأخير على تن ال تنيد الغرامة عن عشرين دينارا ،وفي حال تجاون مدة التأخير عون
شووهر واحوود يعتبوور مووا توو اسووتعارت تمووب مفقووودا وتطبووق علي و تحكووا المووادة ( )02موون هووذه

التعليمات ،إضافة إلى دف ارامة التأخير.
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ت.

إذا تأخر المستعير عن إرجاع كتات معار إعارة ليلية في الموعد المحدد ،يغور موائتي فلوس عون

كل ساعة تأخير على تن ال تنيد الغرامة عن عشرين دينارا ،وفوي حوال تجواون مودة التوأخير عون
تسووبوع واحوود يعتبوور مووا ت و اسووتعارت تمووب مفقووودا وتطبووق علي و تحكووا المووادة ( )02موون هووذه

.

التعليمات ،إضافة إلى دف ارامة التأخير.

يجوووون لمووودير المكتبوووة اةعفووواء الجنئوووي مووون دفووو الغراموووة المترتبوووة علوووى توووأخير إرجووواع الكتوووت

المسووتعارة وذلووك فووي ضوووء مسووببات خطيووة يقوودمها المسووتعير ،وبمووا ال ينيوود علووى ( )%51موون
الغرامة.

7

د.

يجووون لوورئيس الجامعووة اةعفوواء الكلووي تو الجنئووي موون دفو الغرامووة المترتبووة علووى تووأخير إرجوواع

ت.

تت إعارة الكتت ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في الجامعة بموجت البطاقة التي تعدها

ت.

الكتت المستعارة وذلك في ضوء مسببات خطية يقدمها المستعير.

الجامعة.

يسم

لعضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ استعارة ( )01كتاباً كحد تقمى لمدة فمل

دراسي واحد .وعلي تن يعيد الكتت التي استعارها تو يجدد استعارتها عند نهاية الفمل

الدراسي.

8

ت.

تت إعارة الكتت للمولفين في الجامعة بموجت البطاقة التي تعدها الجامعة.

ت.

يجون لمولف الجامعة استعارة ( )3كتت كحد تقمى ولمدة تسبوعين.

9

يجون تجديد إعارة تي كتات لمرة واحدة فقط إذا ل يكن مطلوباً لمستفيد آخر.

11

توونل اةعووارة المتبادلووة بووين مكتبووة الجامعووة ومكتبووات الجامعووات األردنيووة والمؤسسووات األخوورب بموجووت
تعليمات يضعها مدير المكتبة ويوافق عليها مجلس العمداء.

11

للمكتبة تن تسترد تي كتات معار قبل انتهاء مدة اةعارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

12

ال يجون إعارة المراج والكتت النادرة وكتت المجموعات الخامة والرسوائل الجامعيوة والودوريات واألفوال
والش ورائ واألشوورطة واألق و ار

المكتبة.

13

الممغنطووة ووثووائق األموو المتحوودة إال فووي حوواالت خامووة يقررهووا موودير

إذا رفا الطالت إعوادة الموادة المكتبيوة المسوتعارة فيحوال علوى عميود شوؤون الطلبوة التخواذ اةجوراءات
التأديبية بحق باةضافة إلى تطبيق تحكا المادتين ( )02 ،6من هذه التعليمات.
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14

ت.

إذا فقد المستعير كتاباً فعلي تأمين نسخة تملية بديلة عن واال يغر ثالثة تمثال ثمنهوا بالسوعر

ت.

إذا فقد المستعير جنءاً من كتات متعدد األجناء ،فعلي تأمين نسخة تمولية بديلوة عنو واال يغور

.

إذا فقد المستعير كتاباً تسلمت المكتبة على سبيل اةهداء تو التبادل فلمدير المكتبوة تقودير ثمون

الحالي باةضافة إلى تكاليف التجليد.

ثالثة تمثال ثمن األجناء كاملة بالسعر الحالي باةضافة إلى تكاليف التجليد.

الكتات ،ويطبق بحق المستعير ما جاء في البندين (ت) و (ت) من هذه المادة.

15

على من تسبت بفقدان تي مادة مكتبية تو إتالفها تأمين نسخة تملية بديلة عنها تو دفو ثالثوة تمثوال
ثمنها بالسعر الحالي كما تقدره المكتبة.

16

تقود المكتبووة خوودمات التموووير الفوتوسووتاتي ،وخوودمات االتمووال المباشوور ) ،(On Lineواسووتخدا قواعوود
البيانات المتوفرة يت وفق األسس التي تقررها الجامعة.

17

تقد المكتبة خدمات المعلومات والبحث الببليوارافي بواسطة الحاسوت من خالل قاعدة بيانوات المكتبوة
وقواعد البيانات اةلكترونية المنشورة على شبكة المعلومات العالمية (اةنترنت) على النحو اآلتي:

يحق للطالت طباعة ما ال ينيد على ( )51خمسين مفحة مجاناً في الفمل الدراسي الواحود مون

ت.

قواعد البيانات اةلكترونية التي تشترك بها المكتبة واذا ناد العودد علوى ذلوك يودف ( )51خمسوين

فلساً للمفحة الواحدة.

ت.

طباعة المفحة الواحدة مون اةنترنوت ألسورة الجامعوة بوو ( )31ثالثوين فلسواً ومون خوار الجامعوة

.

مودم( ( )CDألسورة الجامعوة للموفحة الواحودة ( )51فلوس يضواف

( )011مائة فلس.

النسخ اةلكتروني على قور

إليها ثمن قر

فارغ.

18

ت.

( )CDفارغ ومن خار الجامعة ( )011مائة فلساً يضاف إليها ثمون قور

()CD

ال يسم باستخدا توعية المعلومات المحلورة إال ألاراا البحث العلمي بعد موافقة مسبقة
من رئيس الجامعة تو من يفوض .

ت.

يقيد استخدا المواد المحلورة في داخل القاعة المخممة لها ،وال يسم

تموير تي جنء منها.

باستعارتها تو

19

بناء على موافقة رئيس الجامعة.
يت إهداء الكتت من مكتبة الجامعةً ،

21

يت إتالف توعية المعلومات اير القابلة للترمي وتشطت قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفوق
التعليمات المعمول ب في الجامعة.
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21

السلوك تو خوالف تعليموات المكتبوة فلمودير المكتبوة تن يمنعو مون دخوول المكتبوة وتن

إذا تساء شخ

يحرم من استعارة تي مادة مكتبيوة لمودة ال تنيود علوى فمول دراسوي واحود ،تو تقودي شوكوب بحقو إلوى

الجهات المختمة في الجامعة التخاذ اةجراءات المناسبة بحق .

22

ال يحق ألي شخ

تن يلمق تو يثبت تي بيان تو إعالن تو نشرة فوي تي مكوان فوي المكتبوة إال بو ذن

مسبق من مدير المكتبة بالتنسيق م الجهات المعنية في الجامعة.

23

على رواد المكتبة عورا موا بحونتووه مون كتوت وموواد مكتبيوة علوى مراقوت المودخل عنود خوروجه مون
المكتبة.

24

يت المورف بوأمر مون الورئيس وفقوا للنلوا الموالي وفوي حودود المواننوة العاموة المعتمودة ،وضومن خطوة
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اةدارية والمالية.
بقرار من الرئيس.

25

يت تعديل هذه التعليمات والبت في الحاالت التي ل يرد بها ن

26

الرئيس والمدير مسؤوالن عن تنفيذ تحكا هذه التعليمات.

27

تلغي هذه التعليمات جمي األحكا المتعارضة معها والواردة في تي تعليمات تو ق اررات سابقة.

28

ال يجون تعديل هذه التعليمات تو إلغائها إال بقرار من مجلس األمناء.

29

تعتبر هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حست األمول.
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