
  الجامعة تعليمات الخدمات العامة في مكتبة
  وتعديالتها 1994لسنة ) 11(رقم  

   والمشتريات والعطاءاتمن نظام اللوازم ) 57(المادة  استنادًا لنصصادرة 

  وتعديالته1994لسنة ) 6(رقم 

  
  

  

  

  

  

  

     



  في جامعة الزرقاء في المكتبة تعليمات الخدمات العامة
  وتعديالتها 1994لسنة ) 11(رقم 

  1994لسنة ) 6(من نظام اللوازم واألشغال رقم ) 57(المادة  استنادًا لنصصادرة 
تـاريخ إقرارهـا عمـل بهـا مـن ، ويُ "جامعـةالتعليمـات الخـدمات العامـة فـي مكتبـة "تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 

  .من مجلس األمناء
واألشـغال المعمـول بـه  اللـوازموفقـًا ألحكـام نظـام  ،المكتبيـة وتوفيرهـاجامعة شراء المواد التتولى مكتبة   ):2(المادة 

  .في الجامعة
تقــوم المكتبــة بتــوفير نســخة واحــدة مــن كــل كتــاب، ويجــوز شــراء ثــالث نســخ فــي حــاالت اضــطرارية   ):3(المادة 

ط زاد عــدد النســخ المطلوبــة علــى ثــالث نســخ فيشــتر إذا يقررهــا رئــيس القســم المخــتص فــي الكليــة، أمــا 
  .على عشر نسخ هافي األحوال جميع المشتراةعلى أال يزيد عدد النسخ  ،موافقة عميد الكلية

بنـاًء علـى طلـب يوافـق عليـه عميـد  ،الالزمـة منهـا األعدادوتوفير  ،يتم االشتراك في الدوريات    .أ   ):4(المادة 
الســابقة منهــا بنــاًء علــى  األعــدادبالتنســيق مــع لجنــة المكتبــة فيهــا، وتشــترى  ،الكليــة المخــتص

  .توصية من مجلس الكلية
  .لمدير المكتبة االشتراك في الدوريات التي يراها ضرورية  .ب   
نمـــوذج خـــاص تعـــده بيجـــوز طلـــب تصـــوير مقـــاالت مـــن دوريـــات غيـــر متـــوافرة فـــي المكتبـــة     .ج   

  .، وبموجب أسس تعتمدها الجامعةالمكتبة
الكتب ألعضاء هيئة التدريس والمحاضـرين والعـاملين فـي الجامعـة بموجـب بطاقـة تصـدرها  إعارةتتم   ):5(المادة 

  .الجامعة
ــــة التــــدريس والمحاضــــر المتفــــرغ اســــتعارة   .أ   ):6(المادة   فــــي الحــــد -كتــــب ةعشــــر ) 10(يجــــوز لعضــــو هيئ

  .مدة ال تتجاوز فصًال دراسيًا واحداً  -علىاأل
 -اسـتعارة خمسـة ،وموظـف الجامعـة ،وطالـب الدراسـات العليـا ،يجوز للمحاضر غير المتفـرغ  .ب   

  .مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع -علىاأل في الحدكتب 
  .أسبوعينمدة ال تتجاوز  -علىاأل في الحد -يجوز لطالب البكالوريوس استعارة ثالثة كتب  .ج   

حسب األصول  إعارتهاأو عدم تجديد  ،الكتب المعارة خالل المدة المحددة إعادةفي حالة التأخر في   ):7(المادة 
فلســًا عــن كــل يــوم تــأخير لكــل كتــاب، وٕاذا تجــاوزت مــدة التــأخير ثالثــين يومــًا، ) 150(يغــرم المســتعير

  .الكتاب في حكم المفقود، ويغرم المستعير ثالثة أمثال ثمنه ديع
  .كانت لديهم كتب متأخرةإذا كتب جديدة للمستفيدين  إعارةال يجوز   ):8(المادة 
  .ذلكإلى دعت الضرورة إذا  اإلعارة،قبل انتهاء مدة  رللمكتبة أن تسترد أي كتاب معا  ):9(المادة 



قبـل بدايــة  ،مــن عضـو هيئـة التــدريس أو المحاضـربتوصـية توضـع الكتـب علــى رف الحجـز   .أ   ):10(المادة 
  .بموجب نموذج خاص تعده المكتبة لهذه الغاية ،الفصل الدراسي

  .ليلية إعارة على رف الحجز تعارالكتب الموضوعة   .ب 
بدايــة يــوم  بعــد ســاعة مــنوتنتهــي  ،الليليــة قبــل ســاعة مــن نهايــة الــدوام الرســمي اإلعــارةتبــدأ   .ج 

  .العمل التالي
فلـس عـن ) 100(في حال التأخر عـن إعـادة الكتـب المعـارة عـن رف الحجـز، يغـرم المتـأخر   .د 

  .كل ساعة تأخير
  .الفرعية من الكتب معاملة مجموعات رف الحجزتعامل مقتنيات القاعات   .ه 

ال إ ،والشــرائح ،واألفــالم ،والــدوريات ،والكتــب النــادرة، والمجموعــات الخاصــة ،المراجــع إعــارةال يجــوز    ):11(المادة 
   .في حاالت خاصة يقررها مدير المكتبة

 ثالثــة،  تـأمين نسـخة أصـلية بديلــة عنهـا، أو دفـع إتالفهــاأو  مـادة مكتبيـة ةعلـى مـن تسـبب بفقــدان أيـ  ):12(المادة 
  .أمثال ثمنها بالسعر الحالي

عند انتهاء عالقتـه بهـا،  ،أو طالب فيها عاملذمة أي  إبراءعلى الجهات المسؤولة في الجامعة عدم   ):13(المادة 
  .قبل الحصول على براءة ذمة من المكتبة

بموجــب  ،ومؤسســات البحــث العلمــي الرســمية ،ومكتبــات الجامعــات ،بــين مكتبــة الجامعــة اإلعــارةتــتم   ):14(المادة 
  .اتفاقيات خاصة

الكتــب مــن مكتبــة الجامعــة وفقــًا ألحكــام نظــام اللــوازم واألشــغال المعمــول بــه فــي  إهــداءيــتم   .أ   ):15(المادة 
  .الجامعة

المــواد المخصصــة لهــذه  فــيتبــادل بــين مكتبــة الجامعــة والمؤسســات والهيئــات الثقافيــة اليــتم   .ب   
  .الغاية

عنـد خــروجهم  ،علـى مراقـب المـدخل ،ومـواد مكتبيـة ،علـى رواد المكتبـة عـرض مـا بحـوزتهم مـن كتــب  ):16(المادة 
  .من مبنى المكتبة

 ،، وخدمات الفاكسميلي)المايكروفيلم(تقدم المكتبة خدمات التصوير الفوتوستاتي، والتصوير المصغر   ):17(المادة 
  .مقابل أجرة، ووفق أسس يتم وضعها لهذه الغاية ،واالتصال المباشر بأنظمة المعلومات

  .مدير المكتبة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات  ):18(المادة 
 


