
 

 أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني للحماية المدنية

 تعليمات خدمات المكتبة في أكاديمية

 األمير حسين بن عبدهللا الثاني للحماية المدنية

 2011رقم )       ( لسنة 

( من قانون 37صـــــــــــادرة عن مجلس جامعة البلقاء التطبيقية بمقتضى أحكام المادة )

 2009( لسنة 20الجامعـــــــات األردنيـــــــــة وتعديالته رقم )

  

  

تسمى هذه التعليمات ) تعليمات خدمات المكتبة في أكاديمية األمير حسيي  بي  دبيد     - 1المادة 

 ( ويعمل بها إدتباراً م  تاريخ صدورها . 2011هللا الثاني للحماية المدنية لسنة 

  

ت والعبارات التالية حيثميا وردت فيي هيذه التعليميات المعياني المخصصية يكو  للكلما- 2المادة 

  -لها أدناه مالم تدل القرينة دلى غير ذلك :

  

 األكاديميــــــــــــــــة : أكاديمية األمير حسي  ب  دبدهللا الثاني للحماية المدنية

 العميــــــــــــــــــــــد : دميد األكاديمية

 ــــــة : أمي  مكتبة األكاديميةأمي  المكتبـــــ

 المكتبــــــــــــــــــــة : مكتبة األكاديمية

 اللجنــــــــــــــــــــــة :  لجنة المكتبة المشكلة بموجب هذه التعليمات

 المواد المكتبيــــــــة : الكتب والدوريات والمواد السمعية والبصرية والمصادر اإللكترونية

  

  

  

  



 -لجنة المكتبة :        - 3المادة 

  

.       تشييكل فييي األكاديمييية لجنيية مكتبيية تتكييو  ميي  نااييب العميييد رايسيياً لهييا وممثلييي أ سييام  أ

 األكاديمية المختلفة وبحد أ صى أربعة أدضاء وأمي  المكتبة سكرتيراً .

  

 -.            تكو  مهمة لجنة المكتبة : ب

 األ سام بشأ  تزويد المكتبة بالمواد المكتبية .(       النظر في مقترحات 1)

 (       األشراف دلى حس  سير العمل في المكتبة.2)

 (       األشراف دلى ما تصدره المكتبة م  نشرات ومطبودات .3)

(   النظر في نتااج جرد المكتبة وفحص ما يقترح إسقاطه م  المقتنيات نتيجة الفقد أو 4)

 ب غير المتداولة.التلف والتصرف في الكت

 (       النظر في تبادل وإهداء مطبودات المكتبة مع المكتبات والهياات األخرى .5)

 (       ا تراح مشروع الميزانية السنوية للمكتبة .6)

  

تتولى المكتبة شراء المواد المكتبية وتوفيرها وفقاً ألحكام نظام وتعليمات اللوازم        - 4المادة 

 -في المديرية العامة للدفاع المدني ووفقاً لما يلي : المعمول بهما

أ.        يتم شراء المواد المكتبية باستثناء الدوريات بموجب نماذج خاصة تعدها المكتبة 

 بتوصية م  أمي  المكتبة وتنسيب م  لجنة المكتبة وبموافقة العميد .

شراء ثالثة نسخ أو أكثير ب.      تقوم المكتبة بتوفير نسخة واحدة م  كل كتاب ويجوز 

م  كل كتاب في حاالت يقررها العميد دليى أ  ال يزييد ديدد النسيخ المشيتراه فيي جمييع 

 األحوال دلى خمس نسخ .

ج.       ألمي  المكتبة التوصية بشراء م  نسخة إلى ثالثة نسخ م  المواد المكتبية التيي 

 يراها مناسبة لتنمية مقتنيات المكتبة .

المكتبيية التوصييية بشييراء خمييس نسييخ كحييد أدلييى ميي  الكتييب التييي ي لفهييا  د.       ألمييي 

العاملو  باألكاديمية وخمس نسخ كحد أدلى م  الكتب التيي ي لفهيا الم لفيو  األردنييو  

لالستفادة منها في اإلهداء والتبادل وفي جميع الحياالت ال يجيوز أ  يزييد ثمي  الكتيب أو 

 ي المرة الواحدة .( دينار ف500المطبودات المشتراه د  )

  



 يتم االشتراك في الدوريات و وادد البيانات االلكترونية دلى النحو التالي :                - 5المادة 

أ.        يتم االشتراك في الدوريات و وادد البيانات االلكترونية بموافقة العمييد وتنسييب 

 لجنة المكتبة وتوصية أمي  المكتبة .

بة بطليب المقياالت العلميية مي  دورييات متخصصية غيير متيوفرة فيي ب.      تقوم المكت

 المكتبة بموجب نموذج خاص وأسس يتم ادتمادها م   بل العميد وحسب األصول .

  

تييتم إدييارة الكتييب ألدضيياء هيايية التييدريس والمحاضييري  والعيياملي  باألكاديمييية       - 6المييادة 

بموجب البطا ة الجامعية التي تصيدرها األكاديميية وال يجيوز اسيتخدام هيذه البطا ية إال مي   بيل 

 صاحبها .  

  

    - 7المادة 

( دشرة كتب كحد أدلى 10استعارة )يجوز لعضو هياة التدريس والمحاضر المتفرغ أ.  

 لمدة ال تتجاوز فصالً دراسياً واحداً .

( خمسية كتيب فيي 5يجوز للمحاضر غير المتفرغ وطالب الدراسات العليا استعارة )ب. 

 نفس الو ت كحد أدلى ولمدة ال تتجاوز ثالث أسابيع .

( ثيالث كتيب فيي 3اسيتعارة ) يجوز لطالب البكالوريوس و طلبية كليية اليدفاع الميدنيج. 

 نفس الو ت كحد أدلى لمدة ال تتجاوز أسبودي  .

كحيد أدليى لميدة ال تتجياوز ( كتيابي  2يجوز للموظف العامل في األكاديمية استعارة )د. 

 .أسبودي 

  

( خمسة كتب كحيد أدليى لميدة 5تعير المكتبة الم سسات العامة والدواار الرسمية )    - 8المادة 

ث أسابيع بموجب بطا ية خاصية تصيرف باسيمها بنياءا دليى طليب هيذه الم سسيات واليدواار ثال

 ( ستو  دينار .60وتسلم لمندوب معتمد منها مقابل تأمي  مسترد مقداره )

  

      - 9المادة 

تعير المكتبة أدضاء الهياة التدريسية والعاملي  فيي األكاديميية اليذي  انتهيت خيدماتهم أ.  

( خمسية 15بلوغهم الس  القانوني وكذلك م  أمضيى مينهم فيي خدمية األكاديميية )بسبب 

( خمسيية كتييب كحييد أدلييى لمييدة ثييالث أسييابيع مقابييل تييأمي  5دشيير دامييا واسييتقال منهييا )

 ( ماة دينار.100مسترد مقداره )



 ( ثالث كتب كحد أدلى لميدة ثيالث3تعير المكتبة أفراداً م  خارج أسرة األكاديمية )ب. 

( خمسو  دينار 50أسابيع بموجب هوية خاصة تصرف لهم مقابل تأمي  مسترد مقداره )

 ( خمسة دنانير .5أو اشتراك سنوي مقداره )

( كتيابي  كحيد 2تعير المكتبة طلبة األكاديمية اليذي  ليم يسيجلوا فيي الفصيل الصييفي )ج. 

 نانير .( دشرة د10أدلى ولمدة ثالث أسابيع مقابل رسم سنوي مقداره )

ألمييي  المكتبيية الحييال فييي االمتنيياع ديي  إدييارة أي مييادة مكتبييية إذا ا تضييت المصييلحة د. 

 العامة ذلك .

  

ألميي  المكتبية الحيال فيي اسيتدداء أي كتياب معيار  بيل انتهياء ميدة إدارتيه إذا رأى   -10المادة 

الل ميدة أ صياها أسيبودا ضرورة لذلك وفي هذه الحالة دلى المستعير إدادة الكتاب المطلوب خي

 -واحدا م  تاريخ إشعار االستدداء وخالف ذلك يترتب دليه دقوبة وفقاً لما يلي : 

إذا امتنع الطاليب دي  إديادة أي ميادة مكتبيية مسيتعارة يحيال إليى ميدير شي و  الطلبية أ. 

 التخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه .

وظييف األكاديمييية ديي  إدييادة أي مييادة مكتبييية إذا امتنييع دضييو هيايية التييدريس أو مب. 

 مستعارة يبلغ العميد أو رايس القسم األكاديمي المختص التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه.

  

        -11المادة 

يمك  للمستعير حجز أي مادة مكتبية إذا كانت معارة لشخص أخر ما لم يك  مسيتددياً أ. 

 م   بل مستعير آخر.

مك  للمستعير تجديد إدارة أي مادة مكتبية لمرتي  فقط إذا لم يك  مستددياً م   بيل يب. 

 مستعير آخر.

  

ال يجوز إدارة المراجع والكتيب النيادرة والمجموديات الخاصية واليدوريات وكيذلك   -12المادة 

حكمهيا المواد السمعية والبصرية والمصغرات الفيلمية والكتب المنشيورة دليى أ يراص وميا فيي 

 إال في حاالت خاصة يقررها رايس لجنة المكتبة .

  

في حالة التأخير في إدادة المواد المكتبية خالل المدة المحددة أو ددم تجديد إدارتها  -13المادة  

حسب األصول يحرم المستعير م  االستفادة م  خدمات اإلدارة ضعف مدة التيأخير وإذا تكيرر 

 حال في مضادفة مدة الحرما  .التأخير فللجنة المكتبة ال



  

ترسل إشعارات التذكير للمستعيري  م  أدضاء الهياة التدريسية والعاملي  والطلبية  -14المادة  

بيالطرال المتاحيية وأ  ديدم اسييتالمها ال يعفيي المسييتعير ميي  إرجياع المييواد المكتبيية المعييارة فييي 

 جاع في المواد المكتبية .الو ت المحدد لإلرجاع المختوم دلى  سيمة تاريخ اإلر

  

     -15المادة 

توضع الكتب دلى رف الحجز بطلب مي  دضيو هياية التيدريس أو بمبيادرة مي  أميي   أ.

 المكتبة .

تعار الكتب الموضودة دلى رف الحجز إديارة ليليية ويمكي  إدارتهيا أثنياء سيادات ب. 

حيال اسيتعارة أكثير مي  ميادة واحيدة فيي الدوام الرسمي لمدة ال تزيد دليى السيادتي  وال ي

 نفس الو ت .

تبييدأ اإلدييارة الليلييية لكتييب رف الحجييز  بييل سييادتي  ميي  انتهيياء الييدوام الرسييمي ليييوم ج.

 اإلدارة وتنتهي بعد سادة م  بداية الدوام الرسمي ليوم العمل الذي يليه .

عارة مي  كتييب رف الحجييز ديي  إذا تخليف المسييتعير ديي  إرجياع المييادة المكتبييية المسييتد.

 المودد المحدد لإلرجاع يحرم م  االستعارة أسبودا د  كل يوم تأخير .

  

       -16المادة 

دلى م  تسبب بفقدا  أو إتالف أي مادة مكتبيية تيأمي  نسيخة أصيلية بديلية دنهيا بينفس أ.

لي باإلضيافة إليى الطبعة أو طبعة أحدث ومجلدة أو دفع خمسية أمثيال ثمنهيا بالسيعر الحيا

 تكاليف التجليد .

إذا فقد المستعير جزء م  مادة مكتبيية متعيددة األجيزاء وليم ييتمك  مي  تيوفير نسيخة ب. 

 أصلية بديلة دنها يغرم تكلفة جميع أجزاء المادة المكتبية بالسعر الحالي .

بإتالف أو التمزيال  مع مراداة أحكام الفقرتي  )أ( و)ب( م  هذه المادة يغرم المتسببج. 

أو التشويه المتعمد ألي مادة مكتبية بدفع خمسة أمثال ثمنها بالسعر الحالي باإلضافة إليى 

التخيياذ اإلجييراءات التأديبييية تكيياليف التجليييد ويحييال إلييى الجهييات المعنييية فييي األكاديمييية 

 .بحقه

   

تبيية لفتيرة زمنيية مناسيبة أو تبلييغ ألمي  المكتبة و ف تقديم امتييازات الخيدمات المك  -17المادة 

الجهات المختصة في األكاديمية د  األشخاص الذي  يسياو  السلوك داخيل المكتبية أو يخيالفو  

 بشكل متكرر تعليمات المكتبة التخاذ إجراءات أشد بحقهم .



  

        -18المادة  

 -لالستفادة م  المكتبة واستعمال مرافقها يرادى مايلي دند زيارة المكتبة :أ.  

(   دلى رواد المكتبة درض ميا بحيوزتهم مي  ميواد مكتبيية دليى مرا يب 1)

 المدخل لدى مغادرتهم المكتبة.

 ة .(   المكتبة غير مس وله د  فقدا  الممتلكات الخاصة لرواد المكتب2)

(   ال يحال ألي شخص أ  يلصال أو يثبت أي بيا  أو إدال  أو نشرة في 3)

أي مكا  بالمكتبة إال بأذ  مسبال م  أمي  المكتبة وذلك بالتنسيال مع الجهيات 

 المعنية في األكاديمية .

 -يعد أي م  األفعال التالية مخالفة تعرض مرتكبيها لإلجراءات التأديبية بحقهم :ب.

 العبث بممتلكات المكتبة .  (  1)

 (   التحدث والمنا شة أثناء القراءة والمطالعة .2)

 (   المشي بي  الرفوف بقصد القراءة وغيرها .3)

 (   الجلوس دلى أرض المكتبة .4)

 (   التدخي  في المكتبة .5)

 (   التجمع دلى مدخل المكتبة وإدا ة الحركة .6)

 دند طلبها م   بل موظف المكتبة . (   ددم إبراز بطا ة الجامعة7)

 (   أي دمل يخل بالنظام العام للمكتبة أو يعطل االستفادة منها .8)

 (   تناول األطعمة والمشروبات داخل المكتبة .9)

 ( إدخال الحقااب الخاصة إلى داخل المكتبة .10)

  

معييات والم سسييات الوطنييية تييتم اإلدييارة وتبييادل الكتييب بييي  المكتبيية ومكتبييات الجا  -19المييادة 

 بموجب اتفا يات خاصة .

  

تقدم المكتبة خدمات التصوير الور ي مقابل أجرة ووفال أسس يتم ادتمادها م   بيل   -20المادة 

 العميد لهذه الغاية .



  

لرايس جامعة البلقاء التطبيقية البيت فيي الحياالت التيي ليم ييرد دليهيا نيص فيي هيذه   -21المادة 

 ليمات .التع

 العميد وأمي  المكتبة مس ولي  د  تنفيذ هذه التعليمات . -22المادة 

  

 .ا والواردة في أي تعليمات سابقـةتلغي هذه التعليمات جميع األحكام المتعارضة معه -23المادة 


