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ي الخدمات 
ز
ز ف ي مركز التمي 

ز
أسس اإلعارة المتبادلة واستعمال مقتنيات المكتبات األعضاء ف

 المكتبية للجامعات األردنية الخاصة

 اىل المادة رقم )
ً
ي الخدمات المكتبية للجامعات / 9الصادرة استنادا

ز
ز ف ز( من تعليمات مركز التمي 

 2020( لسنة 26األردنية الخاصة رقم )

 

ي مركز تسىم هذه األسس "  (: 1المادة )
 
أسس اإلعارة المتبادلة واستعمال مقتنيات المكتبات األعضاء ف

ي الخدمات المكتبية للجامعات األردنية الخاصة
 
 من تاري    خ التمي   ف

ً
 . 3/8/2021" وُيعمل بها اعتبارا

ي المخصصة لها أدناه، ما لم  (: 2المادة )
ي هذه األسس المعان 

 
يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت ف

 تدل القرينة عىل خالف ذلك: 

ي الخدمات المكتبية للجامعات األردنية الخاصة.  ●
ز
ز ف  المركز: مركز التمي 

ؤسسات المكتبات األعضاء: مكتبات الجامعات األردنية الخاصة أو الكليات الجامعية أو الم ●

ي المركز. 
ز
 البحثية األعضاء ف

ة: المكتبة طالبة اإلعارة.  ●  المكتبة المستعي 

ي المركز.  ●
ز
قدم خدمة اإلعارة للمكتبات األعضاء ف

ُ
ي ت

ة: المكتبة الت   المكتبة المعي 

 المادة المكتبية: مصادر المعلومات القابلة لإلعارة.  ●

تبات األعضاء يكون مسؤوال عن ضابط االرتباط: موظف مكتبة يتم تسميته من قبل مدراء المك ●

 تنفيذ هذه األسس. 

 عن تنفيذ هذه األسس.  (: 3المادة )
ً
ي المركز ضابط ارتباط يكون مسؤوال

 
 تسىمي كل مكتبة عضو ف
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 الفصل األول

ي المركز
ز
ز المكتبات األعضاء ف  اإلعارة المتبادلة بي 

 

يتم تفعيل عمليات اإلعارة بي   المكتبات األعضاء بعد أسبوعي   من بداية كل فصل دراسي بما  (: 4المادة )

 . ي
ي ذلك الفصل الصيف 

 
 ف

ونية من قبل  ضابط  (: 5المادة ) يتم طلب المادة المكتبية المراد استعارتها سواء أكانت ورقية أو إلكير

ي 
ون  يد اإللكير ة عير الير ي المكتبة المستعي 

 
 الرسىمي من خالل نموذج ُمعتمد لهذه الغاية. االرتباط  ف

، إن وجدت.  (: 6المادة )
ً
 وإيابا

ً
ة جميع تكاليف نقل وتوصيل المادة المكتبية ذهابا  تتحمل المكتبة المستعي 

ة مسؤولية ضياع أو تلف المادة المكتبية، ويكون التعويض حسب  (: 7المادة ) تتحمل المكتبة المستعي 

ة. األنظمة والتعليمات المعم ي المكتبة المعي 
 
 ول بها ف

ة اإلبالغ عن المادة المكتبية المفقودة أو التالفة بشكل رسىمي للمكتبة  (: 8المادة ) يجب عىل المكتبة المستعي 

ة بهدف تحديد قيمة التعويض.   المعي 

ي حده  األعىل  خمسة عناوين   (: 9المادة )
 
ي المرة يسمح للمكتبة باستعارة المادة المكتبية بما ال يتجاوز ف

 
ف

 الواحدة. 

ة  (: 10المادة ) تكون مدة إعارة المادة المكتبية أسبوعي   من تاري    خ خروج المادة المكتبية من المكتبة المعي 

ة لمدة أسبوع واحد.   وحتر رجوعها إليها، قابلة للتجديد مرة واحدة بموافقة مدير المكتبة المعي 

جاع المادة  (: 11المادة ) ة اسير المكتبية المعارة قبل انتهاء مدة إعارتها وذلك عند يحق للمكتبة المعي 

 الحاجة، وإعالم المستعي  بذلك من قبل ضابط االرتباط. 

؛  (: 12المادة ) ي الرسىمي قبل موعد استحقاق اإلرجاع بيومي  
ون  يد اإللكير يتم إرسال رسالة تذكي  بواسطة الير

 للتذكي  بموعد اإلرجاع. 
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ي حال عدم إرجاع الم (: 13المادة )
 
ادة المكتبية المعارة بعد مرور شهرين عىل انتهاء إعارتها، تعامل معاملة ف

ة.   المادة المفقودة حسب تعليمات المكتبة المعي 

ة (: 14المادة ) ي المكتبة المعي 
 
ي إرجاع المادة المكتبية أو المالية  جميع المبالغ تستوف

 
تبة جراء التأخر ف المير

 ة. فقدانها؛ وحسب تعليمات المكتبة المعي  

  (: 15المادة )
ً
يجري تقييم عملية اإلعارة المتبادلة وإجراء أية تعديالت تناسب الطرفي   بشكل دوري وفقا

ي المركز. 
 
 لتقارير وتوصيات ضباط ارتباط المكتبات األعضاء ف

ي لم يرد فيها نص.  (: 16المادة )
ي الحاالت التر

 
 يبت مجلس إدارة المركز ف

 

ي 
ز
 الفصل الثان

 اء من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريسأسس استعمال مقتنيات المكتبات األعض

 

ي  (: 17المادة )
 
ي أي جامعة عضو ف

 
يتم تقديم طلب رسىمي من الطلبة وأعضاء الهيئتي   التدريسية واالدارية ف

 لنموذج خاص )يحدد فيه بيانات طالب الخدمة ونوع 
ً
ي يتبع لها وفقا

المركز من خالل مكتبة الجامعة التر

ي المركز وذلك قبل يومي   من موعد الزيارة. الخدمة( لزيارة واستعمال مقت
 
 نيات مكتبة عضو ف

يقوم ضابط االرتباط بالتنسيق مع  الجامعة المطلوب زيارتها حسب نموذج الطلب وذلك قبل  (: 18المادة )

 موعد الزيارة. 

ي الجامعة المطلوب زيارتها بتنسيق إجراءات دخول الطلبة وأعضاء  (: 19المادة )
 
يقوم ضابط االرتباط ف

ي حال الموافقة عىل الزيارة. 
 
 هيئة التدريس ف

ي  (: 20المادة )
 
يكون دخول الطلبة وأعضاء الهيئتي   التدريسية واالدارية إىل مكتبات الجامعات االعضاء ف

 المركز من خالل بطاقة الجامعة للطالب وبطاقة الموظف. 

وط  (: 21المادة ) تقدم مكتبات الجامعات االعضاء خدماتها للزائرين، مثلما تقدمها لطلبتها وحسب شر

 وتعليمات المكتبة. 


