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 األردني اإلعالم

  القبول والتسجيل مكتب
 

 

 

 2 من 1 صفحة

 :(1المادة رقم )

 ويعمل بها من تاريخ إقرارها. (األردني اإلعالم معهد مكتبة استخدام تعليمات)تسمى هذه التعليمات 

 :(2المادة رقم )

 على النحو التالي: المكتبةدوام ينظم 

 .ى الخميسإلحد من األ مساء  الرابعة وحتى  صباحا   الثامنةمن الساعة دوام العادية أيام ال .أ 

اإلجازات األكاديمية والعطل الرسمية ونهاية األسبوع لعميد المعهد الموافقة على فتح أيام  .ب 

دريسية أو طلب خمسة المكتبة لساعات محددة أمام الطلبة بناء  على طلب أحد أعضاء الهيئة الت

 أو أكثر من الطلبة بموجب استدعاء رسمي.

 :(3المادة رقم )

 على النحو اآلتي:يتم تنظيم اإلعارة 

 إلعارة أربعة كتب.الحد األعلى ل .أ 

ذا لم إالحد األعلى لمدة اإلعارة أربعة عشر يوما  ويجوز تمديد مدة اإلعارة ألسبوع إضافي  .ب 

 مستفيد آخر.يكن الكتاب قد تم حجزه من قبل 

 قائمة كتب المصادر األساسية يستفاد منها داخل المكتبة وال تعار. .ج 

في حال تأخر الطالب عن إعادة الكتاب عن موعده المحدد يتم تغريمه مبلغ نصف دينار عن  .د 

 كل يوم تأخير.

 نسخ من أقراص الفيديو الرقمية لمدة ثالثة أيام فقط.  ستعارةا يجوز .ه 

 

 :(4المادة رقم )

 النحو اآلتي:على  المكتبيةتنظم الخدمات 

الكتب رف الحجز، بناء على طلب أعضاء هيئة التدريس، حيث تحجز توفر المكتبة خدمة  .أ 

 طوال الفصل الدراسي. إعارتهامنع دة النسخ لالطالع داخل المكتبة ويالمحدو

التدريس لكل تلتزم المكتبة بتوفير الكتب ومصادر المعلومات المطلوبة من قبل أعضاء هيئة  .ب 

 مادة دراسية حسب توفرها في الخارج.

 تصوير األوراق مدفوعة الثمن. توفر المكتبة خدمة .ج 
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 2 من 2 صفحة

 :(5المادة رقم )

 النحو اآلتي:وعلى  ،األخالقية العامة اإلدارية الطلبة والمستفيدين من المكتبة ضمن القواعد سلوكينظم 

 أمينعيدها يحيث  وضعها على الطاولة،بل عادة الكتب على الرف من قبل المستخدمين ، إعدم  .أ 

 لى مكانها الصحيح.إالمكتبة 

 يمنع منعا  باتا  استخدام الهواتف المحمولة داخل المكتبة. .ب 

 يمنع منعا  باتا  إدخال المأكوالت والمشروبات إلى المكتبة. .ج 

 من قبل الطلبة والجلسات الجماعية. يمنع التجمهر .د 

 :(6المادة رقم )

 النحو اآلتي:تنظم شؤون المكتبة اإللكترونية وعلى 

 كترونية وقواعد البيانات.لاستخدام المكتبة اإل علىبية تدري ةدورالمكتبة توفر  . أ

 كترونية.للى المكتبة اإلإمن الدخول  نهيلتمكاسم مستخدم وكلمة مرور جديد  مستخدم للكيوفر  . ب

 :(7المادة رقم )

 التعليمات.مكتبة بتنفيذ هذه ال أمينيكلف  . أ


