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  )34تعليـمات رقم (
  تعليـمات تجمع مكتبـات الجامعات األردنية الخاصة

  صادرة عن مجـلس الجامعة
  

تسمى هذه التعليمات "تعليمات جتمع مكتبات اجلامعات األردنية اخلاصة للخدمات املكتبية،   ):1المادة (
شاركة يف وتكون نافذة من تاريخ إقراراها حسب األصول من رؤساء اجلامعات واملؤسسات امل

  التجمع.

يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املبينة أدناه ما مل تدل القرينة على   ):2المادة (
  خالف ذلك:

  : جتّمع مكتبات اجلامعات األردنية اخلاصة للخدمات املكتبية.  التجمع
عضاء يف التجمع واملؤسسات ذات : مكتبات اجلامعات األردنية اخلاصة األ  المكتبات األعضاء

  العالقة بعد قبول عضويتها.
ا.  الجامعة المضيفة   : اجلامعة اليت يكون مقر التجمع يف رحا
: مديرو مكتبات اجلامعات األردنية اخلاصة واملؤسسات األخرى اليت قبلت   مجلس اإلدارة

  عضويتها أو من ميثلهم.
  : رئيس جملس إدارة التجمع.  الرئيس

  : نائب رئيس جملس إدارة التجمع.  نائب الرئيس
  : مدير إدارة التجمع.  المدير التنفيذي

  أعضاء التجمع:  ):3المادة (
  يضم التجمع أعضاء التجمع األردنية اخلاصة واملؤسسات التالية مرتبة هجائياً:

 األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية. -
 جامعة إربد األهلية. -
 سراء األهلية.جامعة اإل -
 جامعة األمرية مسية للتكنولوجيا. -
 جامعة البرتا. -
 جامعة جدارا للدراسات العليا. -
 جامعة جرش األهلية.  -
 جامعة الزرقاء األهلية.  -
 جامعة الزيتونة األهلية. -
 جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا. -
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 جامعة العلوم التطبيقية. -
 جامعة عمان األهلية. -
 للدراسات العليا.جامعة عمان العربية  -
 جامعة فيالدلفيا. -
 جامعة نيويورك للتكنولوجيا. -
 دائرة املكتبات / بأمانة عمان الكربى. -
 مؤسسة عبد احلميد شومان. -
وأية جامعة أردنية خاصة تنشأ مستقبًال وتطلب االنضمام إىل التجمع.  وميكن قبول عضوية أية  -

  وافقة جملس اإلدارة.مؤسسة أردنية عامة فاعلة يف جمال العمل املكتيب مب

  التأسيس:  ):4المادة (
يؤسس جتمع مكتيب إلدارة شبكة معلومات املكتبات اجلامعية األردنية اخلاصة ويتم إنشاؤه بناء على 
مذكرة تفاهم موقعة من مجيع اجلامعات األردنية اخلاصة واملؤسسات األخرى األعضاء ويكون املقر 

  الرئيسي للتجمع يف اجلامعة املضيفة.

  رسالة التجمع:   ):5المادة (

تتمحور رسالة التجمع حول تنسيق اخلدمات املكتبية املختلفة وتعميمها على اجملتمع األكادميي 
والبحثي بغية املشاركة يف مصادر املعلومات وتوحيد آليات العمل وأدواته بني املكتبات األعضاء يف 

  التجمع.

  أهداف التجمع:  ):6المادة (
   حتقيق األهداف التالية:يسعى التجمع إىل

ترشيد النفقات من خالل توحيد آليات الشراء واالشرتاكات اجلماعية مبصادر املعلومات  .أ
 اإللكرتونية.

 تعزيز أطر التعاون البناء بني املكتبات األعضاء يف التجمع. .ب
 توحيد آليات العمل وأدواته وفقاً للمعايري املهنية املكتبية العاملية. .ج

ومات الوطنية واملكتبة الرقمية األردنية مبصادر املعلومات اليت تليب حاجة البحث رفد شبكة املعل
  والدراسة.

  وظائف التجمع:  ):7المادة (
  يلتزم التجمع بأداء الوظائف التالية:
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إدارة شبكة معلومات مكتبات اجلامعات األردنية اخلاصة، حبيث تصبح إدارة هذه الشبكة مركزية  .أ
 مكتبة جامعية. مما خيفف العبء عن كل

) وصيانته لتسهيل الوصول إىل مصادر املعلومات يف Union Catalogإنشاء الفهرس املوحد ( .ب
 املكتبات األعضاء يف التجمع.

تقدمي املشورة واإلرشاد يف جمايل أمتتة املكتبات ونظم معلومات املكتبات املتكاملة للمكتبات  .ج
  املشاركة.

ومات بأشكاهلا املختلفة وتوفريها وإتاحة الوصول إليها املساعدة يف مجع بيانات مصادر املعل .د
 بإجياد روابط إلكرتونية بينها.

 عقد الدورات وورش العمل وأية فرص أخرى للتطوير املهين وحتسينه. .ه
 إدارة ملفات االستناد وصيانتها وضمان جودة قواعد البيانات الببلوجرافية. .و
ء وفق تعليمات توضع هلذا الغرض وكذلك خدمة تسهيل اإلعارة املتبادلة بني املكتبات األعضا .ز

 إيصال الوثائق.
 تسويق اخلدمات اليت يقدمها التجمع على املستويني احمللي واإلقليمي. .ح
ا. .ط  دعم التفاوض اجلماعي لشراء مصادر املعلومات اإللكرتونية أو االشرتاك 
  دعم أية نشاطات أخرى يقررها جملس اإلدارة. .ي

  مع: إدارة التج  ):8المادة (
يدير التجمع جملس إدارة مكون من مديري مكتبات اجلامعات األردنية اخلاصة ومديري مكتبات  .أ

 املؤسسات األخرى األعضاء يف التجمع.
يرأس جملس اإلدارة أحد مديري املكتبات املشاركة باالنتخاب لسنتني ويطبق على التجمع  .ب

 ملكة األردنية اهلامشية.جمموعة القوانني واألنظمة اخلاصة بالتعليم العايل يف امل
  كل مكتبة عضو يف التجمع تتمتع بصوت واحد يف املداوالت. .ج

  مهام إدارة التجمع:  ):9المادة (
  يتوىل جملس اإلدارة املهام واملسؤوليات التالية:

 تطوير اللوائح اليت حتكم خدمات التجمع وصيانتها واستمراريتها. .أ
 ولويات اإلسرتاتيجية اليت حتقق أهداف التجمع.وضع اخلطط والربامج واإلجراءات وحتديد األ .ب
 مناقشة التقريرين املايل واإلداري للتجمع واملصادقة عليهما. .ج
 وضع سياسات التجمع وعالقاته مع املكتبات األعضاء. .د
  تشكيل اللجان الدائمة: .ه

 اللجنة املالية. -
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 اللجنة القانونية. -
 اللجنة الفنية. -
 املؤقتة واالستشارية حسب احلاجة. -

تخب اجلامعة املضيفة ألمانة عام التجمع ملدة عامني وبشكل دوري تبني جلامعات واملؤسسات تن .و
 األعضاء وتتوىل اجلامعة املضيفة نفقات أمانة التجمع من خالل انتداب موظفيها. 

 حتديد التجهيزات الالزمة ألداء املهام املطلوبة من التجمع وضمان حتديثها إذا اقتضى األمر. .ز
 املوارد املالية للتجمع.السعي لدعم  .ح
انتخاب أحد أعضاء جملس اإلدارة نائبًا لرئيس اجمللس ليمارس صالحيات رئيس جملس اإلدارة  .ط

 أثناء غيابه.
التنسيق بني اجلامعات األردنية اخلاصة واملؤسسات األخرى األعضاء يف جمال األنشطة املكتبية  .ي

 والتدريبية.
 قبول عضوية أية جامعة أردنية خاصة تنشأ مستقبًال. .ك
عقد االتفاقيات املتعلقة بتقدمي خدمات املركز لغري املكتبات األعضاء حسب ما يراه جملس  .ل

 اإلدارة مناسباً.
  أية أمور أخرى تتهم املكتبات األعضاء. .م

  العضوية في التجمع:  ):10المادة (
ة وتكون كل جامعة خاصة عضوًا مستقًال يف تكون الوحدة األساسية للعضوية هي اجلامع .أ

 التجمع.
تلتزم كل جامعة عضو يف التجمع بدفع اشرتاكات العضوية السنوية اليت يقرتحها جملس اإلدارة  .ب

 ويوافق عليها رؤساء اجلامعات املشاركة.
ا الببلوجرافية بغرض إنشاء الفهرس املوحد وصيانته، كما تشارك  .ج تسهم اجلامعة العضو بسجال

  خدمات اإلعارة املتبادلة بني املكتبات األعضاء وفقاً لتعليمات توضع هلذا الغرض.يف
تلتزم اجلامعة العضو باملسامهة يف إدارة نشطات التجمع، مخن خالل املشاركة الفاعلة يف جلان  .د

 اجمللس وفرق العمل املنبثق عنه.
م العادل للمقتنيات وفقًا لقوانني تلتزم كل جامعة عضو مبسؤولية محاية امللكية الفكرية واالستخدا .ه

  محاية امللكية الفكرية يف األردن.

  واجبات الجامعة المضيفة:   ):11المادة (
تلتزم اجلامعة املضيفة مبا يلي: توفري املكان املناسب للتجمع يف حرمها مبساحة مناسبة وفقًا ملتطلبات 

اإلدارة على حتديد موقع التجمع، كما العمل بالتجمع، ويتم االتفاق بني اجلامعة املضيفة وجملس 
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  جتهز اجلامعة املضيفة مقر التجمع باللوازم الضرورية لتسهيل العمل فيه.

  اإلدارة التنفيذية:  ):12المادة (
يعني املدير التنفيذي للتجمع بقرار من جملس اإلدارة ملدة سنتني قابلة للتجديد ضمن مواصفات  .أ

 ال تزيد مدة خدمته الكلية عن أربع سنوات.وشروط حيددها جملس اإلدارة على أن 
تكون مسؤولة املدير التنفيذي إدارة شؤون التجمع اإلدارية واملالية وفق الصالحيات املمنوحة له  .ب

من جملس اإلدارة والتنسيق بني املكتبات وتنفيذ قرارات وخطط جملس اإلدارة وتقدمي االقرتاحات 
  هذه التعليمات.الالزمة لتحقيق وظائف التجمع كما وردت يف

اية كل عام. .ج  إعداد تقرير سنوي يتضمن إجنازات التجمع ونشاطاته يف 
  يكون املدير التنفيذي مقرراً جمللس اإلدارة. .د

  رئاسة التجمع:  ):13المادة (
  يكون رئيس جملس اإلدارة مسؤوًال عن إدارة شؤون التجمع، وميارس الصالحيات التالية:

د واالتفاقيات بعد موافقة جملس إدارة التجمع بأغلبية الثلثني ومبا ال متثيل التجمع وتوقيع العقو  .أ
 يتعارض مع أنظمة وزارة التعليم العايل السارية املفعول يف األردن.

دعوة أعضاء جملس اإلدارة لالجتماع، ورئاسة االجتماعات، واإلشراف على تنفيذ قرارات  .ب
 التجمع.

 اصة بالتجمع على جملس اإلدارة ملناقشته واملوافقة عليه.عرض مشروع املوازنة العامة التقديرية اخل .ج
اية كل عام جمللس اإلدارة حبيث يتضمن عائدات  .د تقدمي التقرير املايل واإلداري السنوي يف 

  ومصروفات وإجنازات التجمع ونشاطاته واالقرتاحات املقدمة للعام القادم.
  اجتماعات المجلس:  ):14المادة (

كل ثالثة أشهر الستعراض إجنازات التجمع يف الفرتة املنصرمة ومناقشة خطة يعقد اجتماع عادي   .أ
 العمل لألشهر القادمة، وميكن تعديل املوعد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

يعقد اجتماع سنوي يف شهر كانون الثاين من كل عام ملناقشة اجنازات التجمع يف السنة املاضية  .ب
 مع ووضع خطة عمل للتجمع للسنة القادمة.وخاصة التقريرين املايل واإلداري للتج

جيوز لرئيس اجمللس دعوة األعضاء إىل اجتماع غري عادي بناء على طلب خطي موقع من ثلث  .ج
األعضاء على األقل خالل أسبوعني من تاريخ الطلب على أن حيدد يف الطلب الغاية من 

  االجتماع.
  النصاب القانوني لالجتماع:  ):15المادة (
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القانوين الجتماعات جملس اإلدارة إذا حضر أكثر من ثلثي األعضاء، وتتخذ  يكون النصاب
  القرارات بأكثرية ثلثي أصوات احلاضرين.

  ميزانية التجمع:  ):16المادة (
يكون للتجمع ميزانية خاصة به.  وتبدأ السنة املالية للتجمع اعتبارًا من األول من كانون الثاين  .أ

 من كل عام.
 ع املالية مما يلي: تتكون موارد التجم .ب

اشرتاكات العضوية السنوية يف التجمع اليت تقررها اهليئة العامة املمثلة للجامعات واملؤسسات  -
 واألعضاء، وسيقوم جملس اإلدارة بتحديدها بعد املوافقة على هذه التعليمات.

 عائدات ربع الدورات التدريبية يف جمال املكتبات واملعلومات. -
 املركز.عائدات تسويق خدمات  -
 عائدات ربع تقدمي خدمات استشارية. -
 اهلبات والتربعات وأية مصادر أخرى ال تتعارض مع أنظمة وزارة التعليم العايل يف األردن. -

يقوم أعضاء اللجنة املالية بإعداد امليزانية التقديرية للتجمع للعام القادم لتقدميها لرئيس جملس  .ج
 ملناقشتها واملصادقة عليها.اإلدارة ليقوم بعرضها على جملس اإلدارة 

 يقوم رئيس التجمع واملدير التنفيذي بإدارة امليزانية. .د
يتم فتح حساب يف اجلامعة املضيفة باسم التجمع وال يتم الصرف إال بتوقيع رئيس التجمع  .ه

  واملدير التنفيذي معاً.
  تعديل التعليمات وتنفيذها:  ):17المادة (

 اإلدارة بأغلبية ثلثي األعضاء كلما دعت احلاجة لذلك.تعدل هذه التعليمات بقرار من جملس  .1
تلتزم اجلامعات األردنية اخلاصة واملؤسسات األخرى األعضاء يف التجمع بتنفيذ نصوص هذه  .2

 التعليمات.
  رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي للتجمع مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات. .3

تعديالت قد تطرأ عليها ملزمة لكل األعضاء، وكذلك كافة القرارات  تعترب هذه التعليمات وأية  ):18المادة (
الصادرة عن اجمللس وإن مل حيضر مندوب اجلامعة العضو أو عارض أو امتنع عن التصويت مىت  

  كانت تلك القرارات صادرة بصورة أصولية وموافق عليها من جملس اإلدارة.
 


