الئحة االعارة بعمادة شؤون المكتبات جامعة المجمعة
الباب الخامس  :نظام اإلعارة وحجز أوعية المعلومات
مادة – 61يجوز إعارة أوعية المعلومات المسموح بإعارتها خارجيا للفئات التالية - :
أ -
ب-


أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعة .

طالب الدراسات العليا في الجامعة .

ت-


طالب الدراسات العليا غير المرتبطين بالجامعة وظيفيا.

ث-


طالب مرحلة البكالوريوس في الجامعة.

ج-


موظفي وموظفات الجامعة.

ح-


المكتبات التابعة للجامعة.

خ-


المكتبات األخرى في المملكة العربيةة السةعودية ودوم مجلةس التعةاون الخليجةيا وف ةا
لالتفاقيات في هذا الشأن التي يتم توقيعها.

مادة  61ال يحق للمستعير االستفادة من خدمة اإلعارة إال بإبراز ما يثبت انتسابه للجامعة.

مادة  – 61أوعية المعلومات التي ال يسمح ٍبإعارتها
أ -

أوعية المعلومات ذات الصةبةة المرجعيةةا مثةم :دوائةر المعةار ،ا وال ةواميس واألدلةة ومةا

في حكمها .

ب

-رسائم الماجستير والدكتوراه غير المنشورة.

ت

-المخطوطات األصلية والمصورة.

ث

-الكتب النادرة.

ج

-األوعية غير الورقية (السمعية والبصريةا واألقراص الممةنطة والمصةرات الفلمية).

ح

-الدوريات والسالسم العلمية ذات الموضوع المتصم.

خ

 -المطبوعات الحكومية والوثائق والمحفوظات والخرائط والملفات.

د

 الكتب ذات النسةخة الوحيةدةا ويسةتثنن مةن ذلةا أعضةاء هيئةة التةدريس والمحاضةرون فةيالجامعة في استعارة هذه األوعية خالم إجازة نهاية األسبوع.

ذ -
ر
ز

الكتب المحجوزة.

 -الكتب المختومة بعبارة( ال تعار )

 -الكتب المجزأة التي تزيد عن جزئين.

مادة  - 61الضمان المالي

يصةةدر لكةةم مسةةتعير مةةن طةةالب الد ارسةةات العليةةا ممةةن ال يرتبطةةون بالجامعةةة وظيفيةةا مةةن

أ -

غير المتفرغين واألفراد من خارج الجامعة بطاقة إعةارة م ابةم ضةمان مةالي قةدرة ألة،

وذل ةةا م ةةدة اس ةةتفادتهم م ةةن خدم ةةة اإلع ةةارة عل ةةن أن تج ةةدد البطاق ةةة س ةةنويا قب ةةم ش ةةهر م ةةن
نهايتها.

ب  -تةةودع مبةةالت التةةأمين المةةالي فةةي صةةندوق عمةةادة شةةبون المكتبةةات م ابةةم إيصةةام بةةالمبلت

ويعاد المبلت للمستعير عند رغبته في إلةاء بطاقة إعارته.

ت  -يةةتم اسةةت طاع مبةةالت غ ارمةةات التةةأخير والف ةةد والتلةة ،مةةن الضةةمان المةةالي المةةودع ا واذا

زادت الة ارمةةات عةةن مبلةةت الضةةمان المةةالي يطالةةب المسةةتفيد بةةدف الفةةارق أو تتخةةذ بشةةأنه

الجزاءات النظامية.

مادة  -02عدد العناوين المسموح بإعارتها
وفقاً لكل فئة كما في الجدول التالي :

الفئة

م

عدد العناوين

6

أعضاء هيئة التدريس

52

0

المحاضرين والمعيدين

02

3

طالب الدراسات العليا

02

4

طالب ومنسوبي الجامعة

62

5

المستفيدين من الجهات األخرى

5

مادة  - 06مدة اإلعارة :
أ -

أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون ( فصم دراسي كامم ) وطالب الد ارسةات

العليةةا ( سةةتون يومةةا )ا ويجةةوز ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس التمديةةد لمةةدة فصةةم د ارسةةي كامةةم

لمرة واحدة ف ط.
ب

-طالب الجامعة ومنسوبيها لمدة شهر كامما قابم للتجديد مرة واحدة ف ط.

ت

-لم ةةدير قس ةةم خ ةةدمات المس ةةتفيدين بالمكتب ةةة المركزي ةةة وأمن ةةاء المكتب ةةات بالمكتب ةةات الفرعي ةةة

ث

المعلومات التي َيكثُر استخدامها وال توجد بالمكتبة نسخ كافية منها .
-يمكن للمستعير تجديد مدة اإلعارة لفتةرة أخةرى إذا لةم تطلةب الكتةب التةي بحوزتةه مةن قبةم

قصةةر فت ةرة اإلعةةارة إلةةن شةةهر واحةةد ف ةةط للفئةةات ال ةواردة فةةي الف ةرة (أ ا ب) وذلةةا ألوعيةةة

مستفيد أخر.

ج

يلتزم المستعير بإعادة الكتب للمكتبة قبم انتهاء المدة المحددة لإلعارة إذا طُلةب منةه ذلةافي مدة أقصاها ثالثة أيام من تاريخ إبالغه من قبم العمادة.

مادة  - 00حجز الكتب :
أ -

يحةةق ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس طلةةب حجةةز بعةةم الكتةةب لفت ةرة محةةددة السةةتخدام الطةةالب

داخم المكتبة وال يجوز إعارة هذه الكتب إعارة خارجية .

ب

يحق لرئيس قسم اإلعارة عدم السماح بإعةارة أ كتةاب مةا إذا رأى أن هنةاا حاجةة ماسةةلعدم إعارته .

ت

تُةةنظم إعةةارة الكتةةب المحجةةوزة والمبينةةة فةةي الف ةرتين (أ ا ب) مةةن هةةذه المةةادة ا وف ةةا لمةةايأتي:
أ -

إعةارة داخليةة لمةدة أقصةاها سةةاعتان لكةم طالةب أو طالبةة قابلةةة للتجديةد فةي حالةة قلةةة

الطلب علن الكتاب.

ب  -يجةةوز ل ةرئيس قسةةم اإلعةةارة السةةماح بإعةةارة بعةةم نسةةخ الكتةةب المحجةةوزة قبةةم نهايةةة

الةةدوام الرسةةمي للمكتبةةة بسةةاعة علةةن أن تعةةاد صةةباح يةةوم العمةةم التةةالي قبةةم السةةاعة

التاسعة صباحا.

مادة  -03الجزاءات والغرامات .
أ -

تحسةةب غ ارمةةة تةةأخيرا قةةدرها (نصةة)،

تسعين يوما بعد انتهاء مدة اإلعارة.

ب

عةةن كةةم يةةوم تةةأخير لكةةم كتةةاب معةةارا لمةةدة

إذا تجاوزت مدة التأخير تسةعين يومةا تحسةب غ ارمةة إضةافية قةدرها (عشةرة ) ريةاالت عةنكم شهر لمدة سنة.

ت

-إذا تجاوزت مدة التأخير سنتين يعد الكتاب مف ودا.

ث

-ال يسمح للمستعير باستعارة كتب أخرى ما لم يعد ما لديه من كتب متأخرة.

ج

 -يجوز للمكتبة حرمان المستعير من اإلعارة لمدة فصم د ارسةي واحةد إذا تكةرر منةه تجةاوز

ح

 -إذا طلبت المكتبة إعادة الكتاب المستعار قبم انتهاء المدة المحددة ولم يستجب المستعير

الموعد األقصن للتأخير ثالث مرات.

لطلب المكتبة تحسب غرامة تأخير قدرها ( ) 5.2

عن كم يوم تأخير بعد أسبوع مةن

ويعام ةةم وفةةق م ةةا ف ةةي الف ة ةرات الس ةةاب ة م ةةن ه ةةذه
تةةاريخ إب ةةالت المس ةةتعير بإع ةةادة الكت ةةابا ُ

المادة.

واحد عن كم ساعة تأخير لكم كتاب محجوز أو نسةخة

خ

-تُ َحصم غرامة تأخير قدرها

د

 -ترفة ة عم ةةادة ش ةةبون المكتب ةةات إل ةةن اإلدارات المعني ةةة ف ةةي الجامع ةةة محض ةةر ع ةةن إس ةةاءة

وحيدة.

اس ة ةةتعمام مكتباته ة ةةا أو م تنياته ة ةةا أو إس ة ةةاءة معامل ة ةةة أح ة ةةد منس ة ةةوبي مكتباته ة ةةا م ة ةةن قب ة ةةم

المستفيدين.

مادة  - 04غرامات فقد الكتب واإلتالف :
أ

 إذا فُ د الكتةاب أو تلة ،يلةزم المسةتعير بإحضةار نسةخة بديلةة مةن الطبعةة نفسةها أو طبعةةأحدث خالم مدة شهر من إبالغةها فةإن لةم يةتمكن ُيطالةب بةدف ال يمةة التةي يحةددها قسةم
بنةةاء وتنميةةة المجموعةةات حسةةب الضةوابط المعتمةةدة مةةن عمةةادة شةةبون المكتبةةات ا أمةةا إذا

ك ةةان الكت ةةاب م ةةن الكت ةةب الن ةةادرة أو المخطوط ةةاتا فيطال ةةب المس ةةتعير ب ةةدف ال يم ةةة الت ةةي
تحددها اللجنة المتخصصة في ضوء ثمن الكتاب المف ود أو التال ،وندرته في السوق.

ب

-إذا تعةذر تحصةيم ال يمةة الماليةةة فةي الف ةرة السةاب ة بةةالطرق الوديةة فيةتم تحصةيلها بةةالطرق

ت

-يعتب ةةر الكت ةةاب تالف ةةا إذا وقة ة في ةةه أ كش ةةط أو تحبي ةةر أو نزع ةةت أو مزق ةةت أ ورق ةةة م ةةن

النظامية من مستح اته المالية بالجامعة.

محتوياته أو غيرت أ صفة من صفاته.

