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  الئحة قواعد وسلوكيات إستخدام المكتبة                             

جامعة المجمعة   –كلٌة التربٌة  –قسم التربٌة الخاصة  مكتبة فً بكم نرحب 

 بعض لكم نوضح أن ونود والتوفٌق، بالنجاح مكللة علمٌة  حٌاة لكم متمنٌن

 تام استعداد على المكتبة مسئولً أن علما.  المكتبة داخل العامة التعلٌمات

 مكتبتكم على الحفاظ فً  معهم  التعاون منكم متمنٌن طلباتكم، وتلبٌة لمساعدتكم

 .األفضل إلى بها واالرتقاء

 التعلٌمات العامة :

 . عالً بصوت القراءة تمنع  -1

 . المركزٌة المكتبة وإرشادات بتعلٌمات والتقٌد والهدوء النظام على المحافظة  -2

 من وٌطلب المكتبة فً(  الجوال)  النقالة االتصال أجهزة استخدام ٌمنع  -3

 . الهدوء على محافظة صامت بوضع األجهزة وضع المستفٌدٌن

 .باتا   منعا   المكتبة داخل والشراب األكل تناول ٌمنع  -4

 .باتا منعا المكتبة داخل التدخٌن ٌمنع  -5

 توضع بل المكتبة قاعة فً وحقائبهم الخاصة حاجٌاتهم بإدخال للرواد ٌسمح ال  -6

 . لذلك المخصصة األمانات قاعة فً

 . الظهر بعد  الثانٌة الساعة حتى صباحا  الثامنة الساعة من أبوابها المكتبة تفتح  -7

 أسئلتهم على الرد وٌتم للمستفٌدٌن والمرجعٌة اإلرشادٌة اإلجراءات كافة تقدم -8

 المعلومات مصادر من واالستفادة األداء بمستوى لالرتقاء تمٌٌز دون واستفساراتهم

 . المتوفرة



 .استخدامها من االنتهاء بعد الرفوف إلى الكتب إعادة عدم -9

 آخر، لموضع وإعادته موضعه من مرجع أو كتاب أي أخذ باتا منعا ٌمنع -11

 .الكاشف جهاز بواسطة ذلك عن الكشف وسٌتم

 .إعارتها فترة انتهاء قبل المكتبة إلى إعادتها ٌجب المكتبة، إعارة عند -11

 وحجز الحاجة تقتضٌه ما حسب ثانٌة استعارة لفترة الكتب إعارة بتجدٌد ٌسمح -12

 استعارتها تجدٌد المراد الكتب بإحضار فقط التجدٌد ٌتم حٌث علٌها، والطلب الكتب

 .تجدٌدها إمكانٌة بعدم الطالب إبالغ أو بتجدٌدها اإلعارة موظف لٌقوم

 :المكتبة من التالٌة المكتبٌة المواد إخراج أو استعارة باتا   منعا   ٌمنع -13

 المراجع -

 .الدورٌات -

 الحجز رف كتب -

 .الجامعٌة الرسائل -

 فً الموجودة التصوٌر آلة خالل من المواد هذه من بالتصوٌر فقط ٌسمح -14

 .اآللة هذه استخدام تعلٌمات ووفق المكتبة

 .إضاعتها أو تمزٌقها أو علٌها الكتابة وعدم الكتب على المحافظة ٌجب -15

 العبث وعدم وأثاث وأجهزة مكتبٌة مواد من المكتبة مقتنٌات المحافظة ٌجب -16

 طاولة من الكراسً نقل باتا منعا ٌمنع كما تخرٌبها، إلى ٌؤدي قد تصرف أي أو بها

 .مكانها من الطاوالت تحرٌك ٌمنع كما أخرى إلى

 .المكتبة داخل والنظافة والنظام التام الهدوء على المحافظة ٌجب -17

 داخل والتدخٌن والمشروبات واألطعمة الشخصٌة األمتعة إدخال باتا   منعا   ٌمنع -18

 خارج لذلك المخصصة الخزائن فً الشخصٌة األمتعة ترك ٌجب حٌث المكتبة،

 .المكتبة

 الدراسٌة لألغراض( الشخصٌة) المحمول الكمبٌوتر أجهزة باستخدام ٌسمح -19

 فقط هً المكتبة فً المتوفرة األجهزة كماأن ممنوع، ذلك لغٌر استخدام وأي فقط،

 .لإلنترنت العلمً االستخدام أو للبحث لالستخدام



 داخل اإلعالنات ولوحات بالمكتبة الخاصة اإلعالنات لوحة متابعة ٌجب -21

 تصدر إعالنات أو تعلٌمات أي أو ٌفٌدكم ما فٌها تجدون قد حٌث باستمرار، الجامعة

 .المكتبة عن

 :اإلعارة تعليمات

 هذه وفً ، أكثر أو لشخص مطلوبا   كان إذا كتاب أي إعارة تجدٌد ٌجوز ال -1

 جدٌدة كتب إعارة ٌجوز ال كما ، الكتاب هذا إعارة فً األولوٌة تراعى الحالة

 . متأخرة كتب بحوزتهم كانت إذا للمستفٌدٌن

 . الدورٌات و المراجع إعارة تجوز ال -2

 عملٌة المكتبة وتنظم ، فقط لٌلٌة إعارة تعار الحجز رف على الموضوعة الكتب -3

 . الدوام ساعات خالل استعمالها

 وتنتهً للمكتبة الرسمً الدوام انتهاء من ساعة نصف قبل اللٌلٌة اإلعارة تبدأ -4

 . التالً الٌوم دوام بداٌة من ساعة بعد

 .المعار الكتاب آخر فً خاصة ورقة على اإلرجاع تارٌخ ختم ٌتم -5


