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مـقــدمـــة

عميد شؤون املكتبات
د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السدحان

     تعــد الالئحــة هــي األداة املنظمــة لســر العمــل يف أي مؤسســة مــن املؤسســات، وإجــراءات وخطــوات 
تنفيــذ هــذه العمــل. وإميانــا مــن عمــادة شــؤون املكتبــات جبامعــة شــقراء بأمهيــة وجــود الئحــة خاصــة 
بالعمــادة حتــدد العالقــة بــن املســتفيدين والعاملــن داخــل مكتبــات اجلامعــة، عملــت علــى وضــع هــذه 
الالئحــة يف ضــوء رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا املســتمدة مــن رؤيــة ورســالة وأهــداف اجلامعــة الــي تنتمــي 

إليهــا. 
ــة داخــل  ــات اجلامعي ــح اخلاصــة باملكتب ــن اللوائ ــى عــدد م ــق عمــل هــذه الالئحــة عل وقــد اســتند فري
اململكــة وخارجهــا، فضــال عــن جمموعــة مــن املعايــر واملواصفــات الضابطــة واملنظمــة إلعــداد اللوائــح.
ــة ورســالة العمــادة،  ــق برؤي ــادة تتعل ــاًا تضــم أربعــن م وقــد جــاءت هــذه الالئحــة  يف أحــد عشــر باب
وهيكلهــا التنظيمــي، ومكتباهتــا الرئيســية والفرعيــة، وإجــراءات بنــاء وتنميــة املقتنيــات، ومعايــر 
واإللكترونيــة، جبانــب  التقليديــة  املكتبــة  واجلــرد، وخدمــات  العهــد  ونظــام  واالســتبعاد،  التنقيــة 

جمموعــة مــن القواعــد العامــة الــي جيــب مراعاهتــا مــن جانــب رواد املكتبــة.
                                    واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل،،
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التــــــــــعريـــــــف املـــصـــطــلـــح
مكتبات جامعة شقراء

أمن مكتبة

أوعية املعلومات

املقتنيات

كتاب نادر

املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية للكليات واملراكز العلمية التابعة هلا .

جمموعة أوعية املعلومات الىت متتلكها اجلامعة

كتب أو مواد علمية كتبت باليد أو نقشت على ألواح من الطن واحلجارة وهلا قيمة تارخيية

مادة علمية تنتقل ملكيتها القانونية من طرف لطرف آخر بدون أى تعويض أو شروط . 

هــو الشــخص املتخصــص يف أمــور املكتبــات واملعلومــات داخــل املكتبــة ،  ايــا كان موقعــه الوظيفــى وذلــك 
للقيــام مبهــام االقتنــاء ، والتنظيــم ، واإلعــداد الفــي وتقــدمي خدمــات املعلومــات املتنوعــة للمســتفيدين 

منهــا.

هــى تلــك الكيانــات الــىت حتمــل بــن دفتيهــا وحــدات املعلومــات وتتعــدد فئاهتــا نظــراًا لطبيعــة مــا حتملــه 
مــن معلومــات، ومــن أمثلتهــا )الكتــب ، الرســائل العلميــة ، الدوريــات ، النشــرات ، اخلرائــط ، املخطوطــات، 

) املــواد الســمعية والبصريــة ، املصغــرات الفيلميــة ،ملفــات البيانــات املقــروءة آلًيــا

كتــاب يصعــب احلصــول عليــه ألســباب متعــددة تتعــدد فئاتــه، ومــن أمثلتــه ) كتــب أوائــل املطبوعــات ، 
والطبعــات القدميــة ، وأول طبعــة مــن عمــل أدىب ، والكتــب ذات األغلفــة الفاخــرة ، والطبعــات الفريــدة(

ــاًا ىف إصــدار متتــاىل عــن طريــق الناشــر أو املؤلــف  جمموعــة مــن الكتــب واألعمــال العلميــة ترتبــط مع
         .ــا وتســمى بتســمية معينــة وتصــدر يف شــكل موحــد غالب

تعريفات أساسية الباب األول

املادة األوىل: ُيقصد باملصطلحات التالية والواردة يف هذه الالئحة التعريف املوضح أمام كل منها :
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هــى إعــارة املــواد لفتــرة مؤقتــة إىل طــرف آخــر، وهــذا يشــمل إعــارة )األفــراد، واهليئــات، واملعــارض( بأخــذ 
مصــادر املعلومــات خــارج املكتبــة ملــدة حمــددة، وحتــت شــروط خاصــة ، ويعيدهــا للمكتبــة بعــد تلــك املــدة .  

بطاقة تعريفية حيملها املستفيد ميكن من خالهلا استعارة أوعية املعلومات .

أي فرد أو مجاعة أو كيان علمى له حق استعارة أوعية املعلومات املسموح بإعارهتا خارج املكتبة ، وفقاًا 
ملا تضعه املكتبة من ضمانات وشروط وأنظمة هلذه العملية .

عمليــة مراجعــة قوائــم وســجالت املقتنيــات ومطابقتهــا باملوجــود فعــاًل ملعرفــة وحصــر املفقــود مــن خــالل 
النظــام اآلىل . 

عملية انتقاء عكسية لبعض أوعية معلومات املكتبة، واستبعادها هنائيا أو حتويلها إىل منطقة ختزين 
مؤقت، وذلك بسبب تعطل وتقادم معلوماهتا وعدم االستفادة منها بشكل مباشر .

ــا خــارج املكتبــة  ــى إعارهتــا قيــود حتــد مــن إمكانيــة الفــرد اإلطــالع عليه هــى األوعيــة الــىت توضــع عل
والقيــود املفروضــة ميكــن حتديدهــا بفتــرة زمنيــة أو بشــكل مــن أشــكال أوعيــة املعلومــات أو حتديــد فئــة 

معينــة مــن األشــخاص غــر املســموح هلــم باإلطــالع علــى هــذه االوعيــة . 

ــا يف  ــت معــارة خارجي ــة وهــى مازال ــا مســتعر لإلعــارة اخلارجي ــة الــىت يطلبه ــواد العلمي هــى الكتــب وامل
حــوزة مســتعر آخــر، ومبوجــب هــذا اإلجــراء حيــق ملــن حيجــز هــذه املــواد األولويــة ىف اســتعارهتا حــال 
إرجاعهــا للمكتبــة وفقــا لنظــام اإلعــارة اخلارجيــة الــىت تعتمــده املكتبــة، وميكــن االطــالع علــى ذلــك مــن 

خــالل النظــام اآليل للمكتبــة . 

5

اإلعارة الـخارجية

بطاقة اإلستعارة

املستعر

املواد املحدد إعارهتا

مادة حمجوزة

اجلــــــــــــــــــــــرد

التنقية واإلستبعاد
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املادة الثانية:
  تتكــون مكتبــات جامعــة شــقراء مــن املكتبــة املركزيــة، وهــي املكتبــة الرئيســة ، واملكتبــات الفرعيــة للكليــات التابعــة للجامعــة، 
وتقــوم عمــادة شــؤون املكتبــات باقتــراح إنشــاء هــذه املكتبــات عنــد احلاجــة إليهــا ، حبيــث تشــكل هــذه املكتبــات وحــدات مترابطــة 

ومتكاملــة داخــل نظــام العمــادة .

املادة الثالثة :
  تضــم مكتبــات اجلامعــة أوعيــة املعلومــات مبختلــف األشــكال مــن: )مــواد مطبوعــة، ومسعيــة ،وبصريــة، وإلكترونيــة( واألنــواع 
ــي ختــدم  ــواد ال ــن امل ــا م ــال مؤمتــرات( وغره ــة، وأعم ــواد مرجعي ــة ، وخمطوطــات، وم ــات، ورســائل جامعي ــب، ودوري ــن: )كت م

ــة والبحــث العلمــي، واملجتمــع. ــة التعليمي العملي

املادة الرابعة: 
ــى الكتــب واملجــالت، والنشــرات العلميــة املتخصصــة، وغرهــا ممــا حيتــاج إليــه أعضــاء   تقتصــر حمتويــات املكتبــة الفرعيــة عل

هيئــة التدريــس والطــالب. 

تكوين مكتبـات الجامـعة الباب الثاين
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إدارة العامدة الباب الثالث

يتــوىل عميــد شــؤون املكتبــات إدارة العمــادة واملكتبــات التابعــة هلــا ، وميثلهــا يف جملــس اجلامعة ومجيــع اهليئات العلميــة والرمسية 
يف اململكــة ، ويعاونــه يف ذلــك وكيــل عمــادة شــؤون املكتبــات وحيــل حملــه أثنــاء غيابه .

يكــون للمكتبــة مديــر مؤهــل تأهيــاًل علميــا وفنيــاًا ىف جمــال املكتبــات واملعلومــات ، ورؤســاء خمتصــن لألقســام الرئيســية باملكتبــة ، 
ويكــون مديــر املكتبــة املركزيــة مســؤواًل مســؤولية مباشــرة أمــام عميــد شــؤون املكتبــات ىف كل مــا خيــص أمــور املكتبــة ، ويكــون لــكل 
مكتبــة مــن املكتبــات الفرعيــة أمــن مكتبــة مؤهــل علميــاًا وفنيــاًا يقــوم باإلشــراف علــى شــؤوهنا ويكــون حلقــة وصــل بــن املكتبــة 

والعمــادة ، ويتبعــه عــدد مــن املوظفــن املختصــن كل ىف جمالــه.

املادة السابع: 
يكون للعمادة جلنة تسمي ) اللجنة الدائمة لعمادة شؤون املكتبات( تتكون على الوجه التاىل :

.)1- عميد شؤون املكتبات . )رئيسا
2-  وكيل عمادة شؤون املكتبات . )نائب الرئيس(. 

3- أربعة من  أعضاء هيئة التدريس ىف اجلامعة يعينون بقرار من جملس اجلامعة ملدة سنة بترشيح عميد شؤون املكتبات.
4- عضوان من خرباء املكتبات من داخل اجلامعة  أو من خارجها بناًء على ترشيح عميد شؤون املكتبات وموافقة مدير اجلامعة.   

5- عضو من خرباء احلاسب اآلىل من داخل  أو خارج اجلامعة . 

املادة الـخامسة: 

املادة السادسة:
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املادة الثامنة: 
جتتمع اللجنة الدائمة للعمادة بناًء على دعوة رئيسية على األقل كل شهر، وللرئيس أن يدعو اللجنة لالجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك 

،  أو إذا قدم إليه ثلث األعضاء طلباًا مكتوباًا بذلك. 
املادة التاسعة :

ال تكون اجتماعات املجلس نظامية إال إذا حضرها ثلثا أعضائه على األقل ، وتصدر قراراهتا بأغلبية أصوات احلاضرين، وىف حال تساوى 
األصوات يعترب صوت الرئيس مرجحاًا.

املادة العاشرة : 
  يعامل أعضاء جملس العمادة مالياًا حسب املادة اخلمسن من الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعودين يف اجلامعات.

املادة الـحادي عشرة : ختتص اللجنة الدائمة بالعمادة بالنظر يف املهام التالية :
1-  اقتراح وإعداد القواعد واإلجراءات والسياسات املنظمة للعمل ىف املكتبات باجلامعة . 
2-  تقومي ومراقبة جودة النشطة واخلدمات الىت تقدمها العمادة واملكتبات التابعة هلا . 

3-  اقتراح امليزانية السنوية للعمادة واملكتبات التابعة هلا . 
4-  مراجعة خطط العمادة قصرة وطويلة األجل وإقرارها .

5-  النظر فيما يرفع إىل املجلس من موضوعات ومقترحات ودراستها وإبداء الرأى فيها .
ادها . 6-  اقتراح اللوائح الداخلية واألنظمة والقواعد الىت تسر عليها املكتبات ىف تنظيم شؤوهنا وأداء عملها وعالقتها بُروَّ

7-  النظر ىف حاجة العمادة واملكتبات التابعة هلا بتدريب وابتعاث منسوبيها والتوصية بذلك 
8-التوصية بفتح فروع جديدة للمكتبات، أو إلغائها ، أو دجمها.

9-االطالع على نتائج جرد املكتبات واعتمادها والنظر يف إسقاط ما يظهر فيها من عجز ىف حدود النسبة املقررة .
10-مراجعة اهليكل التنظيمى للعمادة . 

11-تقرير استبعاد بعض النسخ املكررة من عهدة املكتبة واملطبوعات التالفة والكتب الىت فقدت قيمتها العلمية ، وتقرير الطريقة الي يتم هبا ذلك .
12-مناقشة التقرير السنوى العام ألنشطة مكتبات اجلامعة وإقراره .
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يتــوىل عميــد شــؤون املكتبــات إدارة العمــادة واملكتبــات التابعــة هلــا ، وميثلهــا يف جملــس اجلامعــة ومجيــع اهليئــات العلميــة والرمسيــة 
يف اململكــة ، ويعاونــه يف ذلــك وكيــل عمــادة شــؤون املكتبــات وحيــل حملــه أثنــاء غيابــه .

يكــون لعميــد شــؤون املكتبــات صالحيــة إجــراء الشــراء للكتــب، واالشــتراك يف الدوريــات، وقواعــد املعلومــات ملكتبــات اجلامعــة، بنــاًء 
علــى تفويــض مــن مديــر اجلامعــة، ويكــون لألقســام العلميــة يف الكليــات حــق اقتــراح مصــادر املعلومــات وقواعــد املعلومــات الــي تلــى 

حاجتهم.

يكــون ملكتبــات اجلامعــة ميزانيــة مســتقلة حتــدد ســنوياًاوفقا الحتياجــات املكتبــات، ويصــرف منهــا علــى االحتياجــات مــن أوعيــة 
املعلومــات وأجهــزة، وأثــاث، وغــر ذلــك مــن مقومــات املكتبــات وذلــك وفــق الالئحــة املنظمــة للشــؤون املاليــة يف اجلامعــات . يكــون 
ملكتبــات اجلامعــة ميزانيــة مســتقلة حتــدد ســنوياًا وفقــاًا الحتياجــات املكتبــات، ويصــرف منهــا علــى االحتياجــات من أوعيــة املعلومات 

وأجهــزة، وأثــاث، وغــر ذلــك مــن مقومــات املكتبــات وذلــك وفــق الالئحــة املنظمــة للشــؤون املاليــة يف اجلامعــات .

 حيــدد مديــر اجلامعــة االعتمــاد املــايل الــالزم ملكتبــات اجلامعــة بنــاء علــى االحتياجــات الــي يرفعهــا عميــد شــؤون املكتبــات ىف ضــوء 
احتياجــات مكتبــات اجلامعــة مــن أوعيــة املعلومــات، واألثــاث، والتجهيــزات وغرهــا، علــى أن تنظــم إدارة الشــؤون املاليــة مــع عمــادة 

شــؤون املكتبــات الطريقــة املناســبة للصــرف مــن هــذا االعتمــاد . 



الئحة عامدة شؤون املكتبات

ــرواد واملســتعرين إىل جلنــة مــن املختصــن   ُيعهــد تقديــر قيمــة الكتــب، واملراجــع، والدوريــات املفقــودة ،أو التالفــة بواســطة ال
بعمــادة شــؤون املكتبــات ، وذلــك يف ضــوء مثــن املفقــود، أو التالــف، وندرتــه ىف الســوق واملصاريــف اإلداريــة املترتبــة علــى ذلــك، 

ويكون قرار هذه اللجنة سارياًا بعد اعتماده من عميد شؤون املكتبات . 

ــون  ــات وتك ــد شــؤون املكتب ــة متخصصــة يكوهنــا عمي ــة علمي ــد الشــراء إىل جلن ــادرة واملخطوطــات عن ــب الن ــر الكت ــد بتقدي  يعه
ــا . ــه عليه ــد موافقت ــة بع تقديراهتــا هنائي
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 يتــم تبــادل الكتــب واملطبوعــات مــع املكتبــات واملؤسســات العلميــة واألفــراد بنــاًء علــى توصيــات ومرئيــات جملــس عمــادة شــؤون 
املكتبات . 
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املادة التاسعة عشرة :  فئات املستفيدين من اخلدمة:
تقدم املكتبة خدماهتا الىت تساعد على دعم البحث العلمي والعملية التدريسية وذلك لكل من :

أ .   أعضاء هيئة التدريس ومن ىف حكمهم .
ب . طالب الدراسات العليا ىف اجلامعة .

ج .  طالب مرحلة البكالوريوس ىف اجلامعة .
د .   موظفي وموظفات اجلامعة.

هـ . األفراد من غر منسوبـي اجلامعة. 
و . املكتبات التابعة للجامعة .

ز .  املكتبات األخرى يف اململكة العربية السعودية ودول جملس التعاون اخلليجي ، وفقاًا لالتفاقيات يف هذا الشأن الىت يتم 
توقيعها .

نـظـــام اإلعـــارة الباب الخامس

املادة العشرون : املواد غر املسموح بإعارهتا :
أ .  مصادر املعلومات املرجعية مثل املوسوعات، ودوائر املعارف، والقواميس، واألدلة، وما يف حكمها.

ب .  الدوريات العربية، واألجنبية، مبا فيها الصحف واملجالت.
جـ . الرسائل العلمية غر املنشورة.

د .    الكتب النادرة.
هـ .  املخطوطات األصلية واملصورة.

و .    املطبوعات احلكومية والوثائق واخلرائط واألطالس.
ز .    الكتب املحجوزة والكتب املختومة بعبارة "ال تعار".

ح .    الكتب ذات النسخة الواحدة.
ط .   املواد غر الورقية )املواد السمعية والبصرية، واألقراص املليزرة، واملصغرات الفيلمية...اخل(

ي .   الكتب املجزأة الي تزيد عن جزئن.
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أعضاء هيئة التدريس ) أستاذ مساعد - مشارك - أستاذ(

املحاضرون واملعيدون

طالب الدراسات العليا من خارج الـجامعة

الطالب ومنسوبو الـجامعة

األفراد من غر منسوبـي الـجامعة

الفــــئة عدد الكتب املسموح بإعارهتام

عدد الكتب املسموح بإعارهتا:املادة الـحادية والعشرون:

أعضاء هيئة التدريس ) أستاذ مساعد - مشارك - أستاذ(

املحاضرون واملعيدون

طالب الدراسات العليا من خارج الـجامعة 

الطالب ومنسوبو الـجامعة

األفراد من غر منسوبـي الـجامعة

الفــــئة              فترة السماحم

يوم فقط

يوم فقط

يوم فقط

يوم فقط

يوم فقط

مــدة اإلعـــــارة:املادة الثانية والعشرون:



الئحة عامدة شؤون املكتبات

أ .جيوز لعضو هيئة التدريس أن يطلب حجز كتاب أو أكثر لفترة حمددة الستخدام الطالب داخل املكتبة ، وال جيوز إعارة  هذه  
الكتب إعارة خارجية .

ب .حيق لرئيس قسم اإلعارة أو أمن املكتبة عدم السماح بإعارة أى كتاب إذا رأى أن هناك حاجه ماسه له .
ج .تنظيم إعارة الكتب املحجوزة املبينة  يف )أ، ب( من هذه املادة وفقاًا ملا يلى :

1. إعارة داخلية ملدة أقصاها ) ساعتان لكل طالب ( قابلة للتجديد يف حالة قلة الطلب على الكتاب.
2. جيوز لرئيس قسم اإلعارة أو أمن املكتبة إعارة بعض نسخ الكتب املحجوزة قبل هناية الدوام الرمسى للمكتبة بساعة           

على أن تعاد صباح يوم العمل التاىل قبل الساعة التاسعة صباحاًا.
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حجز الكتب:املادة الثالثة والعشرون:

أ . ُيلزم طالب اجلامعة مبا فيهم طالب الدراسات العليا عند التخرج، أو االنسحاب املؤقت من اجلامعة، أو تركهم الدراسة       
هنائيا، أو فصلهم من اجلامعة ، احلصول على إخالء طرف من املكتبة املركزية ومكتبات كلياهتم.

ب . تتوىل عمادة القبول والتسجيل التحقق من إخالء الطرف قبل تسليم الطالب وثيقة التخرج أو االنسحاب املؤقت أو الكلي. 
ج . على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفن باجلامعة مطالبة منسوبـى اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس ومن يف  

حكمهم، وسائر املوظفن باجلامعة إحضار إخالء طرف من عمادة شؤون املكتبات وذلك عند انتهاء خدماهتم من اجلامعة. 

إخــــالء الطـــرف:املادة الرابعة والعشرون:
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خدمــة التصــوير الباب السادس

أ .    خيصص مكان آللة أو آالت التصوير خارج قاعات البحث واإلطالع كلما أمكن ذلك .

ب .  يكلف أحد العاملن باملكتبة بالقيام بأعمال التصوير كما يكلف أحد اإلدارين هبا بالقيام بعملية التحصيل على أن يقوم 

بتوريد ما يتم حتصيله يومياًايف حساب صندوق عمادة شؤون املكتبات.

ج .  حتدد أسعار التصوير بقرار من عميد  شؤون املكتبات مبا يناسب املكتبة واملستفيد معاًا.

د .   يتم تصوير نسبة من صفحات أوعية املعلومات ) من  10 – 15%(  يتم حتديدها وفقا للمتفق عليه عامليا مراعاة حلقوق   

امللكية الفكرية للمؤلف.

ميكن للمكتبات أن تؤدي خدمة التصوير للمترددين عليها وفقا لآليت:املادة الـخامس والعشرون:

أ .     املطبوعات واملستندات واألوراق الشخصية.
ب .  املذكرات واملحاضرات املكتوبة باليد أواملطبوعة .

ج .   املخطوطات األصلية أو املصورة أو إال بإذن من قسم املخطوطات 
د .    أية مواد أخرى ترى عمادة شؤون املكتبات عدم السماح  بتصويرها.

املواد غر املسموح بتصويرها :املادة الـسادس والعشرون:

أ .   منسوبو اجلامعة وطالهبا.
ب . الباحثون واهليئات من خارج اجلامعة.

ج.  تدفع رسوم التصوير مقدماًا ونقداًا لقسم التصوير، مع األخذ يف االعتبار أن رسوم التصوير قابلة للتغير طبقاًا للظروف.

األشخاص املصرح هلم بالتصوير :املادة السابعة والعشرون:
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املادة الثامنة والعشرون :

ــوات البحــث، وهــى أماكــن خمصصــة للباحثــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطــالب اجلامعــة حيــث   توفــر املكتبــة املركزيــة خل

ــى منــط اإلعــارة الداخليــة.  ختصــص جمموعــة مــن الكتــب واملراجــع عل

املادة التاسعة والعشرون : الشروط املنظمة لـخلوات البحث :

أ .أولويــة حجــز هــذه اخللــوات ملنسوبـــي اجلامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، واملحاضريــن، واملعيديــن، وطــالب الدراســات العليــا 

ىف اجلامعــة.

ب .يكون احلجز لفصل دراسى قابل للتجديد حسب إمكانات توافر اخللوة.

ــن   ــات م ــن مصــادر املعلوم ــدد عشــرة م ــوة بع ــاظ داخــل اخلل ــا يســمح باالحتف ــب واألدوات الدراســية، كم ــاء الكت ج .يســمح باقتن

مقتنيــات املكتبــة )جملــدات أو أعــداد( فيمــا عــدا الرســائل اجلامعيــة، وحيــق ملســؤول اخلدمــة اســترداها يف أي وقــت، مــع مراعــاة 

عــدم تــرك األغــراض اخلاصــة داخــل اخللــوة.

د .مينــع التدخــن داخــل اخللــوة ومينــع اســتخدامها لغــر املســتفيد ، وال يســمح بإدخــال املأكــوالت واملشــروبات واملــواد الــىت تضــر 

مبقتنيــات املكتبــة أو تســبب اإلزعــاج .

هـ.  ُيلغى ختصيص اخللوة ىف حالة اإلخالل بأى من هذه الشروط .

و .حيق  للعمادة فتح اخللوة مىت رأت ذلك.  

خدمة خلوات البحث الباب السابع
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أ .    تقادم وعاء املعلومات وفقا لطبيعة املادة العلمية.
ب .  تلف الوعاء بشكل يتعذر معه ترميمه واستخدامه.

ج .  توفر طبعات أحدث من نفس الوعاء .
د .   عدم استخدام الوعاء من قبل املستفيدين.

هـ . تغر احتياجات املستفيدين من املكتبة.
 و .  تراكم األوعية دون استخدام حقيقى من املستفيدين .
ز .    وجود بديل إلكتروين تقتنيه أو تشترك فيه العمادة 

تتم عملية اإلستبعاد وفقا للمعاير التالية :املادة الثالثون :

التنقـيـة و اإلسـتـبـعاد الباب الثامن

أ .  حتديد احلد األدىن من الدوريات ، املالئم لالحتياجات العلمية الفعلية للمستفيدين من املكتبة .

ب .  تقييم فترة استعمال الدورية للوقوف على مقدار حاجة القراء إليها من عدمه.

ج .  وجود بديل إلكتروين تقتنيه أو تشترك فيه العمادة .

د .  حذف اشتراكات العناوين املكررة، والتخلص من النسخ املكررة للعدد الواحد.  

املطبوعات الدورية فإنه ينبغي عند الشروع يف تنقيتها النظر إىل األمور التالية:املادة احلادية والثالثون:
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العـهــد و الجـــرد الباب التاسع

املادة الثانية والثالثون :
ــا مســئولون بالتضامــن فيمــا بينهــم عــن عهــدة املكتبــة، وعــن املــواد املكتبيــة، أو التالفــة نتيجــة  ــات والعاملــون هب أمنــاء املكتب

اإلمهــال أو التفريــط وذلــك بعــد إســقاط النســبة املقــررة يف املــادة رقــم ) 41(.
املادة الثالثة والثالثون :

ــا أثنــاء العطلــة الصيفيــة،  ــا مــن العاملــن باملكتبــات أو غرهــم وذلــك جلردهــا جزئيــا أو كليًّ يشــكل عميــد شــؤون املكتبــات جلاًن
حبيــث يتــم جــرد حمتويــات مكتبــات اجلامعــة مــرة كل ثــالث ســنوات علــى األكثــر.

املادة الرابعة والثالثون :
ــدة، أو  ــن العه ــم م ــوز أن ختص ــاء، وجي ــن كل وع ــة ع ــات كامل ــا بيان ــح هب ــف توض ــد والتال ــن الفاق ــكل م ــتقلة ل ــوف مس ــرر كش حت

املقتنيــات نســبة ال تتجــاوز) 2% (مــن جممــوع املقتنيــات حمــل اجلــرد، وال يدخــل 
املادة الـخامسة والثالثون :

ــى  ــى جملــس العمــادة للحصــول عل ــادة )األربعــون) يعــرض األمــر عل ــادة نســبة الفقــد عــن النســبة املقــررة يف امل ــة زي ففــي حال
املوافقــة فيمــا ال يتجــاوز )3%( ، أو اختــاذ مــا يــراه املجلــس مناســباًا ، فــإذا جتــاوز  النســبة )3%( رفــع األمــر إىل جملــس اجلامعــة.  
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صندوق عامدة شؤون املكتبات الباب العارش

املادة السادسة والثالثون: يكون لصندوق العمادة حساب يف أحد البنوك الوطنية ، تودع به أرصدة وموارد الصندوق مع مراعاة التايل:
أ.  جيب أن يكون الصرف يف  حدود األرصدة املالية املتوفرة يف الصندوق.

ب. تتم مجيع مصروفات الصندوق بشيكات مسحوبة على الـحساب اجلاري للصندوق يف البنك يف حتمل توقيعن لكل من عميد            
شؤون املكتبات ومدير الشؤون املالية واالدارية، أو من يقوم مقامها يف حالة غياهبا.

ج.  يف حالــة فقــد شــيك جيــب اخطارالبنــك املســحوب عليــه الشــيك فــورا لوقــف صــرف الشــيك ، ويتحمــل املتســبب فقــده        
مصروفــات النشــر وغرهــا الــىت يطلبهــا البنــك وال يتــم ســحب شــيك جديــد بــداًل مــن الشــيك املفقــود، إال بعــد ورود إخطارمــن 

البنــك يفيــد بعــدم صــرف الشــيك املفقــود. 
د. موارد متويل الصندوق:

-  غرامات التأخر والفقد والتلف ألوعية املعلومات.
 -  رسوم خدمات التصوير.

-  التمويل الذايت الذي ينشأ عن أنشطة وبرامج العمادة كالدراسات واالستشارات والتدريب والـخدمات الفنية.
-  مايرد إىل العمادة من أمثان بيع ما يتم استبعاده من جمموعات املكتبات التابعة هلا .  

هـ. يتم الصرف من الصندوق على األوجه التالية:
- الرواتب واملكافآت الي ليس هلا اعتمادات مالية يف ميزانية الـجامعة.

- إقامة األنشطة والربامج للمستفيدين من مكتبات الـجامعة.
- دعم األعمال والتجهيزات اإلدارية والفنية الي حيتاجها عمل العمادة.

- مايستجد من مصاريف بعد إقرارها من قبل صاحب الصالحية.



الئحة عامدة شؤون املكتبات

19

أحــكام عامـــة الباب الحادي عرش

املادة السابعة والثالثون:
يلتزم املستفيدون باملحافظة على اهلدوء، وكل من خيالف ذلك حيرم من خدمات املكتبة.

املادة الثامنة والثالثون: 
يلتزم املستفيدون بعدم تناول املأكوالت واملشروبات إال يف األماكن املخصصة لذلك  .

املادة التاسعة والثالثون:
للعمــادة احلــق باالســتعانة مبــن تــراه مــن بيــوت اخلــربة املتخصصــة أو االستشــارين ســواء داخــل اجلامعــة أو خارجهــا أو تكــون 

جلنــة متخصصــة لغــرض حمــدد خلدمــة العمــادة وذلــك بعــد موافقــة اجلامعــة .
املادة األربعون:

جيــوز إدخــال تعديــالت علــى هــذه الالئحــة كلمــا دعــت الضــرورة إىل ذلــك،  بنــاًء علــى اقتــراح عمــادة شــؤون املكتبــات وموافقــة 
جملــس اجلامعــة .
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الطب بشقراء ) شطر الطالب (                                                                                            7849

التربية بالدوادمي )شطر الطالب (                                                                                      7848

الطب بالدوادمي ) شطر الطالب (                                                                                        7847 

العلوم الطبية بالدوادمي ) شطر الطالب (                                                                            7839

الصيدلة بالدوادمي ) شطر الطالب (                                                                                   7840

اهلندسة بالدوادمي ) شطر الطالب (                                                                                    7850 

املجتمع بالقويعية ) شطر الطالب (                                                                                      7844

العلوم والدراسات اإلنسانية بالقويعية ) شطر الطالب (                                                        7838

العلوم الطبية بالقويعية ) شطر الطالب (                                                                            7843

العلوم والدراسات اإلنسانية بثادق ) شطر الطالب (                                                              7842

التربية بعفيف ) شطر الطالب (                                                                                         7841

العلوم واآلداب بساجر ) شطر الطالب (                                                                                7846

العلوم والدراسات اإلنسانية حبرميالء )شطر الطالب (                                                         7845

أرقــام تليـفــونـات املكــاتب الفـرعــية
رقم التحويلةالكليــَّة
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العلوم واآلداب بشقراء ) شطر الطالبات (                                                                             7853

التربية بالدوادمي ) شطر الطالبات (                                                                                   7852

املجتمع بالقويعية )شطر الطالبات (                                                                                     7857 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالقويعية )  شطر الطالبات (                                             7851

العلوم والدراسات اإلنسانية بثادق  ) شطرالطالبات (                                                             7856

املجتمع حرميالء )شطر الطالبات (                                                                                       7854

التربية بعفيف ) شطر الطالبات (                                                                                       7860

العلوم واآلداب بساجر ) شطر الطالبات (                                                                              7861

العلوم والدراسات بضرماء ) شطر الطالبات(                                                                          7859

التربية باملزامحية ) شطر الطالبات (                                                                                  7858

أرقــام تليـفــونـات املكــاتب الفـرعــية

رقم التحويلةالكليـَّـة
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