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 طب االسنانمكتبة كلية 

 

خدمة اإلعارة                                                       

 :اإلعارة  تعريف 
 .لفرتة زمنية حمددة الستخدامها خارج املكتبة هي عملية تسجيل مصادر املعلومات باسم املستعري

 .هلاوعادًة تشرف على العملية موظفة اإلعارة اليت تسجل املادة قبل إخراجها للتأكد من إرجاع املستعري 

 

 بإعارتها:يسمح  أوعية املعلومات اليت ال

 .)أوعية املعلومات املرجعية مثل) دوائر املعارف ، القواميس واألدلة وما يف حكمها 

 هرسائل املاجستري والدكتورا.  

  . املخطوطات والوثائق األصلية واملصورة واحملفوظات 

 .املطبوعات احلكومية واخلرائط وامللفات 

  أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف الكتب ذات النسخة الوحيدة ، ويستثنى من هذه الفقرة

 استعارة هذه األوعية خالل إجازة نهاية األسبوع .

  . الكتب احملجوزة من قبل أعضاء هيئة التدريس 

 )الكتب املختومة  بعبارة )ال تعار. 

             . كتب املكتبات اخلاصة 

  الكتب حمدودة االطالع 

 الكتب النادرة. 

 .األوعية غري الورقية 
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 :  عدد العناوين املسموح بإعارتها ومدة اإلعارة والغرامات 

 الفئة م
عدد 

 العناوين
 الغرامة مدة اإلعارة

 20 أعضاء هيئة التدريس 1

فصل دراسي 

 واحد
 ريال عن كل يوم1

2 

احملاضرات واملعيدات ومدرس 

 اللغة
 ريال عن كل يوم1 شهر واحد 15

 ريال عن كل يوم 1 واحدشهر  15 طالبات الدراسات العليا 3

 ريال عن كل يوم 1 شهر واحد 10 طالبات البكالوريوس 4

 ريال عن كل يوم 1 شهر واحد 10 منسوبي اجلامعة 5
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 ريال عن كل يوم 1 شهر واحد 10 املستفيدون من جهات أخرى * 6

7 

قيمة  + ريال عن كل يوم الغرامة األصلية   =   يوم 90املتأخرات عن 
 الكتاب مضاعفة )حىت لو متت إعادته(.

ا   يوم 90املتأخرات عن 
ً
ريال عن الغرامة األصلية  =و كان الكتاب مفقود

( 35قيمة الكتاب مضاعفة + قيمة لواصق اإلجراءات الفنية ) + كل يوم  
 رياالً.

قيمة  =إذا كان الكتاب مفقود فعليًا ومت إلبالغ عنه قبل جتاوز مدة اإلعارة 
 ( رياالً.35قيمة اإلجراءات )+ الكتاب مضاعفة 

 حسب أنظمة بطاقة العضوية المتبعة في المكتبة المركزية *

 

 متديد اإلعارة :

 جيوز متديد مدة اإلعارة مرة واحدة فقط جلميع الفئات املذكورة.-1

طلب الكتب من مستعري آخر. -2
ُ
 يسمح للمستعري متديد مدة إضافية أخرى إذا مل ت

بات الفرعية قصر مدة اإلعارة إىل حيق ملوظفات قاعات املكتبة املركزية ومشرفات املكت -3
شهر ألعضاء هيئة التدريس وذلك لألوعية التي يكثر طلبها وال توجد نسخ كافية 

 منها.

 جزاءات التأخري :    
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عِد الكتب املتأخرة لديه ألكثر -1        
ُ
ال يسمح للمستعري باستعارة كتب أخرى مامل ي

 من شهر.

إعادة الكتاب املستعار قبل نهاية موعد اإلعارة ، ويف حال تأخر  حيق للمكتبة طلب-2
املستعري عن إعادة الكتاب بعد طلب اإلعادة فإنه حيرم من االستعارة اخلاصة به ملدة 

 فصل دراسي واحد.
حيق للمكتبة حرمان املستعري من اإلعارة ملدة فصل دراسي واحد إذا تكرر منه جتاوز -3

 ثالث مرات . املوعد األقصى للتأخري

 إجراءات تنفيذية لفقد الكتاب او اتالفه:
وضع هذه النقاط  ( غرامات فقد الكتب واالتالف فإنه مت 2بناء على املادة الثامنة بند) 

 التفصيلية :

يعترب الكتاب تالفا إذا وقع فيه أي كشط أو حتبري أو نزعت أو مزقت أي ورقة من  .1
زقت أو غريت أي صفة من صفاته.

ُ
 حمتوياته أو م

يغرم  3mإذا نتج عن التلف )إزالة تكعيب الكتاب  أو الباركود أو بطاقة الـ  .2
رياالت كلفة الصق الباركود( ، )  10رياالت كلفة الصق التكعيب ( ، ) 10مبلغ ) 

 (.3m رياالت كلفة بطاقة الـ  15
 

 


