تعليمـات المكتبــة
• تقدم المكتبة خدماتها الى اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا واالولية بعد
الحصول على الهوية الخاصة بالمكتبة .
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كحققد اىصققى ولمققدض اسققبوعي

غيققر ىابلققة

يحققل للسققادض اعضققاء الهيئققة التدريسققية اسققتعارض  )3كت ق
للتجديد.
يحل لموظفي الكلية استعارض كتا واحد كحد اىصى ولمدض اسبوع واحد فقط .
يحققل لطلبققة الدراسققات العليققا فققي كليت ققا اسققتعارض  )2كتققا كحققد اىصققى ولمققدض اسققبوع واحققد فقققط
غير ىابلة للتجديد .
يحل لطلبة الدراسات االولية في كليت ا استعارض  )3كت كحد اىصى استعارض داخلية فقط ) .
تكو االستعارض بهوية المستفيد فسة والتجوز االستعارض بهوية مستفيد آخر .
تبققد االعققارض مق السققاعة التاسققعة صققباحا الققى السققاعة الواحققدض بعققد الظهققر يوميققا ماعققدا يققوم الخمققي
حيث ت تهي االعارض في الساعة الثا ية عشر وال صف ظهرا .
تسقققتبعد مقق االعقققارض الخارجيقققة الكتقق ات ال سقققخة الواحقققدض والمجقق ت واالطروحقققات والققققوامي
والموسوعات والكت االج بية والكت ال ادرض .
تج طي االوراق او الكتابة على الكت المستعارض وتصفحها بع اية .
يسققمل لققرواد المكتبققة مقق الخققار االسققتفادض مقق المصققادر والمراجقق داخققل المكتبققة فقققط وتكققو
االعارض الخارجية بهوية المكتبة لصاح الهوية فقط .
في حالة فقدا اي كتا تزود المكتبة ب سخة م ف الكتا او است ساخه وتجليده .
الغرامة التاخيرية للكتا الواحد  )5000دي ار ع كل يوم تأخير وتسلم الى شعبة الحسابات.
وجو االلتزام بالهدوء وم استخدام الهاتف ال قال .
يم التدخي م عا باتا .
يم ادخال االطعمة الى المكتبة .
وجو المحافظة على ظافة المكتبة .
تعققاد كافققة الكتقق المعققارض مقق ىبققل الجميقق حتمققا فققي بدايققة شققهر تشققري الثققا ي  )11ألغققرا
الجرد الس وي.
مالحظة  ..يسقط حل الطال في االعارض في حالة مخالفته تعليمات المكتبة .

• ا ه ق ه التعليمققات وضققعت لغققر
يرجى االلتزام بما ورد اع ه لغر

المحافظققة علققى مجموعققة مصققادر المكتبققة م ق الفقققدا والتلققف
تقديم افضل الخدمات .

