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 املادة األوىل : 

، واملكتبة  املركزية تبةمن املك سلمان بن عبد العزيزتتكون مكتبة جامعة 

وكذا  ،مكتبات الكليات التابعة للجامعة، ووالرقمية  السمعية والبصرية

 مكتبات املراكز البحثية .

 املادة الثانية :

تشرف عمادة شؤون املكتبات باجلامعة على مكتبة اجلامعة وفروعها 

 .وأقسامها

 املادة الثالثة :

تقدم املكتبة خدماتها اليت تساعد على دعم البحث العلمي والعملية التدريسية 

 وذلك لكل من :

 أعضاء هيئة التدريس . ( أ
 اهليئة املعاونة . ( ب
 طالب الدراسات العليا . ( ت
 س .طالب مرحلة البكالوريو ( ث
 أفراد اجملتمع الراغبني يف خدماتها . ( ج

 املادة الرابعة :

 أهداف املكتبة هي ذات األهداف املدرجة مع الرؤية والرسالة .

 املادة اخلامسة :

تتوىل عمادة شؤون املكتبات التخطيط والتنفيذ واملتابعة ألعمال املكتبة فضاًل 

 عن اآلتي :

 اجلامعة .اإلشراف الفين على العاملني مبكتبة  ( أ



 اإلهداء من مطبوعات اجلامعة للجامعات األخرى . ( ب
 إعداد التقارير السنوية اخلاصة باملكتبة . ( ت
 ترشيح املتقدمني إىل وظائفها وفق احلاجة . ( ث
 النظر يف نتائج اجلرد السنوية واقرتاح امليزانيات . ( ج
عقد االجتماعات الدورية مع املسؤولني واملشاركة يف االجتماعات الداخلية  ( ح

 واخلارجية اخلاصة بشؤون املكتبات واملعارض .
 اإلشراف على تدريب العاملني بها . ( خ

 املادة السادسة :

 تكون مقتنيات املكتبة عهدة أمناء املكتبات ، واملسؤولية تضامنية فيما بينهم .

 املادة السابعة :

ال تضاف أي مواد مطبوعة أو مسموعة أو مرئية إىل املكتبة إال بعد فحصها 

 افقة عمادة شؤون املكتبات عليها .ومو

 املادة الثامنة :

 يتم استهالك الصحف واجملالت شهريًا بقرار من عمادة شؤون املكتبات .

 املادة التاسعة : 

ويتم جرد مكتبة  جترد مقتنيات املكتبة اخلاصة بكل كلية جردًا سنويًا .

 اجلامعة كليًا مرة كل مخس سنوات.

 املادة العاشرة :

توضع بها بيانات كاملة عن وف مستقلة لكل من الفاقد والتالف حترر كش

 % من املقتنيات .1 ذلك كل وعاء ، على أن تتعدى نسبة

 املادة احلادية عشرة :

تعطى مكافآت تشجيعية للعاملني باملكتبات الذين حيققون نسبة تالف وفاقد 

 أقل من املسموح .

 عشرة : الثانيةاملادة 



السنوي والكلي لعمادة شؤون املكتبات ، ويؤشر يف ترسل حماضر اجلرد 

  السجالت أمام املقتنيات الفاقدة والتالفة .

 عشرة : الثالثةاملادة 

ما فقد قيمته العلمية منها ، تشكل جلنة فنية لدراسة املقتنيات واستبعاد 

 واقرتاح اجلديد .

 املادة الرابعة عشرة :

 ال جيوز إعارة املقتنيات اآلتية :

 املوسوعات واملعاجم . -1
 الدوريات العربية  واألجنبية . -2
 الرسائل العلمية . -3
 الكتب النادرة . -4
 املخطوطات . -5
 الكتب ذات النسخة الواحة . -6
 اخلرائط واألطالس والكتب السنوية والتقارير اإلحصائية . -7
 االسطوانات ( . –الشرائح  –األوعية غري الورقية ) األشرطة  -8
 لغرض دراسة أو حبث . بعض املقتنيات احملجوزة -9

 ال جيوز أن تتجاوز كمية ومدة اإلعارة اآلتي : -11
 الزمن الكمية الفئة

 أشهر 3 5 أعضاء هيئة التدريس

 شهران 3 املعاونون

 يوما 15 2 العاملون باجلامعة

 أشهر 3 3 طلبة الدراسات العليا

 شهر 2 طلبة البكالوريوس

 

 :املادة اخلامسة عشرة 



 111البحوث والدراسات العليا باالستعارة نظري تأمني ال يقل عن ) يسمح لطالب 

 ريال ( لكل مرجع .

 املادة السادسة عشرة :

ذا انقضت مدة اإلعارة ومل يعد املستعري ما بعهدته ينبه لذلك ، ويلزم باإلعادة إ

خالل أسبوع ، فإن مل يستجب حيرم من اإلعارة نهائيًا ، وإن كان طالبًا حتجب 

حتى إعادة ما عنده من كتب . ومن حق العمادة النظر يف فرض غرامات  نتيجته

 مالية على التأخري إذا لزم األمر .

 املادة السابعة عشرة :

 ال يتم إخالء طرف املستعري أيا كان إال بعد تسديد عهدته .

 املادة الثامنة عشرة :

املكتبة ، وهو  عري ما استعاره من كتب باحلالة اليت تسلمها بها منستيسرتد امل

ملزم بتعويض ما أتلفه أو فقد منه بإحضار نسخة بديلة من نفس الطبعة أو طبعة 

% 11أحدث ال تقل قيمتها عنها ، أو يسدد مثنها حسب السعر احلالي مضافًا إليه 

 مصاريف إدارية .

 املادة التاسعة عشرة :

 آلتي :ميكن للمكتبة أن تؤدي خدمة تصور مقتنياتها للمرتددين وفقًا ل

 للتصوير يكون بعيدًا عن صالة االطالع .خيصص مكان  -1
يكلف عامل للتصوير وإداري للتحصيل . أو باستخدام أجهزة تشغل ذاتيًا  -2

 بواسطة بطاقة مدفوعة األجر تصدرها عمادة شؤون املكتبات .
 حتدد أسعار التصوير من قبل عمادة شؤون املكتبات . -3
لدى عمادة شؤون املكتبات ، ويصرف تودع املبالغ احملصلة يف حساب خاص  -4

 منه على اآلتي :
 شراء األوراق واألحبار . ( أ

 صيانة األجهزة . ( ب
 مكافآت العاملني . ( ت



 املادة العشرون :

تصور املكتبة املؤمترات والندوات العلمية ، ومناقشة الرسائل واألطروحات باألجهزة 

 .اإللكرتونية املختلفة وفق سعر حتدده عمادة شؤون املكتبات 

 املادة احلادية والعشرون :

 تتكون موارد املكتبة من :

 األموال اليت ختصصها اجلامعة مليزانية املكتبة . -1
 التعزيزات األخرى من املنح واهلبات والتربعات اليت يسمح بها نظام اجلامعة . -2
 والتدريب . خسنريع أنشطة التصوير وال -3

 وأوجه صرف موارد املكتبة يكون على :

 واملراجع والدوريات .شراء الكتب  -1
 شراء األثاث واألجهزة . -2
 صرف مكافآت للعاملني . -3
 أعمال الصيانة والتدريب . -4
 التطوير والتحديث والتجليد والرتميم . -5

 


