
 

 

 

 

 :عارتھابأ المسموح المواد
ذلك الكتب باللغة العربية واللغة  في بمااألرضي  الطابق في الموجودة الكتب

  .اإلنكليزية

 :تعار ال التي المواد
وقواعد  ،والدكتوراه الماجستير ورسائل والدوريات،، المرجعية الكتب جميع

 .هاردات الخاصة بالمكتبة والسيرفرال على البيانات الخاصة
 

 بناءا   الحجز رف على المواد من غيرھا و الكتب توضع الحجز رف مواد كتب

 معينة بمساقات المواد ھذه إلرتباط التدريسية الهيئة أعضاء طلب على
 :قسمين إلى المواد ھذه وتنقسم

 القراءة بغرض فقط المكتبة داخل المواد ھذه تعار :المغلق الحجز رف مواد

 .والتصوير

 .فقط واحدة لليلة المواد ھذه تعار :المفتوح الحجز رف مواد

 

 ضوابطعلى جميع موظفي المكتبة المركزية في جامعة االنبار االلتزام بال

 المدرجة في ادناه: تعليماتالو

 واقفال األبواب عند المغادرة. االضاءةااللتزام بغلق األجهزة واطفاء  -1

 وملحقاتها المكتبة اروقة داخل التدخين عن واالمتناع الهدوء على المحافظة -2

 ومداخلها.

وسحب ھوية المخالفين  االستعالمات بالتعليمات والقوانين يالتزام موظف -3

 .في المكتبة للتعليمات واعالم المدير بالمستجدات

بدون موافقة  المكتبة موظفالمكلف به يمنع التواجد والعمل خارج القسم  -4

فالموظف ليس أكثر حرصا  على المكتبة من  من قبل مدير المكتبة رسمية

 المدير.

يمنع الخروج من المكتبة اثناء الدوام الرسمي اال بإجازة زمنية توقع من قبل  -5

مسؤول الشعبة ومسؤول شعبة الشؤون اإلدارية وتحفظ في قسم 

ويعتبر الموظف غائبا في حالة لم يتم اتخاذ ھذا  حتما   الشؤون اإلدارية

 االجراء.

الخروج لحضور مؤتمر، ندوة، ورشة...الخ بدون علم جراء يشمل ھذا اال*

 اإلدارة مسبقا .



 

 على والمحافظة المكتبة داخل من قبل المستفيدين المأكوالت ادخال يمنع -6

 .المكان نظافة

 ھوية على الحصول بعد اال للمستفيدين الخارجية اإلعارة خدمات تقدم ال -7

 العليا الدراسات وطلبة التدريسيين للسادة تنظم والتي المركزية المكتبة

 .الجامعة موظفي من والعاملين االولية الدراسات وطلبة

 .الهوية طالب بذمة التي الكتب كافة اعادة بعد اال جديدة ھوية اي تنظم ال -8

 وكذلك الجامعة كليات من تأييد استمارة الى استنادا   المكتبة ھوية تنظم -9

 .دينار (1500) قدره مبلغ ومقابل الجامعة ھوية

 لهوية فقدانه حالة في دينار (5000) قدره مبلغا   المستعير يغرم -10

 .المكتبة

 له يجوز وال له العائدة المكتبة ھوية الطالب باستعمال االعارة تكون-11

 .االخرين الطلبة بهوية االستعارة

 ثالث ولمدة اقصى كحد كتب خمس استعارة التدريسيين للسادة يحق-12      

 .اخر مستفيد من الكتب على حجز وجود عدم حالة في للتجديد قابلة اسابيع

 ولمدة اقصى كحد كتب أربع استعارة العليا الدراسات لطلبة يحق-13        

 .اخر مستفيد من الكتب على حجز وجود عدم حالة في للتجديد قابلة اسبوعان

 كحد كتب ثالث استعارةالبكالوريوس( ) األولية الدراسات لطلبة يحق-14

 .للتجديد قابلةغير  واحد اسبوع ولمدة اقصى

 غير (الكتب استعارة وموظفات موظفين من الجامعة لمنتسبي يحق-15

 على حجز وجود عدم حالة من للتجديد قابلة اسبوعان لمدة (التخصصية

 .اخر مستفيد من الكتب

 المستعير قبل من تجلب أن بعد اال ثانية لفترة الكتب اعارة ال تجدد-16

 .االولى استعارتها فترة انتهاء قبل المعنية الوحدة قبل من وتدقق

 المستعير يغرم ارجاعه استحقاق موعد عن الواحد الكتاب تأخير حالة في-17

 حالة في الطالب ھوية وتسحب تأخير يوم كل عن دينار (500) قدره مبلغ

 .بذلك كليته وتعلم الغرامة تسديد عن امتناعه

لغرض اعالم التزام موظف اإلعارة بعمل تقرير يومي مفصل بالتأخيرات -18

 الطلبة والكلية بذلك.

 دفع عن امتناعه او التأخير تكرار حالة في االستعارة من المستعير يحرم-19

 .المقررة التأخير غرامة

 من ذمة براءة على حصوله بعد اال النهائي االمتحان نتيجة الطالب يمنح ال-20

 .المركزية المكتبة

 المستعير على تلفه او فقدانه حالة وفي المعار الكتاب على المحافظة-21

 المستعير ويلتزم ة،والطبع والمؤلف العنوان بنفس الجامعة الى تعويضه

 عشرة دفع او مصورة نسخ خمس او جديدة اصلية بنسخة المكتبة بتعويض

 .الصعبة بالعملة الكتاب اضعاف



 

 والدوريات المرجعية للكتب بالنسبة اإلعارة الخارجية تمنع-22

ويمكن  .فقط المكتبة داخل تستخدم وانما الجامعية والرسائل واالطاريح

 مع ساعتين ولمدة المكتبة داخلنسخة منها  استنساخللطالب 

 في القسم المعني. الشخصية الطالب بهوية االحتفاظ

 والمراجع المصادر من االستفادةب الجامعة خارج من المكتبة لرواد يسمح-23

 .فقط المكتبة داخل

 كحد اعلىجامعية  ( رسائل3)يسمح لموظف المكتبة االلكترونية بتحميل -24

 كحد اعلى لطالب المحافظات. ( رسائل5) للطالب في داخل محافظة االنبار و

يسمح لموظف المكتبة االلكترونية بصيانة وتحميل الكتب االلكترونية -25

 .للمستفيد لقاء مبالغ معينة

 الجرد لغرض تموز (7) شهر بداية في حتما   للجميع المعارة الكتب كافة تعاد-26

 .للمكتبة السنوي

 وحسب الضوابط. واستثناءات إعفاءات عمل في الحق فقط لمدير المكتبة-27
 

النظام  على المحافظة لغرض وضعت والتعليمات الضوابط هذه             
 لغرض أعاله ورد بما االلتزام يرجى ،وحفظ النتاج الفكري في المكتبة

 .الخدمات أفضل تقديم

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        

                                                                                                  

 املركزية/ جامعة االنبار ادارة املكتبة


