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 دليلالفهرس 
  

 الصفحات لموضوعاتا

 1 الفهرس 

 2 لجنة إعداد الدلٌل

 3 دلٌل المكتبة

 3 رؤٌة ورسالة المكتبة

 3 األهداف الرئٌسٌة للمكتبة 

 3 البٌئة المكتبٌة 

 3 موظفٌن المكتبة

 4 استخدام المكتبةشروط 

 4 االستعارة

 5 وإجراءات التأخٌر االستعارةتمدٌد 

 6 لمكتبةتجهٌزات ا

 8 الكتب الموجودة فً المكتبةعناوٌن 
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 جلنة إعداد الدليل
 

كلفت بإعداد هذا الدلٌل لجنة بكلٌة الشرٌعة والقانون أوباري  بموجب قرار رئٌس الجامعة 

 م وهم :2222لسنة  6571االسمرٌة اإلسالمٌة رقم 

 بالكلٌة وتقٌٌم األداء الجودة ممدٌر قس    دمحم السنوسً شادكو                      أ. .1

 بالكلٌةأمٌن المكتبة   خالد حمزة هاشم                              أ. .2

 الكلٌةموظف بمكتبة    أبوبكر                         صالح الحبٌبأ. .3
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 المكتبةدليل 
 

 تعريف المكتبة : 

بٌة لتٌسٌر سبل البحث المعلوماتٌة والمكتهً مؤسسة علمٌة ثقافٌة تربوٌة اجتماعٌة تقدم الخدمات 

 . واالستعارة واالطالع

 : المكتبة رؤية

 الرٌادة بٌن المكتبات االكادٌمٌة لبناء بٌئة معرفٌة تفاعلٌة .

 رسالة المكتبة :

فً رسالتها الً المساهمة فً تحقٌق بٌئة داعمة للبرامج األكادٌمٌة مشجعة للبحث تسعً المكتبة 

العلمً فً المجتمع من خالل توفٌر مصادر المعلومات وتنوٌعها وتنمٌتها لتحقٌق رؤٌة الجامعة 

 وعالمٌا . وإقلٌمٌافً التمٌز محلٌا 

 األهداف الرئيسية للمكتبة 

 مساندة العملٌة التعلٌمٌة  -1

 التمٌز فً البرامج البحثٌة والتنموٌة  -2

 تطوٌر التنظٌم اإلداري ورفع كفاءة اداء الموارد البشرٌة -3

 المساعدة فً دعم البحث العلمً فً الجامعة والتطوٌر المستمر لتقدٌم خدمات متمٌزة -4

 للمستفٌدٌن

 توظٌف التقنٌة للوصول الً مصادر المعلومات  -5

 

 البيئة المكتبية

 البٌئة المكتبٌة للمكتبة التجهٌزات التالٌة حسب متطلبات العمل األكادٌمً وهً :تشمل 

 موظفٌن االشراف . –حاسب الً  –رفف األ –الكتب المرجعٌة  –طاوالت االطالع والقراءة 

 موظفين المكتبة

هم مجموعة من أعضاء هٌئة تدرٌس وموظفٌن من تتوفر لدٌهم الرغبة والدافعٌة للمعاونة فً 

 ال المكتبة أعم

 

 مهام موظفين المكتبة

 إرشاد الطلبة علً أماكن الكتب والمصادر ومعاونتهم علً الحصول علٌها -1
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 المساعدة فً عملٌة االستعارة الداخلٌة والخارجٌة -2

 إرجاع الكتب إلً رفوف المكتبة كل حسب المكان المخصص له -3

 التوعٌة بخدمات المكتبة وأنشطتها فً أوساط الطلبة  -4

 تشجٌع الطلبة فً الكلٌة بالتردد علً المكتبة وتوجٌههم لحسن إستخدمها -5

 

 شروط إستخدام المكتبة

 االلتزام بأوقات الدوام الرسمً للمكتبة  -1

 ٌمنع نقل مقتنٌات المكتبة من قاعة الً أخري -2

 المحافظة علً مقتنٌات المكتبة من أجهزة وأدوات أثاث وغٌر ذالك -3

 األلتزام بالهدوء وعدم دخول األماكن الغٌر مصرح بها -4

 ٌمنع إستخدام الهواتف لغٌر العاملٌن بالمكتبة  -5

 االماكن المسموح بها ٌمنع ادخال المأكوالت والمشروبات الً المكتبة وٌسمح بذالك فً -6

  م بأنظمة االستعارة المعتمدةااللتزا -7

 

 االستعارة                                               

 

 تعريف االستعارة

خارج المكتبة لفترة زمنٌة محددة  االمستعٌر الستخدامه باسمعملٌة تسجٌل مصادر المعلومات هً 

وعادتا ٌشرف علً العملٌة موظف االعارة الذي ٌسجل المحتوي قبل إخراجه لتأكد من إرجاع 

 المستعٌر له .

 المصادر التي اليسمح بإستعارتها

 والدكتوراهرسائل الماجستٌر  -1

 فً حكمهمالكتب ذات النسخة الوحٌدة . وٌستثنى من هذا أعضاء هٌئة التدرٌس ومن  -2

 الكتب المحجوزة من أعضاء هٌئة التدرٌس  -3
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 االطالعالكتب محدودة  -4

 الكتب النادرة  -5

 المستهدفين لإلستعارة والمده المحدده لهم

 ................ فصل دراسً واحدأعضاء هٌئة التدرٌس .................................... -1

 اللغة .......................................شهر واحدالمحاضرٌن والمعٌدٌن ومدرسٌن  -2

 طالبة الدراسات العلٌا ..........................................................شهر واحد -3

 طلبة اللٌسانس والبكالورٌوس...................................................شهر واحد -4

 أخري .................................................. شهر واحدالمستفٌدٌن من جهات  -5

 

 تمديد األستعارة وإجراءات التأخير

 

 تمديد األستعارة

 ٌجوز تمدٌد مدة اإلعارة مرة واحدة فقط لجمٌع الفئات المذكورة -1

 من مستعٌر أخر ٌسمح للمستعٌر تمدٌد مدة إضافٌة أخري إذا لم تطلب الكتب -2

لك هٌئة التدرٌس وذ ءشهر ألعضاٌحق لموظفٌن ومشرفٌن المكتبة تقلٌص مدة االعارة إلً  -3

 توجد نسخ كافٌة منها  للمصادر التً ٌكثر الطلب علٌها وال

 إجراءات التأخير

 كتب أخري مالم ٌعد الكتب المتأخرة لدٌة ألكثر من شهر باستعارةٌسمح للمستعٌر  ال -1

 وفً حال تخلف المستعٌر اإلعارةلمكتبة طلب إعادة الكتاب المستعار قبل نهاٌة موعد ٌحق ل -2

 الخاصة به لمدة فصل دراسً كامل االستعارةعن إعادة الكتاب بعد طلب المكتبة فإنه ٌحرم من 

ٌحق للمكتبة حرمان المستعٌر من اإلعارة لمدة فصل دراسً واحد إذا تكرر منه تجاوز  -3

 للتأخٌر ثالث مرات  الموعد األقصى
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 تجهيزات المكتبة
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 ناوين الكتب الموجودة في المكتبةع

 ســـــــــــــــــــم المؤلفا ســـــــــــم الكتابا ت
سنة 

 االصدار
عدد 
 النسخ

 3 2005 دمحم شز٠ف ػجذاٌزدّٓ أدّذ ػمذ اٌزأ١ِٓ  .1

 3 2006 ّ٘بَ دمحم ِذّٛد س٘زاْ اٌّذخً إٌٝ اٌمبْٔٛ إٌظز٠خ اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ  .2

 1 2009 ا١ِز فزج ٠ٛسف ٔظز٠خ االٌزشاِبد ِٓ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  .3

 1 2010 طالح دمحم أدّذ د٠بة ثطالْ ػمذ اٌؼًّ  .4

 1  وّبي طبٌخ اٌجٕب اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌذػبٚٞ اٌشزػ١خ  .5

 1 2009 ٔج١ً اثزا١ُ٘ سؼذ إٌظز٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزشاَ أدىبَ االٌزشاَ  .6

 1 2007 ّ٘بَ دمحم ِذّٛد س٘زاْ اٌزأ١ِٕبد اٌؼ١ٕ١خ  .7

 3 2004 أدّذ ػجذاٌٍط١ف اٌخطأ غ١ز اٌؼّذٞ فٟ اٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ  .8

 2 2007 ٚطفٟ ػبشٛر أثٛس٠ذ "فٟ اٌفمٗ االسالِٟ" ٔظز٠خ اٌججز  .9

 23 1999 ػجذإٌبطز ِٛسٝ أثٛ اٌجظً أدىبَ اٌشزوبد فٟ اٌفمٗ ٚاٌمبْٔٛ  .11

 2 2007 دسٓ دمحم ٕ٘ذ شزح أدىبَ لبْٔٛ اٌؼًّاٌّٛسٛػخ اٌمضبئ١خ فٟ   .11

 1 2009 ِظطفٝ ِزٌٟٛ لٕذ٠ً إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌإلشزاف ػٍٝ إجزاءاد اٌزٕف١ذ اٌججزٞ  .12

 1 2010 ِذّٛد دمحم ػٍٟ طجزٖ إػذاد ٚط١بغخ اٌؼمٛد اٌذى١ِٛخ  .13

 1 2008 ِبجذ راغت اٌذٍٛ اٌمبْٔٛ اٌذسزٛرٞ  .14

 1 1999 ِظطفٝ اٌجّبي ِظبدر االٌزشاَ  .15

 1 1991 دمحم ػجذاٌجٛاد دمحم ثذٛس فٟ اٌشز٠ؼخ االسال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ  .16

 1 1994 أدّذ ثٓ دمحم ثٓ ػ١سٝ اٌجزرٟ ِسٕذ ػجذاٌزدّٓ ثٓ ػٛف  .17

 3 2006 لذرٞ ػجذاٌفزبح اٌشٙبرٞ لبْٔٛ دّب٠خ اٌّسزٍٙه ٚدّب٠خ إٌّبفسخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّظزٞ  .18

 2 2004 ػٍٟ خبطز شٕطبٚٞ ِٛسٛػخ اٌمضبء االدارٞ  .19

اٌّٛسٛػخ االدار٠خ اٌشبٍِخ فٟ إٌغبء اٌمزار االدارٞ ٚرأد٠ت   .21

 3 2008 ػجذ اٌؼش٠ش ػجذ إٌّؼُ خ١ٍفخ اٌّٛظف

 3 2007 س١ٍّبْ اٌطّبٚٞ ِجبدئ اٌمبْٔٛ االدارٞ  .21

 1 1996 دمحم دمحم دمحم شزب اٌّذبِٟ اٌّٛخش اٌؼٍّٟ فٟ اٌذفٛع االدار٠خ  .22

 1  أثٛس٠ز فِّٟٙظطفٝ  اٌمضبء االدارٞ ِٚجٍس اٌذٌٚخ  .23

 1 1994 دبِذ اٌذ١ٍُ اٌشز٠ف اٌظ١غ اٌجٕبئ١خ  .24

 1 2007 دمحم رفؼذ ػجذاٌٛ٘بة أطٛي اٌمضبء االدارٞ  .25

 1 1998 إػبد ػٍٟ دّٛد اٌم١سٟ اٌٛج١ش فٟ اٌمبْٔٛ اٌذسزٛرٞ  .26

 1 2006 دمحم فؤاد اٌجبسظ ِذٜ إِىب١ٔخ اٌزذى١ُ ِٓ ِٕبسػبد اٌمزاراد االدار٠خ  .27

    إٌّبسػبد االدار٠خاٌزذى١ُ فٟ   .28

 1 2006 ػجذ إٌّشبٚٞ اٌزؼ١ٍك ػٍٝ لبْٔٛ اٌذجش االدارٞ  .29

 1 2007 ِذّٛد ػجذ اٌؼش٠ش دمحم اٌمزار االدارٜ فٟ ١٘ىئخ اٌشزطخ  .31

 1 2007 ِبجذ راغت اٌذٍٛ إٌظُ اٌس١ب س١خ  .31

 1 2010 اسبِخ اٌس١ذ ػجذاٌس١ّغ ِٛسٛػخ دمٛف اٌذ١ٛاْ  .32

 1 2005 اسبِخ ادّذ شزبد ٚاٌزجبر٠خلبْٔٛ اٌّذبي اٌظٕبػ١خ   .33

 1 2001 ػبِز ادّذ  اٌم١سٝ ِشىالد اٌّسؤ١ٌٚخ اٌطج١خ اٌّزز ٔجخ ػٍٟ اٌزٍف١خ اٌظٕبػٝ  .34

 1 2000 ٌط١ف ججز وِٛبٔٝ اٌمبْٔٛ اٌزجبرٜ  .35
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 1 2002 ِظطفٝ دمحم اٌجّبي رجذ٠ذ إٌظز٠خ اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ  .36

 1 2008 ا١ِٓ اٌس١ذ رِضبْػّبد دمحم  دّب٠خ اٌّسبُ٘ فٟ شزوخ اٌّسبّ٘خ  .37

 1 1998 اٌس١ذ خٍف دمحم ا٠جبر ٚث١غ اٌّذً اٌزجبري  .38

 3 2003 ػّز ِذٟ اٌذ٠ٓ ِٛرٞ ِىبفذزٙب –اٌجز٠ّخ ٚاسجبثٙب   .39

 2 2005 ِأِْٛ دمحم سالِخ لبْٔٛ االجزاءاد اٌجٕبئ١خ ِؼٍمب ػ١ٍٗ ثبٌفمٗ ٚأدىبَ إٌمذ  .41

 1 2004 ػجذ اٌٍط١ف فزجدمحم  سٍطخ اٌمضبء فٟ رذز٠ه اٌؼٛي اٌجٕبئ١خ  .41

 1 2007 ػجذ اٌفزبح ث١ِٛٝ دجبسٜ إٌظبَ اٌمب ٔٛٔٝ ٌٍزٛل١غ االٌىززٟٚٔ  .42

 1 2008 دمحم ا١ِٓ اٌزِٚٝ اٌّسزٕذ االٌىززٟٚٔ  .43

 1 2009 سذز اٌجىجبشٝ اٌزٛل١غ اال١ٌىززٚٔٝ  .44

 1 2006 ػبدي ػجذاٌؼبي ضٛاثظ اٌزذزٞ ٚاالسزذالي ػٓ اٌجزائُ  .45

 1 2007 أشزف رِضبْ ػجذاٌّج١ذ درجز١ِٓجذأ اٌزذم١ك ػٍٝ   .46

 1 2006 ػٍٟ اٌجبرٚدٞ ، دمحم اٌس١ذ اٌمبْٔٛ اٌزجبرٜ  .47

 1 2001 دمحم رفؼذ ػجذاٌٛ٘بة ِجبدئ اٌمبْٔٛ االدارٞ  .48

 1 2008 خ١زٞ أدّذ اٌىجبش اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌذمٛق االٔسب١ٔخ  .49

 1 2005 ٔبئٍخ ػبدي دمحم فز٠ذ لٛرح "دراسخ ٔظز٠خ ٚرطج١م١خ " جزائُ اٌذبست ا٢ٌٟ االلزظبد٠خ   .51

 1 2007 جالي ثزٚد ٔظز٠خ اٌجز٠ّخ اٌّزؼذ٠خ اٌمظذ  .51

 1 2010 أدّذ دمحم ثٛٔخ دٚر اٌمبضٟ فٟ رخف١ف اٌؼمٛثخ  .52

 3 2007 دمحم فؤاد رشبد لٛاػذ رفس١ز اٌّؼب٘ذاد  .53

 1 2007 دمحم ػج١ذ دمحم ِذّٛد ِٕظّخ اٌزجبرح اٌؼب١ٌّخ  .54

 1 2009 دسبَ دمحم سبِٟ جبثز اٌجٕبئ١خطزق اٌطؼٓ فٟ االدىبَ   .55

 1 2005 دمحم ػجذاٌذ١ّذ األٌفٟ جزائُ د١بسح ٚأزٙبن دزِخ ٍِه اٌغ١ز  .56

 1 2005 ٔبطز أدّذ اثزا١ُ٘ إٌشٛٞ ِٛلف اٌشز٠ؼخ االسال١ِخ ِٓ االسزؼبٔخ ثغ١ز اٌّس١ٍّٓ فٟ اٌجٙبد  .57

 1 2007 ثزوبدِذّٛد دمحم ٔبطز  اٌسٍطخ اٌزمذ٠ز٠خ ٌٍمبضٟ فٟ اٌفمٗ االسالِٟ  .58

 1 2005 دسٓ طالح اٌظغ١ز ػجذهللا ِذٜ ِشزٚػ١خ االٌزشاِجبٌفذض اٌطجٟ لجً اٌشٚاج  .59

 1 2008 أدّذ ٔظز اٌجٕذٞ االدٛاي اٌشخظ١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌزٛٔسٟ  .61

 1 2008 أدّذ ٔظز اٌجٕذٞ شزح لبْٔٛ االدٛاي اٌشخظ١خ فٟ سٍطٕخ ػّبْ  .61

 3 2007 ػبرف خ١ًٍ أثٛػ١ذ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌفمٗ االسالِٟ  .62

 3 2002 ػجذ اٌذ١ّذ اسّبػ١ً االٔظبرٞ اٌذمٛق اٌس١بس١خ ٌٍّزأح  .63

 3 2007 ٘شبٖ خبٌذ اٌجٕٛن االسال١ِخ اٌذ١ٌٚخ ٚػمٛد٘ب  .64

 3  دمحم وّبي فّٟٙ أطٛي اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبص  .65

 2 2010 ِأِْٛ إٌّبْ ِجبدئ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ  .66

   ػجذاٌىز٠ُ ػٛع خ١ٍفخ "ٚدٚر٘ب فٟ إرسبء" أدىبَ اٌمضبء اٌذٌٟٚ   .67

 2 2005 جالي اٌس١ذ ثٕذاٚٞ أجٛثخ اٌسبئالد ٚاٌسبئ١ٍٓ ِٓ ِشىالد ٚلضب٠ب االدٛاي اٌشخظ١خ  .68

 1  ِؼّز رر١ت دمحم ػجذاٌذبفع "ظب٘زح اٌزٍٛس " اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍج١ئخ   .69

 1  اٌؼالِخ رمٝ اٌذ٠ٓ اثٟ ثىز وفب٠خ األخ١بر فٟ دً غب٠خ االخزظبر  .71
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