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أو ًال :أحاكم عامة
المادة ()10
تسري أحكام هذه الالئحة على كل المستفيد من خدمات مكتبة معهد الهيثم للعلوم اإلدارية والمالية
والحاسوب مصراته من طلبة ،وأعضاء هيئة تدريس والموظفين والمدربين.
المادة ()10
تهدف هذه الالئحة إلى إرساء قواعد النظام المتعلقة بتسيير مكتبة معهد الهيثم للعلوم اإلدارية والمالية
والحاسوب مصراته ،وتحديد األحكام التي تطبق على رواد المكتبة ،وحقوق والتزامات كل طرف.

اثني ًا :التعريف ابملكتبة وأهدافها وهماهما.
المادة ()10
التعريف بالمكتبة
مكتبة معهد الهيثم للعلوم اإلدارية والمالية والحاسوب ،مكتبة متخصصة في العلوم اإلدارية والمالية
والحاسوب.
المادة ()10
أهداف المكتبة
 .1تلبية احتياجات الطالب األساسية من أوعية المعلومات المختلفة.
 .2العمل على تطوير البحث العلمي.
 .3تلبية متطلبات دليل ضمان الجودة.
المادة ()10
مهام المكتبة
 .1تزويددد المكتبددة بالكتددب والمراجددل والدددوريات العلميددة ،وفقددا لمددا تقتضدديه احتياجددات البحددث العلمددي
والتعليم التقني.
 .2تقديم الخدمات األساسية من اإلطالع واإلعارة لكل المستفيدين وفق الشروط المحددة في الالئحة.
 .3وضل الشروط المالئمة الستعمال الرصيد المعرفي من حفظ واسترجاع وتصنيف وفهرسة للمواد
المكتبية المختلفة خدمتا لجميل رواد المكتبة بما يتالءم مل البرامج التعليمية والبحثية لمختلف
الفصول الدراسية بالمعهد ،والعمل على تحسينه وتطويره.
 .4توفير مصادر المعلومات الالزمة لتلبية احتياجات الطالب لمساعدتهم في إنجاز البحوث والتقارير
المختلفة.
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اثلث ًا :ادارة املكتبة
المادة ()10
يتولى إدارة المكتبة أمين المكتبة ويناط به القيام بالمهام التالية:
 .1اإلشراف العام على المكتبة وتنظيم العمل بين الموظفين متابعتهم في تنفيذ مهامهم.
 .2تمثيل المكتبة في كافة االجتماعات واللجان داخل المعهد.
 .3تقديم خدمات اإلطالع واإلعارة والنسخ لجميل المستفيدين حسب الشروط المحددة في الالئحة ومسداعدة
الطالب على إنجاز أبحاثهم ورسائلهم وتقاريرهم المختلفة.
 .4اقتددراب بددرامج اقتندداء المراجددل والتوثيددق الجددامعي بالتنسدديق مددل الكليددات والمعاهددد وتبددادل المعلومددات
والخدمات المكتبية مل جميل مكتبات.
 .5إعداد تقرير بشأن مدى مطابقة المؤشرات الكمية والنوعية الواردة بدليل ضمان الجودة لواقل المكتبة
ودراسة االنحرافات وإحالة التقرير إلى مدير مكتب التوثيق والمعلومات.
 .6اإلشراف على المكتبة اإللكترونية والعمل على تزويدها بالكتب والمراجل اإللكترونية.
 .7إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتبة.
 .8أية أعمال أخرى تسند إليه وتدخل في نطاق اختصاصه.

رابع ًا :عضوية املكتبة
المادة ()10
المعنيون بعضوية المكتبة هم طلبة المعهد وأعضاء هيئة التدريس والمددربين والمدوظفين بالمعهدد ويكدون
االشتراك على النحو التالي:
 .1الطلبة:
 تعبئة نموذج االنتساب إلى المكتبة ويعتمد عليه من مكتب التسجيل بالمعهد.
 صورة شخصية.
 .2أعضاء هيئة التدريس القارين :يحال كشف من إدارة المعهد بأسماء أعضاء هيئة التدريس القارين.
 .3أعضاء هيئة التدريس المتعاونين :إفادة من إدارة المعهد بتعاون عضو هيئة التدريس مل المعهد.
 .4الموظفين والمدربين :يحال كشف من إدارة المعهد بأسماء الموظفين والمدربين.
المادة ()10
يمنح الطالب بطاقة المكتبة ،وتجدد عند بداية كل فصل دراسي ،وال يجوز استعمالها من طرف أي شدخ
آخر.
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خامس ًا :ساعات ادلوام
المادة ()10
يبدأ دوام المكتبة اعتبارا من الساعة الثالثة مساءا حتى الساعة الثامنة مساءا.
المادة ()01
أيام العمل بالمكتبة جميل أيام األسبوع عدا الخميس والجمعة والعطالت الرسمية.

سادس ًا :االعارة واملطـالعة
المادة ()00
يسمح بإعارة الكتب والمراجل المختلفة للفئات المذكورة في المادة ( )0من هذه الالئحة على النحو التالي:
أ ـ إعارة داخلية :وهي عملية المطالعة للمراجل والكتب داخل المكتبة ،ولقلة المراجل أو ألسباب تنظيمية
يحق ألمين المكتبة أو من ينوب عنه أن يحدد زمن اإلعارة داخل المكتبة نظرا لحاجة مستفيدين آخرين،
وبشكل عام يسمح باالطالع على المراجل داخل المكتبة بحيث ال يتعدى عدد المراجل ثالث مراجل دفعة
واحدة.
ب ـ إعارة خارجية :وهذه ال تكون إال للمستفيدين المسجلين في قائمة المستعيرين وتكون كما يلي:
 .1الطلبة يجوز لهم استعارة كتابين لمدة أسبوع قابلة للتجديد مرة واحدة ،ما لم يطلب الكتاب مستعير أخر.
.2
.3
.4
.5

أعضاء هيئة التدريس القارين يجوز لهم استعارة ثالثة كتب لمدة أسبوع قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم
يطلب الكتاب مستعير أخر.
أعضاء هيئة التدريس المتعاونين يجوز لهم استعارة كتاب لمدة أسبوع قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم
يطلب الكتاب مستعير أخر.
الموظفون والمدربين يجوز لهم استعارة كتاب لمدة أسبوع قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم يطلب الكتاب
مستعير أخر.
طلبة المشاريل يجوز لهم استعارة كتابين لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم يطلب
الكتاب مستعير أخر.
المادة ()00

تستثنى من اإلعارة الكتب والمراجل المختومة بختم ال يعار والنسخ الوحيدة.
المادة ()00
توقف اإلعارة مل بداية االمتحانات النهائية وال يسمح بها إال في بدايدة الفصدل الدراسدي ويسدتثنى مدن ذلدك
طلبة التدريب الميداني ومشاريل التخرج بناءا على توصية من القسم العلمي.
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المادة ()00
ال يسمح بإتمام إجراءات تجديد أو إيقاف قيد الطالب الذي في ذمته التزام تجاه المكتبة على أن تطبق في
حقه الجزاءات المنصو عليها في هذه الالئحة ،كما ال يسمح بإتمام إجراءات النقل للطالب أو إجراءات
التخرج دون أخال طرفه من المكتبة.
المادة ()00
ال يسمح بإتمام اإلجراءات المالية ألعضاء هيئة التدريس المتعاونين دون الحصول على براءة الذمة من المكتبة.

سابع ًا :النظام داخيل املكتبة
المادة ()00
ولتسهيل عملية إدارة المكتبة يجب على المستعير التقيد بما يلي:
 )1يجب على المستعير االلتزام بأحكام هذه الالئحة والتقيد بتعليمات موظفي المكتبة.
 )2إبراز بطاقة المكتبة عند الدخول وترك ما يحمله في المكان المخص

لذلك.

 )3الحضور إلى المكتبة بشكل شخصي مل إحضار بطاقة المكتبة عند الرغبة في استعارة الكتب.
 )4المحافظة على الكتب والمراجل وعدم إلحاق الضرر بها.
 )5االلتزام بالهدوء التام داخل المكتبة والمطالعة ،وتفادي التشويش وعدم استخدام الهاتف.
 )6عدم الدخول إلى مخزن الكتب أو استعمال معدات واألجهزة المخص

للموظفين.

 )7يمنل إحضار المأكوالت أو المشروبات أو إلى المكتبة ،وكذلك التدخين.

اثمن ًا :الزتويد
المادة ()00
التزويد هو إمداد المكتبة بالكتب والمراجل المختلفة ويتم بالشراء أو تبادل الكتب مل مكتبات أخرى أو
الهدايا والتبرعات ويجب عند توريد الكتب والمراجل إلى المكتبة مراعاة النقاط التالية:
 .1تحديد الكتب والمراجل المطلوبة وفق الخطة الدراسية للبرنامج التعليمي.
 .2متابعة المعارض ودور النشر ،مل التركيز على جودة الكتاب ويجب تحديد بيانات الكتب بالتفصيل عند
طلبها واستالمها من المورد.
 .3يجب أن يراعى عند تزويد المكتبة بالكتب والمراجل متطلبات دليل المركز الوطني لضمان جودة
واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
 .4ال يجوز أن تكون بين المراجل والكتب ما يسئ إلى الدين أو األخالق اإلسالمية.
 .5يجب أن تكون للكتب والمراجل المقتناة لها رقم إيداع قانوني.
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اتسع ًا :اجلرد الس نوي للمكتبة
المادة ()00
يتم الجرد وفق الخطوات التالية:
 .1جرد كامل لمحتويات المكتبة من كتب ومراجل يبدأ بحصر جميل الكتب المستعارة من واقل بطاقات
االستعارة عند استعمال النظام اليدوي أو تقارير الكتب المستعارة عند استخدام النظام اآللي وكذلك
حصر كامل األثاث واألجهزة والمعدات بالمكتبة.
 .2يقارن جرد السنة الحالية مل سجالت المكتبة سجل الكتب (سواء كان ورقي أو إلكتروني).
 .3يقارن جرد السنة الحالية مل جرد السنة الماضية ،ويحدد الفاقد من الكتب والمراجل في تقرير مفصل.
 .4يحال محضر بالجرد إلى رئيس لجان الجرد بالمعهد.
المادة ()00
تتبنى المكتبة نظام تصنيف ديوي العشري لتصدنيف أوعيدة المعلومدات المختلفدة ،كمدا تعتمدد نظدام الفهرسدة
الوصفية في عمليات الفهرسة المختلفة.

عارشاً :اخملـالفات والعقوبـات
المادة ()01
يعتبر إهانة أمين المكتبة أو أحد موظفي المكتبة ورفض التعليمات المنصو
بالنظام العام للمكتبة ويعرض من قام به إلى أحد العقوبات التالية:

عليها في هذه الالئحة إخالال

إذا كان مرتكب المخالفة طالب:
 .1سحب بطاقة المكتبة ،ويمنل من دخول المكتبة لمدة فصل دراسي على األقل.
 .2عند تكرار الفعل يحال الموضوع إلى المجلس التأديبي بالمعهد التخاذ ما يلزم بشأنه.
إذا كان مرتكب المخالفة من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو المدربين:
أ -يتم إيقاف التعامل معه ،ويمنل من دخول المكتبة لمدة فصل دراسي على األقل.
ب -عند تكرار الفعل تجمد عضويته ويوقف التعامل معه ويحال الموضدوع إلدى إدارة المعهدد التخداذ مدا
يلزم بشأنه.
المادة ()00
يعاقب كل مستعير يضيع كتابا ً باآلتي:
 .1يلزم بتقديم تعهد كتابي بعدم تكرار الفعل ،وفي حال تكرار الفعل يوقف التعامل معه نهائيا
 .2التعويض العيني له بنفس عنوان الكتاب ولنفس المؤلف ودار النشر والطبعة (يمكن قبول طبعات أحدث
دور نشر أفضل من دار نشر الكتاب الضائل).
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 .3إذا كان الكتاب جزء من سلسلة علمية يلزم المستعير بتعويض السلسلة كاملة لنفس المؤلف ودار النشر
و الطبعة (يمكن قبول طبعات أحدث دور نشر أفضل من دار نشر الكتاب الضائل).
 .4إذا تعذر ذلك يطالب بتعويض ثالثة نسخ من نفس التخص عن كل كتاب ضائل ،أو ثالثة سالسل
علمية كاملة إذا الكتاب جزء من سلسة علمية ،على أن يحدد العناوين أمين المكتبة.
 .5وفي كل األحوال يجب دفل غرامة قدرها ثمن الكتاب ،أو ثمن السلسلة العلمية إذا كان الكتاب جزء من
سلسة علمية.
 .6عند تكرار الفعل يوقف التعامل معه مل نفاذ األحكام السابقة.
المادة ()00
عند اإلخالل بهيئة الكتاب بحيث يمنل االستفادة منه ولو بشكل مؤقت ويقدر الضرر الواقل على الكتاب
حسب التصنيف التالي:
أو حبر وما في حكمه يقدر بنسبة ما بين

 .1الضرر الناتج عن الكتابة على المرجل سواء بقلم رصا
 %33إلى .%133
 .2الضرر الناتج عن اإلخالل بتماسك الكتاب يقدر بنسبة ما بين  %63إلى .%133
 .3الضرر الناتج عن نزع أي صفحة أو تمزيقها يقدر بنسبة ما بين  %63إلى .%133
 .4إذا الكتاب ضمن سلسلة علمية يقدر الضرر بالسلسلة كاملة .%133
ويعاقب كل تسبب في إلحاق ضرر بالكتاب بالتالي:

 .1إذا كان الضرر الواقل على الكتاب بنسبة  %43فما أقل ،يلزم المستعير بإحضار نسخة من الكتاب أو
من السلسلة العلمية كاملة إذا الكتاب جزء من سلسلة علمية ،ويدفل غرامة قدرها ثمن الكتاب ،أو ثمن
السلسلة العلمية إذا كان الكتاب جزء من سلسة علمية.
 .2إذا كان الضرر الواقل على الكتاب بنسبة أكبر من  %43فإن الكتاب يعتبر في حكم الضائل وتسري
على المستعير أحكام المادة ( )21من هذه الالئحة.
المادة ()00
كل مستعير تأخر عن إرجاع الكتاب خالل المدة المنصو عليها في المادة ( )9من هذه الالئحة بالتالي:
 .1إذا لم يتجاوز المستعير مدة ثالثة أيام ،يلزم المستعير بتقديم تعهد كتابي بعدم تكرار الفعل.
 .2في حال تكرار الفعل السابق أو إذا تجاوز المستعير مدة ثالثة أيام إلى أقل من أسبوع فإنه يدرج اسمه
في قائمة اإلنذار وفي حال تكرار الفعل منه تجمد عضويته ويوقف التعامل معه لمدة شهر ويتحمل
غرامة دينار واحد عن كل يوم تأخير.
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 .3إذا تجاوز المستعير مدة سبعة أيام تأخير فيجب أن تسحب منه البطاقة وتجمد عضويته لمدة فصل
دراسي كامل ويتحمل غرامة دينار واحد عن كل يوم تأخير.
 .4إذا تجاوز المستعير مدة شهر فما فوق ،عندها يجب وقف التعامل معه نهائيا ويحال الموضوع إلى
إدارة المعهد ،ويتحمل غرامة دينار واحد عن كل يوم تأخير.
المادة ()00
يدخل تمزيق أوراق من الكتب أو المراجل في حكم السرقة ويعاقب كل من يحاول سرقة أي مادة من
مواد المكتبة المختلفة بالتالي:
 .1ينتهي التعامل معه بشكل نهائي ويمنل من دخول المكتبة.
 .2يحال إلى المجلس التأديبي لتقرير ما يجب بشأنه.
المادة ()00
يخول مدير المعهد توقيل العقوبات المقررة في هذه الالئحة فيما عدا الحاالت التي تحال إلى المجلس
التأديبي.

احلادي عرش :أحكـام ختـامية
المادة ()00
يكلف أمين المكتبة والموظفين العاملين بالمكتبة بتطبيق أحكام هذه الالئحة كال حسب مهامه واختصاصاته.
المادة ()00
تنشر الئحة المكتبة على موقل المعهد ،وتوزع نسخ منه على كافة مكاتب وأقسام ووحدات المعهد ،كما
توضل نسخة منه داخل المكتبة لإلطالع.
المادة ()00
يجوز إدخال تعديالت على هذه الالئحة كلما دعت الحاجة لذلك ويعمل بها من تاريخ اعتماد التعديل
ويلغى كل ما يخالف ذلك.

اعتماد
مدير المعهد
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