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 كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران

العليا والبحث العلمي  وكالة الكلية للدراسات 

 وحدة شؤون المكتبات
 

 

 القواعد السلوكية داخل المكتبة

 

ةةةاسةةةة والبحةةةث لكاوةةةة ملسةةةوبي الكليةةةة با  ةةةاوة  لةةة   المكتبةةةة متاحةةةة لدةةةر  الدرا .1  البةةةاح ين مةةةن خارقهةةةا ووق 

 .للسياسات الخاصة بوحدة شؤون المكتبات
 

البطاقةةةةة الجامعيةةةةة او بطاقةةةة عةةةةةوية المكتبةةةةة علةةةد  لبهةةةةا مةةةةن قبةةةةل    ظهةةةةاريجةةةل علةةةة  قميةةةةت رواد المكتبةةةة  .2

اصةةةةةةة بهةةةةةةح وعةةةةةةدم السةةةةةةما  موظةةةةةةت المكتبةةةةةةة. ويتحمةةةةةةل رواد المكتبةةةةةةة مسةةةةةةؤولية اسةةةةةةتخدام البطاقةةةةةةة الخ

 .لآلخرين باستخدامها، وكل من يخالت ذلك يعر  نفسه لإلقراءات التأديبية
 

يجةةةل المحاوظةةةة علةةة  الهةةةدوء التةةةام واللظةةةام داخةةةل المكتبةةةة، ويملةةةت ا اعةةةا   و السةةةلو   يةةةر ال  ةةة  سةةةواء   .3

لمكتبةةةةة ألن ذلةةةةك عةةةةدد كبيةةةةر مةةةةن المقتليةةةةات ال خصةةةةية  لةةةة  ا كمةةةةا يملةةةةت قلةةةةلمةةةةت مةةةةوظفي  و رواد المكتبةةةةة. 

 الدراسة.قد يعي  وصول اآلخرين  ل   ماكن  
 

 القريبة.يملت التدخين داخل المكتبة  و خار  المداخل الخارقية   .4
 

كمةةةةةا  يمكةةةةةن اسةةةةةتخدام الهةةةةةالت المحمةةةةةول وةةةةةي المكتبةةةةةة ب ةةةةةر   ن   يسةةةةةبل ااعةةةةةا  لمسةةةةةتخدمي المكتبةةةةةة،  .5

 المكان. مت  رورة المحاوظة عل  نظاوة  محكمة ا   ق يمكن للاول الم روبات 
 

 .المكتبة وروادها با حترام ال    وعدم ا ساءة  ليهح  موظفيمعاملة كاوة  .6
 

باسةةةةت لاء ا ع نةةةةات الرسةةةةمية الصةةةةادرة مةةةةن المكتبةةةةة  و  -يملةةةةت لوايةةةةت  و ن ةةةةر  ل ملصةةةةقات داخةةةةل المكتبةةةةة  .7

 .مكتباتدون الحصول عل   ذن مسب  من قبل ر يس وحدة شؤون ال-الكلية
 

يجةةةةل المحاوظةةةةة علةةةة  مقتليةةةةات المكتبةةةةة مةةةةن مةةةةواد مكتبيةةةةة و هةةةةا  و قهةةةة ة وعةةةةدم العبةةةةث بهةةةةا  و نقلهةةةةا مةةةةن  .8

 .مكانها، وكل من يخالت ذلك يعر  نفسه لإلقراءات التأديبية
 

يةةةةتح  .9 يحظةةةر علةةة  رواد المكتبةةةةة حجةةة   مةةةةاكن الدراسةةةة بتةةةةر  مقتليةةةالهح ال خصةةةية علةةةةد مدةةةادرة المكتبةةةةة. قةةةد 

 .المقتليات ال خصية للسما  لآلخرين باستخدام  ماكن الدراسة االة  
 

 .المكتبة  ير مسؤولة عن وقدان مقتليالك ال ميلة .10
 

طلةةةةةل مةةةةةن   .11 المكتبةةةةةة لقةةةةةديح حقةةةةةا بهح للتفتةةةةةيب مةةةةةن قبةةةةةل مةةةةةوظفي المكتبةةةةةة، وكةةةةة لك  ل كتةةةةةل  و   روادقةةةةةد يم

 .مجلدات يحملونها
 

المكتبةةةةة عةةةةن  ريةةةة  الكتابةةةةة  و لم يةةةة  الصةةةةفحات      ةةةةرار  و  سةةةةاءة اسةةةةتخدام مةةةةواداو ا لةةةة     وةةةةيالتسةةةةبل  .12

 . و  االة ال را ح األملية  و  ير ذلك يعر  المستفيد للمسؤولية والمحاسبة
 

يةةةةتح   .13   يسةةةةمح بتصةةةةوير مراوةةةة  المكتبةةةةة باسةةةةتخدام كةةةةاميرا الهةةةةالت المحمةةةةول  و الكةةةةاميرا الخاصةةةةة مةةةةا لةةةةح 

 .الحصول عل   ذن مسب  من قبل قسح األمن
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 بمواعيد وتح و   ق المكتبة. لت ام  ا .14


