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بنود سياسة 
اإلعارة بمكتبات 

جامعة الحدود 
الشمالية

أنظمد  	1 حسب  للمستفلدين  الخداد  م  ُتــقــدَّ
المستبلرين  فئات  د  وُت دَّ البمادة،  وسلاسات 
والمدد  بإعارتها  المسموح  الُكُتب  وأعــداد 

د وفق اا يلي: انلَّ الزَّ

وي ق للمستفلد تجديد االستبارة لمرة واحدة.

الحدود الشمالية نظام اإلعارة بمكتبات جامعة 

ة منيَّ الفترة الزَّ ة الكميَّ الفئة

60 يوًاا  8 دريس  أعضاء هلئد التَّ
وان في حكمهم

15 يوًاا 3 الطالب الُمنتظمون

30 يوًاا  6 طالب الدراسات البللا

15 يوًاا 4 اوظفو الجاابد

15 يوًاا 4 األفراد والجهات ان غلر 
انسولي الجاابد
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يلزم الُمستبلر لردِّ اا استباره ان ُكُتب لال الد  	1
الزم  وهــو  المكتبد،  ان  لها  مها  تسلَّ تي  الَّ
ُنسخد  بإحضار  انه  ُفِقد  أو  أتلفه  اا  لتبويض 
ببد أو طببد أحدث ال َتِقم  لديلد ان نفس الطَّ
بر  السِّ حسب  ثمنها  د  ُيسدِّ أو  عنها،  قلمتها 

د. ال الي ُاضافًا إلله )%15( اصاريف إداريَّ

واحد عن كم  	1 ريال  لواقع  تأخلر  غرااد  ُت تسب 
يوم تأخلر لبد انتهاء ادة اإلعارة المسموح لها 
إللها،  ينتمي  تي  الَّ الفئد  حسب  ُاستبلر  لُكم 
 )90( عن  للغرااد  األقصى  ال د  يزيد  أالَّ  على 

يوًاا.

أخلر )90( يوًاا ُيبد الكتاب  	1 ة التَّ إذا تجاوزت ُادَّ
م الُمستبلر تكلفته اضاعفد. افقوًدا وُيغرَّ

ة  	1 ي ق للمكتبد حراان المستبلر ان اإلعارة لمدَّ
إر اع  تجاوز اوعد  ر انه  تكرَّ إذا  فصم دراسي، 

اا لديه ان كتب ثالث ارات اتتاللد.

المستفلد  	1 حراان  المكتبات حق  لبملد شؤون 
ان اإلعارة ادة ال تزيد عن عام دراسي إذا أساء 
أساء  أو  اقتنلاتها،  أو  المكتبد،  استبمال 

باُام اع البااللن فلها. التَّ

تأخلر  	1 لغرااات  د  الماللَّ القلمد  ت صلم  ر  تبذَّ إذا 
ت صللها  فلتم  د  يَّ الودِّ ُرق  لالطُّ الُكُتب  فقد  أو 
الُمستفلد  ات  ُاست قَّ ان  د  ظاالَّ النِّ ُرق  لالطُّ

د لالجاابد. الماللَّ

ُيسمح لاالستبارة لغلر انسولي الجاابد اقالم  	1
اا  حسب  أو  ار ع،  لكم  تأالن  ريــال   )100(
ره المكتبد إذا كان سبر الكتاب يتجاوز أكثر  تقدِّ

ان ذلك، أو كان الكتاب نادًرا.

أالن المالي في حساب عمادة  	1 تودع ابالغ التَّ
شؤون المكتبات ُاقالم إيصال لالمبلغ. 

في  1	 تــودع  الغرااات  ان  لد  اُلم صَّ المبالغ 
حساب الجاابد. 
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إعادة الكتب لاكم آلي. 	1

استبارة الكتب لاكم آلي 	1

عرض ابلواات المستفلد. 	1

التبرف على المواد التي على عهدة المستفلد. 	1

التبرف على قلمد الغرااد الماللد. 	1

طريقة استخدام 
جهاز اإلعارة 

الذاتية

الذاتية الخدمات  عمليات 
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جهاز اإلعارة 
الذاتية بمكتبات 

الجامعة
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الخدمات الذاتية 
)ZETA( للمسح 

الضوئي واإلعارة 
الرقمية

االستخدام: طريقة 





info@nbu.edu.sa
www.nbu.edu.sa

هاتف: 
01466114419

عرعر - ص-ب 1231
الرمز البريدي: 91431

عرعر - رفحاء - 
طريف - العويقيلة


