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  تحیة طیبة وبعد تحیة طیبة وبعد 
  

  الرجاء من سیادتكم الموافقة على عرض مقترح سیاسة التعامل عند دخول المكتبةالرجاء من سیادتكم الموافقة على عرض مقترح سیاسة التعامل عند دخول المكتبة            
  --نحو التالي :نحو التالي :الالعتماد وھي على عتماد وھي على علي مجلس الكلیة لإلعلي مجلس الكلیة لإل          

  
   سئول المكتبة.سئول المكتبة.المكتبة وتركھ عند مالمكتبة وتركھ عند م  دخولدخول  عندعندأو البطاقة الشخصیة أو البطاقة الشخصیة إبراز كارنیة الكلیة إبراز كارنیة الكلیة  

  
  .تسجیل األسم بسجل المترددین أثناء دخول المكتبة.تسجیل األسم بسجل المترددین أثناء دخول المكتبة  

  
  .یمنع التحدث بالموبایل أثناء األطالع داخل المكتبة  وعملھ صامت.یمنع التحدث بالموبایل أثناء األطالع داخل المكتبة  وعملھ صامت  

  
  مع األخرین بداخل المكتبة.مع األخرین بداخل المكتبة.  ييعدم التجمھر وعدم التحدث بصوت عالعدم التجمھر وعدم التحدث بصوت عال  

  
  .وضع الحقائب عند األمانات والمكتبة غیر مسئولھ عن األغراض الشخصیة.وضع الحقائب عند األمانات والمكتبة غیر مسئولھ عن األغراض الشخصیة  

  
  دخول جھاز الالب توب أو جھاز اإلسكانر المحمول.دخول جھاز الالب توب أو جھاز اإلسكانر المحمول.  عدمعدم  

  
   الموجودة بالمكتبةالموجودة بالمكتبةعدم وضع عالمات وعدم الكتابة بداخل الكتب عدم وضع عالمات وعدم الكتابة بداخل الكتب..  

  
  .ممنوع إلقاء أوراق أو منادیل داخل المكتبة.ممنوع إلقاء أوراق أو منادیل داخل المكتبة  

  
  .ممنوع األكل والشرب داخل المكتبة  واألحادیث الجانبیة.ممنوع األكل والشرب داخل المكتبة  واألحادیث الجانبیة  

  
   أخر.أخر.ممنوع نقل كراسي أو المنضدة من مكانھا لمكان ممنوع نقل كراسي أو المنضدة من مكانھا لمكان  

  
  لكتاب أثناء اإلطالع أو التصویر .لكتاب أثناء اإلطالع أو التصویر .ااحفاظ علي حفاظ علي الال  

  
  .ال یسمح بالدخول من أي كلیات أخرى بمكتبة الكلیة.ال یسمح بالدخول من أي كلیات أخرى بمكتبة الكلیة  

  
   الفرق الموجودة بالمعھد والكلیة إصطحاب معید معھ أثناء عمل األبحاث.الفرق الموجودة بالمعھد والكلیة إصطحاب معید معھ أثناء عمل األبحاث.من من ویفضل ویفضل  

  
   معھ قانونیة إجراءات إتخاذ ویتم المكتبة دخول من یحرم التعلیمات ھذه یخالف ومن                     

  
  وكیل الكلیة للدراسات العلیا                                                                             مدیر المكتبة                 
  
  

  


