
                                                                 
 
 

 في مكتبات جامعة الجوف سياسة اإلهداء

بدون مقابل  مهداة والتي تكون المختلفة قبول أوعية المعلومات بأنه يعرف اإلهداء
مصادر  أهم اإلهداء من ويعتبر .للمستفيدين المرجوة حقق الفائدةت بهدف ,مادي

بمصادر من روافد التزويد  أساسيارافدا  كونهب, بالمكتبات الجامعيةالتزويد 
عدة من هداء يتم قبول اإلحيث  .اتالتي تزود بها المكتب المختلفة المعلومات

 – بالجامعات هيئة التدريس أعضاء- المؤلفون) على سبيل المثال منها ,مصادر
أكاديمية  معاهد-جامعات  –وضيوف الجامعة  زائري –الجامعات طالب

 حيث, (الخ.... متخصصةالدراسات المراكز  – جمعيات أكاديمية – ومتخصصة
خاصة  ,مكتبات جامعة الجوفالمعمول بها في  اتسياسلل اإلهداءات جميع تخضع

والتي  ,قسم اإلجراءات الفنيةدى وفًقا لإلجراءات المتبعة ل ,ما يتم استبعاده منها
مخالف لسياسة  – تالف : )في الحاالت التاليةالمهداة تعمل على استبعاد الكتب 

 (. إلخ...اإلسالمية مخالف للشريعة –محتوى متقادم  –متكرر  عنوان-النشر 

 

 :قبول اإلهداء خطوات

  بواسطة لجان مختصة بعمادة شؤون  ,المهداة قبل استالمها الكتبفحص يتم
 واألهم (الشكل الخارجي) جودةمن حيث  ناسبتهامعرفة مدى مل المكتبات

لضمان سالمتها وخلوها من أي من  الداخلي للكتب أيضا فحص المحتوى
وباإلضافة ( إلخ....لتطرف تدعو, دينية, سياسية)المخالفات سواًء كانت 

 .بالجامعة للعملية التعليمية و البحثية او مواكبته لضمان حداثة الكتب

 

  موافقته  و اتالمكتب داخل به ع ما هو معمولم إخالل اإلهداءعدم التأكد من
 .قوانينهانممتها و أل
 قسم اإلجراءات  إرسالها إلى من خالل, إلى المكتبات المهداة كتبال إدخال

لضمان تكشيفها على الفهرس  للمكتبات فهرستها على النمام اآلليالفنية و 
 .ين بالمكتباتالمستفيد من قبل إليها وإسترجاعهاوصول الوسهولة  اآللي



                                                                 
 
 

 بقية مجموعات  مع به هو معمول وفقاً لماالمهداة  كتبال يتم التصرف مع
وأماكن تواجدها على وأرقام االستدعاء المكتبة من حيث خطة التصنيف 

 .اتأرفف المكتب
 على فيه ينص, على نموذج إقرار عيتوقتلتزم الجهة التي قامت باإلهداء بال 

وفق ما  وذلك, إليها الكتب المهداةالتصرف ب الجوف جامعةات لمكتبأنه يحق 
بما  وااللتزام مع مراعاة ضوابط وقوانين النشر والتأليف ,لها تراه مناسباً 

 .جاء فيها
  بة أو الختم اتبالك وذلك ,هويتها إلىاإلشارة  التي قامت باإلهداءيحق للجهة

 .المهداة من داخل الكتبغالف على ال
  وذلك, لمكتبات الجامعة وعدد األوعية المهداة اإلهداءجهة إدراج اسم يتم 

 051جاوز اإلهداء أكثر من  في حال, على صفحة العمادة اإللكترونية

 .عنوان
  من العمادة لصاحب اإلهداء, واإلعالن عن  وتقدير تقديم خطاب شكريتم

عنوان تقديراً  وخمسون جاوز عدد العناوين المهداة المائةت حال ذلك في
 .لصاحب اإلهداء

 
 


