
 

 

اإلعازٗ الراتٔ٘ 

 

ّفسٗ دامع٘ اجلْف ممجل٘ بعنادٗ غؤٌّ املكتبات أحدخ األىظن٘ ّ التكئات 

, ّذلك ضعًٔا ألمتت٘ اليظه اليت تعنل بَا ّمً خالهلا, املعنْل بَا يف املكتبات العاملٔ٘

 لدٚ مجٔع فسّع مكتبات ىظاو اإلعازٗ الراتٔ٘حٔح مت تدغني عدد مً أدَصٗ 

 . اجلامع٘

ُٓنكً حٔح, ىظاو اإلعازٗ الراتٔ٘ ٓعترب مً أحدخ  ىظه اإلعازٗ إلكرتّىٔ٘  مطتفٔدٖ 

 : التالٕاملكتب٘ مً

ّفل الٜح٘ اإلعازٗ  بإعازتَامسح ّاليت ٖ ّغريٍا مً األّعٔ٘ ,الكتباضتعازٗ  -1

 .املعتندٗ لدٚ مكتبات دامع٘ اجلْف

 .زد الكتب  ّإعادتَا -2

 .متدٓد فرتٗ اإلعازٗ  -3

, دٌّ احلاد٘ لتدخل أٖ مً مْظفٕ املكتباتبػكل ذاتٕ ّمباغس,   ّذلك

مً خالل  ٓكْو بإدازٗ عنلٔات اإلعازٗ آلًٔا, ّذلك بأٌ ىظاو اإلعازٗ الراتٔ٘

ّ ( أٓا كاٌ ىْع الْعاٛ)إمتاو عنلٔ٘ اإلعازٗ ّ ىفطُ دم٘  املطتعري بذقٔاو

 دٌّ احلاد٘ حٔح ٓته ذلك آلًٔا, ذلك عْضًا عً عنلٔ٘ اإلعازٗ التكلٔدٓ٘

. طسف آخسإىل تدخل أٖ 

تعنل بْادَ٘ مطتددو , تتْفس أدَص اإلعازٗ الراتٔ٘ غاغات ملظ حدٓج٘ ّ متطْزٗ

كنا أىَا تتطه , زضْمٔ٘ زّعٕ فَٔا تصنٔنَا أٌ تليب كامل احتٔادات املطتفٔدًٓ

 .ّ تدعه لػات عدٗ ميَا العسبٔ٘ ّاإلجنلٔصٓ٘, بطابع الطَْل٘ ّالٔطس



           

 

 آلًٔاب اخطْات اضتعازٗ الكت

  حٔح ٓته ذلك آلًٔا بعد احلصْل علٙ عضْٓ٘ املكتب٘, ٓتْدب علٙ املطتفٔد

 .حصْلُ علٙ البطاق٘ اجلامعٔ٘

  ٗٓكْو املطتفٔد بالبحح مً الفَسع اآللٕ املتاح علٙ املْقع اإللكرتّىٕ لعناد

ضْع املْ, ؤلفامل, العيْاٌ  بْاضط٘باميكً البحح عً الكتحٔح , غؤٌّ املكتبات

ّ معسف٘ مكاٌ الكتاب علٙ السف حٔح ٓكٌْ زقه  ,  ّغريٍا الكتابزقه إٓداع أّ

, السف مدٌّ يف البٔاىات الببلْدسافٔ٘ للكتاب علٙ الفَسع اإللكرتّىٕ

 .ب املساد اضتعازتَا مً السفا الكتّضحب, ّالْصْل إلُٔ

 ّ٘بعد ذلك ٓته الضػط , ٓته الْقْف أماو دَاش اإلعازٗ ّاختٔاز اللػ٘ املفضل

ثه ٓطلب مً املطتفٔد إدخال السقه اجلامعٕ , (اضتعازٗ كتاب)علٙ أٓكْى٘ 

ّبعد إدخاهلا , أّ السقه الْظٔفٕ ألعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ (ـ٘/إذا كاٌ طالبـ)

 .ضٔته اضتعساض بٔاىات املطتفٔد ىفطُ علٙ غاغ٘ العسض



 ٓتْدب علٙ املطتفٔد ,  بعد التأكد مً البٔاىات املدخل٘ مً قبل املطتفٔد

 اللْح علٙاللٔصزٖ ذّ اللٌْ األمحس الطاقط  حتت خط املطح ّضع الكتاب

 .تعلٔنات اجلَاشٓتبع ثه ,  قاعدٗ دَاش اإلعازٗ الراتٔ٘الصدادٕ املْدْد علٙ 

 الطبع٘, املؤلف, العيْاٌ )ضتظَس البٔاىات الببلْٔدسافٔ٘ للكتاب. .  .(اخل.

  لكد أضتعس عدد ))ضتظَس زضال٘ تأكٔد(. .  ؟((ٍل تسٓد اإلىَاٛ, كتاب (.

 ّْٗعً عدد الكتب املعازٗ لدِٖ معلْمات عًللنطتفٔدضتظَس , ّيف آخس خط  ِ 

أٓضا , جيب الضػط علٙ أٓكْى٘ إىَاّٛإلىَاٛ عنلٔ٘ اإلعازٗ . ّمدٗ إزداعَا

 .حني احلاد٘  بُ لالحتفاظ إٓصال االضتعازٗ ميكً للنطتفٔد طبع

 

 

 

 

 

 



 

 

 آلًٔاب اخطْات إزداع الكت

  إحضاز الكتب املساد إزداعَآتْدب علٙ املطتفٔد. 

    ٙالظاٍس علٙ الػاغ٘"  كتابزد "أٓكْى٘ اضػط عل. 

 اللْح علٙاللٔصزٖ ذّ اللٌْ األمحس الطاقط  حتت خط املطح ّضع الكتاب 

تعلٔنات ٓتبع املطتفٔد ثه ,  قاعدٗ دَاش اإلعازٗ الراتٔ٘الصدادٕ املْدْد علٙ 

 .اجلَاش

   ّضعُ , (مت إعادٗ الكتاب)ظَْز زضال٘  الكتاب بعد جيب علٙ املطتفٔد ضحب ّ

 .املْدْد ظاىب دَاش اإلعازٗ الراتٔ٘ (الكتب املعادٗ)علٙ زف 

    إٓصال اإلزداع ّاحتفظ بُأطبعإلىَاٛ عنلٔ٘ اإلزداع . 

 

                 


