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 سياسة المكتبة 

هي شريك في العملية التعليمية، تهدف إلى مساعدة المتعلمين على إكتساب مهارات البحث والتحليل للعمل بنجاح في  

مجتمع المعلومات والمعرفة الحالي وتوفر لهم المصادر من معلومات ومعارف ورقية ورقمية وأيضا تنمي لهم القيم 

 وال حياتهم وتطوير خيالهم لكي يصبحوا مواطنين مسؤولين.اإلنسانية كاإلحترام والتعاون ... التي يحتاجونها ط

 

 : رؤية المكتبة

تسعى المكتبة إلى تقديم خدمة شاملة لتوفير بيئة ثقافية تدعم األهداف التعليمية والتربوية وتكون فيها مصدراً من 

ارات التعليم الذاتي لنمو ثقافي المصادر التعليمية ومركزاً للتعلم في الوقت ذاته وتنمية القدرات والخبرات وإكساب مه

 متكامل واستيعاب مختلف متغيرات الحياة وطرق التواصل.

 

 :رسالة المكتبة

 تنمية عادة القراءة للمتعلمين والقراءة والبحث -

 توفير المصادر التعليمية وتأمين المراجع -

 تثقيف المتعلمين وتحضيرهم للمستقبل -

 

 قوانين المكتبة :

 لدخول المكتبةأخذ اإلذن  -

 دخول المكتبة بهدوء -

 المحافظة على الكتب داخل المكتبة والكتب المستعارة -

 المحافظة على أثاث ومقتنيات المكتبة -

 إحترام مدة اإلعارة المسموح بها -

 عدم األكل والشرب داخل المكتبة -

 اإلصغاء إلى مسؤولة المكتبة -
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 ف تتضمن ما يلي:الحصة األولى في المكتبة لجميع الصفو 

 التعريف عن المكتبة  -1

 كيفية المحافظة على مقتنياتها -2

 إحترام القوانين الخاصة بها -3

 

 Circulation Policyسياسة خدمة اإلعارة: 

 فئات المستفيدين :

 تقدم المكتبة خدماتها لفئتين من المستفيدين وهم:

 متعلمو المدرسة  -

 الهيئة التعليمية واإلدارية  -

 

 اإلعارة الداخلية واإلعارة الخارجيةتقسم اإلعارة إلى قسمين هما 

يحق للمتعلمين استعارة المواد في وقت اإلستراحة بعد أخذ اإلذن من ناظرة الصف وذلك من خالل   :اإلعارة الداخلية

 إعطاء المتعلم بطاقة خاصة بالمكتبة أو من خالل زيارة 

 

 المكتبة مع معلمة الصف بعد حجزها.ويجب إرجاع المواد المستعارة فوراً عند انتهاء الوقت مع المحافظة عليها 

: يحق للمتعلمين في الحلقة الثانية فقط استعارة الكتب خارج المدرسة باستثناء المصادر الخاصة اإلعارة الخارجية

األولى لديهم حصة مكتبة في األسبوع مع معلمة اللغة اإلنكليزية بالمعلمين والقواميس والموسوعات. بالنسبة للحلقة 

 يتم فيها القراءة والمطالعة.

لتجديد وإرجاعه في الوقت المحدد مع المحافظة عليه وهناك فرصة  كتاب واحد في األسبوعيسمح للمتعلم استعارة 

 .اإلعارة لمرة واحدة فقط

أو  حجز كتابنظر في إعارة كتابين في األسبوع. وتتوفر أيضاً خدمة في حال إقامة مباريات خاصة بالقراءة يمكن ال 

 مادة لمدة تتراوح من يومين إلى ثالثة أيام وفي حال التأخر عن استعارته يستبعد من المكان المخصص للحجز.

مدة اإلعارة الخارجية على نوع  حدداإلستفادة من بعض الكتب خارج قاعة المطالعة وت يسمح لألساتذة واإلداريين

 الكتب المعارة.
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 إجراءات التأخر في إرجاع المواد المستعارة

لكتاب الموجود معه حتى يقوم بإعادة ا ال يستطيع إستعارة أي كتابإذا تأخر المستعير في إرجاع ما استعاره فإنه 

 خاص بالمكتبة.في القسم ال SISعلى نظام  حتى ولو كانت مدة التأخير يوم واحد حيث أن كل التأخيرات تظهر وتحفظ

وإذا تعذر  نسخة بديلة عن النسخة الضائعةاستعاره من المكتبة توجب عليه ان يوفر  فقد المستعير كتابا  وفي حال 

كما يحرم من اإلستعارة لفترة  يغرم بثمن الكتابالمستعير كتاباً  أتلف. وإذا غرامة مالية قيمتها ثمن الكتابذلك يدفع 

 تتراوح ما بين شهر وشهرين.

 Policy  Acquisitionسياسة اإلقتناء أو تنمية المصادر:

لتليبية احتياجات المستخدمين تراعي  الورقية والرقمية يجب ان توفر المكتبة المدرسية مجموعة واسعة من المصادر

من خالل تعاون مسؤولة المكتبة مع المنسقين والمعلمين لضمان أعمارهم واللغة والمناهج التعليمية وذلك يتحقق 

في الدرجة األولى باإلضافة إلى كيفية الوصول إلى هذه  مصادر جديدة ورقمية مجانيةحصول المتعلمين على 

 على اإلنترنت Data Basesوقواعد البيانات  E-Booksالكتب اإللكترونية المصادر علماً بأن المصادر الرقمية مثل 

.)إرسال الئحة بمصادر رقمية والمجالت والصحف  والمواد التعليمية أصبحت على نحو متزايد مصادر المكتبة

 مجانية للمعلمين وللمتعلمين ولألهل(

المناسبة لمكتبة  المصادر المجانية: لم تعتمد ميزانية محددة للمكتبة هذا العام سنعتمد أكثر على ميزانية المكتبة

 ضة ويمكن قبول الهبات إذا كانت مناسبة للمكتبة وفي حالة جيدة. المدرسة أو المقاي

 نشاطات المكتبة

 القيام بنشاطات خاصة بمناسبات عالمية من خالل وضع رزنامة خاصة بالمكتبة. -

 قراءة القصص وتمثيلها في المكتبة -

 بحث العلميإرشاد المتعلمين على كيفية البحث وإستخدام المصادر الرقمية ومساعدتهم في ال -

 ألعاب تنمية الذكاء والمهارات العقلية -

 وغيرها من النشاطات الخاصة بالمكتبة

 

في قرننا الحالي وفي مجتمع المعلومات الواسع الذي  هو حق اساسيوأخيرا إن الوصول إلى المعلومات والمعرفة  

حق الوصول إلى المعلومات نعيش فيه وإلغاء الشروط المفروضة للحصول عليها ومن نظرتي المستقبلية أعتقد ان 

 . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانيجب أن يضاف إلى  والمعرفة

 

 


