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إستمـــــــــارة إستعــــــــاره خــــــــارجيه
إســم المستــعير :
العنـــــــــــــــــوان :

الفرقـــــــــــه :

رقــــم التليـــفون :
اإليـميـــــــــــــل :
رقم إيصال السداد  :ـــــــــــــــــ

رقم الموبايـل:
الرقـم القومى:
(أو إفاده من شئون الطالب بقيدك للعام الدراسى الحالى)

( ترفق صوره من بطاقة الرقم القومى للطالب والضامن)

تعهد  /ضمان شخصى باإلستعاره الخارجيه
******************************
السنه الدراسيه:

إسم الطالب :

أتعهد أنا المذكور أدناه بضمان الطالب المذكور فيما يستعير من كتب ومطبوعات خارج المكتبه واكون ملزما
بتعويض مايتلف منها أو يفقدوذلك بأن اقبل بموجب هذا ان يتم خصم القيمه الفعليه للكتاب أو الكتب التى
تتلف أو تفقد من راتبى حسب القواعد المعمول بها باإلضافه إلى  %01من ثمن الكتاب كمصاريف إداريه.
إســــم الضـــامن :
توقيـــع الضـــامن :
عنوان الســــــكن :
رقــم الموبايـــــل :
الوظيــــــــــــــفه :
جهــــــة العمــــل :
تليـــفون العمــــل :
الرقــــم القــومى :
من العاملين بمصلحة /

السيد /
وراتيه الشهرى اليقل عن مائة جنيه شهريا

يعتمد،،،

شئون العاملين

"خاتم شعار الجمهوريه"

مدير المصلحه
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تعليمــــــــــــــــات اإلستعـــــاره
**********************

بناءاً على الئحة المكتبات وقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم ( )172بتاريخ
 1222/4/12تقرر األتى -:
 – 0مدة اإلستعاره :
عدد  5كتب لمدة  3شهور ويمكن تجديد
 – 0الساده أعضاء هيئة التدريس
االستعـــاره مـــالم يتم حجــز الكتاب
عدد  3كتب لمدة  3شهور ويمكن تجديد
ب – الساده معاونى أعضاء هيئة التدريس
االستعــاره مـــالم يتم حجـــز الكتاب
كتاب واحد فقط لمدة شهر ويمكن تجديد
ج – طالب الدراسات العليا
االستعـــاره مـــالم يتم حجــز الكتاب
كتاب واحد فقط بحد اقصى اسبوع ومن
د – طالب مرحلة البكالوريوس
حق المكتبه استرداد الكتاب قبل هذه المده أو تحدد مدة االستعــــاره فى ضوء النسخ الموجــوده
واحتياجات باقى الطالب للكتاب.
 – 1فى حالة التأخير -:
 فى حــــالة تخطى المستعير للمده المسموحــه يتم تحصيل غرامـــة تأخير قدرهــا خمسون قرشــــاعن كل يوم تأخير واليخلى طرفه إال بعد دفع المتأخرات الموقعه عليه .
 من حق إدارة المكتبه حرمان المستعير من االستعاره فى حالة تكرار التأخير. -3فى حالة فقد الكتاب أو تلفه -:
فى حالة فقد أو تلف الكتاب يقوم المستعير بإحضار نسخه أخرى من نفس الطبعه والسنه أو األحدث منها
منها أو دفع قيمته الماديه بنفس سعر السوق الحاليه أيهما أكبر مضافا إليه %01
مصـــاريف إداريـــه واليجــوز المنازعــه فــى ذلك ويضــاف المبلغ المتحصــل ســواء للتأخير أو الفقد والتــلف
لإلعتمادات المخصصه للمكتبه عن طريق صندوق الخدمات التعليميه المخصص الصرف منها على المكتبات.
 – 4اليسمح بإستعـــارة المراجــع والكتب النادره والنسخ الوحيده والمحفوظات والدوريات والرسائل العلميه أو
الـ  CDالمرفقه بها.
 – 5توقف االستعاره قبل بدء اإلمتحانات بأسبوع وفقا لالئحة المكتبات.
 -6على المستعير رد مالديه من كتب قبل نهاية العام الدراسى بأسبوع على األقل
 -7فى حالة عدم إعادة الكتاب المستعار بعد انتهاء مدة اإلستعاره يتم مخــاطبة ولى أمر الطالب والضامن ثم
يخصم ثمن الكتاب من خالل مخـــاطبة جهــة عمله وفقا للنظم المعمول بها وحرمـــان الطالب من خدمـات
المكتبه.
 – 8حفظــاً لحقوق الملكيه الفكريه اليجــــوز تصوير أكثر من  %12من محتوى الكتاب أو الرساله العلميه.
عزيزى الطالب !!!!!.....
تذكر جيدا ً
******
إعادتك للكتاب فى موعده يجعله فى متناول يديك كارنيه المكتبه شخصى واليجوز استخدامه من قبل الغير .قم بتسليمه ألمين المكتبه عند دخولك وتسجيلاسمك فى سجل المترددين واسترده عند مغادرتك مالم تقم باإلستعاره
 أن سلوكك داخل المكتبه هو جزء من شخصيتك الهدووء من أهم سمات المكتبه فنرجو األلتزام حتى التزعج غيرك وتستطيع التركيز واالستفاده من المكتبه الكتاب ملك لك ولزميلك فحافظ عليه حتى يصل إليك بشكل مقبول.مع أرق األمنيات بالتوفيق ،،،،
وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث
مدي ر المكتيه
أ .د /
" عاطف محمد محمد أبو النور"
سعـــاد عيــاد
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