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  حييى بن حمفوظ املنذري   
     وزير الرتبية والتعليم  

       هـ١٤١٢ ذو القعدة ١٧:  صدر يف 
  م ١٩٩٢ مايو ١٩: املوافق   

  
  



  :  مقدمة
، الرتبيــة املعاصــرة يف حــل مــشكالهتاتكــز عليهــا ردوات الــيت تتي املكتبــة املدرســية يف مقدمــة األتــأ

�ا احلاضــر مــشكالت متعــددة علــى قــدر كــبري مــن الــصعوبة، أمههــا مــشكلة النمــو    ر يف عــصتواجــهبيــة فالرت
، ثــم مــشكلة كيفيــة تزويــد عليمــي أن يالحقـه املتـضخم يف املعــارف اإل�ــسا�ية بــشكل يـصعب علــى أي �ظــام ت  

بعـد  هو�ه ويلتحمـون بـه   طـور الـذي سـيواج   املتعلمني باخلربات الالزمة ملواكبة عـامل الغـد، ذلـك العـامل املـتغري املت       
 الرتبيـة بتوظيـف املكتبـة املدرسـية توظيفـاً فعـاالً إلكـساب              ، ويتطلب حل هاتني املـشكلتني بـأن تقـوم         التخرج
 يف ذلـك علـى �فـسه         العلمـي والثقـايف معتمـداً      ت الـيت  تـساعده علـى متابعـة حتـصيله            املهارات والقدرا  املتعلم

  . ية العملاحلياة إىلسواء أثناء دراسته أو بعد خروجه 
ــة يف املدرســة هــي الوســيلة ال   ــالرتاث الفكــري اإل  واملكتب ــصال ب ــة لالت ــن أجــل تكــوين   فعال ــسا�ي م �

 الناجحـة  األداة، وهـي  كـذلك   تتفاعل مـع جمتمعهـا بكـل إجيابيـة        الشخصية املتكاملة للمتعلم اليت ميكن هلا أن        
  . املتطورةاحلديثة  والطرق العلمية ساليباأل يرتكز على أفضل تعلم وفكره بناءاليت تشرتك يف بناء عقلية امل

 املركز الـذي تلتقـي عنـده        ، حيث تعترب  ائر املكتبات بفعاليتها الرتبوية   وتتميز املكتبة املدرسية عن س    
، ؤكـد علـى النـشاط الشخـصي للمـتعلم إزاء العمليـة  التعليميـة       كل الطرق احلديثة للتعليم ، تلك  الطـرق الـيت ت   

تدعم املناهج الدراسية بـاملواد والوسـائل الـيت تثريهـا ، وتفـتح اـال أمـام الطـالب         وهي يف سبيل حتقيق ذلك      
  .هتم املعرفية والفكريةع ميوهلم القرائية وتنمي جماالبللحصول على املعلومات اليت ختدم حبوثهم العلمية وتش

بحت وير مــواد املكتبــة املدرســية وخــدماهتا حبيــث أصــطــ توقــد اقتــضى التطــور الرتبــوي احلــديث
جيـا   املـستحدثة  يف جمـال تكنولو  واألدواتمكتبة متطورة وشاملة جتمع مع الكتب واملطبوعـات سـائر املـواد           

  . التعليم مسعية كا�ت أو بصرية
يرهـا بـرزت    طولية التعليمية وظهرت النظريات الرتبوية اليت تعمل علـى حتـسينها وت           موكلما تطورت الع  

 االهتمـام  هبـا والعمـل        إىل لذلك سارعت خمتلف الدول      نى  عنها؛   ال غ  يتها كضرورة تربوية  أمهية املكتبة وفعال  
  . ى إجناح العمليات التعليمية فيها منها علعلى تطوير خدماهتا حرصاً

 وظفــت مــواد وثيقــة مبثابــةوقــد رأت الــوزارة ممثلــة  يف اجلهــة املختــصة إصــدار هــذه الالئحــة لتكــون  
جلهـات املعنيـة  مبختلـف      الـذي يتطلـب مـن ا   األمر، فاعلية أدائه عمل وتنظيمه وتطوير    بنودها خلدمة جماالت ال   

 ١



 يف حتديد مواد الالئحة وبنودها ال بـد مـن تعريـف بعـض املـصطلحات اهلامـة الـيت تـضمنتها                       وقبل الشروع        
  ه   :ذه الالئحة

:التعلم الذاتي  -
  ح  .ملختلفة كنتاج شخصي لذلك املتعلم من مصادر املعرفة اصول املتعلم على املعلومات بنفسه

:التعلم املستمر  - 
  . مدى احلياةومداركه  اإل�سانمعارف ها يف تنمية ظيف مصادر املعلومات واستمرارية استخدام  تو

:صنيف املطبوعات  ت -
ا خلطة التصنيف   طبق  املختلفة املعرفةام ورموز خاصة حسب فروع         وذلك برتتيبها  وفق أرق     إعدادها فنياً    

  امل  . قررة

 ٢

: الفهرس البطاقي -
�ـواع مـن    حبيث يعد لكل كتـاب ثالثـة أ        ،مل على البيا�ات املادية للكتاب    تهرسة تش فجمموعة من بطاقات ال   

 علـى   ، وتعـد فنيـاً    اخل كـل �ـوع منـها      دممثلـة مبـ   ) ، والفهـرس املـصنف    للمؤلف، والعنوان (بطاقات الفهرسة   
  : النحو التايل

   :بطاقة املؤلف*   
   . حسب حروف اسم ذلك املؤلفوق الفهرسة هجائياًددخلها اسم املؤلف مرتبة يف صنميكون 

:العنوانبطاقة *    
  . حسب حروف عنوان ذلك الكتابخلها عنوان الكتاب مرتبة هجائياًديكون م

:بطاقة الفهرس املصنف *    
  .ف إضافة إىل رموز أمساء املؤلفني حسب أرقام التصنيمرتبة رقمياً



  الالئحة التنظيمية للمكتبات املدرسية
ن     ــــــــــــــــــــسلطنة عما  يف 

  : أساسيات أولية: الً  أو
، الـدائرة املختـصة بـالوزارة    ليم ممثلة بـدائرة  تطـوير املنـاهج   در هذه الالئحة عن وزارة الرتبية والتع      تص

تابعة اجلهـات   ، واملعنية بتنفيذ مواد هذه الالئحة وم      ات مدارس التعليم العام بالسلطنة    املشرفة على مكتب  
عالقة بشأهنا    ت ال  .ذا

  :تعريف املكتبة املدرسية١/١
ة مرفق تربوي من مرافق املدرسة يعاوهنا على حتقيـق أهـدافها باعتبارهـا الواجهـة                املكتبة املدرسي 

وفر فيها من مطبوعات ووسائل     تالثقافية للمدرسة والعمق الرتبوي للمعلم والقاعدة األساسية للمتعلم مبا ي         
  عية  . الدراسية وجماالت الثقافة العامةمس وبصرية ختدم املناهج 

  : سية وظائف املكتبة املدر١/٢
 املمثلـة يف    األساسـية  الرتبوية العامة تعمل املكتبة املدرسـية  علـى تنفيـذ وظائفهـا               لألهداف تدعيماً

  : اجلوا�ب التالية
 الوسـائل إثراء املناهج الدراسية مبجموعات املواد املكتبية من كتب ومراجع ودوريات وغريها مـن              

  .  حاجات املعلم واملتعلم معاًويليباملتصلة هبا بالشكل الذي خيدم طبيعة ذلك املنهج 
١- 

. ، وتشجيعهم على حب الكتاب واقتنائهالنشءغرس عادة القراءة احلرة يف �فوس   ٢-  

وذلك بإكساب الطالب مهـارات مكتبيـة       ة،  يجيابي يف العملية التعليم   حتقيق فاعلية الطالب كعنصر إ     
فعـال تقـوم عليـه املنـاهج        وي  و مبـدأ تربـ    وهـ ) م الـذاتي  التعل( على التحصيل الذاتي للمعلومات      تعينهم
. العما�ية

٣- 

 

٤- 

 ٣

ــة      ــة احلديث ــارات الرتبوي ــيم الطــالب امله البحــث العلمــي ويف   هبــا يف ممارســة أســاليب  لالســتعا�ةتعل
ة حيـث   عمليـ  ال احليـاة  إىلالتحصيل الذاتي للمعـارف املتنوعـة سـواء أثنـاء الدراسـة أو بعـد اخلـروج                  



ــسليمة يف �فــوس  ال    ســلوكهم مــن خــالل  الب وتعــديل طــتنميــة االجتاهــات والعــادات االجتماعيــة ال
، وروح  مفهـوم التعـاون   :  أ�ـشطتها حيـث يتجـسد مـن خـالل ذلـك            شـرتاكهم يف  اتعاملهم مـع املكتبـة و     

، واالعتمـاد   املبادرة واالستطالع ، وحب   ، واحرتام امللكية  ةباملسؤولي ساسواإلح،  العمل اجلماعي 
. وخدمة اتمع، ى الذات ، واحملافظة على النظافةعل

٥- 

 

ــز            ــار أن املكتبــة هــي املرك ــا باعتب ــة بــشتى أ�واعه ــال يف التوعي ــدور أساســي وفع ــام ب الثقــايف   القي
. ع املدرسي واتمع احملليم ات  يف واإلعالمي

٦- 
 

عمليـة  كتشافها وبلورة فعاليتها من خالل ة عند الطالب ، والعمل على اتنمية امليول واملواهب القرائي   
جهة السليمة حنـو    االطالع واالستعارة وأ�شطة املكتبة املختلفة واحلرص على دراستها وتوجيهها الو         

. جيابية الفعالةاإل

٧- 

 
 
  : جتهيزاتهو مقر املكتبة املدرسية ١/٣

ع ط، ويزود بق والتهويةواإلضاءةمكان مستقل ومناسب من حيث املوقع واملساحة خيصص للمكتبة  
  .  للمواصفات املقرة من الوزارة والتجهيزات الالزمة طبقاًاألثاث

١- 

عى عدم استغالله  ا، لذا ير  الثقافية خمصص خلدمة أ�شطة املكتبة وخدماهتا       ههيزاتوجتة  مبنى املكتب 
. ة اخلاصة باملدرسةاالت الثقافييف أي جماالت غري ا

٢- 
 

 

  :اإلدارية والوجبات اإلجراءات: يا   ثا�

 ٤

  :ملكتبة املدرسية جلنة ا٢/١
 مـن بـدء العـام       األول األسـبوع  وذلـك يف     ،"نـة املكتبـة   جل"تشكل يف كـل مكتبـة مدرسـية جلنـة تـسمى             

 خمتلـف   ثلـون ، ومـن سـتة معلمـني مي        رئيساً – ه أو �ائب  –من مدير املدرسة    ) بداية شهر سبتمرب  (الدراسي  
  .  األمني سكرتارية اللجنةالبني من أصدقاء املكتبة، على أن يتوىلط ضويةاملواد الدراسية، وع



  :  مهام جلنة املكتبة املدرسية٢/٢ 
 علـى   ، عهدة املكتبـة   األمني الكفيلة بتسليم    اإلدارية اإلجراءاتتقوم اللجنة فور تشكيلها باختاذ كافة       

 األسـبوع  واخلدمات املكتبية منـذ بدايـة        األ�شطة والفنية وتنفيذ    يةاإلدار مسؤولياته   األمنيأن يباشر   
.كتوبر من كل عام  دراسي من شهر أاألول

١- 

 

 يف سـجل    ااجتماعاهتـ ، ويثبت أمني املكتبة حماضر      األقلاجتماعاهتا مرة كل شهر على      تعقد اللجنة   
. خاص حيفظ باملكتبة

٢- 
 

.  املكتبات ورفع مستوى أدائهاطويرتنفيذ السياسة  العامة اليت تقررها الوزارة لت ٣-  

هلـا  لى دعم أ�ـشطة املكتبـة وخـدماهتا والنظـر يف احتياجاهتـا وتـسيري متطلبـات �ظـم أعما        العمل ع 
. الداخلية

٤- 
 

 اجلهــة املعنيــة إىل – بعــد مراجعتــها -) شــراؤهااملقــرتح(رفــع قــوائم الكتــب الــيت حتتاجهــا املكتبــة   
مـن  ) ٢(اخلامسة  ملا جاء يف املادة قة الختاذ الالزم حنوها وفقاً  طباملديرية أو إدارة الرتبية والتعليم باملن     

  .هذه الالئحة

٥- 

من هذه ) ٣( ملا جاء يف املادة اخلامسة  املكتبة وفقاًإىلالنظر يف الكتب واالت اليت ترد هدايا -٦
  . الالئحة

تـها وتـسهيل سـبل    علـى متابع  والعمـل  األمـني ة عمل املكتبة السنوية املعـدة مـن     طناقشة واعتماد خ  م -٧
  . تنفيذها

 املديريـة أو إدارة    إىل مناقشة واعتماد التقارير الشهرية والسنوية املقدمة مـن أمـني املكتبـة قبـل رفعهـا               
  .  الوزارةإىلالرتبية والتعليم باملنطقة لالطالع عليها وإرساهلا 

٨- 

ر  تغي باملدرسة عند حدوث أيالدراسية عن مستوى املرحلة واألعلى األد�ىحصر الكتب 
 الالزمة  حنو هذه الكتب مع املديرية أو اإلجراءات، ومتابعة لة الدراسية اليت ختدمها املكتبةللمرح

. ية والتعليم حسبما تقرره الوزارةإدارة  الرتب

٩- 

 

 ٥



طة املكتبـة بعـد معاينتـها مـن         قايـا اجلرائـد واـالت الـيت مت اسـتغالهلا يف تنفيـذ أ�ـش               التخلص مـن ب   
ــالوزارة يف هنايــة كــل عــام  ى أن حتــصر بيا�اهتــا يف قــوائم تعتمــد مــن مــدير املدرســة   ، علــاملخــتص ب

. دراسي، وحتفظ هذه القوائم يف املدرسة

١٠- 

 

 املادة السادسة من هذه      عليه حسب التعليمات الواردة يف     واإلشرافتنظيم عملية اجلرد السنوي     
. الالئحة

١١- 
 

 املـادة الـسادسة مـن هـذه      يف ملـا جـاء   علـى عمليـات تـسليم وتـسلم عهـد املكتبـة وفقـاً          اإلشراف
. الالئحة

١٢- 
 

خيصها من �سبة النشاط املدرسي من       الثقافية للمكتبة يف حدود ما       األ�شطةم الصرف على    يتنظ
. درسية دعامة هذه األ�شطة ومصدرهاأرباح اجلمعية التعاو�ية املدرسية باعتبار املكتبة امل

١٣- 
   

  : مللفات اخلاصة باملكتبة املدرسية السجالت وا٢/٣
عمـال اإلداريـة والفنيـة     األتوثيـق ها إىل دادلمكتبة العديد من السجالت وامللفات اليت يهدف من إعـ        ل

عـن إعـداده هلـذه     لـذا علـى األمـني مراعـاة دقـة البيا�ـات وصـحتها           ؛اليت ينفذها أمـني املكتبـة وتنظيمهـا       
    .السجالت وامللفات

  : السجالت األساسية٢/٣/١
 -١  .األجنبيةخر لعهدة الكتب  وآ،العربيةهدة الكتب سجل لع: سجل عهد الكتب
.سجل الدوريات ٢-  

 . آخر إلعارات الطالب اخلارجيةو  املعلمني،إلعارةسجل : اخلارجيةسجل اإلعارات  -٣

. �شطة الثقافية واخلدمات املكتبيةسجل األ ٤-  
 
  :  السجالت الفرعية٢/٣/٢

 -١  .سجل جلنة املكتبة
.سجل مجاعة أصدقاء املكتبة ٢-  

 ٦



.سجل حصة املكتبة ٣-  
.إحصاء النشاط الشهريسجل  ٤-  

.سجل رواد املكتبة ٥  -  

  :  ملفات املكتبة املدرسية٢/٣/٣
 -١  .األخرى والتجهيزات واللوازم املكتبية األثاثملف عهدة 

.  والتسلمملف اجلرد السنوي وحماضر التسليم ٢-  
.مات املكتبية الصادرة من الوزارةملف التوجيهات والتعلي ٣-  

 .خرىاألبوعات طملف سندات استالم الكتب وامل -٤
.خر للمراسالت الصادرةآملف املراسالت الواردة و ٥-  

 
  : اإلدارية ألمني املكتبة املهام ٢/٤

ــزام األمــني   ــ الت ــام مبواعيــد ال ــوم      دالت ــة الي ــة طيل وام الرمســي للمدرســة والعمــل علــى التواجــد باملكتب
  .  والفنيةاإلداريةالدراسي للتمكن من تنفيذ مسؤولياته 

١- 

بوعات وغريها من اللـوازم والتجهيـزات والعمـل علـى         طتبة من أثاث وم    على مقتنيات املك   اإلشراف
. التعليمات اخلاصة بنظم استهالكهااحملافظة عليها وتنفيذ 

٢- 
 

باأل�ـشطة واخلـدمات    ) وذج املعد لذلك املقر من الـوزارة       للنم بقاًط(وضع خطة عمل سنوية متكاملة       -٣
 .  حمدد ملتزم به لرب�امج زمينوفقاًاملزمع تنفيذها خالل العام الدراسي 

تنمية املكتبة باختيار الكتب املناسبة ملراحل التعليم املختلفة مع الرتكيز على جمتمع املدرسة وذلك              
. تصة وفق النظم املقرة من الوزارةبالتعاون مع جلنة املكتبة وأعضاء اهليئة التدريسية واجلهات املخ

٤- 
 

متابعـة تنفيـذ مقرراهتـا      ا يف سـجل خـاص و      القيام بسكرتارية جلنة املكتبة وتـدوين حماضـر جلـساهت         
. وتوصياهتا

٥- 
 

 علـى مجاعـة أصـدقاء املكتبـة الـيت تتعـاون معـه يف العمـل املكـتيب وحتديـد             اإلشـراف  مسؤولية تويل -٦
 . بات كل طالب من أعضاء هذه اللجنةواج

 ٧



ن مـرة  الـشهرية علـى أن تعـد كـل شـهري         التقارير املكتبية وإحصاءات النشاط املكتيب       بإعدادااللتزام   -٧
 .ى أربع فرتات خالل العام الدراسيعلى مد

.ول من شهر مايو من كل عام دراسيجرد املكتبة يف األسبوع األ ٨-  

. مات املكتبية الصادرة من الوزارةمراعاة األ�ظمة والعمل بالتعلي ٩-  
  

  : والعمليات الفنيةاإلجراءات: ثاً  ثال
  ): الفهرسة والتصنيف(بوعات ط الفين  للماإلعداد  ٣/١

.لعمل بنظام تصنيف ديوي العشري يف عملية تصنيف كتب ومراجع املكتبةا ١-  

.  أمريكية يف عملية تصنيف كتب ومراجع املكتبة -جنلويتبع قواعد الفهرسة األ ٢-  

عــداد وفهرســة كتــب ومراجــع املكتبــة ، وذلــك بإعــداد ثــالث    إاقي يف طــالعمــل بنظــام الفهــرس الب  -٣
قواعـد الفهرسـة املقـرة مـن     فهـرس املـصنف وفقـا لـنظم و        وثالثـة لل   بطاقات فهرسـة للمؤلـف والعنـوان      

 .الوزارة

الـرقم  ( خبتم ملكية املكتبة ، ويثبت رقمي التـصنيف والتـسجيل          األخرىبوعات  طختتم الكتب وامل  
.يف البيا�ات الواردة داخل ذلك اخلتم ) العام واخلاص 

٤- 
 

اقة صغرية أسفل   طلى إلصاق ب  مع العمل ع   تصنيفها   ألرقام جع على الرفوف طبقاً   ترتب الكتب واملرا  
.ا رقم التصنيف اخلاص بذلك الكتابكعب كل كتاب يثبت فيه

٥- 
 

 :  يلييتبع بشأن الدوريات ما -٦
لكيـة املكتبـة علـى    تسجل يف الصفحة اخلاصة مبجموعتـها يف سـجل الـدوريات بعـد أن ختـتم خبـتم م           ) أ

  .غالفها اخلارجي
ن املخـصص وعتـها بقـسم       يثبت على غالفها رقمهـا اخلـاص يف سـجل الـدوريات وتوضـع يف املكـا                 ) ب

   .الدوريات
  : افية إعداد القوائم الببلوغر٣/٢

 ٨



، يهـدف منـها     ب واملراجـع الـيت حتتويهـا املكتبـة        على أمني املكتبة العمـل بإعـداد قـوائم ببليوغرافيـة بالكتـ            
  : ادها على النحو التايليث يتم إعد، حبالدراسيةخدمة املناهج 

يعد لكل مادة دراسية قائمة ببليوغرافية مستقلة بالكتب واملراجع اليت ختدم طبيعة مقررات  -١
  . حسب املؤلف تلك املادة مرتبة هجائياً

يراعى عنـد إعـداد تلـك القـوائم بـأن تكـون شـاملة ومـستوفية جلميـع البيا�ـات اخلاصـة مبجموعـات                          -٢
 مراعاة سهولة عرض تلك البيا�ـات ليتـسنى         إىل إضافة،  يعة تلك املواد  طبالكتب واملراجع اليت ختدم     

 .مني الرجوع إليها بكل سهولة ويسرللطالب واملعل

س املـادة الـذي ختدمـه تلـك        مـدر  إىل األوىل، حبيـث تـسلم       قائمة من تلك القوائم مـن �ـسختني        تعد كل  -٣
 هبـا باملكتبـة     األمـني ة موحـدة حيـتفظ       يف قائمـ   األخـرى ، والنسخة الثا�ية جتمع مـع قـوائم املـواد           القائمة

 . لرجوع الطالب إليها
 
  : ة املكتبة املدرسيةط خدمات وأ�ش٣/٣

 -١  .بل املطالعة الداخلية باملكتبةتنفيذ اإلعارة اخلارجية وتسهيل س
ــ      ــن الكتــب واملراجــع وال ــة م ــصادر املتنوع ــوفري امل ــاهج    دت ــدعم املن ــسري اســتخدامها ل وريات وتي

  .ال املعريف لدى اتمع املدرسيمية االدراسية وإثرائها وتن
٢- 

استخدام الوسائل املناسـبة لتـشجيع الطـالب وحـثهم علـى القـراءة واالطـالع والبحـث العلمـي مـن                       -٣
، والعمل على حتفيز رية ومسابقات ألحسن حبث أو تقرير     خالل إقامة مسابقات أوائل املطالعني الشه     

امللخـصات املـوجزة للكتـب واملراجـع الـيت تـصل            رواد املكتبة وتشجيع اإلعارة اخلارجيـة وإعـداد         
 .  إىل املكتبةحديثاً

التعريــف باملكتبــة وحمتوياهتــا وســبل اســتخدام مقتنياهتــا وتــدريب الطــالب علــى املعاجلــات الفنيــة  -٤
 . ات واأل�شطة اليت تنفذها املكتبةواإلجراءات اإلدارية واخلدم

لتعــاون مــع املدرســني يف اســتخدام الوســائل  االطــالع علــى حمتويــات املنــاهج الدراســية وحتليلــها وا 
املناسبة اليت تربط تلك املناهج باملكتبة من خالل األحباث والتقارير وعرض وحتليل الكتب و�قـدها          

٥- 

 ٩



 

، وذلـك بتــوجيههم إىل املرجـع املناســب مليــوهلم   عـي للطــالب اإلرشـاد القرائــي واملرج تنفيـذ خدمــة   -٦
 .والثقافية وخدمة أحباثهم العلميةومستواهم واحتياجاهتم الدراسية 

ل إقامـة املعــارض الـسنوية والتعريــف بالكتـب الــيت    ثـ تنفيـذ األ�ـشطة الثقافيــة واإلعالميـة للمكتبــة م    -٧
 املدرسية  اإلذاعةيوم للمكتبة يف     وختصيص    وإصدار صحيفة حائط للمكتبة شهرياً     وصلت حديثاً 

  .  غري ذلكإىل املسابقات الثقافية الشهرية وإعداد أرشيف املعلومات وإقامةمن كل أسبوع 
 الدينية والوطنيـة والقوميـة مبختلـف الوسـائل واأل�ـشطة الـيت              اتاملشاركة الفعالة للمكتبة يف املناسب     -٨

  . شأهنا إبراز أمهية تلك املناسباتمن 
قات بني املكتبة وخمتلف جلان النشاط باملدرسة مـن خـالل تـدعيمها باخلـدمات الثقافيـة                 تنمية العال 

. شطة تلك األ�أوجه فعاليات زإبرااليت تسهم بدورها يف 
٩- 

 

تبادل الزيارات املكتبية بني مدارس املنطقـة هبـدف التعـارف واالطـالع علـى أ�ـشطة مكتبـات تلـك              -١٠
 . مع احمللي وتلبية حاجته الثقافيةات، وخدمة واكتساهبااملدارس وتبادل اخلربات 

خرين اح جمموعـات املـواد الـيت تناسـب الطـالب املوهـوبني واملتـأ              قـرت التعاون مع هيئة التدريس يف ا      -١١
 . دراسياً

درسة والعمل على   تنسيق اخلدمات املكتبية اليت تقدمها املكتبة الرئيسية ومكتبات الصفوف بامل          -١٢
 .رسةت املكتبة املتنقلة للصفوف االبتدائية باملد عليها وتنفيذ خدمادعمها واإلشراف

األ�ـشطة واخلـدمات املكتبيـة يف األسـبوع األول مـن منتـصف شـهر        وتوقـف اإلعـارات اخلارجيـة    
ختاذ اإلجراءات الالزمـة بـشأن اجلـرد الـسنوي وفـق موعـده            ال أبريل من كل عام دراسي استعداداً     

  . احملدد

١٣- 

  
  :درسيةظام اإلعارة يف املكتبة امل�: بعاً  را

. ملني يف املدرسةلعا وا واملعلمنياالستعارة اخلارجية خاصة بالطلبة ١-  

 ١٠



 أثنــاء الفــسحة وال مــا�ع مــن إعــارهتم أثنــاء حــصص الفــراغ  ذ اإلعــارة اخلارجيــة للطــالب يوميــاًتنفــ
. طيلة اليوم الدراسية للمعلمني والعاملني باملدرسة فإن إعارهتم تتم يومياًبوغريها، أما بالنس

٢- 
 

ويعترب توقيعه  ،باستالم الكتاب )  خاصة بذلك  تعد استمارة (على استمارة االستعارة    املستعري  يوقع  
.  شروط و�ظم االستعارة من املكتبة بقبولإلزاماً

٣- 
 

.ال يسمح بإعارة أكثر من كتابني يف األسبوع  ٤-  

: ، وهيتفي باالطالع عليها داخلياً يكوإمنا،  خارج املكتبةاآلتيةال تعار املطبوعات  ٥-  
وسـوعات والكتـب املكو�ـة مـن        العامة واملتخصـصة مثـل الـدواوين واملعـاجم وامل         كتب املراجع   

  .أجزاء
  )أ 

 . األدلة واملخطوطات  )ب 
 .األطالس واخلرائط  )ج 
  .ب النادرة حسب تصنيف املكتبة هلاالكت  )د 

  . املطبوعات الدورية      )هـ           
 بعـد ا�تـهاء هـذه املـدة باحلالـة الــيت      تعـار الكتـب خارجيـاً ملـدة أسـبوعني للمعلمـني والطـالب، وتـرد         -٦

تسلمها املستعري هبا، وعلى األمني التأكد من سالمة الكتاب بعد إرجاعه مباشرة من قبل املستعري،               
فإذا فقد الكتاب أو تلف ال يدخل ضمن النسبة القا�و�ية، بل يكلـف املـستعري بـدفع مثنـه أو إحـضار       

 مــن هــذه الالئحــة، وإال أصــبح األمــني  هــو املتــسبب بدلــه بالــشروط املــشار إليهــا يف البنــد اخلــامس
  .واملسؤول األول عن ذلك

 اسـرتداد الكتـاب     ، كما جيوز لألمني    آخر ألسبوعلب جتديد مدة االستعارة     ط  األحوال  يف بعض  جيوز -٧
  .خالل هذه املدة

لنـسبة  فـه مـن املكتبـة، وبا      رطخالء  إ بعدإال  ال جيوز يف بعض إخالء طرف أي من العاملني باملدرسة            -٨
 إدارة املدرسـة اختـاذ اإلجـراءات الكفيلـة بإعـادة الكتـب املعـارة قبـل موعـد اجلـرد                      ى، فعل للطالب

  . عن تلك الكتبستكون يف هذه احلالة هي املسؤولة إال سنوى بأسبوعني وال
  

  : كتبة املدرسية باملطبوعات�ظام تزويد امل: امساً  خ
  . الزمة هلا وفق اإلمكا�ات املتاحةوعات التقوم الوزارة بتزويد املكتبات املدرسية باملطب -١

 ١١



 يكتفــي مباشــرة حيــثبالنــسبة للمطبوعــات احلكوميــة فإ�ــه ميكــن للمكتبــات املدرســية اقتناؤهــا   
.بإخطار الوزارة هبا للعلم

٢- 
 

ميكن للمديريات وإدارات الرتبية والتعليم  واملدارس شراء بعض الكتب واملراجع لتـدعيم مكتباهتـا               
ارض الكتب احمللية بعد عـرض القـوائم املقـرتح شـراؤها علـى اجلهـة املختـصة               من خالل استغالل مع   
:  للشروط والقواعد التالية للتكرار وفقاًبالوزارة إلقرارها منعاً

٣- 

 
  . التاريخ العربي اإلسالميس بالدين واللغة العربية والرتاث واأال تكون ذات مس  )أ 

.شكال السلطنة بأي شكل من األإىلتسيء أال    )ب 
. العامةواآلداب األخالق إىل  تسيء أال    )ج 

  )د   . ناهج الدراسية وتعمل على تدعيمهاأن ختدم هذه الكتب متطلبات امل
ويات املرحلـة   أن تكون مبسطة ومتنوعة يف خمتلف جماالت املعرفة وعلومهـا ومتناسـبة مـع مـست               ) هـ

  .التعليمية وحاجاهتا
هـداة إىل مكتباهتـا     بـول املطبوعـات امل    قال جيوز للمديريات وإدارات الرتبية والتعليم وكذلك املـدارس           -٤

  . بعد مراجعتها  وأخذ املوافقة عليها من الوزارة أوالًإال، من شتى اجلهات
ــوزارة     إلهــداءاحيــق جلهــة  ال مطالبــة إدارة املدرســة باملطبوعــات املهــداة بعــد املوافقــة عليهــا مــن ال

 فإهنـا ، افـق عليهـا مـن قبـل الـوزارة     ري املو، أما املطبوعات املهداة غ    ةوتسجيلها يف سجل عهدة املكتب    
  .سؤول األول عن ذلك العملاملمني هو ذلك يعترب األيف ، وأي خمالفة  من املكتبةهنائياًتستبعد 

٥- 

خمالفة للشروط والتعليمات   كتب أو دوريات أو �شرات أو صور أو مطبوعات أخرى           يف حالة وجود    
ا يف ذلــك ذ اإلجـراءات القا�و�يـة حبقـه مبـ    املنـصوص عليهـا يف الالئحـة حيـال املتـسبب للتحقيــق واختـا      

. إمكا�ية فصله من العمل

٦- 

 
  

  : د السنوي وقواعد التسليم والتسلمرجلا: ساًدا  س
  :  إجراءات اجلرد السنوي ٦/١

 ١٢



  جلنة منبثقـة مـن   من شهر مايو من كل عام دراسي بواسطة     األول األسبوعيتم جرد مقتنيات املكتبة يف      
 إىل باإلضـافة    ، التـدريس  هيئةض مكو�ه من مدير املدرسة واألمني وعضوين من         جلنة املكتبة تشكل هلذا الغر    

  . لتعليمية كمشرف عام لعملية اجلرداملوجه أو رئيس القسم املختص باملنطقة ا
مـن إمجـايل    %  ٢والتـالف   % ١بة الفاقـد    حبيـث تـصبح �ـس     ) ثالثة يف املئـة   % (٣تتعدى �سبتها     أال

.الكتب املوجودة باملكتبة
١- 

 

س أو  املفقـــودة أو التالفـــة مراجـــع كاملوســـوعات أو املعـــاجم أو األطـــالكـــون  بـــني الكتـــب  تأال -٢
، أمــا  املــسؤولية تقــع علــى أمــني املكتبــة، وإذا حــدث هــذا فــإناملخطوطــات أو الكتــب النــادرة

) عــن عــشر ســنواتال تقــل (الــيت اســتخدمت لــسنوات طويلــة ) عــارالكتــب الــيت ال ت(املراجــع 
، فريجع شأهنا  إىل املـديريات وإدارات الرتبيـة   معها الرتميم أو التجليدوأصبحت يف حالة تعذر     

  . ثم الوزارة لتقرير ما يلزم حنوهاوالتعليم باملناطق 
: يف حالة  تعرض الكتب التالية ٣-  

  .)ما عدا كتب الرتاث والوزارة(املطبوعات احلكومية ) أ   
  . داة املقرة من قبل اجلهة املختصةالكتيبات امله) ب
  .  صفحة٤٠اوز عدد صفحاهتا أكثر من تج اليت ال تتابالكتي) ج

النـسبة   ال تـدخل ضـمن       وكثـرة التـداول فإهنـا     ) قل عن مخـس سـنوات      ت ال(ول املدة   طللتلف �تيجة   
  .القا�و�ية احملددة للتالف

، فإ�ـه   تعمال ويتعـذر ترميمهـا أو جتليـدها        �تيجـة كثـرة االسـ       أو جزئياً  بالنسبة للكتب التالفة كلياً    -٤
تالف على �وعيتها و�سبة تـداوهلا وحجمهـا وتـاريخ          ل ضمن �سبة ا   إدخاهلايشرتط على اللجنة    

 . لعمر االفرتاضي هلاورودها إىل املكتبة وا

والكتب اليت يظهر من اجلرد أهنا تالفة وأدخلت ضمن النسبة حيتفظ هبا حتى معاينتها من اجلهـة                
  .املختصة بالوزارة

 أو سوء استعمال من جا�ب أمـني املكتبـة أو أي طـرف              إمهال ال يكون الفقد أو التلف �تيجة      -٥
 .  ذلكإىلاب اليت أدت ب األسن اللجنةعلى أن تبي. اإلرادة خارجة عن ألسبابمنا إ، وخرآ

 ١٣



�ـه يـتم    ، فإ و�يـة احملـددة    أسفر اجلرد عن وجود عجز يف عهدة أمني املكتبة زائد عـن النـسبة القا�               إذا -٦
املـستعري أو أمـني املكتبـة بعـد حتديـد      ب سواء كان ذلك تسبميل قيمة الكتب على الشخص امل  حت

 لألمثان احملددة من قبل اجلهة املختـصة        ، حيث تقرر اللجنة أمثاهنا وفقاً     بل جلنة اجلرد  املسئولية من قِ  
 . بالوزارة

د مــن قبــل اجلهــة التــزام اللجنــة التــام جبميــع املــواد والتعليمــات الــواردة بنمــوذج اجلــرد الــسنوي املعــ   -٧
 .ختصة بالوزارةامل

، اإلشـراف العـام   بيـة والتعلـيم باملنـاطق التعليميـة      على األقسام املختـصة باملـديريات وإدارات الرت        -٨
، والعمـل علـى مراجعـة منـاذج اجلـرد للتأكـد مـن دقـة         ملكتبـات امليـدان  على عملية اجلـرد الـسنوي       

، ختصة باملنطقة التعليميـة   اإلدارة امل وصحة البيا�ات الواردة هبا واعتمادها من مدير عام أو مدير           
   . الوزارةإىلومن ثم إرساهلا 

  :م والتسلم لعهد املكتبة املدرسية قواعد التسلي٢/  ٦
 منتصف شهر سبتمرب تقـوم جلنـة املكتبـة     من الثا�ياألسبوعديد يف حيف بداية كل عام دراسي وبالت    -١

القسم املختص   من   ة  ومعتمداً  ضر تسليم تقره جلنة املكتب     أمني املكتبة مبوجب حم    إىلبتسليم العهدة   
  . باملنطقة التعليمية

، يـشرف أحـد أعـضاء       أو تركة للعمل وعدم وصول خلف له       يف حالة �قل أمني املكتبة من املدرسة       -٢
 .خر أو معلم منتدب للعمل هباآ حني تسليمها إىل أمني إىلجلنة املكتبة على سريها  

 تــسلم عهــدة املكتبــة إىل أحــد ،د الــسنوي إجــراءات اجلــرا�تــهاءيف هنايــة كــل عــام دراســي وبعــد  
. باملدرسةاملسؤولني

٣- 
 

متها خـالل  تقوم إدارة املدرسة باختاذ كافة اإلجراءات الكفيلة باحملافظة على عهدة املكتبة وسـال            -٤
ولية تقـع عليهـا كاملـة وتلـزم بـدفع          ؤ، وأي عجز أو إمهال هلذه العهدة فإن املس        فرتة اإلجازة الصيفية  

 . ا الوزارة بشأهنامات مالية تقدرهغرا
  

 ١٤



  : عالقة املكتبة باألجهزة الرتبوية: ابعاً  س
  : سم املكتبات املدرسية بالوزارةق عالقة املكتبة ب٧/١

اقــرتاح وتنفيــذ اخلطــط والــربامج الــسنوية اخلاصــة بــدعم جمــاالت العمــل مبكتبــات امليــدان    
  .  ما يلزمها من أثاث وكتب وأمناءوتوفري

١- 

.بيعة العمل هبا ط  وإمكا�اهتاة مبا يتناسب مع وضع �ظم العمل يف املكتب ٢-  

ــدوريات الــيت ختــدم  املنــاهج الدراســية يف      تزويــد املكتبــات باحتياجاهتــا مــن الكتــب  وال
بـاللوازم املكتبيـة    ) املكتبـات اجلديـدة   ( تزويـدها    إىل إضـافة ،  مواد املعرفـة وعلومهـا    خمتلف  

. األخرى كالسجالت وبطاقات الفهرسة

٣- 

 

.مناء بالتنسيق مع اجلهات املعنيةلتدريبية لألتنفيذ الربامج ا ٤-  

تنفيــذ  أفــضل الــسبل لإىل األمنــاء وتوجيــهاملتابعــة املــستمرة أل�ــشطة املكتبــات وخــدماهتا 
.أ�شطتها ورفع مستوى أدائها

٥- 
 

، للتعـرف   تعليميـة واجلهـات الرتبويـة األخـرى       قسم من املناطق ال   ال إىلفحص الكتب اليت ترد     
.  يف املكتبات املدرسيةية تداوهلاعلى مدى صالح

٦- 
 

 
   :ق التعليميةط عالقة قسم املكتبات املدرسية بالوزارة بأقسام املكتبات باملنا٧/٢

يقوم قسم املكتبات املدرسية بالوزارة مبـسؤولية اإلشـراف الفـين العـام علـى مجيـع مكتبـات مـدارس            
ام املعنية باملـديريات وإدارات الرتبيـة   وذلك بالتعاون والتنسيق  مع األقس،  عام باملناطق التعليمية  التعليم ال 

والتعلـيم يف تلــك املنــاطق ملــا جتمعهـم مــن مــسؤوليات وعالقــات مهنيـة وثيقــة مــشرتكة باعتبارهــا حلقــة    
  جا�ـب املـسؤوليات اخلاصـة بتنظيمـات        فـإىل . بامليدان والقـسم املخـتص بـالوزارة      الوصل بني املكتبات    

عامة مشرتكة بني هـذه األقـسام والقـسم املخـتص     مسؤوليات ، فإن هناك   العمل الداخلية يف تلك األقسام    
بالوزارة تتمثل هذه املسؤوليات يف كافـة اـاالت الـيت تكفـل لتلـك املكتبـات النجـاح يف حتقيـق  أهـدافها                          

  سم  . وتطوير �وعية اخلدمات هبااور اخلطط العامة الكفيلة با�تظامه
 ١٥



  :  عالقة املكتبة مبدير املدرسة٧/٣
 -١  .درسة من زمالئه املدرسني والعاملني بامله كغريملكتبة مدير املدرسة إدارياًيتبع أمني ا

تويل رئاسة جلنة املكتبـة وتـسيري أعماهلـا ودعـم مـسؤولياهتا واإلشـراف علـى جلنـة اجلـرد الـسنوي                       
.  واعتماد النماذج  اخلاصة باجلرداملنبثقة من اللجنة السابقة

٢- 
 

ــدريس وال   ــة الت ــاملني  بالب طــحــث هيئ ــني    املد والع ــع األم ــاون م ــى ضــرورة التع ــك و، رســة عل ذل
يم مـوادهم   اهتـا يف تـدع    االسـتفادة التامـة مـن مقتني       وخـدماهتا و   ة املكتبـة  باملشاركة الفعالة يف أ�شط   

  .وإعداد التقارير والبحوث العلميةالدراسية والقراءة واالطالع 

٣- 

، والعمـل علـى توظيـف     األ�ظمة املقرة تزام بالتعليمات و  التعاون التام مع اجلهات املختصة بالوزارة واالل      
  .  فاعليتها كواجهة ثقافية للمدرسةاملكتبة خلدمة اتمع املدرسي بالشكل الذي ميكنها من حتقيق

٤- 

، باعتبـار   املخصـصة أل�ـشطة املدرسـة وخـدماهتا       غ املاليـة    الدعم فعاليات ومناشط املكتبة من املب     
.اركيزة األ�شطة املدرسية ودعامتهالنشاط املكتيب 

٥- 
 

  
  

***  
  

 ١٦


