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الد للمكتبةالقانون  خ

تقوم ال يلة الن داف ة الزاو ر الدولية والعالقات السياسية العلوم لية مكتبة عد

وتثقيفيا علميا فضاءا ا بصف امعة، ا ا ت. عل املكتبة أن اقدمذلك بتوف املعرفية دمات ا من جملة

ا تخصص ميدان ضمن تندرج ال العلمية واملراجع الكتب ات املجاالت. ألم ل بالتا غطي بذلك و

صوص ا وجھ ع الدولية والعالقات عامة السياسية الدراسات حقل تدخل   .ال

ا م ورغبة ا ام مل سن ا الس يل س لبلوغو منالر ا رواد حاجيات بتلبية ا ل سمح مستوى

من جملة يتطلبان ا أدا س وحسن املكتبة تنظيم فإن ا، تخصص مجال ساسية واملراجع الوثائق

دف ال ذا لبلوغ ا ام اح يجب ال والقواعد   الضوابط

  

ليةمكتبة  :1املــادة باحثلألساتذةمفتوحةال ل و إوالطلبة حد الساعة،من من س م 08:00ا

الساعة  16:00إ

بطاقة   :2املــادة لاملتمنح م طالب ل ل  .كتبة

لية  :3املــادة ال عن جانب ن الباحث لفئة مؤقتة رخصة   .تمنح
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التعــامـل: أوال  قـــواعـــد

القراء  :4املــادة من   :ير

املكتبة - عمال ام  اح

قاعـة - داخل دوء ال ام  املطالعةال

املكتبة - إ الدخول منع إ تقود مخالفة وأي والسالمة النظافة قواعد ام  اح

مسؤول - غ صيةياملكتبة ال لألغراض ضياع أي عن  ة

البحثاستعمال - عملية املكتبة فقطحاسوب بليوغرا  الب

بـاتـا  :5املــادة منعــا  :يمنــع

املكتبة - داخل ل و ن  التدخ

ا - إتالف أو الكتب ع  الكتابة

املكتبة - مخزن إ  الدخول

ا - جاع واس سليم س عطيل و الشباك أمــام  .كتبلالتجمع

عحملتي  : 6املــادة املة املسؤولية البحثسالمةاملستفيد عملية ستخدمھ الذي از  .ا

نموظفو يتو   :7املــادة املستعمل خدمة ماملكتبة يدلالستغاللوإرشاد الوثائقيةا أنھلألرصدة كما ،

عندباملقابل املطالعة قاعـة إ الدخول ورفض املكتبة بطاقة مراقبة امل ال ق ا م الد أواكتظاظ

شاغرة أماكن وجود عدم قحالة ا جانب إ الـداخلـي، القـانـون يحتـرم ال من كـل للمكتبةدعـوة

ا مغـادرة   .انكـملإ

املراقبة  :8املادة ات ام ل تخضع مفتوح فضاء ا باعتبار املطالعة  .قاعة
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عارة: ثانيا   شــروط

عنـدتـقـديــميجـب    :9املــادة املكتبة  .عارةبطــاقـة

  .صيـةاملكتبةبطاقـة   :10املــادة

البـطـاقـةيـجـب  : 11املــادة ضيــاع حـالـة املكتبـة  .إشعـار

و ي  : 12املــادة صاح ذمة املستعار الكتاب عـنظل خحتـىھمسـؤول املكتبـةتار إ  .إرجـاعـھ

التدرج و ساتذةلفئة سمح : 13املــادة عد ما ملدةثالثة) 3(عارةاستطلبة و 07اأقصاكتب الأيام،

ل الطلبةسمح منببا نأك  .أيام 07تتجاوزال ملدة)2(كتاب

فيإرجاعـھ :   14 املــادة القـارئ تأخـر أو طلـب موضع الكتـاب يكـن لم ما عارة مـدة تجديد  .يمكن

التاليةيمنع: 15املــادة الوثائق ارجية ا عارة طروحات:من الكتب، ات أم س، ات،القوام الدور

واحدة ة املتوفرة  .والكتب

الوثا : 16املــادة ع املحافظة ايجب قـديصي تلف ل ب املكتبة عمال وإبالغ ا مال إ وعدم  .ئق

بت :17املــادة صاحبھ عاقب الوثائق إعادة تأخ التا ھحقعليقل تحدد ملدة   : عارة

ةمدةبيومتأخر  - طبيعةأساسععارةمنقصاءمدةتقييمإعادةيمكن.أيام03 العقو

  ،املعارة الوثائقنوعو التأخ 

امعيةالسنةخاللالوثيقةإرجاععدمحالة - ةإاملستعململفيحول ا لةاملص إاملؤ

 .رجاعغاية
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شكال :18املــادة ا ل مطابقة ة ب الوثيقة ض بتعو املع يلزم وثيقة، أي أواتالف ضياع حالة

 .ومضمونا

تقدم  :19املــادة الدراسية السنة اية الطلبةمع ن ةلتمك ضرور عت ال الذمة إبراء ادة ش املكتبة

ال الوثائق ض عو عدم إرجاعأو عدم حالة ادة الش ذه تمنح ال املوالية، السنة يل ال من

اسبق  .استعار

الداخ   :20املــادة النظام ـذا ام ل والقراء املكتبة عمال من  .مطلوب

درجةل  :21املــادة اتحسب العقو من مجموعة إ ا صاح عرض املكتبة لس عرقلة أو مخالفة

، الداخ بالنظام خالل أمامابتداءوخطورة متثال إ وصوال الدخول منع وذلكاملمن التأدي جلس

ر تقر إ نادا  .املكتبةمحافظاس
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عالم: ثالثا زة أج   استعمال

زة  :22املادة الوثائقيأج للبحث مخصصة املكتبة  .عالم

اي :23املادة برمج إعادة أو صية، ألغراض عالم زة استعماألج   .حظر

عالم  :24املادة زة أج ع البحث مدة تتجاوز أن يجب   .دقائق10ال

محاولة  :25املادة بـــــضرار لإل ل ا عل عاقب زة ج سرقة   : أو

ر - أش ثالثة ملدة عارة من وإقصاء   .إنذار

السنة - اية غاية إ تمدد قصاء مدة فإن طأ، ا تكرار    .حالة

املجلس  :26املادة ع الطالب وإحالة املكتبة من الفوري الطرد إ يؤدي القواعد ذه ام اح عدم

لية لل   .التأدي

بحق  :27املــادة دارة عتحتفظ التعديالت الداخلــيذاإدخال لذلكمالنظــام   .رأتضرورة

يمكن: 28املادة الذي ي و لك ا د بر وطلبة، ن احث و أساتذة من ا رواد تصرف تحت املكتبة تضع

ا س وحسن املكتبة أداء من للرفع مة م ا يرو ال واملالحظات احات ق جميع إيصال ه   .ع

  

alger3.dz-bibliotheque.sciencespolitiques@univ  

 


