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ولى: األالمادة  

عضاء هيئة أ وضبط حقوق والتزامات مستعمليها من ، املكتبةعملىل حتديد مواقيت إيهدف هذا القانون  

 حيث توفر هلم خمتلف األوعية الفكرية اليت تضم خمتلف .التدريس والطلبة وإدارات معاهد املركز اجلامعي

  مستعدباعتمادها على طاقم مكتيب طوار الدراسة،أجل حتضري الدروس والبحوث يف خمتلف أاملعلومات من 

  .روادالختلف مل لتقدمي التوجيهات واإلرشادات واملساعدة الالزمة

 المادة الثانية:

حكام هذا النظام على كل مستفيد من:أتسري   

عضاء هيئة التدريس.أ*   

 * الطلبة املسجلني يف املركز اجلامعي وذلك بتقدمي بطاقة الطالب وبطاقة املكتبة.

"الرخصة من املؤسسة اليت ينتمي إليها" له احلق يف  لديه  خارجيو معهدأ ةمن جامعكل طالب أو باحث * 

 االستفادة من مراجع املكتبة عن طريق "اإلعارة الداخلية فقط".

 * الطاقم اإلداري العامل باملركز اجلامعي وذلك بإظهار البطاقة املهنية. 

 المادة الثالثة:

 مذكرات الليسانستقارير، دوريات،  موسوعات، تتكون مقتنيات املكتبة من: كتب، قواميس، معاجم،

طروحات الدكتوراه و الوسائط االلكرتونية .  أرسائل املاجيستري، ،واملاسرت  

 المادة الرابعة:

 االحرتام التام لعمال املكتبة وباقي الزمالء.
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 المادة الخامسة:

املكتبة من خالل اإلعارة الداخلية: توفر  

دوريات واجملالت، األدلة والنشرات، القواميس، املعاجم، املوسوعات، الكتب املتوفرة يف نسخة واحدة، ال

 أطروحات الدكتوراه ورسائل املاجيسرت.

 المادة السادسة:

 توفر املكتبة يف اطار اإلعارة اخلارجية ما يلي:

.والسنة أوىل ماسرت ،يام بالنسبة لطلبة السنوات األوىل والثانيةأ 10مرجعان ملدة  *  

يام بالنسبة لطلبة السنوات النهائية (ليسانس و الثانية ماسرت).أ 10مراجع ملدة  03 *  

  مراجع ملدة شهر بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس الدائمني.04 *

  ايام بالنسبة للطاقم اإلداري العامل باملركز اجلامعي.15مرجعان ملدة  *

 المادة السابعة:

األنرتنيت:بالنسبة لقاعات   

البحث الوثائقي دائما له األولوية. *  

 وكذا املواقع اإلباحية واملخلة والعنف، اجلرمية ومتجد والعنصرية الكراهية  حترض علىمواقع األنرتنيت اليت *

 باحلياء ممنوعة ومقصية من البحث.

  للدردشة.اسوبممنوع استعمال جهاز احل *

ممنوع تغيري واجهة جهاز الكمبيوتر. *  
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 المادة الثامنة:

:تاح على اخلط امللكرتوينو الفهرس اإلأ ة،طالب تفحص الفهارس الورقيلل * ميكن  

Opac.centre-univ-mila.dz 

 / http://172.30.12.50  أومن خالل الشبكة الداخلية على الرابط:

 على  هي فضاء خاص باملطالعة اإللكرتونية موجودة جبميع املكتبات اجلامعية ومتاحة * "املكتبة الرقمية" 

http://172.30.78.78:8080  الداخلية للمركز اجلامعي على الرابطالشبكة  

عند اجياد العنوان ميأل الطلب استمارة اإلعارة حسب املعلومات اليت يتضمنها الوعاء. *  

ىل األعوان املكلفني مبهمة االعارة إ  أو بطاقة املكتبةيقدم الطالب استمارة اإلعارة مرفقة ببطاقة الطالب *

  اخلارجية ليتحصل على املرجع املطلوب.أوالداخلية 

استخدام الدليل االلكرتوين املفتوح للقراء املسجلني يف حدود املقاعد املتاحة . *  

بطاقة القارئ خاصة وال جيب استعماهلا من طرف شخص آخر.      *  

 16:30ىل إ صباحا 08:00 من الساعة ،الخميسىل غاية إ األحد* أبواب املكتبة مفتوحة للطلبة من يوم 

  دون انقطاع، ماعدا أيام العطل الدينية والوطنية.مساء

  مساء.15:00 صباحا إىل الساعة 08:00* تفتح املكتبة أبواهبا يوم السبت من الساعة 

  المادة التاسعة:

ذا على كل طالب االلتزام مبا يلي:له ، للعمل والتفكرياتعترب املكتبة مكان  

  .و بطاقة املكتبة عند كل طلب للمراقبةأ* استظهار بطاقة الطالب 

 * االلتزام مبواعيد االستعارة " الربنامج اليومي اخلاص باإلعارة يف املكتبة "

http://172.30.78.78:8080/
http://172.30.78.78:8080/
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 المادة العاشرة:

 مينع منعا باتا:

  .اإلدارة من ترخيص دون املكتبة إىل الغرباء األشخاص إدخال *

  داخل املكتبة.النقال، اهلاتف استعمال  والشرب، واألكل، التدخني *

خزن.املىل إالدخول  *  

  السري. حركةروقة املكتبة وتعطيلأالتجمع يف  *

التحدث بصوت مرتفع. *  

ماكنها داخل القاعة.أماكن الكراسي والطاوالت من أتغيري  *  

و طي حواف صفحات الكتب.أو الرسم أالكتابة  *  

 * تعريض الكتب ملياه األمطار.

 المادة الحادية عشر:

باملكتبة. اخلاصة البطاقة ضياع حالة يف املكتبة اشعار جيب*   

ىل املكتبة.إرجاعه إيبقى املستعري مسؤوال عن الكتاب حىت يتم *   

يلزم املعين بتعويض الكتاب بنسخة مطابقة هلا مضمونا. تالف الكتاب،إيف حالة ضياع او  *  

و األثاث سوف يلزم املعين التعويض يف مجيع املكتبات املتواجدة أو املعدات أي ختريب طوعي للمكان  أ*

ىل اجمللس التأدييب.إباملركز اجلامعي، واإلحالة   

 * احلرص على األغراض الشخصية والثمينة، فاملكتبة غري مسؤولة عن ضياعها.
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 المادة الثانية عشر:

   حسب مدة التأخري.حق اإلعارة كل تأخري يف إعادة الكتب يعاقب املستعري بتوقيف

 المادة الثالثة عشر:

يف �اية السنة الدراسية تقدم املكتبة "شهادة التربئة" اليت تعترب ضرورية لتمكني الطلبة من التسجيل يف السنة 

 املقبلة.

 المادة الرابعة عشر:

 اجملالس إىل حيال مث املخالفة، درجة حسب عقوبات إىل الداخلي املكتبة لنظام احلسن للسري املعرقل يعرض

 التأديبية

 المادة الخامسة عشر:

لذلك، مبا خيدم املصلحة العامة للموظف  الضرورة اقتضت مىت للتعديل قابل املركزية للمكتبة الداخلي النظام

.والطالب على حد سواء  

 


