
  بمكتبة الكلية النظام الداخلي لقاعات العمل و المراجعة

 بدوام متواصل من األحد إلى الخميس تفتح مكتبة كلٌة األدب العربً و الفنون أبوابها 

 15:30 إلى 08:00  من 

 

 

 التسجيالت بالمكتبة 

 :يتكون ملف التسجـيل من

  بالنسبة للطلبة الجـــدد : 
 .نسخة من شهادة التسجـٌل للسنة الجارٌة    - 

 .نسخة من بطالة التعـرٌف الوطنٌة -
 . صور شمسٌة03 -
 .ملء استمارة المارئ التً تمدم من طرف أعوان المكتبة  -

 بالنسبة للطلبة المسجـلين سابقا :  
 بطالة المارئ الخاصة بماعة +بطالة المارئ + نسخة من شهادة التسجـٌل للسنة الجارٌة   -

 .الدورٌات 
 

 

 اإلعارة الخارجية

شخصٌـة، لـذا و هً بطالة .كلٌة األدب العربً و الفنون فمطو أساتذة لارئ لطلبة التمنح بطالة  : 1المادة 

ٌـجب عـدم استعارة الكتب ببطالة الغٌـر 

 لكل السنوات   (ماعدا أٌام العطل )اإلعارة كل أٌام األسبوع :  2المادة 

 ٌبمـى المستعٌـر مسـؤول عـن الكتب حتـى ٌتــم إرجـاعـها إلى المكتبـة : 3ادة مال

 ال ٌجوز إعارة كتب جدٌدة للمستفٌدٌن إذا كانت بحوزتهم كتب متأخرة : 4المادة 

الموامٌس، الموسوعات، األطروحات ، الدورٌات و :ٌمنع من اإلعارة الخارجٌة الوثائك التالٌة: 5ادة مال

 (االطالع علٌها بماعة الدورٌات) .الكتب ذات النسخة الواحدة

فً حالة وإبالغ عمال المكتبة    و ممنوع الكتابة علٌها أو إتالفهاٌجب المحافظة على الكتب:  6المادة 

 وجود تلف فً الوثٌمة المستعارة 



 التأخر،كل تأخٌر فً إعادة الكتب ٌعالب صاحبه بتولٌف حك اإلعارة لمدة تحدد حسب مدة : 7دة االم

وٌتلمى المعٌر إنذار للتذكٌر 

   المكتبـة فً حـالـة ضٌــاع بـطـالـة المارئوٌـجـب إشعار مسٌر:  8المادة 

التجمع أمــام بنن اإلعارة وتعطٌل سٌر تسلٌم و استرجاع الكتب ممنوع :  9المادة 

التعدي المادي أو المعنوي أو تهدٌد موظفً المكتبة وعدم االستجابة لتعلٌماتهم ٌعرض  : 10المادة 

 .وعند الضرورة إلى المجلس التأدٌبً للجامعة لعموبة اإللصاء من االستفادة من خدمات المكتبة، مرتكبـه

 

 عدد الكتب المعارة

  تبـ ن02 استعارةلهم الحك فً  و طلبة الماستر، لٌسانسال طلبة.  

  تبـ ن04 استعارةلهم الحك فً ، األساتذة الدائمٌن و المؤلتٌن  الدكتوراهطلبة. 

 فمطدةـارة أسبوع واحد لابلة للتجدٌد مرة واحـمدة اإلع . 

 فً نفس الٌوم التً تمت إعارتهاال ٌحك للطالب إرجاع الكتب . 

 كل تأخٌر فً إرجاع الكتب ٌحرم الطالب من اإلعارة حسب مدة التأخر . 

 

 قاعة الدوريات

، (حىنٍاخ – يجالخ  ) انذورٌاختضى   و  (نظاو انرفىف انًفتىحح) نًطانعح انذاخهٍح اقاعح 

اننسخح األونى ين كم كتاب، انًعاجى و دوائر انًعارف، رسائم انًاجستٍر و أطروحاخ 

   يقعذ 56انذكتىراه،  انقاعح يسودج تنظاو ضذ انسرقح تسعح 

لاعة المطالعة مكان للبحث والدراسة، ٌنبغً تجنب أي سلون من شأنه إحداث الفوضى أو  : 11المادة 
     .إزعاج المراء

 عند الدخول و ترن الحمائب و المحافظ عند -لاعة الدورٌات- المارئظهار بطالة ستٌجب إ:  12المادة 
   .  بالمكان المعد لها بالمدخل الرئٌسًالماعةمدخل 

  آخر و ممنوع استعمالها من طرف طالب إجباريحضور صاحب البطالة  : 13المادة 

 باإلعارة الداخلٌة فمط و ذلن (طلبة كلٌات وجامعات أخرى ) لألفراد األجانب ٌسمح : 14دة ماال

 بترخٌص من جامعاتهم



 ،وانًطانعح تصىرج فردٌح ،وتفادي انعًم انجًاعًانتاو عهى كم انطهثح االنتساو تانهذوء  : 15المادة 

عهـى اننظــافح داخم انقاعح يسـؤونٍــح  وانًحــافظـح وانًناقشاخ انتً تحذث فىضى وضجٍج داخم انقاعح

.انجًٍــع  

 .ٌسمح للمراء بولوج لاعة المطالعة فً حدود المماعد الشاغرة : 16المادة 

ٌسمح للمستفٌد االطالع على المراجع داخل الماعة على أن ال ٌتعدى عدد الكتب الموضوعة  : 17المادة 
.  فقطكتب 02 على الطاولة              

.كل إتالف أو سوء استعمال للكتب ٌعرض صاحبه إلى عموبات صارمة:  18المادة   

 .ال تتحمل المكتبة مسؤولٌة ضٌاع الوثائك الشخصٌة و األشٌاء الثمٌنة :  19المادة 

 (ة)على كل الرواد احترام المشرف على الماعة و االستئذان لبل الخروج و ال ٌحك للطالب : 20المادة 
 .ةاالستئذان ألكثر من مر

 طوابٌر أمام الرفوف وعلى الطالب الجلوس فً إحداث وتجنب االزدحامتفادي : 21المادة 
 األماكن المخصصة

  ٌجب إرجاع كل كتاب فً المكان المخصص له، حسب رلم تصنٌفه و حسب رلم ترتٌبه :22المادة 

 (...كراسً، طاوالت،) من مكان آلخر الماعةنمل أجهزة -     1     :باتا يمنع منعا :  23المادة 
 . استعارة كتب لاعة المطالعة الداخلٌة-     2
 .ضع المالبس و المحافظ و المظالت والرزم فوق الطاوالتو-     3
 األكل و الشرب -4
 .(وضعٌة الكاتم للصوت)استعمال الهواتف النمالة  -5
رفع الصوت  التجمع فً الماعة و -6

:  ٌعرض صاحبه مباشرة إلىالماعة كل إخالل أو عرللة لنظام :24المادة 

التنبٌه  -                                

الدعوة إلى مغادرة الماعة      -                            

المنع من الدخول إلٌها      -                           

                                                                              

 البحث الببليوغرافي

حىاسٍة  08 عهى  خصص جناح عنذ يذخم انًكتثح ٌحتىي: خذيح انثحج انثثهٍىغرافً  

 فً يتناول انطهثح و انثاحخٍن نتسهٍم عًهٍح انثحج عن انىحٍقح

استعمال حاسوب المكتبة ألغراض شخصٌة أو التً لٌس لها عاللة بعملٌة البحث اآللً ٌمنع  : 25المادة 
 الببلٌوغرافً

 



 

 

    تبرئة الذمة

التً تعتبر ضرورٌة لتمكٌن المؤلتة مع نهاٌة السنة الدراسٌة تمدم المكتبة شهادة براءة الذمة : 26ة مادال

الطلبة من سحب شهادة النجاح وال تمنح هذه الشهادة فً حالة عدم إرجاع أو عدم تعوٌض الكتب التً 

 .سبك استعارتها

بنسخة واحدة من نفس الكتاب فً حالة ضٌاع أو إتالف الكتاب، ٌلزم المعنً بتعوٌض الكتاب : 27دة االم

نسخ من كتاب آخر بنفس المٌمة العلمٌة و المالٌة   ( 03)الضائع أو بثالث 

  :  لسحب براءة الذمة المؤقتة : 28المادة 

 (لاعة الدورٌات ) بطالة المارئ + بطالة المكتبة -

بداٌة المذكرة من صفحة العنوان علٌها  ) PDFالكترونٌة  (01) نسخة -

 ةختم و إمضاء المشرف إلى نهاٌتها بالملخص و الكلمات المفتاحً

غتٌن العربٌة و اإلنجلٌزٌة لطلبة اللالملخص و الكلمات المفتاحٌة ب  -

    WORD اللٌسانس و الماستر و بثالث لغات لطلبة الدكتوراه بصٌغة 

طبع واجهة المذكرة  على المرص المضغوط     -

 (طلبة الدكتوراه )حضر منالشة م -

 

   قاعة المطالعة للطلبة

  طاونح 30كرسً و  152قاعح انًطانعح نهطهثح عهى               تحتوي 

: ٌمنع منعا باتا  :29المادة   

 وضع أي عالمة أو تشوٌه لمواد أو معدات تابعة للمكتبة   -1

  .تحوٌل و تحرٌن الكراسً والطاوالت من أماكنها   -2

 

 اإلنترنتقاعة  

 
 (النجازقٍذ ا)  تاحجخاصح تال -5



 نظام المكتبة

 .االلتزام بالهدوء و السلون الالئك داخل المكتبة : 30لمادة ا

. الحفاظ على نظافة األماكن: 31المادة 

  المكتبة والمستفٌدٌن منها و عون األمن ياحترام مسٌر: 32المادة 

 :حترام موالٌت دوام المكتبة ا:33المادة 

:  ٌمنع منعا باتا  : 34المادة 

  الدخول إلى مخازن المكتبة و  األماكن المخصصة للموظفٌن -1

 التدخٌن و األكل و الشرب -2

 التجمع فً لاعات المكتبة ورفع الصوت و إزعاج اآلخرٌن -3

 المٌام بأعمال أو تصرفات تخل باألخالق و اآلداب العامة -4

 للمكتبة.مطلوب من عمال المكتبة و المراء االلتزام بالنظام الداخلً : 35ادة مال

: من ٌخالف هذا النظام لد ٌعـرض صــاحبــه إلى  : 36المادة   

التنبٌه والدعوة إلى مغادرة المكان  - 1  –   

  -2 إنذار مسجل على بطالة المارئ وحرمانه من خدمات المكتبة لمدة معٌنة

  اإللصـــــــاء من االستفادة من خدمات المكتبة -3

  اإلحالة إلى المجلس التأدٌبً -4

 

فإجباري على الطلبة تمام عملٌة جرد وثائك المكتبة وإحصائها كل سنة أثناء العطلة الصٌفٌة،  : 37 المادة

 و األساتذة إرجاع كل الكتب المترتبة علٌهم فً أواخر شهر جوان كحد ألصى

 لإلستفسار

لبريد االلكتروني لمكتبة كلية األدب العربي و الفنون يرجى االتصال با  

Bibflaamosta@gmail.com 

mailto:Bibflaamosta@gmail.com

