
 

  

من  هاممتلكاتمحافظة على ضمان السير الحسن لعمل مصالح المكتبة والل يهدف هذا النظام الداخلي      

  .موظفيها و روادهاالتعامالت بين مختلف تنظيم  باإلضافة إلىتجهيزات ومجموعات وثائقية 

 :هم المكتبة ن من خدماتودالمستفي 

لكلية العلوم السياسية و والطلبة المنتمين الباحثين ألساتذة اكل  -صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة 

 العالقات الدولية.

 .خيص مكتوبقين بترفالمر والطلبة من الجامعات األخرىالباحثين ألساتذة اكل  

 :اإلعارةالخاص ببنك نظام ال 

 مصالح و فضاءات المكتبة مفتوحة من األحد إلي غاية يوم الخميس صبا و مساءا دون انقطاع 

 الطالب بطاقة المكتبة. األستاذ أومن خدمات مكتبتنا يتم بعد استخراج  االستفادة 

 .أو تمديد عند كل عملية إعارة أو إرجاعإجباري  المكتبةإظهار بطاقة  

 بإعادة الكتب إلى المكتبة قبل انتهاء المدة المحددة لإلعارة.كل مستفيد من اإلعارة  التزام 

تجديد مدة اإلعارة لمرة واحدة شريطة أالا يكون في حالة الحق في  الكتب مستفيد من إعارةلكل  

 .تأخر أو تكون الكتب مطلوبة من قارئ آخر

 .عن سالمته مسؤوال إعارة الكتاب يجعل الطالب المعير 

من واحدة  بنسخة ضتعويالب  المسؤول عن ذلكزم تيل، المستعارلكتاب ل فأو أتال عضيا في حال 

 .من نفس التخصص آخرين عنوانينبنفس العنوان أو 

 .مطالب بتبرئة الذمة اتجاه المكتبة كل نهاية سنة جامعيةكل أستاذ باحث و طالب داخلي  

 التحويلاالستيداع وو تبرئة المكتبة عند حاالت العطل الطويلة طلبللكلية على المصالح اإلدارية  

 خ..ال.االستقالة.و

 اإلعارة الداخلية:

 الخميس صباحا و مساءا دون انقطاع.يوم  إلىاألحد يوم قاعة المطالعة مفتوحة من  

 إظهار بطاقة المكتبة إجباري للمستفيدين الداخلين للكلية  

 .الكليةبالنسبة للمستفيدين من خارج إجباري بزيارة ترخيص إظهار ال 

 .ال يسمح باستخدام أكثر من ثالث كتب في وقت واحد 

 .إلى مكانها األصلي األوعية الفكريةيجب إعادة  

 يوم الخميس من كل أسبوع.والطلبة الباحثين الخارجين يكون استقبال األساتذة  

 وضع مستلزمات الطلبة  في الرفوف المخصصة لها. 

 

 

 النظام الداخلي للمكتبة:
 



 التي ال يسمح بإعارتها: األوعية

مصادر المعلومات ذات الصبغة المرجعية مثل: دوائر المعارف، والقواميس، والمعاجم،  

 وغيرها. باللغتين العربية و األجنبية  واألطالس، واألدلة،

 (.DVD/CD rom)األقراص المضغوطة ورقية الغير  األوعية 

 الكتب المجزأة الَتي تزيد أجزاؤها عن ثالثة. 

 المجالت، الدوريات، والسالسل العلمية ذات الموضوع المتصل. 

 الكتب ذات النسخة الوحيدة. 

 .بصيغتيها المطبوعة و الرقميةالرسائل الجامعية  

 على المستفيدين الكرام االلتزام بما يلينظام القاعات:

 .استظهار بطاقة الطالب عند الدخول 

 .داخل القاعةز التدخين األكل والشرب  تجنب 

 .التزام الهدوء 

 استخدام الهاتف النقال داخل القاعة تجنب 

 اليسمح ألي شخص ما عدا موظفي المكتبة الدخول إلى مصالح المكتبة الداخلية. 

 .تحريك الكراسي والطاوالت من أماكنها تجنب 

 العـامة. واألخالق تصـرف يخـل باآلدابتجنب أي  

 المكتبة. مسؤولةبترخيص من  المكتبة لـأي نشاط يتم فضاءاتاستخدام  

 

 مالحظة

  إن أي إخالل بهذا النظام أو التعدي المادي والمعنوي على

موظفي المكتبة والمستفيدين والممتلكات يؤدي بصاحبها إلى 

 .عقوبات قد تصل إلى اإلحالة على المجلس التأديبي

 


