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للمكتبة الداخلي القانون
خالل من يهدف وهو اهلاّمة. املصلحة هذه خدمات من للمستفيدين والواجبات احلقوق من مجلة تتضّمن تنظيمّية وثيقة مبثابة هو للمكتبة الداخلي النظام
وقواعد ا خدما من اإلستفادة حق له مبن (التعريف بنابل للغات العايل ملعهد اجلامعّية املكتبة سري لطرق احملددة القواعد توضيح إىل العشرين فصوله

املقّدمة. ا خدما حتسني بغية وذلك الصدد) هذا يف املنتهجة والرتتيبات اإلعارة وشروط التعامل
I-:ا خدما من واإلستفادة املكتبــة إىل الدخــول

املكتبة تقّدمه مبا مهتّم األخرى اجلامعات من حث و طالب وكل بنابل للغات العايل املعهد وموظفي والطلبة لألساتذة مفتوحة املعهد مكتبة إّن :1 الفصل
وخدمات. موارد من
املكتبة، خدمات من اإلستفادة من بنابل للغات العايل ملعهد مسّجل طالب لكّل جامعّية سنة كّل بداية يف تسند اليت الطالب'' ''بطاقة متّكن :2 الفصل
املكتبة''. ''بطاقة الوقت نفس يف متّثل وهي
املكتبة. على املسؤول من ذن إال هلا التابعني العلمية م مؤسسا من هلم املرخص غري للزائرين للمكتبة العلمية رات لز يسمح ال :3 الفصل

التعـامـل: قواعــد -II

طالب: كّل على جيب :4 الفصل
الطلبة،- من زمالئه قي و املكتبة أعوان احرتام
للبحث،- املخصص ت األنرت وفضاء املطالعة قاعة داخل اهلدوء التزام
املكتبة،- إىل الدخول ومنع الضرر تعويض إىل يقود خمالفة أو إخالل فكّل للمعهد، الداخلي النظام وتراتيب العامة واآلداب النظافة قواعد احرتام
األغراض،- هلذه ضياع أي عن مسؤولة غري فاملكتبة الشخصّية، األغراض على احلرص
البحث.- بعملّية عالقة هلا ليس اليت أو شخصّية ألغراض املستفيدين ذّمة على املوضوعة املكتبة حواسيب استعمال عدم

: منعا مينع :5 الفصل
املكتبة،- داخل واألكل التدخني
األشكال،- من شكل ي لإلتالف أوتعريضها الكتب على الكتابة
الطاوالت،- فوق الشخصّية واألغراض واملظالت واحملافظ املالبس وضع
للمكتبة،- التابعة اإلدارّية واملصاحل الكتب خمزن إىل الدخول
واسرتجاعها.- الكتب تسليم سري وتعطيل الشّباك أمام التجّمع

أي حدوث عند املكتبة عن املسؤول إبالغ عليه ويستوجب البحث، عملّية يف يستخدمه الذي احلاسوب عن كاملة املسؤولّية املستفيد يتحّمل :6 الفصل
استعماله. أثناء أو قبل عطب

يف: الكامل احلق لديهم أّنه كما ئقّية، الو واألرصدة للموارد األمثل االستغالل إىل إلرشادهم املستعملني خدمة يف املكتبة موّظفو :7 الفصل
طالب)،- (بطاقة املكتبة بطاقة مراقبة
شاغرة،- أماكن وجود عدم حالة يف أو اكتضاضها عند املطالعة قاعة إىل الدخول رفض
الداخلي.- القانون حيرتم ال من لكّل املكان مغادرة إىل الدعوة

اإلعــارة: شــروط -III

الزائرين والباحثني الطلبة وعلى إعارة. عملّية كّل عند اجلارية) اجلامعّية للسنة صاحلة طالب (بطاقة املكتبة بطاقة تقدمي طالب كّل على جيب :8 الفصل
املكتبة. عن املسؤول قبل من مسّلم الغرض يف برتخيص اإلستظهار أخرى جامعّية مؤسسات إىل املنتمني
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صاحبها يعرض آخر شخص طرف من إستخدامها وإّن الغري. ببطاقة ئق الو إستعارة عدم جيب لذا شخصّية، طالب) (بطاقة املكتبة بطاقة :9 الفصل
منها. نظري إلستخراج الطلبة شؤون مصلحة مع لتنسيق يقوم بدوره والذي املكتبة عن املسؤول لدى ضياعها عن التبليغ من بّد ال لذا للعقوبة،

املكتبة. إىل إرجاعها يتم حّىت الوثيقة عن مسؤوال املستعري يبقى :10 الفصل
املستفيدين: بفئات يتعلقان لذلك احملددة واملّدة املعارة ئق الو عدد :11 الفصل

يوما، 15 أقصاها ملّدة تقدير أقصى على كتب (04) أربعة إعارة املعهد: ألساتذة لنسبة -
ّم، أ 07 أقصاها ملّدة تقدير أقصى على (02) كتابني إعارة إلجازة: املسّجلني املعهد لطلبة لنسبة -

ّم، أ 07 أقصاها ملّدة تقدير أقصى على كتب (03) ثالثة إعارة ملاجستري: املسّجلني املعهد لطلبة لنسبة -
املكان. عني على داخلّية اإلعارة تكون أخرى: جامعّية مؤّسسات من الزائرين للباحثني لنسبة -

آخر. طلب موضع الكتاب يكن مل وما الوثيقة إرجاع يف ّخر قد املستفيد يكون ال أن على املّدة لنفس واحدة مّرة اإلعارة جتديد ميكن :12 الفصل
نسخة يف املتوّفرة والكتب ت الدور التخّرج، ومذّكرات األطروحات املوسوعات، القواميس، التالية: ئق الو اخلارجّية إلعارة يسمح ال :13 الفصل

لإلعارة''. قابل ''غري عبارة عليه طبع وثيقة وكّل الطلب عليها يكثر اليت النادرة والكتب واحدة
يصيبها. قد تلف بكّل املكتبة أعوان وإبالغ ا والعناية ئق الو على احملافظة جيب :14 الفصل

يف احلرمان مّدة تضاعف أن على التأخري مّدة تساوي ملّدة اإلعارة من احلرمان عقوبة إىل صاحبه يعّرض املعارة ئق الو إرجاع يف خري كّل :15 الفصل
السنة لبقّية اإلستعارة حق من ائّيا الطالب حيرم العود، تكّرر وإذا اإلستعارة. حق من حلرمان إنذارا ألمر للمعين املكتبة عن املسؤول ويوّجه العود حال

اجلارية. املعنّية اجلامعّية
القيمة يف هلا مساوية ئق) بو (أو بوثيقة أو هلا مطابقة بنسخة الوثيقة بتعويض املعين يلزم ا، اإلضرار أو وثيقة أّي إتالف أو ضياع حالة يف :16 الفصل
املكتبة. إدارة تقّدرها ما حسب للوثيقة املالّية القيمة بتسديد املعين يلزم ذلك، تعّذر وإذا املكتبة. عن املسؤول عناوينها) (أو ا عنوا حيّدد واملالّية العلمّية

جتاهه. إختاذها ميكن اليت التأديبّية ت العقو على عالوة
عن التبليغ املعين الطالب على يتعّني اجلارية، اجلامعّية السنة خالل مكتبة) كبطاقة تستعمل بدورها (واليت الطالب'' ''بطاقة ضياع حال يف :17 الفصل
إستخراج له يتسّىن حّىت الطلبة شؤون مصلحة لدى ا لإلستظهار ذّمة'' ابراء ''شهادة بوثيقة مبّده يقوم بدوره والذي املكتبة عن املسؤول لدى ضياعها

الطالب''. ''بطاقة من نظري
املكتبة من ذّمة'' ابراء ''شهادة على احلصول جامعّية سنة كّل اية يف املعهد من رمسّية وثيقة أّي على للحصول طالب كّل على يتعّني ذلك، على عالوة

ا. إستعار سبق اليت ئق الو تعويض عدم أو إرجاع عدم حال يف الشهادة هذه متنح وال أوإتالفها. ضياعها حال يف أوتعويضها املعارة ئق للو إرجاعه تفيد
منع من إبتداء الداخلي، لنظام اإلخالل وخطورة درجة حسب ت العقو من جمموعة إىل صاحبها تعرض املكتبة لسري عرقلة أو خمالفة كل :18 الفصل

املكتبة. عن املسؤول يعّده تقرير على بناء وذلك التأديب جملس أمام املثول إىل وصوال املكتبة إىل الدخول
الداخلي. النظام ذا اإللتزام الكرام ديها ومر املكتبة أعوان من املطلوب :19 الفصل

الداخلي. النظام هذا على ضرورّية تراها اليت التعديالت إدخال حبق اإلدارة حتتفظ :20 الفصل

عليه والمصادقة للمكتبة الداخلي القانون هذا مناقشة تمّت
2017 فيفري 15 بتاريخ المنعقد بنابل للغات العالي للمعهد العلمي المجلس مداوالت إثر

ووافقت إطلعت
2017 فيفري 15 يف بل
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