الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جــامعة الــــوادي
المكتبة المركزية

القانـون الداخلـي
المكتبة الجامعية ،مؤسسة ثقافية ذات طابع علمي تثقيفي تعمل عللخ مةملة
فئة محةوةة مل الطلبلة وااسلاتذة والبلاحثي  ،اللذي ينتسلبو جللخ الجامعلة
وذلللب بتيويللةال بالوثللائع والمعلومللات التللي يحتاجونتللا فللي ة اسللتتل وفللي
جعةاة بحوثتل.
ينحص ةو العلاملي فلي المكتبلة الجامعيلة فلي توصلي المحتلوي العلملي
لل صللية الوثللائقي الموجللوة فللي المكتبللة جلللخ اللل واة ملل طلبللة وأسااات ة
جامعيي وغي ال م الباحثي .
نظ ا لما سبع ذك ه فإ المكتبة الجامعية تمث أحة العناص ااساسلية فلي
العملية الت بويلة التلي تقلول بتلا الجامعلة ،وج أاميتتلا تمكل فلي صليةاا
الوثللائقي الللذت يعتبل ملكللا عموميللا يحللع لجميللع ل ائ المجتمللع الجللامعي
االستفاةة منه ،و استغالله أحس استغال

ط المحافظة عليه اطو مةة

ممكنة.
واة المكتبللة الجامعيللة فإننللا نعلمتللل

ولتحقيللع اللذه الغايللة وبصللة تبصللي
بنظامنا الةاملي في المواة التالية:
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المادة األولى :
 -ج الةمو جلخ المكتبة الجامعية واالستفاةة م

صيةاا الوثائقي

ممصص للفئات اآلتي ذك اا:
 -1ااساتذة والطلبة المسجلو بصفة نظامية.
 -2الباحثي الذي يحملو ت ميصا م ط ف مسؤو المكتبة أو
م ينوبه في جةا ة وتسيي المكتبة.

المادة الثانية :
يعمل بنللب اةعللا ة طللوا أيللال ااسللبو مل ااحللة جلللخ الممللي

تبعللا

للتوبيت التالي:
صباحا م  :سا  8و  33ة جلخ سا 11:45
مساءا م  :سا  13و  33ة جلخ سا 15:45
ويعة اذا التوبيت تبعا للظ وف والعوام المستجةة م حيث التمةية
والتقليص.

المادة الثالثة :
 تمن للطلبة الجةة بعة تسجيلتل بطابة المكتبة .اذه البطابة وثيقلة مصليةالبة م تقةيمتا عنة ك طلب وال يمك جعا تتا ويجب التبليغ ع ضلياعتا
لةي الجتات المسؤولة.
سلنوات وعللخ الطاللب تجةيلةاا ملع

ج اذه البطابة صالحة لمةة ممل
مطلع ك سنة جامعية.
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المادة الرابعة :
تعتب باعة المطالعة مكا عم وة اسة ،لتذا فإ التيال التةوء التالفيتا أم ض و ت ،وك م يتسبب في ع بلة السي الحس لقاعة المطالعة
سوف يط ة في الحي وتتمذ ضةه اةج اءات الممولة بانونا.
وتعم باعة المطالعة م ااحة جلخ الممي

تبعا للتوبيت التالـــي:

م الساعة الثامنة والنصف صباحا جلخ غاية ال ابعة مسلاء .ويحلع اعلوا
اام منع الةمو جللخ باعلة المطالعلة اعتبلا ا مل السلاعة ال ابعلة جال بلع
مساء.

المادة الخامسة :
يمنع منعا باتا السلوكيات اآلتية:
 أمذ كتاب أو الم وج به م المكتبة ةو ت ميص أو ةو جتمالجج اءات اةعا ة.
 الةمو جلخ ممي المكتبة وأمذ الكتب م علخ ال فوف. الكتابة أو التمطيط أو أت ك م أ كا جتالف الكتب. -وضع المالب

فوع الطاوالت.

 -التةمي وااك ةام باعة المطالعة
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المادة السادسة :
كلل محاولللة لع بلللة السللي الحسلل للمكتبللـة بمللا فللي ذلللب الم للاج ة مللعالموظفي

العاملي بالمكتبة تؤةت جلخ عقوبات حسب ة جلة مطو تتلا كملا

يلي:
* التنبيه
* الةعوة جلخ مغاة ة المكا
* المنع م الةمو فت ة معينة بموجب مق

م

مسؤو المكتبة

* الط ة النتائي م مكتبات الم كي

المادة السابعة :

ك طالب ضيع أو وه أو أتلف كتابا فتو مجب علخ تعويضله فليممسللة نس ل أصلللية ،وجذا لللل يتللوف فللي السللوع فتللو مجب ل تعللوي
بيمته المالية مم

م ات والقيمة المتحص عليتا يبتا بتا مجموعة

م الكتلب فلي نفل

التمصلص اللذت ينتملي جليله الكتلاب الضلائع ملع

جحضا فاتو ة ال

اء.

ويمك اتماذ ضةه جج اءات تأةيبية حسب الحالة .
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المادة الثامنة :

 -يمكل للطالللب أ يسللتعي

 )32كتلابي لمللةة أسللبو  ،وذلللب ضللم

االستعا ة الما جية وال يمك بأت حا أ تجةة االستعا ة الما جيلة
للكتاب بب مضي أ بع وع

 )24ساعة م ج جاعه.

و

المادة التاسعة :

 عنللة عمللول الفوضللخ أمللال بنللب اةعللا ة م ل حللع الموظللف توبيللفاةعا ة وعةل فت اةعا ة جال بعة جو النظال أمال بنب اةعا ة

المادة العاشرة :

 ك تأمي في ج جا الكتب المستعا ة بعلة التلا ي المحلةة يعلجلخ عقوبة الح ما م االستعا ة لمةة تساوت ضعف مةة التأمي .

المادة الحادية عشر :
 طيلة مةة االستعا ة الما جية يكو المستعي مسؤوال ع الكتب التيبحويته.

5

المادة الثانية عشر :

ك م ع للنظال الةاملي للمكتبة يلؤةت جللخ عقوبلات حسلب ة جلة
مطو تتللا كالح مللا المؤبللت أو الللةائل م ل اةعللا ة بنوعيتللا  ،وبللة
يحا الطالب جلخ المجل

التأةيبي.

المادة الثالثة عشر :
 يحللع لاسللاتذة اسللتعا ة  )33ثالثللة كتللب لمللةة ممسللة ع ل ة  )15يومللاضللم االسللتعا ة الما جيللة  ،وفللي حالللة الحاجللة الماسللة لتلللب الكتللب علللخ
ااستاذ أ يجةة استعا ته بب انقضاء ااج المحةة لالستعا ة الما جية.

المادة الرابعة عشر :
 يمنلللع عللللخ أت لللمص اللللةمو جللللخ مملللي المكتبلللة جال فلللي الحلللاالتاالستثنائية وبعة الحصو علخ جذ كتابي م مسؤو المكتبة.

المادة الخامسة عشر :
 يمنع منعا باتا جعا ة الموسوعات والقوامي  ،الكتب الناة ة والثمينة وكلم يم جتا ةو تس ي يع

للعقوبات المنصوص عليتا بانونيا.
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المادة السادسة عشر :
 يجب علخ جميع واة المكتبة تسوية وضعيتتل تجاه المكتبة مع كل نتايلةسنة جامعية وذلب بالتق ب م بنب اةعا ة وطلب وثيقلة تب ئلة مل المكتبلة
اللذه الوثيقللة جلياميللة ليللتمك أت للمص مل االسللتفاةة م ل مللةمات المكتبللة
الجامعية مع مطلع السنة الجامعية القاةمة.
بالنسللبة للطلبللة المتم ل جي ال تسلللل لتللل للتاةة التم ل ج جال بعللة اسللت جا
الكتب المستعا ة.
المادة السابعة عشر :
تعاة عملية ج ة وثائع المكتبة وجحصاؤاا كل سلنة أثنلاء العطللة الصليفية ،
لذلب يعلل الق اء ع ط يع اةعال بتا ي اذه العمليلة وبتلا ي رمل أجل
السللت جا الوثللائع المسللتعا ة  ،والللذت يجللب أ يللتل ةو أت اسللتثناء م ل
المستع ي ممسة ع

) (15يوما بب تا ي انطالع عمليلة الجل ة ونتلائ

اذه العملية ت س م مسؤولي المكتبات جلخ مةي المكتبة الم كيية .والذت
بللةو ه ي س ل تق ي ل ا للامال ع ل وضللعية الج ل ة جلللخ السللية مللةي الم كللي
الجامعي .
المادة الثامنة عشر :
تتوبف اةعا ة بنوعيتا الةاملية والما جية مال العط .
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المادة التاسعة عشر :
 عنة غياب مسؤو المكتبة يست مساعةوه علخ التطبيع الح في لتذاالنظال.
مدير المكتبة المركزية

مدير الدراسات

8

مدير الجامعة

