الجمهىرية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر  -الىادي
املكتبة املركزية

القـانون الـداخلي
تقديـم
المكتبة الجامعٌة ،مؤسسة ثقافٌة ذات طابع علمً تثقٌفً تعمل على خدمة فئة
محدودة من الطلبة واألساتذة والباحثٌن ،الذٌن ٌنتسبون إلى الجامعة وذلك
بتزوٌدهم بالوثائق والمعلومات التً ٌحتاجونها فً دراستهم وفً إعداد
بحوثهم.
ٌنحصر دور العاملٌن فً المكتبة الجامعٌة فً توصٌل المحتوى العلمً
للرصٌد الوثائقً الموجود فً المكتبة إلى الرواد من طلبة وأساتذة جامعٌٌن
وغٌرهم من الباحثٌن.
نظرا لما سبق ذكره فإن المكتبة الجامعٌة تمثل أحد العناصر األساسٌة فً
العملٌة التربوٌة التً تقوم بها الجامعة،وإن أهمٌتها تكمن فً رصٌدها الوثائقً
الذي ٌعتبر ملكا عمومٌا ٌحق لجمٌع شرائح المجتمع الجامعً االستفادة
منه،واستغالله أحسن استغالل شرط المحافظة علٌه ألطول مدة ممكنة.
ولتحقٌق هذه الغاٌة وقصد تبصٌر رواد المكتبة الجامعٌة فإننا نعلمهم بنظامنا
الداخلً فً المواد التالٌة:

المادة األولى :
 إن الدخول إلى المكتبة الجامعٌة واالستفادة من رصٌدها الوثائقًمخصص للفئات اآلتً ذكرها:
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األساتذة والطلبة المسجلون بصفة نظامٌة.

 الباحثون الذٌن ٌحملون ترخٌصا من طرف مسؤول المكتبة أو من ٌنوبه فًإدارة وتسٌٌر المكتبة.

المادة الثانية :
 ٌعمل بنك اإلعارة طوال أٌام األسبوع من األحد إلى الخمٌس تبعا للتوقٌت التالً:صباحا من  8:30 :إلى 12:00
مساءا من  13:30 :إلى 16:00
وٌعدل هذا التوقٌت تبعا للظروف والعوامل المستجدة من حٌث التمدٌد والتقلٌص.

المادة الثالثة :
تمنح للطلبة الجدد بعد تسجٌلهم بطاقة المكتبة ،هذه البطاقة وثٌقة شخصٌة البد
من تقدٌمها عند كل طلب وال ٌمكن إعارتها وٌجب التبلٌغ عن ضٌاعها لدى
الجهات المسؤولة.

إن هذه البطاقة صالحة لمدة أربع سنوات وعلى الطالب تجدٌدها مع مطلع كل سنة.
جامعٌة.
المادة الرابعة :
 تعتبر قاعة المطالعة مكان عمل ودراسة ،لهذا فإن التزام الهدوء التام فٌها أمرضروري ،وكل من ٌتسبب فً عرقلة السٌر الحسن لقاعة المطالعة سوف ٌطرد فً
الحٌن وتتخذ ضده اإلجراءات المخولة قانونا.
وتعمل قاعة المطالعة من األحد إلى الخمٌس تبعا للتوقٌت التالـــً:
من الساعة  08:00صباحا إلى غاٌة  16:00مساء .وٌحق ألعوان األمن منع الدخول
إلى قاعة المطالعة اعتبارا من الساعة الرابعة إال ربع مساء.

المادة الخامسة :
 ٌمنع منعا باتا السلوكٌات اآلتٌة: أخذ الكتاب أو الخروج به من المكتبة دون ترخٌص أو دون إتمام إجراءات اإلعارة. الدخول إلى مخزن المكتبة وأخذ الكتب من على الرفوف. الكتابة أو التخطٌط أو أي شكل من أشكال إتالف الكتب. وضع المالبس فوق الطاوالت. -التدخٌن واألكل داخل قاعة المطالعة.

المادة السادسة :
 كل محاولة لعرقلة السٌر الحسن للمكتبـة بما فً ذلك المشاجرة مع الموظفٌنالعاملٌن بالمكتبة تؤدي إلى عقوبات حسب درجة خطورتها كما ٌلً:
التنبٌه.
الدعوة إلى مغادرة المكان.
المنع من الدخول فترة معٌنة بموجب مقرر من مسؤول المكتبة.
الطرد النهائً من مكتبات الجامعة.

المادة السابعة :
 كل طالب ضٌع أو شوه أو أتلف كتابا فهو مجبر على تعوٌضه بنسخة أصلٌة،وإذا لم ٌتوفر فً السوق فهو مجبر بتعوٌض قٌمته المالٌة خمس مرات مرات
والقٌمة المتحصل علٌها ٌبتاع بها مجموعة من الكتب فً نفس التخصص الذي
ٌنتمً إلٌه الكتاب الضائع مع إحضار فاتورة الشراء.
وٌمكن اتخاذ ضده إجراءات تأدٌبٌة حسب الحالة .

المادة الثامنة :
 ٌمكن للطالب أن ٌستعٌر (  )02كتابٌن لمدة أسبوع ،وذلك ضمن االستعارةالخارجٌة وال ٌمكن بأي حال أن تجدد االستعارة الخارجٌة للكتاب قبل مضً
أربع وعشرون ( )24ساعة من إرجاعه.

المادة التاسعة :
 عند عموم الفوضى أمام بنك اإلعارة من حق الموظف توقٌف اإلعارةوعدم فتح اإلعارة إال بعد رجوع النظام أمام بنك اإلعارة.

المادة العاشرة :
 كل تأخٌر فً إرجاع الكتب المستعارة بعد التارٌخ المحدد ٌعرض إلى عقوبةالحرمان من االستعارة لمدة تساوي ضعف مدة التأخٌر.

المادة الحادية عشر :
 -طٌلة مدة االستعارة الخارجٌة ٌكون المستعٌر مسؤوال عن الكتب التً بحوزته..

المادة الثانية عشر :
 كل خرق للنظام الداخلً للمكتبة ٌؤدي إلى عقوبات حسب درجة خطورتهاكالحرمان المؤقت أو الدائم من اإلعارة بنوعٌها  ،وقد ٌحال الطالب إلى المجلس
التأدٌبً.

المادة الثالثة عشر :
 ٌحق لألساتذة استعارة ( )03ثالثة كتب لمدة خمسة عشرة (ٌ )15وما ضمن االستعارةالخارجٌة  ،وفً حالة الحاجة الماسة لتلك الكتب على األستاذ أن ٌجدد استعارته قبل انقضاء
األجل المحدد لالستعارة الخارجٌة.

المادة الرابعة عشر :
 ٌمنع على أي شخص الدخول إلى مخزن المكتبة إال فً الحاالت االستثنائٌة وبعدالحصول على إذن كتابً من مسؤول المكتبة.
المادة الخامسة عشر :
ٌمنع منعا باتا إعارة الموسوعات والقوامٌس ،الكتب النادرة والثمٌنة وكل من
ٌخرجها دون تسرٌح ٌعرض للعقوبات المنصوص علٌها قانونٌا.

المادة السادسة عشر :
 ٌجب على جمٌع رواد المكتبة تسوٌة وضعٌتهم تجاه المكتبة مع كل نهاٌة سنةجامعٌة وذلك بالتقرب من بنك اإلعارة وطلب وثٌقة تبرئة من المكتبة هذه الوثٌقة
إلزامٌة لٌتمكن أي شخص من االستفادة من خدمات المكتبة الجامعٌة مع مطلع
السنة الجامعٌة القادمة.
بالنسبة للطلبة المتخرجٌن ال تسلم لهم شهادة التخرج إال بعد استرجاع الكتب
المستعارة.

المادة السابعة عشر :
 تعاد عملٌة جرد وثائق المكتبة وإحصاؤها كل سنة أثناء العطلة الصٌفٌة  ،لذلكٌعلم القراء عن طرٌق اإلعالن بتارٌخ هذه العملٌة وبتارٌخ آخر أجل السترجاع
الوثائق المستعارة  ،والذي ٌجب أن ٌتم دون أي استثناء من المستعٌرٌن خمسة
عشر (ٌ )15وما قبل تارٌخ انطالق عملٌة الجرد ونتائج هذه العملٌة ترسل من
مسؤولً المكتبات إلى مدٌر المكتبة المركزٌة .والذي بدوره ٌرسل تقرٌرا شامال
عن وضعٌة الجرد إلى السٌد مدٌر الجامعة.

المادة الثامنة عشر :
 -تتوقف اإلعارة بنوعٌها الداخلٌة والخارجٌة خالل العطل.

المادة التاسعة عشر :
 -عند غياب مسؤول المكتبة يسهر مساعدوه على التطبيق الحرفي لهذا النظام.

المادة العشرون:
 على مدراء مكتبات الكلٌات السهر على تطبٌق النظام الداخلً للمكتبة .مدير المكتبة المركزية

نائب مدير الجامعة للتكوين العالي
في الطورين األول والثاني والتكوين
المتواصل والشهادات وكذا التكوين
العالي في التدرج

مدير الجامعة

