
 

 

 

 

 

 

     

حياة جامعية مكللة بالنجاح والتوفيق، ونود أن نوضح لكم بعض  نرحب بكم في المكتبة المركزية متمنين لكم   
التعليمات العامة داخل المكتبة المركزية. علما أن موظفي المكتبة على استعداد تام لمساعدتكم وتلبية طلباتكم، متمنين 

 ..منكم التعاون مع موظفي المكتبة في الحفاظ على مكتبتكم واالرتقاء بها إلى األفضل
 . القراءة بصوت عالي تمنع  -
 . المحافظة على النظام والهدوء والتقيد بتعليمات وإرشادات المكتبة المركزية  -
يمنع استخدام أجهزة االتصال النقالة في المكتبة ويطلب من المستفيدين وضع األجهزة بوضع صامت محافظة على   -

 . الهدوء
 .نعا باتاالتدخين داخل المكتبة م ويمنع األكل والشرب   -
 .برنامج اإلعارة، وسيتم الكشف عن ذلك بواسطة بدون التصريح بهيمنع منعا باتا أخذ أي كتاب أو مرجع   -
 .إلى المكتبة قبل انتهاء فترة إعارتها يجب إرجاع الكتب والمراجع   -
 .يسمح بتجديد إعارة الكتب لفترة استعارة ثانية حسب ما تقتضيه الحاجة   -
  .المحافظة على الكتب وعدم الكتابة عليها أو تمزيقها أو إضاعتهايجب   -
مقتنيات المكتبة من مواد مكتبية وأجهزة وأثاث وعدم العبث بها أو أي تصرف قد يؤدي إلى على يجب المحافظة   -

 .يمنع تحريك الطاوالت من مكانها . وتخريبها، كما يمنع منعا باتا نقل الكراسي من طاولة إلى أخرى
يسمح باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول )الشخصية( لألغراض الدراسية فقط، وأي استخدام لغير ذلك ممنوع،     -

 .في الفهرس اآلليكما أن األجهزة المتوفرة في المكتبة هي فقط لالستخدام للبحث 
تعليمات أو إعالنات تصدر عن ما يفيدكم أو أي موقع المكتبة المركزية باستمرار، حيث قد تجدون فيه يجب متابعة   -

 .المكتبة
ب أو برنامج البحث في ال تتردد في السؤال أو االستعانة بموظفي المكتبة لالستفسار عن أي شيء يتعلق بالكت  - 

 .الفهرس اآللي

الفترة المسائية من الساعة الواحدة تفتح المكتبة المركزية أبوابها من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف النهار. وفي     
 .إلى الساعة الرابعة والنصف مساء  

تقدم كافة اإلجراءات اإلرشادية والمرجعية للمستفيدين ويتم الرد على أسئلتهم واستفساراتهم دون تمييز لالرتقاء    
 .بمستوى األداء واالستفادة من مصادر المعلومات المتوفرة

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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