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والدوريات  إلعالم والتوثيق لطلبة المدرسة ولهم حق اإلطالع واستعارة المراجع والكتبتقدم المكتبة خدماتها في مجال ا
  :المتوفرة بها وذلك وفقا للنظام التالي

  :تراتيب عامة    
v  على كل متعامل مع أعوان المكتبة أن يحترم مواعيد اإلعارة وحسن التعامل.  
v   مزيقه يلزم صاحبه مسؤولية تعويض الكتابر عنه ضياع الكتاب أو إتالفه أو تكل تهاون ينج. 
v  يمنع على جميع المستفيدين الدخول إلى مخزن الكتب. 

v  على كل المستفيدين احترام اآلجال المعمول بها داخل المكتبة. 
v  على كل قارئ مالزمة الهدوء التام داخل قاعة المطالعة والمحافظة على الظروف المالئمة للمراجعة.  
v   التدخين وتناول المشروبات والمأكوالت داخل قاعة المطالعةيمنع منعا باتا. 

 

   :أوقات عمل املكتبة     

:إبتداءا من يوم االثنين إلى غاية يوم الخميس     
.   13دق إلى الساعة  30 و8الساعة من :  الحصة الصباحية         

.دق 45و  16إلى الساعة  14من الساعة :   الحصة المسائية         
  .                   دق 30و  13دق إلى الساعة   30و 8يوم الجمعة و السبت تنطلق عملية اإلعارة من الساعة     
                                                                :اإلعارة   
  ف باإلعارة مع تعمير لعون المكلّجوع إلى الفهارس الموضوعة على ذمته قبل االتصال باعلى كل مستفيد الر        

.اإلعارةة تسهيل عملي قصاصة اإلعارة قصد     

       اإلعارة الداخلية بالنسبة جلميع املستفيدين:
  يمكن لجميع المستفيدين أن يجمعوا في عملية اإلعارة الواحدة بين مختلف أنواع الوثائق المتوفرة بالمكتبة من  كتب   

.أطروحاتومراجع  و       

تمكينهم من اإلطّالع على     على أقصى تقدير لفرض المعادلة بين كل المستفيدين و يوم واحدتدوم اإلعارة الداخلية   
.المراجع      
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  اإلعارة اخلارجية بالنسبة جلميع املستفيدين:

 
:لبـةالط          

.فقطتدوم اإلعارة الخارجية ثالثة أيام  --             

 .قبل أي نوع آخر من البطاقاتيكتبة وال إعارة الكتب بواسطة بطاقة م تتم --          
          -- الموسوعات ،ة مثل المعاجمتستثني اإلعارة الخارجية كل الكتب المرجعي، وريات كي يقع الد

 .داخل قاعة المطالعة فقط استعمالها
ارة الكتب ببطاقة مكتبة تحجز بطاقة مكتبة لمدة أسبوع على كل يوم تأخير وال يجوز ألي طالب استع --          
  .لطالب آخر
 يمكنهم االستفادة من خدمات المكتبة بعد تقديم طلب ترخيص من درسةبالنسبة للطلبة غير المرسمين بالم --          

يتم اإلطالع  ، هذا والكاتب العام يقع النظر فيه والموافقة عليه من طرف السيد المؤسسات الراجعين لها بالنظر، حيث
.على المراجع داخل المكتبة  

 
                            :الباحثون

       يـاالستفادة من خدمات المكتبة بعد تسجيل الكتب المستعارة ف رسةيمكن للباحثين المرسمين بالمد --
.و تدوم مدة اإلعارة أربعة أيام خاصة بكل باحث بطاقة إعارة     

يمكنهم االستفادة من خدمات المكتبة بعد تقديم طلب ترخيص  رسةالمدللباحثين غير المرسمين ببالنسبة  --          
 مـ، هذا و يتحيث يقع النظر فيه والموافقة عليه من طرف السيد الكاتب العام المؤسسات الراجعين لها بالنظر، من

.الع على المراجع داخل مكتبة المؤسسةاإلطّ  

                                                                          
         الكاتب العام                                                            

                       
       روكـد مبـولي       

إلتـــــــزام     
  ..................……………………………………):االسم واللقب ) ( ة(إني الممضي أسفله الطالب 

  في…………………………: بالسنة) ة(المرسم …………………: صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد
  ………………………………………………………………: اختصاص

             أشهد أني اطلعت على محتوى النظام الداخلي لمكتبة المدرسة الوطنية للمهندسين  بسوسة وألتزم باحترام كل البنود والتراتيب 
  .النظامية الواردة به احتراما كليا

  …………………: سوسة في                                                                        
  اإلمضـاء                                                                                   
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 إعـــالم لألســــاتذة

 
 

 
 

لمدة ال تتجاوز خمسة عشر  ،ناوينثالثة ع ستعارةايمكن لكل أستاذ      
 ة لكّلبطاقة إعارة خاصيف  وذلك بعد تسجيل الكتب المستعارة ،يوما  
.الكتب المعارة نفس العنوان تحمل أستاذ على أن ال     

 
 
 
 
 

        الكاتب العام                                       
                       

روكـد مبـولي                        
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