
République tunisienne 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique 

Université de Carthage 

Faculté des sciences juridiques,  politiques et sociales de Tunis 

14, Rue Hédi Karray, centre urbain nord, Tunis 

Adresse postale : B.P. 40, 1080 Tunis CEDEX, Tunisie 

Téléphone : (+216) 71 752 750 / 71 753 892 / 71 766 919 

Télécopie : (+216) 71 717 255 

Site web : www.fsjpst.rnu.tn 

 

 

 الجمهــورية التونســية

 رة التعليم العالي والبحث العلميوزا

 جامعـة قـرطاج

   كلّية العلوم القانونية والّسياسية واالجتماعية بتونس
 ، تونسالمركز العمراني الشمالي، نهج الهادي الكراي، 14

 تونس ،1080 ،تونس سيديكس ،40 ص ب:  العنوان البريدي

 753 71 / 750 752 71 (216+)  892 / 919 766 71:   الهاتف

 255 717 71 (216+):  الفاكس

 www.fsjpst.rnu.tn:  موقع الواب

 

 

 

 النظام ادلاخيل للمكتبة

ّن النظام ادلاخيل ينظم العالقات بني خمتلف مصاحل املكتبة ومس تعملهيا من طلبة وابحثني. الفصل الأول:  ا 

 العنوان الأول: معوميات

ّن مكتبة اللكية مفتوحة اكمل أأايم الأس بوع ابس تثناء يوم الأحد ويقع ضبط توقيت خمتلف مصا الفصل الثاين: طرف  حلها منا 

عالم الطلبة بذكل عن طريق معلّقة حتفظ بس بورة ال عالانت اخملّصصة ذلكل مبدخل املك   تبة.حافظ املكتبة ويقع ا 

طار املؤسسة اعتبارا لدلور الهاّم اذلي تلعبه املكتبة يف الفصل الثالث: ن اخلدمات اليت ممفن واجب لّك مس تفيد  اجلامعية ا 

  توفرها:

ىل املكتبة.ال عتناء ابلكتب واملراجع اليت -   ترجع ابلنظر ا 

متناع عن التدخني  -  رشب القهوة واملرشوابت الغازية والألك بقاعات املراجعة.وال 

 ات املراجعة.احملافظة عىل نظافة الطاولت والكرايس وقاع -

 ال لزتام ابلهدوء التام. -

 تبة.لحة من مصاحل املك العون املكتيب سواء املرشف عىل قاعات املراجعة أأو أأي مص وجهياتاحرتام ت -

 ة التعريف الوطنية عند الرضورة.ال س تظهار ببطاقة الطالب أأو ببطاق -

 العنوان الثاين: مس تعميل املكتبة

 مس تعميل املكتبة مه أأساسا: الفصل الرابع:

 الأساتذة اجلامعيون -

 الطلّبة املرمسون ابللكية -

 .ترخيص اس تثنايئ من اكتب عام اللكية املس تعملون الظرفيون للمكتبة وذكل بعد احلصول عىل -

 العنوان الثالث: اخلدمات

 ال س تعارة للمطالعة عىل عني املاكنالقسم الأول: 

ة ات املراجعكل بقاعللّك مس تعميل املكتبة احلق يف ال طالع عىل خمتلف الكتب واملراجع اليت حتتوهيا املكتبة وذ الفصل اخلامس:

 ابملكتبة.

 ملس تعريالكتب قصد املطالعة عىل عني املاكن تس توجب تعمري البطاقة اخملّصصة ذلكل من طرف ا اس تعارة الفصل السادس:

 نفسه. )بطاقة مطالعة(.

وذكل اثر تقدمي بطاقة  ( مراجع يف اليوم05مخس ) للّك طالب احلق يف ال س تعارة للمطالعة عىل عني املاكن  الفصل السابع:

عا ىل العون املسؤول عن قسم ا  نه عىل الطالب أأو الباحث بصفة عامة القيام بفحص دقيق الّطالب ا  رة، وبناءا عىل هذا فا 

قبل القيام بعملية ال س تعارة حّّت يتجنب ذكر معلومات خاطئة عن الوثيقة  BIRUNIقاعدة البياانت بلفهرس الكتب املتوفر 

نتظار من انحية ، ةاملطلوبة ببطاقة املراجعة وحّت ل يسبب تعطيال يف خدمات قسم ال عارة من انحي ضاعة وقته يف ال  وا 



 

 

ىل صعوابت أأثناء البحث يف  ذا ما تعرض ا  ىل العون املسؤول بقسم ال عارة ا  ماكن الطالب أأو الباحث اللّجوء ا  نه اب  أأخرى. مث ا 

 قاعدة البياانت.

رجاع  غالق امل هاعىل الطالب املس تعري لكتب ومراجع من املكتبة ا   كتبة.، ويف مجيع احلالت ربع ساعة قبل ا 

امئة يف املراجع يف نفس اليوم تقدمي ق ( مراجع05أأكرث من مخس )يتعني عىل الّطلبة الّراغبني يف احلصول عىل  الفصل الثامن:

اعة من موعد س 48بل تعارهتا عرب الربيد ال لكرتوين املوضوع عىل ذمهتم واملعلق يف هبو املكتبة وذكل ق س  والكتب املرغوب يف ا

 اس تعارهتا.

لّ برتخيص من خصوص القيام ببحوث مبارشة بقسم ادّلوراي وأأما يف  حافظ املكتبة.ت فال يكون ذكل ا 

ىل الفصول الفصل التاسع:   دلاخيل للمكتبة.امن النظام  7-6ابلنس بة للمس تعملني الظرفيني للمكتبة فهم بدورمه خيضعون ا 

 القسم الثاين: نظام ال عارة

يد، ويف  للتجدقابةل ملدة شهرينحيّق للك أأس تاذ يشغل وقتا اكمال ابللكية اس تعارة عرش مراجع يف نفس الوقت،  الفصل العارش:

ن ال رجاع الهنايئ للكتب املس تعارة جيب أأن   .جوان من لّك س نة جامعية 30ل يتجاوز لك احلالت فا 

الوقت   يف نفسللكيّة، مفن حقهم اس تعارة مرجعني اثننيغلون ابتاذلين يش   العرضينيأأما ابلنس بة للأساتذة  الفصل احلادي عرش:

جوان من لّك  30رخي اتتجاوز ايئ للكتب املس تعارة جيب أأّن ل ي ملدة ل تتجاوز الشهرين غري قابةل للتجديد عىل أأن ال رجاع الهن

ّما الرتفيع يف عدد املراجع موضوع الاس تعارة  ماكن هذا الصنف من الأساتذة ا  ثر امّدة  المتديد يف وأأ س نة جامعية. اب  عارة ا  ل 

 احلصول عىل ترخيص اس تثنايئ من معيد اللكّية.

ىل الطلبة املرمسني ابللكية وغريمه من مس تعميل  مينع الفصل الثاين عرش: عارة الكتب واملراجع ا  معينة  ّدة زمنيةملكتبة ملامنعا ابات ا 

ماكن طالب املرحةل الثالثة واملرّّس ابللكية المت  لّ أأنه اب  عارة  أأن مدة ال  ية عىلتع بذكل حتت مسؤولية أأس تاذ من أأساتذة اللك ا 

 حتّدد من طرف حافظ املكتبة نفسه.

عارة الكتب واملراجع املتوفرة ابملكتبة يف نسخة واحدة كام متنع أأيضا مينع م  الفصل الثالث عرش:  .ورايتعارة ادلا  نعا ابات ا 

 

 العنوان الرابع: ال جراءات التأأديبية

ىل عقوابت يقع الترصحي هبا من ط رابع عرش:الفصل ال  رف معيدلّك خمل بفصل من فصول النظام ادّلاخيل للمكتبة يتعرض ا 

 اللكية.

 :العقوابت ميكن أأن تكون

 احلرمان من املطالعة ملدة ترتاوح بني الشهر و الثالث أأشهر. -1

 احلرمان من ال عارة  -2

 يضهدفع مثن الكتاب املمزق أأو تعو  -3

 شهر وثالثة أأشهر. ع من دخول قاعات املراجعة واحلرمان من املطالعة عىل عني املاكن ملدة ترتاوح بنياملن -4

دارية.     ميكن أأن تكون هذه العقوابت مصاحبة لعقوابت ا 

 


