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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                        
  جامعة الجزائر –كلية العلوم اإلسالمية                        

  المكتبة                                       

القـــــــــــــارئ دليل

:مقدمة
، كما الرئيسي للتعليم و البحث العلمي املكتبات اجلامعية اجلهازتعترب 

ريه للطلبة على اختالف تعد القلب النابض يف عملية تسيري العلم وتيس
ǶēƢȇȂƬǈǷ�ƢȀǴǌǨƥÂ��̄ƢƬǇȋ¦�ÃȂƬǈǷ�ȆǬƫǂȇÂ�Ƥ ǳƢǘǳ¦� ¦®¢�ǺǈƸƬȇ�ƢȀƟ¦®¢�ǺǈŞ��

  .يتعطل كل جمهود 
االسالمية أن تسهر على وعلى هذا القانون نريد ملكتبة كلية العلوم 

حتسني اخلدمات الرتبوية، إذ أن الرغبة كبرية والعزمية أكيدة يف تطوير اإلمكانات 
  .ة و العملية ملكتبتنا خدمة للعلم و أداء لألمانة يالعلم

و إلمتام هذا الغرض فإن مكتبة كلية العلوم االسالمية جبامعة اجلزائر 
��ƨȈǷƢǜǻ�ƨǨǐƥ�Ƣđ�śǴƴǈŭ¦�ƨƦǴǘتضع حتت تصرف األساتذة و الباحثني وال

كامل رصيدها املكتيب املتمثل يف عدد من الكتب املتخصصة والرسائل اجلامعية 
�̈®ƾǠƬǷ�©ƢǤǴƥÂ�ƨǧǂǠŭ¦Â�¿ȂǴǠǳ¦�Ǻȇ®ƢȈǷ�Ǧ ǴƬű�Ŀ�©Ƣȇ°Âƾǳ¦Â�©ȐĐ¦Â.

و بذلك جييء نظام املكتبة مدعما لتنظيم كلية العلوم االسالمية العام، 
األستاذ :  امل اجلوانب، خدمة لألصل الذي يقوم به ولهولبنة يف بنيانه املتك

  .الساعني إىل حتصيل علم نافع منتفع به  والطالب الباحثني

:اإلسالمية العلوم كلية مكتبة نشأة
أنشئت مكتبة كلية العلوم االسالمية إثر تأسيس معهد العلوم 

، لفائدة طلبته واألساتذة العاملني  1982االسالمية التابع جلامعة اجلزائر سنة 
به، وال يزال رصيد املكتبة العلمي يتزايد حجمه سنة بعد أخرى، كّما و نوعا، 

ستها وإمكانية حبيث ميكن أن يالحظ فيه تطور من حيث أمهية املراجع ونفا
  .عليها ألداء الغرض املتوخي من البحث العلمي اجلاد واملتمكن  االعتماد

:المكتبة  إلى الدخول شروط
إن أحقية االستفادة من رصيد مكتبة كلية العلوم االسالمية واستعمال وسائلها :  أوال

  : العلمية خمصص لـ 
  .أساتذة وطلبة كلية العلوم االســـــــــالمية –1
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  .مستخدمي إدارة كلية العلوم اإلسالمية –2
الباحثني املرخص هلم من اجلهات املسؤولة يف كلية العلوم االسالمية –1

.العميد، مث من يفوض له األمر بذلك ( (

يتم تسجيل الطلبة آليا عند التسجيل باجلامعة، وتسلم للطالب بطاقة :ثانيا
األخرى، ويتم توكيد التسجيل على  املكتبة تبعا الستالم وثائق التسجيل

.مستوى مصاحل إدارة املكتبة، بتقدمي بطاقة القارئ للختم عليها

:اليومي الدوام
مبكتبة كلية العلوم ) مولود قاسم نايت بلقاسم ( إن قاعة املطالعة 

من أيام  جلمعةاالسالمية مفتوحة كل يوم خالل السنة اجلامعية ما عدا يوم ا
) 30سا و 8( األسبوع ، وأيام العطل القانونية ، من الساعة الثامنة والنصف 

) .سا  16( صباحا إىل الساعة الرابعة مساء 

:المرجعية الخدمات
تسهيال لعملية البحث تضع املصاحل التقنية ملكتبة العلوم االسالمية حتت 

: ي متمثلة يف تصرف روادها الكرام جمموعة من أدوات البحث العلم
لومات عن مــخزون املكتبة وظيفتها تقدمي مع:  بليوغرافياتيالب – أوال
:بلوغرافيات، تتمثل فيما يليي، وهذه البالعلمي

وتشمل جمموعة األحباث اجلامعية، يف :وغرافية الرسائل الجامعيةيليبب–1
الدرجات العلمية املختلفة كالدكتوراه 

  ......واملاجستري 

ـــاتيــلبـيب–2 ـ ـ ـ ـ ـ وحتتوي على فهرسة وصفية تقدم للقارئ :  وغرافية الدوريـ
املعلومات األساسية حول الدورية من 
�Ƥ ǈƷ�̈ǂǧȂƬŭ¦�®¦ƾǟȋ¦Â�ƢēƢǟȂǓȂǷ�ÀƢȈƥ

.السنوات لدى املكتبة 
:الفهارس  – ثانيا

وهي جمموعة القوائم املختلفة املعينة ملواد املعلومات املكتبية مرتبة وفق نظام معني 
يسمح بتسجيل الوصف الفين لتلك املواد لتيسري الوصول إليها، وهذه الفهارس 

: تتمثل يف 

�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ȐĐ¦�©ƢȇȂƬƄ�̈°ȂǐǷ�ƺǈǻ�ȄǴǟ�ǲǸƬǌȇÂ:فهرس محتويات الدوريات – 1
  .  والدوريات الثقافية
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ـــــاقي – 2 ـــــــ وهو فهرس خاص مبحتويات املكتبة من الكتب العلمية : الفهرس البطـــــ
املوسوعية، والثقافية العامة والبحوث املتخصصة ، ويظم هذا الفهرس مدخلني أساسيني 

  : للبحث مها 
.فهـــــــــــــــرس املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلف –أ 

.فهرس العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوين –ب 
.فهرس أبواب كتب الفقه –ج 
.فهرس كتب احلديث و شروحها و كتب التخريج –د 
.فهرس الكتب باللغة األجنبية -هــ 

:األدلة – ثالثا
.دليل سور القرآن الكرمي يف كتب التفاسري –أ 

:ويظم أربعة قوائم هي : دليل املوضوعات الكربى  –ب 
.علم الفقه، علم أصول الفقه، التصوف، العقائد : القائمة األولى 
، املعاجم والقواميس، الفلسفة اللغة العربية، اللغات األجنبيةالتاريخ والسري، : القائمة الثانية 

.واملنطق 
.وعلومه اإلسالم عامة، احلديث : القائمة الثالثة 
.دراسات إسالمية، القرآن وعلومه، ختصصات أخرى : القائمة الرابعة 

سائل ر اإلعالن املستمر عن قوائم االقتناءات اجلديدة من كتب ودوريات و –رابعا
  .جامعية 
  .وجيمع هذه الطرق كلها –خامسا

.ال تقبل فيها النيابةاستعارة الكتب عملية شخصية -
  .يكون مسؤوال عنه على حني إرجاعه كل مستعري لكتاب -
¦ƢǷȂǴǠŭ¦�ǲǸŢ�Ŗǳ¦Â��Ƣđ�ƨǏƢŬ©�االستمارةتتم إعارة الكتب بعد ملئ -

  : التالية 
اسم القارئ، رقم بطاقة املكتبة، عنوان الكتاب ومؤلفه مث رقمه االستداليل مع إضافة 

�©ȐĐ¦Â�©Ƣȇ°ÂƾǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�§ȂǴǘŭ¦�®ƾǠǳ¦Â�ƨǼǈǳ¦.
عارة   يف املرة الواحدة لإل) 02(العناوين املستعارة اثنني ال يتجاوز عدد 

بالنسبة لألساتذة وطلبة ) 04(اخلارجية أو الداخلية بالنسبة لطلبة الليسانس، وأربعة 
  .الدراسات العليا 

)15(أيام بالنسبة لطلبة الليسانس، ومخسة عشرة ) 07(مدة اإلعارة ال تتجاوز سبعة 
  .لبة الدراسات العليا الباحثني يوما بالنسبة لألساتذة وط
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  : تستبعد و تمنع إال بترخيص خاص من اإلعارة كل من 

 املوسوعة العلمية النادرة.

�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ƣđ�Ä°ƢŪ¦�ǶƳƢǠŭ¦�Â�ǆ ȈǷ¦ȂǬǳ¦.

رسائل اجلامعية لا.

�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ȐĐ¦�Â�©Ƣȇ°Âƾǳ¦.

 كل إتالف للكتب يستوجب تصرحيا بذلك.

 إرجاع الكتب يؤدي إىل حرمان الطالب من حقه يف كل تأخر عن موعد

.اإلعارة إىل أجل 

  : مالحظات هامة 
:باتا منعا يمنع

  .الدخول إىل خمزن املكتبة و أخذ املؤلفات من على الرفوف  -
-�ȆǗ�Â¢�ƢȀȈǴǟ�©ƢǬȈǴǠƫ�ƨƦƬǯ�Â¢�¶Ȃǘƻ�ǞǓȂƥ�ƢēƢȇȂƬŰÂ�Ƥ Ƭǰǳ¦�ǂȀǜǷ�ǾȇȂǌƫ

  .أوراقها
  .الكتابة بوضع الورق على فوق كتاب مفتوح االتكاء على الكتب أو  -
. استنساخ الكتب والرسائل أو بعضها دون ترخيص صريح بذلك  -

سوء التعامل مع موظفي اإلعارة، وكل سلوك يتناىف وأداب املطالعة، كاألكل داخل 
القاعة ورفع الصوت فيها، والتجمعات املخلة بالسكينة واهلدوء املطلوبني للتحصيل 

.اجليد والبحث املتأينالعلمي 

:الخاتمة
عمال املكتبة يف خدمة روادها من طلبة وباحثني وهم يعملون جاهدين 
من أجل تقدمي أحسن اخلدمات ولذلك ينبغي على القراء املكرمني أن يبادلوهم 

  .االحرتام واملساعدة 

.النظام هذا بجهل الطالب ال يعذر


