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 ملركزية للبحثالنظام الداخلي للمكتبة ا
 

للمكتبة  نإ الداخلي  الوطـابملرك  النظام  اجلـز  للتوثيـين  العل ـامعي  و ـق  تنظيمية    يه التقين  مي  اىل هتوثيقة  دف 
 قوق حل  القواعد احملددةحكام و األ  من  ةـمجل ضبط  من خالل    ة للبحثـاملركزي  ةـسري املكتب  وأساليبتوضيح طرق  

                                                                                 .ملستفيديناواجبات و 

: أحكام عامةاألولالباب   

 قين التمركزا متكامال لإلعالم العلمي و   التقين بصفتهمي و ـ ق العل ـامعي للتوثيـين اجلـز الوطـاملرك  يضع  :األولالفصل  

الباحثني وذلك طبقا    مكتبة مركزية للبحث  11املؤرخ يف    1999لسنة    2241  عدد  لألمرعلى ذمة مجيع 
 1999أكتوبر  22 بتاريخ 85 والصادر ابلرائد الرمسي عدد 1999أكتوبر 

الورقية وااللكرتونية يف صيغتها  ة  ـة والتقنيـاملعلومات والواثئق العلمي  ية للبحثة املركز ـكتباملتوفر    :2الفصل   
   أبنشطة املركز.. هذا ابإلضافة إىل إسداء مجلة من اخلدمات املتصلة مهما كان اختصاصهملباحثني ل

 الفصل 3:  توقيت العمل ابملكتبة املركز ية للبحث:

 :ويالتوقيت الشت •
الرابعة ومخس  الساعة  صباحا اىل    مخس وأربعني دقيقةالثامنة و   من  اىل اجلمعة  ثننياالمن    -

   بدون انقطاعو  بعد الزوال وأربعني دقيقة
 :التوقيت الصيفي •

اإلثنني إىل اخلميس  -                      ال : من  الساعة  الثانية  ثامنة  من  الساعة  إىل   بعد والنصف  صباحا 
 الزوال 

 الزوال بعد والنصفصباحا إىل الساعة الواحدة   ثامنةالمن الساعة  :يوم اجلمعة -                    

يضبط التوقيت الصيفي وتوقيت شهر رمضان حسب البالغ الذي يصدر عن رائسة احلكومة   :مالحظة
 وزارة الوظيفة العمومية  أو/و
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 الفصل 4:  الواثئق املطلوبة للدخول إىل املكتبة: 
بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر  -  
احلصول   احلق لصاحبها يف متنحوهي  زـ ابملرك ستقبالاالد من طرف مكتب ـتسنة زائر ـبطاق -

  مبقابل سواء كانت جمانية أو املصاحل املختلفة للمركز على كل اخلدمات اليت تقدمها 
أو شهادة التسجيل إبحدى املؤسسات اجلامعية  بطاقة طالب -  

 

واليقظة املعلوماتية البحث الواثئقي الثاين: الباب    

 الفصل 5: يقوم أعوان املكتبة بـ: 
     والتثبت من هويته املستفيد استقبال -
ز يكتب عليها الباحث البيا�ت اخلاصة به  ـوهي وثيقة خاصة ابملرك بحثال طبوعةمب مده -
وضوع البحثمبو   
:ابخلدمة اليت يرغب يف احلصول عليها إىل املصلحة املعنيةه توجيه -  

 واثئقي عرب قواعد معطيات املركزال بحثال •

 االلكرتونية اإلحبار عرب مواقع الناشرين واستغالل املوارد  •

البث االنتقائي للمعلومات   أو   املكتبة خبدمات  سنوي  ال  شرتاكاإل  إبجراءات القيام   •
 اليقظة املعلوماتيةو 

 بواثئق من اخلارج التزود •

                                                                             أحد إصدارات املركزشراء  •

العلمـية   الببليوغرايف   لفائـدة  اجملموعة  البحث  للبحث  خدمـة  املركز يـة  الفصل  6:  تقدم  املكتب ـة 
                                                                                                      مبقابل   

 الفصل 7:  يقوم أعوان خمتصون يف البحث الواثئقي بـ:
حسب موضوع حبث املستفيدالبحث يف قواعد بيا�ت املركز  -  
حبثه  ا البحث واألكثر استجابة ملوضوعللمراجع اليت أسفر عنه اختيارهد يف ـمساعدة املستفي -  
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ز وكيفية ـرتوين للمركـابملوقع االلكو ف مبختلف اخلدمات اليت يسديها املركز للباحثني ـالتعري -
 االحبار به والبحث عن بعد

ه ـإثراء حبثه من ـإىل مواقع أخرى متكنرورة ـعند الضه ـاإلحاطة ابملستفيد وتوجيه -  

 : لكل مستفيد احلق يف اشرتاك سنوي مبقابل وذلك يف:8الفصل 

 اليقظة املعلوماتية خدمة البث االنتقائي للمعلومات و  −

 ونسخ   خدمات املكتبة: حبث، إحبار على األنرت�ت، اطالع على الواثئق على عني املكان، طبع −
 الفصل 9:  يقوم أخصائيو املعلومات والتوثيق ابملركز  بـ: 

املفتوحة  وانتقاء    مستمرة  معلوماتيةيقظة    - العلمية  طلبات  للموارد  مع  متاشيا 
                                                                                          املستفيدين

اليت ختص املركز  املستجدات و واألحداث ع املعلومات بث مجي -  
   ذات جودة عالية تقدمي خدمات معلوماتية  -
 ني ممكنوصول إىل املعلومات واإلفادة منها أبقل وقت وجهد التسهيل  -

 الفصل 10: تقدم املكتبـة املركز يـة للبحث لفائدة روادها خدمة اإلطالع على الواثئـق على عني املكان  

 الفصل 11: مينع منعا ابات اخراج الواثئق خارج مكتبة املركـز 

 الفصل 12: تضبط قائمة الواثئق املسموح ابإلطالع عليها  كاآليت:
الكتب -  
األعمال اجلامعية -  
املقاالت -  
  القواميس واملعاجم -

املكتبة  :31الفصل   املستفيد من خدمات  للبحث  على  الوثيقة    املركزية  هلا  التثبت من حالة  استالمه  عند 
                 اإلطالعأثناء عملية   وذلك من تلف او فساد  هشعار املوظف املسؤول بكل ما يالحظوإ

عليه  و   حسنة  حالة   يف  اوإرجاعه  عليها  واحملافظة  املسلمة لهابلواثئق    ابالعتناء  مطالب  مستفيد  كل  :41الفصل  
  لوثيقة يف حالة إتالف ا  أما.  الصفحات   على  بقلم الرصاص  ولو  أسطر  أو  عالمات   وضع  ابات  منعا  مينع  فإنه
   املزم بتعويضهابألمر املعين فإن 
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ل  :51الفصل   ي  مستفيدكل  ميكن  املكان كامل    نسخأن  عني  وعلى          للمقاالت   ابلنسبةالوثيقة  مبقابل 
 عدد صفحاهتا. من   20 %الـ أي ما يعادل ةـة لألعمال اجلامعيـابلنسب منهاجزء أو والكتب 

 . ودة بتونسـألطروحات مناقشة ابخلارج أو مقاالت غري موج  مبقابل  يقدم املركز خدمة التزود  : 61الفصل  
اخلط  حصر�    اخلدمة  هذهمن    االستفادةميكن  و  التايل على  العنوان  على 

etranger-documents-services/commande-et-http://cnudst.rnrt.tn/produits   
الفصل  17:  ضبطت تعريفة خدمات املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين  طبقا  لقرار وزير  التعليم 

املؤرخ يف    العايل العلمي    14عدد    التونسية  الرمسي للجمهورية   دـ، والصادر ابلرائ2017فيفري    13والبحث 
                                                                              كاآليت:   2017فيفري   17بتاريخ 

 نوع اخلدمة  تعريفة للطلبة تعريفة للعموم

د / البحث 15
 الواحد 

د / البحث الواحد10  
إجراء حبث واثئقي عرب بنوك 

وطنية أو أجنبية من صرف معطيات  
 أعوان املركز بطلب من املستفيد

البحث واليقظة  
 املعلوماتية

االشرتاكد معلوم  40 االشرتاكد معلوم  30   
اشرتاك سنوي خبدمة البث االنتقائي 

 للمعلومات واليقظة املعلوماتية 

االشرتاكد معلوم  80 االشرتاكد معلوم  60   

اشرتاك سنوي يف خدمات املكتبة:  
حبث، إحبار على األنرت�ت، اطالع 
 على الواثئق على عني املكان، طبع 

 ونسخ

د / املقالة 20 د / املقالة 15  اقتناء مقاالت علمية من الدور�ت  
 الصادرة ابخلارج 

توفري الواثئق من  
 اخلارج

د / األطروحة 70 د / األطروحة 60  مودعة ابخلارجاقتناء أطروحات     
التعريفة احملددة هبذا 

مع معلوم   رالقرا
 االرسال 

هبذا التعريفة احملددة  
مع معلوم   رالقرا

 االرسال 
 ارسال واثئق مطلوبة عن بعد

د / الصفحة 
0,100 الواحدة     

  0,080د / الصفحة  
 الواحدة 

صورة ابآللة الناسخة لوثيقة من 
ابألبيض واألسود   4حجم أ  

 النسخ 
د / الصفحة 

0,200 الواحدة     
  0,100د / الصفحة  

 الواحدة 
صورة ابآللة الناسخة لوثيقة من 

ابألبيض واألسود   3حجم أ  

http://cnudst.rnrt.tn/produits-et-services/commande-documents-etranger
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Arr%C3%AAt%C3%A92017_0412Arabe.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Arr%C3%AAt%C3%A92017_0412Arabe.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Arr%C3%AAt%C3%A92017_0412Arabe.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Arr%C3%AAt%C3%A92017_0412Arabe.pdf
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الواردة  إطار مشموالت املركز  احلق يف استشارة أعوان املكتبة وطلب خدماهتم يف    مستفيدلكل  :  18الفصل  
عدد للجمهورية التونسية  والصادر ابلرائد الرمسي    1999أكتوبر   11املؤرخ يف   1999لسنة    2241 عدد  ابألمر

 1999أكتوبر  22 بتاريخ  85

 و شروطها  بني املكتبات عارةاإل : ثالثلالباب ا

 إطار اتفاقيات شراكة وتعاون يف بني املكتبات اإلعارة   خدمة يـة للبحثة املركز ـكتبامل قدمت :19الفصل 
 : تشمل اإلعارة الكتب فحسب. 20الفصل 

ابلكتاب   : 21الفصل   املتعلقة  الببليوغرافية  املعطيات  يتضمن مجيع  استعارة  املستعرية مبطلب  املكتبة  تتقدم 
 املطلوب (العنوان، املؤلف، الناشر، سنة النشر...)  

 مرة واحدة  حددت املدة الزمنية لإلعارة أبسبوع واحد قابل للتجديد :22الفصل 

ميكن للمكتبة املركزية للبحث طلب اسرتجاع الكتاب املعار قبل انتهاء فرتة اإلعارة يف حالة ما   : 23الفصل  
 استدعى االمر ذلك 

بذلك، مع توضيح   الطرف اآلخر كتابيا  إذا تعذرت االستجابة ملطلب اإلعارة، جيب إشعار:  24الفصل  
  االسباب 

 املكتبة املستعرية ابحملافظة على الكتب املستعارة وإرجاعها يف حالة حسنة  تلتزم :25الفصل 

 بـ: ضياع أو تلف الوثيـقة   تلتزم املكتبة املستعرية يف حالة :26الفصل 
 إعالم املكتبة املركزية للبحث كتابيا ويف اإلابن  -
 ثالثني يوما من اتريخ اإلعالم يف غضون  تعويض الوثيـقة املستعارة بنسخة مماثلة أو بديلة عنها  -

 يف حالة تعذر التعويض، على املكتبة املستعرية مراسلة املكتبة املركزية للبحث يف الغرض -

يكلف املسؤول على رصيد الكتب ابملكتبة املركزية للبحث مبتابعة مجيع اإلجراءات اليت تتطلبها  :  27الفصل 
 عملية اإلعارة  
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البحث على اخلط ت و : فضاء االنرت�رابعالالباب   

أجهزة بواسطة    وذلك ،  مبقابل  ت األنرت�  على   البحثو   اإلحبارخدمة    ية للبحثكتبة املركز املقدم  ت  :82الفصل  
                                                    ة الباحثنيالكمبيوتر املوضوعة على ذم

                                                                                                    يـعن املعلومات والواثئق ذات الطابع العلم لبحثل خمصصت استعمال شبكة االنرت�ن إ :92الفصل 

 بنوكو ور�ت  بد  االشرتاكعن طريق    إلكرتونيةيضع املركز على ذمة اجملموعة العلمية التونسية موارد    :30الفصل  
الستغالهلا على عني املكان  قواعد معلومات ملؤشرات وإحصائيات و   ذات نصوص كاملة  ليوغرافيةبمعطيات ب

                                           ابلتوازي مع االستغالل املرخص فيه ابملؤسسات اجلامعية

   ت البحث على االنرت�و  على إثر عملية اإلحبارطباعة الواثئق مبقابل  لكل مستفيدميكن  :13الفصل 

  لقرار وزير طبقا    ية للبحثكتبة املركز ملابت والطباعة  حبار يف االنرت�ات اإلضبطت تعريفة خدم  :23  الفصل
التونسية عدد  ي للجمهوريةـ الرمس  ، والصادر ابلرائد2017فيفري    13مي املؤرخ يف  ـ والبحث العل   التعليم العايل

 كاآليت:     2017فيفري   17بتاريخ   14
 

للطلبةتعريفة  نوع اخلدمة   تعريفة للعموم 
اإلحبار يف  
 األنرت�ت

 الساعة/ 1,500 الساعة/ 1,500 بدون طباعة 
 د/ الصفحة 200,0د/الساعة +  500,1 د/ الصفحة 100,0د/الساعة +  500,1 ابلطباعة 

 

تنظيمية تراتيب  :امساخلالباب   

البحث واملطالعة  تعترب  :  33الفصل   البحوث  إل  فضاءقاعة  املتوفرة هبا   االطالع و جناز  العلمية  الواثئق  على 
االمتناع عن كل عمل زام ابهلدوء واملطالعة يف صمت و االلت وعليه ال بد من    فكريقاعة عمل  تعد  فهي  بذلك  و 

 املركزية للبحث من شأنه أن يضايق اآلخرين أو يدخل االضطراب على حسن سري العمل داخل املكتبة 

   بقاعة البحث واملطالعة:  مينع منعا ابات  : 43الفصل  
 التدخني -
 ) اجباري وضعية الكامت للصوت (القاعة  داخل اجلوالاهلاتف  استعمال -

http://www.cnudst.rnrt.tn/index33a8.html?revues_fr
http://www.cnudst.rnrt.tn/index33a8.html?revues_fr
http://www.cnudst.rnrt.tn/index33a8.html?revues_fr
http://www.cnudst.rnrt.tn/index634e.html?bd_fr
http://www.cnudst.rnrt.tn/index2c74.html?bdis_fr
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Arr%C3%AAt%C3%A92017_0412Arabe.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Arr%C3%AAt%C3%A92017_0412Arabe.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Arr%C3%AAt%C3%A92017_0412Arabe.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Arr%C3%AAt%C3%A92017_0412Arabe.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Arr%C3%AAt%C3%A92017_0412Arabe.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/doc/Arr%C3%AAt%C3%A92017_0412Arabe.pdf
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 ...)  نقل أجهزة املكتبة من مكان آلخر (كراسي، طاوالت، -
 التجول بني الرفوف واالطالع على الواثئق دون اذن -
 مياه للشرب قوارير ابستثناء شروابت امل أوتناول الوجبات  -
 استعمال احلاسوب الشخصي ألغراض شخصية ليس هلا عالقة ابلبحث -

الفصل 35: ينبغي على امل ستفيـد مراعاة القواعـد التنظيمية اجلاري هب ا العمل عند ولوج فضاء 
:وهي تاالنرتن  

 فقطعن املعلومات العلمية لولوج للمواقع اخلاصة ابلبحث اب االلتزام -              
 وبعث الرسائل اخلاصة  (tchat) الدردشة استعمال عدم -             
 احملافظة على األجهزة   -             
 ابألجهزة  لتفادي إحلاق الضرر يات جمالرب  حتميلو عدم استعمال  -             
 تفاد�   هبااملثبتة    جميات ر الرب ـ ألجهزة كتغييا  سريحسن  ة  ـ القيام بكل عمل من شانه عرقل  تفادي   -             

 نتشار الفريوسات املعلوماتية ال
 ) Clé USBعدم استعمال وسائل حتميل وحفظ املعلومات (األقراص املضغوطة،  -             

 

إحدى   يعرض صاحبه مباشرة إىلة للبحث ـاملركزية ـة لنظام املكتبـكل إخالل أو عرقل  :63الفصل 
 : اإلجراءات التالية

 التنبيه  -             
 البحثة و ـاملطالع ةـالدعوة إىل مغادرة قاع -             
 املركزية للبحث ة ـاىل املكتب الحقا املنع من الدخول -            

ورواد املكتبة سجل تدون فيه كل املالحظات واآلراء واالقرتاحات   لباحثني ا  يوضع حتت تصرف  : 73  الفصل
 أو ابلرصيد الواثئقي  املركزية للبحث تسيري املكتبةبتنظيم و إما املتعلقة 

 الفصل 38: ال تتحمل املكتبة مسؤولية ضياع الواثئق الشخصية واألشياء الثمينة 
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يف حالة وجود نشاطات خاصة يف   االطالع على الواثئق البحث الواثئقي و عملية   إيقافميكن  :  93الفصل  
املستفيدين   إبعالمعرب موقعه  طار يقوم املركز  ويف هذا اإل  اجلرد السنوي ألرصدة املكتبة أو مبناسبة    طالعةامل  ةقاع

  قبل مدة كافية  هذه العملية  من االنتهاءو  تاريخ البدءب

 املركزية للبحث يتعني على كل مستفيد احرتام النظام الداخلي للمكتبة   :40 الفصل

 تراتيب هذا النظامعلى تطبيق  املركزية للبحث املسؤول عن املكتبة يسهر : 14الفصل 

 الفصل 42: هذا النظام الداخلي قابل للتحيني وفق املستجدات وكلما تطلب األمر ذلك


	- المنع من الدخول لاحقا الى المكتبـة المركزية للبحث

