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التدريب على البحث الوثائقي
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شروط الدخول

املجموعات

مكتبة املعهد الفرنيس لآلاثر الرشقية :ادلور األول من قرص املنرية.

ي ُسمح ابدلخول فقط للقراء املسجلني يف املكتبة من حاميل بطاقة العضوية السارية،
واليت ي�ستوجب إحضارها يف لك زايرة للمكتبة.

•أكرث من  ٩٢٠٠٠كتاب ودورية علمية ابإلضافة إىل أقراص مدجمة
 CDو DVDومصادر إلكرتونية ومجموعات قدمية وفصالت ورسائل
دكتوراه وماج�ستري.

الوصول عن طريق املرتو من حمطة سعد زغلول أو حمطة ال�سيدة زينب (اخلط
األول األزرق :املرج – حلوان).
مواعيد عمل قاعة االطالع

من األحد للخميس ،من الساعة التاسعة صبا ًحا حىت الساعة اخلامسة والنصف
عرصا خالل شهر رمضان).
عرصا (الثالثة والنصف ً
ً
يمت الاطالع عىل الكتب داخل قاعات املكتبة فقط .يتوقف طلب الكتب قبل
مواعيد اإلغالق بساعة واحدة.
فترات اإلغالق

يمت إغالق املكتبة ابلاكمل ملدة أ�سبوع خالل عطةل عيد امليالد ورأس ال�سنة
وطوال شهر أغسطس.
تغلق أيضً ا قاعة الاطالع يف أايم معينة يمت اإلعالن عهنا عىل صفحة فهرس
املكتبة وصفحة الفي�سبوك اخلاصة ابملعهد.
التسجيل

•قاعة الاطالع متاحة لطلبة ادلراسات العليا بد ًءا من م�ستوى متهيدي/
ماج�ستري بتقدمي خطاب من جامعهتم ،كام يه متاحة مجليع الباحثني مع
تقدمي األوراق الالزمة (انظر الصفحة املقابةل) .وي�ستلزم ا�ستخراج بطاقة
العضوية تقدمي صورة خشصية ،وتظل البطاقة سارية ملدة عام جامعي
واحد (من  ١سبمترب إىل  ٣١يوليو).
• يقترص حق الاطالع عىل مدار الساعة طوال أايم األ�سبوع عىل القراء
املرصح هلم من ِقبل إدارة املعهد عن طريق بطاقة دخول إلكرتونية يمت
ردها يف هناية فرتة اإلقامة.
• يمت التسجيل خالل ساعات معل قاعة الاطالع.

@

اتصل بنا أو اطرح أ�سئلتك:
bibliotheque@ifao.egnet.net

بطاقة ادلخول اإللكرتونية خشصية حبتة ،والجيوز إطالقًا إعارهتا لطرف آخر غري
مسجل أو السامح هل ابدلخول إىل املكتبة اب�ستخداهما .تلكفة جتديد بطاقة العضوية
املفقودة لقاعة الاطالع  ١٠جنهيات.
التسجيل بقاعة االطالع متاح لــ :

•الباحثني واألساتذة اجلامعيني (حاميل بطاقة همنية).
•املفتشني العاملني بوزارة اآلاثر املرصية (حاميل بطاقة همنية).
•حاميل بطاقة عضوية أحد مكتبات املدارس الفرن�سية ابخلارج .ÉFÉ
•الطلبة بد ًءا من م�ستوى متهيدي/ماج�ستري ،حاميل خطاب توصية من املرشف
عىل رسالهتم وبطاقة جامعية سارية.
يُسمح بالدخول على مدار الساعة طوال أيام األسبوع لـ:

• الباحثني ابملعهد.
• األعضاء العلميني السابقني ابملعهد.
• أعضاء املدارس الفرن�سية ابخلارج .ÉFÉ
• احلاصلني عىل منح درا�سية من املعهد.
• أعضاء البعثات األثرية والربامج العلمية التابعة للمعهد.
• مسؤيل البعثات األثرية األجنبية وأعضاء مراكز البحوث الفرن�سية واألجنبية
يف مرص.
امل�ستخدمون مدعوون الحرتام اللواحئ ادلاخلية للمكتبة من أجل ضامن ظروف
معل جيدة للجميع واحلفاظ عىل الكتب.

•تغطي اجملموعات مجيع جماالت التارخي املرصي حىت �ستينيات القرن
املايض :عصور ما قبل التارخي ،وعمل املرصايت ،وعمل الربدايت،
والتارخي اليوانين والروماين ،وادلراسات القبطية ،وادلراسات العربية
والتارخي املرصي املعارص .كام تغطي اجملموعات أيضً ا التخصصات ذات
الصةل ،مثل عمل اآلاثر واللغوايت واملسكواكت وادلارسات األركيومرتية
وعمل اخلزف واألنرثوبولوجيا واترخي الفن.
• ميكن الاطالع عىل العديد من املصادر اإللكرتونية من خالل حواسب
آلية متاحة
خصيصا لهذا الغرض أو عرب الاتصال ب�شبكة اإلنرتنت
ً
الالسليك  WI-FIابملكتبة مثل ،JSTOR :وببليوغرافيا املرصايت عرب
اإلنرتنت ( ،)OEBواملصادر املقتناة مبوجب ترخيص وطين فرنيس.
• يتيح فهرس املكتبة اإللكرتوين العديد من املصادر اإللكرتونية
املتاحة جمانً عرب اإلنرتنت ،والنصوص الاكمةل للواثئق ذات الوصول
املفتوح  Open Accessوقواعد البياانت واملواقع اإللكرتونية:
( ) http://bib.ifao.egnet.net/
•مت تضمني بعض مجموعات املعهد يف  ،SUDOCالفهرس املوحد الحتاد
مكتبات التعلمي العايل الفرن�سية ( ،)www.sudoc.abes.frكام يف
الفهرس ادلويل (http://www.worldcat.org) :Worldcat
مت تصنيف مجموعات عمل املرصايت وعمل الربدايت
ابملكتبة كـ«مجموعات متزي» من قبل وزارة التعلمي العايل
والبحث والابتاكر الفرن�سية .كام هتدف �سياسة املكتبة
إىل الشمولية ابقتناء لك ما يمت نرشه من جديد يف هذين
اجملالني.
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•املفتشني العاملني بوزارة اآلاثر املرصية (حاميل بطاقة همنية).
•حاميل بطاقة عضوية أحد مكتبات املدارس الفرن�سية ابخلارج .ÉFÉ
•الطلبة بد ًءا من م�ستوى متهيدي/ماج�ستري ،حاميل خطاب توصية من املرشف
عىل رسالهتم وبطاقة جامعية سارية.
يُسمح بالدخول على مدار الساعة طوال أيام األسبوع لـ:

• الباحثني ابملعهد.
• األعضاء العلميني السابقني ابملعهد.
• أعضاء املدارس الفرن�سية ابخلارج .ÉFÉ
• احلاصلني عىل منح درا�سية من املعهد.
• أعضاء البعثات األثرية والربامج العلمية التابعة للمعهد.
• مسؤيل البعثات األثرية األجنبية وأعضاء مراكز البحوث الفرن�سية واألجنبية
يف مرص.
امل�ستخدمون مدعوون الحرتام اللواحئ ادلاخلية للمكتبة من أجل ضامن ظروف
معل جيدة للجميع واحلفاظ عىل الكتب.

•تغطي اجملموعات مجيع جماالت التارخي املرصي حىت �ستينيات القرن
املايض :عصور ما قبل التارخي ،وعمل املرصايت ،وعمل الربدايت،
والتارخي اليوانين والروماين ،وادلراسات القبطية ،وادلراسات العربية
والتارخي املرصي املعارص .كام تغطي اجملموعات أيضً ا التخصصات ذات
الصةل ،مثل عمل اآلاثر واللغوايت واملسكواكت وادلارسات األركيومرتية
وعمل اخلزف واألنرثوبولوجيا واترخي الفن.
• ميكن الاطالع عىل العديد من املصادر اإللكرتونية من خالل حواسب
آلية متاحة
خصيصا لهذا الغرض أو عرب الاتصال ب�شبكة اإلنرتنت
ً
الالسليك  WI-FIابملكتبة مثل ،JSTOR :وببليوغرافيا املرصايت عرب
اإلنرتنت ( ،)OEBواملصادر املقتناة مبوجب ترخيص وطين فرنيس.
• يتيح فهرس املكتبة اإللكرتوين العديد من املصادر اإللكرتونية
املتاحة جمانً عرب اإلنرتنت ،والنصوص الاكمةل للواثئق ذات الوصول
املفتوح  Open Accessوقواعد البياانت واملواقع اإللكرتونية:
( ) http://bib.ifao.egnet.net/
•مت تضمني بعض مجموعات املعهد يف  ،SUDOCالفهرس املوحد الحتاد
مكتبات التعلمي العايل الفرن�سية ( ،)www.sudoc.abes.frكام يف
الفهرس ادلويل (http://www.worldcat.org) :Worldcat
مت تصنيف مجموعات عمل املرصايت وعمل الربدايت
ابملكتبة كـ«مجموعات متزي» من قبل وزارة التعلمي العايل
والبحث والابتاكر الفرن�سية .كام هتدف �سياسة املكتبة
إىل الشمولية ابقتناء لك ما يمت نرشه من جديد يف هذين
اجملالني.

اخلدمات

مكتبة

التصوير

•يُتاح للقراء ا�ستخدام آةل املاحس الضويئ  Scannerاخلاص ابملكتبة اب�ستخدام
ذاكرة ختزين  ،USB flashكام ي ُسمح ابلتصوير الفوتوغراىف للواثئق بدون
فالش.
• الطباعة الورقية لواثئق املكتبة تمت من ذاكرة ختزين ( USB flashالورقة
قرشا والورقة مقاس  A3بسعر ً ٥٠
مقاس  A4بسعر ً ٢٥
قرشا).
ي ُسمح ابال�ستنساخ الرمقي أو الوريق مضن احلدود اخلاصة حبقوق النرش ،أي
حبد أقىص  ٪١٠من دراسة واحدة ومقال واحد من دورية.
ممنوع ا�ستخدام ماكينة تصوير املستندات أو آةل املاحس الضويئ احملموةل
 Handheld scannerللحفاظ الوقايئ عىل الواثئق.
اإلعارة التبادلية بني املكتبات ()ILL

إذا مل يكن املرجع اذلي تبحث عنه موجودًا يف املكتبة ،مفن املمكن أن حتصل
عىل إرسال إلكرتوين للمقطع من مكتبة أخرى وسيمت طباعته دلينا.
اخلدمة جمانية :تمت احملا�سبة فقط عىل تلكفة طباعة الورق للمستندات املرسةل
إلكرتون ًيا ابلسعر املوحض أعاله.
توجه طلبات اإلعارة التبادلية بني املكتبات  ILLإىل:
peb@ifao.egnet.net

قاعة االطالع
املجموعات
اإلدارة
دورات املياه

صناديق الاقرتاحات متاحة اآلن يف خدمتمك القرتاح اقتناء املكتبة ألي مرجع
أو لتقدمي أفاكر لتحسني اخلدمات املقدمة للباحثني.
FRANÇAIS
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التدريب على البحث الوثائقي

• تدريب لكيفية البحث يف فهرس املكتبة للك قارئ جديد ،وعند احلاجة،
وحول البحث يف قواعد البياانت.
• دورات تدريبية بني احلني واآلخر Zotero :و Open Accessوحبث
واثئقي متعمق...

المعهد الفرنسي
لـآلثـــار الشـــرقيــــة

خريطة املكتبة

صناديق االقتراحات

 ٣٧شارع ال�شيخ عيل يوسف
صندوق بريد  ١١٥٦٢القرص العيين
 ١١٤٤١القاهرة  -مرص
تليفون+20227900255 :
www.ifao.egnet.net
@ifaocaire
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القارئ
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