
والتسجيل. العمل مواعيد. ١
 أيام العطلت الرسمية بالمعهد. ، وتغلق عصراً  من الحد للخميس٥:٣٠صباحاً حتى الساعة  ٩  من الساعةالطلعيبدأ العمل بقاعة 

 المكتبة أو أحد مساعدينه.   من أمينمؤقت لحاملى بطاقة العضوية الخاصة بالمكتبة أو بإذن إلبالطلع  يسمحل

 يوليو من شهر سبتمبر إلى شهر( جامعي  عام حق الطلع لمدةحاملهاواستلم البطاقة يكون بصفة شخصية وتعطي لي مجانالتسجيل بالمكتبة
جنيهات 10  يتم دفع،حالة فقد البطاقة . فىالتسجيل لتجديد العضوية كل عام مع الوراق اللزمةن يتم تقديم بطاقة أ على )من العام التالي

صدار بطاقة جديدة.إمصاريف 

.يعلن عن مواعيد الغلق الستثنائي للمكتبة بمنشور يعلق على باب القاعة أو على الموقع اللكتروني الرسمي للمعهد

كيفية طلب الكتب وتداولها.. ٢

 عصراً، مع العلم أنه ممنوع منعاً باتاً إخراج أي كتاب من قاعة الطلع.٤:٣٠يتوقف طلب الكتب ابتداءاً من الساعة 

ئول   فى.اً كتب يومي١٠ واحد بحد أقصى آنفي  كتب 3 للقارئ بطلب يسمحhل حالة ازدحام المكتبة يحق للمسhة الطلع تقليhي قاعhبفhدد الكتhع
الشhهر، يرجhى توضhيح ذلhك للمسhئول فhي قاعhةنفhس بhه فhي اليhوم. فhي حالhة الرغبhة بhالطلع علhى نفhس الكتhب أكhثر مhن مhرة خلل  المسhموح

الطلع حتى يتم وضع هذه الكتب جانباً في المكان المخصص لذلك.

ارئhم القhص اسhا يخhا فيمhه، أمhراد الطلع عليhاب المhة الكتhون بلغhى أن تكhوح علhاب بوضhب الكتhتمارة طلhات اسhيلتزم القارئ بملء جميع بيان
فيكتب باللغة الجنبية (كما هو مدون على بطاقة العضوية). 

.التصوير. ٣
ويرhع تصhا يمنhاب، كمhة الكتhيلتزم القارئ بملء بيانات استمارة طلب التصوير بوضوح ويحق للمكتبة رفض طلب التصوير لسباب تتعلق بحال

.أو الكتب ذات التجليد الغير مرن ١٩٢٠الكتب المتهالكة أو التراثية أو المنشورة قبل عام 
 ة،%  ١٠صفحة يومياً مع مراعاة أن الحد أقصى للتصوير هو  ٢٠يسمح للقارئ بتصويرhة الفكريhوق الملكيhترام حقhك لحhمن نص الكتاب وذل

.وفي حالة الدوريات يحق للقارئ تصوير المقالة بالكامل

 الورقة مقاس : تكلفة التصويرA4   اس ٢٥بسعرhة مقhقرشاً والورقA3  عرhاً ٥٠بسhوير. قرشhة التصhة آلhاً لتاحhوم وفقhم خلل اليhوير يتhالتص
.والمسئول عنه

بدون فلش – مع مراعاة الحد القصى المذكور سابقاً وذلك لحترام حقوق الملكية الفكرية –سمح بالتصوير الفوتوغرافى ي.
 ممنوع استخدام آلة الماسح الضوئي المحمولةHandheld scanner.

.الطلع المتبع داخل قاعة السلوك .٤
ثم يدون اسمه في الدفتر المخصص لذلك.الطلع يقدم القارئ بطاقة العضوية للمسؤل في قاعة ،عند دخول المكتبة  
أو وضعها على حالة الصامت وترك المتعلقات الشخصية في المكان المخصص لها.ةتف المحمولواغلق الهإ يجب 
المكان الحفاظ على نظافة ، ويرجىالرضوضعها على  التي يجب مياهال ةدا زجاجداخل القاعة، فيما عتناول المأكولت والمشروبات  ممنوع.

المكتبة هي المكان الهادئ للقراءة الفردية وعند الحاجة للنقاش يرجى الخروج من المكتبة.

 دخراجها إ اً باتاًمنع ممنوعمع الكتب بحرص شديد ويجب التعاملhhرر مؤكhhوع ضhhة وقhhخارج القاعة أو تداولها بشكل يتسبب في إتلفها. في حال
: للكتاب، يلتزم القارئ بتسديد تكلفة الكتاب إستناداً إلى ما يلي 

- كتاب أو دورية متاحين للشراء من جديد : سعرالشراء.

 يورو رسوم استبدال الدورية. ٤٥ يورو رسوم استبدال الكتاب و٦٠- كتاب أو دورية غير متاحين للشراء من جديد : 

 اللكترونية.الخدمات. ٥

التصال اللسلكيشبكة المكتبة توفر WIFI .يمكن استخدامها على الجهزة اللكترونية الشخصية 

مخصصة فقط للبحث في فهرس المكتبة وقواعد البيانات اللكترونية.الطلعالبحث اللكتروني المتاحة في قاعة جهزة أ 

 القراص المدمجة  على الطلعيحق للقارئCDو  أDVD  فقط. حاسب اللي الخاصة بالمكتبةجهزة الأعلى

ذاكرة التخزين  باستخدام يسمحUSB flash من خلل أجهزة الحاسب اللي الخاصة بالمكتبة.والمواد العلمية المتاحة  لتحميل المقالت

المكتبةب العاملينه الى جبرجاء التوأو المساعدة، من الستفسارات  لمزيد
و نهائيةأبصفة مؤقتة يؤدي الخلل بهذا النظام إلى منع القارئ من التردد على المكتبة 

وزارة التعليم العالي والبحث
المعهد العلمي الفرنسي للثار الشرقية

 بالمكتبةالطلعنظام التعامل داخل قاعة 
٢٠١٦ يونيو ٣٠ إدارة المعهد بتاريخ تم اعتماد النسخة الصلية باللغة الفرنسية من مجلس


