
 

 
 

  
   

والبحث العالي التعليم وزارة  

 

  المكتبة

مستخدمي قاعة االطالع بستخدام الخاصة اال شروط  
2021تحديث يوليو   

 كورونا وباء للنظام المعمول به في قاعة االطالع في ظل اإلضافية القواعد

  19-كوفيد المستجد،

 
 الرابط:عن طريق الحجز من خالل هذا يسمح بالتواجد في قاعة االطالع فقط 

 
https://www.supersaas.fr/schedule/reservationbibliotheque/salle_de_lecture  

 

 إلى: رسالة إرسال للباحثين يمكن في حالة وجود أي مشكلة،

 bibliotheque@ifao.egnet.net 

م القومي للشخص الذي الطالع يوميًا إلى مكتب األمن، والذي سيتحقق من الرقايتم إرسال قائمة األشخاص الذين حجزوا مكانهم في قاعة س

 .يرغب في الدخول إلى المكتبة

 عملال ام، متتالية أم ال، في خالل أسبوعين من أيز واحد(حج)يوم واحد =  حد أقصىأيام فقط ك 5كن للباحثين حجز يم 

  4:30بل الساعة ق، وفي كل األحوال، فيهتريد الحضور  لليوم الذي السابقالعمل يوم للباحثين الحجز في موعد أقصاه يمكنك 

 .مساًء ليوم األحد التالي 4:30مثال: الخميس قبل الساعة  .مساءً 

  مساءً  3:30األكثر في اليوم السابق لليوم المحجوز قبل الساعة يمكنهم إلغاء حجزهم على. 

 .بالحضور قاعة االطالعيتعهد الباحثون الذين يحجزون مكانهم في 

 إجهاد أو الجسم، في آالم أو صداع، أو بالحمى، شعور أو حمى أو سعال ( 19-كوفيد المستجد،لكورونا  أعراض يأ من باحث أي عانى إذا

 له يُسمح لن ،(1التنفسفي  صعوبةأي  أو إسهال، أو للتذوق، تام اختفاء أو ،(األنف انسداد بدون) للرائحة مفاجئ فقدان أو عادي، غير

 .أخرى مرة المكتبة إلى الحضور يطلب أن قبل يوًما 14 لمدة صحي حجرعمل  عليه سيتعينالمعهد و  ىور إلبالحض

 .منازلهم إلى لعودةإلى ا األعراضهذه  من أييظهر عليهم  الذينو المكتبة فيالمتواجدين  الباحثينالمكتبة بتوجيه  قوم موظفيسي

 

 واحد عن تزيد أمان مسافة على والحفاظ باستمرار مهموف أنوفهم على الكمامة ارتداء والعمل بداخلها، يجب على مستخدمي المكتبة، للتنقل

 .اآلخرين من متر

                                                 
1  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-le-covid-19   

https://www.ifao.egnet.net/uploads/biblio/IFAO_bib_reading_room_terms_of_use_covid.pdf
https://www.supersaas.fr/schedule/reservationbibliotheque/salle_de_lecture
mailto:bibliotheque@ifao.egnet.net


 

 

بالستيك صغير من ال كيس في وضعها رجىي. المستخدمة والمناديلالكمامات  لجمع المكتبة مدخلعند  مخصصة رمادية صناديقلكم  تتوفر

 .المكتبة موظفي من الذي يمكنكم طلبهو ،أواًل 

يجب عدم الكراسي. بعض متر بين شخصين، تم إعادة تشكيل أوضاع الجلوس وإزالة واحد لضمان مسافة األمان هذه التي ال تقل عن 

 .الكراسي بواسطة الباحثينتحريك 

 بتطهيرها باستخدام المطهرات والمحلول المائييجب على الباحثين، قبل دخول قاعة االطالع، وكلما أمكن ذلك، غسل أيديهم بالصابون أو 

 .متوفر في المكتبةالمائي الالكحولي 

 .يجب على الباحثين استخدام القلم الخاص بهم

لتسهيل عمل  استخدام أجهزة الكمبيوتر المتاحة للجمهور واستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم فقط.يجب عليهم أيًضا االمتناع عن 

من المنزل  )http://bib.ifao.egnet.net (اإللكتروني الموجودة في فهرس المكتبةالكتب عن  ، يُفضل أن يقوم الباحثون بالبحثالجميع

 .Coteالمكتبة بقائمة المراجع التي تود االطالع عليها وخاصة رقم طلب الكتاب  إلىالحضور و

 . DVDأو  CDلن يُسمح باالطالع على األقراص المدمجة

بهواتفهم اللتقاط صور للكتب مكانية أن لديهم اإل، حيث الخاص بالمكتبة -السكانر  -الماسح الضوئي آلة ين أيًضا باستخدام لن يُسمح للباحث

 .)واحدة أو مقال واحد من دورية ٪ من دراسة10حقوق النشر )بحد أقصى الحدود الخاصة ب ضمن المحمولة

 

 التجليد الخاص بالكتب.من أجل الحفاظ على  ي المحمولةالماسح الضوئحظر استخدام آلة ي

 .لعقوباتع وخضيؤدي ذلك للوقد  باألمر إبالغ إدارة المعهدإلى  ه التعليماتيؤدي الخلل بهذ

 

 

 

 

http://bib.ifao.egnet.net/

