وزارة التعليم العالي والبحث
المكتبة
شروط االستخدام الخاصة بمستخدمي قاعة االطالع
تحديث يوليو 2021

القواعد اإلضافية للنظام المعمول به في قاعة االطالع في ظل وباء كورونا
المستجد ،كوفيد19-
يسمح بالتواجد في قاعة االطالع فقط عن طريق الحجز من خالل هذا الرابط:
https://www.supersaas.fr/schedule/reservationbibliotheque/salle_de_lecture
في حالة وجود أي مشكلة ،يمكن للباحثين إرسال رسالة إلى:

bibliotheque@ifao.egnet.net
سيتم إرسال قائمة األشخاص الذين حجزوا مكانهم في قاعة االطالع يوميًا إلى مكتب األمن ،والذي سيتحقق من الرقم القومي للشخص الذي
يرغب في الدخول إلى المكتبة.




يمكن للباحثين حجز  5أيام فقط كحد أقصى (يوم واحد = حجز واحد) ،متتالية أم ال ،في خالل أسبوعين من أيام العمل
يمكنك للباحثين الحجز في موعد أقصاه يوم العمل السابق لليوم الذي تريد الحضور فيه ،وفي كل األحوال ،قبل الساعة 4:30
مسا ًء .مثال :الخميس قبل الساعة  4:30مسا ًء ليوم األحد التالي.
يمكنهم إلغاء حجزهم على األكثر في اليوم السابق لليوم المحجوز قبل الساعة  3:30مسا ًء.

يتعهد الباحثون الذين يحجزون مكانهم في قاعة االطالع بالحضور.
إذا عانى أي باحث من أي أعراض لكورونا المستجد ،كوفيد ) 19-سعال أو حمى أو شعور بالحمى ،أو صداع ،أو آالم في الجسم ،أو إجهاد
غير عادي ،أو فقدان مفاجئ للرائحة (بدون انسداد األنف) ،أو اختفاء تام للتذوق ،أو إسهال ،أو أي صعوبة في التنفس ،)1لن يُسمح له
بالحضور إلى المعهد وسيتعين عليه عمل حجر صحي لمدة  14يو ًما قبل أن يطلب الحضور إلى المكتبة مرة أخرى.
سيقوم موظفي المكتبة بتوجيه الباحثين المتواجدين في المكتبة والذين يظهر عليهم أي من هذه األعراض إلى العودة إلى منازلهم.
يجب على مستخدمي المكتبة ،للتنقل والعمل بداخلها ،ارتداء الكمامة على أنوفهم وفمهم باستمرار والحفاظ على مسافة أمان تزيد عن واحد
متر من اآلخرين.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-le-covid-19
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تتوفر لكم صناديق رمادية مخصصة عند مدخل المكتبة لجمع الكمامات والمناديل المستخدمة .يرجى وضعها في كيس صغير من البالستيك
ً
أوال ،والذي يمكنكم طلبه من موظفي المكتبة.
لضمان مسافة األمان هذه التي ال تقل عن واحد متر بين شخصين ،تم إعادة تشكيل أوضاع الجلوس وإزالة بعض الكراسي .يجب عدم
تحريك الكراسي بواسطة الباحثين.
يجب على الباحثين ،قبل دخول قاعة االطالع ،وكلما أمكن ذلك ،غسل أيديهم بالصابون أو بتطهيرها باستخدام المطهرات والمحلول المائي
الكحولي المائي المتوفر في المكتبة.
يجب على الباحثين استخدام القلم الخاص بهم.
يجب عليهم أيضً ا االمتناع عن استخدام أجهزة الكمبيوتر المتاحة للجمهور واستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم فقط .لتسهيل عمل
الجميع ،يُفضل أن يقوم الباحثون بالبحث عن الكتب الموجودة في فهرس المكتبة اإللكتروني ) (http://bib.ifao.egnet.netمن المنزل
والحضور إلى المكتبة بقائمة المراجع التي تود االطالع عليها وخاصة رقم طلب الكتاب .Cote
لن يُسمح باالطالع على األقراص المدمجة  CDأو .DVD
ضا باستخدام آلة الماسح الضوئي  -السكانر  -الخاص بالمكتبة ،حيث أن لديهم اإلمكانية اللتقاط صور للكتب بهواتفهم
لن يُسمح للباحثين أي ً
المحمولة ضمن الحدود الخاصة بحقوق النشر (بحد أقصى  ٪10من دراسة واحدة أو مقال واحد من دورية(.

يحظر استخدام آلة الماسح الضوئي المحمولة من أجل الحفاظ على التجليد الخاص بالكتب.
يؤدي الخلل بهذه التعليمات إلى إبالغ إدارة المعهد باألمر وقد يؤدي ذلك للخضوع لعقوبات.

