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 ساعات العمل 
o  صباًحا   ۹مساًء. الخمیس: من الساعة  ۸:٤٥صباًحا حتى  ۹األربعاء: من الساعة حتى األحد

 .مساءً  ٦:٤٥حتى الساعة 
o .ھذه الساعات قد تتغیر خالل الصیف والعطالت 

 مكتبةلالتسجیل ل 
o  ة. الرجاء  احضاراالستقبال في المكتبیجب على كل طالب جدید التسجیل شخصیا في مكتب: 

  تكون بمثابة "بطاقة المكتبة" الخاصة بھ)س( ساریة المفعولبطاقة طالب. 
 عنوان برید الكتروني صالح. 

  لالستعارةالرف المفتوح (كتب( 
o  تلقائیًا (حتى تمدید تاریخ االرجاع الرفوف المفتوحة لمدة أسبوع. یتم  منیمكن استعارة الكتب

، استعارتھ. إذا طلب شخص آخر كتابًا تم الكتاب لم یطلب من أحد آخرعام واحد) ، طالما 
 القارئ عن طریق البرید اإللكتروني.تنویھ فسیتم 

 استعارة الكتب 
o .یجب على الطالب تقدیم بطاقة الطالب من أجل استعارة الكتب من المكتبة 
o  كتابین من قسم نفس الوقتكتابًا في  ۱٥یمكن للطالب السنة التحضیریة استعارة +

 .فوظاتالمح
o  كتابین من قسم نفس الوقتكتابًا في  ۲۰یستطیعون طالب الدراسات العلیا استعارة +

 .فوظاتالمح
o  نفس كتب في ۱۰یمكن لطالب الفصل الصیفي، وطالب الجامعة العبریة العادیین استعارة

 .فوظاتكتاب واحد من قسم المح+ الوقت
o في كل مرة فقط یة استعارة كتابینیمكن للطالب اللغة العبر  

 ارجاع الكتب 
o  من تاریخ ارجاع كتبھم عبر موقع المكتبة. عند إعادة الكتب ، تقع  التأكدیجب على الطالب

 على الطالب مسؤولیة التأكد من أن حسابھ خالي من الكتب المسترجعة.
  متأخرعقوبات ارجاع 

o  سیتم فرض غرامة یومیة على الطالب مقابل عوائد متأخرة على الكتب من الرفوف المفتوحة
 .المحفوظات ، وغرامة لكل ساعة لإلرجاع متأخر لكتب

 طلب كتب مستعارة 
o  الكتاب المطلوب  ارجاعالكتب المستعارة یمكن طلبھا من قبل الطالب عبر موقع المكتبة. بعد

 عن طریق البرید اإللكتروني. بالطال تنویھسیتم  المكتبة،إلى 
 فوظاتقسم المح 

o  االستقبال، خلف مكتب فوظاتفي قسم المح للحصصتوجد الكتب المطلوبة. 
o ھذه الملفات  مراجعةالدراسیة في مكتب االستقبال. یرجى  مساراتملف مع جمیع ال یوجد

على االستخدام خالل  فوظاتللحصول على رقم التعریف للكتاب قبل طلبھ. تقتصر كتب المح



كتب یمكن استعارة  ذلك،الیوم في غرفة القراءة فقط لمدة ساعتین في كل مرة. باإلضافة إلى 
صباًحا في  ۱۰:۰۰مساًء إلى الساعة  ٦:۰۰من األحد إلى األربعاء من الساعة  محفوظاتال

 ظھًرا.  ۱۲:۰۰األحد  -مساًء  ٤:۰۰الیوم التالي أو الخمیس 
  الكترونیةمستندات ومجلدات 

o  كنص كامل  للمساراتیمكن الوصول إلى معظم القراءات المطلوبةE-RESERVE عبر 
أو كتالوج المكتبة (یلزم إدخال  اإلنترنت ، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجھا عبر موودل

كود التعریف والرقم الشخصي باسم المستخدم وكلمة المرور). ویمكن بعد ذلك حفظ القراءات 
الشخصي ، أو قرص فالش ، أو التخزین السحابي ، أو الطباعة. یمكن  Kعلى محرك 

أیًضا ، بعد االطالع على الكتب والمجالت اإللكترونیة بالنص الكامل خارج الحرم الجامعي 
 Remote Access (SAMBA) خدمة التوصل عن بعد التسجیل في

 الطباعة 
o (موجودة داخل المكتبة) إما عن طریق بطاقة االئتمان الشخصیة أو  یمكن استخدام الطابعات

(من جھاز یقع بالقرب من المكتبة الرئیسیة ھا من ئعن طریق بطاقة الطباعة التي یمكن شرا
 المدخل).

 تصویرال آالت 
o ستصل الملفات المصورة التي یمكن استخدامھا مجانیاتصویر واحدة  یوجد في المكتبة آلة .

 الذي تم ادخالھ الى اآللة قبل بدء التصویر.  البرید اإللكتروني الخاص بالطالبمباشرةً إلى 
 خدمات تصویر 

o خارج المكتبة. یتم الدفع باستخدام إما تتوفر آلتان للتصویر في الطابق األول من مبنى بویار ،
بطاقة االئتمان أو بطاقة النسخ (تم شراؤھا في المكتبة الرئیسیة أو في مركز التصویر 

 الفوتوغرافي في المبنى الرئیسي الفوروم).
 تصویر إضافیة آالت 

o  .(بالطابق الوسط فوق طابق محطة الباصات) مركز التصویر الفوتوغرافي في الفوروم
 اعة الملونة متوفرة ھناك ایضا.الطب

o   مركز فرانك سیناترا للتصویر (مدخل بجوار كافتیریا فرانك سیناترا). الطباعة الملونة
 متوفرة ھناك ایضا.

 أجھزة الكمبیوتر في المكتبة 
o .لالستخدام الشخصي یمكنك  أجھزة الكمبیوتر الموجودة في المكتبة مخصصة للبحث فقط

(المدخل من خالل المكتبة) ، ومراكز الكمبیوتر األخرى في الحرم  ۱۰۷الذھاب الى غرفة 
بشكل منفرد  فتح حسابیوتر المحمولة في المكتبة. یمكن الجامعي. یمكن استخدام أجھزة الكمب

متوفر في جمیع أنحاء  Wi-Fiال . ۱۰٦موظفي دعم الكمبیوتر في الغرفة باالستعانة بأو 
 مبنى بویار.

 مالحظة مھمة 
o  المكتبة. یجب أن تكون الھواتف المحمولة صامتة  الىالطعام أو المشروبات إدخال بال یُسمح

ال یجوز ترك أي اغراض شخصیة (كتب ، حقائب ، حواسیب محمولة ،  في جمیع األوقات.
. یجوز حظر امتیازات المكتبة في الحاالت إلخ) في المكتبة. سیتم استدعاء األمن على الفور

اع الكتب ، وفقدان الكتب على سبیل اإلعارة ، أو السلوك الغیر مقبول التالیة: التأخر في إرج
 في المكتبة.


