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 تعليمات املستخدم

الوصول الي عروض مكتبة الجامعة االلكترونية:
بعد نجاح علمية تسجيل الدخول باستخدام تسجيل الدخول الشخصي 
لديك امكانية الحصول واالستفادة من كامل عرض مكتبة جامعة فايمر 

الذى يشمل بنوك املعلومات والكتب واملجالت االلكترونية املرخصة ملكتبة 
الجامعة ، )انظر ورقة معلومات ٠٥و١٦(.

العروض املقدمة من املكتبة للتعليم والتمرينات االلكترونية
بناء على الطلب نقدم جوالت باملكتبة وبرامج تدريبيه بمجال واسع للبحث 

وإدارة البرامج االدبية. 
عالوة على ذلك لديك أيضا امكانية الوصول عبر صفحاتنا االلكترونيه 
الى الفيديوهات الخاصه باملكتبه والتمرينات اللكترونيه املنتجه من قبل 

)®Bibclips( مكتبه الجامعه
.)www.uni-weimar.de/ub/bibclips(

مزيد من املعلومات
عن الخدمات الجديدة، والتطورات األخيرة، والفعاليات نعلمكم على 
موقعنا على االنترنت وفي منشوراتنا اإلخبارية )التسجيل عن طريق

)uni-weimar.de/ub/newsletter(
. كما يرجى مالحظة العديد من أوراق املعلومات املوضوعية الخاصه بنا.

األسس القانونية
األساس الستخدام مكتبة الجامعة هو نظام االستخدام الخاص بمكتبه 

جامعه باوهاوس فايمار، املتاحه على شبكة اإلنترنت للجمهور أو الوصول 
إليها عبر )www.uni-weimar.de/ub( ، وباالضافه الى 

Thüringer Verwaltungskostenordnung
)النظام الخاص بواليه تورينغن الداره التكاليف( للمكتبات الجامعية في 

اطار قوانينها الساريه املفعول .
الحالة: نوفمبر ٢٠١٥

اوقات الدوام
)Steubenstraße 6 / 8 :العنوان( Limonaاملبني الجديد و

االثنني - الجمعة ٩:٠٠ - ٢١:٠٠، السبت ١٠:٠٠ حتي ١٦:٠٠
فرع مكتبة املواد / العلوم الطبيعية

(Coudraystraße 7)
االثنني - الخميس ٩:٠٠ حتي ١٨:٠٠، الجمعة ٩:٠٠ حتي ١٦:٠٠

للتواصل معنا 
Dr. Frank Simon-Ritz :مدير املكتبة
الهاتف: ٠٠ ٢٨ ٥٨\٤٣ ٣٦ )٠( ٤٩+

sekretariat@ub.uni-weimar.de :البريد اإللكتروني
 Katrin Richter :نائب. مدير

Dipl.-Kulturwiss. )Medien(, M.A. )LIS( 
الهاتف: ٠٣ ٢٨ ٥٨\٤٣ ٣٦ )٠( ٤٩+ 
اإلعارة: ١٠ ٢٨ ٥٨\٤٣ ٣٦ )٠( ٤٩+

ausleihe@ub.uni-weimar.de :البريد اإللكتروني
معلومات: ٢٠ ٢٨ ٥٨\٤٣ ٣٦ )٠( ٤٩+

info@ub.uni-weimar.de :البريد اإللكتروني
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تعتبر مكتبة الجامعة ليس فقط مكتبه ادبيه ألعضاء جامعة الباوهاوس 
، ولكن أيضا بمثابة مكتبة علمية متاحة ومتوفرللجمهور. موقعنا على 

االنترنت متاح للجميع و يمكن الوصول إليه من أي جهاز كمبيوترمن حول 
العالم.

:التسجيل وحساب املستخدم
ال يمكن االستعارة قبل التسجيل في املكتبة. كي تقوم بعملية التسجيل 
البد من تقديم بطاقة هوية شخصية أو جواز سفر ساري املدة او وثيقة 
اثبات الشخصية املعتمدة من بلدية مدينة فايمر مع استمارة التسجيل. 

في حاله القصر بدًءا من ١٤ فأكثر يتطلب موافقة كتابية من املمثل 
القانوني لهم. بطاقة املكتبة او توسكه thoska يتم الحصول عليها مقابل 

رسم قدره ١٠ €. وتكون تلك البطاقة صالحة ملدة عامني، وفي حاله فقدان 
البطاقة يجب اإلبالغ على الفور ملنع احتمليه سوء االستخدام.

من خالل تسجيلك الستخدام في املكتبة يتم إعداد حساب الكتروني 
خاص بك في الكتالوج عبر اإلنترنت )OPAC(. الذي عن طريقه يمكنك 
معرفة وسائل امليديا املستعارة، او املحجوزة على حسابك كما يمكنك 
االطالع على الرسوم املستحقة الدفع. لتسجيل الدخول تحتاج لرقم 

املستخدم الخاص بك، وهو الرقم على ظهر التوسكه thoska الخاص بك، 
اما بالنسبة لكلمة املرور فهى تاريخ ميالدك مكون من ستة ارقام )اليوم/

الشهر/السنة( )--/--/--( دون فواصل. 
في حالة تغيير العنوان يرجى ابالغنا، والتأكد من أن بريدك اإللكتروني 

دائًما فعال.

حاالت االستعارة:
أذا كنت تريد ان تستعير مجلة أدبية فيمكنك ان تطلبها من الكتالوج عبر 
اإلنترنت. ثم يمكنك احضارها من املكتبة في األوقات املحددة الستعارة 

وهي من )من االثنني الى الجمعة، ٩ص، ١١ص،١ظ، ٣ظ(. االستعارة تكون 
ملدة خمسة أيام عمل )السبت واألحد واالجازات الرسمية ال تحسب(.

فترة االستعارة للكتب األدبية والتعليمة أربعة أسابيع. ولكن بعض الكتب 
ووسائل امليديا كDVD فقط ملدة قصيرة األجل )ملدة أسبوع(. وعند 

. thoska االستعارة يلزم دئما تقديم التوسكه
في حالة عدم وجود حجر من شخص اخر لوسيلة امليديا املستعارة من 
قبلك، يمكنك تجديد االستعارة عن طريق االنترنت ملده أقصاها 3 مرات 

متتالية 

إذا تم تجاوز فترة االستعارة، يرجى االتصال بموظفي املكتبة. وان لم ترد 
املادة املستعارة في وقتها سيرسل تذكير على البريد اإللكتروني لك. وبعد 
ثالث مرات يتم التذكير بالبريد العادي. املجالت واملراجع والكتب في ركن 

املجالت الخاصة تكون معده فقط للقراءة بداخل املكتبة.

 غرامة التأخير
تذكير اول ١,٥٠ € لكل وحدة إعالمية   •

تذكير ثاني ٢,٥٠€ لكل وحدة باإلضافة إلى رسوم التذكير االول.  •
تذكيرثالث ٤,٠٠ € لكل وحدة باإلضافة إلى رسوم وسائل االعالم من   •

االول وتذكير الثاني.

تعليمات زيارة املكتبة
قبل الدخول إلى املكتبة يجب وضع الحقائب واملعاطف او الجواكت في 

الخزائن املخصصة لها )في الطابق االرضي من املكتبة( )حيث يتم وضع 
رهن ١ € - و٢ €(. كما تقدم املكتبة االستعارية إمكانية شراء شنطة 

شفافة بسعر ١ € لنقل اغراضك الخاصة بالعمل داخل املكتبة مثل الالب 
توب. 

للحصول على بعض الخدمات، مثل تصوير ورق او سداد رسوم أخرى 
 .thoska ينبغي ان تدفع من النقود املتوافرة بالفعل على التوسكه
حيث يمكن شحن التوسكه عبر كارت البنكي الخاص من ماكينة 

Aufladeterminal بك وهي تقع في الطابق السفلي من مبنى املكتبة.

 تكاليف النسخ أو الطباعة
€٠,٠٨ A3 ٠,٠٤€ ، الصفحة A4 صفحة :thoska مع التوسكه •

€٠,١٠ A3 ، €٠,٠٥ A4 و بالنقود املعدنية: صفحة •

استخدام الكمبيوتر واإلنترنت
لكي تتمكن من استخدام جهاز الكمبيوتر داخل املكتبة البد من التسجيل 
اوال عبر حسابك الشخصي. ويمكنك الحصول على نموذج ل“ تسجيل 

الدخول“ من مكتب االستعارة لتقديمها ملركز خدمة أنظمة الكمبيوتر 
واالتصال )SCC، العنوان: Steubenstraße 6a(، حيث يمكنك تقديم 

طلب تسجيل الدخول شخصيا واستالمها. لتسجيل الدخول إلى 
 الكمبيوتر، أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور في خانة: 

 Novell-Fenster.، وباالضافة الى ذلك عليك بكتابة االتى: 
gst.sp.uni-we فى القائمة تحت زر«Erweitert» من شريط القوائم. 


