
 إرشادات لمستخدمي المكتبة

 

 المستخدمين:وسياسة المكتبة 

ل وصووال الدراسة لجميع المستخدمين يتيح اءهادئة بالمكتبة بماجوأعلى الحفاظ من المهم  ،لذا  للدراسة والبحث. هيالجامعة  مكتباتن إ

  قراءة، والتركيز دون صعوبة أو ضوضاء.الو، المصادرإلى 

 :يع كما يلمن قبل الجمي تهالواجب مراعاوسلوك المناسب تم وضع قواعد لل ،ذلك لتحقيق

 فقط والساريهكارنيهات الجامعة الصالحة  يدخول المكتبات لحامل.  

 مرتفعالحديث بصوت عدم  مراعاه.  

  واالجهزة.د رلحماية الكتب وغيرها من المواالتدخين ممنوع 

 بداخل المكتباتالسلس واآلمن  تحركللحفاظ على ال خالية رالساللم ومناطق السيبقاء يجب إ. 

 لتفادي عرقلة حركة السيرالجلوس أماكن إعادة ترتيب غير مسموح ب.  

 تباسطح المكأالجلوس على  يحظر.  

  المحمول. التليفونرنين  صوت إيقاف  
 

 
 يهات:سياسة الكارن

 

 مكتبةاللحرم الجامعي والكارنية والمرور به للدخول لرظهاإالمكتبات  مستخدمي على جميع.  

 ستخدام الشخصي فقطلإلكارنيه المكتبة يعتبر.  

  شهرى أكتوبر ومارس من كل عام()أيام السبت من  فترة التسجيل المحددة فقط فيتصدر الكارنيهات.  
 

 إلىاألحد  من G020 غرفةاألرضي  بالدور المبنى اإلدارةفى  ر لهالحصول على بديل آخفى حالة فقدان أو سرقة الكارنيه، يمكن 
إحضار أصل إيصال  يرجى .جنيه مصري 09 إصدار كارنيه بديل تكلفة ،مساء   4:99وحتى الساعة  صباحا   0:99من الساعة  الخميس،

 رسوم اإلشتراك.  سداد
 

 حقوق النسخ:

 أ. المواد المطبوعة:

  : ما يليم( 1احدة )تصوير نسخة ويتيح  مما بسياسة حقوق النسخ المكتبةتلتزم 

 كتاب أي من  واحد فصل •

 دورية أو صحيفة عدد واحد الى مقال من •

 قرش للورقة الواحدة 05التصوير تكلفة 

 
 قواعد البيانات:ب. 

 
وموظفيها وطالبها وكذلك زوار المكتبات و أعضاءها  على جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة األمريكية بالقاهرة

 ي قاعدة بيانات أو موارد إلكترونية توفرهاأستخدام إبها عند  لتزامواإل التاليةالمؤقتين اإللمام بإرشادات حقوق النشر 

 المكتبة:

 تحميل أكثر من مقال واحد من عدد أي صحيفة أو مجلة ال يمكنك.  
 تخزينها تحميل أكثر من نسخة إلكترونية من أي مقال أو نسخها أو ال يمكنك.  



 توزيع أى نسخ بواسطة البريد اإللكتروني ال يمكنك.  
 ستخدام غير التجاريالمحتويات مخصصة لإل جميع. 

  

  :التالية عتياديةاإلكما تسرى الشروط 

  ما ك ال يمتثل لهذه المبادئ، ستخدام قواعد البيانات بصفة مستمرة، وسيتم تحذير أي شخصرصد إيتم

ة شتراك في المكتبمتيازات المتاحة لهم باإللى سجلهم، هذا إلى جانب تعليق اإليتم إضافة هذه المخالفة إ

 لمدة عام.

  م الشخصي غير التجاري.ستخداستخدامه لهذه الموارد لإلإ كل مستخدم مسئول عن التأكد منيكون 

 حتفاظ بها على نحو منتظممن المعلومات أو توزيعها أو اإل عدم تحميل كميات كبيرة. 

 الرجوع  رجىلديك أي أسئلة حول هذا اإلرشادات أو حول الموارد اإللكترونية بالمكتبات، ي   إذا كانت

  إلى مكتب المعلومات والمساعدة بالدور الرئيسي.

 قرش للورقة الواحدة 05تكلفة الطباعة 

 

 خدمة توصيل الوثائق

   docdel@aucegypt.edu  إلي رسل بريد إلكترونيإ ،)برنامج المستخدم لطلب الوثائق( ILLiad ستخدامإلنشاء حساب إل
  : رجى تضمين المعلومات المطلوبة التاليةي  و
 

 سم بالكاملإلا .1
 (ائرز)الوضع  .2
 الصفحات( –العدد المجلد  –السنة  –أو الكتاب المجلة  إسم – الفصل أو )إسم المقالة المعلومات الكاملة للمقالة المطلوبة .3

 
  .عند اإلخطار بالبريد اإللكترونى الرئيسي للمكتبة بالدورالطباعة  مكتبفي  مقدما   ت سدد ،جنيه مصري 199الواحدة تكلفة المقالة 

بالدور الرئيسي المعامالت إلى مكتب المساعدة رقم طلب المعاملة/مع  السدادن إيصال مإحضار نسخة  فور سداد قيمة الطباعة، يلزم
 ى.م التالاليوفي  ILLiad بـإلرسال المقالة مباشرة إلى حسابك بالمكتبة وذلك 


