
 

 كورونا الالمكتبة في ظل روتين  نشاطات لتعليم

 12.5.2020تاريخ التحديث:                  ، مديرة المكتبة هله أفنيريد: إيريس مكتبت

 

في الكلية. في هذه  األكاديمي والطاقم جمهور الطالب ، ستفتح المكتبة أمام17.5.2020ابتداًء من يوم األحد 

قامت المكتبة  لذلك، وزارة الصحة ومجلس التعليم العاليت وعليماوفقًا لت ةمحدود بصورةالمرحلة ، ستفتح المكتبة 

م. يرجى ". تبذل المكتبة قصارى جهدها للحفاظ على صحتكالمعيار البنفسجي  "لـبإجراء التعديالت الالزمة 

 حسب الضرورة.  بانتظامالتي يتم  تحديثها  التعليماتالحفاظ على مساعدتنا في 

 

 قواعد زيارة المكتبة 

 .األعياد مغلقة وأمسيات. أيام الجمعة 15:30 - 8:30 بين الساعاتالخميس  حتىتفتح المكتبة من األحد . 1

في مدخل  حارسال على عرضهصحي و تصريحنموذج  تعبئةيجب على الطالب الذين يصلون إلى المكتبة . 2

 . الكليةحرم 

، لن يكون الدخول على ذلك األماكن في المكتبة محدود. بناءً   " ، فإن عددالمعيار البنفسجي" بموجب توجيهات. 3

 عبر البريد اإللكتروني. الزيارةوتأكيد حجز  הזמנת ביקור בספרייהنموذج  تعبئةإلى المكتبة ممكنًا إال بعد 

 تقتصر زيارة المكتبة على ساعتين وستتم في ثالث جوالت في اليوم على النحو التالي: . 4

▪ 08:30-10:30 

▪ 11:00-13:00 

▪ 13:30-15:30 

 الحجز.  تصريحح بالدخول في وقت مختلف عن الوقت المذكور في د. لن يُسم  الوصول في الوقت المحد  يجب . 5

ح بض التعلم الفردي فقط. لن هو لغرفي المكتبة  المكوث. 6  تعلم في أزواج أو مجموعات.يُسم 

 .شخصي   إحضار حاسوببالمكتبة. يوصى  حواسيبال يمكن استخدام . 7

أن يكون لديك تطبيقات على الهاتف لهذا  ب يوصىفي المكتبة.  ماكينات التصويرال يمكن استخدام الطابعات و. 8

 الغرض.

 .أحادية االستعمالال يمكن الدخول إلى المكتبة إال بارتداء قناع وقائي وقفازات . 9

 .شخص وشخصبين على األقل  متر  2 مسافة على الحفاظيجب . 10

 

 ب عادة الكتوإ االستعارةخدمات 

ستعارة. ستنتظر غرض االل م. سنقوم بجمع الكتب لك(איסוף מהמדף) "الرف  من المكتبة خدمة "التقاط  فع لت. 1

: عبر البريد اإللكتروني االستعارةعند مدخل المكتبة. يمكن إرسال قائمة كتب  االستعارةالكتب عند شباك 

irisa@kaye.ac.il  :050-7712394أو بالواتسأب على الهاتف المحمول. 

مكتب  وراءلزيارة المكتبة ، ولكن لن يُسمح لك بدخول المكتبة  تسجياًل الكتب  لالستعارة/اإلعاده ال يتطلب . 2

 .االستعارة

 . إلى الرف   تُعاد فقط بعد ذلك  ، ثمبعد االستعارة لمدة ثالثة أيامإلى المكتبة  تُعادسيتم عزل الكتب التي . 3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9wevIttNtOz5-f6J-fpmoPD-PARXx5nZHM137RcieQFWPA/viewform
mailto:irisa@kaye.ac.il


 

 

 

 ةخدمات استشار

 لين لزيارة المكتبة.سج  تسيتم تقديم خدمات االستشارة في المكتبة للم. 1

 .050-7712394 المحمولأو ب irisa@kaye.ac.il : البريد اإللكترونيبرة عن بعد يمكنك تلقي االستشا. 2

 

 لمجموعات  خدمات إرشاد

 .050-7712394المحمول أو ب irisa@kaye.ac.il  زومفي تطبيق  لمجموعات  إرشاديمكن تنسيق خدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 استفسارطلب أو ألي  للتوجه إليناأنتم مدعوون 

 في موقع المكتبة

 irisa@kaye.ac.ilعلى البريد االلكتروني: 

 050-7712394בפלאפון 
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