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 إلى مكتبات الجامعة؟ كيفية الولوج

 

 

 .( طوال فترة التبادل UniFI جامعة فلورنسا (إلى مكتبات الولوج التعليمي جميع المعلومات التي تحتاجها الستخدام و الدليلسيقدم لك هذا 

 

 الولوج. طريقة

 

بطاقة الشخصية ، والتي يتم منحها لجميع الطالب المسجلين في جامعة فلورنسا )" البطاقة الممغنطةإلى المكتبة من خالل استخدام  الولوجيتم 

 لعلوم االجتماعية.الجامعي ل حرمال"( وجميع الموظفين في الطالب

 

 ساعة. 72لمدة المكتبة من دخول أي شخص يعطي بطاقته لآلخرين سيتم تعطيله تجدر اإلشارة إلى أنه 

 

 السلوك داخل المكتبة. 

 

 .خدمات المكتبات الجامعيةل الئحة النظام الداخليمن   17يُطلب من المستخدمين الحفاظ على سلوك الئق وصحيح ومحترم ، وفقًا ألحكام المادة. 

 

 ، ال يجوز:على وجه الخصوص

 

 اإلخالل بالنشاط الدراسي 

 م الهاتف المحمولااستخد 

  .ماء مسموح بهافقط قنينة تناول الطعام والشراب 

 إتالف المواد والمعدات الموجودة في المكتبة 

 وضع عالمة أو الكتابة على كتب ووثائق المكتبة 

 سيتم اعتبارها فارغةبها شغل أماكن الدراسة وترك األشياء .. 

 اإليداع خارج ساعات عمل المكتبة. يحظر االحتفاظ بالمفاتيح بعد هذا الموعد النهائي.م صناديق ااستخد 

 

 يوصى بعدم ترك الكتب واألغراض الشخصية دون رقابة. 
 

افتتحت موقعها الوحيد داخل  2004فبراير  9مكتبات ، في  7وكانت تتكون في األصل من  1999، التي تأسست عام مكتبة العلوم االجتماعية

 العلوم االجتماعية في نوفولي. يخدم المرفق مجاالت االقتصاد والقانون وعلم االجتماع والسياسة. حرم

 :والذي يقع على العنوان التالي 
 

 .Mappa 50127 Firenze · -Via delle Pandette, 2  

 

 scienzesociali@sba.unifi.it : بريد إلكتروني - 055.2759879 .هاتف -

 bssloan@sba.unifi.it - 055.2759826 /7  :خدمة اإلعارة -

 prestito@unifi.it: بين المكتبات اإلعارةخدمة  -

https://www.unifi.it/tesserastudente
https://www.unifi.it/tesserastudente
https://www.unifi.it/tesserastudente
https://www.sba.unifi.it/p71.html
https://www.google.com/maps/place/Biblioteca+di+Scienze+Sociali+-+UniFi/@43.8030841,11.1940745,12z/data=!4m5!1m2!2m1!1sBiblioteca+di+Scienze+sociali+dell%26+Universit%C3%A0+degli+studi+di+Firenze,+Viale+Giovan+Battista+Morgagni,+57,+50134+Firenze,+Italia!3m1!1s0x132a56ac296e8477:0xaef031ad2a6b3561?hl=it
mailto:scienzesociali@sba.unifi.it
mailto:scienzesociali@sba.unifi.it
mailto:bssloan@sba.unifi.it
mailto:prestito@unifi.it
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 :وذلك داخل الجدول الزمني التالي 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.30-19.00 8.30-19.00 8.30-19.00 8.30-19.00 8.30-19.00 chiuso 

 

كم ، وتضمن  16بطول  إلى حد كبير على رف مفتوح موضوع ، يمكن استخدامهامجلد 900000تحتوي المكتبة على تراث يبلغ حوالي 

، وعات تاريخية مهمة ومجموعات خاصة، التي تتكون أيًضا من مجموالموارد الرقمية. هذه المجموعاتالوصول إلى العديد من المجموعات 

 .بالمكتبةالخاص  الدليلعلى مستوى موصوفة 

 .مركز التوثيق األوروبيباإلضافة ل صحيفة الجامعةتضم المكتبة 

للتدريب على البحث. تنظم  ةمجهز ةدراسي قاعة مجهزة بغرف خاصة وباإلضافة كذلك إلى أنها  للدراسةمقعد  1000حوالي  توفر أيضا

 التعليمية والثقافية واالجتماعية بالتعاون مع المؤسسات األخرى. المشاريع و األحداثكذلك جوالت إرشادية وتعزز  المكتبة

 

 

 ؟OneSearchما هو 

 

OneSearch  األخرى األشياء الرقميةبعض اإللكترونية و الكتب, المجالت, المقاالت, الكتبهي الواجهة الجديدة التي تسمح لك بالبحث عن 

، والتي تأتي من أنظمة متعددة مثل الكتالوجات عن طريق االشتراكإليها عبر اإلنترنت، مجانًا أو  المفتوح المملوكة للمكتبات أو التي يمكن الولوج

 .بتنزيل الدليل المختصربيانات. قم القواعد  باإلضافة للعديد من وأرشيفات الوصول المفتوح ومنصات الناشرين ،

 

 التعليمي في يوتيوب الدليل 

  

 كيفية البحث عن كتاب 

 البحث عن أمثلة من الكتب اإللكترونية 

 

 تذكر تسجيل الدخول إلى: 

 

 تسجيل الدخول إلى ملف التعريف الخاص بك 

 حجز أو تقديم طلبات 

  البحث: إذا كان  جودةتحسينOneSearch  يعرف من أنت وما هي التخصصات التي تستهدفها ، فستكون النتائج

 و أكثر دقة. أكثر صلة

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sba.unifi.it/p500.html
https://www.sba.unifi.it/p500.html
https://www.sba.unifi.it/p219.html
https://www.sba.unifi.it/p219.html
https://www.sba.unifi.it/p287.html
https://www.sba.unifi.it/p287.html
https://www.sba.unifi.it/p333.html
https://www.sba.unifi.it/p333.html
https://www.sba.unifi.it/p1574.html
http://onesearch.unifi.it/
https://www.sba.unifi.it/upload/depliant%20onesearch%202021.pdf
https://www.sba.unifi.it/upload/depliant%20onesearch%202021.pdf
https://youtu.be/jlqpBdIhx4Q
https://youtu.be/Tg4U1tZnFPM


3 
 

 نظام المكتبات الجامعية.

 

فلورنسا ، من الضروري إجراء حجز بنظام الجامعة الواحد المتوفر، حيث يمكنك  إلى مكتبات جامعةللولوج اآلن  Covid-19, بسبب جائحة 

 ، وليس لليوم الجاري.الحجز اآلن لليومين التاليين فقط

 هل تريد حجز مكان للدراسة في المكتبة؟ 

 المطلوبة.المطالعة  قاعةثم  دراسة في المكتبةللمكان حدد 

 

 على سبيل اإلعارة ، طلب معلومات؟الكتب المحجوزة ، طلب كتاب  هل تريد سحب 

 .خدمة ومعلومات اإلعارةحدد 

 

 إلعادة الكتب فقط ال يلزم القيام بالحجز. 

 !تذكر

 :ما هواستخدام الكمامة وتعقيم اليدين من خالل األجهزة المتوفرة بالقاعات، والحفاظ على مسافة ال تقل عن متر واحد ) إلزامي 

 م( ، وتجنب االزدحام. 1.80موصى به 

 .من الضروري شغل المقعد المخصص فقط ، من أجل تسهيل التتبع 

  لمنح اآلخرين إمكانية الوصول. بإلغاء حجزك أو تغييرهإذا غيرت رأيك أو لم تستطع الحضور، فقم 

 

  األسئلة الشائعةاقرأ  -( النسخة اإلنجليزية) الولوجكيفية اقرأ المزيد حول. 

 

 الدخول للمكتبة.حجز 

 

ي يمكن الرجوع ذخدمات"، وال، اعتمدت جامعة فلورنسا نظاًما تفاعليًا جديًدا يسمى "حجز المقاعد وال 2021-2020بالنسبة للعام األكاديمي 

 لتحديد الجدول الزمني وغرف الدراسة المتاحة في مكتبات الجامعة المختلفة. إليه

 

 يجب عليك أوالً زيارة موقع الويب: الخدمات" ، والمقاعد للوصول إلى "حجز 

https://kairos.unifi.it/portalePlanning/BIBL/BIBL/index.php 

 

 قم بتغيير لغة الصفحة كما يحلو لك بين اإليطالية واإلنجليزية واإلسبانية.

 

 

https://kairos.unifi.it/portalePlanning/BIBL/
https://kairos.unifi.it/portalePlanning/BIBL/
https://www.sba.unifi.it/Article1262.html
https://www.sba.unifi.it/Article1263.html
https://www.sba.unifi.it/Article1263.html
https://www.sba.unifi.it/FAQ-index-myfaq-yes-id_cat-33.html
https://www.sba.unifi.it/FAQ-index-myfaq-yes-id_cat-33.html
https://kairos.unifi.it/portalePlanning/BIBL/BIBL/index.php
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 احجز مقعدك:

 

إلى المكتبة ، فيجب عليك أوالً حجز مقعدك. هناك خطوتان   الولوج، إذا كنت ترغب في  COVID-19نظًرا لحالة الطوارئ المستمرة لـ 

 عليك اتباعهما.

 حجز المقعد. -

 .لمكتبةل الولوج -

 

 لتعريفك )أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور(. "تسجيل الدخول"قبل الوصول إلى أي مرحلة ، يجب عليك أوالً إجراء 

 

 

 

 حجز المقعد.المرحلة األولى : 

 من الصفحة الرئيسية ، انقر فوق "حجز جديد".
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 .الخانات" ، ستظهر صفحة جديدة بها سلسلة من حجز جديدثم ستتاح لك الفرصة إلجراء حجز مقعد. انقر فوق عالمة التبويب "

 

 .وموقع وتاريخ الموعد،  الخدمة التي تريد طلب موعد لها،  من الخدمات مجموعةمن  خانةتتكون كل 

 

 

 

 ".التحقق من التوفربالنقر على رابط "

 

 

 

 سيكون لديك إمكانية اختيار الوقت الذي يناسبك ، ومن ثم حجز مكانك.
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 معلومات اإلدخال الصحيح للحجز. لتأكيدبعد ذلك ستظهر لك نافذة 

 

 

 

  الحجز:بعد تأكيد 

 

المشار إليه في الملف الشخصي ، مع مزيد من المعلومات  -إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمؤسسة ستتلقى بريًدا إلكترونيًا موجًزا 

 إلى المكتبة.للولوج 

 .الحجز""إدارة بعد االنتهاء من عملية حجز المقعد ، ستتمكن من عرض وإدارة حجوزاتك من خالل عالمة التبويب 

 

 

 

 " إلى فتح صفحة أخرى حيث يمكنك عرض القائمة الكاملة للحجوزات التي تم إجراؤها.إدارة الحجزسيؤدي النقر فوق عالمة التبويب "

 دبعد التأكيد ، سيكون لديك إمكانية تعديل أو حذف أو إلغاء الحجز الذي تم إجراؤه مسبقًا، ضمن نفس شروط إجراء الحجز ، ستصل رسالة بري

 إلكتروني تؤكد اإللغاء أو التعديل إلى عنوان بريدك اإللكتروني الخاص بالمؤسسة.
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 لمكتبة.ل الولوج: المرحلة الثانية 

 

 ( بطاقة يمكن للطالب الوصول إلى المكتبات في الوقت والمكان الذي حجزه ، وذلك من خالل استخدام بطاقته الشخصية الممغنطة

 (.الطالب

 

 ,أو

 

 باستخدام رمز االستجابة السريعة) QR Code(  :الذي يمكن الحصول عليه على العنوان التالي /https://qraccess.unifi.it 

 للطالب. الشخصي وذلك بإستخدام بيانات الحساب

 

 

https://www.unifi.it/tesserastudente
https://www.unifi.it/tesserastudente
https://www.unifi.it/tesserastudente
https://qraccess.unifi.it/

