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  التعھدات األخالقیة-1
 
 

   ؟" التعھدات األخالقیة "  َّماھن  1 1.
  

 – تعتبر مواطن كادة من الممتلكات المعروضة، و لكن یرید اإلستف، أنت لست فقط زائرًاتیكا دیل میدیترانیو الى مركزعندما تدخل 
 .معنا اتفاقا أخالقیاوعاقد  ستفیدم

 عبارة عن احترامات متبادلة بین الطرفین ویتعلقن في الحقوق َّن ٌھ”لتزامات األخالقیةاإل“ تیكا دیل میدیترانیو الىبالنسبة 
 . أو الزائرین العاملینءوالواجبات ویخصن سوًا

وحق التصرف الذاتي لمجموعة معینة من التعھدات األخالقیة من قبل الجمیع نأمل على تشكیل علیھ ق المتعارف من خالل التطبی
 الوثائقیة  على مستوى التحدیات الذي یفرضھا علینا المجتمع المعاصر - الكتابیة ممتلكاتلمستھلكین لموزعین و وجالیة منتجین
الكفاءة لمتبادلة و تطبیق معاییر الرضى والحاجیات ا على منطلق تلبیة تعملومرة ت مست في تشكیال ھيجالیةال ھذهفي المعرفة، 

 .الممتلكاتمن ستفادة ال اة  والشرعیة سواء  في العرض أووالجود
  ھو أساسي ومھم تنشیط مشاركة مؤسسات المستھلكین ألخذ القرارات في إنتاج وتزوید الممتلكاتنحن عارفین لبناء ھذه الجالیة، 

    قامت على إنجاح تكوین جمعیةتیكا دیل میدیترانیوللوصول إلى ھذا الھدف،  ):  1 القوانین الساریة معترف فیھم منسات مؤس( 
  ." تیكا دیل میدیترانیو أصدقاء " 

نھ في ا بدقة ألننصحك أن تكون ملًم:  الذي وقعتھ معنااالتفاقجزء من  وھن  المتبادلة األن مذكورات التعھدات األخالقیةنھاھ
، 2  كما نفعلھ نحن" احترامھن" كل ھذه التعھدات یجب " User List " المسماة  في الئحة المستخدم كلیتسجیتم اللحضة التي 

 ین اإلعتبار في النشرات الجدیدة  و سیؤخذن بع تغییراتركز لتطرح علیھ اإلقترحات أو البالطبع یمكنك أن تلجىء إلى مدیر الم
 . لھذه الوثیقة 

 
  العملوقات ا 21.
 

  في كل  مساًء18.30  وحتى الساعة    صباحًا 9.00على خدمتك من الساعة قائمون   تیكا دیل میدیترانیوجمیع العاملین في مكتبة
 . المركزوداخل في موقع الویب  ایام عمل3 خالل  مسبقًایوم باستثناء السبت واألعیاد وشھر أغسطس وبعض ایام محددة یعلن عنھم

 )دائمًا ما عدى شھر أغسطس ( 13:00 وحتى الساعة 9:00 مفتوحة من الساعة تیكا دیل میدیترانیو  2009 مارس 1ة  بدایمنذ 
    . سیقومون مسبقًا اعالمكم بأقصر وقت تیكا دیل میدیترانیو  فيلینسباب خارجة عن النطاق فإن العامفي حالة اغالق ال

 
 لتعرف على العاملین  ا3.1 
 

 یمكن معرفتھم من خالل البطاقة " Front - Office " والموجودین في مكتب االستقبال ا دیل میدیترانیوتیكالعاملین في 
كل عامل ملزم بوضعھا   ،وشعارھا   "Teca del Mediterraneo "الشخصیة العملیة المحمولة والمكتوب علیھا بوضوح كلمة 

 .خالل فترة عملھ الیومیة
 
  “ ListUser  "قا ئمة المستفیدین  4.1 
 

من قبل "  User List "في قائمة المستفیدین مسبقا  یجب أن تكون مسجًالتیكا دیل میدیترانیولكي تستخدم الممتلكات المقدمة من 
 .  " Reference "العاملین في مكتب االستقبال 

التسجیل صالح لجمیع  للمكتبة وقوم فیھا، یتم عملھ خالل أول زیارة شخصیة ت)ال یمكن عملھ من قبل آخرین و ( یاشخصیل التسج
 .ء كانت شخصیة أو نیابیةالزیارات المتعاقبة سوًا

،  وتبرز الھویة الشخصیة الصالحة " Reference " أن تحضر إلى مكان  یجب" User List "لتسجیلك في قائمة المستفیدین 
  النموذج یجب تعبئتھ بجمیع ،ھذه الوثیقةعھ وتصرح من خاللھ أنك تقبل بجمیع محتویات  وتوقموذجنوعلیك أن تقوم بتعبئة 

 . أجزاءه
 باإلضافة إلى تعبئة ،)تیكا دیل میدیترانیوأي بدون حضورك شخصیا إلى ( إذا أردت أن تسجل في قائمة المستفیدین غیابیا 

   . المصدقلخطي یجب أن تبعث لنا عن طریق البرید نسخة مصدقة عن ھویتك الشخصیة، ورقم الھاتف المنزلي وتوقیعك االنموذج
إلى رقم التسجیل في قائمة   أن تشیرتیكا دیل میدیترانیو لكل مرة ترید استخدام ممتلكات  فقطیكفي ،عملیة التسجیلإتمام بعد 

 .  " User List "المستفیدین  
 
  281  رقم 30/7/1998القانون الصادر  في سنة  نشیر إلى1 

لطبع من مصلحتك أن تعرف ھذا لكي تقبلھا أو ترفضھا، عدم استطالعك على ا.  الجدیدة یمكن أن یحوین على تعدیالتلطبع؛ اسنةل  یتم طبعھا ك الخدماتوثیقة!  جیدآ انتبھ 2

  من قبلكالجدیدة، یعني أن جمیع التعدیالت یعتبرن مقبوالت



 4 

 وفي أول زیارة ، خصیة صالحة یجب أن تبرز وثیقة ش" User List " السن،  لتسجیلك في قائمة المستفیدین قاصرإذا كنت زائر 
 أي مسؤولیة مترتبة  متحمآلالذي تم ذكره مسبقاًً من احد والدیك أو من وصي یوقع النموذج رفوقآتقوم بھا یجب علیك أن تكون م

 . على ذلك
 

   االستفادة من الممتلكات5.1
 

  عنصري تمییزتفریق او بدون ألي شخص )سلع أو خدمات(  تضمن وتسھل استخدام ممتلكاتھا سواء كانت تیكا دیل میدیترانیو
 .  أو العادات الشخصیة أو الحالة االجتماعیة أو اللغة قائم على العمر أو العرق  أو الجنس أو الدین أو الوطن

  
 بطاقة الدخول واإلستفتائات 1 .6
 

أن تقوم بتعبئة نموذج )  نفس الیوممن مرة في  أكثرتیكا دیل میدیترانیوحتى ولو قمت بزیارة (كزائر من واجبك بعد كل زیارة 
أھمیة ھذه الوثائق مختصرة :   من قبل اإلدارةالمسموح بھا على أسئلة اإلستفتائات المستقبلیة المزودة وخاص بالدخول وأن تجیَب

 .فقط على عمل اإلحصائیات وال یتطلبن تسجیل معلومات شخصیة حساسة
 
 األمان 7.1
 

 واألكیاس وما شابھ ذلك في صنادیق األمان لدوسیاتا أن تدع الحقائب ویجب علیك نیوتیكا دیل میدیتراعندما تدخل إلى 
  . " Vibracall "المخصصة وأن تطفئ الھاتف النقال أو تستعمل الھزاز 

 في حال قیام جھاز السیطرة باإلنذار عند مرورك بسیاج ضد عمل التأكد الالزملین ل أن تتعاون مع العامىكذلك أنت مجبر عل
 . سرقة الموجود في مخرج المركزال

 
 خدمالمحطات الحاسوبیة المخصصة للمست 8.1
 

 دقیقة من بدایة دورك و 15حجزھا وأن تستخدمھا خالل بحطة الحاسوبیة التي قمت مسبقا طالقا على استخدام المإأنت ملزم  كزائر
 .أن تخبر العاملین حال تركك المحطة

العاملین  لھم كل الصالحیات لتأكد في أي وقت من .  أنت المسؤول الوحید لكل ما یحدثعند استخدامك المحطة الحاسوبیة تعتبر
بما  عالم المدیرإ من استخدامھا،  وبطریقة مھذبة استخدامك السلیم للمحطة الحاسوبیة المتناسق مع مبادئ األخالق ومنعك فورًا

 . حدث ألخذ القرارات الالزمة
مكانھن الضرر بعمل الشبكة أو التشكیالت الحاسوبیة إأن ال تقوم بعملیات بومات وبرامج، كذلك أنت ملزم على عدم إدخال معلو

  انزال تلقائیا،  أن ال تعمل ل أو تطفي الحاسوبغ، أن ال تش)Softwar(وبرامج إدارة تشغیل الحاسوب ) Hardwar(اآللیة 
) Download (من شبكة إنترنت للوثائق ذات الحقوق المحفوضة. 

 .حسوب یتم استخدامھم فقط من االشخاص الحاجزین اسمیًامحطات ال
 

 التقصیر واإلھمال 9.1
 

  فيالدخول  یمنع وقتیا أو دائما   وإذا كررهتیكا دیل میدیترانیوالزائر الذي یخل بنظام ھذه الوثیقة، یستدعى رسمیا من مدیر  
 . إجراء كتابي عن طریق  تیكا دیل میدیترانیو

 
 جاوزاتالت 10.1

 
والذي ال  ًاشخصیماتحتاجھ  لطرح علیھ متطلباتك الوثائقیة أو تیكا دیل میدیترانیوالحق أن تطلب مقابلة مع مدیر دائما  لك ئركزا

 في ھذه الوثیقة وخاصة ما یتعلق باسترجاع الوثائق المعارة، الصور بما ھو مذكور للحصول على تجاوزات م،یمكن التخلي عنھ
 .سوبمن الحاالمطبوعة المنسوخة أو

 .یتصرفون فقط بما یخص الحالة المعنیةسلون یطلبات مقبولة من قبل المدیر، العامال ھذه إذا كانت
 ." Reference " لا مكتبخدمة فیھم من قبل العاملین في   التجاوزات المحددة یمكن التقریر ھذهفي حال غیاب المدیر بعض  
 
 
 
 
 



 5 

   التعویضات11.1
 

  ھذه  وإن لم تكن، االسواق في ةالوثیقة المطروح  سعرنفسب أنت ملزم على تعویض المكتبة فكللمعارة فقدت أو أتلفت الوثیقة اإذا 
 .تیكا دیل میدیترانیوالوثیقة متوفرة في األسواق فأنت ملزم على دفع قیمتھا المحددة من قبل مدیر 

 دفع تكلفة تصلیحھا او اعادة أنت ملزم على ففیھا  المحطات الحاسوبیة أو في األجھزة المحیطیة الموصولة على ضررًااإذا أحدثت 
 .عملھا

   
 

 االعتراضات 21.1
 

حقك الرئیسي كزائر یتمثل في أن تستفید من  ، 20/06/2008 لسنة 15من القانون  االقلیمي رقم )  حرف ف3حسب المادة 
 .الطریقة الموصوفةلیھا في ھذه الوثیقة بالشكل و إالممتلكات المشار

ارشدات  أو رسمیة اعتراضات تیكا دیل میدیترانیو  یمكنك أن توجھ إلى مدیر  ھذه األمور ال تسیر على ما یرام أنعندما تعتقد
لمھ تتس  أنطالبا منھ ردود شفھیة أو كتابیة،  والرد الكتابي یجب) فاكسلادي،  البرید اإللكتروني و التعن طریق البرید الع(مكتوبة 

 . عتراضاالوم تقدیمك  من ی بدایةیام عمل اخالل سبعة
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 عشرون فرصة للزائر . 2
  تیكا دیل میدیترانیو لمركزالقیمة المضافة 

 
ن منھن حسب اعتقادنا ، عشروة وثائقی– ةمن نوع مكتبی) خدماتو سلع( بممتلكات متعددة أو تزودك/  تنتج وتیكا دیل میدیترانیو

ومفھومین  "  للقیمة)  "منشطین"  (Drivers "عشرون  خالصة الموضوع ھم: اتك من المعلومات والمعرفة متطلبتمھمات لتلبی
 . للمعرفة معناه تحسین المجتمع  في جمیع جوانبھلموسعھ ا   أن  الشیوع وھو واضح"  رخاء اجتماعيك" 
 

.1      2Reference 
 :  كل العاملین تحت تصرفك A/19 الواقع في شارع جولیو بیتروني رقم تیكا دیل میدیترانیو عند مدخل ،خالل دوام عمل المركز

 .معلوماتك الشخصیة  لتسجیل   )  أ  
 . الممتلكات المعروضة وكیفیة استخدامھم جمیع عناولیة إعطاء معلومات   )ب  
  إعالنات عامة   وانینقو:    البحوث الالزمة من  عبرھ، یعني استرجاع ما تحتاج"document retrieval"لعمل )   ت  

 حقوق بشكل عام  ووثائق متنوعة؛أحكام و و المسابقاتاترونشوم                    
 لما تحتاجھ من استشارات؛ ) ث  
  ؛تسلیم الوثائق لمساعدتك في نشاط  ) ج  
 ؛لحجز المحطات الحاسوبیة  ) ح             
 ألي حاجة متعلقة بما تحتویھ ھذه الوثیقة  ) خ  

 . اذا كنت اجنبيوسائل معینة موجودة في المركزلتوجیھك الى  )   د   
 
 المخطوطات األ حادیة2    .2
 

لھن  المخطوطات من ھذه ستشارة كل المخطوطات األحادیة الموجودة والمنسوخة ورقیًا، كثیرا یمكنك تیكا دیل میدیترانیوفي 
أو في ) on lineكتالوج وھو عبارة عن  (OPAC كتالوج ال في ،  لكن قبل ھذا یجب البحثھات إلكترونیممالحق أو متم

   .الكتالوجات القطاعیة لقوائم المراجع والمصادر
ع اإلدارة العامة،  یضاتخص موالتي   و المستقلةالمحلیةباالنظمة  متخصصة في المواضیع  المھتمة  تیكا دیل میدیترانیونذكرك أن 

 المواضیع األحادیة التي سلف ذكرھم  ، اتدارة،  السیاسات العامة،  الدیانات واالجتماعیاإلم وتنظیالالحقوق،  االقتصاد والمالیة،  
 .یمكن الحصول علیھم إما باإلعارة السریعة أو العادیة

 األقصى من المخطوطات األحادیة التي یمكن استشارتھم في قاعة القراءة وفي نفس الوقت یجب أن ال یتجاوز عن خمسة حدال
ة في عادتھم یمكنك أن تستشیر مخطوطات أحادیة أخرى بشرط أن ال تتجاوز عن العدد المسموح بھ وھو خمسا،   بعد مخطوطات
 18:00طلبھم قبل الساعة الوثائق یجب . نفس الوقت

ذلون كل سیب تیكا دیل میدیترانیوفي العامیلین ،)  DDA(الصعبة الوصول الیھا الموضوعة في المخازن نخبركم فیما یخص الوثائق 
 .ھم خالل یومین من طلبھمیرشستتلكي ما في جھدھم 

 
 األدب الرمادي2    3.
 

  "  In Progress "  بشكل ورقي أو إلكتروني،  وثائق "األدب الرمادي" من   یوجد تحت تصرفك حجم كبیرتیكا دیل میدیترانیو في
قوائم المراجع  والمصادر لھذا الكنز المھم من :  ي سوق النشر ف المتبع علیھا لیس من السھل العثور علیھم من خالل الطرق العادیة

  .Post meridiem   أو استعارتھم راجع العاملین في قاعة"النص الكامل " الستشارة ،  أوباك كتالوج في استرجاعھم یمكنالوثائق 
 بدایة من وليبلاات المجلس اإلقلیمي  الحاویة على تسجیالت جلسDVD و  أشرطة الفیدیوةفھرس وجمعقوم بت تیكا دیل میدیترانیو

 التلفازاستخدام عن طریق " Matutinum"    یمكن استشارتھم في قاعةVHSأشرطة  ، 1986 مارس 25الجلسة المنعقدة بتاریخ 
 نعلمك ان بعض  .تیكا دیل میدیترانیو مدخل في "Reference"لین في مكانیمزود بسماعة دون أسالك،  بعد مراجعتك للعامال

 ویبال في موقعبصریھ /  بطریقھ سمعیھیمكن استشارتھملعدد من السنوات سات المجلس اإلقلیمي جل
  it.puglia.consiglio.www://http  إقلیم بولیا مجلسل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجالت العلمیة، االجتماعیة و الرسمیة2    4.
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تحت تصرفك لمساعدتك في البحث واالستشارة ھم )  " Post meridiem " في قاعة  (في قسم المجالتص بشكل خا والعاملین

  :تیكا دیل میدیترانیو  الموجودة في تماعیة والمنشورات الرسمیةعن مئات من المجالت العلمیة واالج
 .)"Post Meridiem  " في قاعة لمتاوجدین اراجعوا العاملین(  على شكل ورقي یوجد تحت تصرفك مئات من المجالت العلمیة  -
      Post Meridiem   غالبیتھم موضوعات في أماكن مخصصة في قاعة من المجالتعشراتعلى شكل ورقي یوجد تحت تصرفك  -

  :المعروضةھاھي قائمة المجالت 
  
 

Airone; Alias; Antimafia duemila; Bell’Italia;campus Web; Career Book Lavoro; Corriere della Sera Magazine; Darwin;,  
Diario della settimana; Diario del mese; ll Domenicale; Espresso; Famiglia Cristiana ; Focus; Gentilmen (Mensile di MF) 
 ; Geo ( ed. francese e italiana); Guida alla riforma fiscale; Guide D’Italia oggi; Guide o Speciali del sole 24 ore;  
Internazionale ; la Gazzetta Economia; Left/Avvenimenti; limes: Mente& cervello; Metropoli; Micromega; Milano 
finanza; Il mondo; National Geographic (ed. inglese e italiana)، Newton، Nexus; Oasis;  Panorama; Patrimoni; PC 
Magazine; PC Open; PC Professionale; PC Word Italia; Promoteo; Quaderni speciali di Limes، Quark; Salvagente + 
Modus Vivendi; Le scienze; Viator; Vita ; Time; Web designer magazine. 

 
 و النشرة ، )GURI(  ة الرسمیة للجمھوریة اإلیطالیةمن الجرید المجموعات العددیة میعجعلى شكل ورقي تحت تصرفك  -

لمزید من المعلومات،  راجع العاملین في مكان (   كالھما  للسنة الجاریة و السالفة، )BURP(الرسمیة إلقلیم بولیا
"Reference"  تیكا دیل میدیترانیو، الواقع  في مدخل.( 

ستشارتھم على جمیع المواقع  ا بإمكانك،كامل لعشرات من المجالت العلمیة حت تصرفك النص العلى شكل الكتروني ت -
   فیدین، ناقرین األیقونة الخاصةتالحاسوبیة المخصصة للمس

  . 31988  منذ مطلع عام "GURI" على شكل إلكتروني تحت تصرفك النص الكامل لِِ  -
ال ین في مكان لراجع العام(  1999 منذ مطلع عام  "BURP“ِل على شكل إلكتروني یمكنك استشارة النص الكامل  -

“Reference”، تیكا دیل میدیترانیو الواقع في مدخل.( 
تیكا دیل ل " Web" في قسم الویب ) titoli analitici(وثم على العناوین التحلیلیة  ) cataloghi(نقرك على كتالوجات  -

تیكا دیل مصادر ألعداد كبیرة من المجالت المدققة مباشرة من العاملین في یمكنك استشارة قائمة المراجع والمیدیترانیو 
 .4 جزء منھاتیكا دیل میدیترانیوحیث " ESSPER"جمعیة   لOPAC  الخاص بھا أو في OPACأل  فيمیدیترانیو 

  عن اتلتبلیغ وااتعلى سبیل المثال اإلعالن(  تسترجع  بشكل إلكتروني الوثائق   تستطیع أنتیكا دیل میدیترانیو -
یكفي أن تعمل الطلب إلى العاملین في :  المتضمنة في كثیر من النشرات الرسمیة لألقالیم اإلیطالیة األخرى ) المسباقات

 .تیكا دیل میدیترانیو، الواقع  في مدخل  "Reference"مكان
   المكتوبة على شكل إلكتروني   یمكنك استشارة المعلومات، )GUCE(فیما یخص الجریدة الرسمیة للجالیات األوروبیة  -

  الواقع  في  "Reference"راجع العاملین في مكان ( ،  1988بدایة من عام  "  C"و  " L"عداد  للنص الكامل أل            
 ).تیكا دیل میدیترانیومدخل             

للملفات،  ألن القواعد المفردة " ص الكاملالن" یخصن فقط GUCE و GURIل ا التحدیدات السنویة المشار الیھم لكل من ! انتبھ
 . وبدون تحدید زمني عبر بنوك المعلومات اإللكترونیة على أي حال یمكن استرجاعھم

 .قوم بحفظ المجالت االجتماعیة المكتوبة بشكل ورقي لمدة سنة واحدة من تاریخ إصدارھمی المركز َّ  كذلك مھم أن تعرف أن
 

 الصحف 2        5.
 َّنوُھ” Meridies“  بحریة في قاعة القراءةقرائتھم یمكن ،  من الصحف الیومیة كثیرةعداد اتقدم لك میدیترانیو تیكا دیل  

 واحدة كل مرة و أن تعیدھم إلى أماكنھم ،  بعنایةقلوثائا ن كل ما ھو مطلوب منك أن تستشیرموضوعات على قاعدتین دوارتی
  ال مكانلین فيمیالعا مراجعةت المنشورة في الصحف الیومیة یجب علیك  بعض المقاالراجعإذا كنت تبغي أن ت.  المخصصة

“Reference ”) ما عدا بعض الملحقاتمإصدارھ   ایام من تاریخ10 من  ال تحفظ الصحف الیومیة أكثرتیكا دیل میدیترانیوألن ،  .(
 :على اي حال ھاھي قائمة الصحف الذي یمكن إستشارتھم

 
 

Avvenire; Bari Sera; Corriere del giorno di Puglia e Lucania; Corriere della Sera + Corriere del Mezzogiorno; Europa; Il 
Foglio; La Gazzetta del Mezzogiorno (edizioni di Bari, Foggia, Brindisi, Nord barese); Il Giornale; Italia Oggi; Il Levante; 
Liberal ; Liberazione; Libero; Il Manifesto; Il Mattino; Il Messaggero; MF-il quotidiano dei mercati finanziari; Nuovo 
Quotidiano di Puglia:Lecce; Osservatore Romano; Il Paese Nuovo; Puglia; Quotidiano di Bari ; Repubblica Bari; La 
Repubblica (Repubblica Bari); Il Riformista; Il Secolo; Il Sole 24 Ore; La Stampa; L’Unità. 

 
  . دقیقة لكل قارئ20تحدد فترة زمنیة مدتھا في حالة اكثر من شخص یریدون قراءة نفس الصحیفة 

 

   جمیع األعداد3

4 
 التاليالموقع یمكن استشارتھم على ا" ESSPER"جمعیة ل  OPAC  كتالوج  فياءكل العناوین التحلیلیة  المحتو

 
http:// www.biblio.liuc.

 . 

 بنوك المعلومات2      6.
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 .ینل العامبمساعدةالمعلومات،  كلھم بشكل إلكتروني ویمكنك أن تدخل الیھم مباشرة أو   تقدم لك العدید من بنوكتیكا دیل میدیترانیو 

من أجل   ".Post Meridiem" في قاعة ة موجود"  Dorado" الحاسوبیة طةیمكنك استخدام المح المعلومات  الستشارة بنوك
  : دیل میدیترانیوتیكا الباھظة والتي یمكن استشارتھم من االھمیةذات  راحتك ھاھو البیان الملخص لبنوك المعلومات الرئیسیة

  
 

 

 التسمیة
 on line) (Il Sole 24 Ore المعلومات -بنوك.  1
  )   De Agostini Giuridica( الناقضة لألحكام المدنیة  المحكمة العلیة.  2
 )  De Agostini Giuridica( الناقضة لألحكام الجنائیة المحكمة العلیة.  3
 ) De Agostini Giuridica(  ایطالیاقوانین.  4
 ) De Agostini Giuridica( الحقوق الجماعیة.  5
6  .EcoDea : و النقل  ، األمان الصحة والبیئة، النظافة  )De Agostini Giuridica(  
 )De Agostini Giuridica( ھیئات المحلیة ال.  7
8)   .( IPZS   Guritel 
9  .: DeJure   مة ت التنظیمات والقوانین الم)Giuffré(  

10 .:DeJure     الحقوق )Giuffré(  
11  .:DeJure     التشریعات الوطنیة )Giuffré(  

12  :DeJure     التشریعات اإلقلیمیة )Giuffré(  
13. :DeJure     تعقیبات وتعلیمات )Giuffré(  
14  :DeJure     أحكام أل TAR ) (و مجلس الدولة  ) المحكمة اإلداریة اإلقلیمیةGiuffré(  
15  .:DeJure      المدنیة العلیة احكام المحكمة) Giuffré(  
16  .:DeJure    جنائیةالا احكام المحكمة العلیة  )Giuffré(  
17  .:DeJure  العامة   )Giuffré(  
  )De Agostini Giuridica(  تاریخ الحقوق -القوانین اإلیطالیة .  18
  )De Agostini Giuridica( القوانین اإلیطالیة .  19
  )De Agostini Giuridica( القوانین اإلقلیمیة اإلیطالیة .  20
  )De Agostini Giuridica( المعتاد علیھ في القوانین اإلیطالیة .  21
22  .ANSA –MED (Ansa) 
23  .ANSA-MIDA (Ansa) 
 
  المفتوح المكتبةرف یمكن استشارتھم على " ضخمة الؤلفات االدبیة الم“      72.
 

 ،لضخمة اؤلفات االدبیةالممعت على الرفوف المفتوحة مجموعة كبیرة من  وفي األماكن المحاذیة ٌج" Matutinum "في قاعة 
على سبیل المثال المعاجم، الموسوعات، األطالس الجغرافیة، المصطلحات : ھن بحریة دون أن تطلبھم من العاملینیمكن استشارت

مكملة على شكل ا وفي بعض الحاالت یوجدن بفھرس واللغویة، المعھادات، القوانین، األعمال السنویة  جمعیھم منسوخات ورقی
 .الكتروني

 : على الرف المفتوحلعظیمة الرئیسیة الموضوعة تحت تصرفكلتسھیل علیك ھاھي قائمة المخطوطات ا
 

 Treccani.  موسوعة القرن التاسع عشر; Treccani.  الموسوعة الفنیة الكالسیكیة القدیمة و الشرقیة; Treccani. الموسوعة اإلیطالیة العلمیة األدبیة والفنیة
  لوم تاریخ الع; Treccani. لشامل اإلیطالي اللغوي، األدبي، الفني، العلمي و التقني المصطلح ا; Treccani.  معجم الفن العماري للقرن العشرین ;

Treccani .روما .Treccani ; معجم اللغة اإلیطالیة  .Treccani ;المختصر  .Treccani ; الذاتیة لإلیطالیینالقصص معجم  .Treccani ;وسوعة الم 
 Einaudi. الفیدیركیة الموسوعة ; Triccani. الموسوعة السینیمائیة :  Treccaniمكتبة . لشاملةالذاتیة ا القصص موسوعة  ; Treccani. ةالقضائی

.  العالمي؛ تاریخ السینماEinaudi. الموسوعة االوروبیة؛ Einaudi. تاریخ ایطالیا ; Treccani. االطلس التاریخي؛  Triccani .  التنقیبیةالموسوعة;
Einaudiرلمعجم الموسوعي الكبی؛  ا .UTET ;المعجم اللغوي اإلیطالي الكبیر  .UTET ;األعمالفضل معجم أ  .UTET ;معجم الشخصیات األدبیة  .

UTET ; المعجم اإلیطالي الكبیر المتداول  .UTET ; Nova ; : الموسوعة .UTET ;األطالس الموضوعیة  .UTET ;القانون الخاص في الحقوق  .
UTET ;مبحث في القانون الخاص  .UTET ;مبحث في قانون الشركات المساھمة المحدودة   .UTET ;موسوعة  Shoah . UTET؛ تاریخ السینما .
UTET  األعمال السنویة ؛Rizzoli الموسوعة الجدیدة الشاملة ; 1977 من عام Rizzoli   Larousse ;1997 – 1861 : دلیل إلى إیطالیا المعاصرة  .

Garzanti ;الموسوعة األوروبیة   .Garzanti ;المعجم اللغوي  الكبیر للغة الحدیثة  .Garzanti ;تاریخ المذاھب السیاسیة  .CEI ; القرن  تاریخ إیطالیا في
 1956لتصنیف و للحقوق من عام و  الفھرس السنوي العام لتشریع: نیةة المد العدال;  Flaccovio. تاریخ البرلمان االیطالي;لدولةاسك  والنسخمعھد . العشرین

  .Giuffrè ;حقوق موسوعة ال  .Giuffrè ;1956 عام ذ فھرس قرارات محكمة اإلسئناف الدستوریة من  . Giuffrè ;القانون المدني   .Giuffrè ;    مبحث
حث في القانون  مب;  Cedam. مبحث في القانون اإلداري ; Giuffrè.   مطبوعة حقوقیة إلجراءت القانون المدني ; Giuffrè.  في القانون المدني والتجاري 

مكتبة الجمھوریة؛ .  العلوم .Cedam. بحث في القانون التجاري ; Cedam. بحث في القانون العقابي للشركات; Cedam. االقتصاديالتجاري والقانون العام
 مجموعة الناشرین .؛ الموسوعة الطبیة l’Espresso لصحیفة مجموعة الناشرین.  تاریخ العلوم؛ الناشر صحیفة الجمھوریةي جامعة بوّكون Sole 24. االدارة 
  .Bompiani؛ تاریخ الفلسفة Il Sole 24  موسوعة حقوقیة لصحیفة . القانون ؛ De Agostini. االطلس الجیوغرافي االقتصادي  ؛ l’Espressoلصحیفة

 
 المحطات الحاسوبیة المستخدمة مجانا   2 8.
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یمكنك ":   Meridies"  موجودات في قاعةةمحطات حاسوبی7 مجاني ومستقلباستخدام  و تضع تحت تصرفكتیكا دیل میدیترانیو 

 رسالإللوثائق التي تھمك،  ا تنزیل،  لoff line الستشارة الوثائق   و شبكة إنترنت مواقعاستخدامھم وبشكل خاص للتبحرعلى
 و تنزیل وثائق Messengerاستخدام برنامج  كل المحطات یمكنك في  ، واستالم الرسائل البریدیة اإللكترونیة، التحدث مع األخرین

 .”Office “ الالقیام بعملیات  ، PDFال  من نوع
 .5ا مجاًنواستخدام شبكة إنترنت ھ

وحتى 8:50 من الساعة  ( ھاتفیًا تتصل بھماو، "Reference" في مكان لدى العاملینمسبقا ز بحجم  كل ما یجب عملھ ھو أن تقو
 من اكثر إذا كان في الئحة الحجزعلى أي حالوقت محدد، لھا  لیس  المحجوزةم المواقع الحاسوبیةا استخد نعلمك، )9.20الساعة 

 كیفیة استخدام المحطات الحاسوبیة على  اخرىمعلومات  دقیقة،  ل60ي ھذه الحالة الحد األقصى من الوقت المسموح بھ ھو ص فشخ
 .  في ھذه الوثیقة1.8ننصحك باستشارة الفقرة السابقة رقم 

 
 6لمعاقینل المقدمةتسھیالت ال2  9.

  
 ":  Meridies"لمعاقین، إذا كنت معاقا حركیا یمكنك الدخول وبدون صعوبة إلى قاعة القراءةل مفتوحة ھي بنایة  تیكا دیل میدیترانیو

 یسھلون علیك عملیةسبة ، على الفور العاملین في المكت A/19 الجرس الموجود على بوابة الدخول بقرب الرقم المدني رنیكفي أن ت
ھاتین المحطتین مزودتان  "Prima lux" مخصصتین لك في قاعةوبیتینا یمكنك استخدام محطتین حاسإذا كنت معاقا بصری. الدخول

 . استخدمات اخرى للحسوبوباألجھزة المحیطیة لتسمح لك باستخدام إنترنت 
مستوى  المطابقة  (  WCAG 1.0 معاییر الدخول  وتوحیده على خاص بھا تنظیم قسم الویب العملت على تیكا دیل میدیترانیو إلعالمك

 . Web Accessibility Initiative في نطاق World Wide Web Consortium   (W3C) موصى علیھ  من  قبل ) Aضعف 
 

 ” Web“ الویب موقع 2   10.
 

 it.puglia.bcr.www://httpلتالي قع او على الم یمكن استشارتھتیكا دیل میدیترانیو مركز ل"الویب" موقع
الممتلكات ئق المتعددة المتعلقة باإلدارة و یمكنك أن تستشیراألخبار،  الوثادخول المتناسق مع الخطوط التوجیھیة لل في ھذا الموقع

ن عشرات المختارة م" العناوین التحلیلیة"وجات القطاعیة، ،  الكتال")OPAC(" المقدمة، الكتالوج العام المدعوم بمحرك البحث
 ، الحلقات الدراسیة السنویة فعالة ال والجمعیات الشركاءن الھیئاتلمنشوره، الوثائق عا"  Webzine"نزیالمجالت العلمیة،  الویب

 الدوروس والمحضارات في ،"رات التدریبیةالدو"خدمات ب لھا عالقة  التي خرىاألثقافیة لامبادرات ال ، " بناء بولیا " فيالمتعلقة 
، جمیع ات معلومات لوجیستیكیة وخدم، المنسوخةالصور، تیكا دیل میدیترانیو  قبل مركزتعلیم الحسوب والعادات الحسنة المتبعة من

 .بإبالغ البینات الرسمیة للمجلسالوثائق المتعلقة النشطات و
 

  رى والكتالوجات األخ"OPAC"كتالوج2         11.
 

 تیكا دیل میدیترانیو، لمركز) OPAC ") On line Public Access Catalogue"  أوباك المسمى الكتالوج اإللكتروني العام
 یقوم ، وھو مدعوم بمحرك بحث قوي Opac/SebinaOpacit.puglia.bcr.www://http  موقع الویبعلى استشارتھیمكن 

إذا قمت   .،  تصفیفات7Thesaurus مفتاحیة،  مصطلحات –البحث عن طریق المؤلف،  العنوان،  دار النشر،  سنة النشر،  كلمة ب
 في مكان أل  نلیمراجعة العامیمكنك .   قوائم العناوین االدبیة خالل باستخدامھ جیًدا فھو قادر على تزویدك بمواضیع تھمك من

Reference" "  كیفیة استخدام عنلمزید من التوضیحات ا دیل میدیترانیومدخل تیكعند  "OPAC". مراجع  للبحث عن مصادر و
 تیكا OPAC  كتالوجستشارةال فقط منستخدوی") e “ Venere”" Selene(  وھن  ین حاسوبیتنت محطتحت تصرفكتھُمَك  یوجد 

 استشارة الكتالوجات القطاعیة الغیر مدعومة بمحرك یضًا یمكنك أتیكا دیل میدیترانیو مركز في قسم الویب ل   .دیل میدیترانیو
  انیجب أن تعرف.  ER8، الثروات اإللكترونیة ) مغلقمكان(و صحف،  المجالت العلمیة )  مفتوحمكان(المجالت العلمیة : بحثال

" Meridies " عة  في قا على رف مفتوح أیضا على شكل ورقي كل أربعة اشھر وموجوداتةھذه الكتالوجات القطاعیة مطبوع
 .ستشارتھمإل
 
 و خالي من الموانع و  لجعلھ حر،لمكتبةلاألساسیة  خدماتال والذي یعتبر أن استخدام إنترنت  ھو جزء من 2002 مایو لسنة 1 في IFALن عنھ من قبل منضمة  للبیان المعلتیكا دیل میدیترانیو   5

  .O.N.Uثقل من موانع اقتصادیة كم ھو مذكور في بیان حقون اإلنسان ل  ت الطابع الفكري، السیاسي ، الدیني وغیر ماالرقابة ذ
 . خاصةةستشرح لك أھم فقراتھا من قبل العاملین و بعد ذلك ، یمكنك قراءتھا مستخدما محطة حاسوبی  بصریا، ھذه الوثیقةاق  إذا كنت مع6

  Thesaurus Regionale Toscano  ، بل لم تستخدم طریقة الموضوعیةتیكا دیل میدیترانیو  للفھرسة المتطورة 7

 ،   CDROM: بسند متنوع( یضم المخطوطات األحادیة،  األدب الرمادي،   بنوك المعلومات،  المجالت والصحف بشكل الكتروني  ) ER" (للثروات اإللكترونیة"  الكتالوج القطاعي  8

DVDROM  ،FD  ،OL  ،HD  ، VHS .( األدب الرمادي بسندVHSالبوليلى األكثر من تسجیالت فیدیو لجلسات المجلس اإلقلیمي  مكون ع  . 

 
 تعدد الثقافاتمقسم 2      12.



 10 

   
حسب برنامج سنوي   تعدد الثقافاتتي تشملعمل النشطات الومھمتھ "   تعدد الثقافاتمقسم " قامت  بتشید  تیكا دیل میدیترانیو 

 على المستوى  االجتماعیةبتحسین نظام الخدمات مستخدم للخدمات العامةالجنبي ح لألیتت "الوسیلة القیمة "ھذه . محدد مع اإلدارة
 .االقلیمي

 
 "Document Delivery" تسلیم الوثائق 2      13.

    
     تحت ھذه العبارة اإلنجلیزیة نشیرإلى الخدمات العادیة والمعروفة".  تسلیم الوثائق" معناھا " Document Delivery"  عبارة ان
 دیل تیكا، ھذه العبارة األخیرة فضلنا عدم استخدامھا ألنھا ال تسمح استعابكم لكل أنواع تسلیم الوثائق التي تقدمھا "إعارة الوثائقب“ 

 أو غیر مجبر على مجبرتسلیم الوثائق،   سواء كنت ب المتعلقة لك ا نستطیع عملھتيال خدماتل اي بعد ھذه المقدمة، ھاھ.میدیترانیو
 9:ارجاعھا

 

یمكنھا إعارتك  تیكا دیل میدیترانیو المركز،  المتواجدین في الرسمیة العددیة  للزائرین نشرات إعارة سریعة لل-
  أي  جریدة رسمیة  18:15 ساعات، وإرجاعھم على اي حال  قبل الساعة  3بوقت أقصى ال یزید عن 

 بشرط أن یكونن للسنة الجاریة أو السابقة، أو النشرة الرسمیة إلقلیم بولیا) جمیع األعداد( اإلیطالیة للجمھوریة
  .18:00الستعارتھم یكفي طلبھم قبل الساعة 

 دلزائر الموجوالى ا)  ..المخطوطات األحادیة،  المجالت،  األدب الرمادي،  والخ(  إعارة سریعة لوثائق أخرى -
 ساعات، بشرط أن تطلبھم 3م لك لمدة یمكن إعارتھ تیكا دیل میدیترانیو:  وثائق للمرة الواحدة4في المركز وقدرھم 

 . 18:20  و أن تعیدھم على أي حال قبل الساعة  18:00قبل الساعة 
 قابلة یومًا 15  وثائق في نفس الوقت ولمدة 3 یمكنھا إعارتك على األكثرتیكا دیل میدیترانیو:  إعارة عادیة-

ال من خارج المركز،  إذا قمت االتصال بنا من تجدیدھا فقط  مرة واحدة سواء قمت بزیارتنا في المركز أو االتص
 أو تبعث فاكس أو عن e- mail   أن ترسل لنا  خارج المركز وأردت أن تحجز ما ترید استعارتھ ما علیك إلىَّ

 في الئحة بًقامس  مسجلبشرط أن تكونیمكنك ان تحجز  وثیقة عن طریق الھاتف (طریق البرید العادي، 
 قدمھبینما إذا قمتا بزیارتنا في المركز الطلب یجب أن ت ) وأن تذكر رقمك التسجیلي "User List"المستفیدین 
 .  18:15 قبل الساعة

وما   ی30 في نفس الوقت ولمدة ال تزید عن  وثائق3 یمكنھا إعارة تیكا دیل میدیترانیو:  إعارة مابین المكاتب-
وثائق إلستعارتھا من مكتبة أخرى إلرضاء حاجیات  أوتقوم بطلب ال لصالح مكتبة أخرى طالبةمدیدللتغیر قابلة 

 من تاریخ طلبھم عمل أیام 4 تضمن ھذه الخدمة خالل تیكا دیل میدیترانیوالزائر في المركز،  على أي حال 
 .باستثناء یوم الطلب

 ھ  ھذا یجب عملعادتھم كلإجبر على یلزائر وبدون أن ل خالل یوم واحد على األكثر  مصورةوثائق 5تسلیم  -
 وخارجھ أوأ في المركز الموجودفي ضل احترام القوانین الساریة في حق المؤلف، ھذا یمكن عملھ لصالح الزائر

لمكتبة أخرى،  التسلیم في خارج المركز یمكن عملھ عن طریق الحاسوب أو بالبرید العادي بشكل ورقي أو 
 بینما ،  باستثناء یوم الطلبعمل أیام 4 خالل الطلبات المقدمة یتم تنفیذھا.  إلكتروني وحسب متطلبات المستفید

 10. متغیرة وتعتمد إلى حد بعید على األخرین وعلى الشركة الشاحنةھمف تسلیم الوثائقستالم و الالزمة إلاألوقات

ات ذات قیمة مؤلفالالموسوعات،  البحوثات التاریخیة،  :  نعلمك أنھ یستثنى من اإلعارة السریعة والعادیة وما بین المكاتب كل من
، المجالت والدواوین یتم إعارتھم فقط باإلعارة CD/DVD/FD  اقراص واشرطةموجودة علىالمعلوماتیة البنوك الكبیرة،  ال

 رجاعھاالسریعة،  الصحف الیومیة یتم إعارتھم باإلعارة السریعة في الیوم التالي من تاریخ نشرھم ،  الوثائق المعارة والتي فترة ا
  . إلى أول یوم عملي في شھر سبتمبر حتىارتھااعم تمدید فترة سطس  یتتقع في شھر أغ

 على جلسات المجلس اإلقلیمي یمكن إعارتھم فقط إلى أعضاء المجلس اإلقلیمي متظمنةال  DVD و   VHS واقراص  أشرطة
 .  خصیةشھویة  كاتماًمیة فھي صالحة  في اإلقلیم، إبراز البطاقة العملیة اإلقلیمخادمیناألعضاء السابقین و الموظفین الوالحالي 

 

 

للمجالت " post meridiem" فیما یخص  المخطوطات األحادیة و النشرات الرسمیة،  و في قاعة  تیكا دیل میدیترانیوالموجود في مدخل   " Reference"  راجع مكان أل9

 فیما یخص الوثائق األخرى” Reference" على أي حال راجع مكان أل.العلمیة واالجتماعیة واألدب الرمادي

ھذه  ،  "document delivery"   الموجودة في لندن فیما یخص  ال "British library Document Supply Center"   صالت بمكتبة اتالھ تیكا دیل میدیترانیو  10

 .المركزیة للجنة األوروبیة ومع المكتبة الھولندیة   (Peace Place library) مكتبةو ,  في أماكن أخرىاى مالیین من الوثائق الصعب وجودھحوي علت المكتبة 

 
 
 
 

  و المرغوبالجدید في عالم النشر2      14.
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 من قبل العامل الذي تین منسقتینلیبعم تعمل جاھدة على مراقبة واقتناء المعروضات الجدیدة في سوق النشر تیكا دیل میدیترانیو 

 : وھنَّیعتني ویھتم بتجدید مصفوفاتھا
  " من قبل بعض المكاتب والمؤسسات المعنیةمعمولة شھرًیا" دمة فحص الجدیدخ . 
   على فترات معینة من قبل بعض دور النشر   والنشرات الورقیة المرسلة القوائم الرقمیة  

 في موجود "  desiderata" اسمھ دیدة وذلك عن  طریق تعبئة نموذج المستخدمین یمكنھم طلب شراء الوثائق حتى ولو لم تكن ج
وفي طالب خالل ثالثة ایام الستقوم بالرد على  تیكا دیل میدیترانیو الى المدیر،  یھھجیتم  تو ھذا النموذج  "Reference"ل امكان 
یة من تاریخ  المستخدم عنده سبعة ایام لكي یستلم الوثیقة بدا . خالل الثالثة االیام المتتالیةعلى اقتنائھ  ستعمل مافي جھدھاقبولحالة ال
 .اشعاره

 .یؤخذ بعین االعتبار في السنة المقبلةسإذا كان الطلب ھو عمل اشتراك ألحد المجالت، فإنھ 
 

 الملفات الموضوعیة2      15.
 
 ،   قوائم مصنفات الكتب والمجموعات الوثائقیة في  المواضیع الجانبیة التيعن طریق العاملین،  یمكنھا تدقیقتیكا دیل میدیترانیو 

طلب ھذه الملفات الكتابیة والوثائقیة یجب أن یرسل من قبل الزائر سواء كان في المركز أو خارجھ إلى المدیر مضیفا إلیھ .  تخصھا
 . أیام عملیة باستثناء یوم الطلب5یجب اصدراھم خالل لطلبات  المتعلقة بھذه ا القرارات.  تماعیة للطالبالمعلومات الشخصیة واالج

  
 تخدام الحاسوب المحمول والمطالعة الشخصیة اس2      16.

 
،  و "Meridies” ،    "Post Meridiem“الزائر الموجود في داخل المركز یمكنھ استخدام الحاسوب المحمول في احدى قاعات 

 "Matutinum"  ،علم مسبقا العاملین في مكان  وبشرط أن ت تیكا دیل میدیترانیو لمركز الكھربائيلتیارمستخدما ا" Reference  ."
لنشاط ، للقراءة أو "Matutinum"  ،   و"Meridies”،  "Post Meridiem“یمكنك ایظا استخدام األماكن الشاغرة في قاعات 

 دیل تیكاتطرح مجاال على الزائرین الذین یریدون استشارة ممتلكات لین وأن ال مسبقا العامخبردراسي وبحث شخصي بشرط أن ت
 .  مستخدمة لنشطات أخرى" Matutinum" ال تكون قاعة بشرط أن و  میدیترانیو

 
 دورات المھریةال2      17.

 
 المشاركین في الدورات المھنیة یمكنھم ة؛ في جمیع البرامج التعلیمیا إذا كنت معتمدًا یمكنك أن تشارك مجاًنتیكا دیل میدیترانیوفي 

؛ قدراتھم العملیة بمشاركتھم في نشطات متعددةكنھم تحسین معرفتھم ولمتطوعین یمعمل النشطات العملیة وبمساعدة أحد المرشدین، ا
 ریةتحسینات مھ  یمكنھم مدوامة دورات تأھیلیة و، العاملین في الھیئات و المدارس المحلیة والعاملین في المكاتب األخرةالمستفیدین

 ، ) أیام 3راره لھذا األمر خالل وھو ملزم بإعطاء ق ( تیكا دیل میدیترانیو طلب موجھ إلى مدیر وذلك عن تقدیم
 بشرط انلنشطات دراسیة أو ندوات " Prima lux"و " Matutinum"  أن یستخدموا قاعات   أخرینكذلك أیظا یمكن ألشخاص 
 ماتم ذكره یخص فیما".   Prima lux" ا لقاعة  شخًص30وعن "  Matutinum" ا لقاعة شخًص20الیزید عدد المشاركین عن 

 . سكرتیریة اإلدارةعلیكم مراجعة
 
 

.18      2"Webzin "االخرةو المبادرات الثقافیة   
   

                        ”Webzine“ 4 عدد  قسم الویب الخاص أشھر في  اربعة تقوم بإصدار بشكل إلكتروني كلتیكا دیل میدیترانیو
 ")Web Magazine "–الموجودة وھن      إعالم عن ممتلكاتھا المكتبیة الوثائقیة  تقوم بن،  والتي من خاللھ) النشرات اإللكترونیة 
 . كذلك عن مواقع الویب المتعلقة) حادیة، األدب الرمادي،  مقاالت صحفیة،  مقاالت مجالتیةاألمخطوطات ال( 
  it.puglia.bcr@infopoint إرسال طلب على العنوان  . على شكل ورقي وبأعداد محدودة ایظًااتمطبوع" Webzine "ال

 عن إلشعارك كل مرة یتم فیھا إصدار نشرة جدیدة e-mail list "" في قائمة البرید اإللكتروني یقوم بادخالكالعامل المسؤول 
"Webzine." 
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  في حال ، شكل ورقيالتي تھمك على" Webzine"ل  امنتظبشكل م تستلم أن  تیكا دیل میدیترانیو رمدی أن تطلب من  ایًظایمكنك
 .من قبل المدیر ستستلم كل ما ترغبھ على العنوان الذي أشرت إلیھى الطلب الموافقة عل

من خاللھا یتم االعالم عن النشطات التي تعملھا او  "  Teca news "ولى وھي األ: شھرًیا نشرّنت Webzine اثنتین من ال نیوجد
 اي حال ھاھن على. OPACن ما ادخل في كتالوج ال عمن خاللھا یتم االعالم "  Biblos " الثانیة وھي؛ تیكا تشارك فیھا 

 :منشورات من طرفناال” Webzine“العناوین والمواضیع اإللكترونیة 
 .تركز على المدخوالت الجدیدة وتجریدات الكتالوج الرقمي":  Biblos"    -أ 

 ما ھو جدید في اإلدراة العامة في مجتمع المعرفةتركز على " :   Bits & NPM  "-ب 
 تركز على العالقات ما وراء المتوسط ":  Terminus  "-ت 
 تركز على الجوانب الغیر مكسبیھ للقطاع العام والخاص ":  Noprofit  "-ث 
 تركز على العادات والتقالید المحلیة":  Regio  "-ج 
 .تیكا دیل میدیترانیو  قبل ویعمل من  ما یحدثتركز على  : :”Teca News“  -ح 
 

 :لمستفیدینل في المكاتب و لین ذات أھمیة للعامة ثقافیءاتلقا   اربعةتیكا دیل میدیترانیو تقوم كل سنة بعمل
 ؛"تیكا لمعرفة العمال"  والمسماة  الوثائقیة-مواضیع  المكتبیةالعن الطرق المستحسنة في لقائات  -1
بات الجدیدة من قبل وكتمتقدم الى العامة عن ال" یاإقلیم بوللبناء ھویة  Building Apulia" المطبوعة المسماة ب  -2

 ناس مقطاعة بولیا منشورات من قبل دور نشر المنطقة و بمواضیع متعلقة عن بناء ھویة اقلیم بولیا؛

مكون من عدة   "Teca for bibliographic instraction"  و المسماة" االبجدیة الحاسوبیة" الدورة التعلیمیة  -3
 ؛تیكا دیل میدیترانیو على استخدام الثروات الوثائقیة االسستعالمیة المتوفرة في فیدینت تعلیمیة لتوجیھ المسمساقات

 مكاتب من ذا المنتدىھ  یشارك في "le Med-libraries" ه االمسم  مابین مكاتب البحر االبیض المتوسطمنتدى -4
 . المتوسطیض االبالدول الرئیسیة المطلة على البحر

 
  

 
19.2      " hipPartners"و نقطة استعالمات مجلس اقلیم بولیا  

 
 سواء كان في المركز أو ألھم اتفاقیات تعاونیة ومیثاقیة یمكن للزائر أن یساھ معوالعاقدة تیكا دیل میدیترانیو العاملة في مقرالھیئات 
 . مكتبیة الوثائقیة الخاصة بھمال من ثرواتھم المعرفیة ومن ممتلكاتھم لكي یستفیدخارجھ 

    على العنوان تیكا دیل میدیترانیو قسم ویبفي ” partnership“صوت بأن تستشیر  ننصحك ولیة األإلستعالماتل 
htm.partnership/tdm/ it.puglia.bcr.www://http  . 

 
 : ذكر ھذه المؤسسات والھیئاتعلى اي حال نعتقد أنھ من المستحسن

 بولیا  سیكریتریة قسم لمكاتب االیطالیة،  جمعیة ا–  AIB  -أ
  )UEشبكة  ( ”antenna “Europ direct Puglia  -ب
 لبیئةاحمایة للوقایة و المكتب االقلیمي  – بولیا  ARPA -ث
 عة الجمعیة االقلیمیة البولیزیة للتقنیین والباحیثین في الزرا-ARPTRA  -ج
 "تیكا  نكون في " جمعیة   -ح
 A.M.I.C.I  جمعیة -خ
 " المسرحعبر" الجمعیة الثقافیة    -د
 المتوسطو المركز الثقافي االوروبي – CEMCB  -ذ
 )UEشبكة ( المركز الوثائقي األوروبي لجامعة باري   -ر
 .شریكة الجمعیات المسرحیة ال– COOPTA  -ز
  "IDO    "International Development Organization  -ع
 ) INSMLIشبكة   (  الفاشیة و ایطالیا المعاصرةضدتاریخ  لزيالبولی  معھدال - IPSAIC  -غ

                 "L.Bolis"  قسم – الحركة الفیدیرالیة االوربیة  -س
 . )UEشبكة (  وبحر األبیض المتوسط ، اقطب أوروب  -ش 
  
بشكل ورقي " Fondo Piccini" یمكنك ان تستشیر ال " Prima lux"  صالة  في ،COOPTA بالتعاون مع و األخصبو

 .تیكا دیل میدیترانیومركز  ل OPACویمكنك ان تصل الیھم عن طریق كتالوج 
 ، تعرض معلومات وخدمات وثائقیة بما یحتاج الیھ المستفید استعالمات مجلس اقلیم بولیا نقطةمقر  ھي تیكا دیل میدیترانیوكذلك 

 .العام
 

 مطبوعةلمنسوخة و الالصور ا2      . 20
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 عة من  الحاسوبوطبالممصورة أو النسخ العمل خدمة  عن طریق من الوثائق   تعمل جاھدة  لتحقیق ما ترغبھل ِمدي تیرانیودیِتكا 
 و تحت  اراألسعة فقر( األسعار فھم مذكورین في .   احترام بعض الشروط  في ضل وSIAE من قبل موئسسة  فیھامسموحوال

 :  بالنسبة لعملیة توزیع ھذه الخدمة علیك أن تعرف أننا نستطیع مساعدتك على الشكل التالي ").تسلیم الوثائق" موضوع 
 
 في الیوم الواحد للوثائق الورقیة بشرط أن تكون ھذه الوثیقة المراد  على االكثر صورة منسوخة20 بعمل  من قبل العاملین القیام–أ 

 .وثائق التي ال یمكن إعارتھا،  و أن تحترم القوانین الساریة بحق الناشرتصویرھا من ال
و أن تحترم  من الحاسوب في نفس الیوم وأن تكون الوثیقة إلكترونیة  ورقة100 بطباعة على األكثر من قبل العاملین  القیام– ب

 .ما یخص حق الناشرفی ھالقانون الساري مفعول
 نفسك وبشرط ان تحترم القانون صور منسوخة مستخدًما بطاقة مدفوعة مسبقًا ویمكنك شرائھا من  یمكنك عمل تلقائیًا من قبل–ت 

  ".Post meridiem" في قاعة العاملین في قسم الجرائد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسعار. 3
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الصادر في   448قانون رقم من  C2 ، .29منتصقا مع مادة ،   عدا ماھو مذكور أدناه یتم تزویدھم مجانًاتیكا دیل میدیترانیومنتجات 

 . 2002انترنت لعام الخاص ب  IFLAومع المبادئ المحتویة في بیان    28/12/2001سنة 
،  pen drive   “ في المركز أو خارجھ سواء كان شخص أو مكتبة أخرى،  أسعار األقراص المرنة د الزائر الموجوحسابعلى 

 . سیتم ذكرھم فیما بعد والذيوسیلة الدفع وكیفیة الدفعواألسعار حسب :  الوثائقتسلیم الملفات  و 
 من دفع أثمان الخدمات؛  بالنسبة للموظفین یجب أن یزودا ٌیعفونأعضاء المجلس اإلقلیمي واألعضاء المتقاعدین وموظفین إقلیم بولیا 

 .العاملین في المركز إثبات غرض ھدفھم من الخدمة المطلوبة
 . بالعملة الشرعیةدفع قیمتھ ویجب ، سنت 50محدد بقیمة " floppy disc "كلثمن 
 . بالعملة الشرعیةدفع قیمتھ ویجب یورو،  4 ھو  جیغا 1 بسعة " pen drive "كلثمن 

 
 .ھالبطی من المدیر و قبلللمراجع الكتابیة و الوثائقیة محددة بقیمة متفق علیھا من) Dossier( ثمن تدقیق الملفات 

     عند شباك بنك، تیكا دیل میدیترانیو لمركز  - C.R. Pugliaدفع الغیر مباشر یجب عملھم على حساب البنك الجاري باسم ال
BNL -0500   

IBAN:IT95V0100504000000000045376 
 :محددة كالتالي)  على إرجاعھا اوغیرجبرم من اي نوع،  وثائق لزائر اتسلیم  (  تسلم الوثائقثمن عملیات 

 

 " :في المركز"  على نفقة الزائر الموجود –أ 
 
 

 نوع العملیة
 

 
 األسعار

 
 وسیلة الدفع

 
 كیفیة الدفع

ة في حوزة تیكا طلب وثیق
دیل میدیترانیو 

 على ارجاعھامجبرو
 )إعارة سریعة ( 

 تیكا دیل  لصالح مكتبةنتس 5
  لكل وثیقة مسلمة،  وھي  میدیترانیو

 مة لخدا  لھذهمقدرة عشوائیًاقیمة 

 عشوائیًا قدرةدفع القیمة الم العملة الشرعیة
 إلى الصالح المكتبة یجب تسدیدھ

 .العاملین

طلب وثیقة في حوزة تیكا 
 مجبرو دیل میدیترانیو
 على إرجاعھا

 )إعارة عادیة ( 

تیكا دیل  لصالح مكتبة سنت 5
  لكل وثیقة مسلمة،  وھي  میدیترانیو

  للخدمةمقدرة عشوائیًاقیمة 

 عشوائیًا قدرةالمدفع القیمة  الشرعیةالعملة 
 إلى الصالح المكتبة یجب تسدیدھ

 .العاملین

طلب وثیقة في حوزة 
على مجبرو مكتبة أخرى

 بین تسلیم ما( إرجاعھا 
 ) المكاتب

  

ثمن المصاریف  .1
البریدیة المرسلة 

محددة من المكتبة 
 األخرى

مصاریف محتملة  .2
محددة من المكتبة 

 األخرى
لكل   یورو 1.5 .3

طرد لصالح مكتبة 
تیكا دیل میدیترانیو  
كمصاریف الخدمة 

البریدیة إلرسال 
 منالوثائق طلب 

  والمراكزالمكاتب
 داخل األخرى
  یورو 5. ایطالیا

  المطلوبةللطلبات 
 المكاتب من
 وثائقیةالمراكز الو

   ایطالیاخارج 
 

 *ما تطلبھ المكتبة األخرى
 
 
 

 مثلھ
 
 

 العملة الشرعیة
 

ریدیة المصاریف الب
والمصاریف األخرى المحتملة 
من قبل المكتبة األخرى یجب 

تسدیدھمم  مباشرة من قبل 
الزائر إلى المكتبة األخرى   

وإثبات عملیة الدفع للعاملین من 
قبل الزائر یجب أن تتم قبل 

بعد (استالم الوثائق المطلوبة 
إبرازه  صورة عن وصل الدفع 
المعمول على الحساب الجاري 

 .).    والخالبریدي 
الدفع الرمزي لصالح مكتبة تیكا 
دیل میدیترانیو یجب تسدیده إلى 

العاملین أو استخدام الحساب 
الجاري البریدي للمكتبة وإثبات 

عملیة الدفع أنھا قد تمت قبل 
 .استالم الوثائق المطلوبة

 
 
 
 
 

دفع قیمة الصور المنسوخة أو  العملة الشرعیة نت لكل             س 5 - 1      طلب وثیقة في حوزة
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         تیكا دیل میدیترانیو
دون اإللزام على  

 اعھاإرج
  

صورة منسوخة أو   لكل 
 من الحاسوب  مطبوعة  وعة

 لصالح مكتبة تیكا نتس 20  -2      
دیل میدیترانیو  لكل زیارة یتم 
فیھا طلب أكثر من وثیقة  كقیمة 

 .رمزیة للخدمة

 
 

العملة الشرعیة؛  یعفى من 
الھم دفع المبلغ إذا تم إرس

 عن طریق إنترنت
 

المطبوعة أو الخدمة لصالح تیكا 
یجب تسدیدھا إلى  دیل میدیترانیو

 العاملین 

طلب وثیقة في حوزة 
دون اإللزام  مكتبة أخرى

 على إرجاعھا 
  

مصاریف بریدیة محتملة  - 1
 من قدرة م،رسال الوثائقإل

 خرى األھیئة الالمكتبة أو 
 یف أخرىمصار -2
   منمحتملة محددة       

 .األخرىة  المكتبة والھیئ            

   لصالح نتس 5   -3 
 تیكا دیل میدیترانیو       

  منسوخة أو  لكل صورة      
  الحاسوب مطبوعة من      

 لصالح مكتبة نت س  50   -4       
  تیكا دیل میدیترانیو  لكل               
 وثیقة  كقیمة رمزیة للخدمة             

واحد ونصف یورو لصالح                -5       
ل     ی كل      تیكا د یو ل ن یتیرا ید  م

لخارج              من ا وثیقة مطلوبة 
 كقیمة رمزیة للخدمة 

حسب ما تطلبھ المكتبة 
 *األخرى

 
حسب ما تطلبھ المكتبة 

 األخرى
 
 

 العملة الشرعیة
 
 
 

 العملة الشرعیة

 ثمن المصاریف البریدیة
خرى المحتملة والمصاریف األ

المطلوبة من المكتبة  أو من ھیئة 
اخرى یجب تسدیدھم مباشرة من 

قبل الزائر إلى الھیئة الطالبة و 
إثبات عملیة الدفع  للعامیلین في 

مكتبة تیكا دیل میدیترانیو قبل 
عملیة تسلیم الوثائق وذلك عن 

طریق اظھار صورة عن  
 .الوصل المدفوع

تسدید المصاریف لصالح تیكا 
یل میدیترانیو یجب عملھ في د

المركز في حال التسلیم المباشر،   
في حال تسلیم غیر مباشر یمكن 

استخدام الحساب الجاري 
البریدي و إثبات عملیة الدفع 

للعاملین أنھا قد تمت قبل تسلم 
 .الوثیقة

 
القیمة المقابلة بالعملة المتدوالة   المستخدم ملزم على دفع voucher IFLAفیما یخص . voucher IFLAعملة شرعیة، طوابع * 

 . حسب ما یبینھ العامل
 

 : على نفقة الزائر الموجود خارج المركز–ب 
 
 

 نوع العملیة
 

 
 األسعار

 
 وسیلة الدفع

 
 كیفیة الدفع

 
وزة تیكا دیل طلب وثیقة في ح
 على مجبرمیدیترانیو و

 إرجاعھا
إعارة سریعة أو مابین  ( 

 المكاتب، حسب نوعیة الزائر
 )الخارجي 

 
 یورو لكل طرد لصالح مكتبة 3.5

تیكا دیل میدیترانیو  كمصاریف 
 الخدمة البریدیة إلرسال الوثائق

 
 العملة الشرعیة

 
تسدید ثمن المصاریف لصالح 

یجب مكتبة تیكا دیل میدیترانیو 
  البنكحساب عملھ على

 و إثبات عملیة الدفع الجاري
للعاملین قبل تسلیم الوثیقة من 

 العملیة المعمولةظھار خالل إ
طلب وثیقة في حوزة تیكا دیل 

دون اإللزام على  میدیترانیو
 إرجاعھا

  

 لكل نتس 5 1-  
صورة منسوخة أو 

 .مطبوعة من الحاسوب
 
 مصاریف بریدیة -2

محتملة مدفوعة من قبل 
 تیكا دیل میدیترانیو

یورو لكل وثیقة  2  -3
لصالح تیكا دیل 

مقدرة میدیترانیو قیمة 
 یقة عشوائیةبطر

طوابع  -1
لكل دفع ال یزید 

 . یورو2عن 
 

العملة  -2
الشرعیة ما یزید 

  یورو2عن 

الدفع لصالح تیكا دیل 
 عن عملھیجب  میدیترانیو

ھذا إذا  طریق الخدمة البریدیة
طوابع،  ھي كانت وسیلة الدفع

بینما في الحاالت األخرى 
القیمة یجب تسدیدھا عن طریق 

ا  تیكالجاري ِلالبنك الحساب 
دیل میدیترانیو و إثبات 
للعاملین أن عملیة الدفع قد تم 
 عملھا قبل تسلیم الوثیقة للزائر 

  أخبار عامة-4
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 "لمجلس نضامیة امكتبة ووثائق، اتصالت"  من قسم دارةممجلس إقلیم بولیا ل ھي إدارة تیكا دیل میدیترانیو

ویب  موقع یمكن استشارتھم في ھھواتفوارقام  كوینھقلیمي لبولیا،  تالمجلس االمكتب رئاسة كسند حكومي   لھتیكا دیل میدیترانیو 
 it.puglia.consiglio.www:/http   المجلس االقلیمي

فترة زمنیة طویلة عائدة إلى أسباب متعددة في ساحة مورو رقم ل بعد إغالقھ 1994 تم إعادة فتحھ في عام  تیكا دیل میدیترانیومركز 
 . باري41

 UNESCO مفتوحة للجمھور الخارجي بدون  اي قیود ومطابقا إلى ماھو مشار الیھ في بیان تیكا دیل میدیترانیو  1996منذ عام 
 .للمكاتب العامة

 في مدینة باري A/19 جمیع نشطات و فعالیات المركز تقام في المقر الجدید الواقع في شارع  جولیو بیتروني رقم  2002منذ عام 
على عشرین . باص المطار وموقف  مركز المدینة و محطة القطاراتعنبعد عشرات األمتار ویقلیمي، لمحاذي لعمارة المجلس اإلا

 . (080/5564366) ورقم ھاتفھ  Excelsior من المركز یوجد فندق مترًا
الطابق  ( ثالثة مساحاتعلى  مقام.  مترمربع1300 یمتد على مساحة قدرھا ما یقارب تیكا دیل میدیترانیو مركِزالمقر الحالي ل

 وصول،  الطابق األرضي یمكن استخدامھ من قبل المعاقین حركیا وھو مزود بمصعد  م)األرضي،  الطابق السفلي و الكراج
 .بالطابق السفلي

 .یستضیف المتعاونینضافة إلى مكان سادس  لمن یرید أن یقضي یومھ في عمل النشاطات باإلرئیسیة ماكنالمقر یحوي على خمسة أ
 مقعد للجلوس 48 ب  مجھزة ومخصصھ للمحضارات المولتیمیدیالیھتقع في الطابق السفلي،   ) :   شروق( "Prima lux" قاعة  

 اء ، القاعة مجھزة بلوح مضمسالط مندمج نوع شاشة حائطیة مع رقمیة  بمحطات حاسوبیة متصالت بشاشة مرئیة  مزودات8 منھم
 " Fondo Piccini"  جمعیة  ایًظاالقاعة تشتظیف. قي متحرك لوح ور واشة بیضاءش و
 

القوامیس، الموسوعات، ( تقع في الطابق األرضي مخصصة لإلجتماعات و الستشارة ):   صباح( ”Matutinum“قاعة 
 مكانا للجلوس منھم واحد بمحطة حاسوبیة مخصصة للمستفید،  القاعة كذلك مجھزة بتلفزیون 20ب ،  مجھزة ..)البحوثات،  وإلخ

 . السلكیةةوسماع  VHS ء أشرطة واحد مع قارى
 

  ِبتقع في الطابق األرضي مخصصة للقراءة العامة لوثائق ورقیة أو إلكترونیة وھي مجھزة):    نصف نھار( ”Meridies“قاعة 
 مخصصات 2 أخرى و ت انترنت واستخداماعلىھم في المالحة ستعمال ال محطات حاسوبیة مخصصات 7 للجلوس منھم قعدًام  30

 . دیل میدیترانیویكات  OPAC كتالوجفيللبحث 
 

ي فترات منتظمة، تقع في الطابق السفلي وھي مخصصة الستشارة المجالت الصادرة ف):   عصر(" Post meridiem“قاعة 
 . للجلوس واحد منھم بمحطة حاسوبیة مخصصة لالستعمالمقاعد  8 البنوك المعلوماتیة القاعة مجھزةاألدب الرمادي و

 
قاعد م  4   مجھزة بIPSAICتقع في الطابق السفلي مخصصة الستشارة وثائق أل ):   غروب( ”Occasus“یرة القاعة الصغ

  . CEMCBالمتوسط ومركز اوروبا؛ القاعة كذلك تستظیف للمستفیدینسوبیة مخصصة للجلوس واحد منھم بمحطة حا
 

                 UE مكتب لھالوس  حیث یعملون في داخ للجاماكن 6  ب مجھزةبق السفلي،  تقع في الطا: "Partnership"قاعة  
 "Europe Direct Puglia"  ، جمعیةIDO - International Development Organization  ،الھوائي لقطب -نقطة 

  للحركة الفیدرالیة االوربیة "Luciano Bolis" قسم  ، A.M.I.C.Iجمعیة  J. Monnet المتوسط اوروبا
 یة االقلیمیة البولیزیة للتقنیین والباحیثین في مجال الزراعة الجمع-ARPTRA و 

 . محطة حاسوبیة20  للجلوس منھم مقعدا 114 في شتى األعمال اجمالیا المركز یوفر للزائرین
تیكا دیل  من قبل الزائر، یجب إضافة المحطات المخصصة للعاملین في إلستعمالالمحطات الحاسوبیة المخصصة إلى  اضافة
في قسم   1عدد  في القسم الثقافي،1 عدد ،IPSAIC   عند1 عند سكریتیریة اإلدارة،  عدد1، عدددارةإل عند ا1 عددوھم، انیومیدیتر

  موقعفي1عدد عند نقطة استعالمات المجلس اإلقلیمي،1،  عدد "Reference"  عند مكان أل 2،  عددالنشطات و مشروع أبولیا
 والعامل في جمعیة Iride و Niniveعند العاملین في جمعیات  8 ،  عدد المكتبة للعاملین في 2  عدد تنظیم المكتبة، 

 Innova Puglia بجمیع العمالیات  المتعلقة ب كلفة الم LAN 11 ،  قاعة في  7عدد"Partnership" ومن ضمنھن المحطة 
  .  Innova Puglia في جمعیة الحاسوبیة المخصصة للعامل

 
                      .                        

 Scanner  Planetario ِب الموصولة  WSال   یضمن  11

 
 
 

 :مكونة منتیكا دیل میدیترانیو  لمركز  "LAN client/server " بشكل إجمالي الشبكة المحلیة



 17 

 
 20عدد  محطات حاسوبیة مخصصة للمستفیدین

 27عدد  ملینمحطات حاسوبیة مخصصة للعا
Server12   5عدد 

 52عدد  جماليالا
 

 : على أربعة أماكنوزعةمتیكا دیل میدیترانیو بما یخص تنظیم األماكن،  
،   تیكا دیل میدیترانیو،  توجد ادارة )الطرف األیمن لمن ینظر إلى العمارة من شارع جولیو بیتروني( في الطابق األرضي 

قسم تعدد الثقفات ، قسم النشطات  ،موقع منظمة المكتبة ،IPSAIC،  الرسمیةالملفات اإلداریة  ومكان حفظ سكریتریة اإلدارة
 .الحماماتو،  ”Matutinum“قاعة صغیرة لالنتظار،    قاعة ، " أبولیا" ومشروع 

، الممر اإللكتروني عاتداویوجدن صنادیق ال،  )ولیو بترونيجر لمن ینظر إلى البنایة من شارع الطرف األیس( في الطابق األرضي 
موقع منظمة لمجلس اإلقلیمي، مكتبین، ا ات نقطة استعالمی، " Meridies"،   قاعة " Reference"،  مكتب "ضد اإلختالس" 

 .الحماماتو، " Server House" ،   جھاز  Scanner on lineمستودع السلع الجاریة، الة النسخ  وجھاز المكتب، 
،   القاعة Post meridiem"،  قاعة "Prima lux" قاعة في الطابق السفلي یوجدن المستودعات،  الخدمات الصحیة، مكتبین، 

 .  Scannerعمل ل  محطة  "Partnership"قاعة  ،  "Occasus  "الصغیرة
 موقفینو  والعاملین حسب حاجات المدیر تیكا دیل میدیترانیو  مخصصھ ِلخمسة اماكن منھم سبعةموقف السیارات مكون من 

 .لھیئات المجلس االقلیمي
 ھذا یعني إن إتمام المھمة المكلفة بھا مؤسستنا المكتبیة الوثائقیة تساھم على "ةمي القدرَنالمعرفة ُت" :  ھودیل میدیترانیوتیكا شعار 

 13 الرخاء االجتماعي عن طریق تحسین الكفاءات والقدرات والفرص الفردیة

 
وحتى   صباحا9:00 من الساعة( ستمربدوام  مو نصف  و تسعة ساعاتب قدرت تیكا دیل میدیترانیو مركزل عمل الیومیةالت اعاس

في األعیاد الرسمیة و شھر أغسطس  مغلق المركز ، 13:00 وحتى الساعة 9:00،  السبت من الساعة  ) مساًء18.30الساعة 
 .بأكملھ

من خارج المركز أو  زائرین في المركز أو زائرین اسواء كانو( المركز یقوم بعمل إحصائیات كل ثالثة اشھر لمعرفة عدد الزائرین 
ویمكن استشارتھ في قسم " Flash Report" في التقریر المعروف باسم  ذه اإلحصائیاتویتم ذكرھ) زائرین على موقع الویب

 .الویب
                                B معرفة بالحرف األول من الكلمة ( مقسمة إلى خمسة أقسام مكتبیة اقتصادیھتیكا دیل میدیترانیو

Biblioteca) مكتبي( و حرف   ،D  Documentazione )   مكتبیة الوثائقیة بأحجام ،  الذي یجمعن كل الممتلكات ال)وثائقي
 :بشكل ورقي وإلكترونيمختلفة 

 ) المخطوطات األحادیة واألعمال الضخمة" (BM"قسم 
 ) 14األدب الرمادي" (BL"قسم 

 ) المجالت العلمیة" (BR"قسم 
 )  االجتماعیة والصحف الیومیةالمجالت" (DEM"قسم 
  )بنوك المعلومات " ( DE"قسم 

 .htm.direttore/tdm/it.puglia.bcr.www://http على  یمكن استشارتھا في قسم الویبتیكا دیل میدیترانیوالسیرة الذاتیة لمدیر مركز 
 
 متخصصة تیكا. نات القانونیة،  اعمال أدبیة ضخمة وموسوعاتلمجالت الرسمیة الرئیسیة، المدو في حوزتھا ارانیوتیكا دیل میدیت 

اإلدارة،  الحقوق،  االقتصاد والمالیة العامة،  ( العامة وللمؤسسة العامة بشكل عام تفي الجوانب الموضوعیة ذات أھمیة لإلدارا
 .).  وإلخات المتعددة، الثقافالعامةالتنظیمات  و اإلدرایات،   السیاسات 

 : واسمھم on line علىوأجزاء منھم یوجدن  یمكن استشارة ثالثة محفوضات متخصصةتیكا دیل میدیترانیو  في مركز
 "نقطة مكتبیة ثقافیة للھویة االقلیمیة –أبولیا "  -
 

 
 : الموجودة  مخصصات  server  الخمسة 12

 .تیكا دیل میدیترانیو ِل OPACو أل  Sebina Produx لتشغیل البرنامج اإلداري، BCRت وتشغیل في الشبكة موقع الویب  الستخدام شبكة انترن-          

  ")Tatoo"نظام ( الرقمي لبعض المجالت والصحف  " full text"لحاویات على   اCD/DVD/ - ROM كل من تیكا دیل میدیترانیو  بتوزیع من خالل الشبكة الداخلیة ِل  القیام-

  “ proxy http/ftp “ trafic-shaping إلدارة خدمة -

  .2، فصل 3المادة : الجمھوریة اإلیطالیة  ومن دستور.    فیلسوف أخالقي وحائز على جائزة نوبل في االقتصاد.Amartya K  الحكمة موحاة من تعالیم 13

 VHSمعت كذلك جلسات المجلس اإلقلیمي في دعم   في ھذا القسم ُج14

 
 ".محفوظة ایطالیة یونانیة على الشبكة  :"  عبر المسرح" -
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 New Public Managementدارة العامة الجدیدة اال -
 

الكتالوج   طریقیمكن الحصول علیھم عنئقیة المفھرسة على شكل إلكتروني  المكتبیة الوثا الممولة والثروةاألعمالومسار الزیارات 
)OPAC( في قسم الویبقابل االستشارة "تقریر" عن طریق عمل ثالثة اشھر  یتم تدقیقھم وفحصھم مرة كل والذي . 

 :المنھج التالي  تعمل خدمة منتظمة علىل ِمدي تیرانیوی دیكاتلمتابعة ممتلكاتھا المكتبیة الوثائقیة 
 ؛اقتناء الجدید عن طریق استالم نشرات شھریة -
  ؛ الزائرین قبل منوالمقدمة " رغوبالم" ِب المعبر عنھم في البطقات المسماة اقتناء حسب الطلبات  -
 ؛والنشرات الطباعیة أو بالھدایة و التبادل القوائم ، فحص الكتالوجاتاقتناء عبر   -
 االدارة العامة الجدیدة؛ -

 .  الرائد في نوعھي وھویتم عملھم بواسطة برنامج إداري قو ” Information retrieval“ و التصفیفات عملیات 
اإلحساسات البصریة  و (  خاصة للمعاقین البصریین بأجھزةمجھزات " Prima Lux" ودتین في قاعة محطتین حاسوبیتین موج

 ).الصوتیة 
 مكتوبة خطیا متناسقة مع بطاقة ( 15 ة بطریقة بدائیة على شكل الكترونیات یتم عملھم عبر فھرسة یومیھ منظمالتصفیفاتعملیات 

  ). "Thesaurus Regionale Toscano" اعطاء لكل وثیقة معاني ل(  16متطورة فات  وتصفی) ISBD(، والمعاییر الدولیةRICAقواعد 
 

 :تیكا دیل میدیترانیوفي موقع ویب الحصول علیھم الوثائق المفھرسة إلیكترونیا یمكن ا
             أومح بالبحث عن طریق المؤلفمحرك بحث یسب دعومم” OPAC“الكتالوج اإللكتروني العام  -

 17. أو كلمة مفتاحیة أو عن طریق تصنیفھا،Thesaurusالمصطلحات  أو عنوان ال            
 ER.(18(اإللكترونیة  الثروات والمجالت العددیة والصحف:  القطاعیة العائدة إلىالرقمیةالكتالوجات  -

 
 ث/  میغابایت8ة  وبسرعHDSL شبكتھا المحلیة موصولة على شبكة إنترنت بتكنولوجیة متطورة نوع دیل میدیترانیوتیكا 

استشارة األخبار،  الوثائق التي تتعلق باإلدارة،  الكتالوج  سمح  یit.puglia.bcr.www  تیكا دیل میدیترانیو مركزموقع الویب ل
المعموالت على قائمة من المجالت ) تحلیلیةالعناوین ال( ،   تجریدات طاعیة القلرقمیة،  الكتالوجات ا"OPAC" اإللكتروني العام 

عمال الندوات ا، "Partnership " ألمؤلفات  ،المنشورات" Webzine "  6 الالعلمیة المختارة من بین المجالت المزودة، 
 .إلتصالت  المجلس   الرسمیةثائقلنشطات  والوا  وكل والحلقات الدراسیة،   االستعالمات  اللوجیستیكیة

 NILDE برامج التعاون لشبكة  و )ACNP( تشارك في برنامج عمل الملف الجماعي الوطني دیترانیوتیكا دیل می
"  di Castellanza " CarloCattaneo  جامعة قبل منعترف فیھام" ESSPER "جمعیة ھي عضو في تیكا دیل میدیترانیو

 .ونیة والعلوم االجتماعیةلتنمیة التعاون ما بین المكاتب في مجال التجریدات واعارة المجالت القان
 على العامة لمناقشة المواضیع المكتبیة ة مفتوحم ندوة تنظسنوًیا  . الندوات الثقافیة في مجاالت متعددةتروج عن تیكا دیل میدیترانیو

 لعمل ": بولیااعمار " اةمسموال بولیا مقاطعة  في مكاتب مانشرة عن الجدید  وھي"ین تیكا لخبرات العامل" ِب  المسماةو  الراھنة
" الھجائیة ااالستعالمیة"  والدورة ."قوایلتمكاتب المتوسط " والمسماة   البحراالبیض المتوسط، لقاء مكاتب بالد"بولیاالھویة الذاتیة ِل

  ".Teca for bibliografic instruction" المسماة ب 
 .امعات وفي المراكز والھیئات التعلیمیة  نشاط منتظم لتدریب الطالب المسجلین في الج تعملتیكا دیل میدیترانیو

 تحلل ھذه المواقع من ، خمسة” Webzine" ة نشرات إلیكترونیة ست WWWتنشر على الموقع  تحرر وتیكا دیل میدیترانیو
 .ممتلكات المكتبة الوثائقیة في مواضیع مختارة

 . 
 بمشروعین انتھوا   - Interreg III A Italia  األوروبي  فعالیات برنامج اإلتحاد كشریك رئیسي في  ركتاش تیكا دیل میدیترانیو

 .تنشیط تبادل الخبراتمكاتب والمراكز الوثائقیة وللیة القدرات العلمیة تنم ھدفھما   2008 في عام كالھما
 

 ".رسمیةفھرسة "   تقال ایظا 15

 ".فھرسة مصطلحیة"   تقال ایظا 16

17  OPAC  موصول  بتیكا دیل میدیترانیو  Metaopac  Azalai Italiano  MAICR- تھ علىیمكنك استشار).  مكاتب10حالیا ینظمون الیھ (  االیطالي  المكتبي للمجالس اإلقلیمیة               

 http://www.parlamentiregionali.it/biblioteche/rete.php  :موقع الویب

 " یتم طباعتھم بشكل ورقي  كل اربعة اشھر ویمكن استشارتھم  في قاعة ین  الكتالوجین  القطاعین غیر مدعومان بمحرك بحث  وھذ  18

 

 
 
 
 
 

 :علىیتوقف  تیكا دیل میدیترانیو ركز الوثائقیة لم-ادارة النشطات المكتبیة 
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 "على میزانیة لمتضمنةامكتب رئاسة المجلس اإلقلیمي   قبل من مصدق علیھا سنویا"میزانیة االدارة  
 .النشاطات    

     "وتتضمن تیكا دیل میدیترانیو قبل إدارة منكل ثالثة اشھر وثیقة معمولة  ھیة عبارة عن،"وثیقة مدیرة ، 
 خرى،     األوثائق ال والعملیةخطة  الالتي یجب عملھا لعملو   الرئیسیة عملیاتل لالمالمح        
   "استخدامي على اخبار متنوعة على كیفیة تحو و دیل میدیترانیومن قبل إدارة تیكا مجددة سنوًیا" خدماتوثیقة ال  

 . و األسعاروعلى التعھدات األخالقیة )سلع و خدمات( ممتلكات      
      وتحوي على اإللمام بالنشطات الرئیسیة ومسار  دیل میدیترانیو اشھر من إدارة تیكااربعة كل مدققتقریر  

 .الزیارات       
  "ویتضمن السیطرة على جانب الممتلكات تیكا دیل میدیترانیوا من قبل إدارة یعمل سنوًی" تقریر عن اإلدارة 

 Customer Satisfaction " 19" و  المعروضة والثروات 
"Tableau de bord" قاعدة معلومات مجددة باستمرار من سیكرتیریة اإلدارة وتحوي على بینات ،

 .لمدى القریب أو البعیداالتمویالت سواء كانت فعلیة أو احتمالیة وجاریة على ا

 "اإلداريتحكم ال عنمحاضرة " ،"brainstorming" ھدفھا التحكم باإلدارة وتحسین مستوى نوعیة  ،
 Flash"كل ثالثة اشھر بعد نشرون مرة جتمعی جمیع الممثلین لھذه المحضارةالنشاطات الممارسة، 

report"لتقاریر المنقاشة في المحاضرة عن النصوص لجمیع ا.  وبمشاركة جمیع العاملین والمتطوعین
 .استرجاعھم في ویب تیكاالتحكم االداري یمكن 

تیكا دیل ھذا النظام عامل لدى ، " والجودة نظام التجسیمات والتحلیالت الذاتیة" كل ما وصف أعاله یشكل 
 .دیل میدیترانیوتیكا  جمیع الوثائق یمكن استشارتھم في قسم ویب ، "Tableau de bord" باستثناء میدیترانیو
 

 : ھنَّتیكا دیل میدیترانیو المتبع من قبل  "الجودة الشاملادارة " وباألخص، الوسائل الذین یدعمن نظام 
 وثیقة الممتلكات -
 المتعلقة بأھم الممتلكات المقدمة“  workflow " ائقوث -
  اإلداريلتحكم امحاضرة عن -
 "Customer Satisfaction" سنویة عن ال مدونةال -

  ھذه  تقوم بعمل ،  تیكا دیل میدیترانیول webmastering  و ما یخص قسم اإلستعالمات والحاسوبیاتفیلحاجتھا الصیانیة         
    االقتصادیة فیتم عملھا یةالصیانات في أنظمة وبرامج المكتببینما لعمل ،   "InnovaPuglia"شركة المركز   داخلصیانةال           

 ".Iride "ة الثقافیالجمعیةو" Ninive"الخدمات الثقافیة یومیا من قبل جمعیة 
 

 :ویخصن المجاالت التالیة  أنظمة األمانة واألجھزة االستعالمیة اإللكترونیةلتنفیذ عمل      
  على شریط التخزین دوریةفتراتعلى ” Backup" إنقاذ المعلومات  ) أ
 ”firewall“ عن طریق وقایة ومحاربة قرصنة الحاسوبیة  ) ب
 .”Proxy server" من خالل استخدام أل " intranet"م السیر على المواقع الحاسوبیة في الشبكة المحلیة تنظی  ) ت

 
  في مقرھا المعھد البولِیزي لتاریخ ضد الفاشیة و ایطالیا المعاصرة               1997 تستظیف منذ عام تیكا دیل میدیترانیو       
      )IPSAIC(والقیام   اإلیطالي ھمیة التاریخیة للجنوبتطویر األعمال الرائعة في جمع الملفات ذات األ،  للسماح لھ بتوطید و      

 .بمھمات دراسیة، نشطات ثقافیة وبحثیة       
 

 :التالیةالفروع العملیة لكل من الموئسسات والجمعیات تستظیف في مقرھا ایظا  تیكا دیل میدیترانیو 
 AIB جمعیة "نحن نكون في تیكا" ، جمعیة " حعبر المسر"  بولیا، جمعیة ،A.M.I.C.I،  مركز CEMCB روبي ومركز ا وھو

و  ،  " IDO    "International development Organizationمنظمة    Europe direct Puglia والمتوسط للثقافة،
ARPTRA- ،المتوسط  الھوائي لقطب اوروبا-نقطة الجمعیة االقلیمیة البولیزیة للتقنیین والباحیثین في مجال الزراعة J. Monnet   

 بیةوللحركة الفیدرالیة االور " Luciano Bolis"قسم 
 .لیمیة لتساوي الفرص یتم عقد االجتماعات للجنة االق تیكا دیل میدیترانیوفي  

  .مع الھیئات األخرى بروتوكوالت یعقد تیكا دیل میدیترانیو  مركزمن اجل التعاون المتبادل
 ایظا مركز نشطات المبوعثین والمتطوعین المعتمدین الذین یشاركون في العملیات المكتبیة ھو ل میدیترانیوتیكا دی

 .  االقتصادیة حسب البرامج المتفق علیھم
 . وأخیرا ھو مركز نقطة استعالمات المجلس اإلقلیمي لبولیاتیكا دیل میدیترانیو

 
  

 .تحلل نوعیة زائریھا عن طریق  وسائل مفحوصة ومعمولة بشكل إلكتروني ِتكا ِدل ِمدي تیرانیو 1999منذ عام    19
 * العاملین ومجموعات العملاسماء  و  قائمة الخدمات المقدمة– 5
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 اإلدارة

Waldemaro Morgese  
    2788 540 080الھاتف 

w.morgese @bcr.puglia.it 

  سیكریتریة اإلدارة
 Daniela Ardillo 

Dhurata Vreshtazi 

 
 الھاتف والفاكس :   2787 540 080

segreteria@bcr.puglia.it 
     المجلس اإلقلیمينقطة استعالمات

Giuseppe Angiuli 
Giulia murolo 

 الھاتف والفاكس : 2772 540 080
infopoint@bcr.puglia.it 

infopoint2@bcr.puglia.it 
جعالمر  

   ”Ninive “  الثقافیة ذات الخدماتالجمعیة العاملین في 
Maria A. Abenante 

Daniela Ardillo 
Pina Bavaro 

Luciana Luigia De Benedictis 
Anna Filograno 
Paola Grimaldi 

Antonio Lovecchio 
Rosalba Magistro 

 الھاتف  :   2770 540 080
 الفاكس  :   2775 540 080

it.puglia.bcr@biblioteca 

 )للمجالت  واالدب الرمادي( المرجع 
 ”Iride“ جمعیة الثقافیة الالعاملین في 

Domenica Di Cosmo 
Giusy Di Pumpo 

Gabriella La Macchia 
Daniela Annalisa Lo Martire 

Dora Mariani 
Beatrice Sassone 

                                            080 540 2710 : 
 الھاتف 

banchedati@bcr.puglia.it 
riviste@bcr.puglia.it 

 
 

 الفھرسة
Maria A. Abenante 

Luciana L De Benedictis 
Domenica di Cosimo 

Giusy Di Pumpo 
Anna Filograno 
Paola Grimaldi 

Gabriella La Macchia 
Daniela A. Lo Martire 

Antonio Lovecchio 
Rosalba Magistro 

Dora Mariani 
Beatrice Sassone 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "بولیا"مشروع  
Maria A. Abenante 

      الھاتف :  2714 540 080
progetti@bcr.puglia.it 

نويالحوار الس  
Maria A. Abenante 

      الھاتف :2714 540 080
progetti@bcr.puglia.it 

تعدد الثقفاتمقسم   
Rosalba Magistro 

  الھاتف 271 540 080                                   
  3:والفاكس

it.puglia.bcr@leasezionemulticultur 
 لقاء مكاتب البحر االبیض المتوسط

Rosalba Magistro 
  الھاتف 271 540 080                                  

  3:والفاكس
sezionemulticulturale@bcr.puglia.it 

" المرغوبة" الطلبات فحصخدمة   
Paola Grimaldi 

      الھاتف :2714 540 080
gestoresol1@bcr.puglia.it 

 مكان االتصالت التنظیمیة
Angelo Tedone 
  مكان تنظیم المكتبة

Silvana Cavallo 

080 540 2715 :   الھاتف والفاكس  
comunicazione@bcr.puglia.it 
080 540 2774 :   الھاتف والفاكس  

direzione@bcr.puglia.it 
Editing on line “Webzine” 

Valter Messore 
: الھاتف 2773 540 080  

webzine@bcr.puglia.it 

المخطوطات و االدب الرمادي: تسلیم الوثائق  
Luciana Luigia De Benedictis 

080 540 2711 :   الھاتف والفاكس  
delivery@bcr.puglia.it 

التالمج:تسلیم الوثائق  
Gabriella 

080 540 2716 :   الھاتف والفاكس  
riviste@bcr.puglia.it 

 التنظیم اللوجستكي واالداري للمجالت والصحف
Dora Mariani 

080 540 2716 :  الھاتف والفاكس  
progetti@bcr.puglia.it 

 مستوى  رضئ الزبائن احصائیات
Giusy di Pumpo 

080 540 2716 :   الھاتف  
riviste@bcr.puglia.it 

 
 المجالت

Beatrice Sassone 
080 540 2716 :   الھاتف  

 
   ESSEPE E ACNP   فھرسة وادارة جمعیات 
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Domenica Di Cosmo 
Giusy Di Pumpo 

Dora Mariani 
 for Bibliographic Instructionمشروع تیكا 

Domenica Di Cosmo 
Giusy Di Pumpo 

Daniela A. Lo Martire 

                         080 5402716:الھاتف والفاكس
  gestoresol2@bcr.puglia.it  

 webzineتحریر و تسویق 
Giuseppe Angiuli 

Domenica Di Cosmo 
Giusy Di Pumpo 
Anna Filograno 
Paola Grimaldi 

Gabriella La Macchia 
Daniela A. Lo Martire 

Antonio Lovecchio 
Rosalba Magistro 

Dora Mariani 
Giulia Murolo 

Irine Paolino 

 

“Tableau de Bord” 
Daniela Ardillo 

 

 الھاتف والفاكس :   2787 540 080
it.puglia.bcr@segreteria 

 المتدربین والمتطوعین
Lucia Fortunato 

 Ninveالعاملین في الجمعیة التعاونیة  
 Irideالعاملین في جمعیة 

 

080 540 2715 :   الھاتف والفاكس  
it.puglia.crb@neocomunicazi 

 الخدمات اللوجیستكیة  و مكان المجلس االقلیمي في معرض الشرق
Antonio Barile 

 

 0805402784: الھاتف 
servizilogistici@bcr.puglia.it 

  "LAN client/server" الشبكة المحلیة الحاسوبیة 
Giovanni Turso 

Giovanni marzano 
 

:   الھاتف والفاكس 2759 – 2716 540 080  
it.puglia.innova@turso.g 

g.marzano@innova .puglia.it 
 

Webmaster 
                                                                                         Giovanni Marzano المسؤول  

Giovanni Turso 

 0805402759:  الفاكسالھاتف و
it.puglia.bcr@webmaster 

 "Thesaurus Regionale Toscano" بطریقة   لفھرسةامجموعة عمل 
Anna filograno, Domenica di Cosimo, Paola Grimaldi 

Giulia Murolo 
 

 2759 - 5402716 080: الھاتف والفاكس 
it.puglia.bcr@webmaster 
it.puglia.innova@turso.g 
  

 مجموعة عمل المراجع
Anna filograno, Domenica di Cosimo, Paolo Grimaldi 

Daniela A. Lo Martire, Antonio Lovecchio 
 

  0805402711: الھاتف 
Gestoresol1@bcr.puglia.it 

  " Sabina Open library " مجموعة عمل المواقع الحاسوبیة
Anna filograno, Domenica di Cosimo, Giovanni Marzano,  

Giovanni Turso 
 

   0805402710: الھاتف 
Gestoresol2@bcr.puglia.it 

 :م بولیا بناء اقلیمجموعة العمل على مشروع 
Alfonso Marrese, Daniela Ardillo, Paola Grimaldi, Valter 

Messore, GiuliaMurolo, Salvatore Murolo 

  0805402711: الھاتف 
Percorsi-identitari@bcr.puglia.it 

 : "  Partnership "   تنسیقعملمجموعة 
Maria A. Arenante(resp.), Lucia fortunato, Vito A. Lezzi 
Rosalba Magistero, Cosimo Notarstefano, Irene Paolino, 

Immacolata Picaro, Daniela Shawki, Anna R. Somma, Marialeila 
Traversa,Sebastiano Vanadia 

  0805402714: الھاتف 
progetti@bcr.puglia.it 

  CAF pa & qمجموعة عمل نظام 
Waldemaro Morgese (resp), Daniela Ardillo, Antonio Barile,  
Silvana Cavallo, Giusy di Pumpo, Antonio Lo vecchio, Valter 

Messore, Angelo Tedone 

  0805402788: الھاتف 
w.morgese@bcr.puglia.it 

 موظفین االقلیم، خبراء خارجیین ومتطوعین*       
ى یمكن استشارتھ علو on line موجود دائما على نطاق، على كل حال ھذا البیانیمكن تعدیلھ السباب معینة خارجة عن الھذا الجدول            

 موقع الویب لمركز تیكا دیل میدیتیرانیو
 

 تیكا دیل میدیترانیو  مركزالمستضافة فيو الجمعیات  قائمة الھیئات – 6
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  0805402714: الھاتف

aibpuglia@bcr.puglia.it 
http://www.aib.it/aib/sezioni/pug/pug.htm 

 

   AIB جمعیة مكاتب ایطالیا 
 سكریتریة قسم بولیا

Maria A. Abenante 

  0805402786: الھاتف 
europedirect@bcr.puglia.it 

http://www.europedirectpuglia.it 
 

)شبكة االتحاد االوروبي" (  اتجاه بولیااوروبا"قطب   
Irene Paolino 

  0805402786 :الھاتف 
Agriambientenews@libero.it 

 

 الجمعیة االقلیمیة البولیزیة للفنیین والباحثین في مجال الزراعة
Sebastiano Vanadia 

0805402759:  الھاتف والفاكس  
d.shawki@virgilio.it 

 

  "A.M.I.C.I "جمعیة الوسطاء الثقافیین
Daniela Shawki 

0805402715: الھاتف  
 
 

"نحن نكون في المركز " جمعیة   
Licia Fortunato 

Giuseppe Moramarco 
  0805402714: الھاتف

progetti@bcr.puglia.it 
 

 

"عبر المسرح " الجمعیة الثقافیة   
Egidio Pani 

Alfonso Marrese 
Maria A. Abenante 

0805402771 :الھاتف   
centrobiofilo@bcr.puglia.it 

 

 المركز الثقافي االوروبي وبحر االبیض المتوسط 
Anna Rita Somma 

0805402786: الھاتف   
info@idonet.org 

http://www.idonet.org 
 

  IDO- “ International Development organization”   لنمو الدوليمنظمة ا
Giuseppe Desantes  

Fabio Spilotros 
Marialeila Traversa 

  0805402712: الھاتف
ti.puglia.bcr@antifascismo 

http:www.italia-liberazione.it 

--------------------------------------------- ) INSMALI شبكة  ( المعاصرة المعھد البولییزي لتاریخ ضد الفاشیة وایطالیا
-  

VVito Antonio Leuzzi 
Giulio Esposito 

      
 0805402786: الھاتف 

/it.mfe.www://phtt 
 

   " L. Bolis"  قسم  -الحركة الفیدرالیة االوروبیة  
Clorinda Ippolito 

Immacolata Picaro 
 0805402759:  الھاتف والفاكس 

inf@poloeuromediterraneo.eu 
http:// poloeuromediterraneo.eu 

 

  "J. Monnet" القطب االوروبي والمتوسط 
Cosimo Notarstefano 

 
 
 

* لعملھا المحددة  قائمة الخدمات واألوقات - 7  
 

المقدمةالخدمة   ةفقرال  
 

  االقصىالوقت
 

  ایام  عمل3 اإلعالن المسبق عن اغالق المركز  2 .1
  دقیقة15 استخدام المحطة الحاسوبیة المحجوزة 1.8

  ایام  عمل7  المكتوبة المدیر على االحتجاجاترد 1.12
ائق المخزونة في االماكن الصعبةحصول على الوثلل 2.2   یوم  عمل2 
الصحفإلحتفاظ   2.5   ایام  عمل10 
الصحیفة اذا كان اكثر من طالب یرید قرائتھا لقراءة  2.5   دقیقة20 
المحطة الحاسوبیةالوقت االدنى الستخدام  2.8   دقیقة60 

  ساعات3   التسلیم السریع للوثائق وقت  2.13
  یوم عمل15  لعادي للوثائقتسلیم ا وقت ال 2.13
  عمل یوم30 الوقت الالزم لتسلیم الوثائق المعارة ما بین المكاتب 2.13
  ایام عمل4 لتسلیم الوثائق المعارة ما بین المكاتب 2.13
  ایام عمل 4 لعمل خدمة تسلیم الوثائق الغیر مجبر على ارجاعھا 2.13
من قبل المستفیدین " بالمرغوب " قرار المدیر فیما یتعلق  2.14   ایام  عمل3 
من قبل المستفیدین " المرغوب " عمل طلب اقتناء 2.14   ایام  عمل3 
، بدایة من االلحضة التي یتم اعالمكم"المرغوبة " ستالم الوثیقة الوقت االقصى إل 2.14   ایام  عمل7 
  یوم  عملdossier    " 5 "قرار المدیر فیما یتعلق بطلبات  ال   2.15
  ایام  عمل3 قرار المدیر فیما یتعلق بطلبات استخدام القاعات  الجتماعات 2.17
واحدیوم  لعمل نسخ مصورة 2.20  

 
والبعض االخر من قبل الزائرینمضمونة من المركز بعض االوقات *   
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