




دلـــــــيـــــــل القـــــــارئ

 املكتبـــة الـ��سائطــيــة لــمــ�ؤ�ســـ�ســــة

م�سجد احل�سن الثانــي بالــدار الــبيــ�ســاء

ا�ستعارة  جتديد  م�ستفيد  لكل  •  يحق 
عدم  ب�رشط  واحدة،  ملرة  الوثيقة 

ال  واأن  بها،  امل�سموح  املدة  جتاوز 

�سلفا  حمجوزة  الوثيقة  هذه  تكون 

من طرف قارئ اآخر.

من  االإجراءات،  كافة  املكتبة  •  تتخذ 
املعارة  الوثائق  ا�سرتجاع  اأجل 

)ر�سائل  ردها  يف  التاأخر  حالة  يف 

حق  توقيف  غرامات،  التذكري، 

االإعارة...(.

اأو  وثيقة  اأي  اإ�ساعة  حالة  •  يف 
ملزم  امل�ستفيد  فان  اإتالفها، 

بتعوي�ض قيمتها املادية.

االإعارة يف حالة  تعليق حقوق  •  يتم 
حدوث اأي نزاع.

املادة 4 : اأحكام عامة

التحلي  امل�ستفيدين  على  •  يجب 
باالحرتام التام جلميع رواد املكتبة، 

املحافظة  و  فيها،  العاملني  وكذا 

واملجموعات  التجهيزات  على 

املو�سوعة رهن اإ�سارتهم.

الكتب،  حوا�سي  على  الكتابة  •  متنع 
والت�سطري على �سفحاتها، اأو اإحلاق 

باتا  منعا  مينع  كما  بها.  �رشر  اأي 

االأدوات  )خ�سو�سا  االأ�سياء  حمل 

اأن ت�سبب �رشرا  احلادة( التي ميكن 

اأو التجهيزات اأواالأثاث اأو  بالبناية  

اأن ت�سكل خطرا على �سالمة مرتادي 

املكتبة.

•  يجب االلتزام بالهدوء داخل قاعات 
االأكل  اإدخال  ومينع  املطالعة، 

التدخني،  مينع  كما  وامل�رشوبات، 

وا�سطحاب  اأنواعها،  بكل  والدعاية 

ن�ساط من  اأي  احليوانات، وممار�سة 

العادي  ال�سري  على  الت�سوي�ض  �ساأنه 

للمكتبة.

اأو  النقال،  الهاتف  اإيقاف  •  يجب 
التواجد  اأثناء  ال�سامت  على  و�سعه 

بف�ساءات املكتبة.

م�سوؤولية  اأي  تتحمل  ال  املكتبة  •  اإن 
اأغرا�ض  �سياع  اأو  �رشقة  حالة  يف 

ثياب...( اأمتعة،  )حقائب،  �سخ�سية 

خا�سة برواد املكتبة.

•  ال ي�سمح بدخول االأطفال الذين تقل 
اإال  �سنوات   )7( �سبع  عن  اأعمارهم 

تتجاوز  اأ�سخا�ض  اأو  ذويهم،  برفقة 

اأعمارهم ثمانية ع�رش )18( �سنة.

واالأمتعة  احلقائب  مراقبة  •  ميكن 
اإذا  املكتبة،  ملرتادي  ال�سخ�سية 

اقت�ست ال�رشورة ذلك.

املادة 5 : تفعيل النظام الداخلي

ي�ستلزم  باملكتبة  االنخراط  اإن 

النظام،  هذا  بنود  احرتام  بال�رشورة 

اأو �سوء  اإهمال متكرر  اأو  وكل خمالفة 

املكتبة،  رواد  اأو  املوظفني،  مع  اأدب 

يوؤدي اإىل توقيف االإعارة ب�سفة دائمة 

اأو موؤقتة،ويف احلاالت الق�سوى، اإلغاء 

االنخراط و �سحب البطاقة.

حتت  باملكتبة،  العاملون  ويلتزم 

املدير،  لل�سيد  املبا�رشة  امل�سوؤولية 

املن�سور  النظام  هذا  بنود  بتطبيق 

رهن  املو�سوع  و  املوؤ�س�سة،  مبرافق 

طلبات  تقدمي  اأثناء  اجلميع  اإ�سارة 

االنخراط .

املرجو  الداخلي  النظام  لالإطالع على 

الولوج اإىل بوابة املكتبة.

معلومات عملية

-  لال�ستعالم عن اأوقات االفتتاح، اإجراءات الت�سجيل وخمتلف الوثائق 

االإر�سادية، املرجو زيارة موقع املكتبة الو�سائطية:

 -  العنوان:

 املكتبة الو�سائطية ملوؤ�س�سة م�سجد احل�سن الثاين

 �سارع تزنيت - الدار البي�ساء

 الهاتف : 68/62 33 26 22 05 (212)

الفاك�ض : 04 14 26 22 05 (212)

www.fmh2.ma

خريطة

امل�قع







املكتبة ال��سائطية مل�ؤ�س�سة م�سجد 

احل�سن الثاين ترحب بكم :

االإطالع  فر�سة  الدليل  هذا  مينحكم 

على خمتلف موارد املكتبة الو�سائطية 

ل�سمان  تقدمها  التي  واخلدمات 

ا�ستعمال اأمثل لف�ساءاتها و لر�سيدها 

الوثائقي.

م�ارد املكتبة ال��سائطية :

ن�رش  على  الو�سائطية  املكتبة  تعمل 

خدماتها  وتقدم  والثقافة  املعرفة 

تطلعات  م�ستوى  اإىل  ترقى  بجودة 

املنخرطني. لذلك فهي توفر :

•   ف�ساءات للقراءة، البحث، احلوار 
و النقا�ض الفكري.

•  ر�سيد وثائقي متنوع : كتب، 
دوريات، مواد �سمعية ب�رشية 

ومتعددة الو�سائط.

من  جمموعة  بربجمة  تقوم  كما 

)ور�سات،   املتنوعة  الثقافية  االأن�سطة 

اأن�سطــة  معــار�ض،  حمـا�سـرات، 

ترفيهية...(.

اأوقات االفتتاح للعموم

من الثالثاء اإىل ال�سبت:

من ال�ساعة 10 �سباحا اإىل ال�ساعة 6 

م�ساء.

الو�سائطية  املكتبة  رواد  اإعالم  �سيتم 

بكل تغيري يطراأ على اأوقات االفتتاح.

نظام االإعارة 

االإطالع  من  االنخراط  بطاقة  متكنكم 

الوثائقي  الر�سيد  على  املكان  بعني 

ملختلف  احلر  الولوج  عرب  املتوفر 

وفقا  والف�ساءات  الوثائقية  املوارد 

واال�ستفادة  املفتوحة،  الرفوف  لنظام 

االأمر  تعلق  �سواء  االإعارة  خدمة  من 

باالأفراد اأو باملجموعات :

على  املتوفرين  لالأ�سخا�ض  •  ي�سمح 
الكبار  بطاقة  اأو  ال�سباب  بطاقة 

با�ستعارة 3 وثائق.

واملوؤ�س�سات  لالأ�سخا�ض  •  ي�سمح 
اأو  العائلية  البطاقة  املتوفرين على 

 10 با�ستعارة  املجموعات  بطاقة 

وثائق.

• مت حتديد مدة االإعارة يف 10 اأيام.
الكتـب  االإعـارة  من  •  ت�ستثنـى 
واحلوامـل  الدوريـات  املرجعيـة، 

واملتعـددة  الب�سـريــة  ال�سمعيــة 

الو�سائط.

متديد االإعارة و احلجز

اإ�ستعارة  متديد  يف  احلق  منخرط  لكل 

التوجه  عرب  واحدة  ملرة  الوثائق 

مبا�رشة اإىل مكتب االإعارة.

ويف حالة ما اإذا كانت الوثيقة معارة 

مكتب  لدى  احلجز  طلب  ميكن  �سلفا، 

البوابة  اإىل  بالولوج  اأو  االإعارة، 

الو�سـائطيـة  للـمكتبــة  االلـكتـرونيــة 

الـ�سخـ�سـي  احل�ســـاب  وا�ستخـــدام 

القيام  ي�سمح  ال  اأنه  كما  للمنخرط. 

اآن  يف  حجز  3 عمليات  من  باأكرث 

واحد.

البحث يف الفهر�س االإلكرتوين

املكتبة  ت�سع  بحثكم،  الإجراء 

الفهار�ض  اإ�سارتكم  رهن  الو�سائطية 

املبا�رش  اخلط  على  للعموم  املتاحة 

بعد  العمل عن  اإمكانية  مع   )CAPO(
االلكرتونية  البوابة  اإىل  الولوج  عرب 

على املوقع االآتي :

www.fmh2.ma
خالل  من  الو�سائطية  املكتبة  تروم 

بواجهتني  االإلكرتوين  الفهر�ض  اإتاحة 

خم�س�ستني لفئة ال�سباب و فئة الكبار 

ج�رش  وخلق  البحث  عملية  تي�سري 

للتوا�سل الفعال مع القراء.

تنظيم الر�سيد الوثائقي

 

ميكنكم االإطالع على خمتلف الوثائق 

اإما  الو�سائطية  باملكتبة  املتواجدة 

من  انطالقا  للرفوف  احلر  بالولوج 

با�ستخدام  اأو  االإر�سادية  اللوحات 

الفهر�ض االإلكرتوين للمكتبة الو�سائطية 

لتحديد موقع الوثيقة املراد ت�سفحها.

ت�سوير و ن�سخ الوثائق

اإ�سارة  رهن  الو�سائطية  املكتبة  ت�سع 

وت�سـويـر  لن�سـخ  م�سلحـة  العمـوم 

الن�سخ  خدمـات  وتخ�سـع  الوثـائق، 

بها  اجلاري  الفكرية  امللكية  لقوانني 

العمل.

املوارد ال�سمعية الب�رصية 

واملتعددة الو�سائط

للمنخرطني  الو�سائطية  املكتبة  توفر 

جمموعة من املوارد ال�سمعية الب�رشية 

واملتعددة الو�سائط :

�سمعية  اأقرا�ض  مدجمة،  •  اأقرا�ض 
انطالقا  ا�ستخدامها  ميكن  ب�رشية، 

من االأجهزة املعلوماتية، و يتم ذلك 

بعد عملية احلجز يف حدود االأمكنة 

املتوفرة.

باالإنرتنيت  مو�سولة  •    حوا�سيب 
زيارة  و  الويب  �سبكة  عرب  لالإبحار 

املواقع املقرتحة م�سبقا.

االإطالع  يرجى  املعلومات  للمزيد من 

الـمــوارد  ا�ستعمــال  ميثــاق  علــى 

البوابة  اإىل  الولوج  عرب  االإلكرتونية 

مبكتب  اال�ستعالم  اأو  االإلكرتونيـة 

اال�ستقبال.

البوابة االإلكرتونية 
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حتى  االإلكرتونية  البوابة  اإحداث  مت 

يت�سنى للعموم االإطالع على م�ستجدات 

املكتبة الو�سائطية و االأن�سطة الثقافية 

املزمع تنظيمها و كذلك تتبع خمتلف 

حجز...( )اإعارة،  املبا�رشة  العمليات 

ال�سخ�سي  احل�ساب  اإىل  بالولوج 

للمنخرط.

االأن�سطة الثقافية

باالإ�سافة  الو�سائطية  املكتبة  ت�سعى 

م�سادرها  و  املعلومات  توفري  اإىل 

خمتلف  يف  املتنوعة  باأ�سكالها 

عاما  ف�ساء  تكون  اأن  اإىل  املعارف 

يف  ي�ساهم  جمتمعي  اإ�سعاع  ومركز 

الدار  ملدينة  الثقافية  احلياة  اإغناء 

البي�ساء.

املكتبــة  تقـوم  ذلك،  اأجـل  مـن 

ثقافية  اأن�سطة  بتنظيـم  الو�سائطيـة 

متنوعة )معار�ض، لقاءات مع الكتاب، 

قراءات، ور�سات...( 

االأن�سطة  يف  امل�ساركة  و  للح�سور 

البوابة  اإىل  الدخول  املرجو  الثقافية، 

بعني  اال�ستعالم  اأو  االإلكرتونية 

املكان.

املكتبة الو�سائطية ملوؤ�س�سة م�سجد احل�سن 

الثاين -  مقتطفات من النظام الداخلي

ملوؤ�س�سة  الو�سائطية  املكتبة  تعترب 

عموميا،  مرفقا  الثاين  احل�سن  م�سجد 

بدون  القراء  لعموم  خدماتها  تقدم 

اإىل  وت�سعى  االأعمار،  جلميع  و  متييز 

ن�رش الوعي بثقافة القراءة واأهمية دور 

الكتاب و الو�سائط االأخرى، يف عملية 

التن�سئة االجتماعية، عرب عر�ض ر�سيد 

وثائقي يحتوي على خمتلف املعارف 

و العلوم.

املادة 1: الولوج اإىل املكتبة

الو�سائطية  املكتبة  ولوج  •  ي�ستوجب 
الثاين  احل�سن  م�سجد  ملوؤ�س�سة 

من  اال�ستفادة  حق  مينح  انخراطا 

بطاقة قارئ �سخ�سية، �ساحلة ملدة 

من  ابتداء  �سهرا   )12( ع�رش  اثني 

تاريخ الت�سجيل.

واالإغــالق  االفتتـاح  مواعيد  •  اإن 
خمتلف  عرب  من�سورة  و  حمددة 

)اللوحات  املوؤ�س�سة  داخل  الو�سائط 

االلكتـرونــي،  املوقــع  االإعالنيــة، 

اإعالم  ويتم  الداخلية...(.  الن�رشات 

على  يطراأ  تغيري  بكل  املكتبة  رواد 

املتغيـرات  ح�ســب  املواعيـد  هـذه 

الظرفية و اأن�سطة املوؤ�س�سـة.

املادة 2 : الت�سجيل

تتم عملية الت�سجيل عرب تقدمي الوثائق 

االنخراط  ر�سوم  ودفع  املطلوبة، 

املوؤ�س�سة.  اإدارة  طرف  من  املحددة 

على  احل�سول  للمنخرط  ويت�سنى 

يجوز  ال  �سخ�سية،  قارئ  بطاقة 

ا�ستعمالها من طرف الغري، ويف حالة 

امل�ستعمل  فاإن  �رشقتها  اأو  �سياعها 

يبقى م�سوؤوال عن الوثائق املعارة اإىل 

اإرجاعها، مع االإعالم عن فقدان  حني 

البطاقة لدى اإدارة املوؤ�س�سة.

املادة 3: املطالعة واالإعارة 

اخلارجية

الرفــوف  نظــام  املكتبــة  •  تعتمـد 
وحريـة  �سهولـة  حيث  املفتوحـة، 

ا�ستخدام م�سادر املعلومات.

الوثائق  خمتلف  با�ستعارة  •  ي�سمح 
با�ستثنـاء  باملكتبــة  املوجـــودة 

والكـتــب  الـمتعــددة  الو�ســائـــط 

عدد  ويبقى  والدوريات.  املرجعية 

الوثائق املعارة حمدودا وكذا املدة 

الزمنية لالإعارة،كما يتم اال�ستعالم 

عن طرق االإعارة مبختلف الو�سائط 

االإعالنية،  )اللوحــات  باملوؤ�س�سـة 

الن�ســـرات  االلكرتونــي،  املـوقــع 

الداخلية...(.

االأجهزة  من  عددا  املكتبة  •  توفر 
العـام،  لال�ستعمـال  املعلوماتيـة 

�رشوط  اإىل  اخلدمة  هذه  وتخ�سع 

حمددة يف »ميثاق ا�ستخدام االأجهزة 

رهـن  واملـو�سـوع  املعلـومـاتيـة«، 

اإ�سارة الراغبني مبكتب اال�ستقبال.

•  تنفرد املكتبة بتقدمي خدمة االإعارة 
للموؤ�س�سـات  بالن�سبـة  اجلماعيـة 

االجتماعية و الرتبوية، حيث ت�ستفيد 

ملمثل  ت�سلم  جماعية  بطاقة  من 

كامل  يتحمل  والذي  املوؤ�س�سة،  عن 

اأو  اإتـالف  اأي  حالـة  يف  امل�سوؤولية 

�رشر يلحق بالوثائق املعارة.


