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دليل املكتبة ( للطالب) للمستفيدين
جمخلً اإلاىخبت مجمىعت مً الىخب اإلاؼبىعت والىخب ؤلالىتروهُت في مخخلف اإلاىطىعاث ورلً لخلبُت
اخخُاحاث الؼلبت فظال عً دعم اخخُاحاث أعظاء الهُئت الخذسَعُت اإلاخخلفت.

رشالت املكتباث:
جخمدىس سظالت اإلاىخبت خىٌ دعم البرامج ألاوادًمُت ووشاػاث البدث العلمي في أوادًمُت ؤلاداسة والعُاظت
للذساظاث العلُا ،مً خالٌ اكخىاء مصادس اإلاعلىماث اإلاىاظبت باظخخذام أخذر معاًير العمل اإلاىخبي الخاصت ببث
هزه اإلاصادس وحعل أو إبلاء اإلاعخفُذًً؛ مىظفي اإلاىخبت على صلت وزُلت بأخذر الاججاهاث واإلاماسظاث اإلاشجبؼت
باإلداسة الفعالت والاظخخذام ألامثل إلاصادس معلىماث اإلاىخبت.

شاعاث العمل :
ً
صباخا وختى
حعخلبل اإلاىخبت سوادها الىشام ػُلت أًام ألاظبىع (عذا ًىم الجمعت) مً العاعت العاششة
ً
معاء ،حعؼل اإلاىخبت أزىاء ألاعُاد الىػىُت والعؼل الشظمُت لألوادًمُت .وٍخم ؤلاعالن عً الذوام في شهش
الخامعت
سمظان اإلاباسن والفصل الصُفي ول في خُىه.

مزافق املكتبت:
 اإلاىخبت الىسكُت الشئِغ.
 مخخبر الحاظىب وٍدخىي على  16حهاص خاظىب مشجبؼين بشبىت ؤلاهترهذ ،والتي مىه ًخىفش خذمت الؼباعت
للؼلبت.
 اإلاىخبت الالىتروهُت اإلاىحىدة على اإلاىكع الالىترووي لألوادًمُت على شبىت الاهترهذ وهزلً عذًذ مدشواث
البدث اإلاخخصصت مثل .Ebesco
 خذمت الشبىت الالظلىُت مخىفشة في حمُع أماهً ألاوادًمُت بدُث جدُذ لجمُع اإلاعخفُذًً اظخخذام
أحهضتهم اإلادمىلت للذخىٌ على شبىت ؤلاهترهذ .

آداب اشتخدام املكتبت:
لخىفير مصادس اإلاىخبت وخذماتها للمعخفُذًً بجىدة عالُتً ،شجى مشاعاة الخعلُماث الخالُت:
 اإلادافظت على حى مً الهذوء الخام وخفع الصىث في اإلاىخبت واإلاخخبر.
 إغالق الهىاجف اإلادمىلت أو وطعها في خالت الصمذ.
 عذم جىاوٌ ألاػعمت أو اإلاششوباث أو الخذخين داخل اإلاىخبت.
 إعالم مىظفي اإلاىخبت بأًت مشيلت ًىاحهها اإلاعخفُذ.
 عذم إسحاع أوعُت اإلاعلىماث إلى أماهنها على ألاسفف ،ورلً اخخصاص أمين اإلاىخبت فلؽ.
 اإلادافظت على الىخاب واحب دًني وأخالقي.
 ال جدشم غيرن فائذة الىخب التي اظخعشتها ،بخأخشن في اسحاعها في الىكذ اإلادذد.
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خدماث املكتباث:
جدشص اإلاىخباث على جلذًم مصادس معلىماث دكُلت وخذًثت وراث صلت مباششة بيشاػاث مجخمع ألاوادًمُت
في الخعلم والخعلُم والبدثً .لىم اإلاىظف بخلذًم العىن للمعخفُذًً الزًً ًبدثىن عً اإلاعلىماث ورلً بفظل
خذماث هىعُت ومهىُت على أعلى معخىي .وجخظمً هزه الخذماث ما ًأحي:






ؤلاعاسة وؤلاسحاع والحجض.
خذمت ؤلاسشاد.
خذمت الحصىٌ على مصادس خاسحُت  /ؤلاعاسة اإلاخبادلت بين اإلاىخباث.
حعلُم اإلاعخفُذًً وجذسٍبهم.
ؤلاخاػت الجاسٍت (إعالم اإلاعخفُذًً ومشتروي اإلاىخباث بيل ما هى حذًذ عبر ؤلاًمُل أو سظائل اإلاىباًل أو أي
ػشٍلت أخشي).

خدماث إلاعارة وإلارجاع والحجز:
الكتب املصموح بإعارتها:
ًخاح ألعظاء الهُئت الخذسَعُت والؼلبت واإلاىظفين ممً ًدملىن بؼاكت الجامعت العاسٍت اإلافعىٌ اظخعاسة
الىخب وفلا للمذد الضمىُت اإلابِىت أدهاه ،وهىان مشوهت في شأن حغُير عذد الىخب اإلاعمىح باظخعاستها حعخمذ على
مىطىعاث اإلاعاق الذساس ي وجىفش هخب ممازلت واإلاىخبت اإلاعخخذمت.
 أعظاء الهُئت الخذسَعُت
 ػلبت الذساظاث العلُا
 اإلاىظفىن ؤلاداسٍىن

 10هخب لفصل دساس ي وامل
 4هخب إلاذة  4أظابُع
 4هخب إلاذة أظبىعين

رفوف الحجز:
 جىطع بعع الىخب على سفىف الحجض بىاء على ػلب مً أعظاء الهُئت الخذسَعُت ،هما جىطع الىخب
الذساظُت على هزه الشفىف ششٍؼت أن جذسط هزه الىخب الذساظُت في الفصل الذساس ي الجاسي.
 جيىن الىخب اإلاحجىصة لالظخخذام داخل اإلاىخبت فلؽ.
 لً ٌعمذ بئعاسة هخب سفىف الحجض أزىاء أوكاث أداء الامخداهاث.
ً دم للؼالب ممً ًدمل بؼاكت حامعُت ظاسٍت اإلافعىٌ أن ٌعخعير هخابين مً هخب سفىف الحجض في آن
واخذ وإلاذة ظاعخين فلؽ لالظخخذام داخل اإلاىخبت.

الكتب املزجعيت
ٌ عمذ فلؽ ألعظاء الهُئت الخذسَعُت والؼلبت جصىٍش الىخب اإلاشحعُت فلؽ وال ٌعمذ باظخعاستها جهائُا.

الدورياث:
ٌ عمذ فلؽ ألعظاء الهُئت الخذسَعُت والؼلبت جصىٍش الذوسٍاث فلؽ وال ٌعمذ باظخعاستها جهائُا.
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ججديد اشتعارة الكتب
ً مىً ججذًذ اظخعاسة الىخب اإلاعاسة إرا لم ًىً عليها ػلب هبير أو حجضها معخفُذون آخشون ،وَشترغ
إلجمام عملُت الخجذًذ خظىس اإلاعخعير ومعه الىخب التي ًشغب في ججذًذها.

الحجز
ً مىً حجض أي هخاب معاس بخلذًم ػلب لذي مىخب ؤلاعاسة في اإلاىخبت ،ولذي إسحاع الىخاب ًخم إشعاس مً
كام بالحجض للحظىس الظخعاسة الىخاب.

اشتدعاء الكتب قبل انقضاء مدة إلاعارة
ً دم إلداسة اإلاىخبت اظخذعاء أي هخاب معاس بشظالت كصيرة جشظلها اإلاىخبت للمعخعير إلسحاع الىخاب إرا وان
هىان ظشف خاص ٌعخذعي رلً خالٌ زالزت أًام مً ابالغه بزلً.

رشائل التذكير
ً شظل مىظف اإلاىخبت سظائل جزهير للمعخعيرًً ،لخزهيرهم بمىاعُذ اظخدلاق إعادة الىخب اإلاعاسة لذحهم.

الكتب املتأخزة في إلارجاع
 حعخدم الىخب اإلاعاسة إسحاعها إلى اإلاىخبت وفلا للخاسٍخ اإلاسجل على بشهامج اإلاىخبت الخاص.
ً دشم مً ؤلاعاسة الؼلبت الزًً بدىصتهم هخب مخأخشة في ؤلاسحاع.

الغزاماث
ً ذفع اإلاعخعير غشامت كُمتها شُيل واخذ عً ول ًىم جأخير ليل هخاب.

غزامت الفقدان وإلاجالف
 إرا فلذ اإلاعخفُذ أي هخاب فُخعين علُه الخعىٍع اإلاخمثل في جىفير وسخت جيىن ملبىلت لذي إداسة اإلاىخبت،
ً
مظافا سظىم اإلاعالجت الفىُت ليل مصذس وكذسها  30شُيل.
 إرا حعزس على اإلاعخفُذ حعىٍع الىخاب الزي فلذه أو أجلفه فُخعين علُه خُيئز دفع ما كُمخه طعفي ظعش
ً
الىخاب ألاصلي مظافا إلُه  30شُيل سظىم اإلاعالجت الفىُت ليل وعاء.

خدمت إلاعارة املتبادلت بين املكتباث
 هىان اجفاكُاث حعاون مخبادٌ بين ألاوادًمُت والجامعت ؤلاظالمُت وحامعت ألامت وغيرهم مً اإلاؤظعاث
ألاوادًمُت الجاخت خذمت ؤلاعاسة .خُث أجاخذ هزه الاجفاكُاث ألعظاء الهُئت الخذسَعُت والؼلبت اظخعاسة الىخب
شخصُا مً اإلاىخبت .
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خدماث إلارشاد:
ً خىفش في اإلاىخبت مخخصص في مجاٌ جلذًم خذمت ؤلاسشاد اإلاىخبي ،خُث ًششذ اإلاعخفُذًً لىُفُت الىصىٌ إلى
مصادس معلىماث اإلاىخبت اإلاخىىعت واظخخذام خذماث اإلاىخبت اإلاخخلفت.
 في اإلاىخبت مخخصص في الخذمت اإلاشحعُت ،مىحىد على الذوام لخذمت اإلاعخفُذًً ،خُث ًلىم اإلاعخفُذ
ً
بخلذًم ػلب له أو اظخفعاسه شخصُا أو هاجفُا ،أو عبر البرًذ الالىترووي.

البحث في موضوع محدد:
جلذم اإلاىخباث للمعخفُذًً خضما مً اإلاعلىماث بىاء على ػلب منهم جخظمً الىزائم وهخائج البدث اإلاعترحعت
مً مجمىعت مخعذدة مً مصادس اإلاعلىماث ،مثل الىخب والذوسٍاث وكىاعذ البُاهاث ... ،الخ.

جدريب املصتفيدين:
جلام حلعاث الخثلُف والخذسٍب الشاملت للمعخفُذًً الخاصت بمصادس معلىماث اإلاىخباث وخذماتها على
مذاس العىت ألاوادًمُت .جلذم اإلاىخباث في هزا ؤلاػاس ما ًأحي:
 حلعاث أظاظُت للمعخفُذًً اإلاعخجذًً.
 حلعاث مخلذمت للؼلبت اللذامى.
 حلعاث جلذم بىاء على الؼلب وفلا للعُاق اإلاخعلم باإلاىطىع أو اإلاعاق الذساس ي.

كيف ججد كتابا إلكترونيا:
 ارهب إلى "اإلاىكع الالىترووي" زم اختر "اإلاىخبت" زم اختر "البدث" – البدث عً هخاب إلىترووي.
 اختر اللاعذة اإلاؼلىبت.
 ابدث باإلاصؼلحاث اإلاؼلىبت.
 ظخظهش لً كائمت بعىاوًٍ الىخب خىٌ اإلاىطىع اإلاؼلىب.
 اختر الىخاب اإلاىاظب زم اخفظه أو اػبعه.
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قواعد البياناث:
 مقاالث الدورياث العزبيت
جخظمً هزه اللاعذة بُاهاث الفهشظت الخاصت باإلالاالث الصادسة باللغت العشبُت واإلاىحىدة في الذوسٍاث
العشبُت اإلاؼبىعت التي حشترن بها اإلاىخباث ،وحغؼي هزه اإلالاالث مىطىعاث مخعذدة في الششَعت والذساظاث
العالمُت واللغت العشبُت وألادب العشبي والخاسٍخ وعلم الاحخماع والشؤون الذولُت والعشبُت  ...الخ.
كاعذة البُاهاث مخاخت على مىكع اإلاىخبت ؤلالىترووي ،وٍمىً الباخث البدث بالعىىان واإلاؤلف وعىىان
الذوسٍت واليلماث اإلافخاخُت للىصىٌ إلى مبخغاه .وٍمىً الاجصاٌ بمىظفي الخذمت اإلاشحعُت إلاضٍذ مً
الاظخفعاساث.
 رشائل املاجصتير
جخظمً هزه اللاعذة بُاهاث الفهشظت الخاصت بمشاسَع الخخشج التي كذمها ػلبت ألاوادًمُت ،هما
جخظمً اللاعذة الشوابؽ الخاصت بالىصىٌ إلى الىص اليامل ليل مششوع .جخىفش هزه اللاعذة مدملت على
بعع مدؼاث الدشغُل في اإلاىخباث.

اقتناء مصادر معلوماث املكتباث:
ًخعاون مىظف اإلاىخبت مع أعظاء الهُئت الخذسَعُت في عملُت جضوٍذ اإلاىخبت بمصادس اإلاعلىماث اإلاخخلفت الىسكُت
والالىترووي وجىمُت اإلاجمىعاث ،خُث ًلىم أعظاء الهُئت الخذسَعُت باكتراح عىاوًٍ الىخب اإلاؼلىبت مً خالٌ
ً
اسظالها للشئىن ألاوادًمُت ،وجلىم ألاوادًمُت بششائها وفلا لعُاظت جىمُت مصادس اإلاعلىماث اإلاعخمذة لذحها لهزه
الغاًت.

الانتحال (الصزقت ألادبيت):
الاهخداٌ هى جلذًم هخاباث آلاخشًٍ على أظاط أجها مً إعذاد الباخث هفعه .وٍشجبؽ هزا الاخخُاٌ بالتزوٍش
واللشصىت – وهي مماسظاث فيها اهتهان للىاهين خماًت اإلالىُت الفىشٍت .فُخعين على الؼلبت الاظدشهاد اإلاشحعي
والاعتراف بالشىش لذي اظخخذامهم لجمُع مصادس اإلاعلىماث في إعذاد مشاسَع بدىثهم وواحباتهم .وٍخظمً هزا
الاظدشهاد اإلاشحعي ألافياس واليلماث والىخائج التي جىصل إليها الغير .وَعذ الامخىاع عً الالتزام باللىاهين والاعتراف
بشىش آلاخشًٍ لذي الاكخباط مً أعمالهم باألظلىب الالئم ٌعذ اهتهاوا صشٍدا وَعشض صاخبه إلى جبعاث أوادًمُت
خؼيرة.
ول شخص ٌعذ وسخت غير كاهىهُت مً مصادس معلىماث اإلاىخباث أو ال ًشاعي الاظخخذام اإلاعؤوٌ للمىاد
العمعُت والبصشٍت وؤلالىتروهُت ًيىن كذ خالف واهتهً خلىق اإلالىُت الفىشٍت وَعشض هفعه لخبعاث كاهىهُت.

املقترحاث:
جللى اكتراخاث اإلاعخفُذًً جلذًشا هبيرا لذي إداسة اإلاىخبت .وجشخب إداسة اإلاىخباث باإلالترخاث ظعُا وساء
اإلاشاسهت في جؼىٍش ملخيُاث اإلاىخباث وخذماتها اإلاخخلفت.
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