
 جامعة االسكندرية

 كلية الطب

 مكتبة قسم النساء و التوليد 

 الشاطبي





 رسالة المك تبة
الكلية بالشاطبي قسم النساء و التوليد على مكتبة تعمل 

المساهمة فى خدمة العملية التعليمية والبحثية وذلك بتوفير 

العديد من أوعية المعلومات فى مختلف المجاالت الطبية لتقديم 

الخدمات المكتبية بصورة جيدة حسب توقعات المستفيدين حتى 

.تنال رضائهم وتلبى إحتياجاتهم   

 



 رؤية المكتبة
مكتبة الكلية بالشاطبي قسم النساء و التوليد بكل ما تسعى 

أوتيت أن يكون لها مساهمة فعالة ومؤثرة فى تقدم العملية 

التعليمية والبحثية بالكلية وأيضا لها رؤية مستقبلية فى تدعيم 

وزيادة قواعد البيانات االلكترونية التى توفر الكتب والمجالت 

االلكترونية حتى تكون المكتبة من أفضل المكتبات التى تقدم 

.الخدمات االلكترونية وفى خدمة رسالة  المكتبة  

 



 اهداف المكتبة
 تحقيق إلى التوليد و النساء قسم بالشاطبي الكلية مكتبة تسعى•

 -: األتية األهداف

 العضاء بمقتنياتها االنتفاع تيسير على رئيسية بصفة المكتبة تعمل•

 و الطالب و المعيدين و المساعدين المدرسين و التدريس هيئة

 . الباحثين

 . ( ماجستير – دكتوراه ) العلمية الرسائل تجميع•

   الفنية بالعمليات القيام خالل من المعلومات أوعية وترتيب تنظيم•

 فى وجعلها استخدامها لتيسير ( ترتيب - تصنيف – فهرسة – قيد )•

 .المستفيدين أيدى متناول

 .تقديم الخدمات المكتبية المختلفة للمستفيدين •

 



 

 موقع المكتبة
 

بالدور مكتبة الكلية بالشاطبي قسم النساء و التوليد تقع 

.التوليد   االرضي بمبنى النساء و 

 



 وحدات المكتبة

تتكون المكتبة من قاعة اطالع 

جهاز 20كبيرة  و تحتوي على  

للحاسب االلي لخدمة العملية 

البحثية ملحق بها غرفة لحفظ 

االوعية من كتب و رسائل علمية 

. و دوريات   



 : المكتبة مقتنيات

 بالشاطبي الكلية مكتبة تحتوى•

 أوعية على التوليد و النساء قسم

 المجاالت مختلف فى معلومات

 كتب من االنجليزية باللغة الطبية

  ودوريات علمية ورسائل ومراجع

. 



االستعابيةالمساحة والطاقة   

 خالل من وذلك للمكتبة االستعابية والطاقة المساحة زيادة تم•

 : وهى بالمكتبة جديدة أماكن وتوفير خلق

 بطاقة للمكتبة الداخلية بالصالة رئيسية إطالع قاعة توفير •

 . مستفيد40 إلى تصل إستعابية

 ألعضاء للمكتبة الداخلية بالصالة ألى حاسب معمل توفير•

 . مستفيد20 من أكثر ليستوعب الطلبة و  التدريس هيئة



 موظفين المكتبة

 

تتكون المكتبة من اربعة موظفين مديرة للمكتبة و 

مشرفة مكتبة الكلية و موظفون تابعون للمكتبة الرقمية 

. 



:االجراءات المتبعة في المكتبة  

يقوم المستفيد بتسجيل بياناته عند دخوله للمكتبة و يقوم بالتوجه 

 لموظف المكتبة الرشاده الي الخدمة المطلوبة 

اما ان يكون في حاجة الي رسالة او كتاب فيقوم بعمل البحث  

الالزم له على االنترنت و اعطائه رقم الوعاء المطلوب 

لالطالع عليه او التوجه الي استخدام جهاز حاسب الي 

.الستخدامه في العمليه البحثية   


