
 المساحة والتجهيزات

أوال : المساحة والطاقة األستيعابية : 

المكتبة لعدد الطالب : سعة  -  1

 ( طالب298سعة المكتبة الرئيسية بالدورالسادس ) 

  ( طالب278)بأقسام الكلية والشاطبى والحضرة سعة المكتبات الفرعية 

 ( طالب576) كتبة الرئيسية والمكتبات الفرعيةاجمالى السعة فى الم. 

 مكتبة الشاطبى نساء  تطوير  تم 
-المساحة المخصصة  للمستفيد بالمكتبة :   -  2

 ( مستفيد موضحة كاألتى :298) لخدمة متر مربع (650المساحة الكلية للمكتبة الرئيسية  )

 مستفيد (206) ( متر مربع لخدمة430) القاعة الرئيسية –أ 

 ( مستفيد 60) ( متر مربع لخدمة130) القاعات العليا –ب 

 ( مستفيد 24) ( متر مربع  لخدمة47.5) 1معمل الحاسب األلى  –ج 

 ( مستفيد .8)( متر مربع  لخدمة 20.5قاعة البحث  ) –د 

متر  450ية فهى % اما مساحة المكتبات الفرع 2.18المساحة المخصصة لكل مستفيد بالمكتبة الرئيسية تبلغ 

% 1.6مستفيد وبالتالى أصبحت المساحة المخصصة لكل مستفيد بالمكتبات الفرعية تبلغ  278مربع لتستوعب 

 من مساحة المكتبات الفرعية . 

     

 ثانيا : التجهيزات :

:  المناضد والمقاعد –  1

 (  كرسى 100( ترابيزات كبيرة   +  ) 10المناضد بالقاعة الرئيسية   )

 ( كرسى 60+  )   ( ترابيزة جديدة   22)   المناضد بالقاعات العليا  

 ( ترابيزه155عدد مناضد الكمبيوتر       )

 (  كرسى  106)          2معمل الحاسب األلى  

 (  كرسى  24)          1معمل الحاسب األلى  

 ( كرسى 8قاعة البحث                        )

أرفف وخزانات الكتب : –  2

 ( رف داخلى  18( رف  ثالثى بجانبين تحتوى على  ) 26عددهم ) 

 ( رف داخلى 24( رف رباعى بجانبين تحتوى على  ) 26عددهم ) 

 

أجهزة الحاسب األلى : –  3

 -( جهاز مقسمة كاألتى : 143يبلغ إجمالى عدد أجهزة الحاسب األلى الموجودة بالمكتبة  ) 

 (  جهاز 106)          2األلى   معمل الحاسب

 (  جهاز 24)          1معمل الحاسب األلى  

 (تصوير -مسح ضوئى  –نسخ  –لتقديم الخدمات المكتبية )طباعة  جهاز ( 2)         غرفة الخدمات المكتبية 

 ( جهاز  8غرفة البحث                     )

 ( جهاز1قاعة العمليات الفنيه             )

  جهاز كمبيوتر. 12ملحوظة: تم تكهين عدد 



 

التكييفات : –  4

 جهاز تكييف بالمكتبة 29يوجد عدد 

 
 

ماكينات التصوير : –  5

 Xerox+ ماكينة زيروكس  مزودة بألة سحب سريع واحداهما( ماكينة تصويرثقيلة  3يوجد بالمكتبة  عدد  ) 

 

أجهزة متفرقة: - 6

طابعة  2+ عدد  Bar Codeباركود  3+ عدد Lab Topالب توب  2+ عدد  Data showجهاز داتا شو  

Printers) Laser Jet, HP-400) 

 

 

 -ثالثا : األمن والسالمة: 

  طفايات الحريق تم صيانتها وتجديدها موزعة فى اماكن مختلفة بالمكتبة( 13) يوجد بالمكتبة عدد  -1

 باإلضافة الى شبكة خراطيم .

  للداخللفتين  والباب الخارجى مفتوح ض األبواب والمخارج  من -2

 يوجد بالمكتبة عالمات إرشادية  لتحديد مخرج الطوارئ . -3

 يوجد بالمكتبة شبكة إنارة للطوارئ . -4

 يوجد بالمكتبة ستائر وهى مقاومة للحريق.  -5

 تركيب بوابة الكترونية على باب المكتبة للحفاظ على المقتنيات من السرقة . -6

 حريق .جهاز انذار  41يوجد  -7

 والفئرانيتم رش المكتبة دوريا لمكافحة الحشرات  -8

 : فاعلية المكتبة فى العملية التعليمية والبحث : رابعا

 وجود سجالت للزائرين : – 1

  .يوجد تسجيل الكترونى للزائرين باالضافة الى  سجالت ورقية لتسجيل بيانات
 

 استخدام المكتبة فى العملية التعليمية والبحثية : – 2

 ذلك من خالل :يتم و

 اإلطالع على الكتب والمراجع والرسائل العلمية والدوريات –أ 

 البحث اإللكترونى على األنترنت والدخول على قواعد البيانات العالمية المتخصصة  –ب 

 تقديم المساعدة للمستفيدين للحصول على الخدمات المكتبية المختلفة –ج 
  

 أوقات العمل بالمكتبة : – 3

 ( ظهرا 2ماعدا يوم الخميس )( مساءا 4( صباحا حتى الساعه )9تعمل المكتبه الساعه ) : يد الدراسةمواع

 ( ظهرا2( صباحا حتى )9: تعمل المكتبه )المواعيد الصيفية


