




 :نبذة عن المك تبة 

كاديمى بمساحة تصل إلى  
أ

تقع المك تبة الرئيسية لكلية الطب فى الدور السادس بالمبنى ال
ك ثر من   650

أ
الشاطبى  مستفيد باإلضافة إلى المك تبات الفرعية 310متر مربع لتستوعب ا

 والحضرة لخدمة المستفيدين



 :رسالة المك تبة 

تعمل مك تبة كلية الطب على المساهمة فى خدمة العملية التعليمية والبحثية 
وعية المعلومات فى مختلف المجالت الطبية لتقديم 

أ
وذلك بتوفير العديد من ا

الخدمات المك تبية بصورة جيدة  حسب توقعات المستفيدين حتى تنال رضائهم 
لك ترونية التى توفر الك تب وتلبى إحتياجاتهم  و تدعيم وزيادة قواعد البيانات ال

فضل المك تبات التى تقدم 
أ

لك ترونية حتى تكون المك تبة من ا والمجالت ال
لك ترونية وفى خدمة رسالة  المك تبة  .الخدمات ال

. 



هداف المك تبة   
أ

 :ا

تية 
أ

هداف ال
أ

 -:تسعى مك تبة الكلية إلى تحقيق ال
ل • وعية المعلومات فى مختلف المجالت الطبية من ك تب ومراجع وذلك من خال

أ
توفير العديد من ا

 سياسة التزويد والشراء
 ( .ماجستير  –دك توراه ) تجميع الرسائل العلمية •
ل القيام بالعمليات الفنية • وعية المعلومات من خال

أ
 تنظيم وترتيب ا

يدى المستفيدين( ترتيب  -تصنيف  –فهرسة  –قيد ) 
أ

 .لتيسير استخدامها وجعلها فى متناول ا
 .تقديم الخدمات المك تبية المختلفة للمستفيدين •



 :خدمات المك تبة 

التوجيه 
 واإلرشاد

قاعة 
اإلطالع 
 الرئيسية

خدمة 
 التصوير

والطباعة 
 والنسخ

قاعة 
اإلطالع  

 الحر

قاعة 
متعددة 

األغراض 
 –ندوات )

ورش عمل 
ومناقشة 
(الرسائل  

خدمة 
البحث 

 االلكترونى

االشتراك 
والبحث فى 

قواعد 
 البيانات

البحث   
الحر فى 
قاعات 

 اإلنترنت 



 وحدة الستقبال

تى 
أ

 :تقوم هذه الوحدة بال

استقبال المترددين على المك تبة  -1
لى مع 

أ
وتسجيل بياناتهم على النظام ال

 .تحديد الغرض من دخول المك تبة 

توجيه وإرشاد المستفيد إلى مكان  -2
 .الخدمة المطلوبة للحصول عليها 

مانات من المترددين  -3
أ

تنظيم استالم ال
لوضعها فى الدولب الخاص بها وإعطاء 

 .المستفيد ما يفيد ذلك 



 غرفة البحث 
تقوم غرفة البحث بإجراءالبحث الورقى 

وعية المعلومات 
أ

لك ترونى عن ا وال
لى  

أ
الموجودة بالمك تبة على النظام ال

للمستفيدين مع إبالغ المسئول بقاعة 
وعية المطلوبة 

أ
وعية إلحضارال

أ
حفظ ال

حتى يتمكن المستفيد من اإلطالع عليها 
 .والستفادة منها 



لى  
أ

 1معمل الحاسب ال

يقوم باستقبال طالب الدراسات العليا لعمل 
الشتراك الخاص بالمك تبة الرقمية لدخولهم 

على قواعد البيانات العالمية من المنزل مع 
 .شرح خطوات الدخول



 قاعة الدراسة
عضاء 

أ
وهى مخصصه لإلطالع الحر للطلبة وا

 .هيئة التدريس 



 غرفة التصويروالنسخ
تقوم غرفة التصوير بتقديم خدمات 

التصوير والطباعة  على الورق 
جزاء من 

أ
للمترددين على المك تبة ونسخ ا

وعية  المك تبية فى حدود المسموح 
أ

ال
 .به



 قاعة اإلطالع الرئيسية

 

يقوم المسئولون بقاعة اإلطالع الرئيسيه 
وعية المطلوبة من قبل 

أ
بإحضارال

المستفيد ثم تسجيل بيانات الوعاء 
وبيانات المستفيد  فى السجالت 

 .المخصصة لذلك



لى 
أ

 2معمل الحاسب ال

عضاء هيئة 
أ

هو مخصص للطلبة وا
التدريس للقيام بالبحث الحرعلى 

اإلنترنت وكذلك البحث على قواعد 
حد 

أ
البيانات العالمية باإلستعانة با

 .متخصصى المك تبات 



وعية والعمليات 
أ

قاعة حفظ ال
 الفنية

يقوم المسئولين بقاعة الحفظ بتنظيم 
ماكنها وفقا 

أ
رفف فى ا

أ
وعية على  ال

أ
وترتيب ال

لخطة التصنيف المتبعة بالمك تبة لسهولة 
 .الوصول إليها عند طلب المستفيد لها 


