
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضم  : الطابم ألاول ٍو

 مً بىابت مذخل ومخشج -
ً
اإلاكخبت ًكىن مشوسا

اكبت ؤلالكتروهُت  .اإلاش

 .شعبت ؤلاعاسة وؤلاسحاع-

عت ؤلاظالمُت واللاهىن - كاعت كخب الشَش

ت.  والعلىم التربٍى

ذ وهي الشعبت التي جلىم بخغزًت - شعبت التزٍو

 اإلاكخبت بالكخب واإلاصادس املخخلفت للمعلىماث. 

حخىي -  مخخبر ؤلاهترهذ واإلاكخبت ؤلالكتروهُت ٍو

مً  والاظخعالم على أحهضة حاظىب للبحث

 خالل كىاعذ البُاهاث. 

الفهاسط آلالُت حُث ًلىم الطالب بالخعشف -

على الكخب التي جبحث في مىضىع معين أو 

البحث عً كخاب إلاإلف محذد أو عىىان كخاب 

ششف مىظف الخىحُه وؤلاسشاد على  محذد َو

جلذًم خذمت ؤلاسشاد والبحث للطلبت 

 والباحثين.

:ضم  الطابم الثاوي ٍو

كاعت اإلاشاحع العشبُت وألاحىبُت في مخخلف -

 ( كاسب.200اإلاىضىعاث وجدعع ل )

وهي الشعبت التي  شعبت الفهشظت والخصيُف-

وجصيُفها وفم للكخب  باإلاعالجت الفىُتجلىم 

 . اإلاىاظبتاللىاعذ واإلاعاًير 

مكاجب ئداسة اإلاكخبت وجضم مكخب مذًش داةشة -

ذًش داةشة اإلاكخبت عذ ماإلاكخبت ومكخب معا

ت .  والعكشجاٍس

خ كاعت كخب آلاداب واللغاث-  . والخاٍس

ش.-  خذماث اليسخ والخصٍى
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 كلمت جشحُبُت

جشحب مكخبت حامعت ئسبذ ألاَلُت بشوادَا ألافاضل مً 

عُت ت الهُئخين الخذَس والطلبت ألاعضاء، حُث ججذون  وؤلاداٍس

ت اإلاعخفُذًً بما ًفُذ احخُاحاث  مً خالل َزٍ اإلاطٍى

 حىل كُفُت اظخخذام اإلاكخبت بالشكل الصحُح.

 

 

اإلاكخبت مبنى  

م مع بذاًت ئوشاء الجامعت،  1994جأظعذ اإلاكخبت عام 

 
ً
 وجطىسا

ً
واظخطاعذ خالل فترة كصيرة أن جحلم همىا

 مً معالم 
ً
 باسصا

ً
ا  حضاٍس

ً
عذ مبنى اإلاكخبت معلما عين، َو ظَش

ت، الجامعت وكذ جم بىاٍؤ وفم أ حذر الخصامُم اإلاعماٍس

افلها.  مع بلُت مباوي الجامعت ومش
ً
 ميسجما

دىاول َزا الذلُل ششح مىحض ل  َمُت اإلاكخبت في دعم ٍو

ت ومعاهذة البحث العلمي.العملُت الخ  علُمُت والتربٍى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ضم  الطابم الثالث ٍو

اث العشبُت وألاحىبُت وجدعع ل - كاعت الذوٍس

 ( كاسب وباحث.150)

ت - كاعت كخب علم الحاظىب والعلىم ؤلاداٍس

اضُاث.  والٍش

 ملخيُاث اإلاكخبت

ذ ( مادة مكخبُت وسكُت 74130على ) جضم اإلاكخبت آلان ما ًٍض

معخمش مىصعت على الكخب واإلاشاحع وهي في جضاًذ 

 جإلاىظىعاث باللغخين العشبُت والاهوا
ً
ت وحشخمل أًضا ليًز

اث العشبُت وألاحىبُت باإلضافت ئلى املجالث  على الذوٍس

والصحف العامت ومىاد غير الكخب مثل أفالم الفُذًى 

أكشاص الحاظىب اللُىت وألاكشاص  وأششطت الكاظِذ و

غطي كافت الخخصصاث التي التي جخذم وح  CDsاإلاتراصت 

 جذسط في الجامعت.

 املجمىع أحىبُت عشبُت اإلالخيُاث

 74130 6570 60675 كخب

 377 117 260 سظاةل حامعُت

 كاعذة ProQuest 49 - كىاعذ بُاهاث

اث  45 15 30 دوٍس

 

    الخذماث اإلاكخبُت 

الزي ًخألف  جلذم اإلاكخبت خذماتها ملجخمع اإلاعخفُذًً، 

غ ووطلبت الذساظاث العلُا طلبتمً  وأعضاء  البكالىَس

ت عُت وؤلاداٍس  مً َزٍ الخذماث وهي:، و الهُئخين الخذَس

 

ًمكً الاظخفادة مً خذماث ؤلاعاسة في اإلاكخبت ؤلاعاسة:  -أ

 وفم ؤلاحشاءاث الخالُت:

ت اإلافعىل 1 ت الجامعُت العاٍس أو  . ال جخم ؤلاعاسة بذون الهٍى

  . الشكم الىظُفي

( كخب إلاذة اظبىعين ولعضاء 3. ًمكً للطالب اظخعاسة )2

عُت )  إلاذة فصل دساس ي، 15الهُئت الخذَس
ً
ين( كخابا  ولإلداٍس

  ( كخب إلاذة شهش.10طلبت اإلااحعخير )و ، شهش( كخب إلاذة 5)

. ال ٌعمح للطالب باظخعاسة كخب حذًذة ئرا كان بحىصجه 3

  كخب مخأخشة.

مً الطالب عً كل ًىم  ( فلغ100. ًخم اظدُفاء مبلغ )4

جأخير للكخاب عً مىعذ ئسحاعه اإلالشس وفي حالت فلذان 

الكخاب ٌغشم اإلاعخعير ضعفي ظعش الكخاب مع زمً 

 الخجلُذ، وغشامت الخأخير.

ت الجامعُت في ؤلاعاسة ئال مً كبل 5 . ال ًجىص اظخعمال الهٍى

 صاحبها.

ال ٌعمح باعاسة اإلاىاد اإلاشحعُت مثل: اإلاىظىعاث . 6

واإلاعاحم واإلاشاحع واللىامِغ وسظاةل اإلااحعخير 

اث  ع الخخشج وألابحار وألاطالغ والذوٍس والذكخىساٍ ومشاَس

خم اظخخذامها داخل اإلاكخبت فلط.  والفهاسط ٍو

. ًحم للمكخبت اظترداد أي كخاب معاس كبل اهتهاء مذة 7

ؤلاعاسة أو الامخىاع عً ئعاسة أي كخاب ئرا ما سأث أن الحاحت 

  رلك. حعخذعي

  

 

 

 الخىحُه.ؤلاسشاد و  -ب

ش.-ج  الطباعت والخصٍى

 ألاظئلت والاظخفعاساث. الخذمت اإلاشحعُت والشد على-د

 خذمت البحث في كىاعذ البُاهاث ؤلالكتروهُت.-ٌ

 خذمت البحث والاظخعالم في الفهشط آلالي للمكخبت.-و

 خذمت البحث في شبكت ؤلاهترهذ العلكُت والالظلكُت.-ي

 حعهُالث البحث

 لكتروهُت:اإلاكخبت ؤلا –أ 

ذ اإلاكخبت بمخخبر حاظىب لإلظخفادة مً كىاعذ  جضٍو

حهاص حاظىب مخاح  15البُاهاث ؤلالكتروهُت ًحخىي على 

 لجمُع سواد اإلاكخبت للبحث والاظخعالم.

 الفهشظت آلالُت -ب

ذ  حعخخذم اإلاكخبت هظام آلي إلداسة خذماتها كاإلعاسة والتزٍو

 والفهشظت ؤلالكتروهُت.

 هظام الخصيُف: -ج

ب الباحثين على لت جلىم اإلاكخبت بخذٍس البحث في كىاعذ  طٍش

البُاهاث اإلاخخصصت مً خالل محشكاث البحث حعب سمض 

الزي ًششذٍ ئلى مكان وحىد الكخاب على الشف، الخصيُف،  

 بأن ملخيُاث اإلاكخبت مىظمت حعب هظام جصيُف 
ً
علما

دًىي العششي. كما حعخخذم اإلاكخبت اللىاعذ ألاهجلى 

كُت للىصف الببلُىغشافي في عملُت الفهشظت ال ىصفُت أمٍش

 واإلاىضىعُت.



 

 

 

اساث الخعلُمُت   الجىالث والٍض

 مً اإلاكخبت في بذاًت كل فصل دساس ي أ حعخلبل
ً
عذادا

شف على أكعام الطلبت اإلاعخجذًً في مجمىعاث للخع

ضمً ألاظبىع ألاول في الخعشف على  اإلاكخبت وملخيُاتها،

الجامعت وجلىم اإلاكخبت بالخعاون مع داةشة العالكاث العامت 

باظخلبال وفىد مً اإلاإظعاث والهُئاث ألاكادًمُت، حُث 

فهم على ملخيُاث اإلاكخبت وطشق جىظُمها  ًخم حعٍش

 وؤلاظخفادة منها. 

 

ذوام الظاعاث   

جفخح اإلاكخبت أبىابها الظخلبال الطلبت والباحثين وحمُع 

 وحتى 
ً
فئاث اإلاعخفُذًً مً العاعت الثامىت صباحا

الخمِغ الشابعت معاًء طُلت أًام ؤلاظبىع ما عذا ًىمي 

 الجمعت.و 
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