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 خدماث المكتبت  

 اإلعارة.1

مككككك  لكككككبخ مل اككككة     مككككك  م  كككككة    ذلكككك 

للمستفا ي   رص   اةنةتهم وفتح سكل  لكة  

  ك  مستفا  م  ملمكتب  لم   زمنا  مح د . 

 الخدماث المرجعيت .2

ت كك   ملمكتبكك  مل كك مةج ملمرن اكك  مكك   نكك  

ملحصىخ  لى ملم لىمكةج وذلك  مك  لكبخ 

مالنة ككك   ككك  ماسكككعل  ملمرن اككك  و   كككةد 

ملمسككككككتفا ي  وتككككككىناههم  لككككككى مصككككككةد  

 ملم لىمةج. 

 اإلحاطت الجاريت .3

تهتم ملمكتب   ة ص م مج ملح يث ، وتحكر   لكى 

مقتنةئهككة دمئمككة و  ةلكك  ملمسككتفا ي   مككة و د  كك يثة 

 م  مصةد  ملم لىمةج.

 البث االنتقائي للمعلوماث  .4

ملمكتب   ت  يم  فض  مل  مةج و سر   ودقك   ت ى 

م  لبخ   كب  ملمسكتفا ي   ةلمصكةد  وملمرمنك  

 ملل ي  .

 خدمة االنترنت.5

ت كك   ملمكتبكك  لكك مةج م نترنككي للمسككتفا ي  مكك  

 .  WIFIلبخ تىفر ملمكتب   لى  بك  

 الكتاب نافذة نتطلع من خاللها إلى العالم 
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 رسال٘ امللتب٘ 

تعترب امللتب٘ اجلامعٔ٘ مً أٍه الْسائل اليت  تعتنيت    

علَٔا اجلامع٘ يف حتقٔق أٍ افَا، فَٕ تقْو بتْجٔيتُ  

دلنْعاتَيتيتا ميتيتً امليتيتْارب امللتبٔيتيت٘ ملشيتيتاى ٗ املييتيتاٍ      

ّتقْو بتق ٓه خيت ماتَا للاليت      ال راسٔ٘،ّاملقزرات 

 .ّالباحجني تلبٔ٘ ألغزاض ال راس٘ ّالبخح

 حْل امللتب٘ 

       ٘  مت إىظيتا  ملتبيت٘ الللٔيت٘ ميتت افتتيتام اجلامعيت٘ سيتي

و ّكاىت أّىل مقتئاتَا مً حٔح املصابر عبيتارٗ   1976

عيتيتً ٍبيتيتات ّميظيتيتْرات اليتيت ْٓاٌ اليتيتْات للنالبْعيتيتات      

زاىٔ٘ القتيا  اللتب مٔاجلامعٔ٘، فٔنا بع  خصصت هلا 

   ّال ّرٓات.

 مصاحل امللتب٘ 

 مصلخ٘ التْجُٔ ّالبخح الببلْٔغزايف 

ٗالشَز علٙ الشري احلشً لعنلٔ٘ االعار 

إىشا  الفَارض 

 تْجُٔ الاللب٘ ّتلْٓيَه علٙ استعنال

 امللتب٘

 مصلخ٘ تشٔري الزصٔ  الْثائقٕ 

للزصٔ  الْثائقٕ مً عنلٔ٘  الشري احلص

 االقتيا  ّاملعاجل٘ إىل عنلٔ٘ اجلزب

 

 املشتفٔ ٌّ مً االعارٗ 

 ٘ٔماسرت، بكتْراِ()لٔشاىصالب٘ اللل ، 

 ٘ٔأساتذٗ اللل 

٘ٔمْظفْ اللل 

 الاللب٘ مً خارج الللٔ٘ املزخص هله 

 ع ب اللتب املشنْم بَا

 :أٓاو  10عيْاىني مل ٗ  2الب٘ لٔشاىص 

 :ْٓو  20عيآًّ مل ٗ  3الب٘ ماسرت 

 :ِْٓو  20عيآًّ مل ٗ  5الب٘ بكتْرا 

 :ٗعيآًّ مل ٗ طَز 5األساتذ 

 ٘ٔالاللب٘ اخلارجٔني: إعارٗ باخل 

 رصٔ  امللتب٘ 

 احلقْقرصٔ  

 التخصص ع ب العيآًّ 

 القاىٌْ امل ىٕ  1782

 القاىٌْ اإلبارٖ 902

 القاىٌْ اجليائٕ  1456

 القاىٌْ التجارٖ  600

 القاىٌْ البخزٖ  85

 القاىٌْ اجلْٖ  30

 اليظه القاىْىٔ٘  37

 القاىٌْ ال ّلٕ العاو  730

 القاىٌْ ال ّلٕ اخلاص  148

 

 العلوم السياسية رصيد
 التخصص ع ب العيآًّ 

 العلْو الشٔاسٔ٘   907

 اليظه، احللْمات ّال ّل 175

 ع قات ال ّل باجلناعات احمللٔ٘  8

 احلقْق امل ىٔ٘ ّالشٔاسٔ٘   34

 العنلٔ٘ الشٔاسٔ٘   103

 اهلجزٗ ال ّلٔ٘ ّاالستعنار 38

 الع قات ال ّلٔ٘   420

 

 الزسائل اجلامعٔ٘ رصٔ  

 التخصص ع ب العيآًّ 

 العلْو الشٔاسٔ٘   177

 احلقْق 411

 


