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  االنشاءأوال: 

متر و تتكون من  1000حوالي  تقدرعلى مساحة  1976انشئت مكتبة كلية الطب البيطري سنة 

 ألعضاءمبنى ارضي و تعتبر مكتبة كلية الطب البيطري مكتبة علمية تخصصية تقدم خدماتها 

والدراسات العليا و يقوم على عملية االشراف  الدراسات الجامعية , و طلبةهيئة التدريس

ارة و عاالو عالبي متخصصين في مجال المكتبات يشرفون على عمليةالمجموعة من الموظفين 

 من مستوى خدماتها و زيادة قدرتها تلبية طلبات رواد المكتبة كما تسعى المكتبة الى الرفع

تقديم خدمات متميزة لطالبها السعي في و االستيعابية من كتب ومراجع ودوريات علمية سنويا 

 تلفةو مساعدتهم في استخدام مصادر المعلومات والتكنولوجيا في المجاالت العلمية المخ

  .المتوفرة بها

 

 : موقع المكتبةثانيا

  

العليا الجامعية وقاعة الدراسات  الدراسية جناح القاعاتتشغل المكتبة مكان استراتيجي يتوسط 

لتعطي خصوصية  فردية بعوازل جانبيةالمكتبة على مقاعد  وتحتويللكلية  اإلداريوالقاطع 

للطلبة  وأماكن للدراسة الجماعيةبها مقاعد  توفري الراغبين في المطالعة بشكل فردي كماللطلبة 

أعضاء  تخصوالبحث الة للمطالعة الراغبين في المطالعة بشكل جماعي كما يوجد بالمكتبة ص

( معمل حاسوب تحتوي على 2متضمنة عدد )كما انها  .الدراسات العليا وطلبةالتدريس هيئة 

شبكة المعلومات  ودخول علىال وسائل اتصوالدراسة مجموعة من اجهزة الحاسوب للبحث 

  .)االنترنت(

 

 ثالثا: محتوى المكتبة

  

عنوان من الدوريات العلمية  50وكتاب علمي  2487تم تجهيز المكتبة عند افتتاحها بعدد 

المكتبة بين رفوفها على عدد  تحتويهذه السنين  والثقافية وعلى مدىالعلمية  وبعض المجالت

تحتوي على  كما انهارسالة ماجستير  110وعدد عنوان من الدوريات  82وعدد كتاب  8709

للتخصصات العلمية األخرى تفيد كافة طالب التخصصات بالجامعة منها ما يفيد العلوم الطبية 

وتعتبر وبعض التخصصات األدبية وعلم النفس واللغات مجاالت الطب البشري والصيدلة ك

  .وبحثية مهمةه من خدمات مرجعية علمية ما تقدمقسم من اقسام الكلية نظرا ل المكتبة
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 رابعا: خدمات المكتبة

  

تقوم المكتبة بتقديم سعيا من كلية الطب البيطري في تنمية روح الثقافة العلمية واالرتقاء بها 

هيئة التدريس و طلبة الكلية و طلبة الدراسات العليا، كما كان لها  ألعضاءخدمات االستعارة 

دور كبير في تقديم الخدمات و اعارة الكتب الطبية للكليات االخرى، وتقوم المكتبة بعمليات 

الفهرسة و التصنيف و تجميع المراجع و مساعدة الطلبة في عمليات تصوير بعض المراجع و 

من عملية التصوير و ذلك بعد ان يتحصل الطالب على بطاقة  ايتمكنولهم حتى  بإعارتهاذلك 

سنى لها تقديم هيئة التدريس حتى يت ألعضاء، و تحدد للطالب مدة االستعارة و كذلك استعارة

 .في متناول الجميع المراجع العلمية و البحثية االستفادة العلمية ألكبر شريحة وتكون

 

 اإلعارة  خامسا

 المكتبة مفتوحة أمام الجميع من داخل الكلية وخارجها لإلستعارة الداخلية.

 اإلعارة الخارجية:

تسمح فقط باإلستعالرة لطلبة وطالبات وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بكلية الطب البيطري ، 

 -علي ان يكون الحد األقصي للكتب المصرح بإعارتها للفرد هو:

 أوالً:

 التدريس في وقت واحد خمسة كتب لعضو هيئة 

 ثالث كتب للطالب والطالبة والمعيد في وقت واحد 

 ثانياً:

 أن تكون مدة اإلعارة كما يلي:

 شهر واحد لعضو هيئة التدريس 

 أسبوعان للطالب والطالبة والمعيد 

 ثالثاً:

 يجوز تجديد مدة اإلعارة لفترة أخري مالم يحتاج لذلك الكتاب أي مستفيذ أخر 

 رابعاً:

 إلستعارة الخارجية للباحثين من خارج الجامعة بضمان كتابي من جهة العمل يسمح با

وسداد ضمان مالي لخزينة الجامعة مقداره عشرون دينار ، تعاد إليه في حالة إخالء 

 طرفه من المكتبة وبحد أقصي كتاب واحد ولمدة أسبوعين فقط.

 



4 
 

 خامساً:

 إعارة الكتب للطلبة الدارسين بدون منحة أو الي طلبة الدراسات العليا غير  التجوز

 العاملين بالكلية إال بعد سداد ضمان مالي مقداره:

 خمسون دينار بالنسبة لطالب الدراسات العليا .

 خمسون وعشرون دينار بالنسبة للطلبة الدارسين بدون منحة والمنتسبين.

 عة وتعاد إليهم حال إخالء طرفهم من المكتبة .وتسدد القيمة الي خزينة الجام

 سادساً:

  تكون اإلعارة الخارجية بموجب بطاقات إستعارة تصرف في أول العام الجامعي لكل

من يرغب في اإلنتفاع بالمكتبة واليجوز ألي شخص أن يستعير كتاباً ببطاقة شخص 

 أخر.

 صة لهم.وعلي الجميع إحضار صور شمسية للحصول علي البطاقات المخص

 

 سابعاً:

في حال فقذ بطاقات اإلستعارة أو إحداها يخطر بذلك مكتب اإلعارة ويجوز إستخراج بدل فاقد 

 بعد سداد مبلغ دينار واحد مقابل كل بطاقة 

 ثامناً:

 )غير مخصص لإلعارة(اليجوز إعارة الكتب المطبوع عليها عبارة 

(EVRESER،ECNERAFER)  وكذلك القواميس والموسوعات والكتب السنوية والخرائط،

 والدوريات والرسائل الجامعية والكتب المحجوزة بمعرفة أعضاء هيئة التدريس خارج الكلية.

 

 شط  : المناسادسا

التي قامة بها الكلية  ثقافيةال ضفي كافة المحافل والمعارقامت المكتبة بالمشاركة 

 :ومن بينها والجامعة والتي كان اخرها

 .(2018) ن ألنشاء الجامعةيتكتها المميزة باحتفالية العيد السمشار -

 .2019وحتى  2017إقامة المعرض األول والثاني والثالث خالل الفترة من  -

  


